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 شكر وتقدير
 

 الحمد هلل الذي ذكره شرف للذاكرين، وشكره فوز للشاكرين، وحمده عز للحامدين.
والتقددددير وازعتدددزاز سلدددا اكتدددتاذ الددددكتور الهايددد  علدددا  علدددد م ددددي أتقددددخ لصدددالر الشدددكر 

الشريهي لقلو  اإلشراف علا هذه الرتدال،، ولمدا ّدهمدي لدي مدن تو ي داة تدديدح ويمدا ك ّيمد،، كدان 
 ل ا أكلر اكثر في   دي المتوايع هذا.

علم خ الوافر كما أّدخ شكري ال زي  والعرفان ال مي  سلا أتاتذتي اك الء، لما ميحويي من 
 وصلرت خ العميق، في  امع، الشرق اكوتط..

 يامدددر مدددالك اكتدددتاذ الددددكتوركمدددا أتقددددخ ل زيددد  الشدددكر والتقددددير كعيددداء ل يددد، المياّشددد، 
 دزاهخ  ومياّشدت ا الذين تهيلوا لقدراءح هدذه الرتدال، وتقييم دا الدرادكي محمود أم دوالدكتور  عليماة
 اهلل صيرًا.

  خ ومد يد العون إلصراج هذه الرتال، لأكم  و ي.تر سلا ك  من أوأصيرًا، أتقدخ لالشك
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 سلا للدي الثايي اكردن الحليب ... للد ال واشخ اككارخ.

فدددي هدددذا اليدددوخ كر  الهدددرا سلدددا روا والدددديه رحم مدددا اهلل... كدددخ تمييدددة أن تكويدددا معدددي 

 والهصر لعيييكما.

 سلا زو ي ورفيق درلي ... وتيدي لات  اللدران.

 سلا لياتي حليلاتي ... هل، وهدي  وأتي  فلذاة ّللي روحي التي لين  يلي.

سلا أصي الغالي ... تمير .. وأصواتي الحليلاة ... فا زح وتميرح ويداء و يدان وتوتدن 

 الغالياة.
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الذكاء الثقافي لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظة كربالء في العراق وعالقته 

 وجهة نظر المعلمينبالمناخ التنظيمي السائد في مدارسهم من 

 إعداد الطالب
 منى كاظم المظفر

 إشراف

 عباس عبد مهدي الشريفي األستاذ الدكتور

 الملخص

كاء الثقدافي لدد  مدديري المددار  الثايويد، لمحافظد، تعدرهف متدتو  الدذُ هدفة هذه الدرات، سلا 

يظدر المعلمدين. كرلالء في العراق وعالّتي لمتتو  المياخ التيظيمي التا د فدي مدارتد خ مدن و  د، 

يدددددة عييددددد، الدراتددددد، مدددددن ) دددددد تكوه ( معلمددددد،. 093( معلمدددددًا و)038( معلمدددددًا ومعلمددددد، لواّدددددع )634ّو

واتتصدمة أداتان ل مع اللياياة، اكولا لقيا  متتو  الذكاء الثقافي لد  المدديرين والثاييد، لقيدا  

ددد تددخ التأكددد مددن وميدد، فددي محافظدد، كددرلالء. ويدد، الحكمتددتو  الميدداخ التيظيمددي فددي المدددار  الثاي ّو

 مدق اكداتين وثلات ما. وأظ رة اليتا ج ما يأتي:

ري المدددار  الثايويد، الحكوميد، لمحافظدد، كدرلالء كددان يسن متدتو  الدذكاء الثقددافي لدد  مدد -

 مرتهعًا من و  ، يظر المعلمين.

ار  الثايويد، الحكوميد، لمحافظد، كدرلالء كدان دسن متتو  المياخ التيظيمي التا د في المد -

 هعًا من و  ، يظر المعلمين.مرت



 ن
 

( لدين متدتو  α ≤ 0.05تو د عالّ، ارتلاطي، سي الي، ذاة دزل، سحما ي، عيد متتو  ) -

الذكاء الثقافي لد  مديري المدار  الثايويد، الحكوميد، لمحافظد، كدرلالء، ومتدتو  الميداخ 

 (.1638التا د في هذه المدار  سذ للغة ّيم، معام  ارتلاط ليرتون ) يالتيظيم

( فدي متددتو  الدذكاء الثقددافي α ≤ 0.05تو دد فدروق ذاة دزلدد، سحمدا ي، عيدد متددتو  ) -

 لد  مديري المدار  الثايوي، الحكومي، لمحافظ، كرلالء تعز  لمتغيري ال ي  والصلرح.

( فدددي متدددتو  الميددداخ α ≤ 0.05ز تو دددد فدددروق ذاة دزلددد، سحمدددا ي، عيدددد متدددتو  ) -

الحكوميد، لمحافظد، كدرلالء تعدز  لمتغيدري ال دي   ار  الثايويد،يمي التا د فدي المددالتيظ

 والصلرح.

 لمحافظ، كرلالء. الحكومي، الذكاء الثقافي، المياخ التيظيمي، المدار  الثايوي، الكلمات المفتاحية:
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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

دد  ،المدرت، الكيدان التيظيمدي اكو  فدي العمد  الترلدوي ُتعد ازهتمداخ الملاشدر علي دا  ترهكدزّو

وأ ريدة أداح لتقددخ اكمدخ ووتديلت ا، لدذل  تدخ رمدد الملداله والت  يدزاة  وُعدهة ،دو  العالخ  ميعفي 

عددن المدرتدد، مددن المؤتتدداة التعليميدد، لايت ددا التعلدديخ والددتعلخ  ُتعدددسذ  لتطويرهددا،الدراتدداة و اللحددوث 

ييلثدق مددن  مدان فيدداًل عد الترلويد،قدررح مدن التدلطاة الم الدراتددي، الميداهج الترلويد، واكتداليب طريدق

لشددك ع عدداخ وطريقدد، اتددتل اخ  الددتعلخاإلدارح والمعلمددين مددن صلددرات خ الشصمددي، وعلددوم خ فددي أتدداليب 

 المعرف، المي  ي، لشك  صار.

اكلدرز فدي تتدديد  اإلداري يعدلي اا مديرها الذي  سي از م مات اوارتلط ي اا المدرت، في 

مدير المدرتد، القا دد  يعدسذ  ،لياء متتقل  واعدو ومعلمي ا يحو سي اا العملي، الترلوي،  طللت اصطا 

لي دور فعها  في العملي، و الترلوي القا خ علا تيهيذ الم م، الترلوي، والتيات، التعليمي، داص  المدرت، 

 م مدددات ختيهيدددذ  التعليميددد، لمدددا يقدددوخ لدددي مدددن اتصددداذ القدددراراة وتطليدددق القدددوايين ومتالعددد، المعلمدددين فدددي

لوتدددا   لمدددن صدددال  اتدددتصدام خ  سي ددداز م مدددات خالترلويددد، ت ددداه الطللددد،، واكيشدددط، التدددي تتددد خ فدددي 

والطددرق العلميدد، الحديثدد،، وحددثه الطللدد، علددا القددراءح وازطددالت واللحددث مددن أ دد  تحقيددق اكهدددداف 

التعاون لييي ولين الكادر التدريتدي  سي ادالترلوي، لغايات ا المحيح،، وكذل  دوره الهاع  من صال  

 .(2106)التعود،  والعاملين في المدرت، الطلل،ولييي ولين 

ن الم تمع المدرتدي مدن ثقافداة فرعيد، متيوعد، وتتدوده ثقافد، اكللليد،، التدي ّدد تدؤثر ويتكو  

 فددي ي دداا فددي الثقافدداة الهرعيدد، للطللدد،. ولددذل  فدددن امددتال  المدددير للددذكاء الثقددافي يعددد عدداماًل فدداعالً 

 مدرتتي من صال  تمكهيي من التعام  مع الطلل، من مصتلف الثقافاة.



3 
 

         أحدددددددد أهدددددددخ أيدددددددوات الدددددددذكاءاة المتعدددددددددح  –الدددددددذي ظ دددددددر حدددددددديثًا  –ويعدددددددد الدددددددذكاء الثقدددددددافي 

(Ang & Van Dyne, 2008( عرهفدي  داردير ،)Gardner, 2005 لأيدي المقددرح علدا سي داد )

مدددن  ، ويتيدددمن عددددداً يهمددد، للثقافددد، التدددي يعدددي  في دددا الهدددردير صدمددد، ّميدددتج  ديدددد ذي فا ددددح، أو تطدددو 

الم اراة التدي تمكهدن مداحل ا مدن حد ش المشدكالة التدي توا  دي، فيداًل عدن كويدي سمكاييد، ليولو يد، 

( المقمدود لالدذكاء الثقدافي لأيدي Peterson, 2004تتهاعد  مدع العوامد  اللي يد،. وأويدك ليترتدون )

يد، مثد : الم داراة يعدد من اكيماط التلوكي، التي تتطلب اتتصداخ م داراة مع ممارت،المقدرح علا 

اللغوي، واز تماعي،. فياًل عن م موع، مدن الصمدا ر المتمثلد، فدي المرويد، فدي التعامد  مدع ّديخ 

  اكفراد لطريق، توافقي،. ولذل  فدن الذكاء الثقافي يعد مرشدًا للعم  مع اكفراد من ثقافاة أصر .

الظروف المتغيرح التي تمرُّ ل ا المؤتتاة المصتله،، ومن ليي ا المؤتتاة الترلوي،، في سن 

ظ ش التقدخ التكيولو ي وما ييلثق عيي من توام  ا تماعي وتعاي  لين اكفراد في هدذه المؤتتداة 

افيدد،، والددذين ييتمددون سلددا ثقافدداة متيوعدد،، تتطلددب يوعددًا مددن التوافددق وازيدددماج فددي سطددار اللي دد، الثق

ولدر دد، عاليدد، مددن التهاعدد  اإلي ددالي الصددالهق، والتددي ّددد تددؤدي سلددا تحقيددق أهددداف تلدد  المؤتتدداة 

 (.2101لي اا )التما ، 

الذكاء الثقافي المقدرح علا العي  مع أفراد من ثقافاة مصتله، عدن الثقافد، اكمدلي،، ويعيي 

ي مقدرح الهرد علا سّام، عالّ، أو في يوء اله خ الوايك للتياّاة ال ديدح والتكيف مع ا، كما يعي

عالّاة مع اآلصرين من ثقافاة متلايي،، تتتخ لالكهاءح يمن سطار لي ، تتعدد في ا الثقافاة. ويظدرًا 

كهمي، الذكاء الثقافي ودوره في العملي، اإلداري، للمؤتتاة المصتله،، فقدد أ دري العديدد مدن اللحدوث 

تغيدددراة أصدددر  ذاة مدددل، لالعمددد  متعلقددد، لدددي وارتلاطدددي لوالدراتددداة تياولدددة عدددددًا مدددن ال وايدددب الم

 (.2113اإلداري لشك  عاخ، والعم  اإلداري الترلوي لشك  صار )طي، 
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مدير المدرت، الذي يمتل  ذكاء ثقافيًا عاليًا، ومن صدال  تهاعلدي مدع  وفي يوء ما تقدخ فدن

متلك ا  ماع، من المعلمين ي،، تتي، من صلهياة ثقافي، وم تمع ميع اكيماط التلوكي، المصتله، المتأ

والطلل،، ودمدج هدذه الثقافداة المتعدددح مدع رؤيد، المدرتد، ورتدالت ا وأهدداف ا، يدتمكن هدذا المددير مدن 

 للعملي، الترلوي،. مدرتي مياتب يتحقيق مياخ تيظيم

ويشدم  الميدداخ التيظيمدي  ميددع العيامددر والمكويداة المو ددودح داصدد  الميظمد،، ومددا تعكتددي 

من صما ر مصتله، للي ، العم  في الميظم،. ولع  هذه الصما ر هي التي تميهز اللي ، الداصلي، 

دديم خ   . ويتلدديهن دور الميدداخ التيظيمدديوات اهددات خللميظمدد، والتددي تددؤثر فددي سدرا  اكفددراد العدداملين ّو

لومهي أحد أهخ المحدداة لمقدرح الميظم، علا تحقيق أهداف ا، لما لي من تأثير في تكوين سدراكاة 

العددداملين وات اهدددات خ يحدددو العمددد  الدددذي يمارتدددويي، وفدددي تشدددكي  تدددلوك خ الدددوظيهي واإلداري داصددد  

فدي يدوء الميظم،. ويكون للمدير الدور الر ي  في توفير المياخ التيظيمي المياتب داص  المدرت، 

 ما يمتلكي من مقدراة وم اراة تمكهيي من أداء م ماتي لالشك  المطلوب.

( الميدددداخ التيظيمددددي للمؤتتدددد، الترلويدددد، لأيددددي: م موعدددد، 2104وعلددددد الم يددددد ) عددددرهف فليدددد،

واإل ددراءاة والديظخ واللدوا ك التدي تحدددد التشدريعاة اإلداريد، الترلويد، المتمثلدد، فدي القواعدد والتياتداة 

المؤتت، الترلوي،، والتي تكون علا هي ، تلتل، متمل، من الممارتداة واليشداطاة تير العم  في 

عن شصمي، الميظم،، ويشير سلا  ميع  هذا التعريفويعلهر  المدرت،. هذه التي تحدث يوميًا داص 

العوام  الداصلي، والصار ي، التي تحيط لالعاملين في أثياء أدا  خ كعمدال خ، والتدي مدن شدأي ا التدأثير 

وهيدا  مدن رتويي والميظم، التي يعملدون في دا، في تلوك خ، وتشكي  ات اهات خ يحو العم  الذي يما

ييظددر سلددا الميدداخ التيظيمددي لومددهي م موعدد، مددن التددماة أو الصمددا ر التددي تميهددز لي دد، العمدد ، 

 يكددون ل ددا تددأثير فددي تددلو  العدداملين فددي أثيدداء أدا  ددخ للم مدداة الميوطدد، ل ددخ. وهيددا  مددن يددر  لأيددي

ي ددا اكفددراد عددن  صمددا ر الثقافيدد، للميظمد، التددي يعمدد  في ددا اكفددراد، ل ددا تددأثير الالتمدوراة التددي يكوه
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تؤثر التي في مشاعرهخ وات اهات خ وأيماط تلوك خ. أن المياخ التيظيمي هو اللي ، الداصلي، للميظم، 

ازيطلددات العدداخ أو  فددي شددعور العدداملين في ددا. ولشددك ع عدداخ، يمكددن تحديددد الميدداخ التيظيمددي لأيددي ذلدد 

ن لد  العاملين في الميظم، والتي تتعلق لالميظم، ذات ا، والتلو  القيادي  المورح الذهيي، التي تتكوه

 لإلداريين في ا. وهو ايعكا  للصما ر اللي ي، الداصلي، للميظم،.

تتاة وي تخ المياخ التيظيمي لقيخ اكفراد وعادات خ فياًل عن اإليديولو ياة التيظيمي، للمؤ 

 الميدداخ التيظيمددي أييدداً  (. ويعيددي2118الترلويدد، ودر دد، تأثيرهددا فددي تددلو  اكفددراد العدداملين )أحمددد، 

اإلدرا  والتموُّر المشتر  لين المعلمين والعاملين اآلصرين في المدرت، لطريق، العم  وأتلولي في ا. 

والتي تؤثر في تلو   ما عن أصر ،وهو يتكوهن من عدد من الصما ر الداصلي، التي تميهز مدرت، 

( ولاللددددًا مددددا يددددتخ سدرا  ازصددددتالف أو التمددددايز لددددين المدددددار  مددددن 2110اكفددددراد العدددداملين )مرتددددي، 

(. ولدذل  يومدف الميداخ التيظيمدي Gunbayi, 2007ييتقلدون مدن مدرتد، كصدر  )المعلمين الذين 

 للمدرت، لشصمي، المدرت، التي تعد فريدح مقاري، لالمدار  اكصر .

 

 الدراسة: مشكلة

يمار  مدير المدرت، الثايوي،، لومهي ّا دًا ترلويًا، دورًا رياديًا مؤثرًا، يتطلب توافر ّدر من 

تتمثد  هدذه المقددرح فدي مدا و  اة المرتلط، لدي لهاعليد،.المقدرح العقلي، تمكهيي من أداء هذا الدور والم م

مدع العداملين والطللد، وأوليداء اكمدور من صاللي التعام  المدير تتطيع يالذكاء الثقافي، الذي ليعرف 

 من صلهياة ثقافي،، فرعي، أو أ يلي،، لشك ع ييت خ ورؤي، المدرت، ورتالت ا وأهداف ا.

سن اصدددتالف العددداملين فدددي المؤتتددداة الترلويددد، عدددن لعيددد خ لعيدددًا فدددي ّددديم خ وات اهدددات خ 

لدا حددوث ستلليًا، أد  وعادات خ، ييعك  علا أتلوب تعامل خ مع اآلصرين، فدن كان هذا اكتلوب 

عدددخ التوافددق لددين العدداملين مددن   دد،، وليددي خ ولددين المتددتهيدين مددن الصدددماة المدرتددي، تددواء أكددايوا 
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دددع المدددؤثر فدددي  ميدددع أطدددراف العمليددد،  طللددد، أخ أوليددداء أمدددور. وحيدددث أن مددددير المدرتددد، يتلدددوأ المّو

، لتتير العملي، الترلوي، وفقًا لما الترلوي،، فدن لمقدوره أن يحدث التوافق وازيت اخ لين اكطراف كاف

فددي تكددوين ميدداخ تيظيمددي داصدد  المدرتدد، تتددوده اكلهدد، والمددودح  –سي اليددًا  –مصطددط ل ددا، وأن يددؤثر 

 والتعاون والمشارك، اإلي الي، الهاعل،.

ولمددا كددان المدددير الددذي يتمتددع لدر دد، عاليدد، مددن الددذكاء الثقددافي لديددي المقدددرح علددا سمدددار 

، في المواّف التي تتيمن تهاعالة حياري،، ولديي المقدرح علا تحقيدق ازيتد اخ القراراة المدرتي

ن اللي د، المدرتدي، فدي المرحلد، الثايويد، س( وحيدث 2100لين العاملين في المواّف المتيوعد، )شدلاط، 

يتددودها التيددوت الثقددافي مددن ثقافدداة فرعيدد، متعددددح، فيدداًل عددن الطللدد، الوافدددين للدراتدد، مددن لعددض 

ن عمليد، التهاعد   الللدان اإلتالمي، والذين ييتمون سلا ثقافاة أ يلي، مصتله، عدن الثقافد، العراّيد،، وا 

من شأي ا أن تولهد مياصًا تيظيمًا ذا طليع، صام، في يوء هذه  الترلوي واز تماعي داص  المدرت،

وفددداعاًل فدددي التشدددكيل، المتيوعددد، مدددن الثقافددداة المصتلهددد،. وهدددذا يتطلدددب أن يكدددون دور المددددير حاتدددمًا 

الحهددداظ علدددا لي ددد، تيظيميددد، مياتدددل، ييلثدددق عي دددا ميددداخ تيظيمدددي تتحقدددق فدددي ظلدددي أهدددداف المؤتتددد، 

 الترلوي،.

فدي سحدد  المددار  الثايويد، الحكوميد، فدي محافظد، كدرلالء  معلمد،ومن صال  عم  اللاحث، 

تعدامل خ مدع لمتة ما مو ود لين المعلمين والمعلماة والطلل، من تلاين ثقدافي ايعكد  علدا طريقد، 

اآلصرين، وأدركة أهمي، و ود ّدر مياتب من الذكاء الثقافي لمدير المدرت، يمكهيي مدن ت ي د، ميداخ 

 تيظيمي سي الي يمكن من صاللي سي از اكهداف الترلوي،.

( لدددددد راء دراتددددد، مماثلددددد، 2103( ودراتددددد، الريدددددان )2103هدددددذا وأومدددددة دراتددددد، الزيدددددديين )

( لددد راء 2106يحايي )دي لي دداة ثقافيدد، أصددر . وأومددة دراتدد، الددلدراتددتي ما عددن الددذكاء الثقددافي فدد

 درات، عن المياخ التيظيمي مماثل، لدراتتي.
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ولياء علا ما تقدخ فدن مشكل، الدرات، تتحدد في تعدرهف متدتو  الدذكاء الثقدافي لدد  مدديري 

الميداخ التيظيمدي المدار  الثايوي، الحكومي، في محافظ، كرلالء ل م وريد، العدراق وعالّتدي لمتدتو  

 التا د في مدارت خ من و  ، يظر المعلمين.

 

 :هدف الدراسة وأسئلتها

 العالّدددد، لددددين الددددذكاء الثقددددافي لمددددديري المدددددار  الثايويدددد،سلددددا هددددذه الدراتدددد، التعددددرُّف  ةهدددددف

والميددداخ التيظيمدددي التدددا د فدددي مدارتددد خ، وذلددد  مدددن صدددال   فدددي العدددراقلمحافظددد، كدددرلالء  الحكوميددد،

 اكت ل، اآلتي،: عناإل ال، 

لمحافظ، كرلالء من و  ،  الحكومي، ما متتو  الذكاء الثقافي لد  مديري المدار  الثايوي، -0

 يظر المعلمين؟

لمحافظدد، كددرلالء مددن الحكوميدد، مددا متددتو  الميدداخ التيظيمددي التددا د فددي المدددار  الثايويدد،  -2

 و  ، يظر المعلمين؟

لين متتو  الذكاء ( α ≤ 0.05متتو  ) ذاة دزل، سحما ي، عيده  تو د عالّ، ارتلاطي،  -6

الميداخ التيظيمدي متدتو  لمحافظد، كدرلالء و الحكوميد، الثقافي لد  مديري المددار  الثايويد، 

 التا د في مدارت خ؟

( فدي متدتو  الدذكاء الثقدافي α ≤ 0.05ه  تو دد فدروق ذاة دزلد، سحمدا ي، عيدد متدتو  ) -4

 ال ي  والصلرح ؟ كرلالء تعز  لمتغيريمحافظ، لالحكومي، لد  مديري المدار  الثايوي، 

( في متتو  المياخ التيظيمي α ≤ 0.05)ه  تو د فروق ذاة دزل، سحما ي، عيد متتو   -5

 ال ي  والصلرح ؟ يمحافظ، كرلالء تعز  لمتغير لالحكومي، المدار  الثايوي، في التا د 
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 أهمية الدراسة: 

 -تتتمد الدرات، الحالي، أهميت ا من:

الددذكاء الثقددافي لددد  مددديري المدددار  الثايويدد،  والمتمثلدد، فدديأهميدد، المتغيددراة التددي تياولت ددا  -0

 مدارت خ.المياخ التيظيمي التا د في و 

التدددي درتدددة عالّددد، الدددذكاء الثقدددافي  ،،لحددددود علدددخ اللاحثددد ،ّلددد، الدراتددداة المحليددد، والعرليددد، -2

 راّي،.لمديري المدار  الثايوي، لالمياخ التيظيمي في اللي ، الع

ي الدراتدد،، وأداتددين تددخ متغيددر  عددنالدراتدد، أهميت ددا مددن كوي ددا تُقدددخ سطددارًا يظريددًا هددذه تتددتمد  -6

 أصر .أو دراتاة التأكد من مدّ ما وثلات ما، لحيث تكون يقط، ايطالق لدرات، 

لمتغيراة يهتدي، )الدذكاء  تياو  هذه الدرات،الرلط لين علخ اليه  واإلدارح الترلوي، من صال   -4

داري، ترلوي، )المياخ التيظيمي(.  الثقافي(، وا 

لهدددة يظدددر القدددا مين علدددا التياتددد، الترلويددد، والتعليميددد،، سلدددا أهميددد، الدددذكاء الثقدددافي لمدددديري  -5

التيظيمي التا د في المدرت،، لتحقيدق اكهدداف  وعالّتي لالمياخالثايوي، الحكومي، المدار  

 والغاياة الميشودح.
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 مصطلحات الدراسة:

 الدرات، علا الممطلحاة اآلتي، التي ُعرهفة مهاهيميًا وا  را يًا وعلا اليحو اآلتي:اشتملة 

لأيددي  ميددع مددا لددد  المددتعلخ مددن مقدددراة واتددتعداداة تمكيددي مددن اتددتيعاب المعلومدداة والمعددارف  الــذكاء:

 (.2115والتوي ري، والهقي، طعي من مراح  دراتي، )ميمور، تقيوالتي تد  علا ما يتتطيع أن 

 :(Culture Intelligence)الذكاء الثقافي 

قدددددرح الهددددرد علددددا التهاعدددد  الكددددفء مددددع المواّددددف المتيوعدددد، مالددددذكاء الثقددددافي لأيددددُي: " ُعددددرهف

ّامددد، عالّددداة شصمدددي،، وف دددخ اإلشددداراة والرمدددوز اللهظيددد،، وليدددر اللهظيددد،، فدددي ثقافددد،  والُمتعددددشدح، وا 

 .(088: 2113)طي،  اكملي،، وازتت ال، ل ذه اإلشاراة لشك  توافقي لثقافتيمغايرح 

وُيعرهف الذكاء الثقافي س را يًا لأيدي مقددرح مددير المدرتد، الثايويد، علدا التعامد  مدع الظدروف 

والمواّف الثقافي، لهاعلي، والتمكن من سّام، عالّاة سي الي، فاعل، مدع العداملين والطللد، وكمدا يقدا  

 كلراض هذه الدرات،. تخ تر مت ا، الذكاء الثقافي التي لاتتلايذل  

 المناخ التنظيمي:

اللي دددد، از تماعيدددد، أو اليظدددداخ از تمدددداعي الكلددددي لم موعدددد،  ( لأيددددي2112)عرفددددي العميددددان 

الثقافددد، والقددديخ والعددداداة والتقاليدددد واكعدددراف واكيمددداط  الميظمددد، الواحددددح والمتمثددد  فددديالعددداملين فدددي 

الهعالياة واكيشدط، اإليتدايي،  فيالتلوكي، والمعتقداة از تماعي، وطرق العم  المصتله، التي تؤثر 

 وازّتمادي، داص  الميظم،.

ويعدددرهف الميددداخ التيظيمدددي س را يدددًا لأيدددي اللي ددد، الداصليددد، للمدرتددد، الثايويددد، ومدددا يتدددودها مدددن 

عالّدداة رتددمي، وليددر رتددمي، وتهدداعالة لددين  ميددع العدداملين لحيددث تعطددي ل ددذه المدرتدد، شصمددي، 

 تطويرها ل ذا الغرض.تخ فريدح وكما يقا  ذل  لاتتلاي، المياخ التيظيمي التي 
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 حدود الدراسة:

المدددار  الثايويدد، الحكوميدد،  المعلمددين والمعلمدداة العدداملين فدديهددذه الدراتدد، علددا  اّتمددرة

-2103الثدددايي مدددن العددداخ الدراتدددي  الدراتدددي كدددرلالء فدددي  م وريددد، العدددراق صدددال  الهمددد محافظددد، ل

2107. 

 

 محددات الدراسة:

لدداة افددراد العييدد، عددن دّدد، س او  ،اكداتددين وثلات مددادر دد، مدددق ليتددا ج هددذه الدراتدد،  تحددددة

الدراتد، ز يتدا ج . وأن ميدي ةحلالدذي تد مد  تمثي  العيي، للم تمدعومويوعيت خ، و  فقراة اكداتين

 يمكن تعميم ا سز علا الم تمع الذي تحلة ميي العيي،.

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 ذات الصلة والدراسات السابقة الدب النظري
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 الفصل الثاني

 ذات الصلة والدراسات السابقة الدب النظري

العالّد، لالدذكاء الثقدافي والميداخ التيظيمدي فيداًل اشتم  هذا الهمد  علدا اكدب اليظدري ذي 

عن الدراتاة التالق، ذاة المل، لمويوت الدرات، والتي تخ عري ا من اكّدخ سلا اكحدث، وذلد  

 علا اليحو اآلتي:

 

 الدب النظري :أولا 

تيدددمن اكدب اليظدددري مويدددوت الدددذكاء والدددذكاء الثقدددافي والمتددداخ التيظيمدددي فدددي المؤتتددداة 

 الترلوي،، كما تخ التطرق سلا اإلدارح المدرتي، من حيث مه وم ا وأهميت ا، وكما يأتي:

 الذكاءمفهوم  -

العلمداء واللداحثين والمتصممدين ّلد  كان الذكاء مويوت مياّشد، وتأمد  لتديواة طويلد، مدن 

 (Spearmanويعد تليرمان ) في الترلي،، سز أيي ز يو د اتهاق تاخ علا معياه وتحديد ممطلحي.

دد اّتدرا عاليد،خ، سذ أشدار سلدا أيدي مقددرح فرديد، 1906من أوا   من تيداو  مه دوخ الدذكاء فدي عداخ ، ّو

 (Connor,2013يظري، العاملين في الذكاء وهما: عام  الذكاء العاخ وعام  الذكاء الصار)

( أن الددذكاء هددو Al-Wadi,2011( المشددار سليددي فددي الددوادي)Thorndikeواعتقددد ثوريدددي  )

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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ويقل دددا مدددن وتحتددديي ا ليددداء المعرفددد، و ، وتطليق دددا قددددرح علدددا اكتتددداب المعرفددد،معدددرف لأيدددي الو 

ّيددديل ي، و عرفدد، التددي يمكددن اتددتصدام ا فددي عمليدد، اتصدداذ القددرار )العلددي، المعرفدد، ازحتماليدد، سلددا الم

 (.2102العمري، و 

( لأيي المقددرح علدا الحكدخ التدليخ. وهدو 2104في الهق اء ) سليي( المشار Binetليييي ) يفوعره 

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.

ء الم مددداة أيدددي المقددددرح علدددا اكتتددداب المعرفددد، واتدددتيعال ا وأدالولدددذل  يمكدددن تعريدددف الدددذكاء 

 .لطريق، محيح، المطلول،

 الذكاءات المتعددة

( اكتدد  المعرفيدد، ليظريدد، الددذكاءاة عيدددما أشددار Armstrong, 2009ارمتددترويه )لصددر 

سلددا أن كدد  فددرد يمتلدد  ذكدداءاة متعددددح، ولكددن اكفددراد يصتلهددون فددي يتددل، و ددود كدد  يددوت مددن الددذكاء 

الدذكاءاة سلدا متدتو  مال دخ مدن الكهداءح فدي  لدي خ، كمدا أي دخ يتدتطيعون تطدوير كد  ذكداء مدن هدذه

حالدد، و ددود الدددعخ المياتددب مددن اللي دد، أو الثقافدد، التددي يعددي  في ددا، وتعمدد  الددذكاءاة لشددك  تعدداويي 

  ماعي فك  م م، تحتاج سلا تعاون أكثر من يوت من الذكاء زي ازها.

لغدوي، والريايدي، وهذا المه دوخ مدن الدذكاء ارتكدز علدا و دود تدلع، أيدوات مدن الدذكاء هدي: ال

يوعان  ديدان  ثخ أييف في التتعييياة والعاطهي، والمكايي، والموتيقا، وال تمي، واز تماعي،

مددن الددذكاء همددا الددذكاء العدداطهي أو ازيهعددالي، والددذكاء الروحددي، ومددا زا  اللحددث  اريددًا للتحقددق مددن 

 (.2012أيوات  ديدح للذكاء ازيتايي ) اليمد، 

 فقد أشار سلا تتع، أيوات من الذكاءاة هي: Gardner, 2005)أما  اردير )
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 الذكاء اللغوي: -

دد،  الددذي يشددتم  علددا كدد  مددا يتعلددق لاللغدد،، والددذي يتيددمن المقدددرح علددا ايتدداج اللغدد، الميطّو

والمكتولدد، وتهتدديرها، والمقدددرح علددا تعلددخ اللغدداة، والمقدددرح علددا اتددتصداخ اللغدد، لهاعليدد، للتعليددر عددن 

 ر المعلوماة.الذاة وكوتيل، لتذك

 :الذكاء المنطقي) الرياضي( -

اخ والميطق، ويتيدمن المقددراة الذهييد،، التدي تتديك  المالحظد،  للهدرديعيي ك  ما يتعلق لاكّر

 وازتتيلاط وويع العديد من الهروض اليروري، كي اد الحلو  للمشكالة.

 الذكاء الموسيقي: -

واززة الموتدديقي،، وهددو مقدددرح ذهييدد، يقددوخ والددذي يقمددد لددي كدد  مددا يتعلددق لاكلحددان واكيغدداخ 

يقاع ا.  ماحل ا لتمييز دّيق لليغماة الموتيقي، وا 

 الذكاء البصري) المكاني( -

والددذي يتيددمن كدد  مددا يتعلددق لالمددور والصيددازة، وهددو المقدددرح علددا تكددوين تمددثالث مر يدد، 

لراز  درا  ازت اه فيدال عدن التعدرف سلدا اكمداكن وا  هدا، ويو دد هدذا الدذكاء عيدد للعالخ في الهياء، وا 

 المصتمين في رتخ الصرا ط والتمميخ.

 الذكاء البدني ) الحركي( -

حتددددا  ال تددددخ، ويتدددديك لمدددداحلي اتددددتعما  ال تددددخ لحدددد   ويشددددم  كدددد  مددددا يتعلددددق لالحركدددد، وا 

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

ين في اكيشط، اللديي،لحرك، ولم  ازشياء، ميو  ل  .ويكويوا متهّو
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 الذكاء الجتماعي: -

ويعيددي كدد  مددا يتعلددق لالتهاعدد  از تمدداعي مددع ازصددرين، ويتدداعد ازفددراد علددا ف ددخ اآلصددرين 

 رح علا العم  لهاعلي، مع ازصرين.وتحديد رللات خ وحوافزهخ ويواياهخ، والمقد

 الذكاء الشخصي) الذاتي( -

، وف ددخ الددذاة والمقدددرح علددا للهددردوالددذي يشددم  كدد  مددا يتعلددق لددالعواطف وازيهعددازة الداصليدد، 

 تقدير المشاعر الذاتي،.

 الذكاء البيئي) الطبيعي( -

ويقمد لي ك  ما يتعلق لاللي ، لما في ا من تيوعاة واصتالفاة، وتحديد اكشياء الطليعي، من 

ن ازفددراد الددذين يملكددون هددذه المقدددرح يميلددون لمعرفدد، ازمددور المتعلقدد،  يلاتدداة وحيوايدداة وتمددييه ا، وا 

 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. 

فدي  يازشدارح سليد ةاكتشه ا العلماء الذكاء الثقافي الذي تمدومن أيوات الذكاءاة المتعددح التي 

خ، سذ يعد أحد الذكاءاة ال ديددح التدي ت دتخ  2003لداي، القرن الحادي والعشرين، ولالتحديد في عاخ 

 (2011لتيمي، المقدراة الالزم، للتهاع  مع الثقافاة المتيوع،) الش ري،

 :الذكاء الثقافي -

مه ددوخ الددذكاء الثقددافي كو  مددرح فددي العلددوخ  (Early & Ang, 2003)ّدددخ أيرلددي و يدده 

، وميددذ ذلدد  التدداريه حدداز هددذا المه ددوخ علددا اهتمدداخ (2116)عدداخ وذلدد  فددي از تماعيدد، وازداريدد،، 

 يظددخ (2114)عددالمي ولددخ يقتمددر هددذا اإلهتمدداخ علددا م ددا  واحددد لدد  م ددازة متيوعدد،. فهددي العدداخ 



16 
 

(Van Dyne & Ang) لدق لالدذكاء الثقدافي فدي أكاديميد، از تمدات ازداريد، أو  حلقد، دراتدي، تتع

ّددددخ هدددذا المه دددوخ ال ديدددد الدددا مدددؤتمر ازكاديميددد،  ذاتددديوفدددي العددداخ  فدددي الوزيددداة المتحددددح ازمريكيددد،.

ّددخ ممدطلك الدذكاء الثقدافي الدا  (2115)، فدي تدايوان، وفدي العداخ يدالدولي، للعالّاة المتلايي، الثقاف

خ ده . كمدا ُّد معيد، علدخ الديه  التيظيمديشدرعيتي العلميد، مدن يدمي ا علدا  للحمدو ميظماة عديددح 

دولي عن ازيظمد، المعلوماتيد، فدي المؤتمر اللا وا  الا ستحاد علماء اليه  ازمريكيين  ذاتيفي العاخ 

عددرهف هددذا المه ددوخ فددي المددؤتمر  (2113)اثييددا وتددخ فددي هددذا المددؤتمر اّددرار هددذا المه ددوخ، وفددي العدداخ 

اليويدان. كمدا يظدخ فدان دايدن وتدويه أيده  –الدولي التاد  والعشرين لعلخ الديه  التطليقدي فدي أثييدا 

(Van Dyne & Ang)  ًوعلدخ دارح الدولي، صلراء في اإلشار  فيي عن الذكاء الثقافي  عالمياً  مؤتمرا

دارح علدر الثقافداة وياّشدوا صدال  هدذا المدؤتمر علر الثقافاة وعلدخ الديه  از تمداعي وفدي از اليه 

عددددًا مددن التمددوراة عددن الددذكاء الثقددافي متددت دفين تطددوير هددذا الملحددث مددن لدداب التيظدديخ واللحددث 

يدّو  هدذا المه دوخ فدي مدؤتمر شديغ اي فدي المدين للدذكاء الثقدافي، وفدي  ذاتديالت ريلي. وفي العداخ 

( الدذكاء A. R. P. A) فدي وزارح الددفات ازمريكيد، تياولدة وكالد، ازلحداث المتطدورح (2117)العداخ 

 .(Ang & Van Dyne, 2008)الثقافي في ألحاث ا 

 يعددد مه ددوخ الددذكاء الثقددافي سذالددذكاء الثقددافي عددن سطددار الددذكاء از تمدداعي   مه ددوخيصددرج  وز

(Cultural Intelligence)   مددن المهدداهيخ الحديثدد، للددذكاء، والددذي ظ ددر فددي التدديواة اكصيددرح مددع

اتتددات يطدداق اكعمددا  المشددترك، علددر القدداراة، ممددا أد  سلددا اتتددات م ددا  ازتددواق والمهاويددداة 

 .(Shannon & Begley, 2008متلايي، )والت ارح لين أشصار ييتمون سلا ثقافاة 

قدرح م( ليشير سلا Earley & Ang,2003الثقافي علا يد ايرلي وايج ) الذكاءظ ر مه وخ و 

قدرح علدا العمد  لتد ول، ماكفراد علا التوافق اليا ك مع المواّف الثقافي، ال ديدح ولير المألوف،، وال

 ,Kumar, Raduan & Subramaniam) ليدد، فددي المواّددف التددي تتميددز لددالتيوت الثقددافيعوفا
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وأن الذكاء الثقافي شك   صر مكمه  للذكاء الذي يهتهر التوافق مع التهاعالة علدر الثقافيد،  .(2008

 .(Van Dyne, Ang & Koh, 2009)المتيوع، 

ددد ميددز ايددج و  ( لددين الددذكاء الثقددافي والددذكاء Ang & Van Dyne, 2008) دايددن فددانّو

الددذكاء الو دددايي ف مددًا للمشدداعر الذاتيدد، ولمشدداعر اآلصددرين فددي ثقافدداة معييدد،،  سذ يتيددمنالو دددايي 

قدرح علا ف دخ كد  مدن ال وايدب المعرفيد، وازيهعاليد، فدي الثقافداة مالذكاء الثقافي ال يتيمنفي حين 

اكصددر ، ومددن هددذا الميظددور فدددن شصمددًا يتميددز لددذكاء و دددايي مرتهددع فددي ثقافتددي ّددد يكددون محدددود 

قددرح علدا ازتدت ال، مقددرح علدا اله دخ التدريع للتلاييداة الثقافيد، والمقافي سذا لخ تكدن لديدي الالذكاء الث

 .المال م، ل ا

قدددراة مالثقددافي هددو متحددرر مددن الثقافدد،  ويشددير سلددا م موعدد، عامدد، مددن ال الددذكاءفدددن  وعليددي

قددددرح مافي مشدددالي للذاة المدددل، لدددالمواّف التدددي تتميدددز لدددالتيوت الثقدددافي. ووفقدددًا لدددذل  فددددن الدددذكاء الثقددد

 مددن قدددراة لددزً مالمعرفيد، العامد، وللددذكاء الو ددايي ومتميددز عي مدا  ف ددو يتعامد  مدع م موعدد، مدن ال

طدرق مهيددل، مدن التددلو . ومددن   د، أصددر   ف ددو مصتلدف عددن كدال اليددوعين مددن الدذكاء فددي طليعدد، 

 قدراة المصتلرح.مال

 تعريفات الذكاء الثقافي

قددرح الهدرد علدا التهاعد  ميدي ألالدذكاء الثقدافي  ( (Earley & Ang, 2003و يدج سيرلديف عره 

 .التيوت الثقافيلميز يلكهاءح في المواّف التي ت

طريقدد، ل( لايددي مقدددرح الهددرد علددا ليدداء عالّدداة شصمددي، Stenberg, 2006) تددتيلر وعرفددي 

 اللهظيدددد،وليددددر  اللهظيدددد، واإلشدددداراةاله ددددخ  قفددددي مواّددددف تتمددددف لددددالتيوت الثقددددافي عددددن طريدددد كهددددوءح

 .ملي،لثقافتي اك في ثقاف، مغايرح وازتت ال، ل ا
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 علددا قدددراة الهددردملايددي شددك  مددن اشددكا  الددذكاء الددذي يركددز علددا  (2014)وعرفتددي اليددوري 

علددا  للمعرفدد، ال يدددح والتمددرف عمليددا وهددذا يددتخ مددن صددال  اله ددخ الهعددا  والتهكيددر والتمددرف درا اإل

 .ازدارحأخ في كان في العم  ألالتيوت والتمايز الثقافي تواء  التي تتتخ في الحازةيحو فاع  

يي شك  مدن اشدكا  الدذكاء الدذي يمدف مقددرح ازفدراد علدا التكيدف أل( 2016)وعرفتي الريان 

فددي المواّددف  اكيمدداط التددلوكي، المياتددل، تليددي علدداومقدددرت خ  فددي اللي دداة المغددايرح للي ددت خ ازمددلي،

 .لتل  الثقافاة ف م خ وتقلل خ حميل،التي تكون  المتيوعي ثقافيا

للتمكن  اللشر وف م ا يرتلط لثقافاة لايي يوت متقدخ من ايوات الذكاء (2016) وعرفي الزيديين

وف خ الطرف  عملي، ازتما  لتت ي  الثقافي، لالتعددي، التي تتتخ في المواّف من التهاع  ازي الي

 .اكصر

مددن أشدددكا  الددذكاء التيظيمدددي  الثقدددافي لومددهي شدددكالً ( الددذكاء 2015وومددف  ددالب وزهيدددو )

 يعلر عن ّاللي، ازفراد علا التكيف مع المواّف التي تتمف لالتيوت الثقافي.

 مددع علددا التكيددف قدددرحماللأيدي  الددذكاء الثقددافي تعريددف يمكددن ومدن صددال  ماتقدددخ مددن التعريهداة

 مدع تتياتدب يمداط تدلوكي،أ صدال  تليدي مدن لمتطللدات خ وازتت ال،لليا   المصتله، والثقافاة اللي اة

 .فيما ليي خ التهاهخ لما يت  ملي، للثقاف، اك التيوت الثقافي المغاير

 همية الذكاء الثقافيأ

فدراد والميظمداة، وت تددة هدذه ي لأهمي، اتتثيا ي، علدا متدتو  اكحظي مه وخ الذكاء الثقاف

صرين والثقافداة المصتلهد،، والتهاع  مع اكفراد اآلد لمقدراة التكيف اكهمي، في يرورح امتال  ازفرا

 .وازيهتاا علا العالخ الصار ي

يددتمكن مددن لالثقافدداة سدرا  القدددر الكددافي مددن  يددي يددوفر للهددردأهميدد، الددذكاء الثقددافي لأوتكمددن 

وهدددذا يؤهلدددي للتعامددد  مدددع المتطللددداة المت دددددح للقيدددادح فدددي عمدددر  ،التعامددد  مدددع كثيدددر مدددن المواّدددف
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صددذ مددع اك،  والمكتتددب مددن صددال  اتددتصداخ الددذكاء الثقددافي العددالي والومددو  الددا مرحلدد، التيدداف  العولمدد،

 : (Livermore, 2011وهي ) المقدراة ازرلع، التي يعتمد علي ا الذكاء الثقافي لعين ازعتلار

 .للتعام  مع ازلعاد الثقافي، المتمث  لالدوافع التي دعة الثقافي: حافز الذكاء -

 .وهي ازصتالفاة الثقافي، التي تتؤثر في المواّف المرتلط، لالذكاء الثقافي:المعرف،  -

 .التصطيط ّي يوء ازصتالفاة الثقافي،وتعيي  :الثقافي ازتتراتي ي، المرتلط، لالذكاء -

فدي تلد   فعهدا التدلوكي للعمد  لشدك   لالتدأّلخازهتماخ وهو لالذكاء الثقافي:  طالتطليق المرتل -

 .المتعددح ثقافياً  المواّف

ف ددو يتدداعد  ،الم تمددع أفددرادمددر مهيددد ويددروري ل ميددع أن ممارتدد، الددذكاء الثقددافي وتطليقددي س

ّيددادح اكثددر ممارتدد، علددا  اكفددراد القددادحويتدداعد  ،علددا اّامدد، عالّدداة شصمددي، وايتددايي، فددي العمدد 

فددان الشددصر الددذي يتدداعدهخ علددا المشددارك، والتهاعدد  مددع افددراد الثقافدداة ازصددر  وعليددي  سذ ،فاعليدد،

التدي تتعامد   و ال ماعد،أن يتتصلر مدن تدلو  الهدرد أمن الذكاء الثقافي يتتطيع  يتمتع لقدر عا ع 

ال ماعدداة زن الددذكاء الثقددافي يشددم  و  رادفدداك نركا لدديتتلدد  الصمددا ر التددي تشددك  ّاتددما مشدمع دا 

 .(Kanten, 2014)  وايب المعرفي، وازيهعالي، للثقافاة ازصر القدرح علا ف خ ك  مال

 تعريف الذكاء الثقافي لأيديعلا   مع كثير من العلماء واللاحثين لمويوت الذكاء الثقافيأقد ل

اة التي يوا  وي ا في و دود ثقافداة مصتلهد، لدي  فقدط هفراد علا ت اوز المقدرح اك مدن روق والمعّو

   علدددي خ اثلددداة هدددذا اله دددخيل ا لدددلواتدددا ثقافدددات خ ازمدددلي، نالثقافددد، ال ديددددح والمغدددايرح عددد حيدددث ف دددخ

 .(2102، لالتهاع  والعي  مع الثقافاة المغايرح )اليمل،

، للميظمداة ل( سلا أن الذكاء الثقدافي يعدد مدوردًا اتدتراتي يًا لاليتد2015وأشار  الب وزهيو )

التي توا ي تحدياة ثقافي، عديدح في سطار التيوت الكلير في القو  العامل، الذي فريتي ّو  العولم، 

ة الراهن، ويعد الذكاء الثقافي موردًا للميزح التيافتي، المتتدام، للميظماة.  في الّو
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 مهارات الذكاء الثقافي:

يتطلددب الددذكاء الثقددافي تددوافر تتددع، أيددوات مددن الم دداراة تعددد لايدد، فددي اكهميدد، لاليتددل، لتيددوت 

 (Dzenowagis, 2010العم  ومكايي وهذه الم اراة هي: )

الثقافي، أي ف خ كيهيد، التهكيدر لشدأن الدذاة واآلصدرين وأتداليب الحيداح التدي عرف دا ف خ ال وي،  -

 اكفراد وعاشوا في ا.

تهحر الرؤي، الثقافيد،، أي ف دخ ازصدتالف فدي الصلهيداة الثقافيد،، وتحديدد الكيهيد، التدي تدؤثر  -

 في ا تل  الصلهياة في التهكير والتلو  وازفتراياة.

 ي، العالخ من و  اة يظر متعددح.ازيتقا  علر الحدود، ورؤ  -

يع الهرد يهتدي فدي مقاريد، مدع يق  و  اة اليظر سلا اكفراد من مصتلف الثقافاة، أي أن ي -

 ازصرين. ثقافاة

ازتما  الثقافي العالمي، أي تلاد  ازفكار والمشاعر وتكوين المعايي مع أفراد من صلهياة  -

 ثقافي، متيوع،.

يدداو  المددرات لددين اكفددراد مددن   دد، ولددين الميظمدداة مددن   دد، سدارح المددرات الثقددافي الددذي يت -

 أصر .

 العم  كهريق مع اآلصرين من ذوي الصلهياة الثقافي، المتيوع،. -

 التعام  مع التحيز، أي سدرا  التحيز مع الذاة ومع اآلصرين. -

العددالخ ف ددخ دييامكيدد، القددوح، واتددتيعاب كيهيدد، تددرالط الثقافدد، وتددأثير تلدد  القددوح فددي كيهيدد، رؤيدد،  -

 والتوام  مع ازصرين.
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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 طرا دق تهاعد  ازفدراد 

 من صال  لياء العالّاة مع اآلصرين والتهاع  والتكيف مع خ.

 واع الذكاء الثقافي:أن

مددن المقدددراة العقليدد، ولددي   ،الددذكاء الثقددافي احددد ايددوات الددذكاءاة التددي تتمددف لم موعدديعددد 

 ن هيدا  صطداً ألدا س (Early & Ang, 2003ايرلدي وايده ) ، فقدد أشدارم رد ايماط تلوكي، ميهمل،

عيا له خ المشاعر الذاتي، ن الذكاء العاطهي يُ أوذل   ،لين الذكاء العاطهي والذكاء الثقافي ما فامالً 

فدراد علدا ف دخ عددد مدن مقددرح اكلالدذكاء الثقدافي يعيدا لييمدا  ،ي ثقاف، و دةأومشاعر ازصرين في 

ن الددذكاء الثقدافي يلدددأ دول دذا فد ال وايدب المعرفيد، والعقليدد، وازيهعاليد، التدلوكي، فددي الثقافداة المصتلهدد،

فدي ثقافتدي يكدون  من الدذكاء العداطهيّدر عا  ع  دييمن حيث ييت ي الذكاء العاطهي وان الهرد الذي ل

 .ذكاء الثقافيلل اً محدد

 ( سلا ايوات الذكاء الثقافي علا اليحو اآلتي:2015وأشار  الب وزهيو )

للددذكاء الثقددافي يمثدد  مددوردا ذا  ي: ويعيددي أن امددتال  مددديري الميظمدداةالددذكاء الثقددافي اإلدار  -

 يق ازدارح العليا.ّيم، عيدما يكون هؤزء المديرون يمن فر 

الذكاء الثقافي التيافتي: ّد تشك  عمليداة الميظمد، وتدياّاة عمل دا مدوردا م مدا يمكهدن تلد   -

 الميظم، من سدارح عوام  التياف  لي اا.

فدي الذكاء الثقافي ال يكلي: ويشير ال يك  التيظيمي سلا اليظاخ الرتمي للعالّاة التي تحدد  -

 يوط، لازفراد والوحداة.حدود التلط، والم ماة الميو  ا 
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 :المناخ التنظيمي

اة مددن القددرن المايددي، يأصددذة فكددرح الميدداخ التيظيمددي طريق ددا سلددا الظ ددور مددع مطلددع التددتيي

، وتعددز  أهميدد، التعددرف سلددا طليعدد، الميدداخ العديددد مددن اللدداحثينتيددا  اهتمدداخ وميددذ ذلدد  الحددين وهددي 

فدي أعيدداء الميظمدد،، فالميداخ التيظيمددي ُيعددد التيظيمدي للميظمدداة، لتعدرهف  ددو العمدد  وعمدق تددأثيره 

 أتاتيًا للرلط لين الريا واكداء الوظيهي.

 مفهوم المناخ التنظيمي

فددددي المهكددددرين وعلمدددداء اإلدارح اصددددتالف ظ عيددددد الددددتمعن فددددي مه ددددوخ الميدددداخ التيظيمددددي، يالحدددد

وفلتدددهات خ واحدددد للميددداخ التيظيمدددي، والتدددلب فدددي ذلددد  هدددو اصدددتالف تو  دددات خ  تعريدددفالتومددد  سلدددا 

 .والم ا  الذي يلحثون فيي

لأيددي محمددل، العالّدداة اإل تماعيدد، المتددتمرح الميدداخ التيظيمددي  (2111يدد، )ة القطاو فقددد عرفدد

 والمتكررح لين العاملين في الميظم، التي تشك  لدورها أيماطًا تلوكي، لليظاخ از تماعي التيظيمي.

لداصليددددد، وهدددددي م موعددددد، التدددددماة الميددددداخ التيظيمدددددي لأيدددددي اللي ددددد، ا (2103وعدددددرف عليددددددح )

ة والميظماة والصما ر التي تتتخ ل ا هذه اللي ، والتي تؤثر في اكطر التلوكي، لالفراد وال ماعا

قتيددداها تدددل  الريدددا والتحهيدددز والتدددي تدددؤثر فدددي كهددداءح المؤتتددد، متحددددد لعلدددا حدددد تدددواء، والتدددي ت

 وفاعليت ا في تحقيق أهداف ا.

للمياخ التيظيمي دورًا م مًا في عملي، التطوير التيظيمي، ف و ( سلا أن 2007وأشار طريف )

يعدد مؤشددرًا م مددا يمكدن مددن صاللددي ّيدا  ريددا اكفددراد عدن الميظمدد،، كمددا أن الدتحكخ والتدديطرح علددا 

 ألعاد المياخ تمكيان سدارح الميظم، من تحهيز اكفراد ودفع خ لتحقيق اكهداف.
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من الصمدا ر  ،م موع لأييلمياخ التيظيمي ا فيوء ماتقدخ من التعريهاة يمكن تعريوفي 

يدوء صمدا ر تدؤثر  فديطريق، تعامل دا مدع العداملين في دا  ز المؤتت، التعليمي، من صال تميه التي 

 .في تلوك خ

 خصائص المناخ التنظيمي:

يعددد الميدداخ التيظيمددي لي دد، العمدد  الداصليدد، لمصتلددف متغيرات ددا وصما مدد ا وتهاعالت ددا، سذ أن 

 مصر اة الميظم،. تأثيره فييؤدي دورًا م مًا في الميظماة المصتله،، فياًل عن هذا المياخ 

 (:2104وتتمث  صما ر المياخ التيظيمي لما يأتي )الميل ا، 

صما ر اللي ، الداصلي، للمؤتت، )الماديد،، وليدر الماديد،( لمدا فدي ذلد  طليعد،  يتيمنأيي  -

القددرارة، وطليعدد،  مدديعوالمشددارك، فددي  ال يكدد  التيظيمددي، ويمددط القيددادح، ويمددط ازتمددازة،

 العم ، والتكيولو يا.

يعكد  الميدداخ التيظيمددي التهاعدد  لددين المميددزاة الشصمددي، والتيظيميدد، ويعلددر عددن صمددا ر  -

 الميظم، كما يتخ سدارك ا من العاملين.

ز يعيدددي الميددداخ التيظيمدددي اللي ددد،، سذ تتعلدددق اللي ددد، لمدددا يددددور صدددارج الميظمددد، وداصل دددا علدددا  -

المتدددتو  الواتدددع، لييمدددا يتعلدددق الميددداخ التيظيمدددي لمدددا يددددور داصددد  الميظمددد، علدددا المتدددتو  

 الييق فقط.

( سلدددا عددددد مدددن التدددماة التدددي تحددددد صمدددا ر الميددداخ التيظيمدددي، 2015وأشدددارة العلدددادي )

 تمثلة لما يأتي:

التيظيمدي أن المياخ التيظيمي عام  سدراكي يراه العداملون وفدق تمدورات خ الصامد،، فالميداخ  -

 أدا  خ. ئيعلر عن صما ر الميظم،، وتكون تلو  العاملين وات اهات خ ومتاو 

 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 

ددد يكددون التددأثير تددللا أو سي الددا علددا العدداملين فددي الميظمدد، ف ددو وتدديط لددين متطللدداة العدداملين ، ّو

 الميظم، ولين حا اة ازفراد.

 :أهمية المناخ التنظيمي

 الملموتدد،يظددرا لتأثيراتددي  ،يحتدد  مويددوت الميدداخ التيظيمددي أهميدد، صامدد، لاليتددل، للميظمدداة

اإلداريدد، المتمددل، لدداكفراد  وأيمدداط التددلو  المواّددفليددر ملاشددرح فددي مصتلددف  خكايددة ملاشددرح أأتددواء 

مصتلدددف أعمددددا  الميظمددداة تددددواء تددددأثيرًا وايدددحًا فددددي للميدددداخ التيظيمدددي  كمدددا أنداصددد  الميظمدددداة، 

قدددددرح معالّات ددددا لاللي دددد، المحيطدددد، ل ددددا، لددددذل  فدددددن  أخالمتعلقدددد، لأدا  ددددا كعمال ددددا وتحقيددددق أهددددداف ا 

مال ددخ يدديعك  علددا در دد، ي اح ددا والومددو  سلددا لايات ددا الميظمدداة علددا سي دداد الميدداخ التيظيمددي ال

 الميشودح.

سلدددا أن أهميددد، الميددداخ التيظيمدددي تلدددرز مدددن صدددال  تدددأثيره  2013)ال اشدددمي ومدددراد ) لقدددد أشدددار

 اً الملاشددر فددي مقدددرح الميظمدداة علددا تحقيددق أهددداف ا لكهدداءح وفاعليدد،، سذ أن للميدداخ التيظيمددي تددأثير 

راك دددخ، وات اهدددات خ ودافعيدددت خ، لدددذل  في ددداا الميظمددداة فدددي تحقيدددق فدددي أداء ازفدددراد وفدددي سد اً وايدددح

 أهداف ا المصطط، يرتلط سلا حد كلير لالمياخ التا د داص  لي ، العم .

وتكمددن أهميدد، الميدداخ التيظيمددي فددي تحقيددق التطددور والتقدددخ الم يددي، فيدداًل عددن العمدد  علددا 

،، وحا دداة أعيدداء ال  يدد، التدريتددي، القددراراة، ومعرفدد، الهددروق الهرديدد مدديعمشددارك، العدداملين فددي 

عات خ، وتحقيق التكام  لين ازهداف التيظيمي، ولين اكهداف الشصمي، )التلم  (.2012، يوتّو
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 قياس المناخ التنظيمي:

تيوعددة الدراتدداة مددن حيددث المؤشددراة المويددوع، لقيددا  الميدداخ التيظيمددي، سذ يددولي لعددض 

واإللدددات، ويؤكددد لعيدد خ اآلصددر أهميدد، الدددفء والحيددان  اللدداحثين أهميدد، لمتددتوياة اإلي دداز واكداء

 والريا والروا المعيوي، التي يشعر ل ا العاملون والتي تيعك  علا ايتما  خ ووز  خ.

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

وتتكدون هدذه ازتدتلاي، ( 2110فدي المعشدر )المشار سلي ما ( Halpin & Croft, 1966)وكروفة 

مددن لعدددين همددا: لعددد تددلو  المعلمددين، ولعددد تددلو  المدددير، ويحتددوي كدد  لعددد علددا أرلعدد، م ددازة 

 هي:

 سلوك المعلمينالبعد األول : 

 :، هييحتوي هذا اللعد أرلع، م ازة

المدرتدد، : يددرتلط هددذا الم ددا  لومددف تددلو  المعلمددين داصدد  Disengagement)) التلاعددد -

وهدخ  ،فيما سذا كايوا يعملون كهريق متكام ، أخ يعم  ك  واحد فدي ات داه مصتلدف عدن اآلصدر

 ، ولدي خ يزع، العم  لشك  فردي.كثيرو الشكو  والتذمر

ويدددرتلط هدددذا الم دددا  لشدددعور المعلمدددين أن مددددير المدرتددد، يعدددوق  :Hindrance)) اإلعاّددد، -

 يعدهاعما  الروتييي، والمتطللاة اكصر  التي تره، ويشغ  كاهل خ لاكيعمل خ لدز من أن ي

 المعلمون أعماز لير يروري،. 

: ويدددرتلط هدددذا الم دددا  لدددالروا المعيويددد، التدددا دح لدددد  المعلمدددين، ومدددد  Esprit)) ازيتمددداء -

شددعورهخ لازيتمدداء للمدرتدد، ودر دد، سحتاتدد خ لدشددلات حا ددات خ از تماعيدد، ممددا يتدداعد علددا 

ة ذسي از العم   اتي يشعرون لازتتمتات لتأدي، اكعما  التي يكلهون ل ا.، وفي الّو
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ل، لين المعلمدين ممدا ي: ويشير هذا الم ا  سلا مد  توافر العالّاة الط(Intimacy) كله،ا -

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

 سلوك المديرالبعد الثاني: 

 :، هيهذا اللعد علا أرلع، م ازة ويشتم 

لتددلو  المدددير الددذي يتمددف لالرتددمي،، والتددير  الم ددا : يددرتلط هددذا (Aloofnessالعزلدد، ) -

لمقتيددا اللددوا ك والتعليمدداة دون اهتمدداخ لالعالّدداة اإليتددايي،، سذ يكددون لعيدددا عددن أعيدداء 

الصمومياة، ولكي يحقق ، ويتمف تلوكي لازهتماخ لالعمومياة أكثر من ال ي ، التعليمي،

 ذل  فديي يعم  علا توا د متاف، لييي ولين المعلمين.

سلددا تددلو  المدددير هددذا الم ددا  : يشددير (Producation Emphasis) التركيددز فددي اإليتدداج -

الددذي يتمددف لاإلشددراف علددا مرؤوتدديي، ويعتمددد المدددير علددا أتددلوب ازتمددا  الددذي يتددير 

 لالحا ، سلا تغذي، را ع، من المعلمين. لات اه واحد وز يتوافر عيده اإلحتا  

سي داز العمد ،  الذي يتميز لالتو ي يحوويرتلط هذا الم ا  لتلو  المدير  :(Thrustالدفع ) -

سذ سن ّيددواة ازتمددا  لددين المدددير والمعلمددين تتددير لات دداه واحددد، وهددو ز يحدداو  تلقددي أيدد، 

  را  خ وأفكارهخ.  تغذي، را ع، من  ايب المعلمين العاملين معي لالتتهادح من

 يحدوالدذي يتميدز لالميد   ويرتلط هذا الم ا  لتلو  المدير :Consideration))ازعتلاري،  -

 .عن اهتمامي الشديد ل خ وازيتايي، التي تعلر المعامل، الودي،

 التنظيمي المناخ نماذج

دراتددت خ    ددا اللدداحثون فددي تصتلددف يمدداذج الميدداخ التيظيمددي تلعددًا زصددتالف المددداص  التددي ييت

للميدداخ التيظيمددي، فلكدد  ميظمدد، مياص ددا التيظيمددي الصددار في ددا، لددذل  فازلعدداد التيظيميدد، تتيددوت مددن 

 درات، سلا أصر ، ومن تل  اليماذج:
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 :Likert نموذج ليكرتأ

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

يتا يت ا، و  فيلتأثيره  لي الم تمين سذ ّداخ  تحقيدق اكهدداف از تماعيد، اكصدر ، فيكهاءح الميظم، وا 

لدرات، متحي، لومف اللي د، الداصليد، للمؤتتداة الت اريد، والمدياعي،، وتومد   (خ0930)في عاخ 

سلدا أيمددوذج مددن أرلعدد، أيظمدد، لددإلدارح تمددف الميداخ التيظيمددي والتددلو  القيددادي داصدد  الميظمدد، مددن 

دددو   صدددال  مقيدددا  الصمدددا ر التيظيميددد، الدددذي يركدددز علدددا ثماييددد، ألعددداد هدددي: عمليددداة القيدددادح، ّو

الد،  الدافعي،، وعملياة ازتما  والتهاع  والتأثير وعمليد، مديع القدرار وويدع ازهدداف، وعمليد، الّر

 (.2013وتحقيق اكهداف )ال اشمي ومراد، 

مدن صدال  الميداخ المتدتمر الدذي  واتتصدخ ليكرة هدذه اكلعداد لرتدخ مدورح مصتمدرح للميظمد،

 يتدرج في أرلع، أيماط تيظيمي، من ازتتغاللي التتلطي في طرف سلا المشار  في الطرف اآلصر.

 :(.Campbel et al) وآخروننموذج كامبل أ

ّدموا مقايي  متتقل، يتليا  سذمن اإلت اماة ال ادح في هذا ال ايب ما ّدمي "كامل " وزمالؤه، 

د تمكيوا من تحديد كلعاد تيظيمي،  ألعاد أتاتي، للمياخ التيظيمي، وهي مالح،  عشرحمتعددح، ّو

كما أشار سلي ا وهذه اكلعاد  .(2009،  )الميرفي لالتتصداخ في ميظماة ذاة يوعياة مصتله،

  هي:( 2106ال اشمي ومراد )

ودر دد، حريدد، در دد، الرتددمي، فددي از ددراءاة، ويتمثدد  فددي ال يكدد  التيظيمددي أو ليدداء الم مدد،:  -

 اتصاذ القراراة.

 المويوعي، ومحاتل، المتؤولين وعدال، العقولاة.ويعييان المكافاح والعقاب:  -

 در ، تهويض التلط،.وتعيي مركزي، القراراة:  -
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 اهتماخ اإلدارح لتيمي، الموارد اللشري،. ويتمثالن في التدريب والتطوير: -

 في حال، ازتتمرار في العم  لالميظم،.الشعور لالمصاطرح ويقمد ل ما المصاطرح واكمان:  -

 در ، تقارب العالّ، لين الر ي  والمرؤوتين. ويعييازيهتاا أو التلو  الدفاعي:  -

 الروا المعيوي،: أي در ، سحتا  الهرد لأهميتي ودوره في فريق العم . -

 سدرا  الهرد لرأي ر يتي فيي ومد  متايدتي لي.وتعيي التقدير والتغذي، العكتي،:  -

دع وهمدا مقدرح التيظيم، العام، والمرويد،: ال - در د، المرويد، فدي موا  د، المشدكالة القا مد، وتّو

 المتتقل .

 التأكيد علا تحقيق أهداف الميظم،.ويقمد لي تأكيد ازي از:  -

 :"Steersنموذج ستيرز "أ

يتدا ج اللحدوث التطليقيد، والدراتداة اليظريد،  اعتمدد فيدي علدا أيموذ داً ( Steers)ّدخ "تتيرز" 

اكلعداد والمتغيدراة اكتاتدي، اككثدر شديوعا  اكيمدوذجالتي تمة صال  العقدد المايدي، ويعكد  هدذا 

ة الحالي من المياخ التيظيمي  ( وهي:2003)ألو لكر،  في الّو

لو  اإلدارح سزاء التياتاة والممارتاة اإلداري،: ويتيمن هذا اللعد اليمط القيادي التا د وتد -

العدددداملين، وذلدددد  فيمددددا يتعلددددق لويددددوا القواعددددد واز ددددراءاة، ومددددد  مشددددارك، العدددداملين فددددي 

 ويع ا.

ال يكدد  التيظيمددي: ويتيددمن هددذا اللعددد در دد، المركزيدد،، ويطدداق ازشددراف، وح ددخ الميظمدد،،  -

ع الهرد في ال يك  التيظيمي.  وعدد المتتوياة التيظيمي،، ومّو

ير هذا اللعد سلا مد  الت ديد والتغيير في التكيولو يا المتدتصدم، فدي تكيولو يا العم : ويش -

 ت فيي.اأداء العم ، وما ّد يييف من التت يالة في تيهيذ العم  واإللد
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من هددذا اللعددد عيامددر اللي دد، الصار يدد، المحيطدد، لالميظمدد، والمددؤثرح اللي دد، الصار يدد،: ويتيدد -

 والتياتي، واز تماعي،.فيي، لما في ذل  العوام  ازّتمادي، 

 أنماط المناخ التنظيمي

يالحظ أن المياخ التيظيمي لي  لي يمط ثالة أو مه، واحدح يمكن تطليق ا في أي الظروف 

تؤدي ازصتالفاة الطليعي، واللي ي، وليرها سلا يرورح و ود مياخ تيظيمدي مميدز لكد   سذلي ،،  ،وأي

د أد  تعدد ألعاد المياخ التيظيمي وعيامره، سلا سي اد تمييف كيماط المياخ التيظيمي ميظم، . ّو

)صمدداوي،،  وهددذه اكيمدداط هدديتدددرج مددن الميدداخ المهتددوا سلددا الميدداخ المغلددق يالتددا د فددي المؤتتدداة 

2106:) 

 (Open Climate) لمناخ المفتوحا -أ

القيددادح والعدداملين فددي عمليدد، مدديع القددراراة يميدد  هددذا الدديمط مددن الميدداخ سلددا المشددارك، لددين 

لالريددا، ويللددي هددذا الميدداخ احتيا دداة العدداملين،  اف المرتددوم،، ويشددعر العدداملون فيدديوتحقيددق اكهددد

ولالتددالي يحققددون متددتو  عددا  مددن اإلي دداز، ولشددعر العدداملون فيددي لددروا معيويدد، عاليدد، ولدر دد، مددن 

 التالؤخ والتآزر فيما ليي خ.

 ( المياخ المهتوا لالصما ر اآلتي،عن المياصاة اكصر :2006وميز الطوي  )

تدداعد علددا اي داد  ددو مددن العالّداة ازيتددايي، ي، للعمد  ماديددا وفكريددا، و لتدوفير ظددروف مياتدد -

 العم .

  .م، لالفراد ومشارك، ازفراد في م ازة تيظيخ العلتوفير الحوافز الميات -

 وماة اليروري،.تت ي  ازتمازة الهعال، لتدفق اللياياة والمعل -
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 (:Autonomous Climateمستقل )المناخ ال -ب

وفيي يمار  القا دد تدلطتي لمرويد،، وتيلثدق الهاعليد، القياديد، مدن داصد  ال ماعداة التدي يعمد  

الريدا  تدايمي ا القا د، فالقا د يعم  علا رفدع الدروا المعيويد، للعداملين، وترتهدع فدي هدذا الديمط در 

 والدافعي،.

 (:Paternal Climateاألبوي )المناخ  -ج

لالمشارك،،  للعاملينفي هذا اليمط يكون القا د هو المتيطر علا  ميع الهعالياة، وز يتمك 

 .ولالتالي تكون الروا المعيوي، والريا، وتهويض المالحياة من ّل  القا د متديي،

 (:Family Climateالمناخ العائلي ) -د

ل، والتي من شأي ا التأثير في متتو  يالعالّاة از تماعي، اكميؤكد هذا اليمط علا تيادح 

اكداء واإلي دددداز تددددلليًا. وتتددددود العدددداملين عالّدددداة سي اليدددد، ويشددددعرون لددددالوزء لميظمددددت خ وازلتددددزاخ 

 لمتطللاة عمل خ.

 (: Controlled Climateالمناخ المسيطر ) -هـ

لالعداملين، ويدتخ تو يدي تدلو  ال ماعداة مدوب وفيي يتود ازهتماخ لالعم  مقاريد، لازهتمداخ 

 سي از العم  دون التركيز علا سشلات رللاة العاملين وحا ات خ.

 (:Closed Climateالمناخ المغلق ) -و

يتميز هذا المياخ لالركود والالملازح من ّل  العاملين مما يؤثر تللا فدي اإليتداج والريدا عدن 

 .العم 

المؤتتددداة الترلويددد، ومي دددا المددددار  ومي دددا مدددا ز يياتدددب سن مدددن هدددذه اكيمددداط مدددا يياتدددب 

العاملين، وصام، المعلمين والمعلماة، فالمياخ المهتوا يحقق للمعلمين والمعلماة الريا الدوظيهي، 



31 
 

 وفدديًا فدي العداملين يلرفدع الدروا المعيويد، للعداملين. أمدا الميداخ المتديطر فديدي يتدر  أثدرًا تدلل ويتدعا

 ي خ ولين ّيادت خ لما لي من مركزي، في اتصاذ القرار.العالّاة ازيتايي، لي

 العوامل المؤثرة في المناخ التنظيمي

 ( سلا العوام  التي تؤثر في المياخ التيظيمي، وهي علا اليحو اآلتي:2000القطاوي، ) ةأشار 

 التركيز علا ازي از ومكافأح المتمزين. -

 تيمي، روا الهريق. -

 الديمقراطي،.ازهتماخ لازتاليب  -

 تهويض المالحياة وتمكين العاملين في الميظم،. -

 المرا ع، والتقويخ المتتمر المويوعي لتياتاة الميظم، وأهداف ا. -

 تحقيق ازيت اخ لين ازهداف التيظيمي، وازهداف الهردي، للعاملين. -

 معال ، الروتين والتصهيف ميي ّدر اكمكان. -

العوامد  التدي تتداعد علدا تيميد، الميداخ التيظيمدي ال يدد ( م موع، مدن 2007ذكر طريف )و 

 في الميظماة، وهي كما يأتي:

 :الموارد المادية والقتصادية المتاحة -أ

والصطدط واللدرامج،  المشدروعاةالموارد المادي، الالزم، لتيهيذ  يدص  في ال ايب المادي، كهاي،

مدن  يصلهدي أي تقمدير فدي هدذا ال ايدب يظرا لمدا، وذل  أعما  الميظم، يمن الزمن المحدد و ميع

 .معيوياة العاملين وحمات خ وممداّي، القا مين علا العم  فيسرلا  للعم ، وتأثير تللي 

 :النمط القيادي واإلشرافي -ب

فددداليمط القيدددادي للمددددير وطريقددد، تعاملدددي مدددع العددداملين ومدددا يتهدددرت مي دددا مدددن أتددداليب ازتمدددا  

 ، الثق، والمشارك، وازيتماء للميظم،.في سشاع م ماً عامال  تعدوالتحهيز 
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 الهياكل التنظيمية -ج

كلمدددا كايدددة ال ياكددد  التيظيميددد، للمؤتتددد، مريددد، ومهتوحددد، ومتدددتوعل، للظدددروف، فدي دددا تكدددون  

، أمددددا ال مددددود والددددروتين والمركزيدددد، الشددددديدح المصتلهددد، مشددد ع، علددددا اإللدددددات والتكيددددف مددددع الحددددازة

التدي  كالةازتمازة فتؤدي في الغالب سلا العديد من المشدوالرتمي، في اإل راءاة، وال رمي، في 

 ت ع  من المياخ التيظيمي مغلقا.

 :خصائص األفراد العاملين وصفاتهم الشخصية -د

اكفراد يحو  وفلتهاة عوام  التن وال ي  والش ادح والصلرح التالق، والتيش ، از تماعي،،سن  

اإلي اليد، أو الميافتد، اك واء سي اد في  دوراً  تؤديي،، وليرها من العوام  الشصم الحياح والمتتقل 

 التللي،. 

  :ةالخارجي اتالتأثير  -هـ

اللي دد، از تماعيدد،، و اللي دد، الصار يدد،، و ظددروف العمدد ، و ، الميظمدد،هددذه العوامدد  ثقافدد،  وتشددم 

 ووز  ا، والمشكالة اكتري،. ال ماع، تمات و 

  عوامل تنظيمية: -و

 هدددداف الميظمددد،،وأوتشدددم  هدددذه العوامددد : طليعددد، الليددداء التيظيمدددي، والددديمط القيدددادي المتلدددع، 

 العبء الوظيهي، والملالغ، في المتؤولياة، والغموض.و ، يظاخ اك ورو  واتتحال، التقدخ الوظيهي،

 الدارة المدرسية

سذ  ،في دفع حرك، الم تمع وتطوره لات اه تحقيق أهدافي اإلتتراتي ي، فاعالً تعد الترلي، عاماًل 

أدركة اكمخ والشعوب أهمي، الترلي، لومه ا أداح في لياء اإليددتان وتطددوير شصددميتي لمددا يتماشدا 

سذ حقيددق أهددداف ا وتددعادح أليا  ددا، ت ييددمنوالتطددوراة التددي تحدددث فددي م ددازة الحيدداح كافدد،، ولمددا 
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يشدر اكفكدار والملدادئ والمعتقددداة ويقل دا  تقدوخ لدي مدنر الترليد، اكهميد، الكليدرح لمدا ر ا  الهك يولي

 .لأل يا  والياش ، عن طريق المؤتتاة الترلوي،

مؤتتددد، ترلويددد، يظاميددد، أو ددددها الم تمدددع لتحقيدددق أهدافدددي، وهدددي وحددددح سداريددد،  المدرتددد،وتعدددد 

يددد، الترلويددد،، وتعدددد ّاعددددح ل دددذا اليظددداخ، أتاتدددي، فدددي اليظددداخ الترلدددوي تمثددد  المتدددتو  اإل را دددي للعمل

داريددين  ويديعك  مددا ي ددري في دا مددن تهدداعالة وممارتداة سداريدد، علددا  ميدع مددن في ددا مدن معلمددين وا 

ومتعلمدين، ومدا ييشددأ مدن ذلدد  مدن ميداخ تيظيمددي يتحددد وفقددا لطليعد، العالّداة التيظيمدد، التدي تتددود 

 (.2008المدرت، )الشريدح، 

 تتيير سلا ت دف روتييي، عملي، تعد م رد فلخ م ال ا، واتتع المدرتي، اإلدارح أدوار تغيرة لقد

 أملحة تعيدا ل  اإلداري،، اليواحي علا تركز معيي، وتعليماة ّواعد رتيلًا وفق تيراً  المدرت، شؤون

 وتوثيدق مدرتدي،، وأيشدط، تددري ، ، وطرا دقمعلمدينو  تالميدذ، مدن الترلويد، لالعمليد، يتمد  مدا لكد 

المدرتد،  تحقق دا التدي اليا حد، اللدرامج مدن كثيدراً  سن سذ ، 2004))عطوي، المحلي الم تمعمع  العالّ،

ليا  دا لالمعلومداة، والماديد،، اللشدري، الممدادر ّيدادح علدامقددرح المددير  مدن تيلدع  روا واتدتثارح وا 

 فرمداً  المطروحد، اكلددا  مدع وتهاعلدي ممارتدتي صدال  مدن أيي يوفهر كما أفرادها، لين واللحث المياّش،

 .(2113، لطوي االمدرت، ) في يحدث لتقييخ ما

وتعددد اإلدارح المدرتددي، اليا حدد، عيمددرًا م مددًا فددي العمليدد، التعليميدد، والترلويدد،، فددازدارح تحدددد 

معالخ العم  المدرتي، وترتخ الصطط وتويك الملادئ والمو  اة العام،، وتيع حدود اصتمدار 

وتلطات خ، وذل  ل ددف تيظديخ العمد  الهيدي وتحقيدق الغدرض الميشدود  العاملين والهييين في المدرت،

د اصتلف مه دوخ اإلدارح أكثدر ممدا كدان عليدي تدالقًا، فهدي المايدي  في زمن محدد ولأّ  التكاليف، ّو

ا كان ييظر لالدارح علا أي ا م رد تتيير روتييي لألمور العام، في المدرت، دون مشارك، تذكر، أم

 (.2104ك أكثر أتتاعا وعمقًا )الميل ا، دارح فقد أملالمه وخ الحديث لال
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 والتصطديط، التيظديخ، صدال  ّيامدي لوظدا ف مدن مدرتدتي فدي ّياديداً  دوراً  المدرتد، مددير ويمدار 

 المعلومداة، مدع ممدادر التعامد  فدي وات ايهتداا علدا يحدافظ أن عليدي فددن لدذا والتيتيق، والتهدويض 

 (2009 ، المدرت، )عاي   رهاظت التي والل ان وال ي اة لل  اة ومو  اً  محهزاً  يكون وأن

 تهعيد  ّدادرًا علدا يكدون أن لدد وز العمد ، يحدو اي اليد، ات اهداة المدديرلدد   تكدون أن وي دب

 فدي مكايتدي صاللدي مدن يعدزز التميدز مدن يطور يوعاً  وأن ل ا، علداً  يكون أن من لدزً  والقوايين اكيظم،

ّياع خ مع التعام  دارتي، لحكمتي اآلصرين وا  تدا ترلدوي يتطلدب سمالا أي لأن يؤمن وأن ودرايتي، وا   ّو

يمدا المدروتد،، ليدر المها  د، القهدزاة أو تدتخ لالتتدرت، ز اكمدور وأن وت تديده، وتيهيدذه لتمدحيحي  وا 

 (.2115، المدرك، )الطوي  الواعي، لالتدرج، والمرحلي،

عاة ،معرفي،  دراي، من المدرت، مدير ييطلق أن من لد وز  دا مد، ومراّل، ومتوامل، عالي، وتّو

 تكون وأن المدرت، لحا اة وفقا التعليمي متتمر لل  از وتطوير المدرت،، كداء وتقويخ ،الطلل، كداء

 أداء تحتدين سلدا تقدود المدرتد، مددير فدي و ددة مدا سذا  وهريد،، صمدا ر وهدذه .مشدترك، رؤيد، يلدي

 .(2013الديحايي،التغيير) سلا وتؤدي المدرت،،

 مدرتتي في التعليمي، الشؤون عن سدارح متؤو  تعليمي مدير من المدرت، مدير دور تطور لقدو 

 رؤيد، مشدترك، ليداء علدا يركدز الترلويد،، مؤتتدتي فدي المطلدوب التغييدر سحدداث عدن متدؤو  ّا دد سلدا

 مددير تمكدين يتطلدب وهدذا في دا، العداملين مدع والتوامد  ازتمدا  تدل  وتحتدينوتطويرهدا  للمدرتد،

 اكتد  علدا اعتمداداً  مدرتدتي فريدق مدع يعمد  متدؤوزً  ترلويداً  ّا دداً  عملدي م مداة ممارتد، مدن المدرتد،

 (.2116 مؤتمن،( التلطوي، الر ات، مهاهيخ من ايطالّاً  ولي  واإليتايي،، والم يي، العلمي،

 سدارتدي فدي يتلعدي الدذي اإلداري والقيدادي الديمط م متدي علدا فدي المدرتد، مددير ي دااويعتمدد 

 وميلدي للت ديدد، عاتقدي، علدا الملقداح الم مد، لصطدورح ووعيدي المتدتمر، الم يدي يمدوه وعلدا للمدرتد،

 (.2110، )الدوي  العم  م ا  في واإللدات والتطوير،



35 
 

 فدي سي اليداً  يدراً يتغ يحددثأن  يمكدن المدرتد، مددير أنسلدا  (Binkly, 1997) ليكلديوأشدار 

 التغييدر هدذا أن كمدا ليدي خ المتلداد  ازحتدراخ وتيميد، العداملين معدي، قددراةم تيميد، طريدق عدن مدرتدتي

شداع، والمعلمدين، العداملين لددعخ يقدخ لدخ مدا يحددث ز مدرتدتي فدي ازي الي  يدؤمن مدريك، يهتدي  دو وا 

أ لدارز  اً دور  المدرتدي، للقيدادح( أن 2118اللرعمدي وطيدا  ) ة. وأيدافوال مداعي التعداويي العم  لملدأ

 عدن فيدال المدرتدي،، لالصتلداراة الطللد، أداء فدي تتمثد  عددح  وايدب فدي المدرتد، فاعليد، زيدادح فدي

 لتوظيدف الالزمد، للكهايداة وامتالك دا في دا العداملين لدين العالّد، ويوعيد، للمدرتد،، التيظيمدي الميداخ

 .المدرتي والتعليخ التعلخ عملي، في التعليخ تكيولو يا

 الهعالد، لير المدار  عن، الهعال المدار  يميز ما أهخ أن (Renolds, 1989)ذكر ريُيلدز و 

 لين المتلادل، والثق، لدورها، والمته م، الكهؤح المدرتي، اإلدارح وو ود اككاديمي،، لال وايب اهتمام ا هو

د .العاملين دع اكداء عدن مشدترك، رؤيد، و دود :المدور هذه ومن الهعا ، اكداء مور تعددة ّو  المتّو

 ودعدخ المحدددح، واكهدداف اكداء، ومعدايير الدوظيهي الومدف صدال  مدن معدي والعداملين المددير لدين

 والمرا عد، ل دخ، التدريليد، اللدرامج وويدع لقيداخ لدأدوارهخ،علدا ا وتحهيدزهخ العداملين، كداء المددير

 والملي دي، وتحتديي ا )الغريدب وحتدين المتدتقللي العداملين أداء تتد ي  سلدا التدي ت ددف المتدتمرح،

 قددرحم لتعدرف اكهميد، ذاة المويدوعاة مدن المدار  مديري أداء فاعلي، مويوت فدن ول ذا (2004

 تشم  سذ في ا يعملون التي الترلوي،، للمؤتتاة المر وح والغاياة اكهداف تحقيق علا المدرت، مدير

  .المدرت، في تهتخ عدح  وايب الهاعلي،

فدذا اتتطاعة سدارح المدرت، أن تو د مياصًا تيظيميًا مال مًا تتتطيع أن تم  لي سلدا تحقيدق 

الددا لدددوره أهددداف ا وأن تشددعر لالثلدداة وازتددتقرار لألفددراد والميظمدد، علددا حددد تددواء، وكدد  هددذا يددؤدي 

ا تؤدي سلا تحقيق الريا لد  العاملين، وشعورهخ لأهميت خ ومن ثخ ترفع الروا المعيوي، والتي لدوره

 .(2014زيادح ازيتماء والوزء للمدرت،) الميل ا،
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 ذات الصلة الدراسات السابقةثانياا: 

وهددي ممديه، حتددب متغيدري الدراتدد، )الددذكاء  ذاة المددل، تيداو  هددذا ال دزء الدراتدداة التدالق،

الثقافي والميداخ التيظيمدي( ومرتلد، وفقدًا لتتلتد ا الزميدي مدن اكّددخ سلدا اكحددث وفيمدا يدأتي عدرض 

 :ل ذه الدراتاة

  الثقافي الذكاءب السابقة ذات الصلة دراساتال -0

لدددين الدددذكاء لدددا تعدددرف العالّددد، ازرتلاطيددد، س (Gillivary 2006 دراتددد،  ليهددداري ) هددددفة

د تكوية العيي، من، اتصاذ اّرار علاوالمقدرح  الثقافي واظ درة  ،( للددا38من) ّا دا اداريا (255) ّو

مؤتتدداة اليتددا ج الدراتدد، و ددود عالّدد، ارتلاطيدد، لددين الددذكاء الثقددافي والمقدددرح علددا اتصدداذ القددرار فددي 

 .عالمي،الميظماة الو 

داخ  لدين العالّد، فحدرسلدا  هددفة لدراتد، (Ward & Fischer, 2008) وفيتتشدر وارد ّو

ول مدع  وزياليددايي فدي المغتدرلين الطللد، لدد  اإل تمداعي والتوافدق الدذكاء الثقدافي والتدماة الشصمدي،

 اإل تمداعي ومقيدا  التوافدق مقيا  الذكاء الثقافي ومقيدا  التدماة الشصمدي، اللياياة تخ اتتصداخ

 العالميد، الثايويد، المددار  فدي نيالميتظمد للد،الط مدن وطالل، طاللا (06) علا الدرات، عيي، واشتملة

دمن  يتياة متعددح،  ييوزياليدا في  دالد، مو لد، ارتلاطيد، عالّد، و دود عدن الدراتد، يتا ج أتهرة ّو

 في المروي، لعد كان فيما , اإل تماعي والتوافق الشصمي، وتماة الثقافي الذكاء در اة لين سحما ياً 

 .الثقافي الذكاء مقيا  في الدوافع للعد ارتلاطاً  اككثرهو  الشصمي، مقيا 

 ,Oolders, Chernyshenko & Starkوتددتار  ) كرييتدديكوو  أولدددرز دراتدد، هدددفة

 والتدلو  الصلرح علا ازيهتاا عالّ، في يؤثر تللي الثقافي عام  الذكاء أن منسلا التحقق ( 2008

 التدلو  ومقيدا  الثقدافي الدذكاء مقيدا  تدتصدخأُ  الدراتد، هدذه وإل دراء، المغتدرلينالطللد،  لدد  التدوافقي
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 سحدد  ال امعداة فدي اللكدالوريو  مرحلد، فدي وطاللد، طاللداً ( 400) تكويدة مدن عييد، التدوافقي علدا

 وعام  التلو  التوافقي لين سحما ياً  دال، ارتلاطي، عالّ، و ود عن الدرات، يتا ج وأتهرة، لييوزيليدا

 ايصهداض حدا  فدي المتغيدرين العالّد، لدين ّدوح تقد  لييمدا الثقدافي الدذكاء در د، ارتهدات ظد  فدي الصلدرح

 .الثقافي والذكاء للشصمي، ازصر  العوام  لقي، عالّ، لين و ودوعدخ ، الثقافي الذكاء در اة

 الذكاء لين العالّ، لمعرف، هدفة درات،( Imai & Gelfand, 2010) و لهايد ايماي وأ رة

 يومتغيدر  )وازيلتداط اإليهتدااوهمدا ) شصمدي،ال يمتغيدر  يدوء فدي القدرار مديع علدا قدرحموال الثقافي

عييدد،  ، وتكويدةالصيداراة ( فيداًل عدنالمعرفيد، والمقدددرح الو ددايي الدذكاءوهمدا ) العقليد، قددراةمال

: م مددوعتين لتددراب سلددااز أتددا  اعلددين مقتددم ال امعدداة طللدد، مددن اً دفددر  )051مددن ) الدراتدد،

تدكان  مدن 75 وطاللد،(  43طاللدًا و 29أمريكدا ) تدكان مدن (75) أفرادهدا وعددد اكولدا الم موعد،

، )طاللد، 47 و اً طاللد 28عدددهخ ) تديواة 5 عدن تقد  ز لمددح أمريكدا فدي ويعيشدون  تديا شدرق يوب 

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

 .الو دايي والذكاء المعرفي، قدرحمال لين سحما ياً  دال، عالّ، و ودو  القرار وميع الثقافي

 لدد  الثقدافي الدذكاء اكتشداف متدتو  سلدا ةهددفدراتد،  (Naughton, 2010)تن فيدو   أ در و 

دد  .الدوظيهي داءاك فدي در داة مرتهعد، علدا حمدلوا والدذين العالميد، ازلتدا يد، المددار مدديري  ّو

 الدراتد، يتا ج وأتهرة المديرين، داءك الكمي، واليوعي، التقارير واعتماد الثقافي الذكاء مقيا  اتتصدخ

 عام  فاعلي، مايؤكد وهذا، الثقافي الذكاء  متتو  في در اة مرتهع، علا المديرين أول   حمو  عن

 .العم  داءأ تطوير في الثقافي الذكاء

( سلا تعرف عوامد  الدذكاء الثقدافي التدي تتيلدأ لالقيدادح Keung, 2012)وهدفة درات، كيويج 

لمعرفدد، سن كايددة هيددا  عالّدد، لددين الددذكاء الثقددافي والقيددادح و التحويليدد، لددد  ّددادح المدددار  العالميدد،، 

( ّا ددًا، واتدتصدمة 537التحويلي، لد  مديري المدار  العالميد،، وكايدة عييد، الدراتد، مكويد، مدن )



38 
 

مثلددة فددي مقيددا  الددذكاء الثقددافي فيدداًل عددن اتددتلاي، القيددادح متعدددد العوامدد  ل مددع الليايدداة اتددتلاي، ت

(MLQ - 5X وأظ رة اليتا ج و ود عالّد، سي اليد، لدين الدذكاء الثقدافي والقيدادح التحويليد، و مدع ،)

العوامدد  الصمتدد، للقيددادح التحويليدد، لمددديري المدددار  العالميدد،، وُعددد الددذكاء الثقددافي عدداماًل م مددًا عيددد 

  ار مديري المدار  وتأهلي خ.اصتي

داخ  لدد  المتدتقل  لقلدق ّتديوعال الثقدافي الدذكاء تعدرف دراتد، هددفة سلدال( 2104) هيا يد، ّو

يدة عييد، علدا تد،راالد وأ ريدة فدي فلتدطين، اليامدرح لميطقد، الثايويد، المرحل، طلل،  (297) مدن تكوه

 :همدا نامقياتد ل مدع الليايداة واتدتصدخ الثايويد،، المرحلد، طللد، من عشوا ياً  اصتيارهخ تخ وطالل، طاللاً 

د، المتتقل  ّلق ومقيا  الثقافي الذكاء مقيا   لد  الثقافي الذكاء متتو  لأن ت،راالد يتا ج كشهة ّو

 تد،ار دال وتوملة متوتطًا، علا المتتقل  القلق متتو   اء لييما مرتهعًا،  اء الثايوي، المرحل، طلل،

لق الثقافي الذكاء لين سحما ياً  دال، عكتي، ّ، عال هيا  أن سلا  فدروق و دود عن فيال المتتقل ، ّو

، والمددف الدراتددي فددي در دداة الطللدد، علددا مقياتددي الددذكاء ال ددي  لمتغيددر سحمددا ي، دزلدد، ذاة

لق المتتقل .  الثقافي ّو

( دراتدد، هدددفة سلددا تعدرهف العالّدد، لددين الددذكاء الثقددافي والقيددادح Box, 2014وأ در  لددوك  )

د تكوية عييد، الدراتد، التدي تدخ اصتيارهدا لطريقد، عشدوا ي، مدن مدديري ) ( 511التحويلي، للمديرين. ّو

( مددددديرًا. 235ميظمدددد، سداريدددد، تقددددع علددددا تدددداحلي الوزيدددداة المتحدددددح اكمريكيدددد،، للدددده عدددددد أفرادهددددا )

د أشارة اليتا ج سلا أن هيا  عالّ، ارتلاطي، سي الي، واتُتصدمة ازتتلاي، وت يل، ل مع اللياياة. ّو

( لدددين الدددذكاء الثقدددافي للمدددديرين ومقددددراة القيدددادح α ≤ 0.05)ذاة دزلددد، سحمدددا ي، عيدددد متدددتو  

 (.1683التحويلي، لدي خ، سذ للغة ّيم، معام  ازرتلاط )

المددار   لمدديري الثقدافي الدذكاء در د، معرفد، سلدا هددفةدراتد،  (2103 ( الريدان أ درةو 

 ممارتد، لدر د، وعالّت دا عمدان ودوليد، لمحافظد، أ يليد، لدرامج والتدي تددر  اكردن فدي الصامد،
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 معلمدا (635) مدن اتد،ر الد عييد، وتكويدة. المعلمدين يظدر و  د، مدن التحويليد، القيدادح لديمط المدديرين

د ومعلم،  واكصدر  للمدديرين الثقدافي الدذكاء در داح لقيدا  سحدداهما الليايداة ل مدع أداتدان اتدتصدمة ّو

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

 أ يليد، لدرامج تددر  التدي اكردييد، المددار  الصامد،لمدديري  الثقدافي الدذكاء در د، أن دراتد،ال يتدا ج

 ذاة سي الي، ارتلاطي، عالّ، و ود اليتا ج أظ رة كما المعلمين، يظر و  ، من مرتهع،  اءة ودولي،

 ممارتدت خ ودر ، المدار  هذه لمديري الثقافي الذكاء لين (α ≤ 0.01) متتو  عيد سحماا ي، دزل،

 ≥ α، كمدا أظ درة اليتدا ج و دود فدروق ذاة دزلد، سحمدا ي، عيدد متدتو  )التحويليد، القيدادح لديمط

الثقافي لمديري المدار  الصام، اكرديي، التدي تددر  لدرامج أ يليد، ودوليد، في در ، الذكاء ( 0.05

تعددز  لمتغيددر ال ددي ، ولمددالك ازيدداث، ولددخ تكددن هيالدد  فددروق ذاة دزلدد، سحمددا ي، تعددز  لمتغيددر 

 الصلرح والمؤه  العلمي.

 فدي العالميد، المدار  لمديري الثقافي الذكاء متتو  تعرهف سلا (2103) الزيدين ات،ر د فةدوه

دد، فدي مدارتد خ التغييدر سدارح لمتدتو  وعالّتدي الريداض مدييد، يدة ّو  (630) مدن تد،االدر  عييد، تكوه

 الثقدافي الدذكاء متدتو  لتعدرف ازولدا اتد،،ر الد ليايداة ل مدع أداتدين اتدتصداخ وتدخ .ومعلمد، معلمدا

 الدذكاء متدتو  اليتدا ج أن وأظ درة. مدارتد خفدي  للتغييدر سدارت دخ متدتو  لقيدا  والثاييد، للمدديرين،

 أييدا، مرتهعدا المعلمين يظر و  ، من لدي خ التغيير سدارح متتو  وكان مرتهعا، كان للمديرين الثقافي

 الدذكاء متدتو  لدين( α ≤ 0.05) متدتو  عيدد سحمدا ي، دزلد، ذاة سي اليد، ارتلاطيد، ّد،عال وو دود

 α)  متدتو  عيدد سحما ي، دزل، ذاة فروق هيا  تكن ولخ. للتغيير سدارت خ ومتتو  للمديرين الثقافي

 لمالك الهرق وكان الدافعي،، م ا  لاتتثياء ال ي  لمتغير تعز  الثقافي الذكاء في متتو ( 0.05 ≥

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

 .العلمي والمؤه  والصلرح ال ي  ةالمتغير  تعز  التغيير

سلدددا معرفددد، متدددتو  الدددذكاء الثقدددافي لدددد  الطللددد، فقدددد هددددفة دراتدددت ا ( 2107الممدددر  ) أمدددا

الموهولين الملتحقين للريامج الموهل، الميهي ازثرا ي في  امع، اإلماخ محمد لدن تدعود ازتدالمي، 

( موهولدددًا وموهولددد،، واتدددتصدخ ل مدددع 053لالمملكددد، العرليددد، التدددعودي،، وتكويدددة عييددد، الدراتددد، مدددن )

دددد  أن متدددتو  الدددذكاء الثقدددافي لدددد  الطللددد، سلدددا اليتدددا ج  ارةأشدددالليايددداة مقيدددا  الدددذكاء الثقدددافي، ّو

تو  الددذكاء الموهددولين  دداء مرتهعددًا، وكشددهة الدراتدد، عدددخ و ددود فددروق ذاة دزلدد، سحمددا ي، فددي متدد

 .يال ي  والمتتو  الثقاف الثقافي تعز  لمتغيري

 

 المناخ التنظيميب ذات الصلةالدراسات السابقة 

 المدار  الثايوي، لمديري المتعددح الذكاءاة متتو تعرف  سلا (2101) هيريظدرات، ال هدفة

 المدديرين يظدر و  د، مدن التيطيمدي فدي مدارتد خ لالميداخ وعالّت دا الكويدة ومعلمي دا فدي دولد،

 المعلمدين مدنو  مديرا ومديرح (010فرادها )ألله عدد  سذ المديرين من ت،االدر  عيي، وتكوهية والمعلمين

%( 5وليتل، ّددرها ) اليتلي، العشوا ي، الطلقي، لالطريق، اصتيارهخ تخ ومعلم، معلماً  (563عددهخ ) لله

 الثاييد، أمدا المتعدددح كاءاةذالد مقيدا  اكولدا للدراتد، كايدة أداتدان واتدتصدمة ،مدن م تمدع الدراتد،

وكاية اليتا ج علا اليحو اآلتي لاليتل، سلا الذكاء العاطهي  التيظيمي، مياخال ومف اتتلاي، كايةف

مرتهعًا لييما كان متدتو  الدذكاء الموتديقي، كان لمديري ومديراة المدار  الثايوي، في دول، الكوية 

أيدوات الدذكاءاة التدلع، اكصدر  لمتدتو  متوتدط، وكدان متدتو  كايدة اإليقاعي ميصهيًا، في حين 

فددي دولدد، الكويددة مرتهعددًا، لييمددا كددان متددتو   ومعلمات ددا لمدددار  الثايويدد،الددذكاء العدداطهي لمعلمددي ا

التدددلع، اكصدددر  لمتدددتو   اةالدددذكاء الموتدددقي / اإليقددداعي ميصهيدددًا، فدددي حدددين كايدددة أيدددوات الدددذكاء
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متوتط، وكان متدتو  الميداخ التيظيمدي التدا د فدي المددار  الثايويد، فدي دولد، الكويدة متوتدطًا مدن 

سي اليددد، ذاة عالّددد، سحمدددا ي، عيدددد ارتلاطيددد، عالّددد،  و ددددةلمعلمدددين كمدددا و  ددد، يظدددر المدددديرين وا

العزلد،  وم دا  اإلعاّد،، والدذكاء اللغدوي وم دا الحركدي  –( لدين الدذكاء اللدديي α ≤ 0.05) متدتو 

 والمياخ التيظيمي الكلي.

 اكتاتدي، المددار  فدي التدا د التيظيمدي الميداخ تعدرف سلدادراتد، هددفة  (2102) لدروأ ر  

دد  المعلمدين يظر و  ، من الصام، في محاظ، العامم، عمان  ( معلدخ011) تكويدة العييد، مدنّو

 التيظيمدي لومدف الميداخ اتدتلاي، عدن علدارح اللحدث أداح وكايدة مدار ، عشر علا موزعين ومعلم،

 التدا د التيظيمدي الميداخ متدتو  اليتدا ج أن وأظ درة(Halpin & Croft )  وكروفتدة هاللن أعدها

 كان عاخ لشك  المعلمين يظر عمان من و  ، العامم، في محافظ، الصام، اكتاتي، المدار في 

( فددي متددتو  الميدداخ α ≤ 0.05عدددخ و ددود فددروق ذاة دزلدد، سحمددا ي، عيددد متددتو  )و  .متوتددطاً 

التيظيمدددي التدددا د فدددي المددددار  اكتاتدددي، الصامددد، تلعدددًا لمتغيدددراة ال دددي  وتددديواة الصلدددرح والمؤهددد  

 والدر ، الكلي، لتلو  المدير. اإلعاّ،العلمي لاتتثياء م ا  

التيظيمدي  لالميداخ ّت داالوع اإللداعيد، القيدادح سلدا التعدرف سلدا (2102) يالتدلم تد،ادر  وهددفة

، ومعلمدا مدديرا (646) تد، مدناالدر  م تمدع وتكدون  ددح، لمدييد، المتوتدط، الحكوميد، المددار فدي 

 التدا د التيظيمي المياخ أن ت، سلااالدر  يتا ج وأشارة، واتتصدمة ازتتلاي، وتيل، ل مع المعلوماة

 فدي لعددي عاليد، لدر د، كدان ومعلمي دا مدديري ا ظدر، يو  د مدن  ددح لمدييد، الحكوميد، المددار  فدي

 .واإلعاّ، اإليتا ي، علا التركيز لعدي في متوتط، ولدر ، اإليتايي،، زع،والي ازيتماء

 لدولد، الثايوي، المدار  التيظيمي في المياخ در ، تعرف سلا (2106) الديحاييوهدفة درات، 

ي، ت،االدر  عيي، وكاية المعلمين يظر و  ، من للمديرين اإلداري اإللدات لدر ، عالّت او  الكوية  مكوه

 أعددها التدي اكولدا ازتدتلاي، :همدا الليايداة ل مدعن اتلايتاتد صدمةتواتد ومعلمد،، معلمداً ( 261) مدن
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 ،المدديرين لدد  اإلداري اإللددات لقيدا  والثاييد، (Halpin & Croft, 1963 ) ةفدوكرو  هداللين

 يظدر و  د، مدن الكويدة لدولد، الثايويد، التيظيمي في المددار  المياخ در ، أن ت،راالد يتا ج وأظ رة

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

(α ≤ 0.05  فددي در د، الميداخ التيظيمدي فددي المددار  الثايويد، لدولد، الكويددة تلعدًا لمتغيدر ال ددي )

فدي در د، الميداخ التيظيمدي فدي ( α ≤ 0.05)وو ود فدروق ذاة دزلد، سحمدا ي، عيدد متدتو  الدالد، 

 المدار  الثايوي، لدول، الكوية تلعًا لمتغير الصلرح وكاية الهروق لمالك الصلرح اكفي .

( دراتددد، هددددفة الدددا تعدددرف دور اإلدارح المدرتدددي، فدددي تدددوفير الميددداخ 2104)الميل دددا أ دددر  و 

لالمملكدددد، العرليدددد، التيظيمددددي وتحقيددددق الريددددا الددددوظيهي لمعلمددددي المرحلدددد، الثايويدددد، لمحافظدددد، ليشدددد، 

الومددهي وازتددتقرا ي التحليلددي، وكايددة عييدد،  مددي ج اللحددثالتددعودي،، وإل ددراء الدراتدد، تددخ اتددتصداخ 

( مددديرًا فددي المدددار  الثايويدد،، واتددتصدمة اتددتلاي، 51و) ،( معلددخ ومعلمدد911الدراتدد، مكويدد، مددن )

المدديرون، وأظ درة الدراتد، لقيا  در ، الريا الوظيهي يتي د، للميداخ التيظيمدي الدذي يقدوخ لتدوفيره 

در دد، ستدد اخ المددديرين فددي تددوفير الميدداخ التيظيمددي يعددز  الددا  فدديو ددود فددروق ذاة دزلدد، سحمددا ي، 

متغيدددر ال ي ،وعددددخ و دددود فدددروق ذاة دزلددد، سحمدددا ي، فدددي ستددد اخ ممارتددداة المدددديرين الهعليددد، فدددي 

سلا أيي كلما زادة مدح الصلرح أشارة يتا ج الدرات، كما الصلرح، لمتغير تحقيق الريا الوظيهي تعز  

 للمعلمين كلما زادة در ، الريا لدي خ يتي ، للمياخ التيظيمي.

يدادح المعلدخ،  سلدا دراتد، العالّد، لدين Kilinc (2014)وهدفة درات، كليي   ميداخ المدرتد، ّو

واتدددتصدخ مدددي ج العالّددداة المتلادلددد، والعالّددداة التيلؤيددد، لاتدددتصداخ تحليددد  ازيحددددار المتعددددد للتيلدددؤ، 

ل مع اللياياة أداتان هما: اتتلاي، ومف المياخ التيظيمي واتتلاي، ّيادح المعلخ، وتكوية  ةواعتمد

مر الترلوي الذي يظمتدي مديريد، الترليد، الوطييد، فدي ( معلمًا شاركوا في المؤت259عيي، الدرات، من )
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ذاة دزلددد، ميطقددد، لدددافرا فدددي مدييددد، تامتدددون)تركيا(، وكدددان مدددن ألدددرز يتدددا ج الدراتددد، و دددود عالّددد، 

 لين مياخ المدرت، والقيادح لد  المعلمين. سحما ي،

امددددة العلدددددادي ) ( لدراتددددد، هددددددفة سلدددددا تعدددددرف واّدددددع الميددددداخ التيظيمدددددي التدددددا د فدددددي 2105ّو

امعددداة اكردييددد، الرتدددمي، والصامددد، فدددي سّلددديخ الوتدددط مدددن   ددد، يظدددر أعيددداء ال ي ددد، التدريتدددي،، ال 

 اتددتلاي،، ولتحقيدق أهددداف الدراتد، تددخ تطدوير المتددحي وإل دراء الدراتد، تددخ اتدتصداخ المددي ج الومدهي

( عيدو هي دد، 696( فقدرح موزعد، علددا تدلع، ألعاد،وطلقدة علدا عييدد، مكويدي مدن )59تكويدة مدن )

ظ رة اليتا ج أن در ، المياخ التيظيمدي التدا د فدي ال امعداة اكردييد، الرتدمي، والصامد، تدري ،وأ

 إلّليخ الوتط من و  ، يظر أعياء ال ي ، التدريتي،  اءة متوتط،.

( دراتدد، هدددفة سلددا تعددرف الميدداخ التيظيمددي لددازداراة التعليميدد، وأثددره 2103)العزمددي أ ددر  و 

المتحي وتخ تطليق اتتلاي،  اء الدرات، أتتصدخ المي ج الومهي ر في اتصاذ القرار لدول، الكوية، وإل

( فددردًا مددن رؤتدداء اإلداراة التعليميدد، ومددديري ازداراة وازّتدداخ 071علددا عييدد، للدده عدددد أفرادهددا )

شددك  وايددك فددي اإلدارح لالدراتدد، أن الميدداخ التيظيمددي يددؤثر يتددا ج داصدد  ازدارح التعليميدد،، وأظ ددرة 

 تعلق لأدا  ا وأهداف ا وكذل  في اتصاذ القرار. التعليمي، فيما ي

( دراتد، هددفة سلدا Kitratporn & Puncreobutr, 2016) ولويتدولتر كيترلدورنأ در  و 

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

( معلمدًا ومشدرفًا ترلويدًا اصتيدروا 684درات، مدن )، وتكوية عيي، الالمتحي واتتصدخ المي ج الومهي

مددددن  ميددددع المدددددار  الحدوديدددد،، وطلقددددة علددددي خ اتددددتلاي، لقيددددا   ددددودح العمدددد  والميدددداخ التيظيمددددي، 

وتوملة الدرات، سلا و ود عالّ، لين  ودح العم  في المدار  الحدودي، والميداخ التيظيمدي التدا د 

 في ا.



44 
 

العالّدد، لددين الميدداخ التيظيمددي والتددلو  اإللددداعي ( الددا تعددرف 2103دراتدد، عليدددح ) هدددفةو 

د اعتمدة الدرات، كعياء ال ي ، التدريتي، في كلياة الم تمع المتوتط، المي ج  في ّطات لزه، ّو

( عيوًا، وأظ رة اليتا ج و ود 220الومهي التحليلي، وتخ توزلع اتتلاي، علا العيي، المكوي، من )

لددين عيامددر الميدداخ التيظيمددي فددي كليدداة الم تمددع فددي  (α = 0.05) عالّدد، ذاة دزلدد، سحمددا ي،

ولدددين التدددلو  ازلدددداعي كعيددداء ال ي ددداة التدريتدددي، في دددا، وأن لدددد  الملحدددوثين رؤيددد،  حّطدددات لدددز 

متشال ، حو  محداور الدراتد، مرتلطد، لمتغيدراة الصلدرح، والمؤهد  العلمدي، فدي حدين كدان للملحدوثين 

 لط، لمتغير ال ي  والمتما الوظيهي.رؤ  مصتله، حو  محاور الدرات، مرت

دراتددد، هددددفة الدددا تحديدددد فقدددد أ ريدددا ( Zamani&Karimi, 2016) زمدددايي وكريمدددي أمدددا

العالّ، لين الميداخ التيظيمدي والمدمة التيظيمدي لدد  المدوظهين اإلداريدين فدي وزارح الترليد، والتعلديخ 

( موظهددًا سداريددًا، 221تدد، مددن )لأمدده ان، واتددتصدخ المددي ج الومددهي ازرتلدداطي، وتكويددة عييدد، الدرا

طلقددة علددي خ اتددتلاي، الميدداخ التيظيمددي، واتددتلاي، المددمة التيظيمددي، وصلمددة الدراتدد، سلددا و ددود 

 .المياخ التيظيمي والممة التيظيميتالل، لين  ارتلاطي،عالّ، 

 :منها الحالية سةار لدا وموقع الدراسات السابقة ملخص

 ددا، فقددد هدددفة لعددض هددذه تياولت ليدداء علددا المتغيددراة التددي التددالق، تدداةار دالأهددداف تعددددة 

، كما رالقرا ذاتصا علا المقدرح مث : أصر  ة متغيراو في الثقا الذكاءالدراتاة الا تعرف العالّ، لين 

 (ImaI & Gelfand 2010) و لهايدد ايمداي ودراتد، (Gillivary 2006 )  ليهداريفدي دراتد، 

 ,Ward & Festcher) وفيتتشدر وارد ، كمدا فدي دراتد، اإل تمداعي والتوافدق والتدماة الشصمدي،

والقيدادح التحويليد،، (، Naughton, 2010) يدوفتن  أ در  واكداء الوظيهي، كما فدي دراتد، ،(2008

دارح التغييددر، كمددا فددي دراتدد،(2103) الريددانودراتدد، ( Keung, 2012كيددويج ) كمددا فددي دراتدد،  ، وا 

 (.2107) يا في درات، الممر ن، كمي(، والموهول2103) الزيدين



45 
 

 متددتو :  مثدد متغيددراةال وأثددر لعددض التيظيمددي الميدداخ أصددر  الددا معرفدد، تدداةادر وهدددفة 

، والقيدادح ازلداعيد، كمدا (2101هيري)ظال ، كما في درات،المدار  الثايوي، لمديري المتعددح الذكاءاة

والقيددددادح عيددددد  ،(2104الميل ددددا)والريدددا الددددوظيهي، كمددددا فددددي دراتددد، ، (2102) يالتددددلمفدددي دراتدددد، 

 العزمدددي واتصددداذ القدددراراة، كمدددا فدددي دراتددد،، (Kilinc, 2014المعلمدددين، كمدددا فدددي دراتددد، كلييددد  )

( Kitratporn & Puncreobutr, 2016) ولويتدرولتركيترلدورن  و دودح العمد  دراتد،، (2103)

دراتددد، زمدددايي مدددا فدددي (، والمدددمة التيظيمدددي، ك2103عليددددح ) دراتددد،مدددا فدددي والتدددلو  ازلدددداعي، ك

 (.Zamani & Karimi, 2016وكريمي )

طاللدًا  (06مدالين ) راوحدةت قددف التدالق، التدي طلقدة علي دا الدراتداة العييداةمدن حيدث  أمدا

كيويد   تد،ادر فدي  كمدا (573) ( سلداWard & Festcher, 2008) وفيتتشدر وارد كمدا فدي وطاللد،

Keung, 2012) ) كمدا فدي  (011) لدين مدا راوحدةت ّدد العييداة وكايدة الثقدافي، الدذكاءدراتداة فدي

 .يالتيظيم المياخ دراتاة في( 2104الميل ا ) كما في درات، (911 (سلا لدر درات،

فقد هددفة سلدا التعدرف سلدا العالّد، لدين الدذكاء الثقدافي والميداخ التيظيمدي  رات، الحالي،الد أما

 (، وأتتصدمة اإلتتلاي، وتيل، ل مع اللياياة.634التا د في المدار ، ولله عدد أفراد عييت ا )

دد أفدادة   لالتم يدد يتعلدق يمدا ولصامد، ليداء لحث داسفدي  التدالق، تداةار الد مدن اللاحثد،وهدذا ّو

 المياتدل، اإلحمدا ي، الوتدا   وتحديدد الدارتد، أداح وتطدوير اليظدري واكدب الدراتد،وشدمكل،  دارتد،لل

 سلي دا تومدلة التدي اليتدا ج مدع سلي دا التومد  تدخ التدي اليتدا ج مياّشد، عدن فيدال الليايداة، لمعال د،

 .التالق، تاةاالدر 
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 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

عن الدراتاة التالق، أي ا تياولة العالّ، لين متغيري الذكاء الثقافي سن ما يميز هذه الدرات، 

والمياخ التيظيمي، وهذا ما لخ تتياولي الدراتداة التدالق،، كمدا تياولدة تعدرف الهدروق حتدب متغيدراة 

 ال ي  والصلرح.

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

  



48 
 

 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 ددا ومدددق اكداتددين يتيددمن هددذا الهمدد  عريددًا لمي  يدد، الدراتدد، وم تمع ددا وعييت ددا وأدات

 كما تياو  عريًا إل راءاة الدرات،، كما يأتي: والوتا   اإلحما ي،، وثلات ما،

 

 المستخدم: الدراسةمنهج 

هددددذا اليددددوت مددددن تددددخ اتددددتصداخ المددددي ج الومددددهي ازرتلدددداطي، لومددددهي المددددي ج المال ددددخ لمثدددد  

 الدراتاة فياًل عن اتتصداخ ازتتلاي، وتيل، ل مع اللياياة المتعلق، لالدرات،.

 

 مجتمع الدراسة:

ن م تمددددع الدراتدددد، مددددن  ميددددع المعلمددددين والمعلمدددداة العدددداملين فددددي المدددددار  الثايويدددد،  تكددددوه

 2103دراتدي )الحكومي، في محافظ، كرلالء ل م وري، العراق صال  الهم  الدراتي الثايي للعداخ ال

( معلمدد، مددوزعين 6375( معلمددًا و)6044( معلمددًا ومعلمدد، لواّددع )3809( اللدداله عددددهخ )2107 –

وفقددًا لإلحمددا ياة المددادرح مددن دا ددرح اإلحمدداء التالعدد، لمديريدد، ترليدد، ثايويدد، ( مدرتدد، 269علددا )

 .(2107 – 2103محافظ، كرلالء لتي، )

 

 عينة الدراسة:

 (Proportional Stratified Random Sampleعشدوا ي، يتدلي، )تدخ اصتيدار عييد، طلقيد، 

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، واتدتيادًا سلدا  ددو  تحديدد 

د Krejcie & Morgan, 1970ع الذي أعده كري تي ومور ن )ح خ العيي، من ح خ الم تم ( ّو

 ( معلم،.093( معلمًا و)038( معلمًا ومعلم، لواّع )634لله عدد أفراد العيي، )

 

 أداتا الدراسة:

تددخ اتددتصداخ أداتددين، سحددداهما لقيددا  متددتو  الددذكاء الثقددافي لددد  مددديري المدددار  الثايويدد، 

ي، العدراق، واكصدر  لقيدا  الميداخ التيظيمدي التدا د فدي المددار  محافظ، كرلالء ل م ور لالحكومي، 

 الثايوي، الحكومي، في المحافظ، ذات ا. وفيما يأتي توييك لكلتا اكداتين:

 أداة الدراسة األولى )استبانة الذكاء الثقافي(: -0

 Four Factor Culturalتددخ تر مدد، مقيددا  العوامدد  اكرلعدد، لقيددا  الددذكاء الثقددافي )

Intelligence Scale( الدذي أعدده فدان ديدن وأيدج وكدوه )Van Dyne, Ang & Koh, 2009 )

ن مددن ) دراتدد، لددوك   والمشددار سليددي فددي( فقددرح موزعدد، علددا ألعدداد الددذكاء الثقددافي اكرلعدد، 21المكددوه

(Box, 2014:وعلا اليحو اآلتي ) 

دداخ ( يتكدون مدن صمدد  فقدراة أصدذBehavioralُلعدد الدذكاء الثقدافي التددلوكي ) -0 ، 2، 0ة اكّر

6 ،4 ،5. 

داخ Motivationalُلعد الذكاء الثقافي الدافعي ) -2 ، 7، 3( يتكون من صم  فقدراة أصدذة اكّر

8 ،9 ،01. 

داخ Cognitive abilitiesُلعد الذكاء الثقدافي المعرفدي ) -6 ( يتكدون مدن تدة فقدراة أصدذة اكّر

00 ،02 ،06 ،04 ،05 ،03. 
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( يتكدون مدن أرلدع فقدراة Metacognitive abilities) ُلعدد الدذكاء الثقدافي مدا وراء المعرفدي -4

اخ   .21، 09، 08، 07أصذة اكّر

 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 وفقًا لللي ، العراّي، وتخ عرض اكداح علا عدد من المحكمين 

عشددددرح والمصتمددددين فددددي العلددددوخ الترلويدددد، فددددي ال امعدددداة اكردييدددد، الحكوميدددد، والصامدددد، للدددده عددددددهخ 

محكمين وذل  للتأكد من مح، التر م، وويوا فقراة اكداح ومالحيت ا لقيا  ما مممة لقياتي 

امددددددة اللاحثددددد، لاكصددددددذ 2والملحدددددق ) ( يلددددددين أتدددددماء المحكمددددددين وتصممدددددات خ وأمدددددداكن عمل دددددخ. ّو

علدددا إللقددداء ل%( فمدددا فدددوق مدددن  راء المحكمدددين 81لمالحظددداة المحكمدددين واعتمددددة يتدددل، اتهددداق )

يد، مدن )الهقرح.  ( فقدرح موزعد، علدا أرلعد، م دازة للدذكاء 21ولقية ازتدتلاي، لمدورت ا الي ا يد، مكوه

الثقددافي. وتددخ س ددراء لعددض التعددديالة الطهيهدد، علددا لعددض الهقددراة دون حددذف أو سيدداف، كيدد، فقددرح. 

 ( يليشن اتتلاي، الذكاء الثقافي لمورت ا الي ا ي،.6والملحق )

 تبانة الذكاء الثقافي(:ثبات أداة الدراسة األولى )اس

لمددديري المدددار  الثايويدد،  (ستددتلاي، الددذكاء الثقددافي) التأكددد مددن ثلدداة أداح الدراتدد، اكولددا تددخ

 :اآلتي،محافظ، كرلالء من و  ، يظر المعلمين من صال  از راءاة لالحكومي، 

عييد، اتدتطالعي،   : سذ تدخ تطليدق ازتدتلاي، علدا(test-retest))الختبار واعادة الختبار(  اولا: 

طلقددة ازتددتلاي، علددا أفرادهددا ولعددد  فقدددالدراتدد،،  عييدد،مددن صددارج  معلمددًا ومعلمدد،(  21مكويدد، مددن )

معامدد   وُحتددب، مددرح اصددر  سعددادح تطليددق ازتددتلاي، علددا أفددراد العييدد، أيهتدد خ  ددر مددرور أتددلوعين 

الددذي للغددة  ، (Pearson)ازرتلدداط لددين التطليقددين اكو  والثددايي لاتددتصداخ معامدد  ارتلدداط ليرتددون
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( 0( وال دددو  )1687-1681( للدر دد، الكليدد، وتراوحددة ّيمددي لأللعدداد اكرلعدد، مددا لددين )1688ّيمتددي )

 يلين ذل .

ــداخلي ــاا:  معامــل التســاق ال : إلي دداد معامدد  ازتتدداق الددداصلي لددين ازلعدداد تددخ تطليددق معادلدد، ثاني

د تراوحة ّيخ مع (Cronbach- Alpha)كرويلاخ الها  ام  ازتتداق الدداصلي لم دازة ازتدتلاي، ّو

دد (، 1691الدا  1686مدا لدين ) ليداًء علدا مقاريت دا  هدذه القديخ مياتدل، كلدراض هدذه الدراتد، ُعددةّو

 ( يلين ذل .0. وال دو  )لاليتا ج التي توملة سلي ا الدراتاة التالق، في مويوت ثلاة اكداح

 (1الجدول )
عادة الختبار، والتساق الداخلي لستبانة )الذكاء  قيم معامالت الثبات بطريقتي الختبار وا 

 الثقافي( لمديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة كربالء 

 

 

 

 

طريقة الختبار  البعد التسلسل
عادة الختبار  وا 

طريقة التساق 
 الداخلي

 1686 1681 الذكاء الثقافي التلوكي 0

 1690 1687 الذكاء الثقافي الدافعي 2

 1689 1683 الذكاء الثقافي المعرفي 6

ما وراء  الذكاء الثقافي 4
 المعرف،

1685 1691 

  1688 الدر ، الكلي،  لألداح 
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 أداة الدراسة الثانية )استبانة المناخ التنظيمي(: -7

تددخ تطدددوير أداح الدراتددد، الثاييددد، مدددن صدددال  الر دددوت سلدددا اكدب اليظدددري ذي العالّددد، لالميددداخ 

(. 2101( ودراتدد، الظهيددري )2116) المددؤمييالتيظيمدي والدراتدداة التددالق، ذاة المددل، مثدد  دراتدد، 

ية ازتتلاي، لمورت ا اكولي، من ) د تكوه  ( فقرح موزع، علا صمت، ألعاد، وعلا اليحو اآلتي:48ّو

اخ  -0 ، 3، 5، 4، 6، 2، 0ُلعد عالّ، المدير لالمعلمين الذي تكون من عشر فقراة أصذة اكّر

7 ،8 ،9 ،01. 

اخ  -2 ، 06، 02، 00ُلعد شؤون المعلمين ويموهخ الم يي الذي تكون من تلع فقراة أصذة اكّر

04 ،05 ،03 ،07. 

اخ  -6 ، 22، 20، 21، 09، 08ُلعد عالّ، المعلمين لالطلل، وتكون من عشر فقراة أصذة اكّر

26 ،24 ،25 ،23 ،27. 

اخ  -4 ، 65، 64، 66، 62، 60، 61، 29، 28ُلعد الدافعي، وتكون من عشر فقراة أصذة اكّر

63 ،67. 

دداخ  -5 ، 42، 40، 41، 69، 68ُلعددد العمدد  واإليتدداج وتكددون مددن سحددد  عشددرح فقددرح أصددذة اكّر

46 ،44 ،45 ،43 ،47 ،48. 

 المناخ التنظيمي(: صدق أداة الدراسة الثانية )استبانة

للتأكددد مددن مدددق أداح الدراتدد، الثاييدد، ُاتددتصدخ المدددق الظدداهري، سذ ّامددة اللاحثدد، لتطددوير 

وتكييه ددا وفقددًا لللي دد، العراّيدد، وتددخ  للميدداخ التيظيمددي التددا د فددي المدددار  الثايويدد، الحكوميدد،اتددتلاي، 

امعداة اكردييد، الحكوميد، عري ا علا عددد مدن المحكمدين والمصتمدين فدي العلدوخ الترلويد، فدي ال 

د تخ اكصذ  والصام، وذل  للتأكد من ويوا فقراة ازتتلاي، وايتما  ا سلا الُلعد الذي تيدرج تحتي ّو

%( فدأكثر مدن  راء المحكمدين لإللقداء 81لالمالحظاة التي ّدم ا المحكمون واعتمدة يتل، اتهاق )
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د لقية ازتتلاي، علا ما هي عليي مكوي، ( يلدين أتدماء 2( فقدرح. والملحدق )48مدن ) علا الهقرح. ّو

 ( يلين أداح الدرات، لمورت ا الي ا ي،.6المحكمين وتصممات خ وأماكن عمل خ. والملحق )

 ثبات أداة الدراسة الثانية )استبانة المناخ التنظيمي(:

الثايويد، تخ التأكد من ثلاة أداح الدرات، الثايي،، اتتلاي، )المياخ التيظيمي( لمديري المددار  

 الحكومي، لمحافظ، كرلالء من و  ، يظر المعلمين، من صال  از راءاة اآلتي،:

ــار( ــار واعــادة الختب : تددخ تطليددق ازتددتلاي، علددا عييدد، اتددتطالعي،   (test-retest)أولا: )الختب

ور ( معلماه ومعلم، من صارج عيي، الدرات،، سذ طلقة ازتتلاي، علا أفرادها ولعد مر 21مكوي، من )

علدا أفدراد العييد، أيهتد خ، وتدخ حتداب معامد  ازرتلداط لدين التطليقدين  تطليق داأتلوعين  ر  سعادح 

، الددددذي للغددددة ّيمتددددي للدر دددد، الكليدددد، (Pearson)اكو  والثددددايي لاتددددتصداخ معامدددد  ارتلدددداط ليرتددددون 

 (.1685-1682( وتراوحة ّيخ معامالة ازرتلاط لأللعاد الصمت، ما لين )1683)

إلي داد  (Cronbach- Alpha)الهدا -:  ُأتدتصدمة معادلد، كرويلداخعامل التساق الـداخليمثانياا: 

دددد تراوحدددة ّددديخ معامددد  ازتتددداق الدددداصلي لم دددازة  معامددد  ازتتددداق الدددداصلي لدددين العددداد ازداح، ّو

د عدة هذه القيخ مياتل، كلدراض هدذه الدراتد، فدي يدوء (، 1689( الا)1684ازتتلاي، ما لين ) ّو

 ( يلين ذل .2وال دو  ) .ذاتيامالة الثلاة للدراتاة التالق، في المويوت يتا ج مع
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 (7الجدول )
عادة الختبار، والتساق الداخلي لستبانة )المناخ  قيم معامالت الثبات بطريقتي الختبار وا 

 التنظيمي( لمديري المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة كربالء 

الختبار طريق  البعــــــد التسلسل
عادة الختبار  وا 

طريقة التساق 
 الداخلي

 1684 1682 عالّ، المدير لالمعلمين 0

 1689 1685 شؤون المعلمين ويموهخ الم يي 2
 1685 1686 عالّ، المعلمين لالطلل، 6
 1687 1684 الدافعي، 4
 1683 1685 العم  وازيتاج 5
  1683 الدر ، الكلي، لألداح كك  

 

 اإلحصائية:الوسائل 

 تخ اتتصداخ الوتا   اإلحما ي، اآلتي، لمعال ، اللياياة سحما يًا:

لإل الد، عدن التدؤالين اكو  والثدايي تدخ اتدتصداخ المتوتدطاة الحتدالي، وازيحرافداة المعياريد،  -

 والرتب والمتتو .

لتعددرف لإل الدد، عددن التددؤا  الثالددث تددخ اتددتصداخ معامدد  ارتلدداط ليرتددون وال ددداو  اإلحمددا ي،  -

 الدزل، المعيوي، لقيم، معام  ازرتلاط.

( لعييتدين متدتقلتين t-testلإل ال، عن التؤالين الرالع والصام  تخ اتتصداخ ازصتلار التدا ي ) -

( لاليتددل، لمتغيددر One-way ANOVAلاليتددل، لمتغيددر ال ددي  وتحليدد  التلدداين اآلحددادي )

 للعدي،.( للمقارياة اScheffe-Testار شيهيي )لالصلرح، واصت

تددخ اتددتصداخ معادلدد، كرويلدداخ ألهددا إلي دداد معامدد  ازتتدداق الددداصلي لألداتددين ومعامدد  ارتلدداط  -

 ليرتون إلي اد ثلاة اكداتين.
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 إجراءات الدراسة:

 لعد تحديد م تمع الدرات، واصتيار عييت ا وتطوير أداتي الدرات، ّامة اللاحث، لاإل راءاة اآلتي،:

مدددن  امعددد، الشدددرق اكوتدددط مو دددي سلدددا مديريددد، ترليددد، الحمدددو  علدددا كتددداب تتددد ي  م مددد،  -

 ( يلين ذل .4محافظ، كرلالء والملحق )

الحمددو  علددا كتدداب تتدد ي  م مدد، مددن مديريدد، ترليدد، محافظدد، كددرلالء مو ددي سلددا المدددار   -

 ( يلين ذل .5الثايوي، الحكومي، والملحق )

( 651لمدد، وتددخ اتددتر ات )( معلمددًا ومع638توزيددع اكداتددين علددا أفددراد العييدد، واللدداله عددددهخ ) -

 %(.95يتص، من ازتتلاي، وليتل، اتتر ات ّدرها )

 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. -

 اآلتي،:تخ تحديد متتو  الذكاء الثقافي والمياخ التيظيمي وفق المعادل،  -

 القيم، الدييا لللدي  –العليا لللدي   القيم،
= 

5-0 
= 

4 
 =0666 

 6 6 عدد المتتوياة
 

 2666 - 0ولذل  يكون المتتو  الميصهض من 

 6637 - 2664ويكون المتتو  المتوتط من 

 5 – 6638والمتتو  المرتهع من 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة 
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 الفصل الرابع

 ائج الدراسة ـــنت
تيددداو  هدددذا الهمددد  عريدددًا ليتدددا ج الدراتددد، التدددي تدددخ التومددد  سلي دددا مدددن صدددال  اإل الددد، عدددن 

 أت لت ا، وعلا اليحو اآلتي:

: مـا مسـتوى الـذكاء الثقـافي علـى  أولا: النتائج المتعلقـة باإلجابـة عـن السـؤال األول الـذي يـنص

 ؟ المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة كربالء من وجهة نظر المعلمينلدى مديري 

وازيحرافددداة المعياريددد، والرتدددب  الحتدددالي، المتوتدددطاةحتددداب  تدددخ التدددؤا  هدددذا عدددن لإل الددد،

والمتتو  لهقراة اتدتلاي، الدذكاء الثقدافي لمدديري المددار  الثايويد، لمحافظد، كدرلالء مدن و  د، يظدر 

 لين ذل .( يُ 3المعلمين، وال دو  )

 (3) الجدول
والمستوى ألبعاد الذكاء الثقافي لدى مديري  والرتب المعياريةوالنحرافات  الحسابية المتوسطات

 تنازلياا  مرتبةالمدارس الثانوية الحكومية بمحافظة كربالء من وجهة نظر المعلمين 

 المتوسط البعد الرقم
 المستوى الرتبة المعياريالنحراف  الحسابي

 مرتهع 1 0.58 3.85 الثقافي الدافعي الذكاء 3

 مرتهع 2 0.60 3.77 الذكاء الثقافي التلوكي 1

4 
ما وراء  الذكاء الثقافي
 المعرف،

 مرتهع 3 0.56 3.75

 متوتط 4 0.65 3.63 الذكاء الثقافي المعرفي 2

مرتهع  0.45 3.74 الدرجة الكلية
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أن متددتو  الددذكاء الثقددافي لددد  مددديري المدددار  الثايويدد، الحكوميدد، ( 3ُيالحددظ مددن ال دددو  )

 لدايحراف( 3.44سذ للده المتوتدط الحتدالي )لمحافظ، كرلالء من و  ، يظر المعلمين كان مرتهعًا، 

الذكاء الثقافي فدي المتدتو  المرتهدع  لاتدتثياء ُلعدد واحدد  داء   ميع ألعاد(، و اءة 0.44معياري )

(، و داء فدي الرتلد، 3..3 -4..3سذ تراوحة المتوتطاة الحتالي، ما لدين ) في المتتو  المتوتط،

( ولمتدتو  .0.4(، وايحدراف معيداري )4..3لمتوتط حتالي ) "الذكاء الثقافي الدافعي"اكولا ُلعد 

( 0..0( وايحدددراف معيددداري )3.44لمتوتدددط حتدددالي ) "الدددذكاء الثقدددافي التدددلوكي"مرتهدددع، يليدددي ُلعدددد 

لمتوتدددط  "مدددا وراء المعرفددد، "الدددذكاء الثقددافيء فددي الرتلددد، مدددا ّلددد  اكصيددرح لعدددد ولمتددتو  مرتهدددع، و دددا

الددذكاء ( ولمتددتو  مرتهددع، و دداء فددي الرتلدد، اكصيددرح ُلعددد ".0.4( وايحددراف معيدداري )3.44حتددالي )

 ( ولمتتو  متوتط. 4..0( وايحراف معياري )3..3" لمتوتط حتالي )الثقافي المعرفي

 عد فكاية اليتا ج علا اليحو اآلتي:أما لاليتل، لهقراة ك  لُ 

 ":الذكاء الثقافي الدافعيُبعد " -1

الددذكاء تددخ سي دداد المتوتددطاة الحتددالي، وازيحرافدداة المعياريدد، والرتددب والمتددتو  لهقددراة ُلعددد "

" لد  مديري المدار  الثايوي، الحكومي، لمحافظ، كرلالء مدن و  د، يظدر المعلمدين، الثقافي الدافعي

 ُيلين ذل .( 4وال دو )
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 (4الجدول )
 "الدافعي الثقافي الذكاءالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات ُبعد "

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

 المتوسط الرؤية الرقم
 الحسابي

 النحراف
 المستوى الرتبة المعياري

متأكد من مقدرح المدير علا التعود علا ظروف التتوق  10
 في ثقاف، مصتله،.

 مرتهع 1 0.76 3.93

علا التعام  مع يغط التكيف مع الثقافاة  أثق لمقدرتي .
 ال ديدح لي.

 مرتهع 2 0.87 3.92

 مرتهع 3 0.87 3.84 يتتمتع المدير عيدما يتهاع  مع أفراد من ثقافاة مصتله،. .

لد  المدير الثق، في التوام  از تماعي مع التكان  4
 المحليين من ثقاف، لير مألوف، لي.

 مرتهع 4 0.82 3.78

 مرتهع 4 0.89 3.77 يتتمتع المدير لالعي  في ثقافاة لير مألوف، لي. 9

 مرتفع 0838 5883 الكلية الدرجة

 

محافظددد، ل( أن متدددتو  ممارتددد، مدددديري المددددار  الثايويددد، الحكوميددد، 4يالحدددظ مدددن ال ددددو  )

" مدن و  د، يظدر المعلمدين كدان مرتهعدًا، سذ للده المتوتدط الددافعي الثقافي الذكاءكرلالء لهقراة ُلعد "

(، و دداءة فقددراة هددذا الُلعددد فددي المتددتو  المرتهددع، سذ .0.4( لددايحراف معيدداري )4..3الحتددالي )

( التدي 10(، و اءة في الرتلد، اكولدا الهقدرح )3.44-3.93تراوحة المتوتطاة الحتالي، ما لين )

التعدود علدا ظدروف التتدوق فدي ثقافد، مصتلهد،." لمتوتدط  تير علا " متأكد من مقدرح المدير علدا

( التي تدير علدا " .(، وفي الرتل، الثايي،  اءة الهقرح ).0.4( وايحراف معياري )3.93حتالي )

( 3.92أثدق لمقدرتدي علدا التعامد  مدع يدغط التكيدف مدع الثقافداة ال ديددح لدي."، لمتوتدط حتدالي )

( التددي تددير علددا " لددد  4، مددا ّلدد  ازصيددرح  الهقددرح )(، و دداءة فددي الرتلدد4..0وايحددراف معيدداري )
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المدددير الثقدد، فددي التوامدد  از تمدداعي مددع التددكان المحليددين مددن ثقافدد، ليددر مألوفدد، لددي."  لمتوتددط 

( التدي تدير علدا 9(، وفي الرتل، اكصيدرح  داءة الهقدرح )2..0( وايحراف معياري ).3.4حتالي )

( وايحددراف معيدداري 3.44" لمتوتددط حتددالي ) ألوفدد، لددي" يتددتمتع المدددير لددالعي  فددي ثقافدداة ليددر م

(0..9.) 

 ":السلوكي الثقافي الذكاءُبعد ". 2

 الددذكاءتددخ سي دداد المتوتددطاة الحتددالي، وازيحرافدداة المعياريدد، والرتددب والمتددتو  لهقددراة ُلعددد "

المعلمين، مديري المدار  الثايوي، الحكومي، لمحافظ، كرلالء من و  ، يظر  لد " التلوكي الثقافي

 ( ُيلين ذل .4وال دو )

 (5الجدول)
 الثقافي الذكاءالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات ُبعد "

" لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة كربالء من وجهة نظر المعلمين السلوكي
 مرتبة تنازلياا 

 المتوسط المجال الرقم
 الحسابي

 النحراف
 المستوى الرتبة المعياري

1 
يغير المدير تلوكي اللهظي )الل  ،، يلرح الموة، معد  ترع، 

 الموة( عيدما يتطلب التهاع  لين الثقافاة ذل .
 مرتفع 1 0.84 4.14

يلد  المدير تعليراة و  ي عيدما يتطلب التهاع  لين الثقافاة  4
 مرتفع 2 0.97 3.84 ذل .

3 
ف  ييوت المدير في معد  الترع، في كالمي عيدما يتطلب المّو

 ما لين الثقافاة ذل .
 مرتفع 3 0.83 3.83

2 
ه، أو الممة ليياتب المواّف المتلايي، في  يتتصدخ المدير الّو

 الثقافاة المصتله،.
 مرتفع 4 0.81 3.73

4 
يغير المدير تلوكي لير اللهظي عيدما يتطلب التهاع  لين 

 متوسط 4 1.10 3.32 الثقافاة ذل .

 مرتفع 08.0 5833 الدرجة الكلية
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( أن متددددتو  ممارتدددد، مددددديري المدددددار  الثايويدددد، الحكوميدددد، لمحافظدددد، 4يتلدددديهن مددددن ال دددددو  )

" من و  ، يظر المعلمدين كدان مرتهعدًا، سذ للده المتوتدط التلوكي الثقافي الذكاءكرلالء لهقراة ُلعد "

مرتهددددع المتددددتو  ال(، و دددداءة فقددددراة هددددذا الُلعددددد فددددي 0..0)( لددددايحراف معيدددداري 3.44الحتددددالي )

المتددددتو  المتوتددددط، سذ تراوحددددة المتوتددددطاة الحتددددالي، مددددا لددددين لاتددددتثياء فقددددرح واحدددددح  دددداءة فددددي 

( التدددي تدددير علدددا " يغيدددر المددددير تدددلوكي 1(، و ددداءة فدددي الرتلددد، اكولدددا الهقدددرح )4.14-3.32)

عيدددما يتطلددب التهاعدد  لددين الثقافدداة ذلدد ." اللهظددي )الل  دد،، يلددرح المددوة، معددد  تددرع، المددوة( 

( ولمتدددتو  مرتهددع، وفدددي الرتلدد، الثاييددد،  ددداءة 4..0( وايحددراف معيددداري )4.14لمتوتددط حتدددالي )

( التدددي تدددير علدددا " يلدددد  المددددير تعليدددراة و  دددي عيددددما يتطلدددب التهاعددد  لدددين الثقافددداة 4الهقدددرح )

ولمتتو  مرتهع، و اءة في الرتل، ما ( 0.94( وايحراف معياري )4..3"، لمتوتط حتالي ).ذل .

هددد، أو المدددمة ليياتدددب المواّدددف 2ّلددد  ازصيدددرح  الهقدددرح ) ( التدددي تدددير علدددا " يتدددتصدخ المددددير الّو

( ولمتددتو  1..0( وايحددراف معيدداري )3.43المتلاييدد، فددي الثقافدداة المصتلهدد،.."  لمتوتددط حتددالي )

ا " يغيددر المدددير تددلوكي ليددر اللهظددي ( التددي تددير علدد4مرتهددع، وفددي الرتلدد، اكصيددرح  دداءة الهقددرح )

( 1.10( وايحددراف معيدداري )3.32" لمتوتددط حتددالي ) عيدددما يتطلددب التهاعدد  لددين الثقافدداة ذلدد .

 ولمتتو  متوتط.

 ما وراء المعرفة": الثقافي الذكاءُبعد " -3

 ءالددذكاتددخ سي دداد المتوتددطاة الحتددالي، وازيحرافدداة المعياريدد، والرتددب والمتددتو  لهقددراة ُلعددد "

مددا وراء المعرفدد،" لددد  مددديري المدددار  الثايويدد، الحكوميدد، لمحافظدد، كددرلالء مددن و  دد، يظددر  الثقددافي

 ( ُيلين ذل ..المعلمين، وال دو )
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 (6الجدول)
ما وراء  الثقافي الذكاءالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات ُبعد "

جهة نظر المعلمين مرتبة الثانوية الحكومية بمحافظة كربالء من و المعرفة" لدى مديري المدارس 
 تنازلياا 

 المتوسط المجال الرقم
 الحسابي

 النحراف
 المستوى الرتبة المعياري

يكيف المدير معرفتي الثقافي، عيدما يتهاع  مع أفراد من ثقاف،  .1
 مرتفع 1 0.75 3.85 لير مألوف، لي.

الثقافي، عيدما يتهاع  مع اآلصرين من يدر  المدير المعرف،  14
 مرتفع 2 0.78 3.84 صلهياة ثقافي، مصتله،.

يدر  المدير المعرف، الثقافي، التي يطلق ا في تهاعالتي مع  19
 متوسط 3 0.80 3.67 الثقافاة اكصر .

يتأكد المدير من دّ، معرفتي الثقافي، عيدما يتهاع  مع أفراد  20
 متوسط 4 0.83 3.63 من ثقافاة مصتله،.

 مرتفع 5.55 5..3 الدرجة الكلية

 

مددديري المدددار  الثايويدد، الحكوميدد،  لمحافظدد،  ممارســة( أن متددتو   .ُيالحددظ مددن ال دددو  )

مددا وراء المعرفدد،" مددن و  دد، يظددر معلمددي هددذه المدددار  كددان  الثقددافي الددذكاءكددرلالء  لهقددراة  ُلعددد "

(، و اءة فقدراة هدذا الُلعدد فدي 0.44( لايحراف معياري )3.44مرتهعًا، سذ لله المتوتط الحتالي )

(، و دداءة 3..3-4..3المتددتويين المرتهددع والمتوتددط، سذ تراوحددة المتوتددطاة الحتددالي، مددا لددين )

تددير علددا " يكيددف المدددير معرفتددي الثقافيدد، عيدددما يتهاعدد  مددع  (، التددي.1فددي الرتلدد، اكولددا الهقددرح )

( ولمتددتو  0.44( وايحددراف معيدداري )4..3أفددراد مددن ثقافدد، ليددر مألوفدد، لددي."، لمتوتددط حتددالي )

( التي تير علا " يدر  المدير المعرفد، الثقافيد، عيددما 14مرتهع، وفي الرتل، الثايي،  اءة الهقرح )

( وايحدددراف معيددداري 4..3ة ثقافيددد، مصتلهددد،."، لمتوتدددط حتدددالي )يتهاعددد  مدددع اآلصدددرين مدددن صلهيدددا

( التدي تدير علدا " يددر  19( ولمتتو   مرتهع، و اءة في الرتلد، مدا ّلد  اكصيدرح الهقدرح ).0.4)

( 4..3المددير المعرفدد، الثقافيدد، التدي يطلق ددا فددي تهاعالتدي مددع الثقافدداة اكصدر "، لمتوتددط حتددالي )
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( والتددي تددير 20و  متوتددط، وفدي الرتلدد، ازصيدرح   دداءة الهقدرح )( ولمتدت0..0وايحدراف معيدداري )

علا " يتأكد المدير من دّد، معرفتدي الثقافيد، عيددما يتهاعد  مدع أفدراد مدن ثقافداة مصتلهد،."، لمتوتدط 

 (، ولمتتو  متوتط. 3..0( وايحراف معياري )3..3حتالي )

 ":المعرفي الثقافي الذكاء" ُبعد -4

 الددذكاءالحتددالي، وازيحرافدداة المعياريدد، والرتددب والمتددتو  لهقددراة ُلعددد "تددخ سي دداد المتوتددطاة 

" لددددد  مددددديري المدددددار  الثايويدددد، الحكوميدددد،  لمحافظدددد، كددددرلالء مددددن و  دددد، يظددددر المعرفددددي الثقددددافي

 ( ُيلين ذل .4المعلمين، وال دو )

 (.) الجدول
 "المعرفي الثقافي "الذكاءالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات ُبعد 

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

 المتوسط المجال الرقم
 الحسابي

 النحراف
 المستوى الرتبة المعياري

 مرتهع 1 0.93 3.82 المدير القيخ الثقافي، والمعتقداة الدييي، للثقافاة اكصر .يعرف  14
وتطمت 2 1.02 3.66 يعرف المدير أيظم، الزواج للثقافاة اكصر . 14  

وتطمت 3 0.94 3.59 يعرف المدير ّواعد تعليراة التلو  لير اللهظي سزاء الثقافاة اكصر . .1  

وتطمت 4 0.81 3.58 اكصر  من حيث المهرداة واليحو. يعرف المدير ّواعد اللغاة 11  

وتطمت 4 0.89 3.57 يعرف المدير الهيون والحرف اليدوي، للثقافاة اكصر . 13  

وتطمت . 1.00 3.53 يعرف اليظاخ القايويي وازّتمادي للثقافاة اكصر . 12  

وسطمت 5.65 3.63 الدرجة الكلية  
 

ممارتدددد، مددددديري المدددددار  الثايويدددد، الحكوميدددد، لمحافظدددد، ( أن متددددتو  4يتلددددين مددددن ال دددددو  )

" مددددن و  ددد، يظددددر المعلمددددين كدددان متوتددددطًا، سذ للدددده المعرفدددي الثقددددافي الددددذكاءكدددرلالء  لهقددددراة ُلعدددد "

(، و ددداءة فقددددراة هدددذا الُلعددددد فدددي المتددددتو  4..0( لدددايحراف معيدددداري )3..3المتوتدددط الحتددددالي )
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المرتهع،  سذ تراوحة المتوتطاة الحتالي، مدا لدين  المتوتط لاتتثياء فقرح واحدح  اءة في المتتو 

يعرر المديرراي لمد رر  ل(، التددي تددير علددا "14(، و دداءة فددي الرتلدد، اكولددا الهقددرح )2-3.43..3)

( 0.93( وايحدراف معيداري )2..3"، لمتوتدط حتدالي )مدث اف ةلومديعت امتلمداين ةلدلث افاتلمألخ ى6

( التددي تددير علددا " يعددرف المدددير أيظمدد، 14الهقددرح )ولمتددتو  مرتهددع، وفددي الرتلدد، الثاييدد،  دداءة 

(، ولمتدددددتو  1.02( وايحدددددراف معيددددداري )...3الدددددزواج للثقافددددداة اكصدددددر ."،  لمتوتدددددط حتدددددالي )

يعددرف المدددير الهيددون  ( التددي تددير علددا "13متوتددط، و دداءة فددي الرتلدد، مددا ّلدد  اكصيددرح الهقددرح )

( ولمتددتو  9..0( وايحددراف معيدداري )3.44والحددرف اليدويدد، للثقافدداة اكصددر " لمتوتددط حتددالي )

( والتدددددي تدددددير علدددددا "يعدددددرف اليظددددداخ القدددددايويي 12متوتدددددط، وفدددددي الرتلددددد، ازصيدددددرح  ددددداءة الهقدددددرح )

( ولمتدددتو  1.00( وايحدددراف معيددداري )3.43وازّتمدددادي للثقافددداة اكصدددر ."، لمتوتدددط حتدددالي )

لمتوتط.  
ي ينص على  ما مستوى المناخ التنظيمي ثانياا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني والذ

 السائد في المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة كربالء من وجهة نظر المعلمين؟

لإل الددد، عدددن هدددذا التدددؤا  تدددخ حتددداب المتوتدددطاة الحتدددالي، وازيحرافددداة المعياريددد، والرتدددب 

لالء مددن و  دد، يظددر لمتددتو  الميدداخ التيظيمددي التددا د فددي المدددار  الثايويدد، الحكوميدد، لمحافظدد، كددر 

 ( يويك ذل :.وال دو ) المعلمين،
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 (8لجدول)ا
ألبعاد المناخ التنظيمي السائد في   والمستوى المعيارية والرتب والنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

 مرتبة تنازلياا  المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة كربالء من وجهة نظر المعلمين

 المتوسط الُبعد تسلسلال
 الحسابي

 النحراف
 المستوى الرتبة المعياري

 مرتهع 1 0.61 3.84لمدامفع ة 4

 مرتهع 2 0.56 3.82لمدعيللومالنتاج 4

 مرتهع 3 0.61 3.79لشؤونلمديعلي نلونيوه لمديهني 2

 مرتهع 4 0.58 3.77لعالقةلمديعلي نلبادطلبة 3

 مرتهع 4 0.64 3.71لعالقةلمدياي لباديعلي ن 1

 مرتهع 0.52 3.78 الكلية الدرجة

 

متددتو   الميدداخ التيظيمددي التددا د فددي المدددار  الثايويدد، الحكوميدد، أن ( سلددا .ال دددو  ) ُيشددير

(، 0.42معيدددداري ) لددددايحراف (.3.4، سذ للدددده المتوتددددط الحتددددالي )لمحافظدددد، كددددرلالء كددددان مرتهعدددداً 

 – 4..3) لددينمددا تراوحددة المتوتددطاة الحتددالي،  ميددع ازلعدداد  فددي المتددتو  المرتهددع، سذ و دداءة 

(، 1..0( وايحدراف معيداري)4..3(، و اء في الرتل، اكولا ُلعد "الدافعي،" لمتوتط حتالي )3.41

(، .0.4( وايحدراف معيداري )2..3وفي الرتل، الثايي،  اء لعد "العم  واإليتاج" " لمتوتط حتالي )

( وايحدراف 3.44ّد، المعلمدين لالطللد، "  لمتوتدط حتدالي )وفي الرتل، ما ّل  اكصيرح  اء ُلعد "عال

( 3.41(، و اء في الرتل، اكصيدرح ُلعدد "عالّد، المددير لدالمعلمين" لمتوتدط حتدالي ).0.4معياري )

 (.4..0وايحراف معياري )
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 أما لاليتل، لهقراة ك  ُلعد فكاية اليتا ج علا اليحو اآلتي:

 : ُبعد "الدافعية".1

تطاة الحتدالي، وازيحرافداة المعياريد، والرتدب والمتدتو  لهقدراة ُلعدد "الدافعيد،" تخ سي اد المتو 

( 9لددد  مددديري المدددار  الثايويدد، الحكوميدد، لمحافظدد، كددرلالء مددن و  دد، يظددر المعلمددين، وال دددو )

 ُيلين ذل .

 (9الجدول)
"الدافعية" لدى مديري المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات ُبعد 

 المدارس الثانوية بمحافظة كربالء في العراق من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياا 

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 النحراف
 المستوى الرتبة المعياري

 مرتهع 1 0.75 3.99 مكافأح الطلل،. .2

 مرتهع 2 0.90 3.97 سي اد  و من الثق، لين الطلل،. 32

 مرتهع 3 0.87 3.95 سعطاء الطلل، الهرم، لتحقيق الي اا المدرتي. 34

 مرتهع 4 0.78 3.92 مراعاح حا اة الطلل، التعليمي،. 29

 مرتهع 4 0.90 3.89 اتتصداخ أتاليب التعزيز المياتل،. 30

 مرتهع . 1.03 3.75 ازتتمات سلا هموخ الطلل،. 33

 متوتط 4 0.97 3.63 لاليواحي الشصمي،.ايتقاد التلو  التللي دون المتا   34

 متوتط . 1.20 3.61 ت يب الت ديد لالعقاب. 31

مرتفع 5.61 3.84 الكلية الدرجة

 

( أن متدددتو  ممارتدد، مدددديري المدددار  الثايويددد، الحكوميدد،  لمحافظددد، 9ُيالحددظ مدددن ال دددو  )

الحتدددالي  سذ للددده المتوتدددطكدددرلالء لهقدددراة ُلعدددد "الدافعيددد،"  مدددن و  ددد، يظدددر المعلمدددين كدددان مرتهعدددًا، 
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(، و دداءة فقددراة هددذا  اللعددد فددي المتددتويين المرتهددع والمتوتددط، 1..0( لددايحراف معيدداري )4..3)

(، .2(، و دداءة فددي الرتلدد، اكولددا الهقددرح )1..3-3.99وتراوحددة المتوتددطاة الحتددالي، مددا لددين )

( ولمتددتو  0.44)( وايحددراف معيدداري 3.99التددي تددير علددا " مكافددأح الطللدد،"، لمتوتددط حتددالي )

( التدي تددير علددا " سي داد  ددو مددن الثقد، لددين الطللدد،"،  32مرتهدع، وفددي الرتلدد، الثاييد،  دداءة الهقددرح )

( ولمتددتو  مرتهددع، و دداءة فددي الرتلدد، مددا ّلدد  0.90( وايحددراف معيدداري )3.94لمتوتددط حتددالي )

واحي الشصمددي،." ايتقدداد التددلو  التددللي دون المتددا  لددالي ( التددي تددير علددا "34اكصيددرح الهقددرح )

( ولمتدتو  متوتدط، وفدي الرتلد، ازصيدرح  داءة 0.94( وايحدراف معيداري )3..3لمتوتدط حتدالي )

( وايحدددراف 1..3"، لمتوتدددط حتدددالي ) ( والتدددي تدددير علدددا " ت يدددب الت ديدددد لالعقددداب.31الهقدددرح )

 (، ولمتتو  متوتط.1.20معياري )

 : ُبعد "العمل واإلنتاج".2

الحتددالي، وازيحرافدداة المعياريدد، والرتددب والمتددتو  لهقددراة ُلعددد "العمدد  تددخ سي دداد المتوتددطاة 

واإليتددداج" لددددد  مددددديري المددددار  الثايويدددد، الحكوميدددد، لمحافظددد، كددددرلالء مددددن و  ددد، يظددددر المعلمددددين، 

 ( ُيلين ذل .10وال دو )
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 (15الجدول )
"العمل واإلنتاج" لدى المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات ُبعد 

مديري المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة كربالء في العراق من وجهة نظر المعلمين مرتبة 
 تنازلياا 

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 النحراف
 المستوى الرتبة المعياري

 مرتفع 1 0.77 4.02 ازتتهادح من صلرح الزمالء في المدرت،. 42

 مرتفع 2 0.84 3.96 العالّاة الشصمي، في م ا  العم .ازلتعاد عن  .3

 مرتفع 3 0.89 3.93 أداء العم  لحيوي،. .4

 مرتفع 4 0.79 3.88 المشارك، في ح  المشكالة التعليمي،. 34

 مرتفع 4 0.86 3.87 ازلتعاد عن اكمور الغامي،. .3

 مرتفع . 0.92 3.85 تيمي، مقدرتي علا اإللدات في العم . 39

 مرتفع 4 1.01 3.84 سظ ار روا معيوي، عالي، في العم . 44

 مرتفع . 0.90 3.80 ازلتزاخ لالصط، التيوي، للمدرت،. 41

 مرتفع 9 0.94 3.76 الموازي، لين العم  والعالّاة مع العاملين. 44

 متوسط 10 0.89 3.61 اعتلار اكعما  الروتييي، معيق، للعم . 43

 متوسط 11 0.88 3.48 المياهج الدراتي،.اإلت اخ في تطوير  40

 متوتط .0.4 2..3 الكلية الدرجة

 

( أن متددتو  ممارتدد، مددديري المدددار  الثايويدد،  الحكوميدد، لمحافظدد، 10ُيالحددظ مددن ال دددو  )

كرلالء لهقراة ُلعد "العم  وازيتاج"  من و  ، يظر المعلمين كان مرتهعًا، سذ لله المتوتط الحتالي 

 (، و دداءة فقددراة هددذا  اللعددد فددي المتددتويين المرتهددع والمتوتددط،.0.4( لددايحراف معيدداري )2..3)

(، 42(، و دداءة فددي الرتلدد، اكولددا الهقددرح ).3.4- 4.02وتراوحددة المتوتددطاة الحتددالي، مددا لددين )

( وايحددراف 4.02التددي تددير علددا " ازتددتهادح مددن صلددرح الددزمالء فددي المدرتدد،."، لمتوتددط حتددالي )
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 ( التي تدير علدا " ازلتعداد.3( ولمتتو  مرتهع، وفي الرتل، الثايي،  اءة الهقرح )0.44معياري )

( 4..0( وايحدراف معيداري ).3.9عن العالّاة الشصمدي، فدي م دا  العمد ."،  لمتوتدط حتدالي )

اعتلدار اكعمدا   ( التدي تدير علدا "43ولمتتو  مرتهع، و اءة في الرتل، مدا ّلد  اكصيدرح الهقدرح )

( ولمتددتو  متوتددط، 9..0( وايحددراف معيدداري )1..3الروتيييدد، معيقدد، للعمدد .." لمتوتددط حتددالي )

"،  ( والتي تير علدا " اإلتد اخ فدي تطدوير الميداهج الدراتدي،.40لرتل، ازصيرح  اءة الهقرح )وفي ا

 (، ولمتتو  متوتط....0( وايحراف معياري ).3.4لمتوتط حتالي )

 : ُبعد "شؤون المعلمين ونموهم المهني".3

عددد "شددؤون تددخ سي دداد المتوتددطاة الحتددالي، وازيحرافدداة المعياريدد، والرتددب والمتددتو  لهقددراة لُ 

المعلمين ويموهخ الم يي"  لد  مديري المدار  الثايوي، الحكوميد، لمحافظد، كدرلالء مدن و  د، يظدر 

 ( ُيلين ذل .11المعلمين، وال دو )

 (11الجدول )
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات ُبعد "شؤون المعلمين 

دارس الثانوية الحكومية بمحافظة كربالء من وجهة نظر ونموهم المهني"  لدى مديري الم
 المعلمين مرتبة تنازلياا 

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 النحراف
 المستوى الرتبة المعياري

 مرتهع 1 0.95 3.99 التصطيط لال تماعاة الم يي، للمعلمين. 14
 مرتهع 2 0.97 3.96 توفير المرا ع الالزم، للمعلمين. 12
 مرتهع 3 1.03 3.92 تش يع المعلمين علا تلاد  الصلراة فيما ليي خ. 14

14 
تش يع المعلمين علا ازلتحاق للرامج التدريب في 

 أثياء الصدم،.
3.76 0.79 4 

 مرتهع

 متوتط 4 0.87 3.65 تزويد المعلمين لقراءاة تتعلق لم يت خ. 11
 متوتط . 0.93 3.64 ازهتماخ لتيمي، المعلمين ال دد م ييًا. 13
 متوتط 4 0.85 3.59 حث المعلمين علا زيارح المعارض الترلوي،. .1

مرتفع 1..0 3.49 الكلية الدرجة
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( أن متددتو  ممارتدد، مددديري المدددار  الثايويدد، الحكوميدد، لمحافظدد، 11ُيالحددظ مددن ال دددو  )

كدان مرتهعدًا، سذ للده كرلالء لهقراة ُلعد "شؤون المعلمين ويموهخ الم يدي"  مدن و  د، يظدر المعلمدين 

(، و دداءة فقددراة هددذا  اللعددد فددي المتددتويين 1..0( لددايحراف معيدداري )3.49المتوتددط الحتددالي )

(، و دداءة فددي الرتلدد، 3.49- 3.99المرتهددع والمتوتددط، وتراوحددة المتوتددطاة الحتددالي، مددا لددين )

لمتوتدط حتددالي  (، التدي تدير علدا " التصطدديط لال تماعداة الم ييد، للمعلمدين"،14اكولدا الهقدرح )

( التددي 12( ولمتددتو  مرتهددع، وفددي الرتلدد، الثاييدد،  دداءة الهقددرح )0.94( وايحددراف معيدداري )3.99)

( وايحددددراف معيدددداري .3.9تددددير علددددا " تددددوفير المرا ددددع الالزمدددد، للمعلمددددين"،  لمتوتددددط حتددددالي )

ازهتماخ  "( التي تير علا 13( ولمتتو  مرتهع، و اءة في الرتل، ما ّل  اكصيرح الهقرح )0.94)

( ولمتددددتو  0.93( وايحددددراف معيدددداري )4..3لتيميدددد، المعلمددددين ال دددددد م ييددددًا." لمتوتددددط حتددددالي )

( والتدددي تدددير علدددا " حدددث المعلمدددين علدددا زيدددارح .1متوتدددط، وفدددي الرتلددد، ازصيدددرح  ددداءة الهقدددرح )

 (، ولمتتو  متوتط.4..0( وايحراف معياري )3.49"، لمتوتط حتالي ) المعارض الترلوي،.

 عد "عالقة المعلمين بالطلبة".: بُ 4

تددخ سي دداد المتوتددطاة الحتددالي، وازيحرافدداة المعياريدد، والرتددب والمتددتو  لهقددراة ُلعددد "عالّدد، 

المعلمددددين لالطللدددد،" لددددد  مددددديري المدددددار  الثايويدددد،  الحكوميدددد، لمحافظدددد، كددددرلالء مددددن و  دددد، يظددددر 

 ( ُيلين ذل .12المعلمين، وال دو )
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 (12الجدول)
الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات ُبعد "عالقة المعلمين المتوسطات 

بالطلبة" لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية  بمحافظة كربالء من وجهة نظر المعلمين مرتبة 
 تنازلياا 

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 النحراف
 المستوى الرتبة المعياري

 مرتهع 1 0.74 4.22 العملي، الترلوي،. اعتلار الطلل، محور .1

 مرتهع 2 0.79 4.02 تحديد حا اة الطلل، التعليمي، 19

 مرتهع 3 0.92 3.90 تش يع الطلل، علا العم  لروا الهريق. .2
 مرتهع 4 0.80 3.84 اتتصداخ اصتلاراة تراعي متتوياة الطلل،. 24

 مرتهع 4 0.96 3.82 ازتتمات ل ميع الطلل،. 21

 مرتهع . 0.87 3.81 مراعاح الهروق الهردي، لين الطلل،. 23

 متوتط 4 1.00 3.66 اتتصداخ الثياء اللهظي. 22

 متوتط . 1.03 3.63 تيمي، مواهب الطلل، لاتتمرار. 24

 متوتط 9 1.02 3.57 مشارك، الطلل، في الرحالة المدرتي،. 24
 متوتط 10 1.29 3.28 زيارح الطلل، في ميازل خ.  20

متوسطة 5.58 ...3 الكلية الدرجة

 

( أن متدددتو  ممارتددد، مدددديري المددددار  الثايويددد، الحكوميددد، لمحافظددد، 12يتلدددين مدددن ال ددددو  )

كرلالء لهقراة ُلعد "عالّ، المعلمين لالطلل،"  من و  ، يظر المعلمين كان مرتهعًا، سذ لله المتوتدط 

(، و ددداءة فقدددراة هدددذا  اللعدددد فدددي المتدددتويين المرتهدددع .0.4( لدددايحراف معيددداري )3.44الحتدددالي )

(، و ددداءة فدددي الرتلددد، اكولدددا .3.2- 4.22متوتدددط، وتراوحدددة المتوتدددطاة الحتدددالي، مدددا لدددين )وال

( 4.22"، لمتوتدط حتدالي )اعتلدار الطللد، محدور العمليد، الترلويد،.(، التي تدير علدا " .1الهقرح )

( التي تير علا " 19( ولمتتو  مرتهع، وفي الرتل، الثايي،  اءة الهقرح )0.44وايحراف معياري )
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( ولمتددتو  0.49( وايحددراف معيدداري )4.02تحديددد حا دداة الطللدد، التعليميدد، "،  لمتوتددط حتددالي )

مشدددارك، الطللددد، فدددي  ( التدددي تدددير علدددا "24مرتهدددع، و ددداءة فدددي الرتلددد، مدددا ّلددد  اكصيدددرح الهقدددرح )

( ولمتددتو  متوتددط، وفددي 1.02( وايحددراف معيدداري )3.44الددرحالة المدرتددي،." لمتوتددط حتددالي )

"زيددارح الطللدد، فددي ميددازل خ"، لمتوتددط حتددالي  علددا ( والتددي تددير20يددرح  دداءة الهقددرح )الرتلدد، ازص

 (، ولمتتو  متوتط.1.29( وايحراف معياري ).3.2)

 : ُبعد "عالقة المدير بالمعلمين".5

تددخ سي دداد المتوتددطاة الحتددالي، وازيحرافدداة المعياريدد، والرتددب والمتددتو  لهقددراة ُلعددد "عالّدد، 

لددددد  مددددديري المدددددار  الثايويدددد، الحكوميدددد، لمحافظدددد، كددددرلالء مددددن و  دددد، يظددددر  المدددددير لددددالمعلمين"

 ( ُيلين ذل .13المعلمين، وال دو  )
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 (13الجدول )
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات ُبعد "عالقة المدير 

كربالء من وجهة نظر المعلمين بالمعلمين" لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية  بمحافظة 
 مرتبة تنازلياا 

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 النحراف
 المستوى الرتبة المعياري

 مرتهع 1 0.93 3.97 تمويب أصطا  خ. علامتاعدح المعلمين  3
 مرتهع 2 0.87 3.85 سطالت المعلمين علا وا لات خ. 4

 مرتهع 3 1.02 3.83 تلرير أتلاب يقده للمعلمين. 4

 مرتهع 4 1.08 3.73 ازتما  لالمعلمين يوميًا. 1

. 
تقرير ك  ما يتعلق لال دو  المدرتي من 

 4 0.97 3.73 تعديالة.
 مرتهع

 مرتهع . 1.12 3.74 متاعدح المعلمين علا ح  مشكالت خ الم يي،. 2
 متوتط 4 1.08 3.67 توفير التت يالة الالزم، للمعلمين. .

ليتا ج زياراة كلار الزوار سلال  المعلمين  9
 متوتط . 1.08 3.65 للمدرت،.

 متوتط 9 1.15 3.50 ازهتماخ لحا اة المعلمين الشصمي،. 4

10 
التماا للمعلمين لمغادرح المدرت، لعد سي از ما 

 علي خ من وا لاة.
3.39 1.08 10 

 متوتط

مرتهع 4..0 3.41 الكلي، الدر ،

 

( أن متدددتو  ممارتددد، مدددديري المددددار  الثايويددد، لمحافظددد، كدددرلالء 13ُيالحدددظ مدددن ال ددددو  )

لهقدددراة ُلعدددد "عالّددد، المعلمدددين لالطللددد،"  مدددن و  ددد، يظدددر المعلمدددين كدددان مرتهعدددًا، سذ للددده المتوتدددط 

(، و ددداءة فقدددراة هدددذا  اللعدددد فدددي المتدددتويين المرتهدددع 4..0( لدددايحراف معيددداري )3.41الحتدددالي )

(، و ددداءة فدددي الرتلددد، اكولدددا 3.39- 3.94تراوحدددة المتوتدددطاة الحتدددالي، مدددا لدددين )والمتوتدددط، و 

"، لمتوتددددط حتددددالي تمددددويب أصطددددا  خ. علددددامتدددداعدح المعلمددددين (، التددددي تددددير علددددا " 3الهقددددرح )
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( التدددي 4( ولمتدددتو  مرتهدددع، وفدددي الرتلددد، الثاييددد،  ددداءة الهقدددرح )0.93( وايحدددراف معيددداري )3.94)

( 4..0( وايحراف معياري )4..3علا وا لات خ"،  لمتوتط حتالي )تير علا " سطالت المعلمين 

ازهتمداخ لحا داة  ( التدي تدير علدا "4ولمتتو  مرتهع، و اءة في الرتل، ما ّلد  اكصيدرح الهقدرح )

( ولمتدتو  متوتدط، وفدي 1.14( وايحدراف معيداري )3.40" لمتوتط حتدالي )المعلمين الشصمي،.

التدماا للمعلمدين لمغدادرح المدرتد، لعدد سي داز ( والتدي تدير علدا " 10الرتل، ازصيرح  اءة الهقرح )

 (، ولمتتو  متوتط..1.0( وايحراف معياري )3.39"، لمتوتط حتالي )ما علي خ من وا لاة

ثالثاا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث والـذي يـنص علـى  "هـل توجـد عالقـة ارتباطيـة 

( بين مستوى الذكاء الثقافي لدى مـديري المـدارس α ≤ 0.05ى )ذات دللة إحصائية  عند مستو 

 الثانوية الحكومية بمحافظة كربالء ومستوى المناخ التنظيمي السائد في مدارسهم؟

لددين الدر دد، الكليدد،  (Pearson)لإل الدد، عددن هددذا التددؤا  تددخ اي دداد معامدد  ارتلدداط ليرتددون 

، وال ددددو  وألعادهددداليددد، زتدددتلاي، "الميددداخ التيظيمدددي" زتدددتلاي، "الدددذكاء الثقدددافي" وألعادهدددا والدر ددد، الك

 ( ُيلين ذل :14)
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 (14الجدول)
ارتباط )بيرسون( للدرجة الكلية لستبانة "الذكاء الثقافي" وأبعادها والدرجة الكلية  قيم معامل

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

 

 الذكاء الثقافي

عالقة 
المدير 
 بالمعلمين

شؤون 
المعلمين 
ونموهم 
 المهني

عالقة 
المعلمين 
 بالطلبة

 العمل والنتاج الدافعية
الدرجة الكلية 

)المناخ لستبانة 
 التنظيمي(

 **0.23 **0.11 **0.24 **0.29 **0.30 **0.10 يالتلوك

 **.0.4 **0.40 **.0.4 **4..0 **4..0 **.0.4 الدافعي

 **0.43 **.0.3 **0.44 **0.44 **.0.4 **0.43 لمعرفيا

 **...0 **0.44 **0.44 **...0 **0.44 **0.43 ما وراء المعرف،

الدر ، الكلي، 
)الذكاء زتتلاي، 

 الثقافي(
0.40** 0..4** 0.42** 0..0** 0.40** 0...** 

 (α≤ 0.01دال، عيد متتو  )**

( و دددود عالّددد، ارتلاطيددد، سي اليددد، ذاة دزلددد، سحمدددا ي، عيدددد متدددتو   14ال ددددو  )يتلددديهن مدددن 

(0.01 ≥ α  "لين الدر ، الكلي، زتتلاي، "الذكاء الثقافي" والدر ، الكلي، زتتلاي، "المياخ التيظيمدي )

(، كمددا و دددة عالّدد، ارتلاطيدد، سي اليدد، ذاة دزلدد، سحمددا ي، ...0للغددة ّيمدد، معامدد  ازرتلدداط )سذ 

( لين  ميع ألعاد اتتلاي، "الذكاء الثقدافي" والدر د، الكليد، زتدتلاي، "الميداخ α ≤ 0.01متتو  ) عيد

 (.0.42( و)0.10التيظيمي" والعادها ك  علا حدح،  سذ تراوحة ّيخ معامالة ازرتلاط ما لين )
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هل توجـد فـروق ذات دللـة  رابعاا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع والذي ينص على :

فـي مسـتوى الـذكاء الثقـافي لـدى مـديري المـدارس الثانويـة  (α ≤ 5.55)إحصائية عنـد مسـتوى 

 الحكومية بمحافظة كربالء تعزى لمتغيري الجنس والخبرة من وجهة نظر المعلمين؟

 تمة اإل ال، عن هذا التؤا  وفقًا لمتغيري ال ي  والصلرح  وعلا اليحو اآلتي:

 متغير -

تدددخ حتددداب المتوتدددطاة الحتدددالي، وازيحرافددداة المعياريددد، لمتدددتو  ممارتددد، مدددديري المددددار  

الثايويددد، الحكوميددد، لمحافظددد، كدددرلالء "للدددذكاء الثقدددافي" تلعدددًا لمتغيدددر  دددي  المعلدددخ، كمدددا تدددخ اتدددتصداخ 

 ( ُيلين ذل .14( لعييتين متتقلتين وال دو  )t-testازصتلار التا ي )

 (15الجدول )
لمستوى  الذكاء التائي لعينتين مستقلتين   المعيارية والختبار والنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

 تبعاا لمتغير جنس المعلمالثقافي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية  بمحافظة كربالء 
المتوسط  العدد الجنس                                  البعد

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الدللة

 يالسلوكالذكاء الثقافي 
 0.57 3.97 168 ذكور

..121  0.000 
 0.58 3.60 198 إناث

 الذكاء الثقافي الدافعي
 0.48 3.89 168 ذكور

1.23.  0.21. 
 0.64 3.81 198 إناث

 الذكاء الثقافي المعرفي
 0.61 3.72 168 ذكور

2.494  0.013 
 0.67 3.55 198 إناث

ما وراء الذكاء الثقافي 
 المعرفة

 0.49 3.77 168 ذكور

0.412  0.444 
 0.62 3.73 198 اناث

 الدرجة الكلية
 0.42 3.83 168 ذكور

3..29 0.000 
 0.47 3.66 198 اناث
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( α≤0.04( و ود فروق ذاة دزلد، سحمدا ي، عيدد متدتو  )14أظ رة اليتا ج في ال دو  )

المتوتطاة الحتالي، لمتتو  الذكاء الثقافي لد  مدديري المددار  الثايويد،  الحكوميد، لمحافظد، لين 

كددرلالء مددن و  ددد، يظددر المعلمددين ُتعدددز  لمتغيددر ال ددي  فدددي الدر دد، الكليدد، سذ للغدددة القيمدد، التا يددد، 

(،  ولمدالك الدذكور، كمدا أظ درة اليتدا ج و دود فدروق ذاة دزلد، α≤00.00( ولمتدتو  )29..3)

( ولمتددددددتو  121.." سذ للغددددددة القيمدددددد، التا يدددددد، )يالتددددددلوك الثقددددددافي الددددددذكاءمددددددا ي، فددددددي ُلعددددددد "سح

(00.00≥α" ولمددددالك الددددذكور، وللعددددد )( 2.494المعرفددددي" للغددددة القدددديخ التا يدددد، ) الثقددددافي الددددذكاء

 الدذكاء( ولمالك الذكور، ولخ تكن القيمتان التا يتدان دالتدين سحمدا يًا ُللعددي "α≤0.013ولمتتو  )

( ولمتتو  .1.23) تانالتا ي تانما وراء المعرف،" سذ للغة القيم الثقافي الذكاءالدافعي"، و " الثقافي

(0.21.≥α(و  ، )0.444( ولمتتو  )0.412≥α.علا التوالي ) 

 الخبرة :متغير  -

لمتددتو  الددذكاء الثقددافي لددد  مددديري المعياريدد،  وازيحرافدداةتددخ حتدداب المتوتددطاة الحتددالي، 

الثايويدد، الحكوميدد، لمحافظدد، كددرلالء مددن و  دد، يظددر المعلمددين، تلعددًا لمتغيددر صلددرح المعلددخ، المدددار  

 ( ُيلين ذل ..1وال دو  )
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 (16الجدول)
الثانوية  الذكاء الثقافي لدى مديري المدارس مستوىل المعياريةوالنحرافات  الحسابية المتوسطات

 للمعلمتبعاا لمتغير الخبرة الحكومية بمحافظة كربالء 

المتوسط  العدد مستويات متغير الخبرة البعد
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الثقافي الذكاء
 يالتلوك

 0.44 3.93 59 أّ  من صم  تيواة

من صم  تيواة سلا أّ  من عشر 
 تيواة

115 3.93 0.61 

 0.60 3.63 192 عشر تيواة فأكثر

الذكاء الثقافي 
 الدافعي

 0.55 4.15 59 أّ  من صم  تيواة

من صم  تيواة سلا أّ  من عشر 
 0.48 3.88 115 تيواة

 0.61 3.73 192 عشر تيواة فأكثر

الذكاء الثقافي 
 المعرفي

 0.66 3.83 59 أّ  من صم  تيواة

من صم  تيواة سلا أّ  من عشر 
 تيواة

115 3.80 0.63 

 0.62 3.46 192 عشر تيواة فأكثر

الذكاء الثقافي 
ما وراء 
 المعرف،

 0.63 3.91 59 أّ  من صم  تيواة

من صم  تيواة سلا أّ  من عشر 
 0.47 3.81 115 تيواة

 0.58 3.66 192 عشر تيواة فأكثر

 الدر ، الكلي،

 0.43 3.95 59 أّ  من صم  تيواة

من صم  تيواة سلا أّ  من عشر 
 تيواة

115 3.86 0.45 

 0.42 3.61 192 عشر تيواة فأكثر

 

( و دددود فدددروق ظاهريددد، لدددين المتوتدددطاة الحتدددالي، لمتدددتو  الدددذكاء .1ُيالحددظ مدددن ال ددددو  )

الثقدافي لدد  مدديري المددار  الثايويدد، الحكوميد، لمحافظد، كدرلالء تلعدًا لمتغيددر صلدرح المعلدخ، فدي كدد  

ُلعددد مددن ألعدداد ازتددتلاي، والدر دد، الكليدد، لأللعدداد م تمعدد،، سذ حمدد  أمددحاب ف دد، الصلددرح )أّدد  مددن 
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(، يلي خ أمحاب ف ، الصلرح )من صم   سلدا 3.94  تيواة( علا أعلا متوتط حتالي لله )صم

(، فددي حددين  ددداء أمددحاب ف دد، )عشدددر ...3أّدد  مددن عشددر تددديواة( سذ للدده متوتددط خ الحتدددالي )

(، ولتحديددددد فيمددددا سذا كايددددة الهددددروق لددددين 1..3تدددديواة فددددأكثر( لالرتلدددد، اكصيددددرح لمتوتددددط حتددددالي )

( تددددخ تطليددددق تحليدددد  التلدددداين α≤0.05اة دزلدددد، سحمددددا ي، عيددددد متددددتو  )المتوتددددطاة الحتددددالي، ذ

 (.14و اءة اليتا ج كما في ال دو  ) (One Way ANOVA)اكحادي 

 (.1) الجدول
لمستوى الذكاء الثقافي لفروق بين المتوسطات الحسابية إليجاد دللة اتحليل التباين األحادي 

من وجهة نظر المعلمين تبعاا لمتغير بمحافظة كربالء  الثانوية الحكومية دارس لدى  مديري الم
 الخبرة للمعلم

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  ف
 الدللة

 الثقافي الذكاء
 يالتلوك

 0.000 12.651 4.278 2 8.556 لين الم موعاة

  0.338 363 122.749 داص  الم موعاة

  365 131.304 الم موت 

 الثقافي الذكاء
 الدافعي

 0.000 13.004 4.050 2 8.101 لين الم موعاة

  0.311 363 113.069 داص  الم موعاة

  365 121.170 الم موت 

 الثقافي الذكاء
 المعرفي

 0.000 14.021 5.556 2 11.113 لين الم موعاة

  0.396 363 143.855 داص  الم موعاة

  365 154.968 الم موت 

ما  الثقافي الذكاء
 وراء المعرف،

 0.004 5.614 1.734 2 3.467 لين الم موعاة

  0.309 363 112.091 داص  الم موعاة

  365 115.558 الم موت 

 الدر ، الكلي،
 0.000 19.796 3.689 2 7.377 لين الم موعاة

  0.186 363 67.638 داص  الم موعاة

  365 75.015 المجموع 
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( لدين α≤0.05( و دود فدروق ذاة دزلد، سحمدا ي، عيدد متدتو  )14أظ رة يتا ج ال ددو  )

المتوتدددطاة الحتدددالي، لمتدددتو  الدددذكاء الثقدددافي لدددد  مدددديري المددددار  الثايويددد، الحكوميددد،  لمحافظددد، 

 كرلالء تلعًا لمتغير صلرح المعلخ فدي الدر د، الكليد، والعداد الدذكاء الثقدافي، سذ للغدة ّيمد، "ف" للدر د،

" يالتدددلوك الثقدددافي الدددذكاء(، وللغدددة ّيمددد، "ف"  للعدددد "α≤0.000( ولمتدددتو  ) .19.49الكليددد، )

( 13.004الدددافعي" للغددة ّيمدد، "ف" ) الثقدافي الددذكاء(، وللعددد "α≤000.0( ولمتدتو  )41..12)

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

(00.00≥α" وللعددددد ، )( ولمتدددددتو  14..4مدددددا وراء المعرفدددد،" للغدددددة ّيمددددد، "ف" ) الثقدددددافي الدددددذكاء

(0.004≥α.) 

( يلدين .1ولمعرف، عا دي، هذه الهروق تخ تطليق اصتلدار شديهيي للمقاريداة اللعديد،، وال ددو  )

 ذل .

  



81 
 

 (18الجدول)
الذكاء الثقافي لدى  نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمستوى

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

المتوسط  مستويات متغير الخبرة الستراتيجية
 الحسابي

أقل من خمس 
 سنوات

من خمس سنوات إلى أقل من 
 عشر سنوات فأكثر عشر سنوات

 الثقافي الذكاء
 السلوكي

 *5.35 5.555 - 3.93 أقل من خمس سنوات
من خمس سنوات إلى أقل من عشر 

 سنوات
3.93 - - 5.35* 

       3.63 عشر سنوات فأكثر

 الثقافي اءكالذ
 الدافعي

 *5.42 * .5.2 - 4.15 أقل من خمس سنوات
من خمس سنوات إلى أقل من عشر 

 سنوات
3.88     5.15  

       3.73 عشر سنوات فأكثر

 الثقافي الذكاء
 المعرفي

 *.5.3  5.53 - 3.83 أقل من خمس سنوات
من خمس سنوات إلى أقل من عشر 

 سنوات
3.80     5.34 * 

       3.46 عشر سنوات فأكثر

 الثقافي الذكاء
ما وراء 
 المعرفة

 *5.25  5.15 - 3.91 أقل من خمس سنوات
من خمس سنوات إلى أقل من عشر 

 سنوات
3.81     5.15 

       3.66 عشر سنوات فأكثر

 الدرجة الكلية

 *5.34  5.15 - 3.95 أقل من خمس سنوات
من خمس سنوات إلى أقل من عشر 

 سنوات
3.86     5.25 * 

       3.61 عشر سنوات فأكثر

 

( أن الهدروق لدين المتوتدطاة الحتدالي، لمتدتو  الدذكاء الثقدافي لدد  .1ُيالحظ مدن ال ددو  )

المدار  الثايوي، لمحافظ، كرلالء، في الدر ، الكلي، وازلعاد، ُتعز  لألفراد ذوي الصلدرح )اّد  مديري 

 من صم  تيواة( و )من صم  تيواة سلا أّ  من عشر تيواة(.
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هـل توجـد فـروق ذات دللـة  خامساا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الخامس والـذي يـنص:

( فــي مســتوى المنــاخ التنظيمــي الســائد المــدارس الثانويــة α ≤ 0.05)إحصــائية عنــد مســتوى 

 بمحافظة كربالء تعزى لمتغيري الجنس والخبرة من وجهة نظر المعلمين ؟الحكومية 

 
المعياريددد، والرتدددب لمتدددتو  الميددداخ التيظيمدددي تدددخ حتددداب المتوتدددطاة الحتدددالي، وازيحرافددداة 

التدددا د فدددي المددددار  الثايويددد، الحكوميددد، لمحافظددد، كدددرلالء مدددن و  ددد، يظدددر المعلمدددين تعدددز  لمتغيدددر 

 ( ُيلين ذل .19( لعييتين متتقلتين وال دو  )t-testكما تخ اتتصداخ ازصتلار التا ي ) ال ي 

 (19الجدول)
التائي لعينتين مستقلتين لمستوى المناخ  المعيارية والختبارالمتوسطات الحسابية والنحرافات 

 المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة كربالء تبعاا لمتغير جنس المعلم السائد فيالتنظيمي 
 مستوى الدللة قيمة ت النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس البعد

 عالقة المدير بالمعلمين
 0.62 3.70 168 ذكور

5.418- 5.6.6 
 0.66 3.73 198 اناث

 شؤون المعلمين ونموهم المهني
 0.53 3.88 168 ذكور

2.511 5.512 
 0.67 3.71 198 اناث

 عالقة المعلمين بالطلبة
 0.57 3.84 168 ذكور

1.886 5.565 
 0.58 3.72 198 اناث

 الدافعية
 0.61 3.88 168 ذكور

1.132 5.259 
 0.62 3.80 198 اناث

 العمل والنتاج
 0.52 3.79 168 ذكور

5..9.- 5.426 
 0.59 3.84 198 اناث

 الدرجة الكلية
 اناث

168 3.81 0.50 

5.824 
5.411 

  0.53 3.76 198 ذكور
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( عدددددخ و ددددود فددددروق ذاة دزلدددد، سحمددددا ي، عيددددد متددددتو  19أظ ددددرة اليتددددا ج فددددي ال دددددو  )

(0.004α≤ لدددين المتوتدددطاة الحتدددالي، لمتدددتو  الميددداخ التيظيمدددي التدددا د )المددددار  الثايويددد،  فدددي

( 24..0الحكومي، لمحافظ، كرلالء ُتعز  لمتغير ال ي  في الدر ، الكليد، سذ للغدة القيمد، التا يد، )

( ، ولددددخ تكددددن القدددديخ التا يدددد، ذاة دزلدددد، سحمددددا ي، لأللعدددداد: "عالّدددد، المدددددير ≥0.411αولمتددددتو  )

( ، ، وللغة القيم، التا يد، ≥α.4..0( ولمتتو   )-.0.41ين"   سذ للغة  القيم، التا ي، )لالمعلم

( للعددد "عالّدد، المعلمددين لالطللدد،"،  وللعددد "الدافعيدد،" للغددة القيمدد، ≥0.0.0α( ولمتددتو   )....1)

( ، وللعددددددد "العمدددددد  واإليتدددددداج"  للغددددددة القيمدددددد، التا يدددددد،   ≥0.249α(  ولمتددددددتو   )1.132التا يدددددد، )

(، لييمددددا كايددددة القيمدددد، التا يدددد، دالدددد، احمددددا يًا للعددددد " شدددددؤون ≥α.0.42( ولمتددددتو  )- 0.494)

( ولمدددددالك ≥0.012α( ولمتدددددتو  )2.411المعلمدددددين ويمدددددوهخ الم يدددددي" سذ للغدددددة القيمددددد، التا يددددد، )

 الذكور.

 الخبرة :متغير  -ب

 التددا د فدديتددخ حتدداب المتوتددطاة الحتددالي، وازيحرافدداة المعياريدد، لمتددتو  الميدداخ التيظيمددي 

 ( ُيلين ذل .20المدار  الثايوي،  الحكومي،  لمحافظ، كرلالء تلعًا لمتغير الصلرح للمعلخ، وال دو  )
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 (25الجدول )
سائد في المدارس لمستوى المناخ التنظيمي ال المعياريةوالنحرافات  الحسابية المتوسطات

 الثانوية الحكومية بمحافظة كربالء في العراق تبعاا لمتغير الخبرة للمعلم

المتوسط  العدد مستويات متغير الخبرة للمعلم البعد
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

عالقة المدير 
 بالمعلمين

 

 0.60 3.75 59 أقل من خمس سنوات

 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات
115 3.74 0.53 

 0.71 3.68 192 عشر سنوات فأكثر

شؤون المعلمين 
 ونموهم المهني

 

 0.50 3.87 59 أقل من خمس سنوات

 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات
115 

3.79 0.54 

 عشر سنوات فأكثر
192 3.76 0.68 

عالقة المعلمين 
 بالطلبة
 

 أقل من خمس سنوات
59 3.90 0.42 

 إلى أقل من عشر سنواتمن خمس سنوات 
115 3.82 0.52 

 0.65 3.71 192 عشر سنوات فأكثر

 
 الدافعية

 

 0.49 3.93 59 أقل من خمس سنوات

 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات
115 3.88 0.60 

 0.66 3.79 192 عشر سنوات فأكثر

 العمل والنتاج

 0.33 3.79 59 أقل من خمس سنوات

 0.49 3.88 115 أقل من عشر سنواتمن خمس سنوات إلى 

 0.65 3.79 192 عشر سنوات فأكثر

 الدرجة الكلية

 0.39 3.84 59 أقل من خمس سنوات

 0.45 3.82 115 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

 0.59 3.74 192 عشر سنوات فأكثر

 

( و ددود فددروق ظاهريددد، لددين المتوتددطاة الحتددالي، لمتددتو  الميددداخ 20ُيالحددظ مددن ال دددو  )

المدددار  الثايويدد، الحكوميدد، لمحافظدد، كددرلالء تلعددًا لمتغيددر الصلددرح للمعلددخ، فددي  فدديالتيظيمددي التددا د 
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( علددا أعلددا أّدد  مددن صمدد  تدديواة)الدر دد، الكليدد، و ميددع اكلعدداد، سذ حمدد  أمددحاب ف دد، الصلددرح 

مددن صمدد  تدديواة سلددا أّدد  مددن عشددر (. و دداء أمددحاب ف دد، الصلددرح )4..3حتددالي للدده )متوتددط 

عشدر تدديواة (، فدي حددين  داء أمدحاب ف د، الصلدرح )2..3لالرتلد، الثاييد، لمتوتدط حتدالي) تديواة(

(، ولتحديددد فيمددا سذا كايددة الهددروق لددين المتوتددطاة 3.44( لالرتلدد، اكصيددرح لمتوتددط حتددالي )فددأكثر

 اكحدادي( تدخ تطليدق تحليد  التلداين α≤0.05سحمدا ي، عيدد متدتو  الدزلد، ) الحتدالي، ذاة دزلد،

(One Way ANOVA) (.21و اءة اليتا ج كما في ال دو  )ل 

 (21الجدول)
تحليل التباين األحادي إليجاد دللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لمستوى المناخ التنظيمي  

 بمحافظة كربالء تبعاا لمتغير الخبرة للمعلمالسائد في   المدارس الثانوية الحكومية 
 مصدر التباين

مجموع 
 درجة الحرية المربعات

متوسط 
 مستوى الدللة ف المربعات

عالقة المدير 
 بالمعلمين

 

 0.689 0.373 0.155 2 309. بين المجموعات

     0.415 363 150.705 داخل المجموعات

       365 151.015 المجموع

المعلمين شؤون 
 ونموهم المهني

 

 0.498 0.699 0.265 2 529. بين المجموعات

     0.378 363 137.377 داخل المجموعات

       365 137.906 المجموع

عالقة المعلمين 
 بالطلبة
 

 0.030 3.081 1.032 2 2.065 بين المجموعات

     0.335 363 121.444 داخل المجموعات

       365 123.509 المجموع

 
 الدافعية

 

 0.218 1.528 0.576 2 1.152 بين المجموعات

     0.377 363 136.794 داخل المجموعات

       365 137.946 المجموع

 العمل والنتاج

 0.407 0.900 0.280 2 560. بين المجموعات

     0.311 363 112.820 داخل المجموعات

       365 113.380 المجموع

 الكليةالدرجة 
 0.302 1.200 0.322 2 644. بين المجموعات

     0.268 363 97.333 داخل المجموعات

       365 97.976 المجموع
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( عدددددخ و ددددود فددددروق ذاة دزلدددد، سحمددددا ي، عيددددد متددددتو  21أظ ددددرة اليتددددا ج فددددي ال دددددو  )

(α≤0.05  لددددين المتوتددددطاة الحتددددالي، لمتددددتو  الميدددداخ التيظيمددددي التددددا د فددددي المدددددار ) ،الثايويدددد

الحكوميدددد، لمحافظدددد، كددددرلالء تلعددددًا لمتغيددددر الصلددددرح للمعلددددخ فددددي الدر دددد، الكليدددد،، سذ للغددددة ّيمدددد، "ف" 

لاتدتثياء    (، ولخ تكن الهروق ذاة دزل، سحما ي، ل ميدع ازلعدادα≤0.302( ولمتتو  )1.200)

لييمدا للغدة ،  (α≤0.05( ولمتدتو    )3.0.1ُلعد "عالّ، المعلمين لالطللد،" سذ للغدة ّيمد، "ف" )

(  للعددد "عالّدد، المدددير لددالمعلمين"،  وللغددة ّيمدد، "ف" α≤0.689( ولمتددتو  )0.343ّيمدد، "ف" )

(، وللعددد "الدافعيدد،" للغددة α≤0.498( ولمتددتو  )99..0للعدد "شددؤون المعلمددين ويمددوهخ الم يدي"  )

يتددداج"  (، واصيدددرًا للغدددة ّيمددد، "ف"  للعدددد "العمددد  واإلα≤0.218( ولمتدددتو   ).1.42ّيمددد، "ف"  )

 ( .α≤0.407( ولمتتو   )0.900)

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

 (22الجدول)
نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لبعد "عالقة المعلمين بالطلبة"  

 الحكومية بمحافظة كربالء تبعاا لمتغير الخبرة للمعلمفي   المدارس الثانوية 

المتوسط  مستويات متغير الخبرة البعد
 الحسابي

أقل من خمس 
 سنوات

من خمس سنوات إلى 
 أقل من عشر سنوات

عشر سنوات 
 فأكثر

عالقة 
المعلمين 
 بالطلبة

 *5.18 5.58 - 3.90 أقل من خمس سنوات
من خمس سنوات إلى أقل من 

 عشر سنوات
3.82 - - 5.11 * 

       3.71 عشر سنوات فأكثر

 

( أن الهددددروق لددددين المتوتددددطاة الحتددددالي، للعددددد "عالّدددد، المعلمددددين 22يالحددددظ مددددن ال دددددو  )

تعدز  للمعلمدين  المدار  الثايوي، الحكومي، لمحافظ، كرلالء تلعدًا لمتغيدر الصلدرح للمعلدخ لالطلل،"  في

 صم  تيواة سلا أّ  من عشر تيواة".ذوي الصلرح "أّ  من صم  تيواة"، و "من 



 

 

 

 

 

 

 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 وفقدًا كتد لت ا، 

 الدرات، في يوء يتا   ا وكما يأتي:والتومياة التي ّدمت ا 

 أولا: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي ينص على:

ما متتو  الذكاء الثقافي لد  مديري المدار  الثايوي، الحكومي، لمحافظ، كرلالء من و  ، 

 يظر المعلمين؟

المددار  الثايويد، أن متتو  الذكاء الثقافي لدد  مدديري سلا ( 6أشارة اليتا ج في ال دو  )

الحكوميدد، لمحافظدد، كددرلالء مددن و  دد، يظددر المعلمددين كددان مرتهعددًا، للدر دد، الكليدد، ول ميددع اكلعدداد 

لاتدددتثياء ُلعدددد "الدددذكاء الثقدددافي المعرفدددي" الدددذي كدددان متدددتواه متوتدددطًا. ويتيدددك مدددن هدددذه اليتي ددد، أن 

رًا يروريًا للعم  اإلداري في مديري هذه المدار  لدي خ متتو  عا ع من الذكاء الثقافي الذي يعد أم

المدددار  الثايويدد، الحكوميدد،، يظددرًا لتيددوهت الصلهيدداة الثقافيدد، المحليدد، للطللدد، والمعلمددين، والددذي يتطلددب 

سلمامدددًا كافيدددًا ل دددذه الثقافددداة المصتلهددد،، ومتدددتو  مياتدددلًا مدددن الدددذكاء الثقدددافي، يمكهدددي خ مدددن التهاعددد  

دد تعدز  هدذه  اإلي الي مع أعياء الم تمع المدرتي كاف،، ولما ييمن للو  اكهداف التيظيميد،. ّو

درا  كهميددد، الدددذكاء الثقدددافي، كمدددا يدددر   اليتي ددد، المرتهعددد، سلدددا مدددا يتمتدددع لدددي المدددديرون مدددن وعدددي وا 

المعلمددون مع ددخ ذلدد . ورلمددا تعددود هددذه اليتي دد، سلددا أن المددديرين أيهتدد خ لدددي خ الرللدد، للتكيددف مددع 

ة متلاييدددد، ل دددددف تيتددددير اكداء المدرتددددي وتحقيددددق اكهددددداف الطللدددد، والعدددداملين اآلصددددرين مددددن ثقافددددا

المر ددوح، أو أن المددديرين لدددي خ الم دداراة المطلولدد، والمعرفدد، الكافيدد، للتهاعدد  والتعامدد  اإلي ددالي مددع 

  ميع اكفراد داص  مدارت خ، والتي ّد تعك  متتو  الذكاء الثقافي لد  هؤزء المديرين.
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 ,.Oolders, et al) و صددرونة سليددي دراتدد، أولدددرز واتهقددة هددذه اليتي دد، مددع مددا تومددل

( 2103ودراتدد، الريددان )( 2104ودراتدد، هيا يدد، )( Naughton, 2010( ودراتدد، يددوفتن )2008

 (.2107ودرات، الممري )( 2103ودرات، الزيديين )

 أما لاليتل، كلعاد الذكاء الثقافي اكرلع،، فكاية مياّشت ا علا اليحو اآلتي:

 الذكاء الثقافي الدافعي:. ُبعد 0

مدددديري المددددار  د  ( أن متدددتو  الدددذكاء الثقدددافي الددددافعي لددد4ليهيدددة اليتدددا ج فدددي ال ددددو  )

ددد تيتدددب هدددذه اليتي دد، سلدددا أن المدددديرين لددددي خ  الثايويدد، الحكوميددد، لمحافظددد، كددرلالء كدددان مرتهعدددًا. ّو

د علا التتهوق في ظ  ثقاف، أو ثقافاة مصتله، عدن ث قافدات خ اكمدلي،، فيداًل عدن المقدرح علا التعوه

مقدددرت خ علددا التكيددف مددع اليددغوط التددي ّددد تيددتج مددن و ددود أفددراد أو  ماعدداة ييتمددون سلددا ثقافدداة 

مصتله، عن ثقافات خ. ورلما تعود هذه اليتي ، المرتهع، سلا شعور المديرين لازرتياا والمتع،، عيددما 

د تعز  هذه اليتي ،  ثقافت خي، عن يتهاعلون مع أفراد ييتتلون سلا ثقاف، أو ثقافاة متلاي اكملي،. ّو

أييًا سلا مدا يتمتدع لدي المدديرون مدن ثقد، يتمكيدون مدن صالل دا ممارتد، عمليد، التوامد  از تمداعي 

ددد تددؤدي  مددع أفددراد الم تمعدداة المحليدد، والددذين ييتمددون سلددا ثقافدداة ليتددة مألوفدد، ل ددؤزء المددديرين، ّو

مددع المتددتهيدين مددن الصدددماة المدرتددي، سلددا شددعور المددديرين مثدد  هددذه الممارتدد، والتهاعدد  اإلي ددالي 

ليددوت مددن المتعدد، فددي أثيدداء ّيددام خ لالتعامدد  مددع هددؤزء اكفددراد وتقددديخ الصدددماة المطلولدد، سلددي خ علددا 

 الرلخ من التلاين الوايك لين ثقافتي كال الطرفين.

 . ُبعد الذكاء الثقافي السلوكي:7

ن متددددتو  الددددذكاء الثقددددافي التددددلوكي لددددد  مددددديري ( سلددددا أ5أشددددارة اليتددددا ج فددددي ال دددددو  )

د تعز  هذه اليتي د، سلدا مقددرح المدديرين  المدار  الثايوي، الحكومي، لمحافظ، كرلالء كان مرتهعًا. ّو

علددا تغييدددر تددلوك خ اللهظدددي مددن حيدددث الل  دد، المياتدددل، ويلددرح المدددوة ومعددد  تدددرعتي عيدددما يدددتخ 
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يشير سلا معرفد، هدؤزء المدديرين لالثقافداة المحليد، التدي التهاع  مع أفراد من ثقافاة أصر ، مما ّد 

يتعدداملون مددع أفرادهددا، ورلمددا تيتددب هددذه اليتي دد، سلددا مقدددرح المددديرين علددا أن يلدددهلوا تعليددراة الو ددي 

وفقدًا لمددا يتطللددي التعامد  مددع اكفددراد مدن ثقافدداة أصددر   فيداًل عددن مقدددرت خ علدا التيويددع فددي معددد  

هدد، فددي أثيدداء الكددالخ أو المددمة ولمددا يياتددب طليعدد، المواّددف التددرع، فددي الكددالخ وفددي ا تددتصداخ الّو

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،.

 ي ما وراء المعرفة:. بعد الذكاء الثقاف3

لدددد  مدددديري مدددا وراء المعرفددد، ( أن متدددتو  الدددذكاء الثقدددافي 3أظ دددرة اليتدددا ج فدددي ال ددددو  )

دددد تعدددود هدددذه اليتي ددد،  المددددار  الثايويددد، الحكوميددد، لمحافظددد، كدددرلالء فدددي هدددذا الُلعدددد كدددان مرتهعدددًا. ّو

تعامدددد  مددددع الطللدددد، المرتهعدددد، سلددددا مقدددددرح المددددديرين علددددا تكييددددف معددددرفت خ الثقافيدددد، عيددددد التهاعدددد  وال

علدددا سدرا   وكدددذل  مقددددرت خوالمعلمدددين الدددذين ييتمدددون سلدددا ثقافددداة مصتلهددد، عدددن ثقافددداة المدددديرين، 

المعرف، الثقافي، عيدما يتهاعلون مع أفراد من ثقافاة أو صلهياة ثقافي، متلايي، عن ثقافت خ اكمدلي،، 

دراك خ ل ذه المعرف، عيدد تطليق دا فدي تهداعالت خ وتعدامالت خ مد ع اكفدراد مدن صلهيداة ثقافيد، أصدر . وا 

ورلمددا عكتددة هددذه اليتي دد، ثقدد، المددديرين لأيهتدد 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.

 . بعد الذكاء الثقافي المعرفي:7

( أن متدددتو  الدددذكاء الثقدددافي المعرفدددي لدددد  المدددديرين كدددان 7اليتدددا ج فدددي ال ددددو  ) أشدددارة

ددد تعددز  هددذه اليتي دد، سلددا أن المددديرين لدددي خ المعرفدد، الالزمدد، لددالقيخ الثقافيدد، التددا دح فددي  متوتددطًا. ّو

ا اكفدراد الم تمع والميلثق، من الصلهياة الثقافي، المتعددح، والمعتقداة الدييي، المتيوع، التي يدؤمن ل د
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من ثقافاة مصتله،، فياًل عدن معدرفت خ لأيظمد، الدزواج لدد  اكّليداة الديييد،، ومتطللداة تيهيدذ هدذه 

واعدد اللغداة اكصدر   اكيظم،، ومعرفت خ لالقواعدد المرتلطد، لتعليدراة تدلو  اكفدراد ليدر اللهظدي، ّو

اليتي ، سلا معرف، المديرين  من حيث اتتصداخ المهرداة والقواعد اللغوي، واليحوي،. ورلما تيتب هذه

لالهيون والحرف اليدوي، التي يمارت ا اكفراد من ثقافاة أصدر ، فيداًل عدن معدرفت خ للديظخ القايوييد، 

اءهددخ اإلداري ويحتهددن متددتو  وازّتمددادي، لثقافدداة مغددايرح لثقافدد، المددديرين، اكمددر الددذي ّددد ييتهددر أد

 داف التيظيمي،.والتعام  مع اآلصرين، ولما يحقق اكه  عالتها

 ثانياا: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي ينص على:

مددا متددتو  الميدداخ التيظيمددي التددا د فددي المدددار  الثايويدد، الحكوميدد، لمحافظدد، كددرلالء مددن 

 و  ، يظر المعلمين؟

( أن متددتو  الميدداخ التيظيمددي التددا د فددي المدددار  الثايويدد، 8أظ ددرة اليتددا ج فددي ال دددو  )

دد  الحكومي، لمحافظ، كرلالء كان مرتهعًا مدن و  د، يظدر المعلمدين، للدر د، الكليد، ولأللعداد كافد،. ّو

داريددين ماديددًا ومعيويدد ًا كداء تعددز  هددذه اليتي دد، سلددا اهتمدداخ المددديرين لتحهيددز العدداملين مددن معلمددين وا 

الم مدداة الميوطدد، ل ددخ، وتشدد يع خ علددا أداء اكعمددا  وزيددادح متددتو  اإليتدداج، فيدداًل عددن اهتمدداخ 

المددديرين لالقيددايا المتعلقدد، لددالمعلمين ودعددخ يمددوهخ الم يددي، والعمدد  علددا تحتددين عالّدد، المعلمددين 

اري الترلددددوي لالطللدددد،، وعالّدددد، المددددديرين أيهتدددد خ لددددالمعلمين، ل دددددف ازرتقدددداء لمتددددتو  العمدددد  اإلد

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

يدددفع العدداملين ويشدد ع خ علددا لددذ  مزيددد مددن ال  ددد والعطدداء ولمددا يحقددق اكهددداف الترلويدد،. ورلمددا 

ي خ مدددن سي ددداز عكتدددة هدددذه اليتي ددد، المرتهعددد، اهتمددداخ مدددديري المددددار  لتدددوفير ميددداخ تيظيمدددي يمكددد

ددد  الم مدداة المطلولدد، علددا الو ددي اككمدد ، وتحقيددق متطللدداة العمليدد، الترلويدد، لالشددك  المددحيك. ّو

يماي خ لأهمي، العالّاة اإلي الي، لدين العداملين كافد، داصد   يتأتا هذا ازهتماخ من ّياع، المديرين وا 
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اة الالزمد، وتحتدين العالّداة توفير المتطللاة اليروري، ل خ، والعم  علدا تقدديخ الصددمو المدرت،، 

 لين  ميع أطراف العملي، الترلوي،، لما يؤدي سلا ازرتقاء لمتتو  العلمي، الترلوي، كمًا وكيهًا.

( واصتلهة مع يتا ج دراتداة 2102واتهقة هذه اليتي ، مع ما توملة سليي درات، التلمي )

( التدي أظ درة يتا   دا أن 2105( والعلدادي )2106ايي )ح( والدي2102(، ولدر )2101الظهيري )

 متتو  المياخ التيظيمي كان متوتطًا.

 وفيما يتعلق لألعاد المياخ التيظيمي، فقد كاية المياّش، علا اليحو اآلتي:

 . ُبعد الدافعية:0

( أن متدددتو  الميددداخ التيظيمدددي التدددا د فدددي المددددار  الثايويددد، 9ليهيدددة اليتدددا ج فدددي ال ددددو  )

دد تعدز  هدذه اليتي د، المرتهعد، سلدا ّيداخ سدارح  الحكومي، لمحافظ، كرلالء في هذا الُلعد كان مرتهعدًا ّو

المدر  لمكافأح الطلل، ماديًا ومعيويدًا تشد يعًا ل دخ علدا موامدل، الدراتد، واليشداط فدي أداء الم مداة 

المدرتي، المطلوب مي خ القياخ ل ا، والعم  علا ت ي ،  و مدن الثقد، لدين الطللد،، اكمدر الدذي يعدزز 

ّات خ ورلما يددفع خ لمزيدد مدن الممارتداة واليشداطاة المدرتدي،، وتحقيدق التهاعد  اإلي دالي فيمدا عال

يد الطلل، لالهرر المياتدل، التدي مدن شدأي ا تحقيدق ي داح خ فدي أداء الم مداة و ليي خ، فياًل عن تز 

دراتددي، والوا لدداة المدرتددي،. ورلمددا عكتددة هددذه اليتي دد، مددد  مراعدداح اإلدارح المدرتددي، للحا دداة ال

والتعلميد، للطللد،، مددن صدال  اتدتصداخ اكتدداليب اإلداريد، المياتددل،، فيداًل عدن أتدداليب التعزيدز التددي 

دد  تعم  علا تقوي، ازتت الاة التلوكي، اإلي الي، ورفع معيوياة الطلل، وتحتين متتو  أدا  دخ. ّو

لددي الطللدد، وازتددتمات تيتددب هددذه اليتي دد، كددذل  سلددا مقدددرح اإلدارح المدرتددي، علددا اإليمدداة لمددا يقو 

والعمدد  علددا  ،لشددكاواهخ، ومددا يوا  ويددي مددن مشددكالة للعمدد  علددا تددذلي  العقلدداة وحدد  المشددكالة

تعزيدددز التدددلو  اإلي دددالي لدددد  الطللددد، وايتقددداد التدددلو  التدددللي الدددذي يمددددر عدددي خ دون التدددأثير فدددي 
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يددما يرتكدب لعدض ال ايب الشصمي ل خ، فياًل عن عدخ اتتصداخ العقداب أو الت ديدد لاتدتصدامي ع

 الطلل، أصطاء لير مقمودح.

 . ُبعد اإلنتاج والعمل:7

( سلا أن متتو  المياخ التيظيمي فدي هدذا الُلعدد كدان 01أشارة يتا ج الدرات، في ال دو  )

مرتهعًا من و  ، يظدر المعلمدين. ورلمدا تيتدب هدذه اليتي د، المرتهعد، سلدا أن اإلدارح المدرتدي، ممثلد، 

زتتهادح من صلراة الزمالء مدن أعيداء ال ي تدين اإلداريد، والتدريتدي، وتوظيه دا لمديرها تعم  علا ا

فددي صدمددد، المدرتددد،، وتدددأثير ذلددد  سي اليدددًا فدددي المتددديرح الترلويددد، للمدرتددد،، فيددداًل عدددن تأكيددددها علدددا 

ّام، عالّاة سيتدايي، سي اليد، لدين  ميدع العداملين  ازلتعاد عن سّام، عالّاة شصمي، في العم ، وا 

مدرت،، اكمدر الدذي يدؤدي سلدا سي داز اكعمدا  والم مداة المكلهدين ل دا لحيويد،. ورلمدا تعدود داص  ال

هذه اليتي د، سلدا اعتمداد ملددأ المشدارك، فدي حد  المشدكالة التدي توا دي اإلدارح المدرتدي، لشدك  عداخ 

والمشددددكالة التعليميدددد، والترلويدددد، لشددددك  صددددار، ايطالّددددًا مددددن أهميدددد، مشددددارك، العدددداملين فددددي اتصدددداذ 

 ددراءاة المياتدددل، والقددراراة المترتلددد، علي ددا، ذلددد  أن مددن يشدددار  فددي مددديع القددرار تددديعم  علدددا اإل

تيهيددددذه مددددن   دددد،، وأن مشددددارك، عدددددح أطددددراف ّددددد تتدددد خ لشددددك  أفيدددد  فددددي ت دددداوز العقلدددداة وحدددد  

 المشكالة. 

ددددد تعددددز  هددددذه اليتي دددد، سلددددا أن تحقيددددق أهددددداف العمدددد  يتطلددددب الويددددوا فددددي اإل ددددراءاة  ّو

تصداخ اكتاليب الغامي، التي يمعب أو يتعذهر علدا العداملين سدراك دا، ولالتدالي ز وازلتعاد من ات

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 ، فياًل عدن رفدع الدروا 

د تيتب المع ي از الم ماة. ّو يوي، لد  اكفراد العاملين، وايعكا  ذل  لشك  سي الي علا اكداء وا 

هذه اليتي ، أييًا سلا التدزاخ اإلدارح المدرتدي، لالصطد، التديوي، التدي أعددت ا، والموازيد، لدين متطللداة 
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  الروتييدددي العمدد  مدددن ياحيدد،، والعالّددداة لددين العددداملين ومع ددخ مدددن   دد، أصدددر ، واليظددر سلدددا العمدد

لومددددهي معيقددددًا للعمدددد ، ييلغددددي الددددتصلر ميددددي، واعتمدددداد أتدددداليب سداريدددد، حديثدددد، مددددن شددددأي ا ت دددداوز 

اإل راءاة الروتييي،، وتأكيد اليمط القيادي الدديمقراطي لومدهي الديمط اكفيد  لتحقيدق يتدا ج أفيد  

طدوير الميداهج للمؤتت، الترلوي،، فيداًل عدن اإلتد اخ الهاعد  مدن  ميدع العداملين فدي المدرتد، فدي ت

الدراتدددي، المعتمددددح، وازيهتددداا علدددا الم تمدددع المحلدددي وازتدددتهادح مدددن صلدددراة أفدددراد هدددذا الم تمدددع، 

 وتوظيه ا في عملي، التطوير هذه وفي ك  ما يتاعد علا تحقيق اكهداف الترلوي، للمدرت،.

 . ُبعد شؤون المعلمين ونموهم المهني:3

المياخ التيظيمي في هذا الُلعد كان مرتهعًا من  ( أن متتو 00أظ رة اليتا ج في ال دو  )

د تعود هذه اليتي ، سلا ّياخ مددير المدرتد، لدالتصطيط لال تماعداة الم ييد،  و  ، يظر المعلمين. ّو

التي تعقد للمعلمين من أ   ازرتقاء لمتدتواهخ الم يدي وتمكيدي خ مدن القيداخ لالم مداة الموكلد، سلدي خ 

ر علا توفير الكتب والممادر ذاة العالّد، لداليمو الم يدي للمعلمدين، كما ييلغي. ولذل  يعم  المدي

وتش يع خ علا تلاد  الصلدراة فيمدا ليدي خ، وعلدا ازلتحداق لداللرامج التدريليد، التدي يدتخ تيظيم دا فدي 

أثيدداء الصدمدد،، فيدداًل عددن تزويدددهخ لددلعض القددراءاة ذاة المددل، لالم يدد، مددن أ دد  تطددويرهخ م ييددًا. 

اليتي ، ايعكاتًا لتأكيد المدديرين علدا ازهتمداخ لتيميد، المعلمدين ال ددد مدن الياحيد، ورلما  اءة هذه 

الم يي،، ليتمكيوا من أداء م مات خ لالطريق، المحيح،، فياًل عن حثش المعلمدين  ميعدًا علدا زيدارح 

المعدارض الترلويد، وازطدالت علدا مددا في دا مدن لدرامج ومشدروعاة ترلويدد،، ل ددف توظيدف مدا يمكددن 

 ددا فددي م ددا  التدددري ، مددن أ دد  ازرتقدداء لالمدرتدد، التددي يعملددون في ددا مددن اليدداحيتين اككاديميدد، مي

 والترلوي،.
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 . ُبعد "عالقة المعلمين بالطلبة":7

أن متتو  المياخ التيظيمي في هذا الُلعد كدان مرتهعدًا سلا ( 02أشارة اليتا ج في ال دو  )

ددد يتدددتد  مددن هدددذه اليتي دد، أن طليعددد، العالّدد، التدددا دح لددين المعلمدددين  مددن و  ددد، يظددر المعلمدددين. ّو

دد ُييتدب ذلد  سلدا أن المعلمدين ُيعددون الطللد، محدور العمليد، التعليميد،، ايطالّدًا  وطللت خ سي الي،. ّو

ؤكد هذا الملدأ، ولذل  ف خ يتعون سلا تحديدد الحا داة التعليميد، لطللدت خ من الهلته، الترلوي، التي ت

والعمددد  علدددا سشدددلاع ا لمدددا يصددددخ العمليددد، الترلويددد، ويحقدددق أهدددداف ا، ويشددد عوي خ علدددا العمددد  لدددروا 

الهريددق عيددد تكلدديه خ لددلعض الهعاليدداة أو الممارتدداة التعليميدد،. ورلمددا تعددز  هددذه اليتي دد، سلددا ّيدداخ 

صداخ ازصتلدداراة التحمدديلي، سلددا تراعددي المتددتوياة العلميدد، للطللدد،، لحيددث ز تشددك  المعلمددين لاتددت

هدددذه ازصتلددداراة عل دددًا ثقدددياًل علدددي خ، وز عا قدددًا أمددداخ تقددددم خ الدراتدددي، فيددداًل عدددن حتدددن اتدددتصداخ 

المعلمين لم ارح اإليماة من صال  مقددرت خ علدا ازتدتمات لمدا يقولدي الطللد، كافد، دون تمييدز لدين 

و صددر، ومراعددات خ لمددا لددين الطللدد، مددن فددروق فرديدد، فددي أثيدداء التدددري  أو التكليددف لالوا لدداة  طالددب

 المدرتي،. 

ورلما  داءة هدذه اليتي د، المرتهعد، لقيداخ المعلمدين لاتدتصداخ الثيداء اللهظدي عيدد ّيداخ الطللد، 

هدب المصتلهد، لأداء حتن ومتميز وتش يع خ علا موامل، تقدم خ الدراتي، والعم  علدا تيميد، الموا

لددد  الطللدد، لشددك  متددتمر وت ي دد، الوتددا   الكهيلدد، لتحقيددق ذلدد ، فيدداًل عددن تشدد يع الطللدد، علددا 

المشددارك، فددي الددرحالة المدرتددي، التددي تقيم ددا المدرتدد، كلددراض تعليميدد، وترلويدد، وترفي يدد،، وتوثيددق 

المريي، التي يتعرض العالّ، لين الطلل، ومعلمي خ، وزيارت خ في ليوت خ في المياتلاة أو الحازة 

ل دددا الطللددد،، اكمدددر الدددذي يقلهدددر اله دددوح لدددين الليدددة والمدرتددد، ويوطهدددد العالّددد، لدددين المتدددتهيدين مدددن 

الصدماة المدرتي، ممثلين لالطلل، وأولياء أمورهخ والقا مين ل دذه الصددماة ممثلدين لداإلدارح المدرتدي، 

 والمعلمين واإلداريين اآلصرين.
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 معلمين:. ُبعد عالقة المدير بال6

( أن متددددتو  الميدددداخ التيظيمددددي فدددي ُلعددددد عالّدددد، المدددددير 06أظ دددرة اليتددددا ج فددددي ال ددددو  )

ددد تعددز  هددذه اليتي دد، سلددا ّيدداخ المدددير لتقددديخ  لددالمعلمين كددان مرتهعددًا مددن و  دد، يظددر المعلمددين. ّو

المتدداعدح المطلولدد، للمعلمددين لتمددويب أصطددا  خ تددواء أكايددة أصطدداء لغويدد، أخ علميدد، أخ تددلوكي،، 

وت اوزهدددا ليكويدددوا ّددددوح لطللدددت خ، فيددداًل عدددن اطدددالت المعلمدددين علدددا الوا لددداة المكلهدددين ل دددا، وفقدددًا 

 للتعليماة اإلداري، اليافذح، وما ييلغي علي خ القياخ لي، وازلتزاخ ل ذه التعليماة واحترام ا.

لمدين، ورلما عكتة هذه اليتي ، ّياخ مدير المدرت، لتلرير اكتدلاب التدي أدة سلدا يقدد المع

يامدي كدذل   وتأكيده علا ممارت، اليقد اللياء ولما فيي مملح، المعلمين والمدرت، علا حدد تدواء، ّو

لازتما  الملاشدر وليدر الملاشدر لدالمعلمين زطالع دخ علدا مدا يتدت د مدن أمدور، وتعدرهف أحدوال خ 

دد تيتدب هدذه اليتي د، سلدا ّيداخ المددير لد عدداد ال ددو  وازطم يان علا أوياع خ لشدك  متدتمر. ّو

الدراتددي وا  ددراء أي تعدددي  يددراه مياتددلًا وفددي ممددلح، اكطددراف كافدد،، ومتدداعدح المعلمددين علددا حدد  

المشكالة التي يوا  وي دا داصد  المدرتد،، ولصامد، تلد  المشدكالة ذاة العالّد، لال ايدب الم يدي، 

اء أداء م مددات خ وتددوفير التتدد يالة الالزمدد، ل ددخ لت دداوز العقلدداة والمددعولاة التددي تددوا   خ فددي أثيدد

التعليميدددد، والترلويدددد،. فيدددداًل عددددن تزويدددددهخ ليتددددا ج الزيدددداراة التددددي يقددددوخ ل ددددا المتددددؤولون اإلداريددددون 

والترلويددون للمدرتدد،، وازهتمدداخ لالحا دداة الشصمددي، للمعلمددين والعمدد  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:

( لين متتو  الذكاء α ≤ 0.05ه  تو د عالّ، ارتلاطي، ذاة دزل، سحما ي، عيد متتو  )

الثقددافي لددد  مددديري المدددار  الثايويدد، الحكوميدد، لمحافظدد، كددرلالء ومتددتو  الميدداخ التيظيمددي التددا د 

 في مدارت خ؟

( سلدددا و دددود عالّددد، ارتلاطيددد، ذاة دزلددد، سحمدددا ي، عيدددد 04ال ددددو  )أشدددارة اليتدددا ج فدددي 

( لدين متدتو  الدذكاء الثقدافي لدد  مدديري المددار  الثايويد، الحكوميد، لمحافظد، α ≤ 0.05متدتو  )

كدرلالء ومتددتو  الميدداخ التيظيمدي التددا د فددي مدارتد خ. ويتددتد  مددن هدذه اليتي دد، أن للددذكاء الثقددافي 

تحقيددق ميداخ تيظيمددي سي دالي فددي مدارتدد خ، مدن صددال  مدا يؤديددي المددديرون لدد  المددديرين تدأثير فددي 

يادي،، وتهاع  وتعام  سي اليين مع  ميع العاملين في مدارت خ.  من ممارتاة سداري، ّو

د تُهتهر هذه العالّ، ازرتلاطي، اإلي الي، لين الذكاء الثقدافي والميداخ التيظيمدي التدا د فدي  ّو

، لمحافظدد، كددرلالء لأيددي كلمددا ارتهددع متددتو  الددذكاء الثقددافي لددد  المددديرين المدددار  الثايويدد، الحكوميدد

ارتهع متتو  المياخ التيظيمي في مدارتد خ. وهدذا يشدير سلدا عالّد، طرديد، لدين المتغيدرين. فالمددير 

الددذي يتمتددع لمتددتو  عددا ع مددن الددذكاء الثقددافي، ّددد يمتلدد  الم دداراة المطلولدد، للتهاعدد  مددع اآلصددرين 

مكن مددن سدرا  المتغيددراة المحيطدد، لاللي دد، المدرتددي،، ورلمددا كايددة لديددي رؤيدد، وايددح، تيددلدي اليدد،، و 

داريددين ّددد تتدد ه  عليددي تحقيددق اكهددداف  عددن طليعدد، العمدد  المدرتددي والعدداملين معددي مددن معلمددين وا 

التيظيميددد،، والتدددي ّدددد تددديعك  علدددا طليعددد، الميددداخ التيظيمدددي التدددا د، وهدددذا مدددا أكدتدددي اليتدددا ج التدددي 

يي الدرات، الحالي،، والتي أشارة سلا أن متتو  المياخ التيظيمي كدان مرتهعدًا تدواء أكدان توملة سل

 ذل  للدر ، الكلي، أخ لأللعاد كاف،.
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 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع الذي ينص على:

( فدي متدتو  الدذكاء الثقدافي α ≤ 0.05ه  تو دد فدروق ذاة دزلد، سحمدا ي، عيدد متدتو  )

ري المدددار  الثايويدد، الحكوميدد، لمحافظدد، كددرلالء تعددز  لمتغيددري ال ددي  والصلددرح مددن و  دد، لددد  مدددي

 يظر المعلمين؟

 تمة مياّش، هذا التؤا  وفقًا لمتغيري ال ي  والصلرح وكما يأتي:

 . متغير الجنس:0

( سلددددا و ددددود فددددروق ذاة دزلدددد، سحمددددا ي، عيددددد متددددتو          05أشددددارة اليتددددا ج فددددي ال دددددو  )

(α ≤ 0.05 ،فددي متددتو  الددذكاء الثقددافي تعددز  لمتغيددر ال ددي  ولمددالك الددذكور فددي الدر دد، الكليدد )

د تعز  هذه اليتي ، سلا أن الدذكور أكثدر  ولعدي الذكاء الثقافي التلوكي والذكاء الثقافي المعرفي. ّو

دراكددًا ل ددذا اليددوت مددن الددذكاء ولعديددي التددلوكي والمعرفددي، مقاريدد، لاإليدداث الالتددي ّددد ييشددغلن  وعيددًا وا 

ددد يكددون لددد  الددذكور اهتمدداخ أكثددر مددن اإليدداث فددي  لددأمور أصددر  ز عالّدد، ل ددا لالددذكاء وأيواعددي، ّو

الثقاف، لشك  عاخ وما ييلثق عي ا من ذكاء يتمث  لالدذكاء الثقدافي الدذي يرللدون فدي معرفتدي وتعدرهف 

يمكددن تيميتددي لددد   ألعدداده، وتددأثيره فددي العمدد  اإلداري المدرتددي، ويشددأح هددذا الددذكاء وتطددويره وكيددف

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 حدديثًا 

فدي ممارتدتي مدع الطللد، ومدع الدزمالء، فدي المتدتقل  تدواء أكدايوا معلمدين أخ  أمالً لتعرهف ميامييي، 

ل خ فرم، ممارت، الددور اإلداري أو القيدادي علدا متدتو  المدرتد،. فدي حدين ّدد ز  أتيحةسداريين 

ع سداري مدرتي.  يكون لد  اإلياث مث  هذا التمور أو الطموا لتلوأ مّو
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( 2103( ودراتدد، الريددان )2104دراتدد، هيا يدد، ) واتهقددة هددذه اليتي دد، مددع مددا تومددلة سليددي

( ودراتدد، 2102دراتدد، لدددر ) ( واصتلهددة هددذه اليتي دد، مددع مددا تومددلة سليددي2103ودراتدد، الزيددديين )

 (.2107درات، الممري )و  (2106الديحايي )

 . متغير الخبرة:7

         و ددددود فددددروق ذاة دزلدددد، سحمددددا ي، عيددددد متددددتو      سلددددا ( 07أشددددارة اليتددددا ج فددددي ال دددددو  )

(α ≤ 0.05  في متدتو  الدذكاء الثقدافي وألعداده اكرلعد،. وأظ درة يتدا ج اصتلدار شديهيي فدي ال ددو )

( أن الهروق تعز  للمعلمين ذوي الصلرح )أّ  من صم  تديواة( و)مدن صمد  تديواة سلدا أّد  08)

د يتتد  من هذه اليتي ، أن الصلرح كلما طالة ّ  تأثيرها أو تال شا تددري يًا، من عشر تيواة(. ّو

لتعرهف اكفراد ل ذا اليوت من الذكاء وتكيه خ معي، فيملك اكمر اعتياديدًا كمدحاب الصلدرح الطويلد،، 

ددد يعددز  تددلب و ددود الهددروق الدالدد، سحمددا يًا  زعتيددادهخ علددا التددلو  الددذي يعكدد  هددذا الددذكاء. ّو

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

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

من ممارتاة وا  راءاة وأتاليب فدي المواّدف المصتلهد،. وحيدث أن هدذه اليشداطاة المتيوعد، تتطلدب 

اآلصرين هدو الدذكاء الثقدافي،  يوعًا من الذكاء، ومن لين أيوات الذكاء التي تلدو في أثياء التعام  مع

فدن أمحاب الصلرح القميرح والمتوتط،، ّد يكون لدي خ اهتماخ ورلل، أكثدر ورلمدا دافعيد، أعلدا مدن 

أمددحاب الصلددرح الطويلدد، فددي هددذا اليددوت مددن الددذكاء الددذي ّددد يشددغ  تهكيددرهخ لتعددرف يشددأتي وتطددوره 

لشددك  عدداخ والعمليدد، اإلداريدد، المدرتددي،  وألعدداده ومددا تترتددب عليددي مددن يتددا ج تتعلددق لالعمليدد، الترلويدد،

 لشك  صار.
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واصتلهددة هدذه اليتي دد، (، 2106واتهقدة هدذه اليتي دد، مدع مددا تومدلة سليدي دراتدد، الدديحاييي )

التدي تومدلة سلدا ( 2103( والزيدديين )2103الريدان )و  (2102لددر ) ةامدع مدا تومدلة سليدي دراتد

 ( تعز  لمتغير الصلرح.α ≤ 0.05فروق ذاة دزل، سحما ي، عيد متتو  ) عدخ و ود

 خامساا: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس الذي ينص على:

( في متتو  المياخ التيظيمي α ≤ 0.05ه  تو د فروق ذاة دزل، سحما ي، عيد متتو  )

التددا د فددي المدددار  الثايويدد، الحكوميدد، لمحافظدد، كددرلالء تعددز  لمتغيددري ال ددي  والصلددرح مددن و  دد، 

 لمعلمين؟يظر ا

 تمة مياّش، هذا التؤا  في يوء متغيري ال ي  والصلرح وعلا اليحو اآلتي:

 . متغير الجنس:0

( عدددددخ و ددددود فددددروق ذاة دزلدددد، سحمددددا ي، عيددددد متددددتو                 09ليهيددددة اليتددددا ج فددددي ال دددددو  )

(α ≤ 0.05فدي متدتو  الميداخ التيظيمدي التدا د فدي المددار  الثايويد، الحكوميد، لمحاف ) ظد، كدرلالء

تعز  لمتغير ال ي  في الدر ، الكلي، واكلعاد كاف، لاتتثياء لعد "شؤون المعلمين ويموهخ الم يدي"، 

د يعز  عدخ و ود الهروق الدال، سحما يًا سلا أن المعلمين من كدال  سذ كان الهرق لمالك الذكور. ّو

ازتهداق ّدد يشدير سلدا أن  ال يتين متهقون علا ومدف الميداخ التيظيمدي التدا د فدي مدارتد خ. وهدذا

ًا في ازتت ال، عيد ومدف الميداخ التيظيمدي. أمدا  متغير ال ي  لي  من المتغيراة التي تحدث فّر

لاليتل، لُلعد "شؤون المعلمين ويموهخ الم يي" فقد ييتدب الهدرق فدي ازتدت ال، لدين الدذكور واإليداث، 

ام، لالمعلمين والتي ّد يكون لك  ف د، أو سلا أن هذا الُلعد يتياو  القيايا الشصمي،، والشؤون الص

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

يولون شؤوي خ الصام، اهتمامًا أكثر من المعلماة وز تيما تل  المتعلق، ليموهخ الم يي. فقدد يكدون 

  علدا مواّدع سداريد،، في تمدون ليمدوهخ الم يدي لد  المعلمين طموا أعلدا مدن زمديالت خ فدي الحمدو 
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لشددك  أكثددر. أو أن المعلمددين فيدداًل 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 

دخ تهرل خ لاللتحاق لمث  هذه الدوراة لتحقيق يمدوهن الم يدي، لاكمور الليتي، ومتطللاة العا ل،، وع

 ولصام، سذا كاية أماكن سّام، الدوراة التدريلي، لعيدح عن أماكن تكياهن.

( اللتددين 2106( والددديحايي )2102واتهقددة هددذه اليتي دد، مددع مددا تومددلة سليددي دراتددتا لدددر )

 .أظ رتا عدخ و ود فروق دال، سحما يًا تعز  لمتغير ال ي 

 . متغير الخبرة:7

( عدددددخ و ددددود فددددروق ذاة دزلدددد، 20أظ ددددرة يتددددا ج تحليدددد  التلدددداين اكحددددادي فددددي ال دددددو  )

( فددي متددتو  الميدداخ التيظيمددي التددا د فددي المدددار  الثايويدد، α ≤ 0.05سحمددا ي، عيددد متددتو  )

ُلعدد "عالّد، الحكومي، لمحافظ، كرلالء تعز  لمتغير الصلرح في الدر ، الكلي، واكلعاد كافد، لاتدتثياء 

دددد يعددود عدددخ و دددود الهددروق الدالددد، سحمددا يًا سلددا أن المعلمدددين علددا اصدددتالف  المعلمددين لالطللدد،". ّو

صلرات خ لخ يصتلهدوا فدي ومدف الميداخ التيظيمدي التدا د فدي مدارتد خ، ويعيدي هدذا ازتهداق أن متغيدر 

مدين والمعلمداة، ممدا الصلرح من المتغيراة التي لخ تحدث أي فرق فدي س الداة المتدت يلين مدن المعل

ّدد يشدير سلدا أن هدذا المتغيدر ليدر مدؤثر فدي ومدف الميداخ التيظيمدي، لاعتلدار أن هدذا الميداخ هدو 

ومددف لطليعدد، العالّدداة واإل ددراءاة الرتددمي، وليددر الرتددمي، والتددي تحدددث داصدد  المدرتدد،، والتددي 

يواة الصلدرح التدي سدراك ا من المعلمين كاف، لغدض اليظدر عدن تد داص  المدرت،، والتي يمكن تحدث

ّيددوها فددي المدرتدد، أو فددي الم يدد، لشددك  عدداخ. أمددا لاليتددل، للهددرق الدددا  سحمددا يًا فددي ُلعددد "عالّدد، 

الطلل، لالمعلمين" والذي يعز  كمحاب ف تي الصلرح )أّ  مدن صمد  تديواة( و)مدن صمد  تديواة 

يدداة اللعيدددح فددي ( للمقار Scheffeسلددا أّدد  مددن عشددر تدديواة(، كمددا أشددار سلددا ذلدد  اصتلددار شدديهيي )

( فقد ييتدب ذلد  سلدا أن المعلمدين مدن أمدحاب الصلدرح القمديرح أو المتوتدط،، يميلدون 22ال دو  )
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سلا سثلاة ذوات خ ومقددرت خ علدا أداء اكعمدا  والم مداة الميوطد، ل دخ مدن صدال  عالّدات خ لالطللد، 

الّ، لاليتل، للمعلمدين ذوي المهي، أخ صار  ا. لييما ّد تلدو مث  هذه الع الغرف،تواء تخ ذل  داص  

الصلددرح الطويلدد،، علددا أي ددا روتيييدد،، ورلمددا ُأمدديب المعلمددون لالملدد  مددن هددذه العالّدد، التددي تكددررة 

 تيواة كثيرح.

(، واصتلهدة 2104( والميل دي )2102واتهقة هذه اليتي د، مدا مدا تومدلة سليدي دراتدتا لددر )

 دال، سحما يًا لمتغير الصلرح.( التي توملة سلا و ود فروق 2106مع درات، الديحايي )
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 التوصيات:

 لياء علا اليتا ج التي توملة سلي ا الدرات، الحالي،، تمة التومي، لما يأتي:

أشدددارة اليتدددا ج فدددي التدددؤالين اكو  والثدددايي سلدددا أن متدددتويي الدددذكاء الثقدددافي لدددد  مدددديري  .0

التددا د فددي مدارتدد خ كايددا المدددار  الثايويدد، الحكوميدد، لمحافظدد، كددرلالء، والميدداخ التيظيمددي 

مددرتهعين، وعليددي يومددا لالحهدداظ علددا هددذين المتددتويين المددرتهعين لكدد  مددن الددذكاء الثقددافي 

والميدداخ التيظيمددي لتقددديخ التعزيددز المددادي والمعيددوي للمددديرين لتشدد يع خ علددا اإللقدداء علددا 

 هذين المتتويين.

ميداخ التيظيمدي علدا  ميدع المددار  تعميخ يتا ج الدرات، الحالي، المتعلق، لالذكاء الثقافي وال .2

الثايوي، الحكومي، لمحافظ، كرلالء لالطالت علا المتتو  الدذي يمدار  فيدي الدذكاء الثقدافي 

 للمديرين ومتتو  المياخ التيظيمي التا د في مدارت خ.

س ددراء دراتدد، ارتلاطيدد، لتعددرف العالّدد، لددين الددذكاء الثقددافي للمددديرين ومتغيددراة أصددر  مثدد :  .6

 الثقاف، التيظيمي،، والثق، التيظيمي،.و اتتراتي ياة سدارح المرات التيظيمي، و لقيادي،، اكيماط ا

 س راء درات، مماثل، للدرات، الحالي، علا ال امعاة الحكومي، وال امعاة الصام،. .4
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درجــة الــذكاء الثقــافي لمــديري المــدارس الخاصــة األردنيــة التــي (. 2016الريددان، يددرمين ميصا يدد  )

تدرس برامج أجنبية ودولية في محافظات عمان وعالقتها بدرجة ممارسة المـديرين لـنمط 

، ) رتال، ما تتير لير ميشورح(،  امعد، الشدرق القيادة التحولية من وجهة نظر المعلمين

 اكوتط، عمان، اكردن.

مستوى الذكاء الثقافي لمديري المدارس فـي مدينـة الريـا  (. 2016) صلي  عودح هشاخ، الزيديين

)رتدال، ما تدتير ليدر ميشدورح(،  امعد،  ،وعالقته بإدارة التغيير مـن وجهـة نظـر المعلمـين

 الشرق اكوتط، عمان، اكردن.

لليشددر ، عمددان: دار مددهاء 0، طمفــاهيم وآفــاق -القيــادة التربويــة(. 2106التدعود، راتددب تددالم، )

 والتوزيع.
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ــادة اإلبداعيــة وعال(. 2012ف ددد ي دديخ را ددك )، التددلمي قتهــا بالمنــاخ التنظيمــي فــي المــدارس القي

، مكد، خ القدر أ ، امعد (،رتدال، ما تدتير ليدر ميشدورح) ة،الحكومية المتوسطة بمدينـة جـد

 التعودي،.المملك، العرلي، المكرم،، 

دور الكفاءة المعرفية في تنمية القدرة البتكارية: دراسة استطالعية في (. "2101التما ، ميا  )

 "، )رتال، ما تتير لير ميشورح(،  امع، الموم ، العراق.نينوى –شركة الكندي العامة 

، عمدان: دار مدهاء الرضـا الـوظيفي أطـر نظريـة وتطبيقـات عمليـة 2008).، تالخ تيتير )حالشريد

 للطلاع، واليشر.

 .081-055 (:2)7966، اللحرين، مجلة األيام. (. الذكاء الثقافي2011التتاخ )الش ري، 

 ،الموسوعة العلمية للسلوك التنظيمي التحليل على مستوى المنظمـات(. 2009محمدد ) ،الميرفي

 .المكتب ال امعي الحديث :القاهرح

عمددان: دار اللدايدد، لليشددر  الــذكاء عنــد األطفــال: مفهومــه وقياســه،. 2012)اليددمد، علددد التددتار )

 والتوزيع.

اس العالقة بين عناصـر المنـاخ التنظيمـي والقـدرة علـى حـل المشـكالت قي(. 2007) يطريف، عل

)رتدال، ما تدتير ليدر  واتخاذ القرارات لدى المديرين في وزارة التخطـيط والتعـاون الـدولي،

 ميشورح(  امع، عمان العرلي، للدراتاة العليا، عمان، اكردن

الم ل  الوطيي  الكوية:، اتجاهات معاصرة وقضايا نقدية نساني:الذكاء اإل  (.2113) محمد، طي

 .دابللثقاف، والهيون واآل

 .لليشر والتوزيع عمان: دار وا   ،أبدال في إدارة النظم التربوية. ( 2005الطوي ، هايي )

 .لليشر والتوزيع وا   عمان: دار ،اإلدارة التعليمة: مفاهيم وآفاق. (2006الطوي ، هايي )
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 مستوى الـذكاءات المتعـددة لمـديري المـدارس الثانويـة ومعلميهـا (.2010) ياتمين هلاد، هيريظال

وعالقتــه بالمنــاخ التنظيمــي  فــي مدارســهم  مــن وجهــه نظــر المــديرين  فــي دولــة الكويــت

 ، عمان، اكردن.وتطالشرق اك ، امع (،رتال، ما تتير لير ميشورح)، والمعلمي

  عمان: دار المتيرح ،اإلدارة المدرسية نظرياتها وتطبيقاتها التربوية. 2009)عاي ، أحمد )

المناخ التنظيمي السائد في الجامعات الردنية الرسمية والخاصة لقلـيم (. 2015العلادي، عا دح )

)رتدال، ما تدتير ليدر ميشدورح(،  امعد،  الوسط من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسـية،

 الكر ، اكردن. مؤت،،

العالقة بين المناخ التنظيمـي والسـلوك اإلبـداعي: دراسـة تطبيقيـة (. 2016عليدح، تامي محمود )

)رتدال، ما تدتير  ،يـات المجتمـع المتوسـطة فـي قطـاع غـزةعلى الهيئات التدريسية في كل

 لير ميشورح(، ال امع، اإلتالمي،، لزح، فلتطين.

مجلـة كليـة يمي لاإلداراة التعليمي، وأثدره علدا اتصداذ القدرار، (. المياخ التيظ2016العزمي، فيم  )

 .104-55(:9)2، التربية بالزقازيق

عمدان:  .اإلدارة المدرسية الحديثة مفاهيمها النظرية وتطبيقاتها العمليـة(. 2004عطوي،  ودة )

 .دار الثقاف، لليشر والتوزيع

يديل ي، عامر والعمري، لتدان ) ، عمدان: المدخل إلى إدارة المعرفة(. 2012العلي، علد التتار ّو

 دار المتيرح لليشر والتوزيع.

، عمددان: دار وا د  لليشددر 3، طالســلوك التنظيمــي فــي منظمـات األعمــال(. 2106العميدان، محمدد )

 والتوزيع.

 .عمان: دار الهكر، الثقافة المدرسية. (2004الغريب، شل  وحتين تالم، والملي ي، ريا )
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 ، عمان: دار اللرك، لليشر والتوزيع.مقدمة في علم النفس(. 2014الهق اء، عماخ ي يب )

الســلوك التنظيمــي فــي إدارة المؤسســات (. 2104فليدد،، فدداروق علددده وعلددد الم يددد، التدديد محمددد )

 ، عمان: دار المتيرح لليشر والتوزيع والطلاع،.6ط التعليمية،

المنـــاخ التنظيمـــي وأثـــره علــــى الســـلوك اإلبـــداعي: دراســـة ميدانيــــة . 2000)القطاويددد،، ميدددار ) 

ـــة، ـــوزارات األردني ـــي ال ـــين ف )رتدددال، ما تدددتير ليدددر ميشدددورح(، ال امعددد،  للمشـــرفين اإلداري

 اكرديي،، عمان، اكردن.

 ، القاهرح: عالخ الكتب.اإلدارة المدرسية الحديثة(. 2110مرتي، ميير )

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

مجلة الجامعـة السـالمية للدراسـات موهل، الميهي ازثرا ي في ظ  المتغيراة الديمغرافي،. 

 208.-186(، 2)25 ،التربوية والنفسية

الميددداخ التيظيمدددي فدددي ال امعددداة الرتدددمي، الصامددد، لدددلعض ألعددداد  (.2100المعشدددر، زيددداد يوتدددف )

، مجلــة جامعــة دمشــقالميدداخ التيظيمددي التددا د مددن و  دد، يظددر أعيدداء ال ي دد، اإلداريدد،، 

17((1 :18-15. 

حقيـــق الرضـــا رســـية فـــي تـــوفير المنـــاخ التنظيمـــي وتدور اإلدارة المد(. 2014الميل دددا، عميدددر )

)أطروح، دكتوراه لير ميشوره(،  امع،  ،ةبمحافظة بيش الوظيفي لمعلمي المرحلة الثانوية

 أخ درمان اإلتالمي،، أخ درمان، التودان.

: ، الريداضعلـم الـنفس التربـوي. (2005)ستدماعي   ،الهقيو محمد  ،التوي ريو ميمور، علدالم يد 

 .مكتل، العليكان

 . كتاب اككاديميعمان: مركز ال ،إعداد مدير المدرسة لقيادة التغيير .(2003)ميا  مؤتمن،
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مكتلدد، الملدد  ف ددد  :الريدداض، المبتعــث الســعودي والــذكاء الثقــافي .(2012)يوتددف الددراهيخ ، اليملدد،

 .الوطيي،

أثر الذكاء الثقافي فـي قـدرات اإلبتكـار اإلداري: دراسـة تطبيقيـة فـي (. 2014) اليوري، زييب عماد

 ،)رتدال، ما تدتير ليدر ميشدورح( ،فنادق الخمس نجوم في منطقة البحر الميت فـي األردن

 ، اكردن. امع، الشرق اكوتط، عمان

، عمدان: دار المنـاخ التنظيمـي وعالقتـه بالرضـا الـوظيفي(. 2013ال اشمي، لوكيا ومراد، لوميقدار)

 اكياخ لليشر والتوزيع.

 الذكاء الثقافي وعالقته بقلق المستقبل لـدى طلبـة المرحلـة(. 2014هيا ي،، موتا علا موتدا )

)رتال، ما تتير لير ميشورح(،  امع، عمان العرلي،، عمدان،  الثانوية في منطقة الناصرة،

 اكردن.
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 (0الملحق )
 أداتا الدراسة بصيغتيهما األوليتين 

 جامعة الشرق األوسط
 كلية العلوم التربوية

 والقيادة التربويةقسم إدارة 

  

 
 

 ه.......................................................... المحترم/ هالفاضل الدكتور/

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

ُتِعد اللاحث، درات، لعيوان "الذكاء الثقافي لد  مديري المدار  الثايوي، لمحافظ، كدرلالء فدي 
التيظيمددي التددا د فددي مدارتدد خ مددن و  دد، يظددر المعلمددين" وذلدد  اتددتكماًز العددراق وعالّتددي لالميدداخ 

لمتطللاة الحمو  علا در ، الما تتير في الترلي، / تصمر اإلدارح والقيادح الترلوي، من  امعد، 
 الشرق اكوتط، في عمان، اكردن.

،: لتعددرف ولتحقيددق أهددداف الدراتدد، تددخ اعتمدداد اتددتلايتين سحددداهما متر مدد، سلددا اللغدد، العرليدد
متدددتو  الدددذكاء الثقدددافي للمدددديرين، واكصدددر  طورت دددا اللاحثددد، لمعرفددد، الميددداخ التيظيمدددي التدددا د فدددي 

 المدار  من و  ، يظر المعلمين.
ويظرًا لما يع دده فديكخ مدن صلدرح ودرايد، ومعرفد، متعمقد، فدي هدذا الم دا ، فددن اللاحثد، تيدع لدين 

اء مالحظدداتكخ لشددأي ا مددن حيددث مالءمدد، فقرات مددا لمويددوت أيددديكخ ازتددتلايتين المددرفقتين، را يدد، مدديكخ سلددد
 الدرات،، ومد  دّ، التر م، لالتتلاي، اكولا، وه  هي لحا ، سلا تعدي ، وما التعدي  المقترا. 

ليدر موافددق لشددح، ليددر موافدق، ليددر  -علمدًا لدأن سلدددا  اإل الد، عددن كلتدا ازتددتلايتين هدي:
 متأكد، أوافق، أوافق لشدح.

 حتن تعاويكخ شاكرًح لكخ
 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

  صالحية الفقرة انتماء الفقرة للبعد Behaviorالبعد: السلوك 

غير  منتمية الفقــــــــرات الرقم
 منتمية

غير  صالحة
 صالحة

بحاجة إلى 
 تعديل

 التعديل المقترح

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، 
يتطلب التهاع  علر معد  ترع، الموة( عيدما 

 الثقافاة ذل .

      

2.  He used pause and silence differently to 

suit different cross – cultural situations 

ه، أو الموة ليياتب المواّف  يتتصدخ المدير الّو
 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 
ف علر الثقافي ذل .  المّو

      

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 .
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 Motivationالبعد: الدافعية 

3.  He enjoys interacting with people from 

different cultures  

المدير عيدما يتهاع  مع أفراد من ثقافاة يتتمتع 
 مصتله،.

      

7.  He is confident that he can socialize with 

locals in a culture that is unfamiliar to 

him. 

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

      

8.  I am sure that he can deal with the stress of 

adjusting to cultures that are new to him. 

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

      

9.  He enjoys living in cultures that are 

unfamiliar to him. 

 يتتمتع المدير لالعي  في ثقافاة لير مألوف، لي.

      

01.  I am confident that he caught a 

accustomed to the shopping conditions in 

a different culture. 

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

      

 Cognitive abilitiesالمعرفية  المقدراتالبعد: 

00.  He knows the rules (e. g. vocabulary, 

grammar) of other languages . 

يعرف المدير ّواعد اللغاة اكصر  من حيث المهرداة 
 واليحو.

      



118 
 

02.  He knows the legal and economic system 

of other cultures. 

 يعرف اكيظم، القايويي، وازّتمادي، للثقافاة اكصر .

      

06.  He knows the arts and crafts of other 

cultures. 

 المدير الهيون والحرف اليدوي، للثقافاة اكصر .يعرف 

      

04.  He knows the cultural values and 

religious beliefs of other cultures. 

يعرف المدير القيخ الثقافي، والمعتقداة الدييي، للثقافاة 
 اكصر .

      

05.  He knows the marriage systems of other 

cultures. 

 الزواج للثقافاة اكصر .يعرف مراتيخ 

      

03.  He knows the rules of expressing non-

verbal behaviors toward other cultures. 

يعرف ّواعد تعليراة التلو  لير اللهظي سزاء 
 الثقافاة اكصر .

      

 Metacognitive abilitiesالبعد: المقدرات ما وراء المعرفة 

07.  He is conscious of the cultural 

knowledge he uses when interacting with 

people with different cultural 

backgrounds. 

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

      

08.  He adjusts his cultural knowledge as he 

interacts with people from a culture that 

is unfamiliar to him. 

يكيف معرفتي الثقافي، عيدما يتهاع  مع أفراد من ثقاف، 
 لير مألوف، لي.
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09.  He is conscious of the cultural 

knowledge he applies to cross – cultural 

interactions. 

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

      

21.  He checks the accuracy of his cultural 

knowledge as he interacts with people 

from different cultures. 

يتأكد من دّ، معرفتي الثقافي، عيدما يتهاع  مع أفراد 
 من ثقافاة مصتله،.
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 استبانة المناخ التنظيمي

 من وجهة نظر المعلمين

  صالحية الفقرة انتماء الفقرة للبعد عالقة المدير بالمعلمينالبعد األول: 

غير  منتمية الفقــــــــرات الرقم
 منتمية

غير  صالحة
 صالحة

بحاجة إلى 
 تعديل

 التعديل المقترح

       يعم  المدير علا: 

       ازتما  لالمعلمين يوميًا.  .0

       متاعدح المعلمين علا ح  مشكالت خ الم يي،.  .2

       تمويب أصطا  خ. علامتاعدح المعلمين   .6

       ازهتماخ لحا اة المعلمين الشصمي،.  .4

       تلرير أتلاب يقده للمعلمين.  .5

       تقرير ك  ما يتعلق لال دو  المدرتي.  .3

       سطالت المعلمين علا وا لات خ.  .7

       توفير التت يالة الالزم، للمعلمين.  .8

       المعلمين ليتا ج زياراة كلار الزوار للمدرت،.سلال    .9

التماا للمعلمين لمغادرح المدرت، لعد سي از ما علي خ   .01
 من وا لاة.

      

 البعد الثاني: شؤون المعلمين ونموهم المهني

       يعم  المدير علا: 

       تزويد المعلمين لقراءاة تتعلق لم يت خ.  .00
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       الالزم، للمعلمين.توفير المرا ع   .02

       ازهتماخ لالمعلمين ال دد.  .06

       التصطيط لال تماعاة الم يي، للمعلمين.  .04

       تش يع المعلمين علا تلاد  الصلراة فيما ليي خ.  .05

       حث المعلمين علا زيارح المعارض الترلوي،.  .03

تش يع المعلمين علا ازلتحاق للرامج التدريب في   .07
 أثياء الصدم،.

      

 البعد الثالث: عالقة المعلمين بالطلبة

       -يعم  المعلخ علا: 

       اعتلار الطلل، محور العملي، الترلوي،.  .08

       تحديد حا اة الطلل، التعليمي،  .09

       زيارح الطلل، في ميازل خ.   .21

       ازتتمات ل ميع الطلل،.  .20

       اتتصداخ الثياء اللهظي.  .22

       مراعاح الهروق الهردي، لين الطلل،.  .26

       تيمي، مواهب الطلل، لاتتمرار.  .24

       مشارك، الطلل، في الرحالة المدرتي،.  .25

       تش يع الطلل، علا العم  لروا الهريق.  .23
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       اتتصداخ اصتلاراة تراعي متتوياة الطلل،.  .27

 البعد الرابع: الدافعية

       -علا: يعم  المعلخ 

       مكافأح الطلل،.  .28

       مراعاح حا اة الطلل، التعليمي،.  .29

       اتتصداخ أتاليب التعزيز المياتل،.  .61

       ت يب الت ديد لالعقاب.  .60

       سي اد  و من الثق، لين الطلل،.  .62

       ازتتمات سلا هموخ الطلل، وتظلمات خ.  .66

المتا  لاليواحي ايتقاد التلو  التللي دون   .64
 الشصمي،.

      

       سعطاء الطلل، الهرم، لتحقيق الي اا المدرتي.  .65

       ازلتعاد عن اآلصرين.  .63

       ازهتماخ لالحوافز المادي،.  .67

 البعد الخامس: العمل واإلنتاج

       يعم  المدير علا: 

       ازلتعاد عن العالّاة الشصمي، في م ا  العم .  .68

       المشارك، في ح  المشكالة التعليمي،.  .69

       ازلتعاد عن اكمور الغامي،.  .41



123 
 

       تيمي، مقدرتي علا اإللدات في العم .  .40

       اإلت اخ في تطوير المياهج الدراتي،.  .42

       ازلتزاخ لالصط، التيوي، للمدرت،.  .46

       ازتتهادح من صلرح الزمالء في المدرت،.  .44

       اعتلار اكعما  الروتييي، تعيق العم .  .45

       سظ ار روا معيوي، عالي، في العم .  .43

       الموازي، لين العم  والعالّاة مع العاملين.  .47

       أداء العم  لحيوي،.  .48
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 (7الملحق )

 قائمة بأسماء محكمي أداتي الدراسة

 الجامعة اللقب العلمي والسم الرقم

 الشرق اكوتط ال لار اللياتيأ.د. علد  0

 الشرق اكوتط أ.د. لازي  ما  صليه، 2

 الشرق اكوتط أ.د. محمود الحديدي 6

 الشرق اكوتط د. أم د الدرادك، 4

 الشرق اكوتط د. تغريد المؤميي 5

 اكرديي، أ.د. هايي الطوي  3

 اكرديي، أ.د. أيمار الكياليي 7

 العرلي،عمان  أ.د. عاطف مقالل، 8

 عمان العرلي، أ.د. أتام، حتوي، 9

 اكرديي، أ.د. تالم، طيا  01
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 (3الملحق )
 أداتا الدراسة بصورتيهما النهائيتين 

 جامعة الشرق األوسط
 كلية العلوم التربوية

 قسم اإلدارة والقيادة التربوية

  

 
 

 أختي المدرسة / أخي المدرس ....

لعيددوان "الددذكاء الثقددافي لددد  مددديري المدددار  الثايويدد، لمحافظدد، تقددوخ اللاحثدد، لددد راء دراتدد، 
كرلالء في العراق وعالّتي لالمياخ التيظيمي التا د في مدارت خ من و  ، يظر المعلمين" لذا أر دو 

أمدداخ كدد  فقددرح تعلددر عددن و  دد، )×( مدديكخ اإل الدد، عددن فقددراة ازتددتلايتين المددرفقتين لويددع سشددارح 
،،  ملدد، تحددري الدّدد، والمويددوعي، فددي س ددالتكخ، علمددًا لددأن ليايدداة هدداتين يظددركخ مددن اكلدددا  الصمتدد

 ازتتلايتين ز تتتصدخ سز كلراض اللحث العلمي.
 مع احترامي وتقديري

 الباحثة
 منى كاظم عبد المهدي المظفر

 

 المتغيرات الديموغرافية

 أيثا   ذكر   ال ي :  -0

 

 دراتاة عليا  لكالوريو    دللوخ  المؤه  العلمي:  -2

 

 تيواة  01سلا أّ  من  5  أّ  من صم  تيواة    الصلرح: -6

 تيواة فأكثر 01     
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أما كل فقرة في المكان الذي يعبر عن )×( أولا: استبانة الذكاء الثقافي: )أرجو وضع إشارة 

 وجهة نظرك(

بدرجة  الفقــــــــرات الرقم
 كبيرة جداا 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جداا 

 Behaviorالبعد: السلوك 

يغير المدير تلوكي اللهظي )الل  ،، يلرح الموة، معد  ترع،   .20
 الموة( عيدما يتطلب التهاع  لين الثقافاة ذل .

     

ه، أو الممة ليياتب المواّف المتلايي، في   .22 يتتصدخ المدير الّو
 الثقافاة المصتله،.

     

ييوت المدير في معد  الترع، في كالمي عيدما يتطلب الموّف ما   .26
 لين الثقافاة ذل .

     

يلد  المدير تعليراة و  ي عيدما يتطلب التهاع  لين الثقافاة   .24
 ذل .

     

يغير المدير تلوكي لير اللهظي عيدما يتطلب التهاع  لين   .25
 الثقافاة ذل .

     

 Motivationالبعد: الدافعية 

      يتتمتع المدير عيدما يتهاع  مع أفراد من ثقافاة مصتله،.  .23

لد  المدير الثق، في التوام  از تماعي مع التكان المحليين من   .27
 ثقاف، لير مألوف، لي.

     

واثق من مقدرتي علا التعام  مع يغط التكيف مع الثقافاة أيا   .28
 ال ديدح لي.

     

      لير مألوف، لي.يتتمتع المدير لالعي  في ثقافاة   .29
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متأكد من مقدرح المدير علا التعود علا ظروف التتوق في ثقاف،   .61
 مصتله،.

     

 Cognitive abilitiesالمعرفية  المقدراتالبعد: 

      يعرف المدير ّواعد اللغاة اكصر  من حيث المهرداة واليحو.  .60

      يعرف اليظاخ القايويي وازّتمادي للثقافاة اكصر .  .62

      يعرف المدير الهيون والحرف اليدوي، للثقافاة اكصر .  .66

      يعرف المدير القيخ الثقافي، والمعتقداة الدييي، للثقافاة اكصر .  .64

      يعرف المدير أيظم، الزواج للثقافاة اكصر .  .65

يعرف المدير ّواعد تعليراة التلو  لير اللهظي سزاء الثقافاة   .63
 اكصر .

     

 Metacognitiveالبعد: المقدرات ما وراء المعرفة 

abilities 

يدر  المدير المعرف، الثقافي، عيدما يتهاع  مع اآلصرين من   .67
 صلقياة ثقافي، مصتله،.

     

يكيف المدير معرفتي الثقافي، عيدما يتهاع  مع أفراد من ثقاف، لير   .68
 مألوف، لي.

     

التي يطلق ا في تهاعالتي مع الثقافاة يدر  المدير المعرف، الثقافي،   .69
 اكصر .

     

يتأكد المدير من دّ، معرفتي الثقافي، عيدما يتهاع  مع أفراد من   .41
 ثقافاة مصتله،.
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أما كل فقرة في المكان الذي يعبر عن )×( ثانياا: استبانة المناخ التنظيمي: )أرجو وضع إشارة 

 وجهة نظرك(

بدرجة  الفقــــــــرات الرقم
 كبيرة جداا 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جداا 

 البعد األول: عالقة المدير بالمعلمين

      يعم  المدير علا: 

      ازتما  لالمعلمين يوميًا.  .49

      متاعدح المعلمين علا ح  مشكالت خ الم يي،.  .51

      تمويب أصطا  خ. علامتاعدح المعلمين   .50

      ازهتماخ لحا اة المعلمين الشصمي،.  .52

      تلرير أتلاب يقده للمعلمين.  .56

      تقرير ك  ما يتعلق لال دو  المدرتي من تعديالة.  .54

      سطالت المعلمين علا وا لات خ.  .55

      توفير التت يالة الالزم، للمعلمين.  .53

      سلال  المعلمين ليتا ج زياراة كلار الزوار للمدرت،.  .57

التماا للمعلمين لمغادرح المدرت، لعد سي از ما علي خ من   .58
 وا لاة.

     

 البعد الثاني: شؤون المعلمين ونموهم المهني

      يعم  المدير علا: 

      تزويد المعلمين لقراءاة تتعلق لم يت خ.  .59
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      توفير المرا ع الالزم، للمعلمين.  .31

      ال دد م ييًا.ازهتماخ لتيمي، المعلمين   .30

      التصطيط لال تماعاة الم يي، للمعلمين.  .32

      تش يع المعلمين علا تلاد  الصلراة فيما ليي خ.  .36

      حث المعلمين علا زيارح المعارض الترلوي،.  .34

      تش يع المعلمين علا ازلتحاق للرامج التدريب في أثياء الصدم،.  .35

 المعلمين بالطلبةالبعد الثالث: عالقة 

      -يعم  المدير علا تو يي المعلمين: 

      زعتلار الطلل، محور العملي، الترلوي،.  .33

      لتحديد حا اة الطلل، التعليمي،  .37

      لزيارح الطلل، في ميازل خ.   .38

      لالتتمات ل ميع الطلل،.  .39

      زتتصداخ الثياء اللهظي.  .71

      الهردي، لين الطلل،.لمراعاح الهروق   .70

      لتيمي، مواهب الطلل، لاتتمرار.  .72

      لمشارك، الطلل، في الرحالة المدرتي،.  .76

      لتش يع الطلل، علا العم  لروا الهريق.  .74
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      زتتصداخ اصتلاراة تراعي متتوياة الطلل،.  .75

 البعد الرابع: الدافعية

      -يعم  المدير علا: 

      الطلل،.مكافأح   .73

      مراعاح حا اة الطلل، التعليمي،.  .77

      اتتصداخ أتاليب التعزيز المياتل،.  .78

      ت يب الت ديد لالعقاب.  .79

      سي اد  و من الثق، لين الطلل،.  .81

      ازتتمات سلا هموخ الطلل،.  .80

      ايتقاد التلو  التللي دون المتا  لاليواحي الشصمي،.  .82

      الطلل، الهرم، لتحقيق الي اا المدرتي.سعطاء   .86

 البعد الخامس: العمل واإلنتاج

      يعم  المدير علا: 

      ازلتعاد عن العالّاة الشصمي، في م ا  العم .  .84

      المشارك، في ح  المشكالة التعليمي،.  .85

      ازلتعاد عن اكمور الغامي،.  .83

      العم .تيمي، مقدرتي علا اإللدات في   .87

      اإلت اخ في تطوير المياهج الدراتي،.  .88

      ازلتزاخ لالصط، التيوي، للمدرت،.  .89
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      ازتتهادح من صلرح الزمالء في المدرت،.  .91

      اعتلار اكعما  الروتييي، معيق، للعم .  .90

      سظ ار روا معيوي، عالي، في العم .  .92

      مع العاملين.الموازي، لين العم  والعالّاة   .96

      أداء العم  لحيوي،.  .94
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 (7الملحق )

كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط موجه إلى مديرية تربية كربالء العامة 

 دائرة اإلحصاء التربوي

 
 


