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الملخص:
يسعي البحث الحالي إلي دراسة الواقع الحالي للتماثل التنظيمي واألداء الوظيفي للعاملين في
الجمارك الكويتية ،وتحديد نوع وقوة العالقة بين التماثل التنظيمي واألداء الوظيفي للعاملين في
الجمارك الكويتية  ،إلى جانب الدراسة الميدانية لجمع وتحليل البيانات الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة،
حيث تم إعداد قائمة استقصاء ،اشتملت على مجموعتين رئيسيتين هما التماثل التنظيمي ،األداء
الوظيفي ،وقد تم تجميع البيانات الخاصة بالدراسة من ( )332مفردة من العاملين في الجمارك
الكويتية ،وتم تحليل تلك البيانات باستخدام عدد من المقاييس واالختبارات اإلحصائية المناسبة لطبيعة
البيانات ،وقد أظهرت نتائج البحث أن المتوسط الحسابي للمقياس العام ألبعاد التماثل التنظيمي بلغ
( )3,295بانحراف معياري ( ،)0,941وهذا يعني أن مستوي التماثل التنظيمي للعاملين في الجمارك
الكويتية متوسطة ،كما بلغ المتوسط الحسابي للمقياس العام ألبعاد األداء الوظيفي ( )3,07بانحراف
معياري ( ،)0,982وهذا يعني أن مستوي األداء الوظيفي للعاملين في الجمارك الكويتية متوسط،
ووجود عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد التماثل التنظيمي في الجمارك الكويتية محل الدراسة وبين
األداء السياقي (مأخوذة بصورة إجمالية) وأن هذه العالقة تمثل  ،%63,2ووجود عالقة ذات داللة
إحصائية بين أبعاد التماثل التنظيمي في الجمارك الكويتية محل الدراسة وبين أداء المهمة (مأخوذة
بصورة إجمالية) وأن هذه العالقة تمثل  ،%58,5ووجود عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرات
التماثل التنظيمي في الجمارك الكويتية محل الدراسة وبين األداء الوظيفي للعاملين (مأخوذة بصورة
إجمالية) وأن هذه العالقة تمثل  ،%66,9وتوصل الباحثان إلى مجموعة من التوصيات لتدعيم األداء
الوظيفي للعاملين في الجمارك الكويتية من خالل اإلهتمام بالتماثل التنظيمي .
الكلمات المفتاحية :التماثل التنظيمي  ،األداء الوظيفي.
Abstract:
The current research seeks to examine the current reality of
Organizational Identification and functional performance of Kuwaiti
customs workers, and to determine the type and strength of the
relationship between Organizational Identification and the functional
performance of Kuwaiti customs workers, as well as the field study to
collect and analyze the data needed to achieve the objectives of the study,
where a survey list was prepared, which included two main groups,
Organizational Identification, functional performance, and the data for the
study were collected from (332) single Kuwaiti customs workers, and these
data were analysed using a number of Appropriate statistical measures and
tests of the nature of the data, the results of the research showed that the
average calculation of the overall measure of the dimensions of regulatory
symmetry was (3,295) with a standard deviation (0,941), meaning that the
level of Organizational Identification of Kuwaiti customs workers is
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average, as The average calculation of the overall measure of job
performance dimensions (3.07) was a standard deviation (0,982), which
means that the level of functional performance of Kuwaiti customs workers
is average, and that there is a statistically significant relationship between
the dimensions of Organizational Identification in the Kuwaiti customs
under study. Between the functional performance (taken overall) and that
this relationship represents 63.2%, and the existence of a statistically
significant relationship between the dimensions of Organizational
Identification in the Kuwaiti customs in question and the performance of
the task (taken overall) and that this relationship represents 58.5%, and
the existence of a statistically significant relationship between the variables
of Organizational Identification in the Kuwaiti customs in question and the
functional performance of the employees (taken overall) and that this
relationship represents 66.9%, and the researchers reached a set of
recommendations to support the functional performance of the employees
In Kuwaiti customs by taking care of Organizational Identification.
Keywords: Organizational Identification, functional performance.
 -1مقدمة:
يعد التماثل التنظيمي واحدا من المفاهيم الحديثة نسبيا في حقل اإلدارة بشكل عام ،وقد وجد
إ ستجابة للتغيرات السريعة التي تتسم بها المؤسسات الحديثة  ،وإن لكل منظمة رؤية ورسالة تؤمن
بها وتتخذ منها منهجا وهدفا تسعى إلى تحقيقه  ،وأصبحت المؤسسات بذلك تعمل على أن يؤمن
العاملون فيها بهذه الرؤية والهدف  ،فمن خالل التماثل التنظيمي الذي يتم بين العضو والجماعة التي
يعمل معها ومع الجامعة التي ينتمي إليها يتم إشباع بعض من حاجاته ومطالبه وأهدافه  ،وينسجم مع
الجامعة وأهدافها التي تشكل جزءا منه ،ولهذا فهو يعمل على تحقيقها (السعود والصرايرة،)۲۰۰۹ ،
ومن وجهة نظر الفرد فإن هناك فوائد كثيرة يمكن أن يحققها الفرد من خالل التماثل التنظيمي ،وتتمثل
هذه الفوائد في تعزيز إحترام الذات ،وتجاوز الذات والتفوق عليها،وإضفاء معني لحياة الفرد ،واإلرتقاء
بمستوي الطموح لدي األفراد العاملين،وزيادة اإلنتماء للمنظمة التي يعمل بها (نافع.)2013 ،
ويعد موضوع األداء الوظيفي من الموضوعات القديمة والحديثة والتي لم تحظى بالبحث
المطلوب في قطاع الجمارك الكويتية ،فاألداء يمثل مفهوما يعكس أهداف المنظمة والوسائل الالزمة
لتحقيقها كما يساعد تطويره في نجاح المنظمة وقدرتها على البقاء والنمو والمنافسة في ظل العديد
من التحديات والمتغيرات المحلية والدولية ،كذلك يساهم تطوير األداء الوظيفي في تحقيق أهدافها وأن
تتكيف وفق المتغيرات البيئية التي تحيط بها (خليفه.)2017،
ويرى ) (Callea et al,2016أن التماثل التنظيمى يلعب دورة استراتيجية في األداء الوظيفي؛
وذلك ألنه كلما زاد تماثل األفراد مع المنظمة كلما ازداد استعداداهم لتكريس جهودهم واندماجهم مع
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المنظمة والتعاون مع زمالئهم ،كذلك يكون تفكيرهم وعملهم وفقا لقيم ومعتقدات وأهداف المنظمة،
ومن ثم فإن التماثل التنظيمي له تأثير إيجابي على مخرجات المنظمة واألفراد متضمنة األداء
الوظيفي.
وتقوم إدارة الجمارك بالكويت حاليا بعملية تحسين إجراءاتها الجمركية لمواجهة تحديات القرن
الحادي والعشرين ،كما أن إدارة الجمارك بالكويت أيضا على وعي بقفزات التكنولوجيا المتقدمة في
مجاالت االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتي تصبح ضرورية حتمية إلدارة جمركية عصرية،
باإلضافة إلى ذلك تدرك إدارة الجمارك في الكويت بأن هناك المزيد من المسئوليات التي أضيفت إلى
دور إدارة الجمارك في االقتصاد المعاصر على سبيل المثال تنفيذ اتفاقيات التجارة والسياسة التجارية
و إدارة الحصص وتطبيق القيود ،مراقبة الهجرة ،مراقبة الحجر الصحي وتصنيف وتوزيع اإلحصائيات
العصرية والدقيقة باإلضافة إلى ذلك كانت هناك أيضا تأثيرات على إدارة الجمارك بالكويت من جانب
الطلبات التجارية بخصوص خدمات إضافية مثال المدخل السريع والمباشر للتجار بما في ذلك
المخالصة والدفعات اإللكترونية ،إدارة آليات رد الرسوم وغيرها كخطوة تجاه مجابهة التحديات
).(www.customs.gov.kw
ويسعي هذا البحث إلي التعرف علي دور التماثل التنظيمي في تدعيم األداء الوظيفي للعاملين في
الجمارك الكويتية .
 -2اإلطار النظري :يشمل اإلطار النظري التماثل التنظيمي وأبعاده ،واألداء الوظيفي وأبعاده  ،والعالقة
بين التماثل التنظيمي واألداء الوظيفي وذلك على النحو التالي:
- 1/2مفهوم وأبعاد التماثل التنظيمي :
التماثل التنظيمي هو شعور الفرد بوجود نوع من الترابط اإليجاابي( النفساي واإلجتمااعي) بيناه وباين
المنظمة التي يعمل بها ،وشعوره بالوالء واإللتزام والتوحد معها،والرغبة في الغنتماء والعضوية فيهاا،
واإلستمرار في خدمتها (نافع.)2013،
ويعاارف التماثاال التنظيمااي بأنااه ال اوالء للمنظمااة والحماااس لتحقيااق أهاادافها والاادفاع عنهااا ودعمهااا
ومحاكاة سلوك األعضاء اآلخارين  ،وبالتاالي فهاي عملياة إقنااع داخلياة وخارجياة مان خاالل انادما
رغبات الفرد مع رغبات المنظمة والذي يؤدي إلى إيجاد حالاة مان التماثال  ،أي رباط العامال لمصايره
بمصير المنظمة  .كما أنه يشاير إلاى التشاابه فاي القايم واألهاداف والرغباات باين العامال والمنظماة
(أبوالنصر.)2017،
أما ( العزب ،الطراونه )2019،فيشيران إلى أن التماثل التنظيمي هو شعور فردي يتحقق من خالله
الوصول إلى قاعدة عامة يتفق عليها الجميع مع تجاوز أي اختالفات ثانوية قد تحصل بين األفراد.

4

ويری (عبدالعزيز )2019،أن التماثل التنظيمي هي عملية التصاق نفسي باين الفارد والمنظماة التاي
يعماال بهااا ،وهااو رابااط نفسااي واجتماااعي يااربط العاااملين بمنظماااتهم ويحاادد ماان خاللااه ساالوكياتهم
واتجاهاتهم التي تكون كفيلة بتحقيق مصلحتها.
ولقااد أشااار بعااض المهتمااين فااي مجااال االدارة الااى وجااود رؤيتااين للتماثاال التنظيمااي تساايطران علااى
أدبيات هذا الموضوع وهما :
 -1الرؤيااة الفكريااة  :وتنظاار للاوالء التنظيمااي علااى أنااه وجهااة نظاار تظهاار ماادى وجااود عالقااة بااين
الموظف والمنظمة التي يعمل فيها  .وطبقا لوجهة النظر هذه فإن إرتفاع درجة الوالء التنظيمي لدى
الفرد تعنى إيمانه العميق بأهداف المنظمة وقيمها وإستعداده لبذل جهد كبير في سبيلها .
 -2الرؤية السلوكية  :وهي ترى أن الفرد يبذل جهده للحفاظ على كل شيء ذي قيمة له كاالنقود أو
الوقت والذي يخسره نتيجة تركه للمنظمة  .لذا فإنه يحاول الحفااظ علاى كال التصارفات التاي تضامن
لااه اسااتمرارية هااذه األشااياء القيمااة  ،وعليااه فااإن الاوالء التنظيمااي يتكااون ماان ثالثااة عناصاار هااي :
العنصر الوجداني  ،والعنصر االستمرار  ،والعنصر المعياري (الكعبي)2018،
و يعرف التماثل التنظيمي على أنه العملية التي يتم من خاللها تكامل وتطاابق أهاداف المنظماة ماع
أهداف الفرد (عبدالعزيز.)2019،
كمااا يعاارف التماثاال التنظيمااي بأنااه عبااارة عاان عمليااة يااتم ماان خاللهااا االقتناااع داخليااة وخارجيااة
للموظفين العاملين ،وتتم من خالل أندما رغبات العامل مع رغبات المنظمة ،مما يناتج عنهاا حالاة
من التماثل على أساس أندما الرغبات وتلبيتها (.)Li et al, 2012
ويعارف ( (Milton & Westphal ,2005التماثال التنظيماي باناه ارتباام الموظاف ماع منظمتاه,
وتحديد مصيره من خالل اعتبار أهدافه هي نفس األهداف التي تملكها المنظمة.
كما يعرف (حنظل )2019،التماثال التنظيماي بأناه إرتباام األفاراد ماع بعضاهم ال ياتم علاى أسااس
عالقات ثنائية مستقلة بين فرد وآخر بل على شكل مجموعة إجتماعياة ينتماي إليهاا الشاخص تحادد
طبيعة العالقات والتفاعالت بين تلك األفراد .
وحسبما ذكرها في دراسته (الزعبي )2013،بأن التماثل التنظيمي له أهمية تتمثل بالنقام التالية:
 تعزيز إنتاجية الموظفين الجدد. تعزيز األنتاجية اإلدارية من خالل تطبيق مقترحات قيمة من أجل تحسين اداء المنظماة أو تقاديمتغذية راجعة عن أفكارهم.
 تحرير الموارد البشرية لزيادة اإلنتاجية. تقلل من الحاجة من أجل الحفاظ على مستوى األداء . -تعزيز قدرة المؤسسة على جذب أفضل العاملين والبقاء عليهم وجعل المنظمة بيئة عمل جذاب.
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و للتماثل التنظيمي أهداف متعددة تصب في مصلحة الفرد والمؤسسة التي يعمال بهاا ،ومان أهاداف
التماثل الوظيفي ما يلي (العتيبي:)2016 ،
 العمل على زيادة االلتزام واالنتظام واألداء والدافعية العالية ،والحد من الصراع والتناقض. زيادة درجة الوالء ،وتفعيل التعاون بين العاملين في المؤسسة. االرتبام النفسي بين العاملين كفريق عمل ،وأن مصيرهم وقدرهم واحد ،وأن النجاح أو الفشل يؤثر فيهم جميعا . يشعر العااملين بالرضاا الاوظيفي ،والقناعاة بالعمال وبالتاالي تحساين أدائهام وزياادة فااعلتهموكفاءتهم في أداء واجباتهم.
 تبني الصور المشرقة االيجابية للمؤسسة ،واإليمان بهاا ،وإباراز جمياع الجواناب ذات العالقاةبهذا الجانب.
 تحسين مكانة المؤسسة في المجتمع ،وإباراز ميزاتهاا التنافساية بالمقارناة ماع منافساتها مانالمؤسسات األخرى.
 قبااول العاااملين المتمثلااين للمؤسسااة للتطااوير والتغياار بسااهولة ويساار لقناااعتهم بأنهااا تكااونللمصلحة العامة.
وتتمثل أبعاد التماثل التنظيمی فيما يلي:)Cheney,1982( :
( )۱الاوالء التنظيمااي  : Organizational loyaltyويعباار عاان ماادى الاادعم الااذي يقدمااه العاماال
للمنظمة والحماس لتحقيق أهدافها والدفاع عنها ومحاكاة سلوك األعضاء اآلخرين بها.
( )۲التشابه  : Similarityويعني إدراك الفرد لوجود خصائص وقيم وأهداف مشتركة ماع األعضااء
األخرين في المجموعة أو المنظمة التي ينتمي اليها.
( )۳العضاااوية  : Membershipوتشاااير إلاااى درجاااة فهااام وإدراك الفااارد لذاتاااه مااان حياااث ارتباطاااه
بالمنظمة ،وإحساسه باالنتمااء وشاعوره الشاديد بااللتصااق والجاذبياة النفساية لهاا لدرجاة أناه يعارف
ذاته من خالل عضويتة بالمنظمة.
إستهدفت دراسة ( السعود ،الصرايرة  )۲۰۰۹ ،التعرف على درجة التماثل التنظيمي لدى أعضاء
الهيئات التدريسية في الجامعات األردنية وبيان عالقته باألداء الوظيفي  ،وبينت النتائج أن درجة
التماثل التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس مرتفعة وأن أدائهم الوظيفي من وجهة نظر رؤساء
أقسامهم كان مرتفعة  ،كما أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين كل من التماثل
التنظيمي واألداء الوظيفي.
و قامت (الزعبي )2013 ،بدراسة هدفت إلى تعرف درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في
عمان األبعاد القيادة التحويلية وعالقتها بالتماثل التنظيمي من وجهة نظر المعلمين .وتكونت عينة
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الدراسة من ( )375معلما ومعلمة ،اختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية النسبية من مجتمع الدراسة،
وقد توصلت الدراسة إلى  :أن درجة ممارسة مديري المدارس ،للتماثل التنظيمي من وجهة نظر
المعلمين في المدارس الخاصة في عمان العاصمة كانت متوسطة.
وسعت دراسة (الغزالي ،العبادي )2013 ،إلى دراسة تصميم استكشاف ،يتألف من ثالثة مقاييس
للتماثل التنظيمي والهيبة الخارجية المدركة والهيبة التنظيمية ،تم استخدامه لتعزيز هذه المفاهيم
والتركيز عليها للكليات في جامعة الكوفة ،وتكونت العينة من ( )211متدربا في جامعة الكوفة ،وتم
جمع البيانات باستخدام أداة البحث ،وقد أثبت البحث مصداقية األدوات الحالية لتعزيز وأدراك الهيبة
التنظيمية من خالل التركيز على التماثل التنظيمي ،وكشف هذا البحث عن وجود عالقة إيجابية قوية
بين المتغيرات الثالثة.
أما دراسة ( مرزوق )2013،فقد توصلت إلى وجود عالقة طردية معنوية بين أبعاد العدالة
التنظيمية وبين التماثل التنظيمي واالرتبام الوظيفي ،كما يوجد تأثير معنوي مباشر لكل من العدالة
التوزيعية وعدالة التعامالت على التماثل التنظيمي ،في حين لم تثبت النتائج وجود تأثير معنوي مباشر
للعدالة اإلجرائية على التماثل التنظيمي ،وإن دخول التماثل التنظيمي كمتغير وسيط في العالقة بين
أبعاد العدالة التنظيمية واالرتبام الوظيفي أثر على قوة العالقة بينهما بالزيادة وذلك بالنسبة للعدالة
اإلجرائية والعدالة التوزيعية.
كما استهدفت دراسة(نافع )2013،تحليل المحددات الرئيسية للهوية التنظيمية وأثرها على التماثل
التنظيمي لدى العاملين في البنوك التجارية المصرية ،وتمثل مجتمع البحث من جميع العاملين في
البنوك التجارية المصرية .ونظ ار للقيود الخاصة بالوقت والتكلفة ،فقد اعتمد الباحث على أسلوب
العينات لجمع البيانات الالزمة للدراسة ،ولقد تم استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة لتحليل البيانات
واختبار فروض الدراسة .ولقد توصل البحث إلي وجود اختالف بين العاملين في البنوك التجارية
المصرية وذلك من حيث الهوية التنظيمية من ناحية ،والتماثل التنظيمي من ناحية أخري .كما أشارت
نتائج الدراسة إلي وجود عالقة ذات دالله إحصائية بين الهوية التنظيمية والتماثل التنظيمي بين
العاملين في البنوك التجارية المصرية.
وفي نفس السياق استهدفت دراسة ( عبدالحميد )2014،تحديد المقصود بالتماثل التنظيمي
وأبعاده المختلفة ،وتحديد مفهوم العدالة التنظيمية ,ودورها في بلورة التماثل التنظيمي ,وما يرتبط
بالمفهومين من الخصائص والسمات وتوصلت النتائج إلى وجود عالقة إيجابية بين التماثل التنظيمي
ألعضاء الهيئات التدريسية والعدالة التنظيمية لدى رؤساء األقسام األكاديمية.
أما دراسة ( ) Anaza, 2014هدفت استكشاف العالقات بين توافق الفرد والوظيفة ,والتوافق بين
الفرد والمنظمة ,والتمال التنظيمي والتماثل بين الموظف والعميل ،وتوصلت الد ارسة إلى وجود عالقة
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إيجابية بين التوافق الوظيفي للفرد مع التماثل التنظيمي ,كما توجد عالقة إيجابية غير مباشرة بين
التوافق الوظيفي للفرد .وتماثل الموظف والعميل عن طريق التماثل التنظيمي حيث إن وجود التوافق
بين الممرضات ووظائفهم يؤدي إلى التماثل التنظيمي والذي يؤدي إلى زيادة رغبة الممرضات لبناء
وصيانه عالقات أعمق مع مرضاهم ،وبالتالي تعزيز غير مباشر العالقات أعمق بين الممرضات
والمرضى من خالل تماثل الموظف والعميل.
في حين استهدفت دراسة (سلمان ،صالح )2015 ،الكشف عن تأثير الصراع البناء في التماثل
التنظيمي ،وتوصلت إلى وجود عالقة بين الصراع البناء والتماثل التنظيمي .كذلك وجود اثر إيجابی
للصراع البناء على التماثل التنظيمي.
وأما دراسة ( )Trybu et al, 2015هدفت معرفة كيف تدعم العدالة التنظيمية التماثل التنظيمي،
وعما إذا كانت الثقة التنظيمية والتماثل التنظيمي ،يمكن أن تشجع الممرضات على البقاء طوعا في
وظائفهم وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج كان أهمها ,أن ألبعاد العدالة التنظيمية (العدالة
التوزيعية ,العدالة االجرائية ,العدالة التفاعلية) تأثي ار إيجابيا على التماثل التنظيمي.
وفي نفس السياق هدفت دراسة ( )Chen et al, 2015استكشاف العالقة بين العدالة التنظيمية
والتماثل التنظيمي وتوصلت النتائج إلى وجود عالقة إيجابية بين أبعاد العدالة التنظيمية (اإلجرائية,
التوزيعية ,التفاعلية وبين التماثل التنظيمي ,وأن الممارسات اإلدارية العادلة ,تعزز من مشاعر
االنتماء وااللتزام.
واستهدفت دراسة (صالح )2015 ،الكشف عن مستوى الصراع البناء في مركز وزارة التخطيط
وتأثيره في التماثل التنظيمي .حيث تم جمع المعلومات عن طريق االستبانة والمقابالت الشخصية،
وتكونت عينة الدراسة من ( )83مفردة ،وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها وجود
عالقة بين الصراع البناء والتماثل التنظيمي ،وكذلك وجود أثر للصراع البناء على التماثل التنظيمي،
ومن أهم توصيات الدراسة :ضرورة تثقيف العاملين في الوزارة باآلثار اإليجابية للصراع البناء ،ودورة
في إيجاد مناخ من التعاون والثقة بين األفراد في الوزارة ،ودوره في تحسين األداء.
و هدفت دراسة (العتيبي )2016،إلى التعرف على درجة توافر التماثل التنظيمي لدى أعضاء هيئة
التدريس بجامعة الطائف ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أبرزها أن درجة توافر التماثل
التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف قد جاءت مرتفعة وبمتوسط حسابي (، )3,61
وأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في آراء أعضاء هيئة التدريس تعزي لمتغير (الكلية) ،للمجالين،
األول والثالث ،وللمجاالت عامة ،لصالح فئة الكليات العلمية ،كما توصلت الدراسة إلى أنه ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية في آراء أعضاء هيئة التدريس تعزي لمتغير (الرتبة األكاديمية على كل
المجاالت ،وللمجاالت عامة ،وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في آراء أعضاء هيئة التدريس
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تعزي لمتغير (سنوات الخبرة) على مجالي الدراسة ،الثاني والثالث  ،وللمجاالت عامة ،أما المجال األول
(العضوية) فيوجد داللة إحصائية ولصالح فئة ( 10سنوات فأكثر).
في حين هدفت دراسة )  (Kesen& Menderes,2016استكشاف العالقة بين التماثل التنظيمي
واإلبداع الفردي في وجود سلوك المواطنة التنظيمية كمتغير وسيط  ,وتوصلت النتائج إلى وجود تأثير
إيجابي للتماثل التنظيمي على اإلبداع الفردي  ,كما يوجد تأثير إيجابي للتمائل التنظيمي على جميع
ابعاد المواطنة التنظيمية.
أما دراسة )( Terzi et,al,2017توصلت إلى أن أكثر أبعاد العدالة التنظيمية تأثي ار على التماثل
التنظيمي ،بعد العدالة اإلجرائية ,ثم بعد العدالة التفاعلية ,أما بفد العدالة التوزيعية فليس له تأثير
يذكر على التماثل التنظيمي.
في حين هدفت دراسة ) (Cavazotte et al,2017استكشاف التماثل التنظيمي لدى العاملين في
المنظمات العامة من خالل تحليل محدداته ونتائجهر من أجل دعم سياسات إدارة الموارد البشرية داخل
هذة المنظمات وقد توصلت إلى أن المواءمة بين قيم األفراد وقيم المنظمات ترتبط بالتمائل التنظيمي
للعاملين ,وأن التماثل التنظيمي للعاملين كبار السن أكبر من األصغر سنار كما يوجد تأثير للتماثل
التنظيمي على المواطنة التنظيمية ,وكذلك على نية ترك العمل .
أما دراسة(  ) Baran &Giderler , 2017بحثت تأثير التماثل التنظيمي للعاملين على إدراك
العدالة التنظيمية ,والصمت التنظيمي ،وتوصلت إلى وجود تأثير إيجابي للتماثل التنظيمي على إدراك
العدالة التنظيمية ( العدالة التوزيعية ,والعدالة اإلجرائية ,والعدالة التفاعلية ) ,بينما يوجد تأثير سلبي
للتماثل التنظيمي على غير الدافعية للصمت التنظيمي .وعلى العكس يوجد تأثير إيجابي على بني
الصمت االجتماعي اإليجابي.
و استهدف بحث ) (El - Kassar et al,2017دراسة عالقة كل من المسئولية المجتمعية
للمنظمة وأخالقيات المنظمة بسلوك المواطنة التنظيمي ،كذلك دراسة األثر الوسيط للتماثل التنظيمي
على العالقة بينهما ،وذلك بالتطبيق على الجامعة األمريكية في لبنان ،واعتمد البحث على أسلوب
االستقصاء كوسيلة لجمع البيانات والمعلومات الميدانية ،حيث تم إجراء البحث على عينة مكونة من
( )308مفردة من طالب تلك الجامعة  ،وقد توصل البحث إلى وجود عالقة إيجابية بين المسئولية
المجتمعية للمنظمة والتماثل التنظيمي ،ووجود عالقة إيجابية بين التماثل التنظيمي وسلوك المواطنة
التنظيمي .كما توجد عالقة إيجابية بين أخالقيات المنظمة والتماثل التنظيمي ،كما يوجد تأثير إيجابي
غير مباشر ألخالقيات المنظمة على سلوك المواطنة التنظيمي من خالل الدور الوسيط للتماثل
التنظيمي.
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واستهدف بحث ) (Wang et al,2017دراسة العالقة بين القيادة التحولية والتوصيف
الوظيفي ،كذلك دور التماثل التنظيمي كمتغير وسيط على العالقة بينهما ،وذلك بالتطبيق على إحدى
الجامعات في هولندا ،واعتمد البحث على أسلوب االستقصاء كوسيلة لجمع البيانات والمعلومات
الميدانية ،حيث تم إجراء البحث على عينة مكونة من ( )246مفردة من طالب البكالوريوس
والدراسات العليا بتلك الجامعة ،وقد توصل البحث إلى وجود عالقة إيجابية بين القيادة التحولية
والتوصيف الوظيفي ،كما يتوسط التماثل التنظيمي العالقة بين القيادة التحولية والتوصيف الوظيفي،
كذلك ثؤثر القيادة التحولية بشكل غير مباشر على التوصيف الوظيفي من خالل التكيف الوظيفي
ويكون مستوى التأثير أكبر كلما قل مستوى التماثل التنظيمي.
كما استهدف بحث ( )Coskuner et al,2018دراسة العالقة بين السلوكيات المناهضة
للجامعة والتماثل التنظيمي ،كذلك دراسة األثر الوسيط للدعم التنظيمي على العالقة بين السلوكيات
المناهضة للمنظمة والتماثل التنظيمي ،وذلك بالتطبيق على عدد من الكليات في غرب روسيا ،واعتمد
البحث على أسلوب االستقصاء كوسيلة لجمع البيانات والمعلومات الميدانية ،حيث تم إجراء البحث
على عينة مكونة من ( )123أكاديمي في هذه الكليات ،وقد توصل البحث إلى وجود عالقة سلبية بين
السلوكيات المناهضة للمنظمة وكل من الدعم التنظيمي والتماثل التنظيمي ،كما تبين عدم وجود تأثير
للدعم التنظيمي على قوة العالقة بين السلوكيات المناهضة للمنظمة والتماثل التنظيمي .توصل البحث
أيضا إلى وجود عالقة إيجابية ذات داللة معنوية بين الدعم التنظيمي والتماثل التنظيمي.
واستهدفت (راضوان  )2018،قياس أثر التماثل التنظيمي (كمتغير وسيط) في العالقة بين أبعاد
القيادة الجديرة بالثقة و اإلرتبام الوظيفي ،وقد طبقت الد ارسة على عينة من العاملين بالمستشفيات
الخاصة بمدينة طنطا قوامها  241مفردة ،وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تأثي ار معنويا إيجابية األبعاد
القيادة الجديرة بالثقة في التماثل التنظيمي ،وكذلك وجود تأثير معنوی إيجابي للتماثل التنظيمي في
اإلرتبام الوظيفي ،كما أكدت الد ارسة على أهمية التماثل التنظيمي في زيادة درجة ثانير أبعاد القيادة
الجديرة بالثقة في االرتبام الوظيفي ،وقد أكدت نتائج الدرامية أن شفافية العالقات أكثر أبعاد القيادة
الجديرة بالثقة تأثي ار في اإلرتبام الوظيفي إليها المنظور األخالقي ثم الوعي الذاتي وأخي ار الحكم
المتوازن.
و استهدفت دراسة ( هاشم )2018 ،إلى التعرف على أثر التماثل التنظيمي على أداء العاملين من
خالل سلوك المواطنة التنظيمية كمتغير وسيط  ،كما هدف إلى قياس وتحديد مستوى التماثل التنظيمي
 ،سلوك المواطنة التنظيمية واألداء الوظيفي بالمستشفيات محل الدراسة  ،وقد توصل البحث إلى عدة
نتائج هي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أبعاد التماثل التنظيمي (الوالء التنظيمي  ،االنتماء ،
التشابه) وسلوكيات المواطنة التنظيمية وأداء العاملين تعزي إلى اختالف نمط ملكية المستشفيات (عام
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 خاص)  ،ووجود أثر ذو داللة إحصائية األبعاد التماثل التنظيمي على سلوك المواطنة التنظيميةلدى العاملين في المستشفيات العامة والخاصة ،ووجود أثر ذو داللة إحصائية لسلوك المواطنة
التنظيمية على األداء الوظيفي  ،ووجود أثر ذو داللة إحصائية األبعاد التماثل التنظيمي على األداء
الوظيفي لدى العاملين في المستشفيات العامة والخاصة .
أما دراسة ) (Gukina et al,.2018والتي إستهدفت التعرف على أثر اإلستقامة التنظيمية في
العالقة بين التماثل التنظيمي والمواطنة التنظيمية ،وقد تمثلت أبعاد التماثل التنظيمي في اإلنتماء،
اإلحترام والتقدير ،والترابط ،وقد توصلت الدراسة إلى وجود تأثير معنوي إليجابي للتماثل التنظيمي في
اإلستقامة التنظيمية وكذلك المواطنة التنظيمية ،كما أن وجود اإلستقامة التنظيمية كمتغير وسيط أدى
إلى زيادة قوة تأثير التماثل التنظيمي في المواطنة التنظيمية.
بينما هدفت دراسة )  (Pattnaik& Tripathy,2018إلى التعرف علنی دور التماثل التنظيمي
في العالقة بين العدالة التنظيمية وأداء العاملين ،وقد توصلت الدراسة إلى أن أبعاد العدالة التنظيمية
تؤثر تأثيرا.معنوية في التماثل التنظيمي وكذلك آداء العاملين ،كما أن دخول التماثل التنظيمي كمتغير
وسيط في هذه العالقة أدى إلى زيادة قوة التأثير .وفي محاولة التعرف على أثر المسؤولية اإلجتماعية
للمنظمات في األداء التنظيمي في ظل وجود القيادة الجديرة بالثقة كمتغير معدل ،والتماثل التنظيمى
كمتغير وسيط جاءت دراسة ( ،) Kim et al., 2018والتي توصلت إلى وجود تأثير معنوى إيجابي
للمسؤولية اإلجتماعية في التمائل التنظيمي وأن القيادة الجديرة بالثقة متغير محفز في هذه العالقة،
كما أن التماثل التنظيمى كمتغير وسيط قد ادى إلى زيادة درجة تأثير المسؤولية اإلجتماعية -
للمنظمات في األداء التنظيمي.
وفي اتجاه آخر جاءت دراسة )  (Bogan et al,2018لتستكشف تأثير النوع والعرق على
اإلحساس بالتماثل التنظيمي عند العمل تحت قيادة مختلفة ،وقد شمل إطار العينة لهذه الدراسة كبار
المديرين التنفيذيين في ( )۱۰۰۰شركة كبيرة ومتوسطة الحجم من الشركات العامة األمريكية التي تزيد
مبيعاتها عن  50مليون دوالر ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه بعد تعيين رئيسة تنفيذية نسائية أو
أقلية  .عرقية  ،ويميل كبار المديرون الذكور البيض إلى الشعور بانخفاض اإلحساس بالتماثل
التنظيمي  ،وبالتالي تقديم مساعدة أقل .للزمالء .
وسعت دراسة ( )He Peixu et al ,2018إلى فحص السلوك النفسي الكامن وراء العالقة بين
سلوكيات المواطنة اإللزامية والسلوكيات الغير منضبطة في مكان العمل ،وكانت عينة الدراسة ()242
مفردة من العاملين بقطاع التصنيع في الصين ،وتوصلت إلى تأثير التماثل التنظيمي بالعمل بصورة
ايجابية على تقليص الشعور باإلنهاك العاطفي .في العمل.
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و استهدفت دراسة(إسماعيل )2018،تحديد أثر الضغوم التنظيمية والتماثل التنظيمي على العالقة
بين إدراك األفراد للتسييس التنظيمي واتجاهاتهم نحو بيئة العمل في المحليات بمحافظة الشرقية،
وباستخدام قائمة استقصاء تم تجميع البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة من خالل عينة طبقية
عشوائية قوامها  342مفردة من العاملين في هذه الوحدات ،وتبين وجود عالقات ذات داللة إحصائية
بين إدراك األفراد للتسييس التنظيمي واتجاهاتهم نحو بيئة العمل داخل فئات التماثل التنظيمي األربعة
في المحليات بمحافظة الشرقية ،كما أوضحت النتائج أن الضغوم التنظيمية تتوسط العالقة بين إدراك
األفراد للتسييس التنظيمي واتجاهاتهم نحو بيئة العمل ،وكلك فإن الضغوم التنظيمية تدعم العالقة
ال سالبة (أو تنظم العالقة) بين إدراك األفراد للتسييس التنظيمي وتماثلهم التنظيمي نحو بيئة العمل في
المحليات بمحافظة الشرقية باإلضافة إلى أن التماثل التنظيمي يتوسط العالقة بين إدراك األفراد
للتسييس التنظيمي واتجاهاتهم نحو بيئة العمل.
و هدفت دراسة(الرميدي )2019،إلي التعرف علي الدور الوسيط للتماثل التنظيمي في العالقة بين
القوة التنظيمية والسمعة التنظيمية في شركات السياحة المصرية،وقد تم توزيع  350استمارة علي
عينة عشوائية من مديري هذه الشركات ،وتم االعتماد على تحليل  304استمارة صالحة  ،وقد توصلت
الدراسة إلي أن التماثل التنظيمي يلعب دو ار وسيطا هاما في تعزيز العالقة بين القوة التنظيمية
والسمعة التنظيمية في شركات السياحة المصرية
واستهدفت دراسة (جبريل  )۲۰۱۹أثر التماثل التنظيمي على األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس
في الجامعات الحكومية المصرية محل البحث ،وتم الحصول على البيانات والمعلومات الميدانية
باستخدام أسلوب االستقصاء ،حيث تم إجراء البحث على عينة بلغ تعدادها الصافي ( )265مفردة من
أعضاء هيئة التدريس  ،وقد توصل البحث إلى وجود تأثير إيجابي للتماثل التنظيمي على األداء
الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية المصرية ،كما تبين أيضا من النتائج
الوصفية للبحث أن درجة كل من التماثل التنظيمي واألداء الوظيفي كانت (3,62؛  )3,7فوق
المتوسط بدرجة موافق ،وهو ما يدل على مستوى جيد من التماثل التنظيمي واألداء الوظيفي.
وفي دراسة (الشواورة )۲۰۱۹ ،هدفت إلى التعرف على درجة التماثل التنظيمي لدى معلمی وزارة
التربية والتعليم األردنية في مديرية التربية والتعليم القصبة الكرك وبيان عالقته بالدافعية للعمل ،وتم
اختياز غينة بلغ عددها ( )105مفردة ،وقد تبين من النتائج أن درجة التماثل التنظيمي لدى المعلمين
كان متوسطا وكذلك دافعيتهم للعمل ،ووجود عالقة ذات داللة إحصائية بين كل من التماثل التنظيمي
ودافعية العاملين تجاه العمل.
وهدفت دراسة(الشلبي )2019،إلى التعرف على أثر التماثل التنظيمي على اإلبداع التنظيمي في
الجامعات الرسمية األردنية فضال عن بيان الدور المعدل الذي يمكن أن توديه إدارة المواهب في تلك
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العالقة ،وقد توصلت الدراسة إلى أن التماثل التنظيمي بجميع أبعاده ال يؤثر معنويا في األبداع
التنظيمي في الجامعات الرسمية األردنية ،في حين عدلت إدارة المواهب العالقة ما بين التماثل
التنظيمي في واألبداع وذلك من خالل تفاعل جميع أبعاد التماثل التنظيمي وإدارة المواهب وتحقيق
تأثير معنوي في اإلبداع في الجامعات الرسمية األردنية.
كما هدفت دراسة (القرني )2020،إلى الكشف عن العالقة بين أنمام المناخ األخالقي السائدة
بجامعة الملك عبد العزيز والتماثل التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس ،وكذا تحليل قدرة المناخ
األخالقي على التنبؤ بالتماثل التنظيمي ،وخلصت الدراسة إلى تعدد أنمام المناخ األخالقي في الجامعة
حيث جاء في مقدمتها (مناخ القوانين ،ومناخ القواعد واإلجراءات) بدرجات توافر عالية ،فيما توافرت
مناخات (الرعاية ،واألخالقيات الشخصية ،والمناخ األداتي) بدرجات متوسطة .كما توصلت الدراسة إلى
ارتفاع درجة التماثل التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس إجماال وفي أبعاده الثالثة (العضوية ،الوالء،
التشابه) كذلك ،كما تبين وجود عالقة ارتباطية طردية دالة إحصائيا بين مناخات (القوانين ،القواعد
واإلجراءات ،الرعاية) والتماثل التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس.
وإهتمت دراسة (ف ار  )2020،بتحديد دور العالمة التجارية لصاحب العمل في تفسير العالقة بين
التزام العقد النفسي والتماثل التنظيمي بالتطبيق على البنوك المصرية ،وتوصلت الدراسة إلي وجود
تأثير إيجابي معنوي اللتزام البنك بالعقد النفسي وبين أبعاد التماثل التنظيمي ( الوالء التنظيمي
ولتشابه) ،بينما لم تجد نتائج االختبار تأثي ار معنويا اللتزام البنك بالعقد النفسي على (العضوية) ،كما
يوجد تأثير إيجابي معنوي اللتزام البنك بالعقد النفسي على أبعاد العالمة التجارية لصاحب
العمل(القيمة االجتماعية ،القيمة االقتصادية ،قيمة التطوير ،قيمة التطبيق) بينما ال يوجد تأثير
معنوي مع قيمة المنافع.
واستهدفت دراسة(عبدالرحمن )2021،تحليل العالقة بين الصمت الوظيفي (صمت اإلذعان -
الصمت الدفاعي -الصمت االجتماعي الفعال) والتماثل التنظيمي (الوالء التنظيمي -االنتماء التنظيمي
التشابه) ،وتحديد مدى وجود فروق معنوية بين مفردات عينة البحث في مستوى الصمت الوظيفي،والتماثل التنظيمي وفقا لعدد من المتغيرات الديموجرافية ،وذلك بالتطبيق على الهيئة القومية للبريد،
وتوصل البحث إلى وجود عالقة سلبية بين الصمت الوظيفي والتماثل التنظيمي ،كما توصل البحث إلى
وجود فروق معنوية بين مفردات عينة الدراسة في مستوى الصمت الوظيفي والتماثل التنظيمي وفقا
للمستوى الوظيفي والدرجة الوظيفية ،بينما لم يجد البحث فروق معنوية بين مفردات عينة البحث وفقا
للنوع وعدد سنوات الخبرة.
وإهتمت دراسة (القرني )2021،بالتعرف على مستوى الدعم التنظيمي المدرك بالمدارس الثانوية
بمحافظة العرضيات وعالقته بالتماثل التنظيمي لدى المعلمين والمعلمات ،واعتمد البحث على المنهج
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الكمي لتحقيق هدفه .وجاءت أدوات البحث متمثلة في استبانة لجمع البيانات والمعلومات ،طبقت على
عينة قوامها ( )248مفردة من معلمي ومعلمات المدارس الثانوية بمحافظة العرضيات التابعة إلدارة
التعليم بمحافظة القنفذة ،وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها ،وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات استجابات معلمي المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة العرضيات ،حول تقديرهم لمستوى
الدعم التنظيمي المدرك في المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة العرضيات ( )3,286وهي قيمة دالة
إحصائيا وكانت الفروق لصالح الذكور.
واستهدفت الدراسة الذي قام به (مصطفي )2021،التعرف على تأثير إدارة المواهب على التماثل
التنظيمي ،واعتمدت الدراسة على األسلوب الوصفي التحليلي ،وقد تم جمع البيانات من خالل توزيع
قائمة استبيان على مفردات مجتمع البحث والذين بلغ عدد  37شخصا وتم استرداد  32قائمة بنسبة
استرداد بلغت  ،%86وقد تم استخدام بعض األساليب اإلحصائية ومنها معامل ارتبام بيرسون واختبار
 ،Tوكذلك معامل االنحدار البسيط لتحديد عالقات االرتبام والتأثير .وقد توصلت الدراسة إلى عدة
نتائج منها أن واقع ممارسة كل من إدارة المواهب والتماثل التنظيمي كان منخفضا ، ،كما تبين وجود
تأثير معنوي موجب إلدارة المواهب على التماثل التنظيمي.
وهدفت دراسة (البردان )2021،إلى التعرف على دور القيادة المتواضعة في دعم السلوك االستباقي
للعاملين في ظل الدور الوسيط للتماثل التنظيمي ،وتم إجراء الدراسة على عينة قوامها ( )300مفردة
في فروع بنوك القطاع العام التجارية بمحافظة المنوفية بجمهورية مصر العربية ،وخلصت نتائج
الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أهمها وجود تأثير إيجابي معنوي للقيادة المتواضعة على التماثل
التنظيمي ،وكذلك وجود تأثير معنوي إيجابي بين القيادة المتواضعة والسلوك االستباقي للعاملين ،وأن
التماثل التنظيمي يتوسط العالقة بين القيادة المتواضعة والسلوك االستباقي للعاملين.
 -2/2مفهوم وأبعاد األداء الوظيفي :
يشير األداء الوظيفي بأنه ما يفعله الفرد نتيجة االستجابة لمهمة معينة قام بها من تلقاء
نفسه أو فرضها عليه اآلخرين  ،وهذه االستجابة تحدث تغيي ار في البيئة نتيجة لتحويل المدخالت
التنظيمية (مواد أوليه ،آالت) إلى مخرجات (سلع وخدمات ) بمواصفات فنية ومعدالت محددة
(أبوالعنيين. )2016،
ويعرف األداء الوظيفي على أنه نتيجة جهد معين قد قام ببذله فرد أو مجموعة من أجل انجاز عمل
معين (بلكرمي ،)2013 ،ويمكن تعريفه على أنه األثر الصافي الجهود الفرد التي تبدأ بالقدرات وادراك
الدور او المهام والذي بالتالي يشير الى درجة تحقيق واتمام المهام المكونة الوظيفة الفرد (عكاشة،
.)2008
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أما (الطراونة  )2002،فقد عرفه بأنه االلتزام نحو المؤسسة ،ونحو العمل ،واالتجاهات والوالء
للرؤساء ،واألمان والدقة في المواعيد ،وفي عالقات العمل ،والقدرة على االبتكار ،والمعرفة بكل ما
يخص العمل.
كما يعرف األداء الوظيفي بأنه مجموعة السلوكيات اإلدارية المعبرة عن قيام الموظف ألداء مهامه
وتحمل المسؤولية واإللتزام بالنواحي اإلدارية للعمل والسعي نحو اإلستجابة لها بكل حرص وفعالية"
(الحوامدة  ،الفهداوي.)2002 ،
ويعرف األداء الوظيفي على أنه تفاعل بين السلوك واإلنجاز أو أنه مجموع السلوك والنتائج معا ،مع
الميل إلى إبراز السلوك أو النتائج ،وذلك لصعوبة الفصل بين السلوك من ناحية وبين اإلنجاز والنتائج
من ناحية أخرى (قنديل.)2016 ،
كما يعرف األداء الوظيفي على أنه مجموعة أنمام السلوك اإلداري المعبرة عن قيام العامل باداء
مهامته،وتحمل مسؤولياته ،وتتضمن جودة األداء ،وحسن التنفيذ ،والخبرة الفنية المطلوبة في الوظيفة
(الحوامدة.)2004 ،
بينما يعرف ) (Zwick,2006األداء الوظيفي على أنه "المسؤوليات والواجبات واألنشطة والمهام التي
يتكون منها عمل الفرد الذي يجب عليه القيام به على الوجه المطلوب في ضوء معدالت باستطاعة
العامل الكفؤ المدرب القيام بها"
وعرف كل من ( ) Gellatly &Luchak ,2007األداء الوظيفي بأنه تنفيذ الموظف ألعماله
ومسؤولياته التي تكلفه بها المنظمة أو الجهة التي ترتبط وظيفته بها ،ويعني النتائج التي يحققها
الموظف في المنظمة.
كما يعرف (الشوابكة )2008 ،األداء الوظيفي على أنه مدى مطابقة العمليات اإلنتاجية التي يتم
إنجازها في فترة زمنية محددة للخطط الموضوعة مسبقة ،والتعرف على أوجه القصور ونقام الضعف،
واإلنحراف عن الخطط الموضوعة ،ووضع الحلول العلمية والعملية التي تكفل تجاوز القصور ،وتجنب
اإلنحراف في اإلنتا مستقبل.
ومن خالل ما سبق يمكن أن نستنتج ما يلي:
 أن األداء الوظيفي هو تفاعل السلوك واإلنجاز في العمل الذي يوكل للفرد أو مجموعة من األفرادالقيام به.
 أن األداء الوظيفي هو عبارة عن قيام الفرد باألنشطة التي تتطلبها وظيفته من خالل استخدام كافةالوسائل واإلجراءات المتاحة ،والتي يمكن من خاللها قياس أدائه بالنظر إليها .
 أن األداء الوظيفي يعبر عن مستوى تحقيق و إتمام المهام المكونة للوظيفة. -أن األداء الوظيفي ما هو إال نتا تفاعل قدرات الفرد ورغباته في العمل.
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 أن األداء الوظيفي هو قيام الفرد بأداء األعمال والمهام واألنشطة التي تسند له ضمن شروممعينة وواضحة بحيث يعمل بها لتحقيق األهداف التي تسعى المنظمة إلنجازها في فترة زمنية معينة
مراعية في ذلك الكفاءة والفاعلية في العمل.
وتتمثل أبعاد األداء الوظيفي في اآلتي :
( )1أداء المهمة  :أوضح ) (Motowidlo&Kell,2012أن أداء المهمة يأخذ شكلين  ،يتضمن
الشكل األول أحد األنشطة التي تحول المواد الخام مباشرة إلي السلع والخدمات التي تتمثل في
منتجات المنطمة،ويتضمن الشكل الثاني ألداء المهمة في األنشطة أو وظائف التخطيط أو
التنسيق أو اإلشراف التي تمكن المنظمة من العمل بكفاءة وفعالية.
( )2األداء السياقي :أوضح ) (Ramawickrama et al,2017أن األداء السياقيهو سلوك
الموظف الذي يدعم البيئة التنظيمية واإلجتماعية والنفسية التي يتم فيها أداء المهام
المركزية،ويشمل الجهد والمبادرة والغهتمام بالواجب والحماس والحيلة والدافع والتفاني والمثابرة
واإلستباقية واإلبداع والتعاون مع اآلخرين ومساعدتهم والتواصل والعالقات بين األشخاص
واإللتزام التنظيمي.
وتناولت دراسة (إسحاق )2021،دراسة فعالية االتصال التنظيمي وعالقتها باألداء الوظيفي في
المؤسسات اإلعالمية ،دراسة مسحية في هيئة الشارقة لإلذاعة والتلفزيون .وهدف البحث إلى التعرف
على وسائل االتصال التنظيمي وقنوات انسياب المعلومات في الهيكل التنظيمي للمؤسسات اإلعالمية.
وتم استعمال المنهج الوصفي وأداة االستبانة كأداة لجمع المعلومات .وتوصل البحث إلى نتائج عدة
منها :أن الموظفين في المؤسسات اإلعالمية يستعملون الوسائل التقنية في نقل التعليمات والتوجيهات
كالبريد اإللكتروني ،ووسائل التواصل االجتماعي ،واإلنترانت ،بينما ال يوجد أي استعمال للفاكس
كوسيلة تقنية بالمؤسسات اإلعالمية ،ويوجد بالمؤسسات اإلعالمية نظام شامل للمعلومات والبيانات
الذي يحقق من أهدافها ،وأن إدارة المؤسسات اإلعالمية تهتم بتوصيل المعلومات والق اررات إلى كل
المستويات اإلدارية المختلفة التي تسهل من طبيعة العمل ،وال توجد عالقه ذات داللة إحصائية بين
االتصال النازل والجهد المبذول في أداء العمل لدى الموظفين في المؤسسات اإلعالمية.
استهدف بحث ) (Janse van Rensburg et al,2018دراسة أثر متطلبات وموارد العمل
على االزدهار الوظيفي واألداء الوظيفي ،حيث أوضح البحث أن المتطلبات الوظيفية تتمثل في العمل
اإلضافي ،بينما تتمثل موارد العمل في وضح الدور والمكافأة والترقيات ،وذلك بالتطبيق على جامعات
اإلدارة والتكنولوجيا في جنوب إفريقيا ،واعتمد البحث على أسلوب االستقصاء كوسيلة لجمع البيانات
والمعلومات الميدانية ،حيث تم إجراء البحث على عينة مكونة من ( )339أكاديمي في هذه الجامعات،

16

وقد توصل البحث إلى عدة نتائج منهاعدم وجود تأثير ذو داللة معنوية للعمل اإلضافي على االزدهار
في العمل،ووجود تأثير إيجابي لوضوح الدور والترقيات على االزدهار في العمل واألداء الوظيفي.
كما استهدف بحث ) (Swalhi et al,2017دراسة أثر العدالة التنظيمية المتمثلة في العدالة
التوزيعية واإلجرائية والتفاعلية على األداء الوظيفي ،كذلك دراسة أثر االلتزام الوظيفي كمتغير وسيط
على العالقة بينهما ،وذلك بالتطبيق على عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في فرنسا واعتمد
البحث على أسلوب االستقصاء كوسيلة لجمع البيانات والمعلومات الميدانية ،حيث تم إجراء البحث
على عينة مكونة من ( )343مفردة من هذه الشركات ،وقد توصل البحث إلى عدة نتائج منها يوجد
تأثير إيجابي ألبعاد العدالة التنظيمية على األداء الوظيفي ،يتوسط االلتزام التنظيمي العالقة بين
العدالة التنظيمية واألداء الوظيفي ،كما يوجد تأثير إيجابي لاللتزام التنظيمي على األداء الوظيفي.
في حين استهدف بحث ( )Reb et al., 2017دراسة العالقة بين النية للتحول الوظيفي واألداء
الوظيفي ،كذلك دراسة أثر اإلنهاك الوظيفي على العالقة بينهما .وذلك بالتطبيق على عدد من الشركات
في الهند واعتمد البحث على أسلوب االستقصاء كوسيلة لجمع البيانات والمعلومات الميدانية ،حيث تم
إجراء البحث على عينة مكونة من ( )251مفردة من هذه الشركة ،وقد توصل البحث إلى عدة نتائج
منها توجد عالقة سلبية بين النية للتحول الوظيفي واألداء الوظيفي ،كما يتوسط اإل نهاك الوظيفي
العالقة بينهما.
واستهدف دراسة ( )Clarke& Mahadi,2017دراسة العالقة بين االحترام في العمل واألداء
الوظيفي وذلك بالتطبيق على عدد من الشركات في ماليزيا واعتمد البث على أسلوب االستقصاء
كوسيلة لجمع البيانات والمعلومات الميدانية ،حيث تم إجراء البحث على عينة مكونة من ()203
مفردة من هذه الشركات ،وقد توصل البحث إلى عدة نتائج منها توجد عالقة إيجابية بين االحترام في
العمل واألداء الوظيفي ،كما أوصى البحث بأهمية االحترام المتبادل في العمل من أجل األفراد والمنظمة.
كما استهدفت دراسة (الجناعي ،صالح )2018 ،التعرف للكشف عن التأثير الكلي والجزئي
للتمكين اإلداري في أبعاد األداء الوظيفي في المستشفيات األهلية بأمنة العاصمة بالجمهورية اليمنية
ودور ذلك في تعزيز وتحسين أداء العاملين .أما مجتمع الدراسة فقد اعتمد أكبر عشرة مستشفيات من
حيث عدد األسرة وفق بيانات اتحاد المستشفيات الخاصة وتم تحديد المجتمع المتاح ( )2195موظف
أو موظفة عينة الدراسة ،حدده العينة ( )372موظفا وموظفة من العاملين في المستشفيات  ،والنتائج
توضح توفر مستوى كبير من التمكين في المستشفيات محل الدراسة على الرغم من أن مستويات أو
مراحل التمكين ما ازلت في البدايات ،حيث كانت المشاركة في صناعة القرار والتفويض أقل من الدافعية
والتدريب وحتى يتمكن العاملون من التصرف بعقلية اإلدارة العليا يجب التركيز على مراحل التمكين
التي جعلتهم قادرين على اتخاذ الق اررات ومواجهة المشاكل بشكل ذاتي.
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وهدفت دراسة (مهدي )2017 ،التعرف على صناعة رأس المال الفكري بوصفة متغير مستقل
في تعزيز األداء الوظيفي ،وسعت الدراسة إلى اختبار العالقة بين صناعة رأس المال الفكري واألداء
الوظيفي ،وأثر احدهما على األخر ،وتوصلت نتائج الدراسة إلي وجود أثر ذي داللة إحصائية لصناعة
رأس المال الفكري واألداء الوظيفي ،وتوصلت الدراسة إلى أن صناعة رأس المال الفكري في المنظمة
المبحوثه يحتا إلى اهتمام أكبر ،على الرغم من أن نتائج التحلي اإلحصائي أكدت تحقيق تقدم
ملحوظ.
وهدفت دراسة (قنديل )2016 ،التعرف على دور تطبيق التعامالت اإللكترونية الحكومية في
تحسين األداء الوظيفي لمنسوبي معهد حرس الحدود بالرياض ،وتشكل مجتمع الدراسة من منسوبي
معهد حرس الحدود بالرياض وعددهم اإلجمالي ( )424موظف وبلغ حجم العينة ( )203موظف،
وأستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي عن طريق المدخل المسحي باستخدام االستبانة كأداة لجمع
البيانات ،وكانت أهم النتائج ،أن أفراد عينة الدراسة من وجهة نظرهم (موافقون بدرجة كبيرة جدا) على
واقع تطبيق التعامالت اإللكترونية الحكومية في معهد حرس الحدود بالرياض  ،وواقع األداء الوظيفي
لمنسوبي معهد حرس الحدود بالرياض  ،وموافقون بدرجة كبيرة جدا على إسهام تطبيق التعامالت
اإللكترونية الحكومية في تحسين األداء الوظيفي لمنسوبي معهد حرس الحدود بالرياض ،و كشفت
نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول المحاور
الرئيسية للدراسة تعزى إلى اختالف (العمر ،المؤهل العملي ،المستوى الوظيفي ،عدد سنوات الخبرة
الوظيفية ،عدد الدورات بمجال الحاسب اآللي) وعدم وجود اختالف (المستوي الوظيفي).
 -3/2العالقة بين التماثل التنظيمي واألداء الوظيفي :
استهدفت دراسة (جبريل )2019،تحديد أثر التماثل التنظيمي على األداء الوظيفي ألعضاء هيئة
التدريس في الجامعات الحكومية المصرية محل البحث ،وتم الحصول على البيانات والمعلومات
الميدانية باستخدام أسلوب االستقصاء ،حيث تم إجراء البحث على عينة بلغ تعدادها الصافي ()265
مفردة من أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعات بنسبة استرداد  ،%70وقد توصل البحث إلى وجود
تأثير إيجابي للتماثل التنظيمي على األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية
المصرية ،كما تبين أيضا من النتائج الوصفية للبحث أن درجة كل من التماثل التنظيمي واألداء
الوظيفي كانت فوق المتوسط بدرجة موافق ،وهو ما يدل على مستوى جيد من التماثل التنظيمي
واألداء الوظيفي.
و استهدف بحث ) (Hussain & Shahzad,2018دراسة العالقة بين التماثل التنظيمي واألداء
الوظيفي ،كذلك دور المشاركة التنظيمية للمشرف على التماثل التنظيمي ،وذلك بالتطبيق على عدد من
منظمات القطاع العام والخاص من بينها قطاع التعليم العالي .واعتمد البحث على أسلوب االستقصاء
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كوسيلة لجمع البيانات والمعلومات الميدانية ،حيث تم إجراء البحث على عينة مكونة من ()400
مفردة من العاملين في تلك المنظمات ،وقد توصل البحث إلى وجود عالقة إيجابية ذات داللة معنوية
بين التماثل التنظيمي واألداء الوظيفي ،كما يوجد تأثير إيجابي للمشاركة التنظيمية للمشرف على
األداء الوظيفي.
كذلك استهدف بحث ) (Ting & Ho,2017دراسة أثر التماثل التنظيمي على األداء الوظيفي،
وذلك بالتطبيق على جامعة العلوم والتكنولوجيا في جنوب تايوان .واعتمد البحث على أسلوب
االستقصاء كوسيلة لجمع البيانات والمعلومات الميدانية ،حيث تم إجراء البحث على عينة مكونة من
( )296مفردة من أعضاء هيئة التدريس ،وقد البحث حدد البحث أبعاد التماثل التنظيمي في الوالء،
التشابه ،العضوية ،كما حدد البحث أبعاد األداء الوظيفي في اآلتي :إنجاز المهام ،التفاعل بين
األشخاص ،وتقييم الخدمة ،وتوصل البحث إلى وجود تأثير إيجابي للتماثل التنظيمي على األداء
الوظيفي.
كما استهدف بحث ( )He et al., 2016دراسة العالقة بين التماثل التنظيمي واألداء الوظيفي
وسلوكيات العمل في المنظمة ،حيث حدد البحث أن األداء الوظيفي وسلوكيات العمل تعتبر نتا
التماثل التنظيمي ،حيث تم تجميع البيانات من عدد ( )114دراسة نشرت في ( )86مقال ،وقد توصل
البحث إلى عدة نتائج منها :حدد البحث أبعاد األداء الوظيفي األداء الرسمي ،واألداء اإلضافي ،كما
توصل البحث إلى وجود عالقة إيجابية بين التماثل التنظيمي وكل من األداء الوظيفي والسلوك العام
في المنظمة ،كما يوجد تأثير إيجابي مباشر للتماثل التنظيمي على األداء الوظيفي ،كذلك يوجد تأثير
إيجابي غير مباشر من خالل االنخرام في العمل.
وتمثل الهدف العام لدراسة(نافع )2013،دراسة التماثل التنظيمي وأثره علي األداء الوظيفي لدى
أعضاء هيئة التدريس في جامعة الطائف ،وقد توصلت الدراسة إلي وجود إختالف بين أعضاء هيئة
التدريس في جامعة الطائف وذلك من حيث مجاالت التماثل التنظيمي (الوالء ،التشابه ،العضوية) من
ناحية ،ومجاالت األداء الوظيفي (األداء التعليمي ،البحث العلمي ،خدمة الجامعة والمجتمع،
والسلوكيات المهنية) من ناحية أخري ،ووجود عالقة ذات داللة إحصائية بين كل مجال من مجاالت
التماثل التنظيمي وبين مجاالت األداء الوظيفي لدي أعضاء هيئة التدريس في جامعة الطائف.
 -3مشكلة وتساؤالت البحث:

يمكن صياغة المشكلة من خالل التساؤل الرئيسي التالي:

كيف يمكن تحسين األداء الوظيفي للعاملين بالجمارك الكويتية من خالل التماثل التنظيمي ؟
ويتفرع من هذا التساؤل عدد من التساؤالت الفرعية ،على النحو التالي:
( )1ما هو مستوي التماثل التنظيمي من وجهه نظر العاملين في الجمارك الكويتية ؟
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( )2ما هو مستوي األداء الوظيفي للعاملين في الجمارك الكويتية ؟
( )3ما هي العالقة بين التماثل التنظيمي واألداء الوظيفي للعاملين في الجمارك الكويتية ؟
 -4أهداف البحث:
يهدف الباحثان من خالل هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

( )1التعرف على مستوي التماثل التنظيمي من وجهه نظر العاملين في الجمارك الكويتية.
( )2التعرف علي مستوي األداء الوظيفي للعاملين في الجمارك الكويتية .

( )3تحديد نوع وقوة العالقة بين التماثل التنظيمي واألداء الوظيفي للعاملين في الجمارك الكويتية.

 -5فروض البحث:

اعتمد الباحثان في تنمية فروض البحث على البيانات الثانوية متمثلة في الدراسات والبحوث
السابقة المنشورة وغير المنشورة ،وفي ضوء ذلك تمت تنمية فروض البحث وذلك على النحو
اآلتي :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التماثل التنظيمي واألداء الوظيفي للعاملين في
الجمارك الكويتية.
ويشتق من الفرض الرئيسي الفرضين الفرعيين التاليين:
( )1ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التماثل التنظيمي واألداء السياقي للعاملين في الجمارك
الكويتية.
( )2ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التماثل التنظيمي وأداء المهمة للعاملين في الجمارك
الكويتية.
 -6منهجية البحث :للحصول على البيانات الالزمة لتحقيق أهداف البحث ،اعتمد الباحثان على
دراسة مكتبية ودراسة ميدانية ،ويمكن توضيح هاتين الدراستين فيما يلي:
( )1الدراسة المكتبية :استهدفت الدراسة المكتبية جمع المزيد من البيانات الثانوية المتعلقة
بموضوعات البحث ،وللحصول على هذه البيانات ،اعتمد الباحثان على مصادر متعددة ،كان من
أهمها :المؤلفات العلمية ،والمقاالت ،والدوريات ،والبحوث.
( )2الدراسة الميدانية :استهدفت الدراسة الميدانية جمع وتحليل البيانات األولية الالزمة لإلجابة
على تساؤالت البحث ،إضافة إلى اختبار صحة أوعدم صحة فروض البحث ،ومن ثم تحقيق
أهدافه.
 -7مجتمع وعينة البحث:
 -1/7مجتمع الدراسة:
يشير مجتمع الدراسة من وجهة النظر اإلحصائية علي أنه" جميع المفردات التي تمثل الظاهرة موضوع
البحث ،وتشترك في صفة معينة أو أكثر ،ومطلوب جمع البيانات حولها" وفي ضوء ذلك يتمثال مجتماع
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الدراسة فى العاملين  ،ويتمثال مجتماع البحاث فاي جمياع العااملين فاي الجماارك الكويتياة علاي اخاتالف
مستوياتهم اإلدارية ،ولقد بلغ إجمالي حجم مفردات مجتمع البحث  3654مفردة.
 -2/7عينة الدراسة:
اعتمد الباحثان علي أسلوب العينات في اختيار عينة البحث من العاملين في المستويات اإلدارية
بالجمارك الكويتية ،وسوف نتناول فيما يلي نوع وحجم عينة البحث من الفئات المختلفة من العاملين
في المستويات اإلدارية محل الدراسة وذلك كما يلي :
( )1نوع العينة :
اعتمد الباحث على العينة العشوائية الطبقية في اختيار مفردات عينة البحث من الفئات المختلفة من
العاملين في الجمارك الكويتية محل الدراسة.
( )2حجم العينة :
تم تحديد حجم العينة من الفئات المختلفة من العاملين في الجمارك الكويتية وذلك من خالل المعادلة
التالية  ( :عيد)2016 ،
ت × 2ن × ف ( – 1ف)
حجم العينة = اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 2ن  +ت 2ن ( -1ف)
حيث :
ت = الدرجة المعيارية المقابلة لدرجة الثقة  ،% 95من ثم فإن الدرجة المعيارية المقابلة هي 1,96
%
ف = نسبة النجاح في التوزيع ،وحيث يكون التوزيع طبيعي لذلك تكون نسبة النجاح = نسبة الفشل
= .% 50
 = نسبة الخطأ المسموح به والمنتشر على طرفي التوزيع بمقدار متساوي وهى = % 5
ن = حجم المجتمع.
وباستخدام المعادلة السابقة يتضح أن حجم العينة :
()0,50 – 1( 0,5 × 3654 × 2)1,96
= ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا =  348مفردة
()0,50 – 1 ( 0,50 × 2)1,96( + 3654 × 2)0,05
ولقد قام الباحث بالتوزيع النسبي لعينة كل مستوي إداري وذلك في ضوء نسبة عدد العاملين في
مجتمع البحث ،ويمكن توضيح ذلك في الجدول التالي:
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جدول ()1
توزيع العاملين على مجتمع البحث وحجم العينة
حجم العينة
%
العدد
بيان
59
17
621
اإلدارة العليا
118
34
1242
اإلدارة الوسطي
171
49
1791
اإلدارة التنفيذية
348
100
3654
اإلجمالي
وتم اختيار مفردات كل عينة في كل مستوي من المستويات اإلدارية المختارة بطريقة عشوائية وذلك
عن طريق استخدام قوائم أسماء العاملين في الجمارك الكويتية .
وقد بلغت عدد قوائم اإلستبيان الصالحة للتحليل االحصائي  332قائمة  ،حيث بلغ معدل اإلستجابة
.%95
 -8متغيرات البحث والمقاييس المستخدمة:
تناولاات الدراسااة مجموعااة ماان المتغي ارات (متغياارين رئيساايين يضاامان خمسااة متغي ارات فرعيااة )،
وتتعلق هذه المتغيرات بالتماثل التنظيمي واألداء الوظيفي للعاملين في الجمارك الكويتياة  ،وذلاك علاى
النحو الموضح فيما يلي:
 -1/8أبعاد التماثل التنظيمي :وتضم ثالثة متغيرات رئيسية تتمثل فيما يلي:
(أ) الوالء  :وينطوي على ( )7عبارات.
(ب) التشابه :وينطوي على ( )7عبارات.
( ) العضوية :وينطوي على ( )9عبارات.
ولتصميم المقياس الخاص بالتماثل التنظيمي ،اعتمد الباحثان بصفة أساسية علي المقياس الذي قدمته
دراسة ) )Cheney,1982والمكون من ( )23عباارة والاذي يتكاون مان ثاالث أبعااد رئيساية تتمثال فاي
(الوالء ،التشابه ،العضوية) .
ولقيااس أبعااد التماثال التنظيماي ،تام اساتخدام مقيااس "ليكارت" ( )Likert Scaleالمكاون مان
خمس درجات للموافقة وعدم الموافقة (حيث أشار الرقم  1إلي عدم الموافقة التامة ،بينما أشار الارقم 5
إلي الموافقة التامة ،مع وجود درجة محايدة في المنتصف) .وقد تضمن المقياس  23عبارة ( 7عبارات
لقياس ُبعد الوالء  ،و 7عبارات لقياس ُبعد التشابه ،و 9عبا ارت لقياس ُبعد العضوية).
 -2/8أبعاد األداء الوظيفي :وتضم متغيرين رئيسيين هما:
(أ) األداء السياقي :وينطوي على ( )10عبارات.
(ب) أداء المهمة :وينطوي على ( )10عبارات.
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ولتصاااميم المقيااااس الخااااص بااااألداء الاااوظيفي  ،اعتماااد الباحثا اان علاااي المقيااااس الاااذي قدماااه
) (Manzoor et al,2019والمكون من ( )20عبارة والذي يتكون من بعادين هماا (األداء الساياقي،
أداء المهمة).
ولقياااس أبعاااد األداء الااوظيفي ،تاام اسااتخدام مقياااس "ليكاارت" ) )Likert Scaleالمكااون ماان
خمس درجات للموافقة وعدم الموافقة (حيث أشار الرقم  1إلي عادم الموافقاة التاماة ،بينماا أشاار الارقم
 5إلي الموافقة التامة ،مع وجود درجة محايدة فاي المنتصاف) .وقاد تضامن المقيااس  20عباارة (10
عبارات لقياس بعد األداء السياقي 10،عبارات لقياس بعد أداء المهمة).
.وبناء على ما سبق ،يمكن توضيح نموذ تحليل متغيرات البحث (التماثل التنظيمي،األداء الوظيفي )،
من خالل الشكل رقم ()1
شكل رقم ( )1نمااااوذ البحث

األداء الوظيفي

التماثل التنظيمي

• الوالء
• التشابه
• العضوية

()1
()2

األداء السياقي.
أداء المهمة.

المصدر :من إعداد الباحثان وفقا للدراسات السابقة.

 -9أساليب تحليل البيانات واختبار فروض البحث:
قام الباحثان باختبار فروض البحث باستخدام عدة اختبارات إحصائية ،تتناسب وتتوافق مع أساليب
التحليل المستخدمة ،وذلك من خالل حزمة البرامج اإلحصائية الجاهزة ).(SPSS
و ُيمكن توضيح أساليب تحليل البيانات المستخدمة في الدراسة من خالل العرض التالي:
( )1أسلوب معامل االرتبام ألفا :تم استخدام أسلوب معامل االرتبام ألفا وذلك بغرض التحقاق مان درجاة
االعتمادية والثبات في المقاييس متعددة المحتوى ،ولقد تم اختيار هذا األسالوب اإلحصاائي لتركيازه علاى
درجة التناسق الداخلاااااي بين المتغيرات التي يتكااون منها المقياس الخاضع لالختبار (إدريس)2016،
( )2أسلوب تحليل االنحدار المتعادد :يعتبار تحليال االنحادار المتعادد مان األسااليب اإلحصاائية التنبؤياة
حيث يمكن من خالله التنبؤ بالمتغير التابع على أساس قيم عدد من المتغيرات المستقلة ،ولذلك تتمثل
االستخدامات الرئيسية ألساليب تحليل االنحدار المتعدد فيما يلي( :إدريس)2016،
• تفهم نوع العالقة بين مجموعة من المتغيرات التابعة والمستقلة.
• التحقق من درجة قوة العالقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة.
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• التنبؤ بسلوك المتغير التابع على أساس عدد من المتغيرات المستقلة.
• تحديد األهمية النسبية للمتغيارات المساتقلة فاي ضاوء ماا يتمتاع باه كال منهاا مان قاوة تاأثير فاي
المتغير التابع.
وتم استخدام أسلوب تحليل االنحدار المتعدد في الدراسة للكشاف عماا إذا كاان هنااك عالقاة باين التماثال
التنظيمي واألداء الوظيفي للعاملين في الجمارك الكويتية.
واعتمد الباحثان على اختبار (ف)  F-Testواختبار  T-Testالمصاحب ألسلوب تحليل االنحدار
المتعدد ،وذلك بغرض اختبار الفرض الرئيسي والفروض الفرعية .
 -10التحقق من مستوى الثبات والصدق في المقاييس:
تمثلت الخطوة األولى في محاولة تقييم االعتمادية للمقاييس التي اعتمدت عليها الدراسة الحالية،
والهدف من هذه الخطوة يتمثل في الرغبة في تقليل أخطاء القياس العشوائية من ناحية ،وزيادة درجة
الثبات في المقاييس المستخدمة في الدراسة من ناحية أخرى ،ولقد تم استخدام أسلوب معامل االرتبام
ألفا باعتباره أكثر أسإلىب تحليل االعتمادية داللة في تقييم درجة التناسق الداخلي بين محتويات
المقياس الخاضع لالختبار ،ووفقا للمبادئ العامة المتكلفة باختبار المقاييس في البحوث االجتماعية
فقد تقرر استبعاد أي متغير من المتغيرات الخاضعة لالختبار ،والذي يحصل على معامل ارتبام إجمالي
بينه وبين المتغيرات األخرى في نفس المقياس أقل من ( 0,30إدريس.)2016،
وتم تطبيق أسلوب االرتبام ألفا على كل من مقياس التماثل التنظيمي ،األداء الوظيفي ،وذلك
بصورة إجمالية للمقياس الواحد ككل ولكل مجموعة متغيرات من المجموعات التي يتكون منها كل
مقياس على حدة ،وبالنسبة لمقياس التماثل التنظيمي فقد أظهرت نتائج تحليل االعتمادية أن معامل
ألفا للمقياس ككل يمثل نحو  ,0,86وهو مؤشر لدرجة عالية من االعتمادية ،حيث أن الحدود
المقبولة لمعامل ألفا يتراوح بين  0,60إلى  0,80وذلك وفقا لمستويات االعتمادية المستخدمة في
العلوم االجتماعية (إدريس .)2016 ،
جدول رقم ()2
تقييم درجة االتساق الداخلي بين محتويات مقياس التماثل التنظيمي
باستخدام معامل االرتبام ألفا
عدد العبارات معامل ارتباط ألفا

المتغير
الوالء
التشابه
العضوية

المقياس الكلي للتماثل التنظيمي
المصدر :نتائج التحليل اإلحصائي
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7
7
9

0,832
0,885
0,869
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0,860

ومن خالل الجدول السابق يتضح أن النتيجة المبدئية لتقييم االعتمادية تعكس أن المقياس
الخاضع لالختبار يمكن االعتماد عليه في قياس التماثل التنظيمي بالجمارك الكويتية.
أما بالنسبة لمقياس األداء الوظيفي  ،فقد تم تطبيق أسلوب االرتبام ألفا على المقياس وذلك
بصورة إجمالية ،ولكل مجموعة متغيرات من المجموعات التي يتكون منها المقياس على حدة ،ويمكن
توضيح درجة االتساق الداخلي بين محتويات األداء الوظيفي باستخدام معامل االرتبام ألفا وذلك من
خالل الجدول اآلتي:
جدول رقم ()3
تقييم درجة االتساق الداخلي بين محتويات مقياس األداء الوظيفي
باستخدام معامل االرتبام ألفا
األداء السياقي
أداء المهمة

المتغير

عدد العبارات

معامل ارتبام ألفا

20

0,749

10
10

المقياس الكلي لألداء الوظيفي

المصدر :نتائج التحليل اإلحصائي

0,756
0,733

ومن خالل الجدول السابق يتضح أن نتائج تحليل االعتمادية أظهرت أن معامل ألفا لمقياس
األداء المؤسسي ككل حوالي  ،0,749وهو مؤشر لدرجة عالية من االعتمادية ،وأن النتيجة المبدئية
لتقييم االعتمادية تعكس أن المقياس الخاضع لالختبار يمكن االعتماد عليه في قياس األداء الوظيفي
للعاملين في الجمارك الكويتية.
 -11نتائج الدراسة الميدانية:
 -1/11التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة الميدانية:
تعكس الخصائص الوصفية لمتغيرات الدراسة المعامالت اإلحصائية الرئيسية ،والتي توضح خصائص

المتغيرات ،وتتضمن الخصائص األساسية المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري باإلضافة إلي

الجداول التكرارية وتبعية متغيرات الدراسة للتوزيع الطبيعي ،وذلك بالتطبيق علي آراء المستقصي
منهم ،ويوضح الجزء التالي األساليب الوصفية المتبعة في الدراسة الحالي:

()1

توزيع مفردات العينة وفقا للمتغيرات الديموجرافية:

قام الباحث بوصف البيانات التي تم الحصول عليها من قائمة االستقصاء ،وذلك من خالل حساب

التك اررات والنسب المئوية للمتغيرات الديموجرافية موضع االهتمام بقائمة االستقصاء (النوع ،العمر،

عدد سنوات الخبرة ،الجنسية ،المؤهل الدراسة) .كما يوضح جدول رقم ( )4اآلتي:
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جدول رقم ()4

توزيع مفردات العينة وفقا للمتغيرات الديموجرافية
الفئة

التك اررات

النسب المئوية

المتغير

ذكر

188

56,6

أنثي

144

43,4

أقل من  25عام

20

5,9

من  – 25أقل من 40

138

41,7

من  -40أقل من 50

87

26,2

أكثر من 50عام

87

26،2

أقل من  5سنوات

110

33,2

من  5سنوات إلي  10سنة

56

16،9

من  10سنة إلي  15سنة

145

43،7

أكثر من  15سنة

21

6,2

كويتي

229

69

عربي

41

12,4

جنسية أخري

62

18,6

دبلوم

59

17,7

بكالوريوس( ليسانس)

95

28,7

دبلوم دراسات عليا

86

25,9

ماجستير أو دكتوراه

92

27,6

332

%100

النوع

العمر

عدد سنوات الخبرة

الجنسية

المؤهل الدراسي

اإلجمالي
المصدر :نتائج التحليل اإلحصائي.

ويتضح لنا من الجدول السابق ما يأتي:
( )1من حيث النوع :بلغ عدد الذكور في العينة ( )188مفردة بينما بلغ عدد اإلناث ()144
وبذلك تكون نسبة الذكور من إجمالي عدد العينة الكلي ( )%56,6ونسبة اإلناث (.)%43،4
( )2من حيث العمر :بلغ عدد المستقصي منهم الذين تقل أعمارهم عن  25سنة ( )20مفردة
بنسبة ( ،)%5,9كما بلغ عدد المستقصي منهم الذين تتراوح أعمارهم بين  25و  40سنة ()138
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مفردة بنسبة ( ،)%41,7كما بلغ عدد المستقصي منهم الذين تتراوح أعمارهم بين  40و  50سنة
( )87مفردة بنسبة ( ،)%26,2وأخي ار بلغ عدد المستقصي منهم الذين تزيد أعمارهم عن  50سنة
( )87مفردة بنسبة ( )%26,2من إجمالي حجم العينة.
( )3من حيث سنوات الخدمة :بلغ عدد المستقصي منهم الذين كانت سنوات خدمتهم أقل من 5
سنوات ( )110مفردة بنسبة ( ،)%33,2في حين كان عدد المستقصي منهم الذين كانت تترواح
سنوات خدمتهم من  5سنوات إلي  10سنوات بلغ ( )56مفردة بنسبة ( ،)%16,9كما بلغ عدد
المستقصي منهم الذين كانت تترواح سنوات خدمتهم من  10سنوات إلي  15سنة ( )145مفردة
بنسبة ( ،)%43,7كما بلغ عدد المستقصي منهم الذين تزيد خدمتهم عن  15سنة ( )21مفردة
بنسبة ( )%6,2من إجمالي حجم العينة.
( )4من حيث الجنسية :بلغ عدد المستقصي منهم من الكويتيين ( )229مفردة بنسبة (،)%69
كما بلغ عدد المستقصي منهم من العرب ( )41مفردة بنسبة ( ،)%12,4وبلغ عدد المستقصي منهم
من الجنسيات األخري ( )62مفردة بنسبة (.)%18,6
( )5من حيث المؤهل الدراسي :بلغ عدد المستقصي منهم الحاصلين علي دبلوم ( )59مفردة
بنسبة ( ،)%17,7وبلغ عدد المستقصي منهم الحاصلين علي بكالوريوس( ليسانس) ( )95مفردة
بنسبة ( ،)%28,7وبلغ عدد المستقصي منهم الحاصلين علي دبلوم دراسات عليا ( )86مفردة بنسبة
( ،)%25,9في حين بلغ عدد المستقصي منهم الحاصلين علي ماجستير أو دكتوراه ( )92مفردة
بنسبة ( )%27,6من إجمالي حجم العينة.
(ب) التحليل الوصفي ألبعاد التماثل التنظيمي :
يناقش هذا الجزء نتائج التحليل اإلحصائي الخاص باإلجابة علي السؤال األول لهذه الدراسة،
والمتعلق بتحديد مستوي التماثل التنظيمي من وجهة نظر العاملين بالجمارك الكويتية محل
الدراسة ،ولتحقيق ذلك قام الباحث بتقييم مستوي التماثل التنظيمي من خالل اإلجابة علي متغيرات
مقياس التماثل التنظيمي والذي يضم ( )19متغي ار يغطي األبعاد الثالثة للتماثل التنظيمي كما هو
موضح في الجدول رقم (:)5
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جدول رقم ()5
التحليل الوصفي لمقياس التماثل التنظيمي
م

المتغيرات

المتوسط الحسابي

اإلنحراف المعياري

العضوية( اإلنتماء)

3,124

0,963

1

الوالء

3

التشابه

2

3,235
3,254

3,295

المتوسط الكلي للتماثل التنظيمي

0,854
0,752

0,941

المصدر :نتائج التحليل اإلحصائي.

يتضح لنا من نتائج جدول رقم ( )5أن متغيرات ُبعد التشابه تحتل المرتبة األولي بمتوسط
( )3,254وانحراف معياري ( ،)0,752وتأتي متغيرات ُبعد الوالء في المرتبة الثانية بمتوسط
( )3,235وانحراف معياري ( ،)0,854وأخي ار متغيرات ُبعد العضوية( اإلنتماء) تأتي في المرتبة األخيرة
بمتوسط ( )3,124وانحراف معياري ( )0,963وفقا التجاهات العاملين في الجمارك الكويتية محل
الدراسة.
ومن استعراض التحليل الوصفي ألبعاد التماثل التنظيمي بلغ المتوسط الحسابي للمقياس العام
ألبعاد التماثل التنظيمي ( )3,295بانحراف معياري ( ،)0,941وهذا يعني أن مستوي التماثل
التنظيمي للعاملين في الجمارك الكويتية متوسطة.
( ) التحليل الوصفي ألبعاد األداء الوظيفي :
يناقش هذا الجزء نتائج التحليل اإلحصائي الخاص باإلجابة علي السؤال لهذه الدراسة،
والمتعلق بتحديد مستوي األداء الوظيفي لدي العاملين بالجمارك الكويتية محل الدراسة ،ولتحقيق ذلك
قام الباحث بقييم مستوي األداء الوظيفي من خالل اإلجابة علي متغيرات مقياس األداء الوظيفي
والذي يضم ( )20متغي ار لألداء الوظيفي كما يتضح من الجدول رقم (:)6
جدول رقم ()6

م
1
2

التحليل الوصفي لمقياس األداء الوظيفي

المتوسط الحسابي
3,08
3,05
3,07

المتغيرات
األداء السياقي
أداء المهمة
المتوسط الكلي لألداء الوظيفي

المصدر :نتائج التحليل اإلحصائي.

28

اإلنحراف المعياري
0,996
1,021
0,982

يتضح لنا من نتائج جدول رقم ( )6أن متغيرات ُبعد األداء السياقي تحتل المرتبة األولي بمتوسط
( )3,08وانحراف معياري ( ،)0,996ثم يأتي بعد ذلك ُبعد أداء المهمة تأتي في المرتبة الثانية
واألخيرة بمتوسط ( )3,05وانحراف معياري ( )1,021وفقا التجاهات العاملين في الجمارك الكويتية
محل الدراسة.
ومن استعراض التحليل الوصفي ألبعاد األداء الوظيفي بلغ المتوسط الحسابي للمقياس العام
ألبعاد األداء الوظيفي ( )3,07بانحراف معياري ( ،)0,982وهذا يعني أن مستوي األداء الوظيفي
للعاملين في الجمارك الكويتية متوسط.

(د) تحليل االرتبام لمتغيرات الدراسة:

تم حساب معامل االرتبام البسيط (بيرسون  )Pearsonبين متغيرات الدراسة عدا المتغيرات
الديموجرافية ،وذلك للتعرف علي قوة واتجاه ومعنوية العالقة بين متغيرات الدراسة .فكلما اقتربت قيمة
معامل االرتبام من الواحد الصحيح كلما دل ذلك علي قوة االرتبام بين المتغيرين ،في حين تدل اإلشارة
الموجبة علي أن العالقة طردية وتدل اإلشارة السالبة علي أن العالقة عكسية.
ويوضح الجدول رقم ( )7مصفوفة معامالت االرتبام بين أبعاد التماثل التنظيمي وأبعاد األداء
الوظيفي وأبعاد سلوكيات العمل.
ويتضح من مصفوفة معامالت االرتبام بين جميع أبعاد متغيرات الدراسة ما يأتي:
( )1وجود عالقة ارتبام طردية معنوية بين أبعاد التماثل التنظيمي  ،وتراوحت معامالت االرتبام
بين ( )0,81 ،0,69وجميعها دالة إحصائيا عند مستوي معنوية ( ،)0,01حيث بلغت قيمة
معامل االرتبام بين ُبعدي الوالء والعضوية( اإلنتماء) ( ،)0,81وبين ُبعدي الوالء والتشابه
( ،)0,69وأخي ار بلغت قيمة معامل االرتبام بين ُبعدي العضوية( اإلنتماء) والتشابه
( ،)0,72ومن جهة أخري تؤكد هذه العالقة االرتباطية علي صدق العبارات في قياس أبعاد
التماثل التنظيمي في الجمارك الكويتية محل الدراسة وأنها مرتبطة ارتباطا حقيقيا غير راجع
للصدفة ،وأنها متسقة مع األبعاد الداخلية في تمثيلها.
( )2وجود عالقة ارتبام طردية معنوية بين أبعاد األداء الوظيفي  ،حيث بلغت قيمة معامل
وبعد أداء المهمة ( )0,60وهي دالة إحصائيا عند مستوي
االرتبام بين ُبعد األداء السياقي ُ
( ، ،)0,01ومن جهة أخري تؤكد هذه العالقة االرتباطية علي صدق العبارات في قياس
أبعاد األداء الوظيفي في الجمارك الكويتية محل الدراسة وأنها مرتبطة ارتباطا حقيقيا غير
راجع للصدفة ،وأنها متسقة مع األبعاد الداخلية في تمثيلها.
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()3

()4

()5

()6

يرتبط ُبعد الوالء كأحد أبعاد التماثل التنظيمي ارتباطا طرديا ذو داللة إحصائية مع جميع
أبعاد األداء الوظيفي  ،حيث بلغت قيمة معامل االرتبام بين ُبعد الوالء وكل من ُبعد األداء
وبعد أداء المهمة (.)0,59
السياقي (ُ ،)0,68
يرتبط ُبعد العضوية( اإلنتماء) كأحد أبعاد التماثل التنظيمي ارتباطا طرديا ذو داللة
إحصائية مع جميع أبعاد األداء الوظيفي  ،حيث بلغت قيمة معامل االرتبام بين ُبعد
وبعد أداء المهمة (.)0,56
العضوية( اإلنتماء) وكل من ُبعد األداء السياقي (ُ ،)0,70
يرتبط ُبعد التشابه كأحد أبعاد التماثل التنظيمي ارتباطا طرديا ذو داللة إحصائية مع جميع
أبعاد األداء الوظيفي  ،حيث بلغت قيمة معامل االرتبام بين ُبعد التشابه وكل من ُبعد األداء
وبعد أداء المهمة (.)0,58
السياقي (ُ ،)0,62
ترتبط جميع أبعاد التماثل التنظيمي إرتباطا طرديا ذو داللة إحصائية مع األداء الوظيفي
،حيث بلغت قيمة معامل اإلرتبام بين بعد الوالء واألداء الوظيفي ( ،)0,66كما بلغت قيمة
معامل اإلرتبام بين بعد العضوية(اإلنتماء) واألداء الوظيفي (،)0,71كما بلغت قيمة معامل
اإلرتبام بين بعد التشابه واألداء الوظيفي (.)0,57
جدول رقم ()7
مصفوفة معامالت االرتبام بين أبعاد متغيرات الدراسة
األبعاد

الوالء

العضوية(
اإلنتماء)

التشابه

األداء
السياقي

أداء
املهمة

الوالء
العضوية( اإلنتماء)
التشابه
األداء السياقي
أداء املهمة

**0,81

1

**0,69

**0,72

1

**0,68

**0,70

**0,62

1

**0,59

**0,56

**0,58

**0,60

1

األداء الوظيفي

**0,66

**0,71

**0,57

**0,64

**0,67

األداء
الوظيفي

1
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1

وفي ضوء ما تقدم ،يتضح أن هناك إرتباطا طرديا ذو داللة إحصائية بين أبعاد كل من
التماثل التنظيمي واألداء الوظيفي  ،إال أن تأثير كل ُبعد من أبعاد التماثل التنظيمي في
األداء الوظيفي سوف يتضح من خالل تطبيق أسلوب تحليل اإلنحدار المتعدد.
 -2/11نوع ودرجة العالقة بين أبعاد التماثل التنظيمي واألداء الوظيفي :
يسعي هذا الجزء إلي اإلجابة علي السؤال الثالث لهذه الدراسة والخاص بنوع ودرجة
العالقة بين التماثل التنظيمي واألداء الوظيفي للعاملين بالجمارك الكويتية واختبار صحة
الفرض الرئيسي من فروض هذه الدراسة والذي ينص علي :ال توجد عالقة ذات داللة
إحصائية بين التماثل التنظيمي واألداء الوظيفي للعاملين بالجمارك الكويتية محل الدراسة
ويتناول الباحثان في هذا الجزء التحقق من نوع ودرجة العالقة بين أبعاد التماثل التنظيمي
(الوالء ،العضوية( اإلنتماء) ،التشابه) علي كل ُبعد من أبعاد األداء الوظيفي  ،ويمكن
توضيح نتائج أسلوب تحليل االنحدار المتعدد آلراء المستقصي منهم علي النحو اآلتي:
( )1العالقة بين أبعاد التماثل التنظيمي واألداء السياقي :
جدول رقم ()8
نوع ودرجة العالقة بين أبعاد التماثل التنظيمي واألداء السياقي
(مخرجات تحليل االنحدار المتعدد )Multiple Regression Analysis
األداء السياقي
أبعاد التماثل التنظيمي

معامل االنحدار
Beta

الوالء

**0,319

معامل
االرتبام
R
0,61

معامل التحديد
R2

t

المعنوية

0,372

3,499

0,01

العضوية( اإلنتماء)

**0,215

0,603

0,364

2,236

0,026

التشابه

**0,141

0,527

0,278

2,266

0,024

معامل االرتبام R

معامل التحديد R2

0,632
0,399

77,689
329- 3
0,000

قيمة ف المحسوبة ()F
درجات الحرية
مستوي الداللة اإلحصائية
المصدر :نتائج التحليل اإلحصائي

**ذو داللة إحصائية عند مستوي معنوية  0,01وفقا الختبار (ت) T-Test
**ذو داللة إحصائية عند مستوي معنوية  0,05وفقا الختبار (ت) T-Test

ومن خالل الجدول السابق يتضح النتائج اآلتية:
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( )1بالنسبة للنموذ ككل ،فقد أظهرت نتائج تحليل االنحدار المتعدد أن هناك عالقة
ذات داللة إحصائية بين أبعاد التماثل التنظيمي في الجمارك الكويتية محل الدراسة
وبين األداء السياقي (مأخوذة بصورة إجمالية) وأن هذه العالقة تمثل ( %63,2وفقا
لمعامل االرتبام المتعدد في النموذ  ،)Rحيث بلغت قيمة  )%39,9( R2من التباين
الكلي في األداء السياقي ،وبلغت قيمة  Fالمحسوبة  ،77,689وهي معنوية عند
مستوي معنوية (.)0,01
( )2بلغت قيمة معامل االنحدار للعالقة بين ُبعد الوالء كأحد أبعاد التماثل التنظيمي
واألداء السياقي ( )0,319وهي معنوية عند مستوي  0,01وحيث بلغت قيمة ت
المحسوبة ( ،)3,499كما بلغت قيمة معامل االنحدار للعالقة بين ُبعد العضوية
( اإلنتماء) كأحد أبعاد التماثل التنظيمي واألداء السياقي ( )0,215وهي معنوية
عند مستوي  0,05وحيث قيمة ت المحسوبة ( ،)2,236وبلغت قيمة معامل االنحدار
للعالقة بين ُبعد التشابه كأحد أبعاد التماثل التنظيمي واألداء السياقي ()0,141
وهي معنوية عند مستوي  0,05وحيث قيمة ت المحسوبة (.)2,266
( )2العالقة بين أبعاد التماثل التنظيمي وأداء المهمة
جدول رقم ()9
نوع ودرجة العالقة بين أبعاد التماثل التنظيمي وأداء المهمة
(مخرجات تحليل االنحدار المتعدد )Multiple Regression Analysis
أداء المهمة
أبعاد التماثل التنظيمي

معامل االنحدار
Beta

معامل االرتباط
R

معامل التحديد
R2

t

المعنوية

الوالء

**0,108

0,519

0,269

1,135

0,257

العضوية( اإلنتماء)

**0,218

0,542

0,294

2,171

0,031

التشابه
معامل االرتباط R
معامل التحديد R2
قيمة ف المحسوبة ()F
درجات الحرية

**0,307

0,297
0,545
0,585
0,342
60,799
329- 3

4,695

0,000

0,000

مستوي الداللة اإلحصائية

المصدر :نتائج التحليل اإلحصائي **ذو داللة إحصائية عند مستوي معنوية  0,01وفقا الختبار

(ت) T-Test

**ذو داللة إحصائية عند مستوي معنوية  0,05وفقا الختبار (ت) T-Test
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ومن خالل الجدول السابق يتضح النتائج اآلتية:

( )1بالنسبة للنموذ ككل ،فقد أظهرت نتائج تحليل االنحدار المتعدد أن هناك عالقة

ذات داللة إحصائية بين أبعاد التماثل التنظيمي في الجمارك الكويتية محل

الدراسة وبين أداء المهمة (مأخوذة بصورة إجمالية) وأن هذه العالقة تمثل
 ،)Rحيث بلغت قيمة R2

( %58,5وفقا لمعامل االرتبام المتعدد في النموذ

( )%34,2من التباين الكلي في أداء المهمة ،وبلغت قيمة  Fالمحسوبة
 ،60,799وهي معنوية عند مستوي معنوية (.)0,01

( )2بلغت قيمة معامل االنحدار للعالقة بين ُبعد الوالء كأحد أبعاد التماثل التنظيمي
وأداء المهمة ( )0,108وهي غير معنوية عند مستوي  0,05وحيث بلغت قيمة
ت المحسوبة (.)1,135

( )3بلغت قيمة معامل االنحدار للعالقة بين ُبعد العضوية( اإلنتماء) كأحد أبعاد
التماثل التنظيمي وأداء المهمة ( )0,218وهي معنوية عند مستوي  0,05وحيث
قيمة ت المحسوبة (.)2,171

( )4بلغت قيمة معامل االنحدار للعالقة بين ُبعد التشابه كأحد أبعاد التماثل التنظيمي
وأداء المهمة ( )0,307وهي معنوية عند مستوي  0,01وحيث قيمة ت
المحسوبة (.)4,695

( )3العالقة بين التماثل التنظيمي (بصورة كلية) علي األداء الوظيفي (بصورة كلية).

يوضح جدول ( )10نتائج تحليل االنحدار المتعدد أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين
التماثل التنظيمي (مأخوذ بصورة كلية) واألداء الوظيفي (مأخوذ بصورة كلية) للعاملين

في الجمارك الكويتية وذلك بغرض إختبار صحة الفرض الرابع والذي ينص علي " ال توجد

عالقة ذات داللة إحصائية بين التماثل التنظيمي بالجمارك الكويتية محل الدراسة واألداء

الوظيفي "

ومن خالل الجدول رقم( )10يتضح النتائج اآلتية:

( )1بالنسبة للنموذ ككل ،فقد أظهرت نتائج تحليل االنحدار المتعدد أن هناك عالقة

ذات داللة إحصائية بين متغيرات التماثل التنظيمي في الجمارك الكويتية محل الدراسة

وبين األداء الوظيفي في تلك المصلحة (مأخوذة بصورة إجمالية) وأن هذه العالقة تمثل

( %66,9وفقا لمعامل االرتبام المتعدد في النموذ
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 ،)Rحيث بلغت قيمة R2

( ،)%44,7وبلغت قيمة  Fالمحسوبة  ،94,763وهي معنوية عند مستوي معنوية
(.)0,000

جدول رقم ()10

نوع ودرجة العالقة بين أبعاد التماثل التنظيمي وبين األداء الوظيفي

(مخرجات تحليل االنحدار المتعدد )Multiple Regression Analysis
األداء الوظيفي
أبعاد التماثل التنظيمي

معامل االنحدار

معامل االرتبام

معامل التحديد

t

المعنوية

الوالء

**0,226

0,618

0,382

2,581

0,010

العضوية( اإلنتماء)

**0,208

0,626

0,392

2,255

0,025

التشابه

**0,293

0,607

0,368

4,897

0,000

Beta

R

R2

معامل االرتبام R

0,669

معامل التحديد R2

0,447

قيمة ف المحسوبة ()F

94,763

درجات الحرية

329- 3

مستوي الداللة اإلحصائية

0,000

المصدر :نتائج التحليل اإلحصائي

**ذو داللة إحصائية عند مستوي معنوية  0,01وفقا الختبار (ت) T-Test
**ذو داللة إحصائية عند مستوي معنوية  0,05وفقا الختبار (ت) T-Test

( )2بلغت قيمة معامل االنحدار للعالقة بين ُبعد الوالء كأحد أبعاد التماثل التنظيمي
واألداء الوظيفي ( )0,226وهي معنوية عند مستوي  0,01وحيث بلغت قيمة ت
المحسوبة ( ،)2,581كما بلغت قيمة معامل االنحدار للعالقة بين ُبعد العضوية
( اإلنتماء) كأحد أبعاد التماثل التنظيمي واألداء الوظيفي ( )0,208وهي معنوية عند
مستوي  0,05وحيث قيمة ت المحسوبة ( ،)2,255وبلغت قيمة معامل االنحدار

للعالقة بين ُبعد التشابه كأحد أبعاد التماثل التنظيمي وجودة الحياة العمل ()0,293
وهي معنوية عند مستوي  0,01وحيث قيمة ت المحسوبة (.)4,897
وفي ضوء ما تقدم فقد تقرر رفض الفرض الرئيسي الذي ينص علي " ال توجد

عالقة ذات داللة إحصائية بين التماثل التنظيمي بالجمارك الكويتية محل الدراسة واألداء
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الوظيفي " وتم قبول الفرض البديل ،الذي ينص علي " توجد عالقة ذات داللة إحصائية
بين التماثل التنظيمي بالجمارك الكويتية محل الدراسة واألداء الوظيفي " وذلك بعد أن

أظهر نموذ تحليل االنحدار المتعدد أن هناك عالقة جوهرية عند مستوي معنوية ()%1
وفقا الختبار ) (F-Testبين أبعاد التماثل التنظيمي واألداء الوظيفي  ،كما تقرر رفض
الفرض العدم وقبول الفرض البديل لجميع أبعاد التماثل التنظيمي (الوالء ،العضوية(
اإلنتماء) ،التشابه) كمتغيرات مستقلة لوجودة عالقة ذات داللة إحصائية بينهم وبين األداء

الوظيفي كمتغير تابع عند مستوي معنوية (.)%1
 -12النتائج والتوصيات:
 -1/12نتائج البحث :توصل الباحثان من خالل هذا البحث إلى مجموعة من النتائج
تتمثل فيما يأتي:
( )1بلغ عدد الذكور في العينة ( )188مفردة بينما بلغ عدد اإلناث ( )144وبذلك تكون نسبة
الذكور من إجمالي عدد العينة الكلي ( )%56,6ونسبة اإلناث (.)%43،4
( )2بلغ عدد المستقصي منهم الذين تقل أعمارهم عن  25سنة ( )20مفردة بنسبة ( ،)%5,9كما
بلغ عدد المستقصي منهم الذين تتراوح أعمارهم بين  25و  40سنة ( )138مفردة بنسبة
( ،)%41,7كما بلغ عدد المستقصي منهم الذين تتراوح أعمارهم بين  40و  50سنة ( )87مفردة
بنسبة ( ،)%26,2وأخي ار بلغ عدد المستقصي منهم الذين تزيد أعمارهم عن  50سنة ( )87مفردة
بنسبة ( )%26,2من إجمالي حجم العينة.
( )3بلغ عدد المستقصي منهم الذين كانت سنوات خدمتهم أقل من  5سنوات ( )110مفردة بنسبة
( ،)%33,2في حين كان عدد المستقصي منهم الذين كانت تترواح سنوات خدمتهم من  5سنوات
إلي  10سنوات بلغ ( )56مفردة بنسبة ( ،)%16,9كما بلغ عدد المستقصي منهم الذين كانت
تترواح سنوات خدمتهم من  10سنوات إلي  15سنة ( )145مفردة بنسبة ( ،)%43,7كما بلغ عدد
المستقصي منهم الذين تزيد خدمتهم عن  15سنة ( )21مفردة بنسبة ( )%6,2من إجمالي حجم
العينة.
( )4بلغ عدد المستقصي منهم من الكويتيين ( )229مفردة بنسبة ( ،)%69كما بلغ عدد المستقصي
منهم من العرب ( )41مفردة بنسبة ( ،)%12,4وبلغ عدد المستقصي منهم من الجنسيات األخري
( )62مفردة بنسبة (.)%18,6
( )5بلغ عدد المستقصي منهم الحاصلين علي دبلوم ( )59مفردة بنسبة ( ،)%17,7وبلغ عدد
المستقصي منهم الحاصلين علي بكالوريوس( ليسانس) ( )95مفردة بنسبة ( ،)%28,7وبلغ عدد
المستقصي منهم الحاصلين علي دبلوم دراسات عليا ( )86مفردة بنسبة ( ،)%25,9في حين بلغ
عدد المستقصي منهم الحاصلين علي ماجستير أو دكتوراه ( )92مفردة بنسبة ( )%27,6من
إجمالي حجم العينة.
( )6بلغ المتوسط الحسابي للمقياس العام ألبعاد التماثل التنظيمي ( )3,295بانحراف معياري
( ،)0,941وهذا يعني أن مستوي التماثل التنظيمي للعاملين في الجمارك الكويتية متوسطة.
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( )7بلغ المتوسط الحسابي للمقياس العام ألبعاد األداء الوظيفي ( )3,07بانحراف معياري
( ،)0,982وهذا يعني أن مستوي األداء الوظيفي للعاملين في الجمارك الكويتية متوسط.
( )8وجود عالقة ارتبام طردية معنوية بين أبعاد التماثل التنظيمي  ،وتراوحت معامالت االرتبام بين
( )0,81 ،0,69وجميعها دالة إحصائيا عند مستوي معنوية ( ،)0,01حيث بلغت قيمة معامل
االرتبام بين ُبعدي الوالء والعضوية( اإلنتماء) ( ،)0,81وبين ُبعدي الوالء والتشابه ( ،)0,69وأخي ار
بلغت قيمة معامل االرتبام بين ُبعدي العضوية( اإلنتماء) والتشابه ( ،)0,72ومن جهة أخري تؤكد
هذه العالقة االرتباطية علي صدق العبارات في قياس أبعاد التماثل التنظيمي في الجمارك الكويتية
محل الدراسة وأنها مرتبطة ارتباطا حقيقيا غير راجع للصدفة ،وأنها متسقة مع األبعاد الداخلية في
تمثيلها.
( )9وجود عالقة ارتبام طردية معنوية بين أبعاد األداء الوظيفي  ،حيث بلغت قيمة معامل االرتبام
وبعد أداء المهمة ( )0,60وهي دالة إحصائيا عند مستوي ( ، ،)0,01ومن
بين ُبعد األداء السياقي ُ
جهة أخري تؤكد هذه العالقة االرتباطية علي صدق العبارات في قياس أبعاد األداء الوظيفي في
الجمارك الكويتية محل الدراسة وأنها مرتبطة ارتباطا حقيقيا غير راجع للصدفة ،وأنها متسقة مع
األبعاد الداخلية في تمثيلها.
( )10يرتبط ُبعد الوالء كأحد أبعاد التماثل التنظيمي ارتباطا طرديا ذو داللة إحصائية مع جميع
أبعاد األداء الوظيفي  ،حيث بلغت قيمة معامل االرتبام بين ُبعد الوالء وكل من ُبعد األداء السياقي
( ،)0,68وُبعد أداء المهمة (.)0,59
( )11يرتبط ُبعد العضوية( اإلنتماء) كأحد أبعاد التماثل التنظيمي ارتباطا طرديا ذو داللة إحصائية
مع جميع أبعاد األداء الوظيفي  ،حيث بلغت قيمة معامل االرتبام بين ُبعد العضوية( اإلنتماء) وكل
وبعد أداء المهمة (.)0,56
من ُبعد األداء السياقي (ُ ،)0,70
( )12يرتبط ُبعد التشابه كأحد أبعاد التماثل التنظيمي ارتباطا طرديا ذو داللة إحصائية مع جميع
أبعاد األداء الوظيفي  ،حيث بلغت قيمة معامل االرتبام بين ُبعد التشابه وكل من ُبعد األداء السياقي
وبعد أداء المهمة (.)0,58
(ُ ،)0,62
( )13ترتبط جميع أبعاد التماثل التنظيمي إرتباطا طرديا ذو داللة إحصائية مع األداء الوظيفي
،حيث بلغت قيمة معامل اإلرتبام بين بعد الوالء واألداء الوظيفي ( ،)0,66كما بلغت قيمة معامل
اإلرتبام بين بعد العضوية(اإلنتماء) واألداء الوظيفي (،)0,71كما بلغت قيمة معامل اإلرتبام بين بعد
التشابه واألداء الوظيفي (.)0,57
( )14هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد التماثل التنظيمي في الجمارك الكويتية محل الدراسة
وبين األداء السياقي (مأخوذة بصورة إجمالية) وأن هذه العالقة تمثل .%63,2
( )15هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد التماثل التنظيمي في الجمارك الكويتية محل الدراسة
وبين أداء المهمة (مأخوذة بصورة إجمالية) وأن هذه العالقة تمثل .%58,5
( )16هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرات التماثل التنظيمي في الجمارك الكويتية محل
الدراسة وبين األداء الوظيفي للعاملين (مأخوذة بصورة إجمالية) وأن هذه العالقة تمثل %66,9
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 -2/12توصيات البحث:
في ضوء نتائج الدراسة الميدانية ونتائج التحليل اإلحصائي ،ولتحقيق الهدف األساسي
للدراسة ،فقد تم تناول توصيات الدراسة والتي يمكن أن تسهم في تحسين األداء الوظيفي
للعاملين في الجمارك الكويتية من خالل التماثل التنظيمي وذلك كما يلي:
• إيضاح مفهوم التماثل التنظيمي لمسؤولي والعاملين في الجمارك الكويتية من خالل
اللقاءات واإلجتماعات والبرامج التدريبية وورش العمل .
• تهيئة بيئة مناسبة بالجمارك الكويتية بما يعمل علي تحسين مستوي التماثل
التنظيمي ،من خالل تبني التعاون والتنسيق بين اإلدارات واألقسام واألفراد ،وتبادل
المعلومات وتحسين اإلتصاالت ،ولذلك لضمان عدم توافر بيئة خصبة للصراعات
والمنافسات الفردية.
• العمل علي تحسين مستوي التماثل التنظيمي في الجمارك الكويتية،وذلك عن طريق
األخذ بأسلوب العمل الجماعي كفريق إلنجاز العمال  ،وتشجيع العاملين علي تقديم
المبادرات خار التعليمات الرسمية  ،وكذلك إتاحة حيز من الحرية للعاملين في
تحديد األسلوب المناسب إلنجاز األعمال .
• وضع إستراتيجية مبنية علي معايير دقيقة للكشف عن المبدعين والموهوبين من
المديرين في الجمارك الكويتية والعمل علي تدريبهم لتوفير قيادات إدارية مؤهلة
قادرة علي إستثمار طاقاتها اإلبداعية في تطوير األداء الوظيفي .
• مراجعة نظم تقويم األداء في الجمارك الكويتية ،لتتضمن أسس ومعايير تقويم
موضوعية وواضحة ،بما يكفل إطالع الموظف علي نتائج تقويم أدائه،فهذا يعطي
الفرصة للموظف من تعزيز نقام القوة لديه وتحسين وتطوير نقام الضعف  ،كذلك
البد وأن تكشف عملية تقويم األداء عن اإلحتياجات التدريبية الالزمة للموظفين.
• عدم اإلفرام الزائد في التماثل التنظيمي والذي قد يؤثر سلبا علي العاملين وعلي
الجمارك الكويتية  ،حيث يؤدي إنعدام المرونة وعدم شعور الفرد باإلستقاللية ونقص
اإلبتكار واإلبداع في العمل .
• أهمية القيادة التنظيمية والمشاركة في صنع القرار والعمل كفريق لما لهم من دور
هام في زيادة مستوي التماثل التنظيمي.
• ضرورة تبني العوامل المؤثرة إيجابا علي األداء الوظيفي للعاملين مثل االلتزام
التنظيمي ،التماثل التنظيمي ،جودة الحياة الوظيفية ،العدالة التنظيمية ،المناخ
التنظيمي ،الحوافز اإلدارية ،والتدريب والتطوير التنظيمي .
• الحد من األنمام اإلدارية الروتينية ،ضغوم العمل ،العمل الزائد علي األفراد،
المركزية ،لما لها من تأثير سلبي علي األداء التنظيمي .
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• ضرورة تبني تماثل الهوية التنظيمية حيث يصبح األفراد أكثر تماثال وإندماجا مع
الجمارك الكويتية من أجل تحقيق الرؤية والهدف المشترك ،والذي يؤدي إلي تحقيق
الوالء واإلنتماء لدي األفراد مما يؤدي إلي أداء وظيفي أفضل.
 -13بحوث مستقبلية مقترحة:
علي الرغم من أن الدراسة الحالية حاولت دراسة دور التماثل التنظيمي في تدعيم األداء
الوظيفي للعاملين في الجمارك الكويتية محل الدراسة ،إال أن نطاق هذه الدراسة واألساليب
المستخدمة فيها والنتائج التي توصلت إليها تشير إلي وجود مجاالت لدراسات أخري
مستقبلية ،ومن بين هذه المجاالت البحثية ما يأتي:
( )1دور التماثل التنظيمي في تدعيم التميز المؤسسي.
( )2دور إستراتيجية التلعيب في دعم األداء الوظيفي .
( )3دور السعادة الوظيفية في تدعيم األداء الوظيفي.
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 -14المراجع:

المراجع العربية:
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أباو العناين ،آالء( ، )2016أثار اإل نغمااس الاوظيفي علاي األداء الاوظيفي لادي الماوظفين
اإلداريين في المكتب اإلقليماي لألوناروا فاي غازة ،رساالة ماجساتير غيار منشاورة ،الجامعاة
اإلسالمية ،غزة.
أبو النصر ،مقال جمال عبدالفتاح ( ،)۲۰۱۷دور التمكين النفساي والتماثال التنظيماي فاي
دعم االلتزام التنظيمي دراسة تطبيقية على البنوك التجارياة العاملاة بالقطااع العاام بمصار.
رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية التجارة جامعة المنوفية.
إدريس  ،ثابت عبد الرحمن ( ،)2016بحوث التسويق :أسااليب القيااس والتحليال واختباار
الفروض ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية.
إسااحاق ،خالااد إب اراهيم عباادالعزيز( ،)2021فعاليااة اإلتصااال التنظيمااي وعالقتهااا باااألداء
الوظيفي في المؤسسات اإلعالمية :دراسة مسحية في هيئة الشاارقة لإلذاعاة والتليفزياون،
مجلة اآلداب ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،ع.137
إسااماعيل ،شااريف سااعيد متااولي؛ البنااوي ،مهااا محمااد ( ،)2018أثاار الضااغوم التنظيميااة
والتماثل التنظيمي علي العالقة بين إدراك األفراد للتسييس التنظيمي وإتجاهااتهم نحاو بيئاة
العماال :دراسااة ميدانيااة علااي المحليااات بمحافظااة الشاارقية ،مجلااة كليااة التجااارة للبحااوث
العلمية ،المجلد الخامس والخمسون ،العدد الثاني.
البردان ،محمد فوزي أمين( ،)2021دور القيادة المتواضعة فاي تعزياز السالوك اإلساتباقي
للعاااملين فااي ظاال الاادور الوساايط للتماثاال التنظيمااي بااالتطبيق علااي بنااوك القطاااع العااام
التجارية المصرية ،مجلة اإلدارة العامة ،معهد اإلدارة العامة ،س،61ع.4
الجناااعي ،نااوري عباادالودود( ،)2018التااأثير الكلااي والجزئااي للتمكااين اإلداري فااي أبعاااد
األداء الااااوظيفي :دراسااااة ميدانيااااة فااااي المستشاااافيات األهليااااة بأمانااااة العاصاااامة صاا انعاء
الجمهوريااة اليمنيااة ،مجلااة الدراسااات اإلجتماعيااة ،جامعااة العلااوم والتكنولوجيااا  ،مااج ،24
ع.1
الحوامدة ،نضال صاالح إباراهيم( ،)2002أثار فضايلة التقاوي فاي األداء والرضاا الاوظيفي:
دراساة ميدانياة إلتجاهاات بعاض الماوظفين الحكاوميين ،مؤتاة للبحاوث والدراساات ،سلسالة
العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ،جامعة مؤتة ،مج  ،17ع.2
الرمياادي ،بسااام ساامير( ،)2019الاادور الوساايط للتماثاال التنظيمااي فااي العالقااة بااين القااوة
التنظيميااة والساامعة التنظيميااة :دراسااة تطبيقيااة علااي شااركات السااياحة المصاارية ،مجلااة
الباحث اإلقتصادي ،جامعة سكيكده ،مج  ،7ع.11
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الزعبي ،خلود فواز( ،)2013درجة ممارسة مديري المادارس الخاصاة فاي عماان العاصامة
ألبعاااد القيااادة التحويليااة وعالقتهااا بالتماثاال التنظيمااي ماان وجج اة نظاار المعلمااين ،رسااالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق الوسط ،عمان ،األردن.
الساااعود ،راتاااب ؛ الصا ارايرة ،خالاااد أحماااد( ،)۲۰۰۹التماثااال التنظيماااي ألعضااااء الهيئاااات
التدريسية في الجامعات األردنية وعالقته بأدائهم الوظيفي ،مجلة دراسات الجامعة األردنية
 ،عمان  ،األردن.
الشريف ،ناجي حسين ناجي( ،)2017األداء الوظيفي لدي الموظفين اإلداريين في جامعة
نجران ،المجلة الدولية التربوية المتخصصة.)8(6 ،
الشلبي ،فراس سليمان حسن( ،)2019أثر التماثل التنظيمي علي اإلبداع التنظيمي:الادور
المعدل إلدارة المواهب:دراسة ميدانية في الجامعات الرسمية األردنية ،مجلاة رمااح للبحاوث
والدراسات ،العدد.37
الشوابكة ،خالد محمود سليمان( ،)2008العالقة بين تطبياق الحكوماة اإللكترونياة واألداء
الوظيفي :دراسة إل تجاهات موظفي الدوائر الحكومية في المملكة األردنياة الهاشمية:دراساة
ميدانية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الدراسات العليا ،الجامعة األردنية ،األردن.
الشواورة ،طه سليم ( ،)2019أثار التماثال التنظيماي فاي دافعياة العمال لادي معلماي وزارة
التربية والتعليم األردنية في مديرية التربية والتعليم لقصبة الكرك ،مجلة الجامعة اإلسالمية
للدراسات اإلقتصادية واإلدارية.)24( ،
الطراونااة ،محمااد أحمااد ( ،)2002إدارة الوقاات واألداء الااوظيفي :دراسااة تحليليااة مقارنااة،
مؤتة للبحوث والدراساات ،سلسالة العلاوم اإلنساانية واإلجتماعياة ،جامعاة مؤتاة ،ماج ،17
ع.1
العتيبي ،تركي كديميس ،)2016( ،التماثل التنظيمي لدى أعضاء هيئاة التادريس بجامعاة
الطائف .مجلة العلوم التربوية والنفسية بجامعة القصيم ،مج ،۹ع.3
العااازب ،حساااين محماااد عقيااال؛ الطراوناااه ،أمااال خلاااف أحماااد ( ،)2019الهوياااة التنظيمياااة
والتماثااال التنظيماااي :مساااتواهما والعالقاااة بينهماااا  :دراساااة ميدانياااة علاااي أعضااااءالهيئة
التدريسية في جامعة مؤتة ،المجلة األ ردنية في إدارة العمال ،المجلد  ،15العدد .4
العمري ،إسالم؛ بطاح ،أحمد( ،)2018التماثل التنظيمي لدي المشرفين الترباويين وعالقتاه
بنظام الحوافز المقدمة لهم ،دراسات ،العلوم التربوية ،المجلد  ،45العدد  ،4ملحق.5
الغزالي ،فاضل راضي؛ العبادي هاشم فوزی ( ،)۲۰۱۳التماثل التنظيمي  :منظور معاصار
في عملية تعزيز وإدراك الهيبة التنظيمية  -دراسة تحليلية لعينة من كليات الكوفة" ،مجلاة
القادسية للعلوم اإلدارية واإلقتصادية ،المجلد  ،۱۰العدد (, , ۸۳-۰۸ ،)۲
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القرني ،صالح بن علي يعن هللا( ،)2020المناخ األخالقي وعالقته بالتماثل التنظيمي لدي
أعضاء هيئة التادريس بجامعاة الملاك عبادالعزيز ،مجلاة جامعاة الملاك عبادالعزيز -اآلداب
والعلوم اإل نسانية ،مج ،28ع.1
القرني ،محماد قحيادي ،)2021( ،سالوك القياادة التحويلياة لادى قاادة المادارس االبتدائياة
بمحافظااة العرضاايات وعالقتااه بالتماثاال التنظيمااي لاادى المعلمااين (رسااالة ماجسااتير غياار
منشورة) ،جامعة الملك عبد العزيز ،جدة.
الكعباااي ،حمياااد ساااالم غيااااض( ،)2018دور التماثااال التنظيماااي فا اي الحاااد مااان الصااامت
التنظيمااي :دراسااة إسااتطالعية آلراء عينااة ماان المااوظفين فااي المصااارف العراقيااة األهليااة،
مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلقتصادية واإلدارية ،جامعة األنبار ،العراق ،مج ،10ع.23
بلكرمااي ،وداد( ،)2013أثاار النمااام القياديااة علااي األداء الااوظيفي :دراسااة حالااة مؤسسااة
الج اررات الفالحية ،مجلة العلوم اإل نسانية.40 ،
جبرياال ،هيااثم محمااد عباادالعزيز( ،)2019أثاار القيااادة األخالقيااة علااي التماثاال التنظيمااي:
دراسة ميدانياة علاي الجامعاات الخاصاة المصارية ،مجلاة البحاوث المالياة والتجارياة ،كلياة
التجارة ،جامعة بورسعيد ،ع.2
حنظل ،حسان فرحات أحمد( ،)2019أثر التماثال التنظيماي فاي تحساين العمال الجمااعي:
دراسة ميدانية في المستشفيات األردنية الخاصة فاي إقلايم الشامال ،رساالة ماجساتير غيار
منشورة ،كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة آل البيت ،األردن.
رضوان ،طارق رضوان محمد ( ،)2018الدور الوسيط للتماثل التنظيمي في العالقاة باين
القيااادة الجااديرة بالثقااة واإلرتبااام الااوظيفي :دراسااة تطبيقيااة ،مجلااة التجااارة والتموياال ،كليااة
التجارة ،جامعة طنطا ،ع.3
ساالمان ،فاضاال حمااد ؛ صااالح ،خالااد مهاادی (،)2015تااأثير الص اراع البناااء فااي التماثاال
التنظيمي بحاث تطبيقاي فاي وزارة التخطايط ،مجلاة العلاوم االقتصاادية واإلدارياة ،ماج ،21
ع  ،۸۲ص ص.۲۹۸ - ۲۳۹ :
صالح ،خالد مهدی (" ،)۲۰۱5تأثير الصراع البناء في التماثل التنظيمی بجٹ تطبيقي في
وزارة التخطاايط ،مجلااة العلااوم اإلقتصااادية و اإلداريااة  ،الع اراق ،المجلااد  ،۸۲العاادد (،)۲۱
. ۲۹۸-۲۳۸
عبدالحميد  ،السيد حسام حمدي ( ، )۲۰۱4التماثل التنظيمي لدى أعضاء هيئة التادريس
وعالقتااه بدرجااة ممارسااة العدالااة التنظيميااة لرؤساااء األقسااام دراسااة تحليليااة ألراء أعضاااء
هيئة التدريس في بعض كليات التربية في مصار  ،مجلاة كلياة التربياة جامعاة المنصاورة ،
ع . ۸۹
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عبدالرحمن ،أحمد طارق( ،)2021تحليل العالقة بين الصمت الوظيفي والتماثل التنظيمي،
مجلة البحوث المالية والتجارية ،كلية التجارة ،جامعة بورسعيد ،المجلد  ،22العدد.4
عباادالعزيز ،عباادالعزيز عباادالكريم محمااد( ،)2019دور التماثاال التنظيمااي فااي دعاام المياازة
التنافسية المستدامة :دراسة تطبيقية علي العاملين بالشركة المصرية لإلتصاالت بمحافظة
المنوفية ،المجلة العلمية للبحوث التجارية ،كلية التجارة ،جامعة المنوفية ،س ،6ع.3
عكاشه ،أسعد أحمد محمد( ،)2008أثر الثقافاة التنظيمياة علاي مساتوي األداء الاوظيفي:
دراساااة تطبيقياااة علاااي شاااركة اإلتصااااالت  Paltelفاااي فلساااطين ،رساااالة ماجساااتير غيااار
منشورة ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
عياااد ،أيمااان عاااادل( ،)2016البحاااث العلمي:مااادخل تطبيقاااي ،دار عبياااد للنشااار والتوزياااع
والطباعة ،طنطا .
ف ار  ،هبه أحمد محمد ( ،)2020دور العالمة التجارية لصاحب العمل فاي تفساير العالقاة
باااين إلتاازام البناااك بالعقاااد النفساااي والتماثااال التنظيماااي :دراساااة تطبيقياااة ،المجلاااة العلمياااة
لإلقتصاد والتجارة ،كلية التجارة ،جامعة عين شمس ،ع.4
قنديل ،مراد ساامي عااطف( ،)2016غماوض وصاراع الادور الاوظيفي وأثرهماا علاي األداء
الوظيفي :دراسة تطبيقية علي وزارة اإلقتصاد الوطني -قطاع غزة ، ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
مرزوق ،عبدالعزيز على ( ،)۲۰۱۳نموذ مقترح لتاأثير التماثال التنظيماي كمتغيار وسايط
على العالقة بين أبعاد العدالة التنظيمية واالرتباام الاوظيفي دراساة تطبيقياة علاى العااملين
بمديريااة الخاادمات بمحافظااة كفاار الشااي  -مجلااة التجااارة والتموياال  ،كليااة التجااارة جامعااة
طنطا ،,ع ۳ص ص. ۳۳۱-۲۸۹ .
مصطفي ،أبو بكر فكري( ،)2021إطار مقترح لتفسير العالقات بين ثقافة التعلم التنظيمي
 ،مستوي التماثل التنظيمي،وسلوك مشاركة المعرفة لادي األطبااء بالمستشافيات الحكومياة
المركزيااة بمحافظااة بنااي سااويف ،مجلااة البحااوث الماليااة والتجاريااة ،كليااة التجااارة ،جامعااة
بورسعيد ،ع.3
مهاادي ،آمااال مهاادي محمااد ( ،)2017األداء الااوظيفي األسااري وعالقتااه بمهااارات التفكياار
اإليجابي لدي األطفال مان  12-9سانة ،دراساات تربوياة إجتماعياة ،كلياة التربياة ،جامعاة
حلوان ،مج ،23ع.1
نااافع  ،وجيااه عبدالسااتار ( ،)۲۰۱۳التماثاال التنظيمااي وأثااره علااى األداء الااوظيفي دراسااة
تطبيقيااة علااى أعضاااء هيئااة التاادريس فااي جامعااة الطااائف  ،مجلااة آفاااق جدياادة للدراسااات
التجارية ،كلية التجارة جامعة المنوفية ،ع  ،12ص ص.۱۳۹ -84 :
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 تحليل المحاددات الرئيساية للهوياة التنظيمياة وأثرهاا علاي،)2014( وجيه عبدالستار،• نافع
 مجلاااة إدارة، دراساااة تطبيقياااة علاااي قطااااع البناااوك التجارياااة المصااارية:التماثااال التنظيماااي
.6 ع،4 س، جامعة القاهرة، كلية التجارة،األعمال المصرية
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