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هدفة هذه الدرات ،سلا تع هدرف متدتو الد ُذكاء الثقدافي لدد مدديري المددار الثايويد ،لمحافظد،
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وّ د ددد ه
واتتصدمة أداتان ل مع اللياياة ،اكولا لقيا

متتو الذكاء الثقافي لد المدديرين والثاييد ،لقيدا

متددتو الميدداخ التيظيمددي فددي المدددار الثايويدد ،الحكوميدد ،فددي محافظدد ،ك درلالء .وّددد تددخ التأكددد مددن
مدق اكداتين وثلات ما .وأظ رة اليتا ج ما يأتي:
 سن متدتو الدذكاء الثقددافي لدد مدديري المدددار الثايويد ،الحكوميد ،لمحافظدد ،كدرلالء كددانمرتهعاً من و  ،يظر المعلمين.
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 تو د عالّ ،ارتلاطي ،سي الي ،ذاة دزل ،سحما ي ،عيد متتو ( )α ≤ 0.05لدين متدتوالذكاء الثقافي لد مديري المدار الثايويد ،الحكوميد ،لمحافظد ،كدرلالء ،ومتدتو الميداخ
التيظيمي التا د في هذه المدار سذ للغة ّيم ،معام ارتلاط ليرتون (.)1638
 تو دد فدروق ذاة دزلدد ،سحمدا ي ،عيدد متددتو ( )α ≤ 0.05فدي متددتو الدذكاء الثقددافيلد مديري المدار الثايوي ،الحكومي ،لمحافظ ،كرلالء تعز لمتغيري ال ي

والصلرح.

 ز تو ددد فددروق ذاة دزلدد ،سحمددا ي ،عيددد متددتو ( )α ≤ 0.05فددي متددتو الميدداخالتيظيمي التا د فدي المددار الثايويد ،الحكوميد ،لمحافظد ،كدرلالء تعدز لمتغيدري ال دي
والصلرح.
الكلمات المفتاحية :الذكاء الثقافي ،المياخ التيظيمي ،المدار الثايوي ،الحكومي ،لمحافظ ،كرلالء.
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Abstract
This study aimed at finding out the cultural intelligence of secondary
school principals in Karbala Governorate in Iraq, and its relation to the
prevailing organizational climate in their schools, from teachers’ point of
view. The sample of the study consisted of (364) male and female teachers,
with (168) male teachers, and (196) female teachers. Two instruments were
used. The first was to measure the level of the cultural intelligence of the
principals. The second was to measure the level of the prevailing
organizational climate in public secondary schools in Karbala Governorate.
Validity and reliability of the two instruments were assured. The findings
of the study were as the following:
- The level of the cultural intelligence of public secondary school
principals in Karbala Governorate was high, from teachers’ point
of view.
- The level of the prevailing organizational climate in public
secondary schools in karbala Governorate was high, from teachers’
point of view.
- There was a positive significant correlational relationship at
(α ≤ 0.05) between the level of the cultural intelligence of public
secondary school principals in Karbala Governorate and the level
of the prevailing organizational climate in these schools. The
Pearson correlation coefficient value was (0.68).
- There were significant differences at (α ≤ 0.05) in the level of the
cultural intelligence of public secondary school principals in
Karbala Governorate attributed to sex and experience variables.

ع

- There were no significant differences at (α ≤ 0.05) in the level of
the prevailing organizational climate in public secondary schools in
Karbala Governorate attributed to sex and experience variables.
Keywords: Cultural intelligence, Organizational Climate, Public
Secondary Schools in Karbala Governorate.
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
تمهيد:
تُعد المدرت ،الكيدان التيظيمدي اكو فدي العمد الترلدوي ،وّدد هتركدز ازهتمداخ الملاشدر علي دا
وع هدة أداح لتقددخ اكمدخ ووتديلت ا ،لدذل تدخ رمدد الملداله والت يدزاة وأ ريدة
في ميع دو العالخُ ،
اللحددوث والد ارتدداة لتطويرهددا ،سذ تُعددد المدرتدد ،مددن المؤتتدداة التعليميدد ،لايت ددا التعلدديخ والددتعلخ عددن
طريدق الميداهج الترلويد ،واكتداليب الد ارتددي ،المقدررح مدن التدلطاة الترلويد ،فيدالً عدن مدا ييلثدق مددن
اإلدارح والمعلمددين مددن صل درات خ الشصمددي ،وعلددوم خ فددي أتدداليب الددتعلخ لشددك ع عدداخ وطريقدد ،اتددتل اخ
المعرف ،المي ي ،لشك صار.
وارتلط ي اا المدرت ،في سي از م مات ا لي اا مديرها الذي يعد اإلداري اكلدرز فدي تتدديد
صطا طللت ا ومعلمي ا يحو سي اا العملي ،الترلوي ،ولياء متتقل واعد ،سذ يعد مدير المدرتد ،القا دد
فعا في العملي،
الترلوي القا خ علا تيهيذ الم م ،الترلوي ،والتيات ،التعليمي ،داص المدرت ،ولي دور ه
التعليميدد ،لمددا يقددوخ لددي م ددن اتصدداذ الق د ارراة وتطليددق الق دوايين ومتالع دد ،المعلمددين فددي تيهيددذ م م ددات خ
الترلوي دد ،ت دداه الطلل دد ،،واكيش ددط ،الت ددي تتد د خ ف ددي سي دداز م م ددات خ م ددن ص ددال ات ددتصدام خ للوت ددا
دث الطللدد ،علددا الق دراءح وازطددالت واللحددث مددن أ د تحقيددق اكهددداف
والطددرق العلميدد ،الحديثدد ،،وحد ه
الترلوي ،لغايات ا المحيح ،،وكذل دوره الهاع من صال سي اد التعاون لييي ولين الكادر التدريتدي
ولييي ولين الطلل ،والعاملين في المدرت( ،التعود.)2106 ،
ويتكون الم تمع المدرتدي مدن ثقافداة فرعيد ،متيوعد ،وتتدوده ثقافد ،اكللليد ،،التدي ّدد تدؤثر
فددي الثقافدداة الهرعيدد ،للطللدد .،ولددذل فدددن امددتال المدددير للددذكاء الثقددافي يعددد عددامالً فدداعالً فددي ي دداا
مدرتتي من صال تم هكيي من التعام مع الطلل ،من مصتلف الثقافاة.
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ويعد د ددد الد د ددذكاء الثقد د ددافي – الد د ددذي ظ د د ددر حد د ددديثاً – أحد د ددد أهد د ددخ أي د د دوات الد د ددذكاءاة المتعد د ددددح
عرفدي داردير ( )Gardner, 2005لأيدي المقددرح علدا سي داد
( ،)Ang & Van Dyne, 2008ه
ميددتج ديددد ذي فا دددح ،أو تطددوير صدمدد ّ ،هيمدد ،للثقافدد ،التددي يعددي

في ددا الهددرد ،ويتيددمن عدددداً مددن

الم اراة التدي تم هكدن مداحل ا مدن حد ش المشدكالة التدي توا دي ،فيدالً عدن كويدي سمكاييد ،ليولو يد،
تتهاعد مدع العوامد اللي يد .،وأويدك ليترتدون ( )Peterson, 2004المقمدود لالدذكاء الثقدافي لأيدي
المقدرح علا ممارت ،عدد من اكيماط التلوكي ،التي تتطلب اتتصداخ م داراة معييد ،مثد  :الم داراة
اللغوي ،واز تماعي .،فيالً عن م موع ،مدن الصمدا ر المتمثلد ،فدي المرويد ،فدي التعامد مدع ّديخ
اكفراد لطريق ،توافقي .،ولذل فدن الذكاء الثقافي يعد مرشداً للعم مع اكفراد من ثقافاة أصر .
تمر ل ا المؤتتاة المصتله ،،ومن ليي ا المؤتتاة الترلوي ،،في
سن الظروف المتغيرح التي ُّ
ظ ش التقدخ التكيولو ي وما ييلثق عيي من توام ا تماعي وتعاي

لين اكفراد في هدذه المؤتتداة

والددذين ييتمددون سلددا ثقافدداة متيوعدد ،،تتطلددب يوع داً مددن التوافددق وازيدددماج فددي سطددار اللي دد ،الثقافيدد،،
ولدر دد ،عاليدد ،مددن التهاع د اإلي ددالي الص دالهق ،والتددي ّددد تددؤدي سلددا تحقيددق أهددداف تل د المؤتتدداة
لي اا (التما .)2101 ،
ويعيي الذكاء الثقافي المقدرح علا العي

مع أفراد من ثقافاة مصتله ،عدن الثقافد ،اكمدلي،،

في يوء اله خ الوايك للتياّاة ال ديدح والتكيف مع ا ،كما يعيي مقدرح الهرد علا سّام ،عالّ ،أو
عالّاة مع اآلصرين من ثقافاة متلايي ،،تتتخ لالكهاءح يمن سطار لي  ،تتعدد في ا الثقافاة .ويظد اًر
كهمي ،الذكاء الثقافي ودوره في العملي ،اإلداري ،للمؤتتاة المصتله ،،فقدد أ دري العديدد مدن اللحدوث
والد ارت دداة تياول ددة ع دددداً م ددن ال واي ددب المتعلق دد ،ل ددي وارتلاط ددي لمتغيد دراة أص ددر ذاة م ددل ،لالعمد د
اإلداري لشك عاخ ،والعم اإلداري الترلوي لشك صار (طي.)2113 ،
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وفي يوء ما تقدخ فدن مدير المدرت ،الذي يمتل ذكاء ثقافياً عالياً ،ومن صدال تهاعلدي مدع
ميع اكيماط التلوكي ،المصتله ،المتأتي ،من صلهياة ثقافي ،وم تمعي ،،تمتلك ا ماع ،من المعلمين
والطلل ،،ودمدج هدذه الثقافداة المتعدددح مدع رؤيد ،المدرتد ،ورتدالت ا وأهدداف ا ،يدتمكن هدذا المددير مدن
تحقيق مياخ تيظيمي مدرتي مياتب للعملي ،الترلوي.،
ويشدم الميدداخ التيظيمدي ميددع العيامددر والمكويداة المو ددودح داصد الميظمد ،،ومددا تعكتددي
تميز اللي  ،الداصلي،
من صما ر مصتله ،للي  ،العم في الميظم .،ولع هذه الصما ر هي التي ه
للميظمدد ،والتددي تددؤثر فددي سد ار اكف دراد العدداملين وّدديم خ وات اهددات خ .ويتلد هدين دور الميدداخ التيظيمددي
لومهي أحد أهخ المحدداة لمقدرح الميظم ،علا تحقيق أهداف ا ،لما لي من تأثير في تكوين سدراكاة
الع دداملين وات اه ددات خ يح ددو العمد د ال ددذي يمارت ددويي ،وف ددي تش ددكي ت ددلوك خ ال ددوظيهي واإلداري داصد د
الميظم .،ويكون للمدير الدور الر ي

في توفير المياخ التيظيمي المياتب داص المدرت ،فدي يدوء

ما يمتلكي من مقدراة وم اراة تم هكيي من أداء م ماتي لالشك المطلوب.
عد د هدرف فليد دد ،وعلد ددد الم يد ددد ( )2104الميد دداخ التيظيمد ددي للمؤتتد دد ،الترلويد دد ،لأيد ددي :م موعد دد،
التشدريعاة اإلداريد ،الترلويد ،المتمثلدد ،فدي القواعدد والتياتداة واإل دراءاة والديظخ واللدوا ك التدي تحدددد
تير العم في المؤتت ،الترلوي ،،والتي تكون علا هي  ،تلتل ،متمل ،من الممارتداة واليشداطاة
ويعلر هذا التعريف عن شصمي ،الميظم ،،ويشير سلا ميع
التي تحدث يومياً داص هذه المدرت .،ه
العوام الداصلي ،والصار ي ،التي تحيط لالعاملين في أثياء أدا خ كعمدال خ ،والتدي مدن شدأي ا التدأثير
في تلوك خ ،وتشكي ات اهات خ يحو العم الذي يمارتويي والميظم ،التي يعملدون في دا ،وهيدا مدن
تميددز لي دد ،العم د ،
ييظددر سلددا الميدداخ التيظيمددي لومددهي م موعدد ،مددن التددماة أو الصمددا ر التددي ه
يكددون ل ددا تددأثير فددي تددلو العدداملين فددي أثيدداء أدا ددخ للم مدداة الميوطدد ،ل ددخ .وهيددا مددن يددر لأيددي
يكوي ددا اكفدراد عددن الصمددا ر الثقافيدد ،للميظمد ،التددي يعمد في ددا اكفدراد ،ل ددا تددأثير
التمدوراة التددي ه
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في مشاعرهخ وات اهات خ وأيماط تلوك خ .أن المياخ التيظيمي هو اللي  ،الداصلي ،للميظم ،التي تؤثر
فددي شددعور العدداملين في ددا .ولشددك ع عدداخ ،يمكددن تحديددد الميدداخ التيظيمددي لأيددي ذلد ازيطلددات العدداخ أو
تتكون لد العاملين في الميظم ،والتي تتعلق لالميظم ،ذات ا ،والتلو القيادي
المورح الذهيي ،التي ه
لإلداريين في ا .وهو ايعكا

للصما ر اللي ي ،الداصلي ،للميظم.،

وي تخ المياخ التيظيمي لقيخ اكفراد وعادات خ فيالً عن اإليديولو ياة التيظيمي ،للمؤتتاة
الترلويدد ،ودر دد ،تأثيرهددا فددي تددلو اكفدراد العدداملين (أحمددد .)2118 ،ويعيددي الميدداخ التيظيمددي أييداً
التمور المشتر لين المعلمين والعاملين اآلصرين في المدرت ،لطريق ،العم وأتلولي في ا.
اإلد ار و ُّ
تميز مدرت ،ما عن أصر  ،والتي تؤثر في تلو
يتكون من عدد من الصما ر الداصلي ،التي ه
وهو ه
اكفد دراد الع دداملين (مرت ددي )2110 ،ولاللد داً م ددا ي ددتخ سد ار ازص ددتالف أو التم ددايز ل ددين الم دددار م ددن
المعلمين الذين ييتقلدون مدن مدرتد ،كصدر ( .)Gunbayi, 2007ولدذل يومدف الميداخ التيظيمدي
للمدرت ،لشصمي ،المدرت ،التي تعد فريدح مقاري ،لالمدار اكصر .

مشكلة الدراسة:
يمار مدير المدرت ،الثايوي ،،لومهي ّا داً ترلوياً ،دو اًر ريادياً مؤث اًر ،يتطلب توافر ّدر من
المقدرح العقلي ،تم هكيي من أداء هذا الدور والم ماة المرتلط ،لدي لهاعليد .،وتتمثد هدذه المقددرح فدي مدا
يعرف لالذكاء الثقافي ،الذي يتتطيع المدير من صاللي التعام مدع العداملين والطللد ،وأوليداء اكمدور
من صلهياة ثقافي ،،فرعي ،أو أ يلي ،،لشك ع ييت خ ورؤي ،المدرت ،ورتالت ا وأهداف ا.
سن اصددتالف العدداملين ف ددي المؤتتدداة الترلويدد ،ع ددن لعي د خ لعي داً ف ددي ّدديم خ وات اه ددات خ
وعادات خ ،ييعك

علا أتلوب تعامل خ مع اآلصرين ،فدن كان هذا اكتلوب تللياً ،أد سلدا حددوث

عدددخ التوافددق لددين العدداملين مددن

دد ،،وليددي خ ولددين المتددتهيدين مددن الصدددماة المدرتددي ،ت دواء أكددايوا
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طلل دد ،أخ أولي دداء أم ددور .وحي ددث أن م دددير المدرت دد ،يتلد دوأ الموّ ددع الم ددؤثر ف ددي مي ددع أطد دراف العملي دد،
الترلوي ،،فدن لمقدوره أن يحدث التوافق وازيت اخ لين اكطراف كاف ،لتتير العملي ،الترلوي ،وفقاً لما
مصطددط ل ددا ،وأن يددؤثر – سي اليداً – فددي تكددوين ميدداخ تيظيمددي داصد المدرتدد ،تتددوده اكلهدد ،والمددودح
والتعاون والمشارك ،اإلي الي ،الهاعل.،
ولمددا كددان المدددير الددذي يتمتددع لدر دد ،عاليدد ،مددن الددذكاء الثقددافي لديددي المقدددرح علددا سمدددار
الق ارراة المدرتي ،في المواّف التي تتيمن تهاعالة حياري ،،ولديي المقدرح علا تحقيدق ازيتد اخ
لين العاملين في المواّف المتيوعد( ،شدلاط )2100 ،وحيدث سن اللي د ،المدرتدي ،فدي المرحلد ،الثايويد،
يتددودها التيددوت الثقددافي مددن ثقافدداة فرعيدد ،متعددددح ،في دالً عددن الطللدد ،الوافدددين للد ارتدد ،مددن لعددض
الللدان اإلتالمي ،والذين ييتمون سلا ثقافاة أ يلي ،مصتله ،عدن الثقافد ،العراّيد ،،وان عمليد ،التهاعد
الترلوي واز تماعي داص المدرت ،من شأي ا أن تولهد مياصاً تيظيماً ذا طليع ،صام ،في يوء هذه
التشددكيل ،المتيوعدد ،مددن الثقافدداة المصتلهدد .،وهددذا يتطلددب أن يكددون دور المدددير حاتددماً وفدداعالً فددي
الحهدداظ علددا لي دد ،تيظيميدد ،مياتددل ،ييلثددق عي ددا ميدداخ تيظيمددي تتحقددق فددي ظلددي أهددداف المؤتتدد،
الترلوي.،
ومن صال عم اللاحث ،معلمد ،فدي سحدد المددار الثايويد ،الحكوميد ،فدي محافظد ،كدرلالء
لمتة ما مو ود لين المعلمين والمعلماة والطلل ،من تلاين ثقدافي ايعكد

علدا طريقد ،تعدامل خ مدع

اآلصرين ،وأدركة أهمي ،و ود ّدر مياتب من الذكاء الثقافي لمدير المدرت ،يم هكيي مدن ت ي د ،ميداخ
تيظيمي سي الي يمكن من صاللي سي از اكهداف الترلوي.،
هد ددذا وأومد ددة د ارتد دد ،الزيد ددديين ( )2103ود ارتد دد ،الريد ددان ( )2103لد ددد راء د ارتد دد ،مماثلد دد،
لد ارتددتي ما عددن الددذكاء الثقددافي ف دي لي دداة ثقافيدد ،أصددر  .وأومددة د ارتدد ،ال دديحايي ( )2106لددد راء
درات ،عن المياخ التيظيمي مماثل ،لدراتتي.
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ولياء علا ما تقدخ فدن مشكل ،الدرات ،تتحدد في تع هدرف متدتو الدذكاء الثقدافي لدد مدديري
المدار الثايوي ،الحكومي ،في محافظ ،كرلالء ل م وريد ،العدراق وعالّتدي لمتدتو الميداخ التيظيمدي
التا د في مدارت خ من و  ،يظر المعلمين.

هدف الدراسة وأسئلتها:
ه دددفة ه ددذه الد ارت دد ،التع د ُّدرف سل ددا العالّ دد ،ل ددين ال ددذكاء الثق ددافي لم ددديري الم دددار الثايوي دد،
الحكوميدد ،لمحافظدد ،ك درلالء ف ددي الع دراق والميدداخ التيظيم ددي التددا د فددي مدارتد د خ ،وذل د مددن ص ددال
اإل ال ،عن اكت ل ،اآلتي:،
 -0ما متتو الذكاء الثقافي لد مديري المدار الثايوي ،الحكومي ،لمحافظ ،كرلالء من و ،
يظر المعلمين؟
 -2مددا متددتو الميدداخ التيظيمددي التددا د فددي المدددار الثايويدد ،الحكوميدد ،لمحافظدد ،ك درلالء مددن
و  ،يظر المعلمين؟
 -6ه تو د عالّ ،ارتلاطي ،ذاة دزل ،سحما ي ،عيد متتو ( )α ≤ 0.05لين متتو الذكاء
الثقافي لد مديري المددار الثايويد ،الحكوميد ،لمحافظد ،كدرلالء ومتدتو الميداخ التيظيمدي
التا د في مدارت خ؟
 -4ه تو دد فدروق ذاة دزلد ،سحمدا ي ،عيدد متدتو ( )α ≤ 0.05فدي متدتو الدذكاء الثقدافي
لد مديري المدار الثايوي ،الحكومي ،لمحافظ ،كرلالء تعز لمتغيري ال ي

والصلرح ؟

 -5ه تو د فروق ذاة دزل ،سحما ي ،عيد متتو ( )α ≤ 0.05في متتو المياخ التيظيمي
التا د في المدار الثايوي ،الحكومي ،لمحافظ ،كرلالء تعز لمتغيري ال ي

والصلرح ؟
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أهمية الدراسة:
تتتمد الدرات ،الحالي ،أهميت ا من-:
 -0أهميدد ،المتغي دراة التددي تياولت ددا والمتمثلدد ،فددي الددذكاء الثقددافي لددد مددديري المدددار الثايويدد،
والمياخ التيظيمي التا د في مدارت خ.
ّ -2لدد ،الد ارت دداة المحلي دد ،والعرلي دد ،،لح دددود عل ددخ اللاحث د ،،الت ددي درت ددة عالّ دد ،ال ددذكاء الثق ددافي
لمديري المدار الثايوي ،لالمياخ التيظيمي في اللي  ،العراّي.،
 -6تتددتمد هددذه الد ارتدد ،أهميت ددا مددن كوي ددا تُقدددخ سطددا اًر يظري داً عددن متغيددري الد ارتدد ،،وأداتددين تددخ
التأكد من مدّ ما وثلات ما ،لحيث تكون يقط ،ايطالق لدرات ،أو دراتاة أصر .
 -4الرلط لين علخ اليه

واإلدارح الترلوي ،من صال تياو هذه الدرات ،لمتغيراة يهتدي( ،الدذكاء

الثقافي) ،واداري ،ترلوي( ،المياخ التيظيمي).
 -5لهددة يظددر القددا مين علددا التياتدد ،الترلويدد ،والتعليميدد ،،سلددا أهميدد ،الددذكاء الثقددافي لمددديري
المدار الثايوي ،الحكومي ،وعالّتي لالمياخ التيظيمي التا د في المدرت ،،لتحقيدق اكهدداف
والغاياة الميشودح.
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مصطلحات الدراسة:
اشتملة الدرات ،علا الممطلحاة اآلتي ،التي ُع هرفة مهاهيمياً وا ار ياً وعلا اليحو اآلتي:
الــذكاء :لأيددي ميددع مددا لددد المددتعلخ مددن مقدددراة واتددتعداداة تمكيددي مددن اتددتيعاب المعلومدداة والمعددارف
والتي تد علا ما يتتطيع أن يقتطعي من مراح دراتي( ،ميمور ،والتوي ري ،والهقي.)2115 ،
الذكاء الثقافي (:)Culture Intelligence
ُعد د هدرف الد ددذكاء الثقد ددافي لأيد دديُ" :مقد دددرح الهد ددرد علد ددا التهاع د د الكد ددفء مد ددع المواّد ددف المتيوعد دد،
المتع د شددح ،واّامدد ،عالّ دداة شصمددي ،،وف ددخ اإلشدداراة والرمددوز اللهظي دد ،،وليددر اللهظي دد ،،فددي ثقاف دد،
وُ
مغايرح لثقافتي اكملي ،،وازتت ال ،ل ذه اإلشاراة لشك توافقي (طي.)088 :2113 ،
عرف الذكاء الثقافي س ار ياً لأيدي مقددرح مددير المدرتد ،الثايويد ،علدا التعامد مدع الظدروف
ُ
وي ه
والمواّف الثقافي ،لهاعلي ،والتمكن من سّام ،عالّاة سي الي ،فاعل ،مدع العداملين والطللد ،وكمدا يقدا
ذل لاتتلاي ،الذكاء الثقافي التي تخ تر مت ا كلراض هذه الدرات.،
المناخ التنظيمي:
عرفد ددي العميد ددان ( )2112لأيد ددي اللي د دد ،از تماعيد دد ،أو اليظد دداخ از تمد دداعي الكلد ددي لم موعد دد،
الع دداملين ف ددي الميظم دد ،الواح دددح والمتمثد د ف ددي الثقاف دد ،والق دديخ والع دداداة والتقالي ددد واكعد دراف واكيم دداط
التلوكي ،والمعتقداة از تماعي ،وطرق العم المصتله ،التي تؤثر في الهعالياة واكيشدط ،اإليتدايي،
وازّتمادي ،داص الميظم.،
ويع د هدرف المي دداخ التيظيم ددي س ار يد داً لأي ددي اللي دد ،الداصلي دد ،للمدرت دد ،الثايوي دد ،وم ددا يت ددودها م ددن
عالّدداة رتددمي ،وليددر رتددمي ،وتهدداعالة لددين ميددع العدداملين لحيددث تعطددي ل ددذه المدرتدد ،شصمددي،
فريدح وكما يقا

ذل لاتتلاي ،المياخ التيظيمي التي تخ تطويرها ل ذا الغرض.

10

حدود الدراسة:
اّتمددرة هددذه الد ارتدد ،علددا المعلمددين والمعلمدداة العدداملين فددي المدددار الثايويدد ،الحكوميدد،
لمحافظدد ،ك درلالء فددي م وريدد ،الع دراق صددال الهم د الد ارتددي الثددايي مددن العدداخ الد ارتددي -2103
.2107

محددات الدراسة:
تحددددة يتددا ج هددذه الد ارتدد ،لدر دد ،مدددق اكداتددين وثلات مددا ،ودّدد ،س الدداة افدراد العييدد ،عددن
فقراة اكداتين ومويوعيت خ ،ومد تمثي العيي ،للم تمدع الدذي تدحلة ميدي .وأن يتدا ج الد ارتد ،ز
يمكن تعميم ا سز علا الم تمع الذي تحلة ميي العيي.،

الفصل الثاني
الدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة
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الفصل الثاني
الدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة
اشتم هذا الهمد علدا اكدب اليظدري ذي العالّد ،لالدذكاء الثقدافي والميداخ التيظيمدي فيدالً
عن الدراتاة التالق ،ذاة المل ،لمويوت الدرات ،والتي تخ عري ا من اكّدخ سلا اكحدث ،وذلد
علا اليحو اآلتي:

أولا :الدب النظري
تي ددمن اكدب اليظ ددري موي ددوت ال ددذكاء وال ددذكاء الثق ددافي والمت دداخ التيظيم ددي ف ددي المؤتت دداة
الترلوي ،،كما تخ التطرق سلا اإلدارح المدرتي ،من حيث مه وم ا وأهميت ا ،وكما يأتي:
 مفهوم الذكاءكان الذكاء مويوت مياّشد ،وتأمد لتديواة طويلد ،مدن ّلد العلمداء واللداحثين والمتصممدين
في الترلي ،،سز أيي ز يو د اتهاق تاخ علا معياه وتحديد ممطلحي .ويعد تليرمان ()Spearman
من أوا

من تيداو مه دوخ الدذكاء فدي عداخ1906خ ،سذ أشدار سلدا أيدي مقددرح فرديد ،عاليد ،،وّدد اّتدرا

يظري ،العاملين في الذكاء وهما :عام الذكاء العاخ وعام الذكاء الصار()Connor,2013
واعتقددد ثوريدددي ( )Thorndikeالمشددار سليددي فددي ال دوادي( )Al-Wadi,2011أن الددذكاء هددو
المقدددرح علددا أداء الم مدداة التددي تولددد مددع وزدح الشددصر ،ومددن ياحيدد ،أصددر سن الددذكاء هددو شدديء
يمكن الحمو عليي واكتتالي من صال الصلراة ويمكن أن يتغير مع الييج.
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وع ددرف لأي ددي المق دددرح عل ددا اكتت دداب المعرف دد ،وتطليق ددا ،ولي دداء المعرف دد ،وتحت دديي ا ويقل ددا م ددن
المعرفدد ،ازحتماليدد ،سلددا المعرفدد ،التددي يمكددن اتددتصدام ا فددي عمليدد ،اتصدداذ القدرار (العلددي ،وّيددديل ي،
والعمري.)2102 ،
وعرفي ليييي ( )Binetالمشار سليي في الهق اء ( )2104لأيي المقددرح علدا الحكدخ التدليخ .وهدو
ه
يشتم علا أرلع ،عيامر أتاتي ،هدي :تو يدي الهكدر فدي ات داه معدين وازتدتمرار فدي هدذا ازت داه،
واله خ ،وازلتكار ،ويقد اكفكار ووزن ّيمت ا.
ول ددذل يمك ددن تعري ددف ال ددذكاء لأي ددي المق دددرح عل ددا اكتت دداب المعرف دد ،وات ددتيعال ا وأداء الم م دداة
المطلول ،لطريق ،محيح.،
الذكاءات المتعددة
لصددر ارمتددترويه ( )Armstrong, 2009اكتد

المعرفيدد ،ليظريدد ،الددذكاءاة عيدددما أشددار

سلددا أن كد فددرد يمتلد ذكدداءاة متعددددح ،ولكددن اكفدراد يصتلهددون فددي يتددل ،و ددود كد يددوت مددن الددذكاء
لدي خ ،كمدا أي دخ يتدتطيعون تطدوير كد ذكداء مدن هدذه الدذكاءاة سلدا متدتو مال دخ مدن الكهداءح فدي
حالدد ،و ددود الدددعخ المياتددب مددن اللي دد ،أو الثقافدد ،التددي يعددي

في ددا ،وتعمد الددذكاءاة لشددك تعدداويي

ماعي فك م م ،تحتاج سلا تعاون أكثر من يوت من الذكاء زي ازها.
وهذا المه دوخ مدن الدذكاء ارتكدز علدا و دود تدلع ،أيدوات مدن الدذكاء هدي :اللغدوي ،والريايدي،
والمكايي ،والموتيقا ،وال تمي ،واز تماعي ،والعاطهي ،ثخ أييف في التتعييياة يوعان ديدان
مددن الددذكاء همددا الددذكاء العدداطهي أو ازيهعددالي ،والددذكاء الروحددي ،ومددا از اللحددث اريداً للتحقددق مددن
أيوات ديدح للذكاء ازيتايي ( اليمد.)2012 ،
أما اردير ( (Gardner, 2005فقد أشار سلا تتع ،أيوات من الذكاءاة هي:
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 الذكاء اللغوي:الددذي يشددتم علددا ك د مددا يتعلددق لاللغدد ،،والددذي يتيددمن المقدددرح علددا ايتدداج اللغدد ،الميطوّدد،
والمكتولدد ،وتهتدديرها ،والمقدددرح علددا تعلددخ اللغدداة ،والمقدددرح علددا اتددتصداخ اللغدد ،لهاعليدد ،للتعليددر عددن
الذاة وكوتيل ،لتذكر المعلوماة.
 الذكاء المنطقي( الرياضي):يعيي ك ما يتعلق لاكرّاخ والميطق ،ويتيدمن المقددراة الذهييد ،،التدي تتديك للهدرد المالحظد،
وازتتيلاط وويع العديد من الهروض اليروري ،كي اد الحلو للمشكالة.
 الذكاء الموسيقي:والددذي يقمددد لددي كد مددا يتعلددق لاكلحددان واكيغدداخ واززة الموتدديقي ،،وهددو مقدددرح ذهييدد ،يقددوخ
ماحل ا لتمييز دّيق لليغماة الموتيقي ،وايقاع ا.
 الذكاء البصري( المكاني)والددذي يتيددمن ك د مددا يتعلددق لالمددور والصيددازة ،وهددو المقدددرح علددا تكددوين تمددثالث مر يدد،
للعالخ في الهياء ،واد ار ازت اه فيدال عدن التعدرف سلدا اكمداكن والرازهدا ،ويو دد هدذا الدذكاء عيدد
المصتمين في رتخ الص ار ط والتمميخ.
 الذكاء البدني ( الحركي)ويشد ددم ك د د مد ددا يتعلد ددق لالحركد دد ،واحتد ددا

ال تد ددخ ،ويتد دديك لمد دداحلي اتد ددتعما ال تد ددخ لح د د

المشكالة والقياخ للعض ازعما  ،والتعلير عن اكفكار ،واكفراد الدذين يتمتعدون ل دذه المقددرح لددي خ
ميو للحرك ،ولم

ازشياء ،ويكويوا متهوّين في اكيشط ،اللديي.،
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 الذكاء الجتماعي:ويعيددي ك د مددا يتعلددق لالتهاع د از تمدداعي مددع ازص درين ،ويتدداعد ازف دراد علددا ف ددخ اآلص درين
وتحديد رللات خ وحوافزهخ ويواياهخ ،والمقدرح علا العم لهاعلي ،مع ازصرين.
 الذكاء الشخصي( الذاتي)والددذي يشددم كد مددا يتعلددق لددالعواطف وازيهعددازة الداصليدد ،للهددرد ،وف ددخ الددذاة والمقدددرح علددا
تقدير المشاعر الذاتي.،
 الذكاء البيئي( الطبيعي)ويقمد لي ك ما يتعلق لاللي  ،لما في ا من تيوعاة واصتالفاة ،وتحديد اكشياء الطليعي ،من
يلاتدداة وحيوايدداة وتمددييه ا ،وان ازفدراد الددذين يملكددون هددذه المقدددرح يميلددون لمعرفدد ،ازمددور المتعلقدد،
لالكا ياة الحي.،
 الذكاء العاطفي:ويعيا ك ما يتعلق ليدلط ازيهعدازة وف دخ مشداعر ازصدرين ،والمقددرح علدا الدتحكخ ويدلط
العواطف وازيهعازة وعواطف اآلصرين وايهعازت خ.
ومن أيوات الذكاءاة المتعددح التي اكتشه ا العلماء الذكاء الثقافي الذي تمدة ازشدارح سليدي فدي
لداي ،القرن الحادي والعشرين ،ولالتحديد في عاخ 2003خ ،سذ يعد أحد الذكاءاة ال ديددح التدي ت دتخ
لتيمي ،المقدراة الالزم ،للتهاع مع الثقافاة المتيوع (،الش ري)2011،
 الذكاء الثقافي:ّدددخ أيرلددي و يدده ( )Early & Ang, 2003مه ددوخ الددذكاء الثقددافي كو م درح فددي العلددوخ
از تماعيدد ،وازداريدد ،،وذل د فددي عدداخ ( ،)2116وميددذ ذل د التدداريه حدداز هددذا المه ددوخ علددا اهتمدداخ
عددالمي ولددخ يقتمددر هددذا اإلهتمدداخ علددا م ددا واحددد لد م ددازة متيوعدد .،فهددي العدداخ ( )2114يظددخ
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( )Van Dyne & Angأو حلقد ،د ارتدي ،تتعلدق لالدذكاء الثقدافي فدي أكاديميد ،از تمدات ازداريد،
فددي الوزيدداة المتحدددح ازمريكيدد .،وفددي العدداخ ذاتددي ّدددخ هددذا المه ددوخ ال ديددد الددا مددؤتمر ازكاديميدد،
الدولي ،للعالّاة المتلايي ،الثقافيد ،فدي تدايوان ،وفدي العداخ (ّ )2115ددخ ممدطلك الدذكاء الثقدافي الدا
ميظماة عديددح للحمدو علدا شدرعيتي العلميد ،مدن يدمي ا معيد ،علدخ الديه
في العاخ ذاتي الا ستحاد علماء اليه

التيظيمدي .كمدا ُّد هدخ

ازمريكيين والا المؤتمر الدولي عن ازيظمد ،المعلوماتيد ،فدي

اثييددا وتددخ فددي هددذا المددؤتمر اّدرار هددذا المه ددوخ ،وفددي العدداخ ( )2113عد هدرف هددذا المه ددوخ فددي المددؤتمر
الدولي التاد

والعشرين لعلخ الديه

التطليقدي فدي أثييدا – اليويدان .كمدا يظدخ فدان دايدن وتدويه أيده

( )Van Dyne & Angمؤتم اًر عالمياً عن الذكاء الثقافي شار فيي صلراء في اإلدارح الدولي ،وعلدخ
اليه

علر الثقافاة وعلدخ الديه

از تمداعي وفدي ازدارح علدر الثقافداة وياّشدوا صدال هدذا المدؤتمر

عدددداً مددن التمددوراة عددن الددذكاء الثقددافي متددت دفين تطددوير هددذا الملحددث مددن لدداب التيظدديخ واللحددث
الت ريلي .وفي العداخ ذاتدي يدوّ

هدذا المه دوخ فدي مدؤتمر شديغ اي فدي المدين للدذكاء الثقدافي ،وفدي

العداخ ( )2117تياولدة وكالد ،ازلحداث المتطدورح فدي و ازرح الددفات ازمريكيد )A. R. P. A( ،الدذكاء
الثقافي في ألحاث ا ).(Ang & Van Dyne, 2008
وز يصددرج مه ددوخ الددذكاء الثقددافي عددن سطددار الددذكاء از تمدداعي سذ يعددد مه ددوخ الددذكاء الثقددافي
( )Cultural Intelligenceمددن المهدداهيخ الحديثدد ،للددذكاء ،والددذي ظ ددر فددي التدديواة اكصيدرح مددع
اتتددات يطدداق اكعمددا المشددترك ،علددر القدداراة ،ممددا أد سلددا اتتددات م ددا ازت دواق والمهاويدداة
والت ارح لين أشصار ييتمون سلا ثقافاة متلايي.)Shannon & Begley, 2008( ،
وظ ر مه وخ الذكاء الثقافي علا يد ايرلي وايج ( )Earley & Ang,2003ليشير سلا مقدرح
اكفراد علا التوافق اليا ك مع المواّف الثقافي ،ال ديدح ولير المألوف ،،والمقدرح علدا العمد لتد ول،
وفاعليدد ،فددي المواّددف التددي تتميددز لددالتيوت الثقددافي ( Kumar, Raduan & Subramaniam,
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 .)2008وأن الذكاء الثقافي شك

يهتر التوافق مع التهاعالة علدر الثقافيد،
مكم للذكاء الذي ه
صر ه

المتيوع.)Van Dyne, Ang & Koh, 2009( ،
وّددد ميددز ايددج وفددان دايددن ( )Ang & Van Dyne, 2008لددين الددذكاء الثقددافي والددذكاء
الو دددايي سذ يتيددمن الددذكاء الو دددايي ف مداً للمشدداعر الذاتيدد ،ولمشدداعر اآلصدرين فددي ثقافدداة معييدد،،
في حين يتيمن الذكاء الثقافي المقدرح علا ف دخ كد مدن ال وايدب المعرفيد ،وازيهعاليد ،فدي الثقافداة
اكصددر  ،ومددن هددذا الميظددور فدددن شصم داً يتميددز لددذكاء و دددايي مرتهددع فددي ثقافتددي ّددد يكددون محدددود
الذكاء الثقافي سذا لخ تكدن لديدي المقددرح علدا اله دخ التدريع للتلاييداة الثقافيد ،والمقددرح علدا ازتدت ال،
المال م ،ل ا.
وعليددي فدددن الددذكاء الثقددافي هددو متحددرر مددن الثقافدد ،ويشددير سلددا م موعدد ،عامدد ،مددن المقدددراة
ذاة المددل ،لددالمواّف التددي تتميددز لددالتيوت الثقددافي .ووفق داً لددذل فدددن الددذكاء الثق دافي مشددالي للمقدددرح
المعرفيد ،العامد ،وللددذكاء الو ددايي ومتميددز عي مدا ف ددو يتعامد مدع م موعدد ،مدن المقدددراة لددزً مددن
طدرق مهيددل ،مدن التددلو  .ومددن

د ،أصددر ف ددو مصتلدف عددن كدال اليددوعين مددن الدذكاء فددي طليعدد،

المقدراة المصتلرح.
تعريفات الذكاء الثقافي
عرف سيرلدي و يدج ) )Earley & Ang, 2003الدذكاء الثقدافي لأيدي مقددرح الهدرد علدا التهاعد
ه
لكهاءح في المواّف التي تيميز لالتيوت الثقافي.
وعرفددي تددتيلر ( )Stenberg, 2006لايددي مقدددرح الهددرد علددا ليدداء عالّدداة شصمددي ،لطريقدد،
كه ددوءح فدددي مواّدددف تتمد ددف لدددالتيوت الثقد ددافي عدددن طري د دق اله ددخ واإلش دداراة اللهظيددد ،وليد ددر اللهظيددد،
وازتت ال ،ل ا في ثقاف ،مغايرح لثقافتي اكملي.،
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وعرفتددي اليددوري ( )2014لايددي شددك مددن اشددكا الددذكاء الددذي يركددز علددا مقدددراة الهددرد علددا
اإلد ار والتهكيددر والتمددرف عمليددا وهددذا يددتخ مددن صددال اله ددخ الهعددا للمعرفدد ،ال يدددح والتمددرف علددا
يحو فاع في الحازة التي تتتخ لالتيوت والتمايز الثقافي تواء أكان في العم أخ في ازدارح.
وعرفتي الريان ( )2016لأيي شك مدن اشدكا الدذكاء الدذي يمدف مقددرح ازفدراد علدا التكيدف
فددي اللي دداة المغددايرح للي ددت خ ازمددلي ،ومقدددرت خ علددا تليددي اكيمدداط التددلوكي ،المياتددل ،فددي المواّددف
المتيوعي ثقافيا التي تكون حميل ،ف م خ وتقلل خ لتل الثقافاة.
وعرفي الزيديين ) (2016لايي يوت متقدخ من ايوات الذكاء يرتلط لثقافاة اللشر وف م ا للتمكن
من التهاع ازي الي في المواّف التي تتتخ لالتعددي ،الثقافي ،لتت ي عملي ،ازتما وف خ الطرف
اكصر.
وومددف ددالب وزهيددو ( )2015الددذكاء الثقددافي لومددهي شددكالً مددن أشددكا الددذكاء التيظيمددي
يعلر عن ّاللي ،ازفراد علا التكيف مع المواّف التي تتمف لالتيوت الثقافي.
ومدن صددال ماتقدددخ مددن التعريهداة يمكددن تعريددف الددذكاء الثقددافي لأيدي المقدددرح علددا التكيددف مددع
اللي اة والثقافاة المصتله ،لليا

وازتت ال ،لمتطللدات خ مدن صدال تليدي أيمداط تدلوكي ،تتياتدب مدع

التيوت الثقافي المغاير للثقاف ،اكملي ،لما يت

التهاهخ فيما ليي خ.

أهمية الذكاء الثقافي
حظي مه وخ الذكاء الثقافي لأهمي ،اتتثيا ي ،علدا متدتو اكفدراد والميظمداة ،وت تددة هدذه
اكهمي ،في يرورح امتال ازف ارد لمقدراة التكيف والتهاع مع اكفراد اآلصرين والثقافداة المصتلهد،،
وازيهتاا علا العالخ الصار ي.
وتكمددن أهميدد ،الددذكاء الثقددافي لأيددي يددوفر للهددرد القدددر الكددافي مددن سد ار الثقافدداة ليددتمكن مددن
التعام د مددع كثيددر مددن المواّددف ،وهددذا يؤهلددي للتعام د مددع المتطللدداة المت ددددح للقيددادح فددي عمددر
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العولمدد ،والومددو الددا مرحلدد ،التيدداف

العددالي والمكتتددب مددن صددال اتددتصداخ الددذكاء الثقددافي  ،مددع اكصددذ

لعين ازعتلار المقدراة ازرلع ،التي يعتمد علي ا الذكاء الثقافي وهي (:)Livermore, 2011
 حافز الذكاء الثقافي :المتمث لالدوافع التي دعة للتعام مع ازلعاد الثقافي.، المعرف ،المرتلط ،لالذكاء الثقافي :وهي ازصتالفاة الثقافي ،التي تتؤثر في المواّف. ازتتراتي ي ،المرتلط ،لالذكاء الثقافي :وتعيي التصطيط ّي يوء ازصتالفاة الثقافي.،فعدا فدي تلد
 التطليق المرتلط لالذكاء الثقافي :وهو ازهتماخ لالتدأّلخ التدلوكي للعمد لشدك هالمواّف المتعددح ثقافياً.
سن ممارتدد ،الددذكاء الثقددافي وتطليقددي أمددر مهيددد ويددروري ل ميددع أف دراد الم تمددع ،ف ددو يتدداعد
علددا اّامدد ،عالّدداة شصمددي ،وايتددايي ،فددي العم د  ،ويتدداعد اكف دراد القددادح علددا ممارتددّ ،يددادح اكثددر
فاعليدد ،،سذ يتدداعدهخ علددا المشددارك ،والتهاعد مددع افدراد الثقافدداة ازصددر وعليددي فددان الشددصر الددذي
يتمتع لقدر عا ع من الذكاء الثقافي يتتطيع أن يتتصلر مدن تدلو الهدرد أو ال ماعد ،التدي تتعامد
مع دا تلد الصمددا ر التددي تشددك ّاتددما مشدتركا لددين اكفدراد وال ماعدداة زن الددذكاء الثقددافي يشددم
المقدرح علا ف خ ك ال وايب المعرفي ،وازيهعالي ،للثقافاة ازصر (.)Kanten, 2014
لقد أ مع كثير من العلماء واللاحثين لمويوت الذكاء الثقافي علا تعريف الذكاء الثقافي لأيدي
مقدرح اكفراد علا ت اوز الهروق والمعوّاة التي يوا وي ا في و دود ثقافداة مصتلهد ،لدي

فقدط مدن

حي ددث ف ددخ الثقاف دد ،ال دي دددح والمغ ددايرح عد دن ثقاف ددات خ ازم ددلي ،وات دداليل ا لد د عل ددي خ اثل دداة ه ددذا اله ددخ
لالتهاع والعي

مع الثقافاة المغايرح (اليمل.)2102 ،،

وأشار الب وزهيو ( )2015سلا أن الذكاء الثقدافي يعدد مدورداً اتدتراتي ياً لاليتدل ،للميظمداة
التي توا ي تحدياة ثقافي ،عديدح في سطار التيوت الكلير في القو العامل ،الذي فريتي ّو العولم،
في الوّة الراهن ،ويعد الذكاء الثقافي مورداً للميزح التيافتي ،المتتدام ،للميظماة.
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مهارات الذكاء الثقافي:
يتطلددب الددذكاء الثقددافي تدوافر تتددع ،أي دوات مددن الم دداراة تعددد لايدد ،فددي اكهميدد ،لاليتددل ،لتيددوت
العم ومكايي وهذه الم اراة هي)Dzenowagis, 2010( :
 ف خ ال وي ،الثقافي ،أي ف خ كيهيد ،التهكيدر لشدأن الدذاة واآلصدرين وأتداليب الحيداح التدي عرف دااكفراد وعاشوا في ا.
 تهحر الرؤي ،الثقافيد ،،أي ف دخ ازصدتالف فدي الصلهيداة الثقافيد ،،وتحديدد الكيهيد ،التدي تدؤثرفي ا تل الصلهياة في التهكير والتلو وازفتراياة.
 ازيتقا علر الحدود ،ورؤي ،العالخ من و اة يظر متعددح. يق و اة اليظر سلا اكفراد من مصتلف الثقافاة ،أي أن ييع الهرد يهتدي فدي مقاريد ،مدعثقافاة ازصرين.
 ازتما الثقافي العالمي ،أي تلاد ازفكار والمشاعر وتكوين المعايي مع أفراد من صلهياةثقافي ،متيوع.،
 -سدارح المدرات الثقددافي الددذي يتيدداو المدرات لددين اكفدراد مددن

دد ،ولددين الميظمدداة مددن

دد،

أصر .
 العم كهريق مع اآلصرين من ذوي الصلهياة الثقافي ،المتيوع.، التعام مع التحيز ،أي سد ار التحيز مع الذاة ومع اآلصرين. ف ددخ دييامكيدد ،القددوح ،واتددتيعاب كيهيدد ،ت درالط الثقافدد ،وتددأثير تل د القددوح فددي كيهيدد ،رؤيدد ،العددالخوالتوام مع ازصرين.

21

سن الم دداراة التتددع هددذه الداعمدد ،للددذكاء الثقددافي مددن شددأي ا دعددخ ي دداا الميظمدد ،ولقا ددا فددي
حال ،تهاع وتيالخ مدع المتغيدراة والميظمداة اكصدر كوي دا تمثد سحدد أهدخ ط ار دق تهاعد ازفدراد
من صال لياء العالّاة مع اآلصرين والتهاع والتكيف مع خ.
أنواع الذكاء الثقافي:
يعددد الددذكاء الثقددافي احددد اي دوات الددذكاءاة التددي تتمددف لم موع د ،مددن المقدددراة العقليدد ،ولددي
م رد ايماط تلوكي ،ميهمل ،،فقدد أشدار ايرلدي وايده ( )Early & Ang, 2003سلدا أن هيدا صطداً
فامالً ما لين الذكاء العاطهي والذكاء الثقافي ،وذل أن الذكاء العاطهي ُيعيا له خ المشاعر الذاتي،
ومشاعر ازصرين في أي ثقاف ،و دة ،لييمدا يعيدا الدذكاء الثقدافي لمقددرح اكفدراد علدا ف دخ عددد مدن
ال وايدب المعرفيد ،والعقليدد ،وازيهعاليد ،التدلوكي ،فددي الثقافداة المصتلهدد ،ول دذا فددن الددذكاء الثقدافي يلدددأ
من حيث ييت ي الذكاء العاطهي وان الهرد الذي لديي ّدر عا ع من الدذكاء العداطهي فدي ثقافتدي يكدون
محدداً للذكاء الثقافي.
وأشار الب وزهيو ( )2015سلا ايوات الذكاء الثقافي علا اليحو اآلتي:
 الددذكاء الثقددافي اإلداري :ويعيددي أن امددتال مددديري الميظمدداة للددذكاء الثقددافي يمث د مددوردا ذاّيم ،عيدما يكون هؤزء المديرون يمن فريق ازدارح العليا.
 الذكاء الثقافي التيافتيّ :د تشك عمليداة الميظمد ،وتدياّاة عمل دا مدوردا م مدا يم هكدن تلدالميظم ،من سدارح عوام التياف

لي اا.

 الذكاء الثقافي ال يكلي :ويشير ال يك التيظيمي سلا اليظاخ الرتمي للعالّاة التي تحدد فدييو ا حدود التلط ،والم ماة الميوط ،لازفراد والوحداة.
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المناخ التنظيمي:
أصددذة فكدرح الميدداخ التيظيمددي طريق ددا سلددا الظ ددور مددع مطلددع التددتييياة مددن القددرن المايددي،
وميددذ ذلد الحددين وهددي تيددا اهتمدداخ العديددد مددن اللدداحثين ،وتعددز أهميدد ،التعددرف سلددا طليعدد ،الميدداخ
التيظيمدي للميظمدداة ،لتع هدرف ددو العمد وعمدق تددأثيره فدي أعيدداء الميظمدد ،،فالميداخ التيظيمددي ُيعددد
أتاتياً للرلط لين الريا واكداء الوظيهي.
مفهوم المناخ التنظيمي
عي ددد الد ددتمعن ف ددي مه دددوخ الميد دداخ التيظيم ددي ،يالح د دظ اصدددتالف المهكد درين وعلمد دداء اإلدارح فدددي
التوم د سلددا تعريددف واحددد للميدداخ التيظيمددي ،والتددلب فددي ذل د هددو اصددتالف تو ددات خ وفلتددهات خ
والم ا الذي يلحثون فيي.
فقددد عرفدة القطاويدد )2111( ،الميدداخ التيظيمددي لأيددي محمددل ،العالّدداة اإل تماعيدد ،المتددتمرح
والمتكررح لين العاملين في الميظم ،التي تشك لدورها أيماطاً تلوكي ،لليظاخ از تماعي التيظيمي.
وع د ددرف علي د دددح ( )2103المي د دداخ التيظيم د ددي لأي د ددي اللي د دد ،الداصلي د دد ،وه د ددي م موع د دد ،الت د ددماة
والصما ر التي تتتخ ل ا هذه اللي  ،والتي تؤثر في اكطر التلوكي ،لالفراد وال ماعاة والميظماة
عل ددا ح ددد تد دواء ،والت ددي تتح دددد لمقتي دداها ت ددل الري ددا والتحهي ددز والت ددي ت ددؤثر ف ددي كه دداءح المؤتت دد،
وفاعليت ا في تحقيق أهداف ا.
وأشار طريف ( )2007سلا أن للمياخ التيظيمي دو اًر م ماً في عملي ،التطوير التيظيمي ،ف و
يعدد مؤشد اًر م مددا يمكدن مددن صاللددي ّيدا

ريددا اكفدراد عدن الميظمدد ،،كمددا أن الدتحكخ والتدديطرح علددا

ألعاد المياخ تمكيان سدارح الميظم ،من تحهيز اكفراد ودفع خ لتحقيق اكهداف.
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وفي يوء ماتقدخ من التعريهاة يمكن تعريف المياخ التيظيمي لأيي م موع ،من الصمدا ر
تميز المؤتت ،التعليمي ،من صال طريق ،تعامل دا مدع العداملين في دا فدي يدوء صمدا ر تدؤثر
التي ه
في تلوك خ.
خصائص المناخ التنظيمي:
يعددد الميدداخ التيظيمددي لي دد ،العمد الداصليدد ،لمصتلددف متغيرات ددا وصما مد ا وتهاعالت ددا ،سذ أن
هذا المياخ يؤدي دو اًر م ماً في الميظماة المصتله ،،فيالً عن تأثيره في مصر اة الميظم.،
وتتمث صما ر المياخ التيظيمي لما يأتي (الميل ا:)2104 ،
 أيي يتيمن صما ر اللي  ،الداصلي ،للمؤتت( ،الماديد ،،وليدر الماديد )،لمدا فدي ذلد طليعد،ال يكد التيظيمددي ،ويمددط القيددادح ،ويمددط ازتمددازة ،والمشددارك ،فددي مدديع القدرارة ،وطليعدد،
العم  ،والتكيولو يا.
 -يعكد

الميدداخ التيظيمددي التهاعد لددين المميدزاة الشصمددي ،والتيظيميدد ،ويعلددر عددن صمددا ر

الميظم ،كما يتخ سدارك ا من العاملين.
 ز يعيددي الميدداخ التيظيمددي اللي دد ،،سذ تتعلددق اللي دد ،لمددا يدددور صددارج الميظمدد ،وداصل ددا علدداالمت ددتو الوات ددع ،لييم ددا يتعل ددق المي دداخ التيظيم ددي لم ددا ي دددور داصد د الميظم دد ،عل ددا المت ددتو
الييق فقط.
وأشددارة العلددادي ( )2015سلددا عدددد مددن التددماة التددي تحدددد صمددا ر الميدداخ التيظيمددي،
تمثلة لما يأتي:
 أن المياخ التيظيمي عام سدراكي يراه العداملون وفدق تمدورات خ الصامد ،،فالميداخ التيظيمدييعلر عن صما ر الميظم ،،وتكون تلو العاملين وات اهات خ ومتاوئ أدا خ.
 -يتميز المياخ التيظيمي ليوعي ،ثالت ،ولدر  ،من ازتتقرار ،لكيي صايع للتغيير علر الزمن.
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ويمكن القو أن المياخ التيظيمي هو ثقاف ،الميظم ،،سذ يؤثر لشك ملاشر فدي تدلو اكفدراد
العدداملين ،وّددد يكددون التددأثير تددللا أو سي الددا علددا العدداملين فددي الميظمدد ،ف ددو وتدديط لددين متطللدداة
الميظم ،ولين حا اة ازفراد.
أهمية المناخ التنظيمي:
يحت د مويددوت الميدداخ التيظيمددي أهميدد ،صامدد ،لاليتددل ،للميظمدداة ،يظ د ار لتأثي ارتددي الملموتدد،
تدواء أكايددة ملاشدرح أخ ليددر ملاشدرح فددي مصتلددف المواّددف وأيمدداط التددلو اإلداريدد ،المتمددل ،لدداكفراد
داصد د الميظم دداة ،كم ددا أن للمي دداخ التيظيم ددي ت ددأثي اًر واي ددحاً ف ددي مصتل ددف أعم ددا الميظم دداة تد دواء
المتعلقد دد ،لأدا د ددا كعمال د ددا وتحقيد ددق أهد ددداف ا أخ عالّات د ددا لاللي د دد ،المحيطد دد ،ل د ددا ،لد ددذل فد دددن مقد دددرح
الميظمدداة علددا سي دداد الميدداخ التيظيمددي المال ددخ يدديعك

علددا در دد ،ي اح ددا والومددو سلددا لايات ددا

الميشودح.
لقددد أشددار ال اشددمي وم دراد ( (2013سلددا أن أهميدد ،الميدداخ التيظيمددي تلددرز مددن صددال تددأثيره
دأثير
الملاشددر فددي مقدددرح الميظمدداة علددا تحقيددق أهددداف ا لكهدداءح وفاعليدد ،،سذ أن للميدداخ التيظيمددي تد اً
وايددحاً فددي أداء ازف دراد وفددي سدراك ددخ ،وات اهددات خ ودافعيددت خ ،لددذل في دداا الميظمدداة فددي تحقيددق
أهداف ا المصطط ،يرتلط سلا حد كلير لالمياخ التا د داص لي  ،العم .
وتكمددن أهميدد ،الميدداخ التيظيمددي فددي تحقيددق التطددور والتقدددخ الم يددي ،في دالً عددن العم د علددا
مشددارك ،العدداملين فددي مدديع الق د ارراة ،ومعرفدد ،الهددروق الهردي د ،،وحا دداة أعيدداء ال يدد ،التدريتددي،
وتوّعات خ ،وتحقيق التكام لين ازهداف التيظيمي ،ولين اكهداف الشصمي( ،التلمي.)2012 ،
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قياس المناخ التنظيمي:
الميدداخ التيظيمددي ،سذ يددولي لعددض

تيوعددة الد ارتدداة مددن حيددث المؤش دراة المويددوع ،لقيددا

اللدداحثين أهميدد ،لمتددتوياة اإلي دداز واكداء واإللدددات ،ويؤكددد لعي د خ اآلصددر أهميدد ،الدددفء والحيددان
والريا والروا المعيوي ،التي يشعر ل ا العاملون والتي تيعك
وت تتصدخ لقيا

علا ايتما خ ووز خ.

المياخ التيظيمي في المدار اتدتلاي ،الميداخ التيظيمدي التدي ويدع ا هداللين

وكروفة ( )Halpin & Croft, 1966المشار سلي ما فدي المعشدر ( )2110وتتكدون هدذه ازتدتلاي،
مددن لعدددين همددا :لعددد تددلو المعلمددين ،ولعددد تددلو المدددير ،ويحتددوي ك د لعددد علددا أرلعدد ،م ددازة
هي:
البعد األول  :سلوك المعلمين
يحتوي هذا اللعد أرلع ،م ازة ،هي:
 التلاعددد ( :(Disengagementيدرتلط هددذا الم ددا لومددف تددلو المعلمددين داصد المدرتدد،فيما سذا كايوا يعملون كهريق متكام  ،أخ يعم ك واحد فدي ات داه مصتلدف عدن اآلصدر ،وهدخ
كثيرو الشكو والتذمر ،ولدي خ يزع ،العم لشك فردي.
 اإلعاّ دد :(Hindrance( ،ويد درتلط ه ددذا الم ددا لش ددعور المعلم ددين أن م دددير المدرت دد ،يع ددوقعمل خ لدز من أن ييتره ،ويشغ كاهل خ لاكعما الروتييي ،والمتطللاة اكصر التي يعدها
المعلمون أعماز لير يروري.،
 ازيتم دداء ( :(Espritويد درتلط ه ددذا الم ددا ل ددالروا المعيوي دد ،الت ددا دح ل ددد المعلم ددين ،وم دددشددعورهخ لازيتمدداء للمدرتدد ،ودر دد ،سحتاتد خ لدشددلات حا ددات خ از تماعيدد ،ممددا يتدداعد علددا
سي از العم  ،وفي الوّة ذاتي يشعرون لازتتمتات لتأدي ،اكعما التي يكلهون ل ا.
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 اكله :)Intimacy( ،ويشير هذا الم ا سلا مد توافر العالّاة الطيل ،لين المعلمدين ممدايؤدي سلا اإلحتا

لالريا في العم يتي  ،سشلات حا ات خ از تماعي.،

البعد الثاني :سلوك المدير
ويشتم هذا اللعد علا أرلع ،م ازة ،هي:
 العزلدد :)Aloofness( ،ي درتلط هددذا الم ددا لتددلو المدددير الددذي يتمددف لالرتددمي ،،والتدديرلمقتيددا الل دوا ك والتعليمدداة دون اهتمدداخ لالعالّدداة اإليتددايي ،،سذ يكددون لعيدددا عددن أعيدداء
ال ي  ،التعليمي ،،ويتمف تلوكي لازهتماخ لالعمومياة أكثر من الصمومياة ،ولكي يحقق
ذل فديي يعم علا توا د متاف ،لييي ولين المعلمين.
 التركيددز فددي اإليتدداج ( :)Producation Emphasisيشددير هددذا الم ددا سلددا تددلو المددديرالددذي يتمددف لاإلش دراف علددا مرؤوتدديي ،ويعتمددد المدددير علددا أتددلوب ازتمددا الددذي يتددير
لات اه واحد وز يتوافر عيده اإلحتا

لالحا  ،سلا تغذي ،ار ع ،من المعلمين.

 الدفع ( :)Thrustويرتلط هذا الم ا لتلو المدير الذي يتميز لالتو ي يحو سي داز العمد ،سذ سن ّي دواة ازتمددا لددين المدددير والمعلمددين تتددير لات دداه واحددد ،وهددو ز يحدداو تلقددي أيدد،
تغذي ،ار ع ،من ايب المعلمين العاملين معي لالتتهادح من ار خ وأفكارهخ.
 ازعتلاري :(Consideration( ،ويرتلط هذا الم ا لتلو المدير الدذي يتميدز لالميد يحدوالمعامل ،الودي ،وازيتايي ،التي تعلر عن اهتمامي الشديد ل خ.
نماذج المناخ التنظيمي
تصتلددف يمدداذج الميدداخ التيظيمددي تلعداً زصددتالف المددداص التددي ييت

ددا اللدداحثون فددي د ارتددت خ

للميدداخ التيظيمددي ،فلكد ميظمدد ،مياص ددا التيظيمددي الصددار في ددا ،لددذل فازلعدداد التيظيميدد ،تتيددوت مددن
درات ،سلا أصر  ،ومن تل اليماذج:
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أنموذج ليكرت :Likert
يعد ليكرة من أوا

اللاحثين الذين أت موا في سرتاء ّواعد المياخ التيظيمدي وهدو مدن أوا د

الم تمين لي لتأثيره في كهاءح الميظم ،وايتا يت ا ،وفي تحقيدق اكهدداف از تماعيد ،اكصدر  ،سذ ّداخ
في عاخ (0930خ) لدرات ،متحي ،لومف اللي د ،الداصليد ،للمؤتتداة الت اريد ،والمدياعي ،،وتومد
سلدا أيمددوذج مددن أرلعدد ،أيظمدد ،لددإلدارح تمددف الميداخ التيظيمددي والتددلو القيددادي داصد الميظمدد ،مددن
صددال مقي ددا

الصم ددا ر التيظيميدد ،ال ددذي يرك ددز علددا ثمايي دد ،ألع دداد هددي :عملي دداة القي ددادح ،وّ ددو

الدافعي ،،وعملياة ازتما والتهاع والتأثير وعمليد ،مديع القدرار وويدع ازهدداف ،وعمليد ،الرّالد،
وتحقيق اكهداف (ال اشمي ومراد.)2013 ،
واتتصدخ ليكرة هدذه اكلعداد لرتدخ مدورح مصتمدرح للميظمد ،مدن صدال الميداخ المتدتمر الدذي
يتدرج في أرلع ،أيماط تيظيمي ،من ازتتغاللي التتلطي في طرف سلا المشار في الطرف اآلصر.
أنموذج كامبل وآخرون (:)Campbel et al.
من اإلت اماة ال ادح في هذا ال ايب ما ّدمي "كامل " وزمالؤه ،سذ ّدموا مقايي

متتقل ،يتليا

كلعاد تيظيمي ،متعددح ،وّد تمكيوا من تحديد عشرح ألعاد أتاتي ،للمياخ التيظيمي ،وهي مالح،
لالتتصداخ في ميظماة ذاة يوعياة مصتله( ،الميرفي  .)2009 ،وهذه اكلعاد كما أشار سلي ا
ال اشمي ومراد ( )2106هي:
 ال يكد التيظيمددي أو ليدداء الم مدد :،ويتمثد فددي در دد ،الرتددمي ،فددي از دراءاة ،ودر دد ،حريدد،اتصاذ الق ارراة.
 المكافاح والعقاب :ويعييان المويوعي ،ومحاتل ،المتؤولين وعدال ،العقولاة. -مركزي ،الق ارراة :وتعيي در  ،تهويض التلط.،
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 التدريب والتطوير :ويتمثالن في اهتماخ اإلدارح لتيمي ،الموارد اللشري.، المصاطرح واكمان :ويقمد ل ما الشعور لالمصاطرح في حال ،ازتتمرار في العم لالميظم.، ازيهتاا أو التلو الدفاعي :ويعيي در  ،تقارب العالّ ،لين الر ي -الروا المعيوي :،أي در  ،سحتا

والمرؤوتين.

الهرد لأهميتي ودوره في فريق العم .

 التقدير والتغذي ،العكتي :،وتعيي سد ار الهرد لرأي ر يتي فيي ومد متايدتي لي. المقدرح التيظيم ،العام ،والمرويد :،وهمدا در د ،المرويد ،فدي موا د ،المشدكالة القا مد ،وتوّدعالمتتقل .
 تأكيد ازي از :ويقمد لي التأكيد علا تحقيق أهداف الميظم.،أنموذج ستيرز ":"Steers
ّدخ "تتيرز" ( )Steersأيموذ داً اعتمدد فيدي علدا يتدا ج اللحدوث التطليقيد ،والد ارتداة اليظريد،
التي تمة صال العقدد المايدي ،ويعكد

هدذا اكيمدوذج اكلعداد والمتغيدراة اكتاتدي ،اككثدر شديوعا

في الوّة الحالي من المياخ التيظيمي (ألو لكر )2003 ،وهي:
 التياتاة والممارتاة اإلداري :،ويتيمن هذا اللعد اليمط القيادي التا د وتدلو اإلدارح سزاءالع دداملين ،وذلد د فيمد ددا يتعل ددق لويدددوا القواع ددد واز د دراءاة ،وم ددد مش ددارك ،الع دداملين فدددي
ويع ا.
 ال يك د التيظيمددي :ويتيددمن هددذا اللعددد در دد ،المركزيدد ،،ويطدداق ازش دراف ،وح ددخ الميظمدد،،وعدد المتتوياة التيظيمي ،،وموّع الهرد في ال يك التيظيمي.
 تكيولو يا العم  :ويشير هذا اللعد سلا مد الت ديد والتغيير في التكيولو يا المتدتصدم ،فديأداء العم  ،وما ّد يييف من التت يالة في تيهيذ العم واإللدات فيي.
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 اللي دد ،الصار يدد :،ويتي دمن هددذا اللعددد عيامددر اللي دد ،الصار يدد ،المحيطدد ،لالميظمدد ،والمددؤثرحفيي ،لما في ذل العوام ازّتمادي ،والتياتي ،واز تماعي.،
أنماط المناخ التنظيمي
يالحظ أن المياخ التيظيمي لي

لي يمط ثالة أو مه ،واحدح يمكن تطليق ا في أي الظروف

وأي ،لي  ،،سذ تؤدي ازصتالفاة الطليعي ،واللي ي ،وليرها سلا يرورح و ود مياخ تيظيمدي مميدز لكد
ميظم .،وّد أد تعدد ألعاد المياخ التيظيمي وعيامره ،سلا سي اد تمييف كيماط المياخ التيظيمي
التددا د فددي المؤتتدداة يتدددرج مددن الميدداخ المهتددوا سلددا الميدداخ المغلددق وهددذه اكيمدداط هددي (صمدداوي،،
:)2106
أ -المناخ المفتوح ()Open Climate
يمي د هددذا الدديمط مددن الميدداخ سلددا المشددارك ،لددين القيددادح والعدداملين فددي عمليدد ،مدديع الق د ارراة
وتحقيددق اكهددداف المرتددوم ،،ويشددعر العدداملون فيددي لالريددا ،ويللددي هددذا الميدداخ احتيا دداة العدداملين،
ولالتددالي يحققددون متددتو عددا مددن اإلي دداز ،ولشددعر العدداملون فيددي لددروا معيويدد ،عاليدد ،ولدر دد ،مددن
التالؤخ والتآزر فيما ليي خ.
وميز الطوي ( )2006المياخ المهتوا لالصما ر اآلتي،عن المياصاة اكصر :
 تدوفير ظددروف مياتدل ،للعمد ماديددا وفكريددا ،واي داد ددو مددن العالّداة ازيتددايي ،يتدداعد علدداالعم .
 توفير الحوافز المياتل ،لالفراد ومشارك ،ازفراد في م ازة تيظيخ العم . -تت ي ازتمازة الهعال ،لتدفق اللياياة والمعلوماة اليروري.،
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ب -المناخ المستقل (:)Autonomous Climate
وفيي يمار القا دد تدلطتي لمرويد ،،وتيلثدق الهاعليد ،القياديد ،مدن داصد ال ماعداة التدي يعمد
يمي ا القا د ،فالقا د يعم علا رفدع الدروا المعيويد ،للعداملين ،وترتهدع فدي هدذا الديمط در تدا الريدا
والدافعي.،
ج -المناخ األبوي (:)Paternal Climate
في هذا اليمط يكون القا د هو المتيطر علا ميع الهعالياة ،وز يتمك للعاملين لالمشارك،،
ولالتالي تكون الروا المعيوي ،والريا ،وتهويض المالحياة من ّل القا د متديي.،
د -المناخ العائلي (:)Family Climate
يؤكد هذا اليمط علا تيادح العالّاة از تماعي ،اكميل ،والتي من شأي ا التأثير في متتو
اكداء واإلي د دداز تد ددللياً .وتتد ددود العد دداملين عالّد دداة سي اليد دد ،ويشد ددعرون لد ددالوزء لميظمد ددت خ وازلت د دزاخ
لمتطللاة عمل خ.
هـ -المناخ المسيطر (:)Controlled Climate
وفيي يتود ازهتماخ لالعم مقاريد ،لازهتمداخ لالعداملين ،ويدتخ تو يدي تدلو ال ماعداة مدوب
سي از العم دون التركيز علا سشلات رللاة العاملين وحا ات خ.
و -المناخ المغلق (:)Closed Climate
يتميز هذا المياخ لالركود والالملازح من ّل العاملين مما يؤثر تللا فدي اإليتداج والريدا عدن
العم .
سن م ددن ه ددذه اكيم دداط م ددا ييات ددب المؤتت دداة الترلوي دد ،ومي ددا الم دددار ومي ددا م ددا ز ييات ددب
العاملين ،وصام ،المعلمين والمعلماة ،فالمياخ المهتوا يحقق للمعلمين والمعلماة الريا الدوظيهي،
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ويتدعا لرفدع الدروا المعيويد ،للعداملين .أمدا الميداخ المتديطر فديدي يتدر أثد اًر تدللياً فدي العداملين وفددي
العالّاة ازيتايي ،ليي خ ولين ّيادت خ لما لي من مركزي ،في اتصاذ القرار.
العوامل المؤثرة في المناخ التنظيمي
أشارة القطاوي )2000( ،سلا العوام التي تؤثر في المياخ التيظيمي ،وهي علا اليحو اآلتي:
 التركيز علا ازي از ومكافأح المتمزين. تيمي ،روا الهريق. ازهتماخ لازتاليب الديمقراطي.، تهويض المالحياة وتمكين العاملين في الميظم.، الم ار ع ،والتقويخ المتتمر المويوعي لتياتاة الميظم ،وأهداف ا. تحقيق ازيت اخ لين ازهداف التيظيمي ،وازهداف الهردي ،للعاملين. معال  ،الروتين والتصهيف ميي ّدر اكمكان.وذكر طريف ( )2007م موع ،مدن العوامد التدي تتداعد علدا تيميد ،الميداخ التيظيمدي ال يدد
في الميظماة ،وهي كما يأتي:
أ -الموارد المادية والقتصادية المتاحة:
يدص في ال ايب المادي ،كهاي ،الموارد المادي ،الالزم ،لتيهيذ المشدروعاة والصطدط واللدرامج،
و ميع أعما الميظم ،يمن الزمن المحدد ،وذل يظ ار لمدا يصلهدي أي تقمدير فدي هدذا ال ايدب مدن
سرلا للعم  ،وتأثير تللي في معيوياة العاملين وحمات خ وممداّي ،القا مين علا العم .
ب -النمط القيادي واإلشرافي:
فدداليمط القيددادي للمدددير وطريقدد ،تعاملددي مددع العدداملين ومددا يتهددرت مي ددا مددن أتدداليب ازتمددا
والتحهيز تعد عامال م ماً في سشاع ،الثق ،والمشارك ،وازيتماء للميظم.،
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ج -الهياكل التنظيمية
كلمددا كاي ددة ال ياكدد التيظيمي دد ،للمؤتت دد ،مري دد ،ومهتوح دد ،ومت ددتوعل ،للظ ددروف ،فدي ددا تك ددون
مشد د ع ،عل ددا اإلل دددات والتكي ددف م ددع الح ددازة المصتله دد ،،أم ددا ال م ددود وال ددروتين والمركزي دد ،الش ددديدح
والرتمي ،في اإل راءاة ،وال رمي ،في ازتمازة فتؤدي في الغالب سلا العديد من المشدكالة التدي
ت ع من المياخ التيظيمي مغلقا.
د -خصائص األفراد العاملين وصفاتهم الشخصية:
سن عوام التن وال ي

والش ادح والصلرح التالق ،والتيش  ،از تماعي ،،وفلتهاة اكفراد يحو

الحياح والمتتقل وليرها من العوام الشصمي ،،تؤدي دو اًر في سي اد اك واء الميافتد ،اإلي اليد ،أو
التللي.،
هـ -التأثيرات الخارجية:
وتشددم هددذه العوامد ثقافدد ،الميظمدد ،،وظددروف العمد  ،واللي دد ،الصار يدد ،،واللي دد ،از تماعيدد،،
وتمات ال ماع ،ووز ا ،والمشكالة اكتري.،
و -عوامل تنظيمية:
وتش ددم ه ددذه العوامد د  :طليع دد ،اللي دداء التيظيم ددي ،وال دديمط القي ددادي المتل ددع ،وأه ددداف الميظم دد،،
واتتحال ،التقدخ الوظيهي ،ويظاخ اك ور ،والعبء الوظيهي ،والملالغ ،في المتؤولياة ،والغموض.
الدارة المدرسية
تعد الترلي ،عامالً فاعالً في دفع حرك ،الم تمع وتطوره لات اه تحقيق أهدافي اإلتتراتي ي ،،سذ
أدركة اكمخ والشعوب أهمي ،الترلي ،لومه ا أداح في لياء اإليددتان وتطددوير شصددميتي لمددا يتماشدا
والتطددوراة التددي تحدددث فددي م ددازة الحيدداح كافدد ،،ولمددا ييددمن تحقيددق أهددداف ا وتددعادح أليا ددا ،سذ
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يولي ر ا الهكر الترليد ،اكهميد ،الكليدرح لمدا تقدوخ لدي مدن يشدر اكفكدار والملدادئ والمعتقددداة ويقل دا
لأل يا والياش  ،عن طريق المؤتتاة الترلوي.،
وتعددد المدرتدد ،مؤتتدد ،ترلويدد ،يظاميدد ،أو دددها الم تمددع لتحقيددق أهدافددي ،وهددي وحدددح سداريدد،
أتات ددي ،ف ددي اليظ دداخ الترل ددوي تمثد د المت ددتو اإل ار ددي للعملي دد ،الترلوي دد ،،وتع ددد ّاع دددح ل ددذا اليظ دداخ،
ويديعك

مددا ي ددري في دا مددن تهدداعالة وممارتداة سداريدد ،علددا ميدع مددن في ددا مدن معلمددين واداريددين

ومتعلمدين ،ومدا ييشددأ مدن ذلد مدن ميداخ تيظيمددي يتحددد وفقددا لطليعد ،العالّداة التيظيمدد ،التدي تتددود
المدرت( ،الشريدح.)2008 ،
لقد تغيرة أدوار اإلدارح المدرتي ،واتتع م ال ا ،فلخ تعد م رد عملي ،روتييي ،ت دف سلا تتيير
شؤون المدرت ،تي اًر رتيلاً وفق ّواعد وتعليماة معيي ،تركز علا اليواحي اإلداري ،،ل أملحة تعيدا
لكد مدا يتمد لالعمليد ،الترلويد ،مدن تالميدذ ،ومعلمدين ،وط ار دق تددري  ،وأيشدط ،مدرتدي ،،وتوثيدق
العالّ ،مع الم تمع المحلي (عطوي ،(2004 ،سذ سن كثيد اًر مدن اللدرامج اليا حد ،التدي تحقق دا المدرتد،
تيلدع مدن مقددرح المددير علدا ّيدادح الممدادر اللشدري ،والماديد ،،واليا دا لالمعلومداة ،واتدتثارح روا
المياّش ،واللحث لين أفرادها ،كما أيي يوفهر مدن صدال ممارتدتي وتهاعلدي مدع اكلددا المطروحد ،فرمداً
لتقييخ ما يحدث في المدرت( ،الطوي .)2113 ،
وتعددد اإلدارح المدرتددي ،اليا حدد ،عيم د اًر م م داً فددي العمليدد ،التعليميدد ،والترلويدد ،،فددازدارح تحدددد
معالخ العم المدرتي ،وترتخ الصطط وتويك الملادئ والمو اة العام ،،وتيع حدود اصتمدار
العاملين والهييين في المدرت ،وتلطات خ ،وذل ل ددف تيظديخ العمد الهيدي وتحقيدق الغدرض الميشدود
في زمن محدد ولأّ التكاليف ،وّد اصتلف مه دوخ اإلدارح أكثدر ممدا كدان عليدي تدالقاً ،فهدي المايدي
كان ييظر لالدارح علا أي ا م رد تتيير روتييي لألمور العام ،في المدرت ،دون مشارك ،تذكر ،أما
المه وخ الحديث لالدارح فقد أملك أكثر أتتاعا وعمقاً (الميل ا.)2104 ،
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ويمدار مددير المدرتد ،دو اًر ّياديداً فدي مدرتدتي مدن صدال ّيامدي لوظدا ف التيظديخ ،والتصطديط،
والتيتيق ،والتهدويض لدذا فددن عليدي أن يحدافظ علدا ايهتداا وات فدي التعامد مدع ممدادر المعلومداة،
وأن يكون محه اًز ومو اً لل اة والل ان وال ي اة التي تظ رها المدرت( ،عاي

)2009 ،

وي دب أن تكدون لدد المددير ات اهداة اي اليد ،يحدو العمد  ،وز لدد أن يكدون ّداد اًر علدا تهعيد
اكيظم ،والقوايين لدزً من أن يكون علداً ل ا ،وأن يطور يوعاً مدن التميدز يعدزز مدن صاللدي مكايتدي فدي
التعام مع اآلصرين واّياع خ لحكمتي وادارتي ،ودرايتي ،وأن يؤمن لأن أي سمالا ترلدوي يتطلدب وّتدا
لتمدحيحي وتيهيدذه وت تديده ،وأن اكمدور ز تدتخ لالتتدرت ،أو القهدزاة المها د ،ليدر المدروتد ،،وايمدا
لالتدرج ،والمرحلي ،الواعي ،المدرك( ،الطوي .)2115 ،
وز لد من أن ييطلق مدير المدرت ،من دراي ،معرفي ، ،وتوّعاة عالي ،ومتوامل ،ومراّل ،دا مد،
كداء الطلل ،،وتقويخ كداء المدرت ،،وتطوير متتمر لل از التعليمي وفقا لحا اة المدرت ،وأن تكون
لديي رؤيد ،مشدترك. ،وهدذه صمدا ر وهريد ،،سذا مدا و ددة فدي مددير المدرتد ،تقدود سلدا تحتدين أداء
المدرت ،،وتؤدي سلا التغيير(الديحايي.)2013،
ولقد تطور دور مدير المدرت ،من مدير تعليمي متؤو عن سدارح الشؤون التعليمي ،في مدرتتي
سلدا ّا دد متدؤو عدن سحدداث التغييدر المطلدوب فدي مؤتتدتي الترلويد ،،يركدز علدا ليداء رؤيد ،مشدترك،
للمدرتد ،وتطويرهدا وتحتدين تدل ازتمدا والتوامد مدع العداملين في دا ،وهدذا يتطلدب تمكدين مددير
المدرتد ،مدن ممارتد ،م مداة عملدي ّا دداً ترلويداً متدؤوزً يعمد مدع فريدق مدرتدتي اعتمداداً علدا اكتد
العلمي ،والم يي ،واإليتايي ،،ولي

ايطالّاً من مهاهيخ الر ات ،التلطوي) ،مؤتمن.)2116 ،

ويعتمدد ي داا مددير المدرتد ،فدي م متدي علدا الديمط اإلداري والقيدادي الدذي يتلعدي فدي سدارتدي
للمدرتد ،وعلدا يمدوه الم يدي المتدتمر ،ووعيدي لصطدورح الم مد ،الملقداح علدا عاتقدي ،وميلدي للت ديدد،
والتطوير ،واإللدات في م ا العم (الدوي .)2110 ،
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وأشدار ليكلدي ) (Binkly, 1997سلدا أن مددير المدرتد ،يمكدن أن يحددث تغييد اًر سي اليداً فدي
مدرتدتي عدن طريدق تيميد ،مقددراة العداملين معدي ،وتيميد ،ازحتدراخ المتلداد ليدي خ كمدا أن هدذا التغييدر
ازي الي فدي مدرتدتي ز يحددث مدا لدخ يقدخ لددعخ العداملين والمعلمدين ،واشداع ،دو يهتدي مدريك ،يدؤمن
لملدأ العم التعداويي وال مداعي .وأيدافة اللرعمدي وطيدا

دارز
دور ل أ
( )2118أن للقيدادح المدرتدي ،اً

فدي زيدادح فاعليد ،المدرتد ،فدي وايدب عددح تتمثد فدي أداء الطللد ،لالصتلداراة المدرتدي ،،فيدال عدن
الميداخ التيظيمدي للمدرتد ،،ويوعيد ،العالّد ،لدين العداملين في دا وامتالك دا للكهايداة الالزمد ،لتوظيدف
تكيولو يا التعليخ في عملي ،التعلخ والتعليخ المدرتي.
وذكر ر ُييلدز ) (Renolds, 1989أن أهخ ما يميز المدار الهعال ،عن المدار لير الهعالد،
هو اهتمام ا لال وايب اككاديمي ،،وو ود اإلدارح المدرتي ،الكهؤح والمته م ،لدورها ،والثق ،المتلادل ،لين
العاملين .وّد تعددة مور اكداء الهعا  ،ومن هذه المدور :و دود رؤيد ،مشدترك ،عدن اكداء المتوّدع
لدين المددير والعداملين معدي مدن صدال الومدف الدوظيهي ومعدايير اكداء ،واكهدداف المحدددح ،ودعدخ
المددير كداء العداملين ،وتحهيدزهخ علدا القيداخ لدأدوارهخ ،وويدع اللدرامج التدريليد ،ل دخ ،والم ار عد،
المتدتمرح ،التدي ت ددف سلدا تتد ي أداء العداملين المتدتقللي وتحتديي ا (الغريدب وحتدين والملي دي،
 )2004ول ذا فدن مويوت فاعلي ،أداء مديري المدار مدن المويدوعاة ذاة اكهميد ،لتعدرف مقددرح
مدير المدرت ،علا تحقيق اكهداف والغاياة المر وح للمؤتتاة الترلوي ،،التي يعملون في ا سذ تشم
الهاعلي ،وايب عدح تهتخ في المدرت.،
فدذا اتتطاعة سدارح المدرت ،أن تو د مياصاً تيظيمياً مال ماً تتتطيع أن تم لي سلدا تحقيدق
أهددداف ا وأن تشددعر لالثلدداة وازتددتقرار لألفدراد والميظمدد ،علددا حددد تدواء ،وكد هددذا يددؤدي لدددوره الددا
تحقيق الريا لد العاملين ،وشعورهخ لأهميت خ ومن ثخ ترفع الروا المعيوي ،والتي لدورها تؤدي سلا
زيادح ازيتماء والوزء للمدرت (،الميل ا.)2014،
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ثانيا :الدراسات السابقة ذات الصلة
تيداو هددذا ال دزء الد ارتدداة التدالق ،ذاة المددل ،وهددي ممديه ،حتددب متغيدري الد ارتدد( ،الددذكاء
الثقافي والميداخ التيظيمدي) ومرتلد ،وفقداً لتتلتد ا الزميدي مدن اكّددخ سلدا اكحددث وفيمدا يدأتي عدرض
ل ذه الدراتاة:
 -0الدراسات السابقة ذات الصلة بالذكاء الثقافي
ه دددفة د ارت دد ،ليه دداري (2006

 )Gillivaryسل ددا تع ددرف العالّ دد ،ازرتلاطي دد ،ل ددين ال ددذكاء

الثقافي والمقدرح علا اتصاذ اّرار ،وّد تكوية العيي ،من (ّ )255ا دا اداريا من( )38للددا ،واظ درة
يتددا ج الد ارتدد ،و ددود عالّدد ،ارتلاطيدد ،لددين الددذكاء الثقددافي والمقدددرح علددا اتصدداذ القدرار فددي المؤتتدداة
والميظماة العالمي.،
وّداخ وارد وفيتتشدر ) (Ward & Fischer, 2008لد ارتد ،هددفة سلدا فحدر العالّد ،لدين
الدذكاء الثقدافي والتدماة الشصمدي ،والتوافدق اإل تمداعي لدد الطللد ،المغتدرلين فدي ييوزياليددا ول مدع
اللياياة تخ اتتصداخ مقيا

الذكاء الثقافي ومقيدا

التدماة الشصمدي ،ومقيدا

التوافدق اإل تمداعي

واشتملة عيي ،الدرات ،علا ( )06طاللا وطالل ،مدن الطللد ،الميتظمدين فدي المددار الثايويد ،العالميد،
في ييوزياليدا من يتياة متعددح ،وّد أتهرة يتا ج الد ارتد ،عدن و دود عالّد ،ارتلاطيد ،مو لد ،دالد،
سحما ياً لين در اة الذكاء الثقافي وتماة الشصمي ،والتوافق اإل تماعي  ,فيما كان لعد المروي ،في
مقيا

الشصمي ،هو اككثر ارتلاطاً للعد الدوافع في مقيا

الذكاء الثقافي.

هدددفة د ارتدد ،أولدددرز وكرييتدديكو وتددتار ( Oolders, Chernyshenko & Stark,
 )2008سلا التحقق من أن الذكاء الثقافي عام تللي يؤثر في عالّ ،ازيهتاا علا الصلرح والتدلو
التدوافقي لدد الطللد ،المغتدرلين ،وإل دراء هدذه الد ارتد ،أُتدتصدخ مقيدا

الدذكاء الثقدافي ومقيدا

التدلو
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التدوافقي علدا عييد ،تكويدة مدن ( )400طاللداً وطاللد ،فدي مرحلد ،اللكدالوريو

فدي سحدد ال امعداة

لييوزيليدا ،وأتهرة يتا ج الدرات ،عن و ود عالّ ،ارتلاطي ،دال ،سحما ياً لين التلو التوافقي وعام
الصلدرح فدي ظد ارتهدات در د ،الدذكاء الثقدافي لييمدا تقد ّدوح العالّد ،لدين المتغيدرين فدي حدا ايصهداض
در اة الذكاء الثقافي ،وعدخ و ود عالّ ،لين لقي ،العوام ازصر للشصمي ،والذكاء الثقافي.
وأ رة ايماي و لهايد ( )Imai & Gelfand, 2010درات ،هدفة لمعرف ،العالّ ،لين الذكاء
الثقافي والمقدرح علدا مديع القدرار فدي يدوء متغيدري الشصمدي ،وهمدا (اإليهتداا وازيلتداط( ومتغيدري
المقددراة العقليد ،وهمدا (الدذكاء الو ددايي والمقدددرح المعرفيد )،فيدالً عدن الصيداراة ،وتكويدة عييدد،
الد ارتدد ،مددن ( (051فددرداً مددن طللدد ،ال امعدداة مقتددمين علدا أتددا

ازلتدراب سلددا م مددوعتين:

الم موعد ،اكولدا وعددد أفرادهدا ( )75مدن تدكان أمريكدا ( 29طاللداً و 43طاللد )،و  75مدن تدكان
يوب شدرق تديا ويعيشدون فدي أمريكدا لمددح ز تقد عدن  5تديواة عدددهخ ( 28طاللداً و  47طاللد،(،
وتخ تطليق مقيا

الذكاء الثقافي ،وأتهرة يتا ج الدرات ،عن و ود عالّ ،ارتلاطي ،مو ل ،لين الدذكاء

الثقافي وميع القرار وو ود عالّ ،دال ،سحما ياً لين المقدرح المعرفي ،والذكاء الو دايي.
وأ در يدوفتن ( )Naughton, 2010د ارتد ،هددفة سلدا اكتشداف متدتو الدذكاء الثقدافي لدد
مدديري المددار
اتتصدخ مقيا
عن حمو أول

ازلتدا يد ،العالميد ،والدذين حمدلوا علدا در داة مرتهعد ،فدي اكداء الدوظيهي .وّدد
الذكاء الثقافي واعتماد التقارير الكمي ،واليوعي ،كداء المديرين ،وأتهرة يتا ج الد ارتد،
المديرين علا در اة مرتهع ،في متتو الذكاء الثقافي ،وهذا مايؤكد فاعلي ،عام

الذكاء الثقافي في تطوير أداء العم .
وهدفة درات ،كيويج ( )Keung, 2012سلا تعرف عوامد الدذكاء الثقدافي التدي تتيلدأ لالقيدادح
التحويليدد ،لددد ّددادح المدددار العالميدد ،،ولمعرفدد ،سن كايددة هيددا عالّدد ،لددين الددذكاء الثقددافي والقيددادح
التحويلي ،لد مديري المدار العالميد ،،وكايدة عييد ،الد ارتد ،مكويد ،مدن (ّ )537ا دداً ،واتدتصدمة
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ل مددع الليايدداة اتددتلاي ،تمثلددة فددي مقيددا

الددذكاء الثقددافي فيدالً عددن اتددتلاي ،القيددادح متعدددد العوامد

( ،)MLQ - 5Xوأظ رة اليتا ج و ود عالّد ،سي اليد ،لدين الدذكاء الثقدافي والقيدادح التحويليد ،و مدع
وعددد الددذكاء الثقددافي عددامالً م م داً عيددد
العوامد الصمتدد ،للقيددادح التحويليدد ،لمددديري المدددار العالميددُ ،،
اصتيار مديري المدار وتأهلي خ.
وّداخ هيا يد )2104( ،لد ارتد ،هددفة سلدا تعدرف الدذكاء الثقدافي وعالّتدي لقلدق المتدتقل لدد
تكويدة مدن ()297
طلل ،المرحل ،الثايويد ،لميطقد ،اليامدرح فدي فلتدطين ،وأ ريدة الد ارتد ،علدا عييد ،ه
طاللاً وطالل ،تخ اصتيارهخ عشوا ياً من طللد ،المرحلد ،الثايويد ،،واتدتصدخ ل مدع الليايداة مقياتدان همدا :
مقيا

الذكاء الثقافي ومقيا

ّلق المتتقل ،وّد كشهة يتا ج الد ارت ،لأن متتو الذكاء الثقافي لد

طلل ،المرحل ،الثايوي ،اء مرتهعاً ،لييما اء متتو القلق علا المتتقل متوتطاً ،وتوملة الدارتد،
سلا أن هيا عال ّ ،عكتي ،دال ،سحما ياً لين الذكاء الثقافي وّلق المتتقل  ،فيال عن و دود فدروق
ذاة دزلدد ،سحمددا ي ،لمتغيددر ال ددي  ،والمددف الد ارتددي فددي در دداة الطللدد ،علددا مقياتددي الددذكاء
الثقافي وّلق المتتقل .
وأ در لددوك

( )Box, 2014د ارتدد ،هدددفة سلددا تع هدرف العالّدد ،لددين الددذكاء الثقددافي والقيددادح

التحويلي ،للمديرين .وّد تكوية عييد ،الد ارتد ،التدي تدخ اصتيارهدا لطريقد ،عشدوا ي ،مدن مدديري ()511
ميظمد دد ،سداريد دد ،تقد ددع علد ددا تد دداحلي الوزيد دداة المتحد دددح اكمريكيد دد ،،لل دده عد دددد أفرادهد ددا ( )235مد دددي اًر.
واتتُصدمة ازتتلاي ،وتيل ،ل مع اللياياة .وّد أشارة اليتا ج سلا أن هيا عالّ ،ارتلاطي ،سي الي،
ذاة دزلدد ،سحمددا ي ،عيددد متددتو ( )α ≤ 0.05لددين الددذكاء الثقددافي للمددديرين ومقدددراة القيددادح
التحويلي ،لدي خ ،سذ للغة ّيم ،معام ازرتلاط (.)1683
وأ درة الريدان )  )2103د ارتد ،هددفة سلدا معرفد ،در د ،الدذكاء الثقدافي لمدديري المددار
الصامد ،فدي اكردن والتدي تددر

لدرامج أ يليد ،ودوليد ،لمحافظد ،عمدان وعالّت دا لدر د ،ممارتد،
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المدديرين لديمط القيدادح التحويليد ،مدن و د ،يظدر المعلمدين .وتكويدة عييد ،الد ارتد ،مدن ( )635معلمدا
ومعلم ،وّد اتدتصدمة أداتدان ل مدع الليايداة سحدداهما لقيدا
لقيا

در داح الدذكاء الثقدافي للمدديرين واكصدر

در  ،ممارتدت خ لديمط القيدادح التحويليد ،فدي مدارتد خ تدخ التأكدد مدن مددّ ما وثلات مدا وأظ درة

يتدا ج الد ارتد ،أن در د ،الدذكاء الثقدافي لمدديري المددار الصامد ،اكردييد ،التدي تددر لدرامج أ يليد،
ودولي ،اءة مرتهع ،من و  ،يظر المعلمين ،كما أظ رة اليتا ج و ود عالّ ،ارتلاطي ،سي الي ،ذاة
دزل ،سحماا ي ،عيد متتو ) (α ≤ 0.01لين الذكاء الثقافي لمديري هذه المدار ودر  ،ممارتدت خ
لديمط القيدادح التحويليد ،،كمدا أظ درة اليتدا ج و دود فدروق ذاة دزلد ،سحمدا ي ،عيدد متدتو ( ≤ α
 )0.05في در  ،الذكاء الثقافي لمديري المدار الصام ،اكرديي ،التدي تددر لدرامج أ يليد ،ودوليد،
تعددز لمتغيددر ال ددي  ،ولمددالك ازيدداث ،ولددخ تكددن هيال د فددروق ذاة دزلدد ،سحمددا ي ،تعددز لمتغيددر
الصلرح والمؤه العلمي.
تعرف متتو الذكاء الثقافي لمديري المدار العالميد ،فدي
وهدفة درات ،الزيدين ( )2103سلا ه
الدرتد ،مدن ()630
تكويدة عييد ،ا
مدييد ،الريداض وعالّتدي لمتدتو سدارح التغييدر فدي مدارتد خ ،وّدد ه
معلمدا ومعلمد .،وتدخ اتدتصداخ أداتدين ل مدع ليايداة الد ارتد ،،ازولدا لتعدرف متدتو الدذكاء الثقدافي
للمدديرين ،والثاييد ،لقيدا

متدتو سدارت دخ للتغييدر فدي مدارتد خ .وأظ درة اليتدا ج أن متدتو الدذكاء

الثقافي للمديرين كان مرتهعا ،وكان متتو سدارح التغيير لدي خ من و  ،يظر المعلمين مرتهعدا أييدا،
وو دود عالّد ،ارتلاطيد ،سي اليد ،ذاة دزلد ،سحمدا ي ،عيدد متدتو ( )α ≤ 0.05لدين متدتو الدذكاء
الثقافي للمديرين ومتتو سدارت خ للتغيير .ولخ تكن هيا فروق ذاة دزل ،سحما ي ،عيدد متدتو
) ≤ 0.05في متتو الذكاء الثقافي تعز لمتغير ال ي

(α

لاتتثياء م ا الدافعي ،،وكان الهرق لمالك

الذكور .ولخ تكدن هيدا فدروق دالد ،سحمدا ياً تلعدا لمتغيدري الصلدرح والمؤهد العلمدي فدي متدتو الدذكاء
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الثقدافي كمدا لدخ تكدن هيدا فدروق ذاة دزلد ،سحمداا ي ،عيدد متدتو )  (α ≤ 0.05فدي متدتو سدارح
لمتغيرة ال ي
ا
التغيير تعز

والصلرح والمؤه العلمي.

أمددا المم ددر ( )2107فق ددد ه دددفة د ارت ددت ا سل ددا معرفدد ،مت ددتو ال ددذكاء الثق ددافي ل ددد الطلل دد،
الموهولين الملتحقين للريامج الموهل ،الميهي ازث ار ي في امع ،اإلماخ محمد لدن تدعود ازتدالمي،
لالمملكدد ،العرليدد ،التددعودي ،،وتكويددة عييدد ،الد ارتدد ،مددن ( )053موهول داً وموهولدد ،،واتددتصدخ ل مددع
اللياي دداة مقي ددا

ال ددذكاء الثق ددافي ،وّ ددد أشد دارة اليت ددا ج سل ددا أن مت ددتو ال ددذكاء الثق ددافي ل ددد الطلل دد،

الموهددولين دداء مرتهعداً ،وكشددهة الد ارتدد ،عدددخ و ددود فددروق ذاة دزلدد ،سحمددا ي ،فددي متدتو الددذكاء
الثقافي تعز لمتغيري ال ي

والمتتو الثقافي.

الدراسات السابقة ذات الصلة بالمناخ التنظيمي
هدفة درات ،الظهيري ( )2101سلا تعرف متتو الذكاءاة المتعددح لمديري المدار الثايوي،
ومعلمي دا فدي دولد ،الكويدة وعالّت دا لالميداخ التيطيمدي فدي مدارتد خ مدن و د ،يظدر المدديرين
الدرت ،من المديرين سذ لله عدد أفرادها ( )010مدي ار ومديرح ومدن المعلمدين
وتكوية عيي ،ا
والمعلمين ه
لله عددهخ ( )563معلماً ومعلم ،تخ اصتيارهخ لالطريق ،الطلقي ،العشوا ي ،اليتلي ،وليتلّ ،ددرها ()%5
مدن م تمدع الد ارتد ،،واتدتصدمة أداتدان للد ارتد ،كايدة اكولدا مقيدا

الدذكاءاة المتعدددح أمدا الثاييد،

فكاية اتتلاي ،ومف المياخ التيظيمي ،وكاية اليتا ج علا اليحو اآلتي لاليتل ،سلا الذكاء العاطهي
لمديري ومديراة المدار الثايوي ،في دول ،الكوية كان مرتهعاً لييما كان متدتو الدذكاء الموتديقي،
اإليقاعي ميصهياً ،في حين كايدة أيدوات الدذكاءاة التدلع ،اكصدر لمتدتو متوتدط ،وكدان متدتو
الددذكاء العدداطهي لمعلمددي المدددار الثايويدد ،ومعلمات ددا فددي دولدد ،الكويددة مرتهع داً ،لييمددا كددان متددتو
الددذكاء الموت ددقي  /اإليقدداعي ميصهيد داً ،فددي ح ددين كايددة أيد دوات الددذكاءاة الت ددلع ،اكصددر لمت ددتو
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متوتط ،وكان متدتو الميداخ التيظيمدي التدا د فدي المددار الثايويد ،فدي دولد ،الكويدة متوتدطاً مدن
و دد ،يظ ددر الم ددديرين والمعلم ددين كم ددا و دددة عالّ دد ،ارتلاطي دد ،سي الي دد ،ذاة عالّ دد ،سحم ددا ي ،عي ددد
متدتو ( )α ≤ 0.05لدين الدذكاء اللدديي – الحركدي وم دا اإلعاّد ،،والدذكاء اللغدوي وم دا العزلد،
والمياخ التيظيمي الكلي.
وأ ر لدر ( )2102د ارتد ،هددفة سلدا تعدرف الميداخ التيظيمدي التدا د فدي المددار اكتاتدي،
الصام ،في محاظ ،العامم ،عمان من و  ،يظر المعلمدين وّدد تكويدة العييد ،مدن ( )011معلدخ
ومعلم ،موزعين علا عشر مدار  ،وكايدة أداح اللحدث علدارح عدن اتدتلاي ،لومدف الميداخ التيظيمدي
أعدها هاللن وكروفتدة ) ( Halpin & Croftوأظ درة اليتدا ج أن متدتو الميداخ التيظيمدي التدا د
في المدار اكتاتي ،الصام ،في محافظ ،العامم ،عمان من و  ،يظر المعلمين لشك عاخ كان
متوتددطاً .وعدددخ و ددود فددروق ذاة دزلدد ،سحمددا ي ،عيددد متددتو ( )α ≤ 0.05فددي متددتو الميدداخ
التيظيمددي التددا د فددي المدددار اكتاتددي ،الصامدد ،تلع داً لمتغي دراة ال ددي

وتدديواة الصل درح والمؤه د

العلمي لاتتثياء م ا اإلعاّ ،والدر  ،الكلي ،لتلو المدير.
درتد ،التدلمي ( )2102سلدا التعدرف سلدا القيدادح اإللداعيد ،وعالّت دا لالميداخ التيظيمدي
وهددفة ا
فدي المددار

الدرتد ،مدن ( )646مددي ار ومعلمدا،
الحكوميد ،المتوتدط ،لمدييد ،ددح ،وتكدون م تمدع ا

الدرت ،سلا أن المياخ التيظيمي التدا د
واتتصدمة ازتتلاي ،وتيل ،ل مع المعلوماة ،وأشارة يتا ج ا
فدي المددار الحكوميد ،لمدييد ،ددح مدن و د ،يظدر مدديري ا ومعلمي دا كدان لدر د ،عاليد ،فدي لعددي
ازيتماء واليزع ،اإليتايي ،،ولدر  ،متوتط ،في لعدي التركيز علا اإليتا ي ،واإلعاّ.،
وهدفة درات ،الديحايي ( )2106سلا تعرف در  ،المياخ التيظيمي في المدار الثايوي ،لدولد،
مكوي،
الكوية وعالّت ا لدر  ،اإللدات اإلداري للمديرين من و  ،يظر المعلمين وكاية عيي ،ا
الدرت ،ه
مدن ( )261معلمداً ومعلمد ،،واتدتصدمة اتدتلايتان ل مدع الليايداة همدا :ازتدتلاي ،اكولدا التدي أعددها
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هداللين وكروفدة ) ( Halpin & Croft, 1963والثاييد ،لقيدا

اإللددات اإلداري لدد

المدديرين،

وأظ رة يتا ج الد ارت ،أن در  ،المياخ التيظيمي في المددار الثايويد ،لدولد ،الكويدة مدن و د ،يظدر
المعلمدين كايددة متوتدط ،لشددك

عداخ .كمددا أظ درة اليتددا ج عددخ و ددود فدروق ذاة دزلدد ،سحمددا ي،

( )α ≤ 0.05فددي در د ،الميداخ التيظيمدي فددي المددار الثايويد ،لدولد ،الكويددة تلعداً لمتغيدر ال ددي
وو ود فدروق ذاة دزلد ،سحمدا ي ،عيدد متدتو الدالد )α ≤ 0.05( ،فدي در د ،الميداخ التيظيمدي فدي
المدار الثايوي ،لدول ،الكوية تلعاً لمتغير الصلرح وكاية الهروق لمالك الصلرح اكفي .
وأ ددر الميل ددا ( )2104د ارتدد ،هدددفة الددا تعددرف دور اإلدارح المدرتددي ،فددي تددوفير الميدداخ
التيظيمد ددي وتحقيد ددق الريد ددا الد ددوظيهي لمعلمد ددي المرحلد دد ،الثايويد دد ،لمحافظد دد ،ليشد دد ،لالمملكد دد ،العرليد دد،
التددعودي ،،وإل دراء الد ارتدد ،تددخ اتددتصداخ مددي ج اللحددث الومددهي وازتددتق ار ي التحليلددي ،وكايددة عييدد،
الد ارتدد ،مكويدد ،مددن ( )911معلددخ ومعلم د ،و( )51مدددي اًر فددي المدددار الثايويدد ،،واتددتصدمة اتددتلاي،
لقيا

در  ،الريا الوظيهي يتي د ،للميداخ التيظيمدي الدذي يقدوخ لتدوفيره المدديرون ،وأظ درة الد ارتد،

و ددود فددروق ذاة دزلدد ،سحمددا ي ،فددي در دد ،ستد اخ المددديرين فددي تددوفير الميدداخ التيظيمددي يعددز الددا
متغيددر ال ي ،وعدددخ و ددود فددروق ذاة دزلدد ،سحمددا ي ،فددي ست د اخ ممارتدداة المددديرين الهعليدد ،فددي
تحقيق الريا الوظيهي تعز لمتغير الصلرح ،كما أشارة يتا ج الدرات ،سلا أيي كلما زادة مدح الصلرح
للمعلمين كلما زادة در  ،الريا لدي خ يتي  ،للمياخ التيظيمي.
وهدفة درات ،كليي ) Kilinc (2014سلدا د ارتد ،العالّد ،لدين ميداخ المدرتد ،وّيدادح المعلدخ،
وات ددتصدخ م ددي ج العالّ دداة المتلادل دد ،والعالّ دداة التيلؤي دد ،لات ددتصداخ تحليد د ازيح دددار المتع دددد للتيل ددؤ،
واعتمدة ل مع اللياياة أداتان هما :اتتلاي ،ومف المياخ التيظيمي واتتلايّ ،يادح المعلخ ،وتكوية
عيي ،الدرات ،من ( )259معلماً شاركوا في المؤتمر الترلوي الذي يظمتدي مديريد ،الترليد ،الوطييد ،فدي
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ميطق دد ،ل دداف ار ف ددي مديي دد ،تامت ددون(تركيا) ،وك ددان م ددن أل ددرز يت ددا ج الد ارت دد ،و ددود عالّ دد ،ذاة دزل دد،
سحما ي ،لين مياخ المدرت ،والقيادح لد المعلمين.
وّامد ددة العلد ددادي ( )2105لد ارتد دد ،هد دددفة سلد ددا تعد ددرف واّد ددع الميد دداخ التيظيمد ددي التد ددا د فد ددي
ال امعدداة اكردييدد ،الرتددمي ،والصامدد ،فددي سّلدديخ الوتددط مددن

دد ،يظددر أعيدداء ال ي دد ،التدريتددي،،

وإل دراء الد ارتد ،تددخ اتدتصداخ المددي ج الومدهي المتددحي ،ولتحقيدق أهددداف الد ارتد ،تددخ تطدوير اتددتلاي،
تكويدة مدن ( )59فقدرح موزعد ،علددا تدلع ،ألعاد،وطلقدة علدا عييدد ،مكويدي مدن ( )696عيدو هي دد،
تدري ،وأظ رة اليتا ج أن در  ،المياخ التيظيمدي التدا د فدي ال امعداة اكردييد ،الرتدمي ،والصامد،
إلّليخ الوتط من و  ،يظر أعياء ال ي  ،التدريتي ،اءة متوتط.،
وأ ددر العزمددي ( )2103د ارتدد ،هدددفة سلددا تعددرف الميدداخ التيظيمددي لددازداراة التعليميدد ،وأثدره
في اتصاذ القرار لدول ،الكوية ،وإل راء الدرات ،أتتصدخ المي ج الومهي المتحي وتخ تطليق اتتلاي،
علددا عييدد ،للدده عدددد أفرادهددا ( )071فددرداً مددن رؤتدداء اإلداراة التعليميدد ،ومددديري ازداراة وازّتدداخ
داصد ازدارح التعليميدد ،،وأظ ددرة يتددا ج الد ارتدد ،أن الميدداخ التيظيمددي يددؤثر لشددك وايددك فددي اإلدارح
التعليمي ،فيما يتعلق لأدا ا وأهداف ا وكذل في اتصاذ القرار.
وأ در كيترلدورن ولويتدولتر ( )Kitratporn & Puncreobutr, 2016د ارتد ،هددفة سلدا
ّيا

ودح العم والميداخ التيظيمدي للمددار الواّعد ،طدوا الميطقد ،الحدوديد ،التايليديد ،الكملوديد،،

واتتصدخ المي ج الومهي المتحي ،وتكوية عيي ،الدرات ،مدن ( )684معلمداً ومشدرفاً ترلويداً اصتيدروا
م ددن مي ددع الم دددار الحدودي دد ،،وطلق ددة عل ددي خ ات ددتلاي ،لقي ددا

ددودح العمد د والمي دداخ التيظيم ددي،

وتوملة الدرات ،سلا و ود عالّ ،لين ودح العم في المدار الحدودي ،والميداخ التيظيمدي التدا د
في ا.
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وهدددفة د ارتدد ،عليدددح ( )2103الددا تعددرف العالّدد ،لددين الميدداخ التيظيمددي والتددلو اإللددداعي
كعياء ال ي  ،التدريتي ،في كلياة الم تمع المتوتط ،في ّطات لزه ،وّد اعتمدة الدرات ،المي ج
الومهي التحليلي ،وتخ توزلع اتتلاي ،علا العيي ،المكوي ،من ( )220عيواً ،وأظ رة اليتا ج و ود
عالّدد ،ذاة دزلدد ،سحمددا ي )α = 0.05( ،لددين عيامددر الميدداخ التيظيمددي فددي كليدداة الم تمددع فددي
ّط ددات ل ددزح ول ددين الت ددلو ازل ددداعي كعي دداء ال ي دداة التدريت ددي ،في ددا ،وأن ل ددد الملح ددوثين رؤي دد،
متشال  ،حو محداور الد ارتد ،مرتلطد ،لمتغيدراة الصلدرح ،والمؤهد العلمدي ،فدي حدين كدان للملحدوثين
رؤ مصتله ،حو محاور الدرات ،مرتلط ،لمتغير ال ي

والمتما الوظيهي.

أم ددا زم ددايي وكريم ددي ( )Zamani&Karimi, 2016فق ددد أ ري ددا د ارت دد ،ه دددفة ال ددا تحدي ددد
العالّ ،لين الميداخ التيظيمدي والمدمة التيظيمدي لدد المدوظهين اإلداريدين فدي و ازرح الترليد ،والتعلديخ
لأمدده ان ،واتددتصدخ المددي ج الومددهي ازرتلدداطي ،وتكويددة عييدد ،الد ارتدد ،مددن ( )221موظهداً سداريداً،
طلقددة علددي خ اتددتلاي ،الميدداخ التيظيمددي ،واتددتلاي ،المددمة التيظيمددي ،وصلمددة الد ارتدد ،سلددا و ددود
عالّ ،ارتلاطي ،تالل ،لين المياخ التيظيمي والممة التيظيمي.
ملخص الدراسات السابقة وموقع الدارسة الحالية منها:
تعددددة أهددداف الدارتدداة التددالق ،ليدداء علددا المتغيدراة التددي تياولت ددا ،فقددد هدددفة لعددض هددذه
الدراتاة الا تعرف العالّ ،لين الذكاء الثقافي ومتغي ار ة أصر مث  :المقدرح علا اتصاذ الق ارر ،كما
فدي د ارتد ،ليهداري ( )Gillivary 2006ود ارتد ،ايمداي و لهايدد ()ImaI & Gelfand 2010
والتدماة الشصمدي ،والتوافدق اإل تمداعي  ،كمدا فدي د ارتد ،وارد وفيتتشدر (Ward & Festcher,
) ،2008واكداء الوظيهي ،كما فدي د ارتد ،أ در يدوفتن ( ،)Naughton, 2010والقيدادح التحويليد،،
كمددا فددي د ارتدد ،كيددويج ( )Keung, 2012ود ارتدد ،الريددان ( ،)2103وادارح التغييددر ،كمددا فددي د ارتدد،
الزيدين ( ،)2103والموهولين ،كما في درات ،الممري (.)2107
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درتدداة أصددر الددا معرفدد ،الميدداخ التيظيمددي وأثددر لعددض المتغيدراة مثد  :متددتو
وهدددفة ا
الذكاءاة المتعددح لمديري المدار الثايوي ،،كما في درات ،الظهيري( ،)2101والقيدادح ازلداعيد ،كمدا
ف ددي د ارت دد ،الت ددلمي ( ،)2102والري ددا ال ددوظيهي ،كم ددا ف ددي د ارت دد ،الميل ددا( ،)2104والقي ددادح عي ددد
المعلم ددين ،كم ددا ف ددي د ارت دد ،كلييد د ( ،)Kilinc, 2014واتص دداذ القد د ارراة ،كم ددا ف ددي د ارت دد ،العزم ددي
( ،)2103و دودح العمد د ارتد ،كيترلدورن ولويتدرولتر ()Kitratporn & Puncreobutr, 2016
والتددلو ازلددداعي ،كمددا فددي د ارتدد ،عليدددح ( ،)2103والمددمة التيظيمددي ،كمددا فددي د ارتدد ،زمددايي
وكريمي (.)Zamani & Karimi, 2016
أمدا مدن حيدث العييداة التدي طلقدة علي دا الد ارتداة التدالق ،فقدد تراوحدة مدالين ( )06طاللداً
درتد ،كيويد
وطاللد ،كمدا فدي وارد وفيتتشدر ( )Ward & Festcher, 2008سلدا ( )573كمدا فدي ا
) )Keung, 2012فدي د ارتداة الدذكاء الثقدافي ،وكايدة العييداة ّدد تراوحدة مدا لدين ( )011كمدا فدي
درات ،لدر سلا ) )911كما في درات ،الميل ا ( )2104في دراتاة المياخ التيظيمي.
أما الدرات ،الحالي ،فقد هددفة سلدا التعدرف سلدا العالّد ،لدين الدذكاء الثقدافي والميداخ التيظيمدي
التا د في المدار  ،ولله عدد أفراد عييت ا ( ،)634وأتتصدمة اإلتتلاي ،وتيل ،ل مع اللياياة.
وهدذا وّدد أفدادة اللاحثد ،مدن الدارتداة التدالق ،فدي سليداء لحث دا ولصامد ،يمدا يتعلدق لالتم يدد
للدارتد ،وشدمكل ،الد ارتد ،واكدب اليظدري وتطدوير أداح الدارتد ،وتحديدد الوتدا

اإلحمدا ي ،المياتدل،

لمعال د ،الليايداة ،فيدال عدن مياّشد ،اليتدا ج التدي تدخ التومد سلي دا مدع اليتدا ج التدي تومدلة سلي دا
الدرتاة التالق.،
ا
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ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
سن ما يميز هذه الدرات ،عن الدراتاة التالق ،أي ا تياولة العالّ ،لين متغيري الذكاء الثقافي
والمياخ التيظيمي ،وهذا ما لخ تتياولي الد ارتداة التدالق ،،كمدا تياولدة تعدرف الهدروق حتدب متغيدراة
ال ي

والصلرح.

الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات

48

الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
تيددمن هددذا الهم د عري داً لمي يدد ،الد ارتدد ،وم تمع ددا وعييت ددا وأداتي ددا ومدددق اكداتددين
وثلات ما ،والوتا

اإلحما ي ،،كما تياو عرياً إل راءاة الدرات ،،كما يأتي:

منهج الدراسة المستخدم:
ت ددخ ات ددتصداخ الم ددي ج الوم ددهي ازرتل دداطي ،لوم ددهي الم ددي ج المال ددخ لمثد د ه ددذا الي ددوت مدددن
الدراتاة فيالً عن اتتصداخ ازتتلاي ،وتيل ،ل مع اللياياة المتعلق ،لالدرات.،

مجتمع الدراسة:
تكد د هدون م تمد ددع الد ارتد دد ،مد ددن ميد ددع المعلمد ددين والمعلمد دداة العد دداملين فد ددي المد دددار الثايويد دد،
الحكومي ،في محافظ ،كرلالء ل م وري ،العراق صال الهم الدراتي الثايي للعداخ الد ارتدي (2103
–  )2107اللدداله عددددهخ ( )3809معلم داً ومعلمدد ،لواّددع ( )6044معلم داً و( )6375معلمدد ،مددوزعين
علددا ( )269مدرتدد ،ثايويدد ،وفق داً لإلحمددا ياة المددادرح مددن دا درح اإلحمدداء التالعدد ،لمديريدد ،ترليدد،
محافظ ،كرلالء لتي.)2107 – 2103( ،

عينة الدراسة:
تدخ اصتيدار عييد ،طلقيد ،عشدوا ي ،يتدلي)Proportional Stratified Random Sample( ،
من المعلمين والمعلماة في المدار الثايوي ،الحكومي ،في محافظ ،كرلالء ل م وري ،العدراق حتدب
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متغير ال ي

وتخ تحديد عدد أفرادها في يوء عدد أفراد م تمع الدرات ،واتدتياداً سلدا ددو تحديدد

ح خ العيي ،من ح خ الم تمع الذي أعده كري تي ومور ن ( )Krejcie & Morgan, 1970وّد
لله عدد أفراد العيي )634( ،معلماً ومعلم ،لواّع ( )038معلماً و( )093معلم.،

أداتا الدراسة:
تددخ اتددتصداخ أداتددين ،سحددداهما لقيددا

متددتو الددذكاء الثقددافي لددد مددديري المدددار الثايويدد،

الحكومي ،لمحافظ ،كرلالء ل م وري ،العدراق ،واكصدر لقيدا

الميداخ التيظيمدي التدا د فدي المددار

الثايوي ،الحكومي ،في المحافظ ،ذات ا .وفيما يأتي توييك لكلتا اكداتين:
 -0أداة الدراسة األولى (استبانة الذكاء الثقافي):
تددخ تر مدد ،مقيددا

العوام د اكرلعدد ،لقيددا

الددذكاء الثقددافي ( Four Factor Cultural

 )Intelligence Scaleالدذي أعدده فدان ديدن وأيدج وكدوه ()Van Dyne, Ang & Koh, 2009
المكد هدون مددن ( )21فق درح موزعدد ،علددا ألعدداد الددذكاء الثقددافي اكرلعدد ،والمشددار سليددي فددي د ارتدد ،لددوك
( )Box, 2014وعلا اليحو اآلتي:
ُ -0لعدد الدذكاء الثقدافي التددلوكي ( )Behavioralيتكدون مدن صمد

فقدراة أصدذة اكرّدداخ ،2 ،0

.5 ،4 ،6
ُ -2لعد الذكاء الثقافي الدافعي ( )Motivationalيتكون من صم

فقدراة أصدذة اكرّداخ ،7 ،3

.01 ،9 ،8
ُ -6لعد الذكاء الثقدافي المعرفدي ( )Cognitive abilitiesيتكدون مدن تدة فقدراة أصدذة اكرّداخ
.03 ،05 ،04 ،06 ،02 ،00
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ُ -4لعدد الدذكاء الثقدافي مدا وراء المعرفدي ( )Metacognitive abilitiesيتكدون مدن أرلدع فقدراة
أصذة اكرّاخ .21 ،09 ،08 ،07
صدق أداة الدراسة األولى (استبانة الذكاء الثقافي):
للتأكد من مدق أداح الدرات ،اكولا تخ اتتصداخ المدق الظاهري سذ ّامدة اللاحثد ،لتر مد،
أداح الدرات ،سلا اللغ ،العرلي ،وتكييه ا وفقاً لللي  ،العراّي ،وتخ عرض اكداح علا عدد من المحكمين
والمصتم ددين ف ددي العل ددوخ الترلوي دد ،ف ددي ال امع دداة اكرديي دد ،الحكومي دد ،والصام دد ،لل دده ع ددددهخ عشد درح
محكمين وذل للتأكد من مح ،التر م ،وويوا فقراة اكداح ومالحيت ا لقيا

ما مممة لقياتي

والملح د ددق ( )2يل د ددين أت د ددماء المحكم د ددين وتصمم د ددات خ وأم د دداكن عمل د ددخ .وّام د ددة اللاحث د دد ،لاكص د ددذ
لمالحظ دداة المحكم ددين واعتم دددة يت ددل ،اته دداق ( )%81فم ددا ف ددوق م ددن راء المحكم ددين لإللق دداء عل ددا
مكويد ،مدن ( )21فقدرح موزعد ،علدا أرلعد ،م دازة للدذكاء
الهقرح .ولقية ازتدتلاي ،لمدورت ا الي ا يد ،ه
الثقددافي .وتددخ س دراء لعددض التعددديالة الطهيهدد ،علددا لعددض الهقدراة دون حددذف أو سيدداف ،كيدد ،فقدرح.
والملحق ( )6يليشن اتتلاي ،الذكاء الثقافي لمورت ا الي ا ي.،
ثبات أداة الدراسة األولى (استبانة الذكاء الثقافي):
تددخ التأكددد مددن ثلدداة أداح الد ارتدد ،اكولددا (ستددتلاي ،الددذكاء الثقددافي) لمددديري المدددار الثايويدد،
الحكومي ،لمحافظ ،كرلالء من و  ،يظر المعلمين من صال از راءاة اآلتي:،
اولا( :الختبار واعادة الختبار) ) :(test-retestسذ تدخ تطليدق ازتدتلاي ،علدا عييد ،اتدتطالعي،
مكويدد ،مددن ( )21معلمداً ومعلمدد ،مددن صددارج عييدد ،الد ارتدد ،،فقددد طلقددة ازتددتلاي ،علددا أفرادهددا ولعددد
وحتددب معامد
مددرور أتددلوعين ددر سعددادح تطليددق ازتددتلاي ،علددا أفدراد العييدد ،أيهتد خ مدرح اصددر ُ ،
ازرتلدداط لددين التطليقددين اكو والثددايي لاتددتصداخ معام د ارتلدداط ليرتددون) ،(Pearsonالددذي للغددة
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ّيمتددي ( )1688للدر دد ،الكليدد ،وتراوحددة ّيمددي لأللعدداد اكرلعدد ،مددا لددين ( )1687-1681وال دددو ()0
يلين ذل .
ثاني ـا :معامــل التســاق الــداخلي :إلي دداد معام د ازتتدداق الددداصلي لددين ازلعدداد تددخ تطليددق معادلدد،
كرويلاخ الها ) (Cronbach- Alphaوّد تراوحة ّيخ معام ازتتداق الدداصلي لم دازة ازتدتلاي،
داء علدا مقاريت دا
مدا لدين ( 1686الدا  ،)1691وّدد ُعددة هدذه القديخ مياتدل ،كلدراض هدذه الد ارتد ،لي ً
لاليتا ج التي توملة سلي ا الدراتاة التالق ،في مويوت ثلاة اكداح .وال دو ( )0يلين ذل .
الجدول ()1

قيم معامالت الثبات بطريقتي الختبار واعادة الختبار ،والتساق الداخلي لستبانة (الذكاء
الثقافي) لمديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة كربالء
طريقة الختبار

طريقة التساق

التسلسل

البعد

0

الذكاء الثقافي التلوكي

1681

2

الذكاء الثقافي الدافعي

1687

1690

6

الذكاء الثقافي المعرفي

1683

1689

4

الذكاء الثقافي ما وراء

1685

1691

المعرف،

الدر  ،الكلي ،لألداح

واعادة الختبار

الداخلي
1686

1688
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 -7أداة الدراسة الثانية (استبانة المناخ التنظيمي):
تددخ تطددوير أداح الد ارتدد ،الثاييدد ،مددن صددال الر ددوت سلددا اكدب اليظددري ذي العالّدد ،لالميدداخ
التيظيمدي والد ارتدداة التددالق ،ذاة المددل ،مثد د ارتدد ،المددؤميي ( )2116ود ارتدد ،الظهيددري (.)2101
تكوية ازتتلاي ،لمورت ا اكولي ،من ( )48فقرح موزع ،علا صمت ،ألعاد ،وعلا اليحو اآلتي:
وّد ه
ُ -0لعد عالّ ،المدير لالمعلمين الذي تكون من عشر فقراة أصذة اكرّاخ ،3 ،5 ،4 ،6 ،2 ،0
.01 ،9 ،8 ،7
ُ -2لعد شؤون المعلمين ويموهخ الم يي الذي تكون من تلع فقراة أصذة اكرّاخ ،06 ،02 ،00
.07 ،03 ،05 ،04
ُ -6لعد عالّ ،المعلمين لالطلل ،وتكون من عشر فقراة أصذة اكرّاخ ،22 ،20 ،21 ،09 ،08
.27 ،23 ،25 ،24 ،26
ُ -4لعد الدافعي ،وتكون من عشر فقراة أصذة اكرّاخ ،65 ،64 ،66 ،62 ،60 ،61 ،29 ،28
.67 ،63
ُ -5لعددد العم د واإليتدداج وتكددون مددن سحددد عش درح فق درح أصددذة اكرّدداخ ،42 ،40 ،41 ،69 ،68
.48 ،47 ،43 ،45 ،44 ،46
صدق أداة الدراسة الثانية (استبانة المناخ التنظيمي):
للتأكددد مددن مدددق أداح الد ارتدد ،الثاييدد ،اُتددتصدخ المدددق الظدداهري ،سذ ّامددة اللاحثدد ،لتطددوير
اتددتلاي ،للميدداخ التيظيمددي التددا د فددي المدددار الثايويدد ،الحكوميدد ،وتكييه ددا وفق داً لللي دد ،العراّيدد ،وتددخ
عري ا علا عددد مدن المحكمدين والمصتمدين فدي العلدوخ الترلويد ،فدي ال امعداة اكردييد ،الحكوميد،
اللعد الذي تيدرج تحتي وّد تخ اكصذ
والصام ،وذل للتأكد من ويوا فقراة ازتتلاي ،وايتما ا سلا ُ
لالمالحظاة التي ّدم ا المحكمون واعتمدة يتل ،اتهاق ( )%81فدأكثر مدن راء المحكمدين لإللقداء
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علا الهقرح .وّد لقية ازتتلاي ،علا ما هي عليي مكوي ،مدن ( )48فقدرح .والملحدق ( )2يلدين أتدماء
المحكمين وتصممات خ وأماكن عمل خ .والملحق ( )6يلين أداح الدرات ،لمورت ا الي ا ي.،
ثبات أداة الدراسة الثانية (استبانة المناخ التنظيمي):
تخ التأكد من ثلاة أداح الدرات ،الثايي ،،اتتلاي( ،المياخ التيظيمي) لمديري المددار الثايويد،
الحكومي ،لمحافظ ،كرلالء من و  ،يظر المعلمين ،من صال از راءاة اآلتي:،
أولا( :الختبــار واعــادة الختبــار) ) : (test-retestتددخ تطليددق ازتددتلاي ،علددا عييدد ،اتددتطالعي،
مكوي ،من ( )21معلماه ومعلم ،من صارج عيي ،الدرات ،،سذ طلقة ازتتلاي ،علا أفرادها ولعد مرور
أتلوعين ر سعادح تطليق دا علدا أفدراد العييد ،أيهتد خ ،وتدخ حتداب معامد ازرتلداط لدين التطليقدين
اكو والث ددايي لات ددتصداخ معامد د ارتل دداط ليرت ددون ) ،(Pearsonال ددذي للغ ددة ّيمت ددي للدر دد ،الكلي دد،
( )1683وتراوحة ّيخ معامالة ازرتلاط لأللعاد الصمت ،ما لين (.)1685-1682
ثاني ا :معامل التساق الـداخلي :أُتدتصدمة معادلد ،كرويلداخ-الهدا ) (Cronbach- Alphaإلي داد
معامد د ازتت دداق ال ددداصلي ل ددين الع دداد ازداح ،وّ ددد تراوح ددة ّ دديخ معامد د ازتت دداق ال ددداصلي لم ددازة
ازتتلاي ،ما لين ( )1684الا( ،)1689وّد عدة هذه القيخ مياتل ،كلدراض هدذه الد ارتد ،فدي يدوء
يتا ج معامالة الثلاة للدراتاة التالق ،في المويوت ذاتي .وال دو ( )2يلين ذل .
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الجدول ()7

قيم معامالت الثبات بطريقتي الختبار واعادة الختبار ،والتساق الداخلي لستبانة (المناخ
التنظيمي) لمديري المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة كربالء
طريق الختبار

طريقة التساق

التسلسل

البعــــــد

0

عالّ ،المدير لالمعلمين

1682

2

شؤون المعلمين ويموهخ الم يي

1685

1689

6

عالّ ،المعلمين لالطلل،

1686

1685

4

الدافعي،

1684

1687

5

العم وازيتاج

1685

1683

الدر  ،الكلي ،لألداح كك

1683

واعادة الختبار

الداخلي
1684

الوسائل اإلحصائية:
تخ اتتصداخ الوتا

اإلحما ي ،اآلتي ،لمعال  ،اللياياة سحما ياً:

 لإل الد ،عدن التدؤالين اكو والثدايي تدخ اتدتصداخ المتوتدطاة الحتدالي ،وازيح ارفداة المعياريد،والرتب والمتتو .
 لإل الدد ،عددن التدؤا الثالددث تددخ اتددتصداخ معامد ارتلدداط ليرتددون وال ددداو اإلحمددا ي ،لتعددرفالدزل ،المعيوي ،لقيم ،معام ازرتلاط.
 لإل ال ،عن التؤالين الرالع والصاملاليتددل ،لمتغيددر ال ددي

تخ اتتصداخ ازصتلار التدا ي ( )t-testلعييتدين متدتقلتين

وتحليد التلدداين اآلحددادي ( )One-way ANOVAلاليتددل ،لمتغيددر

الصلرح ،واصتلار شيهيي ( )Scheffe-Testللمقارياة اللعدي.،
 تددخ اتددتصداخ معادلدد ،كرويلدداخ ألهددا إلي دداد معام د ازتتدداق الددداصلي لألداتددين ومعام د ارتلدداطليرتون إلي اد ثلاة اكداتين.
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إجراءات الدراسة:
لعد تحديد م تمع الدرات ،واصتيار عييت ا وتطوير أداتي الدراتّ ،امة اللاحث ،لاإل راءاة اآلتي:،
 الحم ددو عل ددا كت دداب تتد د ي م م دد ،م ددن امع دد ،الش ددرق اكوت ددط مو ددي سل ددا مديري دد ،ترلي دد،محافظ ،كرلالء والملحق ( )4يلين ذل .
 الحمددو علددا كتدداب تت د ي م مدد ،مددن مديريدد ،ترليدد ،محافظدد ،ك درلالء مو ددي سلددا المدددارالثايوي ،الحكومي ،والملحق ( )5يلين ذل .
 توزيددع اكداتددين علددا أفدراد العييدد ،واللدداله عددددهخ ( )638معلمداً ومعلمدد ،وتددخ اتددتر ات ()651يتص ،من ازتتلاي ،وليتل ،اتتر ات ّدرها (.)%95
 عرض اليتا ج ومياّشت ا من صال مقاريت ا مع الدراتاة التالق ،العرلي ،واك يلي.، تقديخ تومياة في يوء اليتا ج التي تخ التوم سلي ا. تخ تحديد متتو الذكاء الثقافي والمياخ التيظيمي وفق المعادل ،اآلتي:،القيم ،العليا لللدي – القيم ،الدييا لللدي
عدد المتتوياة

=

ولذل يكون المتتو الميصهض من 2666 - 0
ويكون المتتو المتوتط من 6637 - 2664
والمتتو المرتهع من 5 – 6638

0-5
6

=

4
6

= 0666

الفصل الرابع
نتائج الدراسة
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الفصل الرابع
نتـــائج الدراسة
تي دداو ه ددذا الهمد د عريد داً ليت ددا ج الد ارت دد ،الت ددي ت ددخ التومد د سلي ددا م ددن ص ددال اإل ال دد ،ع ددن
أت لت ا ،وعلا اليحو اآلتي:
أولا :النتائج المتعلقـة باإلجابـة عـن السـؤال األول الـذي يـنص علـى  :مـا مسـتوى الـذكاء الثقـافي
لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة كربالء من وجهة نظر المعلمين ؟
لإل ال دد ،ع ددن ه ددذا التد دؤا ت ددخ حت دداب المتوت ددطاة الحت ددالي ،وازيح ارف دداة المعياري دد ،والرت ددب
والمتتو لهقراة اتدتلاي ،الدذكاء الثقدافي لمدديري المددار الثايويد ،لمحافظد ،كدرلالء مدن و د ،يظدر
المعلمين ،وال دو (ُ )3يلين ذل .
الجدول ()3

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب والمستوى ألبعاد الذكاء الثقافي لدى مديري
المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة كربالء من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازليا
المتوسط

الرقم

البعد

3

الذكاء الثقافي الدافعي

3.85

1

الذكاء الثقافي التلوكي

3.77

0.60

3.75

0.56

3

3.63

0.65

4

3.74

0.45

4
2

الذكاء الثقافي ما وراء
المعرف،

الذكاء الثقافي المعرفي
الدرجة الكلية

الحسابي

النحراف المعياري

الرتبة

المستوى

0.58

1

مرتهع

2

مرتهع
مرتهع
متوتط
مرتهع 
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ُيالحددظ مددن ال دددو ( )3أن متددتو الددذكاء الثقددافي لددد مددديري المدددار الثايويدد ،الحكوميدد،
لمحافظ ،كرلالء من و  ،يظر المعلمين كان مرتهعاً ،سذ للده المتوتدط الحتدالي ( )3.44لدايحراف
معياري ( ،)0.44و اءة ميع ألعاد الذكاء الثقافي فدي المتدتو المرتهدع لاتدتثياء ُلعدد واحدد داء
في المتتو المتوتط ،سذ تراوحة المتوتطاة الحتالي ،ما لدين ( ،)3..3 -3..4و داء فدي الرتلد،
اكولا ُلعد "الذكاء الثقافي الدافعي" لمتوتط حتالي ( ،)3..4وايحدراف معيداري ( )0.4.ولمتدتو
مرته ددع ،يلي ددي ُلع ددد "ال ددذكاء الثق ددافي الت ددلوكي" لمتوت ددط حت ددالي ( )3.44وايحد دراف معي دداري ()0..0
ولمتددتو مرتهددع ،و دداء فددي الرتلدد ،مددا ّل د اكصي درح لعددد "الددذكاء الثقددافي مددا وراء المعرفدد "،لمتوتددط
حتددالي ( )3.44وايحدراف معيدداري ( )0.4.ولمتددتو مرتهددع ،و دداء فددي الرتلدد ،اكصيدرح ُلعددد "الددذكاء
الثقافي المعرفي" لمتوتط حتالي ( )3..3وايحراف معياري ( ) 0..4ولمتتو متوتط.
أما لاليتل ،لهقراة ك ُلعد فكاية اليتا ج علا اليحو اآلتي:
ُ -1بعد "الذكاء الثقافي الدافعي":
تددخ سي دداد المتوتددطاة الحتددالي ،وازيح ارفدداة المعياريدد ،والرتددب والمتددتو لهق دراة ُلعددد "الددذكاء
الثقافي الدافعي" لد مديري المدار الثايوي ،الحكومي ،لمحافظ ،كرلالء مدن و د ،يظدر المعلمدين،
وال دو (ُ )4يلين ذل .
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الجدول ()4

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات ُبعد "الذكاء الثقافي الدافعي"

لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة كربالء من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازليا
الرقم

10

.
.
4
9

الرؤية

المتوسط

النحراف

الرتبة

المستوى
مرتهع

الحسابي

المعياري

متأكد من مقدرح المدير علا التعود علا ظروف التتوق

3.93

0.76

1

أثق لمقدرتي علا التعام مع يغط التكيف مع الثقافاة

3.92

0.87

2

مرتهع

3.84

0.87

3

مرتهع

3.78

0.82

4

مرتهع

3.77

0.89

4

مرتهع

في ثقاف ،مصتله.،

ال ديدح لي.
يتتمتع المدير عيدما يتهاع مع أفراد من ثقافاة مصتله.،
لد المدير الثق ،في التوام از تماعي مع التكان
المحليين من ثقاف ،لير مألوف ،لي.
يتتمتع المدير لالعي

في ثقافاة لير مألوف ،لي.

الدرجة الكلية

5883

0838

مرتفع

يالح ددظ م ددن ال دددو ( )4أن مت ددتو ممارت دد ،م ددديري الم دددار الثايوي دد ،الحكومي دد ،لمحافظ دد،
كرلالء لهقراة ُلعد "الذكاء الثقافي الددافعي" مدن و د ،يظدر المعلمدين كدان مرتهعداً ،سذ للده المتوتدط
اللعددد فددي المتددتو المرتهددع ،سذ
الحتددالي ( )3..4لددايحراف معيدداري ( ،)0.4.و دداءة فق دراة هددذا ُ
تراوحة المتوتطاة الحتالي ،ما لين ( ،)3.44-3.93و اءة في الرتلد ،اكولدا الهقدرح ( )10التدي
تير علا " متأكد من مقدرح المدير علدا التعدود علدا ظدروف التتدوق فدي ثقافد ،مصتلهد ".،لمتوتدط
حتالي ( )3.93وايحراف معياري ( ،)0.4.وفي الرتل ،الثايي ،اءة الهقرح ( ).التي تدير علدا "
أثدق لمقدرتدي علدا التعامد مدع يدغط التكيدف مدع الثقافداة ال ديددح لدي ،".لمتوتدط حتدالي ()3.92
وايحدراف معيدداري ( ،)0..4و دداءة فددي الرتلد ،مددا ّلد ازصيدرح الهقدرح ( )4التددي تددير علددا " لددد
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المدددير الثقدد ،فددي التوام د از تمدداعي مددع التددكان المحليددين مددن ثقافدد ،ليددر مألوفدد ،لددي ".لمتوتددط
حتالي ( )3.4.وايحراف معياري ( ،)0..2وفي الرتل ،اكصيدرح داءة الهقدرح ( )9التدي تدير علدا
" يتددتمتع المدددير لددالعي

فددي ثقافدداة ليددر مألوفدد ،لددي " لمتوتددط حتددالي ( )3.44وايحدراف معيدداري

(.)0..9
ُ .2بعد "الذكاء الثقافي السلوكي":
تددخ سي دداد المتوتددطاة الحتددالي ،وازيح ارفدداة المعياريدد ،والرتددب والمتددتو لهقدراة ُلعددد "الددذكاء
الثقافي التلوكي" لد مديري المدار الثايوي ،الحكومي ،لمحافظ ،كرلالء من و  ،يظر المعلمين،
وال دو (ُ )4يلين ذل .
الجدول()5

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات ُبعد "الذكاء الثقافي
السلوكي" لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة كربالء من وجهة نظر المعلمين
مرتبة تنازلي ا

الرقم
1
4
3
2
4

المجال
يغير المدير تلوكي اللهظي (الل  ،،يلرح الموة ،معد ترع،
الموة) عيدما يتطلب التهاع لين الثقافاة ذل .
يلد المدير تعليراة و ي عيدما يتطلب التهاع لين الثقافاة

ذل .

ييوت المدير في معد الترع ،في كالمي عيدما يتطلب الموّف
ما لين الثقافاة ذل .
يتتصدخ المدير الوّه ،أو الممة ليياتب المواّف المتلايي ،في
الثقافاة المصتله.،
يغير المدير تلوكي لير اللهظي عيدما يتطلب التهاع لين

الثقافاة ذل .

الدرجة الكلية

المتوسط

النحراف

الرتبة

المستوى

مرتفع

الحسابي

المعياري

4.14

0.84

1

3.84

0.97

2

مرتفع

3.83

0.83

3

مرتفع

3.73

0.81

4

مرتفع

3.32

1.10

4

متوسط

5833

08.0

مرتفع
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يتل د هدين م ددن ال دددو ( )4أن مت ددتو ممارت دد ،م ددديري الم دددار الثايوي دد ،الحكومي دد ،لمحافظ دد،
كرلالء لهقراة ُلعد "الذكاء الثقافي التلوكي" من و  ،يظر المعلمدين كدان مرتهعداً ،سذ للده المتوتدط
اللعد ددد فد ددي المتد ددتو المرتهد ددع
الحتد ددالي ( )3.44لد ددايحراف معيد دداري ( ،)0..0و د دداءة فق د دراة هد ددذا ُ
لات ددتثياء فق د درح واحددددح د دداءة فد ددي المتدددتو المتوتد ددط ،سذ تراوح ددة المتوتدددطاة الحتد ددالي ،مد ددا لدددين
( ،)3.32-4.14و دداءة ف ددي الرتل دد ،اكول ددا الهقد درح ( )1الت ددي ت ددير عل ددا " يغي ددر الم دددير ت ددلوكي
اللهظددي (الل دد ،،يل درح المددوة ،معددد تددرع ،المددوة) عيدددما يتطلددب التهاعد لددين الثقافدداة ذل د ".
لمتوتددط حتددالي ( )4.14وايح دراف معيدداري ( )0..4ولمتددتو مرتهددع ،وفددي الرتلدد ،الثاييدد ،دداءة
الهقد درح ( )4الت ددي ت ددير عل ددا " يل ددد الم دددير تعليد دراة و ددي عي دددما يتطل ددب التهاعد د ل ددين الثقاف دداة
ذل  ،"..لمتوتط حتالي ( )3..4وايحراف معياري ( )0.94ولمتتو مرتهع ،و اءة في الرتل ،ما
ّلد د ازصيد درح الهقد درح ( )2الت ددي ت ددير عل ددا " يت ددتصدخ الم دددير الوّه دد ،أو الم ددمة لييات ددب المواّ ددف
المتلاييدد ،فددي الثقافدداة المصتلهدد "..،لمتوتددط حتددالي ( )3.43وايح دراف معيدداري ( )0..1ولمتددتو
مرتهددع ،وفددي الرتلدد ،اكصي درح دداءة الهقدرح ( )4التددي تددير علدا " يغيددر المدددير تددلوكي ليددر اللهظددي
عيدددما يتطلددب التهاع د لددين الثقافدداة ذل د  " .لمتوتددط حتددالي ( )3.32وايح دراف معيدداري ()1.10
ولمتتو متوتط.
ُ -3بعد "الذكاء الثقافي ما وراء المعرفة":
تددخ سي دداد المتوتددطاة الحتددالي ،وازيح ارفدداة المعياريدد ،والرتددب والمتددتو لهق دراة ُلعددد "الددذكاء
الثقددافي مددا وراء المعرفدد "،لددد مددديري المدددار الثايويدد ،الحكوميدد ،لمحافظدد ،كدرلالء مددن و دد ،يظددر
المعلمين ،وال دو (ُ ).يلين ذل .
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الجدول()6

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات ُبعد "الذكاء الثقافي ما وراء
المعرفة" لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة كربالء من وجهة نظر المعلمين مرتبة
تنازليا

الرقم
1.
14
19
20

المجال

لير مألوف ،لي.

يدر المدير المعرف ،الثقافي ،عيدما يتهاع مع اآلصرين من
صلهياة ثقافي ،مصتله.،

يدر المدير المعرف ،الثقافي ،التي يطلق ا في تهاعالتي مع
الثقافاة اكصر .

يتأكد المدير من دّ ،معرفتي الثقافي ،عيدما يتهاع مع أفراد
الدرجة الكلية

ُيالحددظ مددن ال دددو ( ).أن متددتو

3.85

0.75

1

مرتفع

3.84

0.78

2

مرتفع

3.67

0.80

3

متوسط

3.63

0.83

4

متوسط

3..5

5.55

الحسابي المعياري

يكيف المدير معرفتي الثقافي ،عيدما يتهاع مع أفراد من ثقاف،

من ثقافاة مصتله.،

المتوسط النحراف

الرتبة

المستوى

مرتفع

ممارســة مددديري المدددار الثايويدد ،الحكوميدد ،لمحافظدد،

ك درلالء لهق دراة ُلعددد "الددذكاء الثقددافي مددا وراء المعرفدد "،مددن و دد ،يظددر معلمددي هددذه المدددار كددان
اللعدد فدي
مرتهعاً ،سذ لله المتوتط الحتالي ( )3.44لايحراف معياري ( ،)0.44و اءة فقدراة هدذا ُ
المتددتويين المرتهددع والمتوتددط ،سذ تراوحددة المتوتددطاة الحتددالي ،مددا لددين ( ،)3..3-3..4و دداءة
فددي الرتلدد ،اكولددا الهقدرح ( ،)1.التددي تددير علددا " يكيددف المدددير معرفتددي الثقافيدد ،عيدددما يتهاعد مددع
أف دراد مددن ثقافدد ،ليددر مألوفدد ،لددي ،".لمتوتددط حتددالي ( )3..4وايح دراف معيدداري ( )0.44ولمتددتو
مرتهع ،وفي الرتل ،الثايي ،اءة الهقرح ( )14التي تير علا " يدر المدير المعرفد ،الثقافيد ،عيددما
يتهاعد د م ددع اآلصد درين م ددن صلهي دداة ثقافي دد ،مصتله دد ،".،لمتوت ددط حت ددالي ( )3..4وايحد دراف معي دداري
( )0.4.ولمتتو

مرتهع ،و اءة في الرتلد ،مدا ّلد اكصيدرح الهقدرح ( )19التدي تدير علدا " يددر

المددير المعرفدد ،الثقافيدد ،التدي يطلق ددا فددي تهاعالتدي مددع الثقافدداة اكصدر " ،لمتوتددط حتددالي ()3..4
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وايحدراف معيدداري ( )0..0ولمتدتو متوتددط ،وفدي الرتلدد ،ازصيدرح

دداءة الهقدرح ( )20والتددي تددير

علا " يتأكد المدير من دّد ،معرفتدي الثقافيد ،عيددما يتهاعد مدع أفدراد مدن ثقافداة مصتلهد ،".،لمتوتدط
حتالي ( )3..3وايحراف معياري ( ،)0..3ولمتتو متوتط.
ُ -4بعد "الذكاء الثقافي المعرفي":
تددخ سي دداد المتوتددطاة الحتددالي ،وازيح ارفدداة المعياريدد ،والرتددب والمتددتو لهق دراة ُلعددد "الددذكاء
الثقد ددافي المعرفد ددي" لد ددد مد ددديري المد دددار الثايويد دد ،الحكوميد دد ،لمحافظد دد ،ك د درلالء مد ددن و د دد ،يظد ددر
المعلمين ،وال دو (ُ )4يلين ذل .
الجدول ().

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات ُبعد "الذكاء الثقافي المعرفي"

لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة كربالء من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازليا
الرقم

المجال

المتوسط النحراف

الرتبة

المستوى

14

يعرف المدير القيخ الثقافي ،والمعتقداة الدييي ،للثقافاة اكصر .

3.82

0.93

1

مرتهع

14

يعرف المدير أيظم ،الزواج للثقافاة اكصر .

3.66

1.02

2

متوتط

1.

يعرف المدير ّواعد تعليراة التلو لير اللهظي سزاء الثقافاة اكصر .

3.59

0.94

3

متوتط

11

يعرف المدير ّواعد اللغاة اكصر من حيث المهرداة واليحو.

3.58

0.81

4

متوتط

13

يعرف المدير الهيون والحرف اليدوي ،للثقافاة اكصر .

3.57

0.89

4

متوتط

12

يعرف اليظاخ القايويي وازّتمادي للثقافاة اكصر .

3.53

1.00

.

متوتط

3.63

5.65

الدرجة الكلية

الحسابي المعياري

متوسط

يتل ددين م ددن ال دددو ( )4أن مت ددتو ممارت دد ،م ددديري الم دددار الثايوي دد ،الحكومي دد ،لمحافظ دد،
كد درلالء لهقد دراة ُلع ددد "ال ددذكاء الثق ددافي المعرف ددي" م ددن و دد ،يظ ددر المعلم ددين ك ددان متوت ددطاً ،سذ لل دده
اللع ددد ف ددي المت ددتو
المتوت ددط الحت ددالي ( )3..3ل ددايحراف معي دداري ( ،)0..4و دداءة فقد دراة ه ددذا ُ
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المتوتط لاتتثياء فقرح واحدح اءة في المتتو المرتهع ،سذ تراوحة المتوتطاة الحتالي ،مدا لدين
( ،)3.43-3..2و دداءة فددي الرتلدد ،اكولددا الهق درح ( ،)14التددي تددير علددا "يعرر المديرراي لمد رر ل
مدث اف ةلومديعت امتلمداين ةلدلث افاتلمألخ ى ،"6لمتوتدط حتدالي ( )3..2وايحدراف معيداري ()0.93
ولمتددتو مرتهددع ،وفددي الرتلدد ،الثاييدد ،دداءة الهق درح ( )14التددي تددير علددا " يعددرف المدددير أيظمدد،
ال د ددزواج للثقاف د دداة اكص د ددر  ،".لمتوت د ددط حت د ددالي ( )3...وايحد د دراف معي د دداري ( ،)1.02ولمت د ددتو
متوتددط ،و دداءة فددي الرتلدد ،مددا ّل د اكصي درح الهق درح ( )13التددي تددير علددا " يعددرف المدددير الهيددون
والحددرف اليدويدد ،للثقافدداة اكصددر " لمتوتددط حتددالي ( )3.44وايح دراف معيدداري ( )0..9ولمتددتو
متوتد ددط ،وفد ددي الرتلد دد ،ازصي د درح د دداءة الهق د درح ( )12والتد ددي تد ددير علد ددا "يعد ددرف اليظد دداخ القد ددايويي

ل

وازّتم ددادي للثقاف دداة اكص ددر  ،".لمتوت ددط حت ددالي ( )3.43وايحد دراف معي دداري ( )1.00ولمت ددتو
متوتط.

ثاني ا :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني والذي ينص على ما مستوى المناخ التنظيمي
السائد في المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة كربالء من وجهة نظر المعلمين؟
لإل ال دد ،ع ددن ه ددذا التد دؤا ت ددخ حت دداب المتوت ددطاة الحت ددالي ،وازيح ارف دداة المعياري دد ،والرت ددب
لمتددتو الميدداخ التيظيمددي التددا د فددي المدددار الثايويدد ،الحكوميدد ،لمحافظدد ،كددرلالء مددن و دد ،يظددر
المعلمين ،وال دو ( ).يويك ذل :

65

الجدول()8

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب والمستوى ألبعاد المناخ التنظيمي السائد في
المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة كربالء من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازليا
المتوسط

النحراف

التسلسل

البعد
ُ

4

مدامفع ة ل

3.84

4

مدعيللومالنتاج ل

3.82

0.56

2

شؤونلمديعلي نلونيوه لمديهني ل

3.79

0.61

3

3

عالقةلمديعلي نلبادطلبة ل

3.77

0.58

4

مرتهع

1

عالقةلمدياي لباديعلي ن ل

3.71

0.64

4

مرتهع

3.78

0.52

الكلية الدرجة

ُيشددير ال دددو ( ).سلددا أن متددتو

الرتبة

المستوى
مرتهع

الحسابي

المعياري
0.61

1
2

مرتهع
مرتهع

مرتهع

الميدداخ التيظيمددي التددا د فددي المدددار الثايويدد ،الحكوميدد،

لمحافظد دد ،ك د درلالء كد ددان مرتهع د داً ،سذ للد دده المتوتد ددط الحتد ددالي ( )3.4.لد ددايحراف معيد دداري (،)0.42
و دداءة ميددع ازلعدداد فددي المتددتو المرتهددع ،سذ تراوحددة المتوتددطاة الحتددالي ،مددا لددين (– 3..4
 ،)3.41و اء في الرتل ،اكولا ُلعد "الدافعي "،لمتوتط حتالي ( )3..4وايحدراف معيداري(،)0..1
وفي الرتل ،الثايي ،اء لعد "العم واإليتاج" " لمتوتط حتالي ( )3..2وايحدراف معيداري (،)0.4.
وفي الرتل ،ما ّل اكصيرح اء ُلعد "عالّد ،المعلمدين لالطللد " ،لمتوتدط حتدالي ( )3.44وايحدراف
معياري ( ،)0.4.و اء في الرتل ،اكصيدرح ُلعدد "عالّد ،المددير لدالمعلمين" لمتوتدط حتدالي ()3.41
وايحراف معياري (.)0..4
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أما لاليتل ،لهقراة ك ُلعد فكاية اليتا ج علا اليحو اآلتي:
ُ :1بعد "الدافعية".
تخ سي اد المتوتطاة الحتدالي ،وازيح ارفداة المعياريد ،والرتدب والمتدتو لهقدراة ُلعدد "الدافعيد"،
لددد مددديري المدددار الثايويدد ،الحكوميدد ،لمحافظدد ،ك درلالء مددن و دد ،يظددر المعلمددين ،وال دددو ()9
ُيلين ذل .
الجدول()9

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات ُبعد "الدافعية" لدى مديري
المدارس الثانوية بمحافظة كربالء في العراق من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلي ا
الرقم

المتوسط

الفقرة

النحراف

الرتبة

المستوى
مرتهع

الحسابي

المعياري

2.

مكافأح الطلل.،

3.99

0.75

1

32

سي اد و من الثق ،لين الطلل.،

3.97

0.90

2

مرتهع

34

سعطاء الطلل ،الهرم ،لتحقيق الي اا المدرتي.

3.95

0.87

3

مرتهع

29

مراعاح حا اة الطلل ،التعليمي.،

3.92

0.78

4

مرتهع

30

اتتصداخ أتاليب التعزيز المياتل.،

3.89

0.90

4

مرتهع

33

ازتتمات سلا هموخ الطلل.،

3.75

1.03

.

مرتهع

34

ايتقاد التلو التللي دون المتا

3.63

0.97

4

متوتط

31

ت يب الت ديد لالعقاب.

3.61

1.20

.

متوتط

3.84

5.61

الدرجة الكلية

لاليواحي الشصمي.،

مرتفع 

ُيالحددظ مددن ال دددو ( )9أن متددتو ممارتدد ،مددديري المدددار الثايويدد ،الحكوميدد ،لمحافظدد،
ك درلالء لهق دراة ُلع ددد "الدافعيدد "،م ددن و دد ،يظ ددر المعلمددين ك ددان مرتهع داً ،سذ لل دده المتوتددط الحت ددالي
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( )3..4لددايحراف معيدداري ( ،)0..1و دداءة فق دراة هددذا اللعددد فددي المتددتويين المرتهددع والمتوتددط،
وتراوحددة المتوتددطاة الحتددالي ،مددا لددين ( ،)3..1-3.99و دداءة فددي الرتلدد ،اكولددا الهق درح (،)2.
التددي تددير علددا " مكافددأح الطللدد ،"،لمتوتددط حتددالي ( )3.99وايح دراف معيدداري ( )0.44ولمتددتو
مرتهدع ،وفددي الرتلدد ،الثاييد ،دداءة الهقدرح ( )32التدي تددير علددا " سي داد ددو مددن الثقد ،لددين الطللدد،"،
لمتوتددط حتددالي ( )3.94وايح دراف معيدداري ( )0.90ولمتددتو مرتهددع ،و دداءة فددي الرتلدد ،مددا ّل د
اكصي درح الهق درح ( )34التددي تددير علددا " ايتقدداد التددلو التددللي دون المتددا

لدداليواحي الشصمددي".،

لمتوتدط حتدالي ( )3..3وايحدراف معيداري ( )0.94ولمتدتو متوتدط ،وفدي الرتلد ،ازصيدرح داءة
الهقد درح ( )31والت ددي ت ددير عل ددا " ت ي ددب الت دي ددد لالعق دداب ،" .لمتوت ددط حت ددالي ( )3..1وايحد دراف
معياري ( ،)1.20ولمتتو متوتط.
ُ :2بعد "العمل واإلنتاج".
تددخ سي دداد المتوتددطاة الحتددالي ،وازيح ارفدداة المعياريدد ،والرتددب والمتددتو لهق دراة ُلعددد "العم د
واإليت دداج" ل ددد م ددديري الم دددار الثايوي دد ،الحكومي دد ،لمحافظ دد ،كد درلالء م ددن و دد ،يظ ددر المعلم ددين،
وال دو (ُ )10يلين ذل .
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الجدول ()15

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات ُبعد "العمل واإلنتاج" لدى
مديري المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة كربالء في العراق من وجهة نظر المعلمين مرتبة
تنازليا

الفقرة

الرقم

المتوسط

النحراف

الرتبة

المستوى
مرتفع

الحسابي

المعياري

42

ازتتهادح من صلرح الزمالء في المدرت.،

4.02

0.77

1

3.

ازلتعاد عن العالّاة الشصمي ،في م ا العم .

3.96

0.84

2

مرتفع

4.

أداء العم لحيوي.،

3.93

0.89

3

مرتفع

34

المشارك ،في ح المشكالة التعليمي.،

3.88

0.79

4

مرتفع

3.

ازلتعاد عن اكمور الغامي.،

3.87

0.86

4

مرتفع

39

تيمي ،مقدرتي علا اإللدات في العم .

3.85

0.92

.

مرتفع

44

سظ ار روا معيوي ،عالي ،في العم .

3.84

1.01

4

مرتفع

41

ازلتزاخ لالصط ،التيوي ،للمدرت.،

3.80

0.90

.

مرتفع

44

الموازي ،لين العم والعالّاة مع العاملين.

3.76

0.94

9

مرتفع

43

اعتلار اكعما الروتييي ،معيق ،للعم .

3.61

0.89

10

متوسط

40

اإلت اخ في تطوير المياهج الدراتي.،

3.48

0.88

11

متوسط

3..2

0.4.

الدرجة الكلية

متوتط

ُيالحددظ مددن ال دددو ( )10أن متددتو ممارتدد ،مددديري المدددار الثايويدد ،الحكوميدد ،لمحافظدد،
كرلالء لهقراة ُلعد "العم وازيتاج" من و  ،يظر المعلمين كان مرتهعاً ،سذ لله المتوتط الحتالي
( )3..2لددايحراف معيدداري ( ،)0.4.و دداءة فق دراة هددذا اللعددد فددي المتددتويين المرتهددع والمتوتددط،
وتراوحددة المتوتددطاة الحتددالي ،مددا لددين ( ،)3.4.- 4.02و دداءة فددي الرتلدد ،اكولددا الهقدرح (،)42
التددي تددير علددا " ازتددتهادح مددن صل درح الددزمالء فددي المدرتدد ،".،لمتوتددط حتددالي ( )4.02وايح دراف
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معياري ( )0.44ولمتتو مرتهع ،وفي الرتل ،الثايي ،اءة الهقرح ( )3.التي تدير علدا " ازلتعداد
عن العالّاة الشصمدي ،فدي م دا العمد  ،".لمتوتدط حتدالي ( )3.9.وايحدراف معيداري ()0..4
ولمتتو مرتهع ،و اءة في الرتل ،مدا ّلد اكصيدرح الهقدرح ( )43التدي تدير علدا " اعتلدار اكعمدا
الروتيييدد ،معيقدد ،للعم د  "..لمتوتددط حتددالي ( )3..1وايح دراف معيدداري ( )0..9ولمتددتو متوتددط،
وفي الرتل ،ازصيرح اءة الهقرح ( )40والتي تير علدا " اإلتد اخ فدي تطدوير الميداهج الد ارتدي،" .،
لمتوتط حتالي ( )3.4.وايحراف معياري ( ،)0...ولمتتو متوتط.
ُ :3بعد "شؤون المعلمين ونموهم المهني".
تددخ سي دداد المتوتددطاة الحتددالي ،وازيح ارفدداة المعياريدد ،والرتددب والمتددتو لهق دراة ُلعددد "شددؤون
المعلمين ويموهخ الم يي" لد مديري المدار الثايوي ،الحكوميد ،لمحافظد ،كدرلالء مدن و د ،يظدر
المعلمين ،وال دو (ُ )11يلين ذل .
الجدول ()11

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات ُبعد "شؤون المعلمين
ونموهم المهني" لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة كربالء من وجهة نظر
المعلمين مرتبة تنازليا

المتوسط
الحسابي

النحراف
المعياري

الرتبة

المستوى

14

التصطيط لال تماعاة الم يي ،للمعلمين.

3.99

0.95

1

مرتهع

12

توفير الم ار ع الالزم ،للمعلمين.

3.96

0.97

2

مرتهع

14

تش يع المعلمين علا تلاد الصلراة فيما ليي خ.

3.92

1.03

3

مرتهع

3.76

0.79

4

11

تزويد المعلمين لقراءاة تتعلق لم يت خ.

3.65

0.87

4

متوتط

13

ازهتماخ لتيمي ،المعلمين ال دد م يياً.

3.64

0.93

.

متوتط

حث المعلمين علا زيارح المعارض الترلوي.،

3.59

0.85

4

متوتط

الدرجة الكلية

3.49

0..1

الرقم

14

1.

الفقرة

تش يع المعلمين علا ازلتحاق للرامج التدريب في
أثياء الصدم.،

مرتهع

مرتفع 
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ُيالحددظ مددن ال دددو ( )11أن متددتو ممارتدد ،مددديري المدددار الثايويدد ،الحكوميدد ،لمحافظدد،
كرلالء لهقراة ُلعد "شؤون المعلمين ويموهخ الم يدي" مدن و د ،يظدر المعلمدين كدان مرتهعداً ،سذ للده
المتوتددط الحتددالي ( )3.49لددايحراف معيدداري ( ،)0..1و دداءة فق دراة هددذا اللعددد فددي المتددتويين
المرتهددع والمتوتددط ،وتراوحددة المتوتددطاة الحتددالي ،مددا لددين ( ،)3.49- 3.99و دداءة فددي الرتلدد،
اكولدا الهقدرح ( ،)14التدي تدير علدا " التصطدديط لال تماعداة الم ييد ،للمعلمدين" ،لمتوتدط حتددالي
( )3.99وايح دراف معيدداري ( )0.94ولمتددتو مرتهددع ،وفددي الرتلدد ،الثاييدد ،دداءة الهق درح ( )12التددي
تد ددير علد ددا " تد ددوفير الم ار د ددع الالزمد دد ،للمعلمد ددين" ،لمتوتد ددط حتد ددالي ( )3.9.وايح د دراف معيد دداري
( )0.94ولمتتو مرتهع ،و اءة في الرتل ،ما ّل اكصيرح الهقرح ( )13التي تير علا " ازهتماخ
لتيميد دد ،المعلمد ددين ال د دددد م يي د داً ".لمتوتد ددط حتد ددالي ( )3..4وايح د دراف معيد دداري ( )0.93ولمتد ددتو
متوت ددط ،وف ددي الرتل دد ،ازصيد درح دداءة الهقد درح ( )1.والت ددي ت ددير عل ددا " ح ددث المعلم ددين عل ددا زي ددارح
المعارض الترلوي ،" .،لمتوتط حتالي ( )3.49وايحراف معياري ( ،)0..4ولمتتو متوتط.
ُ :4بعد "عالقة المعلمين بالطلبة".
تددخ سي دداد المتوتددطاة الحتددالي ،وازيح ارفدداة المعياريدد ،والرتددب والمتددتو لهق دراة ُلعددد "عالّدد،
المعلم ددين لالطلل دد "،ل ددد م ددديري الم دددار الثايوي دد ،الحكومي دد ،لمحافظ دد ،كد درلالء م ددن و دد ،يظ ددر
المعلمين ،وال دو (ُ )12يلين ذل .
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الجدول()12

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات ُبعد "عالقة المعلمين
بالطلبة" لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة كربالء من وجهة نظر المعلمين مرتبة
تنازليا

المتوسط
الحسابي

النحراف
المعياري

الرتبة

المستوى

1.

اعتلار الطلل ،محور العملي ،الترلوي.،

4.22

0.74

1

مرتهع

19

تحديد حا اة الطلل ،التعليمي،

4.02

0.79

2

مرتهع

2.

تش يع الطلل ،علا العم لروا الهريق.

3.90

0.92

3

مرتهع

24

اتتصداخ اصتلاراة تراعي متتوياة الطلل.،

3.84

0.80

4

مرتهع

21

ازتتمات ل ميع الطلل.،

3.82

0.96

4

مرتهع

23

مراعاح الهروق الهردي ،لين الطلل.،

3.81

0.87

.

مرتهع

22

اتتصداخ الثياء اللهظي.

3.66

1.00

4

متوتط

24

تيمي ،مواهب الطلل ،لاتتمرار.

3.63

1.03

.

متوتط

24

مشارك ،الطلل ،في الرحالة المدرتي.،

3.57

1.02

9

متوتط

20

زيارح الطلل ،في ميازل خ.

3.28

1.29

10

متوتط

الدرجة الكلية

3...

5.58

الرقم

الفقرة

متوسطة 

يتلددين مددن ال دددو ( )12أن متددتو ممارتدد ،مددديري المدددار الثايويدد ،الحكوميدد ،لمحافظ دد،
كرلالء لهقراة ُلعد "عالّ ،المعلمين لالطلل "،من و  ،يظر المعلمين كان مرتهعاً ،سذ لله المتوتدط
الحت ددالي ( )3.44ل ددايحراف معي دداري ( ،)0.4.و دداءة فقد دراة ه ددذا اللع ددد ف ددي المت ددتويين المرته ددع
والمتوتددط ،وتراوحددة المتوتددطاة الحتددالي ،مددا لددين ( ،)3.2.- 4.22و دداءة فددي الرتلدد ،اكولددا
الهقرح ( ،)1.التي تدير علدا " اعتلدار الطللد ،محدور العمليد ،الترلويد ،".،لمتوتدط حتدالي ()4.22
وايحراف معياري ( )0.44ولمتتو مرتهع ،وفي الرتل ،الثايي ،اءة الهقرح ( )19التي تير علا "
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تحديددد حا دداة الطللدد ،التعليميدد ،" ،لمتوتددط حتددالي ( )4.02وايحدراف معيدداري ( )0.49ولمتددتو
مرته ددع ،و دداءة ف ددي الرتل دد ،م ددا ّلد د اكصيد درح الهقد درح ( )24الت ددي ت ددير عل ددا " مش ددارك ،الطلل دد ،ف ددي
الددرحالة المدرتددي ".،لمتوتددط حتددالي ( )3.44وايحدراف معيدداري ( )1.02ولمتددتو متوتددط ،وفددي
الرتلدد ،ازصي درح دداءة الهق درح ( )20والتددي تددير علددا "زيددارح الطللدد ،فددي ميددازل خ" ،لمتوتددط حتددالي
( )3.2.وايحراف معياري ( ،)1.29ولمتتو متوتط.
ُ :5بعد "عالقة المدير بالمعلمين".
تددخ سي دداد المتوتددطاة الحتددالي ،وازيح ارفدداة المعياريدد ،والرتددب والمتددتو لهق دراة ُلعددد "عالّدد،
المد دددير لد ددالمعلمين" لد ددد مد ددديري المد دددار الثايويد دد ،الحكوميد دد ،لمحافظد دد ،ك د درلالء مد ددن و د دد ،يظد ددر
المعلمين ،وال دو (ُ )13يلين ذل .
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الجدول ()13

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات ُبعد "عالقة المدير
بالمعلمين" لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة كربالء من وجهة نظر المعلمين
مرتبة تنازليا

المتوسط
الحسابي

النحراف
المعياري

الرتبة

المستوى

3

متاعدح المعلمين علا تمويب أصطا خ.

3.97

0.93

1

مرتهع

4

سطالت المعلمين علا وا لات خ.

3.85

0.87

2

مرتهع

4

تلرير أتلاب يقده للمعلمين.

3.83

1.02

3

مرتهع

1

ازتما لالمعلمين يومياً.

3.73

1.08

4

مرتهع

3.73

0.97

4

2

متاعدح المعلمين علا ح مشكالت خ الم يي.،

3.74

1.12

.

مرتهع

.

توفير التت يالة الالزم ،للمعلمين.

3.67

1.08

4

متوتط

3.65

1.08

.

3.50

1.15

9

3.39

1.08

10

3.41

0..4

الرقم

.

9
4
10

الفقرة

تقرير ك ما يتعلق لال دو المدرتي من
تعديالة.

سلال المعلمين ليتا ج زياراة كلار الزوار
للمدرت.،

ازهتماخ لحا اة المعلمين الشصمي.،
التماا للمعلمين لمغادرح المدرت ،لعد سي از ما
علي خ من وا لاة.
الدر  ،الكلي،

مرتهع

متوتط
متوتط
متوتط
مرتهع 

ُيالح ددظ م ددن ال دددو ( )13أن مت ددتو ممارت دد ،م ددديري الم دددار الثايوي دد ،لمحافظ دد ،كد درلالء
لهقد دراة ُلع ددد "عالّ دد ،المعلم ددين لالطلل دد "،م ددن و دد ،يظ ددر المعلم ددين ك ددان مرتهعد داً ،سذ لل دده المتوت ددط
الحت ددالي ( )3.41ل ددايحراف معي دداري ( ،)0..4و دداءة فقد دراة ه ددذا اللع ددد ف ددي المت ددتويين المرته ددع
والمتوتددط ،وتراوحددة المتوتددطاة الحتددالي ،مددا لددين ( ،)3.39- 3.94و دداءة فددي الرتلدد ،اكولددا
الهق د درح ( ،)3التد ددي تد ددير علد ددا " متد دداعدح المعلمد ددين علد ددا تم ددويب أصطد ددا خ ،".لمتوتد ددط حتد ددالي
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( )3.94وايحد دراف معي دداري ( )0.93ولمت ددتو مرته ددع ،وف ددي الرتل دد ،الثايي دد ،دداءة الهقددرح ( )4الت ددي
تير علا " سطالت المعلمين علا وا لات خ" ،لمتوتط حتالي ( )3..4وايحراف معياري ()0..4
ولمتتو مرتهع ،و اءة في الرتل ،ما ّلد اكصيدرح الهقدرح ( )4التدي تدير علدا " ازهتمداخ لحا داة
المعلمين الشصمي ".،لمتوتط حتدالي ( )3.40وايحدراف معيداري ( )1.14ولمتدتو متوتدط ،وفدي
الرتل ،ازصيرح اءة الهقرح ( )10والتدي تدير علدا " التدماا للمعلمدين لمغدادرح المدرتد ،لعدد سي داز
ما علي خ من وا لاة" ،لمتوتط حتالي ( )3.39وايحراف معياري ( ،)1.0.ولمتتو متوتط.
ثالث ا :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث والـذي يـنص علـى "هـل توجـد عالقـة ارتباطيـة
ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين مستوى الذكاء الثقافي لدى مـديري المـدارس
الثانوية الحكومية بمحافظة كربالء ومستوى المناخ التنظيمي السائد في مدارسهم؟
لإل الدد ،عددن هددذا الت دؤا تددخ اي دداد معام د ارتلدداط ليرتددون ) (Pearsonلددين الدر دد ،الكليدد،
زتددتلاي" ،الددذكاء الثقددافي" وألعادهددا والدر دد ،الكليدد ،زتددتلاي" ،الميدداخ التيظيمددي" وألعادهددا ،وال دددو
(ُ )14يلين ذل :
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الجدول()14

قيم معامل ارتباط (بيرسون) للدرجة الكلية لستبانة "الذكاء الثقافي" وأبعادها والدرجة الكلية

لستبانة "المناخ التنظيمي" وابعادها لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة كربالء
المناخ التنظيمي

عالقة
المدير

الذكاء الثقافي

بالمعلمين

شؤون

المعلمين
ونموهم
المهني

عالقة
المعلمين
بالطلبة

الدافعية

العمل والنتاج

الدرجة الكلية
لستبانة (المناخ
التنظيمي)

التلوكي

**0.10

**0.30

**0.29

**0.24

**0.11

**0.23

الدافعي

**0.4.

**0..4

**0..4

**0.4.

**0.40

**0.4.

المعرفي

**0.43

**0.4.

**0.44

**0.44

**0.3.

**0.43

ما وراء المعرف،

**0.43

**0.44

**0...

**0.44

**0.44

**0...

الدر  ،الكلي،

زتتلاي( ،الذكاء

**0.40

**0..4

**0.42

**0..0

**0.40

**0...

الثقافي)

**دال ،عيد متتو ()α≥ 0.01

يتلد هدين مددن ال دددو ( )14و ددود عالّدد ،ارتلاطيدد ،سي اليدد ،ذاة دزلدد ،سحمددا ي ،عيددد متددتو
( )α ≥ 0.01لين الدر  ،الكلي ،زتتلاي" ،الذكاء الثقافي" والدر  ،الكلي ،زتتلاي" ،المياخ التيظيمدي"
سذ للغددة ّيمدد ،معامد ازرتلدداط ( ،)0...كمددا و دددة عالّدد ،ارتلاطيدد ،سي اليدد ،ذاة دزلدد ،سحمددا ي،
عيد متتو ( )α ≥ 0.01لين ميع ألعاد اتتلاي" ،الذكاء الثقدافي" والدر د ،الكليد ،زتدتلاي" ،الميداخ
التيظيمي" والعادها ك علا حدح ،سذ تراوحة ّيخ معامالة ازرتلاط ما لين ( )0.10و(.)0.42
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رابع ا :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع والذي ينص على  :هل توجـد فـروق ذات دللـة
إحصائية عنـد مسـتوى ( )α ≥ 5.55فـي مسـتوى الـذكاء الثقـافي لـدى مـديري المـدارس الثانويـة
الحكومية بمحافظة كربالء تعزى لمتغيري الجنس والخبرة من وجهة نظر المعلمين؟
تمة اإل ال ،عن هذا التؤا وفقاً لمتغيري ال ي

والصلرح وعلا اليحو اآلتي:

 متغيرت ددخ حت دداب المتوت ددطاة الحت ددالي ،وازيح ارف دداة المعياري دد ،لمت ددتو ممارت دد ،م ددديري الم دددار
الثايويدد ،الحكوميدد ،لمحافظدد ،ك درلالء "للددذكاء الثقددافي" تلع داً لمتغيددر ددي

المعلددخ ،كمددا تددخ اتددتصداخ

ازصتلار التا ي ( )t-testلعييتين متتقلتين وال دو (ُ )14يلين ذل .
الجدول ()15

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والختبار التائي لعينتين مستقلتين لمستوى الذكاء
الثقافي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة كربالء تبعا لمتغير جنس المعلم
الجنس

العدد

المتوسط

النحراف

ذكور

168

الحسابي
3.97

المعياري
0.57

إناث

198

3.60

0.58

ذكور

168

3.89

0.48

إناث

198

3.81

0.64

ذكور

168

3.72

0.61

إناث

198

3.55

0.67

الذكاء الثقافي ما وراء

ذكور

168

3.77

0.49

المعرفة

اناث

198

3.73

0.62

ذكور

168

3.83

0.42

اناث

198

3.66

0.47

البعد
الذكاء الثقافي السلوكي

الذكاء الثقافي الدافعي

الذكاء الثقافي المعرفي

الدرجة الكلية

قيمة ت
..121

1.23.

2.494

0.412

3..29

مستوى
الدللة

0.000

0.21.

0.013

0.444

0.000
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أظ رة اليتا ج في ال دو ( )14و ود فروق ذاة دزلد ،سحمدا ي ،عيدد متدتو ()α≥0.04
لين المتوتطاة الحتالي ،لمتتو الذكاء الثقافي لد مدديري المددار الثايويد ،الحكوميد ،لمحافظد،
ك درلالء مددن و دد ،يظددر المعلمددين تُعددز لمتغيددر ال ددي

فددي الدر دد ،الكليدد ،سذ للغددة القيمدد ،التا يدد،

( )3..29ولمتدتو ( ،)α≥0.000ولمدالك الدذكور ،كمدا أظ درة اليتدا ج و دود فدروق ذاة دزلد،
سحمد د ددا ي ،فد د ددي ُلعد د ددد "الد د ددذكاء الثقد د ددافي التد د ددلوكي" سذ للغد د ددة القيمد د دد ،التا يد د دد )..121( ،ولمتد د ددتو
( )α≥0.000ولمد ددالك الد ددذكور ،وللعد ددد "الد ددذكاء الثقد ددافي المعرفد ددي" للغد ددة القد دديخ التا يد دد)2.494( ،
ولمتتو ( )α≥0.013ولمالك الذكور ،ولخ تكن القيمتان التا يتدان دالتدين سحمدا ياً لُلعددي "الدذكاء
الثقافي الدافعي" ،و "الذكاء الثقافي ما وراء المعرف "،سذ للغة القيمتان التا يتان ( )1.23.ولمتتو
( ، )α≥0.21.و( )0.412ولمتتو ( )α≥0.444علا التوالي.
 متغير الخبرة :تددخ حتدداب المتوتددطاة الحتددالي ،وازيح ارفدداة المعياريدد ،لمتددتو الددذكاء الثقددافي لددد مددديري
المدددار الثايويدد ،الحكوميدد ،لمحافظدد ،ك درلالء مددن و دد ،يظددر المعلمددين ،تلع داً لمتغيددر صل درح المعلددخ،
وال دو (ُ )1.يلين ذل .
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الجدول()16

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لمستوى الذكاء الثقافي لدى مديري المدارس الثانوية
الحكومية بمحافظة كربالء تبعا لمتغير الخبرة للمعلم
مستويات متغير الخبرة

البعد

أّ من صم
الذكاء الثقافي من صم
التلوكي
تيواة

تيواة
تيواة سلا أّ

59
من عشر

عشر تيواة فأكثر
أّ من صم
الذكاء الثقافي

الدافعي

من صم

تيواة
تيواة سلا أّ

من عشر

تيواة
عشر تيواة فأكثر
أّ من صم

الذكاء الثقافي

المعرفي

من صم

تيواة
تيواة سلا أّ

من عشر

تيواة
عشر تيواة فأكثر

الذكاء الثقافي

ما وراء

المعرف،

أّ من صم
من صم

تيواة

من عشر

عشر تيواة فأكثر
أّ من صم

الدر  ،الكلي،

تيواة
تيواة سلا أّ

من صم

تيواة
تيواة سلا أّ

تيواة
عشر تيواة فأكثر

العدد

من عشر

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

3.93

0.44

115

3.93

0.61

192

3.63

0.60

59

4.15

0.55

115

3.88

0.48

192

3.73

0.61

59

3.83

0.66

115

3.80

0.63

192

3.46

0.62

59

3.91

0.63

115

3.81

0.47

192

3.66

0.58

59

3.95

0.43

115

3.86

0.45

192

3.61

0.42

ُيالحددظ مددن ال دددو ( )1.و ددود فددروق ظاهريدد ،لددين المتوتددطاة الحتددالي ،لمتددتو الددذكاء
الثقدافي لدد مدديري المددار الثايويدد ،الحكوميد ،لمحافظد ،كدرلالء تلعداً لمتغيددر صلدرح المعلدخ ،فدي كد
ُلعددد مددن ألعدداد ازتددتلاي ،والدر دد ،الكليدد ،لأللعدداد م تمعدد ،،سذ حم د أمددحاب ف دد ،الصل درح (أّ د مددن
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صم

تيواة) علا أعلا متوتط حتالي لله ( ،)3.94يلي خ أمحاب ف  ،الصلرح (من صم

سلدا

أّ د مددن عشددر تدديواة) سذ للدده متوتددط خ الحتددالي ( ،)3...فددي حددين دداء أمددحاب ف دد( ،عشددر
ت دديواة ف ددأكثر) لالرتل دد ،اكصيد درح لمتوت ددط حت ددالي ( ،)3..1ولتحدي ددد فيم ددا سذا كاي ددة اله ددروق ل ددين
المتوتد ددطاة الحتد ددالي ،ذاة دزلددد ،سحمد ددا ي ،عيدددد متد ددتو ( )α≤0.05ت ددخ تطليد ددق تحلي د د التلد دداين
اكحادي ) (One Way ANOVAو اءة اليتا ج كما في ال دو (.)14
الجدول ()1.

تحليل التباين األحادي إليجاد دللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لمستوى الذكاء الثقافي

لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة كربالء من وجهة نظر المعلمين تبع ا لمتغير
الخبرة للمعلم

مصدر التباين
الذكاء الثقافي
التلوكي

الذكاء الثقافي
الدافعي

الذكاء الثقافي
المعرفي

الذكاء الثقافي ما
وراء المعرف،

الدر  ،الكلي،

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

لين الم موعاة

8.556

2

4.278

داص الم موعاة

122.749

363

0.338

الم موت

131.304

365

لين الم موعاة

8.101

2

4.050

داص الم موعاة

113.069

363

0.311

الم موت

121.170

365

لين الم موعاة

11.113

2

5.556

داص الم موعاة

143.855

363

0.396

الم موت

154.968

365

لين الم موعاة

3.467

2

1.734

داص الم موعاة

112.091

363

0.309

الم موت

115.558

365

لين الم موعاة

7.377

2

3.689

داص الم موعاة

67.638

363

0.186

المجموع

75.015

365

ف
12.651

13.004

14.021

5.614

19.796

مستوى
الدللة

0.000

0.000

0.000

0.004

0.000
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أظ رة يتا ج ال ددو ( )14و دود فدروق ذاة دزلد ،سحمدا ي ،عيدد متدتو ( )α≥0.05لدين
المتوتددطاة الحتددالي ،لمتددتو الددذكاء الثقددافي لددد مددديري المدددار الثايويدد ،الحكوميدد ،لمحافظدد،
كرلالء تلعاً لمتغير صلرح المعلخ فدي الدر د ،الكليد ،والعداد الدذكاء الثقدافي ،سذ للغدة ّيمد" ،ف" للدر د،
الكلي دد )19.49.( ،ولمت ددتو (  ،)α≥0.000وللغ ددة ّيم دد" ،ف" للع ددد "ال ددذكاء الثق ددافي الت ددلوكي"
( )12..41ولمتدتو ( ،)α≥0.000وللعددد "الددذكاء الثقدافي الدددافعي" للغددة ّيمدد" ،ف" ()13.004
ولمتددتو

( ،)α≥0.000وللعددد "الددذكاء الثقددافي المعرفددي" للغددة ّيمدد" ،ف" ( )14.021ولمتددتو

( ، )α≥0.000وللعد ددد "الد ددذكاء الثقد ددافي مد ددا وراء المعرفد دد "،للغد ددة ّيمد دد" ،ف" ( )4..14ولمتد ددتو
(.)α≥0.004
ولمعرف ،عا دي ،هذه الهروق تخ تطليق اصتلدار شديهيي للمقاريداة اللعديد ،،وال ددو ( )1.يلدين
ذل .
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الجدول()18

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمستوى الذكاء الثقافي لدى

مديري المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة كربالء من وجهة نظر المعلمين تبعا لمتغير الخبرة
للمعلم

الستراتيجية

المتوسط

مستويات متغير الخبرة
أقل من خمس سنوات

الذكاء الثقافي
السلوكي

الذكاء الثقافي
الدافعي

الذكاء الثقافي
المعرفي

الذكاء الثقافي
ما وراء

من خمس سنوات إلى أقل من عشر

الحسابي

أقل من خمس
سنوات

من خمس سنوات إلى أقل من

3.93

-

5.555

*5.35

3.93

-

-

*5.35

سنوات

عشر سنوات فأكثر

3.63

أقل من خمس سنوات

4.15

من خمس سنوات إلى أقل من عشر

عشر سنوات

-

*5.2.

3.88

عشر سنوات فأكثر
أقل من خمس سنوات

3.83

من خمس سنوات إلى أقل من عشر

-

5.53

3.80

عشر سنوات فأكثر
أقل من خمس سنوات

3.91

من خمس سنوات إلى أقل من عشر

-

5.15

3.81

المعرفة

الدرجة الكلية

عشر سنوات فأكثر
أقل من خمس سنوات

3.95

من خمس سنوات إلى أقل من عشر

-

3.86

سنوات

عشر سنوات فأكثر

*5.25
5.15

سنوات

3.66

*5.3.
*5.34

سنوات

3.46

*5.42
5.15

سنوات

3.73

عشر سنوات فأكثر

5.15

*5.34
*5.25

3.61

ُيالحظ مدن ال ددو ( )1.أن الهدروق لدين المتوتدطاة الحتدالي ،لمتدتو الدذكاء الثقدافي لدد
مديري المدار الثايوي ،لمحافظ ،كرلالء ،في الدر  ،الكلي ،وازلعاد ،تُعز لألفراد ذوي الصلدرح (اّد
من صم

تيواة) و (من صم

تيواة سلا أّ من عشر تيواة).
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خامس ا :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الخامس والـذي يـنص :هـل توجـد فـروق ذات دللـة
إحصــائية عنــد مســتوى ( )α ≤ 0.05فــي مســتوى المنــاخ التنظيمــي الســائد المــدارس الثانويــة
الحكومية بمحافظة كربالء تعزى لمتغيري الجنس والخبرة من وجهة نظر المعلمين ؟

ت ددخ حت دداب المتوت ددطاة الحت ددالي ،وازيح ارف دداة المعياري دد ،والرت ددب لمت ددتو المي دداخ التيظيم ددي
التددا د فددي المدددار الثايويدد ،الحكوميدد ،لمحافظدد ،ك درلالء مددن و دد ،يظددر المعلمددين تعددز لمتغيددر
ال ي

كما تخ اتتصداخ ازصتلار التا ي ( )t-testلعييتين متتقلتين وال دو (ُ )19يلين ذل .
الجدول()19

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والختبار التائي لعينتين مستقلتين لمستوى المناخ
التنظيمي السائد في المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة كربالء تبع ا لمتغير جنس المعلم
البعد
عالقة المدير بالمعلمين

شؤون المعلمين ونموهم المهني

عالقة المعلمين بالطلبة

الدافعية

العمل والنتاج

الدرجة الكلية

الجنس

العدد

المتوسط الحسابي

النحراف المعياري

ذكور

168

3.70

0.62

اناث

198

3.73

0.66

ذكور

168

3.88

0.53

اناث

198

3.71

0.67

ذكور

168

3.84

0.57

اناث

198

3.72

0.58

ذكور

168

3.88

0.61

اناث

198

3.80

0.62

ذكور

168

3.79

0.52

اناث

198

3.84

0.59

اناث

168

3.81

0.50

198

3.76

0.53

ذكور

قيمة ت
-5.418

2.511

1.886

1.132

-5..9.

5.824

مستوى الدللة
5.6.6

5.512

5.565

5.259

5.426
5.411
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أظ د ددرة اليتد ددا ج فد ددي ال د دددو ( )19عد دددخ و د ددود فد ددروق ذاة دزلد دد ،سحمد ددا ي ،عيد ددد متد ددتو
( )α≤0.004ل ددين المتوت ددطاة الحت ددالي ،لمت ددتو المي دداخ التيظيم ددي الت ددا د ف ددي الم دددار الثايوي دد،
الحكومي ،لمحافظ ،كرلالء تُعز لمتغير ال ي

في الدر  ،الكليد ،سذ للغدة القيمد ،التا يد)0..24( ،

ولمتد ددتو ( ، )α≤0.411ولد ددخ تكد ددن القد دديخ التا يد دد ،ذاة دزلد دد ،سحمد ددا ي ،لأللعد دداد" :عالّد دد ،المد دددير
لالمعلمين" سذ للغة القيم ،التا ي )-0.41.( ،ولمتتو
( )1....ولمتددتو

( ، ، )α≤0..4.وللغة القيم ،التا يد،

( )α≤0.0.0للعددد "عالّدد ،المعلمددين لالطللدد ،"،وللعددد "الدافعيدد "،للغددة القيمدد،

التا يد د دد )1.132( ،ولمتد د ددتو

( ، )α≤0.249وللعد د ددد "العم د د د واإليتد د دداج" للغد د ددة القيمد د دد ،التا يد د دد،

( )- 0.494ولمتد ددتو ( ،)α≤0.42.لييمد ددا كايد ددة القيمد دد ،التا يد دد ،دالد دد ،احمد ددا ياً للعد ددد " شد ددؤون
المعلمد ددين ويمد ددوهخ الم يد ددي" سذ للغد ددة القيمد دد ،التا يد دد )2.411( ،ولمتد ددتو ( )α≤0.012ولمد ددالك
الذكور.
ب -متغير الخبرة :
تددخ حتدداب المتوتددطاة الحتددالي ،وازيح ارفدداة المعياريدد ،لمتددتو الميدداخ التيظيمددي التددا د فددي
المدار الثايوي ،الحكومي ،لمحافظ ،كرلالء تلعاً لمتغير الصلرح للمعلخ ،وال دو (ُ )20يلين ذل .
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الجدول ()25

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لمستوى المناخ التنظيمي السائد في المدارس
الثانوية الحكومية بمحافظة كربالء في العراق تبعا لمتغير الخبرة للمعلم

البعد

عالقة المدير
بالمعلمين

شؤون المعلمين
ونموهم المهني

عالقة المعلمين
بالطلبة

الدافعية

العمل والنتاج

الدرجة الكلية

العدد

المتوسط
الحسابي

النحراف
المعياري

أقل من خمس سنوات

59

3.75

0.60

من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

115

3.74

0.53

عشر سنوات فأكثر

192

3.68

0.71

أقل من خمس سنوات

59

3.87

0.50

3.79

0.54

عشر سنوات فأكثر

192

3.76

0.68

أقل من خمس سنوات

59

3.90

0.42

من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

115

3.82

0.52

عشر سنوات فأكثر

192

3.71

0.65

أقل من خمس سنوات

59

3.93

0.49

من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

115

3.88

0.60

عشر سنوات فأكثر

192

3.79

0.66

أقل من خمس سنوات

59

3.79

0.33

من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

115

3.88

0.49

عشر سنوات فأكثر

192

3.79

0.65

أقل من خمس سنوات

59

3.84

0.39

من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

115

3.82

0.45

عشر سنوات فأكثر

192

3.74

0.59

مستويات متغير الخبرة للمعلم

115
من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

ُيالحددظ مددن ال دددو ( )20و ددود فددروق ظاهريدد ،لددين المتوتددطاة الحتددالي ،لمتددتو الميدداخ
التيظيمددي التددا د فددي المدددار الثايويدد ،الحكوميدد ،لمحافظدد ،ك درلالء تلع داً لمتغيددر الصل درح للمعلددخ ،فددي
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الدر دد ،الكليدد ،و ميددع اكلعدداد ،سذ حم د أمددحاب ف دد ،الصلدرح (أّ د مددن صم د
متوتددط حتددالي للدده ( .)3..4و دداء أمددحاب ف دد ،الصل درح (مددن صم د

تدديواة) علددا أعلددا

تدديواة سلددا أّ د مددن عشددر

تديواة) لالرتلد ،الثاييد ،لمتوتدط حتدالي( ،)3..2فدي حددين داء أمدحاب ف د ،الصلدرح (عشدر تدديواة
فددأكثر) لالرتلدد ،اكصيدرح لمتوتددط حتددالي ( ،)3.44ولتحديددد فيمددا سذا كايددة الهددروق لددين المتوتددطاة
الحتدالي ،ذاة دزلد ،سحمدا ي ،عيدد متدتو الدزلد )α≤0.05( ،تدخ تطليدق تحليد التلداين اكحدادي
)(One Way ANOVAلو اءة اليتا ج كما في ال دو (.)21
الجدول()21

تحليل التباين األحادي إليجاد دللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لمستوى المناخ التنظيمي
السائد في المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة كربالء تبع ا لمتغير الخبرة للمعلم
مصدر التباين
عالقة المدير
بالمعلمين

شؤون المعلمين
ونموهم المهني

عالقة المعلمين
بالطلبة

الدافعية

العمل والنتاج

الدرجة الكلية

مجموع

المربعات

درجة الحرية

متوسط

المربعات

بين المجموعات

.309

2

0.155

داخل المجموعات

150.705

363

0.415

المجموع

151.015

365

بين المجموعات

.529

2

0.265

داخل المجموعات

137.377

363

0.378

المجموع

137.906

365

بين المجموعات

2.065

2

1.032

داخل المجموعات

121.444

363

0.335

المجموع

123.509

365

بين المجموعات

1.152

2

0.576

داخل المجموعات

136.794

363

0.377

المجموع

137.946

365

بين المجموعات

.560

2

0.280

داخل المجموعات

112.820

363

0.311

المجموع

113.380

365

بين المجموعات

.644

2

0.322

داخل المجموعات

97.333

363

0.268

المجموع

97.976

365

ف
0.373

0.699

3.081

1.528

0.900

1.200

مستوى الدللة
0.689

0.498

0.030

0.218

0.407

0.302
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أظ د ددرة اليتد ددا ج فد ددي ال د دددو ( )21عد دددخ و د ددود فد ددروق ذاة دزلد دد ،سحمد ددا ي ،عيد ددد متد ددتو
( )α≤0.05ل ددين المتوت ددطاة الحتد ددالي ،لمت ددتو الميد دداخ التيظيم ددي الت ددا د فدددي الم دددار الثايويددد،
الحكوميد دد ،لمحافظد دد ،ك د درلالء تلع د داً لمتغيد ددر الصل د درح للمعلد ددخ فد ددي الدر د دد ،الكليد دد ،،سذ للغد ددة ّيمد دد" ،ف"
( )1.200ولمتتو ( ،)α≤0.302ولخ تكن الهروق ذاة دزل ،سحما ي ،ل ميدع ازلعداد لاتدتثياء
ُلعد "عالّ ،المعلمين لالطللد "،سذ للغدة ّيمد" ،ف" ( )3.0.1ولمتدتو

( ، )α≤0.05لييمدا للغدة

ّيمدد" ،ف" ( )0.343ولمتددتو ( )α≤0.689للعددد "عالّدد ،المدددير لددالمعلمين" ،وللغددة ّيمدد" ،ف"
للعدد "شددؤون المعلمددين ويمددوهخ الم يدي" ( )0..99ولمتددتو ( ،)α≤0.498وللعددد "الدافعيدد "،للغددة
ّيم دد" ،ف" ( )1.42.ولمت ددتو
( )0.900ولمتتو

( ،)α≤0.218واصيد د اًر للغ ددة ّيم دد" ،ف" للع ددد "العمد د واإليت دداج"

(. )α≤0.407

ولمعرف ،عا دي ،هذه الهروق تخ تطليق اصتلار شيهيي للمقارياة اللعدي ،،وال دو ( )22يلين ذل .
الجدول()22

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لبعد "عالقة المعلمين بالطلبة"
في المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة كربالء تبع ا لمتغير الخبرة للمعلم
مستويات متغير الخبرة

البعد

أقل من خمس سنوات

عالقة
المعلمين
بالطلبة

المتوسط

الحسابي
3.90

من خمس سنوات إلى أقل من

3.82

عشر سنوات فأكثر

3.71

عشر سنوات

أقل من خمس
سنوات
-

من خمس سنوات إلى عشر

أقل من عشر سنوات
5.58
-

فأكثر

سنوات

*5.18
*5.11

يالحد ددظ مد ددن ال د دددو ( )22أن الهد ددروق لد ددين المتوتد ددطاة الحتد ددالي ،للعد ددد "عالّد دد ،المعلمد ددين
لالطلل "،في المدار الثايوي ،الحكومي ،لمحافظ ،كرلالء تلعداً لمتغيدر الصلدرح للمعلدخ تعدز للمعلمدين
ذوي الصلرح "أّ من صم

تيواة" ،و "من صم

تيواة سلا أّ من عشر تيواة".

الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
اشتم هذا الهم علا عرض لمياّش ،يتا ج الدرات ،التي تخ التوم سلي دا وفقداً كتد لت ا،
والتومياة التي ّدمت ا الدرات ،في يوء يتا

ا وكما يأتي:

أولا :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي ينص على:
ما متتو الذكاء الثقافي لد مديري المدار الثايوي ،الحكومي ،لمحافظ ،كرلالء من و ،
يظر المعلمين؟
أشارة اليتا ج في ال دو ( )6سلا أن متتو الذكاء الثقافي لدد مدديري المددار الثايويد،
الحكوميدد ،لمحافظدد ،ك درلالء مددن و دد ،يظددر المعلمددين كددان مرتهع داً ،للدر دد ،الكليدد ،ول ميددع اكلعدداد
لاتددتثياء ُلعددد "الددذكاء الثقددافي المعرفددي" الددذي كددان متددتواه متوتددطاً .ويتيددك مددن هددذه اليتي دد ،أن
مديري هذه المدار لدي خ متتو عا ع من الذكاء الثقافي الذي يعد أم اًر يرورياً للعم اإلداري في
المدددار الثايويدد ،الحكوميدد ،،يظد اًر لتيد هدوت الصلهيدداة الثقافيدد ،المحليدد ،للطللدد ،والمعلمددين ،والددذي يتطلددب
سلمامد داً كافيد داً ل ددذه الثقاف دداة المصتله دد ،،ومت ددتو ميات ددلاً م ددن ال ددذكاء الثق ددافي ،يم هك ددي خ م ددن التهاعد د
اإلي الي مع أعياء الم تمع المدرتي كاف ،،ولما ييمن للو اكهداف التيظيميد .،وّدد تعدز هدذه
اليتي دد ،المرتهع دد ،سل ددا م ددا يتمت ددع ل ددي الم ددديرون م ددن وع ددي واد ار كهمي دد ،ال ددذكاء الثق ددافي ،كم ددا ي ددر
المعلمددون مع ددخ ذل د  .ورلمددا تعددود هددذه اليتي دد ،سلددا أن المددديرين أيهت د خ لدددي خ الرللدد ،للتكيددف مددع
الطلل دد ،والع دداملين اآلصد درين م ددن ثقاف دداة متلايي دد ،ل دددف تيت ددير اكداء المدرت ددي وتحقي ددق اكه ددداف
المر ددوح ،أو أن المددديرين لدددي خ الم دداراة المطلولدد ،والمعرفدد ،الكافيدد ،للتهاعد والتعامد اإلي ددالي مددع
ميع اكفراد داص مدارت خ ،والتي ّد تعك

متتو الذكاء الثقافي لد هؤزء المديرين.
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واتهقددة هددذه اليتي دد ،مددع مددا تومددلة سليددي د ارتدد ،أولدددرز و صددرون ( Oolders, et al.,
 )2008ود ارتدد ،يددوفتن ( )Naughton, 2010ود ارتدد ،هيا يدد )2104( ،ود ارتدد ،الريددان ()2103
ودرات ،الزيديين ( )2103ودرات ،الممري (.)2107
أما لاليتل ،كلعاد الذكاء الثقافي اكرلع ،،فكاية مياّشت ا علا اليحو اآلتي:
ُ .0بعد الذكاء الثقافي الدافعي:
هليي ددة اليت ددا ج ف ددي ال دددو ( )4أن مت ددتو ال ددذكاء الثق ددافي ال دددافعي لد دد م ددديري الم دددار
الثايويدد ،الحكوميدد ،لمحافظدد ،ك درلالء كددان مرتهع داً .وّددد تيتددب هددذه اليتي دد ،سلددا أن المددديرين لدددي خ
التتوق في ظ ثقاف ،أو ثقافاة مصتله ،عدن ثقافدات خ اكمدلي ،،فيدالً عدن
التعود علا ه
المقدرح علا ه
مقدددرت خ علددا التكيددف مددع اليددغوط التددي ّددد تيددتج مددن و ددود أفدراد أو ماعدداة ييتمددون سلددا ثقافدداة
مصتله ،عن ثقافات خ .ورلما تعود هذه اليتي  ،المرتهع ،سلا شعور المديرين لازرتياا والمتع ،،عيددما
يتهاعلون مع أفراد ييتتلون سلا ثقاف ،أو ثقافاة متلايي ،عن ثقافت خ اكملي .،وّد تعز هذه اليتي ،
أيياً سلا مدا يتمتدع لدي المدديرون مدن ثقد ،يتمكيدون مدن صالل دا ممارتد ،عمليد ،التوامد از تمداعي
مددع أفدراد الم تمعدداة المحليدد ،والددذين ييتمددون سلددا ثقافدداة ليتددة مألوفدد ،ل ددؤزء المددديرين ،وّددد تددؤدي
مثد هددذه الممارتدد ،والتهاعد اإلي ددالي مددع المتددتهيدين مددن الصدددماة المدرتددي ،سلددا شددعور المددديرين
ليددوت مددن المتعدد ،فددي أثيدداء ّيددام خ لالتعامد مددع هددؤزء اكفدراد وتقددديخ الصدددماة المطلولدد ،سلددي خ علددا
الرلخ من التلاين الوايك لين ثقافتي كال الطرفين.
ُ .7بعد الذكاء الثقافي السلوكي:
أشد ددارة اليتد ددا ج فد ددي ال د دددو ( )5سلد ددا أن متد ددتو الد ددذكاء الثقد ددافي التد ددلوكي لد ددد مد ددديري
المدار الثايوي ،الحكومي ،لمحافظ ،كرلالء كان مرتهعاً .وّد تعز هذه اليتي د ،سلدا مقددرح المدديرين
علددا تغييددر تددلوك خ اللهظددي مددن حيددث الل دد ،المياتددل ،ويل درح المددوة ومعددد تددرعتي عيدددما يددتخ
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التهاع مع أفراد من ثقافاة أصر  ،مما ّد يشير سلا معرفد ،هدؤزء المدديرين لالثقافداة المحليد ،التدي
يتعدداملون مددع أفرادهددا ،ورلمددا تيتددب هددذه اليتي دد ،سلددا مقدددرح المددديرين علددا أن يلد هددلوا تعليدراة الو ددي
وفقداً لمددا يتطللددي التعامد مددع اكفدراد مدن ثقافدداة أصددر

فيدالً عددن مقدددرت خ علدا التيويددع فددي معددد

التددرع ،فددي الكددالخ وفددي اتددتصداخ الوّهدد ،فددي أثيدداء الكددالخ أو المددمة ولمددا يياتددب طليعدد ،المواّددف
المتلايي ،في الثقافاة المحلي ،المتيوع ،،ورلما عك

ذل مقدرح هدؤزء المدديرين علدا تغييدر تدلوك خ

لير اللهظي في يوء متطللاة التهاع مع تل الثقافاة المصتله ،عن ثقافات خ اكملي.،
 .3بعد الذكاء الثقافي ما وراء المعرفة:
أظ ددرة اليتددا ج فددي ال دددو ( )3أن متددتو الددذكاء الثقددافي مددا وراء المعرفدد ،لددد مددديري
اللعددد كددان مرتهع داً .وّددد تعددود هددذه اليتي دد،
المدددار الثايويدد ،الحكوميدد ،لمحافظدد ،ك درلالء فددي هددذا ُ
المرتهع دد ،سل ددا مق دددرح الم ددديرين عل ددا تكيي ددف مع د درفت خ الثقافي دد ،عي ددد التهاعد د والتعامد د م ددع الطللددد،
والمعلم ددين ال ددذين ييتم ددون سل ددا ثقاف دداة مصتله دد ،ع ددن ثقاف دداة الم ددديرين ،وك ددذل مق دددرت خ عل ددا سد ار
المعرف ،الثقافي ،عيدما يتهاعلون مع أفراد من ثقافاة أو صلهياة ثقافي ،متلايي ،عن ثقافت خ اكمدلي،،
وادراك خ ل ذه المعرف ،عيدد تطليق دا فدي تهداعالت خ وتعدامالت خ مدع اكفدراد مدن صلهيداة ثقافيد ،أصدر .
ورلمددا عكتددة هددذه اليتي دد ،ثقدد ،المددديرين لأيهت د خ يتي دد ،لتأكدددهخ مددن دّدد ،المعلومدداة ذاة العالّدد،
لالمعرف ،الثقافي ،في أثياء التعام مع أعياء الم تمدع المدرتدي الدذين ييتتدلون سلدا صلهيداة ثقافيد،
مغايرح.
 .7بعد الذكاء الثقافي المعرفي:
أش ددارة اليت ددا ج ف ددي ال دددو ( )7أن مت ددتو ال ددذكاء الثق ددافي المعرف ددي ل ددد الم ددديرين ك ددان
متوتددطاً .وّددد تعددز هددذه اليتي دد ،سلددا أن المددديرين لدددي خ المعرفدد ،الالزمدد ،لددالقيخ الثقافيدد ،التددا دح فددي
الم تمع والميلثق ،من الصلهياة الثقافي ،المتعددح ،والمعتقداة الدييي ،المتيوع ،التي يدؤمن ل دا اكفدراد
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من ثقافاة مصتله ،،فيالً عدن معدرفت خ لأيظمد ،الدزواج لدد اكّليداة الديييد ،،ومتطللداة تيهيدذ هدذه
اكيظم ،،ومعرفت خ لالقواعدد المرتلطد ،لتعليدراة تدلو اكفدراد ليدر اللهظدي ،وّواعدد اللغداة اكصدر
من حيث اتتصداخ المهرداة والقواعد اللغوي ،واليحوي .،ورلما تيتب هذه اليتي  ،سلا معرف ،المديرين
لالهيون والحرف اليدوي ،التي يمارت ا اكفراد من ثقافاة أصدر  ،فيدالً عدن معدرفت خ للديظخ القايوييد،
ويحتددن متددتو
ييتددر أداءهددخ اإلداري
ه
وازّتمددادي ،لثقافدداة مغددايرح لثقافدد ،المددديرين ،اكمددر الددذي ّددد ه
التهاع والتعام مع اآلصرين ،ولما يحقق اكهداف التيظيمي.،
ثاني ا :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي ينص على:
مددا متددتو الميدداخ التيظيمددي التددا د فددي المدددار الثايويدد ،الحكوميدد ،لمحافظدد ،ك درلالء مددن
و  ،يظر المعلمين؟
أظ ددرة اليتددا ج فددي ال دددو ( )8أن متددتو الميدداخ التيظيمددي التددا د فددي المدددار الثايويدد،
الحكومي ،لمحافظ ،كرلالء كان مرتهعاً مدن و د ،يظدر المعلمدين ،للدر د ،الكليد ،ولأللعداد كافد .،وّدد
تعددز هددذه اليتي دد ،سلددا اهتمدداخ المددديرين لتحهيددز العدداملين مددن معلمددين واداريددين ماديداً ومعيويداً كداء
الم مدداة الميوطدد ،ل ددخ ،وتش د يع خ علددا أداء اكعمددا وزيددادح متددتو اإليتدداج ،في دالً عددن اهتمدداخ
المددديرين لالقيددايا المتعلقدد ،لددالمعلمين ودعددخ يمددوهخ الم يددي ،والعم د علددا تحتددين عالّدد ،المعلمددين
لالطللد دد ،،وعالّد دد ،المد ددديرين أيهت د د خ لد ددالمعلمين ،ل د دددف ازرتقد دداء لمتد ددتو العم د د اإلداري الترلد ددوي
وايعكا

ذل علا العملي ،الترلويد ،لرمت دا ،وذلد مدن صدال ت ي د ،الميداخ التيظيمدي المياتدب الدذي

يدددفع العدداملين ويش د ع خ علددا لددذ مزيددد مددن ال ددد والعطدداء ولمددا يحقددق اكهددداف الترلويدد .،ورلمددا
عكت ددة ه ددذه اليتي دد ،المرتهع دد ،اهتم دداخ م ددديري الم دددار لت ددوفير مي دداخ تيظيم ددي يمكد دي خ م ددن سي دداز
الم مدداة المطلولدد ،علددا الو ددي اككم د  ،وتحقيددق متطللدداة العمليدد ،الترلويدد ،لالشددك المددحيك .وّددد
يتأتا هذا ازهتماخ من ّياع ،المديرين وايماي خ لأهمي ،العالّاة اإلي الي ،لدين العداملين كافد ،داصد
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المدرت ،،وتوفير المتطللاة اليروري ،ل خ ،والعم علدا تقدديخ الصددماة الالزمد ،وتحتدين العالّداة
لين ميع أطراف العملي ،الترلوي ،،لما يؤدي سلا ازرتقاء لمتتو العلمي ،الترلوي ،كماً وكيهاً.
واتهقة هذه اليتي  ،مع ما توملة سليي درات ،التلمي ( )2102واصتلهة مع يتا ج د ارتداة
الظهيري ( ،)2101ولدر ( )2102والديحايي ( )2106والعلدادي ( )2105التدي أظ درة يتا

دا أن

متتو المياخ التيظيمي كان متوتطاً.
وفيما يتعلق لألعاد المياخ التيظيمي ،فقد كاية المياّش ،علا اليحو اآلتي:
ُ .0بعد الدافعية:
هلييددة اليت ددا ج فددي ال دددو ( )9أن متددتو المي دداخ التيظيمددي الت ددا د فددي الم دددار الثايوي دد،
اللعد كان مرتهعداً وّدد تعدز هدذه اليتي د ،المرتهعد ،سلدا ّيداخ سدارح
الحكومي ،لمحافظ ،كرلالء في هذا ُ
المدر لمكافأح الطلل ،مادياً ومعيويداً تشد يعاً ل دخ علدا موامدل ،الد ارتد ،واليشداط فدي أداء الم مداة
المدرتي ،المطلوب مي خ القياخ ل ا ،والعم علا ت ي  ،و مدن الثقد ،لدين الطللد ،،اكمدر الدذي يعدزز
عالّات خ ورلما يددفع خ لمزيدد مدن الممارتداة واليشداطاة المدرتدي ،،وتحقيدق التهاعد اإلي دالي فيمدا
ليي خ ،فيالً عن تزويد الطلل ،لالهرر المياتدل ،التدي مدن شدأي ا تحقيدق ي داح خ فدي أداء الم مداة
والوا لدداة المدرتددي .،ورلمددا عكتددة هددذه اليتي دد ،مددد م ارعدداح اإلدارح المدرتددي ،للحا دداة الد ارتددي،
والتعلميد ،للطللد ،،مددن صدال اتدتصداخ اكتدداليب اإلداريد ،المياتددل ،،فيدالً عدن أتدداليب التعزيدز التددي
تعم علا تقوي ،ازتت الاة التلوكي ،اإلي الي ،ورفع معيوياة الطلل ،وتحتين متتو أدا دخ .وّدد
تيتددب هددذه اليتي دد ،كددذل سلددا مقدددرح اإلدارح المدرتددي ،علددا اإليمدداة لمددا يقولددي الطللدد ،وازتددتمات
لشددكاواهخ ،ومددا يوا ويددي مددن مشددكالة للعم د علددا تددذلي العقلدداة وح د المشددكالة ،والعم د علددا
تعزيددز التددلو اإلي ددالي لددد الطللدد ،وايتقدداد التددلو التددللي الددذي يمدددر عددي خ دون التددأثير فددي
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ال ايب الشصمي ل خ ،فيالً عن عدخ اتتصداخ العقداب أو الت ديدد لاتدتصدامي عيددما يرتكدب لعدض
الطلل ،أصطاء لير مقمودح.
ُ .7بعد اإلنتاج والعمل:
اللعدد كدان
أشارة يتا ج الدرات ،في ال دو ( )01سلا أن متتو المياخ التيظيمي فدي هدذا ُ
مرتهعاً من و  ،يظدر المعلمدين .ورلمدا تيتدب هدذه اليتي د ،المرتهعد ،سلدا أن اإلدارح المدرتدي ،ممثلد،
لمديرها تعم علا ازتتهادح من صلراة الزمالء مدن أعيداء ال ي تدين اإلداريد ،والتدريتدي ،وتوظيه دا
فددي صدمدد ،المدرتدد ،،وتددأثير ذل د سي الي داً فددي المتدديرح الترلويدد ،للمدرتدد ،،في دالً عددن تأكيدددها علددا
ازلتعاد عن سّام ،عالّاة شصمي ،في العم  ،واّام ،عالّاة سيتدايي ،سي اليد ،لدين ميدع العداملين
داص المدرت ،،اكمدر الدذي يدؤدي سلدا سي داز اكعمدا والم مداة المكلهدين ل دا لحيويد .،ورلمدا تعدود
هذه اليتي د ،سلدا اعتمداد ملددأ المشدارك ،فدي حد المشدكالة التدي توا دي اإلدارح المدرتدي ،لشدك عداخ
والمش ددكالة التعليميد دد ،والترلوي دد ،لشد ددك ص ددار ،ايطالّ د داً مد ددن أهمي دد ،مشد ددارك ،الع دداملين فد ددي اتصد دداذ
اإل دراءاة المياتددل ،والق د ارراة المترتلدد ،علي ددا ،ذل د أن مددن يشددار فددي مدديع الق درار تدديعم علددا
تيهيدددذه مدددن

د دد ،،وأن مشدددارك ،عددددح أط د دراف ّدددد تت د د خ لشد ددك أفي د د فد ددي ت د دداوز العقلد دداة وح د د

المشكالة.
وّ ددد تع ددز ه ددذه اليتي دد ،سل ددا أن تحقي ددق أه ددداف العمد د يتطل ددب الوي ددوا ف ددي اإل د دراءاة
وازلتعاد من اتتصداخ اكتاليب الغامي ،التي يمعب أو يتع هذر علدا العداملين سدراك دا ،ولالتدالي ز
يتحقق أي هدف أو س راء يافع .لدذا ز لدد مدن التأكيدد علدا يدرورح تيميد ،المقددرح علدا اإللددات لدد
المدير ،حتا يتتطيع التغلب علا المعولاة التي توا ي في سي از العم  ،فيالً عدن رفدع الدروا
المعيوي ،لد اكفراد العاملين ،وايعكا

ذل لشك سي الي علا اكداء واي از الم ماة .وّد تيتب

هذه اليتي  ،أيياً سلا التدزاخ اإلدارح المدرتدي ،لالصطد ،التديوي ،التدي أعددت ا ،والموازيد ،لدين متطللداة

94

العم د مددن ياحيدد ،،والعالّدداة لددين العدداملين ومع ددخ مددن

دد ،أصددر  ،واليظددر سلددا العم د الروتييددي

لومد ددهي معيق د داً للعم د د  ،ييلغد ددي الد ددتصلر ميد ددي ،واعتمد دداد أتد دداليب سداريد دد ،حديثد دد ،مد ددن شد ددأي ا ت د دداوز
اإل راءاة الروتييي ،،وتأكيد اليمط القيادي الدديمقراطي لومدهي الديمط اكفيد لتحقيدق يتدا ج أفيد
للمؤتت ،الترلوي ،،فيدالً عدن اإلتد اخ الهاعد مدن ميدع العداملين فدي المدرتد ،فدي تطدوير الميداهج
الد ارت ددي ،المعتم دددح ،وازيهت دداا عل ددا الم تم ددع المحل ددي وازت ددتهادح م ددن صلد دراة أفد دراد ه ددذا الم تم ددع،
وتوظيه ا في عملي ،التطوير هذه وفي ك ما يتاعد علا تحقيق اكهداف الترلوي ،للمدرت.،
ُ .3بعد شؤون المعلمين ونموهم المهني:
اللعد كان مرتهعاً من
أظ رة اليتا ج في ال دو ( )00أن متتو المياخ التيظيمي في هذا ُ
و  ،يظر المعلمين .وّد تعود هذه اليتي  ،سلا ّياخ مددير المدرتد ،لدالتصطيط لال تماعداة الم ييد،
التي تعقد للمعلمين من أ

ازرتقاء لمتدتواهخ الم يدي وتمكيدي خ مدن القيداخ لالم مداة الموكلد ،سلدي خ

كما ييلغي .ولذل يعم المدير علا توفير الكتب والممادر ذاة العالّد ،لداليمو الم يدي للمعلمدين،
وتش يع خ علا تلاد الصلدراة فيمدا ليدي خ ،وعلدا ازلتحداق لداللرامج التدريليد ،التدي يدتخ تيظيم دا فدي
أثيدداء الصدمدد ،،فيدالً عددن تزويدددهخ لددلعض الق دراءاة ذاة المددل ،لالم يدد ،مددن أ د تطددويرهخ م يي داً.
ورلما اءة هذه اليتي  ،ايعكاتاً لتأكيد المدديرين علدا ازهتمداخ لتيميد ،المعلمدين ال ددد مدن الياحيد،
الم يي ،،ليتمكيوا من أداء م مات خ لالطريق ،المحيح ،،فيالً عن ش
حث المعلمدين ميعداً علدا زيدارح
المعدارض الترلويد ،وازطدالت علدا مددا في دا مدن لدرامج ومشدروعاة ترلويدد ،،ل ددف توظيدف مدا يمكددن
مي ددا فددي م ددا التدددري  ،مددن أ د ازرتقدداء لالمدرتدد ،التددي يعملددون في ددا مددن اليدداحيتين اككاديميدد،
والترلوي.،
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ُ .7بعد "عالقة المعلمين بالطلبة":
اللعد كدان مرتهعداً
أشارة اليتا ج في ال دو ( )02سلا أن متتو المياخ التيظيمي في هذا ُ
مددن و دد ،يظددر المعلمددين .وّددد يتددتد مددن هددذه اليتي دد ،أن طليعدد ،العالّدد ،التددا دح لددين المعلمددين
وطللت خ سي الي .،وّدد ُييتدب ذلد سلدا أن المعلمدين ُيعددون الطللد ،محدور العمليد ،التعليميد ،،ايطالّداً
من الهلته ،الترلوي ،التي تؤكد هذا الملدأ ،ولذل ف خ يتعون سلا تحديدد الحا داة التعليميد ،لطللدت خ
والعم د علددا سشددلاع ا لمددا يصدددخ العمليدد ،الترلويدد ،ويحقددق أهددداف ا ،ويش د عوي خ علددا العم د لددروا
الهريددق عيددد تكلدديه خ لددلعض الهعاليدداة أو الممارتدداة التعليميدد .،ورلمددا تعددز هددذه اليتي دد ،سلددا ّيدداخ
المعلمددين لاتددتصداخ ازصتلدداراة التحمدديلي ،سلددا ت ارعددي المتددتوياة العلميدد ،للطللدد ،،لحيددث ز تشددك
ه ددذه ازصتل دداراة عل د داً ثق دديالً عل ددي خ ،وز عا قد داً أم دداخ تق دددم خ الد ارت ددي ،فيد دالً ع ددن حت ددن ات ددتصداخ
المعلمين لم ارح اإليماة من صال مقددرت خ علدا ازتدتمات لمدا يقولدي الطللد ،كافد ،دون تمييدز لدين
طالددب و صددر ،وم ارعددات خ لمددا لددين الطللدد ،مددن فددروق فرديدد ،فددي أثيدداء التدددري

أو التكليددف لالوا لدداة

المدرتي.،
ورلما داءة هدذه اليتي د ،المرتهعد ،لقيداخ المعلمدين لاتدتصداخ الثيداء اللهظدي عيدد ّيداخ الطللد،
لأداء حتن ومتميز وتش يع خ علا موامل ،تقدم خ الدراتي ،والعم علدا تيميد ،المواهدب المصتلهد،
لددد الطللدد ،لشددك متددتمر وت ي دد ،الوتددا

الكهيلدد ،لتحقيددق ذل د  ،في دالً عددن تش د يع الطللدد ،علددا

المشددارك ،فددي الددرحالة المدرتددي ،التددي تقيم ددا المدرتدد ،كلدراض تعليميدد ،وترلويدد ،وترفي يدد ،،وتوثيددق
العالّ ،لين الطلل ،ومعلمي خ ،وزيارت خ في ليوت خ في المياتلاة أو الحازة المريي ،التي يتعرض
ل ددا الطللدد ،،اكمددر الددذي يقلهددر اله ددوح لددين الليددة والمدرتدد ،ويوطهددد العالّدد ،لددين المتددتهيدين مددن
الصدماة المدرتي ،ممثلين لالطلل ،وأولياء أمورهخ والقا مين ل دذه الصددماة ممثلدين لداإلدارح المدرتدي،
والمعلمين واإلداريين اآلصرين.
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ُ .6بعد عالقة المدير بالمعلمين:
أظ ددرة اليت ددا ج ف ددي ال دددو ( )06أن مت ددتو المي دداخ التيظيم ددي ف ددي ُلع ددد عالّ دد ،الم دددير
لددالمعلمين كددان مرتهع داً مددن و دد ،يظددر المعلمددين .وّددد تعددز هددذه اليتي دد ،سلددا ّيدداخ المدددير لتقددديخ
المتدداعدح المطلولدد ،للمعلمددين لتمددويب أصطددا خ ت دواء أكايددة أصطدداء لغويدد ،أخ علميدد ،أخ تددلوكي،،
وت اوزهددا ليكويد دوا ّ دددوح لطلل ددت خ ،في دالً ع ددن اط ددالت المعلم ددين علددا الوا ل دداة المكله ددين ل ددا ،وفقد داً
للتعليماة اإلداري ،اليافذح ،وما ييلغي علي خ القياخ لي ،وازلتزاخ ل ذه التعليماة واحترام ا.
ورلما عكتة هذه اليتي ّ ،ياخ مدير المدرت ،لتلرير اكتدلاب التدي أدة سلدا يقدد المعلمدين،
وتأكيده علا ممارت ،اليقد اللياء ولما فيي مملح ،المعلمين والمدرت ،علا حدد تدواء ،وّيامدي كدذل
لازتما الملاشدر وليدر الملاشدر لدالمعلمين زطالع دخ علدا مدا يتدت د مدن أمدور ،وتع هدرف أحدوال خ
وازطم يان علا أوياع خ لشدك متدتمر .وّدد تيتدب هدذه اليتي د ،سلدا ّيداخ المددير لدعدداد ال ددو
الد ارتددي وا دراء أي تعدددي يدراه مياتددلاً وفددي ممددلح ،اكطدراف كافدد ،،ومتدداعدح المعلمددين علددا ح د
المشكالة التي يوا وي دا داصد المدرتد ،،ولصامد ،تلد المشدكالة ذاة العالّد ،لال ايدب الم يدي،
وتددوفير التتد يالة الالزمدد ،ل ددخ لت دداوز العقلدداة والمددعولاة التددي تدوا

خ فددي أثيداء أداء م مددات خ

التعليميد دد ،والترلويد دد .،في د دالً عد ددن تزويد دددهخ ليتد ددا ج الزيد دداراة التد ددي يقد ددوخ ل د ددا المتد ددؤولون اإلداريد ددون
والترلويددون للمدرتدد ،،وازهتمدداخ لالحا دداة الشصمددي ،للمعلمددين والعم د علددا تلليت ددا ّدددر اإلمكددان،
والتماا ل خ لالمغادرح لعد سي ازهخ للم ماة والوا لاة المكلهين ل ا.
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مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث الذي ينص على:
ه تو د عالّ ،ارتلاطي ،ذاة دزل ،سحما ي ،عيد متتو ( )α ≤ 0.05لين متتو الذكاء
الثقددافي لددد مددديري المدددار الثايويدد ،الحكوميدد ،لمحافظدد ،كدرلالء ومتددتو الميدداخ التيظيمددي التددا د
في مدارت خ؟
أش ددارة اليت ددا ج ف ددي ال دددو ( )04سل ددا و ددود عالّ دد ،ارتلاطي دد ،ذاة دزل دد ،سحم ددا ي ،عي ددد
متدتو ( )α ≤ 0.05لدين متدتو الدذكاء الثقدافي لدد مدديري المددار الثايويد ،الحكوميد ،لمحافظد،
كدرلالء ومتددتو الميدداخ التيظيمدي التددا د فددي مدارتد خ .ويتددتد مددن هدذه اليتي دد ،أن للددذكاء الثقددافي
لدد المددديرين تدأثير فددي تحقيددق ميداخ تيظيمددي سي دالي فددي مدارتد خ ،مدن صددال مدا يؤديددي المددديرون
من ممارتاة سداري ،وّيادي ،،وتهاع وتعام سي اليين مع ميع العاملين في مدارت خ.
هتر هذه العالّ ،ازرتلاطي ،اإلي الي ،لين الذكاء الثقدافي والميداخ التيظيمدي التدا د فدي
وّد تُ ه
المدددار الثايويدد ،الحكوميد ،لمحافظدد ،ك درلالء لأيددي كلمددا ارتهددع متددتو الددذكاء الثقددافي لددد المددديرين
ارتهع متتو المياخ التيظيمي في مدارتد خ .وهدذا يشدير سلدا عالّد ،طرديد ،لدين المتغيدرين .فالمددير
الددذي يتمتددع لمتددتو عددا ع مددن الددذكاء الثقددافيّ ،ددد يمتل د الم دداراة المطلولدد ،للتهاع د مددع اآلص درين
لدي اليدد ،،ويدتمكن مددن سد ار المتغيدراة المحيطدد ،لاللي دد ،المدرتددي ،،ورلمددا كايددة لديددي رؤيدد ،وايددح،
عددن طليعدد ،العم د المدرتددي والعدداملين معددي مددن معلمددين واداريددين ّددد تت د ه عليددي تحقيددق اكهددداف
التيظيمي دد ،،والت ددي ّ ددد ت دديعك

عل ددا طليع دد ،المي دداخ التيظيم ددي الت ددا د ،وه ددذا م ددا أكدت ددي اليت ددا ج الت ددي

توملة سليي الدرات ،الحالي ،،والتي أشارة سلا أن متتو المياخ التيظيمي كدان مرتهعداً تدواء أكدان
ذل للدر  ،الكلي ،أخ لأللعاد كاف.،
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مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع الذي ينص على:
ه تو دد فدروق ذاة دزلد ،سحمدا ي ،عيدد متدتو ( )α ≤ 0.05فدي متدتو الدذكاء الثقدافي
لددد مددديري المدددار الثايويدد ،الحكوميدد ،لمحافظدد ،كدرلالء تعددز لمتغيددري ال ددي

والصلدرح مددن و دد،

يظر المعلمين؟
تمة مياّش ،هذا التؤا وفقاً لمتغيري ال ي

والصلرح وكما يأتي:

 .0متغير الجنس:
أشدددارة اليتد ددا ج فد ددي ال ددددو ( )05سلد ددا و د ددود ف ددروق ذاة دزلد دد ،سحمد ددا ي ،عيدددد متد ددتو
( )α ≤ 0.05فددي متددتو الددذكاء الثقددافي تعددز لمتغيددر ال ددي

ولمددالك الددذكور فددي الدر دد ،الكليدد،

ولعدي الذكاء الثقافي التلوكي والذكاء الثقافي المعرفي .وّد تعز هذه اليتي  ،سلا أن الدذكور أكثدر
وعي داً واد ارك داً ل ددذا اليددوت مددن الددذكاء ولعديددي التددلوكي والمعرفددي ،مقاريدد ،لاإليدداث الالتددي ّددد ييشددغلن
لددأمور أصددر ز عالّدد ،ل ددا لالددذكاء وأيواعددي ،وّددد يكددون لددد الددذكور اهتمدداخ أكثددر مددن اإليدداث فددي
الثقاف ،لشك عاخ وما ييلثق عي ا من ذكاء يتمث لالدذكاء الثقدافي الدذي يرللدون فدي معرفتدي وتع هدرف
ألعدداده ،وتددأثيره فددي العم د اإلداري المدرتددي ،ويشددأح هددذا الددذكاء وتطددويره وكيددف يمكددن تيميتددي لددد
اإلداريددين ،ومددد الها دددح التددي تترتددب علددا المؤتتدد ،الترلويدد ،يتي دد ،تمتددع اإلداريددين ل ددذا اليددوت مددن
الذكاء .ورلما تيتب هذه اليتي  ،سلا أن الذكور لدي خ الرلل ،وازهتماخ ل دذا الدذكاء الدذي يعدد حدديثاً
لتعرف ميامييي ،أمالً فدي ممارتدتي مدع الطللد ،ومدع الدزمالء ،فدي المتدتقل تدواء أكدايوا معلمدين أخ
ه
سداريين أتيحة ل خ فرم ،ممارت ،الددور اإلداري أو القيدادي علدا متدتو المدرتد .،فدي حدين ّدد ز
يكون لد اإلياث مث هذا التمور أو الطموا لتلوأ موّع سداري مدرتي.
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واتهقددة هددذه اليتي دد ،مددع مددا تومددلة سليددي د ارتدد ،هيا يدد )2104( ،ود ارتدد ،الريددان ()2103
ود ارتدد ،الزيددديين ( )2103واصتلهددة هددذه اليتي دد ،مددع مددا تومددلة سليددي د ارتدد ،لدددر ( )2102ود ارتدد،
الديحايي ( )2106ودرات ،الممري (.)2107
 .7متغير الخبرة:
أشدددارة اليتد ددا ج فد ددي ال ددددو ( )07سلد ددا و د ددود فد ددروق ذاة دزل دد ،سحمد ددا ي ،عيدددد متد ددتو
( )α ≤ 0.05في متدتو الدذكاء الثقدافي وألعداده اكرلعد .،وأظ درة يتدا ج اصتلدار شديهيي فدي ال ددو
( )08أن الهروق تعز للمعلمين ذوي الصلرح (أّ من صم

تديواة) و(مدن صمد

تديواة سلدا أّد

من عشر تيواة) .وّد يتتد من هذه اليتي  ،أن الصلرح كلما طالة ّ تأثيرها أو تالشا تددري ياً،
لتعرف اكفراد ل ذا اليوت من الذكاء وتكيه خ معي ،فيملك اكمر اعتياديداً كمدحاب الصلدرح الطويلد،،
ه
زعتيددادهخ علددا التددلو الددذي يعك د

هددذا الددذكاء .وّددد يعددز تددلب و ددود الهددروق الدالدد ،سحمددا ياً

كمحاب الصلرح القميرح والمتوتط ،،سلا أن المعلمين من هاتين اله تين( :أّ من صم
و(من صم

تيواة)،

تيواة سلا اّ من عشر تيواة) ز يزالون حديثي الصلرح عن مدا ي دري فدي مدارتد خ

من ممارتاة وا راءاة وأتاليب فدي المواّدف المصتلهد .،وحيدث أن هدذه اليشداطاة المتيوعد ،تتطلدب
يوعاً من الذكاء ،ومن لين أيوات الذكاء التي تلدو في أثياء التعام مع اآلصرين هدو الدذكاء الثقدافي،
فدن أمحاب الصلرح القميرح والمتوتطّ ،،د يكون لدي خ اهتماخ ورلل ،أكثدر ورلمدا دافعيد ،أعلدا مدن
أمددحاب الصل درح الطويلدد ،فددي هددذا اليددوت مددن الددذكاء الددذي ّددد يشددغ تهكيددرهخ لتعددرف يشددأتي وتطددوره
وألعدداده ومددا تترتددب عليددي مددن يتددا ج تتعلددق لالعمليدد ،الترلويدد ،لشددك عدداخ والعمليدد ،اإلداريدد ،المدرتددي،
لشك صار.
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واتهقدة هدذه اليتي دد ،مدع مددا تومدلة سليدي د ارتدد ،الدديحاييي ( ،)2106واصتلهددة هدذه اليتي دد،
مدع مدا تومدلة سليدي د ارتداة لددر ( )2102والريدان ( )2103والزيدديين ( )2103التدي تومدلة سلدا
عدخ و ود فروق ذاة دزل ،سحما ي ،عيد متتو ( )α ≤ 0.05تعز لمتغير الصلرح.
خامس ا :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس الذي ينص على:
ه تو د فروق ذاة دزل ،سحما ي ،عيد متتو ( )α ≤ 0.05في متتو المياخ التيظيمي
التددا د فددي المدددار الثايويدد ،الحكوميدد ،لمحافظدد ،ك درلالء تعددز لمتغيددري ال ددي

والصل درح مددن و دد،

يظر المعلمين؟
تمة مياّش ،هذا التؤا في يوء متغيري ال ي

والصلرح وعلا اليحو اآلتي:

 .0متغير الجنس:
هلييد ددة اليتد ددا ج فد ددي ال د دددو ( )09عد دددخ و د ددود فد ددروق ذاة دزلد دد ،سحمد ددا ي ،عيد ددد متد ددتو
( )α ≤ 0.05فدي متدتو الميداخ التيظيمدي التدا د فدي المددار الثايويد ،الحكوميد ،لمحافظد ،كدرلالء
تعز لمتغير ال ي

في الدر  ،الكلي ،واكلعاد كاف ،لاتتثياء لعد "شؤون المعلمين ويموهخ الم يدي"،

سذ كان الهرق لمالك الذكور .وّد يعز عدخ و ود الهروق الدال ،سحما ياً سلا أن المعلمين من كدال
ال يتين متهقون علا ومدف الميداخ التيظيمدي التدا د فدي مدارتد خ .وهدذا ازتهداق ّدد يشدير سلدا أن
متغير ال ي

لي

من المتغيراة التي تحدث فرّاً في ازتت ال ،عيد ومدف الميداخ التيظيمدي .أمدا

لاليتلُ ،للعد "شؤون المعلمين ويموهخ الم يي" فقد ييتدب الهدرق فدي ازتدت ال ،لدين الدذكور واإليداث،
اللعد يتياو القيايا الشصمي ،،والشؤون الصام ،لالمعلمين والتي ّد يكون لك ف د ،أو
سلا أن هذا ُ
دي

رأي صددار .ورلمددا يعددز التدلب فددي أن اليتي دد ،دداءة لمدالك الددذكور ،سلددا أن المعلمددين ّددد

يولون شؤوي خ الصام ،اهتماماً أكثر من المعلماة وز تيما تل المتعلق ،ليموهخ الم يي .فقدد يكدون
لد المعلمين طموا أعلدا مدن زمديالت خ فدي الحمدو علدا مواّدع سداريد ،،في تمدون ليمدوهخ الم يدي
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لشددك أكثددر .أو أن المعلمددين فيدالً عددن طمددوح خ ورللددت خ فددي هددذا اليمددو ،لمقدددورهخ المشددارك ،فددي
الدوراة التدريلي ،التي عادح ما تتخ لعد الدواخ الرتمي ،لشك أكثر مدن المعلمداة الالتدي ّدد ييشدغلن
لاكمور الليتي ،ومتطللاة العا ل ،،وعدخ تهرل خ لاللتحاق لمث هذه الدوراة لتحقيق يمدوهن الم يدي،
ولصام ،سذا كاية أماكن سّام ،الدوراة التدريلي ،لعيدح عن أماكن تكياهن.
واتهقددة هددذه اليتي دد ،مددع مددا تومددلة سليددي د ارتددتا لدددر ( )2102والددديحايي ( )2106اللتددين
أظ رتا عدخ و ود فروق دال ،سحما ياً تعز لمتغير ال ي .
 .7متغير الخبرة:
أظ ددرة يت ددا ج تحليد د التل دداين اكح ددادي ف ددي ال دددو ( )20ع دددخ و ددود ف ددروق ذاة دزل دد،
سحمددا ي ،عيددد متددتو ( )α ≤ 0.05فددي متددتو الميدداخ التيظيمددي التددا د فددي المدددار الثايويدد،
الحكومي ،لمحافظ ،كرلالء تعز لمتغير الصلرح في الدر  ،الكلي ،واكلعاد كافد ،لاتدتثياء ُلعدد "عالّد،
المعلمددين لالطللدد ."،وّددد يعددود عدددخ و ددود الهددروق الدالدد ،سحمددا ياً سلددا أن المعلمددين علددا اصددتالف
صلرات خ لخ يصتلهدوا فدي ومدف الميداخ التيظيمدي التدا د فدي مدارتد خ ،ويعيدي هدذا ازتهداق أن متغيدر
الصلرح من المتغيراة التي لخ تحدث أي فرق فدي س الداة المتدت يلين مدن المعلمدين والمعلمداة ،ممدا
ّدد يشدير سلدا أن هدذا المتغيدر ليدر مدؤثر فدي ومدف الميداخ التيظيمدي ،لاعتلدار أن هدذا الميداخ هدو
ومددف لطليعدد ،العالّدداة واإل دراءاة الرتددمي ،وليددر الرتددمي ،والتددي تحدددث داص د المدرتدد ،،والتددي
تحدث داص المدرت ،،والتي يمكن سدراك ا من المعلمين كاف ،لغدض اليظدر عدن تديواة الصلدرح التدي
ّيددوها فددي المدرتدد ،أو فددي الم يدد ،لشددك عدداخ .أمددا لاليتددل ،للهددرق الدددا سحمددا ياً فددي ُلعددد "عالّدد،
الطلل ،لالمعلمين" والذي يعز كمحاب ف تي الصلرح (أّ مدن صمد

تديواة) و(مدن صمد

تديواة

سلددا أّد مددن عشددر تدديواة) ،كمددا أشددار سلددا ذلد اصتلددار شدديهيي ( )Scheffeللمقاريدداة اللعيدددح فددي
ال دو ( )22فقد ييتدب ذلد سلدا أن المعلمدين مدن أمدحاب الصلدرح القمديرح أو المتوتدط ،،يميلدون
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سلا سثلاة ذوات خ ومقددرت خ علدا أداء اكعمدا والم مداة الميوطد ،ل دخ مدن صدال عالّدات خ لالطللد،
تواء تخ ذل داص الغرف ،المهي ،أخ صار ا .لييما ّد تلدو مث هذه العالّ ،لاليتل ،للمعلمدين ذوي
الصل درح الطويلدد ،،علددا أي ددا روتيييدد ،،ورلمددا أُمدديب المعلمددون لالمل د مددن هددذه العالّدد ،التددي تكددررة
تيواة كثيرح.
واتهقة هذه اليتي د ،مدا مدا تومدلة سليدي د ارتدتا لددر ( )2102والميل دي ( ،)2104واصتلهدة
مع درات ،الديحايي ( )2106التي توملة سلا و ود فروق دال ،سحما ياً لمتغير الصلرح.
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التوصيات:
لياء علا اليتا ج التي توملة سلي ا الدرات ،الحالي ،،تمة التومي ،لما يأتي:
 .0أش ددارة اليت ددا ج ف ددي التد دؤالين اكو والث ددايي سل ددا أن مت ددتويي ال ددذكاء الثق ددافي ل ددد م ددديري
المدددار الثايويدد ،الحكوميدد ،لمحافظدد ،ك درلالء ،والميدداخ التيظيمددي التددا د فددي مدارت د خ كايددا
مدرتهعين ،وعليددي يومددا لالحهدداظ علددا هددذين المتددتويين المدرتهعين لكد مددن الددذكاء الثقددافي
والميدداخ التيظيمددي لتقددديخ التعزيددز المددادي والمعيددوي للمددديرين لتش د يع خ علددا اإللقدداء علددا
هذين المتتويين.
 .2تعميخ يتا ج الدرات ،الحالي ،المتعلق ،لالذكاء الثقافي والميداخ التيظيمدي علدا ميدع المددار
الثايوي ،الحكومي ،لمحافظ ،كرلالء لالطالت علا المتتو الدذي يمدار فيدي الدذكاء الثقدافي
للمديرين ومتتو المياخ التيظيمي التا د في مدارت خ.
 .6س دراء د ارتدد ،ارتلاطيدد ،لتعددرف العالّدد ،لددين الددذكاء الثقددافي للمددديرين ومتغي دراة أصددر مث د :
اكيماط القيادي ،،واتتراتي ياة سدارح المرات التيظيمي ،والثقاف ،التيظيمي ،،والثق ،التيظيمي.،
 .4س راء درات ،مماثل ،للدرات ،الحالي ،علا ال امعاة الحكومي ،وال امعاة الصام.،
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مرتي ،ميير ( .)2110اإلدارة المدرسية الحديثة ،القاهرح :عالخ الكتب.
الممري ،ايا

رميان ( .)2017متتو الذكاء الثقافي لد الطللد ،الموهدولين الملتحقدين للريدامج

موهل ،الميهي ازث ار ي في ظ المتغيراة الديمغرافي .،مجلة الجامعـة السـالمية للدراسـات
التربوية والنفسية.208-186 ،)2(25 ،
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109
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الملحق ()0
أداتا الدراسة بصيغتيهما األوليتين
جامعة الشرق األوسط
كلية العلوم التربوية

قسم إدارة والقيادة التربوية
الفاضل الدكتور/ه  ..........................................................المحترم/ه
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
تُ ِعد اللاحث ،درات ،لعيوان "الذكاء الثقافي لد مديري المدار الثايوي ،لمحافظ ،كدرلالء فدي
الع دراق وعالّتددي لالميدداخ التيظيمددي التددا د فددي مدارت د خ مددن و دد ،يظددر المعلمددين" وذل د اتددتكمازً
لمتطللاة الحمو علا در  ،الما تتير في الترلي / ،تصمر اإلدارح والقيادح الترلوي ،من امعد،
الشرق اكوتط ،في عمان ،اكردن.
ولتحقيددق أهددداف الد ارتدد ،تددخ اعتمدداد اتددتلايتين سحددداهما متر مدد ،سلددا اللغدد ،العرلي د :،لتعددرف
مت ددتو ال ددذكاء الثق ددافي للم ددديرين ،واكص ددر طورت ددا اللاحث دد ،لمعرف دد ،المي دداخ التيظيم ددي الت ددا د ف ددي
المدار من و  ،يظر المعلمين.
ويظ اًر لما يع دده فديكخ مدن صلدرح ود اريد ،ومعرفد ،متعمقد ،فدي هدذا الم دا  ،فددن اللاحثد ،تيدع لدين
أيددديكخ ازتددتلايتين المدرفقتين ،ار يدد ،مدديكخ سلددداء مالحظدداتكخ لشددأي ا مددن حيددث مالءمدد ،فقرات مددا لمويددوت
الدرات ،،ومد دّ ،التر م ،لالتتلاي ،اكولا ،وه هي لحا  ،سلا تعدي  ،وما التعدي المقترا.
علمداً لدأن سلدددا اإل الد ،عددن كلتدا ازتددتلايتين هدي -:ليدر موافددق لشددح ،ليددر موافدق ،ليددر
متأكد ،أوافق ،أوافق لشدح.
شاكرحً لكخ حتن تعاويكخ
وتفضلوا بقبول فائق الحترام مع التقدير
الباحثة

منى كاظم عبد المهدي المظفر
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استبانة الذكاء الثقافي في صورتها األجنبية
وترجمتها إلى العربية
البعد :السلوك Behavior
الرقم

الفقــــــــرات

.0

He changes his verbal behavior (E. g.
Accent, Tone. Rate) when cross cultural
interaction (working effectively across
cultures) requires it.
يغير المدير تلوكي اللهظي (الل  ،،يلرح الموة،
معد ترع ،الموة) عيدما يتطلب التهاع علر
الثقافاة ذل .

.2

He used pause and silence differently to
suit different cross – cultural situations
يتتصدخ المدير الوّه ،أو الموة ليياتب المواّف
المتلايي ،في الثقافاة المصتله.،

.6

He varies the rate of his speaking when a
cross – cultural situation requires it.
ييوت المدير في معد الترع ،في كالمي عيدما يتطلب
الموّف علر الثقافي ذل .

.4

He alters his facial expressions when a
cross – cultural interaction requires it.
يلد تعليراة و ي عيدما يتطلب التهاع علر
الثقافي ذل .

.5

He changes his non-verbal behavior
when a cross – cultural interaction
requires it.
يغير المدير تلوكي لير اللهظي عيدما يتطلب التهاع
الثقافي ذل .

انتماء الفقرة للبعد
منتمية

غير
منتمية

صالحية الفقرة
صالحة

غير

بحاجة إلى

صالحة

تعديل

التعديل المقترح

117

Motivation  الدافعية:البعد
He enjoys interacting with people from
different cultures

.3

يتتمتع المدير عيدما يتهاع مع أفراد من ثقافاة
.،مصتله
He is confident that he can socialize with
locals in a culture that is unfamiliar to
him.

.7

 في التوام از تماعي مع التكان،لديي الثق
. لي، لير مألوف،المحليين من ثقاف
I am sure that he can deal with the stress of
adjusting to cultures that are new to him.

.8

واثق من مقدرتي علا التعام مع يغط التكيف مع
.الثقافاة ال ديدح لي
.9

He enjoys living in cultures that are
unfamiliar to him.
. لي،في ثقافاة لير مألوف

يتتمتع المدير لالعي

I am confident that he caught a
accustomed to the shopping conditions in
a different culture.

.01

واثق من مقدرح المدير علا التعود علا ظروف
.، مصتله،التتوق في ثقاف

Cognitive abilities  المقدرات المعرفية:البعد
He knows the rules (e. g. vocabulary,
grammar) of other languages .
يعرف المدير ّواعد اللغاة اكصر من حيث المهرداة
.واليحو

.00
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He knows the legal and economic system
of other cultures.

.02

.  للثقافاة اكصر، وازّتمادي، القايويي،يعرف اكيظم
He knows the arts and crafts of other
cultures.

.06

.  للثقافاة اكصر،يعرف المدير الهيون والحرف اليدوي
.04

He knows the cultural values and
religious beliefs of other cultures.
 للثقافاة، والمعتقداة الدييي،يعرف المدير القيخ الثقافي
. اكصر
He knows the marriage systems of other
cultures.

.05

. يعرف مراتيخ الزواج للثقافاة اكصر
He knows the rules of expressing nonverbal behaviors toward other cultures.

.03

يعرف ّواعد تعليراة التلو لير اللهظي سزاء
. الثقافاة اكصر

Metacognitive abilities  المقدرات ما وراء المعرفة:البعد
He is conscious of the cultural
knowledge he uses when interacting with
people with different cultural
backgrounds.

.07

 عيدما يتهاع مع، الثقافي،يدر المدير المعرف
.، مصتله،اآلصرين من صلقياة ثقافي
He adjusts his cultural knowledge as he
interacts with people from a culture that
is unfamiliar to him.
، عيدما يتهاع مع أفراد من ثقاف،يكيف معرفتي الثقافي
. لي،لير مألوف

.08
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He is conscious of the cultural
knowledge he applies to cross – cultural
interactions.

.09

 التي يطلق ا في تهاعالتي، الثقافي،يدر المدير المعرف
. مع الثقافاة اكصر
He checks the accuracy of his cultural
knowledge as he interacts with people
from different cultures.
 عيدما يتهاع مع أفراد، معرفتي الثقافي،ّيتأكد من د
.،من ثقافاة مصتله

.21
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استبانة المناخ التنظيمي
من وجهة نظر المعلمين
البعد األول :عالقة المدير بالمعلمين

الفقــــــــرات

الرقم
يعم المدير علا:
.0

ازتما لالمعلمين يومياً.

.2

متاعدح المعلمين علا ح مشكالت خ الم يي.،

.6

متاعدح المعلمين علا تمويب أصطا خ.

.4

ازهتماخ لحا اة المعلمين الشصمي.،

.5

تلرير أتلاب يقده للمعلمين.

.3

تقرير ك ما يتعلق لال دو المدرتي.

.7

سطالت المعلمين علا وا لات خ.

.8

توفير التت يالة الالزم ،للمعلمين.

.9

سلال المعلمين ليتا ج زياراة كلار الزوار للمدرت.،

.01

التماا للمعلمين لمغادرح المدرت ،لعد سي از ما علي خ

من وا لاة.

البعد الثاني :شؤون المعلمين ونموهم المهني
يعم المدير علا:
.00

تزويد المعلمين لقراءاة تتعلق لم يت خ.

انتماء الفقرة للبعد
منتمية

غير
منتمية

صالحية الفقرة
صالحة

غير

بحاجة إلى

صالحة

تعديل

التعديل المقترح
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.02

توفير الم ار ع الالزم ،للمعلمين.

.06

ازهتماخ لالمعلمين ال دد.

.04

التصطيط لال تماعاة الم يي ،للمعلمين.

.05

تش يع المعلمين علا تلاد الصلراة فيما ليي خ.

.03

حث المعلمين علا زيارح المعارض الترلوي.،

.07

تش يع المعلمين علا ازلتحاق للرامج التدريب في
أثياء الصدم.،

البعد الثالث :عالقة المعلمين بالطلبة
يعم المعلخ علا-:
.08

اعتلار الطلل ،محور العملي ،الترلوي.،

.09

تحديد حا اة الطلل ،التعليمي،

.21

زيارح الطلل ،في ميازل خ.

.20

ازتتمات ل ميع الطلل.،

.22

اتتصداخ الثياء اللهظي.

.26

مراعاح الهروق الهردي ،لين الطلل.،

.24

تيمي ،مواهب الطلل ،لاتتمرار.

.25

مشارك ،الطلل ،في الرحالة المدرتي.،

.23

تش يع الطلل ،علا العم لروا الهريق.
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.27

اتتصداخ اصتلاراة تراعي متتوياة الطلل.،

البعد الرابع :الدافعية
يعم المعلخ علا-:
.28

مكافأح الطلل.،

.29

مراعاح حا اة الطلل ،التعليمي.،

.61

اتتصداخ أتاليب التعزيز المياتل.،

.60

ت يب الت ديد لالعقاب.

.62

سي اد و من الثق ،لين الطلل.،

.66

ازتتمات سلا هموخ الطلل ،وتظلمات خ.

.64

ايتقاد التلو التللي دون المتا

.65

سعطاء الطلل ،الهرم ،لتحقيق الي اا المدرتي.

.63

ازلتعاد عن اآلصرين.

.67

ازهتماخ لالحوافز المادي.،

الشصمي.،

لاليواحي

البعد الخامس :العمل واإلنتاج
يعم المدير علا:
.68

ازلتعاد عن العالّاة الشصمي ،في م ا العم .

.69

المشارك ،في ح المشكالة التعليمي.،

.41

ازلتعاد عن اكمور الغامي.،
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.40

تيمي ،مقدرتي علا اإللدات في العم .

.42

اإلت اخ في تطوير المياهج الدراتي.،

.46

ازلتزاخ لالصط ،التيوي ،للمدرت.،

.44

ازتتهادح من صلرح الزمالء في المدرت.،

.45

اعتلار اكعما الروتييي ،تعيق العم .

.43

سظ ار روا معيوي ،عالي ،في العم .

.47

الموازي ،لين العم والعالّاة مع العاملين.

.48

أداء العم لحيوي.،
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الملحق ()7
قائمة بأسماء محكمي أداتي الدراسة
الرقم

اللقب العلمي والسم

الجامعة

0

أ.د .علد ال لار اللياتي

الشرق اكوتط

2

أ.د .لازي ما صليه،

الشرق اكوتط

6

أ.د .محمود الحديدي

الشرق اكوتط

4

د .أم د الدرادك،

الشرق اكوتط

5

د .تغريد المؤميي

الشرق اكوتط

3

أ.د .هايي الطوي

اكرديي،

7

أ.د .أيمار الكياليي

اكرديي،

8

أ.د .عاطف مقالل،

عمان العرلي،

9

أ.د .أتام ،حتوي،

عمان العرلي،

01

أ.د .تالم ،طيا

اكرديي،
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الملحق ()3
أداتا الدراسة بصورتيهما النهائيتين
جامعة الشرق األوسط
كلية العلوم التربوية

قسم اإلدارة والقيادة التربوية
أختي المدرسة  /أخي المدرس ....
تقددوخ اللاحثدد ،لددد راء د ارتدد ،لعي دوان "الددذكاء الثقددافي لددد مددديري المدددار الثايويدد ،لمحافظدد،
كرلالء في العراق وعالّتي لالمياخ التيظيمي التا د في مدارت خ من و  ،يظر المعلمين" لذا أر دو
مدديكخ اإل الدد ،عددن فق دراة ازتددتلايتين الم درفقتين لويددع سشددارح (×) أمدداخ ك د فق درح تعلددر عددن و دد،
يظددركخ مددن اكلدددا الصمتد ،،ملدد ،تحددري الدّدد ،والمويددوعي ،فددي س ددالتكخ ،علمداً لددأن ليايدداة هدداتين
ازتتلايتين ز تتتصدخ سز كلراض اللحث العلمي.
مع احترامي وتقديري
الباحثة

منى كاظم عبد المهدي المظفر

المتغيرات الديموغرافية
 -0ال ي :

ذكر

أيثا

 -2المؤه العلمي:

دللوخ

لكالوريو

 -6الصلرح:

أّ من صم

تيواة

 01تيواة فأكثر

دراتاة عليا

 5سلا أّ من  01تيواة
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أولا :استبانة الذكاء الثقافي( :أرجو وضع إشارة (×) أما كل فقرة في المكان الذي يعبر عن
وجهة نظرك)

الفقــــــــرات

الرقم

البعد :السلوك Behavior
.20

يغير المدير تلوكي اللهظي (الل  ،،يلرح الموة ،معد ترع،

.22

يتتصدخ المدير الوّه ،أو الممة ليياتب المواّف المتلايي ،في

الموة) عيدما يتطلب التهاع لين الثقافاة ذل .

الثقافاة المصتله.،
.26

ييوت المدير في معد الترع ،في كالمي عيدما يتطلب الموّف ما
لين الثقافاة ذل .

.24

يلد المدير تعليراة و ي عيدما يتطلب التهاع لين الثقافاة

.25

يغير المدير تلوكي لير اللهظي عيدما يتطلب التهاع لين

ذل .

الثقافاة ذل .

البعد :الدافعية Motivation
.23

يتتمتع المدير عيدما يتهاع مع أفراد من ثقافاة مصتله.،

.27

لد المدير الثق ،في التوام از تماعي مع التكان المحليين من
ثقاف ،لير مألوف ،لي.

.28

أيا واثق من مقدرتي علا التعام مع يغط التكيف مع الثقافاة
ال ديدح لي.

.29

يتتمتع المدير لالعي

في ثقافاة لير مألوف ،لي.

بدرجة

كبيرة جد ا

بدرجة
كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة
قليلة

بدرجة

قليلة جد ا
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.61

متأكد من مقدرح المدير علا التعود علا ظروف التتوق في ثقاف،
مصتله.،

البعد :المقدرات المعرفية Cognitive abilities
.60

يعرف المدير ّواعد اللغاة اكصر من حيث المهرداة واليحو.

.62

يعرف اليظاخ القايويي وازّتمادي للثقافاة اكصر .

.66

يعرف المدير الهيون والحرف اليدوي ،للثقافاة اكصر .

.64

يعرف المدير القيخ الثقافي ،والمعتقداة الدييي ،للثقافاة اكصر .

.65

يعرف المدير أيظم ،الزواج للثقافاة اكصر .

.63

يعرف المدير ّواعد تعليراة التلو لير اللهظي سزاء الثقافاة
اكصر .

البعد :المقدرات ما وراء المعرفة Metacognitive
abilities
.67

يدر المدير المعرف ،الثقافي ،عيدما يتهاع مع اآلصرين من
صلقياة ثقافي ،مصتله.،

.68

يكيف المدير معرفتي الثقافي ،عيدما يتهاع مع أفراد من ثقاف ،لير
مألوف ،لي.

.69

يدر المدير المعرف ،الثقافي ،التي يطلق ا في تهاعالتي مع الثقافاة
اكصر .

.41

يتأكد المدير من دّ ،معرفتي الثقافي ،عيدما يتهاع مع أفراد من
ثقافاة مصتله.،
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ثاني ا :استبانة المناخ التنظيمي( :أرجو وضع إشارة (×) أما كل فقرة في المكان الذي يعبر عن
وجهة نظرك)

الفقــــــــرات

الرقم

البعد األول :عالقة المدير بالمعلمين
يعم المدير علا:
.49

ازتما لالمعلمين يومياً.

.51

متاعدح المعلمين علا ح مشكالت خ الم يي.،

.50

متاعدح المعلمين علا تمويب أصطا خ.

.52

ازهتماخ لحا اة المعلمين الشصمي.،

.56

تلرير أتلاب يقده للمعلمين.

.54

تقرير ك ما يتعلق لال دو المدرتي من تعديالة.

.55

سطالت المعلمين علا وا لات خ.

.53

توفير التت يالة الالزم ،للمعلمين.

.57

سلال المعلمين ليتا ج زياراة كلار الزوار للمدرت.،

.58

التماا للمعلمين لمغادرح المدرت ،لعد سي از ما علي خ من
وا لاة.

البعد الثاني :شؤون المعلمين ونموهم المهني
يعم المدير علا:
.59

تزويد المعلمين لقراءاة تتعلق لم يت خ.

بدرجة

كبيرة جد ا

بدرجة
كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة
قليلة

بدرجة

قليلة جد ا
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.31

توفير الم ار ع الالزم ،للمعلمين.

.30

ازهتماخ لتيمي ،المعلمين ال دد م يياً.

.32

التصطيط لال تماعاة الم يي ،للمعلمين.

.36

تش يع المعلمين علا تلاد الصلراة فيما ليي خ.

.34

حث المعلمين علا زيارح المعارض الترلوي.،

.35

تش يع المعلمين علا ازلتحاق للرامج التدريب في أثياء الصدم.،

البعد الثالث :عالقة المعلمين بالطلبة
يعم المدير علا تو يي المعلمين-:
.33

زعتلار الطلل ،محور العملي ،الترلوي.،

.37

لتحديد حا اة الطلل ،التعليمي،

.38

لزيارح الطلل ،في ميازل خ.

.39

لالتتمات ل ميع الطلل.،

.71

زتتصداخ الثياء اللهظي.

.70

لمراعاح الهروق الهردي ،لين الطلل.،

.72

لتيمي ،مواهب الطلل ،لاتتمرار.

.76

لمشارك ،الطلل ،في الرحالة المدرتي.،

.74

لتش يع الطلل ،علا العم لروا الهريق.
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.75

زتتصداخ اصتلاراة تراعي متتوياة الطلل.،

البعد الرابع :الدافعية
يعم المدير علا-:
.73

مكافأح الطلل.،

.77

مراعاح حا اة الطلل ،التعليمي.،

.78

اتتصداخ أتاليب التعزيز المياتل.،

.79

ت يب الت ديد لالعقاب.

.81

سي اد و من الثق ،لين الطلل.،

.80

ازتتمات سلا هموخ الطلل.،

.82

ايتقاد التلو التللي دون المتا

.86

سعطاء الطلل ،الهرم ،لتحقيق الي اا المدرتي.

لاليواحي الشصمي.،

البعد الخامس :العمل واإلنتاج
يعم المدير علا:
.84

ازلتعاد عن العالّاة الشصمي ،في م ا العم .

.85

المشارك ،في ح المشكالة التعليمي.،

.83

ازلتعاد عن اكمور الغامي.،

.87

تيمي ،مقدرتي علا اإللدات في العم .

.88

اإلت اخ في تطوير المياهج الدراتي.،

.89

ازلتزاخ لالصط ،التيوي ،للمدرت.،
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.91

ازتتهادح من صلرح الزمالء في المدرت.،

.90

اعتلار اكعما الروتييي ،معيق ،للعم .

.92

سظ ار روا معيوي ،عالي ،في العم .

.96

الموازي ،لين العم والعالّاة مع العاملين.

.94

أداء العم لحيوي.،
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الملحق ()7
كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط موجه إلى مديرية تربية كربالء العامة
دائرة اإلحصاء التربوي

