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وعالقته بالقيادة  الثانوية الخاصة التي تدرس المنهاج البريطاني المدارس لدى مديري الثقافي الذكاء
 مارة دبيإاإلبداعية في 
 

 إعداد:
 مد موسىحأريم محمد فوزي 
 

 شرافإ
 الشريفيعبد مهدي عباس  تورستاذ الدكاأل

 
 الملخص
 

الثانوية الخاصة التي تدرس  المدارس لدى مديري الثقافي لى تعرف الذكاءإهدفت هذه الدراسة   
ا ومعلمة، ( معلمً 444مارة دبي، وقد تكونت العينة من )إالمنهاج البريطاني وعالقته بالقيادة اإلبداعية في 

حداهما لقياس درجة الذكاء الثقافي للمديرين، واألخرى لقياس درجة إداتان لجمع البيانات، أت واستخدم
ظهرت نتائج الدراسة أالتأكد من صدقهما وثباتهما. و  ادة اإلبداعية في مدارسهم، وقد تمّ يممارستهم لنمط الق

مارة دبي إفي  البريطانياج التي تدرس المنهالخاصة الثانوية ن درجة الذكاء الثقافي لمديري المدارس أ
من وجهة نظر المعلمين، كما أظهرت وجود عالقة ودرجة ممارستهم للقيادة اإلبداعية جاءتا مرتفعتين 
بين درجة الذكاء الثقافي لمديري هذه  (α ≤ 1.14) ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى

كما أظهرت النتائج كافة،  لألبعادم أرجة الكلية داء لللنمط القيادة اإلبداعية سو المدارس ودرجة ممارستهم 
في درجة الذكاء الثقافي لمديري المدارس  (α ≤ 1.12)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

عزى لمتغير الجنس، ولصالح االناث، ولم تكن هناك التي تدرس المنهاج البريطاني ت  الخاصة الثانوية 
هناك فروق ذات داللة  كما لم تكنالخبرة والمؤهل العلمي.  يعزى لمتغير ت   إحصائيةفروق ذات داللة 

لمتغيرات الجنس، عزى ، في درجة ممارسة المديرين للقيادة اإلبداعية ت  (α ≤ 1.12)إحصائية عند مستوى 
 والخبرة، والمؤهل العلمي.

، المدارس الثانوية الخاصة في الكلمات المفتاحية: الذكاء الثقافي، المنهاج البريطاني، القيادة اإلبداعية
 دبي
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Abstract 

 

 This study aimed at finding out the cultural intelligence of private 

secondary school principals that teach the British curriculum and its relation to 

creative leadership in the Emirate of Dubai. The sample of the study consisted of 

(331) male and female teachers. Two tools were used to collect data. The first 

was to measure the degree of cultural intelligence of principals. The second was 

to measure their practice of creative leadership in their schools. Validity and 

reliability of the two tools were assured. The findings of the study showed that 

the degree of cultural intelligence of private secondary school principals that 

teach the British curriculum in the Emirate of Dubai and the degree of their 

practice creative leadership were high. There was a positive significant 

relationship at (α ≤ 0.01) between the degree of cultural intelligence of the 

principals and the degree of their practice of creative leadership, for the total 

scores and all dimensions. The findings showed that there were significant 

differences at (α ≤ 0.05) in the degree of cultural intelligence of private 

secondary school principals that teach the British curriculum attributed to sex 

variable in favor of female teachers. There were no significant differences at (α 

≤ 0.05) in the degree of cultural intelligence attributed to experience and 

academic qualification variables. There were no significant differences at (α ≤ 

0.05) in the degree of practicing creative leadership by principals attributed to 

sex, experience and academic qualification variables. 

 

Keywords: Cultural Intelligence, British Curriculum, Creative Leadership, 

Private Secondary Schools in Dubai. 
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها
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 الفصل األول

 وأهميتهاخلفية الدراسة 

  مقدمة

من مواكبة العصر الحالي  بها ليتمكن واالرتقاءتطوير ذاته لمتنوعة  انسان أساليب وطرقً اإل اعتمد     

ا على تفكيره وذكائه يجابً إبرفع مستوى أدائه وتحسينه بما ينعكس  االهتماممن خالل  وتحدياته،ومتغيراته 

الكافي  باالهتمام لم يحظ  إال أنه  اإلنسان،والذكاء الثقافي أحد أنواع الذكاءات المتعددة لدى  عام،بشكل 

تمكن الفرد من التعامل والتفاعل مع الثقافات المتنوعة إنسانية  مقدرةصفته ب والدراسة،من حيث البحث 

 العالم.على مساحات واسعة من  باالنتشارالتي أخذت 

لتنوع  اظرً ، وفق ما قاله الخبراء، نالعربية لتوسيع الوعي في المنطقة امثاليً  ابي مكانً د إمارة وتعدّ      

 يزيد عدد الجنسيات إذ ،ن للتعامل مع تلك الثقافات المختلفةاإلماراتيين والوافديوحاجة العاملين  ،الثقافات

، تمثل ثقافة مختلفة لكل منها جنسية (211) تعيش على أرض دبي أكثر من المختلفة التيوالثقافات 

وأصبحت اللغة اإلنجليزية اللغة اليومية لكثير من  ،لهجة (411) تحدثقومية وت (421)أكثر من 

المؤسسات  هذه الضروري أن تستفيد فمن ،الخاصة والجامعات التعليمية القطاعات، خاصة المؤسسات

، وتعمل لديها ولدى طلبتها "الذكاء الثقافي"ي من هذه الحقيقة، كي تنمّ  بقادتها التربويين التعليمية ممثلة

 ضلأفالى نتائج  والتعاون معه من أجل الوصول ،وتقّبل الفكر اآلخر، واإلبداع على تنشيط روح االبتكار

 .(2144، لإلحصاءالهيئة االتحادية التنافسية (
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 واإلدارة يد مجموعة من الباحثين المتخصصين في علم النفس  علىظهر مفهوم الذكاء الثقافي      

 آنغو يرلى إ" صدرأ وقد ،الثقافي عالتفاعل الكفء في المواقف التي تتميز بالتنو  علىالفرد  مقدرة لىإليشير 

(Earley & Ang) الثقافات( الفردية عبر تفاعالتالبعنوان )م 2114تاب في الذكاء الثقافي عام ول كأ، 

إقامة  على الفرد  مقدرةأنه  علىالذكاء الثقافي كثير من العلماء والباحثين الذين فّسروا المفهوم دعم  كما 

فهم  ىعل ومقدرته ،شخصية تتسم بالكفاءة مع أشخاص ينتمون لثقافات مختلفة عن ثقافتهعالقات 

بشكل توافقي في تلك الثقافة التي  شاراتواالستجابة لهذه اإل ،والرموز اللفظية وغير اللفظيةاإلشارات 

 (.2144 ،لياسإ) صليةاألتختلف عن ثقافته 

هم كم هائل من الجوانب على ف المقدرةيشمل  الثقافي الذكاءن أ إلى (2142) ت الشهرانيأشار و     

فإن  المنظور،هذا  ومن العاطفي،حين ينتهي الذكاء  أيبد األخرى،افات المعرفية واالنفعالية في الثق

 مقدرةكن لديه الإذا لم ت الثقافي الذكاء محدود يكونالمرتفع في ثقافته قد  العاطفييتميز بالذكاء  اشخصً 

 لمفهوم ولفهم أوضحلها، االستجابة المثالية المالئمة  ىعل مقدرةالفهم السريع للتباينات الثقافية وال ىعل

 مدخالً  يعدّ  العاطفيالذكاء أن لى إ (Earley & Peterson, 2014) بترسونإيرلي و أشار الذكاء الثقافي 

 الثقافي.للذكاء 

 :(2142، هي )الشهراني ،وللذكاء الثقافي ثالثة مكونات أساسية    

ناصر الثقافية ععلى تحليل ال والمقدرة ،المكون المعرفي الذي يتمثل في فهم الفروق بين الثقافات -

 واستخدامها في السلوك الشخصي.

والرسائل غير اللفظية  واإليماءاتعلى فهم اإلشارات الجسمية والعادات  المقدرةالمكون الفيزيقي وهو  -

 . ةحدذات المعنى التي تحددها كل ثقافة على 
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فراد الذين األالفرد على التعاطف وتفهم المشاعر وأفكار  مقدرةلى إالمكون االنفعالي والذي يشير  -

  .باينةلى ثقافات متإينتمون 

القرارات في مواقف  اتخاذعلى  مقدرةالذكاء الثقافي المرتفع يظهرون  من ذوي األشخاص إن     

وهذا ما يضفي أهمية  المواقف،على التوافق في كثير من  مقدرة أكثرنهم أكما  الحضارية،التفاعالت 

إبداعية وحضارية  مقدراتلى إوالذي يحتاج  ثقافاتالتفاعل بين الودواعي  العولمةكبيرة في ضوء متغيرات 

 (.2011 فراد )شباط،األعند 

بالثقافة والتربية من خالل بدأت المنظمات والمؤسسات المختلفة االهتمام  ثقافي،لوجود تنوع ا ونظرً      

مم المتحدة للتربية والعلوم عالن منظمة األإلى االهتمام بتنوع الثقافات ومنها إبعض المبادرات التي تدعو 

عالن المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم وا المؤتمرات  عن فضالً لثقافة حول التنوع الثقافي، والثقافة، وا 

المؤتمر الدولي  المؤتمرات،من هذه و وتوضيح أهميتها  بالثقافة،مفاهيم الخاصة اللنشر  التي عقدت الدولية

زيادة االهتمام بالتنوع الثقافي، بدأ كثير من ل(. ونتيجة 2115ام )حوار الحضارات والتنوع الثقافي ع

فراد على التفاعل اإليجابي األ مقدرة ليات لتنميته لتعزيزوعملوا على ابتكار آ دراسته،لى إه الباحثين باالتجا

إلدارة وا النفس مجال علم في الثقافي الذكاء مفهوم ظهر الجهود هذه ومن مع من يختلفون عنهم بالثقافة.

 (.2142 صالح،)

 يالحظ اختالفإذ  التعليم،في المؤسسة الواحدة وخاصة مؤسسات دبي تتعدد الثقافات مارة إفي و      

على مستوى الطلبة في مختلف المراحل  والتنفيذية، وكذلكالمتوسطة و العليا  اإلدارات كل من الثقافات في

 ا في نجاح المؤسسة التي يديرها.حاسمً ا دورً للمدير الذكاء الثقافي  ، لذلك يؤديالدراسية
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على  والمقدرةالقادة الذين يتميزون بالذكاء الثقافي تكون لديهم المهارة  نأ لىإ( 2115)غباين  أشارو      

كيفية التصرف والتفاعل بشكل طبيعي في ضوء تعدد الثقافات المختلفة في مكان العمل الواحد، من خالل 

 هولة ردود األفعال اإليجابية لديهم.وس األخطاءفي تجنبهم الوقوع 

الدراسات ادة اإلبداعية، فقد أظهرت المدخل األساسي للقي من الذكاء الثقافي يعدّ  المدير ن تمكنإ     

 Alon) أنواعها وخاصة اإلبداعية اختالفا في القيادة على ن الذكاء الثقافي له دور مهم جدً أواألبحاث 

, 2008eDyn Van& Higgins, 2005; Ang & )  مراحل التربوية ومن هو عامل مهم في اإلدارة و

التعليم المختلفة وخاصة المرحلة المدرسية النهائية في دبي والتي تتنوع فيها الثقافات وتدرس البرامج 

  .األجنبية والدولية خاصة البريطانية واألمريكية

 الهدف، ووضع وصياغة البعيدة، الرؤية ابتكار عملية :بأنها اإلبداعية القيادة (2114) الطالب فعرّ     

 في االعتبار اآخذً  ،المستقبلية الرؤى الذي يصوغ هو المبدع والقائد التعاون، وتحقيق ستراتيجية،اإل

 تلك اتجاهب للتحرك دةيرش ستراتيجيةإ يضعو  األطراف المعنية، لجميع المدى عيدةب المشروعة المصالح

 في اضروريً  اأمرً  معها العمل أو توافقها أو تعاونها ديعّ  والتي له، ةالرئيسالقوى  مراكز دعم يضمن الرؤى،

 اأساسيً  تحركها يعدّ  والتي حوله، من للعمل ةالرئيس قوىال همم يستنهض كما التحرك المطلوب، إنجاز

 .الحركة ستراتيجيةإ لتحقيق

يجاد حلول جديدة إلى مقدرة القائد ع :فمنهم من عرفها بأنها اإلبداعية،لقيادة وتعددت تعريفات ا  

على االستقاللية وتطوير األداء  العاملينويشجع  الة،فعّ لى قرارات إوالتي يقوم بتحويلها  العمل،لمشكالت 

  .(2111 ،عباس)ويعمل على تزويدهم باألنشطة واألساليب والوسائل التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم 
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ير غلى جمع األفكار الجديدة وتنظيم عالقاتها الشخص القادر ع بأنه: بداعياإلالقائد وعرف       

والدور القيادي ينبعث من كون القائد المبدع هو الذي يرى المشكلة  لإلبداع،ا مترابطة وجعلها مركزً ال

 (.2112، )السليمبطريقة مختلفة عن غيره 

والرغبة في  ،ريياالنفتاح نحو التغ تتمثل فيتوجد عالقة وثيقة تربط بين اإلبداع والعمل القيادي و   

 .(2111عباس، ) اآلخرينوالثقة في مقدرات  ،والمقدرة على التحكم في البيئة ،ى المشكالتإلالتعرف 

المرونة في العمل من خالل النظر إلى األشياء من  :ومن بين الخصائص التي يتمتع بها القادة المبدعون

على التحليل، والمقدرة على اكتشاف  والمقدرة ،(2112)حمود،  منظور جديد غير ما اعتاد الناس عليه

عن الشجاعة  فضالً  ،(2112والخروج عن المألوف )السليم،  ،(2114 العالقات بين العناصر )السميري،

  (.2112والثقة في الذات )حمود، 

ن اإلدارة الفاعلة تقضي بأن أساليب  والغد،ال تصلح إلدارة اليوم  سن أساليب إدارة األمإ        اختياروا 

عدادهم قادة ال قدرات مفالهدف هو إعادة تشكيل  ،رعتبافي االا تقدم ميجب أن تختلف لتأخذ كل وا 

عاد صياغة سياسات التدريب والتطوير والمسار ت  وأن  إبداعيين،لى قادة إالمديرين والرؤساء ليتحولوا 

 .(2114 ،)مصطفىلى قيادة إبداعية مؤثرة إالوظيفي 

  مشكلة الدراسة

التعامل مع جميع  الفرد نسان، فمن خالله يستطيعاإلفي حياة  امهمً ا اء الثقافي دورً الذكيؤدي      

لذكاء الثقافي في وجود مستوى الثقافات المختلفة مهما كان تنوعها واختالفها ومستوياتها، وال تكمن أهمية ا

نما ،منه يتمتع به الفرد وخاصة القائد التربوي عال نسان العملية وخاصة اإلحياة  في توظيفهفي كيفية  وا 

من ظروف تحتم  هذه الدراسة في محاولة لفهم ما يمر به المجتمع التربوي مشكلة ومن هنا تبرزالتربوية، 
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مارة إجنبية ودولية في أ مناهجمديري المدارس الخاصة التي تدرس لدى الذكاء الثقافي  موضوعب االهتمام

من مراحل التعليم في المراحل األخيرة  وخاصة  ،دبي وعالقتها بدرجة ممارستهم للقيادة اإلبداعية

 .المدرسي

وعالقته بمتغيرات أخرى مثل وأوصى بعض الباحثين بإجراء دراسات تبحث في الذكاء الثقافي   

وأوصت دراسة جالب  ،(2142، والرضا الوظيفي كما في دراسة الشهراني )الدافعية، والضغوط النفسية

( في دراسته الطلبة 2142وشجع النملة ) الخاصة بالذكاء الثقافي. ( بإجراء مزيد من الدراسات2144)

السعوديين المبتعثين إلى دول االغتراب على التحلي بدرجة عالية من الذكاء الثقافي، وتبني الثقافات 

 المختلفة مؤقًتا مما يسّهل عليهم اختيار ما يفيد منها لتحقيق أهدافهم.

المختلفة؛ مثل اسات تتناول القيادة اإلبداعية في المنظمات جراء در بإ الباحثينوأوصى عدد من   

  (.2114(، ودراسة الباز )2113(، ودراسة الجابري )2111دراسة القرشي )

ما درجة الذكاء الثقافي تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال اآلتي:  ،وفي ضوء ما تقدم  

وما عالقته بالقيادة  ؟إمارة دبيفي المنهاج البريطاني لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة التي تدرس 

 للمديرين من وجهة نظر المعلمين؟اإلبداعية 

  وأسئلتهاهدف الدراسة 

الثانوية الخاصة في  المدارس لدى مديري الثقافي الذكاءدرجة  لىعالتعرف  لىإالدراسة  هذهت فهد      

وجهة نظر  اإلبداعية منبدرجة ممارستهم للقيادة  وعالقتهالمنهاج البريطاني مارة دبي التي تدرس إ

 :االتيةاألسئلة  عنخالل اإلجابة  من، المعلمين
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المنهاج  التي تدرس الثانوية الخاصة مديري المدارسلدى  الثقافي الذكاء درجة : ماالسؤال األول

 من وجهة نظر المعلمين؟بإمارة دبي  البريطاني

للقيادة المنهاج البريطاني  التي تدرسالخاصة وية الثان سالمدار  يمدير  ممارسة درجة ما: السؤال الثاني

 من وجهة نظر المعلمين؟ بإمارة دبي اإلبداعية

درجة الذكاء  بين( α ≤ 1.12) مستوىذات داللة إحصائية عند  ةارتباطيعالقة  توجد: هل السؤال الثالث

دبي بإمارة  ج البريطانيالمنهاالتي تدرس  الثانويةالثقافي لدى مديري المدارس الخاصة 

 اإلبداعية؟ممارستهم للقيادة  ودرجة

درجة الذكاء الثقافي في  (α ≤ 1.12)عند مستوى  إحصائيةفروق ذات داللة  توجد: هل السؤال الرابع

عزى ت  بإمارة دبي المنهاج البريطاني تدرس  الثانوية الخاصة التي لدى مديري المدارس

    هل العلمي؟والمؤ  ،والخبرة ،لمتغيرات الجنس

في درجة ممارسة  (α ≤ 1.12)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  توجد: هل السؤال الخامس

للقيادة  دبي البريطاني بإمارةالمنهاج تدرس  الخاصة التي الثانوية مديري المدارس

 لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي؟ عزىاإلبداعية ت  

 أهمية الدراسة

 :ماه ،الدراسة في جانبين تتضح أهمية هذه

 النظرية:األهمية 

  مارة دبي إا في المكتبة العربية عامة والمكتبات المنتشرة في ا مهمً مرجعً هذه الدراسة ن تكون أيؤمل

 خاصة. الفجيرة(م القيوين، راس الخيمة، أظبي، الشارقة، عجمان،  بوأاألخرى ) واإلمارات
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  ومدخالً  ،وللقيادة اإلبداعية وأبعادها للذكاء الثقافي مناسبً  اا نظريً مرجعً هذه الدراسة ن تكون أيؤمل 

 التربوي.لدراسات أخرى في المجال 

 التطبيقية:األهمية 

  في وزارة التربية والتعليم اإلماراتية التخاذ القرارات المناسبة  المسؤولينأن تفيد يتوقع من هذه الدراسة

 اإلبداعية.ري الذكاء الثقافي والقيادة مديري المدارس الثانوية في ضوء متغي اختيارفي 

  التي تواجه القادة التربويين  كالتن تفيد الدراسة المرشدين التربويين في عالج بعض المشأمن الممكن

من ثقافات  مع الطلبة الختالف الثقافات، وكذلك تفيد المعلمين والمعلمات في كيفية التعامل مع الطلبة

 متنوعة.

  ا لدراسات وأبحاث على مراحل دراسية أخرى بما توفره من أدب ن تكون منطلقً أمن هذه الدراسة يؤمل

 وثباتهما.التأكد من صدقهما  تمّ  نوأداتي ،نظري ودراسات سابقة

  مصطلحات الدراسة 

جرائيً تعريفها مفاهيميً  ورد في هذه الدراسة عدد من المصطلحات تمّ      وكما يأتي:  ،اا وا 

 الذكاء الثقافي  

شكل معين  :( الذكاء الثقافي بأنه2144ليهما في الريان )إ(، المشار 2114) شميت وهنترعرف      

 في حاالت التباين الثقافي.  ااإلدراك والتفكير والتصرف عمليً  من أشكال الذكاء يركز على قابليتي

املين في مقدرة القائد ومرونته على التفاعل مع جميع الع :ا بأنهويعّرف الذكاء الثقافي إجرائيً    

تطويرها واستخدامها في هذه  كما تقاس باستبانة الذكاء الثقافي التي تمّ  ،المدرسة على اختالف ثقافاتهم

 الدراسة.
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 الذكاء الثقافيأبعاد 

 (Shannon & Begley, 2008) وبجلي شانونبعاد عرفها أيتكون الذكاء الثقافي من أربعة    

 :اآلتي على النحو

ما  إدراكن الفرد من لتي تمكّ الك العمليات العقلية هو ت :(Metacognitive) وراء المعرفة عد ماب   .4

 مختلفة.ثقافات  منا يتعرض لمواقف وخبرات عندميدور حوله 

التشابه واالختالف بين  ألوجه فردعد بفهم اليهتم هذا الب   :(Cognitive) الثقافي المعرفي الذكاء عدب   .2

 ي العام والخرائط الذهنية للثقافات المختلفة. الثقافات وانعكاسها على الهيكل المعرف

في نطاق تعدد الثقافات  اآلخرينعلى التفاعل مع  المقدرة: هو (Behavioral) الذكاء السلوكيعد ب   .4

 اللفظية.اللفظية وغير  االتصاالتمن خالل 

ات األخرى هة الثقافيقصد به مصلحة الفرد التي تدفعه لمواج :(Motivational) الذكاء الدافعيعد ب   .1

 .فرادهاأوالتفاعل مع 

عقلية تتيح للفرد  مقدرةن لتكوّ  بعضاا متعددة األوجه تختلف عن بعضها بعادً أن الذكاء الثقافي يجمع إ   

ولكنها  ابعضً و ال ترتبط مع بعضها أبعاد الذكاء الثقافي قد ترتبط أن أكما  ،التوافق مع الثقافات المختلفة

ما وراء المعرفة، أبعاد ن أا للذكاء الثقافي، وباختصار يمكن القول دقيقً  مالً ا شاتمثل في النهاية مفهومً 

 Ang & Van) الثقافيقدرات مختلفة تحقق معنى الذكاء مال إما هي  ي، والسلوكيافعوالمعرفة، والد

Dyne, 2008.) 
فراد أون من التي حصل عليها المستجيب الدرجة :بأنه اإجرائيً بعاد األربعة األعد من ويعرف كل ب    

 عد.جاباتهم عن الفقرات الخاصة بكل ب  إعينة الدراسة، من خالل 
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 القيادة اإلبداعية

و استحداث نهج أو أو تجديد أقدرة على تغيير مال :( القيادة االبداعية بأنها4553) العياصرة فعر    

 الحديث. سلوب جديد واستعماله بتقنيات حديثة مع متطلبات البيئة ومناسبة لتطلعات العصرأ

عليها أفراد العينة من المعلمين  حصلالدرجة التي  :بأنها جرائياً إبداعية اإلالقيادة  وتّعرف  

 الدراسة. واستخدامها في هذهتطويرها  دة اإلبداعية التي تمّ والمعلمات من خالل إجاباتهم عن استبانة القيا

 بعاد القيادة اإلبداعيةأ

جرائيً ا تية التي عرفت مفاهيميً اآلعاد تتكون القيادة اإلبداعية من األب    يأتي:كما  اوا 

 للمشكالت الحساسية .1

دراك المشكالت تحسس على المقدرة ا:بأنه للمشكالت ( الحساسية2115) اهلل خير فعرّ       طبيعتها، وا 

 اآلخرون. يالحظه لم خاطًئا شيًئا هناك نأ يالحظ والمبدع

 المثابرة. 2

 االنفعالي النضج في والزيادة وليةالمسؤ  لوتحمّ  اإلنجاز على واإلصرار العزيمة قوة المثابرة تعني    

وصبر  تحدّ  فيها التيلألعمال  والميل ،للمشكالت جديدة مبتكرة حلول إلى للوصول العمل في واالستمرار

  .(2004، حريم)

 األصالة. 3

 لم نادرة أو مدهشة أو ديدةج أفكار توليد على الفرد مقدرة :بأنها صالة( األ2115) اهلل خير فعرّ     

 أصالته. درجة زادت الفكر شيوع قل وكلما مألوف، غير نتاجإ وهي ليها،إ أحد يسبقه
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 المبادرة. 4

 الواعي واالبتكار والتصرف المقدرة على اإلبداع في تتمثل داريإ ومبدأ اإلبداعية السمات من سمة هي   

 على ويحفزهم العاملين الذي يشجع الصحي لمناخا في المبادرة وتظهر، المواقع مختلف في والسريع

 (.2111)القرشي،  المبادرات

 أما التعريف اإلجرائي لهذه األبعاد األربعة فهو:   

الدرجة التي حصل عليها المستجيبون من المعلمين والمعلمات من أفراد عينة الدراسة من خالل 

  عد.ب  عن الفقرات الخاصة بكل  استجاباتهم

  حدود الدراسة

 : معلمو المدارس الثانوية الخاصة ومعلماتها التي تدرس المنهاج البريطاني.الحدود البشرية -

 : إمارة دبي.الحدود المكانية -

 .2140/2143 : العام الدراسيالحدود الزمانية -

 محددات الدراسة

ستجابات داتين وثباتهما، ومدى الدقة والموضوعية في ااألتحددت نتائج هذه الدراسة بدرجة صدق      

ن تعميم النتائج ال يتم إال على أ المجتمع الذي سحبت منه عينة فراد العينة عن فقرات أداتي الدراسة، وا 

 هذه الدراسة والمجتمعات المماثلة فقط.
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 الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة
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 الفصل الثاني

 الدراسات السابقة و دب النظري األ

الذكاء الثقافي )دب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيري الدراسة األهذا الفصل  ضمنت       

   يأتي: وكما ،اإلبداعية(والقيادة 

 دب النظري األ: أولا 

 :تيةاآللى الموضوعات إالتطرق  تمّ 

 مفهوم الذكاء

 أنواعأنه  على بينهم اتفاق فثمة ومع ذلك ،النفس علماء جميع يرضي للذكاء واحد تعريف يوجدال     

 يشتمل التحديد واضح غير مفهوم فالذكاء ،اإلنساني الذكاء مجال في تدخل التي والمعرفة العقلي النشاط

 (.2111، والخزندار المسائل المعقدة )عفانة وحل واالستدالل اإلدراك على

عملية،  أمكانت نظرية أء مقدرات عقلية مختلفة تتفاعل لحل المشكالت سوا :نهبأ الذكاء ويعّرف    

الذين يمتلكون درجة مرتفعة من الذكاء لديهم مقدرات عقلية جيدة كالتخيل والتجريد والحكم  فاألفراد

و بيئية أن تعود لعوامل وراثية أفراد يمكن األن الفروق الفردية في مستوى الذكاء بين أواالستدالل، و 

 (. 4555، )عدس

إمكانية الحصول على المعرفة وفهمها، واستخدام هذه المعرفة في  :بأنه (2110) وعرفه كارتر      

مكانية التي تعمل على مساعدة الفرد وتمكنه من التعامل مع اإلو أنها تلك المقدرة، ، إجديدةمواقف 

 المواقف الحقيقية، واالستفادة الفكرية من التجربة الحسية.
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 تجاه مختلف والسلوكي فراد على التكيف الفكرياأل مقدرة :الذكاء بأنه( 2114) العنيزات عٌرفتو       

 .سابقة تجارب من االستفادة على المقدرةمثال ذلك  لها،يتعرضون  وأيواجهونها  التي المواقف

المقدرة على الحكم السليم، وهو  :أنه( ب2141ه في الفقهاء )إلي المشار (Binet) وعرفه بينيه  

ه الفكر في اتجاه معين واالستمرار في هذا االتجاه، والفهم، هي: توجي ،يشتمل على أربعة عناصر مهمة

 واالبتكار، ونقد األفكار ووزن قيمتها. 

ونقلها من المعرفة  ،وتطبيقها، وبناء المعرفة وتحسينهاالمقدرة على المعرفة  :نهأا بوعرف أيضً   

وقنديلجي، رار )العلي، لى المعرفة التي يمكن استخدامها في عملية التخطيط واتخاذ القإاالحتمالية 

 .(2142 ،والعمري

مقدرة شخصية  :بأنهالذكاء تعريف يمكن ختلفة للذكاء، ليه من تعريفات مإالتطرق  تمّ  وفي ضوء ما       

في مختلف األمور الجديدة والمقدرة على التفاعل والتكيف  إدراكفراد بعضهم عن بعض في األز تميّ 

 . السابقةاالستفادة من التجارب ب وحل المشكالت ،المجاالت الحياتية

 أنواع الذكاءات 

 ،واالنسجام التناغم هذا مثل فقدت ما إذا تكون كذلك وال بتناغم، معاً  الذكاء أنواع جميع تعمل  

 :(4555، )عدس هي األنواعوهذه 

ضره الفرد في حا ينفع بما واستخدامها االجتماعية العالقات فهم على المقدرة هوو  الجتماعي: الذكاء

 .ومستقبله

 .لذاته الفرد فهم على المقدرة وهو: الذاتي الذكاء
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 الجسم عناصر بين العالقة وفهم أشكال وصور ثالثية األبعاد، استيعاب على المقدرة هو: الفراغي الذكاء

 .الهندسية والتصاميم ، النحت :مثل الواحد

  .بسرعة الكلمات يف التفكير وعلى اللغوي التعبير على المقدرةهو : اللغوي الذكاء

إذ  ،الفالسفة يفعل كما المترابطة العناصر من سلسلة أنَّها على لألشياء نظرهو ال: المنطقي الذكاء

 .منطقية نتيجة إلى ليصلوا ويستنتجون يحللون

 األحاسيس تحليل على والمقدرة ،ومعرفتها الذات عن صحيحة صور ويعني امتالك :الشخصي الذكاء

 .ليهاإ فوالتعر  بها والتحكم

 نتاجها.ا  و وتقديرها وتذوقها  حانواألل نغماتال كراإلد االستعداد هو الموسيقي: الذكاء

 الراقصون يمتلكها التي المهارة مثل الجسد بحركات التحكم على المقدرةويقصد به : الجسدي الذكاء

  والرياضيون.

 مفهوم الذكاء الثقافي

القيم والمعايير الثقافية المختلفة ث عند فهم ( أن الذكاء الثقافي يحد2144ذكرت الريان )  

دراكها. المتغيرة  فالذكاء الثقافي يهدف إلى مقدرة األفراد على حل المشكالت والتكيف مع األوضاع وا 

. وهو مقدرة الفرد على بناء عالقات شخصية بطريقة كفؤة في مواقف تتصف بالتنوع اوالمتنوعة ثقافيً 

اللفظية وغير اللفظية واالستجابة لها في ثقافة مغايرة لثقافته اإلشارات الثقافي عن طريق فهم الرموز و 

كاالستجابة العملية في  دراك والتفكيراإلوأنه شكل من أشكال الذكاء الذي يستند إلى قابليات  ،األصلية

 باإلدراك الثقافي الصحيح المقدرة على حل المشكالت الفرد، إذ يمتلك بالتمايز الثقافيمواقف تتسم 

  .للمفاهيم المجردة
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، الدراسات أن المنظمات العالمية متعددة الجنسيات والتي تحتضن ثقافات متنوعة وأظهرت بعض  

ولديهم المقدرة للتعاطي بسهولة وفاعلية مع مرؤوسيهم من الثقافات  ااء ثقافيً يتتطلب وجود قادة أكف

بيئة العمل، إذ يكون لهؤالء القادة  نتكويعلى تلك المؤسسات في  االمختلفة والمتنوعة مما ينعكس إيجابً 

 ذكاء ثقافي واضح.

الكثافة  :مثل ،وحتى يكون هناك تفاعل ناجح بين الثقافات يجب مراعاة عدد من العوامل  

فراد األن الذكاء الثقافي عند إوبالتالي ف .والمعايير الثقافية ،السكانية، وطبيعة العالقات اإلنسانية العفوية

عدي الذكاء ن ب  إكذلك  (،Altman & Chemers, 1980) لوكهم بسبب هذه العوامليقوم بتغيير س

صالتها للعاملين اإلداريين أالثقافي السلوكي والدافعي لهما أثر في مقدرات االبتكار اإلداري ومرونتها و 

 (. 2141والفنيين )النوري، 

  مهارات الذكاء الثقافي

 :(Dzenowagis, 2010) العمل هيتساعد الفرد على تنوع  الذكاء الثقافي التي اتهم مهار أ من      

  .شوا فيهاعافراد و األعرفها  التيفهم الهوية الثقافية وأساليب الحياة  .أ

  .تلك الخلفيات في التفكير والسلوك واالفتراضات في فهم الخلفيات الثقافية وتحديد األسلوب الذي يؤثر .ب

  .ف وجهات النظر والثقافات المختلفةاختال إلىالعالم، للتعرف  والتنقل حول السفر .ج

من ثقافة معينة المقارنة بين الفرد و  الثقافات،فراد من مختلف األبين  واآلراءتبادل وجهات النظر  .د

  واآلخرين من ثقافات مختلفة.

وبين  ،فراد من جهةاألمن خالل االتصال الثقافي العالمي بين  والمشاعر والمعانيتبادل األفكار  .ه

 أخرى. جهة المؤسسات من
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 عمل.من خالل فريق  الثقافية المختلفةن يكون العمل بين الخلفيات أ .و

 خرين.اآلفراد األالذات ومع  عنه معالتحيز واالبتعاد  إدراك .ز

مع  واالتصالتلك القوة في كيفية رؤية العالم  وتأثير ،وفهم كيفية ترابط الثقافة القوة، ديناميكيةمعرفة  .ح

 خرين.اآل

وبين المؤسسات من جهة  ،فراد من جهةاألصراع الثقافي الذي يتناول الصراع بين إدارة التنافس وال .ط

 أخرى. 

وبقائها في حالة تناغم وتفاعل مع ونجاحها المؤسسة  هذه المهارات التسع تساعد على دعم  

فراد من خالل بناء العالقات األتفاعل لطرق ال أفضلتمثل  ألنهامختلف المتغيرات والمؤسسات األخرى، 

  معهم.خرين والتكيف اآلمع 

  الذكاء الثقافي والذكاءات األخرى

 ،ال يختلف الذكاء الثقافي عن الذكاءات األخرى بل له عالقة مع مختلف أنواع الذكاءات األخرى    

خرين ومعرفتها، فالذكاء اآلفمثاًل يرتبط الذكاء الثقافي مع الذكاء االجتماعي من ناحية فهم مشاعر 

المواقف االجتماعية المختلفة  معفراد في التعامل األم بمستوى الوعي االجتماعي عند االجتماعي يهت

وتقدير هذه المواقف ذات الطابع الثقافي  ،فراداألبطرق واعية وذكية، ويتمّثل في المقدرة على فهم مشاعر 

 (. 4554فراد بنوع من الذكاء الثقافي )الغول، األيسهل عملية التفاعل بين 

ا إلى أن بين الذكاء الثقافي والذكاء العاطفي خطً  (Earley & Ang, 2003) وانغو يرلي إوأشار   

في مختلف الثقافات التي يوجد فيها، ويفهمها خرين الذاتية اآلمشاعر ب، فالذكاء العاطفي يهتم فاصالً 
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لية والجوانب فراد على فهم عدد من الجوانب المعرفية العقاألوالذكاء الثقافي يهتم بوجود المقدرة لدى 

 االنفعالية السلوكية في جميع الثقافات، من هنا يبدأ الذكاء الثقافي حين ينتهي الذكاء العاطفي.

ن أإلى  (Kumar, Raduan & Subramaniam, 2008) وأشار كومار ورضوان وسبرامانيم  

 راء المعرفة" "والسلوكي"الذكاء الثقافي "ما و  وأّن ب عديّ ا، الذكاء الثقافي والذكاء الشعوري يرتبطان معً 

نهما يهتمان بالفروق الفردية، والتي لها صلة بالتكيف مع البيئة والتعاطي مشابهان للذكاء الشعوري أل

التكيف في صعوبة  سيجدمعها بمرونة، فالفرد إذا كان لديه ذكاء شعوري قوي وليس لديه حساسية ثقافية 

 مع الثقافات المختلفة. 

 أهمية الذكاء الثقافي

ظهرت هذه األهمية في  إذفراد، األحظي الذكاء الثقافي بأهمية كبيرة على مستوى المؤسسات و   

 ،فراد الذين لديهم ثقافات مختلفةاألخرين من اآلفراد المقدرة على التكيف والتفاعل مع األن يمتلك أضرورة 

 فراد المقدرة على االنفتاح على العالم الخارجي. األن يمتلك أو 

نه يوفر لألفراد القدر الكافي من اإلدراك والمعرفة للثقافات أهر أهمية الذكاء الثقافي في وتظ       

األخرى حتى يتمكنوا من التعامل معها في مختلف المواقف، إذ يستطيع األفراد  من خالل ذلك التعامل 

ل الذكاء الثقافي، مع المنظمات المتجددة للقيادة في عصر العولمة والمقدرة على التنافس العالي من خال

 (:Kanten, 2014) وهي ،خذ بعين االعتبار المقدرات األربع التي يعتمد عليها الذكاء الثقافياألمع 

 بعاد الثقافية. األحافز الذكاء الثقافي، المتمثل بالدوافع التي دعت للتعامل مع  .أ

 .ي المواقفالمعرفة المرتبطة بالذكاء الثقافي وهي االختالفات الثقافية التي ستؤثر ف .ب

 .ستراتيجية المرتبطة بالذكاء الثقافي وهي التخطيط في ضوء االختالفات الثقافيةاإل .ج
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    ال في         االهتمام بالتكيف السلوكي للعمل بشكل فعّ التطبيق المرتبط بالذكاء الثقافي وهو  .د

  مختلف المواقف الثقافية.

 مفهوم القيادة

 حسن عرففقد  .اولتهاتن التي التعريفاتتباينت  إذ ،اكبيرً  ثارت جدالً أالقيادة من المفاهيم التي  تعدّ      

 لتحقيق وتحريكهم الجماعة أهداف بلوغ على للمساعدة القائد طريقة يتبعها :بأنها القيادة (2111)

 وهي الموارد، وتيسير ،تماسكهم على والحفاظ، عضاءاأل بين االجتماعي التفاعل وتحسين األهداف،

بكفاءة  األهداف يقتحق أجل من وحاجاتهم، دوافعهم بين والموازنة، جهودهم يقوتنس، األفراد كلسلو  توجيه

 .وفاعلية عالية

رشادهم وتوجيههم أشخاص عدة أو شخص في التأثير هي القيادةن أ إلى (2141) الغزو وأشارت       وا 

 الموضوعة األهداف حقيقت سبيل في الكفاءة من درجة بأعلى العمل على وحفزهم تعاونهم كسب أجل من

 .األهداف نجازعلى إ وبالتالي وتحفيزهم للعمل فعدا إيجاد خالل من

 تحقيق هدف باتجاه اإلنساني السلوك لتوجيه متبادل تأثير عملية: بأنها كذلك القيادة وتعرف  

 الذي االتجاه في الجماعة وسيرها تماسك تضمن بطريقة والتفاعل بين األفراد ،االقتناع بأهميتهيتم  مشترك

 .(2110 ،)مسعودان الهدف المنشود تحقيق إلى يؤدي

الجماعات و  األفراد في سلوك التأثيرعملية  :نهاأعن القيادة ب (Robbins, 2003) وعبر روبنز  

  المرجوة.وتوجيههم نحو تحقيق األهداف 

 وبين لعاملينا بين الوصل حلقة :أنها( ب2114والتميمي ) الخشالي حسب القيادة أهمية تكمنو   

 لخدمة المحيطة وتوظيفها المتغيرات المرجوة ومواكبة األهداف تحقيق لتسهيل وتصوراتها المؤسسة خطط
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 لتطوراتامواكبة  من المؤسسات تتمكن ولكي الحياة قانون هو التغيير أن فكرة من اوانطالقً . المؤسسة

 هياكلها وفي والتكنولوجيا المستخدمةل العم أساليب في رتغيّ  أن عليها فإن ،واالستمرار البقاء لضمان

 من تمكنهم قيادية أساليب يمتلكونوجود قادة  يتطلب األمر وهذا العاملين، سلوك في وكذلك التنظيمية

 .األمور زمام على السيطرة

 القيادية األنماط

 هية هذهحول ما متنوعة وفلسفات متباينة، مفاهيم بظهور ومرؤوسيه القائد بين العالقة تأثرت       

 العالقتين؟ بين تجمع عالقة هي وتآخ، أم تعاطف عالقة هي أم وسيطرة، تسلط عالقة هي هل العالقة،

 .(2142، اإلدارية )العجارمة للقيادة متعددة وأساليب أنماط ظهرت لذلك

 المالئم المناخ ويوفر العاملين، سلوك في يؤثر القيادي النمط بأن (2111وأوضحت الشريدة )       

 تحقيق قادًرا على ليكون الفريق بروح للعمل العاملين وحفز مهماته، بأداء المدير به يقوم الذي القدرب

 السلبية ومعالجة الجوانب اإليجابية، الجوانب تطوير على تعمل التي اآلفاق وفتح المؤسسة، أهداف

  .المطلوب المستوى إلى بالمؤسسة للوصول الالزم بالتدريب

 :فهي ،السائدة القيادية األنماط أشهر أما

 األوتوقراطية  القيادة

 يده، فيبحيث تكون  والسلطات الصالحيات السيطرة على جميع بمحاولةالقائد األوتوقراطي  يتميز      

 المركزية من يتخذ إذ وظيفته، مباشرة في أحد معه يشترك فال وكبيرة، صغيرة القيام بكل يتولى فهو

وفي هذا  سلطاته وصالحياته، دائرة لتوسيع دائًما يسعى بل سلطاته، يفوض الف العمل، في المطلقة أسلوًبا

 حتى أو مرؤوسيه من دون مشاركة والخطط السياسات ووضع، القرارات في اتخاذالنمط ينفرد القائد 
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 يترك وال معينة، خصائص ذات للقائد األوتوقراطي تجريبية فلسفة تتوفر ال ولهذا. ذلك في استشارتهم

 القرارات، اتخاذ على مبادأة، وال ينظر إلى الفرد بوصفه إنسانًا له المقدرة أو إبداع أو خلقل فرصة

 ،الخضوع مثل سيئة صفات تفشي إلى السلوك ويؤدي هذا والتهديد، القهر بأساليب هنا القائد ويستعين

 (.2111 الحقيل،) المهني النمو توقف عن فضالً  المبادأة، وعدم ،والكراهية ،والقلق

 إذا انسحب باالنحالل الجماعة أن يهددنه أمن ش األوتوقراطي النمط( أن 2114) أحمد وأوضح  

 فال وتحمل المسؤوليات، المواجهة على قدرتهام وضعف للجماعة، المعنوية الروح هبوط ثم ومن القائد،

 وتنتشر رفاق،ال القائد بتعيين يقوم بل العمل، رفاق اختيار في الحرية من نصيب بأي األعضاء يتمتع

 .على السطح يظهر أن دون التذمر ويتولد القيادة، من النمط هذا ظل في العداوة

 الديمقراطية القيادة

السلطات وهي عكس النمط األوتوقراطي،  وتفويض المشاركة مبدأ على القيادة هذه فلسفة تقوم  

 في تفويض ويتوسع القرار، صنع عملية في ويشركهم الجماعة، أفراد مع يتفاعل الديمقراطي فالقائد

 من تتحدد الجماعي، فالسياسات التنظيم خالل من مهماته يباشر فهو لمرؤوسيه، والصالحيات السلطات

 الجماعة عليه تتفق ما بلورة دورها في القيادة وتؤدي المنظمة، ألعضاء الجماعية والمناقشة االتفاق خالل

 ،ومبادرتها الجماعة تفكير من القرار األمر يأتيفي نهاية وبالتالي  وسياسات، قرارات إلى وأفكار آراء من

 التعاون، وزيادة نفوسهم، في وتوليد الثقة المرؤوسين، معنويات رفع الديمقراطية القيادة مزايا ومن

 على ويعملون به فيتمسكون قرارهم، بان القرار المنظمة أفراد يشعرالنمط  هذا وفي اإلنتاج، ومضاعفة

 الجماعة التفاف تضمن وجماعية إنسانية قيادة وبذلك تعدّ  به، العضوي الرتباطهم السليم التنفيذ تنفيذه

 (.2112)البدري،  يمثلهم الذي القائد حول
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 :من أبرزها المزايا، من دبعد الديمقراطية القيادة سمات (2000) وحمود الشماع وحدد    

 يصدر القرار فإنه أماء، األعضا بين الحرة المناقشة ألسلوب وفًقا للمؤسسة العامة الصفات تحديد يتم .4

  .القائد من اعتيادًيا ضوئها في

 االتصال واالحتكاك بحكم الجماعة مع تنسجم التي االتجاهات تحديد على العالية المقدرة القائد متلكي  .2

 .معهم المستمر

 .قبله من المتخذة القرارات في األغلبية رأي عن القائد يعّبر .4

 الهادفة مع بالمشاركة المهمات إنجاز في العالية والثقة المتفاعلة االجتماعية بالروح القائد يتسم .1

 .الجماعة

 وروح الثقة، ،واالتصال الفّعال العالية، والمعنوية االجتماعي، والتفاعل بالتماسك تتسم الجماعة .2

 .المؤسسة أهداف تحقيق أجل من البناء والتعاون والمودة،

 ةالمتساهلة أو الترسلي القيادة

 في الواقع، فالقائدهذا النمط من القيادة غير موجود على أرض  إلى أن( 2113) الزهيري أشار  

 المعلومات بتوصيل ةً عاد يقوم فهو القرار، اتخاذ سلطة عن لمرؤوسيه يتنازل القيادة النمط من هذا ظل

 هذه أكثر إبراز ويمكن منه، تدخل أي دون العمل في التصرف حرية لهم ويترك مجموعته، فرادأإلى 

 :اآلتي في المتساهلة القيادة لدى الشائعة التصرفات

 .اإلنتاجية من منخفض مستوى علىتكون  األعضاء مشاركة .4

 .والمناقشة الحديث في ال توجد جدية .2

 .االجتماع موعد عن األعضاء تأخر .4
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 القرارات يكون فيها نوع من التهور. تقديم .1

  .أخرى مسؤوليات تحمل من الشكوى .2

 بداعاإلمفهوم 

الشيء استخرجه واستخلصه والبديل الذي ال مثيل له وهو اسم  أبدعبداع في اللغة العربية اإليعني      

َماَواتِ  بَِديع  } تعالىقال  من أسماء اهلل الحسنى. ض   السَّ َرأ ا قََضى   َوإَِذا َواْلأ را البقرة: ) } فَيَك ون   ك نأ  لَه   يَق ول   فَإِنََّما أَمأ

440.)  

 .انتاج شيء جديد ال يوجد سابقً إبداع اإلن أ( 2115خير اهلل ) وذكر  

 اإلبداعية القيادة

ر، ويزيد من أهميتها هم الموضوعات في مجال اإلدارة، فالقيادة مفهوم محيّ أالقيادة من  موضوع يعدّ      

 لية القياديةالعم فاعليةساسية في أو  مهمةللقيادة سمات شخصية  وأنالذي يدور حولها،  وغموضها الحوار

على  االستمرارلى ضرورة إعمال األعمال المتفاعلة دفعت مؤسسات األن بيئة أو  (،2115)غباين، 

 بقائها،بداعات الجديدة لضمان يل أوضاعها وتجربة المبتكرات واإلالتكيف الدائم مع التغيرات البيئية وتعد

 ات وتتخلى عن الهياكل الهرمية التقليديةمما تطلب البحث عن نماذج جديدة للقيادة تتواءم مع هذه التطور 

 الناس إقناع على يعملون قادة إلى بل مديرين، إلىبحاجة لم تعد مؤسسات الحديثة فال (،2141)صبري، 

  (.2113)مرعي،  التغيير المناسب حداثإلتها حولهم برؤى مؤسساتهم ورساال من

 أهداف تحقيقلومساعدتهم  اآلخرين،على  التأثير علىمقدرة القائد  :بأنها القيادةعرف ت          

 عداداإل في اإلبداع على قد بنيت القيادة تكون أن بدّ  ال وحقيقًيا اناشطً  التأثير  ولكي يصبح ،المنظمة

 خالل من وتحقق الفائدة بالجودة تتسم جديدة اختيارات إلى اكتسبتها التي المعرفة لتترجم وذلك ،واالختيار
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 شيئا هناك أن يالحظ المبدعف  الطرق، من غيرها عن تختلف إبداعية بطرق المشكالت بحل اهتمامها

 في المعروفة األنماط تركيب إعادة خالل أو من للحل، أفضل طريقة هناك نأو  ،غيره يالحظه ال خاطًئا

 والقائد متجددة،و  مرنة، اإلبداعية فالقيادة مبدعة، حلول وتصل إلى باألصالة تتميز وخطوط فريدة أشكال

 مستقبلية ورؤية شاملة نظرة ولديه األمور عواقب وتدرك المبادرة بزمام تأخذ مثابرةو  واثقة شخصية مبدعال

 (.2142 )السلمي،

 عن سواء الجديدة األفكار جمع على القادرة القيادة :بأنها اإلبداعية القيادة (2141) قنديل عرفو      

 المفيدة الفكرة وتبني األفكار هذه وتحليل خارجية، مصادر من أم معه العاملين طريق عن أم القائد طريق

 هذه تغيير إلى تؤدي التي المصادر عن والبحث وتنفيذها، المؤسسة داخل وترويجها ومساندتها وتدعيمها

 مقدرتها ذلك في وتستخدم وتنظيمًيا، واجتماعًيا مادًيا مريح اقتصادي أو تجاري مجال إلى وتحويلها الفكرة

     .واالبتكار لإلبداع اآلخرين حماس إثارة في التأثيرية مقدرتهاو  الفكرية وأصالتها ستطالعيةواال االستكشافية

 خالل من المفيد الجديد إنتاج أو التطوير أو بالتغيير القيام على األكاديمي القائد مقدرة :وعرفت بأنها     

 تقليدية غير بطرق والمستقبلية الحالية ووظائفها الجامعة أهداف لتحقيق واألنظمة التقنية والوسائل األفراد

 (.2142 الغامدي، (والمرونة واألصالة بالطالقة تتميز
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 القيادة واإلبداع

نجاح العمليات اإلبداعية داخل في  وتسهم هذه العالقة ،توجد عالقة وثيقة بين القيادة واإلبداع     

الموجودة ولكن يحفزهم السعي المستمر من ال يرضون بإعادة ترتيب الهياكل  المبدعونالمجتمع، فالقادة 

عم األفي تحقيق المصلحة  الذي يسهماالكتشاف  اإلبداعية هو ن نمط القيادةأجل إيجاد طريقة أفضل، و أ

 (. 2141، كانالد( عي القادة واألتباع والمؤسسة ككلشمل ويرفع و األو 

حثون عن الجديد المبدعون هم الذين يب فاألفراد، بداعاإلن العنصر البشري هو المعيار الحاسم في إ      

تهيئة المناخ التنظيمي يعمل على ن أ، ومن مميزات القائد المبدع هداف مميزة ذات قيمةأباستمرار لتحقيق 

وسمات ومهارات قيادية تساعد  أنماط سلوكية، وذلك من خالل تبني لإلبداع وتشكيله وتطويرهالداخلي 

يسعى الختيار و  ،ث معلوماته ويطورهافهو الذي يحدّ  ،ى األفرادلدعلى تطوير االتجاهات اإلبداعية 

زمات والمخاطر بحكمة ج فاعل ومؤثر ويعمل على إدارة األنموذأ، فهو القيادية لتحقيق أهدافه أساليبه

 همويعمل على اكتشاف مواهب ،كثر مما يحاسبهمأ، كما يعمل على تعليم مرؤوسيه وتخطيط دقيق

 ،بداع في العمل القيادي االنفتاح نحو التغييراإل، ومن خصائص عمل كفريق واحدللقدراتهم مومهاراتهم و 

، كما التحكم في البيئة التي يعيش فيهاقدرة على موال ،المشكالت والقضايا الداخلية إلىوالرغبة في التعرف 

 (.2144خليفات، )ويحترمها خرين أفكار اآليقدر 

 صفات القائد المبدع

 يأتي:من صفات القائد المبدع ما إلى أن ( 2115أشار خير اهلل )  

  .االتجاه نحو التفكير والتصور -

 .بالتحليل واستخدام المعلومات لخدمة التفكيراالهتمام  -
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  .وضوح الرؤية والرسالة -

  .بداع والطموحاإل -

 لى المستقبل وتحدياته والتنبؤ به. إالنظر  -

 القائد المبدع ماتمه

 يأتي:مات التي يؤديها القائد المبدع تتمثل بما بأن المه (2112)أوضح الفاعوري   

 .يتحمل مسؤولية التطوير والتغيير -

 .يشجع العاملين على االبتكار -

 .أهدافه واضحة -

 .يخصص الموارد والوقت لمرؤوسيه -

  .ومقدراتهمخرين اآليهتم بميول  -

 .تحديات وصفهايساعد مرؤوسيه على النظر للمشكالت ب -

 .المشاركة في صنع القرار -

 م تقديره الشخصي لإلنجاز المتميز. يقد -

 اإلبداعية المهارات

 في ووردت اإلبداعية،بالمهارات  اإلبداعية المقدرات تسمية إلى الباحثين والتربويينمن  عدد تطرق  

 ،مرحلة اإلغالق من والخروج واإلسهاب،، الطالقةو  األصالة،و  المرونة، مسميات تحت التربوي األدب

 في سيما وال اإبداعيً  اتفكيرً  ضمنةتم تكن لم إن الكامنة اإلبداعية بالمقدرةعتراف لال مجال الو  والخيال

 .(2111 السرور،) حل المشكالت مجال
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 وراء تقوم التي بالمقدرات تتعلق الفروض من على عدد ذات العالقة باإلبداع األدبيات واعتمدت  

 ليس بالعامل مجاله كان اأيً  اإلبداع أن امفاده مسلمة أساس على تقوم الفروض وهذه يسمى باإلبداع، ما

نماو  الواحد  للمشكالت، لحساسيةوا األصالة،و ، الطالقة، والمرونة :ــــحددت ب المقدرات من مجموعة ا 

عادةو  والتركيبية، التحليلية المقدراتو   . والتقييم التحديد ا 

الطالقة،  :هي رزبا ذات وضوح مقدرات أربع السابقة توجد اإلبداعية المقدرات بين منو   

 (. 2112)األزهري،  للمشكالت لحساسيةوا ألصالة،وا لمرونة،وا

 األربع: المقدراتوفيما يأتي عرض موجز لهذه 

 ثابتة وحدة زمنية في معين موضوع عن األفكار من ممكن عدد أكبر بأنها إنتاج تعّرفالطالقة:  .4

، التداعي طالقةو ، اللفظية لطالقةا :هي ،للطالقة أربعة أنواعوجود  ثبت وقد (.2112 ،)العمري

 (.4554 ،إبراهيم (الفكريةوالطالقة ، التعبيرية طالقةوال

 إلى يلجأ حوله وال أفكار من يكرر ال فالمبدع الجديدة، الحلول إنتاج على قدرةمال وهي ة:األصال .2

 (.2112 ،العمري (التقليدية الحلول

  (Guilford)جيلفورد لدى ثبت وقد قف،واالم تغيرب الذهنية الحالة تغيير على المقدرة وهي: المرونة .4

 التلقائية المرونةو ، التركيبية التكيفية المرونةو ، الشكلية التكيفية هي: المرونة ،للمرونة أنواع ثالثة جودو 

 (.2112ي، الزهر (

 حجمها إلى والتعرف ادقيقً  اتحديدً  وتحديدها واضحة رؤية المشكلة رؤية وهي: للمشكالت الحساسية .1

 العالقات واكتشاف ، هي كما الحقائق ورؤية والمعالجة الطرح في الواقعية مع وآثارها وأبعادها وانبهاوج
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 الواحد الموقف في المشكالت من كثير ورؤية والنقص القصور نواحي إدراك تعني كما بينها، فيما

 .(4554، إبراهيم)

   ذات الصلةا: الدراسات السابقة ثانيا 

على  (والقيادة اإلبداعية ،الثقافي )الذكاءالسابقة حسب متغيري الدراسة  تصنيف الدراسات تمّ   

 : اآلتيالنحو 

 الدراسات السابقة ذات الصلة بالذكاء الثقافي

الذكاء الثقافي في أثر  علىالتعرف لى إهدفت  دراسة( Gillivary,2006) يلفار يج جرىأ  

 بلدان( من الكوادر القيادية في كندا من 222جراء الدراسة على عينة من )إ تمّ  وقد القرار،صناعة 

 ثرأاستخدام االستبانة في جمع البيانات، وبينت نتائج هذه الدراسة وجود  وقد تمّ  ا،بلدً ( 43مختلفة بلغت )

 يديرونها.المنظمات التي و كبير للذكاء الثقافي في صناعة القرار في المؤسسات 

لى فحص العالقة بين الذكاء إهدفت  دراسة (Ward & Fischer, 2008) وفيستشروارد  وأجرى  

استخدام  د تمّ قطلبة مغتربين في نيوزيالندا، و الالثقافي والسمات الشخصية والتوافق االجتماعي لدى 

بلغ حجم العينة لهذه وقد مقياس الذكاء الثقافي والسمات الشخصية والتوافق االجتماعي لجمع البيانات، 

من جنسية،  أكثرالطلبة المنتظمين في المدارس الثانوية العالمية من  من ة( طالبا وطالب44الدراسة )

ا بين درجات الذكاء الثقافي وسمات عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيً أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود و 

 عد الدوافعا بب  هو األكثر ارتباطً  مقياس الشخصيةعد المرونة في وكان ب   ،الشخصية والتوافق االجتماعي

  في مقياس الذكاء الثقافي.
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الذكاء  علىالتعرف إلى  هدفت في دراسته التي (Cavanaugh, 2007) فانوفاك وتوصل  

 والتي الدولية،الذين يمتلكون المقدرة على النجاح في بيئات العمل  باألشخاصالثقافي والعوامل المرتبطة 

 الثقافي بناءً  الذكاء لى طريقة لقياسإتوصل لل ،بيرينفراد من النرويج وبريطانيا في جامعة أأجريت على 

استبانة ، واستخدمت ا من كل من بريطانيا والنرويج( فردً 42)العينة حجم  وبلغ ،على معلومات إحصائية

ن تؤثر في الذكاء الثقافي. ومن نتائج هذه الدراسة أالذكاء الثقافي واستبانة أخرى لتقييم عوامل من الممكن 

 رويج وبريطانيا. النفي استجاباتهم في كل من  واإلناثبين الذكور  بينت وجود تفاوت كبير

العالقة بين على  تعرفال لىإ (Gelfand,2010)  Imia & وجيلفانديماي إدراسة  وهدفت  

 ومتغيرات )االنفتاح واالنبساط مثل( شخصية متغيرات ضوء في القرار المقدرة على صنعو  الثقافي الذكاء

 الدراسة تيجر أوقد  ،الخبرات متغير عن فضالً  ،المعرفية( والمقدرة الوجداني الذكاء (العقلية وهي المقدرة

 مقياس عليهمطبق قد و  ،الجامعات يعيشون في أمريكامن طلبة  اطالبً  (150) بلغ عدد أفرادها عينة ىعل

 عالقة وجود، و ارالقر  نعوص الثقافي الذكاء بين موجبة ارتباطية وجود عالقة وبينت النتائج ،الثقافي الذكاء

   .العاطفي والذكاء المعرفية المقدرة بين ادالة إحصائيً 

 االجتماعي بالتسامح وعالقته الثقافي الذكاء علىلى التعرف إهدفت  دراسة (2011) لياسإ ىأجر و      

وقد  ،في العراق واسط محافظة في العزيزية تربية في االبتدائية المدارسعلى مديري  دراسة تطبيقية في

 استخدام االستبانة ، وقد تمّ االبتدائية من مديري المدارس امديرً ( 41من ) مكونة طبقت الدراسة على عينة

ما أقل من المتوسط، أ كان الثقافي ن مستوى الذكاءأأظهرت نتائج هذه الدراسة و ، المعلومات لجمع

  ا.االجتماعي فكان متوسطً  التسامح
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كلية  أعضاء هيئة التدريس فيراء عينة من آ لىع للتعرف تحليلية دراسة ((2011أجرى جالب و      

 إذ الشعوري والذكاء الثقافي، الذكاء نبي العالقة معرفة لىإ العراق، هدفت في جامعة القادسية في التربية

استخدام  قسام علمية، وقد تمّ أموزعين على تسعة  عضو هيئة تدريس( 40بلغ حجم عينة الدراسة )

ن امتالك المقدرات التكيفية أظهرت نتائج الدراسة أو  ،أعضاء هيئة التدريسمن  اناتلجمع البي االستبانة

 مام امتالك قابليات الذكاء الثقافي.أللذكاء الشعوري يمهد الطريق 

الذكاء الثقافي وعالقته بجودة الحياة على تعرف اللى إ( دراسة هدفت 2142أجرت الشهراني )و   

طالب  (414وقد تكونت عينة الدراسة من ) ،لى المملكة المتحدةإ لدى الطلبة السعوديين المبتعثين

واستخدمت أداتان لجمع البيانات هما مقياس  ،وطالبات من مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه

ا بين جميع وأظهرت النتائج عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيً  ،الذكاء الثقافي ومقياس جودة الحياة

هناك فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد الذكاء الثقافي  ولم تكن ،ثقافي وأبعاد جودة الحياةذكاء الأبعاد ال

ا في أبعاد بينما وجدت فروق دالة إحصائيً  ،عزى لعدد سنوات االغتراب ولجنس الطلبةوالدرجة الكلية ت  

 عزى للمراحل الدراسية.الذكاء الثقافي ت  

 تتنبأعوامل الذكاء الثقافي التي  لىعالتعرف  لىإ (Keung, 2012كيونغ ) وهدفت دراسة  

ووجود  ،من عالم العولمة امصغرً  اعالمً  تعدّ المدارس العالمية ففي المدارس العالمية. بالقيادة التحويلية 

هدفت الدراسة التي  كما، ماتهافي نجاح المدارس في تحقيق أهدافها ومه امهمً  يعدّ القيادة الحاسمة فيها 

عالقة بين الذكاء المعرفة  لىإ مريكيةاألجامعة ليبرتي في والية فرجينيا في الواليات المتحدة  في أجريت

بطة بالذكاء الثقافي التي تؤثر الثقافي والقيادة التحويلية لدى مديري المدارس العالمية، وما العوامل المرت

 استبانة تضمنترسال إ ا، وقد تمّ قائدً  (240خذ عينة بلغ حجمها )أ تمّ و  ،لقيادة التحويلية لدى المديرينفي ا
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وبينت نتائج هذه الدراسة  (،MLQ-5X) العواملالقيادة متعددة ثانية عن  استبانةو  ،مقياس الذكاء الثقافي

وجود عالقة إيجابية بين الذكاء الثقافي والقيادة التحويلية وجميع العوامل الخمسة للقيادة التحويلية لمديري 

وتدريبهم  وتعيينهم ا عند اختيار مديري المدارس العالميةمهمً عاماًل الذكاء الثقافي  ي عدّ و  المدارس العالمية،

 وتأهليهم. 

لى العالقة بين الذكاء الثقافي والقيادة ععرف تلى الإراسة هدفت د  (Box, 2014)بوكس  أجرىو   

 مريكية، تمّ األت المتحدة ( مؤسسة إدارية في الواليا211نة الدراسة )يبلغت ع وقد ،التحويلية للمديرين

ظهرت النتائج أجمع البيانات من خالل االستبانة. و  وتمّ  ،ا( مديرً 242) العينةا، وبلغ عدد اختيارها عشوائيً 

بين الذكاء الثقافي للمديرين  (α ≤ 1.12) وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى

 .)1.34)مة معامل االرتباط ذ بلغت قيإومقدرات القيادة التحويلية لديهم، 

درجة الذكاء الثقافي لمديري المدارس  لىعلى التعرف إدفت فقد ه( 2144) دراسة الريان أما  

جنبية ودولية، وعالقتها بدرجة ممارسة المديرين لنمط القيادة التحويلية أالخاصة األردنية التي تدرس برامج 

داتان لجمع البيانات، أواستخدمت  ،ا ومعلمة( معلمً 442تكونت العينة من )وقد من وجهة نظر المعلمين، 

حداهما لقياس درجة الذكاء الثقافي للمديرين، واألخرى لقياس درجة ممارستهم لنمط القيادة التحويلية في إ

ن درجة الذكاء الثقافي لمديري أظهرت نتائج الدراسة أو  ،اما وثباتهمالتأكد من صدقه مدارسهم، وقد تمّ 

جاءت مرتفعة من وجهة نظر المعلمين،  جنبية ودوليةأة األردنية التي تدرس برامج المدارس الخاص

ارتباطية وهناك عالقة  ،كانت مرتفعة من وجهة نظر المعلمين ودرجة ممارستهم لنمط القيادة التحويلية

بين درجة الذكاء الثقافي لمديري هذه المدارس ودرجة ( α ≤ 1.14) عند مستوىحصائية إذات داللة 

م لألبعاد كافة، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات أممارستهم لنمط القيادة التحويلية سواء للدرجة الكلية 
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في درجة الذكاء الثقافي لمديري المدارس الخاصة األردنية التي  (α ≤ 1.12) داللة إحصائية عند مستوى

م تكن هناك فروق ذات دالة ناث، ولاإلعزى لمتغير الجنس، ولصالح جنبية ودولية ت  أتدرس برامج 

 عند مستوىعزى لمتغير الخبرة والمؤهل العلمي. وكانت هناك فروق ذات داللة إحصائية إحصائية ت  

(1.12 ≥ α) الخبرة،تغير الخبرة ولصالح فئات عزى لممديرين للقيادة التحويلية ت  في درجة ممارسة ال 

قل من خمس أت مقارنة بفئة الخبرة قل من عشر سنواألى إومن خمس سنوات  ،عشر سنوات فأكثر

 عزى لمتغيري الجنس والمؤهل العلمي. ت   اولم تكن هناك فروق دالة إحصائيً  ،تسنوا

اء الثقافي لمديري المدارس مستوى الذكعلى تعرف اللى إ هدفت ( دراسة2016) الزيديين وأجرى  

من تكونت عينة الدراسة و  ،معلمينالعالمية في مدينة الرياض وعالقته بإدارة التغيير من وجهة نظر ال

التغيير،  إلدارة :للذكاء الثقافي، والثانية :األولى ؛لجمع البيانات نداتيأاستخدام  وتمّ  ،ا ومعلمة( معلمً 444)

ولم  ا،مرتفعً  كان الرياض في مدينة العالمية لدى مديري المدارس الثقافي الذكاء مستوى ن أوبينت النتائج 

 لمتغير اوفقً  الثقافي الذكاء مستوى في(α ≤ 0.05)  مستوى عند إحصائية اللةد ذات تكن هناك فروق 

 إحصائية الذكور، كما لم تكن هناك فروق ذات داللة وكان الفرق لصالحة" الدافعيب عد " باستثناء الجنس،

 ذاتولم تكن هناك فروق  الخبرة، لمتغير اللمديرين تبعً  الثقافي الذكاءفي    (α ≤ 0.05) مستوى عند

المؤهل  لمتغيرعزى للمديرين ت   الثقافي الذكاء مستوى في (α ≤ 0.05) مستوى عند إحصائية داللة

 ،"دبلومال + والبكالوريوس العليا الدراسات" فئتي لصالح وكان الفرق" المعرفة وراء ما"  عدب   باستثناء العلمي

 "المعرفي" لصالح فئة "الدراسات العليا". عدب  الو 

مستوى الذكاء الثقافي لدى مديري المدارس لى على التعرف إ( 2140) المظفر وهدفت دراسة  

الثانوية لمحافظة كربالء في العراق وعالقته بمستوى المناخ التنظيمي السائد في مدارسهم من وجهة نظر 
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( معلمة، 454ا و )( معلمً 443ا ومعلمة بواقع )( معلمً 441وقد تكونت عينة الدراسة من ) المعلمين.

األولى لقياس مستوى الذكاء الثقافي لدى المديرين، والثانية لقياس  ؛داتان لجمع البياناتأستخدمت وا

التأكد من صدق  مستوى المناخ التنظيمي في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة كربالء، وقد تمّ 

يري المدارس الثانوية ن مستوى الذكاء الثقافي لدى مدأظهرت النتائج ما يأتي: أداتين وثباتهما، و األ

وتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند  ،المعلمين ا من وجهة نظرفي محافظة كربالء كان مرتفعً  الحكومية

في مستوى الذكاء الثقافي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة  α) ≤ (0.05  مستوى

 عزى لمتغيري الجنس والخبرة.كربالء ت  

 ات العالقة بالقيادة اإلبداعية ذالدراسات السابقة 

 قوة القائد االجتماعية على تأثيرلى استكشاف مدى إ( Medina, 1999) مدينا دراسة هدفت          

بداعهم دافعية المعلمين اختيارهم من  ا تمّ ( معلمً 442ساسية، وشملت العينة )األفي المدارس الثانوية و  وا 

أداة قوة القائد االجتماعية ت واستخدم ،جنوب كارولينا مديريهم من منطقة عن فضالً  ،( مدرسة43)

لى إداة الدافعية أالدعم، واالستقالل، و  واستبانة بداع،اإلفراد نحو األداة اتجاهات أالدعم التقني، و  انةواستب

بداع لدى المعلمين يخضع لعدة مؤثرات اإلن أهم نتائج هذه الدراسة أمن و  .سائل لجمع البياناتو  ،عبدااإل

ن مستوى الدافعية لدى إ إذ ،ومستوى دافعية المعلم الشخصية ،أهمها الدعم التقني من المدرسة من

ن تزيد أائد االجتماعية يمكن قوة الق نأالمعلمين، و بداع لدى اإلالمعلمين ارتبط بعالقة إيجابية مباشرة مع 

 و تعيق الدافعية والدعم التقني لهم.أ

 لدى االبتكارية ممارسة القيادة درجة لىع التعرف إلى هدفت( دراسة 2114الشمري ) جرىأو   

 ولتحقيق ا،تربويً  اقائدً  (142) الدراسة مجتمع بلغ وقد السعودية، العربية المملكة في التربويين القادة
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 وقد والتصوري، ،والفني، اإلداري المجال :وهي ،مجاالت ثالثة من مكونة استبانة تّم بناء الدراسة أهداف

 اإلدارية المجاالت في متوسطة بدرجة االبتكارية القيادةيمارسون  التربويين القادة أن إلى اسةالدر  توصلت

 إحصائية داللة ذات فروقوجود  الدراسة بينت وقد مرتفعة، الممارسةكانت  التصوري المجال وفي والفنية،

 العلمي والمؤهل والخبرة، جتماعي،اال النوع لمتغير اوفقً  االبتكارية للقيادة التربويين ممارسة القادة درجة في

 .والدبلوم البكالوريوس درجة على والحاصلين الذكور لصالح الفروق كانتو 

إلى  هدفت دراسة( Reppa, Bostari & Kounenou, 2010ريبا وبوستاري وكونيتو )وأجرى        

اء هذه الدراسة على جر إ تمّ و  ،وأولياء األمورالعالقة بين المدرسة  يرينبداع المدإكيف ينمي  لىع التعرف

بلغ حجم العينة وقد  الشخصية،من خالل المقابلة  المدارس األساسية في اليونان وقبرص عينة من مديري

وأظهرت مر، أ( ولي 43) األموروبلغ حجم أولياء  ،من قبرص ةوثالث ،من اليونان ةثالث ،يرينمد ستة

، ويستطيع المدير أولياء األمورقناة اتصال قوية مع  سلتأسي بداع المديرين عامل رئيسإن أ نتائج الدراسة

 أينما وجدوا.  أولياء األمورمقابلة 

 بالمناخ وعالقتها اإلبداعية القيادة لىعالتعرف إلى دراسة هدفت  (2142) السلمي وأجرى  

، ومعلميها المدارس تلك مديري نظر وجهة جدة من المتوسطة بمدينة الحكومية المدارس في التنظيمي

 التابعة الحكومية المتوسطة في المدارس العاملين من ومعلًما مديًرا (414) من الدراسة تكونت عينةو 

 االستبانة كأداة لجمعواستخدمت  (2142/ 2144)الدراسي  للعام جدة بمدينة والتعليم التربية إلدارة

 الحكومية المدارس في يةاإلبداع القيادةمارس ت   :أهمها ،نتائج عدة إلى وتوصلت الدراسة البيانات،

 في السائد التنظيمي لمناخاوأن  ،اومعلميه مديريها نظر وجهة متوسطة من بدرجة جدة بمدينة المتوسطة

 متوسطة وبدرجة ،اإلنسانية والنزعة االنتماء عديب   في عالية بدرجة كان جدة بمدينة الحكومية المدارس
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 ارتباطية عالقة هناك، وأن مديريها ومعلميها نظر هةوج واإلعاقة من اإلنتاجية على التركيز عديفي ب  

 .التنظيمي المناخ ألبعاد الكلية اإلبداعية والدرجة القيادة لسمات الكلية الدرجة موجبة بين

 مــنق التحقــ هــدفت إلــىدراســة  (Al-Karasneh & Jubran, 2013) الكراســنة وجبــران جــرىوأ      

فـي  والتربيـة اإلسـالميةالدراسـات االجتماعيـة معلمـو  هامـا يتصـور الممارسات القياديـة والصـفات اإلبداعيـة ك

اإلســــالمية ا ومعلمـــة للدراســـات االجتماعيــــة والتربيـــة معلًمــــ (235) مـــن مكونـــة اختيـــار عينــــة تـــمّ و  .األردن

وكشـفت نتـائج الدراسـة أن المعلمـين ينظـرون إلـى أنفسـهم  ،االسـتبانةجمـع البيانـات باسـتخدام  تمّ و  ا،عشوائيً 

ـــداع.  ويمتلكـــون كـــل، وأنهـــم مبـــدعون ،يجـــابي فـــي جميـــع األبعـــاد التـــي تمـــت دراســـتهابشـــكل إ صـــفات اإلب

ا، بــين نتــائج أبعــاد القيــادة العشــرة مًعــ ذات داللــة إحصــائية يــةا وجــود عالقــة ارتباطوأظهــرت الدراســة أيًضــ

فروق ذات داللة وكانت سمات اإلبداع الثمانية للمعلمين ذات داللة إحصائية. وأظهرت النتائج عدم وجود 

فـــي معظـــم  الخبـــرة التعليميـــة، ومرحلـــة المـــدارسو ، والتخصـــص الرئيســـي ،الجـــنس لمتغيـــراتا تبًعـــ اإحصـــائيً 

 المتغيرات المستقلة.

 االبتكارية القيادة دور لىع التعرف إلى هدفت دراسة Soemertono, 2014)) سومارتونو جرىوأ      

 التعليم مجال في الدولة تقدمها التي والخدمات المجتمع دعم في مشاركته ومدى التعليم جودة تطوير في

استخدام األساليب االسترشادية التي  وتمّ  ،( مديًرا32) من عينة علىوأجريت الدراسة  ،ندونيسياأب في بالي

 القيادة جهود دعم ا فيدورً  ؤديي المؤسسي اإلطار نأب الدراسة بينتو ، تطرحها القيادة االبتكارية

 التي واالحتياجات التربوية المشاريع تمويل تبني مسألة في ادورً  لتحت المحلية المجالس أن ماك االبتكارية،

 مشاركة تحسين في االبتكارية القيادة أهمية الدراسة إلى توصلت وقد االبتكارية، القيادة إليها تشير

 .تطويرية التربويةال البرامج دعم في المجتمع
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هدفت  دراسة( Phimkoh Tesaputa & Somprach, 2015) براجمتيسابوتا وسو و فيمكوه  جرىأو      

 ،المـدارس فـي منظمـات الحكـم المحلـي فـي تايالنـد لـدى مـديريإلى تطوير البرامج لتعزيز القيادة اإلبداعيـة 

والمدارس الواقعة تحت إشراف منظمات الحكم المحلي، واستكشـاف الظـروف المرغـوب فيهـا لتعزيـز القيـادة 

لتعزيـــز اإلبــداع والقيـــادة،  برنــامج وضـــعالمــدارس فـــي المنظمــات غيـــر الحكوميــة، و  يريدمـــ لــدىاإلبداعيــة 

 وكانــت المجموعــة األولــى تمثــل ؛مــن العينــات واســتخدمت مجموعتــان ،وتقيــيم نتــائج تنفيــذ البرنــامج المطــور

ين؛ مدرسة في إطار المنظمات غير الحكومية على ثالثة مستويات: مديرو المدارس؛ نواب المدير  (450)

المـــدارس المتطـــوعين  مــديريمـــن  امــديرً  (42) وتألفـــت المجموعــة الثانيـــة مـــن ،ورؤســاء المنـــاطق التعليميــة

وبعــد تنفيــذ  ،االســتباناتوكانــت األدوات المســتخدمة هــي  ،الــذين يعملــون فــي لغــو مــن مقاطعــة أودونثــاني

يجـابي اإلالسـلوك كـان االقتـراح أن عليـه قبـل تنفيـذ البرنـامج، و  تأعلى بكثير ممـا كانـالبرنامج كان النتائج 

مــن خــالل التعــاون فــي إنشــاء برنــامج تعزيــز القيــادة اإلبداعيــة علــى أســاس  تطــويرهالمــدارس يمكــن  لمــديري

 الحاجة.

لى درجة ممارسـة القيـادة االبتكاريـة لـدى مـديري على التعرف إدراسة هدفت  (2142) اهللحرز جرى وأ    

 ان وعالقتها بدرجة مقاومة المعلمين للتغيير من وجهة نظـرهم.ة عمّ الخاصة في محافظة العاصم سالمدار 

النســـبية  العشـــوائية اختيـــارهم بالطريقـــة الطبقيـــة ومعلمـــة، تـــمّ  ا( معلًمـــ402وقـــد تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن )

مــديري المـــدارس الخاصـــة فـــي محافظـــة  درجـــة ممارســـةاألولــى لقيـــاس  ؛البيانـــاتداتـــان لجمـــع أ تواســتخدم

أن درجة ظهرت النتائج أو االبتكارية، والثانية لقياس درجة مقاومة المعلمين للتغيير،  ن للقيادةاعمّ صمة العا

وجــود عالقــة ارتباطيــة ســالبة ذات داللــة إحصــائية عنــد ، وأظهــرت ممارســة القيــادة االبتكاريــة كانــت مرتفعــة
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ودرجــــة مقاومــــة  بــــين درجــــة ممارســــة مــــديري المــــدارس الخاصــــة للقيــــادة االبتكاريــــة (α ≤ 1.12) مســــتوى

 المعلمين للتغيير في هذه المدارس.

مــديري لــدى لقيــادة اإلبداعيــة لة فــمختلالطــرق ال( إلــى تحليــل Jarvis, 2015) هــدفت دراســة جــارفيزو      

لإليفاء بمتطلبات القيادة اإلبداعية في  مستعدينذا كان المديرون إوتعرف فيما  ،وريز ميفي والية مدارس ال

واسـتخدمت االسـتبانة التـي طبقـت  ،وممارسـاتهم االبداعيـة وأساليبهمل قياس مقدراتهم القرن الحالي من خال

وأظهـرت النتـائج أن العوامـل  ،على مجموعتين مركزيتين متجانستين من المديرين والمعلمين لجمع البيانـات

 ،والخبــرة ،والمســمى الــوظيفي ،والمســتوى الدراســي ،والجــنس ،العمــر :مثــل ،الديمغرافيــة والســمات الوظيفيــة

    .بداعيةاإللم تكن ذات عالقة كبيرة بالمقدرات  ،والتكامل الوظيفي

فقد أجرى دراسة هدفت لتعرف المقدرات اإلبداعية لدى القادة  (Rodrigues, 2015) أما رودريجوز     

اصة الماجستير في إحدى الجامعات الخ مرحلةمن  ا( طالبً 41عينة الدراسة من ) توقد تكون ،التربويين

وأظهرت  البيانات،المقابلة وسيلة لجمع  واستخدمت ،الباكستانفي  في تخصص اإلدارة والقيادة التربوية

النتائج ضرورة قيام القادة التربويين بتطوير مقدراتهم اإلبداعية الالزمة للتطوير التنظيمي من خالل مزاولة 

  تعليمية.تمارين التفكير اإلبداعي وتكوين مجموعات عمل 

 القادة لدى االبتكارية القيادة ممارسة درجة لىعالتعرف إلى دراسة هدفت  (2144جرت جبريني )وأ     

 في األكاديميين ورؤساء األقسام الكليات عمداء نظر وجهة من القرار اتخاذ وعالقتها بفاعلية التربويين

في  األكاديميين األقسام اءورؤس الكليات عمداء جميع من الدراسة مجتمع تكونقد و ،الفلسطينية الجامعات

 292و اعميدً  34) منهم ،فرًدا (373) عددهم والبالغ الغربية الضفة محافظات في الفلسطينية الجامعات

 وأهدافها،الدراسة  هذه وطبيعة لمناسبته وذلك للدراسة، منهًجا الوصفي المنهجخدم واست   ،قسم( رئيس
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 نتائج وكشفت ،األكاديميين األقسام ورؤساء الكليات اءعمد لجمع البيانات من أداة االستبانة واستخدمت

 وفاعلية االبتكارية ممارسة القيادة بين إحصائًيا دالة إيجابية طردية ارتباطية عالقة وجود عن الدراسة

 الجامعات في األكاديميين األقسام الكليات ورؤساء عمداء نظر وجهة من التربويين القادة لدى القرار اتخاذ

 .ةالفلسطيني

 وموقع الدراسة الحالية منها  ملخص الدراسات السابقة

لى إعلى المتغيرات التي تناولتها، فقد هدفت بعض الدراسات  هداف الدراسات السابقة بناءً أتعددت       

والمقدرة على النجاح في بيئات  ،صناعة القرار :مثل ،خرىأتعرف العالقة بين الذكاء الثقافي ومتغيرات 

والسمات  ،والعالقة بين الذكاء الثقافي (،,2114Gillivary) هو في دراسة جلفاري افة كمالعمل المختل

وعالقة  ،(Ward & Fischer, 2008) والتوافق االجتماعي كما في دراسة وارد وفيستشر ،الشخصية

 ا فيجودة الحياة كمو  لثقافيا الذكاءو  (،2144) جالبكما في دراسة الذكاء الثقافي مع الذكاء الشعوري 

 بوكس دراسةالقيادة التحويلية كما في وعالقة الذكاء الثقافي مغ  ،(2142) الشهراني دراسة

(Box,2014)  كيونغو  (،2144الريان )و ((Keung,2012 ، لى إهدفت فقد ( 2144دراسة الزيديين )أما

كما  ،ة التغييرمستوى الذكاء الثقافي لمديري المدارس العالمية في الرياض وعالقتها بإدار على تعرف ال

لى مستوى الذكاء الثقافي لدى مديري  المدارس الثانوية في على التعرف إ( 2140) هدفت دراسة المظفر

 مدارسهم.كربالء العراق وعالقته بمستوى المناخ التنظيمي السائد في 

ثل: سلوك م ،أخرى العالقة بين القيادة اإلبداعية ومتغيراتلى إف التعرّ لى إوهدفت دراسات أخرى      

القوة على  تعّرفإلى ال (Medina, 2000) مديناهدفت دراسة فقد  ،القائد في المدارس االبتدائية والثانوية

درجة  لىعالتعرف  إلى (2114االجتماعية وعالقتها بالقيادة اإلبداعية، كما هدفت دراسة الشمري )
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 والمعلمين يرينالسعودية، ومقدرة المدعربية المملكة اللدى القادة التربويين في  االبتكاريةممارسة القيادة 

والعوامل  كاديمية،األالمقدرة اإلبداعية االستحواذ على من على تأسيس حياة مدرسية تمكن الطلبة 

 في دراسة كافانوف اكم الذين يمتلكون المقدرة على النجاح في بيئات العمل الدولية باألشخاصالمرتبطة 

(Cavanaugh, 2007،)  فيمكو  ةدراسوهدفت( وآخرونPhimkoh et.al., 2015) تطوير برامج لى إ

لى عالتعرف إلى  (2142) حرز اهللند، وهدفت دراسة المدارس في تايال يريالقيادة اإلبداعية بين مد

مع مقاومة  وعالقتهاان دارس الخاصة في العاصمة عمّ ري الميدرجة ممارسة القيادة االبتكارية لدى مد

 رودريجوزقدرات اإلبداعية للقادة التربويين كما في دراسة موجهة نظرهم، وتعزيز ال المعلمين للتغيير من

(Rodrigues, 2015). لدى مديري الثقافي الذكاء لىعالتعرف إلى  الحالية في حين هدفت الدراسة 

ية في درس المنهاج البريطاني وعالقته بدرجة ممارستهم للقيادة اإلبداعالثانوية الخاصة التي ت   المدارس

 مارة دبي.إ

بلغ حجم فقد  ،لى أخرى من حيث الحجمإمن دراسة من مجتمعاتها، سحبها  واختلفت العينات التي تمّ     

ا كما في قائدً   (240) و  ،(Cavanaugh, 2007) دراسة كيفانوف ا كما في( فردً 42) إحدى الدراسات

( معلما ومعلمة. وكذلك 444راسة )(، في حين بلغ حجم العينة لهذه الدKeung, 2012كيونغ ) دراسة

د استخدمت أما في الدراسة الحالية فق البيانات،غلب الدراسات السابقة االستبانة كوسيلة لجمع أاعتمدت 

 اإلبداعية. القيادة واستبانة ،استبانة الذكاء الثقافي :هما ،داتانأ

 : استفادت الباحثة ما يأتي ،من خالل الدراسات السابقة  

  الدراسةبناء فكرة. 

 والدراسات السابقة دب النظرياأل غناءإ. 
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 تعريف مصطلحات الدراسة.  

 اختيار منهج الدراسة.  

 تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة.  

  داتي الدراسةأتطوير.  

 ليه هذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقةإ توصلتومقارنة ما  ،مناقشة النتائج.  

 :الدراسات السابقة بما يأتي نعتميزت الدراسة الحالية و   

 درس المنهاج البريطاني الثانوية الخاصة التي ت   المدارس لدى مديري الثقافي الذكاءموضوع  تناولت

  .مارة دبيإمارستهم للقيادة اإلبداعية في وعالقته بدرجة م

  الثقافي دون  و الذكاءأو الذكاء التنظيمي أ القيادة اإلبداعيةمعظم الدراسات السابقة موضوع تناولت

  .مع متغيرات أخرىالربط 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات
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 لثالفصل الثا

 (الطريقة واإلجراءاتمنهجية الدراسة )

وكيفية  ،الدراسة وأداتي ،ومجتمع الدراسة وعينتها ،دمشتمل هذا الفصل على منهج البحث المستخا   

جراءات الدراسة ،اإلحصائية والوسائل ،اما وثباتهمإيجاد صدقه  وكما يأتي:  ،وا 

 منهج البحث المستخدم 

استخدام  تمّ  الدراسة، كماالمنهج المناسب لهذه  ألنهاستخدام منهج البحث الوصفي االرتباطي  تمّ     

  االستبانة وسيلة لجمع البيانات.

  مجتمع الدراسة 

 التي الخاصة الثانويةالمدارس في العاملين تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين والمعلمات      

( 243( معلًما ومعلمة بواقع )2455) مارة دبي والبالغ عددهمإفي  البريطاني( جا)المنهتدرس برامج 

قسم  -البشرية في دبي  المعرفة والتنميةلإلحصاءات الصادرة من هيئة  ( معلمة وفًقا4344معلًما و )

  .2140 /2144للعام الدراسي الرقابة المدرسية 

 عينة الدراسة

لى جدول إتحديد حجمها بالرجوع  وتمّ  ،اختيار عينة طبقية عشوائية نسبية من مجتمع الدراسة تمّ   

، ( & Morgan Krejcie 4501ومورجان ) كريجسي أعدهتحديد حجم العينة من حجم المجتمع الذي 

 ( معلمة.220ًما و )( معل01) ة بواقعما ومعلمعلمً  (444فراد العينة )أذ بلغ عدد إ
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 الدراسة أداتا

الثانوية الخاصة التي  المدارس لدى مديري الثقافي الذكاءلقياس  :األولى ؛داتينأاستخدام  تمّ   

لدى مديري هذه  القيادة اإلبداعيةلقياس درجة ممارسة  :والثانية دبي،مارة إ البريطاني فيدرس المنهاج ت  

  المدارس.

 الثقافي(بانة الذكاء استاألولى )داة الدراسة أ

العربية اللغة لى إ اللغة اإلنجليزيةمن "استبانة الذكاء الثقافي"  بترجمة هذه األداةالباحثة  قامت   

بعاد أعلى  موزعة ( فقرة21من ) ة( المكونAng & Van Dyne ,2008)  داينوفان  آنج أعدها والتي

  اآلتي:على النحو و  ،الذكاء الثقافي

خذت أربع فقرات أويتكون من  :(Metacognitive CQ) يما وراء المعرفافي الثق ءالذكاعد ب   .4

 .1، 4، 2، 4األرقام 

، 2ويشمل الفقرات  ،ويتكون من ست فقرات :(Cognitive CQ) عد الذكاء الثقافي المعرفيب   .2

4 ،0 ،3 ،5 ،41. 

الفقرات  ويشمل ،ويتكون من خمس فقرات :(Motivational CQ) فعيالداالذكاء الثقافي  عدب   .4

44 ،42 ،44 ،41 ،42. 

، 44ويشمل الفقرات  ،من خمس فقرات تكونيو  :(Behavioral CQ) عد الذكاء السلوكيب   .1

40 ،43 ،45 ،21. 
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ا فقد أعطى للبديل دائمً  ،( الخماسيLikert) يكرتلكل فقرة وزن متدرج حسب مقياس لوقد أعطي    

أما البديل  ،ا درجتينوللبديل نادرً  ،ا ثالث درجاتحيانً وللبديل أ ،ا أربع درجاتوللبديل غالبً  ،خمس درجات

 واحدة.ا فقد أعطي درجة أبدً 

 (:الذكاء الثقافي )استبانة األولى أداة الدراسةصدق 

من خالل  الظاهرياستخدام الصدق ب "استبانة الذكاء الثقافي" األولىالدراسة  أداة التأكد من صدق تمّ      

 مين والمختصين في العلوم التربويةعدد من المحكّ  على بصورتها األولية االستبانةالباحثة بعرض  قيام

كما هو  والخاصةفي الجامعات األردنية واإلماراتية الحكومية من أعضاء هيئة التدريس والنفسية واإلدارية 

 ،دقة الترجمة وانتماء الفقرات للمجاالت التي وضعت فيها ف مدىلتعر   (، وذلك2موضح في الملحق )

اإلبقاء على الفقرات التي  ، والتعديل المقترح. وتمّ دى صالحية الفقرات، وهل هي بحاجة إلى تعديلوم

إجراء التعديالت التي اقترحها المحكمون على  وتمّ  ،من المحكمين فأكثر (%31حصلت على موافقة )

( فقرة دون 21) ائيةمن حيث التعديل أم الصياغة، وتضمنت االستبانة بصورتها النه فقرات االستبانة سواء

( االستبانة 4الملحق )ويبين  .عدت االستبانة صادقة ألغراض الدراسة الحالية حذف أو إضافة، وبذلك

 .بصورتها النهائية

 :)استبانة الذكاء الثقافي( دراسة األولىثبات أداة ال

: األولى هي يقتينالتأكد من ثبات أداء الدراسة األولى "استبانة الذكاء الثقافي" باستخدام طر  تمّ   

عادة االختبار ومعلمة من  ا( معلمً 22عينة تكونت من )تطبيقها على  تمّ  (test-retest) طريقة االختبار وا 

معامل ارتباط حساب  وبعد أسبوع أعيد تطبيق االختبار على أفراد العينة أنفسهم، وتمّ  ،عينة الدراسةخارج 

 ،(1.34و )( 1.03وتراوحت قيم معامل االرتباط ما بين ) ،والثاني لالختبار بين التطبيقين األولبيرسون 
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ت هذه القيم مناسبة ألغراض الدراسة الحالية دّ قد ع  و  (،(α≤ 0.05مستوى  دعن وهي ذات داللة إحصائية

هذه  ( يوضح4والجدول ) ،الدراسات السابقة من نتائج تتعلق بثبات األدوات في ضوء ما توصلت إليه

 القيم لمعامل االرتباط.

 إليجاد (Cronbach- Alphaألفا ) أما الطريقة الثانية، فقد استخدمت فيها معادلة كرونباخ  

معامل االتساق الداخلي لهذه  وتراوحت قيم ،معامل االتساق الداخلي بين أبعاد استبانة الذكاء الثقافي

 (.4، وكما هو مبين في الجدول )(1.51( إلى )1.32األبعاد ما بين )

 (1جدول )ال

عادة الختبار م معامالت الثّبات قي  الداخلي لستبانة الذكاء الثقافي والتساقباستخدام طريقتي الختبار وا 

عدالب   الرقم الثبات باستخدام معامل معامل  
 ارتباط بيرسون

لثبات باستخدام معادلة معامل ا
 كرونباخ ألفا

 0.82 0.85 الدافعي 1
ةالمقدرات ما وراء المعرفي 2  0.79 0.85 
يالسلوك 3              1.32         0.84 
 0.90 0.78 المقدرات المعرفية 4

  0.86 الدرجة الكلية

 

 أداة الدراسة الثانية )استبانة القيادة اإلبداعية( 

دب النظري ذي العالقة والدراسات السابقة ذات لى األإبانة للقيادة اإلبداعية بالرجوع تطوير است تمّ      

( Likertاستخدام مقياس لكيرت ) وتمّ  .(2016) ( ودراسة جبريني2012دراسة السلمي ) :مثل ،الصلة
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ا وتراوحت القيم لهذه وأبدً  ،اونادرً  ،اوأحيانً  ،اوغالبً  ،االخماسي لتحديد أبدال اإلجابة والتي تتكون من دائمً 

 ا.( للبديل أبدً 4)إلى ا بديل دائمً لل( 2األبدال من )

 )استبانة القيادة اإلبداعية(ية نصدق أداة الدراسة الثا

القيادة اإلبداعية" وزعت الباحثة االستبانة بصورتها األولية على عدد للتأكد من صدق "استبانة   

في الجامعات  محكمين والخبراء من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات العلوم التربوية واإلداريةمن ال

وطلب من هؤالء  ،يوضح ذلك (2. والملحق )ة محكمينعشر والبالغ عددهم  والخاصة األردنية الحكومية

وهل بحاجة إلى  ،بصدد فقرات االستبانة من حيث صالحيتها ألغراض الدراسةئهم المحكمين بيان آرا

اإلبقاء  وتمّ  ،الباحثة بالمالحظات والمقترحات التي قدمها المحكمون والتعديل المقترح. وقد أخذت ،تعديل

وبذلك أصبحت االستبانة بصورتها  ،( فأكثر من المحكمين%31ى موافقة )علت التي حصلعلى الفقرات 

 ( يبين ذلك. 4ت صادقة. والملحق )دّ فقرة دون حذف أو إضافة. وعليه ع  ( 24النهائية مكونة من )

 )استبانة القيادة اإلبداعية(الدراسة الثانية ثبات أداة 

عادة االختبار طريقة االختبار و  :األولى ؛يقتينالتأكد من ثبات "استبانة القيادة اإلبداعية" بطر  تمّ  ا 

(test-retest)،  ّومعلمة من خارج عينة الدراسة ا( معلمً 22تطبيق االستبانة على عينة مكونة من ) إذ تم ،

وباستخدام  ،على التطبيق األول أعيد تطبيق األداة ذاتها على أفراد العينة أنفسهموبعد مرور أسبوعين 

وهي  للدرجة الكلية (1.30) (Pearsonالتطبيقين بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون ) معامل االرتباط بين

يجاد ثبات األداة أما الطريقة الثانية التي استخدمت إل ،((α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى 

يم تراوحت قو  ،(Cronbach-Alphaألفا ) فهي طريقة االتساق الداخلي وذلك باستخدام معادلة كرونباخ

 ( يبين ذلك.2والجدول ) ،(1.35( إلى )1.31معامل االتساق الداخلي ما بين )
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 (2الجدول )

عادة الختبار والتساق الدقيم معامالت الثّبات   اخلي لستبانة القيادة اإلبداعيةباستخدام طريقتي الختبار وا 

عدالب   الرقم ارتباط الثبات باستخدام معامل معامل  
 بيرسون

باستخدام معادلة  معامل الثبات
 كرونباخ ألفا

 0.87 0.84 المثابرة 1

 0.85 0.81 المبادرة 2
 0.84 0.82 االصالة 3
 0.89 0.85 الحساسية للمشكالت 4

  0.87 الّدرجة الكلّية  

 

  متغيرات الدراسة

 يرات المستقلة الوسيطة: غالمت

 انثى(. وله فئتان: )ذكر، ؛الجنس .أ

 كلية مجتمع، بكالوريوس، دراسات عليا( )دبلومستويات م ةوله ثالث ؛المؤهل العلمي .ب

  :مستويات ةولها ثالث ؛الخبرة .ج

  .سنواتقل من خمس أ .4

 .عشر سنواتأقل من  لىإخمس  .2

   .فأكثرعشر سنوات  .4

 التابعة:المتغيرات  

 .الذكاء الثقافيدرجة ممارسة  .4
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 .بداعيةالقيادة اإلدرجة ممارسة  .2

 اإلحصائية الوسائل

 :ة لمعالجة البياناتاآلتيوسائل اإلحصائية استخدام ال تمّ   

  والرتب  استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والثاني، تمّ  األولالسؤالين عن لإلجابة

 والدرجة.

 والجداول اإلحصائية لتعرف الدالة  ،معامل ارتباط بيرسوناستخدام  مّ ت الثالث، لإلجابة عن السؤال

 ارتباط بيرسون. المعنوية لقيمة معامل

  لتائيااستخدام االختبار  ، تمّ والخامسلإلجابة عن السؤالين الرابع (t-test لعينتين مستقلتين بالنسبة )

 .والمؤهل العلمي ،وتحليل التباين األحادي بالنسبة لمتغيري الخبرة الجنس،لمتغير 

  ّومعامل ارتباط بيرسون  ،اتينلألديجاد معامل االتساق الداخلي إللفا أاستخدام معادلة كرونباخ  تم

 داتين.ثبات األ إليجاد

    إجراءات الدراسة

في المدارس الخاصة  العاملينتحديد مجتمع الدراسة وعينتها المتمثلة في المعلمين والمعلمات  بعد  

عداد  في إمارة دبيالمنهاج البريطاني التي تدرس   :اآلتيةالباحثة باإلجراءات  قامت ،الدراسةداتي أوا 

 والملحق  ،لإلحصاءلى مركز دبي إه لحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط موجّ ا

 .يبين ذلك( 1)

  ّلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية إه الحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط موج

 .( يبين ذلك2والملحق ) ،في دبي
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 لى مديري إه دبي موجّ  في رفة والتنمية البشريةالحصول على كتاب تسهيل مهمة من هيئة المع

 ( يبين ذلك.4والملحق ) ،المدارس الخاصة ومديراتها المشمولة بالعينة

  العينة.فراد أتوزيع االستبانتين على 

 ا.حصائيً إ هاجمع االستبانات وتحليل 

 .عرض النتائج في الفصل الرابع ومناقشتها في الفصل الخامس 

 ليهاإالتوصل  نتائج التي تمّ تقديم توصيات في ضوء ال. 

  اآلتية: المعادلةالقيادة اإلبداعية وفق  درجة ممارسةو  ،الذكاء الثقافي درجة ممارسةتحديد 

 القيمة الدنيا للبديل / عدد المستويات –طول الفئة = القيمة العليا للبديل 

5-l  / 3 =4  / 3 = 1.33 

   .(2.33  - 1من ) تكون الدرجة المنخفضةوبذلك 

               (.4.40 – 2.41) من وتكون الدرجة المتوسطة

    (.2 – 4.43) من والدرجة المرتفعة
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع

 ة )التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات(نتائج الّدراس

ا لنتائج الّدراسة التي تّم الّتوّصل إليها من خالل اإلجابة عن أسئلتها، تناول هذا الفصل عرضً   

 وعلى النحو اآلتي:

لدى مديري  الثقافي الذكاء ما درجة الّنتائج المتعّلقة باإلجابة عن الّسؤال األّول الذي نّصه: أولا:

 نظر المعلمين؟المنهاج البريطاني بإمارة دبي من وجهة  التي تدرس المدارس الثانوية الخاصة

لإلجابة عن هذا الّسؤال تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب لدرجة   

المنهاج البريطاني بإمارة دبي من وجهة  التي تدرس الخاصةالّذكاء الثقافي لدى مديري المدارس الثّانوّية 

 ( ي بّين ذلك.4والجدول ) .نظر المعلمين

 (3الجدول )

متوّسطات الحسابّية والنحرافات المعيارّية والّرتب والدرجة ألبعاد الّذكاء الثقافي لدى مديري المدارس ال

 امرتّبة تنازلي   المنهاج البريطاني بإمارة دبي من وجهة نظر المعلمين درسالتي ت   الخاصةالثّانوّية 

المتوّسط  عدالب   الرقم
 رجةالد الّرتبة النحراف المعياريّ  الحسابيّ 

 مرتفعة 4 1.66 4.23 الدافعي 2
 مرتفعة 2 1.71 4.18 المقدرات ما وراء المعرفية 1
 مرتفعة 4 1.75 3.98 السلوكي 4

 مرتفعة 1 1.70 3.72 المقدرات المعرفية 4
 مرتفعة 4.50 4.44 الّدرجة الكلّية
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ثّانوّية الخاصة بإمارة س ال( أّن درجة  الّذكاء الثقافي لدى مديري المدار 4ي الحظ من الجدول )  

( بانحراف معيارّي 1.11جاءت مرتفعة، إذ بلغ المتوّسط الحسابّي ) من وجهة نظر المعّلميندبي 

وتراوحت المتوّسطات الحسابّية ما بين  ،(، كما جاءت األبعاد جميعها في الدرجة المرتفعة1.20)

(، وانحراف معيارّي 1.24ّسط حسابّي )عد "الدافعي" بمتو (، وجاء في الّرتبة األولى الب  4.02 -1.24)

(،  1.04( وانحراف معيارّي )1.43عد "المقدرات ما وراء المعرفية" بمتوّسط حسابّي )(، يليه ب  1.44)

 ،(1.02( وانحراف معياري )4.53بمتوسط حسابي ) "السلوكي"عد وجاء في الّرتبة ما قبل األخيرة الب  

 (.1.01( وانحراف معيارّي )4.02المعرفية" بمتوّسط حسابّي ) عد "المقدراتوجاء في الرتبة األخيرة ب  

 فكانت الّنتائج على الّنحو اآلتي: ،عدأّما بالّنسبة لفقرات كّل ب          

 عد "الدافعي":. الب  1

عد "الدافعي" لدى تّم إيجاد المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب والدرجة لفقرات الب        

 ( ي بّين ذلك.1يري المدارس الثّانوّية الخاصة بإمارة دبي من وجهة نظر المعّلمين، والجدول )مد

 (4جدول )ال
عد "الدافعي" لدى مديري المدارس المتوّسطات الحسابّية والنحرافات المعيارّية والّرتب والدرجة لفقرات الب  

 بة تنازلي انظر المعّلمين مرتّ  الثّانوّية الخاصة بإمارة دبي من وجهة

 المتوّسط الفقرة الرقم
 الحسابيّ 

 النحراف
 الدرجة الّرتبة المعياري

 مرتفعة 4 1.75 4.46 يستمتع المدير عندما يتفاعل مع أفراد من ثقافات مختلفة. 4
 مرتفعة 2 1.78 4.33 لديه الثقة في التواصل االجتماعي مع السكان المحليين من ثقافة غير مألوفة له. 0
 مرتفعة 4 1.80 4.26 كد من مقدرته على التعامل مع ضغط التكيف مع الثقافات الجديدة له.متأ 3
 مرتفعة 1 1.84 4.07 واثق من مقدرة المدير على التعود على ظروف التسوق في ثقافات مختلفة. 41
 مرتفعة 2 1.93 4.01 يستمتع المدير بالعيش في ثقافات غير مألوفة له. 5

 مرتفعة 4.66 4.23 الكلّية الّدرجة
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عد ( أّن درجة ممارسة مديري المدارس الثّانوّية الخاصة بإمارة دبي لفقرات الب  1يتبّين من الجدول )  

( بانحراف معيارّي 1.24"الدافعي" من وجهة نظر المعّلمين كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوّسط الحسابّي )

رتفعة، فقد تراوحت المتوّسطات الحسابّية ما بين عد في الدرجة الم(، وجاءت جميع فقرات هذا الب  1.44)

يستمتع المدير عندما يتفاعل مع ( التي نّصت على "4(، وجاءت في الّرتبة األولى الفقرة )1.14-1.14)

جاءت (، وفي الّرتبة الثّانية 1.02( وانحراف معياري )1.14" بمتوّسط حسابّي )د من ثقافات مختلفةأفرا

المحليين من ثقافة غير مألوفة لديه الثقة في التواصل االجتماعي مع السكان لى "( التي نّصت ع0الفقرة )

( 41(، وجاءت في الّرتبة ما قبل األخيرة الفقرة )1.03( وانحراف معيارّي )1.44" بمتوّسط حسابّي )له

ط بمتوسّ  واثق من مقدرة المدير على التعود على ظروف التسوق في ثقافات مختلفة"التي نّصت على "

( التي نّصت على 5(، وفي الّرتبة األخيرة جاءت الفقرة )1.31( وانحراف معيارّي )1.10حسابّي )

 (.1.54( وانحراف معياري )1.14" بمتوّسط حسابّي )يستمتع المدير بالعيش في ثقافات غير مألوفة له"

 عد "المقدرات ما وراء المعرفية":. ب  2

عد "المقدرات ما وراء نحرافات المعيارّية والّرتب والدرجة لفقرات ب  تّم إيجاد المتوّسطات الحسابّية واال  

( ي بّين 2المعرفية" لدى مديري المدارس الثّانوّية الخاصة بإمارة دبي من وجهة نظر المعّلمين، والجدول )

 ذلك.
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 (5الجدول )
مقدرات ما وراء المعرفية" لدى عد "الالمتوّسطات الحسابّية والنحرافات المعيارّية والّرتب والدرجة لفقرات ب  

 نظر المعّلمين مرتّبة تنازلي ا مديري المدارس الثّانوّية الخاصة بإمارة دبي من وجهة

ط المتوسّ  الفقرة الرقم
يّ الحساب  

 النحراف
ةبالّرت المعياريّ   الدرجة 

يدرك المدير المعرفة الثقافية التي يطبقها في تفاعالته مع الثقافات  45
 األخرى.

 مرتفعة 4 1.83 4.21

يكيف معرفته الثقافية عندما يتفاعل مع أفراد من ثقافة غير مألوفة  43
 مرتفعة 2 1.79 4.18 له.

يتأكد من دقة معرفته الثقافية عندما يتفاعل مع أفراد من ثقافات  21
 مختلفة.

 مرتفعة 4 1.81 4.17

مع  يعي المدير المعرفة الثقافية التي يستخدمها عندما يتفاعل 40
 اآلخرين من خلفيات ثقافية مختلفة.

 مرتفعة 1 1.83 4.15

 مرتفعة 4.01 4.14 الّدرجة الكلّية
   

عد ( أّن درجة ممارسة مديري المدارس الثّانوّية الخاصة بإمارة دبي لفقرات ب  2) ي الحظ من الجدول  

إذ بلغ المتّوسط الحسابّي  ة،عر معّلمي هذه المدارس كانت مرتف"المقدرات ما وراء المعرفية" من وجهة نظ

عد في الدرجة المرتفعة، إذ تراوحت (، وجاءت جميع فقرات هذا الب  1.04( بانحراف معياري )1.43)

( والتي نصت على 45(، وجاءت في الّرتبة األولى الفقرة )1.42-1.24المتوّسطات الحسابّية ما بين )

( 1.24" بمتوّسط حسابّي )عالته مع الثقافات األخرىيدرك المدير المعرفة الثقافية التي يطبقها في تفا"

يكيف معرفته الثقافية عندما يتفاعل مع ( والتي نصت على "43يها الفقرة )(، تل1.34وانحراف معيارّي )

(، وجاءت في الّرتبة ما 1.05( وانحراف معيارّي )1.43" بمتوّسط حسابّي )أفراد من ثقافة غير مألوفة له

يتأكد من دقة معرفته الثقافية عندما يتفاعل مع أفراد من ( والتي نصت على "21) قبل األخيرة الفقرة
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اءت الفقرة (، وفي الّرتبة األخيرة ج1.34( وانحراف معيارّي )1.40" بمتوّسط حسابّي )ثقافات مختلفة

 اآلخرين منيعي المدير المعرفة الثقافية التي يستخدمها عندما يتفاعل مع ( والتي نصت على "40)

 (.1.34( وانحراف معياري )1.42" بمتوّسط حسابّي )خلفيات ثقافية مختلفة

 عد "السلوكي":. الب   3

عد "السلوكي" لدى تّم إيجاد المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب والدرجة لفقرات الب          

 ( ي بّين ذلك.4مين، والجدول )مديري المدارس الثّانوّية الخاصة بإمارة دبي من وجهة نظر المعلّ 

 (6الجدول )

عد "السلوكي" لدى مديري المتوّسطات الحسابّية والنحرافات المعيارّية والّرتب والدرجة لفقرات الب  

 نظر المعّلمين مرتّبة تنازلي ا المدارس الثّانوّية الخاصة بإمارة دبي من وجهة

طالمتوسّ  الفقرة الرقم  
 الحسابيّ 

 النحراف
اريّ المعي ةالّرتب   الدرجة 

يستعمل المدير الوقفة أو الصمت ليناسب المواقف المتباينة في الثقافات  2
 المختلفة.

ةمرتفع 4 1.86 4.13  

المدير في معدل السرعة في كالمه عندما يتطلب الموقف عبر  ينوع 4
 الثقافي ذلك.

 مرتفعة 2 1.86 4.05

 مرتفعة 4 1.94 3.97 ر الثقافي ذلك.يعدل تعبيرات وجهه عندما يتطلب التفاعل عب 1
المدير سلوكه اللفظي )اللهجة، نبرة الصوت، معدل سرعة الصوت(  يغير 4

 مرتفعة 1 1.98 3.92  .عندما يتطلب التفاعل عبر الثقافات ذلك

 مرتفعة 2 1.00 3.84 يغير المدير سلوكه غير اللفظي عندما يتطلب التفاعل الثقافي ذلك. 2
 مرتفعة 4.05 4..3 ةالّدرجة الكليّ 
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( أن درجة ممارسة مديري المدارس الثّانوّية الخاصة بإمارة دبي لفقرات 4ي الحظ من الجدول )  

( 4.53عد "السلوكي" من وجهة نظر معّلمي هذه المدارس كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوّسط الحسابّي )الب  

رجة المرتفعة، إذ تراوحت المتوّسطات الحسابّية عد في الد(، وجاءت فقرات هذا الب  1.02بانحراف معيارّي )

يستعمل المدير الوقفة أو ( التي نّصت على "2(، وجاءت في الّرتبة األولى الفقرة )4.31-1.44بين )

( وانحراف معيارّي 1.44" بمتوّسط حسابّي )الصمت ليناسب المواقف المتباينة في الثقافات المختلفة

المدير في معدل السرعة في كالمه  ينوع( التي نّصت على "4جاءت الفقرة )(، وفي الّرتبة الثّانية 1.34)

(، وجاءت في 1.34( وانحراف معيارّي )1.12" بمتوّسط حسابّي )عندما يتطلب الموقف عبر الثقافي ذلك

المدير سلوكه اللفظي )اللهجة، نبرة الصوت،  ( التي نّصت على "يغير4الّرتبة ما قبل األخيرة الفقرة )

( وانحراف 4.52" بمتوّسط حسابّي )ل سرعة الصوت( عندما يتطلب التفاعل عبر الثقافات ذلكمعد

( والتي نّصت على "يغير المدير سلوكه غير 2(، وفي الّرتبة األخيرة جاءت الفقرة )1.53معيارّي )

 . (4.11( وانحراف معيارّي )4.31بمتوّسط حسابّي ) "اللفظي عندما يتطلب التفاعل الثقافي ذلك

 "المقدرات المعرفية": عد. ب   4

عد "المقدرات تّم إيجاد المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب والدرجة لفقرات ب    

( ي بّين 0والجدول ) .المعرفية" لدى مديري المدارس الثّانوّية الخاصة بإمارة دبي من وجهة نظر المعّلمين

 ذلك.
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 (0الجدول )

عد "المقدرات المعرفية" لدى مديري الحسابّية والنحرافات المعيارّية والّرتب والدرجة لفقرات ب  المتوّسطات 

 نظر المعّلمين مرتّبة تنازلي ا المدارس الثّانوّية الخاصة بإمارة دبي من وجهة

 المتوّسط الفقرة الرقم
 الحسابيّ 

 النحراف
 الدرجة الّرتبة المعياريّ 

 مرتفعة 4 0.86 4.10 ثقافية والمعتقدات الدينية للثقافات األخرى.يعرف المدير القيم ال 44
 مرتفعة 2 0.92 3.92 األخرى. النظام القانوني واالقتصادي للثقافاتيعرف  42
 مرتفعة 4 0.93 3.78 يعرف قواعد التعبير عن السلوك غير اللفظي إزاء الثقافات األخرى. 44
 مرتفعة 1 1.05 3.72 ن حيث المفردات والنحو.يعرف المدير قواعد اللغات األخرى م 44
 متوسطة 2 0.85 3.49 .خرىفنون والحرف اليدوية للثقافات األيعرف ال 41
 متوسطة 4 0.92 3.31 يعرف مراسم الزواج للثقافات األخرى. 42

 مرتفعة 4.04 3.02 الكلّية الّدرجة
 

عد لفقرات ب  الثّانوّية الخاصة بإمارة دبي س ( أّن درجة ممارسة مديري المدار 0ي الحظ من الجدول )  

( بانحراف 4.02الحسابّي ) "المقدرات المعرفية" من وجهة نظر المعّلمين كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوّسط

والمتوّسطة، وتراوحت المتوّسطات المرتفعة  عد في الدرجتين(، وجاءت فقرات هذا الب  1.01معيارّي )

يعرف المدير "( والتي نّصت على 44وجاءت في الّرتبة األولى الفقرة ) (،4.44-1.41الحسابّية ما بين )

( 1.34وانحراف معيارّي ) (1.41القيم الثقافية والمعتقدات الدينية للثقافات األخرى" بمتوّسط حسابّي )

يعرف النظام القانوني ( التي نّصت على "42مرتفعة، وفي الّرتبة الثّانية جاءت الفقرة )وبدرجة 

، وبدرجة مرتفعة( 1.52( وانحراف معيارّي )4.52"  بمتوّسط حسابّي )صادي للثقافات األخرى..واالقت

يعرف الفنون والحرف اليدوية للثقافات ( التي نصت على "41وجاءت في الّرتبة ما قبل األخيرة الفقرة )



59 

 

 

 

تبة األخيرة جاءت ( وبدرجة متوّسطة، وفي الرّ 1.32( وانحراف معيارّي )4.15" بمتوّسط حسابّي )خرىاأل

( وانحراف 4.44" بمتوّسط حسابّي )يعرف مراسم الزواج للثقافات األخرى" ( والتي نّصت على42الفقرة )

 ( وبدرجة متوّسطة.1.52معيارّي )

 المدارس مديري ممارسة درجة ماثانياا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثّاني والذي نّصه: 

المنهاج البريطاني للقيادة اإلبداعية بإمارة دبي من وجهة نظر  درسالثانوية الخاصة التي ت

 المعلمين؟

لإلجابة عن هذا الّسؤال تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب لدرجة   

بي من المنهاج البريطاني للقيادة اإلبداعية بإمارة د المدارس الثانوية الخاصة التي تدرس مديري ممارسة

 ( ي بّين ذلك.3والجدول ) .وجهة نظر المعلمين

 (4الجدول )

 الخاصةالمتوّسطات الحسابّية والنحرافات المعيارّية والّرتب لدرجة ممارسة مديري المدارس الثّانوّية 

 ا ألبعادها من وجهة نظر المعلمينالمنهاج البريطاني بإمارة دبي للقيادة اإلبداعية وفقا  التي تدرس

 تنازلي ا مرتّبة

 الدرجة الّرتبة النحراف المعياريّ  المتوّسط الحسابيّ  عدالب   الرقم
 مرتفعة 4 1.63 4.29 المثابرة 2
 مرتفعة 2 1.60 4.24 الحساسية للمشكالت 4
 مرتفعة 2 1.62 4.24 المبادرة 4

 مرتفعة 1 1.79 4.02 صالةاأل 1
 مرتفعة 4.61 4.21 الّدرجة الكلّية
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ة بإمارة دبي للقيادة ( أّن درجة ممارسة مديري المدارس الثّانوّية الخاص3الجدول )ي الحظ من   

( بانحراف معيارّي 1.24جاءت مرتفعة، إذ بلغ المتوّسط الحسابّي ) من وجهة نظر المعّلميناإلبداعية 

 -1.25ن )(، كما جاءت األبعاد جميعها في الدرجة المرتفعة وتراوحت المتوّسطات الحسابّية ما بي1.44)

(، وفي 1.44(، وانحراف معيارّي )1.25عد "المثابرة" بمتوّسط حسابّي )(، وجاء في الّرتبة األولى ب  1.12

( وانحرافين معيارّيين 1.21بمتوّسط حسابّي )"المبادرة"  الحساسية للمشكالت" وعدا "الرتبة الثانية جاء ب  

( 1.12صالة" بمتوسط حسابي )"األ عد(، على التوالي  وجاء في الّرتبة األخيرة ب  1.42( و )1.41)

 (.1.05وانحراف معياري )

 فكانت الّنتائج على الّنحو اآلتي: ،عدأّما بالّنسبة لفقرات كّل ب          

 عد "المثابرة":. ب  1
عد "المثابرة" لدى إيجاد المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب والدرجة لفقرات ب   تمّ         

مديري المدارس الثّانوّية الخاصة بإمارة دبي التي تدرس المنهاج البريطاني من وجهة نظر المعّلمين، 

 ( ي بّين ذلك.5والجدول )

 (.الجدول )
 الخاصةعد "المثابرة" لدى مديري المدارس الثّانوّية المعيارّية والّرتب والدرجة لفقرات ب   المتوّسطات الحسابّية والنحرافات
 نظر المعّلمين مرّتبة تنازلي ا وجهةالمنهاج البريطاني بإمارة دبي من  التي تدرس

 الدرجة الّرتبة المعياري النحراف الحسابيّ  المتوّسط الفقرة الرقم

 مرتفعة 4 1.74 4.45  .األهداف يقلتحق مقدراته في لديه ثقة 5

 مرتفعة 2 1.75 4.35 .اإلداريةاألعباء  كثرة الرغم من على التركيز على المقدرة لديه 41
 مرتفعة 4 1.79 4.32 .يستمر في العمل لفترات طويلة من اجل الوصول لحلول مبتكرة 44
 مرتفعة 1 1.78 4.26 .لمقدراته تحد فيها التي لألعمال يميل 41
 مرتفعة 2 1.79 4.23 .المشكالت حل في تساعد التي الجديدة األفكار يتقبل 42
 مرتفعة 4 1.88 4.11 .الجديدة من جميع العاملين األفكار لدراسة كافًيا اوقتً  عطيي 44
 مرتفعة 4.63 .4.2 الكلّية الّدرجة
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عد                  صة لفقرات ب  ( أّن درجة ممارسة مديري المدارس الثّانوّية الخا5يتبّين من الجدول )  

( بانحراف 1.25ة، إذ بلغ المتوّسط الحسابّي )وجهة نظر المعّلمين بإمارة دبي كانت مرتفع "المثابرة" من

عد في الدرجة المرتفعة، إذ تراوحت المتوّسطات الحسابّية ما (، وجاءت جميع فقرات هذا الب  1.44معيارّي )

 لتحقيق مقدراته في لديه ثقة( والتي نصت على "5ولى الفقرة )تبة األ(، وجاءت في الرّ 1.44-1.12بين )

( التي 41جاءت الفقرة )(، وفي الّرتبة الثّانية 1.01( وانحراف معياري )1.12" بمتوّسط حسابّي )األهداف

( 1.42" بمتوّسط حسابّي )داريةاألعباء اإل كثرة الرغم من على التركيز على المقدرة لديهنصت على "

 األفكار يتقبل( التي نصت على "42خيرة الفقرة )(، وجاءت في الّرتبة ما قبل األ1.02نحراف معيارّي )وا

(، وفي الّرتبة 1.05( وانحراف معيارّي )1.24" بمتوّسط حسابّي )المشكالت حل في تساعد التي الجديدة

الجديدة من جميع العاملين"  كاراألف لدراسة كافًيا اوقتً  عطيي( والتي نصت على "44األخيرة جاءت الفقرة )

 (.1.33( وانحراف معياري )1.44بمتوّسط حسابّي )

       :عد "الحساسية للمشكالت". ب  2

عد "الحساسية تّم إيجاد المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب والدرجة لفقرات ب    

دبي التي تدرس المنهاج البريطاني من وجهة  للمشكالت" لدى مديري المدارس الثّانوّية الخاصة بإمارة

 ( ي بّين ذلك.41نظر المعّلمين، والجدول )
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 (14الجدول )

عد "الحساسية للمشكالت" لدى المتوّسطات الحسابّية والنحرافات المعيارّية والّرتب والدرجة لفقرات ب  

نظر المعّلمين  وجهةدبي من  المنهاج البريطاني بإمارة التي تدرس الخاصةمديري المدارس الثّانوّية 

 مرتّبة تنازلي ا

 المتوّسط الفقرة الرقم
 الحسابيّ 

 النحراف
 الدرجة الّرتبة المعياري

 مرتفعة 4 0.84 4.34 .خرين وسلوكهم في المواقف المختلفةيهتم بمشاعر اآل 4
 مرتفعة 3 0.86 4.33 .يتشاور مع المختصين في حل المشكالت المدرسية 3
 مرتفعة 4 0.84 4.31 .المشكلة جوانب لتحديد المعلومات من قدر رأكب يجمع 4
 مرتفعة 2 0.87 4.24 .تواجه المعلمين مشكلة أي تحديد لىإ يسارع 2
 مرتفعة 0 0.82 4.22 .الوظيفي )ان وجدت( العمل تدني أسباب بتحليل يقوم 0
 مرتفعة 2 0.82 4.21 .يوظف مهارات االتصال بفاعلية 2
 مرتفعة 4 0.81 4.18 .لها المناسبة الحلول ويضع مشكالت عدة يواجه 4
 مرتفعة 1 0.76 4.11 .المشكلة وقوع قبل العمل بيئة في الضعف نقاط يكتشف 1

 مرتفعة 4.64 4.24 الكلّية الّدرجة
 
     عد             ( أّن درجة ممارسة مديري المدارس الثّانوّية الخاصة لفقرات ب  41يتبّين من الجدول )  

"الحساسية للمشكالت" من وجهة نظر المعّلمين بإمارة دبي  كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوّسط الحسابّي 

عد في الدرجة المرتفعة، إذ تراوحت (، وجاءت جميع فقرات هذا الب  1.41( بانحراف معيارّي )1.21)

( والتي نصت على 4ة )(، وجاءت في الّرتبة األولى الفقر 1.44-1.41المتوّسطات الحسابّية ما بين )

( وانحراف معياري 1.41" بمتوّسط حسابّي )رين وسلوكهم في المواقف المختلفةخيهتم بمشاعر اآل"

يتشاور مع المختصين في حل لى "( والتي نصت ع3(، وفي الّرتبة الثّانية جاءت الفقرة )1.31)
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وجاءت في الّرتبة ما قبل  (،1.34( وانحراف معيارّي )1.44" بمتوّسط حسابّي )المشكالت المدرسية

" بمتوّسط حسابّي لها المناسبة الحلول ويضع عدة مشكالت يواجه( والتي نصت على "4خيرة الفقرة )األ

 نقاط يكتشف( والتي نصت على "1جاءت الفقرة )(، وفي الّرتبة األخيرة 1.34( وانحراف معيارّي )1.43)

 (.1.04( وانحراف معياري )1.44حسابّي )" بمتوّسط المشكلة وقوع قبل العمل بيئة في الضعف

 عد "المبادرة":. ب  3

عد "المبادرة" لدى مديري تّم إيجاد المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب والدرجة لفقرات ب    

ل المدارس الثّانوّية الخاصة بإمارة دبي التي تدرس المنهاج البريطاني من وجهة نظر المعّلمين، والجدو 

 ( ي بّين ذلك.44)

 (11الجدول )

عد "المبادرة" لدى مديري المدارس المتوّسطات الحسابّية والنحرافات المعيارّية والّرتب والدرجة لفقرات ب  

 نظر المعّلمين مرتّبة تنازلي ا وجهةالمنهاج البريطاني بإمارة دبي من  التي تدرس الخاصةالثّانوّية 

 المتوّسط الفقرة الرقم
 يّ الحساب

 النحراف
 المعياري

 الدرجة الّرتبة

 مرتفعة 4 1.81 4.30 .المختلفة المواقف مواجهة في بحكمة يتصرف 21
 مرتفعة 2 1.82 4.28 .التي يقدمها المعلمون المبادرات يشجع 24
 مرتفعة 4 1.72 4.26 .للمشكالت مبتكرة حلول تقديم على يعمل 42
 مرتفعة 1 1.77 4.24 .الذاتي لتعلمل اليومية العمل مواقف لتسخير يميل 43
 مرتفعة 2 1.78 4.22 .عمال اإلدارية بمبادرة شخصيةينجز األ 40
 مرتفعة 4 1.77 4.21 .أداء األعمال في بداعيةإ أساليب يستخدم 45
 مرتفعة 0 1.73 4.14 .العمل مجال في الجودة فائقة يستخدم تقنية 44

 مرتفعة 4.62 4.24 الكلّية الّدرجة
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عد                  ( أّن درجة ممارسة مديري المدارس الثّانوّية الخاصة لفقرات ب  44يتبّين من الجدول )  

( بانحراف 1.21ة، إذ بلغ المتوّسط الحسابّي )عكانت مرتفوجهة نظر المعّلمين بإمارة دبي  "المبادرة" من

عة، إذ تراوحت المتوّسطات الحسابّية ما عد في الدرجة المرتف(، وجاءت جميع فقرات هذا الب  1.42معيارّي )

 في بحكمة يتصرف( والتي نصت على "21ولى الفقرة )(، وجاءت في الّرتبة األ1.41-1.41بين )

اءت (، وفي الّرتبة الثّانية ج1.34( وانحراف معياري )1.41" بمتوّسط حسابّي )المختلفة المواقف مواجهة

( وانحراف 1.23" بمتوّسط حسابّي )التي يقدمها المعلمون اتالمبادر  يشجع( والتي نصت على "24الفقرة )

 بداعيةإ أساليب يستخدم( التي نصت على "45خيرة الفقرة )(، وجاءت في الّرتبة ما قبل األ1.32معيارّي )

اءت الفقرة (، وفي الّرتبة األخيرة ج1.00( وانحراف معيارّي )1.24" بمتوّسط حسابّي )أداء األعمال في

( وانحراف 1.41" بمتوّسط حسابّي )العمل مجال في الجودة فائقة يستخدم تقنيةنصت على " ( والتي44)

 (.1.04معياري )

 صالة"      عد "األ. ب  4

صالة" لدى عد "األتّم إيجاد المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب والدرجة لفقرات ب      

المعّلمين،  س المنهاج البريطاني من وجهة نظررة دبي التي تدر مديري المدارس الثّانوّية الخاصة بإما

 ( ي بّين ذلك.42والجدول )
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 (12الجدول )

صالة" لدى مديري المدارس عد "األالمتوّسطات الحسابّية والنحرافات المعيارّية والّرتب والدرجة لفقرات ب  

 نظر المعّلمين مرتّبة تنازلي ا وجهةالمنهاج البريطاني بإمارة دبي من  التي تدرس الخاصةالثّانوّية 

 المتوّسط الفقرة الرقم
 الحسابيّ 

 النحراف
 الدرجة الّرتبة المعياري

 مرتفعة 4 1.87 4.15 .داريالعاملين ذات الصلة بالعمل اإل أفكار يشجع 24
 مرتفعة 2 1.83 4.08 .خريناآل عن مختلفة بطريقة العالقات يدرك 21
 مرتفعة 4 1.91 4.03 .أحد ليهاإ يسبقه لم دةجدي فكارأ لديه تتولد 22
 مرتفعة 1 1.02 3.97 .للدهشة المثيرة الطريفة باألفكار يتميز 24
 مرتفعة 2 1.94 3.86  .قرانه من المديرينأ بال على تخطر ال نادرة أفكار لديه تتولد 22

 مرتفعة .4.0 4.42 الكلّية الّدرجة

 

عد                  ممارسة مديري المدارس الثّانوّية الخاصة لفقرات ب  ( أّن درجة 42يتبّين من الجدول )  

( بانحراف 1.12ة، إذ بلغ المتوّسط الحسابّي )لمعّلمين بإمارة دبي  كانت مرتفعصالة" من وجهة نظر ا"األ

ّية ما عد في الدرجة المرتفعة، إذ تراوحت المتوّسطات الحساب(، وجاءت جميع فقرات هذا الب  1.05معيارّي )

عاملين ذات ال أفكار يشجع( والتي نصت على "24ولى الفقرة )(، وجاءت في الّرتبة األ4.34-1.42بين )

اءت (، وفي الّرتبة الثّانية ج1.30( وانحراف معياري )1.42" بمتوّسط حسابّي )داريالصلة بالعمل اإل

( 1.13" بمتوّسط حسابّي )نخرياآل عن مختلفة بطريقة العالقات يدرك( والتي نصت على "21الفقرة )

 يتميز( والتي نصت على "24يرة الفقرة )(، وجاءت في الّرتبة ما قبل األخ1.34وانحراف معيارّي )

(، وفي الّرتبة األخيرة 4.12( وانحراف معيارّي )4.50" بمتوّسط حسابّي )للدهشة المثيرة الطريفة باألفكار
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" قرانه من المديرينأ بال على تخطر ال نادرة أفكار لديه تتولد( والتي نصت على "22اءت الفقرة )ج

 (.1.51( وانحراف معياري )4.34بمتوّسط حسابّي )

هل توجد عالقة ارتباطية ذات دللة ا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث والذي نصه: ثالثا 

س الخاصة بين درجة الذكاء الثقافي لدى مديري المدار  (α≤ 0.05) إحصائية عند مستوى

 الثانوية التي تدرس المنهاج البريطاني بإمارة دبي ودرجة ممارستهم للقيادة اإلبداعية؟

لإلجابة عن هذا الّسؤال تّم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين الّدرجة الكّلية الستبانة الّذكاء للثقافي         

 .( ي بّين ذلك44والجدول ) .هابعادأوأبعادها والّدرجة الكّلية الستبانة القيادة اإلبداعية و 

 (13الجدول )
درجة الذكاء الثقافي لدى مديري المدارس الخاصة الثانوية التي قيم معامالت ارتباط )بيرسون( بين 

 تدرس المنهاج البريطاني بإمارة دبي ودرجة ممارستهم للقيادة اإلبداعية
 لبداعيةا استبانة القيادة          

 
 فياستبانة الذكاء الثقا

 الحساسية
 األصالة المبادرة المثابرة للمشكالت

الّدرجة الكّلية 
 لستبانة

 الّذكاء الثقافي

 **0.45 **0.43 **0.41 **0.40 **0.41 السلوكي

 **0.74 **0.60 **0.71 **0.71 **0.68 الدافعي

 **0.61 **0.55 **0.61 **0.56 **0.52 المقدرات المعرفية

 **0.72 **0.58 **0.69 **0.67 **0.67 المقدرات ما وراء المعرفية

الدّرجة الكّلية الستبانة الذكاء 
 الثقافي

0.69** 0.71** 0.74** 0.66** 0.77** 

 (α ≤ 4.41دالة عند )** 



67 

 

 

 

( α≤1.14( وجود عالقة ارتباطّية إيجابّية ذات داللة إحصائّية عند مستوى )44يتبّين من الجدول )      

إذ بلغت قيمة معامل  ،بانة الّذكاء الثقافي والّدرجة الكّلية الستبانة القيادة اإلبداعيةبين الّدرجة الكّلية الست

( α≤ 1.14(، كما وجدت عالقات ارتباطّية إيجابّية ذات داللة إحصائّية عند مستوى )1.00االرتباط )

ت قيم معامالت االرتباط بداعية، إذ تراوحاإلبعاد استبانة القيادة أبين جميع أبعاد استبانة الذكاء الثقافي و 

 (.1.01) ( و1.14ما بين )

هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند ا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع الذي نصه: رابعا 

في درجة الذكاء الثقافي لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة التي تدرس  (α≤ 0.05)مستوى 

 عزى لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي؟   المنهاج البريطاني بإمارة دبي ت  

 تّمت اإلجابة عن هذا الّسؤال وفًقا لمتغّيراته وعلى الّنحو اآلتي:       

 متغّير الجنس: -أ

مديري المدارس تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لدرجة الّذكاء الثقافي لدى    

تبًعا لمتغّير جنس المعّلم، كما تّم استخدام  المنهاج البريطاني بإمارة دبي الثانوية الخاصة التي تدرس

 ( ي بّين ذلك.41والجدول ) .( لعّينتين مستقّلتينt-testاالختبار التّائي )
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 (14الجدول )

في المتوّسطات الحسابّية والنحرافات المعيارّية والختبار التّائي لعّينتين مستقّلتين لدرجة الذكاء الثقا

 تبعاا لمتغير جنس المعّلم مديري المدارس الثانوية الخاصة التي تدرس المنهاج البريطاني بإمارة دبيل

مستوى  قيمة ت النحراف المعياريّ  المتوّسط الحسابيّ  العدد الجنس عدالب  
 الّدللة

 السلوكي
 1.74 4.04 73 ذكور

1.010 1.124 
 1.75 3.97 229 إناث

 الدافعي
 1.68 4.15 73 ذكور

4.412- 1.221 
 1.65 4.25 229 إناث

المقدرات 
 المعرفية

 1.73 3.50 73 ذكور
4.442- 1.112 

 1.67 3.79 229 إناث
المقدرات ما وراء 

 المعرفية
 1.78 4.19 73 ذكور

1.244 1.342 
 1.69 4.17 229 إناث

 الّدرجة الكّلية
 4.60 3.94 73 ذكور

1.150- 4.244 
 4.56 4.03 229 إناث

 

( ≥1.12α( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى )41أظهرت الّنتائج في الجدول )  

بين المتوّسطات الحسابّية لدرجة الذكاء الثقافي لدى مديري المدارس الثّانوّية الخاصة بإمارة دبي من 

( وبمستوى -4.420بلغت القيمة التّائّية ) ذإ ،وجهة نظر المعّلمين ت عزى لمتغّير الجنس في الّدرجة الكّلية

(1.213α≤)  ذ إعد "المقدرات المعرفية"، ، وكانت القيمة التّائّية ذات داللة إحصائّية ولصالح اإلناث لب

، إذ بعادحصائيا لبقية األإولم تكن القيم التائية دالة  ،(≥1.112α( وبمستوى داللة )-4.442بلغت )
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 و  عد "الدافعي"لب  ل( -4.412) ( و1.244المقدرات ما وراء المعرفية" )عد "بلغت القيمة التائية لب  

 عد "السلوكي".لب  ل( 1.010)

 متغّير الخبرة: -ب

تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لدرجة الّذكاء الثقافي لدى مديري المدارس        

 ( ي بّين ذلك.42والجدول ) .مين، تبًعا لمتغّير خبرة المعّلمالثّانوّية الخاصة بإمارة دبي من وجهة نظر المعلّ 

 (15الجدول )

المتوّسطات الحسابّية والنحرافات المعيارّية لدرجة الّذكاء الثقافي لدى مديري المدارس الثّانوّية الخاصة 

 بإمارة دبي تبعاا لمتغّير الخبرة للمعّلم

 النحراف المعياريّ  الحسابيّ  المتوّسط العدد مستويات متغّير الخبرة عدالب  

 السلوكي
 

 1.69 3.95 64 أقل من خمس سنوات
 1.80 4.02 139 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

 1.71 3.96 99 عشر سنوات فأكثر
 

 الدافعي
 

 1.62 4.25 64 أقل من خمس سنوات
 1.68 4.20 139 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

 1.65 4.25 99 ثرعشر سنوات فأك

المقدرات 
 المعرفية

 1.72 3.74 64 أقل من خمس سنوات
 1.71 3.68 139 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

 1.70 3.72 302 عشر سنوات فأكثر
المقدرات ما 

وراء 
 المعرفية

 1.72 4.16 64 أقل من خمس سنوات
 1.71 4.19 139 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

 1.71 4.17 99 عشر سنوات فأكثر

الّدرجة 
 الكّلية

 4.54 4.04 64 أقل من خمس سنوات
 4.60 4.01 139 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

 4.54 4.02 99 عشر سنوات فأكثر
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( وجود فروق ظاهرّية بين المتوّسطات الحسابّية لدرجة الّذكاء الثقافي 42ي الحظ من الجدول )  

عد من أبعاد االستبانة المدارس الثّانوّية الخاصة بإمارة دبي، تبًعا لمتغّير خبرة المعّلم، في كّل ب   لدى مديري

والّدرجة الكّلية لألبعاد مجتمعة، إذ حصل أصحاب فئة الخبرة )عشر سنوات فأكثر( على أعلى متوّسط 

عشر سنوات( إذ بلغ  يليهم أصحاب فئة الخبرة )من خمس سنوات إلى أقّل من ،(1.12حسابّي بلغ )

(، في حين جاء أصحاب فئة الخبرة )أقّل من خمس سنوات( بالّرتبة األخيرة 1.14متوّسطهم الحسابّي )

(، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوّسطات الحسابّية ذات داللة إحصائّية 1.11بمتوّسط حسابّي )

وجاءت الّنتائج  ،(One -Way ANOVA)ادّي تّم تطبيق تحليل التّباين األح (α ≤ 1.12) عند مستوى

 (.44كما في الجدول )

 (16الجدول )
بين المتوّسطات الحسابّية لدرجة الّذكاء الثقافي لدى مديري المدارس  إليجاد دللة الفروقتحليل الّتباين األحادّي 

 مالثّانوّية الخاصة بإمارة دبي من وجهة نظر المعّلمين تبعاا لمتغّير الخبرة للمعلّ 
 مستوى الّدللة ف متوّسط المرّبعات درجة الحرّية مجموع المرّبعات مصدر الّتباين

 السلوكي
 1.793 1.232 1.130 2 261. بين المجموعات

   1.562 299 168.063 داخل المجموعات
    301 168.324 المجموع

 الدافعي
 1.804 1.219 1.095 2 190. بين المجموعات

   1.434 299 129.867 داخل المجموعات
    301 130.057 المجموع

 عرفيةالمقدرات الم
 1.662 1.413 1.201 2 401. بين المجموعات

   1.485 299 145.084 داخل المجموعات
    301 145.486 المجموع

المقدرات ما وراء 
 المعرفية

 1.973 1.028 1.014 2 028. بين المجموعات
   1.511 299 152.645 داخل المجموعات

    301 152.673 المجموع

 الّدرجة الكّلية

 4.964 4.037 4.012 2 024. بين المجموعات
   4.325 299 97.166 داخل المجموعات

    301 97.190 المجموع
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( في α ≤ 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى )44أظهرت نتائج الجدول )  

كاء الثقافي لدى مديري المدارس الثّانوّية الخاصة بإمارة دبي  تبًعا لمتغّير الخبرة للمعّلم، الّدرجة الكّلية للذّ 

الداّلة إحصائيًّا لألبعاد  الفروق غير وكانت  (α ≤ 0.964( وبمستوى )1.140إذ بلغت القيمة الفائّية )

(، وبلغت α ≤ 0.973وبمستوى ) (1.123) "عد "المقدرات ما وراء المعرفيةإذ بلغت القيمة الفائية لب   ،كافة

وبلغت القيمة الفائّية عد "المقدرات المعرفية"، ( لب  α ≤ 0.662( وبمستوى )1.144القيمة الفائّية )

( 1.242عد "السلوكي" )لب  الدافعي"، وبلغت القيمة الفائية عد "ب  ( لα ≤ 0.804( وبمستوى )1.245)

 .(α ≤ 0.793وبمستوى )

 :متغّير المؤّهل العلميّ  -ج

تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لدرجة الّذكاء الثقافي لدى مديري المدارس         

( 40والجدول ) .الثّانوّية الخاصة بإمارة دبي من وجهة نظر المعّلمين تبًعا لمتغّير المؤّهل العلمّي للمعّلم

 ي بّين ذلك.

 (10الجدول )
نحرافات المعيارّية لدرجة الّذكاء الثقافي لدى مديري المدارس الثّانوّية الخاصة المتوّسطات الحسابّية وال 

 بإمارة دبي تبعاا لمتغّير المؤّهل العلمّي للمعّلم
 النحراف المعياريّ  المتوّسط الحسابيّ  العدد مستويات متغّير الخبرة عدالب  

 السلوكي
 1.63 4.13 18 دبلوم

 1.77 3.97 191 بكالوريوس
 1.73 3.97 93 اسات عليادر 

 الدافعي
 1.65 4.39 18 دبلوم

 1.68 4.18 191 بكالوريوس
 1.60 4.29 93 دراسات عليا
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 النحراف المعياريّ  المتوّسط الحسابيّ  العدد مستويات متغّير الخبرة عدالب  

المقدرات 
 المعرفية

 1.66 3.69 18 دبلوم
 1.71 3.69 191 بكالوريوس
 1.67 3.78 93 دراسات عليا

المقدرات ما 
 وراء المعرفية

 1.67 4.25 18 دبلوم
 1.74 4.19 191 بكالوريوس
 1.66 4.14 93 دراسات عليا

 الّدرجة الكّلية
 4.48 4.09 18 دبلوم

 4.60 3.98 191 بكالوريوس
 4.52 4.03 93 دراسات عليا

      

ن المتوّسطات الحسابّية لدرجة الّذكاء الثقافي ( وجود فروق ظاهرّية بي40ي الحظ من الجدول )     

وفًقا لمتغّير المؤّهل العلمّي  س الثّانوّية الخاصة بإمارة دبي من وجهة نظر المعّلمينلدى مديري المدار 

عد من أبعاد االستبانة والّدرجة الكّلية، إذ حصل أصحاب المؤّهل العلمّي )دبلوم( على للمعّلمين في كّل ب  

(، تاله أصحاب المؤّهل العلمّي )دراسات عليا( بالّرتبة الثانية بمتوّسط 1.15حسابّي بلغ )أعلى متوّسط 

ذ بلغ متوسطهم إ(، وفي الرتبة الثالثة واألخيرة جاء أصحاب المؤّهل العلمّي )بكالوريوس( 1.14حسابّي )

اللة إحصائّية عند ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوّسطات الحسابّية ذات د ،(4.53الحسابي )

وجاءت الّنتائج كما  ،(One - Way ANOVA)( تّم تطبيق تحليل التّباين األحادّي α ≤ 0.05مستوى )

 (.43في الجدول )
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 (14الجدول )

تحليل الّتباين األحادّي إليجاد دللة الفروق بين المتوّسطات الحسابّية لدرجة الّذكاء الثقافي لدى مديري 

 الخاصة بإمارة دبي من وجهة نظر المعّلمين تبعاا لمتغّير المؤّهل العلمّي للمعّلمالمدارس الثّانوّية 

مجموع  مصدر الّتباين
متوّسط  درجة الحرّية المرّبعات

مستوى  ف المرّبعات
 الّدللة

 السلوكي
 1.684 1.380 1.213 2 426. بين المجموعات
   1.562 299 167.897 داخل المجموعات

    301 168.324 المجموع

 الدافعي
 1.262 1.347 1.581 2 1.161 بين المجموعات
   1.431 299 128.896 داخل المجموعات

    301 130.057 المجموع

 المقدرات المعرفية
 1.554 1.592 1.287 2 574. بين المجموعات
   1.485 299 144.912 داخل المجموعات

    301 145.486 المجموع

ء المقدرات ما ورا
 المعرفية

 1.805 1.217 1.111 2 222. بين المجموعات
   1.510 299 152.452 داخل المجموعات

    301 152.673 المجموع

 الّدرجة الكّلية

 4.674 4.395 4.128 2 256. بين المجموعات

   4.324 299 96.934 داخل المجموعات

    301 97.190 المجموع

 

( α≤0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى )43ل )أظهرت الّنتائج في الجدو   

تبًعا لمتغّير المؤّهل العلمّي  بإمارة دبيس الثّانوّية الخاصة في درجة الّذكاء الثقافي لدى مديري المدار 

ولم تكن الفروق ذات داللة ( α ≤ 0.674( وبمستوى )1.452للمعّلم، إذ بلغت قيمة "ف" للّدرجة الّكلية )
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( وبمستوى 1.240عد "المقدرات ما وراء المعرفية" )إذ بلغت القيمة الفائية لب   ،بعاداألجميع حصائّية في إ

(α ≤ 0.805)  وبلغت القيمة الفائية  لب ،( "( وبمستوى )1.252عد "المقدرات المعرفيةα ≤ 0.554) ،

عد السلوكي فقد بلغت ا الب  مأ(، α ≤ 0.262( وبمستوى )4.410" بلغت القيمة الفائية )الدافعيعد "ولب  

 .(α ≤ 0.684( وبمستوى )1.431القيمة الفائية )

هل توجد فروق ذات دللة  خامساا: الّنتائج المتعّلقة باإلجابة عن الّسؤال الخامس، الذي نّصه:

في درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة التي  (α ≤ 0.05)إحصائية عند مستوى 

عزى لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤهل طاني بإمارة دبي للقيادة اإلبداعية ت  تدرس المنهاج البري

 العلمي؟

 وعلى الّنحو اآلتي:  ،تّمت اإلجابة عن هذا الّسؤال وفًقا لمتغّيراته  

 متغّير الجنس: -أ

تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية    

للقيادة االبداعية تبًعا لمتغّير جنس المعّلم، كما تّم تدرس المنهاج البريطاني بإمارة دبي  الخاصة التي

 ( ي بّين ذلك.45والجدول ) ،( لعّينتين مستقّلتينt-testاستخدام االختبار التّائي )
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 (.1الجدول )

لدرجة ممارسة مديري المدارس نتين مستقّلتين المتوّسطات الحسابّية والنحرافات المعيارّية والختبار التّائي لعيّ 

 بداعية تبعاا لمتغير جنس المعّلمللقيادة اإل الثانوية الخاصة التي تدرس المنهاج البريطاني بإمارة دبي

مستوى  قيمة ت النحراف المعياريّ  المتوّسط الحسابيّ  العدد الجنس عدالب  
 الّدللة

الحساسية 
 للمشكالت

 1.60 3.79 73 ذكور
1.412 1.042 

 1.61 3.77 229 إناث

 المثابرة
 1.63 4.24 73 ذكور

1.410- 1.243 
 1.63 4.30 229 إناث

 المبادرة
 1.67 4.17 73 ذكور

1.533- 1.421 
 1.61 4.26 229 إناث

 االصالة
 1.94 3.95 73 ذكور

1.345- 1.112 
 1.74 4.04 229 إناث

 الّدرجة الكّلية
 4.65 4.18 73 ذكور

4.514- 4.640 
 4.60 4.22 229 إناث

 

( ≥ 1.12α( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى )45أظهرت الّنتائج في الجدول )  

بين المتوّسطات الحسابّية لدرجة ممارسة مديري المدارس الخاصة بإمارة دبي للقيادة االبداعية من وجهة 

( وبمستوى -1.241إذ بلغت القيمة التّائّية ) ،س في الّدرجة الكّليةنظر المعّلمين ت عزى لمتغّير الجن

(1.410α≤ وكانت ،) ً( -1.345ا لألبعاد كاّفة، إذ بلغت هذه القيم ما بين )القيم التّائّية غير دالة إحصائي

ساسية عد "الح( لب  1.412) عد "المثابرة" و( لب  -1.410) عد "المبادرة" و( لب  -1.533) صالة" وعد "األلب  

 ."للمشكالت
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 متغّير الخبرة: -ب

تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثّانوّية        

( 21الخاصة بإمارة دبي للقيادة اإلبداعية من وجهة نظر المعّلمين تبًعا لمتغّير خبرة المعّلم، والجدول )

 ي بّين ذلك.

 (24الجدول )

بداعية لدى مديري المدارس الثّانوّية الخاصة لنحرافات المعيارّية للقيادة اإلالمتوّسطات الحسابّية وا

 بي تبعاا لمتغّير الخبرة للمعّلمبإمارة د

 النحراف المعياريّ  المتوّسط الحسابيّ  العدد مستويات متغّير الخبرة عدالب  

الحساسية 
 للمشكالت

 1.62 3.75 64 أقل من خمس سنوات
 1.59 3.77 139 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

 1.61 3.78 99 عشر سنوات فأكثر

 المثابرة
 1.58 4.27 64 أقل من خمس سنوات

 1.66 4.26 139 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات
 1.61 4.34 99 عشر سنوات فأكثر

 المبادرة
 1.63 4.19 64 أقل من خمس سنوات

 1.67 4.21 139 وات إلى أقل من عشر سنواتمن خمس سن
 1.55 4.29 99 عشر سنوات فأكثر

 صالةاأل
 1.81 3.92 64 أقل من خمس سنوات

 1.84 4.02 139 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات
 1.70 4.08 99 عشر سنوات فأكثر

الّدرجة 
 الكّلية

 4.62 4.17 64 أقل من خمس سنوات
 4.64 4.20 139 أقل من عشر سنواتمن خمس سنوات إلى 

 4.57 4.25 99 عشر سنوات فأكثر
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( وجود فروق ظاهرّية بين المتوّسطات الحسابّية لدرجة ممارسة مديري 21ي الحظ من الجدول )  

عد من أبعاد المدارس الثانوية الخاصة بإمارة دبي للقيادة اإلبداعية تبًعا لمتغّير خبرة المعّلم في كّل ب  

بانة والّدرجة الكّلية لألبعاد مجتمعة، إذ حصل أصحاب فئة الخبرة )عشر سنوات فأكثر( على أعلى االست

يليهم أصحاب فئة الخبرة )من خمس سنوات إلى أقّل من عشر سنوات(  ،(1.22إذ بلغ ) ،متوّسط حسابيّ 

ات( بالّرتبة (، في حين جاء أصحاب فئة الخبرة )أقّل من خمس سنو 1.21إذ بلغ متوّسطهم الحسابّي )

(، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوّسطات الحسابّية ذات داللة 1.40األخيرة بمتوّسط حسابّي )

 (One -Way ANOVA)( تّم تطبيق تحليل التّباين األحادّي α ≤ 0.05إحصائّية عند مستوى )

 (.24وجاءت الّنتائج كما في الجدول )

 (21الجدول )
ة الخاصة بين المتوّسطات الحسابّية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثّانويّ  إليجاد دللة الفروقدّي تحليل الّتباين األحا

 بداعية من وجهة نظر المعّلمين تبعاا لمتغّير الخبرة للمعّلمبإمارة دبي للقيادة اإل

 ف متوّسط المرّبعات درجة الحرّية مجموع المرّبعات مصدر الّتباين
مستوى 
 الّدللة

اسية الحس
 للمشكالت

 1.948 1.053 1.020 2 039. بين المجموعات
   1.367 299 109.852 داخل المجموعات

    301 109.891 المجموع

 المثابرة
 1.617 1.484 1.193 2 385. بين المجموعات

   1.398 299 119.046 داخل المجموعات
    301 119.431 المجموع

 المبادرة
 1.538 1.621 1.243 2 485. بين المجموعات

   1.391 299 116.802 داخل المجموعات
    301 117.288 المجموع

 صالةاأل
 1.428 1.852 1.536 2 1.073 بين المجموعات

   1.630 299 188.343 داخل المجموعات
    301 189.416 المجموع

 يةالّدرجة الكل
 4.658 4.419 4.159 2 318. بين المجموعات

   4.379 299 113.464 مجموعاتداخل ال
    301 113.782 المجموع



72 

 

 

 

( في α ≤ 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى )24أظهرت نتائج الجدول )  

تبًعا لمتغّير الخبرة للمعّلم، إذ بداعية ة الخاصة بإمارة دبي للقيادة اإلدرجة ممارسة مديري المدارس الثّانويّ 

الفروق داّلة إحصائيًّا ولم تكن  (α ≤ 0.658( وبمستوى )1.145لفائّية للدرجة الكلية )بلغت القيمة ا

عد (، ولب  α ≤ 0.428( وبمستوى )1.322صالة" بلغت القيمة الفائّية )عد "األبعاد، ففي ب  لجميع األ

القيمة الفائّية عد "المثابرة" بلغت (، ولب  α ≤ 0.538( وبمستوى )1.424) "المبادرة" بلغت القيمة الفائّية

( 1.124الحساسية للمشكالت" بلغت القيمة الفائية )" عد(، ولب  α ≤ 0.617( وبمستوى )1.131)

 .(α ≤ 0.948وبمستوى )

 متغّير المؤّهل العلمّي: -ج

الثّانوّية لدرجة ممارسة مديري المدارس تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية         

بداعية من وجهة نظر المعّلمين تبًعا لمتغّير المؤّهل العلمّي للمعّلم، والجدول اإل مارة دبي للقيادةالخاصة بإ

 ( ي بّين ذلك.22)

 (22الجدول )
المتوّسطات الحسابّية والنحرافات المعيارّية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثّانوّية الخاصة بإمارة دبي 

 المؤّهل العلمّي للمعّلم للقيادة اإلبداعية تبعاا لمتغّير

مستويات متغّير  عدالب  
 الخبرة

 النحراف المعياريّ  المتوّسط الحسابيّ  العدد

 الحساسية للمشكالت
 1.50 3.96 18 دبلوم

 1.62 3.74 191 بكالوريوس
 1.59 3.81 93 دراسات عليا

 المثابرة
 1.54 4.55 18 دبلوم

 1.67 4.24 191 بكالوريوس
 1.56 4.32 93 دراسات عليا
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 عدالب  
مستويات متغّير 

 النحراف المعياريّ  المتوّسط الحسابيّ  العدد الخبرة

 المبادرة
 1.64 4.44 18 دبلوم

 1.65 4.21 191 بكالوريوس
 1.57 4.25 93 دراسات عليا

 صالةاأل
 1.75 4.21 18 دبلوم

 1.81 3.97 191 بكالوريوس
 1.77 4.07 93 دراسات عليا

 يةرجة الكلالدّ 
 4.58 4.42 18 دبلوم

 4.63 4.17 191 بكالوريوس
 4.58 4.24 93 دراسات عليا

     

( وجود فروق ظاهرّية بين المتوّسطات الحسابّية لدرجة ممارسة مديري 22ي الحظ من الجدول )   

ًقا لمتغّير المؤّهل العلمّي المدارس الثّانوّية الخاصة بإمارة دبي للقيادة اإلبداعية من وجهة نظر المعّلمين وف

عد من أبعاد االستبانة والّدرجة الكّلية، إذ حصل أصحاب المؤّهل العلمّي )دبلوم( على للمعّلمين في كّل ب  

إذ بلغ  ،(، تاله أصحاب المؤّهل العلمّي )دراسات عليا( بالّرتبة الثّانية1.12أعلى متوّسط حسابّي بلغ )

ا جاء أصحاب المؤّهل العلمّي )بكالوريوس( بالّرتبة الثّالثة واألخيرة (، بينم1.21متوّسطهم الحسابّي )

(، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوّسطات الحسابّية ذات داللة إحصائّية 1.40بمتوّسط حسابّي )

وجاءت الّنتائج  ،(One - Way ANOVA)( تّم تطبيق تحليل التّباين األحادّي α ≤ 0.05عند مستوى )

 (.24في الجدول )كما 
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 (23الجدول )

مديري المدارس ة لدرجة ممارسة تحليل الّتباين األحادّي إليجاد دللة الفروق بين المتوّسطات الحسابيّ 

 لمتغّير المؤّهل العلمّي للمعّلمالثّانوّية الخاصة بإمارة دبي  للقيادة اإلبداعية من وجهة نظر المعّلمين تبعاا 

مجموع  مصدر الّتباين
 رّبعاتالم

متوّسط  درجة الحرّية
 المرّبعات

مستوى  ف
 الّدللة

الحساسية 
 للمشكالت

 1.267 1.326 1.483 2 966. بين المجموعات
   1.364 299 108.925 داخل المجموعات

    301 109.891 المجموع

 المثابرة
 1.115 2.180 1.858 2 1.717 بين المجموعات

   1.394 299 117.714 داخل المجموعات
    301 119.431 المجموع

 المبادرة
 1.317 1.153 1.449 2 898. بين المجموعات

   1.389 299 116.390 داخل المجموعات
    301 117.288 المجموع

 صالةاأل
 1.350 1.054 1.663 2 1.326 بين المجموعات

   1.629 299 188.090 داخل المجموعات
    301 189.416 المجموع

 يةرجة الكلالدّ 
 4.196 1.637 4.616 2 1.233 بين المجموعات
   4.376 299 112.549 داخل المجموعات

    301 113.782 المجموع
 

( α≤0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى )24أظهرت الّنتائج في الجدول )  

تبًعا لمتغّير المؤّهل العلمّي بي للقيادة االبداعية ة بإمارة دفي درجة ممارسة مديري المدارس الثّانوّية الخاص

كما كانت الفروق غير  ،(α ≤ 0.196( وبمستوى )4.440للمعّلم، إذ بلغت القيمة الفائية  للّدرجة الّكلية )

(،  α≤0.350( وبمستوى )4.121صالة"  )عد "األإذ بلغت القيمة الفائية  لب  بعاد، األا لجميع دالة إحصائيً 
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عد لب  بلغت القيمة الفائية ، و (α ≤ 0.317( وبمستوى )4.424عد "المبادرة" )لب  يمة الفائية بلغت القو 

( 4.424عد "الحساسية للمشكالت" )لب  بلغت القيمة الفائية (، و α ≤ 0.115( وبمستوى )2.431"المثابرة" )

 .(α ≤ 0.267وبمستوى )
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 الفصل الخامس

 والتوصيات مناقشة النتائج
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 الفصل الخامس 

 مناقشة النتائج والتوصيات 

 ،ليها في هذه الدراسة حسب أسئلتهاإالتوصل  ا لمناقشة النتائج التي تمّ تضمن هذا الفصل عرضً   

 تي:اآلوعلى النحو  ،لى نتائجهاإا استنادً  هاوالتوصيات التي تمخضت عن

ما درجة الذكاء الثقافي لدى مديري المدارس : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نصه: أولا 

  الثانوية الخاصة التي تدرس المنهاج البريطاني بإمارة دبي من وجهة نظر المعلمين؟

( أن درجة الذكاء الثقافي لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة 4أظهرت النتائج في الجدول )  

المعلمين كانت مرتفعة سواء للدرجة الكلية أم  التي تدرس المنهاج البريطاني بإمارة دبي من وجهة نظر

ويستدل من هذه النتيجة أن مديري المدارس الثانوية الخاصة يتمتعون  ،لألبعاد األربعة للذكاء الثقافي

بدرجة عالية من الذكاء الثقافي الذي يعد عنصرا رئيسا في العمل اإلداري التربوي في ضوء تباين الثقافات 

ع المدرسي بإمارة دبي في اإلمارات العربية المتحدة، سواء بالنسبة للطلبة أم المعلمين واختالفها في المجتم

لى أن يتمكن إوفي ظل هذا المجتمع المتنوع في ثقافاته تبدو الحاجة واضحة  ،أم العاملين األخرين

اف المرجوة من لى هذه الثقافات إلنجاز األهدإالعاملون واإلداريون من التعامل مع األفراد الذين ينتمون 

 العملية التعليمية التعلمية. 

لى أن المديرين في المدارس الثانوية الخاصة بإمارة دبي لديهم المقدرة إوقد تنسب هذه النتيجة   

دراك أهميته وضرورة استخدامه في هذه البيئات المدرسية المتنوعة من حيث  على اإللمام بالذكاء الثقافي وا 

وربما عكست هذه النتيجة المرتفعة ما يتمتع به المديرون من  ،خريناآلوالعاملين ثقافات الطلبة والمعلمين 
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ا إلنجاز المهمات المنوطة بالمديرين أساسيً  إدراك لماهية هذا النوع من الذكاء الذي يراه المعلمون عامالً 

ومنتسبي هذه من خالل عملية التعامل والتفاعل والتفاهم التي تحدث بين القائمين على العمل اإلداري 

عزى هذه النتيجة إلى امتالك المديرين للمهارات اإلدارية الالزمة التي تمكنهم المؤسسات التربوية. وقد ت  

من إنجاز األعمال بكفاءة وفاعلية من خالل مقدرتهم على التكيف مع الثقافات المختلفة السائدة في هذه 

 المدارس.

والريان  ،(Gillivary,2006يه دراسات: جيلفاري )واتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت إل  

( إذ بلغ المتوسط 2144واختلفت مع دراسة إلياس ) ،(2140والمظفر ) ،(2144والزيديين ) ،(2144)

 الحسابي للذكاء الثقافي أقل من المتوسط.

 أما بالنسبة ألبعاد الذكاء الثقافي، فقد تمت مناقشتها كما يأتي:  

 :ي الدافعيعد الذكاء الثقافب   -1

لمديري المدارس  الدافعي( إلى أن درجة الذكاء الثقافي 4الجدول )في أشارت النتائج الواردة   

 (1.44) بانحراف معياري (1.24)، إذ بلغ متوسطها الحسابي ة الخاصة بإمارة دبي كانت مرتفعةالثانوي

عرون بالرغبة واالرتياح عند تعاملهم وقد تعود هذه النتيجة إلى أن مديري هذه المدارس يش ،ولىوبالرتبة األ

عزى هذا وربما ي   ،مع المعلمين والطلبة الذين ينتمون إلى ثقافات تختلف عن الثقافة األصلية للمديرين

 ة،من جه ،السبب إلى ما يتمتع به هؤالء المديرون من مقدرة على التفاعل مع أفراد المجتمع المدرسي

وقد تنسب هذه النتيجة المرتفعة إلى الثقة العالية لدى  ،جهة أخرى وإللمامهم بأساسيات تلك الثقافات من

االتصال االجتماعي مع العاملين وأولياء أمور الطلبة الذين ينتمون إلى ثقافات ليست مألوفة ي المديرين ف

ولكن معرفتهم بهذه الثقافات وكيفية التعامل مع أفرادها أكسبهم ثقة في التعامل  ،لدى هؤالء المديرين
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عزى فقد ت   ،عن ذلك . فضالً ا في حدوثهاوخفف حدة المعوقات التي قد تكون الثقافة سببً  ،والتفاعل معهم

هذه النتيجة إلى تأكد رجل اإلدارة المدرسية من إمكاناته ومقدراته على التعامل مع الظروف الضاغطة 

والتغلب على  ،ه الظروفوتمكن المدير من التكيف مع هذ ،الناتجة من التباين القائم بين الثقافات

وربما تنسب هذه النتيجة إلى مقدرة  ،دارية والتربويةا في أثناء أدائه لمهماته اإلهالصعوبات التي يواجه

سيما تلك التي تتعلق بالتعامل المباشر مع  المدير على إدراك الظروف البيئية العامة للثقافات المختلفة وال

المدير واستمتاعه للعيش  ةا إلى رغبوقد تعود هذه النتيجة أيضً  ،ثقافاتخرين المنتمين إلى تلك الاآلاألفراد 

وتمكنه من التعامل مع المنتسبين  ،مع أفراد من ثقافات مختلفة عن ثقافته نتيجة إلدراكه أبعاد تلك الثقافة

ينة عن ثقافات متبا إليها من أجل تحقيق األهداف التنظيمية لهذه المؤسسة التي ينتمي معظم أفرادها إلى

 .ثقافة المدير

 " عد "المقدرات ما وراء المعرفيةب   -2

ن درجة الذكاء الثقافي لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة التي أ( 2بينت النتائج في الجدول )  

فقد بلغ  ،"عد "المقدرات ما وراء المعرفيةإمارة دبي كانت مرتفعة في ب   تدرس البرنامج البريطاني في

عزى هذه النتيجة المرتفعة إلى وقد ت   ،( وبالرتبة الثانية1.04( بانحراف معياري )1.43بي )المتوسط الحسا

إدراك مديري هذه المدارس إلى المعرفة الثقافية المتعلقة بالثقافات المختلفة للعاملين والتي يستطيعون 

نة، ومقدرتهم على تكييف تطبيقها في أثناء تفاعالتهم مع هؤالء العاملين الذين ينتمون إلى ثقافات متباي

لى ثقافات مختلفة عن الثقافة األصلية للمديرين، إهذه المعرفة عندما يتفاعلون مع األفراد الذين ينتمون 

والتي قد تؤدي إلى نجاح المديرين في التعامل والتفاعل مع هؤالء األفراد وبما يحقق أهداف العملية 

مديرين في هذه المدارس واثقون من هذه المعرفة الثقافية وربما تنسب هذه النتيجة إلى أن ال ،التربوية
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خرين اآلباألمور المختلفة لتلك الثقافات، ومتأكدون من دقة اإللمام بها وممارستها في أثناء التعامل مع 

دراكهم لل  امعرفة الثقافية عند استخدامهم لهمن ثقافات أخرى. وقد تعود هذه النتيجة إلى وعي المديرين وا 

ة عن ثقافتهم، األمر الذي قد يؤدي إلى تحقيق التفاهم فلهم مع العاملين من خلفيات ثقافية مختلفي تفاع

 بين الطرفين ومن ثم تحقيق األهداف المطلوبة للعملية التربوية. 

 " عد السلوكي"الب   -3

لخاصة لى أن درجة الذكاء الثقافي لدى مديري المدارس الثانوية اإ( 4) أشارت النتائج في الجدول  

( وبالرتبة 1.02( وانحراف معياري )4.53" كانت مرتفعة بمتوسط حسابي )عد "السلوكيبإمارة دبي في الب  

وقد تعود هذه النتيجة إلى مقدرة المديرين على استخدام المؤشرات اللغوية للثقافات األخرى من  ،الثالثة

فات أخرى، وبما يتناسب مع طبيعة حيث حاالت التوقف أو الصمت في أثناء تحدثهم مع األفراد من ثقا

عزى هذه النتيجة إلى مقدرة عن ذلك فقد ت   راء. فضالً اآلفكار و ك الثقافات من حيث التعبير عن األتل

الذين يتحدث معهم، مما المديرين على التحكم في معدل سرعة الحديث في ضوء متطلبات الثقافة لألفراد 

وربما تنسب هذه النتيجة المرتفعة إلى مقدرة  ،ع ومفهومبشكل سري يصال الفكرة المطلوبةإيمكنه من 

يتطلب القيام  ، ألن ذلكخرين من ثقافات أخرىآمع  مير تعبيرات الوجه عند تفاعلهالمديرين على تغي

عن استخدام  فضالً  ،معهم ونبالتعبيرات المناسبة للوجه في ضوء متطلبات ثقافة األفراد الذين يتحدث

عزى هذه النتيجة إلى خر. وقد ت  أو الفكرة المطلوبة إلى الطرف اآلية نقل المعنى حركات اليد لتكتمل عمل

 ا، وتغيير معدل سرعة الصوت بناءً ا وانخفاضً كذلك نبرة الصوت، ارتفاعً و  ،تمكن المدير من تغيير لهجته

ل في والمتمثعلى ما يسود تلك الثقافات من أنماط للسلوك اللفظي، بحيث يتعزز الهدف من وراء ذلك 

ا لما أراده ة إلى المعنيين بشكل يساعد على فهمها واستيعابها واالستجابة لها وفقً دإيصال الفكرة المقصو 



27 

 

 

 

عن ذلك، فقد تعود هذه النتيجة إلى تغيير األسلوب غير اللفظي بطريقة تتسق مع  المدير. فضالً 

 ض المطلوب. فراد الذين يتفاعل معهم وبما يضمن تحقيق الغر األولئك أمتطلبات ثقافة 

 " عد "المقدرات المعرفيةب   -4

مديري المدارس الثانوية الخاصة ( أن درجة الذكاء الثقافي لدى 0أظهرت النتائج في الجدول )  

انحراف معياري ب( 4.02مارة دبي كانت مرتفعة من وجهة نظر المعلمين، إذ بلغ المتوسط الحسابي )إب

خرى األلمام المدير ومعرفته بالقيم الثقافية للثقافات إلى إالنتيجة ( وبالرتبة الرابعة. وقد تنسب هذه 1.01)

لى تلك الثقافات، وكذلك معرفة المدير إفراد الذين ينتمون األثناء التفاعل مع أوأهمية االلتزام بها في 

ن وعدم الخوض في جدل عقيم بشأن هذه المعتقدات، فلكل إنسا ،دراكه للمعتقدات الدينية لهذه الثقافاتا  و 

تقدات المدير، باعتبار أن هذا ن كانت بعيدة عن معا  خرين و اآلمن احترام معتقدات  بدّ  وال ،معتقده ودينه

" التي ينبغي احترامها. وربما جاءت هذه فراد ويدخل ضمن مفهوم "الحرية الدينيةاألولئك أمر يخص األ

دراك إصادية لتلك الثقافات والتي تزوده با لمعرفة المدير باألمور القانونية واالقتالنتيجة المرتفعة انعكاسً 

ي يساعده في تحسين التفاعل مع خرى، والذاألبطبيعة النظامين القانوني واالقتصادي للثقافات  واف  

دراكه لقواعد التعبير عن ا  لى معرفة المدير و إعزى هذه النتيجة هداف المطلوبة. وقد ت  األخرين وتحقيق اآل

خرى، األخرى، ومعرفته بالقواعد اللغوية للغات األفراد الثقافات أولة من السلوك غير اللفظي بطريقة مقب

 خرى.أمما يسهل عملية االتصال بنوعيه اللفظي وغير اللفظي مع العاملين من ثقافات 

خرين، اآلا على تعامله مع يجابً إإن امتالك المديرين للمقدرات المعرفية بالدرجة المناسبة ينعكس   

ا ضمن إطار البيئة المدرسية والذي من شأنه خرين مع بعضهم بعضً اآلفي تعامل والذي يؤثر بدوره 

 االرتقاء بمستوى العملية التربوية وتعزيز التفاهم. 
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ما درجة ممارسة مديري مدارس الثانوية  الذي نصه:و ا: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ثانيا 

     بداعية من وجهة نظر المعلمين؟دبي للقيادة اإل البريطاني بإمارةالخاصة التي تدرس المنهاج 

درس ( أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة التي ت  3) بينت النتائج في الجدول  

 بداعية كانت مرتفعة من وجهة نظر المعلمين. اإلالمنهاج البريطاني في إمارة دبي للقيادة 

(. وجاءت جميع 1.44( بانحراف معياري )1.24ة )فقد بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلي  

نواع القيادة المرغوبة أبداعية من اإلعزى هذه النتيجة إلى أن القيادة بعادها بالدرجة المرتفعة. وقد ت  أ

دارة وتحفز رجل اإل ،أو ممارسةً  ابداع فكرً اإلبوصفها قيادة تركز على  ،داري التربوياإلوبخاصة بالعمل 

بما  ،ا على جميع العاملين في المدرسةيجابً إيقة تنعكس بداع في عمله وبطر قيق اإلعلى بذل الجهد لتح

املين على من خالل حث الع ،مصلحتها ومن ثم المصلحة العامة يحقق أهداف المؤسسة التربوية ويخدم

ن القيادة وربما عكست هذه النتيجة إلمام المدير بهذا النوع م ،بداعيةإليهم بطريقة إأداء المهمات الموكلة 

ن تحققه من أبداعية لما يمكن عن قناعته بأهمية القيادة اإل فضالً  ،بعاد والممارساتواأل من حيث المبادئ

قيادة بنمط من السلوك وذلك من خالل تجسيده لهذه ال ،جابي في مسيرة المؤسسة التربويةيإنتائج لها تأثير 

وى طلبتها المطلوب في مؤسسة تسعى لالرتقاء بمستنه السلوك أليه بإبداعي الذي يمكن النظر القيادي اإل

خاصة قد تكون عامل دفع لألداء سيما أن البيئة التنافسية للمدارس ال ال ،فضلوالعاملين فيها نحو األ

لى ممارسته في إبداع وتدعو اإلنماط القيادية التي تؤكد األبداعية من اإلن القيادة إوحيث  ،فضلاأل

فقد تكون النتيجة من وراء هذه الممارسة تحقيق نتائج أفضل سواء ما  ،لمختلفةمجاالت الحياة المدرسية ا

 داء الطلبة.أأم يتعلق بأداء المعلمين 



29 

 

 

 

( من درجة مرتفعة لممارسة القيادة 2142ظهرته دراسة حرز اهلل )أاتفقت هذه النتيجة مع ما   

ظهرت نتائجهما درجة ألتين ( ال2142( والسلمي )2114واختلفت مع دراستي الشمري ) ،االبتكارية

 بداعية.اإلمتوسطة من الممارسة للقيادة 

 :اآلتيعد بشكل مستقل وعلى النحو فقد تمت مناقشة كل ب   ،بداعيةاإلما بالنسبة ألبعاد القيادة أ  

 ":عد "المثابرةب   -1

مارة دبي إلى أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة بإ( 5أشارت النتائج في الجدول )  

( 1.25" من وجهة نظر المعلمين كانت مرتفعة بمتوسط حسابي )عد "المثابرةبداعية في ب  للقيادة اإل

لى أن المدير لديه الثقة المناسبة في إولى. وقد تنسب هذه النتيجة ( وبالرتبة األ1.44نحراف معياري )وا

 ز المهمات المنوطة به بفاعلية، فضالً نجاإوتمكنه من  ،هداف المدرسيةاألته على تحقيق مكانياته ومقدر إ

داري والقيادي على اإلن مقدرته على تركيز االنتباه واالهتمام بالقضايا المهمة المتعلقة بطبيعة عمله ع

دارية للمدير. وربما تعود هذه اإلا عن المقدرات الرغم من كثرة المهمات المكلف بها، مما يعطي انطباعً 

لى حلول إى العمل بشكل متواصل لفترات ليست بالقصيرة بهدف التوصل لى مقدرة المدير علإالنتيجة 

بداع واالبتكار. ولذلك فقد يميل اقف التي تتطلب إجراءات تتسم باإلو المو أبداعية للمشكالت التي تواجهه إ

قيام باألعمال التي تثير فيه التحدي إلمكاناته ومقدراته والتي قد تنتج عنها ممارسات ذات طبيعة لل

فكار الجديدة ذات الصلة بالعمل األخر، و اآلخرين ويتقبل الرأي اآلا على فقد يكون منفتحً  ،داعية. وعليهإب

فكار الجديدة التي تمكنه من حل األكثير من اللى عاإلداري التربوي. وهذا االنفتاح قد يساعده في التعرف 

ا يضً أعزى هذه النتيجة اليومية. وقد ت   داريةاإلدائه للمهمات أثناء أالمشكالت المدرسية التي تواجهه في 

فكار الجديدة ذات العالقة والتي يحصل عليها من األن المدير يخصص الوقت الكافي لدراسة ألى إ
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بداعية التي يؤديها المدير من خالل مثابرته اإلالممارسات  علىالعاملين في المدرسة مما قد ينعكس 

 نجاز األعمال.إالمستمرة على 

 ":حساسية للمشكالتعد "الب   -2

( أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة بإمارة دبي 41أظهرت النتائج في الجدول )  

" من وجهة نظر المعلمين كانت مرتفعة بمتوسط حسابي عد "الحساسية للمشكالتللقيادة اإلبداعية في ب  

لى اهتمام المدير بمشاعر إالنتيجة  ( وبالرتبة الثانية. وقد تنسب هذه1.41( وانحراف معياري )1.21)

عن مراعاته  المعلمين في المواقف المتنوعة وما يصدر عنهم من سلوك في ضوء تلك المشاعر، فضالً 

وربما عكست هذه النتيجة  ،ق مع العاملينيجابي الخالّ اإلنسانية والتأكيد على التعامل للجوانب اإل

ثناء اليوم المدرسي، فيطرح أت التي تواجهه في سلوب التشاوري الذي يستخدمه في حل المشكالاأل

ويتشاور معهم بصدد القرارات التي يمكن اتخاذها، وعدم االعتماد  ،القضايا المدرسية على المختصين

ا منه بأن تعدد العقول أفضل من العقل الواحد عند النظر في أي أية قضية على رأيه وتفكيره، اعتقادً 

صوب في ضوء ما يتم االتفاق عليه مع المختصين. وقد األخذ بالرأي األم ومن ث ،لتباين اآلراء بصددها

لى القرار إمن اللجوء  بدالً فلى اعتماد المدير لألسلوب العلمي في حل المشكالت، إتعود هذه النتيجة 

ا على جمع أكبر قدر من المعلومات ذات الصلة بالمشكلة موضوع الدراسة لتحديد االرتجالي يعمل جاهدً 

عن قيام المدير باالستجابة السريعة لتحديد  ا إليجاد الحل المناسب لها. فضالً نها الرئيسة تمهيدً ركاأ

نجازهم إدائهم لمهماتهم التربوية والتعليمية لتسهيل أالمشكلة أو المشكالت التي يواجهها المعلمون في أثناء 

الموضوعي لألسباب الكامنة وراء  لى قيام المدير بالتحليلإعزى هذه النتيجة وربما ت   ،لهذه المهمات

ا، وتجاوز الصعوبات أو العقبات التي تقف أمام م أكاديميً أا داء سواء أكان إداريً األانخفاض مستوى 
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في تحقيق النتائج المرغوبة وبخاصة عند  فاعالً  المسيرة التربوية للمدرسة. وقد يكون االتصال عامالً 

مما يمكنه  ،هداف التربوية للمدرسةة بكفاءة تتحقق من ورائها األتنوعاستخدام المدير لمهارات االتصال الم

لى وضع الحلول المناسبة لها باالستعانة بالمعرفة إمن تحقيق مواجهة بعض المشكالت التي يسارع 

ا مقدرة المدير داريين. وقد تعكس هذه النتيجة أيضً فراد العاملين من المعلمين واإلاألوالمعلومات المتاحة و 

ا الحتمال حدوث مشكلة ما. وهذا تشاف نقاط الضعف قبل أن تحدث المشكلة والتي قد يراها سببً على اك

واعتماد  ،ن المدير يمتلك بصيرة تمكنه من إدراك المواقف والظروف المدرسية وتجاوز السلبياتأيعني 

 يجابية.إساليب المباشرة التي تحقق نتائج األ

 ":"المبادرةعد ب   -3

مارة دبي إن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة بألى إ( 44جدول )أشارت نتائج ال  

( وانحراف 1.21ا بمتوسط حسابي )يضً أ" كانت مرتفعة وبالرتبة الثانية عد "المبادرةبداعية في ب  للقيادة اإل

تلفة لى التصرف الحكيم للمدير عند مواجهته للمواقف المخإعزى هذه النتيجة وقد ت   ،(1.42معياري )

لى الحلول أو اقتراحات لحل تلك إيجابية من خالل التوصل إلى تحقيق نتائج إداخل المدرسة والذي يؤدي 

. وربما جاءت هذه النتيجة المرتفعة استجابة لقيام المدير بتشجيع و المواقف التي تتطلب حالً أالمشكالت 

وفي ضوء ذلك قد  بعادها.أمختلف مبادرات المعلمين وبخاصة تلك التي تتعلق بالعملية التربوية من 

وقد تعكس  المدرسة.لى بعض الحلول المبتكرة للمشكالت التي تواجه سير العملية التربوية في إيتوصل 

وتشجيع  الذاتي،م التعلّ  ألغراضهذه النتيجة قيام المدير بتسخير مواقف العمل اليومية داخل المدرسة 

عمال األ بإنجازعن قيام المدير  فضالً  ،ذاتية اكتسابه بطريقة م وكيفيةالتعلّ  النوع منالعاملين على هذا 

المدير لألساليب اإلبداعية في  استخداملى إوربما تنسب هذه النتيجة  شخصية.دارية بمبادرة اإلوالمهمات 
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هذا االستخدام  ثرأوانتقال  المدرسية، لإلدارةعمال ودور هذا االستخدام في تحقيق الغرض العام األداء أ

لى استخدام نوع من التكنولوجيا عالية الجودة إلذلك فقد يلجأ المدير  ،خريناآلالعاملين اإلداريين  لىإ

 المطلوب.لى تحقيق الهدف ذلك إؤدي حيث ي واحد،ن آوالدقة في  وتحقق السرعة

 ":"األصالة عدب   -4

ة بإمارة دبي ( أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاص42بينت النتائج في الجدول )  

( 1.12بلغ متوسطها الحسابي )ذ " كانت مرتفعة وبالرتبة الرابعة، إعد "األصالةللقيادة اإلبداعية في ب  

فكار األلى قيام المدير بتشجيع العاملين على تقديم إ(. وقد تعود هذه النتيجة 1.05وانحراف معياري )

عن إدراكه للعالقات مع  هذا العمل، فضالً داري والتي قد تكون مفيدة في إنجاز اإلالمتعلقة بالعمل 

ا لجماعة من العاملين معه في المدرسة، بحيث يتم دراكهم لها، بوصفه قائدً إخرين بطريقة تختلف عن اآل

خرين أنفسهم. اآلخرين أم بين العاملين اآلتحديد موقفه من خالل هذه العالقات سواء أكانت بينه وبين 

ا يجابي كمًّ اإلداء األفراد وقائدهم يزيد من دافعية العمل ويحث على األ مثل هذا النوع من اإلدراك بينو 

لى أن المدير لديه أفكار جديدة جاءت نتيجة تفاعله مع العاملين من إا. وربما تنسب هذه النتيجة ونوعً 

ة، لى عرضها، فتتميز بالجدة واألصالإفكار الجديدة لم يسبقه أحد األن هذه أعضاء المجتمع المدرسي، و أ

فكاره بالطرافة بحيث تثير الدهشة أنجاز العمل. وقد تتميز بعض إيجابية في إلى نتائج إومن ثم تؤدي 

فكار وتطبيقها في مجال العمل األفي قبول مثل هذه  المساعدةلدى العاملين، وهذا األمر من شأنه 

والتي ال تخطر بندرتها،  المدرسي. وربما عكست هذه النتيجة ما يتمتع به المدير من أفكار جديدة تتميز

عجاب بها وااللتزام اإلخرين من خالل القبول و اآلداريين، وقد يكون لها تأثير في على بال أحد من اإل

 بتطبيقها.
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هل توجد عالقة ارتباطية ذات دللة إحصائية  ا: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث الذي نصه:ثالثا 

الذكاء الثقافي لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة التي بين درجة  (α ≤ 4.45) عند مستوى

       بداعية؟ة دبي ودرجة ممارستهم للقيادة اإلتدرس المنهاج البريطاني بإمار 

 عند مستوى( وجود عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية 44أظهرت النتائج في الجدول )  

(1.14 ≥ α) بداعية، إذ بلغت اإلكاء الثقافي والدرجة الكلية الستبانة القيادة بين الدرجة الكلية الستبانة الذ

عند يجابية ذات داللة إحصائية إعن وجود عالقات ارتباطية  (، فضالً 1.00قيمة معامل ارتباط بيرسون )

بداعية. وقد اإلبعاد استبانة الذكاء الثقافي وجميع أبعاد استبانة القيادة أبين جميع  (α ≤ 1.14) مستوى

ربعة )الدافعي، والمقدرات ما وراء المعرفة، والسلوكي، األن الذكاء الثقافي بأبعاده ألى إعزى هذه النتيجة ت  

بداعية والمتمثلة في )الحساسية للمشكالت، اإلللقيادة  األربعةبعاد األوالمقدرات المعرفية( يؤثر في 

تفعت درجة الذكاء الثقافي لدى المدير ارتفعت ذ كلما ار إ ،واألصالة( ومن ثم يرتبط بها ،والمثابرة، والمبادرة

يجابية بين كل من الذكاء الثقافي والقيادة إبداعية، بمعنى أن هناك عالقة اإلمعها درجة ممارسة القيادة 

ي أنسان في المواقف المختلفة وهو ضروري إلنجاز اإلبداعية لدى المدير. فالذكاء نشاط عقلي يمارسه اإل

لك المقدرة ا. والذكاء الثقافي هو تنجاز مهما كان بسيطً إأي  من تحقيقنسان اإل وبدونه ال يتمكن ،عمل

داري لهذا النوع اإلوامتالك  ،ثناء تعامله وتكيفه مع الثقافات المختلفة عن ثقافتهأنسان في التي يمتلكها اإل

قبولة من هذا الذكاء ذا توفرت درجة مإف ،ا لما مطلوبنجازها وفقً ا  من الذكاء يسهل عليه القيام بمهماته و 

ليها في هذه إالتوصل  ن النتائج االرتباطية التي تمّ إوحيث  ،دارية بشكل عاماإلن المدير من القيادة تمكّ 

ن تمتع المدير إف ،بعادهماأبداعية( و اإلالعالقة بين هذين المتغيرين )الذكاء الثقافي والقيادة بالدراسة تتعلق 

بداعية بفاعلية. اإلهذه الدرجة المرتفعة، تمكنه من ممارسة القيادة بدرجة من الذكاء الثقافي، وبخاصة 
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 –في ضوء هذه النتائج  –بداعية اإلن القيادة أو  ،لى نوع من الذكاءإحتاج يي نمط من القيادة أن أوذلك 

لى ذكاء ثقافي بدرجة مرتفعة لضمان تحقيقها ألهدافها، وبخاصة إذا تمت ممارستها في بيئة إتحتاج 

 لى ثقافات متنوعة.إفرادها أينتمي 

عند هل توجد فروق ذات دللة إحصائية  ا: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع الذي نصه:رابعا 

ة التي المدارس الثانوية الخاصدرجة الذكاء الثقافي لدى مديري في  (α ≤ 4.45) مستوى

   والمؤهل العلمي؟  ،لخبرةوا ،عزى لمتغيرات الجنسمارة دبي ت  إتدرس المنهاج البريطاني ب

 وكما يأتي:  ،تمت مناقشة هذا السؤال حسب متغيراته

  :متغير الجنس -أ

 ≤ 1.12) عند مستوىحصائية إ( عدم وجود فروق ذات داللة 41أظهرت النتائج في الجدول )  

α) لمعلمين مارة دبي من وجهة نظر اإفي درجة الذكاء الثقافي لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة ب

ذ بلغت إ ،"عد "المقدرات المعرفيةبعاد باستثناء ب  األعزى لمتغير الجنس في الدرجة الكلية وفي جميع ت  

عزى ناث. وقد ي  اإلوكان الفرق لصالح  ،(α ≤ 1.12) عند مستوى( -4.442عد )لهذا الب   التائيةالقيمة 

ا بهذه ن أكثر اهتمامً افات، وربما كا لالختالفات بين الثقادراكً إن المعلمات أكثر ألى إهذا الفرق 

الثقافي. وقد تعكس هذه النتيجة  الذكاءخرى غير أاالختالفات مقارنة بالمعلمين الذين قد ينشغلون بقضايا 

والتركيز على بعضها بشكل أكثر من الرجل.  ،طبيعة المرأة العاملة وانتباهها لما يدور حولها من متغيرات

اء الثقافي كها للذاكدر إلذلك اختلفت المعلمة عن المعلم في  ،لية اإلدراكفاالهتمام والرغبة يسهالن عم

لى الحقيقة وهي إساس في الوصول األن المعرفة هي أا من المقدرات المعرفية" انطالقً عد "المتعلق بب  

داري مقدرات معرفية كان أقدر من غيره على معالجة المشكالت اإلالوسيلة لبلوغ الهدف، فكلما امتلك 
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ا لمدى امتالك المدير لهذه المقدرات من خالل اهتمامها بهذا لها. وقد تكون المرأة المعلمة أكثر إدراكً وح

 ف ذلك. الموضوع ورغبتها في تعرّ 

ودراسة الريان  ،(Cavanaugh, 2007فانوف )اواتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت اليه دراسة ك  

ليه إواختلفت هذه النتيجة مع ما توصلت  ،(2140ر )ودراسة المظف ،(2144ودراسة الزيدين ) ،(2144)

 (.2142دراسة الشهراني )

 متغيرا الخبرة والمؤهل العلمي: -ب

 عند مستوى( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 44( و )42أظهرت النتائج في الجدولين )  

(1.12 ≥ α) في الدرجة الكلية بي ارة دمإاء الثقافي لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة بكفي درجة الذ

ذ بلغت قيمة "ف" للدرجة الكلية لمتغير الخبرة إعزى لمتغيري الخبرة والمؤهل العلمي، بعاد كافة ت  األوفي 

وى داللة ــتـــــــســــمــ( وب1.452ولمتغير المؤهل العلمي ) ،(α≤ 1.541( وبمستوى داللة )1.140)

(1.401 ≥α .) 

بين المعلمين في وصفهم للذكاء الثقافي الذي يتمتع به  ان هناك اتفاقً أى لإعزى هذه النتيجة وقد ت    

المديرون بغض النظر عن عدد سنوات خبرة المعلمين، وعن المؤهل العلمي الذي يحملونه. وربما يعود 

بدرجة امتالكهم للذكاء الثقافي تبدو واضحة  المتعلقةالسبب في ذلك إلى أن التصرفات السلوكية للمديرين 

 والمؤهل العلمي( غير ،لى أن هذين المتغيرين )الخبرةإويمكن إدارتها بسهولة من المعلمين، مما قد يشير 

، وقد تكون هناك متغيرات أخرى لم تتناولها الدراسة الحالية مسؤولة عن مؤثرين في إدراك الذكاء الثقافي

 التباين في االستجابة )إن وجد(. 
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( فيما 2144) الزيديينودراسة  ،(2144لت إليه دراسة الريان )واتفقت هذه النتيجة مع ما توص  

( فيما يتعلق بمتغير الخبرة، إذ 2140واختلفت مع دراسة المظفر ) .بمتغيري الخبرة والمؤهل العلمييتعلق 

 لى فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لهذا المتغير.إشارت النتائج أ

عند هل توجد فروق ذات دللة إحصائية  الخامس الذي نصه: ا: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤالخامسا 

في درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة التي تدرس المنهاج  (α ≤ 4.45) مستوى

 والمؤهل العلمي؟ ،والخبرة ،عزى لمتغيرات الجنسبداعية ت  مارة دبي للقيادة اإلإالبريطاني ب

عند حصائية إعدم وجود فروق ذات داللة ( 24و ) (24)( و 45أظهرت النتائج في الجداول )  

بداعية اإلفي درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة بإمارة دبي للقيادة  (α ≤ 1.12) مستوى

ذ بلغت القيمة إ ،بعاد كافةاألوالمؤهل العلمي في الدرجة الكلية وفي  ،والخبرة ،عزى لمتغيرات الجنست  

تعلق (. وفيما يα≤ 1.410( وبمستوى داللة )-1.241ما يتعلق بمتغير الجنس )التائية للدرجة الكلية في

( للدرجة الكلية. أما بالنسبة α≤ 1.423( وبمستوى داللة )1.145" )بمتغير الخبرة، بلغت قيمة "ف

( للدرجة الكلية. α≤ 1.454( وبمستوى داللة )4.440لمتغير المؤهل العلمي، فقد كانت القيمة الفائية )

بداعية يمكن إدراكها بسهولة من العاملين في المدرسة اإللى أن ممارسة القيادة إعزى هذه النتيجة ت  وقد 

 ،ن متغيرات الجنسأا يستدل عليه من طبيعة الممارسات القيادية للمدير، و ا واضحً ألنها تمثل نشاطً 

ات المعلمين، بمعنى أن والمؤهل العلمي ليست من المتغيرات المؤثرة في إحداث فرق في استجاب ،والخبرة

ا بين المعلمين بغض النظر عن هذه المتغيرات في وصف درجة ممارسة المديرين للقيادة هناك اتفاقً 

 بداعية.اإل
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 ,Al-Karasneh & Jubran) ليه دراسة الكراسنة وجبرانإواتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت   

( التي أظهرت نتائجها وجود 2114الشمري )واختلفت مع دراسة  ،والخبرة ،فيما يتعلق بالجنس (2013

 والمؤهل العلمي. ،والخبرة ،عزى لمتغيرات الجنسفروق ذات داللة إحصائية ت  

 التوصيات: 

 تية:اآلتقديم التوصيات  تمّ  ،ليهاإالتوصل  في ضوء النتائج التي تمّ   

الثانوية الخاصة التي ول إلى أن درجة الذكاء الثقافي لدى مديري المدارس األأشارت نتائج السؤال  -

بالحفاظ على  يمارة دبي من وجهة نظر المعلمين كانت مرتفعة، لذلك يوصإتدرس المنهاج البريطاني ب

 هذه الدرجة المرتفعة للذكاء الثقافي من خالل تقديم الحوافز المادية والمعنوية للمديرين.

ارس الثانوية الخاصة التي تدرس تعميم النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية على جميع المد -

 ليكون عامل تحفيز للمديرين كافة. بإمارة دبي المنهاج البريطاني

ة التي تدرس المنهاج أظهرت نتائج السؤال الثاني أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاص -

يه يوصى بتعزيز مارة دبي للقيادة اإلبداعية من وجهة نظر المعلمين كانت مرتفعة، وعلإالبريطاني ب

هذه الدرجة المرتفعة والحفاظ عليها من خالل الدعم والتحفيز عن طريق المكافآت المادية والمعنوية 

 لمديري هذه المدارس.

مارة دبي ومقارنة نتائجها بما إإجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على المدارس الثانوية الحكومية ب -

 ئج.ليه الدراسة الحالية من نتاإتوصلت 
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مارة دبي إة التي تدرس المنهاج البريطاني بتنظيم دورات تدريبية للمديرين في المدارس الثانوية الخاص -

فراد يتمكن المديرون من التعامل مع األوكيفية اكتسابه، ل ،وأهميته ،عن الذكاء الثقافي من حيث أهدافه

 ة للذكاء الثقافي لديهم.، والحفاظ على الدرجة المرتفعالثقافات األخرى بكفاءة وفاعلية من

ة التي تدرس المنهاج خرين في المدارس الثانوية الخاصداريين اآلنظيم دورات تدريبية للمديرين واإلت -

 ،وكيفية اكتسابها ،وأهدافها ،وأهميتها ،بداعية من حيث ماهيتهامارة دبي، تتعلق بالقيادة اإلإالبريطاني ب

 جة ممارستهم المرتفعة للقيادة اإلبداعية.، من أجل الحفاظ على در وممارستها بفاعلية
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 المراجع

 لمراجع العربيةا

 القرآن الكريم 

 سلسلة في الثالثة للندوة مقدمة عمل ورقة، "واإلبداع المدرسية "اإلدارة(. 4554) إسكندر نجيب إبراهيم،

 .القاهرة ،25 ،اإلبداع ندوات

 مكتبة اإلسكندرية:ميدانية.  ونظريات دراسات – المدرسية اإلدارة ويرتط نحو(. 2114أحمد ) أحمد،

 .المعارف

 : دراسة تطبيقية على مديري       الذكاء الثقافي وعالقته بالتسامح االجتماعي. (2144ألماس )لياس، عالء إ

 . 42-4(، 2)4 ،شراف التربوياإلمجلة المدارس االبتدائية في تربية العزيزية العراق،      

 في القاهرة خالل   اإلبداعية القيادة مؤتمر األزمات"، إدارة في القيادة دور" .(2114 (محمد عفاف الباز،

 .مصر العربيةجمهورية  ،القاهرة، 2411الفترة تشرين الثاني       

 .رالفك دار :، عّمان2ط ،"التعليمية المؤسسات في واإلدارية القيادية األساليب (.2112طارق ) البدري،

      بالمناخ وعالقتها التربوية للقيادات اإلدارية لمهاراتا .(2113 (مصلح يرجب بنت عبير الجابري،

، مكة المكرمة، القرى أم جامعة ،(منشورة غير ماجستير )رسالة ،القرى أم بجامعة التنظيمي

 .السعودية العربية المملكة



010 

 

 

 

      بتكارية لدى القادة التربويين وعالقتهادرجة ممارسة القيادة ال .(2144جبريني، سماح حسن علي)

في الجامعات  األكاديميينبفاعلية اتخاذ القرار من وجهة نظر عمداء الكليات ورؤساء األقسام 

 جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين. ،ماجستير غير منشورة( )رسالةالفلسطينية، 

عينة  راءآل: دراسة تحليلية الثقافيي والذكاء . العالقة بين الذكاء الشعور (2144دهش )حسان إجالب، 

 44، القادسية للعلوم اإلدارية والقتصادية مجلة ،القادسيةدرسي كلية التربية في جامعة م من

 .العراق .3-33 ،(1)

درجة ممارسة القيادة البتكارية لدى مديري المدارس  .(2142) شريف عبد الكريمحرز اهلل، ماجد 

 وجهة نظرهممن ان وعالقتها بدرجة مقاومة المعلمين للتغيير اصمة عمّ الع الخاصة بمحافظة

 .األردن ،انمنشورة(، جامعة الشرق األوسط، عمّ  ماجستير غير)رسالة 

 دار: انعمّ . منظمات األعمال في والجماعات األفراد سلوك - التنظيمي السلوك. (2111حسين ) حريم،

 .والتوزيع للنشر الحامد     

   للنشر  الكندي دار :انعمّ ومفاهيم،  ونظريات أساسيات - القيادة .(2111صالح ) حمدم ماهر حسن،

 والتوزيع.      

 ،1ط ،العربية السعودية المملكة في البشرية قواها وتعبئة المدرسية اإلدارة(. 2111سليمان ) الحقيل،

 .المعرفة دار الرياض:

  والتوزيع.دار الصفاء للنشر  ان:مّ ع ،4ط ،التنظيميالسلوك  .(2112)خضير كاظم  حمود،

 في ميدانية دراسة التنظيمي، التعلم في القيادة أساليب أثر(. 2114) إياد والتميمي، ،شاكر الخشالي،

 .241-454(، 2) 1 ،األعمال إدارة في األردنية المجلة األردني، الصناعي القطاع شركات
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 .دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ان:مّ ع القائد،مدير المدرسة  .(2144نجاح عودة ) خليفات،

 .والتوزيع للنشر سامةأ دار: انعمّ . اإلداري اإلبداع(. 2115) جمال اهلل، خير

     ري المدارس الخاصة األردنية التيدرجة الذكاء الثقافي لمدي .(2144عباس )ميخائيل  الريان، نرمين

  وعالقتها بدرجة ممارسة المديرين لنمط القيادة  انجنبية ودولية في محافظة عمّ أتدرس برامج      

  ،انجامعة الشرق األوسط، عمّ  .(ماجستير غير منشورة رسالة). المعلمينالتحويلية من وجهة نظر      

  .األردن     

مستوى الذكاء الثقافي لمديري المدارس العالمية في مدينة  .(2144) خليل عودة الزيديين، هشام

شورة(، جامعة )رسالة ماجستير غير من .التغيير من وجهة نظر المعلمين بإدارةوعالقته  الرياض

 .األردن ان،عمّ الشرق األوسط، 

 .214 ،(4)41، عالم الفكر مجلةالبيروقراطية، اإلبداع اإلداري في ظل  .(2112)رندة  الزهري،

 :القاهرة، 4ط ،الشاملة الجودة منظومة: والصفية المدرسية اإلدارة(. 2113إبراهيم عباس ) الزهيري،

 .العربي الفكر دار

والتنمية البشرية، دراسة نظرية لبعض المتغيرات  الثقافة (.2113) عبد الحسنشواق أالساعدي، 

 عارف للمطبوعات.مبيروت: مؤسسة ال ،الثقافية

 .الفكر دارعّمان:  اإلبداع، في مقدمة(. 2111، ناديا هايل )السرور

     دراسة العامة،المؤثرة على البداع في المنظمات  العوامل. (2114)حامد عاتق مرزوق  السميري،

جامعة الملك  ،(منشورةغير ماجستير رسالة ) جدةميدانية على المنظمات العامة في محافظة 

 ، المملكة العربية السعودية.جدة ،عبد العزيز
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 المتوسطة المدارس الحكومية يف التنظيمي بالمناخ وعالقتها بداعيةاإل القيادة(. 2142فهد ) السلمي،

 العربية المملكة مكة المكرمة، القرى، أم جامعة (.منشورة غير ماجستير رسالة) جدة بمدينة     

 .السعودية

 المتغيرات التنظيمية على مستوى اإلبداع اإلداري للعاملين  أثر(. 2112اهلل يوسف الزامل ) السليم، عبد

، األمنية، الرياضة نايف العربية للعلوم كاديميأ ،(منشورةاجستير غير رسالة م) األمنيةجهزة في األ     

 المملكة العربية السعودية.

 التغيير في وتأثيراتها والتعليم التربية وزارة في اإلدارة لمديري القيادية األنماط" (.2111) هيام الشريدة،

 .227-270 ،14 ،العربية الجامعات اتحاد مجلة "، األقسام رؤساء وفق التربوي

 المسيرة دار عّمان: ،4ط المنظمة، نظرية (.2111كاظم ) خضير وحمود، حسن محمد خليل الشماع،

 .والتوزيع للنشر

 المملكة في التربويين القادة لدى البتكارية القيادة ممارسة درجة (.2114) دبيان بن سعد الشمري،

 .األردن الكرك، تة،مؤ  جامعة ،(منشورة غير ماجستير رسالة (السعودية العربية

     ودة الحياة لدى الطالب والطالباتالذكاء الثقافي وعالقته بج(. 2142) الشهراني، دعاء محمد سعد

 عبدرسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الملك ) المتحدةلى المملكة إالسعوديين المبتعثين 

 .العربية السعودية الرياض. المملكة، العزيز

 االنعزال بدل عل والتفاهمتفالل ةو دع :متنوع عالم في الثقافي الذكاء .(2015) سلطان دريسإ صالح،

 .14-11، (215)4، مجلة الرافدوالتقوقع، 
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 قيمهم ضوء في األردنية األعمال مؤسسات في المديرين قيادة أنماط(. 2141) القادر عبد هالة صبري،

 .102-122(، 1)4 ،األعمال إدارة في األردنية المجلة الثقافية،

القاهرة: الدار العربية للعلوم ناشرون، المعهد ، 4ط القيادي، التدريب دليل(. 2114) هشام الطالب،

 العالمي للفكر اإلسالمي.

،     القيادة البتكارية واألداء المتميز: حقيبة تدريبية لتنمية اإلبداع اإلداري(. 2111عباس، سهيلة )

 ان: دار وائل للنشر والتوزيع. عمّ 

 الخاصة وعالقتها المدارس مديري لدى السائدة القيادية األنماط(. 2142ارمة، موفق أحمد شحادة )العج

 ماجستير )رسالة عّمان العاصمة محافظة في المعلمين نظر وجهة من التعليم جودة بمستوى

 ان، األردن.عمّ  ،األوسط الشرق جامعة ،(منشورة غير

 ان: دار الفكر للطباعة.، عمّ رة معاصرةظن -وي التربالنفس  علم(. 4555عدس، عبد الرحمن )

 ة، غزة: دار المقداد للنشرالتدريس الصفي بالذكاءات المتعدد(. 2111عفانة، عزو، وخزندار، نائلة )

 والتوزيع، فلسطين.     

 دار :انعمّ  ،المعرفة إدارة إلى المدخل(. 2142عبد الستار، وقنديلجي، عامر، والعمري، غسان ) العلي،

 .والتوزيع للنشر سيرةالم

 :الرياض ،الحكومية المنظمات في اإلداري اإلبداع على الحوافز أثر(. 2112العمري، عوض سعيد )

 .30-34، 04 ،العسكرية خالد الملك كلية مجلة
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      في المتعددة الذكاءات نظرية على قائم تعليمي برنامج فاعلية(. 2114العنيزات، صباح حسن )

 غير دكتوراه أطروحة) التعلم، صعوبات ذوي الطلبة لدى اءة والكتابةالقر  مهارات تحسين

 ردن.، األناعمّ  العليا، للدراسات العربية انعمّ  جامعة نشورة(،م

ان، والتعليم، عمّ التربية  التربوي، وزارةمركز التدريب  بداعية.اإل القيادة(. 4553العياصرة، أحمد )

 .ردناأل

 يتصورها    كما للقيادة اإلبداعية التدريبية والحتياجات العملية مارسةالم درجة(. 2142الغامدي، فهد )

 القرى، مكة المكرمة،      أم جامعة (،غير منشورة ماجستير )رسالة الباحة بجامعة األكاديميون القادة    

 .السعودية العربية المملكة    

 .والتوزيع إثراء للنشر: انعمّ ، 4، طالالفعّ  والقائد الفاعلة القيادة(. 2115عمر )غباين، 

 .والتوزيع للنشر أسامة دار: انعمّ  ،اإلداري واإلشراف القيادة(. 2141الغزو، فاتن عوض )

 لدى العوامل ببعض وعالقتيهما الجتماعي والذكاء الذاتية الكفاءة(. 4554الغول، أحمد عبد المنعم )

 دكتوراه غير منشورة(، أطروحة (ديمياألكا طالبهم نجازا  و  التربويين وغير التربويين مينلالمع

 جمهورية مصر العربية.أسيوط، جامعة أسيوط، 

منشورات المنظمة العربية للتنمية القاهرة:  ،4ط ،التنظيميرة اإلبداع ادإ(. 2112الفاعوري، رفعت )

 جمهورية مصر العربية. ،اإلدارية

 .للنشر والتوزيع البركة، دار: انعمّ  ،النفس علم في مقدمة(. 2141الفقهاء، عصام نجيب )

      دكتوراه طروحةأ) السعودية الجامعات في التنظيمي والمناخ اإلبداعية القيادة(. 2111القرشي، ليلى )

 .السعودية العربية المملكة القرى، مكة المكرمة، أم جامعة منشورة(، غير    
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دارة البتكار(. 2141قنديل، عالء )  ار الفكر.ان: د، عمّ القيادة اإلدارية وا 

، تمرين لتحسين وتنمية قوتك العقلية 544الكتاب الكامل لختبارات الذكاء (. 2110كارتر، فيليب )

 الرياض: مكتبة جرير. 

 للدراسات المؤسسة الجامعية: بيروت ، 4ط الحديثة، المؤسسات إدارة(. 4552الكناني، ياسر محمود )

 .41 والنشر،

 شركات في البشرية الموارد أداء على والتبادلية التحويلية القيادتين أثر(. 2113مرعي، فواز )

 .األردن ان،عمّ  العربية، انعمّ  جامعة )أطروحة دكتوراه غير منشورة(، األردنية الدوائية الصناعات

 مداخلة ضمن الراشد، الحكم مجاالت من مجال الرشيدة المدرسية اإلدارة(. 2110مسعودان، أحمد )

 الجتماعية، قسم العلوم ،النامي العالم في التغيير ستراتيجياتا  و  الراشد كمالح حول الدولي الملتقى

 إبريل.  8-9للفترة  اصطيف عباس فرحات جامعة

 في الثاني العربي المؤتمر ،"تنافسية بشرية لموارد بداعيةإ قيادة نحو "(.2114) سيد أحمد مصطفى،

جمهورية مصر  ،القاهرة اإلدارة العربية، ،صرةالمعا التحديات مواجهة في اإلبداعية القيادةو  دارةاإل

 العربية.

 الذكاء الثقافي لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظة كربالء  .(2140) مهديالمظفر، منى كاظم عبد ال

     )رسالة في العراق وعالقته بالمناخ التنظيمي السائد في مدارسهم من وجهة نظر المعلمين    

 ان. األردنجامعة الشرق األوسط، عمّ  .ماجستير غير منشورة(

 .الجامعي الفكر داراإلسكندرية:  ،الموهوبين وسمات قدرات(. 4531) خليل معوض،
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، جامعة الملك المكتبات شؤون عمادةالمملكة العربية السعودية:  ،اإلداري السلوك (.4551سعود ) النمر،

 سعود.

 .فهد الوطنية الملك مكتبةالرياض:  ،الثقافي ذكاءوال السعودي المبتعث .(2142إبراهيم )يوسف  النملة،

 دراسة تطبيقية فياإلداري:  البتكار قدرات في الثقافي الذكاء أثر(. 2141) رشيد عماد زينب النوري،

 جامعة ،) منشورة غير ماجستير )رسالةن رداأل  في الميت البحر منطقة في نجوم الخمس فنادق

 .ردناأل ان،عمّ  وسط،الشرق األ
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 (1) الملحق

  لى اللغة العربيةإوليتين وترجمتهما هما األ يداتا الدراسة بصيغتأ

 
.المحترم/ ة......فاضل الدكتور/ ة ........................................................ال  
 
  ،لسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتها
 
درس الثانوية الخاصة التي ت   المدارس لدى مديري الثقافي الذكاء"الباحثة دراسة بعنوان  تعدّ   

لمتطلبات الحصول على  وذلك استكماالً  مارة دبي"إعية في المنهاج البريطاني وعالقته بالقيادة اإلبدا
 ان، األردن. درجة الماجستير في اإلدارة التربوية من جامعة الشرق األوسط، عمّ 

 Four Factor) ترجمة استبانة العوامل األربعة لقياس الذكاء الثقافي ولتحقيق أغراض الدراسة تمّ   

Culture Intelligence Scale)  كوه نج وآها دين عدّ أالتي (Dyne L.V. Ang S. & Koh, 

ترجمة الفقرات المتعلقة بنمط  بعاد الذكاء الثقافي، كما تمّ أ( فقرة موزعة على 21المكونة من ) (2008
دب األلى إتطوير استبانة للقيادة اإلبداعية بالرجوع  تمّ و  ،القيادة اإلبداعية من استبانة القيادة اإلبداعية

 ودراسة جبريني ،(2012دراسة السلمي ) :مثل ،ة والدراسات السابقة ذات الصلةالنظري ذي العالق
(2016). 
ن إرف عنكم من معرفة واسعة وخبرة طويلة في مجال البحوث التربوية واإلدارية، فا لما ع  ونظرً   

  ث:حيبداء الرأي بشأن فقراتها من إمنكم  يديكم االستبانتين المرفقتين، راجيةً أالباحثة تضع بين 
 دقة الترجمة للفقرات. -4
 صالحية الفقرة. -2
 التعديالت التي ترونها ضرورية.  -4
 رونها مفيدة لتطوير االستبانتين.ية مالحظات أخرى تأ -1
 

 وتفضلوا بقبول خالص الشكر وفائق التقدير.
 

 حمد موسىأالباحثة: ريم محمد فوزي 
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 ى العربيةاستبانة الذكاء الثقافي في صورتها األجنبية وترجمتها إلأولا: 

 الب عد: الدافعية الرقم
Motivation 

بحاجة  صالحية الفقرة انتماء الفقرة للب عد
 إلى تعديل

التعديل 
 غير صالحة صالحة غير منتمية منتمية المقترح

4 He enjoys interacting with 

people from different 

cultures.  

يستمتع المدير عندما يتفاعل مع 
 ات مختلفة.أفراد من ثقاف

      

0 He is confident that he can 

socialize with locals in a 

culture that is unfamiliar to 

him.  

لديه الثقة في التواصل االجتماعي 
مع السكان المحليين من ثقافة غير 

 مألوفة له.

      

3 I am sure that he can deal 

with the stress of adjusting 

to cultures that are new to 

him.  

متأكد من مقدرته على التعامل مع 
ضغط التكيف مع الثقافات الجديدة 

 له.

      

5 Enjoys living in cultures 

that are he unfamiliar to 

him. 

يستمتع المدير بالعيش في ثقافات 
 غير مألوفة له.

      

41 I am confident that he 

caught an accustomed to 

the shopping conditions in 

a different culture. 

واثق من مقدرة المدير على التعود 
على ظروف التسوق في ثقافات 

 مختلفة.
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 الب عد: الدافعية الرقم
Cognitive abiliteis 

بحاجة  صالحية الفقرة انتماء الفقرة للب عد
 إلى تعديل

التعديل 
 غير صالحة صالحة تميةغير من منتمية المقترح

44 He knows the rules (e.g. 

vocabulary, grammar) of 

other languages.  

يعرف المدير قواعد اللغات األخرى 
 من حيث المفردات والنحو.

      

42 He knows the legal and 

economic system of other 

culture.  

يعرف النظام القانوني واالقتصادي 
 ات األخرى.للثقاف

      

44 He knows the cultural 

values and religious 

beliefs of other cultures.  

يعرف المدير القيم الثقافية 
 والمعتدات الدينية للثقافات األخرى.

      

41 He know the arts and 

crafts of other cultures. 

يعرف المدير الفنون والحرف 
 خرى.اليدوية للثقافات األ

      

42 He knows the marriage 

systems of other culture. 

يعرف مراسم الزواج للثقافات 
 األخرى.

      

44 He knows the rules of 

expressing non-verbal 

behaviors toward other 

cultures. 

يعرف قواعد التعبير عن السلوك 
 للفظي إزاء الثقافات األخرى.ا غير
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 الب عد: المقدرات ما وراء المعرفة الرقم
Metacognitive abilities 

بحاجة  صالحية الفقرة انتماء الفقرة للب عد
 إلى تعديل

التعديل 
 غير صالحة صالحة غير منتمية منتمية المقترح

17 He is conscious of the 

cultural knowledge he uses 

when interacting with 

people with different 

cultural back grounds.  

يعي المدير المعرفة الثقافية التي 
يستخدمها عندما يتفاعل مع 
 اآلخرين من خلفيات ثقافية مختلفة.

      

18 He adjusts his cultural 

knowledge as he interacts 

with people from a culture 

that is unfamiliar to him.  

لثقافية عندما يتفاعل يكيف معرفته ا
 مع أفراد من ثقافة غير مألوفة له.

      

19 He is conscious of the 

cultural knowledge he 

applies to cross cultural 

interactions.  

يدرك المدير المعرفة الثقافية التي 
يطبقها في تفاعالته مع الثقافات 

 األخرى.

      

20 He checks the accuracy of 

his cultural knowledge as 

he interacts with people 

from different cultures. 

كد من دقة معرفته الثقافية عندما يتأ
 يتفاعل مع أفراد من ثقافات مختلفة.
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  بداعيةاإلاستبانة القيادة ثانياا: 

 تية:يقوم المدير بالممارسات اآلعد الحساسية للمشكالت: ب  )أ( 

 الفقرات الرقم
بحاجة إلى  صالحية الفقرة انتماء الفقرات للمجال

 تعديل
التعديل 
 غير صالحة صالحة غير منتمية منتمية المقترح

4 He cares about the feelings of 

others and their behaviors in 

different situation.  

يهتم بمشاعر وسلوكيات اآلخرين في 
 المواقف المختلفة.

      

2 He quickly identifies any 

problem teachers’ face.  

يسارع إلى تحديد أي مشكلة تواجه 
 المعلمين.

      

4 He collects as much information 

as possible to identify the 

aspects of the problem.  

يجمع أكبر قدر من المعلومات لتحديد 
 جوانب المشكلة.

      

1 He discover weaknesses in the 

work environment before the 

problem occurs. 

يكتشف أوجه القصور والضعف في بيئة 
 العمل قبل وقوع المشكلة.

      

2 He employees communictions 

skills effectively. 

 يوظف مهارات االتصال بفاعلية.

      

4 He faced several problems and 

sets appropriate solutions. 

يواجه أكثر من مشكلة ويضع الحلول 
 المناسبة لها.

      

0 He analyses the causes of low 

functional work (if any). 

 –يقوم بتحليل أسباب تدني العمل الوظيفي 
 إن وجدت.

      

3 He consults with specialists in 

solving school problems. 

لمختصين في حل المشكالت يتشاور مع ا
 المدرسية.
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  )ب( ب عد المثابرة:

 يقوم المدير بالممارسات اآلتية:  

 الفقرات الرقم
بحاجة  صالحية الفقرة انتماء الفقرات للمجال

 إلى تعديل
التعديل 
 غير صالحة صالحة غير منتمية منتمية المقترح

5 He has confidence in his 

abilities to achieve goals.  

 لديه ثقة في تحقيق األهداف.

      

41 Tends to actions that 

challenge his abilities.  

يميل لألعمال التي فيها تحد 
 لمقدراته.

      

44 He gives enough time to 

study new ideas from all 

employees.  

يعطي وقًتا كافًيا لدراسة األفكار 
 ع العاملين.الجديدة من جمي

      

42 He accepts new ideas that 

help in solving problems. 

يتقبل األفكار الجديدة التي تساعد 
 في حل المشكالت.

      

44 He continues to work for 

long periods in order to 

reach innovative solutions. 

يستمر في العمل لفترات طويلة من 
 ول مبتكرة.أجل الوصول لحل

      

41 He has the ability to 

concentrate in Spite of the 

heavy administrative burden. 

لديه المقدرة على التركيز على 
 الرغم من كثرة األعباء اإلدارية.
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  )ج( ب عد المبادرة:

 يقوم المدير بالممارسات اآلتية:  

 الفقرات الرقم
بحاجة إلى  صالحية الفقرة الانتماء الفقرات للمج

 تعديل
التعديل 
 غير صالحة صالحة غير منتمية منتمية المقترح

42 He uses high quality 

technology in the field of 

work.  

يعمل على تقديم حلول مبتكرة 
 للمشكالت.

      

44 He uses high quality 

technology in the field of 

work.  

تقنية فائقة الجودة في مجال يستخدم 
 العمل.

      

40 The principal on personal 

initiative carries out the 

administrative work.  

ينجز األعمال اإلدارية بمبادرة 
 شخصية.

      

43 
 

He tends to employ the daily 

work situations for self-

learning. 

ليومية يميل لتسخير مواقف العمل ا
 للتعّلم الذاتي.

      

45 He uses creative methods in 

performing work. 

يستخدم أساليب إبداعية في أداء 
 األعمال.

      

21 He acts wisely in 

encountering different 

situations. 

يتصرف بحكمة في مواجهة المواقف 
 المختلفة.

      

24 He encourages initiatives by 

teachers. 

يشجع المبادرات التي يقدمها 
 المعلمون.

      



009 

 

 

 

 )د( ب عد األصالة:

 يقوم المدير بالممارسات اآلتية: 

 الفقرات الرقم
بحاجة  صالحية الفقرة انتماء الفقرات للمجال

 إلى تعديل
التعديل 
 غير صالحة صالحة غير منتمية منتمية المقترح

22 He has new ideas that no 

one has ever preceded.  

تتولد لديه أفكار جديدة لم يسبقه 
 .إليها أحد

      

24 He encourages the ideas of 

employees related to 

administrative work.  

يشجع أفكار العاملين ذات الصلة 
 .بالعمل اإلداري

      

21 He perceives relationship 

differently from others.  

يدرك العالقات بطريقة مختلفة عن 
 .اآلخرين

      

22 
 

He has rare ideas that do 

not happen to his peers. 

تتولد لديه أفكار نادرة ال تخطر 
 .على بال أقرانه من المديرين

      

24 He is characterizezed by 

surprising ideas. 

يتميز باألفكار الطريفة المثيرة 
 .للدهشة
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 (2الملحق )
 أداتي الدراسةأسماء محكمي 
 

 الرقم السم التخصص الجهة التي يعمل بها

 4 راتب السعود  أ.د. اإلدارة التربوية الجامعة األردنية

 2 عبد الحافظ محمد سالمه أ.د. تكنولوجيا التعليم جامعة الشرق األوسط

 4 حمود الحديديم أ.د. المناهج وطرائق التدريس جامعة الشرق األوسط

 1 حمد أبو كريمأ أ.د. إدارة تربوية جامعة الشرق األوسط

 2 يةرضا سالمه المواضد.  إدارة تربوية جامعة الزرقاء

 4 فواز شحادة .د المناهج وطرائق التدريس جامعة الشرق األوسط

 0 ةمجد محمود الدرادكأ .د إدارة تربوية جامعة الشرق األوسط

 3 د. منذر الشبول إدارة تربوية طجامعة الشرق األوس

 5 حمد الصرايرةأد. خالد  إدارة تربوية جامعة مؤتة

 41 د. حمزة المساعيد  تكنولوجيا التعليم جامعة الشرق األوسط
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 (3الملحق )

 الدراسة بصورتها النهائية أدوات

 

 / أختي المعلمةخي المعلمأ

الثانوية الخاصة التي  المدارس لدى مديري الثقافي كاءالذ"جراء دراسة بعنوان إتقوم الباحثة ب      

لى لمتطلبات الحصول ع استكماالً  "مارة دبيإتدرس المنهاج البريطاني وعالقته بالقيادة اإلبداعية في 

التكرم  رجوألذا  .ردناأل /انوسط في عمّ األدارة التربوية في جامعة الشرق اإلدرجة الماجستير في القيادة و 

عبر عن وجهة نظركم من مام كل فقرة ت  أ( Xة عن فقرات االستبانتين المرفقتين بوضع إشارة )منكم اإلجاب

االستبانتين ستعامل  ن بيانات هاتينأا بتحري الدقة والموضوعية في إجابتكم، علمً  ةالخيارات الخمسة، آمل

 ال ألغراض البحث العلمي. إوال تستخدم بسرية تامة 

 ... التقديروتفضلوا بقبول خالص الشكر و 

 الباحثة ريم محمد فوزي  
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Dear teacher, 

       We are conducting a study about the cultural intelligence of Cultural 

Intelligence of Private Secondary School Principals that Teach British 

Curriculum and its Relation to Creative Leadership in the Emirate of Dubai, in 

partial fulfillment for the requirements for obtaining a master's degree in 

leadership and educational administration at the Middle East University in 

Amman / Jordan. Thus, we kindly request you to answer the attached two 

questionnaires with an (X) mark next to one of the five choices that reflects your 

opinion. Your precision and subjectivity are highly appreciated knowing that the 

answers will be used solely for scientific research purposes. 

 

Yours truly, 

Reem Mohammed Fawzi, Researcher 
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                                   (:Demographic data)البيانات الديموغرافية الجزء األول: 

 مام اإلجابة المناسبةأ( X)يرجى وضع إشارة 

Please mark (x) in front of each appropriate answer         

 
 (Female) أنثى           ( Male):        ذكر الجنس -4
  
 (Diploma) :      كلية مجتمعالمؤهل العلمي -2

 (BA) بكالوريوس                            
 (Postgraduate) دراسات عليا                            

 
 (Less than 5 years) سنوات 2:     أقل من سنوات الخدمة -4

 (years 10-5) ( سنوات41-2من )                            
 (years and over 10) ( سنوات فـأكثر41)                            
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                          :(Questions of cultural intelligence) الثقافياستبانة الذكاء ثانياا: 

 كل فقرة في المكان الذي يعبر عن وجهة نظرك أمام (x) رجو وضع إشارةأ

Please mark (x) in front of each appropriate answer    

 (Behavior)عد السلوكي الب   )أ(

 :The manager shall carry out the following practices  تيةيقوم المدير بالممارسات اآل

 الفقرات
 (Degree of practiceدرجة الممارسة )

Paragraphs ا  دائما
Always 

 غالباا
Frequently 

 أحياناا
Sometimes 

 نادراا
Scarcely  

 أبداا
Never  

يغير المدير سلوكه اللفظي 
)اللهجة، نبرة الصوت، معدل 
سرعة الصوت( عندما يتطلب 

 التفاعل عبر الثقافات ذلك.

     He changes his verbal 

Accent, Tone behavior 

(e.g. Rate) when cross – 

cultural requires it 

interaction. 

و يستعمل المدير الوقفة أ
الصمت ليتناسب مع المواقف 
 المتباينة في الثقافات المختلفة.

     He uses pause and 

silence differently to suit 

different cross – cultural 

situations. 

ينوع المدير في معدل السرعة 
في كالمه عندما يتطلب 

 الموقف عبر الثقافي ذلك.

     He varies the rate of his 

speaking when a cross – 

cultural situation requires 

it. 

يعدل تعبيرات وجهه عندما 
يتطلب التفاعل عبر الثقافي 

 ذلك.

     He altes his facial 

expression when a cross 

– cultural interaction 

requires it. 

يغير المدير سلوكه غير 
اللفظي عندما يتطلب التفاعل 

 الثقافي ذلك.

     He changes his non-

verbal behavior when a 

cross – cultural 

interaction requires it. 
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 (Motivation)ب( الب عد الدافعي )

 الفقرات
 (Degree of practiceدرجة الممارسة )

Paragraphs ا  دائما
Always 

 غالباا
Frequently 

 أحياناا
Sometimes 

 نادراا
Scarcely  

 أبداا
Never  

يستمتع المدير عندما يتفاعل 
 مع أفراد من ثقافات مختلفة.

     He enjoys interacting 

with people from 

different cultures. 

لديه الثقة في التواصل 
االجتماعي مع السكان المحليين 

 منث قافة غير مألوفة له.

     He is confident that he 

can socialize with locals 

in a culture that is 

unfamiliar to him. 

متأكد من مقدرته على التعامل 
مع ضغط التكيف مع الثقافات 

 الجديدة له.

     I am sure that he can deal 

with the stress of 

adjusting to cultures that 

are new to him. 

يستمتع المدير بالعيش في 
 ثقافات غير مألوفة له.

     He enjoys living in 

cultures that are 

unfamiliar to him. 

واثق من مقدرة المدير على 
التعود على ظروف التسوق في 

 ثقافات مختلفة.

     I am confident that he 

caught an accustomed to 

the shopping conditions 

in a different culture. 

 
 (Cognitive abilities)ج( ب عد المقدرات المعرفية ) 

 الفقرات
 (Degree of practiceدرجة الممارسة )

Paragraphs ا  دائما
Always 

 غالباا
Frequently 

 أحياناا
Sometimes 

 نادراا
Scarcely  

 أبداا
Never  

يعرف المدير قواعد اللغات األخرى 
 من حيث المفردات والنحو.

     He knows the rules (e.g. 

vocabulary, grammar) of 

other languages. 

يعرف النظام القانوني واالقتصادي 
 للثقافات األخرى.

     He knows the legal and 

economic system of other 

culture. 

يعرف المدير القيم الثقافية والمعتقدات 
 الدينية للثقافات األخرى.

     He knows the cultural values 

and religious beliefs of other 

cultures. 

يعرف الفنون والحرف اليدوية للثقافات 
 األخرى.

     He know the arts and crafts 

of other cultures. 

 He knows the marriage      يعرف مراسم الزواج للثقافات األخرى.

systems of ther culture. 

يعرف قواعد التعبير عن السلوك غير 
 ثقافات األخرى.اللفظي إزاء ال

     He knows the rules of 

expressing non-verbal 

behaviors toward other 

cultures 
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 (Metacognitive abilities)د( ب عد المقدرات ما وراء المعرفة )

 الفقرات
 (Degree of practice) درجة الممارسة

Paragraphs ا  دائما
Always 

 غالباا
Frequently 

 أحياناا
Sometimes 

 نادراا
Scarcely  

 أبداا
Never  

ثقافية اليعي المدير المعرفة 
التي يستخدمها عندما يتفاعل 
مع اآلخرين من خلفيات ثقافية 

 مختلفة.

     He is conscious of the 

cultural knowledge he 

uses when interacting 

with people with 

different cultural 

backgrounds. 

يف معرفته الثقافية عندما يك
يتفاعل مع أفراد من ثقافة غير 

 مألوفة له.

     He adjusts his cultural 

knowledge as he interacts 

with people from a 

culture that is unfamiliar 

to him. 

يدرك المدير المعرفة الثقافية 
التي يطبقها في تفاعالته مع 

 الثقافات األخرى.

     He is conscious of the 

cultural knowledge he 

applies to cross – cultural 

interactions. 

يتأكد من دقة معرفته الثقافية 
عندما يتفاعل مع أفراد من 

 ثقافات مختلفة.

     He checks the accuracy 

of his cultural knowledge 

as he interacts with 

people from different 

cultures. 
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                           (The questionnaire of creative leadership) بداعيةاستبانة القيادة اإل

                               (Sensitivity to problems dimension) عد الحساسية للمشكالتب   )أ(

 :The manager shall carry out the following practices  تيةيقوم المدير بالممارسات اآل

 الفقرات
 (Degree of practiceدرجة الممارسة )

Paragraphs ا  دائما
Always 

 غالباا
Frequently 

 أحياناا
Sometimes 

 نادراا
Scarcely  

 أبداا
Never  

يهتم بمشاعر اآلخرين 
وسلوكهم في المواقف 

 المختلفة.

     He cares about the 

feelings of others and 

their behaviors in 

different situation. 

يسارع إلى تحديد أي مشكلة 
 تواجه المعلمين.

     He quickly identifies any 

problem teacher’s face. 

يجمع أكبر قدر من المعلومات 
 لتحديد جوانب المشكلة.

     He collects as much 

information as possible to 

identify the aspects of the 

problem. 

يكتشف نقاط الضعف في بيئة 
 العمل قبل وقوع المشكلة.

     He discover weaknesses 

in the work environment 

before the problem 

occurs. 

يوظف مهارات االتصال 
 بفاعلية.

     He employees  

communications skills 

effectively 

ع يواجه عدة مشكالت ويض
 الحلول المناسبة لها.

     He faced several 

problems and sets 

appropriate slutions. 

يقوم بتحليل أسباب تدني 
 العمل الوظيفي )إن وجدت(.

     He analyses the causes of 

low functional work (if 

any). 

يتشاور مع المختصين في حل 
 المشكالت المدرسية.

     He consults with 

specialists in solving 

scool problems. 
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 (Perseverance dimension)ب( ب عد المثابرة )

 الفقرات
 (Degree of practiceدرجة الممارسة )

Paragraphs ا  دائما
Always 

 غالباا
Frequently 

 أحياناا
Sometimes 

 نادراا
Scarcely  

 أبداا
Never  

 لديه ثقة في مقدراته لتحقيق
 األهداف.

     He has confidence in his 

abilities to achieve goals. 

يميل لألعمال التي فيها تحد 
 لمقدراته.

     Tends to actions that 

challenge his abilities. 

يعطي وقتًا كافًيا لدراسة األفكار 
 الجديدة من جميع العاملين.

     He gives enough time to 

study new ideas from all 

employees. 

يتقبل األفكار الجديدة التي 
 تساعد في حل المشكالت.

     He accepts new ideas that 

help in solving problems. 

يستمر في العمل لفترات طويلة 
من أجل الوصول لحلول 

 مبتكرة.

     He continues to work for 

long periods in order to 

reach innovative  

solutions. 

لديه المقدرة على التركيز على 
 الرغم من كثرة األعباء اإلدارية.

     He has the ability to 

concentrate in spite of the 

heavy administrative. 

 

 (The initiative dimension))ج( ب عد المبادرة 

 الفقرات
 (Degree of practiceدرجة الممارسة )

Paragraphs ا  دائما
Always 

 غالباا
Frequently 

 أحياناا
Sometimes 

 نادراا
Scarcely  

 أبداا
Never  

يعمل على تقديم حلول مبتكرة 
 للمشكالت.

     He provides innovative 

solutions to problem. 

يستخدم تقنية فائقة الجودة في مجال 
 العمل.

     He uses high quality 

technology in the field of 

work. 

ينجز األعمال اإلدارية بمبادرة 
 شخصية.

     The principal on personal 

initiative carries out the 

administrative work. 

يميل لتسخير مواقف العمل اليومية 
 للتعلم الذاتي.

     He tends to employ the daily 

work situations for self-

learning. 

ستخدم أساليب إبداعية في أداء ي
 األعمال.

     He uses creative methods in 

performing work. 

يتصرف بحكمة في مواجهة المواقف 
 المختلفة.

     He acts wisely in 

encountering different 

situations. 

يشجع المبادرات التي يقدمها 
 المعلمون.

     He encourages initiatives by 

teachers. 
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 (Originality dimension))د( ب عد األصالة 

 الفقرات
 (Degree of practiceدرجة الممارسة )

Paragraphs ا  دائما
Always 

 غالباا
Frequently 

 أحياناا
Sometimes 

 نادراا
Scarcely  

 أبداا
Never  

تتولد لديه أفكار جديدة لم 
 يسبقه إليها أحد.

     He has new ideas that no 

one has ever preceded. 

يشجع أفكار العاملين ذات 
 الصلة بالعمل اإلداري.

     He encourages the ideas 

of employees related to 

administrative work. 

يدرك العالقات بطريقة مختلفة 
 عن اآلخرين.

     He perceives 

relationships differently 

from others. 

ولد لديه أفكار نادرة ال تخطر تت
 على بال أقرانه من المديرين.

     He has rare ideas that do 

not happen to his peers. 

يتميز باألفكار الطريفة المثيرة 
 للدهشة.

     He is characterized by 

surprising ideas. 
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 (4الملحق )
 المدير التنفيذي لمركز دبي لإلحصاءوسط إلى كتاب تسهيل مهمة من رئيس جامعة الشرق األ 
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 (5الملحق )
 هيئة المعرفة والتنمية البشريةرئيس جامعة الشرق األوسط إلى كتاب تسهيل مهمة من 
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 (6الملحق )
رسالة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية موجهة للباحثة للتواصل مع مدارس دبي 

 من هيئة المعرفة والتنمية البشرية على موافقةدون الحصول  الخاصة بشكل مباشر
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 حمد موسى أالمحترمة ريم محمد فوزي 

 تحية طيبة وبعد،
وعليه  .فع العام على المجتمعإننا في هيئة المعرفة نثمن البحوث التربوية وكل ما يمكن أن يفيد الطلبة والمعلمين ويعود بالن      

مع مدارس دبي ا قائمة بجميع المدارس الخاصة التي تتبع المنهاج البريطاني للتواصل معهم وزيارتهم حيث يمنكم التواصل ون مرفقً دتج
   دون الحصول على موافقة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية. الخاصة بشكل مباشر 

طالع هذه المدارس على وا  االستبيان والدراسة ومن طرفكم ونتمنى أن تقوم المدارس المستهدفة بالتعاون معكم إلتمام  اكم  
 الفائدة المرجوة والنتائج.

 أسعد األمنيات

 
 يما سدله س

 مدير أول عمليات المشاركة المجتمعية
 هيئة المعرفة والتنمية البشرية

 3671556 4 971+فاكس:  4506526 4 971+هاتف: 
 دبي، اإلمارات العربية المتحدة 500008صندوق بريد: 

www.khda.gov.ae 

 

Seema Sarala 
Senior Manager, Engagement Operations 

Knowledge & Human Development Authority  
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