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  شكر وتقدیر

ا        ا طیبً الحمد هللا رب العالمین الذي وفقني في انجاز هذه الرسالة , فله الحمد حمًدا كثیرً
  مبارًكا والصالة والسالم على أشرف الخلق والمرسلین سیدنا محمد واله وصحبه أجمعین .

أتقدم بجزیل الشكر وعظیم اإلمتنان والعرفان لألستاذ الدكتور عباس عبد مهدي           
رشاده  الشریفي لتفضله باإلشراف على هذه الرسالة وعلى مابذله من جهده ووقته وخبرته وإ

  لي طوال فترة إعداد الرسالة فله مني كل تحیة وتقدیر .

ل لي ضل أعضاء لجنة المناقشة , ولكل من سّه كما أتقدم بالشكر لألساتذة األفا          
  إنجاز هذه الرسالة جزاكم اهللا عني خیر جزاء .
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درجة الذكاء الروحي لدى مدیري المدارس الثانویة الحكومیة في محافظة العاصمة عمان 
  القتها بدرجة ممارستهم للقیادة التحویلیة من وجهة نظر المعلمینوع

  إعداد

  نور عثمان حسین المصري

  إشراف

  عباس عبد مهدي الشریفي األستاذ الدكتور

  الملخص

درجة الذكاء الروحي لدى مدیري المدارس الثانویة  ھدفت ھذه الدراسة إلى تعرف         
وعالقتها بدرجة ممارستهم للقیادة التحویلیة من وجهة نظر الحكومیة في محافظة العاصمة عمان 

طبقیة عشوائیة نسبیة من مجتمع الدراسة تكونت عینة عنقودیة ثم وقد اختیرت عینة ,  المعلمین
لحكومیة في محافظة العاصمة عمان یعملون في المدارس الثانویة ا  ) معلمًا ومعلمةً 320(من 

استبانتان , األولى لقیاس درجة الذكاء الروحي لدى مدیري ولجمع بیانات الدراسة أستخدمت 
المدارس الثانویة الحكومیة, والثانیة لقیاس درجة ممارسة المدیرین للقیادة التحویلیة من وجهة 

  نظر المعلمین .

  وقد تم التأكد من صدق األداتین وثباتهما . وأظهرت الدراسة النتائج اآلتیة :

مدیري المدارس الثانویة الحكومیة في محافظة العاصمة  دىالذكاء الروحي لأن درجة  -
 .كانت متوسطة عمان من وجهة نظر المعلمین

 
ة من وجهة نظر یللقیادة التحویل الثانویة الحكومیةممارسة مدیري المدارس درجة أن  -

 متوسطة . تالمعلمین كان
  

 ) بین α  ≥ 0.01وجود عالقة ارتباطیة إیجابیة ذات داللة إحصائیة عند مستوى  ( -
  مدیري المدارس الثانویة الحكومیة في محافظة العاصمة عماندى الذكاء الروحي لدرجة 

  . درجة ممارستهم للقیادة التحویلیةو 
  



 س
 

 الروحيدرجة الذكاء في  ) α≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  -
وجهة نظر  عمان منالعاصمة  في محافظةالثانویة الحكومیة مدیري المدارس دى ل

عدي (الوعي) و(المقدرة على  ولصالح الذكور المعلمین تُعزى لمتغیر الجنس في بُ
, ولمتغیر المؤهل العلمي  )فاكثر (عشر سنوات, ولمتغیرالخبرة ولصالح فئة التسامي) 

 ولصالح فئة (بكالوریوس فما دون) .
  

ممارسة مدیري ) في درجة α ≤ 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ( -
 لمعلمافي محافظة عمان للقیادة التحویلیة تبعًا لمتغیر خبرة  الثانویة الحكومیة المدارس

ولصالح المعلمین ذوي الخبرة (أقل من خمس سنوات)، ولمتغیر المؤهل العلمي ولصالح 
 ≥ α(, ولم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  )بكالوریوس فما دون(

عد ( التأثیر المثالي _ سلوك) إذ كان الفرق لمتغیر الجنس  تعزى )0.05 باستثناء بُ
 .لصالح الذكور
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Abstract 
 

 

     This study aimed at finding out the degree of the spiritual intelligence, 
of the governmental secondary school principals , in the Governorate of 
the Capital Amman , and its relation to the degree of their practicing 
transformational leadership , from teacher's point of view . The sample of 
the study consisted of (320) male and female teachers , working in the 
governmental secondary schools in the Governorate of the Capital 
Amman . Two questionnaires were used to collect data . The first was to 
measure the degree of the spiritual intelligence of the governmental 
secondary school principals . The second was to measure the degree of 
practicing transformational leadership by the principals . Validity  and 
reliability of the two instruments were assured . The findings of the study 
were as the following : 

- The degree of the spiritual intelligence of the governmental school 
principals in the Governorate of the Capital Amman from teachers' 
point of view was medium . 

- The degree of practicing transformational leadership by 
governmental school principals from teacher's point of view was 
medium. 

- There was a positive significant correlational  relationship at (α ≤ 
0.01) between the degree of the spiritual intelligence of the 
governmental secondary school principals in the Governorate of  



 ف
 

the Capital Amman and the degree of their practicing 
transformational leadership . 

- There were significant differences at (α ≤ 0.05) in the degree of the  
spiritual intelligence of governmental secondary school principals 
in the Governorate of the Capital Amman from teacher's point of 
view attributed to sex variable , in favor of the males , in both 
dimensions(awareness) and (the ability to transcendental), to 
experience variable , in favor of  "ten years and above " category , 
and to academic qualification variable , in favor (B.A. and less) 
category . 

- There were significant differences at (α ≤ 0.05  ) in the degree of 
practicing transformational leadership by governmental secondary 
school principals in the Governorate of the Capital Amman , 
attributed to teacher's experience , in favor of ( Less than five years 
) category , and to teacher's academic qualification , in favor of ( 
A.B. and less ) category . But there were no significant differences 
at (α ≤ 0.05)  attributed to sex variable except dimension (Idealized  
Influence  – behavior ) thedifference in favor of the males   . 
 
 
 

___________________________ 
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  الفصل األول

  خلفیة الدراسة وأهمیتها

  المقدمة 

فاعلة وناجحة في تحقیق أهدافها، ومواكبة تحدیات  تسعى المنظمات بكل جهدها لتكون        

نفجار العصر وتهدیداته الناجمة عن التنافس الشدید على الموارد البشریة والمادیة في عصر اإل

 سماتویعتمد هذا النجاح والفاعلیة بشكل كبیر على  .المعرفي والتطور العلمي والتكنولوجي

التي قد یتمیز بها بعض العاملین ما یعرف بالذكاء  سماتومن هذه ال .في اإلدارة عاملیناألفراد ال

 .الروحي

رتباطًا وأثرًا في البیئة المجتمعیة والمؤسسیة اوتعد المدرسة الیوم المؤسسة التربویة األكثر        

المحیطة بها، وأصبحت مدخالتها وعملیاتها ومخرجاتها تتأثر إلى درجة كبیرة بالنظریات 

   ) .2013، المطیري( القادة التربوییناإلداریة، وممارسات 

كاء (الذاألشخاص   بینكاء والذلدى المدیر الشخصي كاء من الذ الروحيالذكاء  تكونی        

العالقات جعل الفرد یشعر بي یـالشخصكاء فالذاالجتماعي) بینه وبین العاملین في المدرسة، 

) Wigglesworth, 2004( ر ویجلزورث أشاكما   یواجهها,التي حداث ألاوأفكاره الداخلیة بین 

على التصرف بحكمة وشفقة ورحمة مع االحتفاظ بالسالم الى أن الذكاء الروحي هو المقدرة 

  .الداخلي والخارجي بغض النظر عن األحداث الخارجیة 

ـــد رقیـــب ومـــنظم         فالقیـــادة أمـــر ضـــروري تحتمـــه التفـــاعالت بـــین األفـــراد والجماعـــات، فالقائ

فراد في سلوكهم، وموقفهم نحو أهداف معینة مشـتركة یهـدفون إلـى تحقیقهـا دون إخـالل وموجه لأل

بالنظام العام أو القانون العام أو العرف، أو العـادات والتقالیـد وغایـة ذلـك الوصـول بالجماعـة إلـى 

  ).2013تحقیق ما تصبو إلیه دون العبث بالنظام أو إخالل بأمن اآلخرین (العدواني، 
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القیادة  عملیة إنسانیة تحفز األفراد نحو تحقیق أهداف المنظمـة، والقائـد النـاجح هـو وتعد 

قنـاعهم بـأن تحقیـق أهـداف المنظمـة هـو نجـاح لهـم،  الـذي یسـتطیع كسـب تعـاون أفـراد مجموعتـه وإ

ویحقـق أهـدافهم الشخصـیة، وبالتــالي تصـبح وظیفـة القائـد األساســیة هـي تحقیـق التجـانس والتوافــق 

، وكـــذلك  هـــاورغبات مجموعتـــهبـــین حاجـــات  وحاجـــات ورغبـــات المنظمـــة التـــي ینتمـــون إلیهـــا جمیعـــًا

ــوازن وعـــدم  ـــأثیر إیجـــابي فـــي الـــروح المعنویـــة لألفـــراد وانتـــاجیتهم مـــن خـــالل إحـــداث التـ إحـــداث ت

  ).2004التناقض بین أهداف األفراد وأهداف المنظمة (نشوان ونشوان، 

 بـین الوصـل حلقـة بمثابـة ألنهـا األهمیـة بالغـة المؤسسـات مـن مؤسسـة أي فـي القیـادةو 

 جمیع بداخلها تنصهر التي البوتقة المستقبلیة، وألنها المؤسسة، وتصوراتها وبین خطط ، عاملینال

 المؤسسـة، فـي اإلیجابیـة القـوى لتـدعیم ضـرورة سـتراتیجیات، وهـيإلوالسیاسـات، وا المفـاهیم،

 تواجـه التـي المشـكالت علـى السـیطرة علـى القـادرة وهـي قـدر اإلمكـان،  السلبیة الجوانب وتقلیص

ة العـاملین تنمیـ عـن المسـؤولة هـي القیـادة فـإن ثـم لعالجهـا، ومـن الالزمـة الحلـول وتضـع العمـل،

 توظیفهـا علـى وتعمل بالمؤسسة، تحیط التي والمستجدات التغیرات، ومواكبة ، تهمورعای هموتدریب

 ).2004 ،العمراني( لمصلحتها

 تعمـل علـى تحقیـق األهـداف مـن خـالل مـن أهـم أنمـاط القیـادة التـي التحویلیـةلقیادة وتعد ا

عتبــار القــیم واألخــالق والمعــاییر واألهــداف إلمــع األخــذ فــي ا والمنظمــات، ) األفــرادلیــتحو ( یــریتغ

ــة تحویلیــــة فـــي الجوانــــب المادیـــة والثقافیــــة ن فــــي القیـــادة وأبعیـــدة المـــدى.  تغییــــرا مســـتمرا ذا طبیعـ

 اآلخرین في صـنع القـرارات، مـن خـالل یعمل على مشاركةالقائد التحویلي و  نفسیة ،والمؤسسیة وال

بطریقــة تتحقــق بهــا المطالــب الحقیقیــة لكــل مــن القــادة  ،حاجــاتهم ومتطلبــاتهم الحقیقیــة إلــىالتعــرف 

 ).Allix,2000(  قـادة وتحـویلهم إلـى عـاملینوالنتیجة هـي الجهـود الجماعیـة لتطـویر العاملین، وال

ن المفاهیم األخالقیة والقیمیة كانت مرافقة للقیادة التحویلیة منذ ظهورها، من خالل األفكا التي  روإ
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)، وسماها بالقیم الداخلیة، وحددها Bonaros, 2006(لیه في إ) المشار  Burnsطرحها بیرنز ( 

   أن القائد یقود أتباعه بالمعاني والقیم. أوضحبالعدالة والمساواة واإلنسانیة، و 

وانطالقًا من الواقع التربوي الذي یعكس اختالف القادة التربویین في اسـتخدامهم لألنمـاط  

ــأغراض اإلدارة  القیادیــــة، التــــي لــــم تعــــد تُرضــــي الممارســــین والمنظــــرین، لكونهــــا تقلیدیــــة ال تفــــي بــ

، فقـد ظهـرت  Anticipatory( منهـا القیـادة االسـتباقیة  للقیـادةأبـدال  المدرسـیة حاضـرًا ومسـتقبًال

Leadership( الوقائیـة والقیـادة )Leadership  Preventive( مثابـة مفــاهیم كانــت ب والتـي

القیادة التحویلیـة التـي تعـد أحـد أنـواع القیـادة الحدیثـة ، والتـي تمثـل عملیـًة  ارهاصیة مهدت لظهور

دیــة، وبنــاء حساســًة لبنــاء منّظمــات ومؤسســات ذات رؤى تشــاركیة مــن حیــث توزیــع المهمــات القیا

ة تعزز المـشاركات الـفردیة لمدخـالت النـظم   ).(Dougherty. 2011  ثقافة منظمیّ

إّن تطویر المؤسسات التربویة یتطلب وجود مدیري مدارس یمتلكـون مهـاراٍت وكفایـاٍت              

هم مــن تأدیــِة أدوارهــم ومهمــاتهم خیــر أداء، ویعملــون علــى تلبیــة االحتیاجــات اإلداریــة  ــنُ قیادیـة، تُمك

والفنیــة للعــاملین فــي المدرســة، والمتعــاملین معهــا مــن أبنــاء المجتمــع المحلــي ، وبمــا یتماشــى مــع 

  ، والرؤیة التي تتبناها. في األردنلسیاسة التربویة لوزارة التربیة والتعلیم ا

ــن أن            ــالً عـــ ـــویلي القائـــــد فضـــ ــذي یتعامـــــل هـــــو النـــــاجح  التحــ ــع عواطـــــف الـــ ـــاملین مـــ العــ

یاجـاتهم ویســتطیع تحفیــزهم التعامـل مــع احتمــن یمكنـه ومشـاعرهم مــن خـالل امتالكــه الـذكاء الــذي 

  .  (Rugg,2005)بفاعلیة
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  مشكلة الدراسة:

 المدیرون یستطیع منه، عال مستوى بوجودإذ  ،المدیرین في خاص تأثیر الروحي للذكاء     

 بالروتینیة التحكم على یساعدفهو  ،من قبل العاملین السلبیة االتجاهات وتفادي مشكالتهم، حل

 بقوة یرتبط الروحي فالذكاء لذا ،همتفكیر  تشوش التي االنفعاالت جمیع ویمنع ،اإلدارة في والكسل

       Rahman ,   Jalil,  Ismail , Krauss , 2009  (عنها ینفصل وال الفرد انفعاالت مع

  Saidy , Hassan,(  وربما یرتبط الذكاء الروحي بنوع القیادة وبخاصة التحویلیة إذ أن كالهما

إلى أن الدور الذي  2010) (الشریفي والتنح یتعلق بحفز العاملین وتنمیة شخصیاتهم إذ بیّن 

، كونها  من األنماط القیادیة تؤدیه القیادة التحویلیة  في تنمیة شخصیة العاملین یعد دورًا إیجابیًا

 یرتبط هنا ومنالقادرة على حفز العاملین، واستثارة دافعیتهم، واالرتقاء بمستوى األداء لدیهم. 

  .الشخصیة  بشكل كبیر بنمط القیادة الدور والمسؤولیة، وترتبط بمفهوم القیادة مفهوم

المـدارس  عـدد مـنفـي  شعور الباحثة بالمشكلة من خـالل عملهـامن  دراسةمشكلة ال تنبع         

یرین للقیــادة مالحظــة وجــود تبــاین فــي أداء المــدعمــان و محافظــة العاصــمة فــي الحكومیــة الثانویــة 

 بدرجة ممارسـتهم الروحيفي الكشف عن ارتباط الذكاء یها ، وقد ولد هذا التباین رغبة لدیةالمدرس

) 2012، فضًال عن ذلك فقد أوصت بعض الدراسات السابقة مثل دراسة الربیـع (قیادة التحویلیةلل

بتنمیــة مكونــات الــذكاء الروحــي مــن خــالل المنــاهج الجامعیــة لعالقتــه بالتحصــیل واجــراء دراســات 

) بـــإجراء 2012وأوصـــت دراســـة الخفـــاف وناصـــر (الحقـــة لـــربط هـــذه المكونـــات بمتغیـــر الجـــنس, 

كما أوصت بعض الدراسـات , دراسة لربط الذكاء الروحي بمتغیرات اخرى لم تتناولها تلك الدراسة 

  .ربط القیادة التحویلیة بمتغیرات أخرى لم تتناولها تلك الدراسة ب) 2004مثل دراسة العمراني (
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  في السؤال الرئیس اآلتي: وفي ضوء ما تقدم ،فإن مشكلة الدراسة تتحدد

ما عمان و  محافظة العاصمة ما درجة الذكاء الروحي لدى مدیري المدارس الثانویة الحكومیة في

  عالقتها بدرجة ممارستهم للقیادة التحویلیة من وجهة نظر المعلمین؟

  هدف الدراسة وأسئلتها: 

ي المدارس الثانویة مدیر  درجة الذكاء الروحي لدى هذه الدراسة إلى تعرف تهدف       

لقیادة التحویلیة من وجهة نظر ل درجة ممارستهمالحكومیة في محافظة العاصمة عمان وعالقتها ب

  وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتیة :المعلمین 

ــ ما درجة الذكاء الروحي لدى مدیري المدارس الثانویة الحكومیة في محافظة العاصمة 1 ـ

 المعلمین؟من وجهة نظر عمان 

للقیادة عمان ممارسة مدیري المدارس الثانویة الحكومیة في محافظة العاصمة  درجةــ ما 2

  نظر المعلمین؟ التحویلیة من وجهة

بین درجة الذكاء  α≤0.05)(ذات داللة إحصائیة عند مستوى  ارتباطیة ــ هل هناك عالقة3

ودرجة الروحي لدى مدیري المدارس الثانویة الحكومیة في محافظة العاصمة عمان 

  ؟ممارستهم للقیادة التحویلیة 

درجة الذكاء الروحي في  α≤0.05)(ــ هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 4   

تعزى لمتغیرات الجنس لدى مدیري المدارس الثانویة الحكومیة في محافظة العاصمة عمان 

  ؟  والخبرة والمؤهل العلمي
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ممارسة مدیري  درجةفي α ≤0.05) (ــ هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 5

للقیادة التحویلیة تعزى لمتغیرات عمان المدارس الثانویة الحكومیة في محافظة العاصمة 

  ؟ الجنس والخبرة و المؤهل العلمي

  أهمیة الدراسة:

  تتمثل أهمیة الدراسة في النقاط اآلتیة :       

وزارة التربیة والتعلیم بالذكاء الروحي  اهتمام زیادة في الدراسة هذه نتائج تسهم أن یؤمل_ 

وبأنماط القیادة الحدیثة وخصوصا التحویلیة مما ینعكس ایجابیًا على جمیع الموظفین والعاملین 

  بالوزارة .

بموضوع  الثانویة الحكومیة المدارس مدیري اهتمام زیادة في الدراسة هذه نتائج تسهم أن یؤمل -

 تطویر أجل من الذكاء الروحي ونمط القیادة التحویلیة لما لهما من تأثیر في إدارة المنظمات

  ، عند معرفتهم درجة ذكائهم الروحي ودرجة ممارستهم للقیادة التحویلیة.المختلفة اإلداریة المهمات

تكون هذه الدراسة منطلقًا ألبحاث ودراسات أخرى في مرحلة دراسیة اخرى بما توفره یمكن أن   -

  ا لجمع البیانات.ما وثباتهمتم التأكد من صدقه اتینمن أدب نظري ودراسات سابقة ذات صلة وأد

للمكتبة العربیة بشكل عام والمكتبة األردنیة بشكل  اً نظری اً یمكن أن تضیف هذه الدراسة أدب -

  موضوع الذكاء الروحي والقیادة التحویلیة. خاص عن
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   مصطلحات الدراسة:

جرائیًا وعلى  اشتملت الدراسة على عدد من المصطلحات التي تمّ          تعریفها مفاهیمیًا وإ

  النحو اآلتي.

  Spiritual Intelligenceالذكاء الروحي  

حیاتیة, والجانب غیر الجسدي طاقة " الذكاء الروحي بأنه  )34 : 2005( ف بوزانرّ ع       

وغیر المادي المتمثل في المشاعر الشخصیة, والمتضمن لصفات حیویة مثل: (الحماس, 

  ." وحمایة الروح وتنمیتها أیضاً یعمل على  تنمیتها والشجاعة, واإلصرار) و 

  التعریف اإلجرائي للذكاء الروحي:

خـالل إجابــاتهم عـن فقــرات اسـتبانة الــذكاء مـن التــي حصـل علیهــا أفـراد العینــة  هـو العالمـة       

  . واستخدامها في هذه الدراسةتطویرها لهذا  التي تمّ  الروحي

  Transformational Leadership القیادة التحویلیة:

ا بـاآلخر مـعملیة یسعى من خاللها القائد والعاملون إلى النهـوض كـل منه"بأنها   ُعرفت          

   .)Burns ,1978:20 ("للوصول إلى أعلى مستویات الدافعیة واألخالق 

  لقیادة التحویلیة:لالتعریف اإلجرائي 

من خالل إجابـاتهم عـن فقـرات إسـتبانة القیـادة  التي حصل علیها أفراد العینة العالمة         

 Multipule Leadershipالتحویلیـــة المتضـــمنة فـــي إســـتبانة القیـــادة متعـــددة العوامـــل (

Questionnaireوالمستخدمة في لیزیة إلى اللغة العربیة ج) التي تمت ترجمتها من اللغة اإلن

  الدراسة الحالیة .
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  أبعاد القیادة التحویلیة 

  تشتمل القیادة التحویلیة على خمسة أبعاد وهي :

  )Idealized Influence- Attributesات (سم -_ التأثیر المثالي1

ات علـى أنـه مقـدرة القائـد علـى سـم -) التأثیر المثاليSKeese,2005ف سكیز (عرّ         

   .ایصال توقعاته المرتفعة لآلخرین , واستخدام الرموز والتعبیر عن األهداف المهمة بوضوح
          

ف هــذا البعــد إجرائیــًا بأنــه : العالمــة التــي حصــل علیهــا مــدیرو المــدارس الثانویــة         ویعــرّ

الحكومیة في محافظة العاصمة عمان , من خالل اجابات أفراد العینة عن فقرات بعـد التـأثیر 

  ات المتضمنة في استبانة القیادة التحویلیة المستخدمة في الدراسة الحالیة . سم –المثالي 
  

  ) Idealized Influence- behaviorسلوك ( - یر المثالي _ التأث2

ــــم         ــــل لهـــــ ــــ ــــاني العمـ ــــ ــدم معـ ــــ ـــ ــاع , وتق ــــ ـــ ــة لألتب ــــ ــــیم الملهمـــ ــــ ــوین القـ ــــ ــــي تكـــ ــــ ــــــكیز ویعنـ ســـ

)SKeese,2005.(  

ـــة فـــي  ــدیرو المـــدارس الثانویـــة الحكومی ف إجرائیـــًا بأنـــه : العالمـــة التـــي حصـــل علیهـــا مـ ویعـــرّ

 –محافظــة العاصــمة عمــان , مــن خــالل اجابــات أفــراد العینــة عــن فقــرات بعــد التــأثیر المثــالي 

  سلوك المتضمنة في استبانة القیادة التحویلیة المستخدمة في الدراسة الحالیة . 

  

  ) Inspirational Motivation_ الدافعیة اإللهامیة ( 3

) 2013) الوارد في الرفاعي (Avolio, Waldman& Yammarino,1991فها ( عرّ      

  بأنها العمل على إیجاد التعاون بین القادة واألتباع على تحقیق مستوى أداء أعلى .
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ف إجرائیًا بأنها : العالمة التي حصل علیها مد       یرو المدارس الثانویة الحكومیة فـي وتعرّ

محافظة العاصمة عمان , من خالل اجابات أفراد العینة عن فقـرات بعـد" الدافعیـة اإللهامیـة " 

  المتضمنة في استبانة القیادة التحویلیة المستخدمة في الدراسة الحالیة . 
  

  ) Intellectual Stimulation_ اإلستثارة العقلیة ( 4

وتعني مقدرة القائد على قیادة أتباعه وجعلهم یتصدون للمشكالت وبخاصة الروتینیة        

منها بطرٍق جدیدٍة ومواجهة الصعوبات بوصفها مشكالت تحتاج الى حلول                 

 ).Avolio&Bass,2004أفولیو وباس ( 

ف إجرائیًا بأنها : العالمة التي حصل علیها مدیرو المدارس الثان ویة الحكومیة في وتعرّ

محافظة العاصمة عمان , من خالل اجابات أفراد العینة عن فقرات بعد" اإلستثارة العقلیة  " 

  المتضمنة في استبانة القیادة التحویلیة المستخدمة في الدراسة الحالیة . 
  

  ) Individualized Consideration_ االعتباریة الفردیة ( 5

هتماما شخصیًا بكل العاملین في المنظمة مراعیًا الفروق یعطي اوتعني أن القائد        

  ). 2005 ,بني عطا( الفردیة بینهم وعلى أساٍس من العدالة  

ف إجرائیًا بأنها : العالمة التي حصل علیها مدیرو المدارس الثانویة الحكومیة         وتعرّ

في محافظة العاصمة عمان , من خالل اجابات أفراد العینة عن فقرات بعد" االعتباریة 

  الفردیة " المتضمنة في استبانة القیادة التحویلیة المستخدمة في الدراسة الحالیة . 
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  حدود الدراسة:

في المدارس الثانویة  العاملین هذه الدراسة على المعلمین والمعلماتاقتصرت        

للعام الدراسي  في الفصل الدراسي األول الحكومیة في محافظة العاصمة عمان

2017/2016.  

  محددات الدراسة:

  محددات هذه الدراسة بما یأتي : تتمثل        

 درجة صدق أداتي الدراسة و ثباتهما. -

تهم في اجاباتهم عن فقرات دقة أفراد العینة من المعلمین والمعلمات وموضوعیمدى  -

االستبانتین المعتمدتین في هذه الدراسة وهما : استبانة الذكاء الروحي، واستبانة القیادة 

 التحویلیة.

منه عینة الدراسة  تحبعلى المجتمع الذي ُس ال یصلح إال تعمیم نتائج هذه الدراسة  -

 مماثلة.والمجتمعات ال
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  الفصل الثاني

  األدب النظري والدراسات السابقة
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  الفصل الثاني

  االدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة

تضمن هذا الفصل عرضا لألدب النظري ذي العالقة بمتغیري الدراسة المتمثلین في  

الذكاء الروحي والقیادة التحویلیة , فضال عن عرض للدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع 

  وعلى النحو اآلتي :  

: االدب النظري   اوًال

ح إلى وجود ذكاء إن التغیر والتطور الذي حدث في المجتمعات البشریة، یشیر بوضو 

لدى األفراد وبطرق وأسالیب حدیثة، ألن معظم األهداف التي تسعى المنظمات البشریة الوصول 

بوزان  وأشار .ومنها الذكاء الروحيقدرات العقلیة مإلیها ال یمكن إنجازها إال باالعتماد على ال

)Buzan, 2001 ( العالم من حالة ینتقل فیه  أن القرن الحادي والعشرین هو بدایة عصرإلى

الظلمة الروحانیة إلى عصر من الوعي والتطور والتنویر الروحي، فهناك اهتمام عالمي بالذكاء 

) أن هناك عالقة ارتباطیة موجبة وقویة بین Emmons, 2000aیمونز (إوأكدت  .الروحي

همیته الذكاء الروحي والشخصیة وسماتها التي یتصف بها القائد، وبما أن الجانب الروحي له أ

دارته إفي استخدام أنماط القیادة الحدیثة في درجة ذكائه و  القائد التربوي صفات فيوتأثیره 

  .وجب دراسة هذا الجانب وما یتضمنه من مكونات وأسس نفسیة  لذا، ةمنظملل

  

  

  



14 
 

 مفهوم الذكاء:

وجــد لــدى اإلنســان مئــات األنــواع مــن الطاقــات الذهنیــة المختلفــة، بعضــها قابــل للقیــاس ت

المباشر، وبعضها اآلخر قابل للقیاس غیر المباشر. وهذه الطاقـات یمكـن أن تكـون مؤشـرًا لمقـدرة 

الشـــخص علـــى تحقیـــق المنجـــزات العلمیـــة واألكادیمیـــة وحـــل مســـائل الحیـــاة المعقـــدة ومنهـــا الـــذكاء 

 ).2010 , الخفاف(

والـذكاء مفهـوم مجـرد اختلـف فـي تعریفـه وتحدیـده علمـاء الـنفس والتربیـة، ولكنـه یـدل علـى 

المواقـف الجدیـدة أو المقـدرة علـى التفكیـر  مـعقابلیة الفرد على حل المعضالت الفكریـة أو التكیـف 

ا التجریــدي واإلفــادة مــن التجــارب. ولقــد شــاع اســتخدام كلمــة (ذكــاء) بــین النــاس بحیــث یســتخدمه

الخــاص والعــام والصــغیر والكبیــر، وهــي تعنــي عنــدهم ســرعة البدیهــة وحســن الحكــم علــى األشــیاء 

وسرعة االستجابة. إال أن الذكاء لـیس بـذلك المفهـوم الـذي یمكـن تعریفـه بسـهولة، فهنالـك اخـتالف 

 ).2014، الصبحیة(حتى بین االختصاصیین، حول كیفیة تعریفة وتحدید صفاته 

لذكاء بأنه فاعلیة الفرد بمقارنته بمن هم فـي مثـل عمـره فـي ا ) 2011:9 ( ميالغدا تفوعرّ       

 تعامله مع المواقف التي تلقى فیها تقدیرًا عالیًا من جانب المجتمع الذي یعیش فیه. 

وفي العصر الحاضر ینظر إلى الذكاء بأنه تعاون القوى الذهنیة المختلفة كالتخیل والتجرید   

ومن هنا فإن الشخص الذكي هـو صـاحب  ,على حل المسائل النظریة والعملیةوالحكم واالستدالل 

القـوى العقلیــة وهـو النــاجح فــي عملـه. واعتقــد العلمـاء بــأن الوراثــة هـي العنصــر الـرئیس فــي تحدیــد 

   )2010، الموسويالفروق الفردیة وتعیینها في الذكاء كما أن للبیئة أهمیتها في اكتساب الذكاء (
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  ء الروحي مفهوم الذكا

بما یسمى  )Howard Gardner (هوارد جاردنرقدمه  ر الذكاء الروحي ولیدًا لماظه         

 ، وحاول توضیح وجود ذكاءات متمایزةم1983نظریة الذكاءات المتعددة في (أطر العقل ) عام 

والجدید في نظریة "جاردنر" أن العقول اإلنسانیة ال تعمل جمیعها بالطریقة ذاتها، وبني البشر 

لیس لدیهم نقاط القوة المعرفیة و نقاط الضعف ذاتها. فبعض الناس أقویاء في ذكاء واحد 

وضعفاء في ذكاءات أخرى؛ والقوة في ذكاء معین ال تتنبأ بالضرورة بالقوة أو الضعف في 

أخرى، وتوقع "جاردنر" أن بعض الناس بسبب التفاعل الدائم بین الوراثة والتدریب المبكر ذكاءات 

  ) .2012یكونوا قادرین على أن یطوروا ذكاءات معینة أكثر بكثیر من اآلخرین (الضبع , 

مفهوم الذكاء في النقاط األساسیة  )2000 (ولقد حدد "جاردنر" المشار الیه في محمد       

  اآلتیة :

  المقدرة على حل المشكالت كواحدة من المواجهات في الحیاة الواقعیة. -

  المقدرة على تولید حلول جدیدة للمشكالت.  -

  المقدرة على صنع شيء ما، أو السعي النافع الذي یكون له قیمة داخل ثقافة واحدة. -

حیاة، وأن التلمیذ فاإلعتقاد السائد هو أن الذكاء في جوهره یستمر مع اإلنسان مدى ال         

الذي یمتلك مقدرات ذكائیة أفضل من غیره تبقى ثابتة لدیه وغیر قابلة للتعدیل أو التغییر، ولكن 

اإلعتقاد الحدیث للذكاء ال یمكن وصفه على أنه كمیة ثابتة یمكن قیاسها، وبناء على ذلك یمكن 

مختلفة، وكل نوع مستقل عن  زیادة الذكاء وتنمیته بالتدریب والتعلم، بل أنه متعدد وله أنواع

  .Gardner, 1991)اآلخر، وینمو ویتطور بمعزل عن األنواع األخرى ( 
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نظریة  ریتطو تم  : theory Multiple intelligenceنظریة الذكاءات المتعددة  -        

في جامعة هارفرد نتیجة لألبحاث )  theory Multiple intelligence (الذكاءات المتعددة 

 جاردنر وارمسترونج  قد استندف،  )Gardner(اردنرجالتي أجراها فریق من الباحثین بقیادة 

Armstrong)  Gardner & (  إلى مجموعة من األسس النفسیة والخلفیات النظریة لعّل من

 اردنرجى أ، ور أهمها أن اإلنسان قادر على أن یتعلم ویعبر عن وجهة نظرة بطرق متعددة

)Gardner(  ،  أن الذكاء عدة أنواع، وأن اإلنسان یستخدم أنواع الذكاء المختلفة في حل

المشكالت، وفي إنتاج أشیاء جدیدة، وأن تنمیة أنواع الذكاء المختلفة ممكنة طوال العمر إذا 

أهم  لىإ، )Johnson, 2007قد أشار جونسون (استخدم اإلنسان الوسائط والخبرات المناسبة. و 

  :والمتمثلة بما یأتي اردنر جظریة ناألسس النظریة ل

( اللغوي , الموسیقي , المكاني , المنطقي ,   تسعةكل شخص یمتلك الذكاءات ال -

  الجسمي , اإلجتماعي , البینشخصي , الطبیعي , العاطفي ).

 یمكن لمعظم الناس أن یطوروا كل واحد من الذكاءات إلى مستوى كفاءة مناسب. -

 ل كل الذكاءات سویًا بطرق معقدة.تعم -

 ذكیًا ضمن كّل فئة من الفئات.الفرد  كونیهناك طرق كثیرة وعدیدة ل -

 اقدرة عامة تمكن الفرد من حل المشكالت یعبر عنهمعبارة عن  ْشتُِهرَ بأّن الذكاءُأقد ل         

عّد هذا التعریف  )Gardner(اردنر ج) إال أن Intelligence Quotientعادة بمعامل الذكاء (

ا جدیًدا للذكاء، هو ا، واقترح تعریفً قدرات متعددة، یظهر في مجاالت مأن الذكاء مكون من  ضیقً

 ضمن أو تغییرها جات المعتمدةانتالقدرة على تعدیل مفي ال ممتعددة ، سواء في حل المشكالت أ
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وفق لهذه  الذكاءعددت أنماط تولقد  .)Gardner1997( نمط  ثقافي أو أنماط ثقافیة معینة

  ) والتي تتمثل في اآلتي: 2010 ( الخفافالى ذلك  تبشكل كبیر كما أشار  النظریة

ویبرز في الُكتاب والمذیعین والممثلین. وهو  ) Language Intelligence( الذكاء اللغوي .1

، خاطراللغات أخرى للتعبیر عما یجول في  مقدرة على استخدام اللغة سواء أكانت اللغة األم أمال

  ولفهم األشخاص اآلخرین.

قدرة موهو ال ویبرز في الموسیقیین والنقاد. ) Musical Intelligence( الذكاء الموسیقي .2

الموسیقیة والتعرف إلیها، وربما أیضًا التعامل معها  النغمات، وسماع ىعلى التفكیر في الموسیق

   ببراعة.

قدرة مویبرز في الرسامین والنحاتین. وهو ال ) Spatial Intelligence( الذكاء المكاني. 3 

مثل الطریقة التي یبحر فیها الطیار أو البحار في  عقلالعلى تصویر العالم المكاني داخلیًا في 

أرجاء العالم الواسع، أو الطریقة التي یستخدمها العب الشطرنج أو النحات، فتمثل عالمًا مكانیًا 

.   أكثر تحدیدًا

ویبرز في  ) Logical Mathematical Intelligence( الریاضي -الذكاء المنطقي. 4

قدرة على فهم المبادئ الضمنیة وراء أنواع معینة من األنظمة موهو الالریاضیین والعلماء. 

قدرة على التعامل مع مالسببیة، أو الطریقة التي یعمل بها عالم المنطق أو أّي عالم آخر، أو ال

  ات.یالحسابیة التي یعمل على أساسها عالم الریاضاألرقام أو الكمیات والعملیات 
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ویبرز في الالعبین  ) Bodily Kinesthetic Intelligence( الحركي –الذكاء الجسمي . 5

اء منه للوصول إلى حل قدرة على استغالل كامل الجسد أو أجز مالریاضین والراقصین. وهو ال

  المنتجات.و صنع شيء ما، أو استعمال نوع معین من أ لمشكلة ما

قدرة میاسیین. وهو  السویبرز في المحللین ال )Social Intelligence(الذكاء االجتماعي  .6

دراك نوایاهم ودوافعهم ومشاعرهم،  حاالتالإدراك على  المزاجیة مع اآلخرین، والتمییز بینها وإ

جتماعي ویتضمن ذلك الحساسیة لتعبیرات الوجه والصوت واإلیماءات ، كما یتضمن الذكاء اال

  . قدرة على االستجابة المناسبة بصورة عملیة بحیث تؤثر في توجیه اآلخرینمال

 نفسالتأمل في ال ویبرز عند )(Interpersonal Intelligenceي نشخصبیالذكاء ال. 7

ن یمعرفة الذات والتصرف المتوائم مع هذه المعرفة، ویتضمن ذلك تكو على قدرة مها. وهو التر ادإ و 

، دوافعال، و نوایاالالمزاجیة، و  حاالتال(جوانب القوة والقصور) والوعي ب الذاتیقة عن صورة دق

  على الضبط الداخلي، والفهم الذاتي، واالحترام الذاتي. ةقدر الم، و الشخصیة  رغباتالو 

یتجلى هذا الذكاء في المقدرة على تحدید  )Natural Intelligence(الذكاء الطبیعي . 8

د المتمیزین بهذا النوع من الذكاء ار فیوانات وتصنیفها. إن األمن نباتات وح األشیاء الطبیعیة

تغریهم الكائنات الحیة ویحبون معرفة أمور كثیرة عنها كما یحبون التواجد في الطبیعة ومالحظة 

  ائناتها الحیة.كمختلف 

رة على هو نوع من الذكاء المرتبط بالمقد) (Emotional Intelligenceالذكاء العاطفي . 9

مراقبة الشخص لذاته ولعواطفه ولعواطف اآلخرین وانفعاالتهم والتمییز بینها وبین استخدام 

. والذكاء العاطفي هو قراراتالو  تصرفاتالو  تفكیرالالمعلومات الناتجة عن ذلك في ترشید 
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االستخدام الذكي للعواطف، فالشخص یستطیع أن یجعل عواطفه تعمل من أجله أو لصالحه 

  باستخدامها في ترشید سلوكه وتفكیره بطرق ووسائل تزید من فرص نجاحه.

الصبحیة ثم أضیف لها في مطلع القرن الحالي نوعًا عاشرًا من الذكاء أال وهو الذكاء الروحي ( 

م , في مقال نشره ایمونز 2000) حیث ظهر الذكاء الروحي كنوع من أنواع الذكاء عام 2014,

)Emmons الذكاء الروحي ( الروحانیات تمثل شكالً من أشكال الذكاء أسماه ) بیّن فیه أن

  ) .2011الغدامي , 

أنواع الذكاء مجرد رقم تقدیري ال یحصر مهارات اإلنسان ومقدراته، فهناك الذكاء ن إ        

الروحي الذي یهتم بالقضایا الكونیة والخبرات فوق الحسیة وتقدیرها، وهناك الذكاء الوجودي الذي 

 ,Tirri) عن أنواع أخرى من الذكاء  فضالَ  یتمثل في اإلهتمام بالقضایا الوجودیة المطلقة

Nokelainen, & Ubani, 2006).  

لیشیر إلى الجانب غیر الجسدي  وغیر المادي،  يالروح الذكاء استخدم حدیثًا مفهوملقد         

والتحدي، واكتساب مثل هذه مثل اإلحساسات والمشاعر والشخصیة والقوة والشجاعة والحیویة 

، فالذكاء الروحي هو دمج مكونيها یمثل ذكاء روحیئالصفات وانما فالذكاء معًا  الذكاء والروح  ًا

ستجد علیه من مطالب أو التكیف عقلیًا تمقدرة عامة یكیف بها الفرد تفكیره عن قصد وفقًا لما 

القوة الحیویة التي وهبها الرب أما الروح  فتعني . )Buzan, 2001(  الحیاة تتبعًا لمشكال

للقیم والمعتقدات تقدم معنى لإلنسان وهي القوة المحركة لإلنسان والتي تساعده على بناء نظام 

  ).2014(عویضة ,للحیاة 

الذكاء األسمى الذي یحل  "بأنه  الذكاء الروحي) Gardner, 1997: 67( جاردنر فرّ ع       

رسم خطة عمل واحدة أو رسم طریق واحدة  من خاللهمشكالت المعنى والقیمة، الذي یمكن 

  ."  للحیاة
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المقدرة على التصرف بحكمة ") بأنه Wigglesworth, 2004 : 90فه ویجلزورث ( وعرّ       

  ." ورحمة مع االحتفاظ بالسالم الداخلي والخارجي بغض النظر عن األحداث الخارجیة

السمات الفطریة التي یتسم بها الفرد وتدعمها ) بأنه "مجموعة من 2004: 40فه أحمد (وعرّ      

بیئة طفولته فتكسبه مقدرات روحانیة تمكنه من الدخول في حاالت من السمو تساعده على 

التركیز والسیطرة على العملیات العقلیة والجسمیة بما یحقق له إمكانیة توجیه عالقاته االجتماعیة 

  حدسه . ومواجهة الصدمات النفسیة والعاطفیة وتزید من

الوعي باآلخرین، والتساؤل والهیبة واإلحساس بما "أنه إلى ) 2005:45فه بوزان (وعرّ         

عد النظر والمقدرة على اإلحساس بوجود اهللا، وسماع نداء التذكیر به،  هو روحي، والحكمة وبُ

, ویؤكد بوزان على أن الروحانیة والتدین مفهومان  "والشعور باألسى من الفوضى والتناقض

مختلفان عن بعضهما , فامتالك الفرد للذكاء الروحي تجعله أكثر إدراكًا لنفسه وللكون لكنها ال 

  تعبر عن مستوى تدینه .

حول فكرة  ركزمقدرة الفرد على أن یدرك العالم والذات بناء على فهم متمبأنه  ُعرِّفكما         

دراك الطریق المؤدی یمان بهمكن من معرفة اهللا , واإل"الربوبیة "  بحیث یت تباعه في  ة, وإ الیه وإ

جمیع الظروف, والمقدرة على إكتشاف مظاهر األنا في المواقف المختلفة , والتكیف بناء على 

  ).Ronel, 2008ذلك (

 ات الفرد المتعلقة بالسلطة العلیا والتي تمكنه مقدرة إنسانیة مبنیة على معتقد بأنه ُعرِّفكما       

  .(Dougherty, 2011 )للحفاظ على التوازن  ، تحكم وضبط تفكیره وأفعاله وسلوكهمن ال

مقدرة فطریة لدى االنسان ، تزداد مع العمر ، وتمثل ") بأنه 34 :2012 فه الضبع (وعرّ        

مدى مقدرة الفرد على الوعي بذاته والتسامي بها ، والتوجه نحو اآلخرین والتأمل في الكون 
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تخاذها كفرصة  والطبیعة ، وممارسة األنشطة الروحیة ، والتعامل مع المعاناة بشكل إیجابي وإ

  . "للنمو

الوصول الى مرحلة السالم الداخلي من  لىع) بأنه المقدرة 2014( الصبحیةه تفعرّ و        

  لى القیم العلیا التي یؤمن بها الفرد وتطبیقها عملیا في األنشطة الیومیة المختلفة .إخالل التعرف 

فو         حساسًا بمعنى الحیاة ، وتمكنه  بأنه عرّ مقدرات الفرد الروحیة التي تجعله أكثر ثقة وإ

یجاد الحلول المناسبة لها  من مواجهة المشكالت  ,Giesek(الحیاتیة والوجودیة والروحیة وإ

2015.(        

فه الباحثة بأنه مقدرة معرفیة عقلیة انفعالیة تكیفیة, تساعد الفرد على حل المشكالت وتعرّ         

والتعامل مع الذات وتقبل اآلخرین , من خالل ممارسات تطبیقیة یومیة كالتأمل والتفاعل مع 

اآلخرین والطبیعیة والعبادات الدینیة بحیث یكتسب الفرد الوعي الذاتي والوجودي ویتسامى عن 

  الجوانب المادیة ویصل في أعلى مستویاته الى التوازن في سلوكه المتصف بالحكمة والرحمة .

  خصائص الذكاء الروحي : 

  من أهمها مایأتي:یتضمن الذكاء الروحي مجموعة من الخصائص 

عد م - قدرة فطریة إنسانیة ، ویعود ذلك الى أن الروح مكون أساسي في اإلنسان ، فضال یُ

عن وجود محاوالت إلثبات أن هناك منطقة في الدماغ مسؤولة عن اإلستجابة للخبرات 

والتعرف مقدرة معرفیة عقلیة، كونه یساعد األفراد على بناء المعنى , ویعد أیضًا   الروحیة

  ).Ronel    ( 2008, إلى  القیم وحل المشكالت
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للفرد ویساعده في حل المشكالت والتعامل مع الظروف  األبدال، فهو یقدم المرونة -

النظر للعالم على أنه مكان واقعي متنوع  علىقدرته ممرونة الشخص الذاتیة و و الضاغطة، 

رات قدرة الفرد على االندماج والفهم والتكیف طبقًا للتطو مالمرونة أیضًا ب ومختلف. وتختص

  (Selman, 2005) .  والمستجدات

  

نفعاالت وتقبل مقدرة إنفعالیة؛ كونه یعطي وجهة لحیاة الفرد للتعامل مع الذات وتنظیم اإل -

، وسیلة إلكتساب الوعي الذاتي والتسامي عن الجوانب المادیةد یع, و  االخرین ومسامحتهم

مقدرة إجتماعیة أخالقیة ؛ تقدم , وأیضا  وتقدیر مكانه في الواقع, النظر إلى االنسان داخلیًا و 

  .)(Vaughan , 2002  للفرد مهارات تكیفیة أخالقیة للتعامل مع اآلخرین

إلیها اإلدراك الواعي للعالم  وأضاف ،) هذه الخصائصRonel,2008رونیل ( وأكد         

معه، والبحث عن الصحة النفسیة للذات  یتم التفاعلالفیزیائي الكبیر والمتعدد األبعاد الذي 

  واآلخرین.

  أبعاد الذكاء الروحي

حاول رواد الذكاء الروحي تحدید مجموعة من األبعاد لتشكیل إطار مفاهیمي له ، بحیث         

یصبح قابًال للممارسة التطبیقیة والقیاس النفسي كغیره من أنواع الذكاء ، ومن أبرز المحاوالت 

) Emmons, 2000aها في بناء مقاییس الذكاء الروحي محاولة إیمونز (التي تم إستخدام

لتحدید الذكاء الروحي بأنه مجموعة من المقدرات واإلمكانات التي تقود الى حل المشكالت 

  بما یأتي :متمثلة وتحقیق األهداف بطریقة متكیفة ، 
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  المقدرة على التسامي على القضایا المادیة .  -

  المقدرة على تجربة الحاالت المرتفعة من اإلستبصار والوعي الذاتي . -

  المقدرة على الشعور بالقدسیة في االحداث والعالقات واألنشطة الیومیة . -

  المقدرة على اإلستفادة من الموارد واإلمكانیات الروحیة في حل المشكالت  -

اخله وسلوكه ، فیعبر عن اإلمتنان المقدرة على أن یكون الشخص مستقیمًا اخالقیًا في د -

  والتعاطف ، ویظهر التسامح والتواضع.

  هي : أبعاد) فقد وصف الذكاء الروحي بأنموذج من ثالثة Vaughan,2002ن (یجاأما ف  

  المقدرة على صنع المعنى المبني على الفهم العمیق لألسئلة الوجودیة . -

  ادراك مستویات الوعي المتعددة واستخدامها في حل المشكالت . -

 الوعي للترابط بین جمیع الكائنات وبینها وبین الخالق. -

) لتمثیل الذكاء الروحي أربعة أبعاد Wigglisworth,2006واقترح ویجلزورث (         

السیادة  وأهي الوعي بالذات ، والوعي بالكون ، وسیادة الذات ، والحضور الروحي 

  جتماعیة . إلا

  الذكاء الروحي بالذكاء العاطفي عالقة

خرى، فبعض مهارات الذكاء األ اتإن مفهوم الذكاء الروحي یتداخل مع أنماط الذكاء          

الروحي كالرحمة تعتمد على إتقان الفرد لمهارات الذكاء اإلنفعالي األساسیة (الوعي الذاتي 

بط الذاتي لإلنفعاالت) وبعضها یرتبط بمهارات الذكاء المعرفي باإلنفعاالت، والتعاطف، والض
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نساني ؛ ن هذا التداخل جعل الذكاء الروحي یوصف بأنه أسمى أنواع الذكاء اإلإكالحكمة، 

فممارسة الرحمة والحكمة هي أعلى مستویات الكفاءة في الذكاء اإلنفعالي والذكاء المعرفي . كما 

ة مركزیة تقود المقدرات األخرى ؛ فمن خالله یتمكن الفرد من فهم لذكاء الروحي بأنه مقدر ا ُعدّ 

، ویتصرف بطریقة تتجاوز الدوافع الذاتیة باتجاه المعاني ات وتقویمهاالدوافع والقیم واألداء

  .الروحانیة

لذكاء  الروحي لیمكن التمییز بین امتالك الفرد  ه) إلى أنMayer, 2000ف مایر (اضأو        

  إذا ما تحققت الشروط اآلتیة في الفرد: ،نفعالياالذكاء ال أم

  االنتباه لوحدة العالم وتجاوز حدود الشخص الذاتیة. -

  الدخول بالوعي في حاالت روحیة عالیة التفكیر. -

  في األنشطة واألحداث والعالقات الیومیة. للمقدساتاالنتباه  -

الحیاتیة في سیاق االهتمامات النهائیة  تبناء الوعي ولذلك یتم النظر إلى المشكال -

  للحیاة.

عن  التعبیرو  بداء التسامحإالرغبة في األداء وبالتالي التصرف بطرق ذات فضیلة ( -

بداء التعاطف)و  التواضعو  متناناإل   .إ

  للذكاء الروحي المفسرة  نظریاتال

  یأتي:قُدِّمت نظریات عدیدة في موضوع الذكاء الروحي من بینها ما         
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أن  الممكن من الحیاة في الشخصي الكفاح أن ایمونز رأى  (Emmons)ایمونز نظریة -أ

 الذكاء الروحي وأن .الحیاتیة األنشطة في القدسیة المعاني إدراك عملیة خالل من روحیا یصبح

    2012 )(Emmons, 2000b) الربیع،  هي : ( مكونات، عدة من یتكون

 لألشیاء؛ المادي الوجود فوق السمو على المقدرة به یقصد (Transcendence): التسامي -

  .الحیاة  في لألحداث تزامني بترتیب الشعور على تساعده الفرد أساسیة لدى مقدرة فهو

 یمكن الروحیة، بالحقیقة أو باهللا، المباشرة المعرفة بأن اإلیمان هو ( Mysticism): التصوف  -

        الجوانب لیتعرف للفرد الطریق تكشف التي ،vision)الرؤیة( أو التأمل، عن طریق للمرء تتم أن

ذابة باهللا ، االرتباط خالل لذاته من والنفسیة والروحیة والعمیقة المتعددة  والحدود الحواجز وإ

 . كلیة نظرة لألشیاء والنظر

 البحث على المقدرة وهو(Sanctification):  الیومیة النشاطات في القدسیة المعاني إدراك -

 جدیتها وتزید الحیاة، وظائف تسهل بطریقة بالقیم وربطها المختلفة، لألنشطة الحیاتیة معنى عن

  .والمعاناة  األلم مواجهة وخاصة

 عن والتعبیر اآلخرین، مع التسامح إظهار ویتضمن (Virtuous traits): الفاضلة الصفات -

ظهار بالجمیل، العرفان  أو السمات وهذه النفس، وضبط الحب، ومشاعر والرحمة، التواضع وإ

 الدینیة .  والتعلیمات الممارسات خالل من وتهذیبها صقلها الفضائل یمكن

 الروحي الذكاء مقدرات من مجموعة إمرام استخلص ( Amram, 2007 ): إمرام نظریة  - ب

 في تؤثر وكیف الروحیة، ممارساتهم عن المشاركین بسؤال اهتمت دراسات خالل مجموعة من

 :اآلتي النحو على النظریة هذه في الروحیة القیم ومقدراتهم، ویمكن إجمال عملهم

 مرحلة إلى الشعور أو الوعي نقل على المقدرة ویعني (Consciousness): الضمیر -

 وتجعلها الحیاة وظائف تسهل ریقةطب المختلفة النظر وجهات بین التألیف والمقدرة على الحدس،
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 الكلیة والنظرة واإلنتباه، الحدس،: هي وظائف، عدة إلى الشعور تقسیمویمكن  جید بشكل تسیر

  لألمور.

 واإلستمتاع الحیاة وحب والتمیز الحریة نحو الذاتي الداخلي اإلتجاه وتعني:  (Grace)النعمة  -

 .وجودتها الحیاة وظائف تحسین أجل من الراهنة اللحظة في ورؤیة الجمال

 المختلفة، الحیاتیة لألنشطة معنى عن البحث ویعني): ( Meaning  للحیاة معنى عن البحث -

 األلم مواجهة عند وخاصة جدیتها من وتزید الحیاة، وظائف تسهل بطریقة وربطها بالقیم

  .والمعاناة

 إظهار مع للحقیقة واإلستسالم وسالم، بحب العیش على المقدرة هي  (Truth ):الحقیقة -

  المشكالت.  وتحل الحیاة، وظائف تحسن بطریقة الثقة وتأكید المتفتحة، وجهات النظر

 جدیدة للذكاء االنسانيثالثیة   رؤیة م1988عام قدم ستیرنبرج  :الذكاء في ستیرنبرغ نظریة -

نظریات الذكاء المتعددة التقلیدیة، وتذهب إلى  أشمل مما قدمته  بطریقة العقلیة الموهبة تفسر

بداعیة إلقدرات التحلیلیة واموتشمل مزیجًا من ال الذكاء أو التحصیلأبعد مما تقیسه اختبارات 

أن الذكاء عبارة عن مجموعة من مهارات   )Sternberg. 1997ستیرنبرج ( ورأى  ،والعملیة 

التفكیر والتعلم التي تستخدم في حل المشكالت الحیاة الیومیة، كما تستخدم في المجال األكادیمي 

قدرات ممجموعة من ال بأنهصف  الذكاء الروحي و و  ا.علمهوهذه المهارات یمكن تشخیصها وت

یفیة الالمعنویة، مما یؤدي إلى نتائج وجودیة لیة التي تسهم في الوعي، والتكامل، وتطبیق التكالعق

عمیقة مثل التعزیز والتأمل للمعنى، واالعتراف الذاتي، والتمكن من الحالة الروحیة. وقد اقترح 

نتاج المعنى و  التفكیر الناقد الوجوديوهي  لذكاء الروحيیشملها امكونات أساسیة  ةأربع إ

 یة.دراكتوسیع الحالة اإلو  الوعي الفائقو  الشخصي
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 اوالً ثتین من الصفات المشتركة إقدرات بشكل واضح من قبل مویتم الترابط بین هذه ال         

تستند في أساسها إلى الجوانب الروحیة والمعنویة ثانیا أنها ، و إنها ذات طابع روحي في جوهرها

الوجودي ، والذي یعني المقدرة على  الناقد فالمكون األول للذكاء الروحي هو التفكیر والوجودیة.

 التفكیر في الطبیعة بشكل نقدي، والطبیعة هنا تعني الوجود والكون والفضاء، ویشیر هذا المكوِّن

  إلى التفكیر  بصدد وجوده، استنادًا إلى الظاهرة المعقدة، والمتنوعة للوجود.

نأما  قدرة على بناء موهو ال هو إنتاج المعنى الشخصي،فالثاني في هذه النظریة  المكوِّ

   قدرة على إیجاد مالشخصیة ومعرفة الهدف من جمیع التجارب الجسدیة والعقلیة، بما في ذلك ال

یجاد معنى لها ، مما  نطوي على التأمل في یالذكاء الروحي  یشیر إلى أنَّ هدف من الحیاة وإ

  .المعنى الرمزي لألحداث والظروف الشخصیة

نأما  األبعاد الواقعة ما وراء بین  قدرة على التمییزمالوعي الفائق، وهو الفهو الثالث  المكوِّ

أثناء  في ، غیر المادیة، الشمولیة)(على سبیل المثالالمعرفة من النفس والعالم الطبیعي 

یز األشیاء والعالقة بینهما یقدرة على تممالوضع الطبیعي، یوقظ حالة الوعي، مصحوبة بال

  المصیر.(الذات والعالم) في تقریر 

نأما  قدرة مال الذي یعنيتوسیع الحالة االدراكیة فهو الرابع واألخیر من الذكاء الروحي  المكوِّ

  على الدخول والخروج في حالة روحیة أعلى من الوعي  .
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  القیادة التحویلیة

  مقدمة 

منذ مطلع القرن العشرین، تطورت مفاهیم اإلدارة والقیادة التربویة لتنسجم مع األهداف 

وتعد القیادة والظروف المستجدة، ابتداًء بنظریة السمات وصوال إلى النظریات الحدیثة في القیادة، 

 القطاع  تالناجحة من أهم عناصر العمل بجمیع أنواعه، وأساس نجاحه، سواء في مؤسسا

قدرة القائد على توجیه سلوك مأهمیة القیادة بشكل عام في وتتمثل .  في القطاع العام مأالخاص 

لعمل واإلنجاز. وال یتوقف دور القیادة عند اإلشراف والتوجیه، بل تتطلع نحو ا األفراد، وتحریكهم

بمهمات كبیرة على رأس سلمها مسؤولیة اتخاذ القرارات التي تحقق األهداف، ومن ثم  القیام

بشكل رئیس بتحفیز األفراد العادیین والموهوبین للعمل المثمر  دةالقیا ىمتابعة تنفیذها، كما تُعن

والوصول معهم وبهم إلى مستوى معین من األداء بشكل متوازن یحقق اإلنجاز ویؤدي إلى تنمیة 

ادل المهارات المختلفة لألفراد، وفي سبیل تحقیق أهدافها تهتم القیادة بعنصر اإلتصال وتب

 ).2010المعلومات جنبًا إلى جنب (محمد وقطناني، 

   : تعریفات القیادة 

) بأنها 2010العجمي (عرفها فقد  حظي مفهوم القیادة باهتمام العلماء والمختصین         

  العملیة التي یتم عن طریقها إثارة اآلخرین وتحریر طاقاتهم الكامنة نحو الهدف المنشود .

    أفراد  اتتأثیر في األنشطة المرتبطة بمهمالتوجیه و الأنها عملیة ب) 2010قندیل (عرفها و         

 الجماعة. 

سلوك اآلخرین للوصول إلى تحقیق  فيتأثیر ال) بأنها عملیة 2010( العالقوعرفها        

  . األهداف المشتركة والمرغوبة 



29 
 

قدرة القائد على اقناع األفراد والتأثیر مبأنها  )(Northouse, 2015هاوس ثنور  وعرفها      

 هم التي تسهم في تحقیق الهدف المشترك للجماعة .تاملحملهم على أداء واجباتهم ومه فیهم

من خالل  العاملین فراداألسلوك  فيقدرة القائد على التأثیر موتعرف الباحثة القیادة بأنها: 

  .مشتركةالتحفیز والمشاركة اإلیجابیة بغیة  تحقیق أهداف 

  نظریات القیادة 

  النظریات التقلیدیة .1

 The Great Man Theory  نظریة الرجل العظیم -

  واستندت إلى نظریة في مجال القیادة في أواخر القرن الثامن عشر المیالدي هذه السادت    

االفتراض القائل بأن التغیرات الجوهریة التي طرأت على حیاة المجتمعات اإلنسانیة إنما تحققت 

قدرات ال تتكرر في أناس كثیرین على معن طریق أفراد ولدوا بمواهب فذة، وأن هذه المواهب وال

ن به ى أصحاب هذه النظریة أن الرجال العظام یبرزون في المجتمع لما یتمتعو أمر التاریخ ، ور 

قدرات غیر مألوفة وامتالكهم مواهب عظیمة وسمات وراثیة تجعل منهم قادة أیا كانت ممن 

  .)2008العرفي  مهدي و المواقف التي یواجهونها (

تؤمن هذه النظریة بعدم جدوى تنمیة المهارة القیادیة، ألن القائد یولد وال یصنع، كما         

مكان اكتساب األفراد بعض المهارات بحیث تمكنهم فیما ولكن نتائج الدراسات دلت على أنه  باإل

لقة یتمتع بها أفراد أن القیادة صفة غیر مط یمكن القولومن هنا . بعد أن یصبحوا قادة ناجحین

  . )2013العدواني، ( دون اآلخرین
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 Theory    Trait نظریة السمات -

القرن الماضي نحو تحدید السمات اتجه البحث في مفهوم القیادة وفاعلیتها في بدایات         

)، فقد اعتقد المنظرون Kondalkar, 2007العامة الشاملة التي تتوفر في القادة المؤثرین (

األوائل في اإلدارة والقیادة أن العوامل األساسیة التي تقرر فاعلیة القیادة هي الخصائص أو 

الناتجة عن األبحاث والدراسات السمات الشخصیة للقائد. وعلى الرغم من أن تراكم المعلومات 

التي أجریت استنادًا لهذا المنحى خالل النصف األول من القرن الماضي قد أدى إلى االتفاق 

قدرة معلى بعض السمات العامة المشتركة بین القادة المؤثرین مثل (الذكاء والدهاء والحزم وال

ولیة ؤ المهارة اللغویة والتقدیر والمسعلى التعاون والحماس والشجاعة والمبادأة والقدوة الحسنة، و 

لى استنتاج أن توفر بعض هذه و قدرة على التكیف مواإلنجاز وال مراعاته للعالقات االنسانیة)، وإ

السمات یمكن االعتماد علیها في توقع ظهور القادة في مواقف معینة، وتوقع زیادة احتمال 

خصائص التى یتمتع بها القائد والممیزات النجاح في الدور القیادي إذ تركز هذه النظریة على ال

  . )2006بها عن غیره من األفراد (الطویل،  التي یتمیز

  

   Behavioral Theories ةالسلوكی النظریة -

ا اإلدارة  في اإلنسانیة بالعالقات االهتمام وزیادة السماتة لنظری الموجهة لالنتقادات نظرً

 وغیرهم، وتوجه الجیدین القادة بین تفرق التي واألفعال السلوك لفحص العلماء فقد تحول

 أي السمات من یملك ماذا على یعمل، ولیس وكیف القائد یعمل ماذا على اهتمامهم وتركیزهم

إذ تنطلق النظریة من أهمیة السلوك البشري في  سماتهم من بدالً  القادة سلوك إلى دراسة االتجاه

  ).2009الحیاة (السبیعي، 
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  القیادة النظریات الحدیثة في. 2

قدرة على مبتفعیل دور العامل في الجماعة والبیئة والفي القیادة  اتجهت النظریات الحدیثة

التوافق والتكیف مع معطیات الحیاة، فظهرت اتجاهات فكریة حدیثة تحاول تفسیر ظاهرة القیادة 

  والبحث عن القیادي الفعال، ومن هذه االتجاهات الحدیثة:

  ) Transactional Leadership( التبادلیةنظریة القیادة  -

اسلوب قیادي یركز فیه المدیر على توضیح أهداف اإلجرائیة وهي بالقیادة تسمى أحیانا  -

علیها عند  ونوكیفیة أداء العمل والمكافآت التي یحصل األتباعالعمل الذي یقوم به 

هتم بالنتائج ویركز وتعتمد على التعزیز غیر المشروط؛ فالقائد یتحقیق األهداف بنجاح، 

إن الفكرة الرئیسة للقیادة التبادلیة و ضبط أعمالهم،  تباععلى بحث التبادل بینه وبین األ

ة ألیة منظمة، یمكن أن ی) تتمثل في األهداف التنظیمBurmsالتي اقترحها بیرنز (

تبادل تتحقق بمبادلة المكافآت بأداء األتباع، وهذا النوع من القیادة هو في جوهره عملیة 

اجتماعي بین كل من القادة واالتباع، تشتمل على صفقات أو تبادالت قائمة على أساس 

  .ة المكافآ

  الموقفیة النظریة -

 فاعلیة عمل على المختلفة المواقف تأثیر مدى بدراسة المدخل لهذا الممثلة ةالنظریتهتم 

 على المتغیرات تعتمد الفاعلة القیادة أن على ةالنظری لهذه الداعمون الباحثون أكد القائد، ولذلك

 أو السلوك للقائد الشخصیة السمات على اعتمادها من أكثر موقف بكل تحیط التي المختلفة

یظهر  أن یمكن ال قائد أي أن مؤداه أساسي افتراض على النظریة هذه به، وتقوم یتمتع الذي

لعاته،  وتحقیق، مهاراته الستخدام مواتیة ظروف المحیطة البیئة في تهیأت إذا إال كقائد تٌط
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تیح القائد شخصیة یحدد فیه اإلنسان یبدیه الذي والموقف والسلوك  مهارته استخدام فرصة له ویُ

مكاناته القیادیة (عطوي،    ).2004وإ

  نظریة القیادة التحویلیة: -

 تباعوالدعم من قبل القائد واأل هي قیادة تبنى فیها عالقة التبادل على أساس العمل

بعضهم لبعض للوصول إلى أعلى مستوى من الروح المعنویة والدافعیة، فالقائد یشجع على 

یسعى لتحویل  إذاالنتماء للمنظمة بصرف المكافآت معتمدًا على الدافعیة الحقیقیة للمرؤوسین 

، ولكنها األكثر قوة ألنها تتطلع إلى إشب اع المرؤوسین إلى قادة، فهي القیادة األكثر تعقیدًا

باحثة عن الطاقات اإلضافیة لهم، لیؤدوا عملهم هم حاجات المرؤوسین وتتعرف إلى إمكانات

  ).2010والتنح،  الشریفي( بأحسن ما یمكن من التمیز

  مفهوم القیادة التحویلیة

یعد مدخل القیادة التحویلیة من المداخل الحدیثة في الفكر اإلداري ظهر في آواخر 

) الذي Leader ship(القیادة ) في كتابه Burns( بیرنزات من القرن الماضي على ید یالسبعین

الرغبات الملحة في العصر الحالي تتمثل في الحاجة الشدیدة إلى قیادة ابتكاریة  احدىأكد فیه أن 

مؤثرة تحل محل القیادة التقلیدیة التي تعتمد على تبادل المنفعة ، ومن ثم فهي عالقة غیر ثابتة 

على القیادة التحویلیة ) Burnsبیرنز ( ركز لذلك). 2004وغالبًا ال تستمر طویًال (العمراني، 

، وقد شهدت األتباعالذي یسعى القائد من خاللها إلى الوصول إلى الدوافع الكامنة والظاهرة لدى 

یة عندما وضع نظریة منهج) Bassباس ( القیادة التحویلیة تطورًا ملحوظًا من خالل إسهامات

  للقیادة التحویلیة، ووضع لها نماذج ومقاییس لقیاس عوامل السلوك القیادي.
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القیادة  إلى أن )(Bass, 1994  وباس (Burns, 1978)وأشار كل من بیرنز  

وذلك من خالل االحتكام إلى أفكار وقیم أخالقیة  تباع التحویلیة تسعى إلى النهوض بشعور األ

. فسلوك القیادة التحویلیة یبدأ من القیم  مثل الحریة والعدالة والمساواة والسالم واإلنسانیة

  .ألتباعوالمعتقدات الشخصیة للقائد ولیس على تبادل مصالح مع ا

مستوى أتباعه من ) بأنها "مدى سعي القائد إلى االرتقاء ب1996:31وعرفها  الهواري (

ر اشأو أجل االنجاز والتطویر الذاتي والعمل على تنمیة الجماعات والمنظمة وتظویرها ككل"، 

 )  إلى أن مصطلح " تحویل" یتضمن تغییرات رئیسة في شكل Leithwood, 1990لیثوود (

أن الهدف العام للقیادة التحویلیة هو تعزیز  رأى، ومن هذا المنطلق وطبیعتها ووظیفتها المؤسسة

قدرات بدورها تحدد ملدى أفراد المؤسسة، وهذه ال تقدرات التعاونیة في حل المشكالمالفرد، وال

) Martin, 2009( مارتناألهداف، والممارسات التي ستستخدم في تحقیق هذه األهداف. أما 

ق الثقافة التي توحد األهداف والقیم والمعتقدات القیادة التحویلیة بأنها القیادة  عن طری َف فعرّ 

  والمعاییر، والتي تعمل على جمع األطراف المعنیین ككل.

   على األهداف بعیدة المدى مع   فت القیادة التحویلیة بأنها القیادة التي تركزكما عرّ 

ت قوتشجیعه على تنفیذ تلك الرؤیة والعمل في الو  الفردوتحفیز  ،تأكید على بقاء  رؤیة واضحةال

  ).2004، العمريعلى تغییر األنظمة القائمة وتعدیلها لتالئم هذه الرؤیة ( ذاته

     ، وزیادة نظمةمالداخل  العاملینبأنها "مقدرة القائد على استثارة  )2007فها الحربي (وعرّ         

، ورفع األفراد العاملینهتمام بتنمیة عن طریق اإلعلى التحسین المستمر نظمة مقدرة هذه الم

  .نجاز والتنمیة الذاتیة اإلمستواهم، من أجل 
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قدرة مالقادة التحویلیین بأنهم القادة الذین لدیهم ال  )(Sagnak, 2010 ساجناكف عرّ و         

ادة على وضع رؤیة للمستقبل بشكل واضح، وهم صناع أسطورة نجاح النظم وتمیزها، وعرف القی

 ، التحویلیة بأنها القیادة التي تضع رؤیة واضحة لمنظماتها، وتعمل على إیجاد أنظمة جدیدة كلیًا

  تتوافق مع متطلبات المستقبل.

من خالل رؤیة فتها الباحثة بأنها مقدرة القائد على االرتقاء بمستوى العاملین معه وعرّ       

مالئمة للتطویر واإلبداع والنهوض بالجانب األخالقي مشتركة وزیادة دافعیتهم للعمل وایجاد بیئة 

  للعاملین .

ویمكن القول أن المفاهیم األخالقیة والقیمیة كانت مرافقة للقیادة التحویلیة منذ انطالقتها،        

سماها بالقیم الداخلیة، وحددها بالعدالة التي ، و )Burns( ومن خالل األفكار التي طرحها بیرنز

 ,Northouseنسانیة، وبین أن القائد التحویلي یقود أتباعه بالمعاني والقیم(والمساواة واإل

2015.(  

أن القیادة التحویلیة تشارك في  )(Tichy and Devanna, 1990 انایفي ودشواعتقد تی

یجاد رؤیة جدیدة، وجعل و عملیات تتضمن خطوات متتالیة. وتشمل االعتراف بالحاجة للتغییر،  إ

ألدبیات القیادة والتغییر التي (House, 1995 ) هاوس . وفى مراجعةاً مؤسسی التغییر عمالً 

 فيعام  هبة والقیادة ذات الرؤیة أوضح أن  أغلبیة النماذج تتشارك بوجاتتضمن القیادة الجذ

اإلسراع في قبول أهداف الجماعة، وتقدیم الدعم الفردي، وأن القائد الفعال و أهمیة إیضاح الرؤیة، 

ستعداد ألداء مستویات وبالتالي یكون لدیهم اإل تباعر القیم األساسیة واتجاهات األیسعى لتغیی

   .  عالیة تفوق المستویات التي حددتها المنظمة
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  المدرسیة التحویلیة القیادة أهداف

 المدرسیة التحویلیة أهداف القیادة (Leithwood & Jantzi, 1990) وجانتز لیثیود حدد     

 :األتي النحو على وهي بهازام االلت على المدرسة مدیر ثُح  التي

 عن ذلك ویتم ومهنیة تعاونیة مدرسیة ثقافة بناء على المدرسي المجتمع أعضاء مساعدة -

 التغییرات روتینیة لتأیید آلیات واستخدام تحقیقه، إلى المدرسة تسعى هدف تعاوني وضع طریق

 مع القیادة ومشاركة المدرسة في الثقافیة والمعاییروالمعتقدات  بالقیم بفاعلیة واالتصال الثقافیة،

 .والتطور التحسن على قادر المدرسة في عمل فریق إلى السلطة بتفویض اآلخرین وذلك

 وسائر معلمیه مشكلة لحل مدیر المدرسة فمشاركة: مشكالتهم حل على المعلمین مساعدة -

 تفسیر إلى یؤدي مما فاعلیة، أكثر وبطریقة ایجابیة تعاونیة المدرسي بصورة المجتمع أعضاء

 رؤى عن واالبتعاد الحلول البدیلة ووضع مختلفة، ورؤى عدیدة نظر جهاتو  ومن المشكلة

 .االجتماعات أثناء في المشكلة موضوع عن الرئیسة وتوضیح المعلومات الشخصیة، تااالعتبار 

 یتم لتنمیتهم المعلمین فدافعیة النمو المهني، أهداف تعزیز خالل من :المعلمین نمو تعزیز  -

 یتم العملیة هذه وتسهیل المهني، للنمو الداخلیة األهداف من تبنیهم لمجموعة خالل من تعزیزها

 .بقوة بها ملتزمون إنهم ویشعرونها، المدرسة ومنهج بأهداف وثیقا ارتباطا یرتبطون حینما

  التحویلي القائد خصائص

 توافر من ال بد األفضل نحو بمدرسته الوصولمن  التحویلي القائد من أجل أن یتمكن       

  .) 2010،  التنحو الشریفي (  اآلتیة الخصائص

 ورسالة رؤیة إیجاد على قادر هو شخص التحویلي فالقائد مستقبلیة، رؤیة صاحب یكون أن  -

یصالها بطریقة للمنظمة   .العتناقها هموتدفع ألتباعا تستثیر وإ
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 ةذاتی بثقة یتمتع إذ حضاریة، ةنقلاألفراد  نقل على قدرتهوم حضاریة، ةنقل صاحب یكون أن  -

 .الداخلیة من الصراعات خال وبوعي عالیة،

 الحلول تقدیم على قدرتهمو  كالتهممش الناس فیشارك بدني، ونشاط واضح حضور أن یكون ذا -

 .المناسبة

 تفوق عالیة إنتاجیة تحقیق إلى أتباعهالوصول ب إلى التحویلي القائد یسعى العالیة، اإلنتاجیة -

 تباعاأل لحاجات واالستجابة الطاقة مصدر فهو المنظمة، في منهم متوقع وتفوق ما األهداف

 .واهتمامهم

   ته.القائد واستقام هةابنز  تباعاأل إیمان من خالل مصداقیة أن یكون ذا  -

 إلى یؤدي ال الذي االستقراریحب  وال المحسوبة، للمخاطر ومحب تغییر عنصر القائد  -

  .التطویر

 

  التحویلیة المدرسیة القیادة فاعلیة

 الذین رادباألف واالهتمام حضاریة، نقلة األتباع نقل هي القائد التحویلي وظیفة أن بما         

 تفعیل على المدارس مدیري تساعد التي المبادئ بعض هناك فإن لذا فردیة، رعایة إلى یحتاجون

  هي: )2007 (وجالل  والحریري  2006 )أوردها: (الشرقاوي، كما وهذه المبادئ القیادي دورهم

 .المناسب الوقت في المناسب القیادي النمط استخدام -

 .المبدعة واألفكار المبادرات تشجیع -

 واالستثارة والمبدعة، الشخصیة اإللهامیة أهمها عدیدة بصفات التحویلي القائد یتصف أن -

 .قدراتهمو  حاجاته بحسب اإلنساني باألفراد واالهتمام العقلیة

 .المدرسیة األهداف المدرسة لتحقیق في العاملین جهود وتوحید التعلیم أحوال تحسین -
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 بتبادل جدیدة ومنهجیة تیجیةاإستر  وفق المناسب التغییر و ونجاحه التغییر إلى الحاجة إدراك -

  .التغییر إلى تدعو التي ت واألسباباالمبرر  وتقدیم النظر وجهات

 .والتعاون الفریق عمل تشجیع -

 .ورائها من طائل ال التي إضاعته بالمناقشات وعدم فاعل بشكل ثمارهواست الوقت إدارة حسن -

 االجتماعیة، والمهارة االتصال، والموضوعیة، ومهارات والعقلیة الجسمیة بالطاقات االهتمام -

  والمقدرة.

  السابقة ذات الصلةثانیا : الدراسات 

تناول الدراسات السابقة العربیة واألجنبیة ذات الصلة في هذا الجزء من الفصل الثاني  تمّ        

الدراسة (الذكاء  يبموضوع الدراسة وفقًا لتسلسلها الزمني من األقدم إلى األحدث وحسب متغیر 

  الروحي والقیادة التحویلیة) على النحو اآلتي:

  السابقة ذات الصلة التي تناولت الذكاء الروحي.الدراسات  -1

) بإجراء دراسة هدفت إلى معرفة العالقة بین الذكاء Dougherty,2011تي  (فر قام دو        

الروحي والممارسات القیادیة لدى القیادات الطالبیة في جامعة بریغهام في الوالیات المتحدة 

من القیادات الطالبیة في الجامعة ،  طالباً ) 150األمریكیة ، وتكونت عینة الدراسة من (

وكشفت النتائج عن وجود عالقة ذات داللة إحصائیة في واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة 

  ) بعشرة من أبعاد الذكاء الروحي.50) ممارسة قیادیة من أصل (32ارتباط (

لدى طلبة  ) دراسة هدفت إلى قیاس الذكاء الروحي2012وأجرت الخفاف وناصر (      

وعالقته بمتغیرات التخصص والنوع االجتماعي ، وقد تكونت عینة الدراسة المستنصریة جامعة ال

) طالب وطالبة من أربعة تخصصات وهي : االرشاد النفسي، والتربیة الفنیة، والعلوم ، 200من (
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وقد أسفرت ة واستخدمت االستبانة كأداة للدراس، جامعة المستنصریة في العراقالفي والریاضیات 

النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة بین درجات الذكاء الروحي لدى طلبة الجامعة 

  وفقا لمتغیري النوع والتخصص.

 ,Ebrahimi)اني وجافدان (فكیهورسفاني ودیهو  وهدفت دراسة إبراهیمي

Keykhosrovani, Dehghani & Javdan, 2012)  إلى فحص العالقة بین المرونة والذكاء

تكونت عینة الدراسة من  وقد الروحي . والصحة العقلیة لدى مجموعة من طلبة الجامعات

واستخدمت االستبانة كأداة  ) في إیران.(Hormozganجامعة هورمزغان  في لبا) ط100(

والصحة العقلیة، وبین أشارت  نتائج الدراسة إلى وجود عالقة إیجابیة بین المرونة و  للدراسة

  الذكاء الروحي والمرونة، وأن الصحة العقلیة والذكاء الروحي یفسران المرونة.

 في التربیة كلیة طلبة لدى الروحي الذكاء مستوى معرفة إلى) 2012وهدفت دراسة الربیع (      

 تحصیله، ومستوى جنس الطالب باختالف یختلف المستوى هذا كان إذا وما لیرموك،ا جامعة

 عینة وقد تكونت .الروحي مكونات الذكاء من األكادیمي بالتحصیل التنبؤ إمكانیة ولمعرفة

 الیرموك، جامعة في التربیة كلیة في طلبة البكالوریوس من وطالبة طالبا ( 256 ) من الدراسة

 نتائج ظهرتوأ , واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة  2011/2012امالع من الصیفي الفصل في

 ولم .متوسطا كان الیرموك جامعة في التربیة كلیة لدى طلبة الروحي الذكاء مستوى أن الدراسة

 مستوى في الجنس ألثر≤ 0.05	α) الداللة ( مستوى عند داللة إحصائیة ذات فروق هناك تكن

 الذكاء مستوى في إحصائیا دالة فروق وجدت بینما أبعاده، من بعد أي أو  الروحي الذكاء

نتاج الناقد، الوجودي التفكیر الروحي وأبعاد  تبعا لمتغیر المتسامي، والوعي الشخصي، المعنى وإ

 الناقد، الوجودي أبعاد التفكیر أن النتائج من تبین كما .المرتفع التحصیل ذوي ولصالح التحصیل

نتاج   .األكادیمي التحصیل التنبؤ بمستوى تستطیع المتسامي والوعي الشخصي، المعنى وإ



39 
 

دراسة هدفت إلى الكشف  & Ebaadi, 2012 (Khorshidiوعبادي(  خورشیديوأجرت       

 من موظفا ( 231 ) من الدراسة عینة وتكونت .الوظیفي والرضا الروحي الذكاء بین عن العالقة

 .فأعلى وسیالبكالور  مستوى من علمیة مؤهالت یحملون ممن الوطنیة بإیران طهران جامعة

 الذكاء بین إیجابیة عالقة وجود إلى الدراسة نتائج وأشارتواستخدمت االستبانة كأداة للدراسة 

 الذكاء متوسطات فياحصائیًا  دالة فروق وجود وعدم للموظفین، الوظیفي الروحي والرضا

  الجنس. لمتغیر تعزى وظفینللم الروحي

) دراسة هدفت إلى كشف Yahya zadeh & Lutfi, 2012وأجرى یحیى زاده ولطفي (      

، وتألفت عینة الدراسة من في ایران العالقة بین الذكاء الروحي والرضا الوظیفي لدى المعلمین

،  في ایران ) من معلمي المدراس الثانویة في المرحلة المتوسطة والمرحلة النهائیة117(

قة ذات داللة وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالواستخدمت االستبانة كأداة للدراسة 

  احصائیة بین الذكاء الروحي للمعلمین وفقًا للمرحلة الدراسیة التي یقومون بتدریسها.

 الكشف إلى ) دراسة هدفتJeloudar & Goodarzi 2012 ,( وجودرازي جولیداروأجرى      

 الدراسة عینة تكونت .المعلمین من عینة لدى والرضا الوظیفي الروحي الذكاء بین العالقة عن

 واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة  .إیران في الثانویة المدارس في ومعلمة معلما 177 ) من (

للمعلمین  الروحي الذكاء بین إحصائیا دالة إیجابیة عالقة وجود الدراسة إلى نتائج وأشارت

 تبعا للمعلمین الذكاء الروحي متوسطات في إحصائیا دالة فروق ووجود الوظیفي، ورضاهم

  .الماجستیر مستوى حملة لصالح األكادیمي المستوى لمتغیر

إلى تفسیر العالقة بین  الذكاء الروحي  دراسة هدفت )Gupta, 2012كما أجرى جوبتا (      

تكونت عینة الدراسة وقد والذكاء االنفعالي مع الكفاءة الذاتیة والتنظیم الذاتي لدى طلبة الكلیات 

واستخدمت  ) في الهند(Kurukshtraكروكشیترا ) طالبة من طلبة جامعة 40( اً ) طالب40من (
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أشارت نتائج  الدراسة إلى أن الذكاء الروحي والذكاء االنفعالي یرتبطان  و االستبانة كأداة للدراسة  

ق و مع الكفاءة الذاتیة والتنظیم الذاتي. وأشارت النتائج  أیضًا  إلى وجود فر إحصائیًا بشكل دال 

  صائیًا في الذكاء الروحي تعزى للجنس ولصالح الذكور.دالة اح

) بدراسة هدفت إلى تسلیط الضوء على معرفة الجوانب األساسیة 2013كما قام العبادي (       

للذكاء الروحي للقیادات اإلداریة في إیجاد بیئة متكونة من األخالق والصفات تسهم في دعم 

 Spiritual) الربط بین مكونات الذكاء الروحيالقیادة األخالقیة لهم. إذ حاول البحث 

Intelligence) والقیادة األخالقیة (Ethical Leadership)  ولتحقیق أهداف البحث في ضوء

ما جاء به من أفكار ومعطیات نظریة تم بناء أنموذج یوضح العالقة بین الجوانب األساسیة 

الوعي اإلدراكي المبهم، و خصي للفرد، اإلنتاج الشو للذكاء الروحي (التفكیر الوجودي الحاسم، 

عتمدت في البحث مقاییس عالمیة في قیاس م واتوسع حالة الوعي)، والقیادة األخالقیة بشكل عاو 

متغیرات أنموذج البحث في ضوء فرضیاته. وجمعت البیانات من عینة من الكلیات في جامعة 

كلیات. وبعد إستخراج نتائج  في ثالث الهیئة التدریسیة أعضاءمن  عضو) 200الكوفة شملت (

البحث تم التوصل إلى عدد من اإلستنتاجات كان من أهمها إن مكونات الذكاء الروحي تسهم 

  وبشكل كبیر في تعزیز القیادة األخالقیة، وتنمیتها .

عن العالقة بین الذكاء الروحي  الكشف) دراسة هدفت إلى 2014كما أجرت الصبحیة (        

األكادیمي لدى الطلبة في معهد العلوم الشرعیة وعالقتها ببعض المتغیرات ودافعیة اإلنجاز 

الوظیفة).وقد تألفت عینة الدراسة من و سنة الدراسة، و التخصص، و العمر، و  الدیمغرافیة (الجنس،

، ) من طلبة تخصصي دبلوم وبكالوریوس الدراسات اإلسالمیة في جامعة العلوم الشرعیة110(

كاء الروحي ، ومقیاس دافعیة اإلنجاز األكادیمي ، وتوصلت الدراسة إلى وقد استخدم مقیاس الذ

د فروق ذات داللة احصائیة بین الذكور واإلناث على درجاتهم في مقیاس الذكاء و وجعدم 



41 
 

الروحي ودافعیة اإلنجاز األكادیمي،  ووجدت عالقة ارتباطیة موجبة بین الذكاء الروحي ودافعیة 

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین درجات أفراد عینة الدراسة على  اإلنجاز األكادیمي، وانه

مقیاسي الذكاء الروحي ودافعیة اإلنجاز األكادیمي وأنه یمكن التنبؤ بدرجات أفراد العینة على 

  مقیاس دافعیة اإلنجاز األكادیمي بناء على درجاتهم على مقیاس الذكاء الروحي.

دراسة هدفت إلى تعرف العالقة بین  الذكاء الروحي  )2016كما أجرت  صیوان (       

وكشف الذات وعالقتهما بالتفكیر االیجابي من خالل مستوى الذكاء الروحي لدى طلبة جامعة 

ومن أهم  واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة  طلبةمن ال )310دیالى وتكونت عینة الدراسة من (

بشكل وكشف ذات النتائج التي توصلت الیها الدراسة أن طلبة الجامعة یمتلكون ذكاء روحیا 

وأن الذكاء الروحي یتأثر بتغیر متغیر الجنس ، أعلى من متوسط المجتمع الذي ینتمون إلیه

وبینت الدراسة أن اإلناث أكثر قابلیة )، علمي –اناث ) ومتغیر التخصص (انساني  –(ذكور 

شف الذات من الذكور وأن طلبة الجامعة كونهم من التخصص االنساني أو العلمي فان ذلك لك

ال یؤثر في قابلیتهم على كشف الذات وأن العالقة بین الذكاء الروحي مع كشف الذات عالقة 

غیر دالة إحصائیا ,أما عالقة الذكاء الروحي مع التفكیر االیجابي فقد كانت عالقة موجبة 

  أن عالقة كشف الذات مع التفكیر االیجابي أیضا كانت عالقة و  ة إحصائیاً ودال منخفضة

  .ودالة إحصائیاً  موجبة منخفضة

  الدراسات التي تناولت القیادة التحویلیة: -2

) إلى قیاس القیادة   Markow  & Scheer 2003(  ماركو وشیردراسة  هدفت      

التحویلیة في المدارس اإلسالمیة األمریكیة، وعرضت الدراسة انطباع كل من المدیرین، 

أجریت الدراسة على عینة مكونة من  وقد، واآلباء، والطلبة حول القیادة المدرسیة، والمعلمین

،) 1017من المدارس الحكومیة و( ) مدیر800( فضًال  بة، أولیاء أمور طل (1107) و معلمًا
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جراء مقابالت مع الطلبة من الصف الثالث إلى الثاني عشر، وقد أشارت النتائج إلى أن إعن 

من المدیرین وصفوا أنفسهم بأنهم ممتازون في احترام الناس داخل المدرسة،  وعلى  )78%(

من اآلباء وصفوا المدیرین بأنهم ممتازون  )%34و( المعلمینمن  )%36فأن ( العكس من ذلك 

من  )%37(بأن المدیرین یقضون  المعلمونعتقد او  في احترام األشخاص داخل المدرسة .

المدیرون بأن تحفیز یدعي في التحفیز واإلرشاد، ومع ذلك  )%24(أوقاتهم في كتابة التقاریر و

 والمعلمینإلى أن المدیرین  أیضاً  راسةهم هو من أولویاتهم القصوى، وقد أشارت الدتوطلب معلمیهم

من أجل عمل أفضل ما عندهم هو  ةوالطلب للمعلمیناجمعوا على أن التحفیز  وأولیاء األمور

  للقیادة المدرسیة. الرئیسالدور 

إلى فحص أسالیب القیادة النسویة، وخاصة   هدفتدراسة  (Eby.2004) إبي أجرىو          

قیادة  تحقیقفي الوالیات المتحدة األمریكیة ودورها في  الثانویةالقیادة التحویلیة، في المدارس 

فعالة في التعلیم، ومن خالل المقابالت واالستفادة من الوثائق ومالحظات المیدان، توصلت 

سن القیادة التحویلیة بصورة أكثر فاعلیة من خالل ، یمار الثانویةالدراسة إلى أن مدیرات المدارس 

نظام التعلیم العام في الوالیات المتحدة األمریكیة، والذي أصبحت فیه النساء قوة واضحة وأثبتت 

وجودها في المدارس الثانویة، وأن النساء تدیر المدارس بشكل دیمقراطي مشجع مقارنة مع 

أثبتت فاعلیتها في إدارة المدارس، وانعكاس ذلك على الرجال، وأن القیادة التحویلیة المتبعة 

  التعلیم.

الى تحدید العالقة بین أنماط القیادة التحویلیة  )Sahin,2004(هدفت دراسة ساهن و         

إناث،  5) مدیرًا (50والتبادلیة لدى مدیري المدارس وثقافة المدرسة، و تكونت عینة الدراسة من (

) مدرسة ابتدائیة من مدارس 50ذكور)، في ( 304إناث و  646) معلمًا ( 950ذكور)، و( 45

لجمع البیانات، واظهرت النتائج أن  وسیلة استخدمت االستبانة وقد. التركیة )Izmirمدینة ازمیر(
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نمط القیادة التحویلیة هو الغالب واألكثر اعتمادا من النمط التبادلي، بینما یعد مدیرو المدارس 

سة أكثر ایجابیة من المعلمین, وبحسب وجهة نظر المدیرین هناك عالقة ایجابیة بین ثقافة المدر 

القیادة التحویلیة واتجاهات التعاون الثقافي، والتطور التعلیمي والمظاهر الثقافیة االجتماعیة 

یلیة التعلیمیة لثقافة المدرسة، أما بحسب آراء المعلمین فان هنالك عالقة ایجابیة بین القیادة التحو 

والمفهوم العام للثقافة المدرسیة وبین القیادة التبادلیة و التعاون الثقافي، والتطور التعلیمي 

  واتجاهات الثقافة االجتماعیة التعلیمیة.

) فقد هدفت إلى تطویر أداة لقیاس سلوك القیادة التحویلیة 2004أما دراسة العمراني  (        

ة الدراسة على عینة من معلمي المرحلة الثانویة ومعلماتها طبقت أدا وقدفي اإلدارة التربویة .

) معلمَا ومعلمة، اختیرت بالطریقة العشوائیة 831بمدارس أمانة العاصمة صنعاء بلغت (

البسیطة، وقد تكونت أداة الدراسة من ثمانیة أبعاد هي: التأثیر المثالي، والدافعیة اإللهامیة، 

الفردیة، والرؤیویة، وتمكین السلطة، والمكافآت البدائلیة، واإلدارة واالستثارة الفكریة، واالعتباریة 

باالستثناء. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن األداة كانت صادقة وذلك من خالل الطریقة 

واإلجراءات التي استخدمت في بنائها ومن خالل نتائج التحلیل العاملي، كما تم التحقق من ثبات 

براون  –تساق الداخلي، و التجزئة النصفیة مصححة بمعادلة سبیرمان األداة بطریقتین، طریقة اال

  .).930 67,.) وتراوحت معامالت ثبات األداة بین (98، اذ كان معامل الثبات لألداة ككل (

) الى فحص مدى رضا المعلم عن ممارسات  Rugg, 2005( وهدفت دراسة روج         

 Multifactorباستخدام استبانة القیادة متعددة العوامل (المدیر للقیادة التحویلیة، وذلك 

leadership questionnaire ،واختبار الفروق بین المدیرین والمعلمین على أساس العمر (

)  295والجنس، وسنوات الخبرة للمدیر والموقع الجغرافي للمدرسة. وتكون مجتمع الدراسة من (

) إستبانة عبر البرید اختیر منها 1479د تم توزیع (مدرسة من المدارس الحكومیة في الهند، وق
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) إستبانة بشكل عشوائي. ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة أن هناك عالقة بین 650(

رضا المعلم ونمط القیادة التحویلیة لدى المدیرین، إذ تبین أن المعلمین أكثر رضا مع المدیرین 

ة التحویلیة، ولم تكن هناك فروق بین رضا المعلمین ذوي الدرجة المرتفعة في نمط القیاد

  والمدیرین التحویلیین تعزى للموقع الجغرافي للمدرسة، والجنس، والعمر أو سنوات الخبرة للمعلم.

تعرف مستوى السلوك القیادي التحویلي لمدیري    إلى) 2005العنزي (وهدفت دراسة          

ألداء الوظیفي للمعلمین . وقد أجریت الدراسة على جمیع المدارس الثانویة السعودیة وعالقته با

مدیري المدارس الثانویة في أربع مناطق تعلیمیة في المملكة العربیة السعودیة بلغ عددهم 

، كما اختیرت عینة طبقیة عشوائیة من المعلمین في هذه المناطق األربع بلغ عدد  (191)  مدیرًا

واستخدمت أداتان إحداهما طورت لقیاس مستوى السلوك القیادي التحویلي . معلماً  (764)أفرادها 

والثانیة هي " أنموذج تقییم األداء الوظیفي للمعلمین" الذي أعدته وزارة المعارف    للمدیرین،

السعودیة. ومن بین النتائج التي توصلت إلیها الدراسة هي : انخفاض مستوى السلوك القیادي 

دارس الثانویة السعودیة وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى التحویلي لمدیري الم

(a ≤ 0.05)  ،في مستوى السلوك القیادي التحویلي تعزى لمتغیرات : التخصص، والخبرة

وعدم وجود عالقة  انخفاض مستوى األداء الوظیفي للمعلمین،و واختالف المنطقة التعلیمیة ، 

  لوك القیادي التحویلي للمدیرین و األداء الوظیفي للمعلمین . ارتباطیة دالة إحصائیًا بین الس

الى الكشف عن اثر القیادة التحویلیة  )  (Bonaros, 2006وهدفت دراسة بوناروس        

وقیاس تحصیل الطلبة باستخدام مقیاس فلوریدا الشامل للتحصیل، فضال عن العالقة بین القیادة 

عند المعلمین، واستعدادهم لتقدیم مزید من الجهود اإلضافیة، التحویلیة وزیادة مستویات الرضا 

) مدرسة اختیرت من المدارس 21الدراسة من ( عینة توفحص مدى فاعلیة المدیر. وتكون
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وقد ُأستخدمت استبانة داید،  –اإلبتدائیة الحكومیة في األحیاء الفقیرة التابعة لمقاطعة  میامي 

 هامناسترجع و  ) معلماً 210مع البیانات, وزعت على ( لج)  MLQالقیادة متعددة العوامل (

وأظهرت نتائج الدراسة أن القیادة التحویلیة مرتبطة بزیادة التعلیم والتحصیل، .  ) استبانة 203(

مرتبطة بزیادة الرضا لدى المعلمین، وزیادة إدراك فاعلیة المدیر، واستعداد المعلمین  هاأنكما 

 ةرت النتائج أن القیادة التحویلیة تحسن أداء الطلبة في المرحللتقدیم جهود إضافیة. كما أظه

االبتدائیة. ویعد معلمو المدارس االبتدائیة مدیریهم الذین یمارسون نمط القیادة التحویلیة أسمى 

  وارفع من المدیرین الذین ال یمارسون هذا النمط من القیادة.

) إلى التعرف إلى مدى توافر سمات القیادیة التحویلیة لدى 2007وهدفت دراسة عمرو (        

رؤساء أقسام اإلشراف التربوي في مدیریات التربیة والتعلیم في فلسطین(المحافظات الشمالیة) من 

وجهة نظر المشرفین التربویین. وتكون مجتمع الدراسة من جمیع المشرفین التربویین في مدیریات 

، والبالغ عددهم 2006/ 2005ن (المحافظات الشمالیة) للعام الدراسي التربیة والتعلیم في فلسطی

، في حین تكونت عینة الدراسة من ( 365(  ، تم اختیارهم 176) مشرفًا تربویًا ) مشرفًا تربویًا

) فقرة، موزعة على ستة مجاالت. 62(  بالطریقة الطبقیة العشوائیة . وشملت أداة الدراسة

درجة توافر سمات القیادة التحویلیة لدى رؤساء أقسام اإلشراف التربوي وأظهرت نتائج الدراسة أن 

في المحافظات الشمالیة من وجهة نظر المشرفین التربویین كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط 

). كما أشارت النتائج الى عدم وجود 0.56)، وانحراف معیاري ( 3.28الحسابي للدرجة الكلیة ( 

) بین متوسطات تقدیرات المشرفین α ≥ 0.05عند مستوى الداللة (فروق ذات داللة إحصائیة 

التربویین لمدى توافر سمات القیادة التحویلیة لدى رؤساء أقسام اإلشراف التربوي تعزى لمتغیرات: 

 جنس المشرف، وتخصصه، ومؤهله العلمي، والمؤهل المسلكي.
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دور القیادة التحویلیة في تطویر  إلى) دراسة هدفت إلى التعرف 2008عیسى ( توأجر        

أداء مدیري المدارس الثانویة في محافظات غزة، وما واقع ممارسة مدیري المدارس الثانویة للقیادة 

درجة ممارسة القیادة  وقد أظهرت النتائج أن، اً ) مدیر 180وتكونت عینة الدراسة من (التحویلیة، 

، كما أنه التوجد فروق ذات داللة )%60( أقل من نسبة أداء المدیرین التحویلیة في تطویر

لواقع الممارسة للقیادة التحویلیة تعزى لمتغیر الجنس وسنوات  یریناحصائیة في تقدیرات المد

  الخدمة والمؤهل العلمي والتخصص.

فقد هدفت إلى التعرف إلى مدى  ). 2008أما دراسة أبو شعبان و أبو سمرة والطیطي (       

توافر سمات القیادة التحویلیة لدى مدیري مدارس مدینة القدس من وجهة نظر المعلمین. وتكون 

، والبالغ 2007-2006مجتمع الدراسة من جمیع معلمي مدارس مدینة القدس للعام الدراسي 

عینة الدراسة من  ) مدرسة، في حین تكونت133) معلما ومعلمة، موزعین على (2264عددهم (

ومعلمة، تم اختیارها بالطریقة العشوائیة العنقودیة. وأستخدمت االستبانة، كأداة  ) معلما368(

) فقرة، موزعة على ستة مجاالت، وتم التأكد من صدقها وثباتها . 52للدراسة، واشتملت على (

مدارس مدینة القدس وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة توافر سمات القیادة التحولیة لدى مدیري 

من وجهة نظر المعلمین كانت مرتفعة ، إذ بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلیة ألداة الدراسة 

) ، كما أظهرت نتائج الدراسة  أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائیة في تقدیرات أفراد 3.80(

لمتغیري الجنس، والمؤهل لیة لدي المدیرین تعزى یعینة الدراسة لمدى توافر سمات القیادة التحو 

العلمي، في حین لم تظهر فروق دالة إحصائیًا في تقدیرات أفراد عینة الدراسة تعزى لمتغیري 

   السلطة المشرفة، وسنوات الخبرة.

 القیادة بین العالقة إلى معرفة  فقد هدفت )Sagnak,2010أما دراسة ساجناك (         

بقت . سفي المدار  األخالقي والمناخ التحویلیة  المعلمین من عشوائیة عینة على الدراسة وقد ُط
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 والمقابلة اإلستبانة واعتمدت.المتحدة األمریكیة الوالیات في مدرسة 50 في 764 كان عددهم

 التحویلیة القیادة جمیع أبعاد بین العالقة أن سةار دال نتائج أظهرت وقد .لجمع المعلومات كأداتین

، إذ أن عالقة عالیة األخالقي المناخ نوع وتطویر  تحسین على المقدرة التحویلیة للقیادة جدًا

 لجمیع أكثر مرضیة على نتائج الحصول إلى یؤدي مما إیجابي بشكل وتطویره األخالقي المناخ

عن  الناتجة التحلیالت أظهرت كما مدیرین)، و  طلبة، ,المدرسة (معلمین، في دفراواأل فااألطر 

 الذي األخالقي االنحدار بالمناخ تفسیر على المقدرة التحویلیة للقیادة أن الدراسة  هذه

لما   وذلك السلیمة بالطرق طبقت ما إذا نحدارإلا هذا على إصالح المقدرة لدیهاو   (40%)یبلغ

ظهار أفضل الفرد أخالقیات تطویر على المقدرة من التحویلیة للقیادة  سمات من یملك ما وإ

  .وصفات

) دراسة هدفت الكشف عن  عالقة القیادة التحویلیة باإلبداع 2010أجرى خلف (و          

) 50تكونت عینة الدراسة من (و اإلداري لدى رؤوساء األقسام في الجامعة االسالمیة في غزة، 

توصلت الدراسة إلى أن  درجة ممارسة القیادات األكادیمیة في الجامعة اإلسالمیة و  رئیس قسم 

درجة توافر اإلبداع االداري لدى رؤوساء األقسام األكادیمیین في )، كما أن %80.6جاء بنسبة (

فروق ذات داللة  عدم وجود)، كما أظهرت النتائج %83.94الجامعة اإلسالمیة قد جاء بنسبة (

احصائیة بین إجابات أفراد عینة الدراسة حول عالقة القیادة التحویلیة باإلبداع االداري لدى 

في الجامعة اإلسالمیة تعزى للمتغیرات (العمر، سنوات الخبرة،  رؤساء األقسام األكادیمیین

  المؤهل العلمي).

) التي هدفت إلى تعرف درجة ممارسة مدیري 2010( التنح وفي دراسة الشریفي و         

 للقیادة التحویلیة من وجهة نظرالمدارس الثانویة الخاصة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة 

ا ومعلمة اختیروا بالطریقة الطبقیة العشوائیة  )690(من  الدراسةوقد تكونت عینة  معلمیهم، معلمً
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من جمیع المناطق التعلیمیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة . واستخدمت استبانة القیادة 

ا ) لقیاس درجة ممارسة القیادة التحویلیة بعد ترجمتها إلى العربیة وتكییفهMLQمتعددة العوامل (

للبیئة اإلمارتیة. وقد تم التأكد من صدقها وثباتها . واستخدمت المتوسطات الحسابیة واالنحرافات 

وسائل إحصائیة لمعالجة واختبار شیفیه،  المعیاریة، واالختبار التائي، وتحلیل التباین االحادي،

في دولة ن درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة الخاصة أتوصل إلى ال تم قدو  البیانات.

اإلمارات العربیة المتحدة للقیادة التحویلیة بشكل عام كانت مرتفعة من وجهة نظر المعلمین 

هناك فروق ذات داللة إحصائیة في درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة ، وأن والمعلمات

االناث،  الجنس ولصالح الخاصة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة للقیادة التحویلیة تعزى لمتغیر

المؤهل العلمي ولصالح المؤهل العلمي ماجستیر فما فوق، ولم توجد فروق ذات داللة  ولمتغیر

  إحصائیة تعزى لمتغیر الخبرة.

 المدارس مدیري ممارسة درجة معرفة إلى) 2014وهدفت دراسة سمیرات والمقابلة (        

 مجتمع تكون وقد .نحو عملهم المعلمین بدافعیة وعالقتها التحویلیة للقیادة الخاصة الثانویة

 بنسبة بسیطة عشوائیة طبقیة عینة اختیار تم وقد ومعلمة، ) معلماً  ( 1620 من الدراسة

، معلماً  ( 324 ) من الدراسة عینة بلغت اذ مجتمع الدراسة، من (%20)  ( 148 ) منهم ومعلمًة

 الدراسة وتوصلت للدراسة  ناداتیتم تطویر  سةاالدر  هدف ولتحقیق . معلمة ( 176 )و معلماً 

 للقیادة عمان العاصمة محافظة في الخاصة الثانویة المدارس مدیري ممارسة درجة أن إلى

 نحو المعلمین دافعیة مستوى وأن.متوسطة بدرجة كانت .معلمیهم  نظر وجهة من التحویلیة

، ووجود كان نظرهم وجهة من عمان العاصمة محافظة في الخاصة المدارس في عملهم  متوسطًا

 مستوى المعلمین عند دافعیة ومستوى التحویلیة بین القیادة  موجبة إحصائیة داللة ذات عالقة

 إحصائیة داللة ذات فروق وجود ، وعدم  (0.85)االرتباط معامل بلغ اذ )α ≤ 0.05(  الداللة
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 تبعا معلمیهم نظر وجهة من التحویلیة لدرجة ممارسة المدیرین للقیادة )α ≤ 0.05( مستوى عند

   مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق وجود وعدم .العلمي والمؤهل والجنس، التعلیمیة، للخبرة

)α ≤ 0.05(  وجهة من عمان العاصمة محافظة في الخاصة لثانویةممارسة مدیري المدارس ال 

   .والجنس التعلیمیة، والخبرة العلمي، للمؤهل تبعا معلمیهم نظر

  الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالیة منها:ملخص 

هدفت بعض الدراسات السابقة  إلى توضیح  الخلفیة النظریة للذكاء الروحي وقیاسه          

ودراسة العبادي )، 2012)، ودراسة الربیع (2012عند األفراد مثل دراسة الخفاف وناصر (

)2013(.  

الذكاء الروحي  مع متغیرات أخرى كدراسة إلى الكشف عن عالقة بعضها هدف و          

وعبادي(  دراسة خورشیديو  ، )2011، ودراسة الغدامي (Dougherty, 2011دورجیرتي  (

Ebaadi, 2012 (Khorshidi &   

) ، ودراسة 2014) ، ودراسة الصبحیة (Yahya & Lutfi, 2012و دراسة یحیى ولطفي (

  ) 2016صیوان (

وفیما یتعلق بالدراسات التي تناولت القیادة التحویلیة  فقد هدف بعضها إلى تحدید        

  ،)2004العمراني  (مستویات تطبیق القیادة التحویلیة في منظمات ومؤسسات مختلفة كدراسة 

دراسة أبو شعبان و أبو سمرة  ، و) 2007) ، ودراسة عمرو ( ,Rugg  2005روج ( ودراسة

)  ( Bonaros, 2006ناروس و ) ودراسة ب ,2004Sahinن  (هاسدراسة ) و 2008والطیطي (

  )  Sagnak,2010( ساجناك، و دراسة 
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الذكاء الروحي لدى مدیري درجة تعرف العالقة بین الدراسة الحالیة فقد هدفت إلى أما        

وجهة نظر  المدارس الحكومیة الثانویة في عمان وعالقتها بدرجة ممارستهم للقیادة التحویلیة من

  المعلمین.

وقد تباینت الدراسات السابقة في حجم العینة فبالنسبة للذكاء الروحي  تراوحت أحجام        

) فردا كما في دراسة 310) إلى ( 2014( ) فردا كما في دراسة الصبحیة110العینات من (

) كما في  2129.أما بالنسبة للقیادة التحویلیة فتراوحت عینات الدراسة من (  )2016(صیوان

  ).2007() كما في دراسة عمرو  176الى ( )Rugg (2005,دراسة روج   

طبقیة عنقودیة ثم عینة إختیار عینة  فقد تمأما بالنسبة لحجم عینة الدراسة الحالیة,         

العاملین في المدارس الحكومیة الثانویة في محافظة  والمعلماتنسبیة من المعلمین و عشوائیة 

  معلمًا ومعلمة .  )320، بلغ عدد أفرادها ( العاصمة عمان

وفیما یتعلق باألدوات المستخدمة في جمع البیانات فقد استخدمت معظم الدراسات         

ساجناك كما في دراسة السابقة االستبانة وسیلة لجمع البیانات واستخدمت االستبانة والمقابلة معًا 

)Sagnak,2010(.  . أما الدراسة الحالیة فقد ُأستخدمت اإلستبانة وسیلة لجمع البیانات  

ــ استفادت الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة في تطویر موضوع دراستها ومشكلتها وكیفیة  ــ

فضالً عن االستفادة من نتائج الدراسات  مستخدالماختیار عینة الدراسة ومنهج البحث الذي 

  السابقة عند مناقشة نتائج الدراسة الحالیة.

  



51 
 

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  الطریقة واالجراءات
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  الفصل الثالث

  الطریقة واالجراءات
  

تناول ھذا الفصل عرضا لمنھج البحث المستخدم ومجتمع الدراسة وعینتھا والطریقة التي           
اختیرت بھا وأداتي الدراسة وصدق األداتین وثباتھما , والمعالجة اإلحصائیة للبیانات وإجراءات 

  الدراسة كما یأتي :
  

  المستخدم : لدراسةمنھج ا

استخدمت الباحثة في ھذه الدراسة المنھج الوصفي االرتباطي , بوصفھ المنھج المالئم لھذا         
  النوع من الدراسات , وأستخدمت اإلستبانة وسیلة لجمع البیانات.

  

  مجتمع الدراسة :

في محافظة  ومعلماتهاتكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمي المدارس الثانویة الحكومیة          

) معلمًا 4682والبالغ عددهم ( ) 62017/201( األولالعاصمة عمان خالل الفصل الدراسي 

). موزعین على مدیریات 2015/2014ومعلمة وفقًا للتقریر اإلحصائي لوزارة التربیة والتعلیم (

  التربیة والتعلیم في محافظة العاصمة عمان.

في  والتعلیم الدراسة على مدیریات التربیة) توزیع أفراد مجتمع 1ویوضح الجدول ( 

  محافظة العاصمة عمان.
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  )1الجدول (

  توزیع أفراد مجتمع الدراسة من المعلمین والمعلمات حسب مدیریة التربیة والتعلیم، والجنس

  المجموع  إناث  ذكور  المدیریة

 1037 560 477  لواء قصبة عمان

 500 294 206  لواء الجامعة

 187 101 86  لواء سحاب

 556 350 206  لواء القویسمة

 1096 608 488  لواء ماركا

 415 235  180  لواء وادي السیر

 271 163 108  لواء ناعور

 386 267 119  لواء الجیزة

 234 130 104  لواء الموقر

 4682 2708  1974  المجموع

  

  ).2015/2014إحصائیة وزارة التربیة والتعلیم لعام (*

تم اختیار عینة عنقودیة عشوائیة أوًال قد الختیار عینة الدراسة، فن ااستخدمت طریقت

ومدیریة تربیة لواء ناعور كما في  ماركاشملت مدیریة تربیة لواء الجامعة ومدیریة تربیة لواء 

 .2)الجدول(
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  )2الجدول (

توزیع أفراد مجتمع الدراسة من المعلمین والمعلمات في مدیریات لواء الجامعة ولواء 

  ولواء ناعور حسب الجنس. ماركا

  المجموع  إناث  ذكور  المدیریة

 500 294 206  لواء الجامعة

 1096 608  488  ماركالواء 

 271 163 108  لواء ناعور

 1867 1065 802  المجموع

  

  

  عینة الدراسة

بعد اختیار العینة العنقودیة العشوائیة تم اختیار عینة طبقیة عشوائیة  باستخدام جدول 

 ,Krejcie & Morgan( العینة من حجم المجتمع الذي أعده كرجیسي ومورجان تحدید حجم

ولواء  ماركا في لواء الجامعة ولواء  هارس الثانویة الحكومیة ومعلماتامن معلمي المد )1970

.كما في الجدول(320ناعور، إذ تكونت عینة الدراسة من (   )3) معلمًا ومعلمًة

  

  

  



55 
 

)3الجدول(  

  الدراسة حسب المدیریة والجنستوزع أفراد عینة 

  المجموع  إناث  ذكور  المدیریة

 85 50 35  لواء الجامعة

 188 104 84  ماركالواء 

 47 28  19  لواء ناعور

 320 182 138  المجموع

  

  :أداتا الدراسة  

استخدمت الباحثة استبانتین لجمع البیانات بعد القیام بتطویرهما , األولى لقیاس الذكاء 

مدیري المدارس الثانویة الحكومیة في محافظة العاصمة عمان , والثانیة لقیاس الروحي لدى 

إلى األدب النظري والدراسات السابقة  بالرجوعوذلك  درجة ممارسة المدیرین للقیادة التحویلیة ,

  ذات العالقة وفیما یأتي وصف ألداتي الدراسة:

  أداة الدراسة األولى : استبانة الذكاء الروحي

قامت الباحثة بتطویر هذه اإلستبانة بالرجوع الى استبانات الدراسات السابقة المتعلقة         

) وعویضة 2013) و الصبحیة (2013) والربیع (2012بالذكاء الروحي مثل دراسة الخفاف (

), وبالرجوع ایضًا إلى األدب النظري المتعلق بالموضوع ذاته وقد تكونت اإلستبانة 2014(

  ) یبین ذلك.1) فقرة موزعة على أربعة أبعاد والملحق (40من ( بصورتها األولیة



56 
 

  ):استبانة الذكاء الروحي (األولى صدق األداة 

, قامت الباحثة داة األولى استبانة الذكاء الروحيأللللتأكد من الصدق الظاهري   

جامعة  بعرضها على مجموعة من األساتذة المحكمین المختصین في اإلدارة والعلوم التربویة في

)   10الشرق األوسط , وجامعة البلقاء , وجامعة اإلسراء , والجامعة األردنیة وبلغ عددهم ( 

). للحكم على صالحیة الفقرات ومدى حاجتها الى تعدیل أو حذف فقد 3محكما كما في الملحق (

تم  وقدمن المحكمین او أكثر،   )%80الفقرات التي حصلت على موافقة بنسبة ( اإلبقاءعلىتم 

أصبح عدد فقرات االستبانة حذف ست فقرات لم تنل الموافقة المطلوبة من المحكمین وبذلك 

  .یبین ذلك )4الملحق ( و  ربعةموزعة على األبعاد األ) فقرة 34(  بصورتها النهائیة

 :ثبات األداة األولى( استبانة الذكاء الروحي)

مدیري دى التأكد من ثبات أداة الدراسة األولى، وهي (استبانة الذكاء الروحي) ل تمّ 

  من وجهة نظر المعلمین من خالل:   عمان المدارس الثانویة الحكومیة في محافظة العاصمة

من خالل عینة استطالعیة مكونة   (test-retest) ختبار إلعادة اإ ختبار و إلاالطریقة األولى  -

من خارج عینة الدراسة، إذ طبقت االستبانة على أفرادها وبعد مرور  معلمًا ومعلمة)  40من (

ستبانة على أفراد العینة أنفسهم مرة اخرى، وُحسب معامل إلأسبوعین جرى إعادة تطبیق ا

قیم معامل وقد تراوحت االرتباط بین التطبیقین األول والثاني باستخدام معامل ارتباط بیرسون،

 ,Nunnally)هذه القیم مناسبة ألغراض هذه الدراسة  عّدت) وقد 0.89) و (0.80(االرتباط بین 

بین هذه النتائج.4، والجدول ((1994   ) یُ
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  )4الجدول (

عادة اإلختبار, وطریقة االتساق قیم معامالت الثبات الستبانة ا لذكاء الروحي بطریقة اإلختبار وإ
  .الداخلي 

  

ألفا لالتساق الداخلي، وقد تراوحت قیم معامل  -استخدمت معادلة كرونباخالطریقة الثانیة  -  

  ) .4الجدول (كما موضح في ) و 0.87الى  0.83االتساق الداخلى لمجاالت االستبانة ما بین (

  ):القیادة التحویلیةاستبانة داة الدراسة  الثانیة (أ

 )MLQ-5Xاعتمدت استبانة القیادة التحویلیة المتضمنة في استبانة القیادة متعددة العوامل (    

  والتي تتكون من خمسة أبعاد ھي :  )Bass&Avolio,2004 باس وأوفولیو ( عدھاأالتي 

 التأثیر المثالي (سمات ) -

 التأثیر المثالي (سلوك ) -

 الدافعیة اإللھامیة  -

 االستثارة العقلیة  -

  االعتباریة الفردیة  -

  المجال  التسلسل
وإعادة طریقة االختبار 

  االختبار باستخدام
  معامل ارتباط بیرسون

طریقة االتساق 
  الداخلي باستخدام

  معادلة كرونباخ الفا

  0.83 0.80  الوعي  1

  0.80  0.84  المقدرة على التسامي  2

  0.81  0.82  االمتنان  3

  0.87  0.89  إیجاد المعنى  4

  0.85  الدرجة الكلیة لألداة ككل
-  
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  صدق األداة الثانیة ( استبانة القیادة التحویلیة ):

للتأكد من صدق أداة الدراسة الثانیة (استبانة القیادة التحویلیة ) , قامت الباحثة بترجمة         

) الى اللغة العربیة وعرضھا Bass&Avolio,2004 استبانة القیادة التحویلیة لباس وأوفولیو (

المختصین في اإلدارة والعلوم التربویة في جامعة الشرق األوسط , على مجموعة من المحكمین 

) محكما كما في الملحق  10وجامعة البلقاء , وجامعة اإلسراء والجامعة االردنیة وبلغ عددهم (  

)3.(  

الباحثة بتعدیل صیاغة الفقرات بناًء  وذلك للتأكد من وضوح الفقرات ودقة ترجمتھا ، إذ قامت 

)فقرة  20على مالحظات المحكمین , وقد تم اإلبقاء على فقرات اإلستبانة دون حذف وعددھا (

  ) یبین األداة بصورتھا النھائیة .  5والملحق (

  القیادة التحویلیة ).استبانة ثبات اداة الدراسة  الثانیة (

مدیري المدارس دى الدراسة الثانیة، (استبانة القیادة التحویلیة) لتم التأكد من ثبات أداة       

الثانویة الحكومیة من وجهة نظر المعلمین بطریقتین : الطریقة األولى االختبار واعادة االختبار 

(test-retest)  ) معلمّا ومعلمة 40وذلك من خالل التطبیق على عینة استطالعیة مكونة من (

، إذ طبقت االستبانة على أفرادها وبعد مرور  أسبوعین جرى إعادة من خارج عینة الدراسة

تطبیق االستبانة على أفراد العینة أنفسهم ، وتم حساب معامل االرتباط بین التطبیقین األول 

) 0.88) و ( 0.79والثاني باستخدام معامل ارتباط بیرسون ، وتراوحت قیم معامل االرتباط بین (

) یبین 5والجدول (، (Nunnally, 1994)بة ألغراض هذه الدراسة  وقد عدت هذه القیم مناس

  هذه القیم.
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  )5الجدول (

عادة اإلختبار وطریقة االتساق  ةیقیم معامالت الثبات الستبانة القیادة التحویل بطریقة اإلختبار وإ
  .الداخلي 

  

ألفا لالتساق الداخلي، وقد  - وفي الطریقة الثانیة جرى استخدام معادلة كرونباخ          

  ) .0.86الى  0.78تراوحت قیم معامل االتساق الداخلى لمجاالت االستبانة ما بین (

  متغیرات الدراسة :

  اشتملت الدراسة على المتغیرات اآلتیة:

  المتغیرات المستقلة الوسیطة: -1

  الجنس ولھ فئتان: (ذكر, وانثى).أ ــــ 

  ب ــــ  المؤھل العلمي ولھ ثالثة مستویات:

  فما دونــ  بكالوریوس                         

  دبلوم عالي ــ                         

  المجال  التسلسل
طریقة االختبار وإعادة 

  االختبار باستخدام

  بیرسونمعامل ارتباط 

طریقة االتساق الداخلي 
  باستخدام

  معادلة كرونباخ الفا

  سمات-التأثر المثالي   1
0.84 

0.82 

  سلوك- التأثر المثالي  2
0.87  

0.79  

  الدافعیة اإللھامیة  3
0.88  

0.84  

  االستثارة العقلیة  4
0.83  

0.78  

  االعتباریة الفردیة  5
0.79  

0.86  

  الدرجة الكلیة لألداة ككل  
0.83  
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  ماجستیر فما فوق .ــ                         

 ج ــــ الخبرة: ولھا ثالثة مستویات: 

 أقل من خمس سنوات. -

   .سنوات رخمس سنوات الى أقل من عش -

 عشر سنوات فأكثر. -

 المتغیرات التابعة :- 2

  _ الذكاء الروحي أ   

  _ القیادة التحویلیة ب   

  

 إجراءات الدراسة :

من صدقھما وثباتھما قامت بتطویر أداتي الدراسة والتأكد  الباحثة بعد  قیام           

  باإلجراءات اآلتیة :

في ومعلماتھا  تحدید مجتمع الدراسة الذي یتكون من جمیع معلمي المدارس الحكومیة الثانویة  -

  واختیار عینة الدراسة . محافظة العاصمة عمان

 التربیة والتعلیم مدیریةالحصول على كتاب تسھیل مھمة من جامعة الشرق األوسط موجھ إلى  -

   )6لواء الجامعة ( ملحق 

 التربیة والتعلیم مدیریةتسھیل مھمة من جامعة الشرق األوسط موجھ إلى الحصول على كتاب  -

  )7ناعور ( ملحق  لواء

التربیة  مدیریةالحصول على كتاب تسھیل مھمة من جامعة الشرق األوسط موجھ إلى  -  

  )8لواء ماركا( ملحق  والتعلیم
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موجھ إلى  اء الجامعة في لو التربیة التعلیممدیریة من  الحصول على كتاب تسھیل مھمة -

 ) 9التابعة لھا . (ملحق المدارس الحكومیة الثانویة 

موجھ إلى  ناعورفي لواء  التربیة التعلیممدیریة الحصول على كتاب تسھیل مھمة من  - 

 ) 10التابعة لھا . (ملحقالمدارس الحكومیة الثانویة 

موجھ إلى   ماركافي لواء  التعلیمالتربیة مدیریة الحصول على كتاب تسھیل مھمة من  - 

 ) 11التابعة لھا . (ملحق المدارس الحكومیة الثانویة 

  .لإلجابة عن فقراتھا االستبانات على العینة التي تم تحدیدھا وزیعتقامت الباحثة ب -

- . ً   تحلیل البیانات إحصائیا

 عرض النتائج في الفصل الرابع ومناقشتھا في الفصل الخامس . -

  التوصیات والمقترحات بناًء على ما تم التوصل إلیھ من نتائج.  تقدیم -

  تم تحدید درجة الذكاء الروحي ودرجة القیادة التحویلیة باستخدام المعادلة اآلتیة :  -

              1.33=    4=    5-1القیمة الدنیا للبدیل  =   –القیمة العلیا للبدیل 

                                    3عدد المستویات                                         

1        +1.33   =2.33  

  2.33  - 1         یكون المستوى المنخفض من  

  3.67 –3 34.یكون المستوى المتوسط من            

             5 –  3.68یكون المستوى المرتفع من          

  

  

 

 

 

3  
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  المعالجة اإلحصائیة :

ً : تمّ             استخدام الوسائل اإلحصائیة اآلتیة لمعالجة البیانات إحصائیا

لإلجابة عن السؤالین األول والثاني تم استخدام المتوسطات الحسابیة واالنحرافات  - 1

  المعیاریة والرتب. 

بیرسون والجداول اإلحصائیة  لإلجابة عن السؤال الثالث تم استخدام معامل ارتباط - 2

 لتعرف داللة معامل االرتباط .

لعینتین  (t – test)لإلجابة عن السؤالین الرابع والخامس تم استخدام االختبار التائي  - 3

 (One – way ANOVA)مستقلتین بالنسبة لمتغیر الجنس وتحلیل التباین األحادي 

  الخبرة والمؤهل العلمي يلمتغیر 

  ) للمقارنات البعدیة .Scheffeشیفیه (  تم إستخدام إختبار - 4
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

التوصل إلیها من خالل اإلجابة عن   تمّ تناول هذا الفصل عرضًا لنتائج الدراسة التي     
  أسئلتها، وعلى النحو اآلتي :

ما درجة الذكاء الروحي لدى  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول الذي نصه: " 

 مدیري المدارس الثانویة الحكومیة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمین؟

المعیاریة والرتب  واالنحرافات الحسابیة المتوسطات حساب تمّ  السؤال هذا عن لإلجابة      

لفقرات استبانة الذكاء الروحي لدى مدیري المدارس الثانویة الحكومیة في محافظة والدرجة 

بین ذلك.6من وجهة نظر المعلمین، والجدول( العاصمة   ) یُ

 ( 6) الجدول

مدیري دى ل الروحيوالدرجة ألبعاد الذكاء  والرتب المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات
ان من وجهة نظر المعلمین العاصمة في محافظة الثانویة الحكومیة المدارس  .تنازلیاً  مرتبة عمّ

عد الرقم ُ  الدرجة الرتبة المعیاري االنحراف الحسابي المتوسط الب

  متوسط 1 480. 3.59 الوعي 2

 متوسط 2 500. 3.57 المقدرة على التسامي 1

  متوسط  3 550. 3.54 االمتنان  4

  متوسط  4 590. 3.53 إیجاد المعنى  3

  متوسط   0.46 3.56 الدرجة الكلیة
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مدیري دى أن المتوسط الحسابي لدرجة الذكاء الروحي ل) 6یُالحظ من الجدول (          

المدارس الثانویة الحكومیة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمین جاء في الدرجة 

) وبدرجة 3.53 -3.59(وتراوحت المتوسطات الحسابیة ألبعاد األداة ما بین  المتوسطة

عد " الوعي" بمتوسط حسابي ( متوسطة، )، وانحراف معیاري 3.59وجاء في الرتبة األولى بُ

عد "المقدرة على التسامي" بمتوسط حسابي (0.48( )، 0.50) وانحراف معیاري (3.57)، یلیه بُ

عد "االمتنان" بمتوسط حسابي ( )، وفي 0.55( ) وانحراف معیاري3.54وجاء في الرتبة الثالثة بُ

عد "إیجاد المعنى" بمتوسط حسابي (   ).0.59) وانحراف معیاري (3.53الرتبة األخیرة جاء بُ

عد فكانت النتائج على النحو اآلتي:   أما بالنسبة لفقرات كل بُ

عد 1   .الوعي : بُ

عد   الوعيتم إیجاد المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب والدرجة لفقرات بُ

) 7في محافظة عمان من وجهة نظر المعلمین، والجدول( الثانویة الحكومیة مدیري المدارسدى ل

بین ذلك. ُ   ی
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  )7الجدول (

عد ( یة واالنحرافات المعیاریة والرتبالمتوسطات الحساب مدیري دى ) لالوعيوالدرجة لفقرات بُ
.عمان من وجهة نظر االعاصمة في محافظة  الثانویة الحكومیةالمدارس    لمعلمین مرتبة تنازلیًا

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعیاري

ھیقوم بأداء فروض یومیة كالصالة لتحقیق التوازن في حیات 14  مرتفعة 1 0.95 3.81 

 مرتفعة 2 0.92 3.78 یستمع لكل ما یقال بدقة 13

 متوسطة 3 0.85 3.64 یبحث عن نقاط تفاھم مشتركة عند حدوث النزاعات 16

 متوسطة 4 0.81 3.59 یحتكم الى مشاعره عندما یعمل مع االخرین 11

 متوسطة  5 0.89 3.56 یحافظ على توازنھ عندما تتعقد االمور 12

 متوسطة  6 0.82 3.55 یراجع الموقف بشكل مستمر 17

 متوسطة  7 0.87 3.52 لدیھ احساس مرتفع بمشاعر االخرین 10

بالحدس عند اتخاذ القرارات المھمةیسترشد  18  متوسطة  8 0.84 3.45 

یرى االشیاء من وجھة نظر االخرین حتى لو لم یكن متفقا معھم  15
 بالراي

3.44 1.06 
 متوسطة  9

 متوسطة 0.48 3.59 الكلیة الدرجة

ن من الجدول (      عد "7یتبیّ ُ في  الثانویة الحكومیةمدیري المدارس دى " لالوعي) أن درجة ب

. إذ بلغ المتوسط متوسطةعمان من وجهة نظر معلمي هذه المدارس كانت العاصمة محافظة 

عد بالدرج0.48) بانحراف معیاري (3.59الحسابي (  المرتفعةتین )، وجاءت جمیع فقرات هذا البُ

)، وجاءت في الرتبة 3.44 -3.81، فقد تراوحت المتوسطات الحسابیة ما بین (والمتوسطة

 في التوازن لتحقیق كالصالة یومیة فروض بأداء یقوم) التي تنص على " 14رة (األولى الفق

وفي الرتبة الثانیة  وبدرجة مرتفعة، )،0.95) وانحراف معیاري (3.81." بمتوسط حسابي (حیاته

) 3.78. " بمتوسط حسابي (بدقة یقال ما لكل یستمع) التي تنص على " 13جاءت الفقرة (

 یسترشد ) التي تنص على "18وجاءت الفقرة ( وبدرجة مرتفعة، )،0.92وانحراف معیاري (
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) وانحراف 3.45" بالرتبة قبل االخیرة بمتوسط حسابي (.المهمة القرارات اتخاذ عند بالحدس

) التي تنص على " 15وفي الرتبة األخیرة جاءت الفقرة (وبدرجة متوسطة، )، 0.84معیاري (

." بمتوسط حسابي يأبالر  معهم متفقا یكن لم لو حتى االخرین نظر وجهة من االشیاء یرى

  ، وبدرجة متوسطة.)1.06) وانحراف معیاري (3.44(

عد . 2    المقدرة على التساميبُ

عد تم إیجاد المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب والدرجة لفقرات            بُ

عمان من  العاصمة في محافظةلدى مدیري المدارس الثانویة الحكومیة  (المقدرة على التسامي)

بین ذلك.8وجهة نظر المعلمین، والجدول(   ) یُ

  

  

  

  

  

  

  

  

  



68 
 

  )8الجدول(

عد ( یة واالنحرافات المعیاریة والرتبالمتوسطات الحساب ) المقدرة على التساميوالدرجة لفقرات بُ
عمان من وجهة نظر المعلمین العاصمة في محافظة  الثانویة الحكومیةمدیري المدارس دى ل

.   مرتبة تنازلیًا

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 0.83 3.77 یراعي مشاعر االخرین 9

 مرتفعة 2 0.87 3.68 یقدم أفضل ما عنده في العمل 7

 متوسطة 3 0.77 3.64 یبدي المدیر التعاطف في تعاملھ االخرین 1

 متوسطة 4 0.90 3.63 یتغاضى عن االقوال التي تسبب لھ الضیق 8

 متوسطة  5 0.93 3.58 یعامل االخرین أحسن مما یعاملونھ  5

 متوسطة  6 0.70 3.56 یتواصل مع اآلخرین باقتدار  2

 متوسطة  7 0.79 3.50 یطور مدركات االشخاص من حولھ  4

 متوسطة  8 0.82 3.43 توجیھ افعالھیحتكم الى ضمیره عند   3

 متوسطة  9 0.96 3.38 یقدم االخرین على نفسھ  6

 متوسطة 0.50 3.57 الكلیة الدرجة

  

عد (8یُالحظ من الجدول(  مدیري المدارس دى ) لالمقدرة على التسامي) أن درجة بُ

عمان من وجهة نظر معلمي هذه المدارس كانت العاصمة  محافظة   فيالثانویة الحكومیة 

عد  0.50 ) وانحراف معیاري (3.57 بمتوسط حسابي بلغ ( متوسطة  )، وجاءت فقرات هذا البُ

)،  3.38 -3.77، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة ما بین (والمتوسطة المرتفعة بالدرجتین
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." بمتوسط حسابي مشاعر االخرین یراعي) والتي تنص على "9وجاءت في الرتبة األولى الفقرة (

یقدم ) والتي تنص على "7تلیها الفقرة ( وبدرجة مرتفعة، )،0.83) وانحراف معیاري (3.77(

وبدرجة مرتفعة،  )،0.87) وانحراف معیاري (3.68" بمتوسط حسابي (أفضل ما عنده في العمل

" ضمیره عند توجیه أفعالهیحتكم الى ) التي تنص على "3وجاءت في الرتبة قبل األخیرة الفقرة (

وفي الرتبة األخیرة وبدرجة متوسطة، )، 0.82) وانحراف معیاري (3.43بمتوسط حسابي (

) وانحراف 3.38یقدم االخرین على نفسه" بمتوسط حسابي () والتي تنص " 6جاءت الفقرة (

  ) وبدرجة متوسطة.0.96معیاري(

عد  -3   :االمتنانبُ

عد   تم إیجاد المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب والدرجة لفقرات بُ

عمان من وجهة نظر العاصمة في محافظة الثانویة الحكومیة مدیري المدارس دى ل (االمتنان)

بین ذلك.9المعلمین، والجدول(   ) یُ
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  )9الجدول(

عد ( یة واالنحرافات المعیاریة والرتبالمتوسطات الحساب مدیري دى ) لاالمتنانوالدرجة لفقرات بُ
.العاصمة في محافظة  الثانویة الحكومیةالمدارس    عمان من وجهة نظر المعلمین مرتبة تنازلیًا

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 الدرجة الرتبة

 متوسطة 1 0.92 3.67 یتواضع في سلوكھ وال یتعالى على االخرین 34

 متوسطة 2 0.80 3.66 یتصف بالصدق مع نفسھ ومع االخرین 33

 متوسطة 3 0.81 3.59 یعطي االھتمام لكل من یحتاج الیھ 32

 متوسطة 3 0.85 3.59 یظھر االیمان با عند مواجھة المشكالت 31

 متوسطة  5 0.92 3.47 یھتم بنفسھ وباألخرین من اجل الترفیھ عنھم  28

 متوسطة  6 0.83 3.42 یقدم لھ المساعدةیقدم شكره لكل من   29

 متوسطة  7 0.88 3.37 یلتزم بالنظام في حیاتھ الرسمیة  30

 متوسطة 0.55 3.54 الكلیة الدرجة

عد 9یُالحظ من الجدول (           الثانویة الحكومیةمدیري المدارس دى ل (االمتنان)) أن درجة بُ

، إذ بلغ متوسطةعمان من وجهة نظر معلمي هذه المدارس كانت العاصمة  في محافظة

عدوجاءت جمیع فقرات )، 0.55) بانحراف معیاري (3.54المتوسط الحسابي ( لدرجة با هذا البُ

)، وجاءت في الرتبة األولى 3.37-  3.67إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین ( المتوسطة

"، بمتوسط حسابي  وكه وال یتعالى على االخرینیتواضع في سل)، التي تنص على " 34الفقرة (

) التي تنص على " 33) ، وفي الرتبة الثانیة جاءت الفقرة (0.92) وانحراف معیاري (3.67(

، )0.80) وانحراف معیاري (3.66"، بمتوسط حسابي ( یتصف بالصدق مع نفسه ومع االخرین

یقدم شكره لكل من یقدم له " ) التي تنص على 29وجاءت في الرتبة قبل األخیرة الفقرة (
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، وفي الرتبة االخیرة جاءت الفقرة )0.83) وانحراف معیاري (3.42" بمتوسط حسابي ( المساعدة

) وانحراف 3.37"، بمتوسط حسابي ( یلتزم بالنظام في حیاته الرسمیةعلى ") والتي تنص 30(

  .) 0.88معیاري (

عد  -4   :إیجاد المعنىبُ

عد  (إیجاد تم إیجاد المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتبة والدرجة لفقرات بُ

عمان من وجهة نظر العاصمة في محافظة  الثانویة الحكومیةمدیري المدارس دى ل المعنى)

بین ذلك.10المعلمین، والجدول(   ) یُ
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  )10ل(ولجدا

عد (إیجاد المعنى) لدى المتوسطات الحسابیة واالنحرافات  المعیاریة والرتب والدرجة لفقرات بُ
مدیري المدارس الثانویة الحكومیة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمین مرتبة 

.   تنازلیًا

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 0.90 3.71 یسعى لتحقیق اھدافھ بالحیاة 20

 متوسطة 2 0.93 3.65 یقدم العون لألخرین 27

 متوسطة 3 0.81 3.58 یعرف أن ما یقوم بھ من اعمال یخدم اعماال أكبر 19

 متوسطة 4 0.87 3.56 یتخذ قرارات تناسب ھذا الھدف 21

ً العمل بالنسبة لھ مقدس یعد  24  متوسطة  5 0.96 3.51 ا

 متوسطة  6 0.83 3.48 یشعر بقیمة ما یقدمھ لألخرین  25

لدیھ المقدرة على تحمل ما یطلب منھ لتحقیق الھدف بشكل غیر   26
 مألوف

 متوسطة  7 0.96 3.47

 متوسطة  8 0.96 3.44 یسعى لتغییر حیاة المعلم نحو االفضل  23

 متوسطة  9 0.81 3.43 یستفید من التجارب الفاشلة باقتدار  22

 متوسطة 0.59 3.53 الكلیة الدرجة

عد  ) أن درجة10یُالحظ من الجدول (       الثانویة لدى مدیري  المدارس  (إیجاد المعنى)بُ

من وجهة نظر المعلمین كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط  الحكومیة في محافظة العاصمة عمان

عد 0.59بانحراف معیاري ( ) 3.53الحسابي ( بالدرجة المتوسطة )، وجاءت فقرات هذا البُ

- 3.71وتراوحت المتوسطات الحسابیة بین (  ة جاءت بالدرجة المرتفعة،باستثناء فقرة واحد

 یسعى لتحقیق اهدافه بالحیاة)، التي تنص على " 20)، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة (3.43

) وبدرجة مرتفعة، وفي الرتبة الثانیة جاءت 0.90) وانحراف معیاري (3.71"، بمتوسط حسابي (
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) وانحراف معیاري 3.65، بمتوسط حسابي (یقدم العون لالخرین"ى " ) التي تنص عل27الفقرة (

یسعى  ) التي تنص على "23، وجاءت في الرتبة قبل األخیرة الفقرة (متوسطة) وبدرجة 0.93(

) وبدرجة 0.96) وانحراف معیاري (3.44" بمتوسط حسابي ( لتغییر حیاة المعلم نحو االفضل

یستفید من التجارب الفاشلة  ) والتي تنص "22الفقرة (متوسطة،  وفي الرتبة االخیرة جاءت 

  ) وبدرجة متوسطة.0.81) وانحراف معیاري (3.43"، بمتوسط حسابي (باقتدار

ما درجة ممارسة مدیري المدارس نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني والذي نصه: "

 ؟"نظر المعلمین وجهة الثانویة الحكومیة في محافظة العاصمة عمان للقیادة التحویلیة من

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وتحدید 

عد من أبعاد   ) یوضح ذلك:11القیادة التحویلیة، والجدول( الرتب ودرجة الممارسة لكل بُ

  )11الجدول(

الثانویة ممارسة مدیري المدارس  درجةالمعیاریة والرتب و  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابیة 
القیادة التحویلیة من وجهة نظر المعلمین مرتبة  بعادعمان ألالعاصمة  في محافظةالحكومیة 

.   تنازلیًا

عد الرقم ُ  الممارسة درجة الرتبة المعیاري االنحراف الحسابي المتوسط  الب

 متوسطة 1 1.08 3.58 االعتباریة الفردیة 5

 متوسطة 2 0.62 3.53 سلوكالتأثیر المثالي  2

 متوسطة 3 0.65 3.49 الدافعیة االلهامیة 3

 متوسطة 4 0.62 3.39 االستثارة العقلیة 4

 متوسطة  5 0.69 3.38 التأثیر المثالي(سمات)  1

 متوسطة 0.55 3.47 الكلیة الدرجة
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 الحكومیة الثانویةممارسة مدیري المدارس درجة أن الى ) 11الجدول (النتائج في  شیرتُ    

) 3.47، إذ بلغ المتوسط الحسابي (متوسطة تة من وجهة نظر المعلمین كانیللقیادة التحویل

، إذ المتوسطةالقیادة التحویلیة في الدرجة  جمیع أبعاد)، وجاءت 0.55بانحراف معیاري (

عد)، وجاء في الرتبة األولى 3.38 -  3.58تراوحت المتوسطات الحسابیة بین (  االعتباریة( بُ

عد)، وفي الرتبة الثانیة جاء 1.08) وانحراف معیاري (3.58)، بمتوسط حسابي (الفردیة  بُ

وجاء في الرتبة )، 0.62) وانحراف معیاري (3.53سلوك)، بمتوسط حسابي ( -(التأثیر المثالي

عد ( في )، و 0.62) وانحراف معیاري (3.39) بمتوسط حسابي (االستثارة العقلیةقبل األخیرة بُ

عد خیرة جاء األالرتبة  ) وانحراف 3.38)  بمتوسط حسابي (سمات –التأثیر المثالي (بُ

  ).0.69ري(معیا

عد، فكانت النتائج على النحو اآلتي:   أما بالنسبة لفقرات كل بُ

عد   -1 ُ  :االعتباریة الفردیةب

ممارسة  درجةتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وتحدید الرتب و     

من وجهة نظر  ،عدبُ هذا ال لفقرات الثانویة الحكومیة في محافظة العاصمة عمانمدیري المدارس 

بین ذلك.12، والجدول(المعلمین مرتبة تنازلیاً    ) یُ
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  )12جدول(ال

الثانویة ممارسة مدیري المدارس  درجةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب و 
عد " العاصمة محافظةفي الحكومیة  " من وجهة نظر المعلمین االعتباریة الفردیةعمان لفقرات بُ

.   مرتبة تنازلیًا

المتوسط   المجال  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  درجة الممارسة  الرتبة

  متوسطة  1 0.98 3.66 یساعدني في تطویر نقاط القوة لدي  20

  متوسطة  2 0.94 3.58 یقضي وقتا في التعلیم والتدریب  17

ضو یعاملني بوصفي فردًا ولیس مجرد ع  18
  متوسطة  3 0.92 3.53 في مجموعة

قدرات یعتبرني شخصا لدیه احتیاجات، وم  19
 وطموحات مختلفة عن االخرین

  متوسطة  4 0.95 3.52

  متوسطة  1.08  3.58  الدرجة الكلیة

لفقرات  الثانویة الحكومیة) أن درجة ممارسة مدیري المدارس 12یُالحظ من الجدول (     

عد " ، إذ بلغ المتوسط الحسابي متوسطة" من وجهة نظر المعلمین كانت االعتباریة الفردیةبُ

عد في الدرجة 1.08) بانحراف معیاري (3.58( ، المتوسطة)، وجاءت جمیع فقرات هذا البُ

)، 20فقرة ()، وجاءت في الرتبة األولى ال3.52- 3.66وتراوحت المتوسطات الحسابیة بین (

) وانحراف 3.66"، بمتوسط حسابي (لدي القوة نقاط تطویر في یساعدنيالتي تنص على "

یقضي وقتًا في التعلیم ) التي تنص على " 17)، وفي الرتبة الثانیة جاءت الفقرة (0.98معیاري (

 )، وجاءت في الرتبة قبل األخیرة0.94) وانحراف معیاري (3.58"، بمتوسط حسابي (والتدریب

" بمتوسط یعاملني بوصفي فردًا ولیس مجرد عضو في مجموعة  ) التي تنص على "18الفقرة (

 ) والتي تنص19)، وفي الرتبة االخیرة جاءت الفقرة (0.92) انحراف معیاري (3.53حسابي (
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"، بمتوسط یعتبرني شخصا لدیه احتیاجات، ومقدرات وطموحات مختلفة عن االخرین على " 

  ).0.95حراف معیاري () وان3.52حسابي (

عد التأثیر المثالي  -2  سلوك -بُ
تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وتحدید الرتب ودرجة ممارسة   

عد "التأثیر المثالي الثانویة الحكومیةمدیري  سلوك"، من وجهة نظر المعلمین مرتبة  -لفقرات بُ

،  والجدول( بین ذلك.13تنازلیًا   ) یُ

  )13(الجدول

الثانویة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب ودرجة ممارسة مدیري المدارس 
عد "التأثیر المثاليالعاصمة في محافظة  الحكومیة سلوك" من وجهة نظر -عمان لفقرات بُ

.   المعلمین مرتبة تنازلیًا

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 الرتبة
درجة 
 الممارسة

  متوسطة 1 0.90 3.62 یتحدث عن أھم مبادئھ ومعتقداتھ 5

یركز انتباھھ الكامل على التعامل مع األخطاء والشكاوى  7
 والفشل

3.57 0.96 
  متوسطة 2

 متوسطة 3 0.92 3.48 یشعر بأھمیة امتالكھ ألھدافھ وغایاتھ 6

 متوسطة 4 0.82 3.44 یؤكد اھمیة الحس الجماعي برسالة المدرسة 8

 متوسطة 0.62 3.53 الكلیة الدرجة

 في محافظةالثانویة الحكومیة ) أن درجة ممارسة مدیري  المدارس 13یُالحظ من الجدول (     

عد "التأثیر المثاليالعاصمة  ، إذ متوسطةسلوك" من وجهة نظر المعلمین كانت  -عمان لفقرات بُ

عد في 0.62) بانحراف معیاري (3.53بلغ المتوسط الحسابي ( )، وجاءت جمیع فقرات هذا البُ

)، وجاءت في الرتبة 3.44- 3.62، وتراوحت المتوسطات الحسابیة بین (المتوسطةالدرجة 

"، بمتوسط حسابي  یتحدث عن أهم مبادئه ومعتقداته)، التي تنص على " 5األولى الفقرة (
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یركز ) التي تنص على " 7)، وفي الرتبة الثانیة جاءت الفقرة (0.90) وانحراف معیاري (3.62(

) وانحراف 3.57"، بمتوسط حسابي ( انتباهه الكامل على التعامل مع األخطاء والشكاوى والفشل

یشعر بأهمیة ) التي تنص على "6)، وجاءت في الرتبة قبل األخیرة الفقرة (0.96معیاري (

وفي الرتبة  )،0.92) وانحراف معیاري (3.48" بمتوسط حسابي ( امتالكه ألهدافه وغایاته

"، یؤكد اهمیة الحس الجماعي برسالة المدرسة ) والتي تنص على "8االخیرة جاءت الفقرة (

  ).0.82) وانحراف معیاري (3.44بمتوسط حسابي (

عد  -3   .الدافعیة االلهامیةبُ
تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وتحدید الرتب ودرجة ممارسة     

عد "العاصمة في محافظة  الثانویة الحكومیةمدیري المدارس  "، الدافعیة االلهامیةعمان لفقرات بُ

، والجدول( بین ذلك.14من وجهة نظر المعلمین مرتبة تنازلیًا   ) یُ

  )14الجدول(

في  الثانویة الحكومیةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب ودرجة ممارسة مدیري المدارس 
عد " العاصمة محافظة ُ .الدافعیة االلهامیةعمان لفقرات ب   " من وجهة نظر المعلمین مرتبة تنازلیًا

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 الرتبة  المعیاري

درجة 
 الممارسة

ااالھداف سیتم تحقیقھأن  یعبر بثقة عن  12  متوسطة 1 1.04 3.53 

 متوسطة 2 1.06 3.50 یتكلم بتفاؤل عن المستقبل 9

 متوسطة 3 0.90 3.48 یتكلم بحماس عما یجب انجازه 10

 متوسطة 4 0.85 3.45 یوضح الرؤیة المستقبلیة الموضوعة 11

 متوسطة 0.65 3.49 الكلیة الدرجة
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في  الثانویة الحكومیة أن درجة ممارسة مدیري المدارس  )14یُالحظ من الجدول (    

عد " العاصمة محافظة ، متوسطة" من وجهة نظر المعلمین كانت االلهامیةالدافعیة عمان لفقرات بُ

عد في 0.65) بانحراف معیاري (3.49إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )، وجاءت جمیع فقرات هذا البُ

)، وجاءت في الرتبة 3.45- 3.53، وتراوحت المتوسطات الحسابیة بین (المتوسطةالدرجة 

"، بمتوسط تحقیقها سیتم االهدافن أ عن بثقة یعبر)، التي تنص على " 12األولى الفقرة (

) التي تنص على 9)، وفي الرتبة الثانیة جاءت الفقرة (1.04) وانحراف معیاري (3.53حسابي (

)، وجاءت في 1.06) وانحراف معیاري (3.50"، بمتوسط حسابي (المستقبل عن بتفاؤل یتكلم" 

" بمتوسط حسابي انجازه یجب اعم بحماس یتكلم) التي تنص على "10الرتبة قبل األخیرة الفقرة (

) والتي تنص على " 11)، وفي الرتبة األخیرة جاءت الفقرة (0.90) وانحراف معیاري (3.48(

  ).0.85) وانحراف معیاري (3.45"، بمتوسط حسابي (الموضوعة  المستقبلیة الرؤیة یوضح

عد   -4   .االستثارة العقلیةبُ

تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وتحدید الرتب ودرجة ممارسة 

"، من االستثارة العقلیةعمان لفقرات بعد "العاصمة  في محافظةالمدارس الثانویة الحكومیة مدیري 

، والجدول( بین ذلك. )15وجهة نظر المعلمین مرتبة تنازلیًا   یُ
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  )15الجدول(

واالنحرافات المعیاریة والرتب ودرجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة  المتوسطات الحسابیة
الحكومیة في محافظة العاصمة عمان لفقرات بعد "االستثارة العقلیة" من وجهة نظر المعلمین 

.   مرتبة تنازلیًا

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 الرتبة المعیاري

درجة 
 الممارسة

اتللنظر في كیفیة إنجاز المهمیقترح طرقا جدیدة  16  متوسطة 1 0.89 3.52 

تلفةیتیح لي الفرصة أن أنظر للمشكالت من زوایا مخ 15  متوسطة 2 0.79 3.38 

تیسعى إلى وجهات نظر مختلفة عند حله للمشكال 14  متوسطة 3 0.84 3.37 

ناسبةیراجع فحص االفتراضات الناقدة للتأكد من أنها م 13  متوسطة 4 0.90 3.29 

 متوسطة 0.62 3.39 الكلیة الدرجة

في الحكومیة الثانویة ) أن درجة ممارسة مدیري  المدارس 15یُالحظ من الجدول (   

عد "العاصمة  محافظة  ، متوسطة" من وجهة نظر المعلمین كانت االستثارة العقلیةعمان لفقرات بُ

عد في 0.62) بانحراف معیاري (3.39إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )، وجاءت فقرات هذا البُ

)، وجاءت في الرتبة 3.29- 3.52، وتراوحت المتوسطات الحسابیة بین (المتوسطةالدرجة 

"، یقترح طرقا جدیدة للنظر في كیفیة إنجاز المهمات ) التي تنص على " 16األولى الفقرة (

) التي 15ت الفقرة () ، وفي الرتبة الثانیة جاء0.89) وانحراف معیاري (3.52بمتوسط حسابي (

) 3.38"، بمتوسط حسابي ( یتیح لي الفرصة أن أنظر للمشكالت من زوایا مختلفةتنص على " 

یسعى  ) التي تنص على "14(، وجاءت في الرتبة قبل األخیرة الفقرة )0.79وانحراف معیاري (

) وانحراف معیاري 3.37" بمتوسط حسابي (إلى وجهات نظر مختلفة عند حله للمشكالت 
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یراجع فحص االفتراضات ) والتي تنص على " 13) ، وفي الرتبة األخیرة جاءت الفقرة (0.84(

  .) 0.90) وانحراف معیاري (3.29"، بمتوسط حسابي ( الناقدة للتأكد من أنها مناسبة

عد   -5  .سمات-التأثیر المثاليبُ

تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وتحدید الرتب ودرجة ممارسة 

"، من سمات -التأثیر المثاليفي محافظة عمان لفقرات بعد " الثانویة الحكومیةمدیري المدارس 

، والجدول( بین ذلك.16وجهة نظر المعلمین مرتبة تنازلیًا   ) یُ

  )16لجدول (ا

الثانویة ممارسة مدیري المدارس  ودرجةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب       
" من وجهة نظر سمات-التأثیر المثاليعمان لفقرات بعد "العاصمة في محافظة الحكومیة 

.   المعلمین مرتبة تنازلیًا

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 الرتبة
 درجة

 الممارسة

 متوسطة 1 0.83 3.56 یظهر احساسا بالقوة والثقة 4

 متوسطة 2 0.75 3.46 یتصرف بطرق تجعلني احترمه 3

 متوسطة 3 0.92 3.26 یتجاوز مصلحته الشخصیة في سبیل المصلحة العامة 2

 متوسطة 4 1.23 3.25 یغرس الكبریاء في نفسي لكوني مرتبطا به 1

 متوسطة 0.69 3.38 الكلیة الدرجة

) أن درجة ممارسة مدیري  المدارس الحكومیة الثانویة في 16یُالحظ من الجدول (       

عد " " من وجهة نظر المعلمین كانت سمات-التأثیر المثاليمحافظة  العاصمة عمان لفقرات بُ

عد )، وجاءت فقرا0.69) بانحراف معیاري (3.38متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي ( ت هذا البُ

)، وجاءت في الرتبة 3.25- 3.56، وتراوحت المتوسطات الحسابیة بین (المتوسطةفي الدرجة 
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) 3.56) التي تنص على " یظهر احساسا بالقوة والثقة "، بمتوسط حسابي (4األولى الفقرة (

 بطرق ) التي تنص على" یتصرف3، وفي الرتبة الثانیة جاءت الفقرة ()0.83وانحراف معیاري (

) ، وجاءت في الرتبة قبل 0.75) وانحراف معیاري (3.46سط حسابي (احترمه"، بمتو  تجعلني

العامة "  المصلحة سبیل في الشخصیة مصلحته ) التي تنص على " یتجاوز2األخیرة الفقرة (

) والتي 1) ، وفي الرتبة األخیرة جاءت الفقرة (0.92) وانحراف معیاري (3.26بمتوسط حسابي (

) وانحراف 3.25به "، بمتوسط حسابي ( مرتبطا لكوني ينفس في الكبریاء تنص على " یغرس

  .) 1.23معیاري (

) بین درجة الذكاء α≥0.05حصائیة عند مستوى (إذات داللة ارتباطیة : هل هناك عالقة ثالثاً 

عمان ودرجة ممارستهم العاصمة في محافظة الثانویة الحكومیة المدارس مدیري دى ل الروحي

  للقیادة التحویلیة؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم ایجاد معامل ارتباط بیرسون بین الدرجة الكلیة الستبانة 

) 17) وأبعادها والدرجة الكلیة الستبانة (القیادة التحویلیة) وأبعادها، والجدول (الروحي(الذكاء 

بین ذلك: ُ   ی
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  )17الجدول(

 الثانویة الحكومیة مدیري المدارس دى ل الروحيقیم معامالت االرتباط(بیرسون)  بین درجة الذكاء 
  عمان ودرجة ممارستهم للقیادة التحویلیة .العاصمة  في محافظة

  القیادة التحویلیة        

  

  الذكاء الروحي

التأثیر 
- المثالي
  سمات

التأثیر 
- المثالي
  سلوك

الدافعیة 
االستثارة   اإللهامیة

  العقلیة

االعتباریة 
  الفردیة

الدرجة الكلیة 
للقیادة 
  التحویلیة

  **0.75  **0.28  **0.56  **0.57  **0.46  **0.50  المقدرة على التسامي  

  **0.55  **0.29  **0.53  **0.43  **0.53  **0.46  الوعي

  **0.72  **0.42  **0.58  **0.65  **0.59  **0.56  إیجاد المعنى

  **0.63  **0.35  **0.48  **0.57  **0.52  **0.55  االمتنان

  **0.71  **0.39  **0.52  **0.61  **0.64  **0.60  الثقافيالدرجة الكلیة للذكاء 

  )α  ≥ 0.01(** دالة عند 

) وجود عالقة ارتباطیة إیجابیة ذات داللة إحصائیة عند مستوى  17یتبیّن من الجدول (       

)0.01 ≤  αوالدرجة الكلیة للقیادة التحویلیة إذ بلغت قیمة  لروحي) بین الدرجة الكلیة للذكاء ا

)، كما وجدت عالقة ارتباطیة إیجابیة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 0.71معامل االرتباط (

)0.01 ≤ α(  إذ ، وجمیع ابعاد استبانة الذكاء الروحيالقیادة التحویلیة استبانة أبعاد جمیع بین

  ).  0.64) و (0.28تراوحت قیم معامالت االرتباط ما بین (

) في درجة الذكاء α≥0.05حصائیة عند مستوى (إ: هل هناك فروق ذات داللة السؤال الرابع

عمان تُعزى لمتغیرات العاصمة في محافظة الثانویة الحكومیة مدیري المدارس دى ل الروحي

  والخبرة والمؤهل العلمي؟ الجنس
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ً لمتغیراتھ وعلى النحو اآلتي:    تمت اإلجابة عن ھذا السؤال وفقا

 متغیر الجنس:   -أ

مدیري دى ) لالروحيتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة (الذكاء        

عمان تبعًا لمتغیر جنس المعلم، كما تم  العاصمة في محافظة الثانویة الحكومیةالمدارس 

بین ذلك.18) لعینتین مستقلتین والجدول (t-testالتائي ( ختباراال استخدام   ) یُ

  )18الجدول (

(الذكاء  درجةالتائي لعینتین مستقلتین  ل ختبارالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واال
عمان  تبعًا لمتغیر جنس العاصمة في محافظة  الثانویة الحكومیةمدیري المدارس دى )  لالروحي
  المعلم.

عد ُ المتوسط   العدد الجنس الب
  الحسابي

االنحراف 
مستوى   قیمة ت  المعیاري

  الداللة

 المقدرة على التسامي
 3.71 138 ذكور

 

0.63 

4.262 0.005 

 0.34 3.47 182 إناث

 الوعي
 0.58 3.77 138 ذكور

-6.155 0.005 

 0.33 3.46 182 إناث

 إیجاد المعنى
 0.74 3.55 138 ذكور

0.292 0.771 

 0.45 3.53 182 إناث

 االمتنان
 0.68 3.61 138 ذكور

1.934 540.0  

 0.42 3.49 182  اناث

 0.60 3.66 138  ذكور الدرجة الكلیة

3.447 500.0  

 0.29 3.49 182  اناث  
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  ) وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مسـتوى الداللـة 18أظهرت النتائج في الجدول (        

(α≤ 0.001)   الثانویــة مـدیري المـدارس دى لـ الروحـيبــین المتوسـطات الحسـابیة لدرجـة الـذكاء

 عمان من وجهة نظـر المعلمـین تُعـزى لمتغیـر الجـنس فـي الدرجـةالعاصمة  في محافظةالحكومیة 

،  كمــا وجــدت فــروق ذات الــذكور) وكانــت الفــروق لصــالح 3.447الكلیــة إذ بلغــت القیمــة التائیــة (

عـد (≥ α  0.005ئیة عنــد مسـتوى (داللـة إحصـا المقــدرة علـى التســامي)، إذ بلغـت القیمــة ) فــي بُ

 )-6.155وكــذلك فــي بعــد (الــوعي) إذ بلغــت القیمــة التائیــة ( ،الــذكورولصــالح  )4.262التائیــة( 

فلم تكن  المتبقیین البعدیینأما  ،ولصالح الذكور) ≥ α  0.005(وهي دالة احصائیا عند مستوى 

عـــد (0.292هنـــاك فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین الجنســـین، إذ بلغـــت القـــیم التائیـــة ( إیجـــاد ) لبُ

عد ( 1.934)، و(المعنى   .)االمتنان) لبُ

  الخبرة :

مدیري دى لالروحي تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة الذكاء 

لمتغیر  تبعاً  عمان من وجهة نظر المعلمین،العاصمة في محافظة الثانویة الحكومیة المدارس 

بین ذلك.19خبرة المعلم، والجدول (   ) یُ
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  )19الجدول(

مدیري دى لحسب أبعاده ) الروحيلدرجة (الذكاء  المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات
  للمعلم.عمان تبعًا لمتغیر الخبرة العاصمة  محافظة  الثانویة الحكومیة فيالمدارس 

) وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة لمستوى الذكاء 19یُالحظ من الجدول (         

عمان،  تبعًا لمتغیر  العاصمة في محافظة  الثانویة الحكومیة مدیري المدارسدى ل الروحي

عد من أبعاد االستبانة والدرجة الكلیة لألبعاد مجتمعة، إذ حصل أصحاب  الخبرة للمعلم، في كل بُ

اقل من فئة ( یلیهم). 3.65بلغ ( على أعلى متوسط حسابي) فاكثر فئة الخبرة (عشر سنوات

)، في حین جاء أصحاب فئة (من خمس 3.64متوسطهم الحسابي ( ) إذ بلغ خمس سنوات

)، ولتحدید فیما إذا 3.44) بالرتبة األخیرة بمتوسط حسابي (إلى أقل من عشر سنوات سنوات

عد ُ   مستویات متغیر الخبرة  الب
  العدد

  المتوسط الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

 المقدرة على التسامي

 

 0.51 3.66 74  أقل من خمس سنوات

 0.36 3.43 136  من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات 

 0.59 3.70 110    فأكثر  عشر سنوات

 
 الوعي

 0.44 3.59 74  أقل من خمس سنوات

 0.32 3.45 136  من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات 

 0.60 3.77 110    فأكثر  عشر سنوات

 إیجاد المعنى

 0.56 3.69 74  أقل من خمس سنوات

 0.46 3.45 136  من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات 

 0.72 3.53 110    فأكثر  عشر سنوات

 االمتنان
 0.57 3.62 74  أقل من خمس سنوات

 43. 3.44 136  من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات 

 0.64 3.61 110    فأكثر  عشر سنوات

  
  الدرجة الكلیة

 0.47 3.64 74  أقل من خمس سنوات

 0.29 3.44 136  من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات 

 0.57 3.65 110    فأكثر  عشر سنوات
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) تم α ≤ 0.05ة عند مستوى (المتوسطات الحسابیة ذات داللة إحصائی كانت الفروق بین

  ).20وجاءت النتائج كما في الجدول (  (One Way ANOVA)األحادي   تطبیق تحلیل التباین

  

  )20الجدول(

مدیري دى ) لالروحيتحلیل التباین األحادي للفروق بین المتوسطات الحسابیة لدرجة (الذكاء 
وجهة نظر المعلمین تبعًا لمتغیر  عمان من العاصمة في محافظة  الثانویة الحكومیة المدارس 

  الخبرة للمعلم.

 مصدر التباین
مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط 
  ف  المربعات

مستوى 
  الداللة

 المقدرة على التسامي
 

 0.000 10.858 2.549 2 5.099 بین المجموعات

   0.235 317 74.427 داخل المجموعات

    319 79.525 المجموع

 
 الوعي

 0.000 14.049 2.964 2 5.928 المجموعاتبین 

   0.211 317 66.885 داخل المجموعات

    319 72.813 المجموع

 إیجاد المعنى

 0.020 3.936 1.343 2 2.685 بین المجموعات

   0.341 317 108.129 داخل المجموعات

    319 110.815 المجموع

 االمتنان

 0.016 4.200 1.232 2 2.464 بین المجموعات

   0.293 317 92.993 داخل المجموعات

    319 95.458 المجموع

  
  الدرجة الكلیة

 0.000 8.363 1.668 2 3.336 بین المجموعات

   0.199 317 63.227 داخل المجموعات

    319 66.563 المجموع
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مستوى الداللة  ) وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند 20أظهرت النتائج في الجدول (        

)α ≤ 0.05 في محافظة الثانویة الحكومیة مدیري المدارسدى ل الروحي) في درجة الذكاء 

) 8.363عمان تبعًا لمتغیر الخبرة للمعلم، في الدرجة الكلیة إذ بلغت القیمة الفائیة ( العاصمة

) 10.858بین ( ) وفي األبعاد كافة، إذ تراوحت القیم الفائیة ماα ≤ 0.000وبمستوى داللة (

عد  عد 3.936و ( (المقدرة على التسامي)لبُ ) لبعد (إیجاد المعنى)، و 4.20(الوعي)، و() لبُ

، ولمعرفة )α ≤ 0.05() لبعد االمتنان، وهي جمیعها دالة احصائیا عند مستوى الداللة 8.363(

بیّن) 21والجدول (للمقارنات البعدیة،  (Scheffe)شیفیه  اختبار عائدیة هذه الفروق تم استخدام  یُ

  ذلك. 

  )21الجدول(

مدیري المدارس دى نتائج اختبار شیفیه للفروق بین المتوسطات الحسابیة لدرجة الذكاء الروحي ل
الثانویة الحكومیة في محافظة العاصمة عمان  من وجهة نظر المعلمین تبعًا لمتغیر الخبرة 

  للمعلم.

عد  ُ   الب

  
المتوسط   مستویات متغیر المؤهل العلمي

  الحسابي
  

أقل من 
خمس 
  سنوات

من خمس سنوات 
إلى أقل من عشر 

  سنوات
 عشر سنوات

    فأكثر 
  

عد ُ   ب
المقدرة على 

  التسامي

  *- 0.04  *0.23  -  3.66  أقل من خمس سنوات
من خمس سنوات إلى أقل من  

  عشر سنوات
3.43 

   -  0.27 -*  

       3.70  اكثر من عشر سنوات

  الوعي

  
المتوسط 
  الحسابي

  
أقل من 

خمس 
  سنوات

من خمس سنوات 
إلى أقل من عشر 

  سنوات
 عشر سنوات

    فأكثر 
  

  *- 0.17  0.14  -  3.59  أقل من خمس سنوات

من خمس سنوات إلى أقل من  
  عشر سنوات

3.45 
   -  0.32 -*  
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       3.77  اكثر من عشر سنوات

  إیجاد المعنى

  
المتوسط 
  الحسابي

  
أقل من 

خمس 
  سنوات

من خمس سنوات 
أقل من عشر إلى 

  سنوات
 عشر سنوات

    فأكثر 
  

  0.15  *0.24  -  3.69  أقل من خمس سنوات

من خمس سنوات إلى أقل من  
  عشر سنوات

3.45 
   -  0.08 -  

       3.53  اكثر من عشر سنوات

  االمتنان

المتوسط   
  الحسابي

  

أقل من 
خمس 
  سنوات

من خمس سنوات 
إلى أقل من عشر 

  سنوات
 عشر سنوات

    فأكثر 
  

  0.01  0.18  -  3.62  أقل من خمس سنوات

من خمس سنوات إلى أقل من  
  عشر سنوات

3.44    -  0.17 -*  

       3.61  اكثر من عشر سنوات

  الدرجة الكلیة

المتوسط   
  الحسابي

  

أقل من 
خمس 
  سنوات

من خمس سنوات 
إلى أقل من عشر 

  سنوات
 عشر سنوات

    فأكثر 
  

  - 0.01  *0.20  - 3.64  أقل من خمس سنوات

من خمس سنوات إلى أقل من  
  عشر سنوات

3.44    -  0.21* -  

  -      3.65  اكثر من عشر سنوات

مستوى الذكاء ) أن الفروق بین المتوسطات الحسابیة في 21یُالحظ من الجدول (        

، في الدرجة الكلیة،  تُعزى العاصمةالثانویة الحكومیة في محافظة  مدیري المدارسدى ل الروحي

عدي ( وكذلك )، أكثر من عشر سنواتن لدیهم سنوات خبرة (ممّ لألفراد  المقدرة على في بُ

أكثر من خمس ن لدیهم سنوات خبرة  () فإن الفروق تُعزى لصالح األفراد ممّ الوعي)، و(التسامي

  ، وفي بُعدي (إیجاد المعنى) و(االمتنان) للذین لدیهم خبرة (أقل من عشر سنوات). سنوات) 
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  المؤهل العلمي:

دى (الروحي) لتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة الذكاء 
عمان من وجهة نظر المعلمین تبعًا العاصمة في محافظة  الثانویة الحكومیة المدارسمدیري 

بین ذلك.22لمتغیر المؤهل العلمي، والجدول (   ) یُ

  )22جدول(ال

مدیري المدارس دى لوأبعاده ) الروحي(الذكاء  لدرجة المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات
 .عمان تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي للمعلمین العاصمة في محافظةالثانویة الحكومیة 

عد ُ   االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العدد  مستویات متغیر الخبرة  الب

 المقدرة على التسامي
 0.58 3.78 140  بكالوریوس فما دون

 0.35 3.37 88  عاليدبلوم 

 0.35 3.46 92  ماجستیر فما فوق

 الوعي
 0.56 3.77 140  بكالوریوس فما دون

 0.34 3.42 88  دبلوم عالي

 0.36 3.49 92  ماجستیر فما فوق

 إیجاد المعنى
 0.67 3.74 140  بكالوریوس فما دون

 0.49 3.49 88  دبلوم عالي

 0.39 3.27 92  ماجستیر فما فوق

 االمتنان
 0.61 3.80 140  بكالوریوس فما دون

 0.41 3.38 88  دبلوم عالي

 0.37 3.30 92  ماجستیر فما فوق

 0.57 3.77 140  بكالوریوس فما دون  الدرجة الكلیة

 0.26 3.42 88  دبلوم عالي

 0.23 3.38 92  ماجستیر فما فوق

) وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة لدرجة الذكاء 22من الجدول ( یُالحظ

في محافظة عمان من وجهة نظر المعلمین، وفقًا  الثانویة الحكومیة مدیري المدارسدى ل الروحي

عد من أبعاد االستبانة والدرجة الك لیة، إذ حصل لمتغیر المؤهل العلمي للمعلمین في كل بُ

)، تاله 3.77على أعلى متوسط حسابي بلغ (ا دون)فم بكالوریوس(أصحاب المؤهل العلمي
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). بینما 3.42) بالرتبة الثانیة إذ بلغ متوسطهم الحسابي (دبلوم عاليأصحاب المؤهل العلمي (

) بالرتبة الثالثة واألخیرة بمتوسط حسابي ماجستیر فما فوقجاء أصحاب المؤهل العلمي ( 

وسطات الحسابیة ذات داللة إحصائیة عند )، ولتحدید فیما إذا كانت الفروق بین المت3.38(

 (One Way ANOVA)) تم تطبیق تحلیل التباین األحادي α ≤ 0.05مستوى الداللة (

  ).23وجاءت النتائج كما في الجدول (

  )23الجدول (

دى ل وأبعاده )الروحي(الذكاء  درجةتحلیل التباین األحادي للفروق بین المتوسطات الحسابیة ل
في محافظة عمان من وجهة نظر المعلمین تبعًا لمتغیر  الثانویة الحكومیةمدیري المدارس 

  المؤهل العلمي للمعلم.

مجموع  مصدر التباین
  المربعات

متوسط   درجة الحریة
  المربعات

مستوى   ف
  الداللة

 المقدرة على التسامي

 0.000 25.011 5.419 2 10.839 بین المجموعات

   0.217 317 68.687 داخل المجموعات

    319 79.525 المجموع

 الوعي

 0.000 19.954 4.071 2 8.142 بین المجموعات

   0.204 317 64.672 داخل المجموعات

    319 72.813 المجموع

 إیجاد المعنى

 0.000 20.201 6.263 2 12.527 بین المجموعات

   0.310 317 98.288 داخل المجموعات

    319 110.815  المجموع

 االمتنان

 0.000 34.274 8.486 2 16.972 بین المجموعات

   0.248 317 78.486 داخل المجموعات

    319 95.458 المجموع
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  الدرجة الكلیة

 0.000 31.152 5.467 2 10.934 بین المجموعات

   0.175 317 55.629 داخل المجموعات

    319 66.563 المجموع

  

ـــدول ( ــائج فـــــي الجــ ـــرت النتـــ ـــد مســـــتوى 23أظهــ         ) وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائیة عنــ

 ) α  ≤ 0.05 فـي محافظـة  الثانویـة الحكومیـة مـدیري المـدارسدى لـ الروحـي) فـي درجـة الـذكاء

ـــت قیمــــة "ف" ( ــــم، إذ بلغـ ــي للمعل ـــل العلمــ ــر المؤهـ ــًا لمتغیــ ـــان تبعــ ــــة 31.152عمـ ) وبمســــتوى دالل

فـي األبعـاد كافـة  )α  ≤ 0.000(د مسـتوى  فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـال كانـت) كمـا 0.000(

عـــد 19.954و( (المقــدرة علـــى التســامي)، ) لبعــد 25.011إذ تراوحــت القــیم الفائیـــة مــا بـــین ( ) لبُ

 عائدیــةولمعرفــة متنــان)، إل) لبعـد (ا34.274) لبعــد (إیجــاد المعنــى)، و (20.201(الـوعي)، و (

بیّن) 24للمقارنات البعدیة، والجدول ( (Scheffe)شیفیه  اختبار استخدامهذه الفروق تم    ذلك.  یُ
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  )24الجدول(

مدیري المدارس دى نتائج اختبار شیفیه للفروق بین المتوسطات الحسابیة لدرجة الذكاء الروحي ل
الثانویة الحكومیة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمین تبعًا لمتغیر المؤهل 

  العلمي للمعلم.

عدال ُ   ب
  

  
  مستویات متغیر المؤهل العلمي

لمتوسط ا
  الحسابي

  
بكالوریوس 

  دبلوم عالي  فما دون
ماجستیر فما 

  فوق
  

المقدرة على 
  التسامي

  *0.32  *0.41  -  3.78  بكالوریوس فما دون
  - 0.09  -    3.37  دبلوم عالي

       3.46  ماجستیر فما فوق

  الوعي

  
المتوسط 
  الحسابي

  
بكالوریوس 

  دبلوم عالي  فما دون
ماجستیر فما 

  فوق
  

  *0.29  *0.35  -  3.77  بكالوریوس فما دون
  - 0.06  -    3.42  دبلوم عالي

       3.49  ماجستیر فما فوق

  إیجاد المعنى

  
المتوسط 
  الحسابي

  
بكالوریوس 

  دبلوم عالي  فما دون
ماجستیر فما 

  فوق
  

  *0.47  *0.25  -  3.74  بكالوریوس فما دون
  *0.22     3.49  دبلوم عالي

       3.27  ماجستیر فما فوق

  االمتنان

  المتوسط الحسابي  
  

أقل من 
خمس 
  سنوات

من خمس 
سنوات إلى أقل 

من عشر 
  سنوات

 عشر سنوات
  فأكثر
  

  *0.50  *0.42  - 3.80  بكالوریوس فما دون

  0.08     3.38  دبلوم عالي
       3.30  ماجستیر فما فوق

  الدرجة الكلیة

  المتوسط الحسابي  
  

بكالوریوس 
  دبلوم عالي  دون فما

ماجستیر فما 
  فوق
  

  0.39  *0.35  - 3.77  بكالوریوس فما دون
  0.03  -    3.42  دبلوم عالي

  -      3.38  ماجستیر فما فوق
  )α ≤ 0.05عند مستوى ( (*) داللة إحصائیاً 
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 مستوى الذكاء الروحي) أن الفروق بین المتوسطات الحسابیة في 24یُالحظ من الجدول (       

، في الدرجة الكلیة،  تُعزى لألفراد العاصمةالثانویة الحكومیة في محافظة  مدیري المدارسدى ل

ن یحملون مؤهل علمي (بكالوریوس فما دون)،  أما بالنسبة لألبعاد األربعة فكانت الفروق ممّ 

لصالح فئة (بكالوریوس فما دون) عند مقارنتها مع الفئتین االخریین، فضًال عن ذلك، كانت 

وق لصالح فئة (دبلوم عالي) عند مقارنتها مع فئة (ماجستیر فما فوق) بالنسبة لبعد (إیجاد الفر 

  معنى).

: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الخامس، الذي نصه: هل هناك فروق ذات داللة  خامسًا

في  الثانویة الحكومیة ) في درجة ممارسة مدیري المدارسα≥0.05حصائیة عند مستوى (إ

  محافظة عمان للقیادة التحویلیة تُعزى لمتغیرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي؟

  تمت اإلجابة عن هذا السؤال وفقًا لمتغیراته وعلى النحو اآلتي: 

 متغیر الجنس:   -أ

ممارسة مدیري  ودرجةتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب      

تبعًا لمتغیر جنس  للقیادة التحویلیة عمان العاصمة في محافظة الثانویة الحكومیة المدارس

بین ذلك.26) لعینتین مستقلتین والجدول (t-testالتائي ( ختباراال استخدامالمعلم، كما تم    ) یُ
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  )25الجدول(

لدرجة ممارسة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واالختبار التائي لعینتین مستقلتین 
  مدیري المدارس الثانویة الحكومیة في محافظة عمان للقیادة  التحویلیة تبعًا لمتغیر جنس المعلم.

عد ُ االنحراف   المتوسط الحسابي  العدد الجنس الب
مستوى   قیمة ت  المعیاري

  الداللة

تسما- المثاليالتأثر   0.81 3.46 138 ذكور 
1.842 0.066 

 0.59 3.32 182 إناث

 0.70 3.68 138 ذكور سلوك- المثاليالتأثیر 
3.811 0.000 

 0.53 3.41 182 إناث

 الدافعیة اإللهامیة
 0.72 3.51 138 ذكور

0.557 0.578 
 0.58 3.47 182 إناث

 االستثارة العقلیة
 0.77 3.42 138 ذكور

0.715 0.475 
 0.48 3.37 182  اناث

 0.89 3.50 138  ذكور االعتباریة الفردیة
1.066-  0.287 

 1.20 3.63 182  اناث  

-1.174 0.70 3.51 138  ذكور  الدرجة الكلیة  0.241 

   0.40 3.44 182  اناث  

) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 25أظهرت النتائج في الجدول (

 الثانویة الحكومیة ین المتوسطات الحسابیة لدرجة ممارسة مدیري المدارسب) α≤ 0.05الداللة (

عمان للقیادة التحویلیة من وجهة نظر المعلمین تُعزى لمتغیر جنس المعلم العاصمة في محافظة 

بینما وجدت ، )0.241) بمستوى داللة (- 1.174في الدرجة الكلیة، إذ بلغت القیمة التائیة (

) وهي دالة 3.811سلوك) إذا بلغت قیمة ف (-عد (التاثیر المثاليفروق دالة احصائیا في بُ 

لم تكن الفروق دالة احصائیا بعاد فأل، أما بالنسبة لبقیة ا)α  ≤ 0.000(احصائیا عند مستوى 

عد 1.842التائیة ( ةالقیم بلغتإذ فقد  عد 0.557بلغت ((التأثیر المثالي سمات) ، و ) لبُ ) لبُ

  .)االعتباریة الفردیة(عد ) لبُ -1.066و ( )عد (االستثارة العقلیةلبُ ) 0.715الدافعیة االلهامیة) و((
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  الخبرة :

 تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة ممارسة مدیري المدارس         
عمان للقیادة التحویلیة تبعًا لمتغیر الخبرة للمعلم،  العاصمة في محافظة الثانویة الحكومیة

بین ذلك.26والجدول (   ) یُ

  )26الجدول (

لدرجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة الحكومیة في  المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات
  محافظة عمان للقیادة التحویلیة تبعًا لمتغیر الخبرة للمعلم.

عد ُ   مستویات متغیر الخبرة  الب
المتوسط   العدد

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

سمات  - التأثر المثالي  
 0.63 3.57 74  أقل من خمس سنوات

 0.58 3.31 136  من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

 0.83 3.35 110  فأكثر عشر سنوات

 سلوك- التأثیر المثالي

 0.62 3.73 74  أقل من خمس سنوات

 0.49 3.39 136  من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

 0.72 3.56 110  فأكثر عشر سنوات

 الدافعیة اإللهامیة

 0.63 3.80 74  سنواتأقل من خمس 

 0.53 3.45 136  من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

 0.72 3.33 110  فأكثر عشر سنوات

  االستثارة العقلیة

 0.52 3.51 74  أقل من خمس سنوات

 0.45 3.37 136  من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

 0.82 3.33 110  فأكثر عشر سنوات

 االعتباریة الفردیة

 0.49 3.61 74  من خمس سنواتأقل 

 0.56 3.52 136  من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

 1.69 3.62 110  فأكثر عشر سنوات

  الدرجة الكلیة
 0.47 3.64 74  أقل من خمس سنوات

 0.30 3.41 136  من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

 0.78 3.44 110  فأكثر عشر سنوات
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) وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة لدرجة ممارسة 26الجدول (یُالحظ من        

في محافظة عمان، للقیادة التحویلیة تبعًا لمتغیر الخبرة للمعلم،  الثانویة الحكومیة مدیري المدارس

عد من أبعاد االستبانة والدرجة الكلیة، إذ حصل أصحاب فئة الخبرة من ( أقل من خمس في كل بُ

) عشر سنوات فاكثر). وجاء أصحاب فئة الخبرة (3.64على متوسط حسابي بلغ () على أسنوات

من خمس سنوات إلى )، في حین جاء أصحاب فئة الخبرة (3.44بالرتبة الثانیة بمتوسط حسابي(

)، ولتحدید فیما إذا كانت الفروق بین 3.41) بالرتبة األخیرة بمتوسط حسابي (عشر سنوات

) تم تطبیق تحلیل α ≤ 0.05داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (المتوسطات الحسابیة ذات 

  ).27النتائج كما في الجدول(وجاءت   (One Way ANOVA)التباین األحادي 

  )27الجدول(

تحلیل التباین األحادي للفروق بین المتوسطات الحسابیة لدرجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة 
  التحویلیة من وجهة نظر المعلمین تبعًا لمتغیر الخبرة للمعلم.الحكومیة في محافظة عمان للقیادة 

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

متوسط   درجة الحریة
  المربعات

مستوى   ف
  الداللة

 -التأثیر المثالي
 سمات

 0.028 3.619 1.713 2 3.426 بین المجموعات

   473. 317 150.058 داخل المجموعات

    319 153.484 المجموع

 سلوك-التأثیر المثالي

 0.001 7.675 2.825 2 5.650 بین المجموعات

   368. 317 116.673 داخل المجموعات

    319 122.323 المجموع

 الدافعیة اإللهامیة

 0.000 12.777 4.958 2 9.915 بین المجموعات

   388. 317 122.998 داخل المجموعات

    319 132.914 المجموع
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العقلیةاالستثارة   

 0.152 1.893 719. 2 1.437 بین المجموعات

   380. 317 120.381 داخل المجموعات

    319 121.819 المجموع

  
  االعتباریة الفردیة

 0.702 355. 416. 2 833. بین المجموعات

   1.174 317 372.267 داخل المجموعات

    319 373.100 المجموع

 الدرجة الكلیة
 0.009 4.805 1.425 2 2.851 بین المجموعات

   297. 317 94.033 داخل المجموعات

    319 96.884 المجموع

  

 ≥ α) وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى (27أظهرت النتائج في الجدول (  

في محافظة عمان للقیادة التحویلیة  الثانویة الحكومیة ) في درجة ممارسة مدیري المدارس0.05

التأثیر ( سمات) و-االبعاد (التأثیر المثاليتبعًا لمتغیر الخبرة للمعلم، في الدرجة الكلیة وفي 

) وبمستوى 4.805)، و(الدافعیة اإللهامیة)، فقد بلغت قیمة "ف" للدرجة الكلیة (سلوك-المثالي

عد(التاثیر المثالي0.009( بلغت  سلوك)- ) ولبعد (التأثیر المثالي3.619سمات) بلغت (-)، ولبُ

عد "الدافعیة اإللهامیة" فقد بلغت قیمة "ف" 0.001) وبمستوى (7.657( ). أما بالنسبة لبُ

 ≥ α)، ولم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى (0.000) وبمستوى (12.777(

) و 1.893إذ بلغت قیمتا "ف" ( ) في بعدي (االستثارة العقلیة) و (االعتباریة الفردیة)،0.05

ف عائدیة الفروق تم ) على التوالي، 0.355( للمقارنات  (Scheffe)شیفیه  اختبار استخدامولتعرّ

بیّن) 28البعدیة، والجدول (   ذلك. یُ
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  )28الجدول(

نتائج اختبار شیفیه للفروق بین المتوسطات الحسابیة لدرجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة 
الحكومیة في محافظة العاصمة عمان  للقیادة التحویلیة من وجهة نظر المعلمین تبعًا لمتغیر 

  الخبرة للمعلم.

عد ُ   ب
  

  مستویات متغیر المؤهل العلمي
المتوسط 
  الحسابي

  

أقل من خمس 
  سنوات

من خمس سنوات إلى 
  أقل من عشر سنوات

 عشر سنوات
  فأكثر
  

التأثیر 
-المثالي
  سمات

  0.22  *0.26  - 3.57  خمس سنواتأقل من 
  -0.04  -   3.31  من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات 

 3.35    فأكثر  عشر سنوات
    -  

التأثیر 
–المثالي 
  سلوك

  
المتوسط 
  الحسابي

  

أقل من خمس 
  سنوات

من خمس سنوات إلى 
  أقل من عشر سنوات

 عشر سنوات
  فأكثر
  

 3.73  أقل من خمس سنوات
-  0.34*  0.17  

 3.39  من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات 
  -  0.16-  

 3.56    فأكثر  عشر سنوات
    -  

الدافعیة 
  االلهامیة

  
المتوسط 
  الحسابي

  

أقل من خمس 
  سنوات

من خمس سنوات إلى 
  أقل من عشر سنوات

 عشر سنوات
  فأكثر
  

 3.80  أقل من خمس سنوات
-  0.35*  0.47*  

 3.45  من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات 
  -  0.12  

 3.33    فأكثر  عشر سنوات
    -  

الدرجة 
  الكلیة

المتوسط   
  الحسابي

  

أقل من خمس 
  سنوات

من خمس سنوات إلى 
  أقل من عشر سنوات

 عشر سنوات
  فأكثر
  

 3.64  أقل من خمس سنوات
-  0.23*  0.20*  

 3.41  من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات 
  -  0.03-  

 3.44    فأكثر  عشر سنوات
    -  
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) أن الفروق بین المتوسطات الحسابیة في درجة ممارسة مدیري 28یُالحظ من الجدول (       

كانت لصالح المعلمین ذوي في محافظة عمان للقیادة التحویلیة،  الثانویة الحكومیة المدارس

سنوات فأكثر) في الدرجة الكلیة،  وفي بعد الخبرة (أقل من خمس سنوات)، وذوي الخبرة (عشر 

"الدافعیة االلهامیة"، بینما كانت الفروق لصالح المعلمین ذوي الخبرة (أقل من خمس سنوات) فقط 

  سلوك".-سمات" و"التأثیر المثالي- في بعدي "التاثیر المثالي

  المؤھل العلمي:

 درجة ممارسة مدیري المدارستم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ل      

في محافظة العاصمة عمان للقیادة التحویلیة من وجهة نظر المعلمین تبعًا  الثانویة الحكومیة

بین ذلك.29لمتغیر المؤهل العلمي للمعلم، والجدول (   ) یُ
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  )29الجدول (

الثانویة الحكومیة في لدرجة ممارسة مدیري المدارس  المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات
  محافظة  العاصمة عمان للقیادة التحویلیة  تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي  للمعلم.

  

عد ُ   لمؤهل العلميمستویات متغیر ا  الب
  العدد

  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي

 التأثر المثالي سمات

 

 0.77 3.64 140  بكالوریوس فما دون

 0.53 3.17 88  دبلوم عالي

 0.58 3.20 92  ماجستیر فما فوق

 
 سلوك-التأثیر المثالي

 0.68 3.80 140  بكالوریوس فما دون

 0.44 3.40 88  دبلوم عالي

 0.47 3.23 92  ماجستیر فما فوق

 الدافعیة اإللهامیة

 0.64 3.81 140  بكالوریوس فما دون

 0.55 3.43 88  دبلوم عالي

 0.45 3.07 92  ماجستیر فما فوق

 
 االستثارة العقلیة

 

 0.60 3.57 140  بكالوریوس فما دون

 0.42 3.32 88  دبلوم عالي

  ماجستیر فما فوق
92 3.18 0.72 

  
 االعتباریة الفردیة

 1.39 3.94 140  بكالوریوس فما دون

 0.38 3.45 88  دبلوم عالي

 0.78 3.14 92  ماجستیر فما فوق

  الدرجة الكلیة

 0.60 3.75 140  بكالوریوس فما دون

 0.27 3.35 88  دبلوم عالي

 0.47 3.16 92  ماجستیر فما فوق
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) وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة لمستوى ممارسة 29یتبیّن من الجدول (        

عمان للقیادة التحویلیة من وجهة نظر العاصمة في محافظة  الثانویة الحكومیة مدیري المدارس

عد من أبعاد االستبانة والدرجة الكلیة، إذ  لهمالمعلمین، وفقًا لمتغیر المؤهل العلمي  ُ في كل ب

)، 3.75) على أعلى متوسط حسابي بلغ (بكالوریوس فما دونحصل أصحاب المؤهل العلمي (

). بینما جاء 3.35لحسابي() إذ بلغ متوسطهم ادبلوم عاليتاله أصحاب المؤهل العلمي (

)، 3.16) بالرتبة الثالثة واألخیرة بمتوسط حسابي (ماجستیر فما فوقأصحاب المؤهل العلمي (

 ≥ αولتحدید فیما إذا كانت الفروق بین المتوسطات الحسابیة ذات داللة إحصائیة عند مستوى (

وجاءت النتائج كما في  (One Way ANOVA)) تم تطبیق تحلیل التباین األحادي 0.05

  ).30الجدول (
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  )30الجدول (

تحلیل التباین األحادي للفروق بین المتوسطات الحسابیة لدرجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة 
الحكومیة في محافظة عمان للقیادة التحویلیة من وجهة نظر المعلمین تبعًا لمتغیر المؤهل 

  العلمي للمعلم.

  درجة الحریة  مجموع المربعات التباینمصدر 
متوسط 
  المربعات

  مستوى الداللة  ف

سمات -التأثیر المثالي  

 0.005 18.797 8.136 2 16.272 بین المجموعات

   0.433 317 137.212 داخل المجموعات

    319 153.484 المجموع

 سلوك-التأثیر المثالي

 0.003 30.899 9.978 2 19.956 بین المجموعات

   0.323 317 102.367 داخل المجموعات

    319 122.323 المجموع

 الدافعیة اإللهامیة

 0.000 48.492 15.569 2 31.138 بین المجموعات

   0.321 317 101.776 داخل المجموعات

    319 132.914 عالمجمو 

 االستثارة العقلیة

 0.000 12.351 4.403 2 8.807 بین المجموعات

   0.357 317 113.012 المجموعاتداخل 

    319 121.819 المجموع

  
  

  االعتباریة الفردیة

 0.000 17.693 18.733 2 37.466 بین المجموعات

   1.059 317 335.634 داخل المجموعات

    319 373.100 المجموع

 الدرجة الكلیة

 0.000 43.594 10.449 2 20.899 بین المجموعات

   0.240 317 75.985 داخل المجموعات

    319 96.884 المجموع
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 ≥ α) وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى (30أظهرت النتائج في الجدول (       

في محافظة عمان للقیادة التحویلیة  الثانویة الحكومیة ) في درجة ممارسة مدیري المدارس0.05

تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي للمعلم، في الدرجة الكلیة وفي األبعاد كافة، فقد بلغت القیمة الفائیة 

). وتراوحت القیم الفائیة لألبعاد الخمسة ما 0.000) وبمستوى داللة (43.594للدرجة الكلیة (

عد   )18.797بین ( ) لبعد 30.899( و)،0.005وبمستوى داللة ( سمات)-(التأثیر المثاليلبُ

) لبعد (الدافعیة االلهامیة) 48.492) و (0.003سلوك) وبمستوى داللة (-(التأثیر المثالي

)، و 0.000) لبعد (االستثارة العقلیة) وبمستوى داللة (12.351) ، و (0.000وبمستوى داللة (

عد 17.693(   ).0.000( (االعتباریة الفردیة)، وبمستوى داللة) لبُ

ف عائدیة الفروق تم   للمقارنات البعدیة،  (Scheffe)شیفیه  اختبار استخدامولتعرّ

بیّن) 31والجدول(   ذلك.  یُ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



104 
 

  )31الجدول(

نتائج اختبار شیفیه للفروق بین المتوسطات الحسابیة لدرجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة 
التحویلیة من وجهة نظر المعلمین تبعًا لمتغیر المؤهل الحكومیة في محافظة عمان  للقیادة 

  العلمي  للمعلم.

  بُعد
  

  دبلوم عالي  بكالوریوس فما دون  المتوسط الحسابي  مستویات متغیر المؤهل العلمي
  ماجستیر فما فوق

  

-التأثیر المثالي
  سمات

 3.64  بكالوریوس فما دون
 -  0.47*  0.44*  

  - 0.02  -    3.17  دبلوم عالي

  -      3.20  ماجستیر فما فوق

–التاثیر المثالي 
  سلوك

  
  المتوسط الحسابي

  
  دبلوم عالي  بكالوریوس فما دون

  ماجستیر فما فوق
  

 3.80  بكالوریوس فما دون
 -  0.40*  0.57*  

  0.16  -    3.40  دبلوم عالي

  -      3.23  ماجستیر فما فوق

  الدافعیة االلهامیة

  
  المتوسط الحسابي

  دبلوم عالي  دونبكالوریوس فما   
  ماجستیر فما فوق

  

  *0.74  *0.38  -  3.81  بكالوریوس فما دون

  *0.37  -    3.43  دبلوم عالي

  -      3.07  ماجستیر فما فوق

  االستثارة العقلیة 

  المتوسط الحسابي  
  

  دبلوم عالي  بكالوریوس فما دون
  ماجستیر فما فوق

  
  *0.39  *0.24  -  3.57  بكالوریوس فما دون

  0.14  -    3.32  عاليدبلوم 

  -      3.18  ماجستیر فما فوق

  االعتباریة الفردیة

  المتوسط الحسابي  
  دبلوم عالي  بكالوریوس فما دون  

  ماجستیر فما فوق
  

  *0.79  *0.49  -  3.94  بكالوریوس فما دون

  0.31  -    3.45  دبلوم عالي

  -      3.14  ماجستیر فما فوق

  الدرجة الكلیة 

  المتوسط الحسابي  
  

  دبلوم عالي  بكالوریوس فما دون
  ماجستیر فما فوق

  
  *0.59  *0.40  -  3.75  بكالوریوس فما دون

  *0.20  -    3.35  دبلوم عالي

  -      3.16  ماجستیر فما فوق
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) أن الفروق بین المتوسطات الحسابیة في درجة ممارسة مدیري 31یُالحظ من الجدول (        

كانت لصالح المعلمین من فئة المدارس الثانویة الحكومیة في محافظة عمان للقیادة التحویلیة، 

"بكالوریوس فما دون"، وفئة "دبلوم عالي"  في الدرجة الكلیة، وفي األبعاد الخمسة كافة، فضالً 

مین من فئة "دبلوم عالي" عند مقارنتهم مع المعلمین فئة "ماجستیر عن وجود فروق لصالح المعل

  فما فوق".
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  الفصل الخامس

  مناقشة نتائج الدراسة والتوصیات
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  الفصل الخامس

  مناقشة نتائج الدراسة والتوصیات

أسئلة الدراسة         نتائج التي تم التوصل إلیها في ضوء الاشتمل هذا الفصل على مناقشة       
  :وكما یأتي

ما درجة الذكاء الروحي لدى مدیري "على  نصینتائج السؤال األول الذي  : مناقشة أوالً 

  ؟"المدارس الثانویة الحكومیة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمین

مدیري المدارس دى الذكاء الروحي ل) الى أن درجة 6(أشارت النتائج في الجدول         

كانت متوسطة  الثانویة الحكومیة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمین

وقد یستدل من هذه النتیجة أن المعلمین   )0.46وانحراف معیاري  ( )3.56بمتوسط حسابي (

. وحیث أن هذه الدرجة المتوسطة لیست  اً یرون في مدیریهم أن ذكاءهم الروحي متوسط

بمستوى الطموح إال أنها لیست سلبیة . وربما تعود هذه النتیجة إلى أن المدیرین لم یكن 

لدیهم تصور واضح عن ماهیة هذا النوع من الذكاء , ومایعنیه , أو أنهم لم یدركوا أهمیته , 

القة المدیر بخالقه دون النظر أو تم النظر الیه من زاویة دینیة وشخصیة , إقتصرت على ع

إلى أهمیة هذا الذكاء في التعامل مع اآلخرین داخل المؤسسة التربویة . وقد تعزى هذه 

النتیجة المتوسطة أیضًا إلى قلة اإلهتمام من جانب المدیرین بالذكاء الروحي وبأبعاده , وربما 

ن المدیرین في إمن ذلك , فكانت نظرتهم قاصرة إلى مایهدف إلیه هذا الذكاء . وعلى الرغم 

لیها , تتوافر لدیهم درجة مقبولة من الذكاء الروحي تمكنهم إالتوصل  ضوء النتائج التي تمّ 

  من أداء مهماتهم اإلنسانیة واإلداریة وفقًا لما مطلوب منهم . 
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) لكنها اختلفت مع 2012واتفقت هذه الدراسة مع ماتوصلت الیه دراسة الربیع (      

) واللتین توصلتا إلى أن  درجة الذكاء 2016) وصیوان (2012خفاف وناصر (دراستي ال

  الروحي كانت مرتفعة .

  ألبعاد الذكاء الروحي فقد تمت مناقشتها على النحو اآلتي: أما بالنسبة 

عد 1   الوعي : بُ

عد كانت الكلیة لهذا الدرجة ) أن ال7أظهرت النتائج في الجدول (        إذ بلغ  متوسطة ,بُ

. وقد تعزى هذه النتیجة إلى أن  )0.49) بانحراف معیاري (3.59المتوسط الحسابي (

مدیري المدارس الثانویة الحكومیة في محافظة العاصمة عمان یؤدون ماعلیهم من فروض 

اإللتزام بأداء هذه الفریضة وربما حث المعلمین ضة الصالة , و دینیة یومیة وبخاصة فری

ن على اإللتزام باألمور الدینیة , وأدائها بأوقاتها , وقد تعود هذه النتیجة إلى والعاملین اآلخری

كون المدیرین من الذین یجیدون اإلصغاء , فهم یستمعون جیدا لما یقال لهم , ویستجیبون 

لما یطلب منهم , في ضوء اإلمكانات المتاحة . وقد تنسب هذه النتیجة إلى أن المدیرین 

من  اقاط اإلتفاق مع اآلخرین عند حدوث خالف أو صراع , لیتمكنو أنفسهم یبحثون عن ن

ن تعزى أو أمن التفاهم بین الطرفین وتجاوز السلبیات وحل الخالفات .  مناسب تحقیق قدر

من  خرین بدالً آللى مشاعرهم عند تعاملهم مع اإن المدیرین یحتكمون ألى إهذه النتیجة 

قوم به المدیرون من محافظة یلما  النتیجة انعكاساً هذه جاءت لى العقل , وربما إحتكام إلا

رتها بطرق اقف عندما تصبح المواقف معقدة وتصعب اداعلى توازنهم والسیطرة على المو 

لتغلب لالء المدیرون الى مراجعة المواقف التي واجهوها باستمرار ؤ ه أفاعلة . ولذلك فقد یلج

المدیرون من  هالنتیجة كذلك الى ما یمتلكیة مشكلة . وقد تعزى هذه أقبة وتجاوز أیة ععلى 
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ملین ومشاعرهم, والتعامل معهم بطریقة تتناسب وتلك افراد العألاحساس مرتفع فیما یتعلق با

ن تعدد العقول خیر من العقل الواحد, لذلك فهم یعتمدون على أیمانهم بإعن  الً ضالمشاعر, ف

  عن نظرتهم لتلك  االشیاء والمواقف .ن اختلفت إ شیاء والمواقف حتى و ألیة اؤ العاملین في ر 

عد . 2    المقدرة على التساميبُ

عد كانت متوسطة , بمتوسط ن الدرجة الكلیة لهذا البُ أ) 8اشارت النتائج في الجدول (         

ن المدیرین یراعون ألى إ) . وقد تنسب هذه النتیجة 0.50) وانحراف معیاري (3.57حسابي (

مون رین یقدین المدألى إ. وربما تعود  كافیاً  بها, ویعیرونها اهتماماً خرین ویهتمون آلمشاعر ا

یجابیة عن ممارساتهم ونشاطاتهم وادارتهم لمدارسهم . إصورة وا لیعكس لدیهم في العمل فضل ماأ

و أثناء تعاملهم مع المعلمین أمن التعاطف في  رین یبدون نوعاً ین المدألى إو تعزى هذه النتیجة أ

قوال ألخرین لكسب ودهم ورضاهم وتعاونهم , ولذلك فقد یتغاضى المدیرون عن اآلملین ااالع

نفسهم , مما قد یزید في أخرى من العاملین أو ألیهم بطریقة إو تصل أالسلبیة التي یسمعونها 

خرین آلن المدیرین یعاملون األى إقبول المدیرین من العاملین معهم . وربما تعود هذه النتیجة 

ل من الطریقة أو األسلوب الذي یتعامل به العاملون مع مدیریهم . وقد تنسب هذه فضأبطریقة 

النتیجة أیضًا الى مقدرة المدیرین على ممارسة اإلتصال والتواصل مع العاملین في مدارسهم 

ة , بحیث یمكن من خاللها التغلب على كثیر من السلبیات في العمل . لبطریقة إیجابیة وفاع

المدیرین ربما یحتكمون إلى ضمائرهم في كثیر من المواقف التي یواجهونها  فضال عن ذلك فإن

, فیشعر العاملون باإلطمئنان والراحة النفسیة , وقد تعود هذه النتیجة كذلك إلى ما یمتلكه 

المدیرون من اإلیثار , بتفضیل اآلخرین علیهم , وهذا من شأنه أن یضفي مناخًا إیجابیًا على 

  المدارس .طبیعة العمل في 



110 
 

عد  -3   االمتنانبُ

عد الكلیة لدرجة ال) أن 9الجدول (یبدو من النتائج في          ، إذ بلغ متوسطةكانت  االمتنانبُ

. وقد تنسب  هذه النتیجة الى تواضع )0.55) بانحراف معیاري (3.54المتوسط الحسابي (

عن هؤالء  اً ایجابی اً تصور المدیرین في سلوكهم وفي أثناء تعاملهم مع العاملین , مما یعطي 

المدیرین , یدفع األفراد إلى بذل مزید من الجهد لتحقیق األهداف المدرسیة , واإلقتداء بسلوك 

مدیریهم , كما أن إتصاف المدیرین بالصدق قوًال وفعًال , یعد عامًال محفزًا للعاملین لإلقتداء بهم 

یرة العمل التربوي ویحقق األهداف المرجوة . ما قد یؤثر إیجابیًا في مسوالسیر وفق تصرفاتهم , مّ 

وربما عكست هذه النتیجة درجة اإلهتمام التي یولیها المدیرون للعاملین معهم والعمل على تلبیة 

باهللا سبحانه وتعالى یبدو  اً احتیاجاتهم المقبولة والمعقولة . أو أن لدى هؤالء المدیرین إیمان

اء تفاعلهم مع العاملین , أو عندما یواجهون بعض واضحًا من خالل سلوكهم الیومي في أثن

ما قد یعزز التفاف العاملین حول مدیریهم . وربما المشكالت سواء أكانت شخصیة أم إداریة . مّ 

 عكست هذه النتیجة تفاعل المدیرین وانسجامهم مع المعلمین واإلداریین في المدرسة من خالل ما

متنان لمن یق   دم لهم المساعدة ویعینهم في إنجاز مهماتهم .یقدمونه من شكر وتقدیر وإ

وقد تعود هذه النتیجة إلى أن المدیرین یعدون قدوة لآلخرین من حیث إلتزامهم بالنظام         

  وتقدیرهم لجهود اآلخرین واألعمال التي یؤدونها .

  

  

عد  -4   إیجاد المعنىبُ
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عد الكلیة لهذا ال ) الى أن الدرجة10الجدول (أشارت النتائج في           كانت متوسطة، بُ

. وقد تنسب هذه النتیجة إلى أن المدیرین )0.59انحراف معیاري (و  ) 3.53متوسط حسابي (ب

یسعون لتحقیق أهدافهم الحیاتیة الخاصة فضالً عن تحقیق أهداف المؤسسات التربویة المسؤولین 

عون ومساعدة للعاملین من أجل یقدمه المدیرون من  عن إدارتها . وربما عكست هذه النتیجة ما

ن هذا التعاون والمساعدة یضفیا نوعًا من الراحة النفسیة على  إنجاز المهمات المكلفین بها . وإ

العاملین , ویمكناهم من إنجاز كثیر من األعمال المنوطة بهم . وربما تنسب هذه النتیجة أیضًا 

التي تتناسب وطبیعة الموضوع وبما  إلى حكمة هؤالء المدیرین ومقدرتهم على إتخاذ القرارات

 , یحقق الهدف المطلوب منها . وقد تعود هذه النتیجة إلى النظرة اإلیجابیة للعمل , بوصفه مقدسًا

ُ وفقًا ألفضل الطرق وأحسنها , وبما یعود بالفائدة على جمیع أعضاء المجتمع  ینبغي إنجازه

خرین , وربما أدى ذلك آلیقدمونه ل وقیمة ما ق فإنهم یشعرون بفائدةلالمدرسي , ووفقًا لهذا المنط

إلى سعیهم لتغییر حیاة المعلمین نحو األفضل . وقد تعزى هذه النتیجة كذلك إلى أن هؤالء 

من أجل  المستقبلیةالمدیرین یستفیدون من أخطائهم ویعملون على تالفیها في حیاتهم العملیة 

  مدارسهم واالرتقاء بها .أهداف تحقیق 

  

  

  

 : ما درجة ممارسة مدیري : ینص علىسؤال الثاني والذي المتعلقة بالنتائج مناقشة الثانیًا

نظر  المدارس الثانویة الحكومیة في محافظة العاصمة عمان للقیادة التحویلیة من وجهة

  ؟"المعلمین
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ممارسة مدیري المدارس ل الكلیة درجةال) أن 11الجدول (أظهرت النتائج في           

ة من وجهة نظر المعلمین یللقیادة التحویل الثانویة الحكومیة في محافظة العاصمة عمان

وكانت األبعاد . )0.55) بانحراف معیاري (3.47، إذ بلغ المتوسط الحسابي (متوسطة تكان

بین  الخمسة لهذا النمط من القیادة بدرجة متوسطة إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة ما

مدیري المدارس الثانویة الحكومیة یمارسون  ح من هذه النتیجة أنویتض) . 3.58-3.38(

القیادة التحویلیة وأبعادها في أثناء أدائهم لمهماتهم اإلداریة والتربویة في مدارسهم خالل الیوم 

أن  وحیثالدراسي إال أن هذه الممارسة المتوسطة لهذه القیادة لم ترَق إلى درجة الطموح .

عدها إیجابیة , فإن المناقشة ستكون من هذا المنظور اإلیجابي .  الدرجة المتوسطة یمكن

یتوافر في القیادة التحویلیة من خصائص إیجابیة تدفع  وقد تعزى هذه النتیجة إلى ما

المدیرین لممارستها على مستوى مدارسهم , نظرًا لقناعتهم بأهمیتها ودورها في التعامل 

التي یتمتع بها المدیرون دور في تبني أو ممارسة هذا  الفاعل مع العاملین . وقد یكون للخبرة

النوع من القیادة التي وجدوا فیها الفائدة المتوقعة للعاملین في المؤسسة التربویة كافة , فهي 

قیادة أخالقیة إنسانیة یرغب المدیرون في ممارستها وربما یتقبلها العاملون بشكل أكثر من 

سب هذه النتیجة إلى تأكید وزارة التربیة والتعلیم على األخذ أنماط القیادة األخرى . وربما تن

بأنماط القیادة اإلداریة الحدیثة , التي تأخذ في اإلعتبار حاجات العاملین والعمل على تلبیتها 

, واإلیمان برؤیة المدرسة ورسالتها , فضالً عن قیام الوزارة بتنظیم دورات تدریبیة للمدیرین 

   القیادة الحدیثة ومنها القیادة التحویلیة .تتعلق باعتماد أنماط 

) , ودراسة 2007توصلت إلیه دراسة عمرو (  واتفقت هذه النتیجة المتوسطة مع ما       

) وأبو 2002توصلت إلیه دراسات العنزي ( ) , واختلفت مع ما2014سمیرات والمقابلة (

  ) .2010) , والشریفي والتنح (2008شعبان وآخرون(
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عد من أبعاد القیادة التحویلیة  فكانت كما یأتي :أما    بالنسبة لمناقشة كل بُ

عد  -1  عتباریة الفردیةإلابُ

عد كانت لهذا ال  الكلیة درجةال) أن 12الجدول ( أشارت النتائج في       ، إذ بلغ متوسطةبُ

تعزى هذه النتیجة إلى أن ) . وقد 1.08) بانحراف معیاري (3.58المتوسط الحسابي (

وبما على تطویر نقاط القوة لدیهم العاملین معهم مساعدة المعلمین  یعملون علىن یالمدیر 

یحقق أهداف أعمالهم بطریقة فاعلة , وربما جاءت هذه النتیجة ألن المدیرین یقضون جزءًا 

من وقتهم الیومي داخل المدرسة في تقدیم التدریب والتعلیم المناسبین للمعلمین وبما یمكن 

اإلرتقاء بمستوى أداء المعلمین وانعكاس ذلك إیجابیًا على أداء الطلبة وسمعة  من خالله

المدرسة . وقد تنسب هذه النتیجة إلى أن المدیرین یعاملون المعلمین بوصفهم أفرادًا لكل 

لیه . أو أن إلة و واحد منهم خصائصه وأنماط سلوكه وقیمه وفاعلیته في أداء المهمات الموك

حتیاجاته ومقدراته التي هؤالء المدیرین ی نظرون إلى المعلمین بأنهم أفراد لكل فرد حاجاته وإ

تختلف عن زمالئه اآلخرین , فالتعامل وفقًا لهذا المنظور قد یؤدي إلى تلبیة كثیر من 

  المطالب واإلحتیاجات ویحقق أهدافًا متنوعة ألفراد مختلفین .  

  

  

  

عد التأثیر المثالي  -2  : سلوك –بُ

عد كانت ال الكلیة لهذادرجة ال) أن 13الجدول ( أظهرت النتائج في          ، إذ متوسطةبُ

إلى أن  وقد تعود هذه النتیجة)، 0.62) بانحراف معیاري (3.53الحسابي ( هابلغ متوسط
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هم المبادئ والمعتقدات التي یؤمنون بها , بوصفها مؤشرات أالمدیرین عادة ما یتحدثون عن 

 لى االقتداء بها والعمل بموجبها مما قد یولد انطباعاً إ ینخر آللعمل قد تدفع اایجابیة في ا

ومهماتهم المكلفین  ألعمالهمفي ادائهم  لدى المعلمین عن مدیریهم قد ینعكس ایجابیاً  ایجابیاً 

ن هؤالء المدیرین یركزون معظم انتباههم واهتمامهم على أبها. وربما عكست هذه النتیجة 

من المعلمین ومحاولة  ثناء ممارسة المهمات الیومیةأالتي تحدث في  األخطاء التعامل مع

عن انتباههم للشكاوى التي تقدم  تالفي هذه االخطاء وتجاوز العقبات والصعوبات . فضالً 

 یاً أخفاقات إلقبولة لها , ومحاولة معالجة امجوبة المناسبة والحلول الألوالعمل على ایجاد ا

داء وتحقیق ألبمستوى ا رتقاءإلن الهدف هو خدمة المصلحة العامة, واأكان مصدرها , بما 

لى شعور المدیرین إ یضاً أمدرسة والعاملین فیها . وقد تعزى هذه النتیجة لضلى لالسمعة الف

والغایات التربویة التي من شانها رفع مستوى المدرسة  لألهدافامتالكهم  بأهمیةنفسهم أ

 تأكیدعن  زدهار , فضالً إلخذ بید العاملین فیها نحو التقدم واأل, وا خالقیاً أو  وتربویاً  كادیمیاً أ

هدافها للعمل على تحقیق هذه وأهمیة الشعور الجماعي برسالة المدرسة أهؤالء المدیرین على 

هدافها , بحیث یشمل ذلك جمیع العاملین في المدرسة من أالرسالة عن طریق تحقیق 

  قودهم مدیر المدرسة .خرین یآداریین وعاملین إ معلمین و 

       

  

  

عد  -3   لهامیة :إل الدافعیة ابُ
عد كانت متوسطة , اذ بلغ المتوسط ن الدرجة الكلیة لهذا البُ أ) 14بدو من الجدول (ی            
ن المدیرین یتمتعون ألى إ) . وقد تنسب هذه النتیجة 0.65) بانحراف معیاري (3.49الحسابي (
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عن تحدثهم عن  هداف التربویة , فضالً ألومقدرتهم على تحقیق ا بأنفسهمبدرجة مناسبة من الثقة 
المستقبل بطریقة متفائلة تبعث على االرتیاح وتحفزهم على مواصلة العمل , وتؤثر ایجابیا في 
العاملین معهم . وربما جاءت هذه النتیجة انعكاسا لما ینبغي إنجازه من نشاطات وممارسات , 

ستخدمها في ذلك , إذ قد تعني حالة الحماس أو التعبیر وفقًا لهذا وطریقة الحماس التي ی
األسلوب إنجاز العمل بدقة واتقان وبالسرعة المقررة . وقد تعزى هذه النتیجة أیضًا  إلى أن 
المدیرین یعملون على توضیح الرؤیة المستقبلیة لمدارسهم لألفراد العاملین معهم لتتولد لدیهم 

ه الرؤیة فیعملون على تحقیقها في ضوء اإلمكانات المتاحة لدیهم.   الصورة الواضحة عن هذ
  وفي جمیع الحاالت یكون المدیر هو العنصر الفاعل في تحقیق هذه الممارسات .

  

د ا -4     ستثارة العقلیة .إلبعُ

) بانحراف 3.39(لهذا البعد بلغ ) أن المتوسط الحسابي 15من الجدول ( یتضح         
وقد تعزى هذه النتیجة إلى أن المدیرین یمیلون إلى تجاوز  متوسطة .درجة و ب )0.62معیاري (

األعمال الروتینیة ولذلك فهم یقترحون أسالیبًا وطرقا جدیدة في كیفیة انجاز المهمات التي یكلف 
لمشكالت الى إبها العاملون في المدرسة , فضًال عن دعم المدیرین للعاملین معهم  في النظر 

هونها من زوایا متعددة , وذلك بإتاحة الفرصة لدیهم في ذلك , وعدم فرض أي حل أو التي یواج
إقتراح أیة طریقة لمعالجة المشكلة اآلنیة أو العمل على حلها , بل یترك األمر لألفراد المعنیین 
بتلك المشكالت . وربما جاءت هذه النتیجة ألن المدیرین قد یسعون للحصول على وجهات نظر 

ختلفة إزاء حل المشكالت , فتعدد اآلراء واألفكار ووجهات النظر یتیح للمدیرین إختیار وآراء م
مایكون مناسبًا , والذي یعتقدونه بأنه األفضل واألكثر مالءمة لحل تلك المشكالت . وربما 
عكست هذه النتیجة مایقوم به المدیرون من مراجعة مستمرة لإلفتراضات الناقدة التي یضعونها 

لحاالت القائمة , بهدف التعرف من أنها مناسبة لها . وبذلك یمكن تجاوز االخفاقات إزاء ا
  وتحقیق النجاح للمؤسسة التربویة . 

عد  -5  .سمات-التأثیر المثاليبُ
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عد كانت متوسطة، إذ بلغ الكلیة لهذا الدرجة ال) أن 16الجدول ( أشارت النتائج في         بُ
) . وقد تعود هذه النتیجة إلى أن المدیرین 0.69بانحراف معیاري () 3.38المتوسط الحسابي (

یظهرون إحساسًا بأنهم أقویاء ویتمتعون بدرجة مناسبة من الثقة  تمكنهم من أداء مهماتهم 
اإلداریة والتربویة من جهة ویؤثرون إیجابیًا في األفراد العاملین معهم من جهة أخرى . وربما 

وتقدیر من  احترامسالیب سلوكیة تجعلهم موضع تعزى هذه النتیجة إلى أن المدیرین یمارسون أ
بین األعضاء العاملین في المدرسة سادت األخالق الحسنة في  االحترامساد  اآلخرین . فإذا ما

التعامل وانعكس ذلك على الطلبة من عدة جوانب تشمل الجانب األخالقي والجانب العلمي ممثًال 
ه النتیجة تفضیل المدیرین للمصلحة العامة سواء بتحصیلهم في المواد العلمیة . وربما عكست هذ

أكانت مصلحة المدرسة أم مصلحة العاملین فیها على مصالحهم الشخصیة , وهذا سلوك إیثار 
یفترض توافره لدى المدیرین بوصفهم قادة لمدارسهم لهم دور فاعل في التأثیر في العاملین . وقد 

ي أن یكون العاملون معهم یفتخرون بإمكاناتهم وال تنسب هذه النتیجة إلى أن المدیرین یرغبون ف
ما قد ینعكس ذلك إیجابًا على مجمل یتنازلون عن حقوقهم , ویعتزون بأنفسهم ومكانتهم , مّ 

  مكونات العملیة التربویة من ناحیة وعلى العاملین في المدرسة كافة من ناحیة أخرى .

  الذي ینص على : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث : ثالثاً 

) بین درجة الذكاء α≥0.05حصائیة عند مستوى (إذات داللة ارتباطیة عالقة  توجدهل 

عمان ودرجة ممارستهم العاصمة في محافظة الثانویة الحكومیة المدارس مدیري دى ل الروحي

  للقیادة التحویلیة؟

) وجود عالقة ارتباطیة إیجابیة ذات داللة إحصائیة عند مستوى  17یتبیّن من الجدول (        

)0.01 ≤  αفضالً عن والدرجة الكلیة للقیادة التحویلیة ،  لروحي) بین الدرجة الكلیة للذكاء ا

وجمیع  الذكاء الروحي أبعاد جمیع بین  )α ≥ 0.01(عالقة ارتباطیة إیجابیة عند مستوى  وجود

ي وحن المدیرین الذین یمتلكون الذكاء الر ألى إالعالقة  وقد تعزى هذه. بعاد القیادة التحویلیة أ

خر یوجد عالقة طردیة بین كال آبالدرجة المقبولة یتمكنون من ممارسة القیادة التحویلیة . بمعنى 
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المتغیرین . اذ كلما زادت درجة الذكاء الروحي لدى المدیرین , زادت معها درجة ممارستهم 

الحسنة والقیم والمبادئ االنسانیة .  باألخالقیرتبطان   المتغیرینن كالأة. ال سیما للقیادة التحویلی

ن المدیرین الذین یتمتعون بالذكاء الروحي قد یسهمون في توفیر ألى إوربما تعزى هذه النتیجة 

لیة . وربما تعزى هذه النتیجة الى ان عامن ممارسة القیادة التحویلیة بف بیئة تربویة مناسبة تمكنهم

ن یمنحه للمدیرین من مقدرة مناسبة على التسامي , وزیادة في درجة أالذكاء الروحي وما یمكن 

متنان لمن إلوایجاد المعنى والشعور با والقضایا المحیطة بطبیعة عملهم , باألمورالوعي لدیهم 

اد عالقات انسانیة ایجابیة مع العاملین كافة , لى ایجإیقدم لهم العون والمساعدة , قد یؤدي ذلك 

, وهذا ما یتفق مع القیادة التحویلیة في التربویة هداف المؤسسة أمن شأنها االسهام في تحقیق 

  طراف العملیة التربویة . أخالق لجمیع ألتأكیدها على القیم وا

  الذي ینص على:  السؤال الرابعرابعًا : مناقشة النتائج المتعلقة ب

دى ل الروحي) في درجة الذكاء α≥0.05حصائیة عند مستوى (إفروق ذات داللة  توجدل ه

والخبرة  عمان تُعزى لمتغیرات الجنسالعاصمة في محافظة الثانویة الحكومیة مدیري المدارس 

  والمؤهل العلمي؟

ً لمتغیراتھ وعلى النحو اآلتي:  مناقشةتمت    ھذا السؤال وفقا

 متغیر الجنس:   .أ

) وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 18أظهرت النتائج في الجدول (            

)0.001≤α( في الثانویة الحكومیة مدیري المدارس دى ل الروحيلذكاء ل الكلیة لدرجةفي ا

ولصالح الذكور, إذ بلغت عمان من وجهة نظر المعلمین تُعزى لمتغیر الجنس العاصمة  محافظة

في  )≥ α  0.005وجدت فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى (. و ) 3.447( القیمة التائیة
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عدي " المقدرة على التسامي " و" الوعي " إذ بلغت القیمة التائیة (  ُ ) على  6.155) و (4.262ب

في  ) α≥ 0.05 (احصائیا عند مستوى  التوالي ولصالح الذكور . ولم تكن هناك فروق دالة

ن ألى إ جة ذات الفروق الدالة احصائیاً یمتنان" .وقد وتعزى هذه النتاإلبعدي "ایجاد المعنى" و "

عتبار إلالذكور في ا یأخذالذكور لدیهم التزام ببعض القضایا الروحیة اكثر من االناث .وربما 

فضل ما لدیهم بشكل اكثر من االناث . وقد تنسب هذه أمشاعر االخرین ویهتمون بها ویقدمون 

النتیجة إلى أن الذكور , بحكم واقعهم االجتماعي وطبیعة تعاملهم مع اآلخرین ومقدرتهم على 

التحمل والصبر, وتمكنهم من مواجهة المواقف الصعبة , كانوا أكثر تأثرا بالجانب الروحي الذي 

قارنة باإلناث الالتي لهن وضع خاص بهن , یتأثرن أدى إلى إرتفاع متوسط اإلجابة لدیهم م

  بالقیم والعادات والتقالید اإلجتماعیة , ویخضعن لها في جمیع أنماط السلوك الذي یصدر عنهن 

أما بالنسبة لبُعدي " ایجاد المعنى " و " اإلمتنان "  اللذین لم تكن الفروق بین الجنسین         

لى أساس أن هذین البعدین لم یتأثرا بمتغیر الجنس , إذ لم دالة احصائیًا , فقد یفسر ذلك ع

یختلف الذكور عن اإلناث في وصف الذكاء الروحي لدى مدیریهم , مما قد یشیر الى أن الجنس 

  متغیر غیر مؤثر في هذا المجال.  

 , واختلفت مع ماGupta,2012)توصلت الیه دراسة جوبتا ( واتفقت هذه النتیجة مع ما       

) , وخورشیدي وعبادي 2012) , و الربیع (2012لت الیه دراسات الخفاف وناصر (توص

) التي أشارت نتائجها الى عدم وجود فروق ذات داللة احصائیًا  2014) , والصبحیة (2012(

  تعزى لمتغیر الجنس .

  

   :متغیر الخبرة ب . 
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) الى وجود فروق ذات داللة 20أشارت نتائج تحلیل التباین األحادي في الجدول (           

) في الدرجة الكلیة للذكاء الروحي لدى مدیري المدارس α ≤ 0.000احصائیة عند مستوى (

ستخدام اختبار شیفیه  الثانویة الحكومیة في محافظة العاصمة عمان وفي المجاالت كافة . وُا

(Scheffe) أن 21لمقارنات البعدیة لتعرف عائدیة الفروق .  وأظهرت النتائج في الجدول (ل (

الفروق بین المتوسطات الحسابیة في الدرجة الكلیة للذكاء الروحي كان لصالح المعلمین الذین 

دي " المقدرة على التسامي " والوعي  لدیهم سنوات خبرة "أكثر من عشر سنوات" ،  وكذلك في بعُ

انت الفروق لصالح المعلمین الذین لدیهم سنوات خبرة اقل من خمس سنوات في "  في حین ك

عدي  "ایجاد المعنى " و"اإلمتنان " . ویستدل من هذه النتیجة أن متغیر الخبرة من المتغیرات  بُ

  المؤثرة في إحداث فرق في اإلستجابة بین ذوي الخبرة من فئات مختلفة . 

لخبرة "أكثر من عشر سنوات" فیما یتعلق بالدرجة الكلیة وبعدي فالفرق الذي یعزى لذوي ا        

فسر على أن المعلم كلما أمضى فترة زمنیة أطول  " المقدرة على التسامي " و " الوعي " قد یُ

دراكًا أكثر لما یحیط به , وقد یكون أكثر المامًا بمجریات األمور . إذ من  إكتسب معرفة ووعیًا وإ

دراكهم لما خالل مالحظة المعلمین  أصحاب الخبرة الطویلة لمسیرة األحداث داخل مدارسهم وإ

ف أنماط السلوك التي  یتصرف به مدیروهم , یكون بمقدورهم تشخیص تلك األحداث , وتعرّ

یمارسها المدیرون , ویكونوا على بینة بما یقوم به هؤالء المدیرون من وظائف ومهمات تتعلق 

املین اآلخرین في المدرسة . وبما أن الممارسات المرتبطة بطبیعة عملهم , وبتعاملهم مع الع

معایشته  م صاحب الخبرة الطویلة , من خاللبالذكاء الروحي التدرك بسهولة , فقد یكون للمعل

مع مدیره الحالي ومن خالل مناقشاته وتساؤالته واستفساراته مع أقرانه من المعلمین , تصور 

إدراك أدق لما یصدر عن مدیره  هدرسته , وربما كان لدییدور في م أشمل وتعبیر أوضح عن ما
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من الجانب الروحي لسلوك ذلك المدیر والذي یمكن من خالله تقدیم من سلوك قد یمثل بعضًا 

  انطباع أفضل عن طبیعة الذكاء الروحي لدى هذا المدیر.

أما بالنسبة للمعلمین من ذوي الخبرة القصیرة " أقل من خمس سنوات " والذین كان الفرق         
لصالحهم فیما یتعلق ببعدي " ایجاد المعنى " و " اإلمتنان " فقد یعزى ذلك إلى أن هؤالء 

ل , یریدون إثبات مقدرتهم وكفاءتهم في العمالمعلمین من الشباب حدیثي الخبرة بالعمل التربوي 
لذلك فهم قد یكونوا أكثر إهتمامًا بما یجري داخل المدرسة , وقد یرغبون في الحصول على أیة 
معلومة تتعلق بأداء المدیر وسلوكه الیومي في أثناء تعامله مع أعضاء المدرسة , وربما انتبهوا 

األنماط , یهدف إلیه المدیر من وراء هذه  ألنماط السلوك الصادرة عن المدیر واستفسروا عن ما
بهدف تكوین صورة لدیهم عن مجریات األحداث داخل المدرسة . وربما أرادوا من وراء ذلك أن 
یوصلوا رسالة إلى إدارة المدرسة والزمالء المعلمین بأنهم على إطالع ولدیهم المعرفة الكافیة لما 

أطراف العملیة یتعلق باإلدارة المدرسیة وما یحصل بین المعلمین و  یجري في المدرسة سواء ما
  التربویة كافة من ممارسات وتفاعالت .  

       متغیر المؤهل العلمي . -ج 

) وجود فروق ذات داللة 23في الجدول (تحلیل التباین األحادي  نتائج یتبین من              
 مدیري المدارسدى ل الروحيلذكاء الكلیة ل ) في درجةα  ≤ 0.05 إحصائیة عند مستوى  ( 

لمتغیر المؤهل العلمي ، إذ بلغت قیمة "ف"  زىعمان تعالعاصمة في محافظة  الثانویة الحكومیة
) في α  ≤ 0.05 فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  ( هناك  كانتو  . )31.152(

وفقًا  أن الفروقالى ) 24الجدول (لذكاء الروحي . واشارت النتائج في اجمیع مجاالت استبانة 
وفي  في الدرجة الكلیة تعزى للمؤهل العلمي" بكالوریوس فما دون " (Scheffe)شیفیه  الختبار

وجود فرق لصالح فضالً عن  خرین  .آلالمجاالت األربعة , عند مقارنتهم مع أصحاب المؤهلین ا
  " عند مقارنتهم مع حملة " ماجستیر فما فوق " في مجال " إیجاد المعنى " حملة " دبلوم عالٍ 

وقد تعزى هذه النتیجة إلى أن المعلمین من حملة " بكالوریوس فما دون " یشغل معظمهم         
نهم على إتصال مباشر بالمدیر , ومن ثم فقد یكونوا أكثر مقدرة على تشخیص  وظائف إداریة , وإ

تیجة إلى األنماط السلوكیة للمدیر وال سیما تلك التي ترتبط بالذكاء الروحي . وربما تعزى هذه الن



121 
 

تهم على مواصلة العمل المدرسي ؤهل , یریدون إثبات ذواتهم ومقدر أن المعلمین من حملة هذا الم
, وأن لدیهم اإلمكانات التي تؤهلهم لذلك . لذلك قد یهتم هؤالء المعلمون بمالحظة السلوك 

ا كان الصادر عن المدیر ومناقشته مع الزمالء , والتوصل إلى إستنتاج بصدده , وبخاصة إذ
  ذلك السلوك ذا طبیعة غامضة تتطلب المناقشة واالستفسار والتوضیح .

وقد یرى المعلمون من حملة البكالوریوس فما دون , أنهم بعملهم هذا یعطون صورة        
لزمالء . لبما یجري داخل المدرسة من أحداث , سواء إلدارة المدرسة أم  هتمامهم إلإیجابیة 

ة رغبة هؤالء المعلمین في تعرف كل صغیرة وكبیرة تحدث داخل جدران وربما عكست هذه النتیج
  المدرسة .

أما بالنسبة لحملة الدبلوم العالي , الذین كان الفرق لصالحهم بالنسبة لمجال " ایجاد         
 یشغلها عن ما ن هذه الفئة الثانیة لها ماإالمعنى " , عند مقارنتهم بحملة الماجستیر فما فوق , ف

ث في المدرسة . فقد تكون لدى حملة الماجستیر فما فوق تطلعات وطموحات خارج جدران یحد
یهمهم ,  یجري حولهم , أو إن أدركوا ذلك فاألمر ال المدرسة ینشغلون بها , وال یلتفتون إلى ما

ألنهم ینشغلون بقضایا أخرى تتمثل في الحصول على وظیفة تناسب الشهادة العلمیة التي حصلوا 
  .    علیها

    2012توصلت إلیه دراسة جولیدار وجودرازي ( واختلفت هذه النتیجة مع ما       
Jeloudar&Goodarzi,  التي أظهرت نتائجها وجود فروق ذات داللة احصائیة تبعا لمتغیر (
  حملة الماجستیر .لالمؤهل األكادیمي تعزى 

  
  

  

  

:    مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس الذي ینص على : خامسًا
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) في درجة ممارسة مدیري α≥0.05حصائیة عند مستوى (إفروق ذات داللة  توجدهل 

عمان للقیادة التحویلیة تُعزى لمتغیرات العاصمة في محافظة  الثانویة الحكومیة المدارس

  الجنس والخبرة والمؤهل العلمي؟

  السؤال وفقًا لمتغیراته وكما یأتي :تمت مناقشة هذا 

  متغیر الجنس:   .أ

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند إلى ) 25ت النتائج في الجدول (شار أ       

في  الثانویة الحكومیة درجة ممارسة مدیري المدارسفي ) α≤ 0.05مستوى الداللة (

المعلمین تُعزى لمتغیر جنس عمان للقیادة التحویلیة من وجهة نظر العاصمة محافظة 

 0.241بمستوى داللة (و ) - 1.174المعلم في الدرجة الكلیة، إذ بلغت القیمة التائیة (

α≤. (   ولم تكن ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى)α≤ 0.05(  في جمیع

بعد التأثیر المثالي (سلوك) , إذ بلغت القیمة التائیة لھذا البعد (  باستثناءاألبعاد 

  .)α≤ 0.000() وبمستوى داللة 3.811

وقد تعزى ھذه النتیجة إلى أن المعلمین والمعلمات لدیھم المقدرة على إدراك              

نس لیس ماھیة القیادة التحویلیة والممارسات التي تدل على تطبیقھا مما یستدل بأن الج

ً في وصف مدیري المدارس  تمییزاً  من المتغیرات التي یمكن أن تحدث أو إختالفا

عد " التأثیر المثالي" الثانویة عند ممارستھم للقیادة التحویلیة بأبعادھا  كافة باستثناء بُ

 (سلوك ) إذ كان الفرق لصالح الذكور. وقد تنسب هذه النتیجة إلى أن الذكور عادة ما

یتحدثون عن مبادئهم وأفكارهم ومعتقداتهم بشكل أكثر من اإلناث أو أن الممارسات 

الخاصة بهذا البعد قد تكون أكثر مرغوبیة من حیث التطبیق للذكور مقارنة باإلناث 

  لذلك كانت هناك فروق دالة إحصائیًا تعزى لمتغیر جنس الذكور . 
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بعد كان متغیرًا مؤثرًا في إحداث وهذا قد یشیر إلى أن الجنس وفقًا لفقرات هذا ال

هتمامات ومشاعر كل جنس .   اإلستجابة المعبرة عن رغبات وإ

) , ودراسة Rugg,2002توصلت الیھ دراسة روج (  واتفقت ھذه النتیجة مع ما      

) , 2008توصلت الیھ دراسة أبو شعبان وآخرون ( ) واختلفت مع ما2007عمرو (

  . )2014ودراسة سمیرات ومقابلة (

 :متغیر الخبرة ب . 

) وجود فروق ذات 27في الجدول (تحلیل التباین األحادي نتائج یتبین من          
الثانویة  ) في درجة ممارسة مدیري المدارسα ≤ 0.05داللة إحصائیة عند مستوى (

بلغت قیمة  في الدرجة الكلیة , إذ عمان للقیادة التحویلیةالعاصمة في محافظة  الحكومیة
دالة إحصائیًا في  فروق كما وجدت )،≥ α 0.009(داللة  ) وبمستوى4.805"ف" (

   أبعاد : " التأثیر المثالي _ سمات " و " التأثیر المثالي _ سلوك" و " الدافعیة االلهامیة " 
عدي "اإلستثارة العقلیة " و " اإلعتباریة الفردیة  " ولم تكن هناك فروق دالة إحصائیًا في بُ

للمقارنات البعدیة الذي  (Scheffe)شیفیه ولتعرف عائدیة الفروق ُأستخدم إختبار 
ذوي الخبرة (أقل ) أن الفروق كانت لصالح المعلمین 28أظهرت نتائجه في الجدول (

عد " من خمس سنوات)، وذوي الخبرة (عشر سنوات فأكثر) في الدرجة الكلیة  وفي بُ
عدي " التأثیر المثالي _ سمات " و "  الدافعیة اإللهامیة " في حین كانت الفروق في بُ

  .ذوي الخبرة (أقل من خمس سنوات)التأثیر المثالي _ سلوك" لصالح المعلمین 
وقد یستدل من هذه النتیجة أن الخبرة متغیر مؤثر في إحداث إختالف في         

رس الثانویة الحكومیة للقیادة التحویلیة سواء في الدرجة وصف ممارسة مدیري المدا
(عشر سنوات (أقل من خمس سنوات)، وذوي الخبرة الكلیة أم بعد " الدافعیة االلهامیة " ل

, وقد تُفسر هذه النتیجة بأن المعلمین من فئة الخبرة القلیلة (أقل من خمس فأكثر)
اإلنجاز , السیما وأنهم في بدایة حیاتهم سنوات) لدیهم رغبة قد تشّكل قوة دافعة للعمل و 

اتهم , ومقدرتهم على النجاح في المهمات التي توكل إلیهم . و العملیة , یریدون إثبات ذ
ولذلك جاءت الفروق لصالحهم فیما یتعلق بالدرجة الكلیة وفي جمیع األبعاد الثالثة التي 
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ذوي الخبرة الطویلة " عشر  كانت الفروق فیها دالة إحصائیًا . وفیما یتعلق بالمعلمین
سنوات فأكثر " فربما تعزى النتیجة إلى أن السنوات التي أمضوها في العمل المدرسي 
أكسبتهم معرفة یمكن من خاللها التمییز بین أنماط القیادة المدرسیة , فوجدوا في 

برة ممارسة المدیرین لهذه األبعاد فائدة لهم وللمدرسة بشكل عام . مما قد یعني أن الخ
تكون مهمة في تشخیص األنماط التي یمكن قبولها ووصفها بأنها أنماط إیجابیة تحقق 

  أهداف العملیة التربویة من جهة وأهداف العاملین في المدرسة من جهة أخرى .
) ودراسة Rugg,2005توصلت إلیه دراسة روج ( واختلفت هذه النتیجة مع ما        
) ودراسة 2010) ودراسة خلف (2008خرون () ودراسة أبو شعبان وآ2008عیسى (

  ) .2014سمیرات ومقابلة (
  

 متغیر المؤهل العلمي .  .ج
 ≥ α) وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى (30الجدول ( یُالحظ من       
العاصمة في محافظة  الثانویة الحكومیة ) في درجة ممارسة مدیري المدارس0.05

في الدرجة الكلیة وفي جمیع األبعاد تعزى لمتغیر المؤهل العلمي عمان للقیادة التحویلیة 
) أن الفروق كانت لصالح 31في الجدول ( (Scheffe)شیفیه  اختباروأظهرت نتائج 

"بكالوریوس فما دون" والذین یحملون مؤهل " دبلوم عالي" مؤهل  الذین یحملون المعلمین
قد تعزى هذه النتیجة الى أن المعلمین و  في الدرجة الكلیة وفي األبعاد الخمسة كافة .

الذین یحملون مؤهلي "بكالوریس فما دون" و"دبلوم عالي" قد یكونوا أكثر إهتمامًا وربما 
دراكًا لما یجري داخل مدارسهم, ذلك ألنهم جزء من المدرسة وهدفهم   االرتقاءأكثر وعیًا وإ

ف الممارس ات التي یقوم بها المدیرون بمستوى مؤسستهم , فتكون لدیهم المقدرة على تعرّ
والمتعلقة بالقیادة التحویلیة . وقد یعني هذا تمكن المعلمین من تشخیص هذه الممارسات 

وحاجاتهم , م القیادیة وربما أیدوا إستخدامها وأكدوا أهمیتها , ألنها قد تنسجم مع رغباته
  وربما تحقق طموحاتهم .

أما بالنسبة لحملة مؤهل " ماجستیر فما فوق " فقد تكون إهتماماتهم بعیدة عن        
بیئة المدرسة , وقد تكون طموحاتهم الحصول على موقع وظیفي مناسب في واحدة من 
الجامعات أو مؤسسة تابعة للتعلیم العالي وبما یتواءم مع تحصیلهم األكادیمي وشهادتهم 
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تتم فیها من ممارسات  یحدث داخل المدرسة , وال ما زون على مایرك العلیا, لذلك فقد ال
سواء أكانت إداریة أم قیادیة , وربما عدوا وجودهم في المدرسة مسألة وقت , ومهما 
طال الوقت فإنهم , وفقًا لتصوراتهم , سیغادرون المدرسة , فال یعیرون أي اهتمام أو 

یمكن القول أن متغیر المؤهل العلمي من  یجري داخل المدرسة . وبشكل عام , انتباه لما
المتغیرات المؤثرة في إحداث فرق في تحدید نمط القیادة التحویلیة التي یمارسها مدیرو 

       المدارس الثانویة الحكومیة . 
) ,  2008توصلت إلیه دراسة أبو شعبان وآخرون ( واتفقت هذه النتیجة مع ما         

) , 2008) وعیسى ( 2007توصلت إلیه دراسات عمرو ( واختلفت هذه النتیجة مع ما
  ) .2014) , وسمیرات ومقابلة (2010وخلف (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التوصیات :
  

  في ضوء النتائج التي توصلت الیها الدراسة یمكن تقدیم التوصیات اآلتیة :
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الذكاء الروحي لمدیري المدارس الثانویة أن درجة أظهرت نتائج السؤال األول  - 1

 كانت متوسطة الحكومیة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمین
 وعلیه یوصى باآلتي : 

اقامة الدورات التدریبیة لمدیري المدارس الثانویة الحكومیة في محافظة العاصمة  -
 عمان لتوضیح مفهوم الذكاء الروحي وأبعاده .

 

الثانویة المدارس ممارسة مدیري درجة أن الى أظهرت نتائج السؤال الثاني   - 2
متوسطة , وعلیه یوصى  تة من وجهة نظر المعلمین كانیللقیادة التحویل الحكومیة
 باآلتي :

 اقامة دورات تدریبیة وورش عمل توضح انواع القیادة وكیفیة ممارستها  -
   

إجراء دراسة ممائلة للدراسة الحالیة في المدارس الثانویة الخاصة في محافظة   - 3
 العاصمة عمان .

 

إجراء دراسات أخرى تتناول العالقة بین الذكاء الروحي ومتغیرات أخرى مثل :  - 4
  االلتزام التنظیمي , والثقافة التنظیمیة . 

بینت النتائج وجود عالقة ارتباطیة ایجابیة بین الذكاء الروحي والقیادة التحویلیة   - 5
وحي لمن یراد للتحقق من توفر الذكاء الر ما یعني إمكانیة وضع معاییر أو مقاییس مّ 

تعیینه مدیرًا لمدرسة ثانویة حكومیة أو ضرورة وجود نسبة مرتفعة من الذكاء 
 الروحي لدیهم .
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  )1ملحق (

  استبانة الذكاء الروحي بصورتھا األولیة

  ............................................................................. المحترم.األستاذ الدكتور  

  تحیة طیبة وبعد،،،

  

درجة الذكاء الروحي لدى مدیري المدارس الثانویة  " بعنوانتقوم الباحثة بإجراء دراستھا     
التحویلیة من وجھة  الحكومیة في محافظة العاصمة عمان وعالقتھا بدرجة ممارستھم للقیادة

ً لمتطلبات الحصول على نظر المعلمین   دارة والقیادة درجة الماجستیر في اإل". وذلك استكماال

  التربویة من جامعة الشرق األوسط.

ً لما      ي ھذا المجال. نضع بین أیدیكم فومعرفة ودرایة طویلة من خبرة  تتمتعون بھونظرا

متھا لھذه الدراسة . نرجو وضع مالحظاتكم واقتراحاتكم االستبانة المرفقة . لبیان مدى مالء

  بصدد فقراتھا 

  من حیث صالحیتھا وانتمائھا للمجال الذي وضعت فیھ ، وھل ھي بحاجة إلى تعدیل والتعدیل

"ً ً، أبدا ً، نادرا ً، أحیانا ً، غالبا ً بأن أبدال اإلجابة ستكون " دائما   المقترح . علما

  

  

  

  شاكرة لكم حسن تعاونكم

  حترامإلاالشكر ووتفضلوا بقبول فائق 

  

  الباحثة

  عثمان المصرينور 

  



142 
 

  

  

  استبانة الذكاء الروحي 

  
  الرقم

  
  الفقرة

انتماء الفقرة 
بحاجة   صالحیة الفقرة  للمجال

إلى 
  تعدیل

  التعدیل المقترح
غیر   منتمیة

غیر   صالحة  منتمیة
  صالحة

  البعد األول : المقدرة على التسامي
              المدیرالعطف في تعاملھ مع اآلخرین.یبدي  1
              لدیھ اتصال عمیق بینھ وبین اآلخرین . 2
              یحتكم الى ضمیره  عند توجیھ افعالھ. 3
              یطور مدركات االشخاص من حولھ. 4
              أھدافھ تتجاوز العالم المادي . 5
              یعامل اآلخرین أحسن مما یعاملونھ . 6
              یقدم اآلخرین على نفسھ  7
              یقدم افضل ماعنده في العمل . 8
              یتغاضى عن األقوال التي تسبب لھ الضیق. 9

              یراعي مشاعر اآلخرین. 10
  البعد الثاني :الوعي 

              لدیھ احساس مرتفع بمشاعر اآلخرین . 11
              یحتكم الى مشاعره عندما یعمل مع اآلخرین 12
              یحافظ على توازنھ عندما تتعقد األمور. 13
              ینصت لكل مایقال بدقة. 14
یقوم بأداء فروض یومیة كالصالة والتأمل  15

  لتحقیق التوازن في حیاتھ.
            

              یراقب أفكاره في المناقشات واالجتماعات .  16
لدیھ المقدرة على رؤیة االشیاء من وجھة  17

اآلخرین حتى لو لم یكن متفقا معھم نظر 
  بالرأي.

            

یبحث عن نقاط تفاھم مشتركة عند حدوث  18
  النزاعات.

            

              یراجع الموقف بشكل مستمر .  19
              یسترشد بالحدس عند اتخاذ القرارات المھمة  20
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  الرقم

  
  الفقرة

انتماء الفقرة 
بحاجة   صالحیة الفقرة  للمجال

إلى 
  تعدیل

  التعدیل المقترح
غیر   منتمیة

غیر   صالحة  منتمیة
  صالحة

  البعد الثالث : ایجاد المعنى
یعرف ان مایقوم بھ من أعمال یخدم اعماال  12

  أكبر .
            

              لدیھ ھدف لحیاتھ یسعى لتحقیقھ . 22
              یتخذ قرارات تناسب ھذا الھدف. 32
من التجارب  لدیھ المقدرة على االستفادة 42

  الفاشلة.
            

              یسعى لتغییر حیاة المعلم نحو األفضل . 52
              العمل بالنسبة لھ مقدس . 62
              یشعر بقیمة مایقدمھ لآلخرین .  72
لدیھ المقدرة على تحمل ما یطلب منھ لتحقیق  82

الھدف بشكل غیر مألوف أو اتخاذ وجھة 
  نظر مختلفة.

            

              العون لآلخرین .یقدم  92
لدیھ المقدرة على ایجاد المعاني لیواجھ  30

  المواقف الضاغطة بفاعلیة.
            

  البعد الرابع : اإلمتنان
              یخصص وقتا لممارسة العبادات  . 31
یھتم بنفسھ وباآلخرین من أجل الترفیھ   32

  عنھم.
            

              یقدم شكره لكل من یقدم لھ العون. 33
              یلتزم بالنظام في حیاتھ الرسمیة . 34
              یحترم اآلخرین. 35
              یظھر االیمان  با عند مواجھة المشكالت .  36
              یعطي االھتمام لكل من یحتاج الیھ . 37
              یعترف بمساعدة االخرین لھ. 38
              یتصف بالصدق مع نفسھ ومع اآلخرین .  39
سلوكھ وال یتعالى على  متواضع في  40

  اآلخرین .
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  )2ملحق (

  استبانة القیادة التحویلیة بصورتها األولیة

  
  الرقم

  
  الفقرة

انتماء الفقرة 
  للمجال

بحاجة   صالحیة الفقرة
إلى 
  تعدیل

التعدیل 
  المقترح

غیر   منتمیة
  منتمیة

غیر   صالحة
  صالحة

  
  البعد األول : التأثیر المثالي(سمات)

1 Instils pride in me for being 
associated with him /her. 
  یغرس الكبریاء في نفسي لكوني مرتبطا بھ.

            

2 Goes beyond self – interest for 
the good of the group. 

یفضل المصلحة العامة على المصلحة 
  الشخصیة.

            

3 Acts in ways that builds my 
respect.  

  بطرق تجعلني احترامھ.یتصرف 

            

4 Displays a sense of power and 
confidence.  

  یظھر احساسا بالقوة و الثقة.

            

 
  البعد الثاني :التأثیر المثالي(سلوك)

5 Talks about his/her most 
important values and beliefs. 

  . یتحدث عن أھم مبادئھ و معتقداتھ

            

6 Specifies the importance of 
having strong sense of purpose. 

یحدد اھمیة امتالك إحساس قوي بالغایة و 
  الھدف.

            

7 Concentrates his /her full 
attenciton on dealing with 
mistakes, complains,and  failures  

   
یركز انتباھھ الكامل على التعامل مع 

  األخطاء و الشكاوي و الفشل.

            

8 Emphasizing the importance of 
having collective sense of mission. 
  یؤكد اھمیة الحس الجماعي برسالة المدرسة.
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  الرقم

  
  

  الفقرة

انتماء الفقرة 
  للمجال

بحاجة   صالحیة الفقرة
إلى 
  تعدیل

التعدیل 
  المقترح

غیر   منتمیة
  منتمیة

غیر   صالحة
  صالحة

  الثالث : الدافعیة اإللھامیةالبعد 
9 Talks optimistically about the 

future. 
  یتكلم بتفاؤل عن المستقبل.

            

10 Talks enthusiastically about what 
needs to be accomplished. 

  یتكلم بحماس عما یجب إنجازه.
  

            

11  Articulates a compelling vision of 
the future. 

  رؤیة مستقبلیة مقنعة. یقدم
  

            

12 Expresses confidence that goals 
will be achieved. 
  یعبر بثقة عن ان االھداف سوف یتم تحقیقھا

  

            

  البعد الرابع : االستثارة العقلیة
13 Re-examines critical assumptions 

to question whether are 
appropriate. 

االفتراضات الناقدة للتأكد من یعید فحص 
  أنھا مناسبة .

  

            

14 Seeks differing perspective when 
solving problems. 

یمیز بین وجھات النظر المختلفة عند حلھ 
  للمشكالت.

  

            

15 Gets me to look at problems from 
many different angles. 

یتیح لي الفرصة أن انظر للمشكالت من 
  زوایا مختلفة .

  

            

16 Suggests new ways of looking at 
how to complete assignments. 

یقترح طرقا جدیدة للنظر في كیفیة 
  إنجازالمھمات.

            



146 
 

  البعد الخامس: اإلعتباریة الفردیة
17 Spends time teaching and 

coaching. 
  یقضي وقتا في التعلیم و التدریب.

  

            

18 Treats me as an individual rather 
than just as a member of group. 
یعاملني بوصفي فردا ولیس مجرد عضو في 

  مجموعة.
  

            

19 Considers me as having different 
needs , abilities , and aspirations 
from others.  
یعتبرني شخصا لدیھ احتیاجات, و مقدرات و 

  عن اآلخرین. طموحات مختلفة
  

            

20 Helps me to develop my 
strengths. 

  یساعدني في تطویر نقاط القوة لدي.
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  )3الملحق(
  

  .قائمة بأسماء األساتذة محكمي االستبانتین
  

  الجامعة  التخصص  االسم  الرقم

  الشرق األوسط  إدارة تربویة  أ.د. عبد الجبار البیاتي  1

  الشرق األوسط  ق تدریسائوطر  المناهج  غازي خلیفةأ.د.   2

  الشرق األوسط  ق تدریسائوطر  المناهج  أ.د. محمود الحدیدي  3

  الشرق األوسط  تكنولوجیا التعلیم  د. خالدة شتات  4

  الشرق األوسط  إدارة تربویة  محمد القداح.د   5

  الشرق األوسط  ق تدریسائالمناهج وطر   د. طالل أبو عمارة  6

  البلقاء التطبیقیة  مناهج وأسالیب التدریس  زید العدواند.   7

  االردنیة  إدارة تربویة  أ.د. أنمار الكیالني  8

  االردنیة  أصول تربیة  د. محمد القضاة   9

  االسراء  علم نفس الطفل  هناء الفلفليأ.د.  10
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  )4ملحق(  
  بصورتها النهائیة الذكاء الروحياستبانة 

  

  

  الفاضل  المعلم حضرة

   حضرة المعلمة الفاضلة

  وبعد.... السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،

  

ري المدارس الثانویة مدیلدى  الذكاء الروحي"درجة تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان     
من وجھة  ممارستھم للقیادة التحویلیةا بدرجة محافظة العاصمة عمان وعالقتھ الحكومیة في

ً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في اإلدارة والقیادة "المعلمیننظر   وذلك استكماال
  

  التربویة من جامعة الشرق األوسط.
  

  وھما : أرجو التكرم باإلجابة عن جمیع فقرات االستبانتین المرفقتین    
  
  ــ استبانة الذكاء الروحي .1
  
  ــ استبانة القیادة التحویلیة .2
  
ً بأن البیانات المدونة سیتم√وذلك بوضع إشارة (     ) في المكان الذي یعبر عن وجھة نظرك علما
  
  ألغراض البحث العلمي.إال تستخدم ال والتعامل معھا بسریة تامة،  
  
  

  شاكرة لكم حسن تعاونكم

  

  الباحثة                                                                                 
  المصري حسیننور عثمان 
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  الجزء األول : المعلومات العامة.
  ) في المكان المناسب. √یرجى وضع إشارة ( 

  

  ــ المؤھل العلمي:1

  بكالوریوس فما دون                                          

  دبلوم عالي      

  ماجستیر فما فوق      

  

  ــ الخبرة:2

  سنوات                   5أقل من       

  سنوات           10إلى  5من      

  سنوات 10أكثر من      

  

  ــ الجنس :3

  ذكر                                         

  أنثى     

  

  

  مالحظة:

مقدرة فطریة لدى االنسان تزداد مع العمر وتمثل مدى مقدرة الفرد على الوعي :  الذكاء الروحي

بذاته والتسامي بها والتوجه نحو اآلخرین والتأمل في الكون والطبیعة وممارسة األنشطة الروحیة 

   .والتعامل مع المعاناة بشكل ایجابي واتخاذها كفرصة للنمو  

الداري الى االرتقاء بمستوى العاملین من أجل االنجاز مدى سعي القائد ا:  القیادة التحویلیة  

  والتطویر الذاتي والعمل على تنمیة الجماعات والمنظمة وتطویرهما ككل .
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  استبانة الذكاء الروحي

  
  الرقم

  
  الفقرات

  
 ً   دائما

  
 ً   غالبا

  
 ً   أحیانا

  
 ً   نادرا

  
 ً   أبدا

            یبدي المدیرالتعاطف في تعاملھ مع اآلخرین 1

            اآلخرین بإقتدار یتواصل مع 2

            یحتكم إلى ضمیره  عند توجیھ افعالھ. 3

            یطور مدركات األشخاص من حولھ. 4

            یعامل اآلخرین أحسن مما یعاملونھ . 5

            یقدم اآلخرین على نفسھ  6

            یقدم أفضل ماعنده في العمل . 7

            یتغاضى عن األقوال التي تسبب لھ الضیق. 8

            یراعي مشاعر اآلخرین. 9

            لدیھ احساس مرتفع بمشاعر اآلخرین . 10

            یحتكم إلى مشاعره عندما یعمل مع اآلخرین 11

            یحافظ على توازنھ عندما تتعقد األمور. 12

            یستمع لكل مایقال بدقة. 13

یقوم بأداء فروض یومیة كالصالة لتحقیق التوازن  14
  حیاتھ.في 

          

یرى األشیاء من وجھة نظر اآلخرین حتى لو لم  15
  یكن متفقا معھم بالرأي.

          

یبحث عن نقاط تفاھم مشتركة عند حدوث  16
  النزاعات.

          

            یراجع الموقف بشكل مستمر . 17

            یسترشد بالحدس عند اتخاذ القرارات المھمة 18

            یخدم أعماال أكبر .یعرف أن مایقوم بھ من أعمال  19

            یسعى لتحقیق أھدافھ بالحیاة 20
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  الرقم

  
  الفقرات

  
 ً   دائما

  
 ً   غالبا

  
 ً   أحیانا

  
 ً   نادرا

  
 ً   أبدا

            یتخذ قرارات تناسب ھذا الھدف. 21

            یستفید من التجارب الفاشلة بإقتدار  22

            یسعى لتغییر حیاة المعلم نحو األفضل .  23

            یعتبرالعمل بالنسبة لھ مقدس . 24

            یشعر بقیمة مایقدمھ لآلخرین .  25

لدیھ المقدرة على تحمل ما یطلب منھ لتحقیق  26
  الھدف بشكل غیر مألوف 

          

            یقدم العون لآلخرین . 27

            یھتم بنفسھ وباآلخرین من أجل الترفیھ عنھم.  28

            المساعدةیقدم شكره لكل من یقدم لھ  29

            یلتزم بالنظام في حیاتھ الرسمیة . 30

            یظھر اإلیمان  با عند مواجھة المشكالت . 31

            یعطي اإلھتمام لكل من یحتاج الیھ . 32

            یتصف بالصدق مع نفسھ ومع اآلخرین . 33

            یتواضع في سلوكھ وال یتعالى على اآلخرین .  34
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  5ملحق 

  القیادة التحویلیة بصورتھا النھائیة استبانة
  

  الرقم

               

  الفقرات

  

 ً   دائما

  

 ً   غالبا

  

 ً   أحیانا

  

 ً   نادرا

  

 ً   أبدا

            یغرس الكبریاء في نفسي لكوني مرتبطا بھ 1

یتجاوز مصلحتھ الشخصیة في سبیل المصلحة  2
  العامة

          

            یتصرف بطرق تجعلني احترامھ 3

            یظھر إحساسا بالقوة و الثقة 4

             یتحدث عن أھم مبادئھ و معتقداتھ 5

            یشعر بأھمیة امتالكھ ألھدافھ وغایاتھ 6

یركز انتباھھ الكامل على التعامل مع األخطاء و  7
  الشكاوي و الفشل

          

  یؤكد أھمیة الحس الجماعي برسالة المدرسة 8
  

          

            المستقبلیتكلم بتفاؤل عن   9

            یتكلم بحماس عما یجب إنجازه 10

            یوضح الرؤیة المستقبلیة الموضوعة 11

            یعبر بثقة عن أن األھداف سیتم تحقیقھا 12

یراجع فحص االفتراضات الناقدة للتأكد من أنھا  13
  مناسبة 

          

            یسعى إلى وجھات نظر مختلفة عند حلھ للمشكالت 14

یتیح لي الفرصة أن انظر للمشكالت من زوایا  15
  مختلفة 

          

            یقترح طرقا جدیدة للنظر في كیفیة إنجازالمھمات  16

            یقضي وقتا في التعلیم و التدریب  17

یعاملني بوصفي فردا ولیس مجرد عضو في   18
  مجموعة

          

یعتبرني شخصا لدیھ احتیاجات, و مقدرات و  19
  عن اآلخرین طموحات مختلفة

          

            یساعدني في تطویر نقاط القوة لدي  20
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  )6ملحق (

  كتاب تسھیل مھمة من جامعة الشرق األوسط موجھ إلى مدیریة تربیة لواء الجامعة
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  )7ملحق (

  كتاب تسھیل مھمة من جامعة الشرق األوسط موجھ إلى مدیریة تربیة لواء ناعور
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  )8ملحق (

  جامعة الشرق األوسط موجھ إلى مدیریة تربیة لواء ماركا كتاب تسھیل مھمة من
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  ) 9ملحق (

كتاب تسھیل مھمة موجھ من مدیریة التربیة والتعلیم للواء الجامعة إلى مدیري ومدیرات 
  المدارس الثانویة التابعة لھا
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  ) 10ملحق (

مدیري ومدیرات كتاب تسھیل مھمة موجھ من مدیریة التربیة والتعلیم للواء ناعور إلى 
  المدارس الثانویة التابعة لھا.
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  ) 11ملحق (

كتاب تسھیل مھمة موجھ من مدیریة التربیة والتعلیم للواء ماركا إلى مدیري ومدیرات 
   المدارس الثانویة التابعة لھا.

  


