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األساسٌة الخاصة فً عمان ودرجة ممارستهم للثقافة الذكاء األخالقً لدى مدٌري المدارس 

 التنظٌمٌة فً مدارسهم من وجهة نظر المعلمٌن

 إعداد

 رؤى بركات حسن الحجار

 إشراف

 األستاذ الدكتور عباس عبد مهدي الشرٌفً

 الملخص

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف إلى درجة الذكاء األخبلقي لدى مديري المدارس األساسية      

الخاصة في العاصمة عمان وعبلقتو بدرجة ممارستيم لمثقافة التنظيمية في مدارسيم من وجية 

( معمما ومعممة تم إختيارىم بالطريقة الطبقية 313نظر المعممين، وقد تكونت عينة الدراسة من )

، يالعشوائية، ولجمع بيانات الدراسة استخدمت إستبانتان، األولى لقياس درجة الذكاء األخبلق

والثانية لقياس درجة الثقافة التنظيمية السائدة في المدارس األساسية الخاصة في عمان من وجية 

 نظر المعممين، وكانت النتائج كما يأتي:

األساسية الخاصة في محافظة عمان من وجية  إن درجة الذكاء األخبلقي لدى مديري المدارس -

 (.0.51( وبإنحراف معياري )3.62نظر المعممين كان متوسطا، إذ بمغ المتوسط الحسابي )

إندرجةالثقافةالتنظٌمٌةلدىمدٌريالمدارساألساسٌةالخاصةفًمحافظةعمانمنوجهة-

(.0.51(وبإنحرافمعٌاري)3.33نظرالمعلمٌنكانمتوسطا،إذبلغالمتوسطالحسابً)

(بٌنالدرجةالكلٌةα≤0.05هناكعالقةإرتباطٌةإٌجابٌةذاتداللةإحصائٌةعندمستوى)-

إلستبانةالذكاءاألخالقًوالدرجةالكلٌةإلستبانةالثقافةالتنظٌمٌة،إذبلغتقٌمةمعاملاإلرتباط

(0.62.)



 م
 

- الذكاءاألخالقαً≤0.005مستوى)عدموجودفروقذاتداللةإحصائٌةعند (فًدرجة

تعزىلمتغٌريالجنسوالمؤهلالعلمًووجودفروقذاتداللةإحصائٌةتعزىلمتغٌرالخبرة

ولصالحفئتًالخبرة)أقلمنخمسسنوات(و)عشرسنواتفأكثر(.

مستوى)- عند إحصائٌة فروقذاتداللة التنظٌمٌةα≤0.05وجود الثقافة فًدرجة تعزى(

)عشر و خمسسنوات( من )اقل فئتً لصالح الخبرة اإلناثولمتغٌر الجنسولصالح لمتغٌر

(تعزىلمتغٌرα≤0.0.سنواتفأكثر(.ولمتكنهناكفروقذاتداللةإحصائٌةعندمستوى)

المؤهلالعلمً.

 وفي ضوء ىذه النتائج، أوصت الباحثة بعدد من التوصيات من بينيا:

 تدريبية لمديري المدارس األساسية الخاصة في عمان تتعمق بالذكاء األخبلقيتنظيم دورات  -

 من حيث ماىيتو وأىميتو. والثقافة التنظيمية

 

:الذكاءاألخالقً،الثقافةالتنظٌمٌة،المدارساألساسٌةالخاصة.الكلمات المفتاحٌة
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Abstract 

     This study aimed at finding out the level of the ethical intelligence of 

private basic school principals in Amman and its relation to the 

organizational culture in their schools from teachers’ point of view. The 

sample of the study consisted of (313) male and female teachers, who were 

drawn from the population of the study by using proportional stratified 

random sample. Two questionnaires were used to collect data: the first was 

to measure the degree of ethical intelligence of private basic school 

principals in Amman from teachers’ point of view and the second was to 

measure the degree of the organizational culture of private basic schools in 

Amman from teachers’ point of view. The findings showed that: 

- The degree of ethical intelligence of private basic school principals in 

Amman from teachers’ point of view was moderate. The mean was (3.62) 

(α≤ 0.05) in the degree of ethical intelligence attributed to experience 

variable.  

- There were significant differences at (α≤ 0.05) in the degree of 

organizational culture in private basic schools in Amman attributed to sex 

variable in favor of female teachers, and experience variable in favor of 

(less than five years) and (ten years and above) categories. But there were 

no significant differences at (α≤ 0.05) in the degree of organizational 

culture in private basic schools attributed to academic qualification 

variable. 

 

- The degree of organizational culture of private basic schools in Amman 

from teachers’ point of view was moderate. The mean was (3.33) with a 

standard deviation of (0.51) 



 س
 

- There was a positive significant relationship at (α≤ 0.05) between the 

degree of the ethical intelligence and the degree of the organizational 

culture in private basic schools in Amman. 

- There were no significant differences at (α≤ 0.05) in the degree of ethical 

intelligence of private basic schools in Amman attributed to sex and 

academic qualification variables. 

  

    In light of the findings of the study, some recommendations were 

presented among them: 

- Organizing training courses for private basic school principals in Amman 

about ethical intelligence, with regard to its meaning and importance. 

 

 

Keywords: Ethical Intelligence, Organizational Culture, Private Basic 

Schools. 
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 الفصل األول

  

 خلفٌة الدراسة وأهمٌتها
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 الفصل األول

 خمفية الدراسة وأىميتيا

 مقدمة:

يعد مدير المدرسة الناجح عنصرا ميما من عناصر نجاح العممية التربوية. لذا ال بد وان   

يتصف  بصفات وخصائص متعددة، منيا ضبط النفس في المواقف الحرجة، والحزم واإلستقرار 

عمى الرأي والتكيف مع الواقع لتحقيق األىداف،واإللتزام بالثقافة التنظيمية، فضبل عن تمتعو بقدر 

بول من الذكاء االخبلقي الذي يساعده عمى اداء ميماتو وتفاعمو مع االفراد العاممين في مق

.المدرسة

 ,Beheshtifarوالذكاء االخبلقي كما اشار اليو كل من بيييشتفار واسماعيمي ومغدم )     

Esmaeli & Moghadam, 2001 بأنو التطبيق الفعمي لممبادئ االخبلقية في المواقف التي )

 جو االفراد، والتي تعمل عمى التفريق ما بين الصواب والخطأ.توا

وتعد المقدرة عمى بناء عبلقات جيدة مع االخرين  البوابة لتقدم المجتمع. وتكمن اكبر        

المشكبلت في العمل اإلداري عند منح االدارة لشخص ال يمكنو القيام بيذه الميمة  دون ان 

ال يقل اىمية عن الذكاء االجتماعي والعممي.  وفي حال فقدان يتمتع بالذكاء االخبلقي، الذي 

الشخص لمذكاء االخبلقي فإن ذلك سيؤدي الى فقدان ثقتو بنفسو وبمقدراتو وبالتالي فقدان ثقة 

الناس بو، ألنو لن يكون قادرا عمى ضبط نفسو و التصرف في المواقف الحرجة واقناع من حولو 

 (.1984بأفكاره )زىران، 
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ترك مدير المدرسة أعظم األثر في العمميات والنشاطات اإلدارية المدرسية، إذ أن نجاح وي    

جتماعيا.  أي مدرسة يعتمد باألساس عمى نجاح المدير نجاحا إداريا وأكاديميا واخبلقيا وا 

لقد عممت معظم المدارس الخاصة عمى توظيف المدير الناجح الذي يتمتع بمؤىبلت        

جتماعية تجعل منو الشخص المناسب لتحمل أعباء العمل اإلداري شخصية، وعممية،  دارية، وا  وا 

ومسؤولياتو بحيث يستطيع أن يكون من عناصر إدارتو مجموعة عمل متكاممة، يؤدي كل 

شخص منيا عممو في جو تسوده الطمأنينة واألمان واإلحترام. ومن المؤكد أن توفير ىذه البيئة 

سميم ليم سوف يعمل عمى توليد الدافعية لدييم لمساعدتيم في لممعممين وتوفير مناخ تربوي 

 (.2012تحقيق األىداف التربوية لممؤسسة بإتقان. )خميفات، 

وتعد الثقافة التنظيمية بالنسبة لممنظمة مزيجا من العادات والقيم والتقاليد والفمسفات التي          

فة المنظمة التي تؤثر وبشكل كبير في تخص االفراد الذين يعممون في المنظمة، فضبل عن فمس

سموك االفراد، الن الثقافة التنظيمية تؤدي دورا فعاال في تماسك اعضاء المنظمة وتسيم في 

تواجد مدير يتمتع بالذكاء االخبلقي، والذي يعمل عمى مساعدة االفراد وحثيم عمى التعاون فيما 

تماء الوظيفي، وبالتالي ينعكس ذلك ايجابا بينيم. وتوفر ليم المنظمة االحساس بالطمأنينة واالن

 (.2017عمى المنظمة باستقرارىا وضمان استمراريتيا )عثمان، 

وتعد الثقافة التنظيمية عنصرا مؤثرا في الذكاء االخبلقي لدى المدير. إذ تعتمد المنظمات         

تنظيمية ذات القيم وبشكل كبير عمى تواجد فمسفة معينة ووجود مدير ذكي اخبلقيا. فالثقافة ال

االيجابية تعمل عمى تعزيز التعميمات واالرتقاء بمستوى المنظمة عن طريق المدير، ألنو يعد 

المحرك االساسي لمعمميات االدارية في المؤسسات، وىو الذي يحث موظفيو عمى االلتزام بالعمل 
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قافة المنظمة التي تؤثر والمشاركة االيجابية، ليس خوفا منو او من التعميمات ولكن انسجاما مع ث

 (.2009في سموكيم )القريوتي، 

لقد جاءت ىذه الدراسة بيدف التعرف الى درجة الذكاء االخبلقي لدى مديري المدارس       

االساسية الخاصة في عمان وعبلقتو بدرجة ممارستيم لمثقافة التنظيمية  في تمك المدارس من 

 وجية نظر المعممين.

 مشكمة الدراسة:

المدرسية المحرك االساس لمعمميات االدارية واالكاديمية فييا. فالمدير ىو  ارةتعد اإلد           

الذي تقع عميو مسؤولية توزيع الميمات عمى موظفيو، بحيث يعرف كل موظف ما لو من حقوق 

ك ال وما عميو من واجبات، ويقوم المدير ايضا باتخاذ القرارات المتعمقة بالمؤسسة والعاممين. لذل

االخبلقي حتى يكون قادرا عمى تحديد ثقافة المنظمة، والتي تنعكس  تمتع بالذكاءبد لممدير ان ي

التساىل من قبل  نن. وان كانت ىناك درجة ماثاره االيجابية وبشكل كبير في سموك العاممي

المدير تجاه المنظمة أو العاممين، فإن ذلك سيعود سمبا عمى المدرسة بشكل عام وعمى العاممين 

لتالي لن يتم تحقيق االىداف المخطط ليا، فالعاممون الذين يرون مديرىم بشكل خاص، وبا

وقدوتيم ال يتمتع بالذكاء االخبلقي فإن ذلك سيؤدي الى انصراف العاممين عن العمل، واالىمال 

لواجباتيم والتقصير فييا، بعيدين كل البعد عن االنتاج واالنجاز، والذي ىو عماد المؤسسات 

 (.2017)عثمان، 

تعد األخبلق عنصرا رئيسا من عناصر نيضة األمم والمجتمعات، فيي تتجاوز دور الموجو      

عمى الصعيد الشخصي الى الصعيد اإلجتماعي، وحثت جميع الديانات السماوية عمى التأكيد 
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عمى مكارم األخبلق، وأنيا تؤدي دورا ميما في تغيير سموك االنسان، ومن المعروف أن 

 (.2011موكيم ىي التي تعمل عمى تغيير المجتمعات )ىيكل، شخصية  األفراد وس

ومن خبلل عمل الباحثة في إحدى المدارس االساسية الخاصة شعرت بأن ىناك حالة         

انخفاض في مستوى الذكاء االخبلقي لدى المديرين انعكست عمى العاممين وان ىناك قمة المام 

( 2005وقد اوصت بعض الدراسات مثل دراسة شحاتة )بالثقافة التنظيمية السائدة في المدارس. 

الى ربط الذكاء االخبلقي بمتغيرات اخرى لم تتناوليا دراستو،  وأوصت دراسات أخرى بإجراء 

(، ودراسة 2010(، ودراسة الطائي )2007دراسات تتناول الذكاء االخبلقي مثل دراسة الشمري )

 (.2013الزىيري )

( بربط الثقافة التنظيمية بمتغيرات 2016ت مثل دراسة الترك )كما اوصت بعض الدراسا       

، بإجراء (2007( ودراسة فرحان )2006عشماوي )اسة اخرى لم تتناوليا دراستيا، كما اوصت در 

 دراسة مماثمة لدراساتيم تتناول الثقافة التنظيمية. 

 ىدف الدراسة وأسئمتيا:

االخبلقي لدى مديري المدارس االساسية  ىدفت ىذه الدراسة لمتعرف الى درجة الذكاء     

الخاصة في العاصمة عمان وعبلقتو بدرجة ممارستيم لمثقافة التنظيمية في تمك المدارس من 

 وجية نظرالمعممين.

 ولتحقيق ىذا اليدف فإن ذلك يتطمب اإلجابة عن األسئمة اآلتية:

الذكاء األخبلقي لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة عمان  توافر ما درجة -1

 من وجية نظر المعممين؟
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مديري المدارس االساسية الخاصة في محافظة عمان لمثقافة التنظيمية من  توافرما درجة  -2

 وجية نظر المعممين؟

الذكاء  ( بين درجةα  ≤  0.05ىل ىناك عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -3

االخبلقي لدى مديري المدارس االساسية الخاصة في محافظة عمان ودرجة ممارستيم لمثقافة 

 التنظيمية؟

الذكاء  توافر ( في درجةα  ≤  0.05ىل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -4

األخبلقي لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة عمان تعزى لمتغيرات الجنس 

 والخبرة والمؤىل العممي؟

( في درجة ممارسة مديري α  ≤  0.05ىل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -5

المدارس األساسية الخاصة في محافظة عمان لمثقافة التنظيمية تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة 

 والمؤىل العممي؟

 أىمية الدراسة:

ع الذي تناولتو وىو العبلقة بين الذكاء األخبلقي تأتي أىمية الدراسة من أىمية الموضو     

والثقافة التنظيمية الذي يتأثر فييا كل من يعمل في المؤسسة التربوية وتتحدد أىمية الدراسة 

 الحالية في النقاط االتية:

يؤمل من ىذه الدراسة اثراء البحث العممي فيما يتعمق بموضوع الذكاء األخبلقي لدى مديري  -

ساسية الخاصة بمحافظة عمان وعبلقتو بدرجة ممارستيم لمثقافة التنظيمية في تمك المدارس األ

 .المدارس من وجية نظر المعممين
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 وقواعد البيانات يؤمل من ىذه الدراسة تزويد المكتبة العربية بعامة والمكتبة األردنية بخاصة - 

 بأدب نظري يفيد الباجثين في دراساتيم البلحقة.

نتائج ىذه الدراسة مديري المدارس األساسية الخاصة ومعممييا من خبلل تعرفيم يتوقع أن تفيد  -

 الى درجة الذكاء األخبلقي ودرجة الثقافة التنظيمية لممديرين في مدارسيم.

يتوقع أن تفيد نتائج ىذه الدراسة أيضا الجية المسؤولة في وزارة التربية والتعميم األردنية من  -

  دورات تدريبيةنظيمية والمساعدة في تنظيم ن الذكاء األخبلقي والثقافة التخبلل تعرفيم العبلقة بي

 لممديرين والمعممين لضمان فيميم لممتغيرين وتشجيعيم عمى تطبيقيما في مدارسيم.

تعد ىذه الدراسة من الدراسات القميمة) في حدود عمم الباحثة( التي تسعى لدراسة درجة الذكاء  -

مدارس األساسية الخاصة بمحافطة عمان وعبلقتيا بدرجة ممارستيم األخبلقي لدى مديري ال

 لمثقافة التنظيمية في تمك المدارس من وجية نظر المعممين.

 مصطمحات الدراسة:

 تم تعريف المصطمحات تعريفا مفاىميا واجرائيا عمى النحو اآلتي:

 الذكاء االخالقي: -

الذكاء االخبلقي بأنو "القابمية عمى فيم الصواب   (Borba, 2001: 4)عرفت بوربا     

والخطأ، بحيث تكون لدى الفرد قناعات أخبلقية تدفعو لمتصرف بطريقة صحيحة أخبلقيا، مع 

امتبلك الفرد المقدرة عمى انصاف اآلخرين واحتراميم وادراك اآلميم، والمقدرة عمى ضبط النفس 

 والتحكم فييا."
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خبلقيات التي تدفع المدير لؤل اجرائيا بأنو: المقدرة عمى فيم ويعرف الذكاء األخبلقي     

ة صحيحة  وعقبلنية تجاه االمور، ومقدرتو عمى التحكم في مشاعره الشخص لمتصرف بطريق

ام المتبادل وضبطيا، والشعور باآلخرين ومعاممتيم بطريقة حسنة مما يؤدي الى بناء االحتر 

ة الذكاء االخبلقي التي طورتيا الباحثة واستخدمتيا في ىذه تقاس باستبانو  ،لعاممينوالتقدير بين ا

 الدراسة.

 الثقافة التنظيمية: -

( الثقافة التنظيمية بأنيا منظومة المعاني والرموز والمعتقدات، 2009عرف القريوتي )     

والممارسات التي تتطور وتستقر مع مرور الزمن، وتصبح سمة خاصة لممنظمة بحيث تولد فيما 

 عاما بين اعضاء المنظمة حول خصائص المنظمة والسموك المتوقع من االعضاء فييا.

 فة التنظيمية اجرائيا بأنيا: مجموعة العادات والتقاليد والقيم، التي تعمل المدرسةوتعرف الثقا     

، بيدف توجيو سموكيم والمحافظة عمى قيميم وتقاليدىم عاممينجاىدة عمى غرسيا في ال الخاصة

وتنمية اتجاىاتيم، من اجل النمو والتطور وتحقيق االىداف المنشودة، وكما تقاس باستبانة الثقافة 

  ة.الباحثة ألغراض ىذه الدراس تنظيمية التي طورتيا واعتمدتياال

 حدود الدراسة:

إقتصرت ىذه الدراسة عمى المعممين والمعممات في المدارس األساسية الخاصة في عمان      

    2018/ 2017في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 
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 :محددات الدراسة

بدالالت صدق أداتييا وثباتيما ، وأن إجابات أفراد العينة عن تحددت نتائج ىذه الدراسة      

فقرات اإلستبانتين تمت بدقة وأمانة وموضوعية، وأن تعميم نتائج الدراسة ال يتم إال عمى المجتمع 

 .الذي سحبت منو العينة والمجتمعات المماثمة
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 الفصل الثانً

 السابقةاألدب النظري والدراسات 
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

 

الذكاء  وىما قة بمتغيري الدراسةتضمن ىذا الفصل عرضا لؤلدب النظري ذي العبل     

االخبلقي والثقافة التنظيمية، فضبل عن عرض الدراسات السابقة ذات الصمة بالموضوع وعمى 

 النحو االتي:

 أوال: األدب النظري

اشتمل االدب النظري عمى موضوعات ذات صمة بكل من الذكاء االخبلقي والثقافة      

 التنظيمية وعمى النحو االتي:

تتعدد تطمعات المجتمعات وحاجاتيا، ولعل من أىم ىذه التطمعات وأبرزىا أن يرزقيا            

اهلل بقادة يتمايزون عن أقرانيم ويمتمكون المقدرة عمى التفاعل مع جميع عناصر المجتمع، إذ ال 

يمكن ألي مجتمع أن يكون قادرا عمى النمو والتقدم إال بوجود قادة يتمتعون بذكاء أخبلقي 

ويمتمكون الميارات التصورية والفنية واإلنسانية، ألن المجتمعات أصبحت بحاجة الى اعي، واجتم

التغيير الجذري من أجل مواكبة التغيرات في مجال المعرفة والتقدم التكنولوجي وفي مجاالت 

الحياة كافة، ويعد التغيير المستمر من أبرز سمات العالم المعاصر، وىذا فرض عمى اإلدارة 

دارتو في المقام األول. وحتى يتم المعاص رة حقيقة مفادىا أنيا قد أصبحت أداة إلحداث التغيير وا 

 اإلىتمام بإدارة التغيير أصبح لزاما امتبلك المقدرة بيدف الوصول الى اإلبتكار واإلبداع.



12 
 

 

ومن أجل الوصول الى عممية التغيير التي أصبحت عنصرا من عناصر الحياة، أصبح ال      

جود قائد فعال يتمتع بشخصية قوية وذكاء اخبلقي يمكناه من اداء ميماتو عمى اكمل بد من و 

وجو، لوجود عبلقة ارتباطية قوية ما بين الذكاء االخبلقي والشخصية المميزة التي يتمتع بيا 

 (.2004القائد. )عطوي ، 

 مفيوم الذكاء: 

واعو، وال بد لو أن يعمم أيضا أن ال بد لممدير أن تكون لديو فكرة عامة عن الذكاء وأن       

ىناك عبلقة ما بين الذكاء عمى اختبلف أنواعو والتقدم العممي واإلداري في المؤسسات التربوية، 

إذ ان نجاح اي مؤسسة تربوية يعتمد بشكل كبير عمى المدير الذكي الذي يعمل عمى تطوير 

االىداف المنشودة )جابر، الجانبين التعميمي واالداري في مؤسستو من اجل الوصول الى 

2012.) 

ومن التعريفات التي وردت عن الذكاء؛ أنو المقدرات العقمية التي يستطيع الفرد من خبلليا      

كسب المعمومات وتوظيفيا واستخداميا بطريقة مناسبة، كما عرف بأنو عممية اكتساب المغة 

اوجو الشبو واالختبلف في  واستخداميا، واصدار احكام عمى امور معينة والتفريق ما بين

 (.2014موضوعات الخبرة الحسية والفكرية )حسين، 

( الذكاء بأنو "محصمة التكامل الفطري في تكوين الوظائف 167: 1998وعرف ميدي )    

العميا لدى االنسان. أو المقدرة عمى مواجية الوضع المستجد والتبلؤم معو بسرعة وحزم. وىو 

لمعرفة وتطبيقيا، وقابمية الفرد لفيم العالم من حولو، وتوصمو الى ايضا قابمية الحصول عمى ا

 معالجة تحديات ىذا العالم."
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 أنواع الذكاءات المتعددة:

نما يتكون من أنواع متعددة، وال       أدرك التربويون أن الذكاء ال يقتصر عمى نوع واحد فقط، وا 

الموىبة واإلبداع، ولذلك اتسع مصطمح  يعني نجاح الفرد دليبل عمى ذكائو فبل بد لو أن يمتمك

الذكاء وشمل مختمف األنواع مثل الذكاء اإلبداعي والذكاء األخبلقي. وبناء عميو، فإن الذكاء 

 يتكون من:  (Gardner,2000)المتعدد كما ذكره 

الذكاء المغوي: وىو المقدرة عمى استخدام الكممات وااللفاظ بيدف التعبير عن شئ معين. فيو  -

يعمل عمى توصيل المعمومات لمفرد، وبالتالي إظيمر مقدرة الفرد عمى التعبير عن نفسو ورأيو. 

 ويعد الذكاء المغوي من أنواع الذكاءات التي تظير لدى مؤلفي الروايات والقصص.

الذكاء الرياضي المنطقي: يتمتع أصحاب ىذا الذكاء بالمقدرة عمى حل المشكبلت والصعوبات  -

بكفاءة عالية ودون الحاجة إلى المساعدة، ويعرف أصحاب ىذا الذكاء بالمقدرة  التي تواجييم

 عمى التفكير المنطقي المجرد.

الذكاء البصري: يتميز أصحاب ىذا الذكاء بأن لدييم حموال فريدة ومميزة وغير مألوفة ألي  -

ة من الميارات مشكمة قد يواجيونيا في حياتيم. وال بد في ىذا النوع من الذكاء توظيف مجموع

 المترابطة مثل التعميل البصري، والتمييز البصري، والخيال العقمي، والتفسير البصري.

الذكاء الجسدي: يتميز أصحاب ىذا النوع من الذكاء بالتنويع بالميارات الجسدية المختمفة مثل  -

غم من نقاط الرياضيين. ويمتمك أصحاب ىذا الذكاء المقدرة عمى التعامل مع األشياء عمى الر 

 اإلختبلف المتواجدة.
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الذكاء الموسيقي: وىو امتبلك الفرد المقدرة عمى تمييز مختمف أنواع النغمات الموسيقية  - 

 والمقدرة العالية عمى اإليقاع، ويعرف اصحاب ىذا النوع من الذكاء بأنيم مرىفو اإلحساس.

لصالحيم، بحيث يكون الفرد  الذكاء اإلجتماعي: ىو مقدرة الفرد عمى فيم االخرين والعمل -

قادرا عمى بناء عبلقات مع األفراد وفي بعض األحيان يكون قادرا عمى حل مشكبلتيم وفيم 

 احتياجاتيم والعمل عمى تمبيتيا، وال يتمتع األشخاص الخجولون بيذا النوع من الذكاء.

مشاعره، وأن يستخدم الذكاء الذاتي: ىو مقدرة الفرد عمى فيم وتقدير واحترام نفسو وأفكاره و  -

ىذا النوع من الذكاء في التخطيط لمستقبمو  واتخاذ القرارات المتعمقة بو. ومن المعروف أن ىذا 

دراك مشاعرىم  النوع من الذكاء عندما يتوفر في االفراد، فإنو سيؤدي إلى احترام اآلخرين وا 

 وأحاسيسيم وفيميا.

ذكاء بالمقدرة عمى الفيم، واإلدراك، الذكاء الطبيعي: يتميز أصحاب ىذا النوع من ال -

والتصنيف، والتمييز. ويعد عمماء البحار وعمماء الجيولوجيا من أكثر األفراد الذين يتمتعون بيذا 

 النوع من الذكاء.

 الذكاء الوجودي: وىو مقدرة الفرد عمى إدراك الروحانيات والديانات وفيميا. -

تعامل مع األفراد بمستوى عال من األخبلق وأنماط الذكاء األخبلقي: ىو مقدرة الفرد عمى ال -

السموك الرفيعة. ويمكن القول بأن الذكاء األخبلقي منبثق من الذكاء الذاتي؛ إذ ان الفرد في 

الذكاء الذاتي يعمل عمى احترام ذاتو ونفسو وبالتالي ينعكس ذلك عمى أخبلقياتو وسموكو مع 

 اآلخرين.

لحل المشكبلت التي تواجييم في حياتيم اليومية عمى الرغم  يسمك معظم االفراد عدة طرق     

من إختبلف أنواع ىذه المشكبلت، ومن المعروف أن جميع أنواع الذكاءات تعمل معا لتشكل 
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منجزا ثقافيا لتكوين شخصيات األفراد، فحتى يكون الشخص قادرا عمى مواجية الصعوبات 

أن يتمتع بعدد من الذكاءات، فمثبل حتى يكون  والتغمب عمييا في حياتو اليومية، ال بد لو من

الشخص عازفا عمى الة الكمان ال يكفي بأن يتمتع بذكاء موسيقي، ولكن ال بد وان يتمتع 

 (.1996بمقدرات جسدية عالية وىو الذكاء الجسدي )زيتون، 

فقد أكد ومن المبادئ األخرى التي تقوم عمييا نظرية الذكاءات المتعددة مبدأ التبادلية،      

معظم الباحثين عمى أن الذكاء عبارة عن عممية قابمة لمتعدد وأنو يحدد مبدأين لتعزيز عممية 

 (:1998التعمم وىما )رواشدة وخطايبة، 

 -العمل عمى إيجاد الوقت والظروف المناسبة لدعم عممية الذكاء. -

 العمل عمى إزالة العوائق التي تقف في طريق دعم الذكاء. -

المشار إليو في عطا اهلل   (Armstrong)ألفكار الرئيسة التي عمل آرمسترونج ومن ا     

 ( عمى تمخيصيا في نظرية الذكاءات المتعددة ما يأتي:1992)

 يمتمك جميع األفراد ثمانية أنواع من الذكاءات. -

 يعمل معظم األفراد عمى تطوير عدد معين من الذكاءات. -

 جماعي، وال يمكن أن تعمل منفردة. تعمل جميع أنواع الذكاءات بشكل -

 ىنالك عدة طرق حتى يكون الشخص مبدعا في نوع معين من أنواع الذكاءات.

( بأن الذكاء ال يقتصرعمى نوع معين، بل يتميز كل ذكاء بأن لو 1992وأضاف عطا اهلل )     

أبعاد محددة، وال يعمل األفراد عمى تطوير جميع أنواع الذكاءات، بل يعمموا عمى تطوير نوع 

 معين ويتم تطويرىا عن طريق الخبرات الجديدة والفرص المتاحة.
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 األخالق:

مى اهلل عميو وسمم في حديثو الشريف: "إنما بعثت ألتمم مكارم األخبلق" ، قال رسول اهلل ص     

يدل ىذا الحديث الشريف عمى ارتباط األخبلق باإلنسان واإلنسانية وعمى وجود األخبلق قبل 

وجود اإلنسان عمى األرض، وبعث اهلل نبيو محمد عميو الصبلة والسبلم حتى يتمم ىذه األخبلق 

 (.2007نيى عن األخبلق السيئة )محسن، النبيمة ويدعميا، وي

ومن المعروف أن األمم والمجتمعات ال ترتقي اال بإرتقاء أفرادىا من خبلل األخبلقيات التي      

تسود تمك المجتمعات وتتحكم في تصرفاتيا، فكذلك المؤسسات التربوية واألفراد العاممون فييا ال 

بيمة وأن يؤمنوا بيا بيدف النمو واإلرتقاء في تمك بد وأن يتمتعوا بدرجة عالية من األخبلق الن

 (.2007المؤسسات )حسان والعجمي، 

إن فيم طبيعة المؤسسات التربوية وقادتيا مرتبط ارتباطا وثيقا باألخبلق، فأىداف ىذه      

المؤسسات ال بد وأن تكون أىدافا أخبلقية وعممية تحقيقيا ىي عممية أخبلقية أيضا، وقد أدت 

دورا كبيرا عمى جميع المستويات والمين، مثل أخبلقيات القادة والعممية التعميمية  األخبلق

 (.2000)دواني، 

( األخبلق بأنيا: "صفة فطرية أو مكتسبة راسخة في النفس 10: 1992وعرف الميداني )

 اإلنسانية، ذات آثار في السموك، تكون محمودة ومذمومة."

نيا: "مجموعة من المبادئ والمعايير التي تحكم ( بأ208: 2007وعرفيا حسان والعجمي )

 السموك اإلنساني لؤلفراد والجماعات."
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 أىمية األخالق:

تحظى األخبلق بمرتبة رفيعة في جميع المجتمعات، النيا تعمل عمى حفظيا من السموك      

الفاسد وبالتالي المقدرة عمى بناء مجتمع قوي ومتماسك يتمتع بالفضيمة واإلحسان. وما زاد من 

اىتمام المفكرين باألخبلق ىو أن المجتمعات أصبحت عبارة عن قرية صغيرة إذ لم يبق ىناك 

ز بينيا وتداخمت كل من العناصر اإليجابية والسمبية فييا، مما أدى الى ضرورة اإلىتمام أي حاج

 (.2008بأخبلق األمم والمجتمعات )فيد، 

ومن المعروف أن لؤلخبلق أىمية كبيرة في ارتقاء المجتمعات، فيي تؤثر في سموك اإلنسان      

اك رابط قوي ما بين سموك اإلنسان وكما ىو معروف أن اإلنسان وليد الصفات داخل نفسو، فين

ونفسو، وتأتي أىمية األخبلق بأنيا تعمل عمى تيذيب النفس وصقل شخصيات األفراد )الشمري، 

2008.) 

 السموك األخالقي في العمل:

تعد أخبلقيات العمل األساس الذي يتحكم في التصرفات تجاه شئ معين، وتبين ما ىو      

المعايير التي تسود في المجتمع، والذي تؤدي فيو الثقافة مقبول وما ىو مرفوض بناء عمى 

التنظيمية  دورا كبيرا في تحديده، واألمر ذاتو ينطبق عمى مفيوم المسؤوليات االخبلقية فيي 

 (.2005تشمل سموكا يتجاوز اإللتزامات والمسؤوليات القانونية )المعاضدي، 

تدعم المسؤولية اإلجتماعية، وتعد األساس ( أن األخبلقيات في المنظمة 2002وأكد الطو )     

ألخبلقيات اإلدارة، فالمسؤولية اإلجتماعية التي تكون ضمن القانون يكون ليا بعد أخبلقي يتمثل 

 في المبادرة اإلجتماعية.
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 القيادة األخالقية:

من يعد البعد األخبلقي في القيادة التربوية ميما جدا، ألنو رسالة أخبلقية يقوم بيا كل      

المدير والعاممين داخل المؤسسات التربوية، إذ يعمل المدير عمى تحقيق ىدف ىذه الرسالة عن 

طريق حث العاممين عمى العمل ضمن أخبلقيات العمل. فالقيادة األخبلقية ما ىي اال مصطمح 

عد يجمع ما بين القائد التربوي وميمتو األخبلقيو في المنظمة ومدى تطبيقو ليذه األخبلقيات. وت

القيادة االخبلقية ايضا مصدرا رئيسا لمعبلقة ما بين المدير والعاممين، وتقوم عمى مبادئ األخبلق 

 (.2004من عدل وتسامح )عايش، 

ال بد وأن ييتم مدير المدرسة بممارسة القيادة األخبلقية ألن اإلدارة المدرسية تتعامل بشكل      

صياغتيا، إذ تعمل عمى تنمية  األخبلق مباشر مع األفراد وتعمل عمى صقل شخصياتيم و 

الحميدة فيو وتعمل عمى ترسيخ القيم الثابتة وأن يكون قادرا عمى تحمل المسؤولية وأن يعمل عمى 

صياغة أفكار صحيحة ومناسبة والتي تنعكس باإليجاب عمى مجتمعو وعمى نفسو. ومن 

ينبغي أن يعمل عمى إتخاذ  المعروف أن المدير ىو من يتولى أعمى المناصب في المدرسة لذلك

القرارات المناسبة، ومن ىنا أصبحت القيادة األخبلقية شيئا ضروريا ويجب عمى مدير المدرسة  

 (.2007أن يمارسيا ويطبقيا  في مدرستو )محسن، 

عمى ضرورة تواجد القيادة األخبلقية خاصة في المؤسسات  (Prince, 2006)وأكد برنس      

ل المجتمعات متوقف عمى قادة المدارس )المديرين( الذين يعممون عمى التعميمية، ألن مستقب

ممارسة القيادة ضمن خدمة اآلخرين، ألن نجاح القادة يتوقف عمى مدى التزاميم  بالقيادة 

( إلى تأكيد المفكرين عمى أن أىداف المنظمات 2006األخبلقية في مدارسيم وأشار بطاح )
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د اخرون أن اإلداريين يعممون عمى تطبيق أعماليم بناء عمى يجب أن تكون أىدافا أخبلقية، وأك

 القيم األخبلقية.

( القيادة األخبلقية بأنيا: "مجموعة من األنماط السموكية 205: 2008وعرف عثمان )     

واألفعال التي يقوم بيا القائد المدرسي تجاه المتعمم، مستخدما في ذلك الوسائل والسبل المبلئمة 

ن خبلليا إكساب المتعمم الفضائل األخبلقية التي تجعل منو إنسانا صالحا نافعا والتي يمكن م

 لمجتمعو ووطنو."

 أىمية القيادة األخالقية لممنظمات التربوية:

يعد التزام القائد التربوي باألخبلقيات من األساسيات التي تقوم عمييا المنظمة وتعزز من      

ي الى بذل مزيد من الجيد وتحثو عمى القيام بعممو بكل إنتاجيا، إذ أن أخبلقيات القائد تؤد

 (.1996مصداقية وأمانة )السعود، وبطاح، 

وتؤدي أخبلقيات المدير القائد دورا كبيرا في صياغة شخصيتو وترسيخ القيم السامية، إذ يقع      

لى فساد عميو الدور الكبير في إزدىار منظمتو أو إفسادىا، إذ أن فساد أخبلق القائد يؤدي ا

 (:2001منظمتو ويؤثر فييا من جانبين )عابدين، 

 عدم احترام العاممين لممدير، مما يؤثر في عبلقتو معيم وبالتالي في عدم تحقيق األىداف. -  

ميل المديرين الى اختيار موظفين من ىم عمى شاكمتو، مما يؤثر في القيادة األخبلقية  -   

 لممديرين وفي تحقيق األىداف.

أن فيم أساسيات  (Stiab & Maninger, 2012)وقد أكد كل من ستايب ومانينجر      

القيادة األخبلقية يعمل عمى تعزيز فيم أوسع لمعممية التربوية وتحقيق أىدافيا من خبلل استخدام 
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التصورات العممية التي تعمل عمى تحقيق األىداف بفاعمية وكفاءة، وأن القيادة األخبلقية تمثل 

 ا من الذكاء األخبلقي لممدير.جزءا كبير 

لذلك ال بد من توافر قيادة أخبلقية في المنظمات التربوية ألنيا تعتبر من أىم الصفات التي      

تتمتع بيا المنظمة، فحتى يكون المدير قادرا عمى وضع فمسفة خاصة بالمنظمة ال بد أن تتوفر 

 يا في فمسفة المنظمة.القيادة األخبلقية لدى المدير حتى يكون قادرا عمى وضع

 مفيوم الذكاء األخالقي:

ارتبط مفيوم الذكاء األخبلقي بالذكاء اإلنفعالي، إذ بينت عدة مجبلت نفسية تعريفا لمذكاء      

اإلنفعالي بأنو مقدرة الفرد عمى مراقبة أفعالو وتصرفاتو وردود أفعالو تجاه األشياء واألفراد وأن 

يعمل عمى توجيو سموكو بما يتناسب مع المواقف. وأكدت معظم المجبلت أيضا عمى وجود 

بلقة ما بين الذكاء األخبلقي والذكاء اإلجتماعي والذي تم تعريفو بأنو مقدرة الفرد عمى التفاعل ع

 . (Albrech, 2004)مع غيره من األقران مستخدما في ذلك ذكاءه األخبلقي 

( أن السموك األخبلقي لدى األفراد ال 2005وأكد العتوم وعبلونة والجراح وأبو غزالة )     

نمية األفراد وتنشئتيم أخبلقيا منذ الصغر والتي تعمل بدورىا عمى بناء الذكاء يتواجد إال بت

 األخبلقي لدييم عن طريق التنشئة الصالحة من قبل الوالدين.

أن الذكاء األخبلقي يتم   (Gullickson, 2004) جوليكسون وقد بين بعض المفكرين مثل     

جتمع وحثو عمى القيام باألعمال الجيدة التي عن طريق رؤية الطفل لوالديو كقدوة حسنة في الم

تعود بالمنفعة عميو وعمى مجتمعو، إذ أن الطفل الذي يتمتع بسموك أخبلقي سام يكون بعيدا عن 

مختمف أنواع العنف ويصبح قدوة فيما بعد لغيره من األفراد. وأكد إليوت وكراتوك وكوك وترافيرز 

(Elliot, Kratoch & Travers, 2000) ذكاء األخبلقي ال يقتصر عمى دور الوالدين في أن ال
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نما تؤدي كل من المدرسة والمجتمع دورا كبيرا في ذلك، من خبلل رؤية  التنشئة الصالحة فقط، وا 

الفرد مديره ومعممو قدوة لو وأن لدييم المقدرة عمى توجيو سموك الفرد األخبلقية بما يتناسب مع 

 مصمحتو.

عمى االفكار وتؤثر بشكل كبير في تصرفات االفراد. أما تطوير يمكن لممشاعر أن تتغمب       

ميارات الذكاء االخبلقي فإنو يعمل عمى المساعدة في التفوق عمى العواطف، واحتوائيا  والعمل 

عمى نقميا لآلخرين بطريقة او بأخرى، الى جانب التعرف الى احاسيس  اآلخرين وعواطفيم 

ن الذكاء االخبلقي اذا وجد عند االشخاص، فإنو  سيساعدىم والشعور واالحساس بيم. وقد تبين أ

في تنبؤ النجاح في جميع العبلقات عمى اختبلف أنواعيا، سواء في المنزل أم العمل )سيغال، 

2009.) 

 ظيرت عدة تعريفات لمذكاء االخبلقي، ومن ىذه التعريفات:     

عمى التمييز بين الصواب والخطأ  ( الذكاء االخبلقي بأنو " المقدرة223: 2009عرف قطامي ) 

 بعد فيمو واستيعابو، وااللتزام بالقيم الخمقية والنواىي واالوامر."

بأنو " احترام االنسان لذاتو ولآلخرين، ومقدرتو عمى  (Gardner, 2000:14) وعرفو جاردنر  

ك الفرد لمقيم ادراك االلم لدى اآلخرين، وردع النفس عن القيام بالنوايا القاسية، ويتضمن امتبل

 والفضائل والضمير والعطف والتسامح مع االخرين والعدالة.
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 مكونات الذكاء األخالقي:

بأنو المقدرة عمى فيم الصواب والخطأ، وان يكون لدى    (Borba, 2001)عرفتو بوربا       

الفرد قناعات لمتصرف بطريقة صحيحة تجاه االفراد بناء عمى امتبلك سبع فضائل، ومن ىذه 

 الفضائل التي ذكرتيا:

: وىي فضيمة تحث االفراد عمى التصرف بطريقة بعيدة عن التحيز في المواقف، والمقدرة العدالة

ا أكثر تسامحا وعقبلنية لظمم، فاألشخاص الذين يتعممون العدل يكونو عمى الوقوف بوجو ا

 .وتحضرا

: وىو الصوت الداخمي الذي يوجد لدى االفراد، والذي يعمل عمى تقويميم لمطريق الضمير

الصحيح، والتفريق ما بين الصواب والخطأ والشعور بالذنب عند الوقوع في الخطأ. وىو أساس 

 السموك االخبلقي وجوىره.

 ( الفضائل الخمس األخرى، وىي:2014وأضاف حسين )

: وىي مقدرة الشخص عمى اظيار مشاعر العطف تجاه االخرين واالىتمام العطف أو الشفقة 

بمشاعرىم غير السعيدة، والعمل عمى مساعدتيم في تخطي ىذه المشاعر السمبية والصعوبات 

 ستيزاء بمشاعرىم.والمشكبلت التي تواجييم، واإلبتعاد عن االستخفاف واال

: وىو مقدرة الشخص عمى التحكم في انفعاالتو وغضبو، وضبط نفسو قبل التسرع ضبط النفس

في فعمو، وبالتالي ينعكس ذلك ايجابا عمى الفرد نفسو ويمكنو من القيام باألعمال الصحيحة لكي 

 تكون خياراتو أكثر صوابا ودقة.
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م بعضا، والنظر الى بعضيم بعضا عمى انيم : وىو مقدرة االفراد عمى احترام بعضيالتسامح

 افراد بغض النظر عن الفروق سواء أكانت اجتماعية أم حضارية أم دينية أم عرقية.

: وىو المشاعر التي يظيرىا االشخاص لآلخرين والشعور بيم خاصة مشاعر الضيق التعاطف

وعي لدييم لتجاوز ىذه واأللم، والعمل عمى مساعدتيم لتجنب ىذه المشاعر السمبية، وزيادة ال

 المشاعر.

 ( إحدى ىذه الفضائل، وىي:2012وذكر جابر )

: وىو اظيار المشاعر والتقدير تجاه االخرين الذين يراىم يستحقون ىذا التقدير. وقد االحترام

تكون ىذه المشاعر متجيو لمشخص نفسو، وبالتالي يكن احتراما لنفسو، فإذا احترم الشخص 

 إنو سيكون قادرا عمى احترام مشاعر االخرين وتقديرىا.مشاعره وقدر ذاتو، ف

( إلى  أن الذكاء األخبلقي ىو عممية يستطيع الفرد من خبلليا 2010وأشار األيوب )     

اإللتزام بما يؤمن بو وأن يكون عمى وعي بمشاعره ومشاعر االخرين ويشمل أيضا الرقي بالقيم 

 مذكاء األخبلقي ثبلث فضائل وىي:أن ل (Hass)واألخبلق، وأضاف ما ذكره ىاس 

 العدل: وىو اإلعتدال عند التعامل مع جميع األفراد. -

 الشرف والكرامة: وىو أن يعمل األفراد عمى مساعدة بعضيم بعضا. -

 ضبط النفس: ويعني التواضع والمقدرة عمى التحكم في اإلنفعاالت. -

عددة التي تضمنت أنواع الذكاءات نظرية الذكاءات المت (Gardner, 2000) قدم جاردنر     

المختمفة، ثم عمل عمى اضافة نوعين آخرين من الذكاء ىما الذكاء المرتبط باألخبلق والذكاء 
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المرتبط بالبيئة، ثم عمل عمى تطوير نظريتو لمخروج بنوع آخر من انواع الذكاءات أال وىو 

 الذكاء االخبلقي، الذي أصبح نظرية قائمة بذاتو.

أن في حالة تنمية مكونات الذكاء االخبلقي لدى األفراد،  (Borba, 2001)بورباوأوضحت     

فإن ذلك سيؤثرفي حياتيم ونوعية عبلقاتيم المستقبمية مع االخرين وعمى انتاجيم ومياراتيم؛ 

ولعل ىذا السبب في ان االساس الذي توفره لؤلفراد ىو الذي يحدد سمعتيم كأشخاص. فالفضائل 

 تؤكد عمى ان االفراد سيحيون حياة اخبلقية. السبع التي حددت

ويرتبط الذكاء االخبلقي ارتباطا وثيقا بالسموك االخبلقي، وىذا يعني انو كمما كان        

الشخص أكثر ذكاء، كمما كان احسن خمقا، ومن المعروف أن االشخاص االذكياء يسمكون 

سموكا خمقيا، ومن غير توفر الذكاء لدى االشخاص، فإنيم ال يكونوا قادرين عمى التفاعل مع 

ن مكونات الذكاء االخبلقي مجتمعيم بال طريقة الصحيحة، ألن الذكاء يؤثر في النمو الخمقي. وا 

متواجدة لدى جميع االفراد، ولكن بدرجات متفاوتة، ويرجع اختبلف ىذه الدرجات الى البيئة التي 

ينتمي الييا الفرد، فاالسرة تعد المصدر االساسي في بناء ىذه المكونات لدى االشخاص، وتأتي 

 (.2004المجتمعات وعاداتيا وتقاليدىا، يمييا االقران ووسائل االعبلم )أبو جادو،  بعد ذلك

 أسباب تنمية مكونات الذكاء األخالقي:

إلى بعض االسباب التي تدعو لتنمية مكونات الذكاء  (Borba, 2001)أشارت بوربا     

 االخبلقي لدى االفراد:

 بطريقة صحيحة.حتى يكون الفرد قادرا عمى التعمم والتفكير  -

 العمل عمى تنمية روح المواطنة لدى االفراد. -
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 يساعد في االبتعاد عن مختمف انواع العنف. -

 يعمل عمى حماية االشخاص من سموم التأثيرات الغربية. -

 يعمل عمى مقاومة اإلغراءات التي تشتت أذىان االفراد. -

 يساعد عمى النمو بطريقة صحيحة. -

 ة:. الثقافة التنظيمي2

 تم تناول الموضوعات اآلتية:     

 :مفيوم الثقافة

من المعروف أن مصطمح الثقافة ال يقتصر عمى تعريف محدد، بل ىو مفيوم شامل وواسع،     

 وسوف يتم عرض بعض من ىذه التعريفات:

( الثقافة بأنيا: "الكل المعقد 309: 2001( المشار إليو في العميان )Taylorعرف  تيمور)      

الذي يشمل المعرفة والعقيدة والفن واألخبلق والقانون والعادات وأية مقدرات يكتسبيا اإلنسان 

 كعضو في المجتمع."

( بأنيا: "التركيبة المعقدة من المعرفة والقيم 433: 1996وعرفيا  إدريس ومرسي )      

، التي تسود الناس والمجتمع والعادات والتقاليد واإلتجاىات واألفكار واألخبلقيات والعقيدة والقوانين

وتشكل السموك اإلنساني وتنتقل من جيل إلى جيل فيي كل شئ يشارك فيو الفرد أعضاء 

 المجتمع ويشكل سموكيم."
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 خصائص الثقافة:

 ( عدة خصائص لمثقافة، ومن ىذه الخصائص ما يأتي: 2003ذكر عدون )     

الكائن الوحيد الذي يمتمك خصيصة  نسانية: من المعروف أن اإلنسان ىوإإجتماعية  -    

التحدث وأنو يتمتع بشخصية إجتماعية يندمج من خبلليا مع أفراد مجتمعو ولديو المقدرة عمى 

 تبادل مختمف أنواع الثقافات مع غيره من األفراد.

نما تكتسب من خبلل إختبلط الفرد مع غيره،  -      مكتسبة: يمكن القول أن الثقافة ال تورث، وا 

الفرد بإكتساب الثقافة وىو صغير إذ انيا ال تولد معو وتزداد ثقافة الفرد كمما تقدم في  ويبدأ

 العمر.

متشابية ومختمفة المضمون: تعد الثقافة متشايية من حيث المصطمح وما تشممو من  -     

عادات وتقاليد، ولكنيا تختمف بإختبلف المضمون، إذ أن إختبلف األفراد ىو دليل قوي عمى 

 إختبلف مضمون الثقافة.

تغيير في متواصمة ومتغيرة: تكون الثقافة متواصمة إذ ال يمكن أن تتوقف بسبب ال -     

 المجتمعات وأفرادىا، وتكون متغيرة  بسبب مواكبتيا لئلنفجار المعرفي والتقدم التكنولوجي.

متناسقة: تعد الثقافة متوازنة، وفي حالة حصول تغير في المجتمع، أدى ذلك إلى تغير  -     

 في مضمون الثقافة.

 مفيوم الثقافة التنظيمية:

 ، ومن ىذه التعريفات:ظيرت عدة تعريفات لمثقافة التنظيمية
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( بأنيا الطريقة التي يتبعيا االفراد إلنجاز أعماليم، وقد يطمق 2003عرفيا الصرايرة )       

 عمييا مسمى ايديولوجيات سائدة في المؤسسات.

( بأنيا مجموعة من المزايا التي تميز المؤسسة عن باقي 2001وعرفيا العميان )       

المؤسسات، وتكون ىذه المزايا مستمرة وينعكس تأثيرىا بشكل كبير عمى سموك االفراد في 

 المؤسسة.

( أن الثقافة التنظيمية ىي عبارة عن مصطمح شامل ألكثر من 2001وبين الحسن )     

خبلقيات والنواحي المادية والقيم والنماذج االجتماعية التي تميز مؤسسة معينة مصطمح مثل اال

 عن المؤسسات االخرى.

بأنيا اطار معرفي يتكون من العادات والتقاليد  (Greenberg, 2004) وعرفيا جرينبرج      

 والقيم التي تخص منظمة معينة، إذ تتأصل ىذه الثقافة وتنعكس عمى سموك االفراد.

( الثقافة التنظيمية بأنيا :"الكل المتكامل من مظاىر 226-225: 2007وعرف الموزي )     

السموك المكتسب الذي يظير ويمارس بوساطة األفراد في أي مجتمع." أو ىي: " كل مركب 

يتضمن المعرفة والمعتقدات والفنون واألخبلق والقانون واألعراف وغير ذلك من اإلمكانيات 

 تسبيا اإلنسان بوصفو عضوا في المجتمع."والعادات التي يك

( بأنيا: "مجموعة المعتقدات والمفاىيم وطرق التفكير 130: 2000وعرفيا أبو بكر )     

المشتركة بين أفراد المنظمة ويتم الشعور بيا ويشارك كل فرد في تكوينيا ويتم تعميميا لؤلفراد 

 الجدد في المنظمة" 
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نظيمية بأنيا مجموعة من المبادئ التي تخص المنظمة، وتشتمل وعرفت الباحثة الثقافة الت     

عمى النواحي المادية والمعنوية والقيم والعادات التي تميز منظمة عن اخرى، وينعكس ذلك عمى 

 سموك االفراد، ويشجعيم عمى العمل وتحقيق اىداف المنظمة بالطريقة الصحيحة.

لتنظيمية فإنيا جميعا تشترك بمبدأ واحد وىو وميما تعددت التعريفات لمصطمح الثقافة ا     

القيم، وتدل القيم عمى اإلتجاىات واألفكار واآلراء في المنظمات المختمفة، لذلك تعد القيم من 

 (.2001األساسيات الرئيسة لتقييم تصرفاتيم وأفكارىم وآرائيم )العميان، 

 أسباب اإلىتمام بالثقافة التنظيمية:

ت إلى اإلىتمام بالثقافة التنظيمية، ومن ىذه األسباب )جمولي، ظيرت عدة أسباب أد     

 ( ما يأتي:2013

 اإلتجاه نحو العولمة: -

ظيرت أىمية الثقافات القومية بسبب تزايد الشركات متعددة الجنسيات فضبل عن انفجار       

ات والتزامن الثورة التنكولوجية، مما أثر في فمسفة المنظمات وأجبرىا عمى مواكبة ىذه التطور 

 معيا. إذ أن مواكبة ىذه التطورات واإلنفجار المعرفي سيؤثر في الثقافة التنظيمية ألي منظمة.

 أثر إختالف الثقافات في أداء المنظمات: -

من المعروف أن معظم المنظمات تتعدد فييا الجنسيات وتختمف العادات والتقاليد، لذلك       

كان ال بد من مواكبة ىذه اإلختبلفات بيدف النجاح واإلرتقاء بمستوى المنظمة حتى ال يؤثر 

 سمبا في فمسفتيا وبالتالي فشميا.
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 فشل بعض مشروعات اإلندماج: -

نظمات أن عممية دمج المشروعات سيؤدي إلى تطوير المنظمة اعتقد معظم أصحاب الم      

ونجاحيا، ولكن لم ينجح من ىذه المشروعات إال قميل، ومن أسباب فشميا ىو صدام الثقافات 

ويعني عدم توافق أطراف المشروع بسبب اإلختبلفات في الثقافات وفي طريقة التفكير، وىذا يؤكد 

 بل اإلنخراط فييا.عمى ضرورة دراسة مشروعات اإلندماج ق

 اإلىتمام بدراسة البيئة التنظيمية والمناخ التنظيمي: -

كان ال بد من اإلىتمام بتعريف مصطمح البيئة التنظيمية والمناخ التنظيمي ومعرفة       

اإلختبلف بينيما، وتم المجوء إلى ذلك بسبب تقارب ىذه المفاىيم، وحتى ال يتم الدمج بينيما فيما 

 المنظمة. يتعمق بفمسفة

 تكوين سمات تنافسية لممنظمة: -

أىم ما يميز المنظمات ىو العمل عمى تكوين سمة تنافسية لممنظمة، تعمل عمى دعم       

 اإلبداع واإلبتكار والجودة والتجديد، مما يؤدي إلى اإلرتقاء بمستوى المنظمة.

 التعامل مع التغيير التنظيمي: -

غيير التنظيمي، ال بد لئلدارة التنظيمية من دراسة ىذا التغيير قبل اإلقبال عمى عممية الت      

 وبيان نقاط القوة والضعف حتى ال يؤثر في سموك األفراد العاممين.  

 أبعاد الثقافة التنظيمية:

تم تصنيف الثقافة التنظيمية ضمن مؤثراتيا عمى أنماط السموك داخل المنظمات حسب      

 (:2000األبعاد اآلتية )حسن، 
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 لبعد التنظيمي:ا

ويتم في ىذا البعد دراسة سموك األفراد العاممين في المنظمة وآرائيم، ودراسة تأثير القرارات      

الرسمية وغير الرسمية عمى مشاعر العاممين، وتأثير العامل الخارجي )البيئة( عمى المنظمة 

 والقوى البشرية وتأثير العاممين عمى عمميات التنظيم التي تحدث داخل المنظمات.

 البعد اإلنساني:

وىو أثر الثقافة التنظيمية داخل المنظمات عمى الجانب اإلنساني من حيث العبلقات ما بين      

األفراد العاممين والمدير أو مع األفراد من خارج المنظمة، فضبل عن العادات والتقاليد التي يتطبع 

 بيا األفراد كمؤثر إنساني.

 البعد اإلداري:

راد الذي يتصل مباشرة باإلدارة، والنشاط والفكر والتوقع اإلداري. ويعرف وىو سموك األف     

 بشكل عام عمى أنو طريقة تصرف االفراد العاممين في منطقة العمل.

 أىمية الثقافة التنظيمية:

 يمكن تحديد أىمية الثقافة التنظيمية في المنظمات بما يأتي:     

راد، فيي تعمل عمى تحديد مبادئ المنظمة وأنماط تؤثر الثقافة التنظيمية في تصرفات االف -

 (.2003السموك المقبولة وغير المقبولة )الطجم والسواط، 

تؤثر الثقافة التنظيمية بطريقة مباشرة في العاممين، وذلك عن طريق االرتباط المباشر بآلية  -

عمى قيم  العمل في المنظمة. ومما يساعد عمى االلتزام والضبط في المنظمات ىو الحفاظ
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المنظمة واشراك االخرين فييا، وتعد الثقافة التنظيمية المحرك االساسي في العمل )العبادلة، 

2003.) 

تعمل الثقافة التنظيمية كدليل ارشادي، وتجذب االفراد، وتوجو العاممين في المنظمة وتميز  -

 (.2008المنظمة عن غيرىا من المنظمات وتواكب التطورات )خميفة، 

 ( أسباب أخرى ألىمية الثقافة التنظيمية، ومن ىذه األسباب ما يأتي:2003كر العبادلة )وذ     

تعد الثقافة التنظيمية مجموعة  قوى محركة لمسموك وتعمل عمى توحيد الطاقات لدى  -   

االفراد، من اجل تحقيق األىداف المنشودة، وتعمل ايضا عمى توجيو ىذه الطاقات نحو اإلبداع 

 والتميز.

تعد الثقافة التنظيمية أساس المنظمات والعمود الذي تقف عميو فمسفة المنظمة، وتعد أيضا  -    

 مصدرا رئيسا لمواجية  التطورات ومواكبتيا وسببا لعمميات التحول.

تعمل المنظمة جاىدة عمى الدمج ما بين أىدافيا وأىداف المنظمة العميا، بيدف أن تساعد  -   

 ودمج أىدافو الشخصية مع أىداف المنظمة. الفرد عمى تحقيق ذاتو

تعد الثقافة التنظيمية القاعدة التي تعمل عمى ارتقاء مستوى المنظمة، بحيث تتميز  -    

 بفمسفتيا ومنيجيتيا عن المنظمات األخرى.

 تشكل أنماط سموك األفراد داخل المنظمة. -   

تعمل عمى تماسك المنظمة مثل: األعراف والعادات والتقاليد، مما يؤدي إلى إرتباط ىذه  -    

 العناصر بسموك األفراد. 
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 خصائص الثقافة التنظيمية:

من المعروف ان لكل منظمة اىداف وخصائص تميزىا عن غيرىا من المنظمات، وتعمل      

ة من الخصائص التي اشار الييا حريم كل منظمة عمى تطوير ثقافتيا التنظيمية بمجموع

 (، ومن ىذه الخصائص:2004)

 التوجيو: ويعني ان تضع المنظمة اىدافا واضحة. -

 المبادرة الفردية: وىي المسؤولية واالستقبللية. -

 التسامح مع المخاطرة: وىي تشجيع االفراد في المنظمة ليكونوا مستعدين لممخاطرة. -

 متكامل والتعاون بين االفراد.التكامل: أي العمل بشكل  -

 اليوية: وىي انتماء االفراد لممنظمة. -

 الثبات: مقدرة المنظمة عمى المحافظة عمى ما ىي عميو. -

 ( خصائص اخرى لمثقافة التنظيمية، ومنيا ما يأتي:  2001واضاف العميان )    

 والعادات ذاتيا. التقيد بسموك المنظمة، بحيث يستخدم افراد المنظمة  المغة والطقوس -

 أن يمتزم االفراد بالقيم والنظم التي تضعيا المنظمة. -

 أن يمتزم االفراد بفمسفة المنظمة واحتراميا. -

 العوامل المحددة لمثقافة التنظيمية:

 ( عدة عوامل تحد من الثقافة التنظيمية، ومن ىذه العوامل:2002مرسي ) ذكر     
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 ، وأساليب التعامل مع بعضيم ومع األطراف الخارجية.طرق تفكير األفراد داخل المنظمة -

تخاذىا وعمى أسموب اإلتصال. -  طريقة التنظيم اإلداري، إذ ينعكس عمى عممية صنع القرارات وا 

الصفات الشخصية التي يتمتع بيا األفراد داخل المنظمة، فضبل عن العبلقات الرسمية ما بين  -

 المدير واالفراد العاممين.

 والتقاليد وتعدد الجنسيات. العادات -

 اإلنفجار المعرفي والثورة التكنولوجية، وعدم المقدرة عمى مواكبة التطورات. -

 عدم مقدرة األفراد عمى تحقيق أىدافيم وبالتالي عدم المقدرة عمى تحقيق أىداف المنظمة. -

 فمسفة المنظمة المعقدة. -

 مكونات الثقافة التنظيمية:

وىي عبارة عن مجموعة عناصر مجتمعة مع بعضيا تكون الثقافة التنظيمية، وتنقسم ىذه      

 المكونات إلى مادية، وغير مادية، والموروث الثقافي، وعمى النحو اآلتي:

 ( ومنيا:2009: وتشتمل عمى عدد من العناصر )السكارنة، المكونات المادية

األنشطة التي قد تحدث داخل المنظمة وما يمييا العادات والطقوس: وىي تشمل جميع  -     

من عادات وتقاليد، كاإلحتفال بترقية فرد من أفرادىا والتحاق فرد جديد بالمنظمة أو اجتماعات 

اسبوعية أو عشاء غير رسمي. وتؤثر ىذه الطقوس في العبلقات ما بين األفراد العاممين 

سائدة مما يعزز عممية اإلتصال بينيم  وبناء واإلداريين، إذ تصبح العبلقة غير الرسمية ىي ال

 عبلقات قوية.
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الرموز: وىي عبارة عن المغة التي يستخدميا االفراد داخل المنظمة، ويمكن القول بأنيا  -     

 وسيمة لنقل المعاني واأللفاظ.

 المكونات غير المادية:

 وتشتمل عمى عدد من العناصر، وىي:      

مكن تعريف القيم بأنيا موضوع  إتفق عميو مجموعة من االفراد داخل القيم التنظيمية: ي -    

المنظمة، بحيث يتم دراسة ىذا الموضوع من جية مبلءمتو لممنظمة ومدى صبلحيتو وما أثره. 

أما القيم التنظيمية، فيي عبارة عن عممية تشاركية تبادلية تحدث داخل المنظمة مثل االحترام 

 (.2001عميان، المتبادل وتبادل الرأي )ال

المعتقدات التنظيمية : وىي عبارة عن مجموعة أفكار مرتبطة مع بعضيا وتعكس طبيعة  - 

العمل داخل المنظمة وتبين طريقة انجاز االعمال ومن اىم ىذه المعتقدات: عممية صنع القرار 

تخاذه )النسور،   (.2012وا 

ت بيا المنظمة وأثرت في وىو عبارة عن مجموعة األحداث التي مر : الموروث الثقافي -

 فمسفتيا، وىي:

عمى أىمية دور اإلداريين في التأكيد عمى   (Kavanagh, 2006)المؤسسون: إذ أكد  -     

 مجموعة العادات والقيم التي تقوم عمييا المنظمة، وحث العاممين عمى ضرورة التقيد بيا.

لكبير الذي تؤديو القيادة عمى الدور ا (Schein, 2004)سموك القادة:  أكد  شاين  -    

 االدارية واثرىا في سموك االفراد، إذ يعد  شخصية القائد بأنيا جزء من ثقافة المنظمة.
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 أنماط الثقافة التنظيمية:

الثقافة التنظيمية المضادة بأنيا تظير الثقافة المضادة  (Sakaran, 2004)عرف سكران       

نتيجة إلحتواء المنظمات عمى افراد مختمفين في عاداتيم وتقاليدىم ولغتيم ودينيم، وبناء عمى 

ذلك فإن العمميات المتمثمة في دمج ثقافة المنظمات قد تنتج ثقافة مضادة لقيم المنظمات 

الثقافة القوية بأن أفرادىا يتقاسمون العادات والتقاليد والطباع  المسيطرة وعاداتيا وتقاليدىا. وعرف

ذاتيا في المنظمة، ويتشاركون في االىداف ويعممون معا من اجل تحقيق أىداف المنظمة، 

وبالتالي تنعكس ىذه الثقافة القوية باإليجاب عمى المنظمة، وتعمل عمى تحسين الكفاءة والنمو 

(  بأنيا الثقافة التي تعمل 2014لثقافة الضعيفة فقد عرفيا عمي )واالزدىار في المنظمة. أما ا

المنظمات جاىدة عمى تفادييا وعدم تبنييا، ألنيا ستعمل عمى إضعاف بنية المنظمة، ألن 

أفرادىا يختمفون في العادات والتقاليد وال يتشاركون باالىداف، وبالتالي ينعكس سمبا عمى 

 المنظمة.

ظيرت عدة أنماط لمثقافة التنظيمية، ومن ىذه األنماط كما ذكرىا جرادات، والمعاني      

 ( ما يأتي:2013وعريقات )

القصص الشعبية: تتميز كل منظمة بفمسفتيا الخاصة والتي تميزىا عن باقي المنظمات،  -     

فمسفة ومعانييا فمنيا ما ىو معقد ومنيا ما ىو سيل. وتأتي القصص لتؤكد عمى قيم ىذه ال

 وتحث سموك العاممين عمى اإلقتداء بيا.

بناة القوة: يتمثل بناة القوة بقادة المنظمة، إذ تتميز كل منظمة بقادتيا األقوياء والذين  -     

 يمثمون منظمتيم وينظر أفراد ىذه المنظمة إلى قادتيا بوصفيم مصدر قوة ومثاال يحتذى بو.



36 
 

 

تعمل كل منظمة عمى تحديد نظام رقابة وتقييم خاص بيا. نظم التحكم والرقابة:  -     

والمقصود بالتحكم ىو مقدرة قادة المنظمة عمى السيطرة عمى أفراد المنظمة والمحافظة عمى 

 فمسفتيم، ويعد فشل القادة ىو فشل مقدرتيم عمى التحكم بالمنظمة وبالتالي فشميا.

ن ومصطمحات وألقاب، وتعمل عمى تكوين الرموز: وىي عبارة عن اشارات وألفاظ ومعا -     

 ثقافة المنظمة، ومن المعروف أن لكل منظمة رموز خاصة بيا.

الروتين: وىو عبارة عن برنامج تحدده المنظمة ويبين طريقة إنجاز األعمال وتحدد سموك  -     

 العاممين وطريقة تعامميم مع بعضيم.

ظمة، وينقسم إلى رسمي وغير رسمي ويعمل البناء التنظيمي: وىو جزء أساسي في المن -     

عمى تكوين ثقافة المنظمة فيو يعكس طبيعة العبلقات بين أفرادىا كما ويعكس قوة فمسفة 

 المنظمة.

الطقوس والشعائر: وىي المناسبات واإلجتماعات التي تحدث داخل المنظمة، وىي  -     

 .تساعد األفراد عمى معرفة كيفية التصرف تجاه ىذه الطقوس

وفي ضوء ما سبق فإن الذكاء األخبلقي ما ىو إال وسيمة يستطيع الفرد أن يعمل            

عمى تنميتيا التيا تعود بالفائدة عميو وعمى مجتمعو، وعندما يتبنى األفراد في المنظمات الذكاء 

األخبلقي فإن ذلك ينعكس باإليجاب عمى ثقافة المنظمة ويعمل عمى رفع مستوى الوعي لدى 

ألفراد، لذلك فإن الذكاء األخبلقي والثقافة التنظيمية تعدان عمميتان متكاممتان من الصعب ا

الفصل بينيما ألن إحداىما تكمل األخرى، وألن ثقافة أي منظمة تعتمد إعتمادا كميا عمى تمتع 

المدير بصفة الذكاء األخبلقي الذي من خبللو يستطيع زرع الثقة داخل األفراد العاممين مما 

 يؤدي إلى القيام بواجباتيم عمى أكمل وجو وتحقيق األىداف المنشودة.
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 ثانيا: الدراسات السابقة ذات الصمة

من خبلل اإلطبلع عمى العديد من الدراسات واألبحاث التي ليا عبلقة بموضوع الدراسة،      

ن األقدم تم الحصول عمى مجموعة من الدراسات ذات الصمة تم عرضيا وفقا لتسمسميا الزمني م

 إلى األحدث كما يأتي:

 الدراسات السابقة ذات الصمة بالذكاء االخالقي:

الى قياس العبلقة االرتباطية بين الذكاء االخبلقي  (Borba, 2001)ىدفت دراسة بوربا        

( طالب وطالبة من طمبة المدارس 2000وتقدير الذات لدى المراىقين. وتألفت العينة من )

نة نيويورك. ومن أبرز نتائج ىذه الدراسة: وجود عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة الثانوية في مدي

 احصائية بين الذكاء االخبلقي وتقدير الذات لدى المراىقين من طمبة المدارس الثانوية.

الى الكشف عن   (Kindlon and Thompson, 2002)وىدفت دراسة كندل وثومبسون     

كاء االخبلقي ومستويات الذكاء العام لدى االطفال قبل سن المدرسة. العبلقة االرتباطية بين الذ

( طفل وطفمة من مدينة نيويروك، ومن أىم نتائجيا: وجود عبلقة 1000تألفت العينة من )

ارتباطية دالة احصائيا بين الذكاء االخبلقي ومستويات الذكاء العام لدى االطفال قبل سن 

 لذكاء االخبلقي  وفقا لمتغير الجنس ولصالح االناث.فضبل عن وجود فرق في ا’ المدرسة،

( فقد ىدفت لقياس العبلقة االرتباطية بين الذكاء االخبلقي والثقة 2007أما دراسة الشمري )    

( طالب وطالبة تم اختيارىم بالطريقة الطبقية 400االجتماعية المتبادلة. وقد بمغت عينة الدراسة )

تم بناء مقياس لمذكاء االخبلقي لطمبة الجامعة، وتوصمت الدراسة العشوائية من جامعة بغداد. و 
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الى ان طمبة الجامعة يتمتعون بالذكاء االخبلقي، ووجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا 

 بين الذكاء االخبلقي والثقة االجتماعية المتبادلة.

بين الذكاء االخبلقي ( الى الكشف عن طبيعة العبلقة ما 2008وىدفت دراسة شحاتة )      

( طالبا 420وبعض المتغيرات المتعمقة بالبيئة االسرية والمدرسية. وتكونت عينة الدراسة من )

وطالبة من محافظة المينا في مصر. وتوصمت نتائج الدراسة الى انو ال توجد فروق ذات داللة 

مجنس، كما ال يوجد إحصائية في درجة الذكاء االخبلقي لدى طمبة الصف االول الثانوي تعزى ل

 فروق في درجة الذكاء االخبلقي تعزى لمخمفية الحضارية لمطمبة

( الى قياس درجة امتبلك طمبة الدراسة المتوسطة لمذكاء 2010ىدفت دراسة الطائي )     

( 400االخبلقي، وبيان أثر الفرع االجتماعي في الذكاء االخبلقي. وتكونت عينة الدراسة من )

طمبة الدراسة المتوسطة في بغداد. وتم تطبيق مقياس الذكاء االخبلقي عمى طالب وطالبة من 

عينة البحث. وتوصمت الدراسة الى أن طمبة الدراسة المتوسطة يمتمكون درجة مرتفعة من الذكاء 

االخبلقي  وتوصمت ايضا الى وجود فروق ذات داللة احصائية في درجة الذكاء االخبلقي تعزى 

 .لمجنس ولصالح الذكور

فقد ىدفت الى الكشف عن  (Nobhar & Nobhar, 2013)أما دراسة نوبيار ونوبيار    

مستوى الذكاء االخبلقي لدى موظفي مكتبة احدى الجامعات االيرانية والى الكشف عن الفروق 

في الذكاء االخبلقي لدى الموظفين تبعا لمتغير الجنس والمرحمة العمرية. وأشارت النتائج الى أن 

لمكتبة في الجامعة يتمتعون بدرجة متوسطة من الذكاء االخبلقي، كما اشارت النتائج موظفي ا

الى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى الذكاء االخبلقي تعزى لمجنس أو المرحمة 

 العمرية.
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لى بيان العبلقة ما بين متغير الذكاء االخبلقي ومتغير إ( 2013وىدفت دراسة الزىيري )     

( طبلب وطالبات في محافظة بغداد. وتوصمت 306تسامح االجتماعي لدى عينة تكونت من )ال

النتائج الى ان طمبة المرحمة المتوسطة لدييم مستوى مرتفع من الذكاء االخبلقي، والى عدم وجود 

فروق دالة احصائيا في مستوى الذكاء االخبلقي تعزى لمجنس، واشارت ايضا الى وجود داللة 

 بين متغير الذكاء االخبلقي ومتغير التسامح االجتماعي.احصائية 

لدراسة  (Hosonpoor & Randjoost, 2013)وىدفت دراسة حسين بور ورانجدوست      

العبلقة ما بين الذكاء األخبلقي والتحصيل الدراسي لطمبة السنة الثالثة من المدرسة الثانوية في 

( طالبا وطالبة وتم إستخدام مقياس الذكاء األخبلقي، 210مدينة تبريز، إذ تكونت العينة من )

ي والتحصيل وبينت النتائج وجود عبلقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيا بين الذكاء األخبلق

الدراسي وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء األخبلقي تعزى لمجنس، ووجود فروق 

 ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير تخصص الطمبة.

الى الكشف عن مستوى الكفاءة األخبلقية  (Mahasneh, 2014)وىدفت دراسة محاسنة      

( طبلب وطالبات. 909. تكونت العينة من )األردن -لدى عينة من طمبة الجامعة الياشمية

دانييل وبنجامين لقياس الذكاء االخبلقي. وأشارت  (Daniel & Benjamin)واستخدم مقياس

النتائج الى ان طمبة الجامعة يتمتعون بدرجة متوسطة من الكفاءة االخبلقية عمى مقياس الكفاءة 

ائج الى وجود فروق ذات داللة احصائية االخبلقية ككل وعمى جميع ابعاده الفرعية، واشارت النت

 في الكفاءة االخبلقية لدى طمبة الجامعة تعزى لممستوى الدراسي.

( الى دراسة الذكاء االخبلقي وعبلقتو بمتغيري الجنس وفرع 2014وىدفت دراسة المومني )     

تكونت العينة من التعميم لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة االغوار الشمالية في االردن. وقد 
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. وكشفت االخبلقي مذكاءلدم مقياس ( طبلبا وطالبات تم اختيارىم بالطريقة القصدية واستخ408)

النتائج ان طمبة المرحمة الثانوية يمتمكون درجة متوسطة من الذكاء االخبلقي ووجود فروق ذات 

 داللة احصائية في الدرجة الكمية لمذكاء االخبلقي لدى الطمبة.

( إلى الكشف عن العبلقة ما بين الذكاء األخبلقي وتقدير 2016ىدفت دراسة أحمد ) وقد     

( طبلب وطالبات تم 310الذات بجامعة دمشق تبعا لمتغير التخصص. وتكونت العينة من )

إختيارىم بطريقة عشوائية. وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

ي وىندسة معموماتية في الذكاء األخبلقي ووجود فروق ذات داللة التخصص الدراسي إرشاد نفس

 إحصائية بين الذكور واإلناث في الذكاء األخبلقي لصالح اإلناث.

 الدراسات السابقة ذات الصمة بالثقافة التنظيمية:  

( الى دراسة الثقافة التنظيمية والتطوير االداري في مؤسسات 2003ىدفت دراسة الفرحان )    

( موظف من العاممين في االدارات الوسطى 400طاع العام االردني، وبمغ حجم العينة )الق

واالشرافية والمسؤولين عن وحدات التطوير االداري. واظيرت النتائج ان الثقافة التنظيمية السائدة 

 تميل الى البيروقراطية، والى وجود عبلقة قوية بين الثقافة التنظيمية والتطوير االداري، وان

 امكانية التطوير االداري في حالة غياب الثقافة التنظيمية غير ممكنة.

قيم العمل  إلى لى تعرفإ( 2004الخباز وعيسى وعبدالحافظ )وىدفت دراسة كل من    

االيجابية لدى اعضاء ىيئة التدريس بجامعة االزىر وتعرف اىم سمات الثقافة التنظيمية لجامعة 

( عضو ىيئة تدريس. ومن أىم نتائج الدراسة انو توجد 287نة )األزىر. وبمغ عدد أفراد العي

فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات استجابات افراد العينة تعزى الى متغير التخصص 
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والقيم،فضبل عن عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات استجابات اعضاء ىيئة 

 التدريس بجامعة األزىر تعزى لمتغير التخصص.

( الى قياس مستوى الثقافة التنظيمية السائدة في المدارس 2006وىدفت دراسة عشماوي )    

( فردا 190الحكومية في مصر وبيان اثرىا في المؤسسات التعميمية. وتكونت عينة الدراسة من )

ليا  من االداريين والمعممين والمعممات. وأظيرت النتائج أن الثقافة التنظيمية  بمستوياتيا الثبلثة

تأثير كبير في اداء المدارس، وان كان تأثير المظاىر العمنية لم يتضح بشكل قوي في ىذه 

 الدراسة وذلك لصعوبة تضمين المظاىر العمنية كافة  في التحميل االحصائي.

لى دراسة واقع الثقافة التنظيمية السائدة في إ( فقد ىدفت 2006راسة عبد االلو )أما د    

الفمسطينية بقطاع غزة وأثرىا في مستوى التطوير التنظيمي لمجامعات. وطبقت ىذه الجامعات 

ء مجمس داريين واالكاديميين واعضا( موظفا من اإل340غ عدد افرادىا )الدراسة عمى عينة بم

الجامعة االسبلمية،  ن الثقافة التنظيمية تميل الى ثقافة االنجاز فيأالجامعة. واظيرت النتائج 

حصائية بين إلة ن مستوى التطوير التنظيمي مرتفع جدا، ووجود عبلقة ذات دالأا وبينت ايض

 الثقافة التنظيمية ومجاالت التطوير التنظيمي.

( الى تعرف ماىية الثقافة التنظيمية ومكوناتيا والتعرف الى 2007وىدفت دراسة فرحان )     

التأثيرات المختمفة لمثقافة التنظيمية في سموك الموظفين االداريين في المستويات االدارية كافة في 

الثقافة  ( مديرا. وتوصمت الدراسة الى ان245جامعة صنعاء ، اليمن. وبمغ عدد افراد العينة )

التنظيمية السائدة بجامعة صنعاء كانت بمستوى متوسط، وان موظفي الجامعة االداريين غير 

متأكدين من سيادة الثقافة التنظيمية، واظيرت النتائج ايضا عدم وجود فروق ذات داللة احصائية 

 والجنس.في مستوى الثقافة التنظيمية لدى موظفي جامعة صنعاء االداريين تعزى لمتغير العمر 
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( ىو تعرف الثقافة التنظيمية لدى مديري المدارس 2008وكان اليدف من دراسة الميثي )    

االبتدائية بالعاصمة المقدسة، وتعرف واقع عناصر االبداع االداري لدى مديري المدارس 

( 115االبتدائية بالعاصمة المقدسة. وتم استخدام المنيج الوصفي. وتكونت عينة الدراسة من )

ديرا. وأظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة م

حول بعد الثقافة التنظيمية لمديري المدارس وفقا لمتغير المؤىل العممي ولصالح حممة الدراسات 

التنظيمية  العميا والبكالوريوس، كما واظيرت النتائج ان الثقافة االبداعية وثقافة الدور ىي الثقافات

 التي تفسر االبداع االداري.

( فقد ىدفت لمتعرف الى أثر الثقافة التنظيمية من حيث 2008أما دراسة القحطاني )       

( استبانة 600مفيوميا ومصدرىا ووسائل وأساليب استخداميا عمى ابداع العاممين. وتم توزيع )

ميم بمحافظة جدة. وبينت النتائج أن نمط عمى عينة الموظفين العاممين بفرع ادارة التربية والتع

الثقافة التنظيمية من أكثر المتغيرات تأثيرا عمى مستوى اإلبداع اإلداري سواء من الناحية 

 االيجابية أم السمبية.

لى تعرف واقع الثقافة التنظيمية في المدارس الثانوية إ( فقد ىدفت 2009دراسة الغامدي ) أما   

عودية، وعبلقتيا بااللتزام التنظيمي لدى العاممين فييا، وبمغ عدد افراد في المممكة العربية الس

( معممين ومعممات. وتم التوصل الى وجود فروق ذات داللة 409( مديرا ومديرة و )62العينة )

 احصائية في مستوى الثقافة التنظيمية لدى مديري المدارس.

دور الثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيق   ( فقد ىدفت لمتعرف الى2011أما دراسة العاجز )      

( فردا. 294االدارة االلكترونية في وزارة التربية والتعميم في غزة، وقد بمغ عدد أفراد العينة )
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وأشارت النتائج الى وجود عبلقة دالة احصائيا بين عناصر الثقافة التنظيمية وبين تفعيل  تطبيق 

 االدارة االلكترونية.

( لتعرف العبلقة ما بين التراخي التنظيمي لدى مديري 2017عثمان ) وىدفت دراسة     

المدارس الثانوية الخاصة في العاصمة عمان وعبلقتو بالثقافة التنظيمية، وقد تكونت عينة 

( معمما ومعممة تم اختيارىم بالطريقة الطبقية العشوائية النسبية، وبينت النتائج 327الدراسة من )

تنظيمية لدى المديرين كان متوسطا، وأن ىناك فروقا ذات داللة إحصائية في أن مستوى الثقافة ال

 مستوى الثقافة التنظيمية تعزى لمتغيري الخبرة والمؤىل العممي.
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 ممخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منيا:     

ع الثقافة التنظيمية مما أدى دراسات تربط بين متغير الذكاء االخبلقي م  لم تجد الباحثة       

 بالباحثة إلى دراسة العبلقة بين ىذين المتغيرين.

ومن خبلل استعراض الدراسات السابقة  تبين تعدد المتغيرات التي تمت دراستيا من قبل       

الباحثين، اال انيا اشتركت بموضوعين اساسين ىما: الذكاء االخبلقي والثقافة التنظيمية كبل عمى 

الدراسات التي بحثت في الذكاء االخبلقي درست عبلقتو بمتغيرات اخرى مثل: الثقة حدة. ف

( ، 2007االجتماعية المتبادلة، والتسامح االجتماعي، والجنس وفرع التعميم، كدراسة الشمري )

 ( .2014( ، ودراسة المومني )2013ودراسة الزىيري )

متغيرات اخرى مثل:  قيم العمل االيجابية،  أما الثقافة التنظيمية  فقد تمت دراستيا مع      

( 2004والتطوير التنظيمي، وعناصر االبداع االداري، كدراسة الخباز وعيسى وعبدالحافظ )

 (.2017(، ودراسة عثمان )2008( ، ودراسة الميثي )2006ودراسة عبد االلو )

مدارس االساسية الخاصة في أما الدراسة الحالية فقد تناولت الذكاء االخبلقي لدى مديري ال      

 عمان وعبلقتو بالثقافة التنظيمية في تمك المدارس من وجية نظر المعممين.

وقد استخدمت الدراسات السابقة أدوات متنوعة فمنيا استخدم مقاييس جاىزة لمذكاء         

مع (، وكانت أغمبية الدراسات قد استخدمت االستبانة لج2014االخبلقي مثل دراسة محاسنة )

 (.2013البيانات مثل دراسة الزىيري )

( كما في دراسة 306وقد تباينت احجام عينات الدراسات السابقة وتراوحت بين حد األدنى )      

. أما الدراسة (Borba, 2001)( كحد أعمى كما في دراسة بوربا 2000( و)2013الزىيري )
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االحصائية ىي العنقودية العشوائية والطبقية الحالية فتتميز بأنيا استخدمت نوعين من المعاينة 

( معمما ومعممة. أما من حيث نوع العينات فقد 313العشوائية والعينة التي بمغ عدد أفرادىا )

ال انو ال يوجد إالثانوية واألساسية والحكومية،  أجريت الدراسات السابقة عمى الجامعات والمدارس

 ما يميز الدراسة الحالية. من بينيا المدارس االساسية الخاصة وىذا

وتمت اإلفادة من الدراسات السابقة في تطوير مشكمة الدراسة الحالية وصياغتيا بأسموب       

عممي، وفي تطوير أداتي الدراسة الحالية واختيار عينة الدراسة واإلجراءات اإلحصائية لمعالجة 

 قة.البيانات ومناقشة النتائج ومقارنتيا بنتائج الدراسات الساب
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات
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 الفصل الثّالث

 الّطريقة واإلجراءات

تّضمن ىذا الفصل عرًضا لمنيج الّدراسة المستخدم، ومجتمعيا وعّينتيا وأداتييا، وصدق 

جراءات الّدراسة وذلك  عمى الّنحو األداتين وثباتيما، فضبًل عن المعالجة اإلحصائّية لمبيانات وا 

 اآلتي:

 أّواًل: منيج الّدراسة المستخدم  

البحث الوصفّي االرتباطّي الذي يعّد المنيج المبلئم لمثل ىذا  تم االعتماد عمى منيج        

 الّنوع من الّدراسات وتمّ استخدام االستبانة وسيمة لجمع البيانات بعد التحّقق من صدقيا وثباتيا.

 ثانًيا: مجتمع الّدراسة 

األساسية تكّون مجتمع الّدراسة من جميع المعّممين والمعّممات العاممين في المدارس 

معّمًما ومعّممة موّزعين عمى  (12480)محافظة العاصمة عّمان، والبالغ عددىم  الخاصة في

عّمان من خبلل الّرجوع إلحصائّية وزارة الّتربية والّتعميم الخاصة في محافظة العاصمة المدارس 

 ( يبّين ذلك.1( والجدول )2017/2018الّدراسي ) لمعام
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 (1) الجدول
في  األساسية الخاصة توزيع أفراد مجتمع الّدراسة من المعّممين والمعّممات في المدارس 

 محافظة العاصمة عّمان

 الّمواء
 جنس المعّمم

 المجموع
 أنثى ذكر

 3603 2286 1317 قصبة عّمان

 703 458 245 الجامعة

 680 427 253 سحاب

 1726 1127 599 القويسمة

 3618 2312 1306 ماركا

 755 519 236 وادي الّسير

 420 331 89 ناعور

 559 353 206 الجيزة

 416 267 149 الموّقر

 12480 8080 4400 المجموع

 

 ثالثًا: عّينة اّلدراسة 

أختيرت عينة الدراسة عمى مرحمتين، إذ تم في المرحمة األولى إختيار عينة عنقودية      

عشوائية إشتممت عمى ثبلثة ألوية ىي: لواء الجامعة ووادي السير وناعور. وقد بمغ عدد أفراد 

( معممة، 1308( معمما و )570( معمما ومعممة، بواقع )1878مجتمع الدراسة في ىذه األلوية )

 ( يبين ذلك.2دول )والج
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أما المرحمة الثانية، فقد تم فييا إختيار عينة طبقية عشوائية نسبية. وقد بمغ عدد أفراد العينة      

( معمما ومعممة، وذلك إستنادا إلى جدول تحديد حجم العينة من حجم المجتمع الذي قام 313)

جميع اإلستبانات  . وتم إسترجاع(Krejice & Morgan, 1970)بإعداده كريجسي ومورجن 

  ( يبين ذلك.3بعد تعبئتيا من أفراد عينة الدراسة، والجدول )

 (2الجدول )

 والجنس في محافظة العاصمة عّمان الثالثة الّدراسة حسب األلوية يع مجتمعتوز 

 الّمواء
 جنس المعّمم

 المجموع
 أنثى ذكر

 703 458 245 الجامعة

 755 519 236 وادي السير

 420 331 89 ناعور

 1878 1308 570 المجموع

 

 (3الجدول )

 عمان العاصمة توزع أفراد عينة الدراسة حسب األلوية والجنس في محافظة

 الّمواء
 جنس المعّمم

 المجموع
 أنثى ذكر

 117 76 41 الجامعة

 126 87 39 وادي السير

 70 55 15 ناعور

 313 218 95 المجموع
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 رابًعا: أداتا الّدراسة 

أداتين األولى لمذكاء األخبلقي لدى مديري المدارس لتحقيق ىدف الّدراسة طّورت الباحثة 

األساسية في عمان والثانية لمثقافة التنظيمية في ىذه المدارس األساسية من وجية نظر 

 ، وفيما يأتي عرض لياتين األداتين:المعممين

 

  األخالقي األداة األولى: استبانة الّذكاء 

باالعتماد عمى األدب الّنظرّي الذكاء االخبلقي مت الباحثة بتطوير استبانة قا       

الّتربوّي المتعّمق بالموضوع والّدراسات الّسابقة ذات الّصمة  ( الشمري دراسة (،2007مثل

( شحاتة )2008ودراسة الطائً ودراسة ،)2010( الزهٌري ودراسة ودراسة(2013(، ،

( 2014محاسنة ( يبّين 1فقرة، والممحق ) (27االستبانة بصيغتيا األّولّية من )وقد تكّونت (،

 ستبانة بصيغتيا األّولّية. اال

( Likertوقد أعطي لكّل فقرة من فقرات االستبانة وزن متدّرج وفق سّمم ليكرت )

ئًما( الخماسّي، وكانت أبدال اإلجابة ىي: دائًما، غالًبا، أحياًنا، نادًرا، أبًدا، وقد أعطي البديل )دا

خمس درجات، والبديل )غالًبا( أربع درجات، والبديل )أحياًنا( ثبلث درجات، والبديل )نادًرا( 

 درجتين، والبديل )أبًدا( درجة واحدة.

 "االخالقيصدق أداة الّدراسة األولى: "استبانة الّذكاء 

تّم الـتّأّكد من صدق األداة بإيجاد الّصدق الّظاىرّي، إذ قامت الباحثة بعرض االستبانة 

العموم الّتربوّية في كّل ات من أعضاء ىيئة اّلتدريس في كّميبصيغتيا األولّية عمى عشرة محّكمين 

بّين في ، كما ىو مالجامعة العربية المفتوحةمن: جامعة الّشرق األوسط، والجامعة األردنّية، و 

(، وذلك لمحكم عمى مدى انتماء الفقرات لؤلبعاد اّلتي وضعت فييا، ومدى صبلحّية 2الممحق )
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الفقرات، وىل ىي بحاجة إلى تعديل، وما الّتعديل المقترح ليا )إن وجد(، إذ تّم اإلبقاء عمى 

البّلزمة  %( من المحّكمين فأكثر، وتّم إجراء الّتعديبلت80الفقرات اّلتي حصمت عمى موافقة )

( فقرة، 24التي اقترحيا المّحكمون عمى الفقرات، إلى أن تضّمنت االستبانة بصيغتيا الّنيائّية )

 ( يبّين األداة بصيغتيا الّنيائّية.3، والممحق )ثبلث فقراتبعد حذف 

 

 "االخالقيثبات أداة الّدراسة األولى:"استبانة الّذكاء  

لمديري المدارس  خبلقيالّذكاء األ استبانة األولى، وىياسة تّم التّأّكد من ثبات أداة الّدر 

في محافظة العاصمة عّمان من وجية نظر المعّممين من خبلل اإلجراءات األساسية الخاصة 

 اآلتية: 

عادة االختبار(  ق االستبانة عمى عّينة : إذ تّم تطبي (test-retest) أّواًل: طريقة ) االختبار وا 

( معّمًما ومعّممة من خارج عّينة الّدراسة، وبعد مرور أسبوعين عمى الّتطبيق األّول 20مكّونة من )

جرى إعادة تطبيق االستبانة عمى أفراد العّينة أنفسيم مّرة أخرى، وُحسب معامل االرتباط بين 

بمغت قيمة معامل قد و ،  (Pearson)الّتطبيقين األّول والثّاني باستخدام معامل ارتباط بيرسون

مناسبة ألغراض ىذه الّدراسة في ضوء ما توّصمت إليو  ة وقد عّدت ىذه القيم ( 0.86االرتباط )

 .الّدراسات الّسابقة من نتائج تتعّمق بثبات األداة

  (Cronbach-Alpha)ألفا -معادلة كرونباخ : تم استخدامريقة االّتساق الّداخميّ ثانًيا: ط

( ، 0.90)ستبانة لبلمعامل االّتساق الّداخمّي  مةقي بمغت وقد  :الداخميإليجاد معامل اإلتساق 

مناسبة ألغراض ىذه الّدراسة بناًء عمى ما توّصمت إليو الّدراسات الّسابقة  مةقد عّدت ىذه القيو 

 من نتائج ذات صمة بالثّبات. 



52 
 

 

 الثقافة التنظيميةاألداة الثّانية: استبانة 

 ذي العبلقةألدب الّنظرّي باالعتماد عمى االثقافة التنظيمية قامت الباحثة بتطوير استبانة        

(، ودراسة عشماوي 2003الفرحان )بالموضوع والّدراسات الّسابقة ذات الّصمة مثل دراسة 

وقد تكّونت االستبانة بصيغتيا  (، 2007حان )(، ودراسة فر 2006(، ودراسة عبد اإللو )2006)

بصيغتيا األّولّية. وقد أعطي الثقافة التنظيمية ( يبّين استبانة 1فقرة، والممحق ) (29لّية من )األوّ 

( الخماسّي، وكانت أبدال Likertلكّل فقرة من فقرات االستبانة وزن متدّرج وفق سّمم ليكرت)

درجات، والبديل  اإلجابة ىي: دائًما، غالًبا، أحياًنا، نادًرا، أبًدا، وقد أعطي البديل )دائًما( خمس

)غالًبا( أربع درجات، والبديل )أحياًنا( ثبلث درجات، والبديل )نادًرا( درجتين، والبديل )أبًدا( درجة 

 واحدة.

 "الثقافة التنظيميةصدق أداة الّدراسة الثّانية: "استبانة 

االستبانة تّم الـتّأّكد من صدق األداة بإيجاد الّصدق الّظاىرّي، إذ قامت الباحثة بعرض 

العموم الّتربوّية في كّل  اتة الّتدريس في كّميبصيغتيا األّولّية عمى عشرة محّكمين من أعضاء ىيئ

، كما ىو مبّين في والجامعة العربية المفتوحةمن: جامعة الّشرق األوسط، والجامعة األردنّية، 

تعديل، وما الّتعديل (، وذلك لمحكم عمى مدى صبلحّية الفقرات، وىل ىي بحاجة إلى 2الممحق )

%( من 80المقترح ليا )إن وجد(، إذ تّم اإلبقاء عمى الفقرات اّلتي حصمت عمى موافقة )

المحّكمين فأكثر، وتّم إجراء الّتعديبلت التي اقترحيا المحّكمون عمى الفقرات وأصبحت االستبانة 

 بصيغتيا الّنيائّية.( يبّين األداة 3( فقرة، والممحق )19بصيغتيا الّنيائّية مكّونة من )
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  الثقافة التنظيميةثبات أداة الّدراسة الثّانية:"استبانة  

، من خبلل الثقافة التنظيمية وىي استبانة تّم التّأّكد من ثبات أداة الّدراسة الثّانية

 اإلجراءات اآلتية: 

عادة االختبار(   لّتطبيق عمى عّينة : وذلك من خبلل ا(test-retest)أّواًل: طريقة )االختبار وا 

( معّمًما ومعّممة من خارج عّينة الّدراسة، إذ طبّقت االستبانة عمى أفرادىا وبعد 20مكّونة من )

مرور أسبوعين جرى إعادة تطبيق االستبانة عمى أفراد العّينة أنفسيم، وتّم حساب معامل االرتباط 

سون، وبمغت قيمة معامل االرتباط بين الّتطبيقين األّول والثّاني باستخدام معامل ارتباط بير 

، وتعد ىذه القيمة مقبولة ألغراض الثبات في ضوء ما توصمت إليو الدراسات السابقة (0.81)

 في ىذا المجال.

 (Cronbach-Alpha) ألفا -معادلة كرونباخ : تم استخداماالّتساق الّداخميثانًيا: طريقة 

وقد عّدت ىذه (، 0.89لبلستبانة ) ىذا المعاملغت قيمة إذ بم: إليجاد معامل اإلتساق الداخمي

 القيمة مناسبة ألغراض ىذه الّدراسة، مقارنة بما توّصمت إليو الّدراسات الّسابقة في ىذا المجال. 

 خامًسا: المعالجات اإلحصائّية 

لئلجابة عن الّسؤالين األّول والثّاني، تّم استخدام المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية  – 1

 والّرتب. 

لئلجابة عن الّسؤال الثّالث تّم استخدام معامل ارتباط بيرسون والجداول اإلحصائّية لتعّرف  – 2

 الّداللة المعنوّية لقيمة معامل االرتباط. 

لّسؤالين الّرابع والخامس تّم استخدام االختبار التّائي لعّينتين مستقّمتين لئلجابة لئلجابة عن ا – 3

 One- Way، كما استخدم تحميل اّلتباين األحادي ) والمؤىل العممي الجنس يعن متّغير 

ANOVA .لئلجابة عن متغّير الخبرة ) 
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 .متغّير الخبرةالفروق تبًعا ل( لتعّرف عائدّية Scheffe testتّم استخدام اختبار شيفيو ) – 4

عادة االختبار )  – 5  ( إليجاد ثبات األداتين. test - retestتّم استخدام طريقة االختبار وا 

 تّم استخدام معادلة كرونباخ ألفا إليجاد معامل االّتساق الّداخمّي لؤلداتين.  – 6

  



55 
 

 

 سادًسا: إجراءات الّدراسة 

 بعد تطوير استبانتي الّدراسة وتحديد مجتمع الّدراسة واختيار العّينة، تّم القيام باإلجراءات اآلتية: 

الحصول عمى كتاب تسييل ميّمة من رئيس جامعة الّشرق األوسط موّجو إلى وزارة   -1

الّتربية والّتعميم األردنّية لتسييل ميّمة الباحثة في تطبيق أداتي الّدراسة عمى أفراد 

 (.4لّعينة كما في الممحق )ا

لحصول عمى كتاب تسييل ميّمة موّجو من وزارة الّتربية والّتعميم لكّل من: مديرّيات ا  -2

الّتربية والّتعميم الّتسع التّابعة لمحافظة العاصمة عّمان وىي: ) لواء قصبة عّمان، ولواء 

لّسير، ولواء ماركا، الجامعة، ولواء سحاب، ولواء القويسمة، ولواء ناعور، ولواء وادي ا

ولواء الجيزة، ولواء الموّقر( لتسييل ميّمة الباحثة في تطبيق دراستيا، كما في الممحق 

(5.) 

الحصول عمى اإلحصائّية المتعّمقة بالّدراسة من وزارة الّتربية والّتعميم في محافظة   -3

 (.6)كما في الممحق  ( 2018-2017لمعام الدراسي) العاصمة عّمان حسب المديرّية

الجامعة ولواء ربية والّتعميم لمواء الحصول عمى كتاب تسييل ميّمة موّجو من مديرّية التّ   -4

التّابعة لممديرّية لتسييل  األساسية الخاصةالمدارس  ناعور ولواء وادي السير إلى مديري

 (.7ميّمة تطبيق أداتي الّدراسة كما في الممحق )

 التّأّكد من ثبات أداتي الّدراسة.  -5

 بيق االستبانات عمى الّعينة التي تّم تحديدىا.تط  -6

 %(. 100جمع االستبانات بعد االنتياء من تعبئتيا وكانت نسبة االسترجاع )  -7

 (. SPSSتحميل البيانات إحصائيًّا باستخدام الّرزمة اإلحصائّية )   -8
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لمحكم عمى المتوسطات الحسابية لمذكاء األخبلقي، و درجة  تّم استخدام المعادلة اآلتية -9

 : ممارسة مديري المدارس لمثقافة التنظيمية من وجية نظر المعممين.

 القيمة الّدنيا لمبديل   –طول الفئة = القيمة العميا لمبديل 

 عدد المستويات                          

                           5 – 1       =4      =1.33   

                             3            3       

 (  2.33 – 1)         تكون الدرجة المنخفضةو بذلك 

 (  3.67 – 2.34)            تكون الدرجة المتوسطةو 

 (  5.00 – 3.68)              تكون الدرجة المرتفعةو 
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 لفصل الرّابعا

 الّدراسةنتائج 
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 الفصل الرّابع

 نتائج الّدراسة

تناول ىذا الفصل عرًضا لنتائج الّدراسة التي تّم الّتوّصل إلييا من خبلل اإلجابة عن أسئمتيا، 

 وعمى النحو اآلتي:

الذكاء األخالقي لدى  ما درجةأّواًل: الّنتائج المتعّمقة باإلجابة عن الّسؤال األّول الذي نّصو: 

 مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين؟؟

 والدرجةلئلجابة عن ىذا الّسؤال تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب 

ي محافظة العاصمة ف األساسية الخاصةلدى مديري المدارس  االخبلقيلفقرات استبانة الّذكاء 

 ( ُيبّين ذلك.4عّمان من وجية نظر المعّممين، والجدول )

(4الجدول )    

األساسية لدى مديري المدارس  االخالقيلّذكاء ا لدرجةالمتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب 
 .في محافظة العاصمة عّمان من وجية نظر المعّممين مرّتبة تنازليًّا الخاصة 

المتوّسط  الفقرة الّتسمسل
 الحسابيّ 

االنحراف 
 الدرجة  الّرتبة المعياريّ 

يؤكد المدير عمى ضرورة تحكيم العاممين  8
 لضميرىم في انجاز األعمال

 مرتفعة 1 0.64 3.78

 مرتفعة 2 0.71 3.76 يحترم المدير جميع العاممين دون استثناء 4

يساعد تمتع المدير بالذكاء األخبلقي في  5
عن مختمف أنواع العنف االبتعاد  

 مرتفعة 3 0.60 3.71

يؤكد المدير عمى ضرورة ضبط العاممين  3
 النفعاالتيم

 مرتفعة 4 0.63 3.70

يعمل المدير عمى تشجيع العاممين لمتفكير  2
 بطريقة صحيحة

 مرتفعة 5 0.64 3.69
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يحكم المدير ضميره في األعمال التي   17
 ينجزىا العاممون

 مرتفعة 6 0.66 3.68

يؤكد المدير عمى ضرورة إظيار التعاطف  1
 بين العاممين

 متوسطة 7 0.63 3.67

يؤكد المدير عمى أىمية احترام العاممين  13
 لبعضيم بعضا

 متوسطة 7 0.65 3.67

يعدل المدير بين العاممين في المدرسة  6  متوسطة 9 0.66 3.64 

يعمل المدير عمى تنمية روح المواطنة لدى  10
 العاممين

 متوسطة 9 0.67 3.64

 متوسطة 9 0.68 3.64 يفكر المدير بطريقة مناسبة 14

 متوسطة 9 69. 3.64 ينمي المدير سمة التعاطف لدى العاممين 16

في المدرسة مينيتفقد المدير أحوال العام  11  متوسطة 13 0.68 3.63 

 متوسطة 14 0.66 3.62 ينمي المدير سمة التسامح بين العاممين 7

يتعاون المدير مع العاممين من اجل تعزيز  15
 سمة التعاون لدييم

 متوسطة 14 0.66 3.62

يسيطر المدير عمى انفعاالتو  20  متوسطة 16 0.72 3.60 

 متوسطة 17 0.71 3.58 يحترم المدير آراء العاممين 18

يقدر المدير الجيود التي يبذليا العاممون في  21
 المدرسة

 متوسطة 18 0.71 3.57

خرينالمدير في نفسو أوال قبل اآليفكر  9  متوسطة 19 0.71 3.56 

 متوسطة 19 0.71 3.56 يضحي المدير براحتو من أجل اآلخرين 22

يعمل المدير عمى تعزيز سمة العدالة لدى  12
 العاممين 

 متوسطة 21 0.72 3.53

يظير المدير إىتمامو بالعاممين  19  متوسطة 22 0.68 3.52 

 متوسطة 23 0.70 3.51 يبث المدير روح التعاون بين العاممين 24

 متوسطة 24 0.72 3.50 يعزز المدير السموك اإليجابي لمعاممين 23

 متوسطة 0.51 3.62 الّدرجة الكمّية
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لدى مديري  االخبلقي( أّن المتوّسط الحسابّي لمّدرجة الكمّية لمّذكاء 3ُيبلحظ من الجدول )

الدرجة جاء في  في محافظة العاصمة عّمان من وجية نظر المعّممين األساسية الخاصةالمدارس 

في  الفقراتجاءت و (،0.51( بانحراف معيارّي )3.62، إذ بمغ المتوّسط الحسابّي )المتوسطة

(، 3.50 -3.78تراوحت المتوّسطات الحسابّية ما بين)، فقد ة والمتوسطةالمرتفع الدرجتين

يؤكد المدير عمى ضرورة تحكيم العاممين "  ( والتي تنص عمى8الفقرة )األولى في الّرتبة  توجاء

درجة ( وب0.64(، وانحراف معيارّي )3.78بمتوّسط حسابّي ) لضميرىم في انجاز األعمال "

" يحترم المدير جميع العاممين  ( والتي تنص عمى 4وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة )، ةمرتفع

في  ت، وجاءدرجة مرتفعة(، وب0.71( وانحراف معيارّي )3.76دون استثناء " بمتوّسط حسابّي )

يبث المدير روح التعاون بين العاممين"  ( والتي تنص عمى "24الفقرة )الّرتبة ما قبل األخيرة 

في الّرتبة  ت وجاء ة،درجة متوسط( وب0.70( وانحراف معياري )3.51بمتوسط حسابي )

بمتوّسط حسابّي  " "يعزز المدير السموك اإليجابي لمعاممين ( والتي تنص عمى23الفقرة )األخيرة 

 .وبدرجة متوسطة  (0.72( وانحراف معيارّي )3.50)

      

ثانًيا: نتائج اإلجابة عن سؤال الّدراسة الثّاني والذي نّصو: ما درجة ممارسة مديري المدارس 

 ية الخاصة في محافظة العاصمة عمان لمثقافة التنظيمية من وجية نظر المعممين؟االساس

الّرتب و لئلجابة عن ىذا الّسؤال تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية         

 لمثقافة التنظيميةفي محافظة العاصمة عّمان  األساسية الخاصةممارسة مديري المدارس  لدرجة

 ( يوّضح ذلك:5من وجية نظر المعّممين، والجدول )
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 (5ل)الجدو

في  األساسية الخاصةممارسة مديري المدارس  لدرجةالمتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب 
 من وجية نظر المعّممين مرّتبة تنازليًّا. لمثقافة التنظيميةمحافظة العاصمة عّمان 

 المتوّسط الفقرة  الّتسمسل
 الحسابيّ 

 االنحراف
 المعياريّ 

 درجة  الّرتبة
 الممارسة

9  
 ٌعززالمدٌرروحالعملالتعاونً

 متوسطة 1 0.65 3.63

10  
 ٌنجزالعاملونأعمالهمحتىفًغٌابالرقابةاإلدارٌة

 متوسطة 2 0.71 3.60

تقديم مصمحة المدرسة عمى مصمحتو  يحرص المدير عمى 1
 الخاصة

 متوسطة 3 0.65 3.58

 متوسطة 4 0.72 3.56 يساعد المدير العاممين عمى االلتزام بالتشريعات اإلدارية 6

 متوسطة 5 0.72 3.55 يمتزم المدير بإنجاز الميمات المنوطة بو 3

تساعد اإلجراءات التنظيمية  المدرسية عمى تييئة مناخ  5
 مناسب يشجع عمى االلتزام بالعمل

 متوسطة 6 0.72 3.53

عمى العاممين المخالفين االنضباطيةتطبيق التعميمات اإلدارية  7  متوسطة 7 0.68 3.52 

13  
ٌتمتنفٌذالقراراتالتًٌتماتخاذهامنقبلالمدٌروٌلتزم

 العاملونبها

 متوسطة 7 0.69 3.52

11  
تسودالقٌماإلٌجابٌةفًبٌئةالمدرسةمثل)الصدق،

 األمانة(

 متوسطة 9 0.70 3.51

12  
ٌتمالفصلبٌنمتطلباتالعملوالعالقاتالشخصٌةمع

 العاملٌن

 متوسطة 10 0.71 3.50

14  
 ٌعداألداءمعٌارامهمالتقوٌمالعاملٌن

 متوسطة 11 0.71 3.49

 متوسطة 11 0.73 3.49 تتسم اإلجراءات التنظيمية لمدير المدرسة بالعدالة 2

العاممينيمتزم المدير بالحضور مبكرا قبل  4  متوسطة 11 74. 3.49 

ينمي المدير االتجاىات االيجابية نحو االلتزام بالعمل لدى  8
 العاممين

 متوسطة 14 0.71 3.45

15  
تسعىإدارةالمدرسةالىمشاركةأعضاءالهٌئة

المدرسٌةالقراراتالتدرٌسٌةفًصنع  

 متوسطة 15 0.85 3.15

16  
العلمًبهدفتكرٌمتشجعإدارةالمدرسةحالةالتنافس

 المبدعٌنمنالعاملٌن

 متوسطة 16 0.95 2.88
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17  
تسعىإدارةالمدرسةإلىترسٌخالنهجالدٌموقراطًبٌن

 أعضاءالهٌئةاإلدارٌةوالهٌئةالتدرٌسٌة

 متوسطة 17 0.99 2.64

18  
 التعلٌماتالمتعلقةبتنفٌذالعملٌةالتربوٌةواضحةتماما

 متوسطة 18 0.94 2.60

19  
 العالقاتغٌرالرسمٌةهًالسائدةفًالمدرسة

 متوسطة 19 0.94 2.58

 متوسطة 0.51 3.33 الكمّية الّدرجة

في محافظة  األساسية الخاصةممارسة مديري المدارس  درجة( إلى أّن 5ُيشير الجدول )

المتوّسط ، إذ بمغ متوسطةً  تمن وجية نظر المعّممين كان لمثقافة التنظيميةالعاصمة عّمان 

درجة (، وجاءت فقرات ىذه االستبانة في ال0.51( بانحراف معيارّي )3.33الحسابّي )

(، وجاءت في الّرتبة األولى 2.58 – 3.63، إذ تراوحت المتوّسطات الحسابية بين )ةالمتوّسط

( 3.63"، بمتوّسط حسابّي )روح العمل التعاوني المدير ُيعزز( والتي تنّص عمى "9الفقرة )

ينجز العاممون أعماليم حتى في ( والتي تنّص عمى "10الفقرة ) تيا( تم0.65وانحراف معيارّي )

وجاءت في الّرتبة ما  (0.71( وانحراف معيارّي )3.60غياب الرقابة اإلدارية " بمتوّسط حسابّي )

"  اة واضحة تمام( التي تنّص عمى "التعميمات المتعمقة بتنفيذ العممية التربوي18قبل األخيرة الفقرة )

( 19( ، وفي الّرتبة األخيرة جاءت الفقرة )0.94( وانحراف معيارّي )2.60بمتوّسط حسابّي )

( 2.58" بمتوّسط حسابّي ) ىي السائدة في المدرسة الرسمية غير العبلقاتوالتي تنّص عمى "

 .(0.94وانحراف معيارّي )

داللة ىل ىناك عالقة ذات نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث والذي نصو:  ثالثًا:

( بين درجة الذكاء االخالقي لدى مديري المدارس α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى )

 ؟ة التنظيميةاالساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان ودرجة ممارستيم لمثقاف



63 
 

 

لئلجابة عن ىذا الّسؤال تّم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين الّدرجة الكّمية الستبانة         

قد بمغت قيمة معامل اإلرتباط ، و الثقافة التنظيميةوالّدرجة الكّمية الستبانة  االخبلقيالّذكاء 

 (.α ≤ 0.05مستوى )( وىي ذات داللة إحصائية عند 0.62)

 

ىل توجد فروق ذات داللة  رابعًا: نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع والذي نصو" 

( في درجة الذكاء األخالقي لدى مديري المدارس α  ≤  0.05احصائية عند مستوى )

    الخاصة في محافظة العاصمة عمان تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤىل العممي؟األساسية 

 تّمت اإلجابة عن ىذا الّسؤال وفًقا لمتغّيراتو وعمى الّنحو اآلتي:       

 متغّير الجنس: -أ 

مديري لدى  االخبلقيالّذكاء  درجةة واالنحرافات المعيارّية لتّم حساب المتوّسطات الحسابيّ  

في محافظة العاصمة عّمان تبًعا لمتغّير جنس المعّمم، كما تّم  األساسية الخاصة المدارس

 ( ُيبّين ذلك.6( لعّينتين مستقّمتين والجدول )t-testاستخدام االختبار التّائي )
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 (6الجدول )

لدى  األخالقي الّذكاء  درجةلّتائي لعّينتين مستقّمتين لالمتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية واالختبار ا
 في محافظة العاصمة عّمان  تبًعا لمتغير جنس المعّمم. األساسية الخاصةمديري المدارس 

 مستوى الّداللة قيمة ت االنحراف المعياريّ  المتوّسط الحسابيّ  العدد الجنس 

 الّدرجة الكّمية
الذكاء  لدرجة

 االخالقي

 0.61 3.66 95 ذكور

0.842 0.401 

 0.47 3.61 218 إناث

وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى عدم ( 6أظيرت الّنتائج في الجدول )

(0.005α≤ بين المتوّسطات الحسابّية )األساسية الخاصةفي المدارس  االخبلقي لدرجة الذكاء 

في محافظة العاصمة عّمان من وجية نظر المعّممين ُتعزى لمتغّير الجنس في الّدرجة الكّمية إذ 

 .( ≥0.401α( وبمستوى ) 0.842بمغت القيمة التّائّية )

 متغّير الخبرة: -ب 

مديري لدى  االخبلقيالّذكاء  درجةة واالنحرافات المعيارّية لتّم حساب المتوّسطات الحسابيّ        

العاصمة عّمان من وجية نظر المعّممين، تبًعا لمتغّير محافظة  في األساسية الخاصة المدارس

 ( ُيبّين ذلك.7خبرة المعّمم، والجدول )
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 (7الجدول )

في   األساسية الخاصةلدى مديري المدارس  االخالقيالّذكاء  درجةة واالنحرافات المعيارّية لالمتوّسطات الحسابيّ 
 الخبرة لممعّمم. عّمان تبًعا لمتغّير محافظة العاصمة

 

المتوّسط  العدد مستويات متغّير الخبرة البعد
 االنحراف المعياريّ  الحسابيّ 

 الّدرجة الكّمية
 الذكاء االخبلقي لدرجة

 0.57 3.68 112 أقل من خمس سنوات

من خمس سنوات إلى أقل من عشر 
 سنوات

126 3.50 0.49 

 0.40 3.76 75 سنوات فأكثرعشر 

الّذكاء  درجةبين المتوّسطات الحسابّية ل ( وجود فروق ظاىرّية7ُيبلحظ من الجدول )

في محافظة العاصمة عّمان، تبًعا لمتغّير خبرة  األساسية الخاصةلدى مديري المدارس  االخبلقي

فأكثر( عمى أعمى متوّسط الّدرجة الكّمية، إذ حصل أصحاب فئة الخبرة )عشر سنوات في المعّمم، 

( إذ بمغ متوّسطيم أقل من خمس سنوات(. يمييم أصحاب فئة الخبرة )3.76حسابّي بمغ )

إلى أقل من عشر  (، في حين جاء أصحاب فئة الخبرة ) من خمس سنوات3.68الحسابّي )

لمتوّسطات (، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين ا3.50( بالّرتبة األخيرة بمتوّسط حسابّي )سنوات

 One)( تّم تطبيق تحميل التّباين األحادّي α≤0.05الحسابّية ذات داللة إحصائّية عند مستوى )

- Way ANOVA) ( 8وجاءت الّنتائج كما في الجدول.) 
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 (8الجدول )

لدى مديري  االخالقيالّذكاء  درجةحسابّية لبين المتوّسطات ال يجاد داللة الفروقتحميل الّتباين األحادّي إل
 الخبرة لممعّمم. معّممين تبًعا لمتغّيرفي محافظة العاصمة عّمان من وجية نظر ال األساسية الخاصةالمدارس 

مجموع  الّتباينمصدر 
 المرّبعات

متوّسط  درجة الحرّية
 المرّبعات

مستوى  ف
 الّداللة

 0.001 7.343 1.851 2 3.703 بين المجموعات

 0.252 310 78.161 داخل المجموعات
 

 312 81.864 المجموع 
 



(α≤0..0.(وجودفروقذاتداللةإحصائٌةعندمستوى)8أظهرتالنتائجفًالجدول)

فًدرجةالذكاءاألخالقًلدىمدٌريالمدارساألساسٌةالخاصةفًمحافظةالعاصمةعمان

(،وللتعرفإلىعائدٌةالفروقتم303.3تبعالمتغٌرخبرةالمعلمإذبلغتالقٌمةالفائٌة)

(ٌبٌنالنتائج.9للمقارناتالبعدٌة،والجدول)(Scheffe)إستخدامإختبارشٌفٌه

 (9الجدول )

لدى مديري المدارس  االخالقيالّذكاء  درجةبين المتوّسطات الحسابّية ل تائج اختبار شيفيو لممقارنات البعدّيةن
 الخبرة لممعّمم. لمعّممين تبًعا لمتغّيرفي محافظة العاصمة عمّان من وجية نظر ا األساسية الخاصة

 البعد
 

 
المتوّسط  مستويات متغّير الخبرة

 الحسابيّ 
 

أقّل من خمس 
 سنوات

من خمس 
سنوات إلى 
أقل من عشر 

 سنوات

عشر سنوات 
 فأكثر

 الّدرجة الكّمية

  -0.08 * 0.18 - 3.68 أقل من خمس سنوات
من خمس سنوات إلى أقل من 

 عشر سنوات
3.50 - - 0.26-* 

    3.76 عشر سنوات فأكثر
لدى مديري المدارس  االخبلقيالّذكاء  درجة روق في( أّن الف9يبلحظ من الجدول )       

في محافظة العاصمة عّمان من وجية نظر المعّممين تبًعا لفئات متغّير الخبرة  األساسية الخاصة
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( و)عشر سنوات أقل من خمس سنواتالخبرة ) تيعمى الّدرجة الكّمية تعزى لممعّممين ذوي فئ

 .فأكثر(

 متغّير المؤّىل العممّي: -ج 

لدى  االخبلقيالّذكاء  درجةة واالنحرافات المعيارّية لسابيّ تّم حساب المتوّسطات الح        

 المؤىل العمميّير في محافظة العاصمة عّمان تبًعا لمتغ األساسية الخاصة مديري المدارس

 ( ُيبّين ذلك.10( لعّينتين مستقّمتين والجدول )t-testممعّمم، كما تّم استخدام االختبار التّائي )ل

 (10الجدول )

لدى  األخالقي الّذكاء  درجةلّتائي لعّينتين مستقّمتين لالحسابّية واالنحرافات المعيارّية واالختبار ا المتوّسطات
 .المؤىل العممي لممعممفي محافظة العاصمة عّمان  تبًعا لمتغير  األساسية الخاصةمديري المدارس 

 
المؤىل 
المتوّسط  العدد العممي

 الحسابيّ 
االنحراف 
مستوى  قيمة ت المعياريّ 

 الّداللة

 الّدرجة الكّمية
لمستوى الذكاء 

 االخبلقي

 0.52 3.62 250 بكالوريوس
ماجستير فما  0.785 -0.273

 فوق
63 3.64 0.50 

وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى عدم ( 10أظيرت الّنتائج في الجدول )

(0.005α≤ بين المتوّسطات الحسابّية لمّذكاء )في  األساسية الخاصةفي المدارس  االخبلقي

في الّدرجة  المؤىل العممي لممعمممحافظة العاصمة عّمان من وجية نظر المعّممين ُتعزى لمتغّير 

 .( ≥0.785α( وبمستوى ) -0.273الكّمية إذ بمغت القيمة التّائّية )

خامًسا: الّنتائج المتعّمقة باإلجابة عن الّسؤال الخامس، الذي نّصو: ىل توجد فروق ذات داللة 

( في درجة ممارسة الثقافة التنظيمية لدى مديري المدارس α ≤ 0.05احصائية عند مستوى )

 األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤىل العممي؟

 تّمت اإلجابة عن ىذا الّسؤال وفًقا لمتغّيراتو وعمى الّنحو اآلتي: 
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 متغّير الجنس: -أ        

ممارسة مديري  لدرجةتّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب 

تبًعا لمتغّير جنس  لمثقافة التنظيميةفي محافظة العاصمة عّمان  األساسية الخاصةالمدارس 

 ( ُيبّين ذلك.11( لعّينتين مستقّمتين والجدول )t-testمعّمم، كما تّم استخدام االختبار التّائي )ال

 (11الجدول )  

ممارسة مديري  لدرجة الّتائي لعّينتين مستقّمتين  المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية واالختبار
 تبًعا لمتغّير جنس المعّمم. لمثقافة التنظيميةفي محافظة العاصمة  األساسية الخاصةالمدارس 

مستوى  قيمة ت االنحراف المعياريّ  المتوّسط الحسابيّ  العدد الجنس 
 الّداللة

 الّدرجة الكّمية
لممارسة الثقافة 

 التنظيمية

 0.53 3.20 95 ذكور
2.997- 0.003 

 0.50 3.40 218 إناث

ذات داللة إحصائّية عند مستوى ( وجود فروق 11أظيرت الّنتائج في الجدول )

(α≤0.05 في الّدرجة الكّمية )في محافظة العاصمة  األساسية الخاصةممارسة مديري المدارس ل

( ولصالح α≤0.003(، عند مستوى )-2.997إذ بمغت القيمة التّائّية ) لمثقافة التنظيميةعّمان 

 . االناث

 (.2007) واختمفت ىذه الدراسة مع ما توصمت إليو دراسة فرحان

 متغّير الخبرة: -ب 

ممارسة مديري المدارس لدرجة تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية         
تبًعا لمتغّير الخبرة لممعّمم،  لمثقافة التنظيمية في  محافظة العاصمة عّمان  األساسية الخاصة

 ( ُيبّين ذلك.12والجدول )
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 (12الجدول )

في محافظة   األساسية الخاصة ممارسة مديري المدارس  لدرجة المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية 
 تبًعا لمتغّير الخبرة لممعّمم. لمثقافة التنظيمية العاصمة عّمان 

ممارسة  لدرجة( وجود فروق ظاىرّية بين المتوّسطات الحسابّية 12ُيبلحظ من الجدول )        

تبًعا لمتغّير  لمثقافة التنظيميةفي محافظة العاصمة عّمان،  األساسية الخاصةمديري المدارس 

و)أقل  الخبرة لممعّمم في الّدرجة الكّمية، إذ حصل أصحاب فئة الخبرة من )عشر سنوات فأكثر( 

(. وجاء أصحاب فئة الخبرة )من 3.39عمى أعمى متوسط حسابّي بمغ )من خمس سنوات( 

فيما  (، ولتحديد3.24خمس سنوات إلى أقّل من عشر سنوات( بالّرتبة الثّانية بمتوّسط حسابّي)

( α≤0.05إذا كانت الفروق بين المتوّسطات الحسابّية ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )

( وجاءت الّنتائج كما في الجدول One- Way ANOVAتّم تطبيق تحميل التّباين األحادّي )

(13.) 

 (13الجدول )

األساسية بين المتوّسطات الحسابّية لدرجة ممارسة مديري المدارس  يجاد داللة فروقتحميل الّتباين األحادّي إل
 من وجية نظر المعّممين تبًعا لمتغّير الخبرة لممعّمم. لمثقافة التنظيميةفي  محافظة العاصمة عّمان  الخاصة

 مصدر الّتباين
مجموع 
 المرّبعات

درجة 
 الحرّية

متوّسط 
 ف المرّبعات

مستوى 
 الّداللة

 الكّميةالّدرجة 

 0.044 3.158 0.826 2 1.651 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

81.062 310 0.261   

    312 82.713 المجموع

 االنحراف المعياريّ  المتوّسط الحسابيّ  العدد مستويات متغّير الخبرة

 0.51 3.39 112 أقّل من خمس سنوات

 0.49 3.24 126 من خمس سنوات إلى أقّل من عشر سنوات

 0.50 3.39 75 عشر سنوات فأكثر
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( وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى 13أظيرت الّنتائج في الجدول )        

(α≤0.05 )في الخاصةاألساسية ممارسة مديري المدارس  لدرجةالمتوّسطات الحسابّية  بين 

الخبرة لممعّمم  لمعّممين ُتعزى لمتغّيرمن وجية نظر ا لمثقافة التنظيميةالعاصمة عّمان  محافظة 

(، ولمّتعّرف إلى α≤0.044( عند مستوى )3.158في الّدرجة الكّمية، إذ بمغت قيمة "ف" )

( ُيبّين 14ول )لممقارنات البعدّية، والجد (Scheffe)عائدّية الفروق تّم استخدام اختبار شيفيو 

 ذلك.

 (14الجدول)

األساسية ممارسة مديري المدارس  لدرجةنتائج اختبار شيفيو لممقارنات البعدّية بين المتوّسطات الحسابّية 

 لممعّمم. من وجية نظر المعّممين تبًعا لمتغّير الخبرة لمثقافة التنظيميةمحافظة العاصمة عّمان في   الخاصة

ممارسة مديري المدارس  لدرجة( أّن الفروق في الّدرجة الكّمية 14يبلحظ من الجدول )

 تيتعزى لممعّممين ذوي فئ لمثقافة التنظيميةفي محافظة العاصمة عّمان  األساسية الخاصة 

 الخبرة )عشر سنوات فأكثر( و)أقّل من خمس سنوات(.

 

 

 
 مستويات متغّير

 المؤّىل العمميّ  
المتوّسط 
 الحسابيّ 

أقّل من خمس 
 سنوات

من خمس 
سنوات إلى أقّل 
من عشر 
 سنوات

عشر سنوات 
 فأكثر

 0 *0.15 - 3.39 أقّل من خمس سنوات
من خمس سنوات إلى أقّل من 

 عشر سنوات

3.24 

 - 0.15*- 

 -   3.39 فأكثرعشر سنوات 
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 متغّير المؤّىل العممّي:–ج 

لدى  درجة ممارسة الثقافة التنظيمية رافات المعيارّية لواالنحتّم حساب المتوّسطات الحسابّية      

المؤىل العممي تبًعا لمتغّير  لمثقافة التنظيمية في عّمان األساسية الخاصةمديري  المدارس 

 ( ُيبّين ذلك.15( لعّينتين مستقّمتين والجدول )t-test، كما تّم استخدام االختبار التّائي )لممعمم

 (15الجدول )

مديري المدارس  لدرجة ممارسةالمتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية واالختبار الّتائي لعّينتين مستقّمتين 
 .المؤىل العممي لممعممتبًعا لمتغير لمثقافة التنظيمية في محافظة العاصمة عّمان   األساسية الخاصة

 
المؤىل 
المتوّسط  العدد العممي

 الحسابيّ 
االنحراف 

مستوى  قيمة ت ريّ المعيا
 الّداللة

 الّدرجة الكّمية
 لمثقافة التنظيمية

 0.51 3.33 250 بكالوريوس
ماجستير فما  0.909 0.114

 فوق
63 3.32 0.54 

وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى عدم ( 15أظيرت الّنتائج في الجدول )

(0.005α≤ بين المتوّسطات الحسابّية ) في  األساسية الخاصةالمدارس لدرجة ممارسة مديري

المؤىل العممي من وجية نظر المعّممين ُتعزى لمتغّير لمثقافة التنظيمية محافظة العاصمة عّمان 

 .( ≥0.909α( وبمستوى ) 0.114في الّدرجة الكّمية إذ بمغت القيمة التّائّية ) لممعمم
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 الفصل الخامس

مناقشة النتائج والتوصٌات



كما للدراسة، الموضوعة األسئلة ضوء فً النتائج لمناقشة عرضا الفصل هذا تضمن

تضمنالتوصٌاتالتًتمالتوصلإلٌهافًإستناداإلىالنتائجوفٌماٌأتًعرضلذلك:

 ما درجةمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نص على ما ٌأتً:      

عمان من  ألساسٌة الخاصة فً محافظةالذكاء األخالقً لدى مدٌري المدارس ا

 وجهة نظر المعلمٌن؟

     ( الجدول فً النتائج المدارساألساسٌة4بٌنت مدٌري لدى األخالقً الذكاء درجة أن )

بلغالمتوسطالحسابًالخاصةفًمحاف إذ ظةعمانمنوجهةنظرالمعلمٌنكانتمتوسطة،

(3.62( معٌاري بإنحراف المرتفعة0.51( الدرجتٌن فً اإلستبانة هذه فقرات وجاءت )

بٌن) الحسابٌةما النتٌجة3.50-3.78والمتوسطةإذتراوحتمتوسطاتها وقدتعزىهذه ،)

ٌلجأ أن ضرورة على المدٌر تأكٌد بأداءإلى قٌامهم عند لتحكٌمها ضمائرهم إلى المعلمون

المهماتالمكلفٌنبها،لمالهمنفائدةكبٌرةتعودعلٌهموعلىتحقٌقأهدافالمدرسة،وبالتالً

فإنذلكسٌؤديإلىاحترامالمعلمٌنألنفسهموإحترامالمدٌرلهموالذيبدورهٌعملعلىكسب

المد سٌكون وهكذا بهم، المدٌر فًإنجازثقة أنفسهم المعلمٌنصادقونمع ٌرعلىٌقٌنبأن

أعمالهم.

وٌساعدتمتعالمدٌربالذكاءاألخالقًبأنٌكونالمعلمونعلىثقةبأنمدٌرهمسٌعاملهم

بطرٌقةمناسبةبعٌداعنإستخداماألسالٌبغٌرالمناسبةفًالعملاإلداريالتربوي،ألنتمتع

النوعم نالذكاءلهأهمٌةكبٌرةتنعكسعلىفهمهواستٌعابهللمعلمٌنمعهوتقبلالمدٌربهذا

وبالتالً المتشدد، األسلوب استخدام عن بعٌدا األخطاء هذه تجاوز فً ومساعدتهم أخطائهم

ٌتعلق قادرٌنعلىتقبلأخطائهموضبطانفعاالتهمعندما ٌتوقعالمدٌرمنالعاملٌنأنٌكونوا

األعما بإنجاز لتصحٌحاألمر المدٌر ٌتبعها قد التً الطرق ومن أهدافالمنظمة. وتحقٌق ل

عن البعد كل بعٌدا وإٌجابٌة صحٌحة بطرٌقة التفكٌر على ٌشجعهم أن هو العاملٌن أخطاء

المعلمونبطرٌقة ٌفكر عندما إذ المعلمٌن، علىأداء ٌنعكسسلبا السلبًالذيبدوره التفكٌر

بالفائدةعلٌهموعلىالمدرسة.صحٌحةوإٌجابٌةفإنذلكٌعود
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المهماتالتً فًتقوٌم ضمٌره علىتحكٌم ٌعمل المدٌر إلىأن النتٌجة تنسبهذه وقد

ٌنجزهاالعاملون،إذعندماٌشعرالمعلمونبأنمدٌرهمٌحكمضمٌرهفأنهذاسٌساعدهمعلى

نالتفكٌرالسلبًألنهمعلىإنجازأعمالهمبطرٌقةصحٌحةبعٌداعناألخطاءوسٌكونوابعٌداع

علمودراٌةبأنمدٌرهمعادلوٌعملعلىتحكٌمضمٌره.

إظهار داخلالمدرسةوهًضرورة ومناألمورالتًٌجبعلىالمدٌرأنٌؤكدعلٌها

التعاطفوالتسامحوالتعاونبٌنالمعلمٌنوالمدٌروبٌنالمعلمٌنأنفسهم،وأنٌؤكدأٌضاعلى

إحترا  فًتحقٌقاألهدافالتربوٌةضرورة كبٌرة لهمنفائدة لما بعضا المعلمٌنلبعضهم م

ولدٌه المعلمٌن استٌعابقضاٌا على قادر المدٌر أن والتعاطفٌعنً اإلحترام ألن للمدرسة

المقدرةعلىمواجهةصعوباتالعملومساعدةالمعلمٌنفًالتغلبعلىهذهالصعوباتوإٌجاد

ضالقضاٌاالشخصٌةالتًتواجههم.الحلولالمناسبةلبع

والبدأنٌكونالمدٌرعادالبٌنالمعلمٌنوأنالٌمٌزبٌنهم،فإذاشعرالمعلمبأنالمدٌر

إلى ذلكسٌؤدي فإن علىغٌره المعلمٌن أحد ٌفضل أنه أو العاملٌن بٌن التمٌٌز على ٌعمل

ومناألمورالتًٌجبعلىالمدٌرأنالتراخًفًإنجازاألعمالعدمتحقٌقأهدافالمدرسة.

ٌركزعلٌهاأٌضاهًتنمٌةروحالمواطنةلدىالمعلمٌنوالتأكٌدعلىأنعملٌةتحقٌقأهداف

ٌعنً ألنتحقٌقأهدافالمدرسة والمجتمع، عنجسرٌربطبٌنالمنظمة المنظمةهوعبارة

تحقٌقأهدافالمجتمع.

األخال بالذكاء المدٌر األعمالوتمتع إلنجاز مناسبة بطرٌقة ٌفكر المدٌر أن ٌعنً قً

األهداف هذه ربط عن فضال  للمعلمٌن الشخصٌة واألهداف المدرسة أهداف بٌن وٌوازن

بأهدافالمجتمع.وٌكونالمدٌرقادراعلىمواجهةجمٌعالمشكالتالتًقدتواجههوأنٌفكر

عنالسلبٌة،وٌجبعلىالم دٌرأنٌتفقدأحوالالمعلمٌنفًالمدرسة،بطرٌقةصحٌحةبعٌدا

على قادر المدٌر إلىأن النتٌجة تنسبهذه وربما كبٌرة. أهمٌة لهم بأن ذلكسٌشعرهم ألن

اإلستماعإلىالمعلمٌنوتلبٌةإحتٌاجاتهمومساعدتهمفًالتغلبعلىالصعوباتالتًتواجههم،

لٌست المعلمٌن ألحوال المدٌر تفقد عملٌة أن األعمالوذلك بأن التأكد وإنما مراقبة بعملٌة

منجزةبطرٌقةصحٌحةوأنالمدٌرٌتمتعبصفةالتواضعالتًتجعلهقرٌبامنالمعلمٌن.وأن

تفكٌرالمدٌربالطرٌقةالمناسبةٌعنًأنهٌعملعلىضبطإنفعاالتهوالسٌطرةعلٌهافًتعامله

معاآلخرٌنداخلالمدرسة.
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نتٌجةإلىأنالمدٌرٌبتعدعنالتفكٌرفًنفسهقبلاآلخرٌن،إذالبدلهوقدتعودهذهال

بأنٌتحلىباإلٌثاروٌفكرفًالمعلمٌنوالمدرسةقبلنفسه،ألنعملٌةاإلهتمامبالمعلمٌنٌعود

ٌخدم وبما بنفسه ٌهتم المدٌر بأن المعلمون شعر وإذا المدرسة. وعلى المدٌر على بالفائدة

 فإن اإلكتراثلمامصلحته وعدم منهم المطلوبة األعمال فًإنجاز ذلكسٌؤديإلىاإلهمال

قدٌنعكسسلباعلىتحقٌقاألهدافالمدرسٌة،لذلكالبدللمدٌرمنأنٌضحً ٌقولهوهذا

اإلحترام لهم ٌظهر وأن إلٌهم واإلستماع بهم واإلهتمام اآلخرٌن مساعدة اجل من براحته

عزٌزالسلوكاإلٌجابًلدىالمعلمٌنمنخاللتشجٌعهمعلىالتعاونوالتقدٌر،وٌعملعلىت

فٌمابٌنهموممارسةالعملالتعاونًالمشتركوالعملبروحالفرٌق.

 ,Nobhar & Nobhar)ونوبهار وإتفقتهذهالنتٌجةمعماتوصلتإلٌهدراسةنوبهار

متوسطا،(2013 كان المكتبة لموظفً األخالقً الذكاء مستوى أن نتائجها أظهرت التً

(بأنمستوىالذكاءاألخالقًلمٌكنمتوسطا.2010وإختلفتمعدراسةالطائً)

نً الذي نص على ما ٌأتً: ما درجة مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثا     

من وجهة  للثقافة التنظٌمٌة عمان سٌة الخاصة فًاألسا توافر مدٌري المدارس

 نظر المعلمٌن؟

الجدول)      فً المدارس5بٌنتالنتائج مدٌرو التًٌمارسها  التنظٌمٌة الثقافة درجة أن  )

األساسٌةالخاصةفًعمانمنوجهةنظرالمعلمٌنكانتمتوسطة،إذبلغالمتوسطالحسابً

فقراتفًالدرجةالمتوسطة،إذتراوحت(،وجاءتجمٌعال0.51(بإنحرافمعٌاري)3.33)

بٌن) ما2.58–3.63المتوسطاتالحسابٌة المدٌرغالبا إلىأن النتٌجة تعزىهذه وقد ،)

التعاونفٌما أهمٌة منخاللتوضٌح التعاونًبٌنالمعلمٌن، ٌعملعلىتعزٌزروحالعمل

 التعاون ٌعمل إذ تنجز، ٌجبأن التً لألعمال بالنسبة العملبٌنهم التخفٌفمنضغط على

وتقرٌبالعالقةبٌنالمعلمٌنوحتىعندغٌابالرقابةاإلدارٌةٌنجزالمعلمونمهماتهم،فكل

معلمٌكونمسؤوالعننفسهولٌسبحاجةإلىرقابةمنالمدٌر،وربماكانعلىعلمودراٌة

دارٌةلدىالمعلمٌنهًبأنمصلحةالمدرسةهًمصلحته.ومناألمورالتًتعززالرقابةاإل

لما المدرسةوالمعلمٌنعلىمصلحتهالشخصٌة، علىتقدٌممصلحة أنٌكونالمدٌرحرٌصا

لذلكمنتأثٌرإٌجابًعلىسٌرالعملفًالمدرسة.

اإللتزام أهمٌة على وٌشجعهم المعلمٌن ٌحث المدٌر أن إلى  النتٌجة هذه تعزى وقد

ملعلىالنهوضبمصلحةالمدرسةوتحقٌقأهدافهاوعلٌهقبلأنبالتشرٌعاتاإلدارٌةالتًتع
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ٌؤكدعلىأهمٌةهذهالتشرٌعاتاإلدارٌةأنٌلتزمبالمهماتالمنوطةبهوأنٌكونقدوةلغٌره

منحٌثاإللتزام،ألنالمعلمٌنٌنظرونإلىمدٌرهمكقائدلهم،وقدٌتبعونهفًجمٌعاألمور

صاحبتفكٌرسلبًفإنذلكسٌنعكسعلىالمعلمٌنبشكلالإراديوٌقلدونه،فإذاكانالمدٌر

مناسب مناخ تهٌئة على المدرسة فً التنظٌمٌة اإلجراءات تساعد وربما صحٌح. والعكس

للمعلمٌنإلنجازأعمالهمبصدقوأمانةحتىفًغٌابالرقابةاإلدارٌة.

للمعلم ٌوضح المدٌر أن إلى النتٌجة هذه تعود بالتشرٌعاتوربما اإللتزام ضرورة ٌن

اإلدارٌةواإلجراءاتالتنظٌمٌةوٌؤكدعلىإتباعها،وفًالمقابلٌجبأنٌكونالمدٌرحازما

فًحالةمخالفةالمعلمٌنلهذهالتشرٌعاتواألنظمةفالبدلهمنأنٌتخذإجراءتجاهالمعلمٌن

اتوعندماٌتمتطبٌقهذهالتشرٌعاتالمخالفٌنبأسلوبعادلحتىٌشعروابأهمٌةهذهالتشرٌع

فإنمناخالمنظمةسٌكونمناخاصحٌاتسودفٌهالقٌماإلٌجابٌةالتًتتطلبوجودهاالمؤسسة

التربوٌةمثلالصدقواألمانة،فهماقٌمتانأساسٌتانللعملاإلداريالتربوي.

بعٌناإلعتباروٌ هًضرورةومناألمورالتًٌجبعلىالمدٌرأنٌأخذها ؤكدعلٌها

الفصلمابٌنمتطلباتالعملومصالحالمعلمٌنالشخصٌة،إذالبدلهممنأنٌقدموامصلحة

المدرسةعلىجمٌعمصالحهمالشخصٌة.وقدتنسبهذهالنتٌجةإلىأنالمدٌرٌبٌنللمعلمٌنأن

عاملهمعالعاملٌنمصلحةالمدرسةهًمصلحتهموهناٌأتًدورهلٌبٌنلهممنخاللتفاعلهوت

بمصالحهم ٌهتم وإنما  المدرسة بمصلحة فقط ٌهتم ال وأنه ٌتصفبالعدالة مدٌر بأنه كافة،

الشخصٌةواحتٌاجاتهم،وحتىٌكونالمدٌرقائداالبدلهمنالحضورمبكراقبلالعاملٌنلٌبٌن

لهمأهمٌةإنجازاألعمالفًوقتهاوأنأيتأخٌرهولٌسلصالحهم.

القراراتالمتعلقةبالمنظمةحتى وٌجبعلىالمدٌرأنٌشركالمعلمٌنفًعملٌةإتخاذ

لمصلحة قرارات صنع على المقدرة لدٌهم وهل تفكٌرهم طرٌقة معرفة على قادرا ٌكون

المدرسةوقدتعزىهذهالنتٌجةإلىقٌامالمدٌربالعملعلىتكرٌمالعاملٌنالمبدعٌنفًإنجاز

تسودالمدرسةحالةمنالتنافسبٌنهم،وربماعكستطبٌعةالعالقةمابٌنالمدٌرأعمالهمحتى

والمعلمٌنسمةالعالقةغٌرالرسمٌةولكنلٌسبالدرجةالمرغوبة.وقدٌبدومنهذهالنتٌجةأن

العالقةالسائدةبٌناإلدارةوالمعلمٌنٌغلبعلٌهاالطابعالرسمًالذيقدٌعدهالمدٌرنوعامن

لتقٌدواأللتزامبالتشرٌعاتاإلدارٌة.ا



77 
 

 

لقدنظرتالباحثةإلىأنالدرجةالمتوسطةللثقافةالتنظٌمٌةإٌجابٌةوتمتمناقشةالنتائج

علىأساسذلك،إالأنهذهالنتٌجةلمتصلإلىمستوىالطموحالذيٌنبغًأنٌسودالمدرسة

األساسٌةاألردنٌة.

تفقت ىذه النتيجة م ( التي أكدت أن لمثقافة 2007ع ما توصمت إليو دراسة فرحان )وا 

ختمفت مع دراسة عشماوي )  (.2006التنظيمية أثر في سموك الموظفين، وا 

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث الذي نص على ما ٌأتً: هل هناك      

الذكاء األخالقً  درجة ( بٌن α≤0.05عالقة ذات داللة إحصائٌة عند مستوى )

ٌة الخاصة فً عمان ودرجة ممارستهم للثقافة لدى مدٌري المدارس األساس

 ؟التنظٌمٌة 

≤0.01وجودعالقةإرتباطٌةإٌجابٌةذاتداللةإحصائٌةعندمستوى)أظهرتالنتٌجة     

αلتنظٌمٌةإذبلغت(بٌنالدرجةالكلٌةإلستبانةالذكاءاألخالقًوالدرجةالكلٌةإلستبانةالثقافةا

(.0.0.قٌمةمعاملاإلرتباط)

وقدٌعزىسببهذهالعالقةاإلرتباطٌةاإلٌجابٌةبٌندرجةالذكاءاألخالقًودرجةالثقافة

التنظٌمٌةإلىأنلدرجةهذاالذكاءتأثٌركبٌرودورواضحفًإغناءالثقافةالتنظٌمٌةللمدرسة،

المتغٌرٌن بٌن الطردٌة للمدٌر،فالعالقة األخالقً الذكاء درجة إرتفعت كلما أنه إلى تشٌر

إرتفعتمعهادرجةالثقافةالتنظٌمٌة.إذٌؤديالمدٌروالمعلمونوالعاملوناآلخروندورافً

تحقٌقدرجةالثقافةالتنظٌمٌة.وحٌثأنالمدٌرهوقائدالمدرسة،والقائدهوالعنصرالفاعل

كانإتجاههٌكونعائداللمدٌروممارساتهاألخالقٌةواإلدارٌة.والمؤثر،فإنأيتأثٌرمهما

وربماتعودهذهالعالقةاإلرتباطٌةبٌنهذٌنالمتغٌرٌنإلىأنالثقافةالتنظٌمٌةفًالمدرسة

وأنمدٌر الثقافة هذه كانتاألخالقهًقاعدة فإذا إلىاألخالقوتقومعلٌها. األردنٌةتستند

ٌتمتع المعلمونالعاملونمعه،المدرسة ٌراه مقبولةمنالذكاءاألخالقًفًضوءما بدرجة

القائد للمدٌر األخالقً والذكاء التنظٌمٌة الثقافة بٌن إٌجابٌة لعالقة موضحة النتٌجة جاءت

التربويللمدرسة.
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مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع الذي نص على ما ٌأتً: هل توجد      

الذكاء األخالقً  ( فً درجةα ≤0.0.داللة إحصائٌة عند مستوى ) فروق ذات

عمان تعزى لمتغٌرات الجنس والخبرة  مدارس األساسٌة الخاصة فًلدى مدٌري ال

 والمؤهل العلمً؟

تمتمناقشةهذاالسؤالوفقاللمتغٌراتالواردةفٌهوعلىالنحواآلتً:

 متغٌر الجنس:          

 النتائج )أظهرت الجدول مستوى.فً عند إحصائٌة ذاتداللة فروق وجود عدم )

(.0.0≥αبٌنالمتوسطاتالحسابٌةلدرجةالذكاءاألخالقًلدىمدٌريالمدارساألساسٌة)

الخاصةفًالعاصمةعمانمنوجهةنظرالمعلمٌنتعزىلمتغٌرالجنس،إذبلغتالقٌمةالتائٌة

وبمستوى)08.0.) ).0..0≥αًالمعلمٌنوالمعلماتف إلىأن النتٌجة تعزىهذه وقد ،)

األخالقً الذكاء وصف فً متفقون عمان العاصمة محافظة فً الخاصة المدارساألساسٌة

المعلمٌن إستجابات فً مؤثرا ٌكن لم متغٌرا بوصفه الذكاء من النوع هذا وأن لمدٌرهم،

بماعكستهذهالنتٌجةأنالذكاءاألخالقًلٌسمتغٌراوالمعلمات،ولمٌحدثبٌنهمإختالفا.ور

غرٌبافًبٌئةعملالمعلمٌن،وأنالممارساتاألخالقٌةكماٌعكسهاذكاءالمدٌرهًاألخرى

الجنسٌن كال فإن ذلك عن فضال جنسهم، عن بغضالنظر المعلمٌن لدى ومعروفة مألوفة

لمواقفمشابهةولدٌهمخبراتقد تكونهًاألخرىمتشابهة،وإنإعدادهمٌتعرضونٌومٌا

وتأهٌلهمقبلالخدمةالٌختلفان،وٌخضعونللتعلٌماتوالتشرٌعاتاإلدارٌةذاتهاوالتًتصدر

ومناخ تنظٌمٌة بٌئة تهٌئة الذيٌؤديإلى األمر والتعلٌم، التربٌة هًوزارة واحدة منجهة

ملٌنفًالمدرسبةغالباماٌكونوامنمدرسًٌتأثربهمامنٌعملفًالمدرسة.وحٌثأنالعا

لتعكس النتٌجة جاءتهذه ٌكونواحدا، ٌكاد بهم بالمتغٌراتالمحٌطة وتأثرهم كالالجنسٌن،

إتفاقالمعلمٌنوالمعلماتعلىالدرجةالتًٌتمتعبهاالمدٌرونفًالذكاءاألخالقً.

 (.2008دراسة شحاتة )واتفقت ىذه النتيجة مع النتيجة التي توصمت إلييا 

 متغٌر الخبرة:

(α≤0.0.(وجودفروقذاتداللةإحصائٌةعندمستوى)8بٌنتالنتائجفًالجدول)     

فًدرجةالذكاءاألخالقًلدىمدٌريالمدارساألساسٌةالخاصةفًالعاصمةعمانمنوجهة
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فًالجدول(Scheffe)شٌفٌهنظرالمعلمٌن،تعزىلمتغٌرخبرةالمعلم،وأشارتنتائجاختبار

(إلىأنالفروقتعزىلذويالخبرة)منخمسسنواتالىعشرسنوات(وقدتعزىهذه9)

ٌستطٌعون خاللها من التً الخصائصالشخصٌة من الفئة أصحابهذه إمتالك إلى النتٌجة

أص من أعلى األخالقً الذكاء من ٌعكسدرجة والذي للمدٌر المالحظ السلوك حابإدراك

الفئتٌٌناألخرٌن.وقدتشٌرهذهالنتٌجةإلىأنالخبرةأحدالعواملالتًٌمكنالرجوعإلٌهافً

تفسٌردرجةالذكاءاألخالقًلدىالمدٌرٌنوبخاصةالخبرةالمتوسطةمنحٌثالفترةالزمنٌة،

لإلٌهموبهذاتعدإذعادةماتتمٌزهذهالفئةبالنشاطإلثباتالمقدرةعلىأداءالمهماتالتًتوك

المختلفة. الخبرات ذوي من األفراد بٌن اإلجابة فً فرق إحداث فً مؤثرا متغٌرا الخبرة

.(Balow, 2015)واختلفتهذهالنتٌجةمعماتوصلتإلٌهدراسةبالو

 (.2014واتفقت ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة محاسنة )

 المؤهل العلمً:

( الجدول فً  النتائج مستوى.0أظهرت عند إحصائٌة داللة ذات فروق وجود عدم )

(.0..0≥αًللذكاءاألخالقًفًالمدارساألساسٌةالخاصةف (بٌنالمتوسطاتالحسابٌة

محافظةالعاصمةعمانمنوجهةنظرالمعلمٌنتعزىلمتغٌرالمؤهلالعلمًللمعلمفًالدرجة

التائٌة)الكلٌةإذبلغت النتٌجةأنα≤0.80.(وبمستوى)-00.3.القٌمة (،وٌستدلمنهذه

المؤهلالعلمًمتغٌرغٌرمؤثرفًإدراكسلوكالمدٌرٌنالذيٌعكسدرجةالذكاءاألخالقً.

العلمٌةغٌرمختلفٌنفً أنالمعلمٌنوالمعلماتعلىإختالفمؤهالتهم  النتٌجة وتعنًهذه

 الذكاء درجة العلمٌةتقٌٌم المؤهالت أصحاب من المعلمٌن جمٌع وإن لمدٌرٌهم. األخالقً

وٌخضعون واحد مدٌر علٌهم وٌشرف واحدة مدرسٌة بٌئة إطار ضمن ٌعملون المتنوعة،

لضوابطوتعلٌماتواحدة،وتكٌفمعظمهممعهذهالبٌئةالمدرسٌة،لذلكلمٌكنلمتغٌرالعلمً

فًإستجاباتهمعنفقراتإستبانةالذكاءاألخالقًالمعتمدةأثرفًإحداثأيفرقبٌنالمعلمٌن

فًجمٌعالبٌاناتلهذهالدراسة.

وربماتنسبهذهالنتٌجةإلىأنالمعلمبغضالنظرعنالمؤهلالعلمًلدٌهالمقدرةعلى

الذكاءالترتب أوالتقدٌرلهذا التقٌٌم وٌبدوأنعملٌة الذكاءاألخالقًلمدٌره، طبالمؤهلتقٌٌم

العلمًللمعلم،وقدترتبطبدرجةشعورهبالمدٌرمنخاللتعاملهمعهفًأثناءالدوامالمدرسً.
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النتٌجةأنالمعلمٌنمنحملةالمؤهالتالعلمٌةالمختلفةمتفقونعلىوصف وٌتضحمنهذه

الذكاءاألخالقًالذيٌتمتعبهمدٌروهم.

 (.2007مري )لتي توصمت إلييا دراسة الشواتفقت ىذه النتيجة مع النتيجة ا

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس الذي نص على ما ٌأتً: هل توجد    

 ( فً درجة ممارسة مدٌريα ≤0.0.فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى )

 اتتعزى لمتغٌر للثقافة التنظٌمٌة عمان ألساسٌة الخاصة فً محافظةالمدارس ا

 الجنس والخبرة والمؤهل العلمً؟

تمتمناقشةهذاالسؤالوفقاللمتغٌراتالواردةفٌهوعلىالنحواآلتً:

 * متغٌر الجنس:

≤0.0.(وجودفروقذاتداللةإحصائٌةعندمستوى)00أظهرتالنتائجفًالجدول)     

α الخاصة المدارساألساسٌة مدٌري لممارسة الكلٌة الدرجة فً للثقافة( عمان محافظة فً

( التائٌة بلغتالقٌمة إذ الجنس، المعلٌمنتعزىلمتغٌر نظر منوجهة  (،-.0099التنظٌمٌة

الجنسمنα(.0..3≤وبمستوى متغٌر أن النتٌجة هذه من وٌستدل المعلمات، ولصالح )

وصفالثقافةالمتغٌراتالمؤثرةفًإحداثإختالففًاإلجابةبٌنالمعلمٌنوالمعلماتعند

التنظٌمٌةفًمدارسهم.وقدٌعزىهذاالفرقإلىأنالمعلماتٌنظرنإلىالثقافةالتنظٌمٌةفً

ممارستها وأسلوب الثقافة هذه طبٌعة كانت وربما المعلمٌن. عن ٌختلف بشكل مدارسهن

ثق تناسبهم قد الذٌن المعلمٌن من أكثر بشكل المعلمات ٌناسب قد بمضامٌنها افةواإللتزام

هذه فً خصائصمعٌنة المعلماتٌفضلن أن إلى النتٌجة هذه تعود وقد بمواصفاتأخرى.

بسببالدوراإلجتماعًلكلطرفوالعاداتوالتقالٌدفضالعن المعلمون، الثقافةالٌفضلها

جاء وربما تأثٌرفًكالالجنسٌن. التًلها الثقافة تشكلهذه والتًبمجموعها العرفالسائد

فٌهالوصف ترغب لما مالئما الدراسة هذه فً المستخدمة اإلستبانة فً التنظٌمٌة للثقافة

المعلماتأكثرمماٌرغبفٌهالمعلمون.

(، ودراسة عثمان 2007ا توصمت إليو دراسة فرحان )واختمفت ىذه الدراسة مع م

(2017.) 



81 
 

 

 * الخبرة:

مستوىالداللة03أظهرتالنتائجفًالجدول) إحصائٌةعند ذاتداللة فروق وجود )

(.0.0≥αفًدرجةالثقافةالتنظٌمٌةلدىمدٌريالمدارساألساسٌةالخاصةفًعمانتبعا)

(،وأظهرتα≤...0.(وبمستوىداللة)30008لمتغٌرخبرةالمعلم،إذبلغتالقٌمةالفائٌة)

(Scheffe)اختبارشٌفٌهالنتائج فً.0الجدول) التنظٌمٌة أنالفروقفًمستوىالثقافة )

خمس )من الخبرة فئة ذوي لألفراد تعزى عمان العاصمة فً الخاصة األساسٌة المدارس

سنواتإلىأقلمنعشرسنوات(،و)عشرسنواتفأكثر(وربماٌعودالسببإلىأهمٌةالخبرة

لتطبٌقاتوالممارساتوأنماطالسلوكالتًتؤكدعلٌهاالثقافةالتنظٌمٌة،فًالوعًواإلدراكبا

إذوجدأنأصحابالخبرةالمتوسطةوالطوٌلةٌمٌلونإلىاإللتزامبالقٌموالمعتقداتولهموالء

غٌر زالوا ما الذٌن القصٌرة الخبرة أصحاب مع مقارنة التنظٌمٌة الثقافة نحو اكبر وانتماء

النتٌجةإلىأنالخبرةعاملمؤثرفًملمٌنبكثٌرم التنظٌمٌة،وقدتشٌرهذه الثقافة نمعالم

إستجاباتالمعلمٌن،وكلماطالتفترةالخبرةكانتأثٌرهاأكثروضوحا،لذلككانالفرقبٌن

أمطوٌلة أكانتمتوسطة سواء أصحابالخبرة وأقرانهم، القصٌرة المعلمٌنمنذويالخبرة

ٌجة.واتفقتهذهالنت

 (.2009واتفقت ىذه الدراسة مع ما توصمت إليو دراسة الغامدي )

 * المؤهل العلمً:

0.0.(عدموجودفروقذاتداللةإحصائٌةعندمستوى)00أظهرتالنتائجفًالجدول)     

≥αًالتنظٌمٌةعمانمدارساألساسٌةالخاصةفًالدرجةممارسةمدٌري(ف تبعاللثقافة

(،α≤09.9.(وبمستوىداللة).000.لمتغٌرالمؤهلالعلمًللمعلم،إذبلغتالقٌمةالتائٌة)

إختالففًإستجابات فًإحداثفرقأو المؤثرة المتغٌراتغٌر المتغٌرمن أنهذا وٌبدو

فً ٌختلفون ال المتنوعة المؤهالت حملة من المستجٌبٌن أن ٌبدو وقد والمعلمات، المعلمٌن

منثقافة الثقافةتعدجزءا ذلكأنهذه التنظٌمٌة، الثقافة درجةممارسة فًتحدٌد إستجاباتهم

ثقافتهم على طارئة وال غرٌبة ولٌست لدٌهم مألوفة فهً به، ومتأثرة منه ومنبثقة المجتمع

فًظلثقافة وترعرعوا نشأوا المعلمٌنبغضالنظرعنمؤهالتهم وحٌثأنجمٌع العامة.

ٌةتكادتكونمتماثلةوأنهذهالثقافةأثرتفًثقافةالمنظمةأوالمدرسة،ٌبدوواضحامجتمع

سبباإلتفاقعلىتحدٌددرجةالممارسةللثقافةالتنظٌمٌة.
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      (.2008واختمفت ىذه الدراسة مع ما توصمت إليو دراسة الميثي )     

 ثانٌا: التوصٌات

استناداإلىنتائجهذهالدراسةفإنالباحثةتوصًبماٌأتً:

0 أن إلى األول السؤال نتائج أشارت الدرجة. مدٌري لدى األخالقً مدارسالذكاء

،وعلٌهٌوصىبضرورةمنوجهةنظرالمعلمٌنكانتمتوسطةعماناألساسٌةالخاصةفً

رٌنتتعلقبالذكاءاألخالقًمنحٌثماهٌتهوأهمٌتهتنظٌمدوراتتدرٌبٌةوندواتعلمٌةللمدٌ

للعملاإلداريالتربوي.

0 مدٌري. لدى التنظٌمٌة الثقافة ممارسة درجة أن إلى الثانً السؤال نتائج أشارت

المدارساألساسٌةالخاصةفًالعاصمةعمانمنوجهةنظرالمعلمٌنكانتمتوسطة.وعلٌه

 دورات بتنظٌم عنٌوصى فضال المدرسٌة التنظٌمٌة بالثقافة ٌتعلق فٌما للمدٌرٌن تدرٌبٌة

الثقافة هذه بعناصر اإللمام من المدٌرون لٌتمكن الثقافة بهذه الصلة ذات واللقاءات الندوات

وأبعادهاوأسلوبممارستها.

تم.إجراءدراساتمماثلةعنموضوعالذكاءاألخالقًمعمتغٌراتأخرىغٌرالت3ً

تناولهافًهذهالدراسة،وعلىمراحلتعلٌمٌةأخرى.

.إجراءدراساتإرتباطٌةعنالثقافةالتنظٌمٌةمعمتغٌراتأخرىغٌرالتًتمتناولها.

فًهذهالدراسة،مثلسلوكالمواطنةالتنظٌمٌة،واألنماطالقٌادٌةللمدٌرٌن.
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 المراجع العربٌة:

:الذكاءاألخالقًوكٌفٌةتنمٌته،تمالرجوعإلٌهفً(.نحوطفولةسعٌدة2010األٌوب،أٌوب)

www.almostashar.comمأخوذمن:8.11.2017تارٌخ

(.الذكاءاألخالقًوعالقتهبتقدٌرالذاتلدىعٌنةمنطلبةكلٌت2016ًأحمد،خٌرٌةمحمد)

 الوالتربٌة منشورة(، غٌر ماجستٌر )رسالة دمشق بجانعة المعلوماتٌة مجلة تشرٌن هندسة

.(6)38،العلمٌةوالدراسات للبحوث 

( الدٌن ناصر محمد 2002األلبانً، مكتبةمختصر صحٌح اإلمام البخاري(. الرٌاض: ،

والتوزٌع.المعارفللنشر

( محمود مصطفى بكر، 2000أبو ،التفكٌر اإلستراتٌجً وإعداد الخطة اإلستراتٌجٌة(.

القاهرة:الدارالجامعٌةللطباعةوالنشروالتوزٌع.

( محمد صالح جادو، 2004أبو داروالمراهقةعلم النفس التطوري، الطفولة (. عمان: ،

المسٌرة.

،القاهرة:السلوك التنظٌمً(.1996إدرٌس،ثابتعبدالرحمن،ومرسً،جمالالدٌنمحمد)

الجدٌدة.دارالجامعة

( احمد 2006بطاح، للنشرقضاٌا معاصرة فً اإلدارة التربوٌة(. الشروق دار عمان: ،

والتوزٌع.

وكفاف جابر الحمٌد عبد )جابر، الدٌن عالء ،ً1995 ،معجم علم النفس والطب النفسً(.

النهضةالعربٌة.القاهرة:دار

http://www.almostashar.com/
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( عبدالهادي محمد 2012جابر، للنشرالذكاء ومقاٌٌسه(. العربٌة النهضة دار القاهرة: ،

والتوزٌع.

ٌوسف) وعرٌقاتاحمد اسماعٌل، ،والمعانًاحمد سعود" "محمد ناصر (.2013جرادات،

،عمان:إثراءللنشروالتوزٌع.والتطوٌرٌٌرإدارة التغ

( جٌبرالد 2004جرٌنبٌرج، رفاعً"،ادارة السلوك فً المنظمات(. اسماعٌل ،"ترجمة:

المرٌخللنشر.الرٌاض:دار

( أسماء أثر الثقافة التنظٌمٌة على اإلبداع اإلداري لدى العاملٌن فً  (.2013جلولً،

خٌضر)مؤسسات التعلٌم العالً الجزائرٌة محمد جامعة منشورة(، غٌر ماجستٌر -رسالة

الدٌموقراطٌةالشعبٌة.الجمهورٌةالجزائرٌة-بسكرة

،المدٌنةالمنورة:دارالفجراإلسالمٌة.أخالقنا(،1999جوهري،محمدربٌع)

،عمان:دارحامدللنشر.السلوك التنظٌمً: سلوك االفراد والجماعات(.2004حرٌم،حسن)

 حسن )حسان، حسٌن محمد والعجمً، المسٌرةاإلداة التربوٌة (.2007محمد دار عمان: ،

للنشروالتوزٌع.

،اإلسكندرٌة:الدارالجامعٌة.السلوك فً المنظمات (.2000حسن،راوٌة)

( حسن عبدالعزٌز 2001الحسن، ً: الثقافة التنظٌمٌة وعالقتها بفعالٌة التطوٌر التنظٌم(.

ماجستٌراالدارة العامة للمجاهدٌن بالمملكة العربٌة السعودٌةعلى  دراسة تطبٌقٌة )رسالة

غٌرمنشورة(،أكادٌمٌةناٌفالعربٌةللعلوماالمنٌة،الرٌاض،المملكةالعربٌةالسعودٌة.

( عبدالهادي محمد 2014حسٌن، للنشرنظرٌة الذكاءات المتعددة(. الجوهرة دار عمان: ،

والتوزٌع.



86 
 

 

(.قٌمالعملالمتحققةلدى2004،وعٌسى،ثروتعبدالحمٌدعبدالحافظ)الخباز،جمالمحمد

مجلة اعضاءهئٌةالتدرٌسبجامعةاالزهرفًاطارمدخلالثقافةالتنظٌمٌة:دراسةمٌدانٌة،

جامعةاالزهر،مصر.(57)،كلٌة التربٌة

( عودة نجاح (. مدٌر المدرسة القائد،2012خلٌفات، الٌازوري دار للنشرعمان: العلمٌة

والتوزٌع.

دراسة مسحٌة :الثقافة التنظٌمٌة ودورها فً رفع مستوى االداء(.2008خلٌفة،زٌادسعٌد)

)رسالةماجستٌرغٌرمنشورة(،كلٌة القٌادة واالركان للقوات المسلحة السعودٌة على ضباط

عودٌة.العربٌةللعلوماالمنٌة،الرٌاض،المملكةالعربٌةالساكادٌمٌةناٌف

مؤتمرالهئٌة "أخالقٌات القٌادة فً المنظمات وأثرها على التابعٌن"،(.2000دوانً،كمال)

.2000كانوناألول/9-7اللبنانٌةللعلومالتربوٌة،بٌروت،لبنان،

عبدهللا) وخطاٌبة، إبراهٌم المرحلة1998رواشدة، لدىطلبة التعلٌمٌة العملٌات مهارات ،)

سلسلة العلوم ،مجلة أبحاث الٌرموكردنفًضوءمتغٌراتتعلٌمٌةتعلمٌة،اإللزامٌةفًاأل

                                      .27–24(،2)14،اإلنسانٌة

،القاهرة:عالمالكتب.علم النفس االجتماعً(.1984زهران،حامدعبدالسالم)

بالتسامحاإلجتماعًلدىطلبةالمرحلةالذكاءاألخالقًوعالقته(.2013الزهٌري،محسن)

(.38–9،)21،دراسات ،المتوسطة

عمان،دارالشروقللنشروالتوزٌع.،2،طأسالٌب تدرٌس العلوم (،1996زٌتون،عاٌش)

( احمد ، وبطاح راتب الكرك1996السعود، محافظة فً المدارس مدٌري التزام مدى .)

 .40-23(:2،)3،دراسات نظرهم.منوجهةالمهنٌةباألخالقٌات
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( خلف بالل 2009السكارنة، طدراسات إدارٌة معاصرة(. عمان1، للنشر، المسٌرة دار :

والتوزٌع.

،بٌروت:دارالكتابالعربً.لغة الذكاء العاطفً(.2009سٌغال،جان)

أٌمن) البٌئة المدرسٌة واألسرٌة  (. الذكاء االخالقً وعالقته ببعض متغٌرات2008شحاتة،

جمهورٌة،ماجستٌرغٌرمنشورة(،جامعةالقاهرة،)رسالةالصف األول الثانوي لدى طالب 

.العربٌةمصر

( عمار 2007الشمري، غٌرالمتبادلة الذكاء األخالقً وعالقته بالثقة(. ماجستٌر )رسالة ،

جامعةبغداد،بغداد،العراق.منشورة(،

 ،عمان:دارالمناهجللنشروالتوزٌع.األخالق فً السنة النبوٌة(،2008الشمري،هدىجواد)

( عبدالمجٌد اكثم 2003الصراٌرة، العالقة بٌن الثقافة التنظٌمٌة واالبداع االداري فً (.

شركتً البوتاس والفوسفات المساهمتٌن العامتٌن االردنٌة منشورة()رسالة غٌر ماجستٌر

االردن.تة،مؤجامعة

،مجلة العلوم النفسٌة(.الذكاءاألخالقًلدىطلبةالمدارسالمتوسطة،2010الطائً،مرٌم)

17،(28–32.)

الغنً،والسواط،طلقعوضهللا) الرٌاض:السلوك التنظٌمً(.2003الطجم،عبدهللاعبد ،

للنشروالتوزٌع.دارحافظ

( محمود شهاب 2002الطه، ؤولٌة اإلجتماعٌة واألخالقٌات للمنظمات اإلنتاجٌة فً المس(.

،)رسالةماجستٌرحماٌة المستخدم بالتطبٌق على مجموعة من المنظمات العراقٌة توفٌر مبدأ 

العراق.نٌنوى،جامعةالموصل،منشورة(،غٌر
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( عبدالقادر محمد للنشراإلدارة المدرسٌة الحدٌثة (.2001عابدٌن، الشروق دار عمان: ،

والتوزٌع.

(. دور الثقافة التنظٌمٌة فً تفعٌل تطبٌق اإلدارة اإللكترونٌة: دراسة 2011العاجز،اٌهاب)

،)رسالةماجستٌرغٌرمنشورة(،الجامعةاإلسالمٌة،غزة،فلسطٌن.تطبٌقٌة

( جمٌل احمد دارإدارة المدرسة: نظرٌاتها وتطبٌقاتها التربوٌة (.2004عاٌش، عمان: ،

شروالتوزٌع.المسٌرةللن

( عبدالرحمن 2003العبادلة، االنماط القٌادٌة وعالقتها بالثقافة التنظٌمٌة لدى الفئات (.

الكرك،محافظات جنوب االردن االدارٌة فً  مؤتة، جامعة منشورة( غٌر ماجستٌر )رسالة

االردن.

( ٌوسف سمٌر 2006عبداالله، واقع الثقافة التنظٌمٌة السائدة فً الجامعات الفلسطٌنٌة (.

)رسالةوأثرها على مستوى التطوٌر التنظٌمً للجامعات: دراسة مقارنة بقطاع غزة  ،

 الجامعةاالسالمٌة،غزة،فلسطٌن.منشورة(،ماجستٌرغٌر

ً ضوء بعض ة فالمتطلبات األخالقٌة للقٌادة المدرسٌ (.2008عثمان،اسامةالزٌنالعابدٌن)

التعلاالجتماعٌة المعاصرة: دراسة تحلٌلٌة المتغٌرات الثالث، العربً العلمً المؤتمر ٌم.

.وقضاٌاالمجتمعالمعاصر

فاطمةعلً) التراخً التنظٌمً لدى مدٌري المدارس الثانوٌة الخاصة فً (.2017عثمان،

وعالقته بالثقافة التنظٌمٌة السائدة فً مدارسهم من وجهة نظر المعلمٌن  عمان العاصمة

)رسالةماجستٌرغٌرمنشورة(،جامعةالشرقاالوسط،عمان،االردن.

ناصر) 2003عدون، ،إدارة الموارد البشرٌة والسلوك التنظٌمً: دراسة نظرٌة تطبٌقٌة(.

الجزائر:دارالمحمدٌةالعامة.
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(. تأثٌر الثقافة التنظٌمٌة على اداء المؤسسات التعلٌمٌة فً مصر: 2006عشماوي،اٌمان)

غٌرتطبٌقٌة على بعض المدارس الحكومٌة دراسة ماجستٌر )رسالة جامعةمن، شورة(،

.جمهورٌةمصرالعربٌةالقاهرة،

              معرفً لطلبة المرحلة      أثر طرٌقة التدرٌس المعرفً والفوق ال(،1992عطاهللا،مٌشٌلكامل)

،(دكتوراهغٌرمنشورة،)أطروحةتفكٌرهم العلمً وتحصٌلهم للمفاهٌم العلمٌة األساسٌة فً

.،األردنعمان،األردنٌة  الجامعة

( عزت جودت 2004عطوي، االدارة المدرسٌة الحدٌثة مفاهٌمها النظرٌة وتطبٌقاتها (.

وزٌع.،عمان:دارالثقافةللنشروالت1،طالعملٌة

( سعٌد بدر االخالقٌة1998علً، القٌم تربٌة فً الوالدٌن دور قبل(. ما مرحلة فً للطفل

 )التربٌة،  مجلةالمدرسة والعلوم. والثقافة للتربٌة القطرٌة الوطنٌة اللجنة عن (126تصدر

27.

العتوم،عدنان فس علم الن(،2005عبدالناصر،وأبوغزالة،معاوٌة،)والجراح،وعالونة،

األردن،عمان:دارالمسٌرةللنشروالتوزٌع.والتطبٌق، النظرٌة التربوي

سلٌمان) محمود 2001العمٌان، داروائلالسلوك التنظٌمً فً منظمات االعمال(. عمان: ،

للنشر.

الثقافة التنظٌمٌة وعالقتها باإللتزام التنظٌمً لدى العاملٌن  (.2009الغامدي،ملٌحةمسعود)

دكتوراةغٌرمنشورة(،جامعة،)أطروحةالثانوٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة رسالمدا فً 

.العربٌةمصرجمهورٌةالقاهرة،

( حمد أمل العام2003الفرحان، االداريفًمؤسساتالقطاع والتطوٌر التنظٌمٌة الثقافة .)

.230-225(،1)6،التطبٌقٌة، المجلة االردنٌة للعلوم تحلٌلٌةدراسةاالردنً:
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تأثٌر الثقافة التنظٌمٌة على سلوك الموظفٌن االدارٌٌن: دراسة (.2007فرحان،عبدهللاثابت)

،الٌمن.ٌرغٌرمنشورة(،جامعةصنعاء،صنعاء،)رسالةماجستلجامعة صنعاء مٌدانٌة 

،عمان:دارٌة القرانٌةبناء منهج للتربٌة الخلقٌة فً ضوء الرؤ(،2008فهد،ابتساممحمد)

للنشروالتوزٌع.المناهج

أثر الثقافة التنظٌمٌة على اإلبداع اإلداري لدى العاملٌن بحافظة (.2008القحطانً،عبدهللا)

العربٌةتماجس)رسالةجدة، المملكة المكرمة، مكة القرى، أم جامعة منشورة(، غٌر ٌر

السعودٌة.

سلوك التنظٌمً دراسة السلوك االنسانً الفردي والجماعً ال(.2009القرٌوتً،محمدقاسم)

،عمان:داروائلللنشر.االعمال  منظمات فً 

( فؤاد هالة الدٌن، عقلٌا1991كمال المختلف الطفل لدى الخلقً الحكم ، مجلة دراسات (،

.570–553(،112)3عنرابطةاألخصائٌٌنالنفسٌٌنالمصرٌة،القاهرة،تصدر-نفسٌة

،عمان:داروائلللنشر.2،طالتنظٌم وإجراءات العمل(.2007لوزي،موسى)ال

( محمد 2008اللٌثً، الثقافة التنظٌمٌة لمدٌر المدرسة ودورها فً االبداع االداري من (.

غٌروجهة نظرمدٌري مدارس التعلٌم االبتدائً فً العاصمة المقدسة ماجستٌر )رسالة ،

المكرمة،المملكةالعربٌةالسعودٌة.القرى،مكةجامعةأممنشورة(،

( مفتاحعلً الثقافًالرمضان2007ًمحسن، الموسم المجتمع: فً وأرها األخالقٌة القٌم .)

.630-619(:6،)12الجامعة األسرٌة،مجلة  السادس،

دراسة تحلٌلٌة لمستوى أداء طلبة األردن فً (.2001المركزالوطنًلتنمٌةالقوىالبشرٌة)

.:األردن،عمانوالعلوم الدولٌة  للرٌاضٌات  الدراسة 
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،اإلسكندرٌة:التفكٌر اإلستراتٌجً واإلدارة اإلستراتٌجٌة(.2002مرسً،جمالالدٌنمحمد)

الجامعٌةللنشروالتوزٌع.الدار

فً تعزٌز إدارة المعرفة دراسة الراء  أثر أخالقٌات العمل (.2005المعاضٌدي،محمدأحمد)

نٌنوى،،جامعةالموصل،منشورة(،)رسالةماجستٌرغٌرمدرسً جامعة الموصل عٌنة من 

العراق.

عباس) 1998مهدي، دارالحرف1،طالذكاء والتفوق العقد النفسٌة االنسجام(. بٌروت: ،

للنشروالتوزٌع.

توى الذكاء األخالقً وعالقته بمتغٌري الجنس مس (.2014المومنً،عبداللطٌفعبدالكرٌم)

رسالةلدى طلبة المرحلة الثانوٌة فً منطقة األغوار الشمالٌة فً األردن  التعلٌم وفرع (،

منشورة(،الجامعةاألردنٌة،عمان،األردن.ماجستٌرغٌر

( حسن عبدالرحمن 1992المٌدانً، للنشراألخالق اإلسالمٌة وأسسها(. القلم دار دمشق: ،

والتوزٌع.

( مروانمحمد القطاع2012النسور، فً العاملٌن أداء فًتحسٌن التنظٌمٌة الثقافة "دور .)

187(،2)20،مجلة الجامعة اإلسالمٌة للدراسات اإلقتصادٌة واإلدارٌةاألردنً"،المصرفً

-210.

إٌهاب) "أثر تبنً المسؤولٌة اإلجتماعٌة فً الشركات الصناعٌة األردنٌة (،2011هٌكل،

على األداء التسوٌقً للعالمة التجارٌة"،  منشورة(، غٌر دكتوراه عمان)أطروحة جامعة

                                         ،عمان:األردن.العربٌة

المعلمٌن والمعلمات فً المدارس األساسٌة إحصائٌة بأعداد (.2017وزارةالتربٌةوالتعلٌم)

عمان،األردن.محافظة عمان،   فً الخاصة

( أحمد سجى درجة التزام مدٌري المدارس الحكومٌة الثانوٌة الفلسطٌنٌة  (.2010ٌحٌى،

ٌرغٌر،)رسالةماجستاإلدارة المدرسٌة من وجهة نظر معلمً مدارسهم  مهنة بأخالقٌات 

نابلس،فلسطٌن.منشورة(،جامعةالنجاح،
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 (1الملحق )
 أداتا الدراسة بصورتييما األولية

 حضرة الدكتور/

 الدكتورة...................................................... المحترم/ة

 تحية طيبة وبعد...

دراسة بعنوان " الذكاء األخبلقي لدى مديري تقوم الطالبة رؤى بركات حسن الحجار بإجراء 

المدارس األساسية الخاصة في عمان وعبلقتو بدرجة ممارستيم لمثقافة التنظيمية في مدارسيم من 

وجية نظر المعممين". كمتطمب إلعداد رسالة ماجستير في اإلدارة والقيادة التربوية، ونظرا لما 

رض الباحثة عمى حضرتكم قائمة بفقرات استبانتين نعيده فيكم من خبرة ودراية وسمعة طيبة، تع

 تتضمنان:

 الذكاء األخبلقي

 الثقافة التنظيمية

نرجو منكم التفضل بإبداء رأيكم بفقراتيما من حيث درجة صبلحيا ألغراض الدراسة، وىل ىي 

بداء مبلحظاتكم حول دقة الترجمة، ودرجة مبلئمة  بحاجة إلى تعديل؟ وما التعديل المقترح؟ وا 

لفقرات لممجتمع األردني، عمما أن أبدال اإلجابة عن الفقرات ىي: دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، ا

 أبدا.

 وتفضموا بقبول فائق اإلحترام

 الباحثة: رؤى بركات الحجار
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 بصورتها األولٌة األداة األولى: فقرات استبانة الذكاء األخالقً



التعديل 
 المقترح

بحاجة الى 
 تعديل

غير 
 صالحة

 

 صالحة

 

 الفقرة

 

 الرقم

     

يساعد تمتع المدير بالذكاء األخبلقي في 
 اإلبتعاد عن مختمف أنواع العنف

 

1 

     

يؤكد المدير عمى أىمية احترام العاممين 
 لبعضيم بعضا

 

2 

     

يؤكد المدير عمى ضرورة إظيار التعاطف 
 بين العاممين

 

3 

     

 العاممينينمي المدير سمة التسامح بين 

 

4 

     

يؤكد المدير عمى ضرورة تحكيم العاممين 
 لضميرىم في انجاز األعمال

 

5 

     

يتعاون المدير مع العاممين من اجل تعزيز 
 سمة التعاون لدييم

 

6 
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يؤكد المدير عمى ضرورة ضبط العاممين 
 إلنفعاالتيم

7 

     

يعمل المدير عمى تشجيع العاممين لمتفكير 
 صحيحة بطريقة

 

8 

     

 يفكر المدير بطريقة صحيحة

 

9 

     

 يفكر المدير في نفسو أوال قبل االخرين

 

10 

     

يكون المدير عمى استعداد ان يخسر قبل 
 خسارة اآلخرين

 

11 

     

 يظير المدير تعاطفو مع العاممين 

 

12 

     

 يحترم المدير جميع العاممين دون استثناء

 

13 

     

 المدير مع العاممين في المدرسةيتسامح 

 

14 

     

 يعدل المدير بين العاممين في المدرسة 

 

15 
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يحكم المدير ضميره في األعمال التي  
 ينجزىا العاممون

16 

     

 يبث المدير روح التعاون بين العاممين

 

17 

     

 يسيطر المدير عمى انفعاالتو 

 

18 

     

روح المواطنة يعمل المدير عمى تنمية 
 لدى العاممين

 

19 

     

يشجع المدير العاممين عمى التفكير  
 بطريقة صحيحة

 

 

20 

     

 ينمي المدير سمة التسامح لدى العاممين

 

21 

     

يعمل المدير عمى تعزيز سمة العدالة لدى 
 العاممين 

 

22 

     

 ينمي المدير سمة التعاطف لدى العاممين

 

23 
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 الثقافة التنظٌمٌة بصورتها األولٌة فقرات استبانة

 لتعديل

 المقترح
بحاجة الى 

 تعديل
غير 
 صالحة

 الفقرة صالحة
 

 الرقم

     

يحرص المدير عمى ما يخدم مصمحة 
 المدرسة

 

1 

     

تتسم اإلجراءات الداخمية التنظيمية 
 بالعدالة

 

2 

     

يعمل المدير لمحفاظ عمى خط سير 
 العمل

 

3 

     

المدير بالحضور مبكرا قبل يمتزم 
 العاممين

 

4 

     

تساعد اإلجراءات التنظيمية عمى تييئة 
 مناخ مناسب يشجع عمى االلتزام بالعمل

 

5 

     

 يمتزم العاممون بالتشريعات اإلدارية

 

6 

     

يعمل المدير عمى تمبية توقعات 

 

7 
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 المعممين نحو العممية التربوية

     

يخالف العرف يتم معاقبة كل من 
 السائدة في المدرسة

 

8 

     

ينمي المدير االتجاىات االيجابية نحو 
 االلتزام بالعمل لدى العاممين

 

9 

     

 يعزز المدير روح العمل التعاوني

 

10 

     

ينجز العاممون أعماليم حتى في غياب 
 الرقابة اإلدارية

 

11 

يسود بيئة العمل مجموعة من المعتقدات     
 اإليجابية

12 

     

تعمل التشريعات اإلدارية عمى سيولة 
 إنجاز األعمال

13 

     

تسود القيم اإليجابية في بيئة المدرسة 
 مثل ) الصدق، األمانة..(

 

14 

     

يتم الفصل بين متطمبات العمل 

 

15 
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 والعبلقات الشخصية

     

يتم تنفيذ القرارات التي يتم اتخاذىا من 
 قبل المدير

 

16 

     

يتم تطبيق القرارات عمى جميع العاممين 
 دون استثناء

 

17 

     

تؤثر المعايير التنظيمية في أنماط 
 السموك السائدة داخل المدرسة

 

18 

     

 يعد األداء معيارا ميما لتقويم المديرين

 

19 

     

يمتزم العاممون بإنجاز الميمات التي 
 يكمفون بيا

 

20 

     

المدرسة الى مشاركة تسعى إدارة 
أعضاء الييئة التدريسية في قرارات 

 المدرسة

 

21 

     

تعمل إدارة المدرسة بإستمرار عمى رفع 
 مكانة المدرسة وتعزيزىا

 

22 



103 
 

 

     

تشجع إدارة المدرسة حالة التنافس 
 العممي وتكرم المبدعين من العاممين

 

23 

     

تقيم إدارة المدرسة احتفاالت ومناسبات 
 لترسيخ رسالتيا

 

24 

     

تسعى إدارة المدرسة إلى ترسيخ النيج 
الديموقراطي بين أعضاء الييئة اإلدارية 

 والييئة التدريسية

 

25 

     

القوانين ىي التي تحدد السموك في 
 المدرسة

 

26 

     

التعميمات واإلجراءات المتعمقة بعممية 
 التدريس واألساتذة واضحة تماما

 

27 

     

العبلقات الغير رسمية سائدة في 
 المدرسة

 

28 

     

يتم اإلتصال بين المدير والعاممين في 
 المدرسة بشكل رسمي

 

29 
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 (2الملحق )

 أسماء المحكمٌن



 الرقم اإلسم التخصص مكان العمل

 1 األستاذ الكتور أنمار الكيبلني العموم التربوية الجامعة األردنية

األستاذ الدكتور عبدالجبار  العموم التربوية جامعة الشرق األوسط
 البياتي

2 

 3 األستاذ الدكتور ىاني الطويل العموم التربوية الجامعة األردنية

األستاذ الدكتور عبد الحافظ  العموم التربوية جامعة الشرق األوسط
 سبلمة

4 

 5 األستاذ الكتور غازي خميفة العموم التربوية جامعة الشرق األوسط

 6 األستاذ الدكتور محمد الزبون العموم التربوية الجامعة األردنية

 7 األستاذ الدكتور محمود الحديدي العموم التربوية جامعة الشرق األوسط

 8 الدكتور صالح عبابنة  العموم التربوية الجامعة األردنية

 9 الدكتور أمجد درادكة العموم التربوية جامعة الشرق األوسط

العربية الجامعة 
 المفتوحة

 10 الدكتور سميمان العباس العموم التربوية

 11 الدكتور عبد السبلم الشناق العموم التربوية وزارة التربية والتعميم
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 (3الممحق )

 أداتا الدراسة بصورتييما النيائية

 أخي المعمم الفاضل

 أختي المعممة الفاضمة

 تحية طيبة وبعد...

حسن الحجار بإجراء دراسة بعنوان " الذكاء األخبلقي لدى مديري تقوم الطالبة رؤى بركات 
المدارس األساسية الخاصة في عمان وعبلقتو بدرجة ممارستيم لمثقافة التنظيمية في مدارسيم من 

وجية نظر المعممين". كمتطمب إلعداد رسالة ماجستير في اإلدارة والقيادة التربوية، في كمية 
الشرق األوسط، ونظا لكونكم من المعممين والمعممات العاممين في  العموم التربوية في جامعة

المدارس األساسية الخاصة، وعمى اتصال وتفاعل مباشرين ومستمرين مع مديري مدارسكم، 
 يرجى التكرم بملء اإلستبانتين المرفقتين وىما:

 استبانة الذكاء األخبلقي

 استبانة الثقافة التنظيمية

األول المتعمق بالبيانات الشخصية لممعمم، ثم تعبئة القسم الثاني المتعمق يرجى اإلجابة عن القسم 
باستبانة الذكاء األخبلقي والثقافة التنظيمية وذلك بإبداء رأيكم بمنتيى الشفافية والواقعية، بوضع 
إشارة )/( في المكان المناسب لكل فقرة، شاكرة لكم تعاونكم، عمما بأن اإلجابات التي ستقدمونيا 

 عامل بسرية تامة وال تستخدم إال ألغراض البحث العممي.ست

 

 وتفضموا بقبول فائق اإلحترام

 الباحثة    رؤى الحجار   
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 أوال: معمومات عامة: ضع إشارة )/( في المربع المناسب
 

 . الجنس: ذكر                   أنثى               1

 

 . المؤىل العممي:   بكالوريوس2

 بكالوريوس + دبموم عالي                        

 دراسات عميا                                      

 

 . الخبرة: أقل من خمس سنوات3

 من خمس سنوات وأقل من عشر سنوات             

من عشر سنوات فأكثر            
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 النهائٌة:الذكاء األخالقً بصورتها استبانة 



 

 أبدا

 

 نادرا

 

 أحيانا

 

 غالبا

 

 دائما

 

 الفقرة

 

 الرقم

      

يساعد تمتع المدير بالذكاء األخبلقي في 
 اإلبتعاد عن مختمف أنواع العنف

 

1 

      

يؤكد المدير عمى أىمية احترام العاممين 
 لبعضيم بعضا

 

2 

      

يؤكد المدير عمى ضرورة إظيار 
 التعاطف بين العاممين

 

3 

      

 ينمي المدير سمة التسامح بين العاممين

 

4 

      

يؤكد المدير عمى ضرورة تحكيم 
 العاممين لضميرىم في انجاز األعمال

 

5 

      

يتعاون المدير مع العاممين من اجل 
 تعزيز سمة التعاون لدييم

 

6 
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يؤكد المدير عمى ضرورة ضبط العاممين 
 إلنفعاالتيم

 

7 

      

المدير عمى تشجيع العاممين  يعمل
 لمتفكير بطريقة صحيحة

 

8 

      

 يفكر المدير بطريقة مناسبة

 

9 

      

 يفكر المدير في نفسو أوال قبل االخرين

 

10 

      

 يضحي المدير براحتو من أجل اآلخرين

 

11 

      

 يظير المدير إىتمامو بالعاممين 

 

12 

      

دون يحترم المدير جميع العاممين 
 استثناء

 

13 

      

 يعدل المدير بين العاممين في المدرسة 

 

14 

      

يحكم المدير ضميره في األعمال التي  

 

15 
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 ينجزىا العاممون

      

 يبث المدير روح التعاون بين العاممين

 

16 

      

 يسيطر المدير عمى انفعاالتو 

 

17 

      

يعمل المدير عمى تنمية روح المواطنة 
 لدى العاممين

 

18 

      

يتفقد المدير أحوال العاميمن في  
 المدرسة

 

19 

      

يقدر المدير الجيود التي يبذليا العاممون 
 في المدرسة

 

20 

      

يعمل المدير عمى تعزيز سمة العدالة 
 لدى العاممين 

 

21 

      

ينمي المدير سمة التعاطف لدى 
 العاممين

 

22 
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 23 المدير السموك اإليجابي لمعاممينيعزز     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 يحترم المدير آراء العاممين

 

24 
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 اسبانة الثقافة التنظٌمٌة بصورتها النهائٌة

 

 أبدا  

 

 نادرا

 

 أحيانا

 

 غالبا

 

 دائما

 

 الفقرة

 

 الرقم

      

يحرص المدير عمى ما تقديم مصمحة 
 المدرسة عمى مصمحتو الخاصة

 

1 

      

تتسم اإلجراءات التنظيمية لمدير 
 المدرسة بالعدالة

 

2 

      

يمتزم المدير بإنجاز الميمات المنوطة 
 بو

 

3 

      

يمتزم المدير بالحضور مبكرا قبل 
 العاممين

 

4 

      

تساعد اإلجراءات التنظيمية  المدرسية 
عمى تييئة مناخ مناسب يشجع عمى 

 االلتزام بالعمل

 

5 

      

يساعد المدير العاممين عمى االلتزام 
 بالتشريعات اإلدارية

 

6 
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تطبيق التعميمات اإلدارية اإلنضباطية 
 عمى العاممين المخالفين

 

7 

ينمي المدير االتجاىات االيجابية نحو      
 االلتزام بالعمل لدى العاممين

 

8 

      

 يعزز المدير روح العمل التعاوني

 

9 

      

ينجز العاممون أعماليم حتى في غياب 
 الرقابة اإلدارية

 

10 

      

تسود القيم اإليجابية في بيئة المدرسة 
 مثل ) الصدق، األمانة..(

 

11 

      

يتم الفصل بين متطمبات العمل 
 والعبلقات الشخصية مع العاممين

 

12 

      

يتم تنفيذ القرارات التي يتم اتخاذىا من 
 ويمتزم العاممون بياقبل المدير 

 

13 

      

 يعد األداء معيارا ميما لتقويم العاممين

 

14 
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تسعى إدارة المدرسة الى مشاركة 
أعضاء الييئة التدريسية في صنع 

 القرارت المدرسية

 

15 

      

تشجع إدارة المدرسة حالة التنافس 
العممي بيدف تكريم المبدعين من 

 العاممين

 

16 

      

إدارة المدرسة إلى ترسيخ النيج تسعى 
الديموقراطي بين أعضاء الييئة 

 اإلدارية والييئة التدريسية

 

17 

      

التعميمات المتعمقة  بتنفيذ العممية 
 التربوية واضحة تماما

 

18 

      

العبلقات غير الرسمية ىي السائدة في 
 المدرسة

 

19 
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 (4ملحق )

 

الشرق االوسط موجه إلى وزارة التربٌة و التعلٌمكتاب تسهٌل مهمة من جامعة 
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 (5ملحق )

ٌة الخاصة و سكتاب وزارة التربٌة و التعلٌم موجه إلى مدٌري المدارس االسا

 مدٌراتها

 

 

 


