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 وتقديـر شكـر

 
فـوا إلـى لألسـاتذة األفاضـل الـذين وق ءثنـاالو  شـكراليسعدني ويسرني أن أتقـدم بجزيـل     
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آملـة  الرسـالةكما أتقدم  بالشكر لكل من كان له يـد فـي هـذه  .من علمهم  ثرائهاإ و  عليها

 .أن يجعل عملهم في ميزان حسناتهم 

 

 الباحثة                                                                   
 ياسمين هباد الظفيري                                                          

 
 
 



 ه 
 

 

 

 داءـاإله

 إلى والدي العزيز رمز العطاء والفداء
 أدامه اهللا ذخرًا لي

 
 

 إلى والدتي العزيزة رمز المحبة والحنان
 رهاأطال اهللا في عم

 
 

 خواني وأخواتيإإلى 
 حبًا واحتراماً 

 
 

 أهدي هذه الرسالة 
 
 
 
 

 الباحثة                                                           
 ياسمين هباد الظفيري                                                  

 
 



 و 
 

 

 قائمة المحتويات
 

 الصفحة الموضوع
 أ العنوان

 ب التفويض
 ج قرار لجنة المناقشة

 د شكر وتقدير
 هـ اإلهداء

 و قائمة المحتويات
 ح قائمة الجداول

 ي حقاتقائمة المل
 ك الملخص باللغة العربية

 س الملخص باللغة االنجليزية
 1 مقدمة الدراسة : الفصل األول

 1 تمهيد

 6 مشكلة الدراسة  

 8 وأسئلتها هدف الدراسة

 9 أهمية  الدراسة

 10 مصطلحات الدراسة

 15 هامحدداتو حدود الدراسة 

 16 ذات الصلة األدب النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني

 17 النظري  دباأل 

 41 ذات الصلة الدراسات السابقة 

 55 الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث

 56 المستخدم منهج البحث

 56 مجتمع  الدراسة 

 57 عينة الدراسة

 58 الدراسة اتأدا

 59 صدق األداة األولى



 ز 
 

 

 60 ثبات األداة األولى 

 62 صدق األداة الثانية

 63 ثبات األداة الثانية

 64 الدراسة إجراءات

 67 اإلحصائيةالمعالجة 

 68 نتائــــج الدراســـة: الفصل الرابع

 69 النتائج المتعلقة بالسؤال األول

 71 لثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال ا 

 73 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

 91 الرابع النتائج المتعلقة بالسؤال

 109 الخامس النتائج المتعلقة بالسؤال

 111 السادس النتائج المتعلقة بالسؤال

 114 النتائج المتعلقة بالسؤال السابع

 117 والتوصيات  مناقشة النتائج: الفصل الخامس

 118 تعلقة بالسؤال األولالنتائج الممناقشة 

 119 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني مناقشة 

 120 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث مناقشة

 129 الرابع النتائج المتعلقة بالسؤال مناقشة

 133 الخامس النتائج المتعلقة بالسؤال مناقشة

 135 السادس النتائج المتعلقة بالسؤال مناقشة

 140 تائج المتعلقة بالسؤال السابعالن مناقشة

 143 قائمة المراجع

 143 المراجع العربية: أوالً 

 153 المراجع األجنبية: ثانياً 

 
 

 
 
 



 ح 
 

 

 قائمة الجداول
 

 الصفحة الجدول الرقم
 57 ع مجتمع الدراسةتوز  1

 58 ع المعلمين والمعلمات على المناطق التعليميةتوز  2

 60 لذكاءات المتعددةاياس لمق بيرسون ارتباطمعامالت  3

 61 باستخدام معادلة كرونباخ الفا معامل االتساق الداخلي للذكاءات المتعددة 4

 63 التنظيمي المناخ وصف ستبانةالبيرسون  ارتباطمعامالت  5

 64 باستخدام معادلة كرونباخ الفا التنظيمي المناخ وصف الستبانةمعامل االتساق الداخلي  6

7 
الحسابية واالنحرافات المعيارية ورتبة الذكاءات المتعددة لمديري المدارس الثانوية المتوسطات 

 والدرجة المعيارية ومستوى كل ذكاء في دولة الكويت مرتبة تنازلياً 
70 

8 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ورتبة الذكاءات المتعددة لمعلمي المدارس الثانوية 

 والدرجة المعيارية ومستوى كل ذكاء ة تنازلياً في دولة الكويت مرتب
72 

9 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ومستوى المناخ التنظيمي السائد في 

 المدارس الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظر المديرين مرتبة تنازلياً 
74 

10 
مستوى المناخ التنظيمي السائد في و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة 

مرتبة  من وجهة نظر المديرين التركيز على االنتاجدولة الكويت في مجال  فيالمدارس الثانوية 
 تنازلياً 

76 

11 
مستوى المناخ التنظيمي السائد في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة و 

 مرتبة تنازلياً  من وجهة نظر المديرين لدفعال مجا دولة الكويت في فيالمدارس الثانوية 
78 

12 
مستوى المناخ التنظيمي السائد في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة و 

 مرتبة تنازلياً  العزلة من وجهة نظر المديرينمجال  دولة الكويت في فيالمدارس الثانوية 
80 

13 
مستوى المناخ التنظيمي السائد في معيارية والرتبة و المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال

 مرتبة تنازلياً  من وجهة نظر المديرين االعتباريةمجال  دولة الكويت في فيالمدارس الثانوية 
82 

14 
 يومستوى المناخ التنظيمي السائد فالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة 

 من وجهة نظر المديرين مرتبة تنازلياً  التباعدت في مجال المدارس الثانوية في دولة الكوي 
84 

15 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ومستوى المناخ التنظيمي السائد في 

 في دولة الكويت من وجهة نظر المديرين مرتبة تنازلياً  األلفةالمدارس الثانوية في مجال 
86 

16 
مستوى المناخ التنظيمي السائد في نحرافات المعيارية والرتبة و المتوسطات الحسابية واال 

 مرتبة تنازلياً  اإلعاقة من وجهة نظر المديرينمجال  دولة الكويت في فيالمدارس الثانوية 
88 

17 

مستوى المناخ التنظيمي السائد في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة و 
 مرتبة تنازلياً  من وجهة نظر المديرين االنتماءمجال  الكويت في دولة فيالمدارس الثانوية 

 
 
90 
 
 



 ط 
 

 

18 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ومستوى المناخ التنظيمي السائد في 

 المدارس الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياً 
92 

19 
مستوى المناخ التنظيمي السائد في فات المعيارية والرتبة و المتوسطات الحسابية واالنحرا

مرتبة  من وجهة نظر المعلمين التركيز على االنتاجمجال  دولة الكويت في فيالمدارس الثانوية 
 تنازليا

94 

20 
مستوى المناخ التنظيمي السائد في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة و 

 مرتبة تنازلياً  من وجهة نظر المعلمين الدفعمجال  دولة الكويت في فيالمدارس الثانوية 
96 

21 
مستوى المناخ التنظيمي السائد في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة و 

 مرتبة تنازلياً  العزلة من وجهة نظر المعلمينمجال  دولة الكويت في فيالمدارس الثانوية 
98 

22 
مستوى المناخ التنظيمي السائد في حسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة و المتوسطات ال

 مرتبة تنازلياً  من وجهة نظر المعلمينعتبارية االمجال  دولة الكويت في فيالمدارس الثانوية 
100 

23 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ومستوى المناخ التنظيمي السائد في 

 من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياً  لفةلثانوية في دولة الكويت في مجال األ المدارس ا
102 

24 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ومستوى المناخ التنظيمي السائد في 

 من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياً  التباعدالمدارس الثانوية في دولة الكويت في مجال 
104 

25 
مستوى المناخ التنظيمي السائد في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة و 

 مرتبة تنازلياً  اإلعاقة من وجهة نظر المعلمينمجال  دولة الكويت في فيالمدارس الثانوية 
106 

26 
مستوى المناخ التنظيمي السائد في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة و 

 مرتبة تنازليا من وجهة نظر المعلمين االنتماءمجال  دولة الكويت في فيالمدارس الثانوية 
108 

27 
معامل ارتباط بيرسون بين مستوى الذكاءات المتعددة لمديري المدارس الثانوية في دولة الكويت 

 التسعة ومجاالت المناخ التنظيمي السائدة في المدارس الثانوية ابأنواعه
110 

28 
عامل ارتباط بيرسون بين مستوى الذكاءات المتعددة لمعلمي المدارس الثانوية في دولة الكويت م

 التسعة ومجاالت المناخ التنظيمي السائدة في المدارس الثانوية ابأنواعه
112 

29 
المدارس الثانوية في دولة الكويت  لمعلميبين مستوى الذكاءات المتعددة  zاختبار فيشر 

 المناخ التنظيمي السائدة في المدارس الثانوية ومجاالتعة التس ابأنواعه
115 

 
 
 
 
 
 



 ي 
 

 

 لحقاتقائمة الم
 

 الصفحة الموضوع الرقم
 159 الذكاءات المتعددة مقياس 1

 170 المناخ التنظيميوصف استبانة  2

 175 الدراسة قائمة محكمي أداتي 3

 177 المراسالت الرسمية  4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ك 
 

 

في دولة الكويت وعالقته بالمناخ  اومعلميه مستوى الذكاءات المتعددة لمديري المدارس الثانوية

 المديرين والمعلمين من وجهة نظر التنظيمي في مدارسهم

 
 إعــداد

 ياسمين هباد الظفيري

 إشـراف 

 الدكتور عباس عبد مهدي الشريفي

 ملخصال

 المـديري المـدارس الثانويـة ومعلميهـءات المتعـددة مسـتوى الـذكاتعـرف هدفت هذه الدراسـة إلـى       

 . المديرين والمعلمين وعالقته بالمناخ التنظيمي في مدارسهم من وجهة نظر ،في دولة الكويت

 المـدارس الثانويـةفـي  نمعلمـيفئـة الفئـة المـديرين، و  :همـا فئتـينتكون مجتمع الدراسـة مـن وقد       

وعلى ، مديرومديرة) 101(أفرادها  ينة من المديرين بلغ عددعوتم تطبيق الدراسة على  ،في الكويت

 تــم اختيارهــا بطريقــة طبقيــة عشــوائية ،معلمــًا ومعلمــةً ) 536(  عينــة مــن المعلمــين بلــغ عــدد أفرادهــا

 . من مجتمع الدراسة 5%نسبية، حيث بلغ نسبتها 

ـــ ةالمتعـــدد اتمقيـــاس الـــذكاءباألولـــى تمثلـــت أداتـــين  اســـتخدام وتـــم        Walter)ير مـــاكنز والتل

Mckenzie,1999) . اســتبانة وصــف المنــاخ التنظيمــي بالثانيــة  تمثلــت و)Organizational 

Climate Description Questionnaire (ــــــــــت                التــــــــــي أعــــــــــدها هــــــــــالبين وكروف

(Halpin & Croft, 1963) ،وتم ترجمتهما والتأكد من صدقهما وثباتهما . 
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الختبـــــار الداللـــــة الحســـــابية واالنحرافـــــات المعياريـــــة واالختبـــــار التـــــائي  المتوســـــطات تمواســـــتخد    

، ومعامـــل اربـــاط بيرســـون، ومعادلـــة فيشـــر، ومعادلـــة كرونبـــاخ ألفـــا، حصـــائية لمعـــامالت االرتبـــاطاإل

 :اآلتيعلى النحو ت النتائج وكان ،ومعادلة سبيرمان براون كوسائل احصائية لمعالجة البيانات

، بينمــا مرتفعــاً فــي دولــة الكويــت مــديري ومــديرات المــدارس الثانويــة العــاطفي لالــذكاء  مســتوىكــان  -

اإليقاعي منخفضًا، في حين كانت أنواع الـذكاءات السـبعة األخـرى  - مستوى الذكاء الموسيقي كان

 .بمستوى متوسط

نمـا مرتفعـًا، بيفـي دولـة الكويـت الـذكاء العـاطفي لمعلمـي ومعلمـات المـدارس الثانويـة  مسـتوى كان -

مســتوى الــذكاء الموســيقي اإليقــاعي منخفضــًا، فــي حــين كانــت أنــواع الــذكاءات الســبعة األخــرى  كــان

 .بمستوى متوسط

مــن وجهــة  متوســطاً مســتوى المنــاخ التنظيمــي الســائد فــي المــدارس الثانويــة فــي دولــة الكويــت كــان  -

 .والمعلمين نظر المديرين

 :بين) ( ≤ 0.05 مستوىذات داللة إحصائية عند ايجابية د عالقة توج -

 .والمناخ التنظيمي الكلي ومجال العزلة غويومجال اإلعاقة، والذكاء الل الحركي -الذكاء البدني* 

ومجاالت التباعد،  اإليقاعي لمعلمي المدارس الثانوية في دولة الكويت -الموسيقي مستوى الذكاء* 

 .واأللفة، والتركيز على اإلنتاج

التركيــز ثانويــة فــي دولــة الكويــت ومجــال لمعلمــي المــدارس ال الرياضــي - المنطقــي مســتوى الــذكاء* 

 .على اإلنتاج

الـــذاتي لمعلمـــي المـــدارس الثانويـــة فـــي دولـــة الكويـــت ومجـــاالت اإلعاقـــة، واأللفـــة،  مســـتوى الـــذكاء* 

 .والتركيز على اإلنتاج



 م 
 

 

التركيـز  اإلعاقـة، و ومجالياالجتماعي لمعلمي المدارس الثانوية في دولة الكويت  مستوى الذكاء* 

 .، والمناخ التنظيمي الكلي على اإلنتاج

ـــاخ التنظيمـــي الـــذكاء*  ـــع مجـــاالت المن ـــة الكويـــت وجمي  اللغـــوي لمعلمـــي المـــدارس الثانويـــة فـــي دول

 .الذكاء والمناخ التنظيمي الكلي بين مستوى هذاو  .باستثناء مجال االعتبارية

 .نوية في دولة الكويت ومجال األلفة فقطالعاطفي لمعلمي المدارس الثا مستوى الذكاء *

المكــاني لمعلمــي المــدارس الثانويــة فــي دولــة الكويــت وجميــع مجــاالت المنــاخ  -البصــري  الــذكاء* 

 .هذا الذكاء والمناخ التنظيمي الكلي بين مستوىو .التنظيمي باستثناء مجال االعتبارية

 :في العالقة بين )( ≤ 0.05عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  -

الثانوية ومعلميها في دولة الكويت والمنـاخ التنظيمـي  المدارسلمديري مستوى الذكاءات المتعددة  *

 .الكلي ومجاالته كافة

ــة الكويــت *  المنــاخ التنظيمــي  ومســتوىمســتوى الــذكاء الطبيعــي لمعلمــي المــدارس الثانويــة فــي دول

 .الكلي ومجاالته كافة

الحركـــي لمعلمـــي المـــدارس الثانويـــة فـــي دولـــة الكويـــت وجميـــع مجـــاالت  - البـــدني مســـتوى الـــذكاء* 

 .المناخ التنظيمي، والمناخ التنظيمي الكلي

 :  أوصت الباحثة بما يأتيالدراسة  في ضوء نتائج 

 ةالمتعدد اتالذكاءتتعلق ب الثانوية ومعلميها لمديري المدارسوندوات  دورات تدريبية عقد -

  .تها لهموأهمي

وزارة التربيــة بــدعم المنــاخ التنظيمــي فــي المــدارس الثانويــة وتأكيــد أهميــة العالقــات اإلنســانية  قيــام -

 .والتفاعل االيجابي بين جميع العاملين في هذه المدارس عن طريق إقامة الندوات العلمية

 



 ن 
 

 

لتعــرف األســباب الكامنــة وراء الــدرجات المنخفضــة والمتوســطة التــي حصــل وصــفية إجــراء دراســة  -

 .يها المديرون والمعلمون في معظم الذكاءات المتعددةعل

إجــراء دراســة مماثلــة للدراســة الحاليــة علــى مراحــل دراســية أخــرى تتضــمن متغيــرات غيــر التــي تــم  -

 .بحثها في هذه الدراسة
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Abstract 

 
    This study aimed at finding out the level of multiple intelligences of 
secondary school principals and teachers in the state of Kuwait and it′s 
relation to organizational climate in their schools as perceived by principals 
and teacher. The population of the study consisted of two categories: 
principals category and teachers category who are working at secondary 
schools in Kuwait . The study administered on the population of the 
principals , which consisted of (101) principals , and sample of teachers 
that consisted of (536) teachers which was seleted Relativity Stratified 
Randomly.  
     Two instruments were used : the first was the multiple intelligences 
Scale (MIS),which prepared by Mckenzie and the second was 
Organizational Climate Description Questionnaire (OCDQ) that prepared 
by Halpin and Croft. The two instruments translating were translating  into 
Arabic and finding their validity and reliability. 
            Data were analyzed by using statistical methods: averages, standard 
deviation,(T) test To find significant correlation coefficient, Fisher 
equation, Cronbach alpha equation, Spearman Brown equation. 
     The findings were as follow: 
 
- Emotional intelligence level of secondary school teachers in Kuwait was 
high, but their musical- rhythmic intelligence was low. The other seven 
intelligences were on average.  
-The prevaled organizational climate of secondary schools in Kuwait was 
on average as perceived by the principals and teachers. 
- There were a significant relationships at ( ≤ 0.05) between: 
* the level of musical - rhythmic intelligence of secondary school teachers 
and disengagement , intimacy and production emphasis areas. 
* level of logical - intelligence of secondary school teachers and production 
emphasis areas. 
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* the level of intrapersonal intelligence of secondary school teachers and 
hindrance, intimacy and production emphasis areas. 
* The level of social intelligence of secondary school teachers and 
hindrance , production emphasis and the or organizational climate in 
general. 
* The level of body-kinesthetic intelligence of secondary school teachers 
and the organizational climate in general, and the or organizational climate 
in general. 
* The level of linguistic intelligence of secondary school teachers and the 
organizational climate in general and its areas except consideration area. 
* the level of emotional intelligence of secondary school teachers and 
intimacy area. 
* The level of visual-spatial intelligence of secondary school teachers and 
all organizational climate areas expect consideration area, but there was a 
significant relationship. 
* The level of multiple intelligences of secondary school principles and 
teachers in the state of Kuwait and the organizational climate in general, 
and its all areas. 
- There was no significant relationship at ( ≤ 0.05) between: 
* Body-Kinesthetic intelligence and hindrance area, and linguistic 
intelligence and aloofness area , and the organizational climate in general. 
* The level of natural intelligence of secondary school teachers and all 
organizational climate areas , and the organizational climate in general.   
     In light of the finding of the study , the researcher recommended the 
following : 
- conducting training courses and seminars for secondary school principals 
and teachers regarding multiple intelligences and  their important for them. 
-Supporting  organizational climate in secondary schools by the Ministry of  

Education, through emphasizing the importance of human relations and 

positive interaction among all the employees.     

- Conducting an discripenal study to find out the reasons behind the low 
and average scores of principals and teachers on the most kinds of multiple 
intelligences. 
- Conducting a similar study on other educational stages with other 
variables. 
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 األول الفصل

 الدراسة مقدمة
  تمهيـد 

تعد اإلدارة من أهم األنشطة الموجودة في أي نظام أو تجمع إنساني، فهي موجودة في 

قدرة هذه المنظمات على تحقيق أهدافها ماألسرة والمدرسة والجامعة والمنظمات األخرى، وأن 

نسيق جهود األفراد، وتوجيه ر بمدى توافر قيادة إدارية مؤهلة قادرة على تبيمرتبطة إلى حد ك

 .طاقاتهم لتحقيق األهداف

ويعد ميدان اإلدارة التربوية من ميادين الدراسات العلمية الحديثة التي ظهرت في مطلع 

عن علم اإلدارة الصناعية وٕادارة األعمال واإلدارة  مستقالً  اً القرن العشرين، إذ أخذت طريقها كعلم

زءًا من اإلدارة التربوية التي حظيت باهتمام كبير في الدراسات وتشكل اإلدارة المدرسية ج. العامة

التربوية، لما لها من أثر بارز وكبير في إنجاح العملية التعليمية التعلمية، وٕاسهام كبير في تربية 

 ). 2008العرفي ومهدي،( الفرد وٕاعداده للحياة من خالل تنشئة األجيال الصاعدة

 

قدرة مال من بينهامدير المدرسة  متلكهاالتي ال بد أن ي اإلدارية خصائصمن ال هناك عدد

. الحصول على أكبر قدر ممكن من الكفاءة اإلنتاجية ضمنعلى اختيار أفضل األساليب التي ت

ونظرًا ألن الشخصية ذات تكوين معقد، تجعل لكل فرد طابعه المميز، إال أن بعض علماء 

إلى  واتجهوا ئص العامة والمشتركة للشخصيةحددوا بعض الخصا) Cattel( ومنهم كاتل ،النفس

مقياسًا لقياس  كاتل وضع فقد. دراستها من مفهوم السمة التي تميز الفرد عن غيره من األفراد

سمات الشخصية للراشدين، يحتوي على عدد من السمات المركزية التي يعتقد بأنها تفسر معظم 
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ة تساعد على التنبؤ بالسلوك الذي ينتهجه عوامل سمات الشخصية الظاهرية المهمة، وهذه الدراس

مقياس هذا الالفرد في العديد من الجوانب الحياتية وأول عامل من عوامل الشخصية التي يقيسها 

 ). 1984بني يونس، ( هو عامل الذكاء

األساسية للنجاح في مختلف جوانب الحياة، وتعد نظرية  خصائصال إحدىالذكاء يمثل 

نها ركزت على إالنظريات التي لها دور كبير في الجانب التربوي، إذ من  الذكاءات المتعددة

أمور غفلت عنها النظريات األخرى، مثلت توجهًا جديدًا تجاه طبيعة الذكاء، مما يشكل تحديا 

هذه النظرية نظرتها لالختالفات بين البشر، وأنواع  تعواضحًا للمفهوم التقليدي للذكاء، كما وسّ 

 .)1983ك وكامن، ايزن( الذكاء لديهم

يؤدي دورًا مهمًا في  الذكاءات المتعددةب بمستوى مرتفع الثانوية إن تمتع مدير المدرسة     

فضًال عن  ممارسة العملية  اإلدارية، إذ يسهم في التنظيم والتخطيط والرقابة داخل المدرسة،

اآلخرين لجعلهم يعملون القيادة في إطار الممارسة اإلدارية التي تعد عملية إلهام أو تأثير في 

من تنظيم بيئة العمل،  نمديريال كما يمّكنمطلوبة منهم،  ماتبالتزام عاٍل ومثابرة إلنجاز مه

ويساعدهم على التكيف مع الظروف المحيطة، ويجعلهم قادرين على بناء تصور معين حول 

ئص الداخلية المنظمة بثبات نسبي، ويحدد إلى درجة كبيرة سلوكهم التنظيمي، وتنظيم الخصا

طبيعة العمل، من تسهيل عملية االتصال، والمشاركة في اتخاذ القرارات، وفهم  همللمنظمة، ويمّكن

 ).2008مريزق، (الواقع الموجود  ئموخلق مناخ تنظيمي يال

أكثر والًء والتزامًا للمؤسسة  يكونعالية المستوى متعددة  اتإن المدير الذي يتمتع بذكاء       

أفضل في العمل كما  ذا أداءيكون و  ،)Abraham( يرى أبراهم كما لتي يعمل فيها،التعليمية ا

 عملية، ولديه المقدرة على استخدام الذكاء الذي يتمتع به لتحسين )Goleman( يرى جولمان

اتخاذ القرار ورفع مستواها، فضًال عن المقدرة على إدخال السعادة والبهجة والثقة والتعاون بين 
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خالل عالقته الشخصية التي تنعكس وبشكل كبير على المناخ التنظيمي السائد في موظفيه، من 

 ).1999لندين، (المدرسة 

يمكن االستفادة منها في التربية بشكل عام، وفي الذكاءات المتعددة ونظرًا ألن نظرية 

ختلف المعنوية لألفراد في م ةاإلدارة المدرسية بشكل خاص، بمساعدة المديرين في تحديد الحال

اإلدارة : وألن نجاح العملية التربوية يعتمد على محددات كثيرة من أهمها. المستويات التنظيمية

ال بد من اعتماد أسس موضوعية في اختيار مديري المدارس إلنجاح فالتربوية، واإلدارة المدرسية 

وتنمية دوافعهم عمل اإلدارة المدرسية لدورهم الكبير في تشجيع التفاعل االيجابي بين العاملين 

عليه أن يتبع نمطًا قياديًا قد يؤدي إلى مناخ  ماتهااليجابية، ولكي يقوم مدير المدرسة بمه

تنظيمي متميز له تأثير إيجابي أو سلبي على دافعية المعلمين وأدائهم ورضاهم عن 

 ).2002عليمات، (العمل

مـد بشـكل رئـيس علـى المعلـم ، يعت العمليـة التربويـة إلى أن نجاح ) 2003( حسين وأشار        

دوار المعلـــم فـــي ن أأنــواع متعـــددة مــن الـــذكاءات فــإمـــن  اً مرتفعـــ ىمســتو  وفــي ظـــل امــتالك المعلـــم

ـــة ـــة التعليمي يقـــوم المعلـــم بالتحضـــير لألنشـــطة والمـــواد التعليميـــة  إذ ،ســـتأخذ منحـــى مختلفـــاً  العملي

شـارحًا أو  ال اً ومرشـد اً موجهـ شـطةاألندور المعلم في هـذه يكون الالزمة لتنمية الذكاء المطلوب، و 

إذ متنوعــة،  ســتكون ق التــدريس المســتخدمةائــمفســرًا للجوانــب المعرفيــة التقليديــة، وبالتــالي فــإن طر 

لـه قواعـد محـددة فيمـا عـدا المتطلبـات  سـتللـتعلم لي اً نموذجـألمعلـم لالمتعـددة  اتتقدم نظرية الذكاء

يمكن للمعلمين  تقترح حلوالً  ةالمتعدد اتية الذكاءفنظر  .التي تفرضها المكونات المعرفية لكل ذكاء

المعلمــين تمــد و ، أنشــطة وخبــرات جديــدة تــدعم العمليــة التعليميــة التعلميــةأن يصــمموا فــي ضــوئها 

 . من خالله أن يتناولوا أي محتوى تعليمي ويقدموه بعدة طرق مختلفة يستطيعون بإطار
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 بحيث طلبةال لدى والضعف القوة نقاط مناقشة من المعلم المتعددة الذكاءات نظرية وتمكن      

 من فاعلية أكثر صفية بيئة توفير بقصد المناسبة يةتدريسالاالستراتيجيات  تخطيط في تساعده

 تولد من شأنها أن التي المتعددة الذكاءات تخاطب تقويم وأساليب تعليمية أنشطة توافر خالل

 مما وميولهم، تفكيرهم وطريقة ،احتياجاتهم يف بةالطل بين االختالفات تظهر متعددة اهتمامات

 .)2009،هريش( المنشودة األهداف لتحقيق منه سعياً  مراعاتها المعلم على يستوجب

من المؤثرات المهمة على  ات المتعددةالذكاء وجود مستوى مرتفع من  في ضوء ما تقدم يعد 

فـي بعـض األدوار التـي يقومــون والمعلمـين  يرينمضـاعفة إنتاجيـة المــد األداء المؤسسـي، إذ يمكـن

ــفالمــدير الــذي يتم. بهــا ــيع بــذكاء مرتفــع يتولــد لديــه وعــي بالــذات  ت  رفتمثــل فــي المقــدرة علــى تّع

كما يولد . ومعرفة األشياء التي تحفز المعلمين، وتأثير ذلك في الطلبةوتفهّمه،  الشعور الشخصي

لحكـم، والتفكيــر المتـأني قبـل القيـام بــأي الـذكاء عنـد القـادة إدارة ذاتيـة تشــمل المقـدرة علـى إصـدار ا

الحــافز الــذاتي لــدى  ال بــد مــن تــوفر وكــذلك. تصــرف، والمقــدرة علــى الــتحكم فــي الســلوك الفــردي

. ألهداف التـي يسـعى لتحقيقهـا بـدال مـن التركيـز علـى دوافـع الحـوافز الماديـةإلى اللوصول  المدير

ى، والمقدرة على  إيجاد مناخ تنظيمي متميز وكذلك التعامل بحساسية مع الثقافات والبيئات األخر 

وتعلقهـم  الفرديـة ومبـادرتهم األفـراد وتحسـس المنظمـة، أعضـاء بـين الوثيـق التعـاون يتمثـل بمـدى

 المنـاخ فـي تهيئـة المسئولين ونجاح الجيد، العمل إلى تقود التي الهادفة اإلجراءات ووضوح بالعمل،

 ).2007الصيرفي، (للعمل  الصحي

اخ تعبير يتعلق بالبيئة والطبيعة الجغرافية، وعندما تستخدم في اإلدارة فإنها إن كلمة من

عن مكان العمل والعوامل المحيطة به وأسلوب التعامل وكيفية تفاعل القوى  ةمجازيبصورة  تعبر

نه يشير إلى القيم والعادات والتقاليد واأليدولوجيات إما المناخ التنظيمي فأ .البشرية الموجودة فيه 

ويعكس  .واألذواق والطبقات االجتماعية وتأثيرها في العملية اإلدارية وسلوك العاملين والمنظمة
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االهتمام بالمناخ التنظيمي جهود المنظمات لتحسين بيئة العمل الداخلية بما يستلزم إعداد 

. وشموليتها اإلنتاجيةالعنصر البشري على أسس وقواعد تكون هي المحور األساس في العملية 

البيئة الواحدة للمنظمة التعليمية التي تؤثر في  تكوينالمناخ التنظيمي الدور األساس في  ؤديوي

الفعاليات واألنشطة اإلنسانية واالقتصادية داخل المنظمة، ويأمل جميع العاملين في المنظمة أن 

جتماعية لعاملين إشباع حاجاتهم االقتصادية واالعلى ا يكون هذا المناخ داعما ومساندا ليسهل

 ).2004السكران، ( نفسيةوال

اإلطار الحيوي الذي يؤثر في تحقيق األهداف المؤسسية، وله األثر  المناخ التنظيمييشكل       

فهو يشكل  ،في استقرار المنظمة وجذب الكفاءات العلمية واإلدارية إليها أو تسربهم منها اعلالف

مدخالت المادية المختلفة من أجل بلوغ األهداف صهر فيها الجهود اإلنسانية والتنالبوتقة التي 

 التربوي العمل لبيئة المميزة الرئيسة العوامل أحد المناخهذا  يعدو  ، المرسومة سلفًا ألي منظمة

 وبين جهة، من والمعلمين اإلدارة بين تسود التي التنظيمية العالقات يعكس ألنه ،المدارس في

 فاإلدارة. بأكملها التربوية العملية سير في العالقات تلك وتأثير أخرى، جهة من أنفسهم المعلمين

 ومدير. ورسالتها المدرسة أهداف تحقيق عن المسؤولة التربوية القيادة تمثل الناجحة المدرسية

 المعلمون المسؤولية في يشاركه المؤسسة، هذه في المسؤول األول الشخص هو المدرسة

 بين والتفاعل االتصال عمليتي خالل ومن ،المدرسة مستوى على اآلخرون والعاملون والموظفون

 شخصية يمثل المناخ من نوع يتكون التربوي اإلنساني العمل هذا في المشاركة األطراف جميع

 ).2003الشيخ علي، ( المدارس من غيرها عن ويميزها المدرسة

لمهتمين وانطالقًا مما تقدم ونظرًا لعمل الباحثة في الميدان التربوي، وكغيرها من ا

بالشؤون التربوية والمدارس وٕادارتها، ورغبة منها في مواكبة التطورات في ميدان التربية واإلدارة 

مدير المدرسة، والصفات والمؤهالت  ماتوالرغبة في تغيير النظرة الموجهة لمه المدرسية،
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فضل صورة، الواجب توافرها فيه حتى يكون قادرًا على القيام بمهمته حسب المفهوم الجديد وبأ

 لدى مديري المدارس الثانويةالذكاءات المتعددة جاءت هذه الدراسة لتعرف العالقة بين مستويات 

 . وبين المناخ التنظيمي السائد في هذه المدارس ومعلميها

 مشكلة الدراسة

يشكل مدير المدرسة قمة الهرم اإلداري في المدرسة، ويقع عليه العبء األكبر في تحسين      

، إذ يعتمد )2007الشوامره،(ية التعليمية بما يحقق أهداف التربية والتعليم وسياستها وفلسفتهاالعمل

نجاح أي منظمة على عدة عوامل منها األسلوب اإلداري الذي يتبعه المدير في إدارته لمدرسته، 

ت من خالل العالقة بينه وبين العاملين معه، وهذا يعتمد بصورة كبيرٍة على مجموعة المهارا

والقدرات الالزمة لنجاح مدير المدرسة في إدارته والتي من أهمها القدرات العقلية التي تعكس 

أنواعًا متعددة من الذكاء يكون لها أثر متفاوت في مواجهة الموقف التربوي داخل 

 ).2006جرار،(المدرسة

الذي قد تتركه  ريجب أن يتمتع بها مدير المدرسة واألث التيألهمية أنواع الذكاء  ونظراً      

أهمية دبيات التربوية والنفسية التي تؤكد األوباالستناد إلى . في تحديد المناخ التنظيمي للمدرسة

مناخ  تكوينالتي تمثل أحد المتطلبات األساسية التي يحتاجها الميدان التربوي ل الذكاءات المتعددة

رات تتسم بالشمولية والعمق تنظيمي هدفه تطوير العملية التربوية، وكون العالم يشهد تغي

والسرعة، تتطلب مواجهة للعديد من العقبات والصعوبات التي تنشأ من ممارسة العمل ونشاطاته 

 .، فقد كانت هذه الدراسةالمختلفة

إن نظرية الذكاءات المتعددة أظهرت للمعلمين أن لدى الطلبة إمكانات، وأنهم بكل بساطة 

ل تطبيق هذه النظرية يستطيع المعلمون مساعدة كل أذكياء، ولكن بطرق مختلفة، فمن خال
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الخاصة لكل طالب في طالب على التعلم، ألن هذه النظرية تقدم لنا طريقة علمية إلدراك القدرات 

 .(Gardner,  1999) الصف الدراسي

ويفتح مفهوم الذكاءات المتعددة الباب واسعًا أمام االبتكار واإلبداع في مجاالت التربية       

التي  ب وٕامكانات نجاحه، ومن تلك الصوروالتعليم، فقد قدمت صورة أكثر ثراء عن قدرات الطال

قدمتها نسبة الذكاء العام، وبذلك يوفر التعليم من خالل نظرية الذكاءات المتعددة مزيدًا من 

لبناء المعاني الخاصة بهم والطرق األكثر مالءمة لهم فتتضح قدراتهم  الطلبةالفرص لجميع 

 ).2003قوشحة، (شكل أفضل ب

نظرية الذكاءات المتعدِّدة عملت على إدخال هواٍء جديد ومنعش على الصفوف  إن

أولت االهتمام للمتعلم قبل االهتمام بالمواد  إذالدراسية، وعلى الممارسة التعليمية بوجه خاص، 

الدراسية، كما أنها وطدت عالقة التواصل بين المعلم والمتعلم، وألغت األحكام المسبقة على 

مفهومًا  ًا عنهاالمتعلمين، كما أنها عملت على مراجعة مفاهيم الذكاء الكالسيكية، ووضعت عوض

، األمر )1999أوزي ،(إلى القدرات المتنوعة لطالبه يساعد المعلم في التعرف  يًا جديدًا،ئإجرا

الذي قد يضفي حالة ايجابية على طبيعة العالقات التنظيمية والتعليمية التعلمية داخل المدرسة، 

ربما تساعد على تشكيل مناخ تنظيمي مناسب تنعكس آثاره على جميع العاملين والمستفيدين من 

 .العملية التربوية

اءات وتعددها عند المديرين والمعلمين، وتنوع أساليب التعليم وتعقد ونظرًا لتنوع الذك

متطلبات تحقيق تعلم أفضل، وسيادة أنواع مختلفة من المناخات التنظيمية في المدارس، فان 

 : مشكلة الدراسة تتحدد في اإلجابة عن السؤال اآلتي
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في دولة الكويت  ومعلميها نويةالعالقة بين مستوى الذكاءات المتعددة لمديري المدارس الثاما  -

 ؟المعلمينالمديرين و  والمناخ التنظيمي السائد في المدارس الثانوية من وجهة نظر

 هدف الدراسة وأسئلتها

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف العالقة بين مستوى أنواع الذكاءات المتعددة لمديري 

مي السائد في المدارس الثانوية من في دولة الكويت والمناخ التنظي ومعلميها المدارس الثانوية

 :المعلمين وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتيةالمديرين و  وجهة نظر

 ؟ ما مستوى الذكاءات المتعددة لمديري المدارس الثانوية في دولة الكويت :السؤال األول

 الكويت ؟ ما مستوى الذكاءات المتعددة لمعلمي المدارس الثانوية في دولة :السؤال الثاني

ما مستوى المناخ التنظيمي السائد في المدارس الثانوية في دولة الكويت من  :السؤال الثالث

 ؟ وجهة نظر المديرين

ما مستوى المناخ التنظيمي السائد في المدارس الثانوية في دولة الكويت من وجهة : السؤال الرابع

 نظر المعلمين ؟

 بين مستوى ) α ≥ 0.05(لة إحصائية عند مستوى هل هناك عالقة ذات دال :السؤال الخامس

التسعة والمناخ التنظيمي  االذكاءات المتعددة لمديري المدارس الثانوية في دولة الكويت بأنواعه

 ؟ المدارسهذه في  السائد

 بين مستوى) α ≥ 0.05(هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  :السؤال السادس
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التسعة والمناخ التنظيمي  اعلمي المدارس الثانوية في دولة الكويت بأنواعهالذكاءات المتعددة لم 

 ؟ المدارسهذه في  السائد

في العالقة بين ) α ≥ 0.05(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : السؤال السابع

سائد في المناخ التنظيمي البين و  ومعلميها مستوى الذكاءات المتعددة لمديري المدارس الثانوية

 مدارسهم؟

 أهمية الدراسة

حدثه من تغيرات كبرى في الحياة ذه الدراسة في أهمية الذكاء وما أتنبع أهمية ه

على العملية اإلنسانية، ومن أهمية المناخ التنظيمي الذي يسود المدارس الثانوية وانعكاس ذلك 

 :ويمكن تلخيص أهمية الدراسة بالنقاط اآلتية. التربوية

كتسب أهمية ي وللمعلمين في المدارس الثانوية ينذكاءات المتعددة للمديرال تعّرفإن  .1

فيد ييؤمل أن و  ،سمات شخصية وقدرات عقلية معينة وفق همتصنيف خاصة من خالل

 القائمين على التدريب بإعداد البرامج التدريبية المناسبة للمديرينهذا التصنيف 

 .والمعلمين

يسهم  قد لمديري المدارس الثانوية في دولة الكويت إن الوقوف على الممارسات الواقعية .2

في تلمس مواطن القوة والضعف في األساليب اإلدارية، التي تكّون المناخ التنظيمي، 

وذلك من خالل تعزيز األساليب الفاعلة وتشجيعها وتعميق تجربتها وتجنب مواطن 

 . الضعف في المستقبل
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في وزارة التربية لتنظيمي المسؤولين عن التدريب يؤمل أن تفيد النتائج المتعلقة بالمناخ ا .3

المناسبة لتعزيز المناخ االيجابي ومعالجة بإعداد البرامج التدريبية  في دولة الكويت

 .األسباب والعوامل المسؤولة عن حدوث المناخ السلبي

المناطق التعليمية و  ،وزارة التربية: لكل من  يؤمل أن تقدم هذه الدراسة تغذية راجعة .4

الثانوية ومعلميها في دولة الكويت عن أنواع الذكاءات المتعددة التي  مديري المدارسو 

 .مدارس تلك الالمناخ التنظيمي السائد في  المديرون والمعلمون، وعن مستوى يمتلكها

تتمتعان أداتين  ق ألبحاث أخرى، بترجمتهايؤمل أن تكون هذه الدراسة نقطة انطال .5

 .دامهما في دراسات وأبحاث لمراحل تعليمية أخرىبالصدق والثبات، يمكن استخ

المكتبة العربية بشكل عام والمكتبة الكويتية إلى هذه الدراسة  ضيفمن الممكن أن ت .6

 .في المدارس بشكل خاص معرفة جديدة في مجالي الذكاءات المتعددة والمناخ التنظيمي

 :الدراسة مصطلحات

وٕاجرائيًا وعلى النحو  تعريفها مفاهيمياً  تمالتي الدراسة على عدد من المصطلحات  هذه اشتملت

 :اآلتي

 نواتج ذات قيمة في نطاق ثقافة  و ابتكارأالمقدرة على حل المشكالت  يه :ة المتعدد اتالذكاء

 . )Blake &Fairfield& Paxson،1999(واحدة على االقل، وسياق مناسب وموقف طبيعي 

الدرجة التي يحصل عليها مديرو  :إجرائيا بأنه ةكل واحد من هذه الذكاءات المتعدد ويعرف   

الذكاءات  أنواع نوع من في كلفي دولة الكويت  ومعلموها ومعلماتها المدارس الثانوية ومديراتها

  ).   Mckenzie( لماكنزي ةالمتعدد اتباستخدام مقياس الذكاء المتعددة
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 عن منفصل نوع كل الذكاء من أنواع تسعة يمتلك اإلنسان أن )Gardner(جاردنر قترحا      

 .وقياسها مالحظتها ويمكن به، الخاصة قدراته وله اآلخر،

 & Baldes )وكاهل وموريتو، بالدز عرفها كما المتعددة الذكاءات من نواعاأل وهذه    

Moretto & Cahill 2000)  هي: 

 والكلمات للغة مليالع  االستخدام على المقدرةهو ): Linguistic Intelligence( الذكاء اللغوي

  .اللغوي والصوتيات والمعاني البناء على معالجة المقدرة ويتضمن واالتصال، للتعبير وسيلة بكفاءة

على  المقدرةهو  :)Logical Mathematical Intelligence( الرياضي - المنطقي الذكاء

االستنتاجي  منطقيال التفكير على المقدرة وكذلك بكفاءة، العالقات واكتشاف األرقام استخدام

 .المشكالت حل في والقياسي

 العالم إدراك على المقدرةهو  :)Visual Spatial Intelligence( المكاني - البصري الذكاء

 لألفكار البياني والتمثيل البصري التصورو  والرسم، التخيل على والمقدرة بدقة، المكاني البصري

 .المكانية أو البصرية الطبيعة ذات

 على المقدرةهو ): Bodily Kinesthetic Intelligence( الحركي - اء البدنيالذك     

 جسميةال مهاراتبعض ال ويتضمن ،والمشاعر األفكار عن للتعبير لجسمه الشخص استخدام

  .والمرونة والقوة والتوازن

 على المقدرةهو : )Musical Rhythmic Intelligence(اإليقاعي  - الذكاء الموسيقي  

  ويتضمن الموسيقي، والتعبير الموسيقي واإلنتاج اإليقاعي الموسيقي والتحليل الموسيقى إدراك 

  .النغم ونماذج الصوت وطبقة اإليقاع خطوات في التغيرات إلى التعرف
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 اآلخرين مشاعر إدراك على المقدرةهو :  ) Social Intelligence( الذكاء االجتماعي

 .واإليماءات والصوت الوجه تعبيراتل الحساسية ويتضمن بسرعة، وتفكيرهم

نقاط  ومعرفة الذات، فهم على المقدرةهو  : ) Intrapersonal Intelligence( الذكاء الذاتي

 . القوة والضعف فيها والحساسية للشعور الباطن

 المقدرة يتمثل فيو  بالبيئة، المرتبط الذكاء هو): Naturalist Intelligence( الذكاء الطبيعي

 .وتصنيفها الطبيعة إلى رفالتع على

الفرد على ضبط انفعاالته وحفز  قدرةهو م: )Emotional Intelligence( الذكاء العاطفي

خرين ووصفها آلذات دفعًا عاليًا، وفهم مشاعر االنفس والحماس والمثابرة والمقدرة على دفع ال

 .ووضع خطة متكاملة 

عن غيرها، وتؤثر في سلوك  درسة معينةممجموعة الخصائص التي تميز  هو :المناخ التنظيمي

 ).2008العمري،(عملية التفاعل بين مدير المدرسة والعاملين نتيجةاألفراد 

ويعرف إجرائيا بأنه الخصائص الداخلية للبيئة المدرسية الثانوية في دولة الكويت وما       

باستبانة وصف يسودها من تفاعالت وعالقات بين جميع العاملين في المدرسة، وكما تقاس 

 ويرمز لها):Organizational Climate Description Questionnaire(المناخ التنظيمي 

)OCDQ (التي أعدها هالبين وكروفت المعتمدة في الدراسة الحالية  ) Halpin & Croft(. 

  :)Silver  1983 ,( يتكون المناخ التنظيمي من بعدين رئيسيينو 
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التـي يسعى  ةوالخارجي ةالتصرفات والتعبيرات الداخلي ةجموعم وهو: سلوك المعلمين: األول

يعيش  ذيـاإلطار التعليمي ال بين وجـوده وبين مقتضيــات التكيفق يحقتعن طريقها ل المعلم

 .بداخله

تصرفات المعلمين في المدارس الثانوية في دولة : ويعرف ُبعد سلوك المعلمين إجرائيا بأنه

التباعد، واإلعاقة، واالنتماء، : يسهم ومشاعرهم كما تعكسها مجاالت الكويت وتعبيراتهم عن أحاس

 .واأللفة، المكونة لهذا البعد 

 :المجاالت األربعة اآلتية منُبعد سلوك المعلمين ويتكون  

 قد ينتج عن هذا و  ،داخل المدرسة ينوهو سلوك المعلم: )Disengagement( التباعد -1

لكل معلم وبشكل يختلف عن اتجاهات  تاتجاها كوينت أو ،فريق متكامل السلوك تشكيل

  .يناآلخر 

عائقًا لهم، مما  يكونن مدير المدرسة أوهو شعور المعلمين ب: )Hindrance( اإلعاقة -2

  .يشكل عبئًا عليهم

عني الروح المعنوية السائدة لدى المعلمين ومدى شعورهم يو : )Espirit( االنتماء -3

حساسهم بإشباع حاجاتهم االجتماعية مما يساعد على إنجاز باالنتماء للمدرسة ودرجة إ

 . العمل

مدى توافر العالقات الطيبة بين المعلمين مما يؤدي إلى وهي : )Intimacy( األلفة -4

 .بإنجاز العمل اإلحساس بالرضا الذي ال يرتبط
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علمين وهو سلوك المدير القادر على إحداث تغيير في اتجاهات الم: سلوك المدير: الثاني

 .المنظمةلينعكس ذلك على خصائص  ،وممارساتهم ،ودوافعهم ،وأهدافهم ،وقيمهم

تصرفات مديري المدارس الثانوية في دولة الكويت : رف ُبعد سلوك المدير إجرائيا بأنهويعَّ 

ومقدرتهم على إحداث التغييرات المطلوبة في سلوك المعلمين وفقًا لما تعكسه مجاالت العزلة، 

 .لتركيز على اإلنتاج، واالعتبارية المكونة لهذا البعد والدفع، وا

 : من المجاالت األربعة اآلتية ُبعد سلوك المدير ويتكون 

وهو سلوك المدير الذي يتصف بالرسمية والسير بمقتضى : )Aloofness( العزلة -1

 .اللوائح والتعليمات دون االهتمام بالعالقات اإلنسانية

 باالعتمادلوك المدير الذي يتصف باإلشراف على مرؤوسيه وهو س :)Thrust(دفع ال -2

وال يتوفر عنده اإلحساس بالحاجة إلى تغذية  ،واحدالتجاه ذي االعلى أسلوب االتصال 

 . راجعة من المعلمين

وهو سلوك المدير الذي يهتم  ):Production Emphasis( التركيز على االنتاج -3

المثل والقدوة  من خالل نماإ التوجيه للمعلمين و بإنجاز العمل ليس عن طريق اإلشراف و 

 . بنفسه

سلوك المدير الذي يتميز بميله نحو معاملة هو و  :)Consideration( االعتبارية -4

 .المعلمين معاملة ودية وٕانسانية 
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 حدود الدراسة ومحدداتها

 :إن حدود الدراسة تقتصر على 

ـــــــة الكويـــــــت للعـــــــام معلمـــــــي ومعلمـــــــات المـــــــدارس و  مـــــــديري ومـــــــديرات - الثانويـــــــة فـــــــي دول

 ).2009/2010(الدراسي

الـذكاء : وهـي) Gardener,1999( التسعة التي حـددها جـاردنرأنواع الذكاءات المتعددة  -

، الحركــي الــذكاء البــدنيو ، المكــاني الــذكاء البصــريو الرياضــي،  الــذكاء المنطقــيو  ،اللغــوي

الــــذكاء الطبيعــــي، و ذكاء الــــذاتي، الــــو الــــذكاء االجتمــــاعي، و ، اإليقــــاعي الــــذكاء الموســــيقيو 

   .الذكاء العاطفيو 

 هالبين وكروفـتل )OCDQ(التنظيمي المناخ التنظيمي كما يقاس باستبانة وصف المناخ -

)Halpin & Croft,1963(، التباعــد، : المعلمــين ومجاالتــه والتــي تشــمل بعــد ســلوك

الـــدفع، التركيـــز علـــى  العزلـــة،: وبعـــد ســـلوك المـــدير ومجاالتـــه. عاقـــة، األلفـــة، االنتمـــاءاإل

 .االنتاج، االعتبارية

   نتائج هـذه الدراسـة تتحـدد بدرجـة صـدق أداتـي الدراسـة وثباتهمـا أما محددات الدراسة فإن          

كما أن تعمـيم نتـائج هـذه . فقراتها نلبيئة الكويتية، وصدق استجابة أفراد العينة عومدى تكييفهما ل

 .منه عينة الدراسة والمجتمعات المماثلة تالذي سحبالدراسة ال يتم إال على المجتمع 
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة

ذي العالقة بالذكاءات المتعددة والمناخ  النظري لألدب عرضاً  الفصل هذا يتضمن      

 : على النحو اآلتي العربية واألجنبية ذات الصلة، و  السابقة لدراساتاو التنظيمي، 

 :األدب النظري: أوًال   

 ،عاماإلنساني وأهميته بشكل  فهوم الذكاءمموضوعات تتعلق باألدب النظري على  ملتشا    

             .هوأنواع وعناصره، والمناخ التنظيمي، ،بشكل خاص، ونظريات الذكاء وأنواع الذكاءات المتعددة

 :مفهوم الذكاء

 بعضها قابل للقياس ،نواع من الطاقات الذهنية المختلفةألئات انسان مإلوجد لدى اي

قدرة من تكون مؤشرًا لأهذه الطاقات يمكن و . غير المباشر قابل للقياسخر آلوبعضها ا المباشر،

 ومنها الذكاء ديمية وحل مسائل الحياة المعقدةكاألتحقيق المنجزات العلمية وا الشخص على

        .) 2002،عباس(

ولكنـه يـدل علـى ،والذكاء مفهوم مجرد اختلف في تعريفـه وتحديـده علمـاء الـنفس والتربيـة          

قابلية الفرد على حل المعضالت الفكرية أو التكيف تجاه المواقف الجديدة أو المقدرة على التفكيـر 

ا بــين النــاس بحيــث يســتخدمه) ذكـاء ( ولقـد شــاع اســتخدام كلمــة. واإلفــادة مــن التجــارب  يالتجريـد

الخــاص والعــام والصــغير والكبيــر، وهــي تعنــي عنــدهم ســرعة البديهــة وحســن الحكــم علــى األشــياء 

إال أن الذكاء ليس بـذلك المفهـوم الـذي يمكـن تعريفـه بسـهولة، فهنالـك اخـتالف .وسرعة االستجابة 

 ).2006، العنيزات،2005حسين،(حول كيفية تعريفة وتحديد صفاته ،حتى بين االختصاصيين 
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على  المقدرة: عرف الذكاء بأنه ) Spearman( أن سبيرمان) 1980(قد ذكر جابر لو         

 المقدرة: هيو الخفية وصنفه إلى ثالثة أنواع العالقات الصعبة أ وبخاصة تلكإدراك العالقات 

على  المقدرةعلى التعلم ، و  المقدرةعلى التكيف بنجاح مع ما يستجد في الحياة من عالقات،  و 

 . مجردالتفكير ال

ــــــذكاء )2007(الشــــــوامرة أورد كمــــــا         ــــــات لل ــــــف فيشــــــر:  منهــــــا مجموعــــــة مــــــن التعريف  تعري

Fescher)  ( المواقـف  فاعلية الفرد بمقارنتـه بمـن هـم فـي مثـل عمـره فـي تعاملـه مـع : بأنه للذكاء

وتعريـــــــف  .التــــــي تلقـــــــى فيهـــــــا المهـــــــارة تقـــــــديرا عاليـــــــا مـــــــن جانـــــــب المجتمـــــــع الـــــــذي يعـــــــيش فيـــــــه

  & Robinson) وتعريـف روبنسـون وروبنسـون .الطاقة العامة للفـردبأنه  ) (Wechslerوكسلر

Robinson)   الفـرد لحـل  المعرفيـة التـي تعكـس طاقـة األنمـاط السـلوكيةالمجموعة الكلية مـن بأنه

: الـذكاء بأنـه فعـر فقـد )  (Binetأمـا بينيـه  .المشكالت باستبصار، والتكيف مع المواقف الجديدة

 .لى االستمرار في التفكير المجردقدرة الفرد عم

 الذكاء بأنه تعاون القوى الذهنية المختلفة كالتخيل والتجريـد ُينظر إلىالحاضر  عصرالوفي      

صـاحب  والحكم واالستدالل على حل المسائل النظرية والعملية ومن هنـا فـإن الشـخص الـذكي هـو

الوراثـة هـي العنصـر الــرئيس  العلمـاء بـأنهـذا واعتقـد  .القـوى العقليـة الجيـدة وهـو النـاجح فـي عملـه

 الــــذكاء كمــــا أن للبيئــــة أهميتهــــا فــــي اكتســــاب الــــذكاء فــــي هــــافــــي تحديــــد الفــــروق الفرديــــة وتعيين

 .)1999،عدس(
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 أهمية الذكاء اإلنساني       

 منــذ والتربويــة النفســية والبحــوث الدراســات فــي مهمــة مكانــة وقياســه الــذكاء موضــوع احتــل       

 حـــول تمركـــزت التـــي الـــنفس علـــم ميـــدان فـــي األولـــى الدراســـات همتســـأ و، الماضـــي رنالقـــ مطلــع

الـّذكاء مـن أهـّم  دُيعـو  .النفسـي القيـاس حركـة تطـور فـي العقليـة والقدرات الذكاء في الفردية الفروق

درة عاّمـة قـمألهمّيتـه ك نظـراً  ين،المختّصـ جانب اّلذي نال اهتماما كبيرا من موضوعات علم الّنفس

متغّيـرات ال التكّيـف مـعالت و كوحـّل المشـ واالبتكـارالمهنـي  حجانصيل الّدراسي والالّتح ىد علتساع

ـــذكاء أهميتـــه الفائقـــة فـــي النشـــاط االجتو . ةالمحيطـــ نجاحـــه مـــاعي للفـــرد وتفاعلـــه مـــع اآلخـــرين و لل

من التكيف مـع شـروط فرد في تمكين ال دور األساسالللذكاء ، كما أن عضوًا في المجتمع بوصفه

            . )2003عبدالحفيظ،( يريبيئة المعقدة ودائمة التغال

أن هنـاك صــلة نجـاح فـي مختلـف جوانـب الحيـاة، و يعـد الـذكاء عـامًال أساسـيًا مـن عوامـل الو       

وعلـى الـرغم مـن اخـتالف علمـاء الـنفس فـي تعـريفهم للـذكاء . بين الذكاء والتكيف وحسن التصرف

تكامل، إّال أنهم يتفقون على وجود صفات عامة تميز اإلنسان وعدم اتفاقهم على تعريف شامل وم

 .)2006جرار،(الذكي عن غير الذكي 

 نظريات الذكاء 

تشــــمل جميــــع نــــواحي الحيــــاة االجتماعيــــة والسياســــية واالقتصــــادية  ن الحاجــــة إلــــى الــــذكاءإ      

قـدرة الفـرد مرتبط بويعد الذكاء من الجوانب المهمة في الشخصـية، كونـه يـ .بمعناها العام والخاص

علـــى التعامـــل مـــع اآلخـــرين، فهـــو يمثـــل نوعـــًا مـــن القـــدرات المعرفيـــة الضـــرورية للتفاعـــل الكـــفء 

والخــالق بــين الفــرد وغيــره مــن األفــراد، بشــكل عــام وفــي المجــال التربــوي بوجــه خــاص، ولمــا يؤكــد 
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انـــــب أهميـــــة دراســـــة الـــــذكاء المتعـــــدد فشـــــل العديـــــد مـــــن األفـــــراد فـــــي جانـــــب مـــــا ونجـــــاحهم فـــــي ج

    ).     2000المطيري،(آخر

لقــد طــرأ حــديثًا تغييــر علــى مفهــوم الــذكاء ســاعد فــي تقــديم صــورة أكثــر ثــراء لقــدرات              

قـدرة عقليـة مأن الذكاء  التي يرى بعضهاوهناك العديد من نظريات الذكاء ، الفرد وٕامكانات نجاحه

يعتقد أصحابها أن هناك  أخرى د، ونظرياتواحدة تتمثل بعامل واحد يفسر كل النشاط العقلي للفر 

 :أكثر من نوع من أنواع الذكاء ومن أبرزها

 )Binet(كـل مـن بينيـه التـي تبناهـا  :) One Factor Theory(نظريـة العامـل الواحـد  -   

ـــات التـــي تطرقـــت )  1916( عـــام) Terman(وتيرمـــان ) 1908( عـــام  ـــى النظري وهـــي مـــن أول

األصــــل أو مقــــدرة عامــــة  تقــــوم علــــى افتــــراض أن الــــذكاء أحــــادي ي، والتــــلمفهــــوم الــــذكاء وقياســــه

)General Factor ( تقف خلف جميع النشاطات العقلية، وهذه المقدرة تمثل أحد األبعـاد المميـزة

ن هـــذه ، إال أ للشخصـــية وتظهـــر مـــع النمـــو الفـــردي، ويمكـــن قياســـها باســـتخدام اختبـــارات الـــذكاء

ط العقلـــي ومكوناتـــه ومحدداتـــه، فضـــال عـــن أنهـــا لـــم تخضـــع النظريـــة لـــم تقـــدم تفســـيرا مقنعـــا للنشـــا

 .)1995الزيات، (إجرائيا لدرجة كافية من التجريب  منهجيا أو

عـام )  Spearman (نشـرها سـبيرمان الت�ي :) Two Factor Theory(نظريـة العـاملين  -

العامــــل العـــــام : ، والتــــي تلخــــص النشـــــاط العقلــــي المعرفــــي فـــــي عــــاملين رئيســــين همـــــا)1927(

)General Factor(  والـذي ُيعـد عنصـرا عامـا تشـترك فيـه جميـع القـدرات العقليـة المعرفيـة، وهـو

يــدل علــى القــدر المشــترك القــائم بــين جميــع نــواحي النشــاط العقلــي المعرفــي ويكمــن وراءهــا، أمــا 

الذي يميز كل نشاط عقلي عن األخـر ويخـتص كـل عامـل ) S(العامل الثاني فهو العامل الخاص

 ).2002جروان ، (مظهر واحد من مظاهر النشاط العقلي منها في 
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قــدم كــٌل مــن ) 1930(فـي عــام  : )  Multifactor Theory( نظريــة العوامــل المتعــددة - 

اعتقدا أن الذكاء عبارة عن نظريتهما التي )  Thorndike and Thurston(ثورنديك وثيرستون 

تـي تـرتبط فيمـا بينهـا بوصـالت عصـبية، بعضـها وال نعدد كبير من القـدرات الخاصـة المسـتقلة عـ

وأن الــذكاء فــي جــوهره يعتمــد علــى عــدد الوصــالت العصــبية التــي يمتلكهــا الفــرد ونوعيتهــا، والتــي 

تصل بـين المثيـرات واالسـتجابات، وقـد ميـزا بـين ثالثـة أنـواع مـن الـذكاء علـى أسـاس تشـابهها فـي 

الــذكاء النظــري المجــرد، والــذكاء :ي طبيعــة المشــكلة أو الموقــف، أو الموضــوع الــذي تهــتم بــه، وهــ

 ) .1996نشواتي ، ( أو التفاعلي   يالعملي أو الميكانيكي، والذكاء االجتماع

التـي قـدمها  :) Primary Mental Abilities Theory(  نظرية القدرات العقلية األولية -

القـول  وذهـب إلـى)   Spearman (وخالف فيها سبيرمان ) 1938(عام ) Thurston(ثيرستون 

بأن ما قاله سبيرمان عـامال عامـا هـو نفسـه مكـون مـن عـدة عوامـل، وقـد وصـل إلـى هـذه النظريـة 

مختلفـــة مــــن  اً باســـتخدامه مـــنهج التحليـــل العــــاملي الـــذي وضـــعه ســـبيرمان نفســــه واســـتخدم أنماطـــ

 ختباريـة كاألســئلة الدالـة علــى االسـتيعاب اللفظــي والحسـاب والتعليــل والتـذكر، واتضــحالمهمـات اال

له منها وجود سبعة عوامل مستقلة عن بعضها أسماها بالعوامل األوليـة وهـذه العوامـل أو القـدرات 

اللفظــــي، والطالقــــة اللغويــــة والمقــــدرة العدديــــة، والعالقــــات المكانيــــة، والــــذاكرة،  باالســــتيعا: هــــي 

لمســتقلة واإلدراك، واالســتدالل، وبهــذا رأى ثيرســتون وجــود مجموعــة صــغيرة مــن المقــدرات العقليــة ا

 .(Gardner, 1983) نسبيا عن بعضها والتي تقاس بمهمات مختلفة

وأطلـق عليـه أنمـوذج المصـفوفة ) 1959(عـام ) Guilfor(جيلفـورد قدمـه  : نموذج جيلفـوردأ -

مقـدرة منفصـلة ) 150(الذي يضم  بنية العقل أسماهأو أنموذج المورفولوجي للتكوين العقلي والذي 

 عام أو قدرات أولية، كما افترض كل من سبيرمان وثيرستونرفض فيه فكرة وجود عامل 
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 ) Thurston Spearman & (هملهــا العديــد مــن ا بوجــود عوامــل كثيــرة فــي الــذكاء أ، واعتقــد

من عمليـــة مـــن خمـــس البـــاحثين عنـــد وضـــعهم مهمـــات اختبـــارات الـــذكاء، فكـــل نشـــاط عقلـــي يتضـــ

قد يتعلق باألشياء أو الرموز أو اللغة ثم أن  اً ن هذه العملية تتناول محتوى معينعمليات عقلية، وأ

 دكل عملية عقلية تستهدف تحقيق إنتاج معين قد يكون تصنيفًا للمعلومات أو تنظيمًا لهـا أو إيجـا

 ) .1995 ،الزيات( عالقات بينها 

وجــود عــاملين أو مجمــوعتين مــن ) 1971(عــام  كاتــل  أكــد فيهــا: )  Cattell ( نظريــة كاتــل -

الـذي يتكـون مـن المهـارات الفراغيـة )  Fluid Intelligence( هـو الـذكاء السـائل : الـذكاء األول

ــذاكرة الصــماء وهــذه المهــارات تــرتبط بالثقافــة، وهــذا النــوع مــن الــذكاء يتــدهور مــع  والتصــويرية وال

د نتيجتهـا علـى والتقـدير والفهـم واالسـتدالل، التـي ال تعتمـ كالتقدم بالعمر، ويقاس باختبـارات اإلدرا

وهــذا الــذكاء ينطــوي علــى خصــائص تــؤدي إلــى إدراك العالقــات المعقــدة فــي  لخبــرات التعليميــة،ا

الـذي يقـاس عـن  )Crystallized Intelligence(هـو الـذكاء المتبلـور: البيئـات الجديـدة، والثـاني

يـة طريق المهارات العددية، واللغوية، والمعلومات الميكانيكية، واستخدام المترادفات التي تكـون تنم

عتقـد كاتـل أن الـذكاء المتبلـور اونتيجة لـذلك . هذه القدرات موضع التركيز في التعليم في المدرسة

يتـــــأثر الـــــى حـــــد كبيـــــر بـــــالخبرة والتعلـــــيم الرســـــمي وينمـــــو مـــــع الخبـــــرة ال مـــــع التقـــــدم فـــــي العمـــــر 

 ) . 2002جروان،(

) 1985( عــــام )Sternberg(تخــــذ ســــتيرنبرج ا  :) Sternberg(ســــتيرنبرج نظريــــة روبــــرت  -

آخــر فــي محاولتــه تفســير طبيعــة الــذكاء، تخلــى فيــه عــن مــنهج التحليــل العــاملي ، واقتــرح  منحــى

نظريتـــه التـــي تقـــوم علـــى تحليـــل مكونـــات الـــذكاء اســـتلهمها مـــن تحليلـــه لألســـاليب التـــي يســـتخدمها 

ذكاء، ترد في اختبارات ال ياإلنسان عندما يقوم بحل المشكالت في حياته العامة ، والمشكالت الت
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وتتكون نظريته من ثالث نظريات فرعية تميز بين ثالثة  ،وأطلق عليها النظرية الثالثية في الذكاء

، )ذكـاء الخبــرة(  ة، والنظريـة التجريبيـ)الـذكاء الـداخلي (النظريـة المركبـة :مظـاهر مـن الـذكاء هـي 

نـواع أساسـية للـذكاء ، كمـا أوضـح سـتيرنيرج أن هنـاك ثالثـة أ) الـذكاء الخـارجي (والنظرية القرنيـة 

الـــذكاء األكـــاديمي الـــذي يمكـــن قياســـه : يجـــب أن تقـــوم عليهـــا النظريـــة المكتملـــة فـــي الـــذكاء وهـــي 

قدرة على حل المشـكالت، والـذكاء العملـي الـذي يسـتخدم فـي مواقـف الحيـاة اليوميـة ولـيس مـن مبال

اعي الـذي يتجلـى فـي السهل قياسه لعدم سهولة حصر مواقف الحياة وقياسها نظريا، والذكاء اإلبـد

اكتشــاف حلــول جديــدة أو اكتشــاف حلــول مختلفــة غيــر مألوفــة، وقــد وســعت هــذه النظريــة مفهــوم 

بـط معنـى الـذكاء فـي الحيـاة الذكاء لتغطي مجاالت لم تؤكدها نظريات الذكاء األخـرى مـن حيـث ر 

 ) . 1998السرور، (  العامة

 قـدرةم:" بأنـه  الـذكاء)   Gardner ,1983( جـاردنر عـرف :لجـاردنر  دنظريـة الـذكاء المتعـد -

Ability  أو إمكانيةPotential  التي يمكن تنشـيطها  المعلومات، لمعالجةنفسية كامنة  بيولوجية

    وأشــار جــاردنر وولتــر. "لهــا قيمــة فــي ثقافــة مــا  نتاجــاتفــي بيئــة ثقافيــة لحــل المشــكالت أو إيجــاد 

) Walter, 1994  &Gardner  ( الـذكاء عبـارة عـن إمكانيـات  بـأنف يـوحي التعريـ هـذاإلـى أن

الفـــرص  وعلـــى ،يتوقـــف علـــى قـــيم ثقافـــة معينـــة هـــذاو  قـــدرات عصـــبية يـــتم أو ال يـــتم تنشـــيطها، أو

 . المدارس ومعلمووالقرارات الشخصية التي يتخذها أفراد األسر  المتاحة في تلك الثقافة،

يته عن الذكاءات نظر ) 1983(عام )  Howard Gardner (وضع هاورد جاردنرو       

التي تكونت في البداية من سبعة أنماط من  (Multiple Intelligence Theory)المتعددة 

األول والثاني من أنماط  أما النمطان. ات التي أعدها مؤقتةالذكاءات، إذ كانت قائمة الذكاء

ثالثة التي تليها الذكاء التي وضعها جاردنر فقد تم تقييمها في المدارس؛ بينما ارتبطت األنماط ال
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وتم فيما بعد  ".الذكاءات الشخصية"أطلق عليهما  اناللذ انهما النمط خرانبالفنون؛ والنمطان اآل

 .(Gardner,1999)لذكاء لتصبح أنواع الذكاءات تسعة ضافة نوعين آخرين من اإ

ء، ن الوقت قد حان للتخلص من المفهوم الكلي للذكاأالى ) Gardner(جاردنر لقد أشار     

عامل العقلي، والتفرغ لالهتمام بشكل طبيعي للكيفية التي تنمي بها الذلك المفهوم الذي يقيسه 

 )1983(في عام  جاردنر فقد نشر ).1999 أوزي،( وب الكفاءات الضرورية لنمط عيشهاالشع

نظرية  "أطلق عليها عرض فيه نظرية جديدة في الذكاء الذي ) أطر العقل(كتابه الشهير 

، ج األبحاث والدراسات الخاصة بإصابات الدماغئإلى نتا في ذلك ستندوقد ا ،"ت المتعددةالذكاءا

تم ، عديدة من الذكاء أنواعاً  كبأن هنا نوقد بيّ  من هم دون ذلك،والدراسات الخاصة بالعباقرة و 

ان آخران لتصبح بذلك تسعة ذكاءات سبعة منها في البداية ثم أضيف إليها نوع إلىالتعرف 

  ).2008اجرة،الجر (

وصـــف كيفيـــة إلـــى  نظريـــة الـــذكاءات المتعـــددة مـــن النظريـــات المعرفيـــة، التـــي تســـعى دتعـــو       

استخدام األفراد ألنماط الذكاءات التي يمتلكونها لحل المشـكالت التـي تـواجههم، وقـد ارتكـزت هـذه 

أن  ) Gardner(جــــاردنرافتــــرض و  .التكــــوين البيولــــوجي، والثقافــــة: النظريــــة علــــى أساســــين همــــا

التكـوين البيولــوجي والثقافــة همــا أســاس تكــوين الــذكاءات المتعــددة لــدى األفــراد، فقــد أظهــرت نتــائج 

األبحاث في علم األعصاب، أن التعلم ينتج عن التكيف والتغير في التشعبات العصبية في دماغ 

البشـري هـي محددة مـن الـدماغ  ك مناطقببعضها، وأن هنااإلنسان، والتي تربط الخاليا العصبية 

وفضـًال . مـن الـتعلمقد ذلك النوع ولة عن أنواع معينة من التعلم، فإذا أصيبت تلك المنطقة فُ المسؤ 

ماً  فـي تطـوير أنمـاط الـذكاء لـدى اإلنسـان، ألن كـل عن علم البيولوجي فإن الثقافة تؤدي دورًا مه

فــراد نحــو اإلنجــاز فــي قــدرة لــدى األمثقافــة تعطــي قيمــة مختلفــة لتلــك األنمــاط، وهــذه القيمــة توجــد 
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ظهـور  رمهمة مرتبطة بذلك النمط الذكائي وتوفر لهم الدافعية ليصبحوا ماهرين فيه، وهذا مـا يبـر 

  .)Bruald  1996,(  نمط ذكائي في مجتمع ما دون غيره

 القــــوة مــــواطن  مــــنومتعــــددة فريــــدة  أنماطــــالكــــون تيم ألفــــرادا أن هــــذه النظريــــة تقتــــرح أن بمــــا    

   وتطـــوير أدوات إعــداديصــبح مــن الضــروري نــه إف المختلفــة؛)الــذكاءات (  قــدراتوالضــعف فــي ال

أساسـيين افتراضـين  مـن  الديـه انطالقـشخص تتناسب مع نـواحي القـوة التـي  لكل وأساليب خاصة

 :  )1998السرور،(  ةنظريال عليهما  تُبني

 . نفسها لطريقةالمون بالقدرات واالهتمامات وبالتالي فهم ال يتع فيأن البشر يختلفون   -أ 

 . باستطاعة أي فرد أن يتعلم كل شيء يمكن تعلمه ليس -ب

أجــــرى عـــــدداً مــــن األبحـــــاث  جــــاردنرلـــــى أن إ (Armstrong,2000)أشــــار آرمســــترونج        

والدراســات الخاصــة بإصــابات الــدماغ، ودراســات ثقافيــة خاصــة بالعبــاقرة والمعتــوهين، أوصــلته فــي 

ـــى عـــدد مـــن الف ـــذكاالنهايـــة إل ـــة ال ءات المتعـــددة، وهـــذه رضـــيات التـــي شـــكلت فـــي مجموعهـــا نظري

 : الفرضيات هي

، ويمتلـك تركيبـة شـخص فريـد بذكائـه، وكـل مـن الـذكاء كـافٍ  األفـراد مـزودين بقـدر جميـع يولد -1

 .ذهنية خاصة به

، وهــــذه األنــــواع تعمــــل بطــــرق معقــــدة وتتفاعــــل مــــع بعضــــهاالمتعــــددة  اتتعمــــل أنــــواع الــــذكاء -2

 . أثناء القيام بالعمليات الذهنية في سلوب تفاعلي فيما بينها، وال يمكن الفصل بين أثرهامعاً بأ

قــــدرتها علــــى العمــــل متتمركــــز أنمــــاط الــــذكاءات فــــي منــــاطق محــــددة مــــن الــــدماغ، وتتميــــز ب -3

 .باستقاللية بشكل منفرد، أو مجتمعة حسبما تقتضي الحاجة لذلك
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 .متعددة ومختلفة بل أنواع ،واحداً  الذكاء ليس نوعاً  -4

مــن الــذكاءات  اً معينــ اً ات، وٕان كــل فــرد يمتلــك قــدر يوجــد لــدى الفــرد الواحــد جميــع أنــواع الــذكاء -5

 .  لكن بنسب متفاوتة تميزه عن غيره من األفراد

إذا تــم تــوفير التشــجيع  ،يسـتطيع كــل فــرد أن يطـور ذكــاءه بأبعــاده المختلفـة إلــى أعلــى مسـتوى -6

 . له والتعليم المناسبين

هــذه  جميــعلــك تشــخص ســوّي إال ويم مــن مــايتبــين أنــه ضــمن نظريــة الــذكاءات المتعــددة و       

طريق الكيفية التي يوظـف بهـا كـل  عن، ويختلف األفراد فيما بينهم ولكن بنسب متفاوتة الّذكاءات

ر األهــداف التــي يتوخاهــا، وتقــوم األدوا إلــىللوصــول  ةواحــد مــنهم كفاءتــه لتحديــد الطريــق المالئمــ

عدة ذكاءات، ومن األهمية بمكان اعتبار كل  بإكسابهالثقافية التي يضطلع بها الفرد في مجتمعه 

قـــدرة واحـــدة يمكـــن قياســـها عـــن طريـــق مولـــيس علـــى  االســـتعداداتمجموعـــة مـــن  تـــوفر لديـــهتفـــرد 

 ).2007الجعافرة،( المعتادة األساليب

 : لذكاءات المتعددةل جاردنررية وفيما يأتي أنواع الذكاءات التسعة التي تضمنتها نظ     

 : (Linguistic Intelligence) اللغوي الذكاء -

 تعلم على والمقدرة ،وتفسيرها والمكتوبة المحكية اللغةقدرة على إنتاج مالهذا الذكاء  يتضمن      

 علـى الـذكاء مـن الـنمط هـذا يحتـويو . محـددة أهـداف لتحقيـق اللغـة استخدام على والمقدرة اللغات،

 علـى والمقـدرة الشـعر؛ بطريقـة أو بالغـةالب الـذات عـن للتعبيـر بفاعليـة اللغـة اسـتخدام على مقدرةال

 مـن والمتحـدثون والمحـامونعراء والشـ الكتـاب دعـيُ . المعلومـات لتـذكر كوسـيلة كـذلك اللغة استخدام

 اللغــوي الــذكاء مــن يــاً عال مســتوى يمتلكــون أنهــم علــى جــاردنر يصــنفهم الــذين األشــخاص ضــمن
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Kornhaber, 2001)(.  قــدرة علــى إنتــاج وتأويــل مجموعــة مــن مال يتضــمن هــذا الــذكاء أيضــاً و

إن صاحب هذا الذكاء يبدي السهولة فـي إنتـاج  ،معلومات لها داللة نقلالعالمات المساعدة على 

ــالفرقاللغــة، واإلحســاس  ــذين يتفوقــون فــي هــذا  المتعلمــين ٕانو .بــين الكلمــات وترتيبهــا وٕايقاعهــا ب ال

قـــدرة كبيـــرة علـــى تـــذكر األســـماء ملهـــم  أنء، يحبـــون القـــراءة والكتابـــة وروايـــة القصـــص، كمـــا الـــذكا

 .)2004البدور،( واألماكن والتواريخ واألشياء القليلة األهمية

  :)Logical –Mathematical Intelligence ( الرياضي -الذكاء المنطقي -

مالحظـة واسـتنباط ووضـع  للشـخصتتـيح يغطي هذا الذكاء مجمل القدرات الذهنية، التـي         

إلــى قــدرة مال لكللمشــكالت، وكــذ الحلــولالمتبعــة إليجــاد  للصــيرورةالعديــد مــن الفــروض الضــرورية 

الــذين يتفوقــون فــي  فــراداأل إن . فيهــا والتصــرفالرســوم البيانيــة والعالقــات التجريديــة  إلــىالتعــرف 

على التفكير، فهم يطرحون أسـئلة  عاليةرة قدمهم ديول كالتهذا الذكاء، يتمتعون بموهبة حل المش

 مالحظة يمكنو  .كالت بالعلوم وبحل المش المرتبطبشكل منطقي ويمكنهم أن يتفوقوا في المنطق 

والمحـامين  اإلعـالمات ومبرمجي يهذا الذكاء لدى العلماء والعاملين في البنوك والمهتمين بالرياض

 .Borrego,1998)(والمحاسبين

 :)Visual-Spatial Intelligence(المكاني   - الذكاء البصري -

وبطريقـة ملموسـة،  ذهنيـاً تمـثالت مرئيـة للعـالم فـي الفضـاء وتكييفهـا  تكـوين قدرة علىمال هو      

وٕابـراز التفاصـيل، وٕادراك  األمـاكن،الوجـود أو  إلـىكما يمّكن صاحبه من إدراك االتجـاه، والتعـرف 

حتـاجون لصـورة ذهنيـة أو يالـذين يتجلـى لـديهم هـذا الـذكاء  فـراداأل إن . المجال وتكوين تمثل عنـه

الجديــدة، كمــا يحتــاجون إلــى معالجــة الخــرائط الجغرافيــة واللوحــات  المعلومــاتصــورة ملموســة لفهــم 
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 فيـهمتفوقون فـي الرسـم والتفكيـر  فرادإن هؤالء األ. ألعاب المتاهات والمركبات وتعجبهم ،والجداول

ــــذكاء هــــذا يوجــــدو  . وابتكــــاره ــــون الخــــط و  ال ــــد المختصــــين فــــي فن الخــــرائط والتصــــاميم  راســــميعن

 .)2005حسين،( والرسامين والنحاتين المعماريينوالمهندسين 

 :)Body-Kinesthetic Intelligence ( الحركي -بدني الذكاء ال -

بـــبعض األعمـــال،  والقيـــامالجســـم لحـــل المشـــكالت،  باســـتعماليســـمح هـــذا الـــذكاء لصـــاحبه      

قــدرة يتفوقــون فــي األنشــطة مال بهــذهالــذين يتمتعــون  األفــراد إن. األفكــار واألحاســيس والتعبيــر عــن

يتميــز بهــذه و . للحركــة ولمــس األشــياء ميــولٌ البدنيــة، وفــي التنســيق بــين المرئــي والحركــي، وعنــدهم 

والجراحـــــون والمقلـــــدون والموســـــيقيون  والرياضـــــيونقـــــدرة الجســـــمية الحركيـــــة الفائقـــــة، الممثلـــــون مال

 ).Phelps& Branyan,1990(ون والمخترعونوالراقص

 :) Musical Rhythmic Intelligence ( اإليقاعي  - الذكاء الموسيقي -

وٕادراك  الموســـيقية،قـــدرة الذهنيـــة لصـــاحبها بالقيـــام بتشـــخيص دقيـــق للنغمـــات متســـمح هـــذه ال      

االنفعــال باآلثـــار  لكوكــذ وٕايقاعهــا،إيقاعهــا الزمنــي، واإلحســاس بالمقامــات الموســيقية واألصــوات 

الـذين يسـتطيعون تـذكر األلحـان  فـراداأل عنـدهذا الذكاء  ويوجد. العاطفية لهذه العناصر الموسيقية

االستماع إلى الموسـيقى، وعنـدهم  فرادمن األ النوعهذا يحب المقامات واإليقاعات، و  إلىوالتعرف 

 .)1998،علواني( بهم المحيطةإحساس كبير لألصوات 
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 : ) Social Intelligence(جتماعي اال الذكاء -

وحـــوافزهم  روعاتهمهـــذا الـــذكاء صـــاحبه علـــى فهـــم اآلخـــرين، وتحديـــد رغبـــاتهم ومشـــ ســـاعدي      

الـذين  فـراداأل، و قـدرة علـى العمـل بفاعليـة مـع اآلخـرينمونواياهم والعمـل معهـم، كمـا أن لصـاحبه ال

 ،قــدرة علــى لعــب دور الزعامــةمم الهديهم هــذا الــذكاء يجــدون ضــالتهم فــي العمــل الجمــاعي، ولــديلــ

  .Chatterji&Gupta,1988) (ل والوساطة والمفاوضاتاتصم واالالتنظيالمقدرة على و 

 : (Intrapersonal Intelligence) الذاتي الذكاء -

 والخـوف الذاتيـة، المشـاعر تقـدير علـى قدرةموال الذات، فهم على قدرةمال الذكاء هذا ويتضمن     

 الـــذات، عـــن فعــال عامـــل نمـــوذجأ امــتالك الـــذكاء مـــن النــوع هـــذا يعنـــي جــاردنر، وعنـــد. والتحفيــز

  .)(Kornhaber, 2001  الخاصة الحياة لتنظيم النوع هذا من المعلومات استخدام على قدرةموال

 : )Natural Intelligence ( الذكاء الطبيعي -

ــــى        ــــي ا هــــذا الــــذكاء يتجل ــــد األشــــياء الطبيعلمف ــــدرة علــــى تحدي ــــات ق  وحيوانــــاتيــــة مــــن نبات

أمور من الذكاء تغريهم الكائنات الحية، ويحبون معرفة  نوعالمتميزين بهذا ال فراداأل إن .هاوتصنيف

ـــــــــف كائناتهـــــــــا الحيـــــــــة كثيـــــــــرة  عنهـــــــــا، كمـــــــــا يحبـــــــــون التواجـــــــــد فـــــــــي الطبيعـــــــــة ومالحظـــــــــة مختل

)(Gardner,1995 . 

  :)Emotional Intelligence( العاطفي الذكاء -

قدرة على مراقبة الشخص لذاته ولعواطفه وانفعاالته ولعواطف مع من الذكاء المرتبط بالنو هو      

والتمييــــز بينهــــا واســــتخدام المعلومــــات الناتجــــة عــــن ذلــــك فــــي ترشــــيد تفكيــــره  هموانفعــــاالت اآلخــــرين
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فالشخص يستطيع أن يجعـل . الذكاء العاطفي هو االستخدام الذكي للعواطفو . وتصرفاته وقراراته

تعمل من أجله أو لصالحه باستخدامها في ترشيد سلوكه وتفكيره بطـرق ووسـائل تزيـد مـن  عواطفه

 .)Goleman, 1995(فرص نجاحه 

 ةالمتعدد اتالمبادئ التي قامت عليها نظرية الذكاء

 اتالمبادئ التي قامت عليها نظرية الذكاءأن من بين لى إ)  2004( خليل  ت سعادةأشار 

 :  أتيكما ي (Gardner) اردنرجال كما وردت في أعم ةالمتعدد

  .واحدا بل هو أنواع عديدة ومختلفة إن الذكاء ليس نوعا   

 .الديناميكية يتمتع بخليط من أنواع الذكاءشخص متميز وفريد من نوعه  ن كلإ   

صعيد الداخلي للشخص أو على الفي النمو والتطور إن كان على  تختلف أنواع الذكاء   

  .العالقة االجتماعية صعيد 

  .الذكاء حيوية وديناميكية إن كل أنواع   

 .ووصفها وتعريفها هاوتمييز  يمكن تحديد أنواع الذكاء     

 .ف ذكائه وتطويره وتنميتهالفرصة لتعرّ  يستحق كل فرد    

 .ية الذكاء المتعددالنظرية التطورية النمائية على نظر  يمكن تطبيق    

 .قد تتغير بتغير المعلومات عن النظرية نفسها ةالمتعدد اتالذكاءإن    

  .هوتطوير  دام ذكاء بعينه يسهم في تحسين ذكاء آخرإن استخ    

نسانية بغض إتجعله أكثر بديلة وقدرات كامنة  أنواع الذكاء للفرد مصادر جميعتوفر    

  .النظر عن العمر أو الظرف
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للمعرفة بصورة  ةمالمهو  ةجوهريال من األموروتعددها  إن مقدار الثقافة الشخصية    

  .ولكل أنواع الذكاء بصورة خاصة، عامة

  المتعددة الذكاءات نظرية ضوء في المعلم دور

 والكتابـة الشـرح فـي الوقـت مـن جـزءا المعلـم يقضـي قـد المتعـددة الـذكاءات نظريـة إطـار في       

 ليوضــح فيــديو شــريط يعــرض أو الســبورة علــى صــورا يرســم ذلــك فضــًال عــن ولكنــه ،الســبورة علــى

 حـولهم ويتحركـون يقفـون الطلبـة جعـل علـى انطوت سواء ، علمية تجارب يوفر نهأ كما.  ما فكرة

 .مختلفــة بطــرق بيــنهم فيمــا الطلبــة ويتفاعــل. العلميــة للمــادة فهمهــم ليكشــف ملموســا شــيئا يبنــون مأ

 وهــو المعروضــة، بالمــادة ومشــاعرهم تجــاربهم يربطــوا كــي للطلبــة الوقــت يخطــط الــذي هــو والمعلــم

 ضـوء وفـي .الطبيعي العالم وسط في أو الحية األشياء خالل من التعلم لحدوث فرصا هيئي الذي

 مصـممة مختلفـة بطـرق التقليـدي اللغـوي يمالتعلـ ممارسـة المعلـم يسـتطيع المتعـددة الذكاءات نظرية

 علـى صـورا ويرسـم ،)يموسـيق( إيقاعيـة بتأكيـدات يحاضـر الـذي فالمعلم. تسعةال الذكاءات لتحفيز

 ويتوقف ،)حركي(الحديث أثناءفي  درامية إيماءات ويصنع ،)مكاني( معينة نقاطا ليوضح السبورة

 ويـدخل ،) اجتمـاعي(حيويـة تفـاعالت تثيـر ئلةأسـ ويطرح ،)ذاتي(للتأمل الالزم الوقت لبةللط ليتيح

 المتعـددة الـذكاءات مبـادئ يسـتعمل الحقيقـة فـي هـو) طبيعـي(الطبيعة إلى إشارات محاضراته على

 ) .2005، عثامنه( تقليدي منظور ضمن

العربي، بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في أهدافها  عالمالإن المنظومة التربوية في 

، لمواجهة تحديات ةاءأداة تطوير وتغيير بنّ  ، لتكونعداد القائمين عليهاوإ  ومضامينها ووسائلها

الشبكة المعرفية يار المعرفي، وعصر تصر العولمة الشرسة، وعصر طريق العو األلفية الثالثة، 

الذكاء اإلنساني، وكل ما يرتبط بها من كفاءات  نواع، فإن االهتمام بغرس كل أالدولية، ومن ثم

من خالل وذلك ، األفراد على اختالف وصفهم الوظيفي من إداريين ومعلمين جميعوقدرات لدى 
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إعدادهم وتكوينهم، لهو أمر حيوي يفرض نفسه اليوم قبل أي وقت مضى، في خضّم الصراعات 

اتها، وفرض قيمتها ومكانتها في عالم جديد ائمة بين الشعوب، من أجل تحقيق ذالدولية الق

 ).2004رياض،(تطور، البقاء فيه لألصلح وم

   مفهوم المناخ التنظيمي

، نظرًا ألهميتـه أمـام التطـور الكبيـر اإلدارة هتمام علماءاموضوع المناخ التنظيمي ب حظي

الذي شهدته إدارة المنظمات فـي الوقـت الحاضـر، ووسـط هـذا المنـاخ التنظيمـي يعـيش األفـراد مـن 

العالقـات بيـنهم داخـل المؤسسـة علـى كثير مـن ة أعمالهم، ومع مرور الوقت تنشأ أوقاتهم في تأدي

حسن إشباع رغباتهم وحاجاتهم ومصالحهم والسعي إلـى خدمـة المؤسسـة علـى أحسـن وأكمـل وجـه 

العاملين في المؤسسة  في ن المناخ التنظيمي يؤثرل الخدمات للمستفيدين منها، ذلك أوتقديم أفض

الكبيسـي، ( وظيفة وحاجات الفرد ن متطلبات الكوسيط بييعمل  إذ اإلبداعويؤدي إلى اإلحباط أو 

1998.( 

لداخليـــة بأبعادهـــا بيئـــة العمـــل اات ييصـــف المنـــاخ التنظيمـــي، الـــذي ظهـــر فـــي بدايـــة الســـتين

، ومنــذ ذلــك الوقــت يــدرس البــاحثون المنــاخ التنظيمــي وارتباطاتــه المختلفــة ضــمن وعناصــرها كافــة

ن المنــاخ التنظيمــي مــن المفــاهيم والســلوك التنظيمــي، ويــرى العديــد مــن البــاحثين أ منظمــةنظريــة ال

ـــاخ معـــين تعريـــفلصـــعب تعريفهـــا واالتفـــاق علـــى اإلداريـــة التـــي مـــن ا ، إال أن جـــذور مفهـــوم المن

التنظيمــي انطلقــت مــن مدرســة العالقــات اإلنســانية، التــي أكــدت أثــر المنــاخ النفســي واالجتمــاعي 

 .(Robbins& David,1998)إنتاجية العامل  فيوالتنظيمي 

حالـة الجـو لفتـرة زمنيـة محـددة،  فـي اللغـة يعنـي المنـاخإلـى أن ) 2000(قطاونـة أشارت ال  

يشـير إلـى محصـلة العالقـات االجتماعيـة  إذوقد تم تجاوز هـذا المفهـوم ليسـتخدم إداريـًا وتنظيميـًا، 
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المســــتمرة والمتكـــــررة بـــــين العـــــاملين فــــي المنظمـــــة، التـــــي تشـــــكل بــــدورها أنماطـــــًا ســـــلوكية للنظـــــام 

 .تنظيمي االجتماعي ال

تعبيـر مجـازي يسـتخدم فــي " :  هأنــب المنـاخ التنظيمـي )242، ص1999( عـّرف الـذنيباتو  

كـنمط القيـادة  منظمـةاإلدارة للداللة علـى مجموعـة العوامـل التـي تـؤثر فـي سـلوك العـاملين داخـل ال

بيئـة وطبيعة الهيكل التنظيمـي والتشـريعي المعمـول بـه والحـوافز والمفـاهيم اإلدراكيـة، وخصـائص ال

 ." منظمةوغيرها من العوامل التي تؤثر في سلوك العاملين داخل ال منظمةالداخلية والخارجية لل

مجموعـة القواعـد والسياسـات  : "  المنـاخ التنظيمـي  بأنـه )42ص، 1993(وعّرف هالل         

لســـة واإلجـــراءات والـــنظم واللـــوائح التـــي تحـــدد كيفيـــة ســـير العمـــل فـــي المنظمـــة اإلداريـــة بصـــورة س

 ." متواصلة بال انقطاع أو تعطيل

لى طبيعة المناخ التنظيمي السائد في أي منظمة بأبعـاده المختلفـة، يهـدف إلـى التعرف إ إن

تبنــي سياســات مــن شــأنها تعزيــز النــواحي اإليجابيــة وتصــويب النــواحي الســلبية واالرتقــاء بالصــحة 

با علـى تحقيـق أهـداف المنظمـة وٕاشـباع النفسية للعاملين فيها، وبروحهم المعنوية مما ينعكس إيجا

، وكفاءتهمـــا األداء الفـــردي والجمـــاعي، وتتوقـــف فاعليـــة الحاجـــات أو الرغبـــات الفرديـــة والجماعيـــة

واألداء الكلي للمنظمة على مدى تأثير المناخ السائد في بيئة العمل الداخلية على كثير مما يتخذ 

ــتم مــ ،مــن قــرارات يتــأثر ســلوك الفــرد داخــل المنظمــة  مــة، إذن ســلوك واتجاهــات نحــو المنظومــا ي

 ).2003الصرايرة،(بالبيئة المحيطة به، وباتجاهه نحو تلك البيئة وٕادراكه لها 

ث والتطبيق نابع من دوره إن االهتمام بموضوع المناخ التنظيمي على مستوى النظرية والبح

لـــع نحـــو التجديـــد فـــي نجـــاح المنظمـــة وتحقيقهـــا األهـــداف، وتفاعلهـــا مـــع معطيـــات التط األســـاس

ان و . والتحــــديث واالبتكــــار لمواكبــــة التطــــورات والمتغيــــرات المســــتمرة والمتســــارعة للبيئــــة المعاصــــرة



34 
 

 

مؤشـرًا مهمـا يمكـن مـن خاللـه  التطـوير التنظيمـي، فهـو يعـد للمناخ التنظيمي دورًا مهما في عملية

ــ قيــاس مــدى رضــا األفــراد عــن المنظمــة، كمــا أن الــتحكم والســيطرة علــى أبعــاد ن إدارة المنــاخ تمّك

المنظمـــة مـــن تحفيـــز األفـــراد ودفعهـــم نحـــو األهـــداف التنظيميـــة، كمـــا تمكنهـــا مـــن ضـــبط الســـلوك 

 .)2007طريف،(فراد وجعله يصب في مصلحة المنظمة التنظيمي لأل

 إداريــة وحــدة وهــي أهدافــه، لتحقيــق المجتمــع أوجــدها نظاميــة تربويــة مؤسســة المدرســة تعــدو      

. النظـــام لهــذا قاعــدة وتعــدّ  التربويـــة، للعمليــة اإلجـــرائي المـــستوى تمـــثل التربــوي مالنظــا فــي أساســية

 وٕاداريـين معلمين من فيها من جميع على إدارية وممارسـات تـفاعالت من فيها يـجري ما ويـنعكس

 تسود التي التنظيمية العالقات لطبيعة وفقا يتحدد تنظيمي مناخ من ذلك عن ينشأ وما ومتعلمين،

 اليــوم، مجتمــعال فـي الحاصـــل الســريع التــغير مواكبـة مـن المــدرسية اإلدارة تتمكن وحتى. لمدرسةا

  أن بـــد فال المجتمع، أهداف تحقيق على العمل شأنها من التي التربوية األهداف تحقيق وتستطيع

 يسـهموا أن علـى اتهموٕابـداع وفــكرهم بتـأهيلهم قـادرون إداريون عليها يـقوم واعيــة إدارة هـناك تكون

         عليهــــــا والقــــــائمين المدرســــــة خــــــالل مــــــن المجتمــــــع إليــــــه يصــــــبو مــــــا تحقيــــــق فــــــي فاعــــــل بشــــــكل

 ) .2008، الشرايدة(

 االمنــاخ التنظيمــي الســائد فــي المدرســة، ذلــك ألنهــ فــيالتــأثير المباشــر  خصــائص المــديرول       

لتربـــوي ومناخـــه تتـــأثر بنتـــائج التفاعـــل وٕان ثقافـــة النظـــام ا .ســـلوك المعلمـــين وٕابـــداعاتهم فـــيتـــؤثر 

القطاع اإلداري والقطاع األكاديمي وقطـاع : وباآلثار المتبادلة بين قطاعات النظام التربوي الثالثة

حـــد كبيـــر بالطريقـــة أو الكيفيـــة التـــي إلـــى النظـــام التربـــوي وثقافتـــه يتـــأثران  منـــاخالخـــدمات كمـــا أن 

هم وبالسياســات لســفة التــي توجــه تصــرفاتهم وســلوكبالفيمــارس بهــا إداريــو النظــام وقادتــه أعمــالهم و 

 .)2009حبايبه،( ألساليب اإلدارية التي يعتمدونهاوا
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 المناخ التنظيمي  قياس

يـــولي ها ، فبعضـــ قيـــاس المنـــاخ التنظيمـــي الموضـــوعة فـــي مؤشـــراتال تتبـــاين الدراســـات فـــي

ــــذي يتحقــــق فــــي ظــــ ــــة أهميــــة لمســــتويات اإلنجــــاز واألداء واإلبــــداع والعطــــاء ال ل األجــــواء المناخي

وبعضــها اآلخــر يؤكــد أهميــة الــدفء والحنــان والحمــاس والرضــا والــروح المعنويــة التــي  ،المختلفــة

يحســـها العـــاملون والتـــي تـــنعكس علـــى انتمـــائهم ووالئهـــم، وال عبـــرة بـــاألداء الفعلـــي الـــذي قـــد يتـــأثر 

ة وتفصـــيلية يعتقـــد كمـــا أن هنـــاك مؤشـــرات فرعيـــ ،بعوامـــل أخـــرى ال عالقـــة لهـــا بالمنـــاخ التنظيمـــي

معـــدالت الـــدوران وفتـــرات : منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال هبأهميتهـــا لقيـــاس المنـــاخ التنظيمـــي وتصـــنيف

كمــــا تعــــد اللقــــاءات . العمــــل، ومعــــدالت اإلصــــابات والحــــوادث والنزاعــــات والشــــكاوى والتنظيمــــات

لتحفيـز الـذي تقدمـه والسفرات والزيارات المتبادلة بين العاملين ومستوى التعاون والدعم والتشجيع وا

المنظمة للعاملين فيهـا والسـرعة فـي حسـم قضـاياهم وتلبيـة مطـالبهم وحـل مشـكالتهم وٕاشـراكهم فـي 

وضــع البـــرامج والسياســـات واتخــاذ القـــرارات كلهـــا مؤشــرات تصـــب فـــي قيــاس وتمييـــز نمـــط المنـــاخ 

 ).1998الكبيسي،(التنظيمي الذي يحيط بالمنظمة ويعيش العاملون في وسطها 

 نيهـالب اوضـعه التـي التنظيمـي المنـاخ اسـتبانة المـدارس فـي المنـاخ التنظيمـي لقيـاس سـتخدموت      

 سـلوك بعـد : همـا بعـدين مـنسـتبانة اال هـذه تكـون، وت) Halpin & Croft , 1966 ( وكروفـت

  هــي  مجـاالت أربعـة علـى البعـدين هـذين مـن بعـد كـل يحتـويو  المـدير، سـلوك وبعـد المعلمـين

  :)2001المعشر، (

 :المعلمين سلوك: البعد األول

 -:هي مجاالت أربعة البعد هذا يتضمن
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إلى أن المعلمين ال يعملون سويا كفريق  المجال ويشير هذا: )Disengagement( التباعد

ين ، ولديهم نزعة نحو متكامل في المدرسة بل يعمل كل منهم في اتجاه مختلف عن اآلخر 

 .العمل بشكل فردي

 يثقل المدرسة مدير بأن المعلمين إحساس إلى المجال هذا يشير: )Hindrance( اإلعاقة

 فهم لذا ضرورية غير أنها يعتقدون التي المختلفة اللجان وأعمال الروتنية باألعمال كاهلهم

 .بها يكلفون التي األعمال أداء عن تعطيلهم يحاول المدير أن يشعرون

 المدرسة، معلمي على المسيطرة المعنوية الروح إلى مجالال هذا ويشير: )Esprit( االنتماء

 ذات وفي االجتماعية، حاجاتهم إلشباع نتيجة للمدرسة واالنتماء بالرضا يشعرون فالمعلمون

 .بها يكلفون التي األعمال بتأدية باالستمتاع يشعرون الوقت

 مما ،المدرسة معلمي بين طيبة عالقات وجود إلى مجالال هذا ويشير :)Intimacy( األلفة

 اإلحساس ذاه كان وٕان االجتماعية، حاجاتهم إلشباع نتيجة بالرضا إحساسهم إلى يؤدي

 .العمل في باإلنجاز يرتبط ال بالرضا

 : سلوك المدير: الثانيالبعد 

 دون بالشكلية يتسم الذي المدير سلوك إلى مجالال هذا ويشير :)Aloofness( العزلة

 دون حرفيا تطبيقا واللوائح القوانين يطبق فهو ، واالجتماعية الشخصية للعالقات االهتمام

 ، الخصوصيات من أكثر بالعموميات باالهتمام سلوكه ويتصف ، المتغيرة الظروف مراعاة

 من ولو معه العاملين المعلمين وبين بينه مسافة توجد أن على يعمل فإنه ذلك يحقق ولكي

 . األقل على العاطفية الناحية
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 إنجاز نحو بالتوجه يتميز الذي المدير سلوك إلى مجالال هذا يشير :)Thrust(دفع ال

 يحاول ال وهو واحد، اتجاه في تسير والمعلمين المدير بين االتصال قنواتحيث أن   ،العمل

 .وأفكارهم آرائهم من الستفادةل معه العاملين المعلمين جانب من راجعة تغذية ةأي تلقي

 المدير سلوك إلى مجالال هذا ويشير ):Production Emphasis( اإلنتاجالتركيز على 

 للمعلمين، المباشرين والتوجيه اإلشراف طريق عن ال العمل إنجاز نحو بالتوجه يتميز الذي

 . بنفسه والقدوة المثل إعطاء طريق عن وٕانما

 بميله يتميز الذي المدير سلوك لىإ لمجالا هذا ويشير : )Consideration( االعتبارية

 عن تعبر شخصية خدمات يقدم أن يحاول فهو ، وٕانسانية ودية معاملة لمينالمع معاملة نحو

  .بهم الكبير اهتمامه

 المناخ التنظيمي أنواع

اب بـين منـاخين أساســين بعـض الكتّــقــد مّيـز تعـددت تصـنيفات المنــاخ التنظيمـي وأنواعـه، ف       

ز بـين المنـاخ التنظيمـي مّيـ وبعضـهم. المنـاخ التنظيمـي السـلبيالمنـاخ التنظيمـي اإليجـابي، و : هما

ل فريـــق ثالـــث مفهـــوم المنـــاخ التنظيمـــي الصـــحي فّضـــنمـــا بي. المعـــاون والمنـــاخ التنظيمـــي المعيـــق

وقـد تعـددت الدراسـات التـي حاولـت أن تصـف هـذه األجـواء المناخيـة . والمنـاخ التنظيمـي المرضـي

لمعياريــة واإلحصــائية وتحــدد خصائصــها ومواصــفاتها، غيــر أنهــا لــم تفلــح بعــد فــي بنــاء المقــاييس ا

التـي توصـلها إلــى الفصـل بـين البيئــة الصـحية والبيئـة المرضــية التـي يمكـن تعميمهــا علـى البيئــات 

والحضـــارات المختلفـــة، لكـــون ذلـــك يخضـــع لتـــأثيرات قيميـــة ومجتمعيـــة تتغيـــر تبعـــًا لتغيـــر المكـــان 

 .)2007،طريف( انوالزم
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أن ) 2003(ليهمـا فـي حوامـدة لمشـار إا)    Halpin & Corft(ن وكروفـت يهـالب وذكـر      

، يمتد من المناخ المفتوح في طرف إلى المناخ المغلق فـي الً متص المناخ التنظيمي بوصفه تدرجاً 

وعلـــى امتـــداد هـــذا التـــدريج مّيـــز هـــالبين وكروفـــت بـــين ســـتة أنـــواع مـــن المنـــاخ . قابـــل الطـــرف الم

 :التنظيمي كما يأتي

ــوح المنــاخ  ونشــيطاً  فّعــاالً  اً منظمــ اً مناخــ بكونــه المنــاخهــذا  تميــزي :) Open Climate( المفت

ـــنمط هـــذا مثـــل وفـــي المرســـومة، األهـــداف باتجـــاه يتحـــرك  بالتجـــانس العـــاملون يشـــعر المنـــاخي ال

 نفســية جهــوداً  يبــذلون وال نســبيًا، ســهلة بطريقــة الرضــا ويكتســبون االجتماعيــة، حاجــاتهم وبإشــباع

 . الداخلية البيئة لمالءمة كبيرة

 بانبثـاق التنظيمـي المنـاخ مـن وعالنـ هـذا يتميـز :)Autonomous Climate( المسـتقل خالمنا

 مــرن بشــكل ســلطته يمــارس وهــو القائــد ضــمنها يعمــل التــي الجماعــات داخــل مــن القياديــة الفعاليــة

 ويشــبع للعــاملين المعنويــة الــروح مــن يرفــع وهــذا الرســمية، والســيطرة الســلطة عالقــات خــارج وســهل

 أقــل ولكنــه جيـداً النــوع مـن المنــاخ  هــذا فـي الرضــا مسـتوى يكــون مــا وعـادة  ماعيــة،االجت حاجـاتهم

 .  المناخ المفتوح مستوى من

 انعـدام منـاخال هـذا يميـز مـا أهـم :)Controlled Climate( )المنضبط(عليه المسيطر المناخ

 السـلوك توجيـه ميـت وهنـا بالعـاملين، باالهتمـام مقارنـة بالعمـل االهتمـام وسـيادة الشخصـية العالقات

 . للعاملين االجتماعية الرغبات إلشباع الموجه السلوك إهمال مع المهمة إنجاز نحو الجماعي

 عليـــه، الســـيطرة يمكـــن جـــداً  شخصـــي منـــاخ وهـــو: )Familiar Climate( المـــألوف المنـــاخ

 يــراً كث يكترثـون وال جيــدة، بصـورة االجتماعيــة حاجـاتهم يشــبعون المنـاخي الــنمط هـذا فــي فالعـاملون

 الـــروح وتكـــون عـــاتقهم علـــى الملقـــاة المهمـــات إلنجـــاز علـــيهم تمـــارس التـــي االجتماعيـــة للضـــغوط

 إلنجـازاتهم نظـراً  ،كليـة بصـورة حاجـاتهم يشـبعون ال وهـم معقولـة، الـنمط هذا في للعاملين المعنوية
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 نحـو الميـل مـن درجـة علـى حتـويوع مـن المنـاخ يالنـ هـذا فـي المتبع والسلوك العمل، في الضعيفة

 . الصدق عدم

 بتحديـد يقـوم الـذي هـو فـي هـذا النـوع مـن المنـاخ القائـد :)Parental Climate( األبوي المناخ

 التـي الفعاليـات لجميـع األول المصـدر يكـون أن يحاول ما وعادة بتنفيذها الجماعة ويلزم المهمات

منــاخ ال هــذا فــي ضــاالر  درجــة تكــون ولــذا  مشــاركة؛بال للمــوظفين المجــال يفســح وال ضــرورية يراهــا

 . االجتماعية الحاجات إشباع حيث من وأ اإلنجاز حيث من سواءً  قليلة

 والتســيب الالمبـاالة مـن عاليـة بدرجـة المنـاخ هـذا يتميـز :)Closed Climate( المغلـق المنـاخ

 الـروح وتكـون بقاءهـا، هـددي درجـة إلـى بطيئـاً  المنظمـة نمو ويكون المنظمة، أعضاء كافة قبل من

 .راكدة المنظمة وتكون جدًا، منخفضة يةالمعنو 

 تنظيميال مناخمؤثرة في الال العوامل

المناخ التنظيمي، ومن أهمها  فيتؤثر  عوامل كثيرة إلى أن هناك )2000( القطاونةأشارت      

 : ما يأتي

 .  المتميزين ومكافأة اإلنجاز على التركيز -

 . القيادة في الديمقراطية باألساليب االهتمام -

 .  الفريق روح تنمية -

 .  المنظمة في العاملين وتمكين الصالحيات تفويض -

 .  وأهدافها المنظمة لسياسات الموضوعي المستمر ويموالتق المراجعة -

 . للعاملين الفردية واألهداف التنظيمية األهداف بين االنسجام تحقيق -

 .اإلمكان قدر منه والتخفيف الروتين معالجة -
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 التنظيمـي المنـاخ تنميـة فـي تسـاعد التـي العوامـل مـن مجموعـةإلـى  )2007(طريـف  رأشـا قدو    

 : أهمها الجيد

وكفايتهـا األمـن الـوظيفي للعـاملين  تحقـق وفـرة هـذه المـوارد: الموارد الماديـة واالقتصـادية المتاحـة

ول العســر االقتصــادي الــذي يهــدد وجــودهم ويقلــق تفكيــرهم حــو أوتشــعرهم بالثقــة، بخــالف الضــيق 

 .المستلزمات الضرورية افراحتماالت البقاء أو تو 

يعـد التعامـل اإلنسـاني بـين القـادة والمشـرفين مـن جهـة والمرؤوسـين مـن : النمط القيادي واإلشرافي

ثقــة جهــة أخــرى، ومــا يتفــرع عــن ذلــك مــن أســاليب االتصــال والتحفيــز عــامًال مهمــا فــي إشــاعة ال

 . والمشاركة واالنتماء للمنظمة

فالمنظمـة التـي تشـيع فيهـا : مهنية لإلداريين وللعاملين على اخـتالف مسـتوياتهم ومهـنهمالقيم ال

ـــه ورفاهيتـــه، وت ـــه القـــيم الخيـــرة والتـــي تحتـــرم الفـــرد وتحـــرص علـــى نضـــجه وبنائ حـــافظ علـــى كرامت

 . والعطاء ًا آمنًا ودافئًا للبقاءواحترامه تصبح مكان

ــة ــل التنظيمي يــة للمنظمــة مرنــة ومفتوحــة ومســتوعبة للظــروف كلمــا كانــت الهياكــل التنظيم: الهياك

 . المختلفة ومتفهمة للمواقف، فإنها تكون مشجعة على اإلبداع والتكيف مع الحاالت

عوامل السن والعمر والجنس والشهادة والخبرة إن : خصائص األفراد العاملين وصفاتهم الشخصية

 لعوامـل الشخصـية، تـؤدي دورًا فـي تهيئـةوغيرها من ا السابقة وفلسفة األفراد نحو الحياة والمستقبل

 .األجواء المناخية اإليجابية أو السلبية

، وظـــروف العمـــل، والبيئـــة الخارجيـــة، ثقافـــة المنظمـــة: وتشـــمل هـــذه العوامـــل :ةالخارجيـــ اتالتـــأثير 

 .األسرية المشكالتوالبيئة التقنية، والبيئة االجتماعية، وتماسك الجماعة ووالءها، و 

 طبيعة البناء التنظيمي، والنمط القيادي المتبع، واستحالة : تشمل هذه العواملو  :عوامل تنظيمية

  .التقدم الوظيفي، والمبالغة في المسؤوليات، والعبء الوظيفي، والغموض، ونظام األجور
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 الدراسات السابقة ذات الصلة: ثانيًا 

 : قسمين وفقًا لمتغيري الدراسة وهما ابقة إلىتقسيم الدراسات الستم 

 :ةالمتعدد اتالدراسات المتعلقة بالذكاء -1

 للمعلم االنفعالي الذكاء بين العالقة فحص إلى هدفت دراسة )2001( أجرى السمادوني       

 واختصاصه المعلم جنس أثر عن والكشف المهني، المعلم في توافق النسبي وأثره المهني، وتوافقه

 معلما )360(تكونت عينة الدراسة منوقد . لديه االنفعالي الذكاء في الخبرة وسنوات األكاديمي

 ارتباطية عالقة وجود أظهرت النتائجو . بمحافظة االسكندرية الثانوية المدارس من معلمي ومعلمة

 الدرجة في لديه المهني والتوافق للمعلم الذكاء االنفعالي مقياس درجات إحصائيًا بين دالة موجبة

 خالل من للمعلم المهني بالتوافق التنبؤ يمكن النتائج أنه بينت وقد الفرعية، والدرجات الكلية

 أيضاً  الدراسة أظهرتو   المختلفة وأبعاده .الكلية الدرجة في الذكاء االنفعالي مقياس على درجاته

تعزى للجنس  عامة بصفة الفرعية وأبعاده االنفعالي الذكاء في ذات داللة إحصائية فروق وجود

 في للمعلمين األكاديمية االختصاصات بين ذات داللة إحصائية وقووجود فر  ولصالح المعلمين،

 لسنوات تأثير وجود النتائج كما أظهرت .فقط تناول العالقات عدوبُ  االنفعالي للذكاء الكلية الدرجة

  .العالقات وتناول التعاطف يعدوبُ  للذكاء االنفعالي الكلية الدرجة في الخبرة

 ه��دفت إل��ى  )Sivanathan & Fekken, 2002( ن وفــيكنســيفاناتا وفـي دراســة أجراهـا     

تفكير األخالقي والقيادة التحويلية لـدى أعضـاء هيئـة التـدريس فـي الذكاء العاطفي والرف ماهية تعّ 

وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن . الجامعــات األمريكيــة بوصــفهم قــادة لهــم أهميــتهم الخاصــة ىحــدإ

وعــدد مــن . لقيــاس ذكــائهم العــاطفي وتفكيــرهم األخالقــي انة خاصــةبســتاأســتاذًا قــاموا بتعبئــة ) 35(

عضــوًا بوضــع رتــب للســلوك القيــادي ألعضــاء هيئــة التــدريس ) 232(عــددهم بلــغ المســاعدين لهــم 
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ــذين يتمتعــون بــدرجات مرتفعــة فــي وقــد . ولفــاعليتهم وتــأثيرهم أظهــرت نتــائج الدراســة بــأن القــادة ال

يـة حسـب مـا تحويليات مرتفعة جدا من أنماط القيـادة الالذكاء العاطفي تم اعتبارهم يتمتعون بمستو 

بينت خدمة والعمل، و كما تم اعتبارهم فعالين ومستعدين دائمًا لل. أفاد مساعدوهم والمشرفون عليهم

أن الذكاء العاطفي المرتفع لم يكن ذا ارتباط مع رتب الفاعلية والتـأثير التـي وضـعها  أيضاً  النتائج

ـــة ال ـــاءة والفعاليـــة المشـــرفون ألعضـــاء هيئ ـــديهم ارتباطـــات مرتفعـــة مـــع الكف ـــذين كانـــت ل تـــدريس ال

 .المهنية

دراسة هدفت إلى تعرف مستوى الذكاء العاطفي لدى مديري ) 2006( أجرت البورينيو      

ساسية الخاصة في محافطة عمان، وعالقته بمستوى أدائهم اإلداري من وجهة نظر ألالمدارس ا

مدرسة أساسية خاصة في محافظة عمان،  مدير) 100(راسة من وقد تكونت عينة الد. معلميهم

األولى : واستخدم لجمع البيانات أداتان. معلما ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية) 486(و

وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود . لقياس الذكاء العاطفي والثانية لقياس األداء اإلداري للمديرين

كما تبين وجود مستوى مرتفع . عاطفي وفقا إلجابات المديرين أنفسهممستوى مرتفع من الذكاء ال

ولم تكن هناك عالقة ذات داللة . داري لدى هؤالء المديرين من وجهة نظر المعلمينإلمن األداء ا

لى إكما أشارت النتائج . إحصائية في مستوى الذكاء العاطفي للمديرين ومستوى أدائهم اإلداري

حصائية في مستوى الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس األساسية إوجود فروق ذات داللة 

. ولمتغير المؤهل العلمي ولصالح الدبلوم العالي. الخاصة تعزى لمتغير الجنس ولصالح المديرات

إال أن . داريإلولم تكن هناك فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة في العمل ا

ائية في مستوى األداء اإلداري تعزى لمتغير الجنس والمؤهل العلمي هناك فروقا ذات داللة إحص

 .في مجال القيادة فقط
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اســة هـدفت لمعرفــة كيــف يـؤثر ذكــاء مــديري در جراء بـإ) Goleman, 2006( غولمــان قـامو       

فـي مـدارس بريطانيـا فـي مقاطقـة  معلمينلالجو التعليمي والحالة النفسية ل فياالجتماعي المدارس 

نجازات الطلبة األكاديمية، وتم بناء استبانة بهدف قياس الـذكاء االجتمـاعي ، وعلى إموثبورت س

) 512(تكونـت عينـة الدراسـة مـن قـد و . لمعلمـينل ةنفسـيالحالة الللمديرين وأثره في الجو التعليمي و 

وأظهــرت نتــائج الدراســة أن المعلمــين بــذلوا قصــارى جهــدهم  وتولــد لــديهم قــدر كبيــر مــن . معلمــًا 

الرضــا عنــدما أدركــوا أن مــدير المدرســة لديــه قيــادة مرنــة بــدًال مــن التمســك المتشــدد بقواعــد غيــر 

هـــا نافعـــة، ووضـــع أهـــداف وتعريفـــات للتفـــوق المطلـــوب، وكانـــت أهـــدافا تبعـــث علـــى التحـــدي ولكن

 .واقعية

س مستوى الذكاءات المتعدد لمديري المدار عن إلى الكشف  )2006(دراسة جراروهدفت       

وقد تكونت عينة الدراسة . ردن وعالقته بدرجة ممارستهم ألساليب اإلدارة المدرسيةانوية في األالث

ستخدم مقياس معلم ومعلمة، وأ) 500(مديرة و) 55(و اً مدير ) 45(مدير ومديرة بواقع ) 100(من 

لكشف عن درجة ممارسة المديرين ة، واستبانة صممت لالمتعدد اتماكينزي لقياس مستوى الذكاء

ألساليب اإلدارة المدرسية، وقد أظهرت النتائج أن المديرين والمديرات لديهم جميع أنواع الذكاءات 

والبصري، الذكاء الطبيعي  وأحرزوا متوسطات منخفضة في المتعددة التسعة وبمستويات مختلفة،

 أن األسلوب الديمقراطي أحرز درجة ممارسةلى إت الدراسة واللغوي، والموسيقي، كما توصل

: اآلتية ةالمتعدد اتالذكاءسلوب االوتقراطي و وكانت هناك عالقة دالة إحصائيًا  بين األ. عالية

واللغوي، والبصري، ولم تكن هناك فروق بين األسلوب ، الطبيعي، والمنطقي، والرياضي

فروق دالة إحصائيًا بين  وعدم وجود. ات المتعددة الذكاءواألسلوب الترسلي وأي من الديمقراطي 

المديرات، ولم تكن هناك لى الجنس والخبرة والمؤهل العلمي للمديرين و التسعة تعزى إ اتلذكاءا
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احصائيًا في درجة ممارسة أساليب اإلدارة المدرسية تعزى الى الجنس والخبرة والمؤهل  فروق دالة

 .   العلمي للمديرين والمديرات

ن عالقة الذكاء االنفعالي بالكفاءة الكشف عهو ) 2008( مغربيالدراسة  كان الهدف منو       

 منهجالستخدم وية في مدينة مكة المكرمة، وقد أالمهنية لدى عينة من معلمي المرحلة الثان

. لدراسةكأداتين لالمهنية  ةمقياس الكفاءاعتمد مقياس الذكاء العاطفي، و االرتباطي، و  المسحي

. حلة الثانوية في مدينة مكة المكرمةمعلمًا من معلمي المر ) 164(وقد تكونت عينة الدراسة من 

بين ) ( ≤ 0.05إحصائية عند مستوى ذات داللة  عالقةوقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك 

         الذكاء االنفعالي والكفاءة المهنية ، كما وجدت عالقًة ذات داللة إحصائية عند مستوى

( ≤ 0.05)  ناك عالقًة ذات داللة إحصائية عند بين متغير الخبرة والكفاءة المهنية، وأن ه

ن هناك اإلبداع المهني لدى المعلمين، وأ بين المؤهل األكاديمي ومستوى ( ≤ 0.05 )مستوى 

بين سنوات الخبرة وبين مقياس الكفاءة ) ( ≤ 0.05عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 .الخبرة ومقياس الذكاء االنفعاليذات داللة إحصائية بين معدل سنوات  عالقةً المهنية، وأن هناك 

درجة الذكاء االجتماعي لدى مديري  إلىدراسة هدفت إلى التعرف ) 2008( الكايدوأجرى        

المدارس الثانوية العامة في األردن وعالقتها باالنضباط المدرسي لدى الطلبة وتفاعل المدرسة مع 

تم اختيار عينة عشوائية قد و . ومعلميهم المجتمع المحلي من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية

ثالث  ستخدمتوأ. في محافظة العاصمة معلم ومعلمة) 600(مدرسة و مدير) 200(من  ةمكون

الثانية و أدوات للدراسة األولى لقياس درجة الذكاء االجتماعي لدى مديري المدارس الثانوية، 

 والثالثة لقياس مستوى ،انوية العامةلقياس مستوى االنضباط المدرسي لدى الطلبة في المدارس الث

أظهرت النتائج أن درجة الذكاء االجتماعي وقد  .المجتمع المحلي التفاعل بين المدرسة الثانوية و 
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. لمديري المدارس الثانوية العامة مرتفعة بشكل عام، من وجهة نظر كل من المديرين والمعلمين

ك اـوأن هن. ن والمعلمينـة نظر المديريـوجهوأن درجة االنضباط المدرسي مرتفعة بشكل عام من 

بين درجة الذكاء االجتماعي لمديري ) ( ≤ 0.05 وى ـائية عند مستـعالقة ذات داللة إحص

عالقة ذات داللة  كما وجدت. ن ودرجة االنضباط المدرسيالمدارس الثانوية العامة في األرد

اعي لمديري المدارس الثانوية العامة بين درجة الذكاء االجتم) ( ≤ 0.05إحصائية عند مستوى 

   .في األردن ودرجة تفاعل المدرسة مع المجتمع المحلي

على  المعلمينمعرفة أنماط العالقة بين أداء هدفت إلى  فقد) 2008( الدميري أما دراسة     

الكشف عن العالقة بين الذكاء االجتماعي ، و اختبار سمات الشخصية وذكائهم االجتماعي

على اختبار المعلمين معرفة أنماط العالقة بين أداء ، و المرحلة االبتدائية وجودة أدائهملمعلمي 

الكشف عن العالقة بين الذكاء االجتماعي للمعلمين ، و سمات الشخصية وجودة أدائهم المهني

في  للمرحلة االبتدائية معلماً ) 550(وقد تكونت عينة الدراسة من . ومهارات التفاعل الصفي لديهم

 رتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند مستوىاعالقة أظهرت النتائج وجود وقد . بمصر إلسماعليةا

 ≤ 0.05) (مجاالت  بين إجمالي الذكاء االجتماعي وكل من):قوة األنا ، و التحفظ-االجتماعية

 عالقةكانت هناك و  ،)الخجل واإلحجام-المغامرة واإلقدامو  عدم تقبل المعايير الخلقية، -األعلى

رتباطية موجبة اوعالقة  ،)الثقة بالناس–الشك (مجال و رتباطية سالبة بين الذكاء االجتماعي ا

المهارات  -تماعية معالجة المعلومات االجومجالي  دالة إحصائًيا بين بعدي الذكاء االجتماعي

  ).عدم التيقظ واللين-التيقظ وقوة اإلرادةو ، االجتماعية
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 .خ التنظيميالدراسات المتعلقة بالمنا -2

دراسة هدفت إلى معرفة أثر السمات الشخصية للمـديرين علـى أنمـاط  )1995( ةأجرت قطين     

معرفــة إن كــان هنــاك أثــر للســمات ردن و المنــاخ التنظيمــي فــي المــدارس الثانويــة الحكوميــة فــي األ

مــديرًا ) 64(وقــد تكونــت العينــة مــن . الشخصــية للمــديرين يعــزى للجــنس والمؤهــل العلمــي والخبــرة

ن تتـــوزع بنســـب وأظهـــرت النتـــائج أن الســمات الشخصـــية للمـــديري. معلمـــًا ومعلمـــةً ) 455(ومــديرًة و

أن السمات الشخصية لها أثر بالغ في توفير المناخ التنظيمي، كما بينت الدراسة متفاوتة عليهم، و 

وكانـت تعـزى للجـنس والمؤهـل العلمـي  ) ( ≤ 0.05عدم وجـود فـروق دالـة احصـائيًا عنـد مسـتوى

 .تعزى لسنوات الخبرة فقط) ( ≤ 0.05هناك فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 

العالقـــة بـــين القـــدرات القياديـــة لمـــديري  إلـــىلـــى التعـــرف إهـــدفت  بدراســـة) 1997(المعكـــالي وقـــام 

نـــوع المبنـــى و  الـــدورات التدريبيـــةو ومتغيـــرات الخبـــرة العمليـــة التنظيمـــي والمنـــاخ  االبتدائيـــة المـــدارس

 )76(تكونت عينة الدراسة من  قدو . حجم المدرسة من وجهة نظر المديرين والمعلمين و  يالمدرس

فـــي ين معلمـــ )307(عـــددهم بلـــغ مــديرًا ووكـــيًال وعينـــة ممثلـــة مـــن المعلمـــين تــم اختيـــارهم عشـــوائيًا 

تــم اســتخدام اختبــار القيــادة التربويــة مــن إعــداد مرســي واســتبانة وصــف و . مــدارس المدينــة المنــورة

ــــا ــــائج عــــدم وجــــود. لجمــــع البيانــــات) OCDQ(خ التنظيمــــي المن ــــة  وأظهــــرت النت عالقــــة ذات دالل

التنظيمـــي مـــن وجهـــة نظـــر  والمنـــاخ االبتدائيـــة إحصـــائية بـــين القـــدرات القياديـــة لمـــديري المـــدارس

 عالقــــة طرديــــة ذات داللــــة إحصــــائية بــــين القــــدرات القياديــــة لمــــديري المــــدارس ووجــــود. المــــديرين

ة إحصائية بين عالقة ذات دالل وعدم وجودخ التنظيمي من وجهة نظر المعلمين، والمنا االبتدائية

يــة والــدورات التدريبيــة ونــوع المبنــى المدرســي وحجــم المدرســة، وبــين القــدرات ملكــل مــن الخبــرة الع

 .من وجهة نظر المديرين والمعلمينالقيادية 
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 المناخ التنظيمي وااللتزام  إلى فحص العالقة بين) Turan، 1999(هدفت دراسة توران و       

مدينة بورسا في تركيا، كما هدفت إلى تحديد التنظيمي للمعلمين في المدارس الثانوية العامة  في 

بعاد المناخ التنظيمي المتمثلة في السلوك المساند للمدير، والسلوك العالقة بين كل بعد من أ

االلتزام التنظيمي للمعلمين  كما تقيسه  الموجه وسلوك المعلمين المحبط وسلوكهم االنتمائي وبين

للمدارس وااللتزام التنظيمي الذي تقيسه استبانة  )OCDQ( استبانة وصف المناخ التنظيمي

مدرسة ثانوية وكانت )40(معلم في) 900(االلتزام التنظيمي، وقد تكونت عينة الدراسة من 

هرت ظختبار الفرضيات ، وقد أرتباط الالمدرسة هي وحدة التحليل وتم استخدام معامالت اال

داللة إحصائية، بين المناخ التنظيمي الكلي للمدرسة  ذات ةيجابيإ يةارتباط الدراسة عالقة

بين سلوك القائد وااللتزام  ةيجابيإ يةارتباط ت عالقةوااللتزام التنظيمي للمعلمين، كما وجد

 . التنظيمي

تعرف العالقة بين المناخ المدرسي  إلى هدفت دراسة )Morries, 2000( موريس أجرىو      

ومشاركة مدير المدرسة االبتدائية في برنامج تعليم الطالب، وقد تناولت الدراسة جملة من 

اندة المدير ودعمه لبرنامج العالقة بين السلوك المساند للمديرين ومستوى مس: الموضوعات أهمها

وقد .امج ومستوى سلوك الزمالة للمعلمبرنللهذا اوالعالقة بين مدى مساندة المدير . لطالبتعليم ا

معلما ومديرا في ) 649(مدرسة ابتدائية  وكان عدد المستجيبين ) 43(تكونت عينة الدراسة من 

وأظهرت نتائج الدراسة أن معامل . واستخدمت االستبانة وسيلة لجمع البيانات. والية فلوريدا

 أن هناك عالقة ايجابية بين مستوى إال )( ≤ 0.05 االرتباط غير دال إحصائيا عند مستوى

على الرغم من أن . السلوك المساند للمدير ومستوى مساندة المدير للبرنامج التعليمي للطالب
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مستوى سلوك الزمالة للمعلم ومستوى مساندة المدير للبرنامج التعليمي للطالب قد ارتبط بشكل 

 .)( ≤ 0.05ستوى ضعيف، وأن معامل االرتباط لم يكن داًال إحصائيا عند م

علمين للسلوك دراكات المالعالقة بين إ دراسةهدفت إلى  فقد )Ham, 2000(هام  أما دراسة    

االستبانة كأسلوب لجمع  ستخدمتأوالمناخ المدرسي في المدارس الثانوية الكورية، و  القيادي

      ونجيمنطقة تعليمية في سول وكي )15(مدرسة ثانوية في  )44(البيانات،  وقد سحبت 

)Soul & Kungy ( وقد ضمت هذه العينة)معلما ومن أهم النتائج التي تم التوصل ) 1570

وأن متغيرات . عد انفتاح المناخ المدرسييجابية بين القيادة االنتقالية وبأن هناك عالقة إ اليها

قة بالمناخ لسلوك القيادي أسهمت في نسب التباين في المقاييس الفرعية للمناخ المدرسي المتعلا

 .    المساند والموجه والمحبط والمنشغل باستثناء سلوك بعد النظر للمدير

بدراسة حلل من خاللها األساليب القيادية والطرق  )Stringham, 2000( هامسترنج  وقام     

المفضلة للمديرين في المدارس الثانوية الحكومية الناجحة في والية نيوجيرسي والمناخات 

بين أساليب فقد بحثت هذه الدراسة، العالقة فضال عن ذلك . في تلك المدارس سائدةالالتنظيمية 

القيادة المفضلة لدى المديرين في المدارس الثانوية الحكومية الناجحة ، ومواصفات القيادة 

مقاطعات وقد ضمت عينة  ثمانيمدرسة من ) 68(شارك في الدراسة قد و . التبادلية والتحويلية

ر تحليل وقد أشا.أدوات لجمع البيانات  مسح من ثالث معلم مؤهل وتم إعداد )1800(الدراسة 

ذات داللة إحصائية بين سلوك االتصال والمناخ المدرسي المنفتح ولم  البيانات إلى وجود عالقة

سلوك االتصال أو مستوى  أويكن لجنس المدير عالقة ذات داللة إحصائية مع المناخ المدرسي 

يكن لمستوى المدرسة عالقة ذات داللة إحصائية مع المناخ المدرسي فقد عد  المدرسة كما لم

 .االتصال واحدا من أكثر المتغيرات المهيمنة في التربية
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فقد هدفت إلى دراسة المناخ  )Lund-Glassman ,2000( أما دراسة لوند كالسمن     

) 43(في الدراسة  تاركشقد و .سلوب اتصال المديرين، وجنسهم ومستوى المدرسةالمدرسي، وأ

معلما، ومديرا ، ) 649(مدرسة ابتدائية في لوس أنجلوس، وكان عدد المستجيبين لهذه الدراسة 

استبانة وصف المناخ التنظيمي المعدل للمرحلة االبتدائية واستبانة  واستخدمتمعلمًا ، /طالباً و 

ة بأنه على الرغم من ائج الدراس، وأظهرت نتلجمع البياناتمساندة المدير لبرنامج تعليمي للطلبة، 

يجابية ما بين مستوى السلوك المساند للمدير ومستوى مساندة المدير لبرنامج وجود عالقة إ

ن مستوى سلوك غير دال إحصائيا، وعلى الرغم من أتعليمي للطالب فقد كان معامل االرتباط 

تبط بشكل ضعيف، إال أن الزمالة للمعلم ومستوى مساندة المدير لمستوى تعليم الطلبة قد ار 

 .معامل االرتباط لم يكن داًال إحصائيا 

 الجيد أو السـيء المناخ المدرسي هو تعّرف) Moor, 2001(مور وكان الهدف من دراسة       

، وتّعــرف الخبــرات الحياتيــة للمعلمــين )OCDQ(الــذي تــم قياســه باســتبانة وصــف المنــاخ التنظيمــي

بـع منهجـا البحـث تُّ لمين لمناخ مدارسهم ، وقـد أالمع تصوراتن التي تؤثر في هذا المناخ فضًال ع

" س متوسـطة فـي جنـوب غـرب سـت مـدار لمعلمـين فـي   مقابلـة) 24(وذلـك بـإجراء النوعي والكمي

 ســتويات متعــددة مــن الخبــرات وخلفيــات متنوعــة، يعملــون فــي مــدارسم، وشــملت معلمــين ب"أوهــايو

وأظهـــرت النتـــائج أن . اف والضـــواحي والمـــدنطالـــب مـــن األريــ)  1400(لـــى إ)  200(مـــن تضــم 

المنـاخ المدرسـي جيـدًا، وفـي  ، تجعـلفـي حـال وجودهـا ،الثقة واالتصال والعالقات بين األشـخاص

 .حال عدم وجودها يكون المناخ المدرسي سيئاً 

هدفت إلى التعرف إلى تصورات أعضاء هيئة دراسة ) 2001( وأجرى عابدين وأبو حمزه      

، وٕالى أثر متغيرات الجنس، ونوع الكلية، في جامعة القدساخ التنظيمي السائد التدريس للمن
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 شملت الدراسة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين الناطقينوقد . األكاديمية، وسنوات الخبرة والرتبة

  .عضواً ) 182(، وعددهم )م1998/1999(بالعربية خالل الفصل األول من العام الجامعي 

أظهرت نتائج الدراسة و  ،للمناخ التنظيمياسة صورة معّدلة من أداة عثامنة الدر في ستخدمت وأ

للمناخ التنظيمي فيها بشكٍل عام،  تدني مستوى تقديرات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة

اختالف تصورات و . المحددة في األداة مستويات التقدير باختالف مجاالت المناخ واختلفت

، وباختالف نوع الكلية )لصالح اإلناث(التنظيمي باختالف الجنس  أعضاء هيئة التدريس للمناخ

 ، وباختالف سنوات")أستاذ"لصالح رتبة (، وباختالف الرتبة األكاديمية )األدبية لصالح الكليات(

 ). خبرته عن خمس سنوات تقللصالح من (الخبرة في جامعة القدس 

 لى نوع المناخ التنظيمي السائد فيرف إإلى التع هدفتفقد ) 2003( دراسة الشيخ عليأما       

وقد تكون مجتمع . ردن من وجهة نظر المعلمين والمعلماتمدارس وكالة الغوث الدولية في األ

الدراسة من جميع المعلمين والمعلمات العاملين في مدارس شمال عمان التابعة لمدارس وكالة 

ومعلمة  وقد تم  اً معلم )1027(معلمينمدرسة وقد بلغ عدد ال )48(ها الغوث الدولية البالغ عدد

ستخدمت وقد أ. ومعلمة معلماً ) 260(مدرسة وبلغ عدد المعلمين  )13(خذ عينة عشوائية بواقع أ

ن نوع المناخ التنظيمي وقد أظهرت نتائج الدراسة أ . OCDQ)( استبانة وصف المناخ التنظيمي

 ولم تكن هناكهو المناخ المفتوح،  السائد في هذه المدارس من وجهة نظر المعلمين والمعلمات

ن والبنات في وصف المناخ التنظيمي السائد من ت داللة إحصائية بين مدارس البنيذافروق 

 .التنظيمية السائدة في كل مدرسة وجهة نظر المعلمين والمعلمات،  وقد تم تحديد أنواع المناخات

الستكشاف العالقة  الدراسةت هدف )Masih and Tylor, 2003( و تايلور وأجرى ماسي      

المدير القيادي، والمناخ المدرسي والوالء التنظيمي للمعلمين في المدارس الثانوية في  بين أسلوب
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تكونت عينة وقد . للوالء التنظيمي كإطار نظري )Steers( الفلبين وقد استخدم أنموذج ستيرز

والء التنظيمي، واستبانة تبانة الاس: ثالث استبانات هيستخدمت معلما ، وأ) 227(الدراسة من 

القيادي الذي  وتوصلت الدراسة إلى أن األسلوب. يمي، واستبانة وصف المناخ التنظئدارأي الق

يجابي بين المناخ المنفتح جة والء المعلمين، ووجود ارتباط إيركز على االعتبارية يزيد من در 

ركز على ذي ياط إيجابي بين المدير الرتبووجود ا والمدير الداعم والوالء التنظيمي للمعلمين،

          .  االعتبارية والمناخ المنفتح

 بدراسة هدفت إلى تعرف قيادة المدير والمناخ التنظيمي) Hawkins, 2004(هاوكنز وقام     

معلمًا في تسع مدارس، ) 133(وقد تكونت عينة الدراسة من . في المدارس الدولية في بريطانيا

ائج وجود عالقة وأظهرت النت. تبانة وصف المناخ التنظيمي للمدارس الثانوية اس استخدمتوقد 

حصل المديرون  .لوك المدير ولصالح المدير الداعمبين انفتاح المدرسة وس ذات داللة إحصائية

على درجات أعلى من المتوسط في المدارس ذات المناخ المنفتح، ويمكن تطوير القيادة في 

 .ناخ المدرسي المنفتحالمدرسة عند وجود الم

دراسة هدفت إلى معرفة المناخ التنظيمي السائد في مدارس التعليم ) 2005( عليوأجرى       

األساسي في محافظة عدن، وما إذا كانت هناك فروق دالة إحصائيًا في إدراك المعلمين 

ؤهل وعدد سنوات والمعلمات في رؤيتهم لذلك المناخ التنظيمي السائد وفقًا لمتغيرات الجنس والم

بعد تعديلها بما يالئم  OCDQ)(لمناخ التنظيميوصف اوتم استخدام استبانة . الخبرة والمكان

أنواع  وتم التوصل إلى نوعين من . ألداة وثباتهاالبيئة التعليمية اليمنية، وقد تم التأكد من صدق ا

هما المناخ التنظيمي المناخ التنظيمي السائدة في مدارس التعليم األساسي في محافظة عدن 

وأن المناخ التنظيمي األكثر سيادة هو المناخ التنظيمي . المفتوح والمناخ التنظيمي المغلق
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بين رؤية المعلمين  )( ≤ 0.05المفتوح، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

تغيرات الجنس للمناخ التنظيمي المفتوح في مدارس التعليم األساسي في محافظة عدن وفقًا لم

       كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة. والمؤهل وعدد سنوات الخبرة 

 ≤ 0.05)( رؤية المعلمين للمناخ التنظيمي المغلق في مدارس التعليم األساسي في  بين

 .محافظة عدن وفقًا لمتغيرات الجنس والمؤهل وعدد سنوات الخبرة

تقييم أعضاء الهيئة األكاديمية في جامعة  إلىإلى التعرف ) 2007(ش شل وهدفت دراسة     

القدس المفتوحة في فلسطين للمناخ التنظيمي السائد فيها، كما هدفت إلى الكشف عن أثر 

وقد تكونت عينة الدراسة من . عضو الهيئة األكاديميةلالجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي  متغيرات

للمناخ  اً تضمنت أبعاد التيتطوير أداة الدراسة وتم يئة األكاديمية، اله أعضاء عضوًا من) 240(

أن تقييم أعضاء الهيئة األكاديمية للمناخ التنظيمي في جامعة  وقد أظهرت النتائج. التنظيمي

   عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى و ، اً إيجابي كان القدس المفتوحة بشكل عام

 ≤ 0.05)( المؤهل و ، الخبرةو الجنس  اتتعزى لمتغير  األكاديمية عضاء الهيئةفي تقييم أ

وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين مؤهل الماجستير  إذ، باستثناء بعد نمط االتصال العلمي،

 . لصالح حملة الماجستيرو والدكتوراه 

  وموقع الدراسة الحالية منها  الدراسات السابقة خالصة

ابقة أنواعًا محددة من الذكاءات المتعددة، فمنها تناول الذكاء تناولت بعض الدراسات الس -

 & Sivanathan( سيفاناتان وفيكن، ودراسة ) 2001(العاطفي مثل دراسة السمادوني 

Fekken, 2002( ودراسة توماس ،(Thomas, 2005)، وريني ودراسة الب)ودراسة  ،)2006
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ودراسة الكايد  ،)2006(دراسة غولمان  ومنها تناول الذكاء االجتماعي مثل ،)2008(المغربي

التسعة مثل دراسة ومنها تناول الذكاءات المتعددة  ،)2008(ودراسة الدميري  )2008(

 .)2006(جرار

 المنطقي الذكاءو  اللغوي، الذكاء( : أما الدراسة الحالية فقد تناولت الذكاءات التسعة وهي  -

 ،اإليقاعي الموسيقي الذكاءو  الحركي، لبدنيا الذكاءو  المكاني، -البصري الذكاءو  الرياضي،

 ).العاطفي الذكاءو  الطبيعي، الذكاءو  الذاتي، الذكاءو  االجتماعي، الذكاءو 

ودراسة  ،) 2001(المعلمين مثل دراسة السمادوني  قتصرت بعض الدراسات السابقة علىا  -

، ودراسة ) 2008(ودراسة المغربي  ،)Sivanathan & Fekken, 2002( سيفاناتان وفيكن

مدارس مثل دراسة البوريني ، واقتصرت دراسات سابقة أخرى على مديري ال)2008(الدميري 

        ، ودراسة الكايد)2006(، ودراسة جرار )Goleman, 2006( غولمان، ودراسة )2006(

 .، في حين اشتملت الدراسة الحالية على كل من المديرين والمعلمين ) 2008( 

ن جميع الدراسات السابقة اتخذت من المدارس مجتمعًا لها، فإ لمناخ التنظيميأما بالنسبة ل -

اللتين اتخذتا من جامعة ) 2008(، ودراسة شلش )2001(باستثناء دراسة عابدين وأبو حمزة 

والدراسة الحالية اتفقت مع معظم الدراسات باتخاذها المدارس . القدس المفتوحة مجتمعًا لهما 

 .لهاالثانوية مجتمعًا 

، 1999(دراسة توران  تناولت بعض الدراسات السابقة وصف المناخ التنظيمي وتحليله مثل -

Turan( لوند كالسمن ودراسة )Lund-Glassman ,2000(هامسترنج ، ودراسة 

)Stringham, 2000(موريس ، ودراسة )Morries, 2000( ،  دراسة مور و)Moor, 2001( 

 ، ودراسة) 2003( ، ودراسة الشيخ علي ) 2001(عابدين وأبو حمزة  ودراسة، 

وربطت بعض ). 2007(، ودراسة شلش ) 2005(ودراسة على ) Hawkins, 2004(هاوكنز
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لى التي هدفت إ) 1995(متغيرات متعددة مثل دراسة قطينةالدراسات السابقة المناخ التنظيمي ب

) 1997(دراسة المعكالي معرفة أثر السمات الشخصية للمديرين على أنماط المناخ التنظيمي، و 

لى العالقة بين القدرات القيادية لمدير المدرسة والمناخ التنظيمي ، التي هدفت إلى التعرف إ

دراكات المعلمين وسلوك القائد التي هدفت إلى تحديد العالقة بين إ )Ham, 2000(هام  ودراسة

لى الكشف التي هدفت إ )Masih and Tylor, 2003( تايلورماس و  والمناخ التنظيمي ، ودراسة

لى معلمين ، والدراسة الحالية هدفت إعن العالقة بين أسلوب المدير القيادي والمناخ التنظيمي لل

  . تعّرف مستوى الذكاءات المتعددة لمديري المدارس الثانوية ومعلميها وعالقته بالمناخ التنظيمي 

و أنها بحثت أنواع الذكاءات المتعددة إن ما يميز الدراسة الحالية عن سابقاتها من الدراسات ه -

، ومعرفة مستوى هذه الذكاءات لدى )Howard Gardner( التسعة كما صنفها هاورد جاردنر

كما تميزت هذه الدراسة بأنها تقوم بالربط بين متغيرين وهما . مديري المدارس الثانوية ومعلميها

معلميها والمناخ التنظيمي السائد في لدى مديري المدارس الثانوية و  مستوى الذكاءات المتعددة

 .تلك المدارس 

، على حد علم الباحثة، التي تناولت في دولة الكويت إن الدراسة الحالية هي الدراسة الوحيدة -

الذكاءات المتعددة مع المناخ التنظيمي والتي أشركت المعلمين والمديرين في معرفة مستويات 

 . التنظيمي ذكاءاتهم المتعددة وربطها مع المناخ
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 الفصل الثالث

 الطريقة واالجراءات
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 الفصل الثالث

 واإلجراءاتالطريقـة 

واألداتـين المسـتخدمتين  ،ل هذا الفصـل وصـفًا لمنهجيـة الدراسـة، ومجتمعهـا، وعينتهـايتناو 

، والمعالجـة ا يتناول وصفًا إلجـراءات الدراسـة، وآلية التحقق من صدقها وثباتها، كملجمع البيانات

 .لإلجابة عن أسئلة الدراسة في تحليل البياناتالتي قامت الباحثة باستخدامها  اإلحصائية

  المستخدم البحث منهج

رتبــاطي، بوصــفه المــنهج تــم اســتخدام مــنهج البحــث المســحي االلتحقيــق أهــداف الدراســة 

 .األكثر مالءمة للدراسة الحالية، واسُتخدمت االستبانة وسيلة لجمع البيانات

 مجتمع  الدراسة

المعلمــين فــي المــدارس فئــة المــديرين والثانيــة فئـة تكـون مجتمــع الدراســة مــن فئتــين األولــى 

مـــوزعين علـــى  ومـــديرةً  اً مـــدير ) 126(غ عـــدد مـــديري المـــدارس الثانويـــة بلـــذ إالثانويـــة فـــي الكويـــت، 

مــوزعين علــى  ،معلمــًا ومعلمــة) 10716(فــي حــين بلــغ عــدد المعلمــين  ،لســتالمنــاطق التعليميــة ا

 ) .1(التعليمية الست، وكما مبين في الجدول  المناطق
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 )1(الجدول 

 ع مجتمع الدراسةتوز 

 المنطقة التعليمية
 علمينعدد الم عدد المديرين

 ناثإ ذكور  ناثإ ذكور 

 982 982 10 9 العاصمة

 895 877 10 11 حولي

 746 639 8 7 مبارك الكبير

 1149 742 15 11 ةالفرواني

 1263 923 16 13 األحمدي

 901 617 9 7 الجهراء

 المجموع
58 68 4780 5936 

126 10716 
       

     عينة الدراسة      

حيث بلغ عدد . مدير ومديرة) 101(والبالغ عدد أفرادها  تم اعتماد عينة المديرين والمديرات      

مديرًا ومديرًة منها عينًة  )25(مديرًا ومديرًة وتم اختيار ) 126(مجتمع المديرين والمديرات بالكامل 

 .استطالعيًة للتأكد من ثبات أداتي الدراسة 

 من جميع  من فئة المعلمين ممثلة لمجتمع الدراسة ينة طبقية عشوائية نسبيةع ختيارتم او      

 وكما مبين ومعلمةً  اً معلم) 536(  بلغ عدد أفرادها) .   5%(المناطق التعليمية الست وبنسبة 

 .)2(الجدول في  
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 )2(الجدول                                    

 ع المعلمين والمعلمات على المناطق التعليميةتوز               
 

 عدد المعلمات عدد المعلمين المنطقة التعليمية

 49 49 العاصمة

 45 44 حولي

 38 32 مبارك الكبير

 57 37 ةالفرواني

 63 46 األحمدي

 45 31 الجهراء

 وعالمجم
239 297 

536 

 

  أداتا الدراسة 

 :تم استخدام أداتين في الدراسة هما

والـذي يتكـون مـن  )Multiple Intelligences Scale  (المتعـددة اتمقيـاس الـذكاء -1

      للــــــــذكاء تتضــــــــمن الــــــــذكاءات المختلفــــــــة كمــــــــا وضــــــــعها والتــــــــر مــــــــاكنزي  تســــــــعة أنــــــــواع

)Walter Mckenzie,1999 ( وفـــق تصـــنيف جـــاردنر ملحـــق)وهـــذه الـــذكاءات ) 1 ،  

 ، المكــــاني - البصــــري الــــذكاءو  الرياضــــي، - المنطقــــي الــــذكاءو  اللغــــوي، الــــذكاء: هــــي 

 الــذكاءو  االجتمــاعي، الــذكاءو  ،اإليقــاعي - الموســيقي الــذكاءو  الحركــي، - البــدني الــذكاءو 
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 تسـععلـى  ةالمتعـدد الـذكاءات مقيـاس واشـتمل.العاطفي الذكاءو  الطبيعي، الذكاءو  الذاتي،

 تشـيرمكونـة مـن عشـر فقـرات  التسـعة اتالـذكاء مـن واحداً  نوعاً  قائمة كل تضمنت قوائم،

هــذه النــوع مــن الــذكاء مــن  وتقيــيم قيــاسوتــم  ،الــذكاء مــن النــوع ذلكلــ محــددة جوانــب إلــى

خـــالل اســـتجابة المفحـــوص علـــى هـــذه الفقـــرات أمـــا أنـــه أقـــر بوجودهـــا فيشـــير فـــي القائمـــة 

 الحصـول وبعـد. عـدم وجودهـا فيتركهـا فارغـة أو) 1(لـرقم المخصصة أمام الفقرة بوضـع ا

العالمــة الكليــة للمفحــوص بتجميــع  تحديــد تــم التســعة األنــواع مــن نــوع كــل درجــات علــى

 عــدة فـي المقيـاس اســتخدم وقـد. عالمـة ) 90(عالمـات الفقـرات لتصـبح العالمــة النهائيـة 

  .) 2006(منها دراسة جرار منشورة وغير منشورة ومحلية عالمية دراسات

 مقياس الذكاءات المتعددة صدق

ذ قامـت الباحثـة ة ، تـم اسـتخدام صـدق المحتـوى، إالمتعـدد الذكاءات مقياسللتأكد من صدق      

علـى عـدد والمترجمـة مـن قبـل الباحثـة  الحديثـة والمطـورة المعدلـة بعرض المقياس بصـورته األوليـة

إلدارة التربويـة وعلـم الـنفس التربـوي مـن من المحكمين من أعضاء هيئة التـدريس المختصـين فـي ا

وذلك للتأكد من وضوح الفقرات ،  )3(الخبرة والكفاءة في الجامعات األردنية والكويتية ملحق  ذوي

ة مـن ة بصـورته األوليـالمتعـدد الـذكاءات مقيـاسوقـد تـألف . وصالحيتها لقياس ما صـممت لقياسـه

دد الفقـرات الكلـي تسـعين فقـرة، وبعـد أن تـم فقرات فيصبح بذلك ع تسع قوائم تضم كل قائمة عشر

تناولــه مــن جانــب المحكمــين لــم يطــرأ تغييــر علــى عــدد الفقــرات بــل اقتصــر التعــديل علــى الجانــب 

ة بصــورته النهائيــة مــن المتعــدد الــذكاءات مقيــاس تكــون، وبــذلك صــطلحات المســتخدمةاللغــوي والم

ين الكـويتيين بيـان مـدى مالءمتـه للبيئـة لقد ُطلب من المحكمـ.  )1(تسع قوائم بتسعين فقرة ملحق 
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وبــذلك ُعــدَّ المقيــاس  الكويتيــة، وقــد تــم تعــديل بعــض فقــرات المقيــاس بمــا يــتالءم والبيئــة الكويتيــة،

 .صادقاً 

 مقياس الذكاءات المتعددة ثبات

قامــت الباحثــة باســـتخدام طريقــة االختبـــار ، ةالمتعـــدد الــذكاءات مقيــاسللتأكــد مــن ثبـــات           

إذ تـــــم تطبيـــــق األداة علـــــى عـــــدد مـــــن المعلمـــــين والمعلمـــــات  ، )test-re-test(ة االختبـــــاروٕاعـــــاد

مديرًا ومديرًة ومعلمًا ومعلمًة ، بواقـع ) 50(من خارج عينة الدراسة بلغ عددهم  والمديرين والمديرات

بعــد و  ،وٕاعــادة تطبيقهــا علــيهم بعـد مضــي أســبوعين، معلمــًا ومعلمـًة ) 25( مـديرًا ومــديرًة ، و) 25(

ذلك تـم حسـاب معامـل الثبـات باسـتخدام معامـل ارتبـاط بيرسـون والـذي بلـغ علـى النحـو التـالي كمـا 

                             ).3(الجدول هو مبين في 

 )3(الجدول 

 لذكاءات المتعددةلمقياس ا بيرسون ارتباط تمعامال

 بيرسون معامل ارتباط الذكاء الرقم

 0.80 طبيعي 1

 0.87 إيقاعي  - موسيقي 2

 0.84 ذاتي 3

 0.86 رياضي -منطقي  4

 0.82 اجتماعي 5

 0.90 حركي - بدني 6

 0.88 غويل 7

 0.86 عاطفي 8

 0.90 مكاني  - بصري 9
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، وقــد لالتســاق الــداخلي )Cronbach - Alpha( كرونبــاخ ألفــا معادلــة كمــا تــم اســتخدام       

 .يبين ذلك) 4(والجدول ،)0.92(و) 0.79(لمختلفة بينتراوح معامل االتساق الداخلي للذكاءات ا

 )4(الجدول 
 باستخدام  معامل االتساق الداخلي للذكاءات المتعددة

 معادلة كرونباخ الفا
 معامل الثبات  الذكاء الرقم

 0.92 طبيعي 1

 0.90 إيقاعي  - موسيقي 2

 0.87 ذاتي 3

 0.87 رياضي -منطقي  4

 0.79 اجتماعي 5

 0.81 حركي - بدني 6

 0.88 غويل 7

 0.80 عاطفي 8

 0.85 مكاني  - بصري 9
       

وتم كـذلك حسـاب الثبـات باسـتخدام التجزئـة النصـفية وقـد بلـغ معامـل الثبـات بهـذه الطريقـة         

مقبولة وكافيـة  يجاد الثباتوتعد هذه القيم التي تم التوصل إليها باستخدام ثالث طرق إل  .)0.82(

 .الدراسة ألغراض هذه

 Organizational Climate Description( اسـتبانة وصـف المنـاخ التنظيمـي -2

Questionnaire:(  يرم����������������ز له����������������ا)OCDQ (ن وكروفــــــــــــــــت التــــــــــــــــي أعـــــــــــــــدها هــــــــــــــــالبي                 

Halpin & Croft,1963)( لملحـق ا)موزعـة علـى فقـرة  )64(مـن  سـتبانةوتتكـون هـذه اال ،) 2

رئيسيين يشـتمل كـل بعدين  االستبانة فيفقرات جمع توت لكل مجال، ثماني فقراتثمانية مجاالت، 
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 مجـاالتبسـلوك المعلمـين ويتضـمن ال يتعلـقاألول  بعـدال ن، إذ إفرعيـةمجـاالت منهما على أربعـة 

 : اآلتية

   )Disengagement( التباعد -1

  )Hindrance(اإلعاقة  -2

    )Esprit( االنتماء -3

 )Intimacy( لفةاأل -4

 : اآلتية لمجاالتبسلوك المدير في المدرسة ويتضمن ا يتعلقالثاني  عدبوال

 )Aloofness(العزلة  -1

 )              Thust(الدفع  -2

 )Production Emphasis( اإلنتاج التركيز على -3

 )Consideration( االعتباريه -4

 استبانة وصف المناخ التنظيمي صدق

ــــاخ التنظيمــــي         ــــم اســــتخدام صــــدق )OCDQ (للتأكــــد مــــن صــــدق اســــتبانة وصــــف المن ، ت

علــى عــدد مــن المحكمــين مــن أعضــاء بعــد ترجمتهــا إذ قامــت الباحثــة بعــرض االســتبانة  ،المحتــوى

مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة فـــي وعلـــم الــنفس التربــوي هيئــة التــدريس المختصــين فــي اإلدارة التربويــة 

صــالحيتها لقيــاس مــا ، وذلــك للتأكــد مــن وضــوح الفقــرات و )3(ملحــق  ردنيــةواأل الجامعــات الكويتيــة

وقد طلب من المحكمين الكويتيين بيان مالءمـة االسـتبانة للبيئـة الكويتيـة، وقـد تـم ، صممت لقياسه

 علــى بقــاءاإل يــة فقــرة، وتــمالءم والبيئــة الكويتيــة ولــم تحــذف أتعــديل بعــض فقــرات المقيــاس بمــا يــت

 ) .     2(ملحق  فقرة، وبذلك ُعدَّ المقياس صادقاً ) 64(لبالغ عددها فقرات االستبانة ا
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 ثبات استبانة وصف المناخ التنظيمي

، تـم اسـتخدام طريقـة االختبــار ) OCDQ (التنظيمـي المنــاخ وصـف اسـتبانةللتأكـد مـن ثبـات      

مـــن المعلمـــين  ، إذ قامـــت الباحثـــة بتطبيـــق االســتبانة علـــى عـــدد)test-re-test(وٕاعــادة االختبـــار 

مــديرًا ومــديرًة ومعلمــًا ) 50(والمعلمــات والمــديرين والمــديرات مــن خــارج عينــة الدراســة بلــغ عــددهم 

وٕاعــادة تطبيقهــا علــيهم بعــد مضــي ، معلمــًا ومعلمــًة ) 25(مــديرًا ومــديرًة ، و) 25(ومعلمــًة ، بواقــع 

كمـا هـو مبـين فـي سـون وبعد ذلك تم حسـاب معامـل الثبـات باسـتخدام معامـل ارتبـاط بير ، أسبوعين

 ).5(الجدول 

 )5(الجدول 

 التنظيمي المناخ وصف ستبانةالبيرسون  ارتباط تمعامال

 معامل ارتباط بيرسون المجال الرقم

 0.92  التباعد 1
 0.90 اإلعاقة  2
 0.74  االنتماء 3
 0.77 األلفة 4

 0.85 العزلة 5

 0.81  التركيز على االنتاج 6

 0.90 الدفع 7

 0.79  عتباريةاال 8

 0.90 المناخ الكلي 
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لالتســاق الــداخلي ، وقــد  )Cronbach - Alpha( كرونبــاخ ألفــا كمــا تــم اســتخدام معادلــة      

)  0.96(و) 0.85(بـــين  التنظيمـــي المنـــاخ وصـــف ســتبانةمعامـــل االتســـاق الـــداخلي ال ت قـــيمتراوحــ

 .يبين ذلك ) 6(والجدول 

 )6(الجدول 
 التنظيمي المناخ وصف الستبانةق الداخلي معامل االتسا

 كرونباخ الفا باستخدام معادلة 
 معامل الثبات المجال الرقم

 0.94  التباعد 1

 0.88 اإلعاقة  2

 0.87  االنتماء 3

 0.92 األلفة 4

 0.91 العزلة 5

 0.85  التركيز على االنتاج 6

 0.95 الدفع 7

 0.96  االعتبارية 8
 

وقد بلغ معامـل الثبـات بهـذه الطريقـة  ذلك حساب الثبات باستخدام التجزئة النصفية وتم ك         

يجاد الثبات مقبولة وكافية إلليها باستخدام ثالث طرق وتعد هذه القيم التي تم التوصل إ ) .0.85(

 .ألغراض هذه الدراسة

 الدراسة إجراءات  

  :جراءات اآلتية الباحثة باإل قامت ُبغية تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها،
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 ،)4(ملحـق الشـرق األوسـط  جامعـة وهـي العالقـة، ذات الرسمية الجهات موافقة على حصولال -

المنـاطق التـي تتبـع و  ،)4(التربـوي ملحـق  وٕادارة البحوث والتطوير ،الكويتدولة في  التربية ووزارة

 .تلها المدارس التي سيتم تطبيق الدراسة فيها للمحافظات الس

ـــع فـــي الدراســـة مجتمـــع حصـــر - ـــة  فـــي التربيـــة التابعـــه لـــوزارة الســـتالمنـــاطق التعليميـــة  جمي دول

 .معنّية منطقة كل في اتهاناو وعن المدارس أسماءتثبيت و  ،الكويت

حيـث بلـغ عـدد أفـراد  ،مدير ومديرة) 101( أفرادها عدد والبالغ المديرين والمديرات عينةاعتماد  -

اسـتطالعية  عينةً  مديرًا ومديرةً ) 25(م اختيار تو  ،مديرًا ومديرةً ) 126( راتالمديرين والمدي مجتمع

مـن المعلمـين والمعلمـات طبقيـٍة عشـوائيٍة نسـبيٍة  عينـةٍ اختيـار وتـم  .للتأكد من ثبات أداتـي الدراسـة

 .معلمًا ومعلمًة ) 536( بلغ عدد أفرادها 

والمعلمــــــين  والمــــــديرات للمــــــديرين ةالمتعــــــدد اتالــــــذكاء مقيــــــاس :وهمــــــا الدراســــــة يأداتــــــ عيــــــوز ت -

 المعلمــينعينــة و  والمــديرات المــديرين مجتمــع علــى التنظيمــي المنــاخ وصــف واســتبانة ،والمعلمــات

 عينــة مــدارس مــن مدرســة كــلّ  لهــا التابعــةلمنــاطق التعليميــة ل التغطيــة بكتــاب مرفقــة والمعلمــات،

 المتعلقــة المعلومــات ســرّية ؤكــدي بــاألداتين مرفــق تغطيــة كتــاب عــن فضــالً . ) 4(الملحــق  الدراســة

 تعليمـات فـي ضـوءو  وتمّعـن، بدقـة األداتـين فقـرات عـن اإلجابة منهم والطلب العينة أفراد بإجابات

 . اإلجابة

 عـدد أكبـر اسـتجابات علـى الحصـول لضـمان ة االسـتباناتتعبئ من االنتهاء فورالبيانات  جمع -

 فيهـا، البيانات ستكمالا من والتأكد المعادة باتستجااال تدقيق وتم.  الدراسة عينة أفراد من ممكن

تـــم توزيـــع  فقـــد. اإلحصـــائي التحليـــل ألغـــراض لتفريغهـــا تمهيـــداً  فقراتهـــا جميـــع عـــن اإلجابـــة ومـــن

) 536(، فــي حــين تــم توزيــع لمــديرين والمــديرات ، وتــم اســتردادها جميعهــااســتبانة علــى ا) 101(
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مــن عينــة اســتبانة ) 13(انة مــنهم ، واســتبعاد اســتب) 450(علــى المعلمــين والمعلمــات تــم اســترداد 

 .اكتمال البياناتلعدم المعلمين 

 .            خاصة جداول في وتفريغها البيانات جمع -

االختبـــار المتوســـطات الحســـابية، واالنحرافـــات المعياريـــة، و  باســـتخدام إحصـــائيا البيانـــات تحليــل -

 ادلـة كرونبـاخ ألفـا، ومعادلـة سـبيرمان بـراون،، ومعامل اربـاط بيرسـون، ومعادلـة فيشـر، ومعالتائي

 . الدراسة ألسئلة وفقاً  النتائج واستخراج

، وتقـــديم مناقشــة هــذه النتــائج ومقارنتهــا بنتــائج دراســات ســابقة ذات صــلةو  النتــائج اســتخالص -

 .التوصيات في ضوء النتائج

للدرجـة المعياريـة التـي  حـدد مسـتوى الـذكاءات المتعـددة وفقـا: تحديد مستوى الـذكاءات المتعـددة -

 :يتم الحصول عليها وكما يأتي

 .يكون مستوى الذكاء منخفضاً ) -1.00(أقل من درجة معيارية سالبة  -1

يكون مستوى الـذكاء +) 1.00( درجة معيارية موجبة  لىإ) -1.00(من درجة معيارية سالبة  -2

 .متوسطاً 

 .تفعاً يكون مستوى الذكاء مر +) 1.00(أكثر من درجة معيارية موجبة  -3

حدد مستوى المناخ التنظيمي في المدارس الثانويـة فـي دولـة : تحديد مستوى المناخ التنظيمي -4

 :الكويت باعتماد المعادلة التالية

 القيمة الدنيا للبديل -القيمة العليا للبديل                           
 عدد المستويات                                      

 مدى الفئة    1=         3    =      1     -     4                          
                        3                         3             
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 :وعلى النحو اآلتي) منخفض ، متوسط ، مرتفع(أضيف مدى الفئة إلى الحد األدنى لكل مستوى 

    2.00=         1.00   +     1.00من   :        المستوى المنخفض

 3.00=         1.00+         2.00  أكثر من :   المستوى المتوسط 

  4.00=         1.00+         3.00أكثر من    :    المستوى المرتفع

 المعالجة اإلحصائية

 :قد تم استخدام المعالجات اإلحصائية المناسبة لكل سؤال من أسئلة الدراسة وهيل     

تـــم اســـتخدام المتوســـطات الحســـابية األول والثـــاني والثالـــث والرابـــع  :األســـئلةابـــة عـــن لإلج .1

 .واالنحرافات المعيارية

 .بة عن السؤالين الخامس والسادس تم استخدام معامل ارتباط بيرسونلإلجا .2

 .حصائية لمعامالت االرتباطإلالختبار الداللة ااالختبار التائي  .3

الفـروق بـين معـاملي ارتبـاط  ستخدام معادلة فيشر الختبـارتم الإلجابة عن السؤال السابع  .4

 .لعينتين مستقلتين

 االختبـار وٕاعـادة االختبـار طريقـةتم استخدام معادلة كرونباخ الفا، و إليجاد ثبات األداتين  .5

)test-re-test(باســـــتخدام معامـــــل ارتبـــــاط بيرســـــون،  ة النصـــــفية،، فضـــــًال عـــــن التجزئـــــ

 .ن براو  -والمصحح بمعادلة سبيرمان
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 : يتناول هذا الفصل عرضًا للنتائج التي تم التوصل إليها وعلى النحو اآلتي            

ما مستوى الذكاءات المتعددة لمديري المدارس الثانوية  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوالً 

 ويت ؟في دولة الك

ـــة              لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال تـــم حســـاب المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياري

وتحديـد بروفيـل الصـفحة النفسـية إلجابات المديرين عن كل نوع مـن أنـواع الـذكاءات التسـعة، 

ثـم جمـع  )10(لقدرات الذكاءات المتعددة للمدير من خالل ضـرب كـل نـاتج مـن كـل قسـم فـي 

 .يبين ذلك) 7(، والجدول )100(لناتج  ليكون من الحاصل ا
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 )7(الجدول 

الثانوية لذكاءات المتعددة لمديري المدارس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ورتبة ا
 في دولة الكويت مرتبة تنازليًا والدرجة المعيارية ومستوى كل ذكاء

رقم 
 الذكاء

 الذكاءات
المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال 
 المعياري

 الرتبة
الدرجة 
 المعيارية

               مستوى
 الذكاء

 متوسط 0.69 1 24.24 78.21 العاطفي الذكاء 8

 متوسط 0.37 2 25.20 72.86 الذاتي الذكاء 3

 متوسط 0.23 3 21.80 70.54 الطبيعي الذكاء 1

 متوسط 0.22 4 22.12 70.27 الرياضي -المنطقي  الذكاء 4

 متوسط 0.13 5 22.39 68.75 االجتماعي ءالذكا 5

 متوسط 0.01 6 22.91 66.79 الحركي - البدني الذكاء 6

 متوسط 0.22- 7 24.10 62.86 اللغوي الذكاء 7

 متوسط 0.27- 8 24.90 62.05 المكاني -البصري  الذكاء 9

 منخفض 1.16- 9 21.63 47.05 اإليقاعي -الموسيقي  الذكاء 2

 
أن المتوسـطات الحســابية للــذكاءات المتعـددة لمــديري المــدارس ) 7(ظ مــن الجــدول يالحـ          

وبمســـتوى متوســـط باســـتثناء الـــذكاء  ،)47.05 -78.21(الثانويـــة فـــي دولـــة الكويـــت تراوحـــت بـــين 

وجـــاء فـــي الرتبـــة األولـــى الـــذكاء  يقـــاعي   الـــذي حصـــل علـــى مســـتوى مـــنخفض،إلا -الموســـيقي 

، وجــاء فــي الرتبــة الثانيــة الــذكاء )24.24(وانحــراف معيــاري ) 78.21(العــاطفي بمتوســط حســابي 

، و جــاء فــي الرتبــة الثالثــة الــذكاء )25.20(وانحــراف معيــاري ) 72.86(الــذاتي بمتوســط حســابي 

، وجــاء فــي الرتبــة الرابعــة الــذكاء )21.80(وانحــراف معيــاري ) 70.54(الطبيعـي بمتوســط حســابي 

، أمــا الــذكاء )22.12(وانحــراف معيــاري ) 70.27(ابي بمتوســط حســ الرياضــي -المنطقــي  الــذكاء
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) 22.39(وانحــراف معيــاري ) 68.75(االجتمــاعي فقــد جــاء فــي الرتبــة الخامســة بمتوســط حســابي 

وانحـراف معيـاري ) 66.79(بمتوسـط حسـابي  الحركـي  -الـذكاء البـدني وجاء في الرتبـة السادسـة 

وانحــراف ) 62.86(بمتوســط حســابي  غــويلفــي حــين جــاء فــي الرتبــة الســابعة الــذكاء ال) 22.91(

بمتوســـــط حســـــابي  المكـــــاني  -الـــــذكاء البصـــــري ، وجـــــاء فـــــي الرتبـــــة الثامنـــــة )24.10(معيـــــاري 

ـــاري ) 62.05( ـــذكاء الموســـيقي ، أمـــا )24.90(وانحـــراف معي ـــاعي إلا -ال ـــة يق فقـــد جـــاء فـــي الرتب

 ).21.63(وانحراف معياري ) 47.05(خيرة بمتوسط حسابي ألالتاسعة وا

ما مستوى الذكاءات المتعددة لمعلمي المدارس الثانوية  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: نياثا

 في دولة الكويت ؟

جابـات إللإلجابة عن هذا السؤال تم حسـاب المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة     

الصـفحة النفسـية  وتحديـد بروفيـل ،المعلمين عن كل نوع من أنـواع الـذكاءات المتعـددة التسـعة

ثــم  )10(مــن خــالل ضــرب كــل نــاتج مــن كــل قســم فــي  للمعلمــين لقــدرات الــذكاءات المتعــددة

 .يبين ذلك) 8(، والجدول )100(جمع الحاصل الناتج  ليكون من 
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 )8(الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ورتبة الذكاءات المتعددة لمعلمي المدارس الثانوية 
 والدرجة المعيارية ومستوى الذكاء في دولة الكويت مرتبة تنازلياً 

 رقم
 الذكاء

المتوسط  الذكاءات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
     الدرجة

 المعيارية
مستوى 

 الذكاء

 متوسط 0.75 1 25.92 75.31 العاطفي الذكاء 8

 متوسط 0.28 2 26.62 66.59 الذاتي الذكاء 4

 متوسط 0.18 3 42.99 64.67 يعيالطب الذكاء 6

 متوسط 0.11 4 24.33 63.48 الرياضي -المنطقي  الذكاء 3

 متوسط 0.05 5 25.33 62.27 االجتماعي الذكاء 5

 متوسط 0.01- 6 23.68 61.19 الحركي  -الذكاء البدني  1

 متوسط 0.21- 7 27.23 57.39 اللغوي الذكاء 9

 متوسط 0.33- 8 26.50 55.31 المكاني -البصري  الذكاء 7

 متوسط 0.82- 9 26.03 46.20 اإليقاعي -الموسيقي  الذكاء 2

 

أن المتوسطات الحسابية للذكاءات المتعددة لمعلمي المدارس ) 8(يالحظ من الجدول       

، وجاء في الرتبة وبمستوى متوسط )46.20 -75.31(بين  ماالثانوية في دولة الكويت تراوحت 

، وجاء في الرتبة )25.92(وانحراف معياري ) 75.31(العاطفي بمتوسط حسابي ولى الذكاء ألا

، في حين جاء في )26.62(وانحراف معياري ) 66.59(الثانية الذكاء الذاتي بمتوسط حسابي 

، وجاء في )42.99(وانحراف معياري ) 64.67(بمتوسط حسابي   الطبيعيالذكاء الرتبة الثالثة 

، وجاء في )24.33(وانحراف معياري ) 63.48(لرياضي بمتوسط حسابي الرتبة الرابعة الذكاء ا



73 
 

 

وجاء ) 25.33(وانحراف معياري ) 62.27(الرتبة الخامسة الذكاء االجتماعي بمتوسط حسابي 

وانحراف معياري ) 61.19(بمتوسط حسابي  الحركي -البدني في الرتبة السادسة الذكاء 

وانحراف معياري ) 57.39(بمتوسط حسابي   اللغويالذكاء وجاء في الرتبة السابعة ) 23.68(

) 55.31(بمتوسط حسابي  المكاني -البصري ، وجاء في الرتبة الثامنة الذكاء )27.23(

بمتوسط  اإليقاعي -الذكاء الموسيقيوجاء في الرتبة التاسعة واألخيرة ) 26.50(وانحراف معياري 

 ).26.03(وانحراف معياري ) 46.20(حسابي 

ما مستوى المناخ التنظيمي السائد في المدارس : السؤال الثالثلنتائج المتعلقة با: ثالثاً 

 الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظر المديرين؟

مستوى لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل      

، الكويــت مـــن وجهــة نظــر المـــديرينالمنــاخ التنظيمــي الســائد فـــي المــدارس الثانويــة فـــي دولــة 

 .ذلك) 9(ويظهر الجدول 
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 ) 9(الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ومستوى المناخ التنظيمي السائد في 
 المدارس الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظر المديرين مرتبة تنازلياً 

 المجال رقم المجال البعد
المتوسط 

 سابيالح
االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
مستوى 
 المناخ

سلوك 
 المدير

 متوسط 1 0.49 2.69  التركيز على االنتاج 6

 متوسط 2 0.54 2.52 الدفع 7

 متوسط 3 0.58 2.47 العزلة 5

 متوسط 4 0.68 2.45 االعتبارية  8

 متوسط  0.42 2.53 المجموع الكلي لسلوك المدير

سلوك 
 المعلمين

 متوسط 1 0.50 2.70 عد التبا 1

 متوسط 2 0.46 2.69 األلفة  4

 متوسط 3 0.54 2.49 اإلعاقة  2

 متوسط 4 0.50 2.47  االنتماء 3

 متوسط  0.39 2.59 المجموع الكلي لسلوك المعلمين

 متوسط  0.38 2.56 المناخ الكلي 

 

ي المــدارس الثانويــة فــي أن مســتوى المنــاخ التنظيمــي الســائد فــ) 9(يالحــظ مــن الجــدول       

) 2.56(دولـــة الكويـــت مـــن وجهـــة نظـــر المـــديرين كـــان متوســـطًا، إذ بلـــغ المتوســـط الحســـابي 



75 
 

 

، أمــا النتــائج الخاصــة ببعــدي المنــاخ التنظيمــي ومجاالتهمــا فكانــت )0.38(بــانحراف معيــاري 

- :على النحو االتي

 :بعد سلوك المدير -أ

المعيارية لمجاالت هذا البعد، وأظهرت تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

مستوى المناخ التنظيمي السائد في المدارس الثانوية في دولة الكويت أن ) 9(النتائج في الجدول 

، )0.42(بانحراف معياري ) 2.53(لبعد سلوك المدير كان متوسطًا، إذ بلغ المتوسط الحسابي 

 -2.69(ت المتوسطات الحسابية بين سلوك المدير جميعها متوسطة، إذ تراوحمجاالت وجاءت 

وانحراف ) 2.69(بمتوسط حسابي  التركيز على االنتاج، وجاء في الرتبة األولى مجال )2.45

وانحراف معياري ) 2.52(بمتوسط حسابي  الدفع، وفي الرتبة الثانية جاء مجال )0.49(معياري 

وانحراف معياري ) 2.47(بي بمتوسط حسا العزلة  خيرة جاء مجالاأل، وفي الرتبة قبل )0.54(

وانحراف معياري ) 2.45(بمتوسط حسابي  االعتباريةخيرة مجال أل،  وجاء في الرتبة ا)0.58(

)0.68.( 

- :بعد فكانت على النحو اآلتيهذا الكل مجال من مجاالت أما النتائج الخاصة بفقرات 

 :التركيز على االنتاج -1

) 10(افات المعيارية لفقرات هذا المجال والجدول تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحر     

 .يبين ذلك 
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 )10(الجدول 
مستوى المناخ التنظيمي السائد في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة و 

 من وجهة نظر المديرين في مجال التركيز على االنتاج دولة الكويت فيالمدارس الثانوية 
 مرتبة تنازلياً 

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
مستوى 
 المناخ

يصـــــحح المـــــدير أخطـــــاء المعلمـــــين  47
 .بنفسه

 مرتفع 1 0.64 3.70

46 
ــــــــى  يســــــــاعد المــــــــدير المعلمــــــــين عل
اختيار أي من المواد الدراسـية التـي 

 .سيتم تدريسها

 مرتفع 2 1.01 3.43

يهيــئ المــدير نفســه بشــكل جيــد قبــل  41
  .لتحدث في المناسبات الرسميةا

 مرتفع 3 1.00 3.37

 متوسط 4 1.12 2.41 . يتحدث المدير كثيراً  48

يغادر المعلمون المدرسة في أوقات  44
 .فراغهم في أثناء اليوم الدراسي

 متوسط 5 1.01 2.30

يضع المدير برنامج عمل المعلمين  43
  بنفسه

 متوسط 6 0.99 2.28

أن المعلمـــــــين يتأكـــــــد المـــــــدير مـــــــن  45
 .يبذلون أقصى طاقاتهم في العمل

 متوسط 7 0.86 2.05

يساعد المدير المعلمين على تسوية  42
 .خالفاتهم البسيطة

 متوسط 8 1.01 2.03

 متوسط  0.49 2.69 الدرجة الكلية 

كان بمستوى متوسط، إذ بلغ مجال التركيز على االنتاج أن ) 10(يالحظ من الجدول         

، وجاءت فقرات هذا المجال بين المستويين )0.49(بانحراف معياري ) 2.69(الحسابي المتوسط 

، وجاءت في الرتبة )2.03 -3.70(المرتفع والمتوسط،  إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين 
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) 3.70(بمتوسط حسابي "  يصحح المدير أخطاء المعلمين بنفسه " وهي ) 47(ولى الفقرة ألا

يساعد المدير ) " 46(الفقرة  توبمستوى مرتفع، وفي الرتبة الثانية جاء) 0.64(وانحراف معياري 

) 3.43(بمتوسط حسابي " المعلمين على اختيار أي من المواد الدراسية التي سيتم تدريسها 

يتأكد ) " 45(خيرة جاءت الفقرة ألوبمستوى مرتفع ، وفي الرتبة قبل ا )1.01(وانحراف معياري 

وانحراف ) 2.05(بمتوسط حسابي " مين يبذلون أقصى طاقاتهم في العمل المدير من أن المعل

يساعد المدير ) " 42(وبمستوى متوسط، وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة ) 0.86(معياري 

) 1.01(وانحراف معياري ) 2.03(بمتوسط حسابي " المعلمين على تسوية خالفاتهم البسيطة 

 .وبمستوى متوسط

 الدفع -2

) 11(حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات هذا المجال والجدول  تم       

 .يبين ذلك 
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 )11(الجدول 

مستوى المناخ التنظيمي السائد في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة و 
 مرتبة تنازلياً  نمن وجهة نظر المديري الدفعمجال  في دولة الكويت فيالمدارس الثانوية 

 المجال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
مستوى 
  المناخ

حــدد الواجبــات اإلضــافية للمعلمــين تُ  51
  .بشكل واضح

 مرتفع 1 1.05 3.15

التعليمات التي يضعها المدير غيـر  52
 .قابلة للنقاش

 مرتفع 2 1.05 3.05

يســــــــعى المــــــــدير للمحافظــــــــة علــــــــى  53
 .الشخصية للمعلمين المصالح

 متوسط 3 1.10 2.92

خدمات السـكرتاريا المدرسـية متاحـة  54
  .الستعمال المعلمين

 متوسط 4 1.13 2.83

55 
ـــــــة  يـــــــدير المـــــــدير اجتماعـــــــات الهيئ
التدريســــــية بنفســــــه وكأنهــــــا مــــــؤتمر 

  .لرجال األعمال

 متوسط 5 1.17 2.69

يسعى المدير للحصول على رواتب  50
  .أفضل للمعلمين

 متوسط 6 1.04 2.02

يوضــــح المــــدير للمعلمــــين األســــباب  49
  الموجبة للنقد

 منخفض 7 1.03 1.86

يحــرص المــدير علــى الحضــور إلــى  56
 .المدرسة قبل وصول المعلمين

 منخفض 8 0.86 1.67

 متوسط  0.54 2.52 الدرجة الكلية 

 

إذ بلغ المتوسط كان بمستوى متوسط، مجال الدفع أن ) 11(يالحظ من الجدول          

، وجاءت فقرات هذا المجال بين المستويين المرتفع )0.54(بانحراف معياري ) 2.52(الحسابي 
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، وجاءت في الرتبة األولى )1.67 -3.15(والمنخفض، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

 بمتوسط حسابي"    .حدد الواجبات اإلضافية للمعلمين بشكل واضحتُ " وهي ) 51(الفقرة 

) " 52(الفقرة  ت، وفي الرتبة الثانية جاءوبمستوى مرتفع )1.05(وانحراف معياري ) 3.15(

وانحراف معياري ) 3.05(بمتوسط حسابي " التعليمات التي يضعها المدير غير قابلة للنقاش 

يوضح المدير للمعلمين ) " 49(، وفي الرتبة قبل األخيرة جاءت الفقرة وبمستوى مرتفع )1.05(

، وبمستوى منخفض )1.03(وانحراف معياري ) 1.86(بمتوسط حسابي "  ب الموجبة للنقداألسبا

يحرص المدير على الحضور إلى المدرسة قبل وصول ) " 56(وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة 

 .وبمستوى منخفض )0.86(وانحراف معياري ) 1.67(بمتوسط حسابي " المعلمين 

 العزلة -3
) 12(طات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات هذا المجال والجدول تم حساب المتوس       

 .يبين ذلك 
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 )12(الجدول 

مستوى المناخ التنظيمي السائد في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة و 
 نازلياً مرتبة ت العزلة من وجهة نظر المديرينمجال  دولة الكويت في فيالمدارس الثانوية 

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
مستوى 
 المناخ

يقـــــــــدم المـــــــــدير بعـــــــــض الخـــــــــدمات  33
 .الشخصية للمعلمين

 متوسط 1 1.07 3.00

37 
يبقى المدير في المدرسة بعد الـدوام 
لمســــــاعدة المعلمـــــــين علــــــى إنجـــــــاز 

  .أعمالهم

 متوسط 2 1.03 2.96

ــــــــي  اءهمن غــــــــديتنــــــــاول المعلمــــــــو  34 ف
 .غرف الصفيةال

 متوسط 3 1.07 2.76

الـــروح المعنويـــة للمعلمـــين فـــي هـــذه  35
 .المدرسة عالية

 متوسط 4 1.18 2.70

يتخــذ المــدير كافــة القــرارات المتعلقــة  39
 .بالبرنامج المدرسي

 متوسط 5 1.30 2.52

 متوسط 6 1.00 2.32 .يتصل المعلمون بالمدير يومياً  40

 مجموعـــــاتون فـــــي يجتمـــــع المعلمـــــ 38
 .صغيرة مختارة

 متوسط 7 0.98 2.04

 منخفض 8 0.79 1.53 .يستخدم المدير النقد البناء 36

 متوسط  0.58 2.47 الدرجة الكلية 

 

كان متوسطًا، إذ بلغ المتوسط الحسابي  العزلةمجال أن ) 12(يالحظ من الجدول          

ا المجال بين المستويين المتوسط ، وجاءت فقرات هذ)0.58(بانحراف معياري ) 2.47(



81 
 

 

، وجاءت في الرتبة األولى )1.53 -3.00(والمنخفض،  إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

) 3.00(بمتوسط حسابي "  يقدم المدير بعض الخدمات الشخصية للمعلمين " وهي ) 33(الفقرة 

بقى المدير في المدرسة بعد ي) " 37(الفقرة  ت، وفي الرتبة الثانية جاء)1.07(وانحراف معياري 

وانحراف معياري ) 2.96(بمتوسط حسابي "  .الدوام لمساعدة المعلمين على إنجاز أعمالهم

يجتمع المعلمون في ) " 38(، وفي الرتبة قبل األخيرة جاءت الفقرة وبمستوى متوسط )1.03(

مستوى وب )0.98(وانحراف معياري ) 2.04(بمتوسط حسابي "  .صغيرة مختارة مجموعات

بمتوسط حسابي " .يستخدم المدير النقد البناء) " 36(، وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة متوسط

 .وبمستوى منخفض )0.79(وانحراف معياري ) 1.53(

 :االعتبارية -4

) 13(تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات هذا المجال والجدول        

 .يبين ذلك 
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 )13(الجدول 

مستوى المناخ التنظيمي السائد في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة و 
 مرتبة تنازلياً  من وجهة نظر المديرين االعتباريةمجال  في دولة الكويت فيالمدارس الثانوية 

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
مستوى 
 المناخ

يعمل المعلمون معًا إلعداد التقارير  57
 .اإلدارية

 متوسط 1 1.03 2.98

يتحـــدث المعلمـــون عـــن تـــرك العمـــل  61
  .في المدرسة

 متوسط 2 1.01 2.96

 متوسط 3 1.30 2.52  .من السهل فهم المدير 63

59 
اجتماعـــات الهيئـــة التدريســـية تكـــون 
ــــــارير  بشــــــكل أساســــــي لمناقشــــــة التق

  .اإلدارية

 متوسط 4 1.31 2.42

ُيخبـــــــــر المعلمــــــــــون بنتــــــــــائج زيــــــــــارة  64
 .المشرف التربوي

 متوسط 5 0.94 2.38

ُيخبــــــر المــــــدير المعلمــــــين باألفكــــــار  60
   .الجديدة التي يطلع عليها

 متوسط 6 0.98 2.32

وفــــــق  علمــــــينتــــــنظم اجتماعــــــات الم 58
 . جدول أعمال دقيق

 متوسط 7 0.94 2.04

ن يتأكـــد المـــدير مــــن كفـــاءة المعلمــــي 62
   .في المواد التي يدرسونها

 متوسط 7 0.92 2.04

 متوسط  0.68 2.45 الدرجة الكلية 

كان بمستوى متوسط، إذ بلغ المتوسط  االعتباريةمجال أن ) 13(يالحظ من الجدول            

بمستوى  ، وجاءت فقرات هذا المجال جميعها)0.68(بانحراف معياري ) 2.45(الحسابي 

، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )2.04 -2.98(المتوسطات الحسابية بين  متوسط، إذ تراوحت
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وانحراف ) 2.98(بمتوسط حسابي "  يعمل المعلمون معًا إلعداد التقارير اإلدارية " وهي ) 57(

يتحدث المعلمون عن ترك العمل في ) " 61(الفقرة  ت، وفي الرتبة الثانية جاء)1.03(معياري 

، وفي الرتبة األخيرة جاءت )1.01(وانحراف معياري ) 2.96(حسابي  بمتوسط"  ..المدرسة

يتأكد المدير من )  62(و " .وفق جدول أعمال دقيق علمينتنظم اجتماعات الم) " 58(الفقرتان

، )0.94(وانحرافين معياريين ) 2.04(كفاءة المعلمين في المواد التي يدرسونها بمتوسط حسابي 

 .على التوالي) 0.92(و

 :عد سلوك المعلمينب_ ب

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت هذا البعد وكما مبين في        

 ) . 9(الجدول 

  -:أما النتائج الخاصة بفقرات كل مجال من مجاالت هذا البعد فكانت كما يأتي      

 التباعد -1

) 14(معيارية لفقرات هذا المجال والجدول تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال       

 .يبين ذلك 
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 )14(الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ومستوى المناخ التنظيمي السائد في 
 من وجهة نظر المديرين مرتبة تنازلياً  التباعدفي مجال  المدارس الثانوية في دولة الكويت

رقم 
 الفقرة

توسط الم الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
مستوى 
  المناخ

الكتــب اإلضــافية متــوافرة لالســتخدام فــي  7
  .الصف

 مرتفع 1 0.64 3.71

هنــــــاك أقليــــــة مــــــن المعلمــــــين دائمــــــًا مــــــا  6
 .تعارض األغلبية

 مرتفع 2 0.97 3.45

1 
أقـــرب األصـــدقاء للمعلمـــين هـــم مـــن بـــين 

فــــي  زمالئهــــم أعضــــاء الهيئــــة التدريســــية
 .هذه المدرسة

 مرتفع 3 0.90 3.42

ــــــًا إلعــــــداد  8 ــــــًا كافي يعطــــــى المعلمــــــون وقت
 .التقارير اإلدارية

 متوسط 4 1.08 2.43

تتــــــــوافر التعليمــــــــات الســــــــتخدام األدوات  4
  . التعليمية

 متوسط 5 0.98 2.29

3 
ــــــــدوام  ــــــــًا بعــــــــد ال يقضــــــــي المعلمــــــــون وقت
المدرســـي مـــع الطلبـــة الـــذين يعـــانون مـــن 

 .مشكالت خاصة

 متوسط 6 0.98 2.25

يـــدعو المعلمـــون زمالءهـــم مـــن أعضــــاء  5
 .الهيئة التدريسية لزيارتهم في منازلهم

 متوسط 7 0.87 2.13

ـــــــي هـــــــذه المدرســـــــة  2   ســـــــلوك المعلمـــــــين ف
 . مزعج

 منخفض 8 1.01 2.00

 متوسط  0.50 2.70 الدرجة الكلية 

، إذ بلغ المتوسط وسطكان بمستوى مت التباعدأن مجال ) 14(يالحظ من الجدول        

هذا المجال بين المستويات المرتفعة ، وجاءت فقرات )0.50(بانحراف معياري ) 2.70(الحسابي 
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، وجاءت في )2.00 -3.71(إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين والمتوسطة والمنخفضة، 

متوسط حسابي ب"  الكتب اإلضافية متوافرة لالستخدام في الصف" وهي ) 7(الرتبة األولى الفقرة 

هناك ) " 6(، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة وبمستوى مرتفع )0.64(وانحراف معياري ) 3.71(

وانحراف معياري ) 3.45(بمتوسط حسابي " أقلية من المعلمين دائمًا ما تعارض األغلبية 

زمالءهم يدعو المعلمون ) " 5(، وفي الرتبة قبل األخيرة جاءت الفقرة  وبمستوى مرتفع )0.97(

وانحراف معياري ) 2.13(بمتوسط حسابي " من أعضاء الهيئة التدريسية لزيارتهم في منازلهم

سلوك المعلمين في هذه ) " 2(، وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة وبمستوى متوسط )0.87(

 .وبمستوى منخفض )1.01(وانحراف معياري ) 2.00(بمتوسط حسابي "  المدرسة مزعج

 :األلفة-2

) 15(تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات هذا المجال والجدول        

 .يبين ذلك 
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 )15(الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ومستوى المناخ التنظيمي السائد في 
 المديرين مرتبة تنازلياً في دولة الكويت من وجهة نظر  األلفةالمدارس الثانوية في مجال 

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
مستوى 
  المناخ

يظهـر المعلمـون فــي المدرسـة روحــًا  27
  .معنوية عالية

 مرتفع 1 0.69 3.67

تميـــــــــل مناقشـــــــــات المعلمـــــــــين فـــــــــي  26
  .اجتماعاتهم إلى التشعب

 مرتفع 2 1.00 3.42

عمــــــالهم بنشــــــاط ينجــــــز المعلمــــــون أ 31
 . وحيوية وسرور

 مرتفع 3 1.06 3.10

ـــه فـــي  32 ـــذى ب ـــاًال يحت يقـــدم المـــدير مث
 .العمل الجاد

 مرتفع 4 1.08 3.01

 ماتــــــــــهيخــــــــــرج المــــــــــدير عــــــــــن مه   28
 .المرسومة لمساعدة المعلمين

 متوسط 5 1.13 2.46

تقــــــاريرهم اإلداريــــــة  علمــــــونيعــــــد الم 25
 .بأنفسهم

 متوسط 6 0.87 2.08

المعلمــــون فــــي هــــذه المدرســــة يميــــل  30
 .إلى االنعزال

 متوسط 7 1.00 2.01

يســــاعد المــــدير المعلمــــين فــــي حــــل  29
 .مشكالتهم الشخصية

 منخفض 8 1.05 1.88

 متوسط  0.46 2.69 الدرجة الكلية 

        

، إذ بلغ المتوسط الحسابي كان بمستوى متوسط األلفةأن مجال ) 15(يالحظ من الجدول       

المستويات المرتفعة ، وجاءت فقرات هذا المجال بين )0.46(بانحراف معياري ) 2.69(

، وجاءت في )1.88 -3.67(إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين والمتوسطة والمنخفضة، 
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بمتوسط "  يظهر المعلمون في المدرسة روحًا معنوية عالية " وهي ) 27(الرتبة االولى الفقرة 

) 26(، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة وبمستوى مرتفع )0.69(اري وانحراف معي) 3.67(حسابي 

وانحراف ) 3.42(بمتوسط حسابي " تميل مناقشات المعلمين في اجتماعاتهم إلى التشعب " 

يميل المعلمون ) " 30(، وفي الرتبة قبل االخيرة جاءت الفقرة  وبمستوى مرتفع )1.00(معياري 

وبمستوى  )1.00(وانحراف معياري ) 2.01(بمتوسط حسابي  "في هذه المدرسة إلى االنعزال 

يساعد المدير المعلمين في حل مشكالتهم ) " 29(خيرة الفقرة ، وجاءت في الرتبة األمتوسط

 .وبمستوى منخفض )1.05(وانحراف معياري ) 1.88(بمتوسط حسابي " الشخصية 

 اإلعاقة -3

) 16(المعيارية لفقرات هذا المجال والجدول  تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات       

 .يبين ذلك 
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 )16(ل الجدو

مستوى المناخ التنظيمي السائد في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة و 
 مرتبة تنازلياً  اإلعاقة من وجهة نظر المديرينمجال  دولة الكويت في فيالمدارس الثانوية 

رقم 
 الفقرة

المتوسط  راتالفق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
مستوى 
  المناخ

جتماعـــات الهيئـــة التدريســـية يســـود ا 11
  .شعور بضرورة إنجاز العمل

 مرتفع 1 1.03 3.17

تشــكل األعمــال الكتابيــة عبئــًا ثقــيًال  12
 .في هذه المدرسة

 متوسط 2 1.05 2.99

يتحدث المعلمـون إلـى زمالئهـم عـن  13
 .صةحياتهم الخا

 متوسط 3 1.04 2.96

ـــــى  14 يســـــعى المعلمـــــون للحصـــــول عل
 .متيازات خاصة من المديرا

 متوسط 4 1.12 2.81

التجهيــــــــــــــزات المدرســــــــــــــية متــــــــــــــوفرة  15
 .الستخدامها في غرفة الصف

 متوسط 5 1.21 2.68

10 
يمـــارس المعلمــــون ضــــغطًا جماعيــــًا 
على أعضاء الهيئة التدريسية الذين 

 .يخالفون رأي الجماعة

 منخفض 6 1.02 1.98

9 
يعـــــرف المعلمـــــون الخلفيـــــة العائليـــــة 
ـــــــــزمالئهم مـــــــــن أعضـــــــــاء الهيئـــــــــة  ل

 .التدريسية

 منخفض 7 1.01 1.87

يتطلــــــب إعـــــــداد التقـــــــارير المتعلقـــــــة  16
  .جهدًا كبيراً  الطلبةبتقدم 

 منخفض 8 0.81 1.53

 متوسط  0.54 2.49 الدرجة الكلية 

كان بمستوى متوسط، إذ بلغ المتوسط اإلعاقة مجال أن ) 16(يالحظ من الجدول          

المستويات بين ، وجاءت فقرات هذا المجال ) 0.54(بانحراف معياري ) 2.49(الحسابي 
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، )1.53 -3.17(، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة

التدريسية شعور بضرورة جتماعات الهيئة يسود ا" وهي ) 11(وجاءت في الرتبة األولى الفقرة 

وبمستوى مرتفع، وفي الرتبة ) 1.03(وانحراف معياري ) 3.17(بمتوسط حسابي "  إنجاز العمل 

بمتوسط حسابي ." تشكل األعمال الكتابية عبئًا ثقيًال في هذه المدرسة) " 12(الفقرة  تالثانية جاء

) " 9(األخيرة جاءت الفقرة ، وفي الرتبة قبل وبمستوى متوسط )1.05(وانحراف معياري ) 2.99(

بمتوسط حسابي "  .يعرف المعلمون الخلفية العائلية لزمالئهم من أعضاء الهيئة التدريسية

) " 16(وبمستوى منخفض، وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة ) 1.01(وانحراف معياري ) 1.87(

وانحراف ) 1.53(سابي بمتوسط ح" جهدًا كبيرًا  لطلبهيتطلب إعداد التقارير المتعلقة بتقدم ا

 .وبمستوى منخفض )0.81(معياري 

 االنتماء -4

يبين ) 17(والجدول  االنتماءتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال 

 .ذلك 
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 )17(الجدول 

مستوى المناخ التنظيمي السائد في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة و 
 مرتبة تنازلياً  من وجهة نظر المديرين االنتماءمجال  دولة الكويت في فيالمدارس الثانوية 

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
مستوى 
  المناخ

ــــــر  21 ــــــاءات المعلمــــــين غي يســــــود المــــــرح لق
 .الرسمية

 مرتفع 1 0.90 3.41

أثنــاء يسـتمتع المعلمــون فـي لقــاءاتهم فـي  17
 .الدوام في المدرسة

 متوسط 2 1.00 2.95

يتقبــل معظــم المعلمــين فــي هــذه المدرســة  19
  .أخطاء زمالئهم

 متوسط 3 1.30 2.50

 متوسط 4 0.98 2.34 .خدمة الحراسة متوفرة عند الحاجة 23

تتداخل الواجبات الروتينيـة للمعلمـين مـع  24
 .واجباتهم التعليمية

 متوسط 4 1.03 2.34

 متوسط 6 0.99 2.31 .ى المعلمين متطلبات لجان عديدةعل 20

يقاطع المعلمون بعضهم بعضًا في أثناء  18
  .الحديث في اجتماعات الهيئة التدريسية

 متوسط 7 1.00 2.04

يســأل المعلمــون أســئلة ال معنــى لهــا فــي  22
   .اجتماعات أعضاء هيئة التدريس

 منخفض 8 1.02 1.96

 متوسط  0.50 2.47 الدرجة الكلية 

كان بمستوى متوسط، إذ بلغ المتوسط  االنتماءمجال أن ) 17(يالحظ من الجدول          

، وجاءت فقرات هذا المجال بين المستويات )0.50(بانحراف معياري ) 2.47(الحسابي 

، )1.96 -3.41(المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

"  يسود المرح لقاءات المعلمين غير الرسمية " وهي ) 21(بة األولى الفقرة وجاءت في الرت
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 توبمستوى مرتفع، وفي الرتبة الثانية جاء) 0.90(وانحراف معياري ) 3.41(بمتوسط حسابي 

بمتوسط حسابي ." يستمتع المعلمون في لقاءاتهم في أثناء الدوام في المدرسة) " 17(الفقرة 

) 18(، وفي الرتبة قبل األخيرة جاءت الفقرة وبمستوى متوسط )1.00( وانحراف معياري) 2.95(

بمتوسط "  .يقاطع المعلمون بعضهم بعضًا في أثناء الحديث في اجتماعات الهيئة التدريسية" 

، وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة وبمستوى متوسط )1.00(وانحراف معياري ) 2.04(حسابي 

بمتوسط " . معنى لها في اجتماعات أعضاء هيئة التدريسيسأل المعلمون أسئلة ال) " 22(

 .وبمستوى منخفض) 1.02(وانحراف معياري ) 1.96(حسابي 

ما مستوى المناخ التنظيمي السائد في المدارس الثانوية : السؤال الرابعالنتائج المتعلقة ب: رابعاً 

 في دولة الكويت من وجهة نظر المعلمين ؟

مستوى ؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للإلجابة عن هذا الس      

،  المنــاخ التنظيمــي الســائد فــي المــدارس الثانويــة فــي دولــة الكويــت مــن وجهــة نظــر المعلمــين

 .ذلك) 18(ويظهر الجدول 
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 )18(الجدول 

لسائد في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ومستوى المناخ التنظيمي ا

 مرتبة تنازلياً  المعلمينالمدارس الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظر 

 المجال رقم المجال البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
مستوى 
 المناخ

سلوك 
 المدير

 التركيز على االنتاج 6
  

 متوسط 1 0.49 2.66

 متوسط 2 0.53 2.50 الدفع 7

 متوسط 3 0.62 2.45 االعتبارية 8

 متوسط 4 0.52 2.43 العزلة 5

 متوسط  0.43 2.51 المجموع الكلي لسلوك المدير

 متوسط 1 0.48 2.66 األلفة  4 

سلوك 
 المعلمين

 متوسط 2 0.50 2.65 التباعد  1

 متوسط 3 0.53 2.48 اإلعاقة  2

 متوسط 4 0.47 2.42  االنتماء 3

 متوسط  0.41 2.55 نالمعلميالمجموع الكلي لسلوك 

 متوسط  0.38 2.53 المناخ الكلي 
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أن مستوى المناخ التنظيمي السائد في المدارس الثانوية في ) 18(يالحظ من الجدول 

بانحراف ) 2.53(كان متوسطًا، إذ بلغ المتوسط الحسابي  دولة الكويت من وجهة نظر المعلمين

 ).0.38(معياري 

 -:ناخ التنظيمي ومجاالتهما فكانت على النحو اآلتيأما النتائج الخاصة ببعدي الم

 :بعد سلوك المدير_ أ

، " بعـــد ســـلوك المـــدير" تـــم حســـاب المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة لمجـــاالت      

 .يبين ذلك) 18(والجدول 

لـة أن مسـتوى المنـاخ التنظيمـي السـائد فـي المـدارس الثانويـة فـي دو ) 18(يالحظ من الجـدول     

بــانحراف معيــاري ) 2.51(الكويــت لبعــد ســلوك المــدير كــان متوســطًا، إذ بلــغ المتوســط الحســابي 

، إذ تراوحـت المتوسـطات الحسـابية مجاالت هذا البعد جميعهـا بمسـتوى متوسـط، وجاءت )0.43(

) 2.66(ولـى مجـال تاكيــد االنتاجيـة بمتوسـط حســابي أل، وجـاء فـي الرتبــة ا)2.43 -2.66(بـين 

ــــاري وانحــــراف م ــــة جــــاء مجــــال )0.49(عي ــــة الثاني ــــدفع، وفــــي الرتب ) 2.50(بمتوســــط حســــابي  ال

بمتوســـط حســـابي   االعتباريـــة خيـــرة جـــاء مجـــالأل، وفـــي الرتبـــة قبـــل ا)0.53(وانحـــراف معيـــاري 

بمتوســـط حســـابي زلـــة العخيـــرة مجـــال أل،  وجـــاء فـــي الرتبـــة ا)0.62(وانحـــراف معيـــاري ) 2.45(

 ).0.52(وانحراف معياري ) 2.43(

- :المدير فكانت على النحو اآلتياصة بكل مجال من مجاالت بعد سلوك أما النتائج الخ     

 :التركيز على اإلنتاج -1
) 19(تــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لفقــرات هــذا المجــال والجــدول      

 .يبين ذلك
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 )19(الجدول 

مستوى المناخ التنظيمي السائد في والرتبة و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 من وجهة نظر المعلمين التركيز على االنتاجمجال  في دولة الكويت فيالمدارس الثانوية 

 مرتبة تنازلياً 

 رقم
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
مستوى 
  المناخ

يصـــــحح المـــــدير أخطـــــاء المعلمـــــين  47
 .بنفسه

 مرتفع 1 0.74 3.62

46 
ــــــــى  يســــــــاعد المــــــــدير المعلمــــــــين عل
اختيار أي من المواد الدراسـية التـي 

 .سيتم تدريسها

 مرتفع 2 1.06 3.35

يهيــئ المــدير نفســه بشــكل جيــد قبــل  41
  .التحدث في المناسبات الرسمية

 مرتفع 3 1.01 3.32

يغادر المعلمون المدرسة في أوقات  44
 .فراغهم في أثناء اليوم الدراسي

 متوسط 4 1.03 2.28

 متوسط 4 1.17 2.28 . يتحدث المدير كثيراً  48

يضع المدير برنامج عمل للمعلمين  43
  بنفسه

 متوسط 6 0.99 2.27

يتأكـــــــد المـــــــدير مـــــــن أن المعلمـــــــين  45
 .يبذلون أقصى طاقاتهم في العمل

 متوسط 7 0.91 2.17

يساعد المدير المعلمين على تسوية  42
 .خالفاتهم البسيطة

 منخفض 8 0.99 1.98

 متوسط  0.49 2.66 الدرجة الكلية 
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مستوى المناخ التنظيمي السائد في المدارس الثانوية في أن ) 19(يالحظ من الجدول          

كان متوسطًا، إذ بلغ المتوسط الحسابي  مجال التركيز على االنتاج من وجهة نظر المعلمين

فقرات هذا المجال بين المستويات المرتفعة ، وجاءت )0.49(بانحراف معياري ) 2.66(

، وجاءت في )1.98 -3.62(والمتوسطة والمنخفضة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

بمتوسط حسابي "  يصحح المدير أخطاء المعلمين بنفسه " وهي ) 47(الرتبة األولى الفقرة 

) " 46(الفقرة  تانية جاء، وفي الرتبة الثوبمستوى مرتفع )0.74(وانحراف معياري ) 3.62(

بمتوسط حسابي " يساعد المدير المعلمين على اختيار أي من المواد الدراسية التي سيتم تدريسها 

) 45(خيرة جاءت الفقرة أل، وفي الرتبة قبل ا وبمستوى مرتفع )1.06(وانحراف معياري ) 3.35(

) 2.17(بمتوسط حسابي " يتأكد المدير من أن المعلمين يبذلون أقصى طاقاتهم في العمل " 

يساعد ) " 42(، وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة وبمستوى متوسط )0.91(وانحراف معياري 

وانحراف معياري ) 1.98(بمتوسط حسابي " المدير المعلمين على تسوية خالفاتهم البسيطة 

 .وبمستوى منخفض) 0.99(

 :الدفع -2

) 20(ات المعياريــة لفقــرات هــذا المجــال والجــدول تــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــ     

 .يبين ذلك
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 )20(الجدول 

مستوى المناخ التنظيمي السائد في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة و 
 مرتبة تنازلياً  من وجهة نظر المعلمين الدفعمجال  دولة الكويت في فيالمدارس الثانوية 

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
توسط الم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
مستوى 
  المناخ

حــدد الواجبــات اإلضــافية للمعلمــين تُ  51
  .بشكل واضح

 مرتفع 1 1.07 3.15

التعليمات التي يضعها المدير غيـر  52
 .قابلة للنقاش

 مرتفع 2 1.08 3.06

يســــــــعى المــــــــدير للمحافظــــــــة علــــــــى  53
 .المصالح الشخصية للمعلمين

وسطمت 3 1.09 2.95  

خدمات السـكرتاريا المدرسـية متاحـة  54
  .الستعمال المعلمين

 متوسط 4 1.12 2.70

55 
ـــــــة  يـــــــدير المـــــــدير اجتماعـــــــات الهيئ
التدريســــــية بنفســــــه وكأنهــــــا مــــــؤتمر 

  .لرجال األعمال

 متوسط 5 1.20 2.67

يسعى المدير للحصول على رواتب  50
  .أفضل للمعلمين

 منخفض 6 1.02 1.99

للمعلمــــين األســــباب يوضــــح المــــدير  49
  الموجبة للنقد

 منخفض 7 0.97 1.87

يحــرص المــدير علــى الحضــور إلــى  56
 .المدرسة قبل وصول المعلمين

 منخفض 8 0.85 1.65

 متوسط  0.53 2.50 الدرجة الكلية 

 

أن مسـتوى المنـاخ التنظيمـي السـائد فـي المـدارس الثانويـة فـي ) 20(يالحظ مـن الجـدول          

بـانحراف ) 2.50(من وجهة نظر المعلمـين كـان متوسـطًا، إذ بلـغ المتوسـط الحسـابي  الدفعمجال 
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والمنخفضــة،   والمتوســطة المرتفعــة مســتويات، وجــاءت فقــرات هــذا المجــال بــين ال)0.53(معيــاري 

) 51(، وجــاءت فــي الرتبــة األولــى الفقــرة )1.65 -3.15(إذ تراوحــت المتوســطات الحســابية بــين 

وانحـراف ) 3.15(بمتوسـط حسـابي "    .ات اإلضـافية للمعلمـين بشـكل واضـحُتحـدد الواجبـ" وهي 

التعليمـات التـي يضـعها ) " 52(، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة وبمستوى مرتفع)1.07(معياري 

، وبمسـتوى مرتفـع)1.08(وانحـراف معيـاري ) 3.06(بمتوسـط حسـابي " المدير غير قابلة للنقاش 

"  يوضــح المــدير للمعلمــين األســباب الموجبــة للنقــد) " 49(جــاءت الفقــرة وفــي الرتبــة قبــل األخيــرة 

، وجــــاءت فــــي الرتبــــة وبمســـتوى مــــنخفض )0.97(وانحــــراف معيــــاري ) 1.87(بمتوســـط حســــابي 

بمتوسط " يحرص المدير على الحضور إلى المدرسة قبل وصول المعلمين ) " 56(األخيرة الفقرة 

 .وبمستوى منخفض )0.85(وانحراف معياري ) 1.65(حسابي 

 :العزلة -3

) 21(تــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لفقــرات هــذا المجــال والجــدول      

 .يبين ذلك
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 )21( الجدول 

مستوى المناخ التنظيمي السائد في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة و 
 مرتبة تنازلياً  العزلة من وجهة نظر المعلمينمجال  دولة الكويت في فيالمدارس الثانوية 

رقم 
 الفقرات

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
مستوى 
  المناخ

يقـــــــــدم المـــــــــدير بعـــــــــض الخـــــــــدمات  33
 .الشخصية للمعلمين

 متوسط 1 1.10 2.92

37 
يبقى المدير في المدرسة بعد الـدوام 
لمســــــاعدة المعلمـــــــين علــــــى إنجـــــــاز 

  .الهمأعم

 متوسط 2 1.05 2.89

ــــــــي  34 يتنــــــــاول المعلمــــــــون غــــــــداءهم ف
 .غرف الصفيةال

 متوسط 3 1.17 2.68

الـــروح المعنويـــة للمعلمـــين فـــي هـــذه  35
 .المدرسة عالية

 متوسط 4 1.20 2.67

يتخــذ المــدير كافــة القــرارات المتعلقــة  39
 .بالبرنامج المدرسي

 متوسط 5 1.30 2.42

 متوسط 6 0.99 2.35 .يومياً  يتصل المعلمون بالمدير 40

 مجموعـــــاتيجتمـــــع المعلمـــــون فـــــي  38
 .صغيرة مختارة

 منخفض 7 0.99 2.00

 منخفض 8 0.84 1.60 .يستخدم المدير النقد البناء 36

 متوسط  0.52 2.43 الدرجة الكلية 

 

في  مستوى المناخ التنظيمي السائد في المدارس الثانويةأن )  21(يالحظ من الجدول          

بانحراف ) 2.43(كان متوسطًا، إذ بلغ المتوسط الحسابي  من وجهة نظر المعلمين العزلةمجال 
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، وجاءت فقرات هذا المجال بين المستويين المتوسط والمنخفض،  إذ تراوحت )0.52(معياري 

يقدم " وهي ) 33(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )1.60 -2.92(المتوسطات الحسابية بين 

وانحراف معياري ) 2.92(بمتوسط حسابي "  ير بعض الخدمات الشخصية للمعلمين المد

يبقى المدير في المدرسة ) "  37(الفقرة  ت، وفي الرتبة الثانية جاءوبمستوى متوسط )1.10(

وانحراف معياري ) 2.89(بمتوسط حسابي "  .بعد الدوام لمساعدة المعلمين على إنجاز أعمالهم

يجتمع المعلمون في ) " 38(، وفي الرتبة قبل األخيرة جاءت الفقرة سطوبمستوى متو  )1.05(

وبمستوى ) 0.99(وانحراف معياري ) 2.00(بمتوسط حسابي "  .صغيرة مختارة جموعاتم

بمتوسط حسابي " .يستخدم المدير النقد البناء) " 36( منخفض ، وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة 

 .وبمستوى منخفض ،)0.84(وانحراف معياري ) 1.60(

 : االعتبارية -4

) 22(تــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لفقــرات هــذا المجــال والجــدول      

 .يبين ذلك
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  22)(الجدول 

مستوى المناخ التنظيمي السائد في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة و 
 مرتبة تنازلياً  من وجهة نظر المعلمين االعتباريةمجال  كويت فيدولة ال فيالمدارس الثانوية 

        
رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
مستوى 
  المناخ

يتحـــدث المعلمـــون عـــن تـــرك العمـــل  61
  .في المدرسة

 متوسط 1 1.04 2.93

يعمل المعلمون معًا إلعداد التقارير  57
 .اإلدارية

 متوسط 2 1.05 2.92

59 
اجتماعـــات الهيئـــة التدريســـية تكـــون 
ــــــارير  بشــــــكل أساســــــي لمناقشــــــة التق

  .اإلدارية

 متوسط 3 1.28 2.55

 متوسط 4 1.26 2.51  .من السهل فهم المدير 63

ُيخبــــــر المــــــدير المعلمــــــين باألفكــــــار  60
   .الجديدة التي يطلع عليها

 متوسط 5 0.98 2.36

ج زيــــــــــارة ُيخبـــــــــر المعلمــــــــــون بنتــــــــــائ 64
 .المشرف التربوي

 متوسط 5 1.01 2.36

يتأكـــد المـــدير مــــن كفـــاءة المعلمــــين  62
   .في المواد التي يدرسونها

 متوسط 7 0.99 2.03

وفــــــق  علمــــــينتــــــنظم اجتماعــــــات الم 58
 . جدول أعمال دقيق

 منخفض 8 1.00 1.98

 متوسط  0.62 2.45 الدرجة الكلية 
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توى المناخ التنظيمي السائد في المدارس الثانوية في مسأن ) 22(يالحظ من الجدول       

) 2.45(كان متوسطًا، إذ بلغ المتوسط الحسابي  من وجهة نظر المعلمين االعتباريةمجال 

، وجاءت فقرات هذا المجال بين المستويين المتوسط و المنخفض،  إذ )0.62(بانحراف معياري 

وهي ) 61(وجاءت في الرتبة األولى الفقرة  ،)1.98 -2.93(تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

وانحراف معياري ) 2.93(بمتوسط حسابي "   .يتحدث المعلمون عن ترك العمل في المدرسة" 

يعمل المعلمون معًا إلعداد ) "  57(الفقرة  توبمستوى متوسط، وفي الرتبة الثانية جاء) 1.04(

وبمستوى متوسط وجاءت ) 1.05(عياري وانحراف م) 2.92(بمتوسط حسابي " .التقارير اإلدارية

بالرتبة قبل األخيرة " يتأكد المدير من كفاءة المعلمين في المواد التي يدرسونها" وهي ) 62(الفقرة 

، وفي الرتبة األخيرة جاءت وبمستوى متوسط) 0.99(وانحراف معياري ) 2.03(بمتوسط حساب 

) 1.98(بمتوسط حسابي "  .ال دقيقوفق جدول أعم علمينتنظم اجتماعات الم) " 58(الفقرة 

 .وبمستوى منخفض)1.00(وانحراف معياري 

 :بعد سلوك المعلمين_ ب

تــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لمجــاالت هــذا البعــد، كمــا مبــين فــي      

 . )18(الجدول 

راته�ا فكان�ت عل�ى النح�و وفق�ا لفق) بعد سلوك المعلم�ين(أما النتائج الخاصة بمجاالت هذا البعد    

 : اآلتي

 :األلفة  -1

) 23(تــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لفقــرات هــذا المجــال والجــدول      

 .يبين ذلك
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 ) 23(الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ومستوى المناخ التنظيمي السائد في 
 من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياً  األلفةالكويت في مجال  المدارس الثانوية في دولة

رقم 
 الفقرات

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
مستوى 
  المناخ

يظهـر المعلمـون فــي المدرسـة روحــًا  27
  .معنوية عالية

 مرتفع 1 0.72 3.65

تميـــــــــل مناقشـــــــــات المعلمـــــــــين فـــــــــي  26
  .اجتماعاتهم إلى التشعب

 مرتفع 2 1.05 3.32

ينجــــــز المعلمــــــون أعمــــــالهم بنشــــــاط  31
 . وحيوية وسرور

 مرتفع 3 1.05 3.17

ـــه فـــي  32 ـــذى ب ـــاًال يحت يقـــدم المـــدير مث
 .العمل الجاد

 مرتفع 4 1.10 3.03

 مهماتــــــــــهيخــــــــــرج المــــــــــدير عــــــــــن    28
 .المرسومة لمساعدة المعلمين

 متوسط 5 1.15 2.31

تقــــــاريرهم اإلداريــــــة  علمــــــونيعــــــد الم 25
 .بأنفسهم

 متوسط 6 0.92 2.13

يميــــل المعلمــــون فــــي هــــذه المدرســــة  30
 .إلى االنعزال

 منخفض 7 1.01 1.90

يســــاعد المــــدير المعلمــــين فــــي حــــل  29
 .مشكالتهم الشخصية

 منخفض 8 1.01 1.89

 متوسط  0.48 2.66 الدرجة الكلية 

        

لســائد فــي المــدارس الثانويــة فــي أن مســتوى المنــاخ التنظيمــي ا) 23( يالحــظ مــن الجــدول       

فـي دولـة الكويـت مـن وجهـة نظـر المعلمـين كـان متوسـطًا، إذ بلـغ المتوسـط الحسـابي  األلفةمجال 
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المرتفعـــــة  مســـــتويات، وجـــــاءت فقـــــرات هـــــذا المجـــــال بـــــين ال)0.48(بـــــانحراف معيـــــاري ) 2.66(

، وجــاءت فــي )1.89 -3.65(المنخفضــة،  إذ تراوحــت المتوســطات الحســابية بــين المتوســطة و و 

بمتوســط "  يظهــر المعلمــون فــي المدرســة روحــًا معنويــة عاليــة " وهــي  )27(ولــى الفقــرة ألالرتبــة ا

، وفـــي الرتبـــة الثانيـــة جـــاءت الفقـــرة وبمســـتوى مرتفـــع )0.72(وانحـــراف معيـــاري ) 3.65(حســـابي 

ــــل مناقشــــات المعلمــــين فــــي اجتماعــــاتهم إلــــى التشــــعب ) " 26( ) 3.32(بمتوســــط حســــابي " تمي

يميـل المعلمـون فـي هـذه ) " 30(خيرة جاءت الفقـرة أل، وفي الرتبة قبل ا)1.05(نحراف معياري وا

، وبمسـتوى مـنخفض )1.01(وانحـراف معيـاري ) 1.90(بمتوسط حسابي " المدرسة إلى االنعزال 

" يسـاعد المـدير المعلمـين فـي حـل مشـكالتهم الشخصـية ) " 29(خيـرة الفقـرة ألوجاءت فـي الرتبـة ا

 .وبمستوى منخفض )1.01(وانحراف معياري ) 1.89(حسابي بمتوسط 

 :التباعد -2

) 24(تــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لفقــرات هــذا المجــال والجــدول      

 .يبين ذلك
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 )24(الجدول 

ي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ومستوى المناخ التنظيمي السائد ف
 من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياً  التباعدالمدارس الثانوية في دولة الكويت في مجال 

رقم 
 الفقرات

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
مستوى 
  المناخ

الكتــب اإلضــافية متــوافرة لالســتخدام  7
  .في الصف

 مرتفع 1 0.71 3.62

مــا  هنــاك أقليــة مــن المعلمــين دائمــاً  6
 .تعارض األغلبية

 مرتفع 2 1.04 3.34

1 

أقـــرب األصـــدقاء للمعلمـــين هـــم مـــن 
بــــــــــين زمالئهــــــــــم أعضــــــــــاء الهيئــــــــــة 

 .في هذه المدرسة  التدريسية
 

 مرتفع 3 0.99 3.31

3 
يقضــــي المعلمــــون وقتــــًا بعــــد الــــدوام 
المدرســي مــع الطلبــة الــذين يعــانون 

 .من مشكالت خاصة

 متوسط 4 0.99 2.29

يمـات السـتخدام األدوات تتوافر التعل 4
  . التعليمية

 متوسط 5 1.02 2.28

يعطــى المعلمــون وقتــًا كافيــًا إلعــداد  8
 .التقارير اإلدارية

 متوسط 5 1.14 2.28

5 
يــــــــدعو المعلمــــــــون زمالءهــــــــم مــــــــن 
أعضــــاء الهيئــــة التدريســــية لزيــــارتهم 

 .في منازلهم

 متوسط 7 0.93 2.15

ســـلوك المعلمـــين فـــي هـــذه المدرســـة  2
 . مزعج

 متوسط 8 0.97 2.01

 متوسط  0.50 2.65 الدرجة الكلية 
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أن مستوى المناخ التنظيمي السائد في المدارس الثانوية في ) 24(يالحظ من الجدول        

في دولة الكويت من وجهة نظر المعلمين كان متوسطًا، إذ بلغ المتوسط الحسابي  التباعدمجال 

المستويين المرتفع فقرات هذا المجال بين  ، وجاءت)0.50(بانحراف معياري ) 2.65(

ولى ، وجاءت في الرتبة األ)2.01 -3.62(،  إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين والمتوسط

) 3.62(بمتوسط حسابي "  الكتب اإلضافية متوافرة لالستخدام في الصف" وهي )  7( الفقرة 

هناك أقلية من ) " 6(ية جاءت الفقرة ، وفي الرتبة الثانوبمستوى مرتفع )0.71(وانحراف معياري 

 )1.04(وانحراف معياري ) 3.34(بمتوسط حسابي " المعلمين دائمًا ما تعارض األغلبية 

يدعو المعلمون زمالءهم من أعضاء ) " 5(خيرة جاءت الفقرة أل، وفي الرتبة قبل اوبمستوى مرتفع

 )0.93(وانحراف معياري ) 2.15(بمتوسط حسابي " الهيئة التدريسية لزيارتهم في منازلهم

سلوك المعلمين في هذه المدرسة مزعج ) " 2(خيرة الفقرة أل، وجاءت في الرتبة اوبمستوى متوسط

 .وبمستوى متوسط )0.97(وانحراف معياري ) 2.01(بمتوسط حسابي " 

 :اإلعاقة -3

) 25(جــدول تــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لفقــرات هــذا المجــال وال     

 .يبين ذلك
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  25)(الجدول 

مستوى المناخ التنظيمي السائد في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة و 
 مرتبة تنازلياً  اإلعاقة من وجهة نظر المعلمينمجال  دولة الكويت في فيالمدارس الثانوية 

رقم 
 الفقرات

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 يالمعيار 

 الرتبة
مستوى 
  المناخ

جتماعـــات الهيئـــة التدريســـية يســـود ا 11
  .شعور بضرورة إنجاز العمل

 مرتفع 1 1.04 3.19

تشــكل األعمــال الكتابيــة عبئــًا ثقــيًال  12
 .في هذه المدرسة

 مرتفع 2 1.06 3.01

يتحدث المعلمـون إلـى زمالئهـم عـن  13
 .حياتهم الخاصة

 متوسط 3 1.09 2.96

ـــــى يســـــعى المعل 14 مـــــون للحصـــــول عل
 .متيازات خاصة من المديرا

 متوسط 4 1.16 2.72

التجهيــــــــــــــزات المدرســــــــــــــية متــــــــــــــوفرة  15
 .الستخدامها في غرفة الصف

 متوسط 5 1.22 2.67

10 
يمـــارس المعلمــــون ضــــغطًا جماعيــــًا 
على أعضاء الهيئة التدريسية الذين 

 .يخالفون رأي الجماعة

 منخفض 6 1.04 1.97

9 
لفيـــــة العائليـــــة يعـــــرف المعلمـــــون الخ

ـــــــــزمالئهم مـــــــــن أعضـــــــــاء الهيئـــــــــة  ل
 .التدريسية

 منخفض 7 0.98 1.88

يتطلــــــب إعـــــــداد التقـــــــارير المتعلقـــــــة  16
  .بتقدم التالميذ جهدًا كبيراً 

 منخفض 8 0.85 1.57

 متوسط  0.53 2.48 الدرجة الكلية 

 
س الثانوية في مستوى المناخ التنظيمي السائد في المدار أن ) 25(يالحظ من الجدول          

) 2.48(كان متوسطًا، إذ بلغ المتوسط الحسابي  مجال اإلعاقة من وجهة نظر المعلمين
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، وجاءت فقرات هذا المجال بين المستويات المرتفعة والمتوسطة )0.53(بانحراف معياري 

، وجاءت في الرتبة األولى )1.57 -3.19(والمنخفضة،  إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

بمتوسط "  يسود إجتماعات الهيئة التدريسية شعور بضرورة إنجاز العمل " وهي ) 11(رة الفق

الفقرة  توبمستوى مرتفع، وفي الرتبة الثانية جاء) 1.04(وانحراف معياري ) 3.19(حسابي 

وانحراف ) 3.01(بمتوسط حسابي ." تشكل األعمال الكتابية عبئًا ثقيًال في هذه المدرسة) " 12(

يعرف المعلمون ) "  9( ، وفي الرتبة قبل األخيرة جاءت الفقرة وبمستوى مرتفع )1.06(معياري 

وانحراف ) 1.88(بمتوسط حسابي "  .الخلفية العائلية لزمالئهم من أعضاء الهيئة التدريسية

يتطلب إعداد ) " 16(، وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة وبمستوى منخفض )0.98(معياري 

) 0.85(وانحراف معياري ) 1.57(بمتوسط حسابي " بتقدم التالميذ جهدًا كبيرًا  التقارير المتعلقة

 .وبمستوى منخفض

 :االنتماء -4

) 26(تــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لفقــرات هــذا المجــال والجــدول      

 .يبين ذلك
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 )26(الجدول 

مستوى المناخ التنظيمي السائد في الرتبة و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و 
 مرتبة تنازلياً  من وجهة نظر المعلمين االنتماءمجال  دولة الكويت في فيالمدارس الثانوية 

رقم 
 الفقرات

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
مستوى 
  المناخ

يســود المــرح لقــاءات المعلمــين غيــر  21
 .الرسمية

 مرتفع 1 1.04 3.27

يســتمتع المعلمــون فــي لقــاءاتهم فــي  17
 .أثناء الدوام في المدرسة

 متوسط 2 1.04 2.87

يتقبـــــل معظـــــم المعلمــــــين فـــــي هــــــذه  19
  .المدرسة أخطاء زمالئهم

 متوسط 3 1.28 2.43

علـــــــى المعلمـــــــين متطلبـــــــات لجـــــــان  20
 .عديدة

 متوسط 4 1.03 2.33

 متوسط 5 0.97 2.27 .خدمة الحراسة متوفرة عند الحاجة 23

تتداخل الواجبات الروتينية للمعلمين  24
 .مع واجباتهم التعليمية

 متوسط 6 1.04 2.26

22 
يسـأل المعلمـون أســئلة ال معنـى لهــا 
فـــــــــي اجتماعـــــــــات أعضـــــــــاء هيئـــــــــة 

   .التدريس

 منخفض 7 0.98 2.00

18 
يقاطع المعلمون بعضهم بعضـًا فـي 
أثناء الحديث فـي اجتماعـات الهيئـة 

  .التدريسية

 منخفض 8 0.99 1.99

 متوسط  0.47 2.42 الدرجة الكلية 
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مستوى المناخ التنظيمي السائد في المدارس الثانوية في أن ) 26(يالحظ من الجدول          

كان متوسطًا، إذ بلغ المتوسط الحسابي  في دولة الكويت من وجهة نظر المعلمين االنتماءمجال 

اءت فقرات هذا المجال بين المستويات المرتفعة ، وج)0.47(بانحراف معياري ) 2.42(

، وجاءت في )1.99 -3.27(والمتوسطة والمنخفضة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

بمتوسط حسابي "  يسود المرح لقاءات المعلمين غير الرسمية " وهي ) 21(الرتبة األولى الفقرة 

) " 17(الفقرة  تالرتبة الثانية جاء، وفي وبمستوى مرتفع )1.04(وانحراف معياري ) 3.27(

وانحراف ) 2.87(بمتوسط حسابي ." يستمتع المعلمون في لقاءاتهم في أثناء الدوام في المدرسة

يسأل المعلمون ) " 22(وبمستوى متوسط، وفي الرتبة قبل األخيرة جاءت الفقرة ) 1.04(معياري 

وانحراف ) 2.00(بمتوسط حسابي    .أسئلة ال معنى لها في اجتماعات أعضاء هيئة التدريس

يقاطع المعلمون ) " 18(وبمستوى منخفض، وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة  )0.98(معياري 

) 1.99(بمتوسط حسابي " .بعضهم بعضًا في أثناء الحديث في اجتماعات الهيئة التدريسية

 .وبمستوى منخفض) 0.99(وانحراف معياري 

هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  :ال الخامسالسؤ النتائج المتعلقة ب: خامساً 

)0.05 ≤ α ( بين مستوى الذكاءات المتعددة لمديري المدارس الثانوية في دولة الكويت

 بأنواعها التسعة والمناخ التنظيمي السائد في هذه المدارس ؟

ذكاءات المتعددة مستوى البين  بيرسونلإلجابة عن هذا السؤال تم  حساب معامل ارتباط      

، وفقًا لمديري المدارس الثانوية في دولة الكويت ومستوى المناخ التنظيمي السائد في مدارسهم

 .يبين تلك النتائج)  27( لمجاالته، والجدول 
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 ) 27( الجدول 
بين مستوى الذكاءات المتعددة لمديري المدارس الثانوية في دولة  بيرسونمعامل ارتباط 

 التسعة ومجاالت المناخ التنظيمي السائدة في المدارس الثانوية الكويت بأنواعها
 

 الذكاء

 
 
 

 لمناخ التنظيميا

 بعد سلوك المدير بعد سلوك المعلمين
المناخ 
 العزلة األلفة االنتماء اإلعاقة التباعد الكلي

التركيز 
على 
 االنتاج

 االعتبارية الدفع

 

 105. 081. 105. -020. 142. -001. 119. 126. 012. معامل االرتباط طبيعي

 - موسيقي
 ايقاعي

 054. 087. 043. 001. 069. -078. 125. 015. 008. معامل االرتباط

 -منطقي 
 رياضي

 051. 139. -031. -035. 093. -044. 146. -020. -011. معامل االرتباط

 109. 047. 059. 077. 071. 095. 075. 086. 116. معامل االرتباطذاتي     
 

 172. 085. 153. 087. 166. 091. 130. 156. 099. معامل االرتباط اجتماعي

 - بدني
 حركي

 174. 083. 168. 040. 178. 056. 174. *194. 076. معامل االرتباط

 

 *217. 149. 165. 116. *216. 104. 170. 173. 111. معامل االرتباط لغوي
 

 عاطفي
 129. 115. 157. -069. 134. 099. 050. *192. 020. معامل االرتباط

 -بصري
 مكاني

 -056. 040. -058. -097. -006. -097. 004. -049. -093. معامل االرتباط

 132. 113. 105. 014. 146. 033. 135. 121. 047. معامل االرتباط لمجموعا
 )( ≤ 0.05دالة إحصائيا عند (*) 

)  ( ≤ 0.05اللة إحصائية عند مستوى عدم وجود عالقة ذات د) 27(يظهر من الجدول      

بين مستويات الذكاءات المتعددة لمديري المدارس الثانوية في دولة الكويت بأنواعها التسعة 

ات و ذ يجابيةإ باستثناء وجود عالقات .ومعظم مجاالت المناخ التنظيمي السائدة في مدارسهم 

الحركي  ومجال اإلعاقة من بعد  - بين الذكاء البدني) ( ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى 

أوًال، ) ≥  0.047( وبمستوى داللة )  0.194( سلوك المعلمين، إذ بلغ معامل االرتباط 

وبمستوى ) 0.216( إذ بلغ معامل االرتباط . والذكاء اللغوي ومجال العزلة من بعد سلوك المدير
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إذ بلغ معامل  للمناخ التنظيمي،وع الكلي مي والمج، والذكاء اللغو ثانياً  )≥  0.027( داللة

والذكاء العاطفي ومجال اإلعاقة من  ثالثًا، )≥  0.026(وبمستوى داللة ) 0.217(  االرتباط

 .               رابعاً  )( ≤ 0.05وبمستوى داللة ) 192.(بعد سلوك المعلمين إذ بلغ معامل االرتباط 

اك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى     هل هن: السؤال السادسالنتائج المتعلقة ب: سادساً 

) 0.05≤ α ( بين مستوى الذكاءات المتعددة لمعلمي المدارس الثانوية في دولة الكويت

 المناخ التنظيمي السائد في هذه المدارس ؟و بأنواعها التسعة 

ددة مستوى الذكاءات المتعبين  بيرسونلإلجابة عن هذا السؤال تم  حساب معامل ارتباط      

لمعلمي المدارس الثانوية في دولة الكويت بأنواعها التسعة ومجاالت المناخ التنظيمي السائدة في 

 .يبين تلك النتائج) 28(، والجدول المدارس الثانوية
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 )28(الجدول 

بين مستوى الذكاءات المتعددة لمعلمي المدارس الثانوية في دولة  بيرسونمعامل ارتباط 
 اعها التسعة ومجاالت المناخ التنظيمي السائدة في المدارس الثانويةالكويت بأنو 

 الذكاء

 
المناخ 
 التنظيمي

 بعد سلوك المدير بعد سلوك المعلمين
المناخ 
 العزلة األلفة االنتماء اإلعاقة التباعد الكلي

التركيز 
على 
 االنتاج

 االعتبارية الدفع

 066. -024. 084. 090. 030. 076. 006. 085. 057. معامل االرتباط طبيعي
 -موسيقي
 ايقاعي

 069. -038. 044. **134. -036. *124. 041. 041. *124. معامل االرتباط

-منطقي 
  رياضي

 083. 016. 072. *097. 040. 074. 059. 064. 080. معامل االرتباط

 091. 008. 084. *111. 033. *124. 030. *098. 060. معامل االرتباط ذاتي
جتماعيا  *108. 039. 078. *107. 087. 076. 071. *103. 082. معامل االرتباط 

  -بدني
 حركي

 093. 024. 084. 092. 081. 059. 067. 080. 069. معامل االرتباط

 **241. 088. **244. **194. **186. **187. **138. **225. **169. معامل االرتباط لغوي
 076. -019. 079. 090. 029. *105. 033. 078. 071. معامل االرتباط عاطفي
 -بصري
 مكاني

 **150. 061. *120. *122. *121. *107. *124. **129. *112. معامل االرتباط

 
 )( ≤ 0.01دالة إحصائيا عند  (**)

 )( ≤ 0.05دالة إحصائيا عند (*) 

 :ما يأتي) 28(يتبين من الجدول  

بين مستوى الذكاء )  ( ≤ 0.05ند مستوى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية ع -1

ذ إ. اخ التنظيمي الكلي من جهة أخرىوالمن ،الطبيعي وجميع مجاالت المناخ التنظيمي من جهة

 . )0.090( - )0.024(  تراوحت قيم معامل االرتباط ما بين 
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بين مستوى الذكاء ) ( ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى يجابية إوجود عالقة  -2 

التركيز على  "من بعد سلوك المعلمين، و" األلفة"، و"التباعد: "يقاعي ومجاالتإلا -الموسيقي 

         ) 0.124( ، و)0.124(من بعد سلوك المدير، إذ بلغت قيم معامل االرتباط  " االنتاج

 . على التوالي)  0.134( و

 الذكاءبين مستوى ) ( ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى يجابية إوجود عالقة  -3

من بعد سلوك المدير، إذ بلغت قيمة  فقط"  التركيز على االنتاج "ومجال  الرياضي -المنطقي 

 ).0.097(معامل االرتباط 

مستوى الذكاء  بين) ( ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى  يجابيةإ وجود عالقة -4 

من بعد  " التركيز على االنتاج "لمعلمين، ومن بعد سلوك ا "األلفة"، و"اإلعاقة: "الذاتي ومجالي

 . على التوالي)  0.111( و)  0.124( ، و)0.098(سلوك المدير، إذ بلغت قيم معامل االرتباط 

بين مستوى الذكاء ) ( ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى  يجابيةإ وجود عالقة -5

من بعد سلوك  " لتركيز على االنتاجا "من بعد سلوك المعلمين، و "اإلعاقة"االجتماعي ومجال 

          )  0.107( ، و) 0.103(الكلي إذ بلغت قيم معامل االرتباط  المدير والمناخ التنظيمي

 .على التوالي)  0.108( و

بين مستوى الذكاء البدني ) ( ≤ 0.05عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  -6 

 .التنظيمي من جهة والمناخ التنظيمي الكلي من جهة أخرى الحركي  وجميع مجاالت المناخ -

بين مستوى الذكاء ) ( ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى  يجابيةإ وجود عالقة -7

من بعد سلوك المدير، " االعتبارية"اللغوي وجميع مجاالت المناخ التنظيمي باستثناء مجال 
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بين مستوى هذا الذكاء ) ( ≤ 0.05مستوى ذات داللة إحصائية عند يجابية إووجود عالقة 

 . والمناخ التنظيمي الكلي

بين الذكاء العاطفي ) ( ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى  يجابيةإ وجود عالقة -8

 ).0.105(فقط من بعد سلوك المعلمين، إذ بلغت قيمة معامل االرتباط " األلفة"ومجال 

لذكاء بين مستوى ا) ( ≤ 0.05صائية عند مستوى ذات داللة إح يجابيةإ وجود عالقة -9 

التركيز  "و ،"العزلة"، و"األلفة"، و"االنتماء"، و"اإلعاقة"، و"التباعد: "المكاني ومجاالت -البصري 

، ) 0.124( ، و)0.129(،و) 0.112(،  إذ بلغت قيم معامل االرتباط "الدفع"و"  على االنتاج

 يجابيةإ كما وجدت عالقة. على التوالي)  0.120(  ، ) 0.122( و)  0.121( ، و) 0.107(و

بين مستوى هذا الذكاء والمناخ التنظيمي الكلي، ) ( ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى 

    ىعالقة ذات داللة إحصائية عند مستو  ولم توجد).  0.150( إذ بلغت قيم معامل االرتباط 

≤ 0.05) ( عتبارية إذ بلغت قيمة معامل االرتباط اال" بين مستوى هذا الذكاء ومجال

)0.061( . 

في العالقة ) α ≥ 0.05(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : السؤال السابع

المناخ التنظيمي بين و  الثانوية ومعلميها بين مستوى الذكاءات المتعددة لمديري المدارس

 السائد في مدارسهم؟

للتعرف إلى الفروق في z ( Fishers(فيشر  م استخدام اختبارهذا السؤال ت عنلإلجابة        

في دولة الكويت  ومعلميها المدارس الثانوية لمديريمستوى الذكاءات المتعددة بين  العالقة

الثمانية من جهة، والمناخ التنظيمي الكلي من جهة  المناخ التنظيميمجاالت التسعة و  ابأنواعه

 .يبين ذلك) 29(والجدول  أخرى،
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 )29(الجدول 

في دولة  ومعلميها المدارس الثانوية لمديريمستوى الذكاءات المتعددة بين ) z(اختبار فيشر 
 المدارس الثانويةالسائدة في  المناخ التنظيميمجاالت التسعة و  االكويت بأنواعه

 الذكاء

 

المناخ 
 التنظيمي

 بعد سلوك المدير علمينبعد سلوك الم
المناخ 
 العزلة األلفة االنتماء عاقةاإل التباعد الكلي

التركيز 
على 
 االنتاج

 االعتبارية الدفع

 طبيعي
قيمة  

Fisher's z 
 المحسوبة

0.42- 0.39 1.06 0.72- 1.05 1.03- 0.20 0.98 0.37 

-موسيقي
 ايقاعي

قيمة  
Fisher's z 

 المحسوبة 
1.09- 0.24- 0.79 1.89- 0.98 1.25- 0.01- 1.17 0.14- 

-رياضي
 منطقي

مة  قي
Fisher's z 

 المحسوبة
0.85- 0.78- 0.82 1.10- 0.50 1.24- 0.96- 1.16 0.30- 

 ذاتي
قيمة  

Fisher's z 
 المحسوبة 

0.53 0.11- 0.42 0.27- 0.36 0.32- 0.23- 0.36 0.17 

 اجتماعي
قيمة  

Fisher's z 
 المحسوبة

0.16 0.50 0.56 0.14 0.75 0.19- 0.71 0.43 0.61 

-بدني
 حركي

قيمة  
Fisher's z 

 المحسوبة 
0.07 1.09 1.01 0.03- 0.92 0.49- 0.80 0.55 0.77 

 غويل
قيمة  

Fisher's z 
 المحسوبة 

0.51- 0.31 0.79- 0.29 0.75- 0.77- 0.58 0.24- 0.48- 

 عاطفي
قيمة  

Fisher's z 
 المحسوبة

0.16 0.06- 0.99 1.49- 0.74 1.26 0.50 1.92- 1.67- 

-بصري
 مكاني

قيمة  
Fisher's z 

 المحسوبة
1.13- 1.91- 1.19- 2.05-* 1.67- 0.20- 1.93- 0.70- 0.12- 

 المجموع
قيمة  

Fisher's z 
 المحسوبة

0.46 0.96- 0.55 1.31- 0.26- 0.83 0.12- 0.46 0.96- 

 )( ≤ 0.05دالة إحصائيا عند  (*)  
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ـــة  إلـــى )29(فـــي الجـــدول  القـــيم رتشـــي          عنـــد مســـتوى ةإحصـــائيعـــدم وجـــود فـــروق ذات دالل

)0.05 ≤ α(   فـي  ومعلميهـا المـدارس الثانويـة لمـديري بين مستوى الذكاءات المتعـددةفي العالقة

مــن جهــة والمنــاخ التنظيمــي الكلــي مــن جهــة أخــرى  مجــاالت المنــاخ التنظيمــيبــين دولــة الكويــت و 

ذ بلغـت قيمـة ، إومجـال األلفـة المكـاني -باستثناء الفروق في العالقة بين مستوى الذكاء البصـري 

)z ( للفـــــــرق بـــــــين معـــــــامالت االرتبـــــــاط)-وهـــــــي ذات داللـــــــة إحصـــــــائية عنـــــــد مســـــــتوى) 2.05 ،       

)0.05 ≤ α(.  
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 
يتضمن هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة في ضوء أسئلتها وكما  

 : يأتي
 

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوًال 

 دة لمديري المدارس الثانوية في دولة الكويت ؟ما مستوى الذكاءات المتعد -

في دولة الكويت يمتلكون مديري المدارس الثانوية  أنلى إ) 7(أشارت النتائج في الجدول 

وأنهم  يتمتعون بدرجة مرتفعة في الذكاء العـاطفي . أنواع الذكاءات التسعة كافة وبدرجات متفاوتة

، وقد تعـزى الدرجـة المرتفعـة فـي الـذكاء )24.24(وانحراف معياري ) 78.2(فقط بمتوسط حسابي 

تطلـب مـن المـدير أن يكـون علـى درجـة العمـل اإلداري التربـوي تالعاطفي للمديرين إلـى أن طبيعـة 

يجابي الخالق مع العاملين في المدرسـة والمسـتفيدين مـن خـدماتها مـن طلبـة إلعالية من التفاعل ا

خرين من خالل استخدامه الذكي للعواطف، وتوظيفها وأولياء أمور، وأن يكون مقتدرًا على فهم اآل

 .في توجيه الفكر والسلوك وبما يضمن تحقيق األهداف التربوية

، ودراســــة )2006( ، ودراســــة البــــوريني )2006(واتفقــــت هــــذه النتيجــــة مــــع دراســــة جــــرار 

 ) .Sivanathan & Fekken,2002(سيفاناتان وفيكن 

إذ د حصل على الدرجة األدنى وبمسـتوى مـنخفض، أما الذكاء الموسيقي لدى المديرين فق

لــــى أن ، وقــــد تعــــزى هــــذه النتيجــــة إ)21.63(بــــانحراف معيــــاري ) 47.1(بلــــغ متوســــطه الحســــابي 
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الموســيقى مغيبــة عــن دائــرة االهتمــام المباشــر للمجتمــع المحلــي الكــويتي، وربمــا ذلــك نتيجــة الــوازع 

ده بعض رجال الـدين بتحـريم الموسـيقى، فضـًال الديني، وااللتزام بشعائر الدين اإلسالمي، وما يؤك

عن ارتباط القيم والعادات والتقاليد وانسجامها مع هذه الشعائر، مما أثر بشكل واضح فـي مسـتوى 

ذلـك أن قلـة الخبـرات أو نـدرتها فـي المجـال الموسـيقي، . الذكاء الموسـيقي اإليقـاعي لـدى المـديرين

ا النـوع مــن الـذكاء وتنميتــه إلـى المســتوى المقبـول، واتفقــت قـد ال تــوفر البيئـة المناســبة لالرتقـاء بهــذ

 ) .2006(هذه النتيجة مع دراسة جرار 

ديرين عليهــا متوســطة، إذ تراوحــت مــأمــا الــذكاءات الســبعة األخــرى، فقــد كانــت درجــات ال

، وقد تعزى هـذه النتيجـة إلـى أن المـديرين لـم يتمكنـوا ) 62.1 - 72.9( المتوسطات الحسابية بين 

أن ينموا قدراتهم في هذه الـذكاءات بالشـكل المطلـوب، إمـا لقلـة اسـتخدامهم للوسـائل المناسـبة، من 

ـــرغم مـــن أن المســـتوى  ـــى ال ـــذكاءات وتحســـينها، وعل ـــة هـــذه ال ـــوفر الفـــرص الكافيـــة لتنمي أو عـــدم ت

المتوســـط لهـــذه الـــذكاءات لـــيس ســـلبيًا، إال أنـــه دون مســـتوى الطمـــوح، إذ ينبغـــي أن يعمـــل مـــديرو 

س علــى تحســين جميــع أنــواع الــذكاء ألنهــم قــادة يفتــرض بهــم أن يــؤثروا فــي الموقــف الــذي المــدار 

 .يمارسون فيه دورهم القيادي، والذكاء بأنواعه المتعددة أحد أهم وسائل التأثير

  :الثاني مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال: ثانيًا 

 دولة الكويت ؟ ما مستوى الذكاءات المتعددة لمعلمي المدارس الثانوية في -

في دولة إلى أن المعلمين والمعلمات في المدارس الثانوية ) 8(أشارت النتائج في الجدول 

يمتلكون أنواع الذكاءات التسعة كافة وبدرجات متفاوتة، وأنهم وبناء على استجاباتهم الكويت 

ط حسابي بمتوسلمقياس الذكاءات المتعددة يتمتعون بدرجة مرتفعة في الذكاء العاطفي فقط 
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ذ إ اإليقاعي، -للذكاء الموسيقي ، بينما كانت أدنى درجة )25.92(وانحراف معياري ) 75.31(

 .)26.03(وانحراف معياري قدره  )46.2(بلغ متوسطه الحسابي 

ن تشابه المديرين والمعلمين في المدارس الثانوية في مستويات الذكاءات التسعة من إ

يقاعي، والدرجة إلا -طفي، والدرجة المنخفضة للذكاء الموسيقي حيث الدرجة المرتفعة للذكاء العا

لى أن العامل الثقافي العام فضًال عن عوامل إالمتوسطة ألنواع الذكاء السبعة األخرى، قد يشير 

أخرى كالتنشئة االجتماعية، والعادات والتقاليد، والبيئة االجتماعية بأوسع معانيها لها دور كبير 

وما يصدر عنها من سلوك في المواقف االجتماعية المختلفة، وانعكاس في تشكيل الشخصية 

فالفرد جزء من المجتمع الذي يعيش فيه يؤثر . ذلك على تنمية بعض القدرات العقلية وتطويرها

في بلورة  -على ما يبدو  -فيه ويتأثر به، وأن العمل الوظيفي للمدير أو المعلم لم يكن له تأثير 

 .على غيره نوع معين من الذكاء

  :الثالث مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال :ثالثًا 

ما مستوى المناخ التنظيمي السائد في المدارس الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظر  -

 المديرين؟

 بعد سلوك المدير : أوًال 

وأظهرت تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت هذا البعد، 

ن مستوى المناخ التنظيمي السائد في المدارس الثانوية في دولة الكويت أ) 9(ائج في الجدول النت

أما النتائج الخاصة بفقرات كل مجال من مجاالت هذا لبعد سلوك المدير كان بمستوى متوسط، 

- :البعد فكانت على النحو اآلتي
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 التركيز على اإلنتاج -1   

ابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت هذا البعد كما هو تم حساب المتوسطات الحس          

ن مستوى المناخ التنظيمي السائد في المدارس الثانوية في دولة الكويت لبعد إ) 9(مبين في جدول

كان التركيز على اإلنتاج  أن مجال) 10(وأظهرت النتائج في الجدول. متوسطاً كان سلوك المدير 

وقد تعزى هذه النتيجة ). 0.49(بانحراف معياري ) 2.69(ي متوسطًا، إذ بلغ المتوسط الحساب

إلى أن المدير يعد هو المسؤول المباشر أمام الجهات المسؤولة العليا عن األخطاء التي تحصل 

صورة، كما على أكمل ه يلإالموكلة  فهو يسعى إلى أن تكون كافة المهماتداخل المدرسة، لذلك 

األخطاء التي يمر  جميعخبرة المدير الكبيرة تعد كفيلة لتفادي يمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن 

ي أإلى المدير في تقييم  المعلم بها المعلم الذي تكون خبرته أقل من خبرة المدير لذلك يستند

عمل يقوم به، كما أن الدور الذي يطلب من المدير أن يقوم به يتطلب منه أن يتصف باألصالة 

نجازه لعمله بل يتعدى ذلك إلى تفقد عمل المعلمين إللمعلمين في  فهو ال يكتفي أن يكون قدوةً 

ن من أهم سمات اإلدارة الناجحة هي التركيز على أوالتطوع إلى القيام بهذا العمل بنفسه، كما 

تفادي أخطاء الموارد البشرية من أجل تحقيق أهداف المؤسسة، وذلك من خالل التكامل بين 

يدفعهم ويحفزهم لإلنتاجية بتعديل أخطائهم وتوضيحها لهم، ولكي األفراد في محيط العمل الذي 

يجابية بين المدير والمعلم تمكنه من إتحقق اإلدارة أهدافها ينبغي أن تكون هناك روابط وعالقات 

  .ه بكل كفاءةيلإالموكلة  المهماتالقيام ب

 عنًا نحو إنجاز العمل، كما أنه قد يكون مرد هذه النتيجة إلى أن المدير يوجه سلوكه دائم     

 . للمعلمين بما يحقق االنتاج للمؤسسة التعليمية القدوة والمثل طريق
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يعنى بالعديد من المسؤوليات  هالمدير تسوية الخالفات في المؤسسة التربوية، ألن يحاولكما     

نشب بين التي تقع على كاهله وبالتالي فإنه ال يستطيع أن يتفرغ لحل الخالفات البسيطة التي ت

فقد . المعلمين، كما أنه قد يرى أن أهداف وقيم واحتياجات الجماعات واألفراد ال تتوافق دائماً 

يكون الخالف سمة من سمات التنظيم السليم وقد يكون االتفاق التلقائي على كل شيء سمة غير 

ي هذه والمشروعات وف المهماتومن الطبيعي أن يكون هناك خالفات في اآلراء حول . طبيعية

الطريقة الوحيدة التي يمكن  بل يجب إظهارها ألن ذلك يعد ،اتكبت هذه الخالف عدم الحالة يجب

وٕاعادة بحث وجهات النظر المختلفة إذا ما تم هذا . بها كشف نقاط الخالف الكبيرة وتسويتها

جًا خالفًا منت -ويصبح الخالف . على مبدأ التبادل الموضوعي والعقالني للمعلومات واآلراء

على أنه مأزق مشين  خصية أو إذا ما تمت معاملتهإذا قام على الخالفات الش -لالنعكاسات 

 .مرٍض لها مشكلة تتطلب إيجاد مخرج سرعة التخلص منه أكثر من عّده يستوجب

 مجال الدفع -2

وأظهرت النتائج في . تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لهذا المجال     

بانحراف ) 2.52(كان بمستوى متوسط، إذ بلغ المتوسط الحسابي مجال الدفع أن ) 11(جدول ال

عتدال فال سلوك اإلشراف با يمارس المدير ، وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن)0.54(معياري 

مور التي تتعلق ألفي ا حيان خاصةأللمين االتصال في بعض افقد يتبادل مع المع ،يكون مباشرا

نظرًا لخبرته ، فيكون هناك نوع من  ي يكون المعلم على دراية عاليةالت مورألا وأبالتدريس 

وال يكلفهم المدير بواجبات اعتيادية تعيقهم عن عملهم وتتلخص . داء معلميه ألالتعذية الراجعة 

، اً ، بحيث يكون مستوى رضاهم مرتفعاتهممنجاز مهعلى إسياسة المدير في مساعدة المعلمين 
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هم، ولديهم الحافز وافز الكافية للتغلب على كافة المشكالت والمصاعب التي تواجهولديهم الح

 .   تسوية األمور وجعل المدرسة تسير بانتظامالعالي ل

قد يكون مرد هذه النتيجة إلى أن المدير يسعى جاهدًا ألن يكون على بينة بكافة األمور و       

ووضع  موضوعيةمها بصورة يتابعتها وتقيالموكلة للمعلم وبصورة واضحة حتى يتمكن من م

وبذلك جعل من المعلم . هيلإالمعلم أمام المساءلة في حال التقصير بأي من الواجبات الموكلة 

قد حيان لك إلى أن سكن المدير في معظم األزى ذيع، كما تغيبه شخصية يعتمد عليها في حالة

أغلبهم من السكان المحليين للمنطقة  الذينيكون بعيدًا عن موقع المدرسة مقارنًة بالمعلمين 

تعاني من بعض المشكالت  بعض المدارسقد يكون مرد هذه النتيجة إلى أن  أوالتعليمية، 

فيها قيامهم  يرونقد ال يرى المدوالمخالفات السلوكية التي تعد من مظاهر عدم االنضباط والتي 

 . معلمين قبلهمتجاه المؤسسة التعليمية نتيجة تأخرهم ووصول التقصير بأي 

 العزلة -3

ظهرت النتائج من الجدول تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لهذا المجال، وأ

بانحراف معياري ) 2.47(كان بمستوى متوسط، إذ بلغ المتوسط الحسابي  العزلةمجال أن ) 12(

نحو معاملة المعلمين معاملة  وقد تعزى هذه النتيجة إلى سلوك المدير الذي يتميز بميله). 0.58(

 قد يكون مردو  .ودية وٕانسانية فهو يحاول أن يقدم خدمات شخصية تعبر عن اهتمامه الكبير بهم

يحاولون من خالله تحسين العالقات  نيهنساوافع إلديهم د هذه النتيجة إلى أن معظم المديرين

اقف التي تتطلب ذلك، حرصًا بينهم وبين المعلمين وذلك من خالل تقديم بعض الخدمات في المو 

المدارس  د تعزى هذه النتيجة إلى  تمتع مديريمنهم على نمو العالقة بينهم وبين المعلمين، كما ق

على تسهيل من خالله بالروح المعنوية العالية، والسلوك الصادق والذي يعمل مدير المدرسة 
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باألعمال الروتينية مما يساعد  إنجاز المعلمين، وتقديم الخدمات لهم إلكمالهم دون أن يرهقهم

 .على إنجاز العمل وٕاشباع الحاجات االجتماعية للمعلمين بسهولة ويسر

 االعتبارية : رابعاً  

، وأظهرت النتائج تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات هذا المجال     

) 2.45(إذ بلغ المتوسط الحسابي  ).13( جدولالكان متوسطًا كما هو في  االعتباريةمجال أن 

أن التقارير اإلدارية تعد من أهم  إلىوقد يكون مرد هذه النتيجة  ،)0.68(بانحراف معياري 

التي تبين سمة من يقوم بها وتمتعه بالموهبة والتفكير تي يتم إعدادها من قبل المعلمين التقارير ال

أما التقارير الدراسية . مهمة جدًا في اإلدارةوالموضوعي، وهذه مهارة  الواضح والمنطقي والمنظَّم

نطباع الناتج عن التقرير الجيد حتى لو كان التقرير الضعيف أو عكس اال الضعيفة فتعطي

 فإنها تتطلب الدقة والجهد الكبيرين الحقائق ذات الصلة بالموضوع وبالتالي السيء يتضمن كل

لمين مجتمعة يتم توجيهها من جهود المع نإفإلى جهود المعلمين كافة، لذلك  اللذين يحتاجان

 . نجاز هذه التقارير بأكفأ صورةأجل إ

أن المعلمين يتصفون باأللفة الشديدة فيما بينهم وذلك لقضائهم  تعزى هذه النتيجة إلى وربما    

عباء التي تقع على عاتق المدير ألكثرة ا فإنوعلى هذا  .ساعات طويلة في الدوام المدرسي

 .جتماعه مع المعلمينالادر على وضع جدول دقيق تجعله غير ق

 بعد سلوك المعلمين: ثانياً 

وأظهرت تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت هذا البعد، 

ن مستوى المناخ التنظيمي السائد في المدارس الثانوية في دولة الكويت أ) 18(النتائج في الجدول 
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أما النتائج الخاصة بفقرات كل مجال من مجاالت هذا ن بمستوى متوسط، كا معلمينلبعد سلوك ال

- :البعد فكانت على النحو اآلتي

 التباعد -1

) 2.70(، إذ بلغ المتوسط الحسابي بمستوى متوسطمجال التباعد كان  أظهرت النتائج أن      

ة والمتوسطة المستويات المرتفعت فقرات هذا المجال بين ، وجاء)0.50( بانحراف معياري

ولى األ، وجاءت في الرتبة )2.00 -3.71(والمنخفضة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

) 3.71(بمتوسط حسابي "  الكتب اإلضافية متوافرة لالستخدام في الصف" وهي ) 7(الفقرة 

 . وبمستوى مرتفع) 0.64(وانحراف معياري 

 مدير أهم المسؤوليات التي تقع على عاتقأن من وقد تعزى هذه النتيجة بوجه عام إلى      

، وتدفعه للبحث واالستقصاء، إن العديد من المدرسة هي توفير الكتب التي تثري معلومة الطالب

ال يمكن تغطيتها ضمن المنهاج لذلك تحاول المدرسة تزويد المكتبات والصفوف  الموضوعات

 .راسيةبالكتب المختلفة لالستفادة منها الشرح أثناء الحصص الد

بمتوسط حسابي "  سلوك المعلمين في هذه المدرسة مزعج) " 2(خيرة الفقرة وجاءت في الرتبة األ

 .)1.01(وانحراف معياري ) 2.00(

غالبية سلوك المعلمين ينصب على موضوع  أنمن المعروف وقد تعزى هذه النتيجة إلى أنه     

فرها اينبغي تو التي ساسية ناصر األعلادارة الصف هي إ النظام والضبط و  أن ذلكضبط التالميذ 

التعليم ويستطيع التلميذ أن يتعلم : ساسية وهي يستطيع المعلم القيام بمهمته األ في الصف حتى

يختلف المعلمون فيما ، و غير المقبولة السلوكأنماط ويحقق نتائج أفضل في أجواء تخلو من 
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بعض أنماط السلوك الصفي المرغوبة  نأمع هذه المشكالت السلوكية، كما  بينهم تجاه التعامل

لى سلوك إرى، وتختلف معايير تصنيف السلوك في ثقافة ما قد تكون غير مرغوبة في ثقافة أخ

به يؤثر سلوك المعلم في تحديد ما يقوم التالميذ و  ،مرغوب وآخر غير مرغوب في الثقافة الواحدة

ن إصرار المعلم على صف إفة ومن ناحية ثاني ،خارجها أووك سواء داخل غرفة الصف من سل

مما  ،لى كبت دوافع العمل والنشاط عند التالميذإدوء التام وعدم النشاط يؤدي ذلك يسوده اله

 ، مما يؤدي بالمعلم إلى ممارسةلى محاولة البحث عن مخارج أخرى لطاقاتهم المكبوتةإيدفعهم 

، انعدام التخطيطو ، دة المعلمتقلب قيا، و القيادة غير الراشدة داخل المدرسة ومنها مزعج وكسل

  .القيادة المتسلطة جداو ، استعمال العقاب بشكل خاطئو 

المعلمون البيئة التربوية واالجتماعية التي يتواجد فيها  أن وقد يكون مرد هذه النتيجة إلى    

من  مؤسسات التعليم، وما يتوفر فيها من عناصر فعالة ومقومات داعمة، تمثل عامال مهماً ب

في الوقت نفسه فإن و . مل التي تساعد تلك المؤسسات على تأدية وظائفها وتحقيق أدوارهاالعوا

دون اتجاه تربوي أو في بيئة تربوية غير مالئمة، تكثر فيها المعوقات والمشكالت  وجود المعلم

 .ر مرغوب فيهغي إيجاد سلوك كن أن تؤدي إلىمي

 األلفة -2 

، إذ بلغ المتوسط الحسابي بمستوى متوسطفة كان أن مجال األل) 15(يظهر الجدول       

، وجاءت فقرات هذا المجال بين المستويات المرتفعة )0.46(بانحراف معياري ) 2.69(

، وجاءت في )1.88 -3.67(والمتوسطة والمنخفضة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

بمتوسط "  حًا معنوية عالية يظهر المعلمون في المدرسة رو " وهي ) 27(ولى الفقرة الرتبة األ

 .وبمستوى مرتفع) 0.69(وانحراف معياري ) 3.67(حسابي 
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األساس في  يشكلمدير القيادي السائد في المدرسة نمط الأن وقد تعزى هذه النتيجة إلى       

التي  واآلراء على األفكار والحصول ،القرارات يشجع المعلمين على اتخاذ خلق جو من األلفة، إذ

 دافعك كبير، بشكل منها، وبخاصة المعنوية اإليجابية، الحوافز يقدم المدير أن كما المدرسة،  تطّور

 ذات الحاجات تحقيق خالل من تأتي العمل نحو بأن الدوافع ويؤمن هداف المعلمين،أ تحقيق نحو

 من جواً  وجديُ  وسوف كقائد، نجاحاً  األكثرفسيكون المدير ، )الذات تحقيق( المستوى العالي

 والقيم، والتوقعات، األهداف، مجاالت في المعلمين وبين بينهة والتوافق المتبادل الدعم عالقات

 أقصى إلى والوصول ألهدافها، تحقيق المؤسسة إمكان من يزيدوبذلك  . والطموح واالحتياجات،

 .اإلنتاجية من خالل جعل جو األلفة هو الجو السائد بين المعلمين طاقاتها

المعلمين في حل مشكالتهم يساعد المدير ) " 29(خيرة الفقرة الرتبة األ في وجاءت     

 .وبمستوى منخفض) 1.05(وانحراف معياري ) 1.88(بمتوسط حسابي " الشخصية

وقد يكون مرد هذه النتيجة إلى كثرة األعباء والمسؤوليات التي تقع على كاهل المدير، مما      

الشخصية التي يعانون منها،  كالتهممع المعلمين ومعرفة مش ال يتيح له الفرصة الكافية لالختالط

 .واجتماعاتهم تكون لحل المشكالت المتعلقة بالعملية التعليمية ككل، والمدرسة والتالميذ

 اإلعاقة -3

، إذ بلغ المتوسط الحسابي بمستوى متوسطكان مجال اإلعاقة أن ) 16(يظهر من الجدول      

بين المستويات وبمستوى متوسط، وجاءت فقرات هذا المجال ) 0.54(بانحراف معياري ) 2.49(

، )1.53 -3.17(، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة

جتماعات الهيئة التدريسية شعور بضرورة يسود ا" وهي ) 11(وجاءت في الرتبة األولى الفقرة 

وقد تعزى  .وبمستوى مرتفع) 1.03(راف معياري وانح) 3.17(بمتوسط حسابي "  إنجاز العمل 
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المشكالت التي تعيق عملية  إلىمن أي اجتماع هو التعرف  هذه النتيجة إلى أن الهدف الرئيس

نجاز، وشأن االجتماعات المدرسية كباقي االجتماعات يسودها جو من الجدية يتطلب من اإل

 .ل وقتنجازها بأفضل صورة وأقوضرورة إ المهماتتوزيع  اخالله

يتطلب إعداد التقارير المتعلقة بتقدم التالميذ ) " 16(وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة         

 .وبمستوى منخفض) 0.81(وانحراف معياري ) 1.53(بمتوسط حسابي " جهدًا كبيرًا 

على اطالع كامل بأوضاع  يكونونأن غالبية المعلمين  هذه النتيجة إلىوقد يكون مرد      

ا ، لذقد تكون طويلة في المدرسة والفترة التي يقضيها بعض المعلمينلب العائلية والمدرسية، الطا

طالع بأحوال الطلبة، مما يؤدي إلى تقليص الفجوة بين المعلم والطالب، على ايجب أن يكونوا 

كما أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمل التقارير الخاصة بالطلبة سهل مهمة كتابة هذه 

 . التقارير ولم يعد بحاجة إلى الوقت والجهد الكبيرين

 االنتماء -4

، إذ بلغ المتوسط الحسابي بمستوى متوسطكان  االنتماءمجال أن ) 17(يالحظ من الجدول      

، وجاءت فقرات هذا المجال بين المستويات المرتفعة )0.50(بانحراف معياري ) 2.47(

، وجاءت في )1.96 -3.41(متوسطات الحسابية بين والمتوسطة والمنخفضة، إذ تراوحت ال

بمتوسط حسابي "  يسود المرح لقاءات المعلمين غير الرسمية " وهي ) 21(الرتبة األولى الفقرة 

 .وبمستوى مرتفع) 0.90(وانحراف معياري ) 3.41(

. سودها جو عمليرسمية في العادة ال يالغير ى هذه النتيجة إلى أن اللقاءات وقد تعز      

 .رسمية تكون لمناسبات يسودها جو من المرحالغير فأغلب اللقاءات 
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يسأل المعلمون أسئلة ال معنى لها في اجتماعات ) " 22(وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة      

 .وبمستوى منخفض) 1.02(وانحراف معياري ) 1.96(بمتوسط حسابي " .أعضاء هيئة التدريس

لها مسبقًا من قبل المدير  اً ى أن االجتماعات في الغالب يكون معدوقد تعزى هذه النتيجة إل     

طالع بما سيقدمه ، والمعلم يكون على ان محددة من ناحية الموضوع والوقت، وتكو ينوالمعلم

   . داخل االجتماع لذلك ال يكون مجال لطرح أسئلة ال معنى لها في االجتماع

، ودراسة هاوكنز )2005(دراسة علي ، و )2007(واتفقت هذه النتائج مع دراسة شلش 

)Hawkins,2004( ، ماسي وتايلور ودراسة)Masih & Tylor,2005 ( عابدين وأبو دراسة ، و

 ).2001(حمزة 

 : الرابع مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال: رابعًا 

ما مستوى المناخ التنظيمي السائد في المدارس الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظر  -

 معلمين ؟ال

 بعد سلوك المدير: أوالً 

مستوى المناخ التنظيمي السائد في تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل    

) 18(وأظهرت النتائج في الجدول  المدارس الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظر المعلمين،

دولة الكويت من وجهة نظر  أن مستوى المناخ التنظيمي السائد في المدارس الثانوية في

 .)0.38(بانحراف معياري ) 2.53(المعلمين كان متوسطًا، إذ بلغ المتوسط الحسابي 
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وأن مستوى المناخ التنظيمي السائد في المدارس الثانوية في دولة الكويت لبعد سلوك المدير     

جاءت مجاالت ، و )0.43(بانحراف معياري ) 2.51(كان متوسطًا، إذ بلغ المتوسط الحسابي 

، )2.43 -2.66(هذا البعد جميعها بمستوى متوسط، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

وانحراف معياري ) 2.66(بمتوسط حسابي  التركيز على االنتاجولى مجال وجاء في الرتبة األ

)0.49( . 

من العملية التعليمية هو  عام إلى أن الغاية والهدف األساسوقد تعزى هذه النتيجة بوجه        

الوصول إلى مخرجات علمية بناءة، وتحقيق أعلى انتاجية للمدرسة وللعملية التعليمية بأسرها، 

ار مقرراتهم أخطاء المعلمين بأنفسهم، ويساعدونهم في اختي يعمل المديرون على تصحيحلذلك 

بذل أقصى طاقاتهم في  دفعهم وتشجيعهم علىون عطائها للطلبة، ويحاولالدراسية التي سيتم إ

تفادي المشكالت التي تحول دون سير العملية ون العمل للنهوض بالمدرسة والطلبة، ويحاول

 .التعليمية بأفضل صورة

). 0.52(وانحراف معياري ) 2.43(زلة بمتوسط حسابي العخيرة مجال ألوجاء في الرتبة ا     

ل مع اصتالقدرته على امية هي وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن من صفات المدير األساس

تابع المعلمين والطلبة يقدم العديد من الخدمات الشخصية للمعلمين، ويُ  المعلمين والتالميذ لذلك

ن معظم قراراته المدرسي، وفي أوقات الفراغ يمكن أن يجتمع مع األساتذة، كما أفي نهاية الدوام 

 .التي يتخذها تكون بالتعاون مع المعلمين
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 بعد سلوك المعلمين :ثانيًا 

مستوى المناخ التنظيمي السائد في تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل      

) 18(وأظهرت النتائج في الجدول  المدارس الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظر المعلمين،

ت من وجهة نظر أن مستوى المناخ التنظيمي السائد في المدارس الثانوية في دولة الكوي

 .)0.41(بانحراف معياري ) 2.55(المعلمين كان متوسطًا، إذ بلغ المتوسط الحسابي 

وجاءت مجاالت هذا البعد جميعها بمستوى متوسط، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين       

وانحراف ) 2.65(ولى مجال التباعد بمتوسط حسابي أل، وجاء في الرتبة ا)2.65 -2.42(

وجاءت فقرات هذا المجال بين المستويين المرتفع والمتوسط،  إذ تراوحت . )0.50(معياري 

" وهي )  7( ولى الفقرة أل، وجاءت في الرتبة ا)2.01 -3.62(المتوسطات الحسابية بين 

وانحراف معياري ) 3.62(بمتوسط حسابي "  الكتب اإلضافية متوافرة لالستخدام في الصف

 . وبمستوى مرتفع )0.71(

 فضًال عنأن الكتب المدرسية هي أساس العملية التعليمية  وقد يكون مرد هذه النتيجة إلى      

األساسية التي تقع على عاتق  المهماتالمعلم والطالب، ومسؤولية توفيرها في المدرسة من 

ت المدير، فهو ضرورة ملحة لتوفير المعلومات التي ال يتضمنها المنهاج الدراسي، وٕاثراء المعلوما

 .  لدى الطلبة

بمتوسط " سلوك المعلمين في هذه المدرسة مزعج ) " 2(خيرة الفقرة ألوجاءت في الرتبة ا      

 .وبمستوى متوسط) 0.97(وانحراف معياري ) 2.01(حسابي 

 إن حجم العبء إذوقد تعزى هذه النتيجة إلى حجم الضغوط الواقعة على كاهل المعلم،       

العديد ، كما أن امزعج ف بها المدير تجعل من بعض سلوك المعلممكلالدراسي وعدد الحصص ال



132 

 

 

المزعجة  أنماط السلوكمما يؤدي إلى ممارستهم العديد من  من المعلمين ال يتقبلون نقد المديرين

 .  في المدرسة

وانحراف معياري ) 2.42(بمتوسط حسابي  االنتماء وجاء في الرتبة األخيرة مجال       

فقرات هذا المجال بين المستويات المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة، إذ تراوحت  وجاءت. )0.47(

يسود " وهي ) 21(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )1.99 -3.27(المتوسطات الحسابية بين 

 )1.04(وانحراف معياري ) 3.27(بمتوسط حسابي "  المرح لقاءات المعلمين غير الرسمية 

 .وبمستوى مرتفع

تعزى هذه النتيجة إلى أن معظم العالقات السائدة بين المعلمين في المدارس تكون قائمة  وقد    

 إذجو المرح فيما بينهم،  غير الرسمية يسودة واأللفة لذلك عند االجتماعات على جو من المحب

 . عباء العملية التعليميةيحاولون التخلص من أ

يقاطع المعلمون بعضهم بعضًا في أثناء الحديث  ) "18(وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة        

وبمستوى ) 0.99(وانحراف معياري ) 1.99(بمتوسط حسابي " .في اجتماعات الهيئة التدريسية

 .منخفض

بعضهم  مشكالت االستماع إلى ن يحاولونأن معظم المعلمي وقد تعزى هذه النتيجة إلى      

أساس  على حلها على العملالتي يمكن بينهم،  ماألنها تحمل العديد من القواسم المشتركة في

كما قد تعزى هذه النتيجة إلى أن اجتماعات الهيئة التدريسية يغلب عليها في . المتبادل االحترام

 .العادة طابع النظام، واحترام الرأي
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                ، ودراسة لوند كالسمن)moor,2001(مور واتفقت هذه النتائج مع دراسة 

)Lund – Glassman,2000( ودراسة هام ،)Ham,2000. (  

  :الخامس مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال: خامسًا 

بين مستوى الذكاءات ) ( ≤ 0.05هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

المناخ التنظيمي  المتعددة لمديري المدارس الثانوية في دولة الكويت بأنواعها التسعة ومستوى

 في هذه المدارس ؟ السائد

    مستوى  إلى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند )27(أشارت النتائج في الجدول       

 ≤ 0.05)  ( بين مستوى الذكاءات المتعددة لمديري المدارس الثانوية في دولة الكويت بأنواعها

ناء وجود عالقة ذات داللة باستث .التسعة ومستوى المناخ التنظيمي السائدة في المدارس الثانوية

الحركي ومجال اإلعاقة، والذكاء اللغوي  -بين الذكاء البدني ) ( ≤ 0.05 إحصائية عند مستوى

 . ومجال العزلة

مستويات الذكاءات المتعددة لمديري المدارس بين  بيرسونتم  حساب معامل ارتباط و      

. لمناخ التنظيمي السائدة في مدارسهمالثانوية في دولة الكويت بأنواعها التسعة ومستويات ا

             عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى) 27( وأظهرت النتائج في الجدول

 ≤ 0.05)  ( بين مستويات الذكاءات المتعددة لمديري المدارس الثانوية في دولة الكويت

 .مدارسهم بأنواعها التسعة ومعظم مجاالت المناخ التنظيمي السائدة في

منها ينمو  وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن كل البشر يمتلكون العديد من أنواع الذكاءات، وكل    

، ولكن بنسب د يولد ولديه العديد من الذكاءاتن كل فر إذ إنسان، بمعدل مختلف داخل كل إ
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على بعضها المتعددة ترتبط وتتفاعل مع بعضها، وتعتمد ودرجات متفاوتة، كما أن هذه الذكاءات 

وال يمكن االستغناء عنها، ولكن على الرغم من تمتع  أحيانًا عندما تدعو الحاجة إلى ذلك، اً بعض

يوظفونها في تعامالتهم مع المعلمين، ال  إال أنهمنواع من الذكاءات بهذه األ العديد من المديرين

ءة في كل نوع من أن المستويات الفردية للكفا إلىذلك  يعودفي تحسين الجو المدرسي وقد و 

ليها، فرد، وثقافة المجتمع التي ينتمي إقدرة البيولوجية للمتتوقف على ال ةأنواع الذكاء المتعدد

ساليب تربيته، وكل فرد قادر على استغالل وتنمية الذكاء المتعدد لمستوى معقول إذا ما توافر أو 

 .له التشجيع المالئم والحوافز والتوجيه المناسب

بين الذكاء ) ( ≤ 0.05النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  كما أظهرت     

)  0.194( ومجال اإلعاقة من بعد سلوك المعلمين، إذ بلغ معامل االرتباط  الحركي  – البدني

إذ بلغ . ومجال العزلة من بعد سلوك المدير والذكاء اللغوي) ≥  0.047( وبمستوى داللة 

وع الكلي موالمج ، والذكاء اللغوي)≥  0.027( وبمستوى داللة ) 0.216( معامل االرتباط 

والذكاء ) ≥  0.026( وبمستوى داللة ) 0.217( إذ بلغ معامل االرتباط . للمناخ التنظيمي

 ) .192.(العاطفي ومجال االعاقة اذ بلغ معامل االرتباط 

من ) ، واللغويالحركي – البدني( الذكاء المذكورين أن نوعيوقد تعزى هذه النتيجة إلى         

فالمدير بحاجة إلى أن ينظم . نواع الذكاء التي يستخدمها المدير مع الطلبة والمعلمينأكثر أ

متطلباتهم، وتحقيق  أعمال المعلمين والتالميذ، ويحتاج إلى حل نزاعاتهم، وتوجيه سلوكهم، ونقل

ليكون  ية التي تقع على عاتقه يهيئهيمان المدير وٕاحساسه العميق بالمسؤولغاياتهم، إذ إن إ

ثابتة  يجعله مدركًا لضرورة أن يسير بخطاعضوًا بارزًا في مجال مهنة التربية والتعليم، وهذا 
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ومتحمسة نحو تحقيق أهداف وغايات المدرسة التي يتطلب بناؤها مناخًا تنظيميًا قائمًا على 

 . أساس استغالل أنواع الذكاء المختلفة

 ) .2008(، ودراسة الكايد )2008(المغربي  النتائج مع دراسة واتفقت هذه   

  :السادس مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤالسادسًا 

بين مستوى الذكاءات  )( ≤ 0.05هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

التنظيمي  ومستوى المناخ المتعددة لمعلمي المدارس الثانوية في دولة الكويت بأنواعها التسعة

 السائد في هذه المدارس ؟

إلى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى    ) 28(أشارت النتائج في الجدول       

 ≤ 0.05)  ( بين مستوى الذكاءات المتعددة لمعلمي المدارس الثانوية في دولة الكويت بأنواعها

باستثناء وجود عالقة ذات داللة  .الثانويةالمناخ التنظيمي السائدة في المدارس  ومستوى التسعة

 ) .( ≤ 0.05إحصائية عند مستوى 

مستوى الذكاءات المتعددة بين  بيرسونلإلجابة عن هذا السؤال تم  حساب معامل ارتباط       

التسعة وأنواع المناخ التنظيمي السائدة في  المعلمي المدارس الثانوية في دولة الكويت بأنواعه

عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند ) 28(انوية، وأظهرت النتائج في الجدولالمدارس الث

 ،بين مستوى الذكاء الطبيعي وجميع مجاالت المناخ التنظيمي من جهة)  ( ≤ 0.05مستوى 

 - )(0.024ذ تراوحت قيم معامل االرتباط ما بينإ. اخ التنظيمي الكلي من جهة أخرىوالمن

)0.090( . 
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ميز يتطلب توظيف العديد من زى هذه النتيجة إلى أن خلق مناخ تنظيمي موقد تع      

أن حفز المعلمين على العمل والتغلب على المشكالت  ذلكالذكاءات من قبل المدير، 

والمصاعب التي يتم مواجهتها تتطلب توظيف معظم أنواع الذكاء وليس فقط الذكاء الطبيعي 

 .ه الصعوبات التي تعترض سير العملية التعليميةالذي ال يعد كافيًا للتغلب على كل هذ

بين مستوى ) ( ≤ 0.05أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى كما      

، إذ بلغت قيم معامل "التركيز على االنتاج"، و"لفةاأل"، و"التباعد: "موسيقي ومجاالتالذكاء ال

 .على التوالي)  0.134( و)  0.124( و ،)0.124(  االرتباط 

وال  المديرالمطلوب توافرها وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن الذكاء الموسيقي من أنواع الذكاء     

الذي يعد بمثابة الدافع الذي يجعل المدير في  لغة العالم وغذاء الروحي لغة الشعور و بد منها فه

تمر لهم والذي يؤهلهم التباع وتوجيه المعلمين المس. أحسن حاالته لممارسة أعماله ومراقبتها 

 . أفضل الطرق والوسائل للعمل بروح الفريق الواحد

 بين ) ( ≤ 0.05كما أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى      

فقط، إذ بلغت قيمة معامل " التركيز على االنتاج"ومجال   الرياضي -المنطقي  مستوى الذكاء

 ).0.097(االرتباط 

قدرة على مذلك إلى ارتفاع مستوى التعليم للمدير وزيادة كفاءاته التدريبية في الوقد يعزى       

عادة استخدام تلك الرموز في بناء أهداف جديدة أو بسهولة، وإ وفهمها إدراك الرموز المجردة 

ستقراء الاأفكار جديدة تؤدي إلى زيادة االنتاجية  في المخرجات التعليمية، وتجعله قادرًا على 

، والدقة والوضوح، وفهم لغة األرقام ودالالتها، وصياغة المنهجية العلميةواتباع ستنتاج واال
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األفكار والمداخل بطريقة منطقية، وٕاظهار مهارات الحل المنطقي لكافة المشكالت وتحقيق 

 .ير الناقدوالتعليل واالستنتاج والتفك والقدرة على التقصي ،األهداف المنشودة وبأفضل الوسائل، 

بين مستوى ) ( ≤ 0.05كما أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى      

إذ بلغت قيم معامل " التركيز على االنتاج"، و"لفةاأل"، و"اإلعاقة: "الذاتي ومجاالتالذكاء 

 . على التوالي)  0.111( و)  0.124( ، و) 0.098(االرتباط 

فهم نتيجة إلى أن تمتع مدير المدرسة بالذكاء الذاتي يجعله قادرًا على  وقد تعزى هذه ال      

االستفادة من إمكاناته ومعلوماته في تطوير و  أحاسيسه ومخاوفه ودوافعه، إلىوالتعرف  ،نفسه

العامة  كالتهمنجاز العمل بكل كفاءة، ويشارك المعلمين في مشجعله أكثر حرصًا على إ، ويذاته

 . من كفاءة العملية التعليمية التعلمية والخاصة، مما يزيد

بين ) ( ≤ 0.05كما أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى     

والمناخ التنظيمي الكلي إذ بلغت " تأكيد اإلنتاجية"، و"اإلعاقة"مستوى الذكاء االجتماعي ومجالي 

 .على التوالي)  0.108( و)  0.107( ، و) 0.103(قيم معامل االرتباط 

وقد يعزى ذلك إلى أن المدير بحكم تعليمه ووعيه وٕادراكه لحاجات مجتمعه وطبيعة عصره     

يضطر إلى استخدام واستحداث طرق متنوعة عند االتصال مع اآلخرين، وتدعيم نماذج العالقات 

، وتطوير هموكوسل همووجهات نظر  االجتماعية، وزيادة قدراته على التأثير في آراء اآلخرين

نماذج سلوكية جديدة من أجل االستفادة من التغذية العكسية الناتجة عن التعامل مع اآلخرين، 

قدرة على ممارسة عملية التبصر العميق بمكامن القوة والضعف للنظم ممما يولد لديه ال

المعلمين  االجتماعية المختلفة المصاحبة للنظام التربوي، وخاصة التي ترتبط بتأكيد عالقته مع
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، والتواصل معهم،  ضع برنامج عمل للمعلمين بنفسه، ومراقبتهموالتالميذ مما يدفعه إلى و 

   .على تسوية خالفاتهم البسيطةويساعد 

بين مستوى ) ( ≤ 0.05وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى كما أظهرت نتائج     

 .هة والمناخ التنظيمي الكلي من جهة أخرىالذكاء البدني وجميع مجاالت المناخ التنظيمي من ج

يادة المسؤوليات الملقاة ، وز صعوبة الدور الذي يقوم به المديرونوقد تعزى هذه النتيجة إلى     

 تتوافر فيهمناخ تنظيمي  ن تهيئةإذ إهم، وتنوع نشاطاتهم وأعمالهم في المدرسة، على عاتق

ل أكثر مما تواصًال، كما يتطلب ساعات عممكانات عالية يتطلب جهدًا مركزًا وممواصفات وإ 

ن يستعد التي تواجه المدير، والتي ينبغي أالمواقف العارضة واألزمات يتطلبه العمل العادي، و 

إلى رفع كفاءات السيطرة على الجسم بسهولة، وتحريكه  فضًال عن حاجة المديرينلمواجهتها، 

، وحفظ التوازن ولعب الدور حساس بالوقتتنمية اإليتناسب مع المرحلة العمرية، و  بشكل بتوازن

وهذا قد يكون السبب الرئيس وراء ارتباط هذا . المطلوب منه في كل مهمة وفي كل وقت بسهوله

 . النوع من الذكاء بجميع مجاالت المناخ التنظيمي

بين ) ( ≤ 0.05كما أظهرت النتائج  وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى       

، وبين مستوى "االعتبارية"وجميع مجاالت المناخ التنظيمي باستثناء مجال  ذكاء اللغويمستوى ال

 . هذا الذكاء والمناخ التنظيمي الكلي

من أهم الذكاءات التي يمكن من خاللها  اللغويوقد يكون مرد هذه النتيجة إلى أن الذكاء     

ومعانيها في مهارات التعبير عن استخدام اللغة ساعد المدير على إذ يمع اآلخرين،  تصالاال

ويتضمن ، قدرة على استخدام الكلمات بكفاءة شفهيا أو كتابياً مال، و في مخاطبة اآلخرين أوالنفس 
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قدرة على معالجة البناء اللغوي والصوتيات والمعاني واالستخدام العملي مهذا النوع من الذكاء ال

وهذا قد يكون السبب الرئيس وراء ارتباط  يحللغة بهدف البالغة أو البيان أو التذكير أو التوض

 . هذا النوع من الذكاء بجميع مجاالت المناخ التنظيمي

بين الذكاء ) ( ≤ 0.05كما أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى      

 ).0.105(فقط، إذ بلغت قيمة معامل االرتباط " ةاأللف"العاطفي ومجال 

رد هذه النتيجة إلى أن أسلوب اإلدارة المدرسية يمتاز بالجدية، والقرارات وقد يكون م     

الصارمة التي ال مكان للذكاء العاطفي فيها، ولكن خبرة المدير واهتماماته، وما يؤديه ذلك إلى 

قدرة لديه على االستجابة المالئمة للحاالت النفسية واألمزجة والميول والرغبات الخاصة متطور ال

ن، والتمييز بين األفراد، والحساسية اتجاه احتياجات األخرين، واالعتماد على ذلك في باألخري

المدير ويجعله يظهر  فيتوجيه السلوك، وهذه تدل على الذكاء العاطفي لدى المدير، مما يؤثر 

 .المختلفة المهماتروحًا معنوية عالية في تقبل الظروف المختلفة ومساندة المعلمين في 

 بين ) ( ≤ 0.05وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  ظهرت النتائجكما أ     

 ،"العزلة"، و"األلفة"و، "االنتماء"، و"اإلعاقة"، و"التباعد: "لذكاء البصري ومجاالت مستوى ا

، ) 0.124( ، و)0.112(،  إذ بلغت قيم معامل االرتباط "الدفع"و" التركيز على االنتاج"و

ذات كما وجدت عالقة . على التوالي)  0.120( ،  ) 0.122( و)  0.121( ، و) 0.107(و

والمناخ " عاقةاإل"بين مستوى هذا الذكاء ومجال  )( ≤ 0.05 داللة إحصائية عند مستوى

ولم توجد . على التوالي)  0.150( ، و) 0.129(التنظيمي الكلي، إذ بلغت قيم معامل االرتباط 
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" االعتبارية"بين مستوى هذا الذكاء ومجال ) ( ≤ 0.05وىعالقة ذات داللة إحصائية عند مست

 ) . 0.061(إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 

وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن الذكاء البصري يربط بين الرؤية بالعين المجردة وبين        

سام هم أنواع الذكاء التي يتم االعتماد عليها في تمييز األجالذي يعد من أو  الشيء ورمزه

يعمل هذا النوع من الذكاء على زيادة قدرتهم على إدراك المعلومات البصرية  إذوٕادراكها، 

كما أن مناقشات المعلمين . وتحويلها، ووصف التغيرات التي تطرأ عليها نتيجة االنتقال والدوران

إن كل هم تحتاج إلى ذكاء بصري، وبالتالي فيلإالموكلة  المهماتواجتماعاتهم، والقيام بكافة 

 . مكون من المكونات التي تؤدي إلى نمو بيئة  تنظيمية جيدة تحتاج إلى ذكاء بصري

   .)2001(، ودراسة السمادوني ) Thomas,2005(واتفقت هذه النتائج مع دراسة توماس    

 : السابع مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤالسابعًا 

في العالقة بين مستوى  )( ≤ 0.05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

المناخ التنظيمي السائد في بين الذكاءات المتعددة لمديري المدارس الثانوية ومعلميها و 

 مدارسهم؟

   عنــد مســتوى إحصــائيةعــدم وجــود فــروق ذات داللــة  إلــى  )29(أشــارت النتــائج فــي الجــدول     

)0.05 ≤ α(   فـي  ومعلميهـا المـدارس الثانويـة يريلمـد بين مستوى الذكاءات المتعـددةفي العالقة

ـــة الكويـــت ومجـــاالت المنـــاخ التنظيمـــي مـــن جهـــة والمنـــاخ التنظيمـــي الكلـــي مـــن جهـــة أخـــرى  دول

ذ بلغـت قيمـة المكـاني ومجـال األلفـة، إ -البصـري باستثناء الفروق في العالقة بين مستوى الذكاء 
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)z ( للفـــــــرق بـــــــين معـــــــامالت االرتبـــــــاط)-صـــــــائية عنـــــــد مســـــــتوى، وهـــــــي ذات داللـــــــة إح) 2.05      

)0.05 ≤ α(.  

وقد تعزى هذه النتائج إلى أن المديرين والمعلمين في المؤسسات التعليمية يفصلون بين 

بالتعليمات واللوائح  مي، مما يدل على تقيدهمالخصائص الشخصية وطبيعة العمل التنظي

أو تطويرها ضمن ما يمتلكون من يجابيًا أو محاولة تغييرها يها سلبيًا أو إفوالقوانين دون التأثير 

ويقتصر تطوير عمل المدرسة وتحقيق  قدرات قد تساعد على تكوين بيئة ذات خصوصية وتميز،

صادرة عن المناطق  قراراتالمديرين أو المعلمين في المدارس على تعليمات و أهدافها من جانب 

قراراتها وتعليماتها المركزية إلى التي ترتبط بدائرة مركزية هي وزارة التربية التي تصدر  يةالتعليم

ون قدرات متميزة أو ال ين أو المعلمين يمتلكوبالتالي كون المدير . جميع المؤسسات التابعة لها

ن ذلك ال يعد عامًال أساسيًا في مستوى مجاالت المناخ التنظيمي، وفي تهيئة البيئة يمتلكون فإ

العمل التربوي من أجل رفع المستوى العلمي  التنظيمية العلمية واالجتماعية المناسبة الستثمار

  .وهو الغاية المنشودة والهدف األسمى من العملية التربوية. لدى الطلبة

المكاني ومجال  -داللة إحصائية بين مستوى الذكاء البصري  فرق ذيأما ما ظهر من  

سوده ل تنظيمي تشير إلى أن طبيعة تواجد المعلمين والمديرين ضمن بيئة ومناخ عميقد  األلفة،

الحوافز  يوفر عالقات إنسانية طيبة ومشاعر ودية تؤدي إلى اإلحساس بالرضا الوظيفي الذي

، وقد ينتج عن طبيعة هذا المناخ في الكافية للتغلب على المشكالت والمصاعب التي تواجههم

على رؤية لمقدرة العمل االنتماء للمكان والقدرة على إدراك العالم البصري المكاني المحيط بدقة وا

األشياء بطرق مختلفة، ومن ثّم ترجمتها إلى أشكال بصرية باستخدام وسائل وتقنيات مختلفة، 
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لنفسي ليتمكن المدير أو المعلم إلى االستقرار الوظيفي واالطمئنان ا ومثل هذه اإلجراءات تحتاج

 . تعبير عنها وممارستها بشكل فّعال من ال

  التوصيـــات

 :ائج التي تم التوصل إليها توصي الباحثة بما يأتيفي ضوء النت   

عقد دورات تدريبية وندوات لمديري المدارس الثانوية ومعلميها تتعلق بالذكاءات المتعددة  -

 . وأهميتها لهم

لتعرف األسباب الكامنة وراء الدرجات المنخفضـة والمتوسـطة التـي حصـل  وصفيةإجراء دراسة  -

 .في معظم الذكاءات المتعددةعليها المديرون والمعلمون 

وتأكيد أهمية العالقات اإلنسانية  اخ التنظيمي في المدارس الثانويةقيام وزارة التربية بدعم المن -

 .والتفاعل االيجابي بين جميع العاملين في هذه المدارس عن طريق إقامة الندوات العلمية

أخرى، تتضمن متغيرات غير التي تم  إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على مراحل دراسية -

 .بحثها في هذه الدراسة
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- :أختي المديرة/ أخي المدير 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

مستوى الُذكاءات المتعددة لمديري المدارس الثانوية " تقوم الباحثة بإجراء دراسٍة بعنوان  

المديرين  التنظيمي في مدارسهم من وجهة نظر المناخفي دولة الكويت وعالقته  نمعلميالو 

، وذلك استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة الّتربوّية من جامعة " والمعلمين

 .الشرق االوسط

 .عهده فيكم من خبرة ودراية في اإلدارة المدرسية أونظرًا لما  

في المكان ) 1(كاءات المتعددة المرفقة ، ووضع رقم ختبار الذااءة فقرات التفضل بقر  رجوأ

ذا لم تنطبق الفقرة عليكم ، كما نطباق الفقرة عليكم ، وترك المكان فارغًا إاالمخصص لذلك في حالة 

 ربعة لكلألحد البدائل اأمام أ) ×(رجو قراءة فقرات استبانة الُمناخ التنظيمي المرفقة ، ووضع عالمة أ

 .فقرة ، معبرًا من خاللها عن رأيك في تلك الفقرات 

 . علمًا بأن هذه البيانات ال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط ، وستحاط بسرية تامة 

 واقبلوا فائق االحترام والتقدير

  الباحث                                                                                   

 ياسمين الظفيري                                                                               
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 المتعددة الذكاءات مقياس

 :جابة على فقرات المقياس إلتعليمات ا

دقة ، اذا لم تكن الجملة أمام كل جملة تشعر أنها تصفك ب) 1(أكمل كل قسم بوضع الرقم  -
 .شيئاً  فيهاأمام الجملة فارغة وال تضع  ترك المسافة التيك اتصف

 .المربع الموجود أسفل كل قسم يعبر عن حاصل جمع األعداد التي تمثل القسم  -
الذكاء الطبيعي: القســــم األول   

  الفقرة الرقم 

  أستمتع بتصنيف األشياء وفقًا لسماتها المشتركة 1

.القضايا البيئية مهمة بالنسبة لي  2   

  .يساعدني على فهم البيانات الجديدةتصنيف ال 3

4 . .أستمتع بالعمل في الحديقة   

.أعتقد أن الحفاظ على المتنزهات القومية أمر مهم 5   

.هرمي يعطي معنى لي في ترتيبٍ وضع األشياء  6   

.الحيوانات مهمة في حياتي 7   

.أحاول إعادة ترتيب منزلي من وقت آلخر 8   

  .علم النبات وعلم الحيوانو  حياءأستمتع بدراسة علم األ 9

    .أدرك الفروق الدقيقة في المعنى 10
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 يقاعي إلا - الذكاء الموسيقي:القســــم الثاني

  الفقرة الرقم 

.بسهولة  الموسيقيةأللحان أستطيع تتبع ا 1   

.الضوضاء واألصوات وجود في حالة زُأرك 2   

.سهل بالنسبة لي إليقاعالتحرك مع ا 3   

.ستمتع بعزف الموسيقىأ 4   

.أستجيب إليقاع الشعر 5   

.أتذكر األشياء عند وضعها في سياق موزون  6   

  .يكون التركيز صعباً عندما تكون هناك ضوضاء 7

.اإلصغاء إلى األصوات في الطبيعة يمكن أن يكون مريحًا جداً  8   

.لدراميةمن المسرحيات االموسيقية لها أكثر إثارة المسرحيات  9    

.من السهل علي تذكر إيقاعات األغنية 10   
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 الرياضي - المنطقيالذكاء : القســــم الثالث

  الفقرة الرقم

.يعرف عني بأني مرتب ومنظم 1   

.التوجيهات المحددة خطوة بخطوة تكون عونًا لي 2   

.لي سهالً  لة يكونحل المشك 3    

.غير المنظمين ناسالحبط بسهولة عندما أتعامل مع أُ  4   

.ذهنيكمال العمليات الحسابية  بسهولة في إأستطيع  5    

.ممتعة المنطقية  األلغاز 6   

  .ذا كانت األمور منظمةال إإ أعماليأن أبدأ  أستطيعال  7

.ترتيب األشياء يعد أمرًا جيداً  8   

.غير المنظمةنهاء األعمال بإأستمتع  9   

  اء ذات معنى لي أو ال أكون راضياً ال بدَّ أن تكون األشي 10

 

 

 

 



164 
 

 

 الذكاء الذاتي: القســــم الرابع

  الفقرة الرقم

.لألشياء" الكبيرة الصورة "من المهم أن أرى دوري في  1   

.الحياةبمناقشة األسئلة التي تدور حول أستمتع  2   

.الدين مهم بالنسبة لي 3    

   .برؤية العمل الفني أستمتع 4

  .سترخاء والتأمل مجزية بالنسبة ليالن اتماري 5

.ُأحب السفر لزيارة المناطق الخالبة 6   

.أستمتع بقراءة ما كتبه الفالسفة  7   

.أرى تطبيقها على أرض الواقعتعلم األشياء الجديدة أسهل عندما  8    

.ذكية في الكونالحياة المن  أخرى أشكالهناك  إن كانتأتعجب  9   

تصال بالناس واألفكار لنسبة لي أن أشعر بأني على اهم بامن الم 10
.والمعتقدات   
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 الذكاء االجتماعي : القســــم الخامس
  الفقرة الرقم

.مع اآلخرين يتفاعلم بشكل أفضل من خالل أتعلّ  1   

.رسمية والمناقشة الجادةال غيرأستمتع بالمحادثة  2   

.في الزيادة إفادة 3   

.بدور القائد مع األقران والزمالءغالباً ما أقوم  4   

.العالقات بشكل أكثر من األفكار واإلنجازات ُأقيمّ  5   

.بالنسبة لي نتاجية عاليةإالمجموعات الدراسية تكون ذات  6    

.أؤدي دورَا ضمن فريق العمل 7   

.بالنسبة لي األصدقاء مهمون 8   

.أو منظمات أنتسب ألكثر من ثالثة نوادٍ  9   

.المفردُأحب العمل  ال 10   
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 الحركي - الذكاء البدني: القســــم السادس

  الفقرة الرقم 

.أتعلّم بالعمل 1   

.أستمتع بعمل األشياء بيديّ  2     

.األلعاب الرياضية جزء من حياتي 3   

   .لفظية عندما اتصل باآلخرينالأستخدم التلميحات واإلشارات غير  4

. شرحأفضل من ال التوضيح 5   

.ُأحب الرقص 6   

  .حب العمل باألدواتأُ  7

.الخمول يمكن أن يجعلني أكثر تعباً من االنشغال بالعمل  8   

.ةالنشاطات الشخصية ممتع 9   

.نمط الحياة النشطة حيىأ 10   
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  غويالذكاء الل: لقســــم السابعا

  الفقرة الرقم

.هتماميتثير ا اللغات األجنبية  1   

.المواقع على شبكة اإلنترنت ستمتع بقراءة الكتب والمجالت وأ 2   

3 . .أحتفظ بمذكراتي   

.ألغاز الكلمات مثل الكلمات المتقاطعة والمبعثرة تكون ممتعة لي 4   

  .المالحظات يساعدني على التذكر والفهم تدوين 5

اإللكترونيأوالبريد/و خالل كتابة الرسائل تصل بإخالص مع أصدقائيأ 6   

.شرح أفكاري لآلخرين عليمن السهل  7   

  .أكتب من أجل المتعة 8

.لي تكون ممتعةوالبدائل باأللفاظ والكلمات  التورية 9   

.أستمتع بالحديث العام والمشاركة في المناظرات 10   
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 الذكاء العاطفي: القســــم الثامن

  الفقرة الرقم

  .تعلمي يؤثر في كيفية تجاهيا 1

  .حب المشاركة في القضايا التي تساعد اآلخرينأُ  2

  .أنا على وعي تام بمعتقداتي األخالقية  3

  .رتباط عاطفي بالموضوعا لديّ يكون م بشكل أفضل عندما أتعلّ  4

  .ليبالنسبة نصاف مهم إلا 5

  .قضايا العدالة االجتماعية تثير اهتمامي 6

   جماعةتماماً كالعمل في  فردي يمكن أن يكون منتجاً  العمل بشكلٍ  7

القيام بالشيء قبل أن أوافق  أحتاج أن أعرف لماذا يجب علىَّ  8
 .ئهعلى أدا

 

  .جهدًا أكثر إزاءهما أبذل  عندما أؤمن بشيءٍ  9

  .أنا مستعد لالحتجاج أو توقيع التماس  من أجل تصويب الخطأ 10
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 المكاني  - الذكاء البصري: القســــم التاسع

  الفقرة لرقما

  . إعادة ترتيب الغرفة وٕاعادة تصميمها ممتع لي 1

  .ياألعمال الفنية الخاصة بب بالقيام أستمتع  2

.أتذكر بشكل أفضل باستخدام الرسوم البيانية 3   

  .يةالترفيهبكل أنواع وسائل اإلعالم  أستمتع 4

  .بياناتي في تفسير النساعدترائط والرسوم البيانية والجداول الخ 5

.يجعلني أكثر اهتماماً باألغنية ىفيديو الموسيق 6   

.أستطيع استدعاء األشياء على هيئة صور عقلية 7   

.ُأجيد قراءة الخرائط والمخطوطات 8   

.األلغاز ثالثية األبعاد تضفي علي متعة كبيرة  9   

.أستطيع أن أتصور األفكار في ذهني  10   
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 )2(الملحق 

 التنظيمي المناخ وصف بانةاست
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 استبانـة وصف المناخ التنظيمي

 :فقرات المقياس  عنجابة تعليمات اإل

 : جابة الصحيحةأمام الفقرة وتحت اإل) x(شارة أرجو وضع إ -

 

 الـفـقـرات الرقم
 دائماً 

4 
 غالباً 

3 

 أحياناً 

2 

 نادراً 

1 

 الهيئـة التدريسـية هم من بين زمالئهم أعضاء معلمينأقرب األصدقاء لل 1
 .في هذه المدرسة

    

     . مزعجفي هذه المدرسة  علمينسلوك الم 2

وقتًا بعد الدوام المدرسي مع الطلبـة الـذين يعـانون مـن  معلمونيقضي ال 3
 .مشكالت خاصة

    

      . تتوافر التعليمات الستخدام األدوات التعليمية 4

هيئــة التدريســية لزيــارتهم فــي هــم مــن أعضــاء الءزمال معلمــونيــدعو ال 5
 .منازلهم

    

     .تعارض األغلبية معلمين دائمًا ماهناك أقلية من ال 6

      .الكتب اإلضافية متوافرة لالستخدام في الصف 7

     .وقتًا كافيًا إلعداد التقارير اإلدارية علمونيعطى الم 8

     .ء الهيئة التدريسيةالخلفية العائلية لزمالئهم من أعضا علمونيعرف الم 9

الهيئـة التدريسـية الـذين  أعضـاءضـغطًا جماعيـًا علـى  علمونيمارس الم 10
 .يخالفون رأي الجماعة

    

      .جتماعات الهيئة التدريسية شعور بضرورة إنجاز العملايسود  11

     .تشكل األعمال الكتابية عبئًا ثقيًال في هذه المدرسة 12
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     .إلى زمالئهم عن حياتهم الخاصة نعلمويتحدث الم 13

     .متيازات خاصة من المديراللحصول على  علمونيسعى الم 14

     .في غرفة الصف الستخدامهاالتجهيزات المدرسية متوفرة  15

      .جهدًا كبيراً  طلبةالتقارير المتعلقة بتقدم اليتطلب إعداد  16

     .في المدرسةالدوام ناء أثفي  في لقاءاتهم علمونيستمتع الم 17

أثنـاء الحـديث فـي اجتماعـات الهيئـة فـي بعضهم بعضًا  معلمونيقاطع ال 18
  .التدريسية

    

      .في هذه المدرسة أخطاء زمالئهم معلمينيتقبل معظم ال 19

     .على المعلمين متطلبات لجان عديدة 20

     .غير الرسمية علمينيسود المرح لقاءات الم 21

أســـئلة ال معنـــى لهـــا فـــي اجتماعـــات أعضـــاء هيئـــة  علمـــونيســـأل الم 22
   .التدريس

    

     .خدمة الحراسة متوفرة عند الحاجة 23

     .مع واجباتهم التعليمية علمينتتداخل الواجبات الروتينية للم 24

     .تقاريرهم اإلدارية بأنفسهم علمونيعد الم 25

      .ي اجتماعاتهم إلى التشعبف معلمينتميل مناقشات ال 26

      .في المدرسة روحًا معنوية عالية علمونيظهر الم 27

     .علمينالمرسومة لمساعدة الم مهماتهيخرج المدير عن    28

     .في حل مشكالتهم الشخصية علمينيساعد المدير الم 29

     .في هذه المدرسة إلى االنعزال علمونيميل الم 30
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     . أعمالهم بنشاط وحيوية وسرور علمونالم ينجز 31

     .يقدم المدير مثاًال يحتذى به في العمل الجاد 32

     .علمينيقدم المدير بعض الخدمات الشخصية للم 33

     .غرف الصفيةالهم في يتناول المعلمون غداء 34

     .في هذه المدرسة عالية علمينلمل الروح المعنوية 35

     .م المدير النقد البناءيستخد 36

ــدوام لمســاعدة  37 ــى إنجــاز  المعلمــينيبقــى المــدير فــي المدرســة بعــد ال عل
  .أعمالهم

    

     .صغيرة مختارة يجتمع المعلمون سوية في مجموعات 38

     .يتخذ المدير كافة القرارات المتعلقة بالبرنامج المدرسي 39

     .بالمدير يومياً  علمونيتصل الم 40

      .يهيئ المدير نفسه بشكل جيد قبل التحدث في المناسبات الرسمية 41

     .تسوية خالفاتهم البسيطة على لمعلمينيساعد المدير ا 42

      بنفسه علمينيضع المدير برنامج عمل الم 43

     .المدرسة في أوقات فراغهم في أثناء اليوم الدراسي علمونغادر المي 44

     .يبذلون أقصى طاقاتهم في العمل علمينالمدير من أن الميتأكد  45

ن على اختيار أي مـن المـواد الدراسـية التـي سـيتم المدير المعلمي ساعدي 46
 .تدريسها

    

     .بنفسه علمينيصحح المدير أخطاء الم 47

     . يتحدث المدير كثيراً  48
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      .األسباب الموجبة للنقد علمينيوضح المدير للم 49

      .علمينأفضل للم رواتبيسعى المدير للحصول على  50

      .بشكل واضح علمينحدد الواجبات اإلضافية للمتُ  51

     .التعليمات التي يضعها المدير غير قابلة للنقاش 52

     .علمينيسعى المدير للمحافظة على المصالح الشخصية للم 53

      .معلمينمتاحة الستعمال الخدمات السكرتاريا المدرسية  54

يــدير المــدير اجتماعــات الهيئــة التدريســية بنفســه وكأنهــا مــؤتمر لرجــال  55
  .األعمال

    

     .علمينيحرص المدير على الحضور إلى المدرسة قبل وصول الم 56

     .يعمل المعلمون معًا إلعداد التقارير اإلدارية 57

     . جدول أعمال دقيق وفق علمينتنظم اجتماعات الم 58

لمناقشـــة التقـــارير  أساســـي شـــكلاجتماعـــات الهيئـــة التدريســـية تكـــون ب 59
  .اإلدارية

    

       .األفكار الجديدة التي يطلع عليهاب معلمينالمدير ال خبريُ  60

      .المدرسةفي  ترك العمل علمون عنيتحدث الم 61

       .مواد التي يدرسونهافي ال علمينيتأكد المدير من كفاءة الم 62

      .من السهل فهم المدير  63

     .زيارة المشرف التربويبنتائج  علمونُيخبر الم 64
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 )3(الملحق 

 الدراسة اتيأد ميمحكِّ  قائمة
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 قائمة محّكمي أدوات الدراسة

 

 

 التخصص االسم 

 لتدريسالمناهج وطرق ا االستاذ الدكتور جودت أحمد سعادة .1

 مناهج البحث العلمي واإلحصاء األستاذ الدكتور عبد الجبار البياتي .2

 المناهج وطرق التدريس الدكتور حسين الهدبة .3

 المناهج وطرق التدريس الدكتور عبداهللا العازمي .4

 تدريسالمناهج وطرق ال الدكتور غازي جمال خليفة .5

 وطرق التدريسالمناهج  الدكتور محسن محمود الصالحي .6

 علم نفس تربوي الدكتور محمد محمد المغربي  .7

 المناهج وطرق التدريس الدكتور محمد الظفيري  .8

 دارة تربويةإ الدكتور مطلق العنزي .9

 دارة تربويةإ الدكتور مشاري الحسيني  .10
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 )4(الملحق 

 المراسالت الرسمية 
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