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درجة الذكاء الثقافي لمديري المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية
ودولية في محافظة عمان وعالقتيا بدرجة ممارسة المديرين لنمط القيادة التحويمية
من وجية نظر المعممين
إعداد
نرميف ميخائيؿ عباس الرياف
إشراؼ
األستاذ الدكتكر  /عباس عبد ميدم الشريفي
الممخص
ىدفت ىذه الدراسة الى تعرؼ درجة الذكاء الثقافي لمديرم المدارس الخاصة األردنية التي
تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف كعالقتيا بدرجة ممارسة المديريف لنمط القيادة
التحكيمية مف كجية نظر المعمميف .كقد تككنت عينة الدراسة مف ( )365معممان كمعممة .كاستخدمت
أداتاف لجمع البيانات ،إحداىما لقياس درجة الذكاء الثقافي لممديريف ،كاألخرل لقياس درجة
ممارستيـ لنمط القيادة التحكيمية في مدارسيـ ،كقد تـ التأكد مف صدقيما كثباتيما .كأظيرت نتائج
الدراسة أف درجة الذكاء الثقافي لمديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية،
جاءت مرتفعة مف كجية نظر المعمميف ،ك درجة ممارستيـ لنمط القيادة التحكيمية جاءت مرتفعة
أيضان مف كجية نظر المعمميف ،كما أظيرت كجكد عالقة إرتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية عند
مستكل (  ) α ≤ 0.01بيف درجة الذكاء الثقافي لمديرم ىذه المدارس كدرجة ممارستيـ لنمط

ن

القيادة التحكيمية سكاء لمدرجة الكمية أـ لألبعاد كافة ،كما أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية عند مستكل (  ) α ≤ 0.05في درجة الذكاء الثقافي لمديرم المدارس الخاصة األردنية
التي تدرس برامج أجنبية كدكلية تيعزل لمتغير الجنس ،كلصالح اإلناث ،كلـ تكف ىناؾ فركؽ ذات
دالة إحصائيان تيعزل لمتغير الخبرة كالمؤىؿ العممي .ككانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند
مستكل ( )α≤ 0.05في درجة ممارسة المديريف لمقيادة التحكيمية تيعزل لمتغير الخبرة كلصالح فئتي
الخبرة "عشر سنكات فأكثر" ك"مف خمس سنكات الى أقؿ مف عشر سنكات" مقارنة بفئة الخبرة "أقؿ
مف خمس سنكات" .كلـ تكف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان تيعزل لمتغيرم الجنس كالمؤىؿ العممي.
____________________________________________________________
الكممات المفتاحية  :الذكاء الثقافي ،نمط القيادة التحكيمية ،المدارس الخاصة األردنية.
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Abstract
This study aimed at finding out the degree of the cultural intelligence
of the principals of Jordanian private schools that teach foreign and
international programs in Amman Governorate and its relation to the
degree of practicing transformational leadership style from teachers' point
of view. The sample of the study consisted of (365) male and female
teachers. Two instruments were used to collect the data. The first was to
measure the degree of cultural intelligence of the principals. The second
was to measure the degree of practicing transformational leadership style
by the principals. Validity and reliability of the two instruments were
assured. The finding of the study were as the following:
- The degree of the cultural intelligence of the principals was high, from
teachers' point of view.
- The degree of practicing transformational leadership style by the
principals was high too, from teachers' of view.
- There was a positive significant correlational relationship between the
degree of the cultural intelligence of the principals, and their practicing
transformational leadership style, for the total score and all dimensions.
- There were significant differences at (α ≤ 0.05) in the degree of the
cultural intelligence of the principals of Jordanian private schools that
teach foreign and international programs attributed to sex variable, in
favor of females. While there were no significant differences at (α ≤
0.05) attributed to experience and academic qualification.

ع

- There were significant differences at (α ≤ 0.05) in the degree of
practicing transformational leadership style by the principals, attributed
to experience variable, in favor of "ten years and above" and "from five
years to less than ten years" categories, comparing with "less than five
years" category. While there were no significant differences at (α ≤
0.05) attributed to sex and academic qualification variables.
Keywords: Cultural intelligence, Transformational leadership style,
Jordanian private chools.
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الفصل األول
خمفية الدراسة وأىميتيا
المقدمة:
أدل اإلىتماـ بتنمية المنظمات كتطكير إمكاناتيا كمياراتيا الفكرية كالثقافية إلى إيجاد نكع
مف اإلختالط الثقافي ،فالعديد مف المؤسسات اإلنسانية مثؿ المدارس كالجامعات أصبحت نقطة
تجمع لألفراد مف بيئات كثقافات لدكؿ مختمفة يعممكف معان ،فككنت ىذه المؤسسات مجتمعان متنكع
الثقافات ،كاف ظيكر المدارس التي تدرس برامج أجنبية كدكلية ىك ترجمة لكاقع الحياة المعاصرة
كأنمكذج لتفاعؿ األفراد في مجتمعات متعددة الثقافات .فال بد مف كجكد إدارييف تربكييف ذكم
ميارات كمقدرات متميزة كحديثة ،يتصفكف بالذكاء الثقافي ،الذم يسيـ في تزكيد األفراد بالميارات
اإلجتماعية التي تمكنيـ مف العمؿ في بيئات ثقافية مختمفة بإستخداـ أنماط قيادية متنكعة مثؿ نمط
القيادة التحكيمية.
فالثقافة ىي الخيط الذم يربط اإلنساف بذاتو كباآلخريف ،كاف تفاعالت األفراد كسمككيـ
كأفكارىـ تنطكم في جكىرىا عمى عالقة ثقافية ،كىناؾ أكجو تشابو كاختالؼ في ظؿ الثقافات
المختمفة تعمؿ عمى تكامؿ األفراد كايجاد بيئة مناسبة لمعيش معان ضمف التنكع الثقافي
).(UNESCO World Report, 2009
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كيعػ ػ ػػد الػ ػ ػػذكاء الثقػ ػ ػػافي أحػ ػ ػػد العكامػ ػ ػػؿ التػ ػ ػػي يجػ ػ ػػب أخػ ػ ػػذىا بعػ ػ ػػيف اإلعتبػ ػ ػػار عنػ ػ ػػد د ارسػ ػ ػػة
فاعمي ػػة الق ػػادة الترب ػػكييف

) ،(Alon & Higgins, 2005فق ػػد يعػ ػ ٌرؼ ال ػػذكاء الثق ػػافي بأن ػػو

مقػ ػػدرة الفػ ػػرد عمػ ػػى العمػ ػػؿ بكفػ ػػاءة فػ ػػي بيئػ ػػات متنكعػ ػػة ثقافي ػ ػان ،كىػ ػػك بنػ ػػاء متعػ ػػدد األبعػ ػػاد يسػ ػػتيدؼ
الحػ ػ ػػاالت الت ػ ػ ػػي تنطػ ػ ػػكم عم ػ ػ ػػى التفاعػ ػ ػػؿ ب ػ ػ ػػيف الثقافػ ػ ػػات الناش ػ ػ ػػئة عػ ػ ػػف اإلختالف ػ ػ ػػات فػ ػ ػػي الع ػ ػ ػػرؽ
كالجنس ػػية

)2007

al.,

et

 . (Ang.فال ػػذكاء الثق ػػافي ى ػػك زي ػػادة مق ػػدرة الف ػػرد عم ػػى

اإلتصاؿ مع اآلخريف خارج الثقافة الخاصة بو ).(Earley & Ang, 2003
كاستجابة لمتنكع الثقافي فقد إىتمت المنظمات المعنية بالثقافة كالتربية كالعمكـ ،مف خالؿ
بعض المبادرات التي تدعك الى اإلىتماـ بتنكع الثقافات كمنيا :إعالف منظمة األمـ المتحدة لمتربية
كالعمكـ كالثقافة ،كاعالف المنظمة اإلسالمية لمتربية كالعمكـ كالثقافة حكؿ التنكع الثقافي ،فضال عف
عقد المؤتمرات الدكلية لنشر تمؾ المفاىيـ كتكضيح أىميتيا مثؿ :المؤتمر الدكلي حكار الحضارات
كالتنكع الثقافي عاـ ( .)2009كنتيجة ليذا اإلىتماـ بالتنكع الثقافي ،إتجو كثير مف الباحثيف الى
دراستو كعممكا عمى إبتكار آليات لتنميتو لتعزيز مقدرة األفراد عمى التفاعؿ اإليجابي مع مف
يختمفكف عنيـ بالثقافة .كمف ىذه الجيكد ظير مفيكـ الذكاء الثقافي في مجاؿ عمـ النفس كاإلدارة
عمى يد مجمكعة مف الباحثيف ،إذ تـ طرح كتاب بعنكاف الذكاء الثقافي :التفاعالت الفردية عبر
الثقافات )،(Cultural intelligence: Individual Interaction across cultures
لكريستكفر ايرلي كسكف انج ) ،(Christopher Earley & Soon Angكبذلؾ فإف الذكاء الثقافي
ىك شكؿ مف أشكاؿ الذكاء الذم يركز عمى الفيـ كاإلدارة كالسمكؾ في المكاقؼ التي تتسـ بتنكع
ثقافي (صالح.)2015 ،
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كأشار ثكماس ك إنكسكف ) (Thomas & Inkson, 2005الى أف القادة الذيف يتميزكف
بالذكاء الثقافي تككف لدييـ المياره كالمقدرة عمى كيفية التصرؼ كالتفاعؿ بشكؿ طبيعي في ضكء
الثقافات المتعددة ،كذلؾ بتجنبيـ الكقكع باألخطاء كسيكلة ردكد األفعاؿ اإليجابية لدييـ.
ىناؾ عدة أنماط قيادية منيا القيادة التحكيمية ،كالقيادة التبادلية ،كالقيادة الديمقراطية،
كالقيادة اإلستبدادية كغيرىا مف األنماط القيادية التي تمت مناقشتيا مف قبؿ عمماء اإلجتماع عمى
مدل سنكات ) ،(Kouzes & Posner, 2007كقد خمص العديد مف المنظريف الى أف القيادة
الفاعمة ىي تمؾ القيادة القائمة عمى الصفات كالميارات كالمقدرات & (Mumford, Campion
) ،Morgenson, 2007كرأل آخركف أف القيادة التحكيمية ىي أكثر األنماط القيادية طمبا كفاعمية
).(Bass, & Riggio, 2006
كأصبحت القيادة التحكيمية خالؿ العقديف الماضييف األنمكذج األكثر ىيمنة كذلؾ بسبب
النتائج اإليجابية المستمرة التي تحققيا كتأثيرىا في المرؤكسيف ) .(Macik-Frey, 2007كبشكؿ
عاـ ىناؾ دعـ قكم لمعالقة اإليجابية بيف القيادة التحكيمية كأداء االفراد ). (Avolio, 1999
فالقيادة التحكيمية تسعى الى التكجو نحك اإلعتماد المتبادؿ كاألىداؼ المشتركة التي تمثؿ المصالح
الجماعية بيف القادة كالمرؤكسيف ) .(Burns, 1978ككجد أف ىناؾ عالقة إيجابية بيف الذكاء
الثقافي كالقيادة التحكيمية كبيف كؿ مجمكعة فرعية مف الذكاء الثقافي كالقيادة التحكيمية ،ك أف الذكاء
الثقافي كاف عامال أساسيا في تحقيؽ القيادة التحكيمية ألىدافيا (Ismail, Reza & Mahdi,
).2012
كأكد ىيكجز كجنيت كككرفي ) (Hughes, Ginnett & Curphy, 2008بأنه عمى الرغـ
مف أف األنماط القيادية األخرل ضركرية ،إال أنو ينبغي كجكد نكع مختمؼ مف القيادة في حاؿ

5

متابعة التغيير التنظيمي ،فمثال ترٌكز القيادة التبادلية عمى تنفيذ ما تـ اإلتفاؽ عميو بيف القادة
كالمرؤكسيف كأف إىتماـ القيادة التبادلية ىك الحفاظ عمى اإلستقرار التنظيمي بدال مف إحداث
التغيير ،كىذا ىك السبب الذم أكد فيو الباحثكف أىمية القيادة التحكيمية في تغيير المكاقؼ.
كما أكضح باس ) (Bass, 1999أف القيادة التحكيمية تقكم آثار القيادة التبادلية كأف أفضؿ
القادة ىـ الذيف لدييـ خصائص ىذيف النمطيف مف القيادة .فمف خصائص القيادة التبادلية انيا
تؤسس قاعدة مف العالقات بيف الرؤساء كالمرؤكسيف كذلؾ بتجسيد التكقعات كتحديد المسؤكليات
كتحقيؽ نتائج األداء المتكقع  .أما مف خصائص القيادة التحكيمية فإنيا تسمح بتطكير المرؤكسيف
مف خالؿ تحدم تفكيرىـ كالياميـ كتحفيزىـ لتحقيؽ أكثر مف المتكقع.
كقد أثبتت األبحاث في مجاؿ األعماؿ أف الذكاء الثقافي يؤدم دك ار ميما في القيادة الفاعمة
) ،(Alon & Higgins, 2005; Ang & Inkepen, 2008كقد يككف عامال ميما في االدارة
التربكية في ىذا الصنؼ مف المدارس كىك المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية
كدكلية أك ما يطمؽ عمييا في بعض البمداف المدارس العالمية .
لتعرؼ العالقة بيف درجة الذكاء الثقافي لدل مديرم
كفي ضؤ ماتقدـ ،جاءت ىذه الدراسة ٌ
المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية ،كدرجة ممارستيـ لنمط القيادة التحكيمية
مف كجية نظر المعمميف.

مشكمة الدراسة :
عمى الرغـ مف اإلىتماـ المتزايد بالذكاء الثقافي كاألنكاع األخرل مف الذكاءات مف قبؿ
المنظمات العالمية ،إال أف الذكاء الثقافي في المنظمات المحمية عامة كالمؤسسات التربكية بشكؿ
خاص ،لـ يحظ بالقدر الكافي مف اإلىتماـ كالبحث مما أسيـ في تككيف جانب مف جكانب مشكمة
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الدراسة .إذ تنبع ىذه المشكمة مف إستقراء الكاقع الميداني ،فقد يككف لمذكاء الثقافي كاألنماط القيادية
المستخدمة في المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية أثر كبير في نجاح ىذا
النكع مف المدارس.
لقد شجع النممة ( )2012في دراستو الطالب السعكدييف المبتعثيف الى دكؿ اإلغتراب عمى
التحمي بدرجة عالية مف الذكاء الثقافي ،كتبني الثقافات المختمفة مؤقتا مما يسيؿ عمييـ إنتقاء ما
يفيد مف ىذه الثقافات الجديدة لتحقيؽ أىدافيـ .كقد أكصت دراسة الشيراني ( )2012بإجراء مزيد
مف الدراسات المستقبمية تبحث في الذكاء الثقافي كعالقتو بمتغيرات أخرل كالدافعية ،كالضغكط
النفسية ،كالرضا الكظيفي .كما أكصت دراسة جالب ( )2011بإجراء مزيد مف الدراسات النظرية
كالتطبيقية حكؿ الذكاء الثقافي بكصفو مفيكمان لـ يتـ التطرؽ إليو في الكتابات العربية أك المحمية.
كبما أف القيادة التقميدية لـ تعد قادرة عمى مكاجية التحديات التربكية في العصر الحديث،
فقد أشارت بعض الدراسات الى أف القيادة التحكيمية تؤدم الى نتائج إيجابية في البيئة المدرسية
الدكلية ) ،(Mancuso, Roberts, & White, 2010لذلؾ أكصت دراسة سميرات كمقابمة
( )2014بالتركيز عمى تنمية القيادة التحكيمية لدل مديرم المدارس كاإلىتماـ بتطكير ميارتيـ
لتككيف رؤية كاضحة عف ماىية القيادة التحكيمية كعممياتيا .
كبناء عمى نتائج دراسة أبكتينة كالركساف ( )2008بمقدرة القيادتيف التحكيمية كالتبادلية عمى
ن
التنبؤ بالتميز التربكم كتفسيره ،فقد أكصت الدراسة بضركرة تزكيد صانعي القرار كالقادة التربكييف
إلعداد الخطط الكفيمة لنشر ىذيف النمطيف بيف مديرم المدارس مف أجؿ تحقيؽ الغايات التربكية
المنشكدة كمنيا التميز اإلدارم.
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كفي ضؤ ما تقدـ ،يمكف تحديد مشكمة الدراسة في اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس اآلتي :ما
درجة الذكاء الثقافي لدل مديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في
محافظة عماف كما عالقتيا بدرجة ممارستيـ لمقيادة التحكيمية مف كجية نظر المعمميف؟

ىدف الدراسة وأسئمتيا:
ىدفت ىذه الدراسة إلى تعرؼ درجة الذكاء الثقافي لدل مديرم المدارس الخاصة األردنية
التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف كعالقتيا بدرجة ممارستيـ لنمط القيادة التحكيمية
كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف األسئمة اآلتية:
س : 1ما درجة الذكاء الثقافى لدل مديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية
كدكلية في محافظة عماف مف كجية نظر المعمميف؟
س : 2ما درجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في
محافظة عماف لمقيادة التحكيمية مف كجية نظر المعمميف؟
س : 3ىؿ ىناؾ عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≥0.05بيف درجة الذكاء
الثقافي لدل مديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف
كدرجة ممارستيـ لمقيادة التحكيمية؟
س :4ىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≥0.05في درجة الذكاء الثقافي لدل
مديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف تعزل
لمتغيرات الجنس كالخبرة كالمؤىؿ العممي؟
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س: 5ىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05في درجة ممارسة مديرم
المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف لمقيادة التحكيمية
تعزل لمتغيرات الجنس كالخبرة كالمؤىؿ العممي؟

أىمية الدراسة :
تنبع أىمية الدراسة مف النقاط اآلتية :
 يؤمؿ مف ىذه الدراسة ،أف تفيد نتائجيا مديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامجأجنبية كدكلية في محافظة عماف؛ مف خالؿ تعرفيـ الى درجة الذكاء الثقافي لدييـ ،كدرجة
ممارستيـ لنمط القيادة التحكيمية .
 يؤمؿ مف ىذه الدراسة أف تثرم المكتبة العربية عامة ،كالمكتبة األردنية بشكؿ خاص ،بكصفياالدراسة األكلى (حسب عمـ الباحثة) التي أيجريت في ىذا المجاؿ في األردف.
 يؤمؿ مف ىذه الدراسة أف تقدـ إطا انر نظريان مناسبان لمذكاء الثقافي ،كأبعاده كعالقتو بنمط القيادةالتحكيمية ،يمكف أف يككف منطمقان لدراسات كأبحاث أخرل في المجاؿ التربكم.
 قد تسيـ نتائج ىذه الدراسة في تشجيع الجيات المعنية كالمختصة عمى إعداد برامج إرشاديةكتدريبية تعمؿ عمى التعرؼ الى الذكاء الثقافي كتنميتو مف أجؿ تحقيؽ أعمى درجات النجاح
كالتميز في المجاؿ التربكم .

مصطمحات الدراسة :
تـ تعريفيا مفاىميا كاجرائيا كعمى النحك
إشتممت الدراسة عمى عدد مف المصطمحات التي ٌ
اآلتي :

9

الذكاء الثقافي :
ىك المقدرة عمى الفيـ كاإلستجابة لإلشارات كالرمكز المفظية كغير المفظية كاقامة العالقات
الشخصية في مكاقؼ تتسـ بالتعدد الثقافي كبشكؿ تكافقي (. (Sternberg, 2006
ويعرف الذكاء الثقافي إجرائيا بأنو :مقدرة المدير كمركنتو عمى التفاعؿ مع العامميف في
المدرسة ذات الطابع الثقافي المتعدد ،كما يتـ قياسو باإلستبانة التي تـ ترجمتيا تطكيرىا كاعتمادىا
في ىذه الدراسة.
أبعاد الذكاء الثقافي:
عرفيا إنج كآخركف ) (Ang. et al, 2007عمى النحك اآلتي:
يتككف الذكاء الثقافي مف أربعة أبعاد ٌ
 .1يبعد الذكاء ما كراء المعرفة :ىك تمؾ العمميات العقمية التي تدفع اإلنساف لمتعمـ كفيـ ثقافات
اآلخريف.
 .2يبعد الذكاء الثقافي المعرفي  :ىك معرفة المعايير كالممارسات كاإلتفاقيات في مختمؼ الثقافات
التي يتـ التعامؿ مف خالليا عف طريؽ التعميـ كالتجارب الشخصية.
 .3يبعد الذكاء السمككي  :ىك المقدرة عمى التفاعؿ مع اآلخريف في نطاؽ تعدد الثقافات مف خالؿ
اإلجراءات المفظية كغير المفظية.
 .4يبعد الذكاء الدافعي  :كىك المقدرة عمى تكجيو اإلنتباه كالطاقة بإتجاه تعمـ الثقافات المختمفة .
عرف كل بعد من األبعاد األربعة إجرائيا :بأنو العالمة التي حصؿ عمييا المستجيبكف مف
وي ّ
أفراد عينة الدراسة ،مف خالؿ إجاباتيـ عف الفقرات الخاصة بكؿ يبعد.
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المدارس الخاصة االردنية التي تدرس برامج اجنبية ودولية:
ىي تمؾ المدارس التي كجدت لتمبية اإلحتياجات التعميمية المتنكعة ثقافيا ألبناء الييئات
المتنقمة بيف الدكؿ مثؿ السفارات األجنبية ،كالشركات متعددة الجنسيات ،كالقكاعد العسكرية ،كاألسر
الكافدة كالطمبة مف العائالت المحمية الغنية الذيف يرغبكف بإلحاؽ أبنائيـ بتمؾ المدارس ،إذ تككف
تكاليؼ ىذه المدارس باىظة ).)Keung, 2011
القيادة التحويمية :
عرؼ باس ( ،)Bassالمشار إليو في طعمة ( )2006القيادة التحكيمية بأنيا القيادة التي
ٌ
تعمؿ عمى تغيير سمكؾ المرؤكسيف ،مف خالؿ إدراكيـ ألىمية الميمة التي يقكمكف بيا كجذب
إنتباىيـ نحك األىداؼ الجماعية ،عمى حساب اإلىتمامات الفردية كتنشيط إحتياجاتيـ العميا
كتحقيؽ الذات.
كتيعرؼ القيادة التحكيمية إجرائيان  :بأنيا ذلؾ النمط القيادم الذم ييمارسو مدير المدرسة
الخاصة األردنية التي تيدرس برامج أجنبية كدكلية ،كالذم يؤكد اإلىتماـ بالعامميف كتحكيميـ الى
قادة ،ككما ييقاس بإستبانة القيادة التحكيمية المتضمنة في إستبانة القيادة متعددة العكامؿ )،(MLQ
والتي تمت ترجمتها وإعتمادها في الدراسة الحالية.
أبعاد القيادة التحويمية :
تتضمف القيادة التحكيمية خمسة أبعاد كما أكردىا باس كأفكليك (:)Bass & Avolio, 2004
البعد القادة بكصفيـ أينمكذجان مثاليان يقتدم بو
 .1الػتأثير المثالي – سمات  :يصؼ ىذا ي
المرؤكسكف.
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البعد السمكؾ األخالقي الذم يتبناه القادة خالؿ تفاعميـ
 .2التأثير المثالي – سمكؾ  :يصؼ ىذا ي
مع المرؤكسيف.
 .3الدافعية اإلليامية  :كىك السمكؾ الذم يتحمى بو القادة في تشجيع المرؤكسيف لمعمؿ بركح
الفريؽ.
 .4اإلستثارة العقمية  :تصؼ القادة الذيف يزكدكف المرؤكسيف بالتحفيز العقمي كيشجعكنيـ عمى
اإلبتكار كاإلبداع.
 .5اإلعتبارية الفردية  :تصؼ القادة الذيف يعممكف مدربيف كناصحيف مخمصيف لمرؤكسييـ
كيأخذكف بعيف اإلعتبار حاجاتيـ كمقدراتيـ كطمكحاتيـ المختمفة كؿ عمى ًحدة.
عرف كل بعد من أبعاد القيادة التحويمية إجرائياً :بأنو العالمة التي حصؿ عمييا المستجيبكف مف
وي ّ
أفراد عينة الدراسة مف خالؿ إجاباتيـ عف الفقرات الخاصة لكؿ يبعد مف ىذه األبعاد الخمسة
المتضمنة في إستبانة القيادة متعددة العكامؿ (.)MLQ

حدود الدراسة:
إقتصرت ىذه الدراسة عمى المعمميف كالمعممات في المدارس الخاصة األردنية التي تدرس
برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي
()2016/2015
محددات الدراسة  :تحددت نتائج الدراسة بدرجة صدؽ أداتي الدراسة كثباتيما ،كمدل الدقة
كالمكضكعية في إستجابات أفراد العينة عف فقرات أداتي الدراسة ،كأف تعميـ النتائج ال يتـ إال عمى
مجتمع الدراسة الذم سحبت منو العينة كالمجتمعات المماثمة.

الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصمة
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصمة
تضمف ىذا الفصؿ عرضاى لألدب النظرم ذم العالقة بالمدارس الخاصة األردنية التي تدرس
برامج أجنبية كدكلية مف حيث ماىيتيا ،كارتباطيا ،كبرامجيا .كمفيكـ الذكاء ،كنظرية الذكاءات
المتعددة ،كالذكاء الثقافي مف حيث مفيكمو كأىميتو كأبعاده كعالقتو بالذكاءات األخرل .كمفيكـ
القيادة ،كأنماط القيادة الحديثة ،ممثمة بالقيادة الخادمة ،كالقيادة اإلبتكارية ،كالقيادة المكزعة ،كالقيادة
التبادلية ،كالقيادة التحكيمية مف حيث أىميتيا كأبعادىا .كما تضمف ىذا الفصؿ عرضا لمدرسات
عرضيا مف األقدـ
السابقة العربية كاألجنبية ذات الصمة بالذكاء الثقافي ،كالقيادة التحكيمية التي تـ
ي
الى األحدث ،عمى النحك اآلتي:
أوال :األدب النظري:
تضمف األدب النظرم عمى المكضكعات اآلتية:
المدارس الخاصة األ ردنية التي تدرس برامج أجنبية ودولية :
ىي تمؾ المدارس التي حصمت عمى مكافقة بتطبيؽ ب ارمج تعميمية أجنبية كدكلية ،كالتي
تقكـ عمى تعميـ الطمبة األردنييف كغير األردنييف مف مختمؼ الجنسيات ،كفؽ مناىج ككتب غير
أردنية يتـ إعتمادىا مف قبؿ ك ازرة التربية كالتعميـ األردنية كىيئات اإلعتماد المعنية لكؿ برنامج
تعميمي .فيككف إرتباطيا بإدارة التعميـ الخاص قسـ البرامج التعميمية األجنبية كالدكلية ،كالتي تـ
عماف ،كتيعنى ىذه المديرية بمتابعة كؿ مؤسسة تعميمية
تأسيسيا عاـ  1989في محافظة العاصمة ٌ
خاصة (ركضة ،كمدرسة ،كمركز ثقافي) مرخصة تطبؽ المناىج كالكتاب المدرسي المقرر في
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المؤسسات التعميمية الحككمية ،كالمؤسسات الخاصة األجنبية ،كالمراكز التي تدرب عمى أنكاع
المعرفة أك الميارة عمى شكؿ دكرات .فينظر الى قطاع التعميـ الخاص عمى أنو شريؾ لك ازرة التربية
كيسيـ في حمؿ عبء كبير عف الك ازرة بما فييا البنية التحتية ،كقبكؿ أعداد ال بأس بيا
كالتعميـ ي
مف الطمبة ،فضالن عف إيجاد عدد كبير مف فرص العمؿ( .ك ازرة التربية كالتعميـ
)http://www.moe.gov.jo
برامج المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية ودولية:
كتشمؿ ىذه البرامج ما يأتي:
 .1البرنامج البريطاني :تكجد إتفاقيتاف تنظماف عمؿ ىذا البرنامج ،كاحدة مع ىيئة إدكسؿ
( )EDEXCELكأخرل مع امتحانات جامعة كامبردج ( ،)CIEكيككف المجمس الثقافي
عماف طرفا ثالثان في كمتا اإلتفاقيتيف ،كيشتمؿ عمى ثالثة مستكيات ىي:
البريطاني ( )BCفي ى
مستكل برنامج الثقافة البريطاني لممرحمة األساسية ( ،)CPكمستكل برنامج المرحمة األساسية
العميا ( ،)PointCheckكمستكل برنامج الثقافة البريطاني لممرحمة الثانكية (. )IGCSE
 .2البرنامج األمريكي ( ،)H.S.D.ال يكجد أم اتفاؽ ينظـ عمؿ ىذا البرنامج ،كإلعتماد البرنامج
األمريكي يتكجب عمى المدرسة الراغبة بإعتماده مخاطبة إحدل ىيئات اإلعتماد بعد الحصكؿ
عمى مكافقة الك ازرة .كالجدير بالذكر أف مستكل برنامج المدرسة الثانكية ( )High Schoolىك
البرنامج المعتمد.
 .3برنامج البكالكريا الدكلية ( :)IBتكجد مسكدة اتفاقية مع منظمة البكالكريا الدكلية قيد الدراسة
حاليا ،كيمكف لممدارس الراغبة باعتماده مخاطبة ىيئة االعتماد في سكيس ار بعد الحصكؿ عمى
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مكافقة الك ازرة .كيشتمؿ ىذا البرنامج عمى برنامج ( )PYPكبرنامج ( )MYPكبرنامج (،)DP
(ك ازرة التربية كالتعميـ ،إدارة التعميـ الخاص)www.moe.gov.jo 2016 ،

مفيوم الذكاء :
عرفو
كاف إىتماـ عمماء النفس بمفيكـ الذكاء كاضحان خالؿ السنكات القميمة السابقة ،فقد ٌ
جاردنر ( ،)Gardner, 1983بأنو تمؾ المقدرات التي يمتمكيا األفراد في حؿ المشكالت ،أك إبتكار
منتجات تككف ذات قيمة داخؿ كياف ثقافي أك أكثر ،كرأل أف الذكاء عبارة عف مقدرة نفسية
بيكلكجية تعمؿ عمى تكظيؼ المعمكمات التي يمكف تنشيطيا في كياف ثقافي تجنبا لممشكالت،
كافترض أف لمذكاء أنكاعان كأشكاالن متعددة ال يمكف رؤيتيا أك عدىا مقدرات كامكانيات مرتبطة
بكحدات عصبية تشغؿ حي انز مف الدماغ ،قد تنشط أك ال تنشط تبعا لمعايير كقيـ ثقافية معينة
كالفرص المتاحة كالق اررات الشخصية.
ىناؾ تعريفات كثيرة لمذكاء مف بينيا أنو مقدرات عقمية متنكعة تتفاعؿ لحؿ المشكالت سكاء
أكانت نظرية أـ عممية ،فاألفراد الذيف عمى درجة عالية مف الذكاء لدييـ مقدرات عقمية جيدة
كالتخيؿ كالتجريد كالحكـ كاإلستدالؿ ،كأف الفركؽ الفردية في مستكيات الذكاء لدل األفراد قد تعكد
الى عكامؿ كراثية أك بيئية (عدس.)1999 ،
التكيؼ الفكرم كالسمككي تجاه
عرفت العنيزات ( )2006الذكاء بأنو مقدرة األفراد عمى ٌ
كما ٌ
المكاقؼ المختمفة التي يتعرضكف ليا ،كالمقدرة عمى اإلستفادة مف تجارب سابقة.
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لقد إتفؽ عمماء النفس عمى تعريؼ الذكاء بأنة صفة عقمية يتمتع بيا كؿ فرد بمقدار متفاكت
كتمكنو مف التفاعؿ مع اآلخريف في مختمؼ مجاالت الحياة كخاصة العالقات اإلجتماعية (جابر،
.)1980
كيعد مفيكـ الذكاء مفيكمان شامالن كمتكامالن فال يقتصر عمى التحصيؿ العممي لألفراد بؿ يمتد
مما يعكس مقدار الذكاء لدييـ ) .(Sternberg, 1985فالذكاء كما
ليشمؿ جميع نكاحي الحياة ٌ
عرفو سميت ك ىنتر ( )Schmidt & Hunter, 2003أنو مقدرة األفراد عمى اإلدراؾ كالتفكير
ٌ
المجرد لحؿ المشكالت بطريقة عممية.
تميز بيف األفراد
مما تٌـ ذكره مف تعريفات متعددة لمذكاء ،فإف الذكاء ىك مقدرة شخصية ٌ
ٌ
إلدراؾ األمكر المستجدة كالمقدرة عمى التفاعؿ في مختمؼ المجاالت الحياتية باإلفادة مف الخبرات
السابقة.

الذكاءات المتعددة:
ذكاء كاحدان،
إنطالقا مف نظرية الذكاءات المتعددة التي خالفت اإلعتقاد الشائع بأف ىناؾ
ن
بناء عمى مالحظتو لممقدرات العقمية الخارقة التي يتمتع
أسس جاردنر( )Gardner, 1983نظريتو ن
بيا بعض األفراد كحصكليـ عمى درجات متكسطة في إختبارات الذكاء ،كالتي دلت عمى أف الذكاء
يتككف مف و
عدد مف المقدرات أك الذكاءات المنفصمة كالمتعددة .فالذكاء اليمكف كصفو عمى أنو
كمية ثابتة أك محددة يمكف قياسيا بؿ ىك قابؿ لمنمك كالزيادة بالتدريب كالتعمـ لكؿ نكع بمعزؿ عف
األنكاع األخرل كذلؾ بإستخدامو في المكاقؼ المختمفة ،كالذكاء عند األفراد عبارة عف قكل عقمية
ذاتية التحكـ تعمؿ بشكؿ فردم أك بشكؿ متناغـ.
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كمف المبادلء التي قامت عمييا نظرية الذكاءات المتعددة كما كردت في جاردنر (Gardner,
) 2005ما يأتي:
 يتككف الذكاء مف أنكاع عديدة كمتنكعة مف الذكاءات.
 كؿ فرد مميز كفريد كيمتمؾ عددان مف أنكاع الذكاءات الديناميكية.
 تختمؼ درجة نمك أنكاع الذكاءات كتطكرىا كفقا لمنمك الداخمي لمفرد أك النمك االجتماعي
بيف األفراد.
 كؿ أنكاع الذكاءات حيكية كديناميكية.
 يمكف التمييز بيف أنكاع الذكاءات ككصفيا كتحديدىا.
 مف حؽ كؿ فرد التعرؼ الى ذكائو لتطكيره كتنميتو.
 إستخداـ ذكاء معيف قد يسيـ في تطكير ذكاء آخر.
 الثقافة الشخصية كتنكعيا كتعددىا تعد أم انر ميمان كجكىريان لممعرفة عامة كلكؿ أنكاع الذكاء
بشكؿ خاص.
 كؿ أنكاع الذكاءات تكفر مقدرات كامنة لمفرد لتجعمو أكثر إنسانية.
إقترح جاردنر ( )Gardnerالمشار إليو في بالدز ككاىؿ كمكريتك

(Baldes, Cahill,

) & Moretto, 2000تسعة أنكاع مف الذكاءات يمتمكيا اإلنساف ككؿ نكع منفصؿ عف اآلخر ،إذ
يمكف مالحظتو كقياسو كىي كاآلتي:
-

الذكاء المغكم ) : (Linguistice Intelligenceكىك اإلستخداـ األمثؿ لمكممات كالمفردات
المغكية بكفاءة لمتعبير كاإلتصاؿ.
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-

الذكاء المنطقي – الرياضي ) : (Logical Mathematical Intelligenceكىك المقدرة
عمى التفكير المنطقي اإلستنتاجي لحؿ الشكالت باستخداـ األرقاـ كاكتشاؼ العالقات بينيا
بكفاءة.

-

الذكاء البصرم – المكاني ) : (Visual-Spatial Intelligenceكيتضمف المقدرة عمى
التخيؿ كالرسـ كالتصكر البصرم المكاني بدقة الى جانب المقدرة عمى إدراؾ العالـ.

-

الذكاء البدني – الحركي ) :(Bodily Kinesthtice Intelligenceكيتمثؿ في إستخداـ
الجسـ لمتعبير عف األفكار كالمشاعر إذ يتضمف الميارات الجسمية كالتكازف كالقكة كالمركنة.

-

الذكاء المكسيقي – اإليقاعي ) : (Musical Rhythmic Intelligenceكىك المقدرة عمى
إدراؾ المكسيقى كتشخيص النغمات كالمقامات المكسيقية كايقاع األصكات ك الطبقات.

-

الذكاء اإلجتماعي ) : (Social Intelligenceكيعبر عف مقدرة الفرد عمى فيـ رغبات
اآلخريف كمشاعرىـ كادراكيا كتحديدىا لمتكاصؿ كالتعاكف معيـ.

-

الذكاء الذاتي ) :(Intrapersonal Intelligenceكىي المقدرة عمى فيـ الفرد لذاتو.

-

الذكاء الطبيعي ) :(Naturalist Intelligenceكىك المقدرة عمى تصنيؼ الطبيعة كتصنيؼ
مككناتيا.

-

الذكاء العاطفي ) :(Emotional Intelligenceيتضمف ضبط اإلنفعاالت كحفز النفس
كاإلحتراـ كالعطؼ كالتسامح.
كأشار جاردنر ) (Gardner, 2005الى أف كؿ فرد يمتمؾ ثمانية أك تسعة مف ىذه الذكاءات

المتعددة ،كىذا ما يميز البشر عف الكائنات الحية األخرل غير النباتية ،كيميز أيضان األفراد بعضيـ
عف بعض .كميما تشابو األفراد بيكلكجيان ،فال يكجد إثناف يمتمكاف الذكاء ذاتو مف حيث الدرجة
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كالنكع ،بما في ذلؾ التكائـ المتماثمة التي تختمؼ فيما بينيا في ىذا المجاؿ .فضالنعف ذلؾ ،فإف
كجكد الذكاء عند الفرد اليعني – بالضركرة  -أنو سيتصرؼ بذكاء أك بطريقة أخالقية .كمف
الناس مف يستخدـ ذكاءاتو ألغراض أخالقية كانسانية مثؿ نيمسكف مانديال

(Nelson

) Mandelaالذم ييعد رم انز لإلنسانية ،كمنيـ مف يستخدميا ألغراض غير أخالقية مثؿ سمكبكداف
ميمكسيفيتش ) (Slobodan Miloševićالرئيس الصربي السابؽ.

مفيوم الذكاء الثقافي
أعتقد إيرلي كمكسككاسكي ) )Earley & Mosakwski, 2004كىما مف أكائؿ الباحثيف في
الذكاء الثقافي أنو إذا كنا ندرؾ أسباب سمكؾ األفراد مف مختمؼ الخمفيات في مكاقؼ معينة ،ييعطينا
المقدرة عمى فيـ اإلرتباطات بعضيا ببعض ،فيبدك أف الذكاء الثقافي يحدث عند فيـ القيـ كالمعايير
الثقافية المختمفة كادراكيا ،فالذكاء الثقافي ييدؼ الى مقدرة األفراد عمى حؿ المشكالت كالتكيؼ مع
األكضاع المتغيرة كالمتنكعة ثقافيان.
عرؼ ستيرنبرغ ) (Sternberg, 2006الذكاء الثقافي بأنو مقدرة الفرد عمى بناء عالقات
شخصية بطريقة كفؤة في مكاقؼ تتصؼ بالتنكع الثقافي عف طريؽ فيـ الرمكز كاإلشارات المفظية
كغير المفظية كاإلستجابة ليا في ثفافة مغايرة لثقافتو األصمية .كما كرد تعريؼ الذكاء الثقافي في
مجاؿ إدارة األعماؿ بأنو مقدرة األفراد عمى إدارة العمؿ كأداء الميمات ميما تنكعت ثقافات
المرؤكسيف ) .(Ang, & et al 2007كأف الذكاء الثقافي يتمثؿ في مقدرة قادة المظمات عمى
التفاعؿ بإيجابية كفاعمية في المكاقؼ التي تتشكؿ مف ثقافات متنكعة ،فيككف شكؿ مف أشكاؿ
الذكاء التنظيمي )(Kreitner & Kinick, 2007
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أشار ثكماس كآخركف ( )Thomas, et al, 0202الى أف الذكاء الثقافي ىك حصيمة ما ييمًـ
بو الفرد مف معارؼ ثقافية كميارات حياتية كاجتماعية ناتجة عف ما كراء المعرفة الثقافية تسيؿ
التكيؼ في البيئات المختمفة المحيطة بو لتشكؿ ثقافة جديدة لو .فيما عرفو إيرلي كبترسكف
عميو ٌ
) (Earley & Peterson, 2004بأنو ما يمتمكو الفرد مف مقدرة عمى اإللماـ كالتحميؿ ألنماط
السمكؾ غير المألكفة لو في أثناء تفاعمو مع ثقافات مغايرة عف ثقافتو األصمية .كقد عرفو ثكماس
كانكسكف ( )Thomas & Inkson, 0222بأنو كؿ ما يكتسبو الفرد مف ميارات سمككية تساعده
عمى التفاعؿ بفاعمية في البيئات المختمفة مف خالؿ مقدرتو عمى فيـ تمؾ الثقافات فيمان دقيقا
كأكضحا أف الذكاء الثقافي ىك مقدرة الفرد عمى التفاعؿ كعمى التكيؼ عبر الثقافات المختمفة،
كاإلفادة مما ىك مناسب كجيد مف ىذه الثقافات.
عرؼ سميت كىنتر ) (Schmidt & Hunter, 2003الذكاء الثقافي بأنو شكؿ مف
كما ٌ
أشكاؿ الذكاء الذم يستند الى قابميات اإلدراؾ كالتفكير كاإلستجابة العممية في مكاقؼ تتسـ بالتمايز
الثقافي ،إذ يمتمؾ الفرد المقدرة عمى حؿ المشكالت باإلدراؾ الثقافي الصحيح لممفاىيـ المجردة،
كعرؼ ايرلي كانج ) (Earley & Ang, 2003الذكاء الثقافي بأنو مقدرة الفرد عمى التفاعؿ في
المكاقؼ المختمفة ضمف الثقافات المتنكعة.
كقد أظيرت بعض الدراسات أف المنظمات العالمية متعددة الجنسيات كالتي تحتضف ثقافات
متنكعة ،تتطمب كجكد قادة أكفياء ثقافيا كلدييـ المقدرة لمتعاطي بسيكلة كفاعمية مع مرؤكسييـ مف
الثقافات المختمفة كالمتنكعة مما ينعكس إيجابيا عمى تمؾ المؤسسات في تطكير بيئة العمؿ ،إذ
يككف ليؤالء القادة ذكاء ثقافي كاضح ()Brannen, 2016
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كيتطمب نجاح التفاعؿ بيف الثقافات مراعاة عدد مف العكامؿ منيا الكثافة السكانية ،كطبيعة
العالقات اإلنسانية العفكية كالمعايير الثقافية ،كبالتالي فإف الذكاء الثقافي لدل األفراد يعمؿ عمى
تغيير سمككيـ كفقا ليذه العكامؿ ) .(Altman & Chemers, 1980كما أف لبعدم الذكاء الثقافي
ثر في مقدرات اإلبتكار اإلدارم كمركنتيا كأصالتيا لمعامميف اإلدارييف كالفنييف
السمككي كالدافعي أ ان
(النكرم.)2014 ،
كمف خالؿ ما تـ ذكره مف تعريفات لمذكاء الثقافي ،يمكف تعريفو بأنو شكؿ مف أشكاؿ
الذكاء ،الذم يصؼ مقدرة األفراد عمى التكيؼ في البيئات المغايرة لبيئتيـ األصمية ،كمقدرتيـ عمى
ككف حصيمة فيميـ كتقبميـ لتمؾ
ثقافيا ،التي تي ِّ
تبني األنماط السمككية المناسبة في المكاقؼ المتنكعة ن
الثقافات.
أىمية الذكاء الثقافي :
كلدت الثقافة مع المجتمعات البشرية ،كبتعدد الشعكب تعددت الثقافات كتطكرت حسب تطكر
تمؾ الشعكب كؿ عمى حدة ،كحتى الكقت الحالي ال يكجد مفيكـ محدد ككاضح لمفيكـ الثقافة لما
تتضمنو مف إتساع كشمكؿ لمختمؼ جكانب الحياة ،فقد عرفتيا الساعدم ( )2008بأنيا ذلؾ الكؿ
المعقد الذم يشتمؿ عمى المعرفة كاإلعتقاد كاألخالؽ كالعادات ككؿ المقدرات كالفنكف كالحقكؽ
ي
كغيرىا مف األعراؼ األخرل التي إكتسبيا الفرد مف مجتمعو.
إف التاريخ البشرم ىك تاريخ ثقافة ،كما يميز مجتمعا عف آخر ىك بنيتو الثقافية؛ كاألعراؼ،
كالعقائد ،كالقيـ ،كمككناتو السياسية كاإلجتماعية كاإلقتصادية ،كالتبايف الثقافي بيف المجتمعات يؤدم
ثقافيا ،قد
ن
الى إختالؼ أنماط الكالـ ا لمفظية كغير المفظية التي يكاجييا األفراد في بيئة مغايرة ليـ
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يسػاء الفيـ في غياب الذكاء الثقافي لدل األفراد ،فاألفراد الذيف عمى درجة عالية مف الذكاء الثقافي
يمتمككف أحيانا مقدرات فطرية عمى تفسير ما العيد ليـ فيو ،كيبدك أف الحكار كالتفاعؿ الثقافي
يعيد لمعالقات البشرية إنسانيتيا ،كأف أكثر الصراعات خطكرة ىي التي تككف بيف شعكب تنتمي الى
ثقافات مختمفة (ماتالر.)2008 ،
لقد أجمع كثير مف الباحثيف كعمماء اإلجتماع الميتميف بمكضكع الذكاء الثقافي ،عمى أنو
مقدرة األفراد عمى تجاكز الفركؽ كالمعكقات التي يكاجيكنيا في كجكد ثقافات مختمفة ،ليس فقط
بفيـ الثقافة الجديدة كالمغايرة عف ثقافتيـ األصمية كاستيعابيا ،بؿ عمييـ إثبات ىذا الفيـ بالتفاعؿ
كالعيش مع الثقافات المغايرة ( النممة.)2012 ،
يكفر الذكاء الثقافي أفضؿ كسيمة لمقادة في مكاجية تحديات ميمة قيادة القكل العاممة
المتنكعة الثقافات ،كتمبية مطالب عصر العكلمة كتحكؿ اإلتجاىات بخطى سريعة في ظؿ تنافس
السكؽ العالمية .إذ أف طرؽ التكاصؿ كبناء الثقة بيف القيادة كالقكل العاممة المتنكعة الثقافات،
تتطمب مف القائد مقدرة تكييؼ عالية لمختمؼ الثقافات في فريؽ العمؿ الكاحد .فالذكاء الثقافي ىك
المقدرة عمى العمؿ بفاعمية في الثقافة الكطنية كالعرقية كالتنظيمية ،إذ يقدـ لمقادة مرجعان شامالن
كمنظك انر يمكف تطبيقو عمى حاالت ثقافية ال تعد كال تحصى ،كىك النيج الذم يشمؿ أربعة أبعاد
مختمفة تكاكب عصر العكلمة كالتنكع الثقافي (.)Livermore, 2015

أبعاد الذكاء الثقافي:
إتفؽ العمماء الميتمكف بدراسة الذكاء الثقافي عمى أف ىناؾ أربعة أبعاد لو ىي :
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 .1الذكاء الثقافي ما كراء المعرفي ( :)Metacognitive Cultural Intelligenceالذم يشار
إليو بالعمميات العقمية التي تدفع اإلنساف لمتعمـ كفيـ ثقافات األخريف ،فاألفراد الذيف يمتمككف
ىذا النكع مف الذكاء ،يدرككف بكعي األمكر الثقافية المفضمة ،كيعممكف عمى ضبط النماذج
البعد يحتاج الى التخطيط النشط ،ككضع اإلستراتيجيات
العقمية في أثناء التفاعؿ معيـ .كىذا ي
قبؿ الخكض في تجربة التنكع الثقافي ،كذلؾ إلختيار األنسب مف اإلجراءات لمتفاعؿ الناجح
بيف الثقافات ) .(Livermore, 2010كيؤكد الذكاء الثقافي ما كراء المعرفي أىمية الفحص
كالمراجعة ،كتبني اإلفتراضات كالمخططات العممية الناتجة عف التفاعؿ الثقافي المتنكع كتكافقيا
البعد ).(Brislin, Worthly & Macnab, 2006
مع ىذا ي
 .2الذكاء الثقافي المعرفي ) :(Cognitive Cultural Intelligenceتشترؾ جميع الثقافات في
عدد مف السمات كالخصائص التي تسمى المسممات الثقافية ،بإعتبار أف كؿ ثقافة ليا
إحتياجات أساسية مماثمة ،كتـ إقتراح تسع فئات رئيسة كىي :الثقافة المادية ،كالفنكف ،كالمعب
كالترفيو ،كالمغة كاإلتصاؿ غير المفظي ،كالمنظمات اإلجتماعية ،كالرقابة اإلجتماعية ،كالصراع
كالحرب ،كالمنظمات اإلقتصادية ،كالتعميـ

(Cleveland, Craven & Danfelser,

البعد الى معرفة المعايير كالممارسات كاإلػتفاقيات في مختمؼ الثقافات،
) ،1979إذ يشير ىذا ي
التي تـ الحصكؿ عمييا عف طريؽ التعمـ كالتجارب الشخصية ،فاألفراد الذيف يمتمككف الذكاء
الثقافي المعرفي ،يتمكنكف مف فيـ أكجو الشبو كاإلختالؼ بيف الثقافات .إذ يؤكد ىذا الذكاء
عمى تقدير أكجو الشبو (إف كجدت) بيف مختمؼ الثقافات ،كفيـ كيفية حدكث اإلختالؼ
).(Brislin, Worthly & Macnab, 2006
 .3الذكاء الثقافي الدافعي ) :(Motivational Cultural Intelligenceكىك تحفيز اآلخريف،
كيشار إليو بالمقدرة عمى تكجيو اإلنتباه كالطاقة تجاه تعمـ الثقافات المختمفة .كاألفراد الذيف
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البعد مف الذكاء يتمكنكف مف تكجيو اإلىتماـ كالطاقة نحك المكاقؼ المتنكعة بيف
يمتمككف ىذا ي
البعد ىي نظرية
الثقافات عمى أساس المصمحة الذاتية كالثقة .إف القاعدة التي يستند إلييا ىذا ي
الدافع ) (DeNisi & Pritchard, 2006التي تفترض أف الدافع يقكـ عمى عنصريف
أساسييف ىما :عنصر التكقع الذم يعكس تكقعات الفرد مف تحقيؽ نجاح الميمة ،كعنصر
القيمة ،الذم يعكس القيمة المقترنة إلنياء الميمة بنجاح ). (Ang. & Van Dyne, 2008
 .4الذكاء الثقافي السمككي ) : (Behavioral Cultural Intelligenceالذم يشير الى المقدرة
عمى إظيار اإلجراءات المفظية كغير المفظية المناسبة ،لتفاعؿ األفراد مع الثقافات المختمفة،
كىنا يظير الذكاء الثقافي عمى شكؿ سمكؾ ،فاألفراد تككف لدييـ ميارات كاسعة ،كمقدرات
لفظية كغير لفظية ،مثؿ الكممات المناسبة ثقافيا أك الميجة أك اإليماءات أك تعابير الكجو
).(Ang. et al., 2007

عالقة الذكاء الثقافي بالذكاءات األخرى
ال يختمؼ الذكاء الثقافي عف أنكاع الذكاءات األخرل ،بكصفو مجمكعة مف المقدرات كليس
مجرد أنماط سمككية منفصمة ،فالذكاء العقمي يقتصر عمى المقدرات المعرفية كالتحميمية دكف األخذ
في اإلعتبار تعدد الثقافات .كيتحدد الذكاء العاطفي بالمقدرة عمى التحكـ باإلنفعاالت الشخصية
كالتعامؿ مع األخريف ،بينما يجمع الذكاء الثقافي بيف كال النكعيف مف الذكاء ،لذا يرل بعض
الباحثيف أف الذكاء الثقافي ىك مجمكعة مف المقدرات العقمية التي تنشط في مجاالت التنكع الثقافي
).(Hampden-Turner & Trompenaars, 2006
كأشار إيرلي كآنغ ( )Earley & Ang, 2003الى أف ىناؾ خطا فاصالن ما بيف الذكاء
العاطفي كالذكاء الثقافي ،ذلؾ أف الذكاء العاطفي ييعنى بفيـ المشاعر الذاتية كمشاعر اآلخريف في
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أم ثقافة كجد ،كأف الذكاء الثقافي ييعنى بكجكد المقدرة لدل األفراد عمى فيـ عدد مف الجكانب
المعرفية العقمية كالجكانب اإلنفعالية السمككية في الثقافات األخرل ،كبيذا فإف الذكاء الثقافي يبدأ مف
حيث ينتيي الذكاء العاطفي ،كأف الفرد الذم لديو درجة عالية مف الذكاء العاطفي في ثقافتو قد
يككف محدكد الذكاء الثقافي ،ما لـ تكف لديو المقدرة عمى فيـ التباينات الثقافية كاإلستجابة السريعة
كالمالئمة ليا.
كيرتبط الذكاء الثقافي بالذكاء اإلجتماعي مف حيث فيـ مشاعر اآلخريف ،فالذكاء
اإلجتماعي ىك أحد أنكاع الذكاءات المتعددة ،الذم ييتـ بدرجة الكعي اإلجتماعي لدل األفراد في
التعامؿ في المكاقؼ اإلجتماعية بطريقة كاعية كذكية ،كذلؾ فإف المقدرة عمى فيـ مشاعر األفراد
كتقديرىا في المكاقؼ ذات الطابع الثقافي تيسيٌؿ عممية التفاعؿ بيف األفراد بنكع مف الذكاء الثقافي
(الغكؿ.)1993 ،
كأشار ككمار كرضكاف ك سبرامانيـ ) (Kumar, Raduan & Subramaniam, 2008الى
أف الذكاء الثقافي يرتبط إيجابيا مع الذكاء الشعكرم كالذكاء اإلجتماعي ،كأكضحكا أف يبعدم الذكاء
الثقافي (ما كراء المعرفي كالبعد السمككي) ،مشابياف لمذكاء الشعكرم مف حيث ككنيما ييتماف
بالفركؽ الفردية ،التي تتصؿ بالتكيؼ مع البيئة كالتعاطي معيا بمركنة ،كبذلؾ فإف الفرد مف ذكم
الذكاء الشعكرم العالي ،الذم ال يمتمؾ حساسية ثقافية ،يعاني مف صعكبة التكيؼ مع اإلختالفات
الثقافية .كأضاؼ إيرلي كمكساكككيسكي ) (Earley & Mosakowski, 2004أف الذكاء الثقافي
يؤدم الى إنجاح التفاعؿ كاإلتصاؿ بيف األفراد في بيئات متعددة الثقافات لتحقيؽ المصالح الفردية
أك المشتركة.
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مفيوم القيادة
إىتـ الباحثكف بتعريؼ القيادة لما ليا مف أىمية إجتماعية كانسانية ،فقد أكضح العرفي
كميدم ( )2008أف القيادة ىي فف المعاممة اإلنسانية اليادفة الى تغيير السمكؾ اإلنساني لتحقيؽ
أىداؼ معينة ،بطريقة إيجابية تزيد مف صفات الكالء كاإلحتراـ كالتعاكف لدل المرؤكسيف تجاه
قادتيـ ،ككصفا القيادة بأنيا عمـ كفف ،فيي السمكؾ الذم يمارسو القائد لمتأثير في المرؤكسيف بيدؼ
تحسيف أدائيـ لتحقيؽ األىداؼ ،كبيذا فيي ظاىرة إجتماعية تعمؿ عمى التفاعؿ بيف أعضاء
الجماعة .كقد عرفيا شكقي ( )41:1993بأنيا "مجمكعة األنماط السمككية التي يمارسيا القائد في
الجماعة ،كالتي تعد محصمة لمتفاعؿ بيف شخصية كؿ مف األفراد كالجماعة ،كخصائص الميمة
كالنسؽ التنظيمي كالسياؽ الثقافي المحيط ،كتستيدؼ حث األفراد عمى تحقيؽ األىداؼ المنكطة
بالجماعة بأكبر قدر مف الفاعمية كالكفاءة العالية في أدائيـ".
عرفت القيادة بعدة تعريفات منيا :أف القيادة ىي عممية تأثير في األفراد كتكجيو سمككيـ
كجيكدىـ نحك تحقيؽ أىداؼ المنظمة ( العمياف .)2002 ،كعرفيا العمرم ( )2000بأنيا مقدرة
القائد عمى التأثير في األفراد كالجماعات فكريان كسمككيان كقيميان فضالن عف مقدرتو عمى تغيير
األىداؼ كاألساليب كاإلجراءات كالتصكر الفعاؿ بيف الحاضر كالمستقبؿ.
كالقيادة كما عرفيا عياصرة كالفاضؿ ( ،)2006،78ىي "عممية التأثير كالياب الحماس في
األفراد لمقياـ بعمميـ بحماس كطكاعية ،دكف حاجة الى إستخداـ السمطة الرسمية ،فالقيادة الحقيقية
ىي التي تستمد سمطتيا الفعمية مف شخصية القائد كخبرتو كمقدرتو عمى التعامؿ مع األفراد بطريقة
تشكؿ الدافع الداخمي لمقياـ بالعمؿ مف أجؿ تحقيؽ أىدلؼ المنظمة".
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كما عرفيا باس كافكلك ) (Bass & Avolio 1993بأنيا المقدرة عمى إثارة إىتماـ اآلخريف
كعرفيا اليزايمة ( )2004بأنيا عالقة
كتكجيو طاقاتيـ كجيكدىـ نحك تحقيؽ األىداؼ المرغكبة ٌ ،
تبادلية إعتمادية بيف القائد كالمرؤكسيف ،كالتي تشمؿ المجاالت النفسية كاإلجتماعية كالتربكية
كاإلنسانية بيف ىؤالء األفراد كفريؽ مجتمعي كاحد .كعرفيا العتكـ كككفحي ( )2011بأنيا المقدرة
التي يمتمكيا الفرد عمى التأثير في اآلخريف ،كالمقدرة عمى تحفيزىـ لإلسياـ في تحقيؽ أىداؼ
المنظمة التي ىـ جزء منيا ،كأنيا عممية تنظيـ سمكؾ الجماعة كأنشطتيا كفؽ أسس كنظـ إجتماعية
محددة لتحقيؽ األىداؼ.
إف القيادة عممية إجتماعية ،كعممية تأثير متبادؿ بيف أفراد الجماعة كقادتيـ ،فكؿ يؤثر في
اآلخر ،فالقيادة تؤثر في سمكؾ األفراد ك تحفزىـ كتحثيـ عمى تحقيؽ األىداؼ كما أنيا تتأثر بعدة
عكامؿ منيا شخصية القائد ،كخصائص المرؤكسيف ،كطبيعة األىداؼ كالييكؿ التنظيمي كالثقافة
التنظيمية كالبيئة المحيطة (عمي كغالي.)2010 ،
كمف خالؿ التعريفات السابقة لمقيادة يمكف تعريؼ القيادة بأنيا تمؾ المقدرة التي يمتمكيا
بعض األفراد

إلحداث التغيير في السمكؾ أك تعديمو لدل المرؤكسيف كتكجيييـ نحك تحقيؽ

األىداؼ بطريقة فاعمة.

األ نماط القيادية:
ىدؼ العديد مف الدراسات لمتعرؼ الى طبيعة األنماط القيادية السائدة في المنظمات ،سكاء
أكانت منظمات إجتماعية أـ إنتاجية ،أذ أف لمنمط القيادم أث انر في تسيير أعماؿ المنظمات كتحقيؽ
أىدافيا ،كقد أشار العديد مف البحكث كالدراسات ،الى أف كفاءة القيادة كفاعميتيا تتجمى في مقدرتيا
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عمى تغيير نمطيا القيادم بما يتناسب مع الظركؼ التنظيمية كاإلنسانية المحيطة ،فالقيادة التربكية
الفاعمة قيادة ديناميكية تعمؿ عمى إحداث التغيير في البناء كالتنظيـ كفقا لمتطمبات المكقؼ ،كتتمثؿ
في مقدرة قادتيا عمى أداء األدكار كتغيير األساليب؛ بيدؼ الكصكؿ الى ربط الكسائؿ بالغايات،
كتنفيذ السياسات كالخطط التي تـ كضعيا مسبقا ،كمقدرتيـ عمى الثأثير في اآلخريف بصكرة فاعمة
لتحقيؽ األىداؼ بطريقة قيادية كاعية كمنظمة (ىكانة ك تقي.)1994 ،
حساف كالعجمي ( )2007بأنو النيج أك
كىكذا تعددت تعريفات النمط القيادم ،فقد عرفو ٌ
األسمكب الذم يتبناه القائد لمتأثير في األفراد؛ ليقتدكا بو في أم مكقؼ قد يكاجييـ في أثناء سير
األعماؿ كتحقيؽ األىداؼ .كما عرفٌو الف ار كالخطيب ( )2007بأنو األسمكب الذم يتبعو قائد
المدرسة بفاعمية ليؤثر في المرؤكسيف كذلؾ لتحقيؽ األىداؼ المرجكة كتحسيف نكعية العمؿ كاإلنتاج
داخؿ المدرسة.
إف إختالؼ كسائؿ التأثير التي يستخدميا القائد لتكجيو مرؤسيو ،تعكس إختالفا في
األساليب القيادية كأنماطيا ،إذ تعرؼ أنماط القيادة التربكية بأنيا السمكؾ القيادم الذم يسمكو القائد
في مكاجية أم مكقؼ في أثناء تحقيؽ أىداؼ الجماعة ،كيككف قدكة لممرؤكسيف في سمككو (حساف
كالعجمي .)2007

األنماط القيادة الحديثة:
ىناؾ عدة أنماط قيادية حديثة بحثت في األنماط القيادية الفاعمة مف بينيا ما يأتي:
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القيادة الخادمة:
تعد القيادة الخادمة مف األنماط القيادية الحديثة ،كالتي حازت عمى إىتماـ كثير مف الباحثيف
في العقكد األخيرة .كعمى الرغـ مف كؿ الدالالت السمبية المتعمقة بمصطمح "خادـ" إال أف مؤسس
نظرية القيادة الخادمة جرينميؼ ( )Greenleafرأل أنو البد مف قمب المفاىيـ عف اليرـ التنظيمي
رأسا عمى عقب إلطالؽ نظرة جديدة لمفيكـ القيادة ،كالعمؿ عمى دمج مصطمحيف متناقضيف "قائد"
ك "خادـ" معان (.)Greenleaf, 1977
عرؼ سبيرز ( )Spears, 1996القيادة الخادمة بأنيا النمط القيادم الذم يضع خدمة اآلخريف
ٌ
ضمف أكلكيات إنجازات قادتيا ،كضماف تحقيؽ أعمى درجات اإلنتماء لمجماعة كالمشاركة في صنع
القرار.
كأكضح ككفي ( )Covey, 2006أف مصطمح القائد الخادـ في نظرية القيادة الخادمة ال يعني
كجكد قائد ضعيؼ أك فاشؿ ،بؿ عمى العكس تظير مقدرتو العقمية مف حزـ كمركنة كغيره مف القادة
اآلخريف في كيفية إتخاذ الق اررات بمشاركة مرؤكسيو عندما يتطمب األمر ذلؾ ،كالكصكؿ الى ق اررات
شاممة كمدركسة تيجمع في و
جك مف اإلنتماء.
كأشار سيرجكفاني ) (Sergiovanni, 2001الى أف قياـ القائد بميمات متكاضعة اليعني أنو
قائد خادـ ،ذلؾ أف القائد الخادـ ىك مف ييب نفسو لمساعدة اآلخريف كتطكيرىـ كدعميـ ليعكس
أفضؿ ما لدييـ مف أداء.
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مبادئ القيادة الخادمة:
تتمثؿ مبادئ القيادة الخادمة كما أكردىا غرينميؼ ) (Greenleaf, 1996بما يأتي :
 خدمة اآلخريف  :كتبدأ مف رغبة القادة في خدمة مرؤكسييـ كمساعدتيـ كاالبتعاد عف ممارسةالسمطة لتحقيؽ مصالح ذاتية .كيككف اليدؼ مف القيادة الخادمة ىك حث المرؤكسيف عمى
تقديـ أفضؿ ما لدييـ لمكصكؿ الى اإلبداع كانجاح المنظمة بمساعدة كدعـ قيادم.
 النيج الشامؿ لمعمؿ :تفترض القيادة الخادمة أف العمؿ يعطي الفرد بقدر ما يعطيو لمعمؿ ،إذيتكجب عمى المنظمات أف تعيد النظر في العالقات بيف األفراد ،كبيف المنظمات ،كبيف
المجتمع ككؿ.
 تعزيز اإلحساس باإلنتماء لممجتمع :فنظرية القيادة الخادمة ترل أف المنظمات تتقاعس عفتقديـ الخدمات اإلنسانية ،مع أف تنمية اإلحساس باإلنتماء لممجتمع بيف األفراد في أم منظمة
يساعد عمى تحقيؽ األىداؼ ،كىذا ما يفتقده المجتمع الحديث.
 المشاركة في صنع الق ارر :مف خالؿ مشاركة المرؤكسيف في عممية صنع الق اررات التنظيميةكتشجيعيـ كتنمية مكاىبيـ ،يستطيع القائد الخادـ تحقيؽ النجاح بفاعمية أكبر.
أما خصائص القيادة الخادمة فقد حددىا يرسؿ كستكف ( )Russel & Stone, 2002بعشر
خصائص رئيسة ىي  :اإلصغاء ،كالتعاطؼ ،كالشفاء ،كالكعي ،كاإلقناع ،كالتصكر ،كالبصيرة،
كاإلشراؼ ،كاإللتزاـ بتنمية الفرد ،كبناء المجتمع.
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القيادة اإلبتكارية:
يعرفت القيادة اإلبتكارية عدة تعريفات فقد عرفيا اآللكسي ( ،)2002بأنيا التخمي كاإلبتعاد
عف السياؽ العادم كالتقميدم لمتفكير ،كاتباع نيج جديد مبتكر في التفكير ،إلنتاج ما ىك جديد.
ىناؾ بعض الباحثيف الذيف ميزكا بيف اإلبداع كاإلبتكار ،كأكضحكا أف اإلبداع اإلدارم ىك
الكصكؿ الى أفكار جديدة قد تككف معقدة بغض النظر في أم مجاؿ أك أم ميداف ،أما اإلبتكار
فإنو يعني مقدرة الفرد عمى تنفيذ تمؾ األفكار كترجمتيا الى كاقع ضمف نظاـ معيف .كبذلؾ فإف
اإلبداع كاإلبتكار مصطمحاف مترادفاف يعنياف كالدة شيء جديد كغير مألكؼ

(Amabile,

).Conti, Coon, Lazenby, & Herron, 1996
كقد رأل قنديؿ ( )2010أف القيادة اإلبتكارية ىي مقدرة القادة كاىتماميـ في جمع األفكار مف
اإلتجاىات كافة داخؿ المنظمة أك خارجيا ،كالعمؿ عمى تحميميا كتنفيذىا كاإلفادة منيا بنتاج مفيد
لجميع المجاالت اإلجتماعية كالتنظيمية كالمادية ،كبيذا يككف ليا األثر في إثارة دافعية األفراد
لإلبداع كاإلبتكار .كقد عرؼ الشمرم ( )2006القيادة االبتكارية بأنيا كؿ ما يستحدثو القائد مف
طرؽ ككسائؿ لحث المرؤكسيف كتحفيزىـ عمى تحقيؽ األىداؼ المخطط ليا فضالن عف دعميـ
بطرؽ غير تقميدية.
كقد أجمع العديد مف الباحثيف عمى أف القيادة اإلبتكارية ىي مجمكعة صفات كالثقة بالنفس
كباآلخريف ،كالعمؿ عمى التغيير كالتجريب كالتطكير بجرأة كمركنة سكاء في العمؿ أـ الفكر كابداء
الرأم (عماد الديف)2003 ،
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كبيف خيرم ( )2012أف عممية اإلبتكار عممية مرنة قابمة لمتنمية في جميع المجتمعات
ٌ
اإلنسانية ،كتشمؿ جميع المجاالت الحياتية؛ المادية كالمعنكية كالفكرية كاألدبية كالنفسية .كبيذا فإف
كقيـ ،كما أف جميع األفراد لدييـ
اإلبتكار عممية معقدة ذات أبعاد متعددة ىدفيا إنتاج ما ىك جديد ٌ
المقدرة عمى اإلبتكار لكف بدرجات متفاكتة.
كأكضحت السركر ( )2003أف ىناؾ عدة خصائص سمككية كمعرفية تدؿ عمى أف القائد
تحمؿ المخاطر الناتجة عف القياـ
مبتكر منيا :حب المغامرة كالتقدـ الى األماـ ،كالمقدرة عمى ٌ
با لتجارب ،كأف يتكقع النتائج السمبية كاإليجابية كيتقبميا ،كأف يككف لديو حب اإلستطالع كالبحث
عف ما ىك جديد كعدـ اإلكتفاء بالمعرفة المكجكدة ،كأف تككف لديو المقدرة عمى التنبؤ كاإلحساس
بالمشكالت ،كأف يككف لديو الحدس كالرؤية المستقبمية لمكاقع كما سيككف عميو.
كأشار خيراهلل ( )2009الى أف القيادة اإلبتكارية في المؤسسات التربكية ىي القيادة التي تتميز
بمقدرتيا عمى الكشؼ عف مكاطف الضعؼ لدل مرؤكسييا ،كاستحداث طرؽ جديدة لمتغمب عمييا،
كتميز نقاط القكة بيف أفراد المؤسسة التربكية كايجاد طرؽ غير مألكفة لتطكيرىا ،كما ٌبيف الميارات
التي يجب تكافرىا في القائد المبتكر كىي :
 التخطيط اإلستراتيجي :أم النظر الى مستقبؿ المنظمة كالعمؿ عمى تطكير الكسائؿ الالزمةكافة لتحقيؽ ىذا المستقبؿ.
 التفكير اإلستراتيجي :أم التفكير المنطقي السميـ في رسـ الخطط لمستقبؿ المنظمة بعيد األمد. بناء ثقافة األفراد كالمنظمة بشكؿ متكامؿ كانساني ،إذ يشعر المرؤكس أنو جزء ال يتج أز مفالكؿ ،كأف الكؿ جزء ال يتج أز منو.
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الموزعة:
القيادة
ّ
المكزعة بكصفو مرادفان لمقيادة الديمقراطية ،كالقيادة التعاكنية ،كالقيادة
ظير مفيكـ القيادة
ٌ
كعرفو فيميبس (Phillips,
المكقفية ،كالقيادة التشاركية )ٌ .(Harris, & Chapman, 2002
) 2013بأنو نتيجة التفاعؿ المشترؾ بيف القادة كالمرؤكسيف في تنفيذ الميمات القيادية ،إذ تبرز
أىمية ىذا النكع مف القيادة في المجاؿ التربكم .فيي تقمؿ العبء عف قادة المدارس الذيف لدييـ
عدد كبير مف الميمات المطمكب تنفيذىا في فترة زمنية محددة ،كمف جيات عديدة ،فضالن عف
إعطاء الفرصة لممعمميف ليككنكا قادة أكثر فاعمية كنشاطان.
المكزعة ىي عمؿ جماعي ييتـ بتحقيؽ
كأشار ستريت ) (Street, 2011الى أف القيادة
ٌ
األىداؼ الجماعية كيركز عمييا ،فينظر الى نكعية الجيكد المبذكلة ال عدد الميمات المنجزة،
كبالتالي فالقائد التربكم ال يستطيع إنجاز جميع الميمات المككمة إليو دكف مساعدة مرؤكسيو مف
ىيئة إدارية كتعميمية ،كىكذا يمكف تفعيؿ القيادة المكزعة في المدرسة بقكة كفاعمية مف أجؿ تحقيؽ
األىداؼ كتطكير العممية التربكية.
المكزعة ىي ليست مجرد نمط قيادم بؿ ىي ممارسة السمطة كتكزيع المسؤكليات
إف القيادة
ٌ
ال تفكيضيا ضمف تفاعالت مؤثرة بيف القادة كالمرؤكسيف لتحقيؽ ىدؼ مشترؾ ،فال يقتصر عمؿ
المرؤكسيف عمى تنفيذ األكامر كتطبيؽ السياسات فقط ،بؿ تككف المنظمة ثالثية األبعاد تتمثؿ في
المكزعة ( Onukwagha,
القائد كالمرؤكسيف كالمكقؼ كىذا ىك األساس الذم ترتكز عميو القيادة
ٌ
).2013
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المكزعة أحد األنماط القيادية األكثر حداثة كشعبية في مجاؿ القيادة التربكية،
كتيعد القيادة
ٌ
كالتي ينبغي تنميتيا كتطكيرىا .كقد حظيت باىتماـ كتطبيؽ كاسعيف في بريطانيا كالكاليات المتحدة
األمريكية .كأبدت الكمية الكطنية لمقيادة التربكية في إنجمت ار ) (NCSLإىتمامان كبي ار لمبحث في
المكزعة (.)Leung, 2008
مجاؿ القيادة ٌ
المكزعة ىي:
حدد ماكبيث ( )MacBeath, 2005ستة أنماط لمقيادة ٌ
 النمط الرسمي أك المسميات الكظيفية التي تحدد األدكار الكظيفية التي يؤدييا العاممكف فيالمنظمة.
 النمط العممي أك نمط التكزيع الكاقعي .كييتـ ىذا النمط بتكزيع القيادة عمى األفراد حسبأكلكيتيا لدييـ.
 النمط اإلستراتيجي إذ يككف تكزيع الميمات القيادية عمى األفراد حسب المخطط اإلستراتيجيلممنظمة.
 النمط التدريجي في التكزيع الذم يستند الى إحساس األفراد بالمسؤكلية تجاه العمؿ القيادم. النمط الذم يعطي لألفراد فرصة لتكسيع أدكارىـ القيادية حسب كفاءتيـ كمقدرتيـ. النمط الثقافية الذم ييتـ بمدل تأثير ثقافة المدرسة في ممارسة القيادة المدرسية.مجاالت القيادة الموزعة:
أشار ك هؿ مف أكنكككافا ) (Onukwagha, 2013كالمكر ) (Elmore, 2000ك رفرز
المكزعة تتضمف خمسة مجاالت ىي :
) (Rivers, 2010الى أف القيادة ٌ
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 -1الرؤية كالرسالة كاألىداؼ :فالرؤية ىي المقدرة عمى التنبؤ بالمستقبؿ ،فعمى قائد المدرسة تقديـ
رؤية كاضحة لممدرسة لتمييد الطريؽ أماـ المعمميف لمكصكؿ الى اليدؼ .أما الرسالة فيي
اليدؼ الضمني لممدرسة الذم تنبثؽ عنو جميع األىداؼ ،كيجب أف تككف الرسالة عمى درجة
كبيرة مف الكضكح ليسيؿ عممية فيميا كتطبيقيا ،كمف ثـ تطبيؽ أىداؼ المدرسة.
 -2المسؤكلية المشتركة :إذ تعمؿ القيادة المكزعة عمى تكامؿ الكفايات لدل األفراد كتبادؿ األدكار
فيما بينيـ لتسيؿ عممية تكضيح المسؤكليات لمختمؼ الميمات.
 -3ثقافة المدرسة :فمف خالؿ التفاعالت اليكمية بيف جميع أطراؼ العممية التربكية مف مديريف
كمعمميف كطمبة كأكلياء أمكر كأعضاء المجتمع المدرسي كافة ،يتـ تطبيؽ ثقافة المدرسة.
 -4الممارسات القيادية مف مسؤكلية القائد ىي تكزيع المسؤكليات لكؿ األفراد ضمف الميمات
المدرسية ،كىنا يحتاج األفراد الى تكجيو كمتابعة ،فضالن عف الدعـ كتنسيؽ عمميـ ،كىذا
اليعني أف القيادة المكزعة ىي سحب المسؤكلية مف القائد أك تخمي القائد عف مسؤكلياتو بؿ
تعني أف القادة مسؤكلكف عف تعزيز الميارات كالمعرفة لدل أفراد المدرسة.
 -5التطكير الميني :كىك المجاؿ الذم يرتبط مباشرة بتطكير مقدرات األفراد التي تنعكس عمى
مستكل التحصيؿ العممي لمطمبة ،كاليدؼ مف ىذا التطكير كالمتابعة المينية لألفراد في
المدرسة ىك زيادة فاعمية المدرسة بشكؿ يفكؽ التكقعات.

القيادة التبادلية:
أشار حريـ ( )231:2006الى أف "القيادة التبادلية ىي أسمكب قيادم قائـ عمى أساس
التبادؿ أك المقايضة بيف القائد كالمرؤكسيف ،كتستند الى اإلفتراض بأف االفراد ييحفٌزكف بالمكافأة
كالعقكبة" .كذكر يككؿ ) (Yukl, 1981بأنه تـ بناء ىيكؿ تنظيمي قائـ عمى سمسمة مف األكامر،
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يعرف و المرؤكسكف كيقبمكه .كتستخدـ المحفزات الخارجية مثؿ زيادة أجكر المرؤكسيف ،أك إعطاء يكـ
عطمة ليـ .كيزكد القائد التبادلي مرؤكسيو بنفسية قميمة مف الطمكح ،أك ال يزكدىـ بذلؾ.
فالقيادة التبادلية ىي أكثر انتشا انر مف حيث الممارسة كأف ىدفيا يتمثؿ في اإلتفاؽ عمى إنجاز
العمؿ بما يرضي القادة كالمرؤكسيف معا ،فتتضمف تقديـ الحكافز أك المكافآت مف قبؿ القائد كي
يكسب دعـ المرؤكسيف كتعتمد عمى القيـ الشكمية إلنجاز الميمات كالمسؤكلية كالعدالة كحفظ
الكعكد (دكاني.)2013 ،
كلخص حساف كالعجمي ( )2007نظرية القيادة التبادلية بأنيا تقكـ عمى عممية التبادؿ بيف
القائد كالمرؤكسيف إذ يكضح القائد ما المطمكب مف المرؤكسيف كيتعاطؼ معيـ كيدعميـ بشركط أك
تدخمو عند الضركرة فقط،
بقانكف الترغيب كالترىيب ،كيتصؼ القائد التبادلي بالديمقراطية كيككف ٌ
كيعمؿ عمى تحسيف الرضا الكظيفي لكنو غير قادر عمى تقديـ الحكافز اإليجابية كتكاجيو صعكبة
في التقييـ الجيد.
كأكضحت القيسي ( )2009إف مف ميمات القائد التبادلي تكضيح األدكار كاجراءات تنفيذ
الميمة كادراؾ حاجات المرؤكسيف كاإلىتماـ بيا  ،كما إف القيادة التبادلية تسعى لتحقيؽ اإلستقرار
بدالن مف تشجيع التغيير داخؿ المنظمة.
يالحظ أف اإلدارة التبادلية تتشكؿ عادة عند نكع معيف مف عالقة التبادؿ بيف القادة
كالمرؤكسيف لتمبية إحتياجات كال الطرفيف ،فتكصؼ بأنيا غالبا ما تككف لغاية معينة كتميؿ الى أف
تككف عالقة عابرة أك دائمة (.)Hughs, Ginnet & Curphy 2008
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أبعاد القيادة التبادلية :
حدد باس كأفكليك ) (Bass & Avolio, 2004أبعاد القيادة التبادلية بثالثة أبعاد ىي:
البعد الى السمكؾ القيادم الذم يتبعو القائد في
 .1المكافأة المحتممة ( المشركطة) :يشير ىذا ي
تحفيز المرؤكسيف لتحقيؽ األىداؼ ،كالمبني عمى عممية التبادؿ بيف القادة كالمرؤكسيف إذ يتـ
بناء عمى الكفاءة اك الضعؼ في األداء فينتظر
تبادؿ المجيكدات مقابؿ مكافآت معينة ن
المرؤكسكف المكافآت أك يتجنبكا العقاب.
البعد الذم يقكـ بو القائد بمتابعة المرؤكسيف كمراقبة أدائيـ
 .2اإلدارة باالستثناء( اإليجابية)  :كىك ي
في أثناء تنفيذ الميمات ،إذ يفرض القائد القكاعد كالتعميمات لممرؤكسيف ،كيتخذ اإلجراءات
المناسبة لتصكيب اإلنحرافات عف األنظمة كالمعايير المكضكعة.
 .3اإلدارة باالستثناء (سمبية)  :يككف تدخؿ القائد ىنا فقط عند الكقكع باألخطاء كتفاقـ المشكالت،
فال يككف لو دكر كقائي أك تصحيحي في أثناء تنفيذ الميمات.

القيادة التحويمية:
ميز في كتابو القيادة
كاف بيرنز ) (Burns, 1978أكؿ الباحثيف في القيادة التحكيمية ،إذ ٌ
) (Leadershipبيف سمكؾ القادة الذيف تربطيـ عالقات ذات ىدؼ مع مرؤكسييـ ،كبيف القادة
كبيف أف القيادة التحكيمية تعمؿ عمى تعزيز الشعكر لدل
الذيف يتبادلكف المنافع لتحقيؽ األىداؼٌ ،
المرؤكسيف بالحرية كالعدالة كالمساكاة كالسالـ ،مف خالؿ تبني أفكار كقيـ أخالقية معينة ،كبالتالي
اليجمع القائد بيف نمط القيادة التحكيمية كنمط القيادة التبادلية في آف كاحد.
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كما ٌبيف فينف ) (Feenan, 2004أف القيادة التحكيمية ال تعني مركزية السمطة ،بؿ ىي
عممية تفكيض لمصالحيات كاعطاء الفرصة لممرؤكسيف لتحقيؽ نتائج قابمة لمقياس مف خالؿ
تحفيزىـ كاثارة مشاعرىـ .فقد عرفيا باس كأفكليك ) (Bass & Avolio, 1993بأنيا القيادة التي
تيتـ بتغيير سمكؾ المرؤكسيف كذلؾ بجذب إنتباىيـ لألىداؼ الجماعية ال األىداؼ الفردية ،كتنشيط
إحتياجاتيـ العميا ،كزيادة إدراكيـ ألىداؼ الميمة التي يقكمكف بيا.
كالقيادة التحكيمية مف األنماط القيادية الحديثة ،تميزت عف األنماط القيادية األخرل ،في
تكفير الدافعية لممرؤكسيف كاستثارتيـ لمعمؿ مف أجؿ الصالح العاـ ،لذلؾ نالت القيادة التحكيمية
شيرة كاسعة في أكساط الباحثيف (دكاني.)2013 ،
ك كصؼ كيريجمك) )Chirichello,1999القيادة التحكيمية بأنيا عالقة تأثير متبادؿ بيف
فعاؿ كمميـ كمرؤكسيف لدييـ الكالء كاإلنتماء لمعمؿ .كتعد القيادة التحكيمية ،كما أشار الشريفي
قائد ٌ
فعاالن يتجاكز عيكب األساليب القيادية األخرل كبخاصة القيادة
كالتنح ( )2010نمطان قياديان ٌ
التبادلية ،كأف ليا األثر الكبير عمى طبيعة العالقات اإلنسانية في المؤسسات التربكية .
كيتصؼ القائد التحكيمي بشخصية محبكبة ،تدفع المرؤكسيف لمعطاء كانجاز أبعد كأكثر مما
كمقكم ،يسعى يليحكؿ
ىك متكقع منيـ ،أم يؤدكا عمميـ بتميز أكبر ،فيك قائد إجرائي يمعزز ي
المرؤكسيف الى قادة (عياصرة ،الفاضؿ  .)2006كما أشار الغزالي ( )2012في دراستو الى أف
لمقيادة التحكيمية أث انر في فاعمية إتخاذ القرار .كأضاؼ العياش ( )2010أف لنمط القيادة التحكيمية
أث انر إيجابيان في عممية التعمـ التنظيمي.
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أىمية القيادة التحويمية:
تسيـ القيادة التحكيمية في كضع قيـ المنظمة كتغيير ثقافتيا كمعتقداتيا مما يجعميا قادرة عمى
اإلستجابة

الفاعمة

لممتغيرات

الداخمية

كالخارجية

معان،

فتتصؼ

المنظمة

بالمركنة

كاإلبتكار) ،(Avolio, 1999كأكضح اندرسكف كاندرسكف )(Anderson & Anderson, 2001
أف القيادة التحكيمية تعمؿ عمى رفع أداء المرؤكسيف في المنظمة ،كاإلستجابة لممتغيرات كفقا
لحاجات المرؤكسيف كالمتعامميف في المنظمة ،كما أنيا تعمؿ عمى رفع مستكل ثقة المرؤكسيف
بالمنظمة كتقكية ركح اإلنتماء كبالتالي زيادة الدافعية ألداء مميز.
خصائص القائد التحويمي:
أكرد مصطفى ( )2002عددان مف الخصائص التي تميز القائد التحكيمي عف غيره تحددت بما
يأتي:
 القائد التحكيمي ىك الشخص القادر عمى تككيف رؤية كرسالة كاضحتيف لممنظمة. القائد التحكيمي صاحب رؤية مستقبمية. يتمتع القائد التحكيمي بثقة عالية بالنفس كمقدرة عمى عمؿ نقمة حضارية لممنظمة. لديو النشاط البدني كالحضكر المميز. لديو المقدرة عمى اإلنتاجية العالية ،فيبعث الطاقة كيحفز دافعية المرؤكسيف ألداء مميز. صاحب مصداقية كنزاىو كاستقامة. -مغامر كيحب المخاطرة ،كيبتعد عف اإلستقرار الذم ال يؤدم الى التطكر.
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عناصر القيادة التحويمية:
أشار باس كأفكليك ( )Bass & Avolio, 2004الى أف القيادة التحكيمية تتككف مف خمسة
أبعاد ىي:
 .1التأثير المثالي -سمات ): (Idealized Influence – traits
ييظير القائد التحكيمي سمكان أخالقيان متمي انز ،إذ يعمؿ عمى تحديد إحتياجات المرؤكسيف كتقديـ
مصالحيـ عمى مصالحو الشخصية ،كلديو المقدرة عمى إيصاؿ رؤية كاضحة لممرؤكسيف،
فيككف أنمكذجان ييحتذل بو.
 .2التأثير المثالي – سمكؾ ): (Idealized Influence – behavior
البعد السمكؾ المثالي لمقادة ،إذ يعممكف الشيء الصحيح كفقا لمعايير أخالقية،
يصؼ ىذا ي
كيحرص القائد عمى مشاركة المرؤكسيف في مكاجية التحديات بعيدان عف إستغالؿ سمطاتو في
تحقيؽ مكاسب شخصية ،فييتـ بتطكير رؤية جديدة تعد أنمكذجا لمسمكؾ المثالي .
 .3الدافعية اإلليامية ): (Inspiration Motivation
فيذكي فييـ الحماس كركح الفريؽ ،عف طريؽ
أم إثارة المرؤكسيف عمى حب التحدم ،ي
مشاركتيـ في تحقيؽ األىداؼ كمشاركتيـ في تحديد الرؤية المستقبمية ،فيك يستخدـ الشعارات
كالرمكز لتكجيو الجيكد كيكضح تكقعاتو العالية مف مرؤكسيو.
 .4اإلستثارة العقمية ): (Intellectual stimulation
تتـ مف خالؿ قبكؿ أفكار المرؤكسيف الجديدة كالمبدعة ،حتى لك تعارضت مع أفكاره ،فيشجع
التفكير اإلبداعي كالتجديد كالعقالنية لدل المرؤكسيف لحؿ المشكالت التي تكاجييـ ،كاتباعو
ألساليب جديدة كحديثة بدؿ القديمة السائدة فيبتعد عف تكجيو النقد العمني في حالة اإلخفاؽ.
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 .5اإلعتبارية الفردية ): (Individualized consideration
مف خالؿ سمكؾ القائد كمدرب كناصح كمتابع ،فإنو يعطي كؿ فرد إىتماما شخصيان لحاجاتو
كيسيـ في حؿ مشكالتو ،كيقؼ الى جانبو لتحقيؽ اإلنجاز كالنمك لدل األفراد ،فيك يعترؼ
فعاؿ بينو
بالفركؽ الفردية كالمقدرة عمى األداء .كما يحرص القائد التحكيمي عمى إيجاد نظاـ ٌ
كبيف المرؤكسيف ،كيفكض بعض الميمات لممرؤكسيف لتنمية مقدراتيـ كيعمؿ عمى متابعتيـ
لتقديـ التكجيو ،كالدعـ عند الحاجة فيككف قريبا منيـ مما يسيؿ رجكعيـ إليو أم يمارس الرقابة
بالتجكاؿ ،بعيدان عف المراقبة.
كأكد سيرجكفاني ( ،)Sergiovanniالمشار إليو في الحربي ( ،)0222عمى أىمية القيادة
التحكيمية خاصة في المؤسسات التربكية ،كذلؾ فيي قيادة فنية تشمؿ التقنيات كاألساليب اإلدارية،
كما أنيا قيادة لمطاقات الفردية كاإلجتماعية مف أجؿ نشر المعرفة الناتجة عف الخبرة بالعمؿ في
ىذه المؤسسات ،كىي القيادة الرمزية التي تيمثؿ بنماذج مف األىداؼ كالسمكؾ ،كأنيا القيادة الثقافية
التي تعمؿ عمى تكضيح القيـ كالمعتقدات كتعزيزىا .فضالن عف ككنيا تمثؿ القيادة اإلنسانية التي
تحكم الطاقات الشخصية كاإلجتماعية.
كاستنتج ليثككد ) (Liethwood, 1993مف أبحاثو أثر القيادة التحكيمية كأىميتيا في عدة
جكانب منيا بناء الرؤية المستقبمية لممؤسسة التربكية ،كاإللتزاـ باألىداؼ الجماعية ،كتكفير الدعـ
لمعامميف كاستثارة التفكير لحؿ المشكالت عند المرؤكسيف.
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ثانيا :الدراسات السابقة ذات الصمة:
تـ عرض الدراسات السابقة العربية كاألجنبية ذات الصمة بالذكاء الثقافي ،كنمط القيادة
التحكيمية كفقا لتسمسميا الزمني مف األقدـ الى األحدث كعمى النحك اآلتي:
.1الدراسات السابقة ذات الصمة بالذكاء الثقافي.
ىدفت دراسة كيـ ككيركماف كتشف ) ،)Kim, Kirkman, & Chen, 2008الى معرفة
العالقة بيف الذكاء الثقافي كالذكاء العاطفي ،كعكامؿ الشخصية الخمسة الكبرل ،كقد تككنت عينة
الدراسة مف ( )442طالبا مغتربا مف طمبة الجامعات في الكاليات المتحدة األمريكية كاف متكسط
أعمارىـ ( )19سنة ،ككانت نتائج الدراسة تدؿ عمى كجكد عالقة إرتباطية مكجبة ذات داللة
إحصائية بيف الذكاء الثقافي كالذكاء العاطفي.
كأجرت ايمام كجيمفاند ) (Imai, & Gelfand, 2010د ارسة ىدفت الى تعرؼ العالقة بيف
الذكاء الثقافي كالمقدرة عمى صنع القرار ،في ضؤ متغيرم الشخصية (اإلنطكاء كاإلنبساط)،
كمتغيرات المقدرات العقمية (الذكاء العاطفي كالمقدرة المعرفية ) ،الى جانب الخبرات ،إذ تككنت
عينة الدراسة مف ( )150طالبا كطالبة مكزعيف مناصفة بيف جامعات الكاليات المتحدة كجامعات
شرؽ آسيا ،كقد أيستخدـ مقياس الذكاء الثقافي ،كأظيرت نتائج الدراسة كجكد عالقة إرتباطية مكجبة
بيف الذكاء الثقافي كصنع القرار ،كما بينت نتائج الدراسة كجكد عالقة إرتباطية دالة إحصائيان بيف
المقدرة المعرفية كالذكاء العاطفي.
كىدفت دراسة نكفتكف ) ،(Naughton, 2010الى الكشؼ عف مستكل الذكاء الثقافي لدل
مديرم المدارس اإلبتدائية العالمية في مقاطعة ريفر سايد في كاليفكرنيا ،الذيف تميزكا بدرجات
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مرتفعة لألداء الكظيفي ،إذ تـ إستخداـ مقياس الذكاء الثقافي ،كأعتمدت التقارير الكمية كالنكعية
آل ارء المديريف ،كتككنت عينة الدراسة مف خمسة مديرم مدارس تـ إختيارىـ مف قبؿ مشرفيف
متخصصيف كفؽ معايير محددة ،ككانت نتائج الدراسة تدؿ عمى حصكؿ ىؤالء المديريف عمى
درجات مرتفعة في مستكل الذكاء الثقافي مما يدؿ عمى فاعمية عامؿ الذكاء الثقافي في تطكير أداء
العمؿ.
كأجرل جالب ( ،)2011دراسة تحميمية آلراء عينة مف تدريسيي كمية التربية في جامعة
القادسية في العراؽ ،ىدفت الى معرفة العالقة بيف الذكاء الشعكرم كالذكاء الثقافي ،إذ بمغ حجـ
عينة الدراسة ( )67تدريسيا مكزعيف عمى تسعة أقساـ عممية ،كقد تـ إستخداـ إستبانة الذكاء
الشعكرم كاستبانة الذكاء الثقافي ككسيمة لجمع المعمكمات ،كقد أظيرت نتائج الدراسة أف إمتالؾ
المقدرات التكيفية لمذكاء الشعكرم يميد الطريؽ أماـ إمتالؾ قابميات الذكاء الثقافي.
كىدفت دراسة الياس ( ،)2011الى تعرؼ الذكاء الثقافي كعالقتو بالتسامح اإلجتماعي:
دراسة تطبيقية عمى مديرم المدارس اإلبتدائية في تربية العزيزية في محافظة كاسط في العراؽ .
كقد طبقت الدراسة عمى عينة مككنة مف ( )60مدي انر ،كقد تـ استخداـ اإلستبانة لجمع المعمكمات
كقد أظيرت نتائج الدراسة أف مستكل الذكاء الثقافي أقؿ مف المتكسط ،أما التسامح اإلجتماعي
فكاف متكسطا .
كأجرت الشيراني ( ،)2012دراسة ىدفت الى التعرؼ الى الذكاء الثقافي كعالقتو بجكدة
الحياة لدل الطمبة السعكدييف المبتعثيف الى المممكة المتحدة .كتككنت عينة الدراسة مف ()103
طالب كطالبات تـ إختيارىـ بطريقة عشكائية ،كقد طبؽ عمييـ مقياس الذكاء الثقافي الذم أعده
دايف كليفرمكر ) (Dyne & Livermore, 2005كمقياس جكدة الحياة .كأظيرت النتائج عدـ
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كجكد عالقة إرتباطية دالة إحصائيان بيف جميع أبعاد الذكاء الثقافي كأبعاد جكدة الحياة .كلـ تكجد
فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي درجات الطالب كالطالبات في أبعاد الذكاء الثقافي كفي الدرجة
الكمية لممقياس في ضكء عدد مف المتغيرات التابعة مثؿ عدد سنكات االغتراب كالمراحؿ الدراسية
فيما عدا بعد السمكؾ لمطالب.
كما ىدفت دراسة ىكب ناجاك ) )Hoppe Nagao, 2015الى بحث درجة الذكاء الثقافي
لدل أعضاء ىيئة التدريس في أربع مف كميات المجتمع في جامعة كالية كاليفكرنيا ككيفية التنبؤ
باألسمكب األنسب لحؿ الصراع التنظيمي في الكميات ذات التنكع الثقافي الطالبي .كاستخدمت
الدراسة إستبانة الذكاء الثقافي بأبعادىا األربعة ( كراء المعرفي ،كالمعرفي ،كالدافعي ،كالسمككي)
كاستبانة حؿ الصراع التنظيمي بأساليبو الخمسة (الييمنة ،كاإللزاـ ،كالدمج ،كالمساكمة ،كالتجنب)
كقد طيبقت الدراسة عمى ( )317عضك ىيئة التدريس عف طريؽ إرساؿ أداتي الدراسة بكاسطة
البريد اإلكتركني .كقد أشارت نتائج الدراسة أف درجة يبعدم الذكاء الدافعي كالذكاء ما كراء المعرفي
كانت مرتفعة بالنسبة لألبعاد األخرل ،كما اظيرت الدراسة كجكد عالقة إرتباطية إيجابية يلبعدم
الذكاء الثقافي المعرفي كالدافعي كأيسمكب الدمج في إدارة حؿ الصراع ،كأف ىناؾ عالقة سمبية بيف
البعد الدافعي لمذكاء الثقافي كبيف أيسمكب الييمنة إلدارة حؿ الصراع.
كأجرل ككلينز ( ،)Collins, 2016دراسة كاف الغرض منيا ىك البحث في الفجكة بيف
التحصيؿ العممي لمطمبة الالتينيف كعالقة ذلؾ بالذكاء الثقافي لدل المديريف كالمعمميف في مدارس
كالية اركنساس .كقد تككنت عينة الدراسة مف ( )86مدي انر ك ( )193معممان .كقد تـ إستخداـ استبانة
الذكاء الثقافي لممديريف كالمعمميف ،كنتائج تحصيؿ الطمبة الالتينييف في مادة القراءة لمصفكؼ مف
الخامس الى الثامف لمعاـ  2013مف قبؿ كالية اركنساس لقياس مستكل التحصيؿ العممي لمطمبة
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المعنييف .كقد أظيرت التحميالت الكصفية أف مستكل الذكاء الثقافي لدل المعمميف أعمى بكثير مف
مستكل الذكاء الثقافي لدل المديريف ،كما بينت الدراسة كجكد عالقة إرتباطية إيجابية بيف درجة
الذكاء الثقافي لدل المعمميف كمستكل التحصيؿ العممي لدل الطمبة الالتينييف.
تعرؼ مستكل الذكاء الثقافي لمديرم المدارس
أما دراسة الزيدييف ( )2016فقد ىدفت الى ٌ
العالمية في مدينة الرياض كعالقتو بإدارة التغيير مف كجية نظر المعمميف .كقد تككنت عينة
الدراسة مف ( )361معممان كمعممةن .كأيستخدمت إستبانتاف لجمع البيانات إحداىما لمذكاء الثقافي،
كاألخرل إلدارة التغيير ،كأظيرت النتائج أف مستكل الذكاء الثقافي لدل مديرم المدارس العالمية في
مدينة الرياض كاف مرتفعان ،كلـ تكف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )(α ≤ 0.05
في مستكل الذكاء الثقافي كفقان لمتغير الجنس ،بإستثناء يبعد "الدافعية" ككاف الفرؽ لصالح الذككر،
كما لـ تكف ىنؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) (α ≤ 0.05في الذكاء الثقافي لممديريف
تبعان لمتغير الخبرة ،كلـ تكف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) (α ≤ 0.05في
مستكل الذكاء الثقافي لممديريف تيعزل لمتغير المؤىؿ العممي ،بإستثناء يبعد " ما كراء المعرفة" ككاف
كبعد " المعرفي" لصالح فئة
الفرؽ لصالح فئتي " الدراسات العميا" ك "البكالكريكس  +دبمكـ" ،ي
"الدراسات العميا".
كقد ىدفت دراسة المكمني كعتكـ ( )Al-Momani1 & Atoum, 2016الى تعرؼ مستكل
الذكاء الثقافي لعينة مف طمبة الجامعات األردنية ،كاستكشاؼ الفركؽ في الذكاء الثقافي تبعا
لمتغيرات الجنس ،كالتخصص الدراسي ،كمكاف اإلقامة .كقد تككنت عينة الدراسة مف ( )366طالبا
تككف
كطالبة تـ إختيارىـ مف إحدل الجامعات األردنية ،إذ تـ تطكير مقياس الذكاء الثقافي الذم ٌ
مف ( )30فقرة ،كقد أظيرت نتائج الدراسة أف مستكل الذكاء الثقافي كاف متكسطان عمى مستكل
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النتائج اإلجمالية .كما أظيرت الدراسة بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الذكاء
الثقافي اإلجمالي تبعان لمتغير الجنس ،كالتخصص األكاديمي ،كمكاف اإلقامة .كمع ذلؾ ،كاف ىناؾ
فركؽ ذات داللة إحصائية في يبعد الذكاء المعرفي تبعان لمتغير التخصص الدراسي كلصالح
التخصص العممي.

 .2الدراسات السابقة ذات الصمة بنمط القيادة التحويمية
كككنر ))Barnett & McCormick, & Conner, 2000
أجرل بارنت كماؾ ككرمؾ
ٌ
دراسة ىدفت الى تعرؼ العالقة بيف أنماط السمكؾ لمقيادتيف التحكيمية كالتبادلية لمديرم المدارس
الثانكية في مقاطعة كيمز الجديدة ،كبيف نتائج المعمـ كمكضكعات الثقافة المدرسية ،إذ تككنت العينة
مف ( )41مدرسة ثانكية حككمية ،تـ إختيارىا عشكائيا ،مف مدارس المقاطعة المعنية شممت ()820
معمما ،كقد بينت نتائج الدراسة كجكد عالقة إرتباطية دالة إحصائيان بيف نمطي القيادتيف التحكيمية
كالتبادلية ،كبيف نتائج المعمـ كالثقافة التعميمية لممدرسة ،كأف القيادة التحكيمية أكثر مالءمة كأكثر
تسييال لتركيز المعمميف عمى الميمات كالتميز في التعميـ.
كىدفت دراسة ىككنز ) ،)Hawkins, 2002إلختبار العالقة بيف النمط القيادم لمدير
المدرسة كما يدركو المعممكف ،كبيف المناخ المدرسي في المدارس الثانكية العامة في كالية
نيكجيرسي في الكاليات المتحدة األمريكية .كقد بمغ حجـ عينة الدراسة ( )133معمما مكزعيف عمى
ثر كبي انر عمى المناخ العاـ لممدرسة ،ككمما
تسع مدارس .كأظيرت نتائج الدراسة أف لمسمكؾ القيادم أ ان
كاف السمكؾ القيادم يميؿ أكثر إلى النمط الداعـ كأقؿ إلى النمط المكجو كاف المناخ أكثر إنفتاحا،
كأف نمط القيادة التحكيمية يككف أكثر فاعمية في المناخ المدرسي المفتكح.
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أما دراسة فيشر ) (Fisher, 2003فقد ىدفت الى فحص العالقة بيف نمط القيادة لدل
مديرم المدارس المتكسطة في كالية أيداىك ( ، )Idahoكالمناخ المدرسي كتحصيؿ الطمبة فييا،
كتككنت عينة الدراسة مف ( )63مدرسة متكسطة ،إذ تـ إختيار ( )460معمما ،كأيستخدمت إستبانة
القيادة متعددة العكامؿ ( )MLQلتحديد أنماط القيادة التحكيمية كالتبادلية كالمتساىمة لدل مديرم
المدارس المعنية ،كقد أشارت النتائج الى أف نمط القيادة التحكيمية ىك النمط السائد لدل مديرم ىذه
المدارس كبنسبة ( ،)%85كأف نمطي القيادتيف التبادلية كالتساىمية كانا بنسبة ( )%15فقط ،كما
بينت الدراسة أف ( )%92مف مديرم ىذه المدارس يتبنكف نمط القيادة التحكيمية ،فضال عف كجكد
عالقة إرتباطية مكجبة كدالة إحصائيا بيف القيادتيف التبادلية ك التحكيمية كانفتاح المعمـ في
التدريس.
كأجرل بني عطا ( )2005دراسة ،ىدفت الى تعرؼ درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية
العامة األردنية لنمطي القيادتيف التحكيمية كالتبادلية كعالقتيما باإلحتراؽ النفسي ،كالعالقات
البينشخصية عند المعمميف .كقد تككنت عينة الدراسة مف ( )668معمما كمعممة مكزعيف عمى
( )167مدرسة ثانكية في أقاليـ األردف الثالثة ،أظيرت النتائج أف درجة ممارسة مديرم المدارس
الثانكية العامة األردنية لكؿ مف نمطي القيادتيف التحكيمية كالتبادلية جاءت بالدرجة المتكسطة ،كما
أظيرت الدراسة أف القيادة التحكيمية كأبعادىا أكثر إستخدامان مف القيادة التبادلية كأبعادىا لدل
مديرم المدارس ،كما أظيرت نتائج الدراسة كجكد عالقة سمبية ذات داللة إحصائية بيف نمطي
القيادتيف التحكيمية كالتبادلية ،كبيف درجة اإلحتراؽ النفسي عند المعمميف ،ككجكد عالقة مكجبة بيف
نمطي القيادتيف التحكيمية كالتبادلية كبيف درجة العالقات البينشخصية عند المعمميف.
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كىدفت دراسة أبك تينة كالركساف ( )2008الى تعرؼ األنماط القيادية المفضمة لمديرم
المدارس مف كجية نظر المعمميف الفائزيف بجائزة الممكة رانيا العبداهلل لممعمـ المتميز كعالقتيا
بتميزىـ التربكم ،كقد تككنت عينة الدراسة مف ( )62معمما مف المعمميف الفائزيف بالجائزة لمعاـ
 ،2006كقد أظيرت نتائج الدراسة كجكد عالقة قكية كمكجبة كدالة إحصائيا (ر= )0.70بيف نمط
القيادة التحكيمية كالتميز التربكم ،كعالقة متكسطة كمكجبة كدالة إحصائيا (ر= )0.50بيف نمط
القيادة التبادلية كالتميز التربكم ،كعالقة ضعيفة كسمبية كغير دالة إحصائيا (ر= )0.12-بيف
القيادة المتساىمة كالتميز التربكم ،كما أظيرت نتائج الدراسة أف القيادة التحكيمية ىي األفضؿ تنبؤا
بالتميز التربكم ،تمييا القيادة التبادلية ،أما القيادة المتساىمة فكانت عامؿ تنبؤ سمبي لمتميز التربكم.
كأجرل مكلر ) (Mueller, 2009دراسة ىدفت الى تحديد العالقة بيف أساليب القيادة
التحكيمية كأساليب صنع القرار كاإلستعداد التكنكلكجي ،إذ تككنت العينة مف مجمكعة مف القادة
التربكييف في منطقة ريفية في كالية كايكمنؾ ) ،(Wyomingبمغ عددىـ ( )160مدي ار كأيستخدمت
إستبانة القيادة متعددة العكامؿ ) (MLQ-5xالى جانب إستبانة نمط إتخاذ القرارت العاـ
) (GDMSكمؤشر األستعداد التكنكلكجي ) ،(TRIكقد أظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد عالقة
ذات داللة إحصائية بيف أساليب القيادة التحكيمية كالمتغيرات التابعة.
كىدفت دراسة سجناؾ ( )Sagnak, 2010الى تعرؼ العالقة بيف القيادة التحكيمية كالمناخ
األخالقي في المدارس ،إذ طبقت الدراسة عمى عينة عشكائية مف معممي ( )50مدرسة في
نيكجيرسي في الكاليات المتحدة ،بمغ حجميا( )764معممان ،كأيعتمدت اإلستبانة كالمقابمة أداتيف
لجمع المعمكمات ،كقد أظيرت نتائج الدراسة أف لمقيادة التحكيمية المقدرة عمى تحسيف المناخ
األخالقي كتطكيره بشكؿ إيجابي ،مما يؤدم الى الحصكؿ عمى نتائج مرضية لجميع األطراؼ
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كاألفراد في المدرسة (طمبة ،معمميف كادارييف) ،كما أف لمقيادة التحكيمية المقدرة عمى تفسير
اإلنحدار لممناخ األخالقي ،كالمقدرة عمى إصالح ىذا اإلنحدار اذا ما طبؽ بالطرؽ السميمة ،مما
يدؿ عمى مقدرة القيادة التحكيمية عمى تطكير أخالؽ الفرد كاظيار أفضؿ ما يممكو مف صفات.
كأجرت الرفاعي ( )2013دراسة ،ىدفت الى الكشؼ عف عالقة نمطي القيادتيف التحكيمية
كالتبادلية لمديرم المدارس الثانكية في دكلة الككيت بتمكيف المعمميف مف كجية نظرىـ ،كقد تككنت
عينة الدراسة مف ( )370معمما كمعممة ،تـ إختيارىـ بالطريقة الطبقية العشكائية النسبية كأيستخدمت
ثالث إستبانات األكلى لقياس مستكل إستخداـ القيادة التحكيمية مف قبؿ مديرم المدارس الثانكية،
كالثانية لقياس مستكل إستخداـ القيادة التبادلية مف قبؿ مديرم المدارس الثانكية ،كالثالثة لقياس
مستكل تمكيف المعمميف .كأشارت النتائج الى أف درجة ممارسة المعمميف لنمط القيادة التحكيمية
كانت متكسطة ،كأف ىناؾ عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≥0.05بيف مستكل
ممارسة مديرم ىذه المدارس لنمطي القيادتيف التبادلية كالتحكيمية كمستكل تمكيف المعمميف.
كأجرل الشريفي ( )2013دراسة ىدفت الى تعرؼ درجة ممارسة رؤساء األقساـ األكاديمية
في كميات جامعة الشرؽ األكسط في عماف لمقيادة متعددة العكامؿ مف كجية نظر أعضاء ىيئة
التدريس ،كقد تككنت عينة الدراسة مف ( )100عضك ىيئة تدريس ،تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية
البسيطة ،كما أيستخدمت إستبانة القيادة متعددة العكامؿ ) (MLQ-5Xلجمع البيانات ،كأظيرت
نتائج الدراسة أف درجة ممارسة رؤساء األقساـ األكاديمية لمقيادة متعددة العكامؿ (التحكيمية
كالتبادلية كالتساىمية) كانت متكسطة ،فضال عف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة
ممارسة رؤساء األقساـ األكاديمية لنمطي القيادة التحكيمية كالتبادلية تبعا لمتغيرم الرتبة األكاديمية
كالخبرة ،بينما كجدت فركؽ ذات داللة إحصائية في متغير التخصص األكاديمي لمكمية.

50

كىدفت دراسة سميرات ك مقابمة ( )2014الى معرفة درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية
الخاصة لمقيادة التحكيمية كعالقتيا بدافعية المعمميف نحك عمميـ ،كتككف مجتمع الدراسة مف
( )1620معمما كمعممة كقد تـ إختيار عينة عشكائية بسيطة بنسبة ( )%20مف مجتمع الدراسة بمغ
عدد أفرادىا ( )324معمما كمعممة ،كتـ تطكير أداتي الدراسة كالتأكد مف صدقيما كثباتيما ،كقد
أظيرت نتائج الدراسة الى أف درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية في محافظة عماف العاصمة
لمقيادة التحكيمية كانت متكسطة ،ك كجكد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية مكجبة عند مستكل
( )α≥0.05بيف درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية الخاصة في محافظة عماف العاصمة
لمقيادة التحكيمية كمستكل دافعية المعمميف ،كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل
( )α≥0.05في درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية الخاصة في محافظة العاصمة عماف لمقيادة
التحكيمية تبعا لمتغيرات الخبرة التعميمية كالجنس كالمؤىؿ العممي.
تعرؼ العالقة بيف نمط القيادة
أما في دراسة باجيت ) )Baggett, 2015فقد ىدفت الى ٌ
التحكيمية كالتمكيف النفسي اإليجابي لدل معممي المدارس اإلبتدائية في شماؿ غرب كالية أالباما
كتككنت عينة الدراسة مف ( )1665معمما كمعممة مكزعيف عمى ( )60مدرسة إبتدائية ،كقد تـ
إستخداـ اإلستبانة في جمع المعمكمات ،كأشارت نتائج ىذه الدراسة الى كجكد عالقة إرتباطية
إيجابية بيف القيادة التحكيمية كالتمكيف النفسي لممعمميف.

ممخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منيا:
تعددت أىداؼ الدراسات السابقة بناء عمى المتغيرات التي تناكلتيا .فقد ىدفت بعض ىذه
الدراسات الى تعرؼ العالقة بيف الذكاء الثقافي كمتغيرات أيخرل مثؿ :الذكاء العاطفي ،كما في
درسة كيـ كآخركف ) ،(Kim, et al, 2008كالمقدرة عمى صنع القرار ،كما في دراسة ايمام
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كجيمفاند ) ،(Imai & Gelfand, 2010كباألداء الكظيفي ،كما في دراسة نكفتكف (Naughton,
) ،2010كالتسامح اإلجتماعي ،كما في دراسة الياس ( ،)0200كالذكاء الشعكرم ،كما في دراسة
جالب ( ،)0200كجكدة الحياة ،كما في دراسة الشيراني ( ،)0200كالصراع التنظيمي كما في
دراسة ىكب ناجاك

) ،(Hoppe Nagao, 2015كتحصيؿ الطمبة ،كما في دراسة ككلينز

( ،)Collins, 2016كادارة التغيير كما في دراسة الزيدييف ( ،)0202كاستكشاؼ الفركؽ في الذكاء
الثقافي لطمبة الجامعال االردنية ،كما في دراسة المكمني كعتكـ

(Al-Momani & Atoum,

).2016
كىدفت دراسات أخرل الى تعرؼ مستكل ممارسة نمط القيادة التحكيمية كأثر بعض المتغيرات
مثؿ :نتائج المعمـ كمكضكعات ثقافة المدرسة ،كما في دراسة بارنت كماؾ ككرمؾ كككنر
) ، (Barnett, & McCormick & Conner 2000كالعالقة بيف القيادة التحكيمية كالمناخ
المدرسي كتحصيؿ الطمبة ،كما في دراسة فيشر ) (Fisher, 2003كدراسة ىككنز
) ، ) Hawkins,2002كالعالقة بيف نمطي القيادتيف التحكيمية كالتبادلية كاإلحتراؽ النفسي
كالعالقات البينشخصية عند المعمميف ،كما في دراسة بني عطا ( ،)0222كبيف القيادة التحكيمية
كالتميز التربكم لدل المعمميف ،كما في دراسة أبك تينة كالركساف ( ،)0222كالقياد التحكيمية
كأساليب صنع القرار ،كما في دراسة مكلر) ،(Mueller, 2009كالقيادة التحكيمية كالمناخ األخالقي
في المدارس كما في دراسة سجناؾ ) ،(Sagnak, 2010كنمطي القيادتيف التحكيمية كالتبادلية
كتمكيف المعمميف ،كما في دراسة الرفاعي ( ،)0202كالقيادة التحكيمية كدافعية المعمميف كما في
دراسة سميرات كمقابمة ( ،)0202كالقيادة التحكيمية كالتمكيف النفسي اإليجابي لدل المعمميف ،كما
في دراسة باجيت ).(Baggett, 2015
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أما مف حيث العينات التي طبقت عمييا الدراسات السابقة فقد تراكحت أحجاميا مف ()22
معمما كما في دراسة الياس ( )0200الى ( )202معمما كما في دراسة بارنت ك مككرمؾ كككنر
) ،(Barnett, McCormick & Conner, 2000كما إعتمدت الدراسات السابقة اإلستبانة
كسيمة لجمع المعمكمات ،أما في دراسة سجناؾ ( ،)Sagnak, M. 2010فقد تـ إستخداـ المقابمة
فضالن عف اإلستبانة كسيمة لجمع المعمكمات.
أما الدراسة الحالية فقد ىدفت الى تعرؼ درجة الذكاء الثقافي كعالقتو بنمط القيادة التحكيمية
لدل مديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف مف
كجية نظر المعمميف .كبمغ عدد أفراد العينة ( )365معممان كمعممةن ،كأيستخدامت اإلستبانة كسيمة
لجمع البيانات.
ىذا كقد أفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في تطكير مشكمة الدراسة ،كاثراء مقدمة الدراسة،
كتطكير أداتي الدراسة ،كمناقشة النتائج التي تـ التكصؿ إلييا في ىذه الدراسة مع ما تكصمت إليو
الدراسات السابقة مف نتائج.

الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
تضمف ىذا الفصؿ عرضا لمنيجية الدراسة كمجتمعيا كعينتيا كأداتييا كصدؽ األداتيف
كثباتيما ،كما تناكؿ عرضا إلجراءات الدراسة ،كالمعالجة اإلحصائية لمبيانات لإلجابة عف أسئمة
الدراسة كما يأتي:
منيج البحث المستخدم:
تـ إستخداـ المنيج الكصفي اإلرتباطي ،بكصفو المنيج المالئـ لمثؿ ىذا النكع مف
الدراسات ،كما تـ إستخداـ اإلستبانة كسيمة لجمع البيانات.

مجتمع الدراسة:
تككف مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف كالمعممات العامميف في المدارس الخاصة األردنية
التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف ،خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي
معمما ك( )3066معممة
معمما كمعممة بكاقع ()990
( .)2016/2015كالبالغ عددىـ ()4056
ن
ن
مكزعيف عمى ( )65مدرسة .كفقا لإلحصائيات الصادرة مف إدارة التعميـ الخاص ،قسـ البرامج
التعميمية كاألجنبية كالدكلية لمعاـ الدراسي  ،2016-2015كادارة مركز الممكة رانيا العبداهلل
لتكنكلكجيا التعميـ كالمعمكمات( .إدارة التعميـ الخاص ،قسـ البرامج التعميمية كاالجنبية كالدكلية
.)http://www.moe.gov.jo
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عينة الدراسة :
تـ إختيار عينة طبقية عشكائية نسبية )(Proportional Stratified Random Sample
مف المعمميف كالمعممات العامميف في المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في
محافظة عماف حسب متغير الجنس ،كتـ تحديد عدد أفرادىا في ضكء عدد أفراد مجتمع الدراسة،
كاستنادان الى جدكؿ تحديد حجـ العينة مف حجـ المجتمع الذم أعده كريجسي كمكرجاف ( Krejcie
 ،)& Morgan, 1970كقد بمغ عدد أفرد العينة ( )365معممان كمعممة بكاقع ( )86معمما ك
( )279معممة.

أداتا الدراسة:
تـ إستخداـ أداتيف ،األكلى لقياس درجة الذكاء الثقافي لدل مديرم المدارس الخاصة األردنية
التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف ،كالثانية لقياس درجة ممارسة نمط القيادة
التحكيمية لدل مديرم ىذه المدارس.

 .1أداة الدراسة األولى إستبانة الذكاء الثقافي)
تـ ترجمة مقياس العكامؿ األربعة لقياس الذكاء الثقافي Factor Cultural

(Four

)Intelligence Scaleالتي أعدىا ديف ك انج كككه ) (Dyne, Ang & Koh, 2008المككف
مف ( )02فقره مكزعة عمى أبعاد الذكاء الثقافي كعمى النحك اآلتي :
 .1بعد الذكاء الثقافي ما كراء المعرفي )  (Metacognitive CQكيتككف مف أربع فقرات أخذت
األرقاـ .4 ،3 ،2 ،1
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 .2بعد الذكاء الثقافي المعرفي )  (Cognitive CQكيتككف مف ست فقرات كيشمؿ الفقرات ،5
.10 ،9 ،8 ،7 ،6
 .3بعد الذكاء الثقافي الدافعي )  (Motivational CQكيتككف مف خمس فقرات كيشمؿ الفقرات
.15 ،14 ،13 ،12 ،11
 .4بعد الذكاء الثقافي السمككي ) (Behavioral CQكيتككف مف خمس فقرات كيشمؿ الفقرات
يبيف أبعاد الذكاء الثقافي بالمغة اإلنجميزية مترجمة الى
 .20 ،19 ،18 ،17،16كالممحؽ (ٌ )1
العربية بصكرتيا األكلية.
صدق أداة الدراسة األولى إستبانة الذكاء الثقافي):
لمتأكد مف صدؽ أداة الدراسة األكلى ،تـ إستخداـ الصدؽ الظاىرم ،إذ قامت الباحثة بترجمة
أداة الدراسة الى العربية كتكييفيا كفقا لمبيئة األردنية ،كتـ عرض األداة عمى عدد مف المحكميف
كالمختصيف في العمكـ التربكية ،في الجامعات األردنية الحككمية كالخاصة ،كذلؾ لمتأكد مف صحة
الترجمة ككضكح فقرات األداة كصالحيتيا لقياس ما صممت لقياسو ،كالممحؽ ( )2يبيف أسماء
المحكميف كتخصصاتيـ كأماكف عمميـ .كقامت الباحثة باألخذ بمالحظات المحكميف التي تتعمؽ
بصياغة فقرات اإلستبانة ،إذ تـ إعتماد نسبة ( )%80فأكثر مف مكافقة المحكميف لإلبقاء عمى
الفقرة ،كالممحؽ ( )3يبيف أداة الدراسة بصكرتيا النيائية.
ثبات أداة الدراسة االولى استبانة الذكاء الثقافي):
لمتحقؽ مف ثبات األداة األكلى لمدراسة تـ إستخداـ طريقة اإلختبار كاعادة اإلختبار (test-
 )retestكمعادلة كركنباخ ألفا ( )Cronbach – Alphaلإلتساؽ الداخمي .كقد تـ تطبيؽ األداة
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عمى عينة إستطالعية مككنة مف ( )00معممان كمعممة يعممكف في أكاديمية التحالؼ األردنية في
محافظة عماف مف خارج عينة الدراسة كأيعيد تطبيقيا بفاصؿ زمني مدتو أسبكعاف بيف مرتي
التطبيؽ ،كقد بمغت قيمة معامؿ الثبات بطريقة اإلختبار كاعادة االختبار ))0.81( (test-retest
لمدرجة الكمية كتراكحت قيـ معامالت الثبات لممجاالت مابيف ( ،)2.22-2..2أما بالنسبة لمعامؿ
االتساؽ الداخمي فقد تراكحت قيـ معامالت الثبات لممجاالت ذاتيا باستخداـ معادلة كركنباخ الفا
) (Cronbach Alphaمابيف ( ،)2.22-2.22كتعد ىذه القيـ مقبكلة في مثؿ ىذا النكع مف
الدراسات ) ،(Nunnally, 1994كالجدكؿ ( ) 1يبيف ىذه القيـ.
الجدكؿ ()1
معامالت ثبات إستبانة الذكاء الثقافي بطريقتي اإلختبار كاعادة اإلختبار كاالتساؽ الداخمي
الرقـ

البعد
ي

طريقة اإلختبار كاعادة

طريقة االتساؽ

معامؿ بيرسكف

معادلة كركنباخ ألفا

اإلختبار بإستخداـ

الداخمي بإستخداـ

1

الذكاء الثقافي ما كراء المعرفي

0.79

0.86

2

الذكاء الثقافي المعرفي

0.86

0.85

3

الذكاء الثقافي الدافعي

0.86

0.83

4

الذكاء الثقافي السمككي

0.83

0.80

الدرجة الكمية

0.81

 .2أداة الدراسة الثانية إستبانة القيادة التحويمية)
تـ ترجمة الجزء المتعمؽ بالقيادة التحكيمية مف إستبانة القيادة متعددة العكامؿ )(MLQ-5X
التي أعدىا باس كافكليك ) ،(Bass & Avolio, 2004كذلؾ لقياس درجة ممارسة مديرم المدارس
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الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف لمقيادة التحكيمية  ،كالتي تتككف
مف ( )20فقرة مكزعة عمى خمسة أبعاد بمعدؿ أربع فقرات لكؿ يبعد ككما يأتي:
 .1التأثير المثالي – سمات ) (Idealized Influence – traitsكيشمؿ الفقرات.4 ،3 ،2 ،1
 .2التأثير المثالي – سمكؾ ) (Idealized Influence – behaviorكيشمؿ الفقرات ،7 ،6 ،5
.8
 .3الدافعية اإلليامية ) (Inspirational Motivationكتشمؿ الفقرات .12 ،11 ،10 ،9
 .4اإلستثارة العقمية ) (Intellectual Stimulationكتشمؿ الفقرات .16 ،15 ،14 ،13
 .5اإلعتبارية الفردية ) (Individualized Considerationكتشمؿ الفقرات ،18 ،17
 .19،20كالممحؽ ( )1يبيف أداة الدراسة بصكرتيا األكلية.
صدق أداة الدراسة الثانية إستبانة القيادة التحويمية):
لمتأكد مف صدؽ أداة الدراسة الثانية أيستخدـ الصدؽ الظاىرم ،إذ قامت الباحثة بترجمة
األداة الى العربية كتكييفيا كفقا لمبيئة األردنيةي كتـ عرضيا عمى عدد مف المحكميف كالمختصيف
في العمكـ التربكية ،في الجامعات الحككمية كالخاصة ،كذلؾ لمتأكد مف صحة الترجمة ككضكح
فقرات اإلستبانة كانتمائيا لممجاؿ الذم تندرج تحتو ،كقد تـ األخذ بالمالحظات المتعمقة بتعديؿ
صياغة بعض الفقرات كاعتمدت نسبة اتفاؽ ( )%80فما فكؽ إلبقاء الفقرة .كالممحؽ ( )2يبيف
أسماء المحكميف كتخصصاتيـ كأماكف عمميـ .كالممحؽ ( )3يبيف أداة الدراسة بصكرتيا النيائية.
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ثبات أداة الدراسة الثانية إستبانة القيادة التحويمية):
أيستخدمت طريقة اإلختبار كاعادة اإلختبار ) ،(test-retestعمى عينة مككنة مف ()02
معمما كمعممة مف خارج عينة الدراسة .كبعد أسبكعيف أيعيد تطبيؽ األداة باستخداـ معامؿ إرتباط
بيرسكف ،كما تـ استخداـ معادلة كركنباخ-الفا ) (Cronbach- Alphaإليجاد معامؿ االتساؽ
الداخمي لألداة كقد بمغت قيمة معامؿ الثبات بطريقة اإلختبار كاعادة اإلختبار )(test-retest
( )0.80لمدرجة الكمية كتراكحت قيـ معامالت الثبات لممجاالت ما بيف ( ،)0.91-0.78أما
بالنسبة لمعامؿ االتساؽ الداخمي فقد تراكحت قيـ معامالت الثبات لممجاالت ذاتيا باستخداـ معادلة
كركنباخ الفا ) (Cronbach Alphaما بيف ( ،)0.84-0.77كقد يع ٌدت ىذه القيـ مناسبة
ألغراض ىذه الدراسة ) ،(Nunnally, 1994كالجدكؿ ( ) 2يبيف ىذه القيـ .
الجدكؿ ( )2
معامالت ثبات إستبانة القيادة التحكيمية بطريقتي اإلختبار كاعادة اإلختبار كاالتساؽ الداخمي
طريقة اإلختبار كاعادة

طريقة االتساؽ الداخمي

الرقـ

البعد
ي

اإلختبار بإستخداـ معامؿ

بإستخداـ معادلة

بيرسكف

كركنباخ كألفا

1

التأثير المثالي –سمات

0.84

0.84

2

التأثير المثالي – سمكؾ

0.87

0.77

3

الدافعية اإلليامية

0.91

0.82

4

اإلستثارة العقمية

0.83

0.79

5

اإلعتبارية الفردية

0.78

0.80

الدرجة الكمية

0.80
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متغيرات الدراسة:
المتغيرات المستقمة الوسيطة:
أ -الجنس كلو فئتاف ( :ذكر ،كانثى).
ب-المؤىؿ العممي كلو ثالثة مستكيات (دبمكـ كمية مجتمع ،بكالكريكس ،دراسات عميا)
ج -الخبرة :كليا ثالثة مستكيات:
 أقؿ مف خمس سنكات. خمس – أقؿ مف عشر سنكات. عشر سنكات فأكثر.المتغيرات التابعة:
 الذكاء الثقافي . -نمط القيادة التحكيمية.

المعالجة االحصائية:
تـ إستخداـ الكسائؿ اإلحصائية اآلتية لمعالجة البيانات إحصائيا:
 لإلجابة عف السؤاليف األكؿ كالثاني تـ إستخداـ المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعياريةكالرتب كالدرجة.
 لإلجابة عف السؤاؿ الثالث تـ إستخداـ معامؿ إرتباط بيرسكف كالجداكؿ اإلحصائية لتعرؼالدالة المعنكية لقيمة معامؿ إرتباط بيرسكف.
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 لإلجابة عف السكاليف الرابع كالخامس تـ إستخداـ اإلختبار التائي ) (t-testلعينتيف مستقمتيفبالنسبة لمتغير الجنس ،كتحميؿ التبايف األحادم بالنسبة لمتغيرم الخبرة كالمؤىؿ العممي
البعدبة.
كاختبار شيفيو لممقارنات ي
 تـ استخداـ معادلة كركنباخ ألفا إليجاد معامؿ االتساؽ الداخمي لألداتيف كمعامؿ إرتباطبيرسكف إليجاد ثبات األداتيف.

إجراءات الدراسة:
بعد أف تـ تحديد مجتمع الدراسة كعينتيا المتمثمة في المعمميف كالمعممات العامميف في
المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف ،قامت الباحثة
باإلجراءات اآلتية:
 إعداد أداتي الدراسة إيجاد صدؽ األداتيف كثباتيما الحصكؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة مف جامعة الشرؽ االكسط مكجو الى معالي كزير التربيةيبيف ذلؾ.
كالتعميـ ،كالممحؽ (ٌ )4
 الحصكؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة مف ك ازرة التربية كالتعميـ مكجو الى مدير إدارة التعميـالخاص كالممحؽ ( )5يبيف ذلؾ.
 الحصكؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة مف ك ازرة التربية كالتعميـ مكجو الى مدير إدارة مركز الممكةرانيا العبداهلل لتكنكلكجيا التعميـ كالمعمكمات ،كالممحؽ ( )6يبيف ذلؾ.
 الحصكؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة مف مدير إدارة التعميـ الخاص مكجو الى مديرم المدارسالخاصة كمديراتيا ،كالممحؽ ( )7يبيف ذلؾ.
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 تكزيع اإلستبانتيف عمى أفراد العينة كالبالغ عددىـ ( )365معممان كمعممةن ،تـ إسترجاع جميعاإلستبانات أم بنسبة إسترجاع (.)%100
 جمع اإلستبانات كتحميؿ البيانات احصائيا. عرض النتائج في الفصؿ الرابع كمناقشتيا في الفصؿ الخامس. لتحديد درجة الذكاء الثقافي لدل مديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبيةكدكلية في محافظة عماف كدرجة ممارستيـ لنمط القيادة التحكيمية أعتمدت المعادلة اآلتية:

القيمة العميا لمبديؿ – القيمة الدنيا لمبديؿ = 1.33 = 4 = 1- 5
عدد المستكيات

3

كبذلؾ تككف :الدرجة المنخفضة مف 2.33 – 1
الدرجة المتكسطة مف 3.67 – 2.34
الدرجة المرتفعة مف 5 – 3.68

3

الفصل الرابع
نتائج الدراسة
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الفصؿ الرابع
نتائج الدراسة
تناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لنتائج الدراسة التي تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ اإلجابة عف
أسئمتيا ،كعمى النحك اآلتي :
أوالً :النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال األول الذي نصو " :ما درجة الذكاء الثقافي لدى
مديري المدارس الخاصة األ ردنية التي تدرس برامج أجنبية ودولية في محافظة عمان من وجية
نظر المعممين؟"
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية كالرتب كالدرجة
ألبعاد الذكاء الثقافي لدل مديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في
محافظة عماف مف كجية نظر المعمميف ،كالجدكؿ( )3ييبيف ذلؾ.

65

الجدكؿ)(3
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتب كالدرجة ألبعاد الذكاء الثقافي لمديرم المدارس
عماف مف كجية نظر المعمميف مرتبة
الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة ٌ
تنازليان.

الرقـ

البعد
ي

المتكسط الحسابي االنحراؼ المعيارم الرتبة الدرجة

1

الذكاء الثقافي ما كراء المعرفي

3.88

0.82

0

مرتفعة

4

الذكاء الثقافي السمككي

3.82

0.86

0

مرتفعة

3

الذكاء الثقافي الدافعي

3.78

0.78

2

مرتفعة

2

الذكاء الثقافي المعرفي

3.63

0.77

2

متكسطة

3.77

0.71

الدرجة الكمية

مرتفعة

ييالحظ مف الجدكؿ ( )3أف المتكسط الحسابي لدرجة الذكاء الثقافي لمديرم المدارس الخاصة
األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف مف كجية نظر المعمميف جاءت في
الدرجة المرتفعة إذ بمغ المتكسط الحسابي ( )3.77بإنحراؼ معيارم ( )0.71كجاء في الرتبة
األكلى يبعد "الذكاء الثقافي ما كراء المعرفي" بمتكسط حسابي ( )3.88كانحراؼ معيارم ()0.82
كبدرجة مرتفعة ،يميو يبعد "الذكاء الثقافي السمككي" بمتكسط حسابي ( )3.82كانحراؼ معيارم
( )0.86كبدرجة مرتفعة ،كجاء في الرتبة الثالثة يبعد "الذكاء الثقافي الدافعي" بمتكسط حسابي
( )3.78كانحراؼ معيارم ( )0.78كبدرجة مرتفعة ،كفي الرتبة األخيرة جاء يبعد "الذكاء الثقافي
المعرفي" بمتكسط حسابي ( )3.63كانحراؼ معيارم ( )0.77كبدرجة متكسطة.
أما بالنسبة لفقرات كؿ يبعد فكانت النتائج عمى النحك اآلتي:
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 :1بعد الذكاء الثقافي ما وراء المعرفي).
تـ إيجاد المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتب كالدرجة لفقرات يبعد الذكاء
الثقافي ما كراء المعرفي لمديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في
محافظة عماف مف كجية نظر المعمميف ،كالجدكؿ( )4ييبيف ذلؾ.
الجدول )4
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتب كالدرجة لفقرات يبعد (الذكاء الثقافي ما كراء
المعرفي) لمديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف مف
كجية نظر المعمميف مرتبة تنازليان.

الفقرة

الرقـ

 1يدرؾ المدير المعرفة الثقافية التي يستخدميا عندما
يتفاعؿ مع اآلخريف مف خمفيات ثقافية مختمفة

 2يكيؼ المدير معرفتو الثقافية عندما يتفاعؿ مع أفراد
مف ثقافات غير مألكفة لو.

 3يدرؾ المدير المعرفة الثقافية التي يطبقيا في تفاعالتو
مع الثقافات المتعددة.
 4يتأكد المدير مف دقة معرفتو الثقافية عندما يتفاعؿ مع
أفراد مف ثقافات مختمفة.

الدرجة الكمية

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

الرتبة الدرجة

4.01

0.95

1

3.86

0.94

2

3.85

0.92

3

3.82

0.93

4

3.88

0.82

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يتبيف مف الجدكؿ ( )4أف درجة يبعد "الذكاء الثقافي ما كراء المعرفي" لمديرم المدارس
ٌ
الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف مف كجية نظر معممي ىذه
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المدارس كانت مرتفعة .إذ بمغ المتكسط الحسابي ( )3.88بانحراؼ معيارم ( ،)0.82كجاءت
البعد بالدرجة المرتفعة ،فقد تراكحت المتكسطات الحسابية ما بيف (-4.01
جميع فقرات ىذا ي
 ،)3.82كجاءت في الرتبة األكلى الفقرة ( )1التي تنص عمى " يدرؾ المدير المعرفة الثقافية التي
يستخدميا عندما يتفاعؿ مع االخريف مف خمفيات ثقافية مختمفة ".بمتكسط حسابي ()4.01
كانحراؼ معيارم ( ،)0.95كفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة ( )2التي تنص عمى " يكيؼ المدير
معرفتو الثقافية عندما يتفاعؿ مع أفراد مف ثقافات غير مألكفة لو " .بمتكسط حسابي ()3.86
كانحراؼ معيارم ( ،)0.94كجاءت الفقرة ( )3التي تنص عمى "يدرؾ المدير المعرفة الثقافية التي
يطبقيا في تفاعالتو مع الثقافات المتعددة ".بالرتبة قبؿ االخيرة بمتكسط حسابي ( )3.85كانحراؼ
معيارم ( ،)0.92كفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة ( )4التي تنص عمى " يتأكد المدير مف دقة
معرفتو الثقافية عندما يتفاعؿ مع أفراد مف ثقافات مختمفة ".بمتكسط حسابي ( )3.82كانحراؼ
معيارم (.)0.93
 .2بعد الذكاء الثقافي السموكي
تـ إيجاد المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتب كالدرجة لفقرات يبعد الذكاء
الثقافي السمككي لمديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة
عماف مف كجية نظر المعمميف ،كالجدكؿ( )5ييبيف ذلؾ.
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الجدول )5
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتب كالدرجة لفقرات يبعد (الذكاء الثقافي السمككي)
لمديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج اجنبية كدكلية في محافظة عماف مف كجية
نظر المعمميف مرتبة تنازليان.

الرقـ

الفقرة

17

يستخدـ المدير الكقفة أك الصمت ليناسب المكاقؼ
المتباينة في الثقافات المختمفة.

20

يغير المدير تعبيرات كجيو عندما يتطمب التفاعؿ

16

يغير المدير في سمككو المفظي (الميجة ،نبرة

18

ينكع المدير في معدؿ السرعة في كالمو عندما

بيف الثقافات ذلؾ.

الصكت) عندما يتطمب التفاعؿ الثقافي ذلؾ.
يتطمب المكقؼ عبر الثقافي ذلؾ.

19

يغير المدير سمككو غير المفظي عندما يتطمب

التفاعؿ بيف الثقافات ذلؾ

الدرجة الكمية

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

الرتبة الدرجة

3.95

2.31

1

3.84

0.91

2

3.84

0.93

2

3.79

0.88

4

3.77

0.90

5

3.82

0.86

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

ييالحظ مف الجدكؿ( )5أف درجة يبعد (الذكاء الثقافي السمككي) لمديرم المدارس الخاصة
األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف مف كجية نظر معممي ىذه المدارس
كانت مرتفعة بمتكسط حسابي بمغ ( )3.82كانحراؼ معيارم ( ،)0.86كجاءت جميع فقرات ىذا
البعد بالدرجة المرتفعة ،إذ تراكحت المتكسطات الحسابية ما بيف ( ،)3.77 -3.95كجاءت في
ي
الرتبة األكلى الفقرة ( )17كالتي تنص عمى "يستخدـ المدير الكقفة أك الصمت ليناسب المكاقؼ
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المتباينة في الثقافات المختمفة ".بمتكسط حسابي ( )3.95كانحراؼ معيارم ( ،)2.31تمييا في
الرتبة الثانية الفقرة ( )20كالتي تنص عمى "يغير المدير تعبيرات كجيو عندما يتطمب التفاعؿ بيف
الثقافات ذلؾ" كالفقرة ( )16التي تنص عمى ي"يغير المدير في سمككو المفظي (الميجة ،نبرة الصكت)
عندما يتطمب التفاعؿ الثقافي ذلؾ" بمتكسط حسابي ( )3.84كانحرافيف معيارييف ()0.91
"ينكع المدير
ك( )0.93عمى التكالي ،كجاءت في الرتبة قبؿ األخيرة الفقرة ( )18التي تنص عمى ٌ
في معدؿ السرعة في كالمو عندما يتطمب المكقؼ عبر الثقافي ذلؾ" بمتكسط حسابي ()3.79
كانحراؼ معيارم ( ،)0.88كفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة ( )19كالتي تنص عمى " يغير المدير
سمككو غير المفظي عندما يتطمب التفاعؿ بيف الثقافات ذلؾ" بمتكسط حسابي ( )3.77كانحراؼ
معيارم (.)0.90
 -3بعد الذكاء الثقافي الدافعي:
تـ إيجاد المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتب كالدرجة لفقرات يبعد الذكاء
الثقافي الدافعي لمديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج اجنبية كدكلية في محافظة
عماف مف كجية نظر المعمميف ،كالجدكؿ( )6ييبيف ذلؾ.
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الجدول )6
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتب كالدرجة لفقرات يبعد (الذكاء الثقافي الدافعي)
لمديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج اجنبية كدكلية في محافظة عماف مف كجية
نظر المعمميف مرتبة تنازليان.

الفقرة

الرقـ

 12لدل المدير الثقة بمقدرتو عمى التفاعؿ مع
السكاف المحمييف في ثقافة غير مألكفة لو.
 11يستمتع المدير عندما يتفاعؿ مع أفراد مف ثقافات
مختمفة

 13لدل المدير المقدرة عمى التفاعؿ مع ضغكط
التكيؼ لمثقافات الجديدة.

 15لدل المدير الثقة باف لديو المقدرة لمتعكد عمى
حاالت التسكؽ في ثقافات مختمفة.
 14يستمتع المدير بالعيش في ثقافات غير مألكفة لو
الدرجة الكمية

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

الرتبة الدرجة

3.90

0.89

1

3.82

0.96

2

3.79

0.91

3

3.76

0.93

4

3.65

0.91

5

2..2

2..2

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متكسطة
مرتفعة

ييالحظ مف الجدكؿ ( )6أف درجة يبعد الذكاء الثقافي الدافعي لمديرم المدارس الخاصة
األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف مف كجية نظر معممي ىذه المدارس
كانت مرتفعة ،إذ بمغ المتكسط الحسابي ( )3.78بانحراؼ معيارم ( ،)0.76كجاءت فقرات ىذا
البعد في الدرجة المرتفعة بإستثناء فقرة كاحدة جاءت بدرجة متكسطة ،إذ تراكحت المتكسطات
ي
الحسابية بيف ( ،)3.65- 3.90كجاءت في الرتبة األكلى الفقرة ( ،)12التي تنص عمى " لدل
المدير الثقة بمقدرتو عمى التفاعؿ مع السكاف المحمييف في ثقافة غير مألكفة لو" ،بمتكسط حسابي
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( )3.90كانحراؼ معيارم ( )0.89كبدرجة مرتفعة ،كفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة ( )11التي
تنص عمى " يستمتع المدير عندما يتفاعؿ مع أفراد مف ثقافات مختمفة" ،بمتكسط حسابي ()3.82
كانحراؼ معيارم ( )0.96كبدرجة مرتفعة ،كجاءت في الرتبة قبؿ األخيرة الفقرة ( )15التي تنص
التسكؽ في ثقافات مختمفة" بمتكسط
عمى " لدل المدير الثقة بأف لديو المقدرة لمتعكد عمى حاالت
ٌ
حسابي ( )3.76كانحراؼ معيارم ( )0.93كبدرجة مرتفعة ،كفي الرتبة االخيرة جاءت الفقرة ()14
كالتي تنص عمى " يستمتع المدير بالعيش في ثقافات غير مألكفة لو" ،بمتكسط حسابي ()3.65
كانحراؼ معيارم ( )0.91كبدرجة متكسطة.
 -4بعد الذكاء الثقافي المعرفي:
تـ إيجاد المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتب كالدرجة لفقرات يبعد الذكاء
الثقافي المعرفي لمديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج اجنبية كدكلية في محافظة
عماف مف كجية نظر المعمميف ،كالجدكؿ( )7ييبيف ذلؾ.
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الجدول )7
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتب كالدرجة لفقرات يبعد (الذكاء الثقافي المعرفي)
لمديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف مف كجية
نظر المعمميف مرتبة تنازليان.

الفقرة

الرقـ
2

المتوسط

يعرؼ

المدير

مفردات

الحسابي

المغات

االخرل

كقكاعدىا المغكية
.

يعرؼ المدير القيـ الثقافية كالمعتقدات الدينية
لمثقافات االخرل

2

يعرؼ المدير االنظمة القانكنية كاالقتصادية
لمثقافات االخرل

02

يعرؼ المدير قكاعد التعبير غير المفظية في
الثقافات االخرل

2

يعرؼ المدير مراسيـ الزكاج في الثقافات
االخرل

2

يعرؼ المدير الفنكف كالحرؼ اليدكية لمثقافات
االخرل

الدرجة الكمية

3.75

3.74

3.70

3.56

3.53

االنحراف

المعياري
0.94

0.92

0.92

0.95

0.98

3.50

0.95

2.22

2...

الرتبة

0

0

2

2

2

2

ييالحظ مف الجدكؿ ( )7أف درجة يبعد الذكاء الثقافي المعرفي لدل مديرم

الدرجة
مرتفعة
مرتفعة

مرتفعة

متكسطة

متكسطة

متكسطة

متكسطة

المدارس

الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية مف كجية نظر المعمميف كانت متكسطة ،إذ بمغ
البعد في الدرجتيف
المتكسط الحسابي ( )3.63بانحراؼ معيارم ( ،)0.77كجاءت فقرات ىذا ي
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المرتفعة كالمتكسطة ،كتراكحت المتكسطات الحسابية بيف ( ،)3.50- 3.75كجاءت في الرتبة
األكلى الفقرة ( ،)6التي تنص عمى " يعرؼ المدير مفردات المغات االخرل كقكاعدىا المغكية "،
بمتكسط حسابي ( )3.75كانحراؼ معيارم ( )0.94كبدرجة مرتفعة ،كفي الرتبة الثانية جاءت
الفقرة ( )7التي تنص عمى " يعرؼ المدير القيـ الثقافية كالمعتقدات الدينية لمثقافات االخرل "،
بمتكسط حسابي ( )3.74كانحراؼ معيارم ( )0.92كبدرجة مرتفعة ،كجاءت في الرتبة قبؿ األخيرة
الفقرة ( )8التي تنص عمى "يعرؼ المدير مراسيـ الزكاج في الثقافات األخرل" بمتكسط حسابي
( )3.53كانحراؼ معيارم ( )0.98كبدرجة متكسطة ،كفي الرتبة االخيرة جاءت الفقرة ( )9كالتي
تنص "يعرؼ المدير الفنكف كالحرؼ اليدكية لمثقافات االخرل " ،بمتكسط حسابي ( )3.50كانحراؼ
معيارم ( )0.95كبدرجة متكسطة.
ثانياً :النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثاني ،الذي نصو " :ما درجة ممارسة مديري
المدارس الخاصة التي تدرس برامج أجنبية ودولية في محافظة عمان لمقيادة التحويمية من
وجية نظر المعممين؟"
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كتحديد
الرتب كدرجة الممارسة لكؿ يبعد مف أبعاد القيادة التحكيمية ،كالجدكؿ( )8يكضح ذلؾ:
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الجدول )8
المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية كالرتب كدرجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة

األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف ألبعاد القيادة التحكيمية مف كجية نظر
المعمميف مرتبة تنازليان.

الرقم

البعد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة

الممارسة

2

الدافعية اإلليامية

3.94

0.83

0

مرتفعة

0

التأثير المثالي -سمكؾ

3.86

0.84

0

مرتفعة

2

االستثارة العقمية

3.80

0.99

2

مرتفعة

0

التأثير المثالي-سمات

3.79

0.93

2

مرتفعة

2

االعتبارية الفردية

3.70

0.89

2

مرتفعة

2.20

2.22

الدرجة الكمية

مرتفعة

ييشير الجدكؿ ( )8الى أف درجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج
أجنبية كدكلية لمقيادة التحكيمية مف كجية نظر المعمميف كانت مرتفعة ،إذ بمغ المتكسط الحسابي
( )3.82بانحراؼ معيارم ( ،)0.80كجاءت جميع األبعاد في الدرجة المرتفعة ،إذ تراكحت
المتكسطات الحسابية بيف ( ،)3.70 - 3.94كجاء في الرتبة األكلى يبعد (الدافعية اإلليامية)،
بمتكسط حسابي ( )3.94كانحراؼ معيارم ( ،)0.83كفي الرتبة الثانية جاء يبعد (التأثير المثالي-
سمكؾ) ،بمتكسط حسابي ( )3.86كانحراؼ معيارم ( ،)0.84كجاء في الرتبة قبؿ األخيرة يبعد
(التأثير المثالي – سمات) بمتكسط حسابي ( )3.79كانحراؼ معيارم ( ،)0.93كفي الرتبة األخيرة
جاء يبعد (اإلعتبارية الفردية) بمتكسط حسابي ( )3.70كانحراؼ معيارم (.)0.80
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أما بالنسبة لفقرات كؿ يبعد ،فكانت النتائج عمى النحك اآلتي:
 -1بعد الدافعية اإلليامية:
تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كتحديد الرتب كدرجة ممارسة مديرم
المدارس الخاصة األردنية التي تيدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف لفقرات ىذا اليبعد،
مف كجية نظر المعمميف مرتبة تنازليا ،كالجدكؿ( )9ييبيف ذلؾ.
الجدول )9
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتب كدرجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة

األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف لفقرات يبعد "الدافعية اإلليامية" مف
كجية نظر المعمميف مرتبة تنازليان.
الرتبة

درجة الممارسة

المجاؿ

الرقـ

المتكسط اإلنحراؼ

10

يتحدث بحماس عما يجب إنجازه

2.22

2.22

0

مرتفعة

9

يتحدث يتفاؤؿ عف المستقبؿ

2.22

2.22

0

مرتفعة

11

يقدـ رؤية مقنعة عف المستقبؿ

2.22

2.22

2

مرتفعة

12

يظير ثقة بأف األىداؼ سكؼ يتـ

2.2.

2.22

2

مرتفعة

الحسابي المعيارم

تحقيقيا
الدرجة الكمية

3.94

0.83

مرتفعة

ييالحظ مف الجدكؿ ( )9أف درجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج
أجنبية كدكلية في محافظة عماف لفقرات يبعد "الدافعية اإلليامية" مف كجية نظر المعمميف كانت
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مرتفعةن ،إذ بمغ المتكسط الحسابي ( )3.94بانحراؼ معيارم ( ،)0.83كجاءت جميع فقرات ىذا
البعد في الدرجة المرتفعة ،كتراكحت المتكسطات الحسابية بيف ( ،)3.87- 3.99كجاءت في
ي
الرتبة األكلى الفقرة ( ،)10التي تنص عمى "يتحدث بحماس عما يجب إنجازه" ،بمتكسط حسابي
( )3.99كانحراؼ معيارم ( ،)0.94كفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة ( )9التي تنص عمى " يتحدث
بتفاؤؿ عف المستقبؿ" ،بمتكسط حسابي ( )3.98كانحراؼ معيارم ( ،)0.95كجاءت في الرتبة قبؿ
األخيرة الفقرة ( )11التي تنص عمى "يقدـ رؤية مقنعة عف المستقبؿ" بمتكسط حسابي ()3.93
انحراؼ معيارم ( ،)0.90كفي الرتبة االخيرة جاءت الفقرة ( )12كالتي تنص عمى " ييظير ثقة بأف
األىداؼ سكؼ يتـ تحقيقيا" ،بمتكسط حسابي ( )3.87كانحراؼ معيارم (.)0.95
 -2بعد التأثير المثالي  -سموك
تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كتحديد الرتب كدرجة ممارسة مديرم
المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف لفقرات يبعد "التأثير
المثالي -سمكؾ" ،مف كجية نظر المعمميف مرتبة تنازليان ،كالجدكؿ( )10ييبيف ذلؾ.
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الجدول)(10
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتب كدرجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة

األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف لفقرات يبعد "التأثير المثالي-سمكؾ" مف
كجية نظر المعمميف مرتبة تنازليان.
الفقرة

الرقـ

 2يحدد اىمية امتالؾ احساس قكم باليدؼ
 2يؤكد عمى اىمية التحمي بالحس الجماعي بالميمة
المراد تحقيقيا
 2يتحدث عف مبادئو كمعتقداتو االكثر اىمية
 .يركز اىتماماتو بشكؿ كامؿ عمى التعامؿ مع
األخطاء كالشكاكل كاإلخفاقات
الدرجة الكمية

المتكسط

االنحراؼ الرت

درجة

0

مرتفعة

الحسابي

المعيارم

3.88

0.96

بة

3.8.

0.97

0

3.85

0.96

2

3.84

1.00

2.22

2.22

2

الممارسة

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

ييالحظ مف الجدكؿ ( )10أف درجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس
برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف لفقرات يبعد "التأثير المثالي -سمكؾ" مف كجية نظر
المعمميف كانت مرتفعة ،إذ بمغ المتكسط الحسابي ( )3.86بانحراؼ معيارم ( ،)0.84كجاءت
البعد في الدرجة المرتفعة ،كتراكحت المتكسطات الحسابية بيف (،)3.84- 3.88
جميع فقرات ىذا ي
كجاءت في الرتبة األكلى الفقرة ( ،)6التي تنص عمى " يحدد أىمية إمتالؾ إحساس قكم باليدؼ "،
بمتكسط حسابي ( )3.88كانحراؼ معيارم ( ،)0.96كفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة ( )8التي
تنص عمى " يؤكد عمى أىمية التحمي بالحس الجماعي بالميمة المراد تحقيقيا" ،بمتكسط حسابي
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( )3.87كانحراؼ معيارم ( ،)0.97كجاءت في الرتبة قبؿ األخيرة الفقرة ( )5التي تنص عمى
"يتحدث عف مبادئو كمعتقداتو األكثر أىمية" بمتكسط حسابي ( )3.85كانحراؼ معيارم (،)0.96
كفي الرتبة االخيرة جاءت الفقرة ( )7كالتي تنص عمى "يركز إىتماماتو بشكؿ كامؿ عمى التعامؿ
مع األخطاء كالشكاكل كاإلخفاقات" ،بمتكسط حسابي ( )3.84كانحراؼ معيارم (.)1.00
 -3بعد اإلستثارة العقمية.
تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كتحديد الرتب كدرجة ممارسة مديرم
المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف لفقرات يبعد "اإلستثارة
العقمية" ،مف كجية نظر المعمميف مرتبة تنازليان ،كالجدكؿ( )11ييبيف ذلؾ.
الجدكؿ()11
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتب كدرجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة

األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف لفقرات يبعد "االستثارة العقمية" مف كجية
نظر المعمميف مرتبة تنازليان.
الفقرة

الرقـ

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

الرتبة

درجة

الممارسة

 02ييعيد فحص االفتراضات الناقدة لمتأكد مف درجة
مناسبتيا

3.89

2.25

0

مرتفعة

 02يقترح طرقا جديدة لمنظر في كيفية انجاز الميمات

3.80

0.97

0

مرتفعة

 02يتيح لي الفرص لمنظر الى المشكالت مف زكايا

3.77

1.00

2

مرتفعة

 02يبحث في كجيات النظر المختمفة عند حؿ المشكالت

3.74

0.94

2

مرتفعة

الدرجة الكمية

3.22

2.22

مختمفة

مرتفعة
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ييالحظ مف الجدكؿ ( )11أف درجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج
أجنبية كدكلية في محافظة عماف لفقرات يبعد "اإلستثارة العقمية" مف كجية نظر المعمميف كانت
مرتفعة ،إذ بمغ المتكسط الحسابي ( )3.80بانحراؼ معيارم ( ،)0.99كجاءت جميع فقرات ىذا
البعد في الدرجة المرتفعة ،كتراكحت المتكسطات الحسابية بيف ( ،)3.74- 3.89كجاءت في
ي
الرتبة األكلى الفقرة ( ،)13التي تنص عمى " يعيد فحص اإلفتراضات الناقدة لمتأكد مف درجة
مناسبتيا " ،بمتكسط حسابي ( )3.89كانحراؼ معيارم ( ،)2.25كفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة
( )16التي تنص عمى " يقترح طرقا جديدة لمنظر في كيفية إنجاز الميمات" ،بمتكسط حسابي
( )3.80كانحراؼ معيارم ( ،)0.97كجاءت في الرتبة قبؿ األخيرة الفقرة ( )15التي تنص عمى
"يتيح لي الفرص لمنظر في المشكالت مف زكايا مختمفة" بمتكسط حسابي ( )3.77كانحراؼ معيارم
( ،)1.00كفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة ( )14كالتي تنص عمى " يبحث في كجيات النظر
المختمفة عند حؿ المشكالت" ،بمتكسط حسابي ( )3.74كانحراؼ معيارم (.)0.94
 -4بعد التأثير المثالي -سمات.
تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كتحديد الرتب كدرجة ممارسة مديرم
المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف لفقرات بعد "التأثير
المثالي-سمات" ،مف كجية نظر المعمميف مرتبة تنازليان ،كالجدكؿ( )12ييبيف ذلؾ.
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الجدول )12
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتب كدرجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة

األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف لفقرات بعد "التأثير المثالي-سمات" مف
كجية نظر المعمميف مرتبة تنازليان.

الفقرة

الرقـ

المتكسط االنحراؼ
الحسابي المعيارم

الرتبة

درجة

الممارسة

2

يظير احساسا بالقكة كالثقة

3.94

1.00

0

مرتفعة

2

يتصرؼ بطرؽ تزيد مف احترامي لو

3.84

1.02

0

مرتفعة

0

يفضؿ المصمحة العامة عمى المصمحة الشخصية

3.81

0.99

2

مرتفعة

0

يغرس الكبرياء في نفسي الرتباطي بو

3.57

1.16

2

متكسطة

2..2

2.22

الدرجة الكمية

مرتفعة

ييالحظ مف الجدكؿ ( )12أف درجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس
برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف لفقرات يبعد "التأثير المثالي-سمات" مف كجية نظر
المعمميف كانت مرتفعة ،إذ بمغ المتكسط الحسابي ( )3.79بانحراؼ معيارم ( ،)0.93كجاءت
البعد في الدرجة المرتفعة ماعدا فقرة كاحدة جاءت بدرجة متكسطة ،كتراكحت المتكسطات
فقرات ىذا ي
الحسابية بيف ( ،)3.57- 3.94كجاءت في الرتبة األكلى الفقرة ( )4التي تنص عمى " يظير
إحساسان بالقكة كالثقة " ،بمتكسط حسابي ( )3.94كانحراؼ معيارم ( )1.00كبدرجة مرتفعة ،كفي
الرتبة الثانية جاءت الفقرة ( )3التي تنص عمى " يتصرؼ بطرؽ تزيد مف إحترامي لو " ،بمتكسط
حسابي ( )3.84كانحراؼ معيارم ( )1.02كبدرجة مرتفعة ،كجاءت في الرتبة قبؿ األخيرة الفقرة
"يفضؿ المصمحة العامة عمى المصمحة الشخصية" بمتكسط حسابي ()3.81
( )2التي تنص عمى
ٌ
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كانحراؼ معيارم ( )0.99كبدرجة مرتفعة ،كفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة ( )1التي تنص عمى "
يغرس الكبرياء في نفسي الرتباطي بو" ،بمتكسط حسابي ( )3.57كانحراؼ معيارم ()1.16
كبدرجة متكسطة.
 -5بعد االعتبارية الفردية.
تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كتحديد الرتب كدرجة ممارسة مديرم
المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف لفقرات بعد
"االعتبارية الفردية" ،مف كجية نظر المعمميف مرتبة تنازليان ،كالجدكؿ( )13ييبيف ذلؾ.
الجدول )13
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتب كدرجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة

األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف لفقرات بعد "االعتبارية الفردية" مف
كجية نظر المعمميف مرتبة تنازليان.
الفقرة

الرقـ

المتكسط االنحراؼ
الحسابي المعيارم

الرتبة

درجة

الممارسة

 0.يقضي كقتا في التعميـ كالتدريب

3.76

0.98

0

مرتفعة

 02يعاممني كفرد كليس مجرد عضك في جماعة

3.62

1.02

0

مرتفعة

3.68

1.02

2

 02يساعدني في تطكير نقاط قكتي

3.67

1.05

2

الدرجة الكمية

2..2

2.22

02

يرل أف لدم حاجات كمقدرات كطمكحات مختمفة
عف اآلخريف

مرتفعة

متكسطة
مرتفعة
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ييالحظ مف الجدكؿ ( )13أف درجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس
برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف لفقرات بعد "اإلعتبارية الفردية" مف كجية نظر المعمميف
كانت مرتفعة ،إذ بمغ المتكسط الحسابي ( )3.70بانحراؼ معيارم ( ،)0.89كجاءت فقرات ىذا
البعد في الدرجة المرتفعة بإستثناء فقرة كاحدة جاءت بدرجة متكسطة ،كتراكحت المتكسطات
ي
الحسابية بيف ( ،)3.67- 3.76كجاءت في الرتبة األكلى الفقرة ( ،)17التي تنص عمى " يقضي
كقتا في التعميـ كالتدريب" ،بمتكسط حسابي ( )3.76كانحراؼ معيارم ( )0.98كبدرجة مرتفعة،
كفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة ( )18التي تنص عمى " يعاممني كفرد كليس مجرد عضك في
جماعة " ،بمتكسط حسابي ( )3.69كانحراؼ معيارم ( )1.02كبدرجة مرتفعة ،كجاءت في الرتبة
قبؿ األخيرة الفقرة ( )19التي تنص عمى "يرل أف لدم حاجات كمقدرات كطمكحات مختمفة عف
اآلخريف" بمتكسط حسابي ( )3.68كانحراؼ معيارم ( )1.02كبدرجة مرتفعة ،كفي الرتبة االخيرة
جاءت الفقرة ( )20كالتي تنص عمى "يساعدني في تطكير نقاط قكتي " ،بمتكسط حسابي ()3.67
كانحراؼ معيارم ( )1.05كبدرجة متكسطة.
ثالثاً :النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثالث ،الذي نصو" :ىل ىناك عالقة إرتباطية ذات
داللة إحصائية عند مستوى  )α≥0.05بين درجة الذكاء الثقافي لدى مديري المدارس الخاصة
األردنية التي تدرس برامج أجنبية ودولية في محافظة عمان ودرجة ممارستيم لمقيادة التحويمية؟"
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ ايجاد معامؿ إرتباط بيرسكف بيف الدرجة الكمية إلستبانة الذكاء
الثقافي كأبعادىا كالدرجة الكمية إلستبانة القيادة التحكيمية كأبعادىا ،كالجدكؿ ( )14ييبيف ذلؾ:
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الجدكؿ()14
قيـ معامؿ إرتباط بيرسكف بيف درجة الذكاء الثقافي لمديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس
برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف كدرجة ممارستيـ لمقيادة التحكيمية .

أبعاد القيادة التحكيمية

التأثير

المثالي-
أبعاد الذكاء الثقافي

الذكاء الثقافي كراء
المعرفي

التأثير

المثالي-

سمات

سمكؾ

**0.60

**0.65

الدافعية

اإلليامية

**0.61

االستثارة
العقمية

**0.43

االعتبارية
الفردية

الدرجة الكمية
لمقيادة

التحكيمية
**0.56

**0.63

الذكاء الثقافي المعرفي

**0.58

**0.57

**0.45 **0.57

**0.53

**0.60

الذكاء الثقافي الدافعي

**0.71

**0.72

**0.53 **0.67

**0.61

**0.72

الذكاء الثقافي السمككي

**0.60

**0.57

**0.45 **0.54

**0.53

**0.60

**0.71

**0.72

**0.64

**0.73

الدرجة الكمية لمذكاء
الثقافي

**0.68

**0.53

** دالة عند ()α ≥ 0.01

يتبيف مف الجدكؿ ( )14كجكد عالقة إرتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستكل
ٌ
( )α ≥ 0.01بيف الدرجة الكمية لمذكاء الثقافي كالدرجة الكمية لمقيادة التحكيمية إذ بمغت قيمة معامؿ
اإلرتباط ( ،)0.73كما كجدت عالقة إرتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستكل (≥ 0.01
 )αبيف جميع أبعاد الذكاء الثقافي األربعة كبيف أبعاد القيادة التحكيمية الخمسة كافة ،كتراكحت قيـ
معامؿ اإلرتباط ما بيف ( )0.43ك (.)0.72
رابعاً :النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الرابع الذي نصو" :ىل ىناك فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى  )α≥0.05في درجة الذكاء الثقافي لمديري المدارس الخاصة األردنية
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التي تدرس برامج أجنبية ودولية في محافظة عمان تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤىل
العممي؟"
تمت اإلجابة عن هذا السؤال وفقا ً لمتغٌراته وعلى النحو اآلتً:
أ -متغير الجنس:
تـ حساب المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية لدرجة الذكاء الثقافي لمديرم المدارس
الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف تبعان لمتغير جنس المعمـ ،كما
تـ إستخداـ اإلختبار التائي ( )t-testلعينتيف مستقمتيف كالجدكؿ ( )15ييبيف ذلؾ.
الجدكؿ ()15
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاالختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لدرجة الذكاء

الثقافي لمديرم المدارس الخاصة االردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف تبعان
لمتغير جنس المعمـ.

البعد
الذكاء الثقافي ما وراء المعرفي
الذكاء الثقافي المعرفي
الذكاء الثقافي الدافعي
الذكاء الثقافي السموكي
الدرجة الكمية

المتوسط

االنحراف

الجنس

العدد

ذككر

86

إناث

279

3.92

ذككر

86

3.42

0.93

إناث

279

3.69

0.71

ذككر

86

3.65

0.88

إناث

279

3.83

0.75

ذكور

86

3.68

0.88

اناث

279

3.87

0.86

ذكور

86

3.61

0.83

اناث

279

3.82

0.66

الحسابي
3.73

المعياري
0.98
0.76

قيمة ت
-0.22

-0.22

-0.20

-0..0

-0.20

مستوى
الداللة

0.022

0.002

0.0.0

2.22.

2.20.
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أظيرت النتائج في الجدكؿ ( )15كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
( ) α ≤ 0.05بيف المتكسطات الحسابية لدرجة الذكاء الثقافي لمديرم المدارس الخاصة األردنية
التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف مف كجية نظر المعمميف تيعزل لمتغير الجنس،
في الدرجة الكمية إذ بمغت القيمة التائية ( )-2.41ككانت الفركؽ لصالح اإلناث ،كما كجدت
فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≤ 0.005في يبعد (الذكاء الثقافي المعرفي) ،إذ
بمغت القيمة التائية ( )-2.84كلصالح اإلناث ،أما األبعاد الثالثة المتبقية فمـ تكف ىناؾ فركؽ
ذات داللة إحصائية بيف الجنسيف ،إذ بمغت القيـ التائية ( )-1.93يلبعد (الذكاء الثقافي ما كراء
المعرفي) ،ك( )-1.81يلبعد (الذكاء الثقافي الدافعي) ،ك ( )-1.72يلبعد الذكاء الثقافي السمككي.
ب -متغير الخبرة :
تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة الذكاء الثقافي لمديرم
المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف مف كجية نظر
المعمميف،تبعا لمتغير خبرة المعمـ ،كالجدكؿ ( )16ييبيف ذلؾ.
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الجدكؿ()16
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة الذكاء الثقافي لمديرم المدارس الخاصة األردنية
التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف تبعان لمتغير الخبرة لممعمـ.

البعد
الذكاء الثقافي

ما وراء المعرفي

الذكاء الثقافي
المعرفي

الذكاء الثقافي
الدافعي

الذكاء الثقافي
السموكي

الدرجة الكمية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

125

3.79

0.87

114

3.92

0.70

عشر سنكات فأكثر

126

3.93

0.87

أقؿ مف خمس سنكات

125

3.60

0.82

114

3.72

0.72

عشر سنكات فأكثر

126

3.58

0.78

أقؿ مف خمس سنكات

125

3.68

0.83

114

3.88

0.70

عشر سنكات فأكثر

126

3.80

0.80

أقؿ مف خمس سنكات

125

3.75

0.79

114

3.86

0.75

عشر سنكات فأكثر

126

3.87

1.01

أقؿ مف خمس سنكات

125

3.69

0.75

114

3.83

0.65

126

3.78

0.71

مستويات متغير الخبرة
أقؿ مف خمس سنكات
مف خمس سنكات إلى أقؿ مف عشر سنكات

مف خمس سنكات إلى أقؿ مف عشر سنكات

مف خمس سنكات إلى أقؿ مف عشر سنكات

مف خمس سنكات إلى أقؿ مف عشر سنكات

مف خمس سنكات إلى أقؿ مف عشر سنكات
عشر سنكات فأكثر

العدد

ييالحظ مف الجدكؿ ( )16كجكد فركؽ ظاىرية بيف المتكسطات الحسابية لدرجة الذكاء
الثقافي لمديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف ،تبعان
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لمتغير الخبرة لممعمـ ،في كؿ يبعد مف أبعاد اإلستبانة كالدرجة الكمية لألبعاد مجتمعة ،إذ حصؿ
أصحاب فئة الخبرة مف ( مف خمس سنكات إلى أقؿ مف عشر سنكات) عمى أعمى متكسط حسابي
بمغ ( .)3.83كجاء أصحاب فئة (عشر سنكات فأكثر) بالرتبة الثانية إذ بمغ متكسطيـ الحسابي
( ،)3.78في حيف جاء أصحاب فئة (أقؿ مف خمس سنكات) بالرتبة األخيرة بمتكسط حسابي
( ،)3.69كلتحديد فيما إذا كانت الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية ذات داللة إحصائية عند مستكل
( )α ≤ 0.05تـ تطبيؽ تحميؿ التبايف األحادي ) (One Way ANOVAوجاءت النتائج كما
فً الجدول (.)17
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الجدكؿ()17
تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف المتكسطات الحسابية لدرجة الذكاء الثقافي لمديرم المدارس

الخاصة األردنية التي تدرس برامج اجنبية كدكلية في محافظة عماف مف كجية نظر المعمميف تبعان
لمتغير الخبرة لممعمـ.
مجموع

مصدر التباين
الذكاء الثقافي ما
وراء المعرفي

الذكاء الثقافي
المعرفي

الذكاء الثقافي
الدافعي

الذكاء الثقافي
السموكي

الدرجة الكمية

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيف المجمكعات

1.558

2

2.779

داخؿ المجمكعات

242.517

362

2.670

المجمكع

244.075

364

بيف المجمكعات

1.254

2

2.627

داخؿ المجمكعات

217.052

362

2.600

المجمكع

218.306

364

بيف المجمكعات

2.489

2

1.245

داخؿ المجمكعات

221.105

362

2.611

المجمكع

223.594

364

بيف المجمكعات

1.146

2

2.573

داخؿ المجمكعات

270.101

362

2.746

المجمكع

271.247

364

بيف المجمكعات

1.208

2

2.604

داخؿ المجمكعات

180.769

362

2.499

المجمكع

181.976

364

ف
1.163

1.046

2.038

0.768

1.209

مستوى
الداللة

2.314

2.352

2.132

2.465

2.300
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أظيرت النتائج في الجدكؿ ( )17عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل
( )α ≤ 0.05في درجة الذكاء الثقافي لمديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية
كدكلية في محافظة عماف تبعان لمتغير الخبرة لممعمـ ،في الدرجة الكمية إذ بمغت القيمة الفائية
( )1.209كبمستكل داللة ( )α ≤ 0.300كلـ تكف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل
) )α ≤ 0.05في األبعاد كافة ،إذ تراكحت القيـ الفائية مابيف ( )0.768يلبعد الذكاء الثقافي
السمككي ك ( )2.038يلبعد الذكاء الثقافي الدافعي.
ج -المؤىل العممي:
تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة الذكاء الثقافي لمديرم
المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف مف كجية نظر
المعمميف تبعان لمتغير المؤىؿ العممي ،كالجدكؿ ( )18ييبيف ذلؾ.
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الجدول )18
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة الذكاء الثقافي لمديرم المدارس الخاصة األردنية
التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف تبعان لمتغير المؤىؿ العممي لممعمميف.

البعد

مستويات متغير المؤىل

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

دبمكـ كمية مجتمع

21

4.06

0.99

بكالكريكس

277

3.90

0.80

دراسات عميا

67

3.74

0.82

دبمكـ كمية مجتمع

21

3.94

0.80

بكالكريكس

277

3.64

0.75

دراسات عميا

67

3.50

0.83

دبمكـ كمية مجتمع

21

3.99

0.78

بكالكريكس

277

3.79

0.79

دراسات عميا

67

3.71

0.76

دبمكـ كمية مجتمع

21

4.19

0.78

بكالكريكس

277

3.80

0.76

دراسات عميا

67

3.80

1.21

دبمكـ كمية مجتمع

21

4.04

0.76

بكالكريكس

277

3.77

0.70

دراسات عميا

67

3.67

0.73

العممي

الذكاء الثقافي وراء
المعرفي

الذكاء الثقافي المعرفي

الذكاء الثقافي التحفيزي

الذكاء الثقافي السموكي

الدرجة الكمية

تبيف مف الجدكؿ ( )18كجكد فركؽ ظاىرية بيف المتكسطات الحسابية لدرجة الذكاء الثقافي
لمديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف مف كجية
نظر المعمميف ،كفقان لمتغير المؤىؿ العممي لممعمميف في كؿ يبعد مف أبعاد اإلستبانة كالدرجة الكمية،
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إذ حصؿ أصحاب المؤىؿ العممي ( دبمكـ كمية مجتمع ) عمى أعمى متكسط حسابي بمغ (،)4.04
تاله أصحاب المؤىؿ العممي (بكالكريكس) بالرتبة الثانية إذ بمغ متكسطيـ الحسابي ( .)3.77بينما
جاء أصحاب المؤىؿ العممي ( دراسات عميا) بالرتبة الثالثة كاألخيرة بمتكسط حسابي (،)3.67
كلتحديد فيما إذا كانت الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
( )α ≤ 0.05تـ تطبيؽ تحميؿ التبايف األحادم ) (One Way ANOVAكجاءت النتائج كما في
الجدكؿ (.)19
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الجدكؿ ()19
تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف المتكسطات الحسابية لدرجة الذكاء الثقافي لمديرم المدارس

الخاصة األردنية التي تدرس برامج اجنبية كدكلية في محافظة عماف مف كجية نظر المعمميف تبعان
لمتغير المؤىؿ العممي لممعمـ.
مجموع

مصدر التباين
الذكاء الثقافي ما
وراء المعرفي

الذكاء الثقافي
المعرفي

الذكاء الثقافي
الدافعي

الذكاء الثقافي
السموكي

الدرجة الكمية

درجة الحرية

متوسط

المربعات
2.101

2

داخؿ المجمكعات

241.974

362

المجمكع

244.075

364

بيف المجمكعات

3.168

2

1.584

داخؿ المجمكعات

215.138

362

2.594

المجمكع

218.306

364

بيف المجمكعات

1.230

2

2.615

داخؿ المجمكعات

222.364

362

2.614

المجمكع

223.594

364

بيف المجمكعات

3.010

2

1.505

داخؿ المجمكعات

268.237

362

2.741

المجمكع

271.247

364

بيف المجمكعات

2.115

2

1.058

داخؿ المجمكعات

179.861

362

2.497

المجمكع

181.976

364

بيف المجمكعات

المربعات
1.051

ف
1.572

مستوى

الداللة
2.209

2.668

2.666

1.001

2.031

2.129

2.071

2.368

2.133

2.120

أظيرت النتائج في الجدكؿ ( )19عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل
( )α ≤ 0.05في درجة الذكاء الثقافي لمديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية
كدكلية في محافظة عماف تبعان لمتغير المؤىؿ العممي لممعمـ ،إذ بمغت قيمة "ؼ" ()2.129
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كبمستكل داللة ( )0.120كما لـ تكف ىناؿ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ()α ≤ 0.05
في األبعاد كافة إذ تراكحت القيـ الفائية ما بيف ( )1.001لبعد الذكاء الثقافي الدافعي ك()2.666
يلبعد الذكاء الثقافي المعرفي.
خامساً :النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الخامس ،الذي نصو" :ىل ىناك فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى  )α≥0.05في درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة األردنية التي
تدرس برامج أجنبية ودولية في محافظة عمان لمقيادة التحويمية تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة
والمؤىل العممي؟"
تمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ كفقان لمتغيراتو كعمى النحك اآلتي:
أ -متغير الجنس:
تـ حساب المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية كالرتب كمستكل ممارسة مديرم المدارس
الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف تبعان لمتغير جنس المعمـ ،كما
تـ إستخداـ اإلختبار التائي ( )t-testلعينتيف مستقمتيف كالجدكؿ ( )20ييبيف ذلؾ.
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الجدكؿ()20
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاإلختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لدرجة ممارسة
مديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف لمقيمدة
التحكيمية تبعان لمتغير جنس المعمـ.
البعد

المتوسط

االنحراف

الجنس

العدد

الحسابي

التأثر المثالي

ذككر

86

3.70

المعياري
0.98

سمات

إناث

279

3.82

0.91

التأثير المثالي-

ذككر

86

3.72

0.96

سمكؾ

إناث

279

3.91

0.80

ذككر

86

3.83

0.91

إناث

279

3.98

0.80

ذككر

86

3.72

0.92

اناث

279

3.82

1.01

ذككر

86

3.69

0.94

اناث

279

3.70

0.88

ذككر

22

3.73

0.87

اناث

0.2

3.85

0.78

الدافعية اإلليامية
االستثارة العقمية
االعتبارية الفردية
الدرجة الكمية

قيمة ت
-0.222

-0..22

-0.22.

-2.22.

-2.020
-0.022

مستوى
الداللة

0.222

0.0.2

0.022

2.222

2.222
2.022

أظيرت النتائج في الجدكؿ ( )20عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
( )α≤ 0.05بيف المتكسطات الحسابية لدرجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة األردنية التي
تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف لمقيادة التحكيمية مف كجية نظر المعمميف تيعزل
لمتغير جنس المعمـ في الدرجة الكمية ،إذ بمغت القيمة التائية ( )-1.145بمستكل داللة
( .)0.253كما لـ تكف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (  ) α ≤ 0.05في األبعاد
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الخمسة لإلستبانة ،إذ تراكحت القيـ التائية ما بيف ( )-0.141يلبعد "اإلعتبارية الفردية"
ك( )-1.784يلبعد "التأثير المثالي – سمكؾ".
ب -متغير الخبرة :
تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديرم المدارس
الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف لمقيادة التحكيمية تبعان لمتغير
الخبرة لممعمـ ،كالجدكؿ ( )21ييبيف ذلؾ.
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الجدكؿ ()21
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة األردنية التي
تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف لمقيادة التحكيمية تبعان لمتغير الخبرة لممعمـ.
البعد
ي
التأثر المثالي
 سماتالتأثير
المثالي –
سمكؾ

الدافعية

اإلليامية
االستثارة
العقمية

االعتبارية
الفردية

الدرجة الكمية

مستكيات متغير الخبرة
أقؿ مف خمس سنكات
مف خمس سنكات إلى أقؿ مف عشر سنكات

العدد
125

المتكسط االنحراؼ
الحسابي المعيارم
0.94
3.65

114

3.79

0.90

عشر سنكات فأكثر

126

3.93

0.92

أقؿ مف خمس سنكات

125

3.72

0.87

114

3.89

0.77

عشر سنكات فأكثر

126

3.97

0.86

أقؿ مف خمس سنكات

125

3.74

0.90

114

4.00

0.75

عشر سنكات فأكثر

126

4.09

0.78

أقؿ مف خمس سنكات

125

3.67

0.88

114

3.76

0.81

عشر سنكات فأكثر

126

3.96

1.21

أقؿ مف خمس سنكات

125

3.54

0.90

114

3.68

0.85

عشر سنكات فأكثر

126

3.86

0.90

أقؿ مف خمس سنكات

125

3.65

0.94

114

3.79

0.90

126

3.93

0.92

مف خمس سنكات إلى أقؿ مف عشر سنكات

مف خمس سنكات إلى أقؿ مف عشر سنكات

مف خمس سنكات إلى أقؿ مف عشر سنكات

مف خمس سنكات إلى أقؿ مف عشر سنكات

مف خمس سنكات إلى أقؿ مف عشر سنكات
عشر سنكات فأكثر

ييالحظ مف الجدكؿ ( )21كجكد فركؽ ظاىرية بيف المتكسطات الحسابية لدرجة ممارسة
مديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف ،لمقيادة
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التحكيمية تبعان لمتغير الخبرة لممعمـ ،في كؿ يبعد مف أبعاد االستبانة كالدرجة الكمية ،إذ حصؿ
أصحاب فئة الخبرة مف (عشر سنكات فأكثر) عمى أعمى متكسط حسابي بمغ ( .)3.93كجاء
أصحاب فئة الخبرة (مف خمس سنكات إلى أقؿ مف عشر سنكات) بالرتبة الثانية بمتكسط
حسابي( ،)3.79في حيف جاء أصحاب فئة الخبرة (أقؿ مف خمس سنكات)

بالرتبة األخيرة

بمتكسط حسابي ( ،)3.65كلتحديد فيما إذا كانت الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية ذات داللة
إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05تـ تطبيؽ تحميؿ التبايف األحادم (One Way
) ANOVAكجاءت النتائج كما في الجدكؿ(.)22

98

الجدكؿ()22
تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف المتكسطات الحسابية لدرجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة
األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف لمقيادة التحكيمية مف كجية نظر
المعمميف تبعان لمتغير الخبرة لممعمـ.
مجموع

مصدر التباين

التأثير المثالي-
سمات

التأثير المثالي-سموك

الدافعية اإلليامية

االستثارة العقمية

االعتبارية الفردية

الدرجة الكمية

المربعات

درجة الحرية

متوسط

المربعات

بيف المجمكعات

5.080

2

2.540

داخؿ المجمكعات

306.636

362

2.847

المجمكع

311.716

364

بيف المجمكعات

4.213

2

2.107

داخؿ المجمكعات

252.175

362

2.697

المجمكع

256.388

364

بيف المجمكعات

8.146

2

4.073

داخؿ المجمكعات

240.987

362

2.666

المجمكع

249.133

364

بيف المجمكعات

5.752

2

2.876

داخؿ المجمكعات

353.735

362

2.977

المجمكع

359.487

364

بيف المجمكعات

6.420

2

3.210

داخؿ المجمكعات

283.965

362

2.784

المجمكع

290.386

364

بيف المجمكعات

5.667

2

2.834

داخؿ المجمكعات

228.396

362

2.631

المجمكع

234.063

364

ف
2.999

3.024

6.118

2.943

4.092

4.491

مستوى
الداللة

2.051

2.050

2.002

2.054

2.017

2.012
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أظيرت النتائج في الجدكؿ ( )22كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
( )α ≤ 0.05في درجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية
في محافظة عماف لمقيادة التحكيمية تبعان لمتغير الخبرة لممعمـ ،في الدرجة الكمية كفي يبعدم
(اإلعتبارية الفردية) ،ك(الدافعية اإلليامية) ،فقد بمغت قيمة "ؼ" لمدرجة الكمية ( )4.491كبمستكل
كلبعد "اإلعتبارية الفردية" بمغت قيمة "ؼ" ( )4.092كبمستكل داللة ( .)0.017أما
( ،)0.012ي
بالنسبة يلبعد "الدافعية اإلليامية" فقد بمغت قيمة "ؼ" ( )6.118كبمستكل داللة ( ،)0.002كلـ تكف
ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≤ 0.05في األبعاد الثالثة األخرل.
كلتعرؼ عائدية الفركؽ تـ إستخداـ إختبار شيفيو ) (Scheffeلممقارنات البعدية ،كالجدكؿ
ٌ
يبيف ذلؾ.
(ٌ )23

100

الجدكؿ()23
نتائج إختبار شيفيو لمفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة مديري المدارس الخاصة األردنية
التي تدرس برامج أجنبية ودولية في محافظة عمان لمقيادة التحويمية من وجية نظر المعممين تبعاً
لمتغير الخبرة لممعمم.

مستكيات متغير الخبرة

بعد

المتكسط
الحسابي

أقؿ مف
خمس

سنكات
الدافعية

اإلليامية

أقؿ مف خمس سنكات
مف خمس سنكات إلى أقؿ مف عشر

سنكات

عشر سنكات فأكثر

3.74

-

4.00

االعتبارية
الفردية

مف خمس سنكات إلى أقؿ مف عشر

سنكات

عشر سنكات فأكثر

المتكسط
الحسابي

خمس

3.66

-

3.83

سنكات

عشر سنكات فأكثر

*-0.26

3.61
3.80

*-0.35
-0.09

مف خمس

سنكات إلى أقؿ
مف عشر

عشر سنكات
فأكثر

سنكات

-0.140

*-0.320

-

-0.180
-

أقؿ مف
خمس

سنكات

مف خمس سنكات إلى أقؿ مف عشر

سنكات

3.96

3.69

فأكثر

أقؿ مف

الحسابي

الدرجة الكمية

مف عشر

4.09

المتكسط

أقؿ مف خمس سنكات

سنكات إلى أقؿ

-

سنكات
أقؿ مف خمس سنكات

مف خمس

عشر سنكات

-

مف خمس

سنكات إلى أقؿ
مف عشر

عشر سنكات
فأكثر

سنكات

-0.160
-

*-0.300
-*0.14
-
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ييالحظ مف الجدكؿ ( )23أف الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية في درجة ممارسة مديرم
المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف لمقيادة التحكيمية ،في
الدرجة الكمية ،تيعزل ألصحاب فئة الخبرة "عشر سنكات فأكثر" مقارنة بالفئتيف اآلخريف .أما في
يبعد "الدافعية اإلليامية" فكانت الفركؽ تيعزل ألصحاب فئتي الخبرة "عشر سنكات فأكثر" ك"مف
خمس سنكات الى أقؿ مف عشر سنكات" .كفي يبعد اإلعتبارية الفردية كاف الفرؽ لصالح أصحاب
فئة الخبرة "عشر سنكات فأكثر" مقارنة بأصحاب فئة الخبرة "أقؿ مف خمس سنكات".
ج -المؤهل العلمي:
تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديرم المدارس
الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة العاصمة عماف لمقيادة التحكيمية مف
كجية نظر المعمميف تبعان لمتغير المؤىؿ العممي لممعمـ ،كالجدكؿ ( )24ييبيف ذلؾ.
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الجدول ()24
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة األردنية التي

تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف لمقيادة التحكيمية تبعان لمتغير المؤىؿ العممي لممعمـ.
العدد

المتوسط

االنحراف

البعد

مستويات متغير المؤىل العممي

التأثر المثالي

دبمكـ كمية مجتمع

21

بكالكريكس

277

3.80

دراسات عميا

67

3.65

1.02

دبمكـ كمية مجتمع

21

3.98

0.94

بكالكريكس

277

3.89

0.84

دراسات عميا

67

3.71

0.80

دبمكـ كمية مجتمع

21

3.93

1.00

بكالكريكس

277

3.97

0.83

دراسات عميا

67

3.83

0.74

دبمكـ كمية مجتمع

21

3.90

0.95

بكالكريكس

277

3.78

0.82

دراسات عميا

67

3.83

1.53

دبمكـ كمية مجتمع

21

3.65

0.94

بكالكريكس

277

3.71

0.87

دراسات عميا

67

3.65

0.96

دبمكـ كمية مجتمع

21

4.11

0.88

بكالكريكس

277

3.80

0.90

دراسات عميا

67

3.65

1.02

سمات

التأثير المثالي-
سموك

الدافعية اإلليامية

االستثارة العقمية

االعتبارية الفردية

الدرجة الكمية

الحسابي
4.11

المعياري
0.88
0.90

يتبيف مف الجدكؿ ( )24كجكد فركؽ ظاىرية بيف المتكسطات الحسابية لمستكل ممارسة
ٌ
مديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف لمقيادة
التحكيمية مف كجية نظر المعمميف ،كفقان لمتغير المؤىؿ العممي لممعمميف في كؿ يبعد مف أبعاد
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االستبانة كالدرجة الكمية ،إذ حصؿ أصحاب المؤىؿ العممي (دبمكـ كمية مجتمع) عمى أعمى متكسط
حسابي بمغ ( ،)4.11تاله أصحاب المؤىؿ العممي (بكالكريكس) إذ بمغ متكسطيـ الحسابي
( .)3.80بينما جاء أصحاب المؤىؿ العممي ( دراسات عميا) بالرتبة الثالثة كاألخيرة بمتكسط
حسابي ( ،)3.65كلتحديد فيما إذا كانت الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية ذات داللة إحصائية
عند مستكل ( )α ≤ 0.05تـ تطبيؽ تحميؿ التبايف األحادم ) (One Way ANOVAكجاءت
النتائج كما في الجدكؿ (.)25
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الجدول ()25
تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف المتكسطات الحسابية لدرجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة األردنية
التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف لمقيادة التحكيمية مف كجية نظر المعمميف تبعان لمتغير
المؤىؿ العممي لممعمـ.
مجمكع

مصدر التبايف

التأثير المثالي -سمات

التأثير المثالي-سموك

الدافعية اإلليامية

االستثارة العقمية

االعتبارية الفردية

الدرجة الكمية

درجة

متكسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيف المجمكعات

3.396

2

1.698

داخؿ المجمكعات

308.321

362

2.852

المجمكع

311.716

364

بيف المجمكعات

2.059

2

1.029

داخؿ المجمكعات

254.329

362

2.703

المجمكع

256.388

364

بيف المجمكعات

1.048

2

2.524

داخؿ المجمكعات

248.085

362

2.685

المجمكع

249.133

364

بيف المجمكعات

.352

2

2.176

داخؿ المجمكعات

359.135

362

2.992

المجمكع

359.487

364

بيف المجمكعات

.261

2

2.130

داخؿ المجمكعات

290.125

362

2.801

المجمكع

290.386

364

بيف المجمكعات

.715

2

2.357

داخؿ المجمكعات

233.348

362

2.645

المجمكع

234.063

364

ؼ
1.993

1.465

2.764

2.178

2.163

2.554

مستكل
الداللة

2.138

2.232

2.466

2.837

2.850

2.575
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أظيرت النتائج في الجدكؿ ( )25عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل
( )α ≤ 0.05في درجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية
في محافظة عماف لمقيادة التحكيمية تبعان لمتغير المؤىؿ العممي لممعمـ ،في الدرجة الكمية كفي
األبعاد كافة ،فقد بمغت القيمة الفائية لمدرجة الكمية ( )1.993كبمستكل داللة ( .)0.575كتراكحت
القيـ الفائية لألبعاد الخمسة ما بيف ( )1.63يلبعد "األعتبارية الفردية" ك( )1.993يلبعد "التأثير
المثالي – سمات".

الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
تضمف ىذا الفصؿ
عرضا لمناقشة النتائج التي تـ التكصؿ إلييا في ضكء أسئمتيا فضالن
ن
عف التكصيات التي خرجت بيا الدراسة كعمى النحك اآلتي :
أوالً :مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول الذي ينص عمى  :ما درجة الذكاء الثقافي لدى
مديري المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية ودولية في محافظة عمان من وجية
نظر المعممين؟
أظيرت النتائج في الجدكؿ ( )3أف درجة الذكاء الثقافي لدل مديرم المدارس الخاصة األردنية
التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف مف كجية نظر المعمميف جاءت في الدرجة
المرتفعة ،إذ بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية ( )3.77بانحراؼ معيارم ( )0.71كجاءت جميع
أبعاد األداة المستخدمة لجمع البيانات في الدرجة المرتفعة ما عدا يبعد الذكاء الثقافي المعرفي الذم
جاء بدرجة متكسطة ،كتراكحت متكسطاتيا الحسابية ما بيف ( .)3.63 – 3.88كتعني ىذه
النتيجة ،أف مديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف
يتمتعكف بدرجة عالية مف الذكاء الثقافي بأبعاده الثالثة (الذكاء الثقافي ما كراء المعرفي ،كالذكاء
الثقافي السمككي ،كالذكاء الثقافي الدافعي) ،كما أنيـ يتمتعكف بدرجة متكسطة مف الذكاء الثقافي
المعرفي ،كقد تيعزل ىذه النتيجة الى عدة أسباب منيا أف لدل مديرم ىذه المدارس الكعي الكافي
بأىمية الذكاء الثقافي كدكره في تحقيؽ األىداؼ التي يسعكف الييا عمى المستكييف الفردم
الفعاؿ كاإليجابي بيف المديريف كالمعمميف كالطمبة كالعامميف اآلخريف
كالتنظيمي ،مف خالؿ التفاعؿ ٌ
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في أثناء القياـ بمختمؼ المياـ التربكية كاإلدارية ،فضالن عف رغبة المديرم في التكيؼ مع الثقافات
المختمفة لمعامميف كالطمبة في مدارسيـ ،كربما جاءت ىذه النتيجة المرتفعة إنعكاسان لدكر العكلمة
كاإلنفجار المعرفي في المجاالت المتنكعة ،كتكنكلكجيا اإلتصاؿ ،كالتطكر التكنكلكجي ،كاستخدامات
التكنكلكجيا المتنكعة ،مما أدل باإلدارييف في ىذه المدارس العالمية الى أف يتمتعكا بالذكاء الثقافي
بأبعاده المختمفة ،ليتمكنكا مف تحقيؽ أىداؼ المدارس التي ييديركنيا بفاعمية.
كاتفقت ىذه الدراسة ،مع ما تكصمت إليو دراسة الزيدييف ( )2016كدراسة نكفتكف
) ،(Naughton, 2010كاختمفت مع ما تكصمت اليو دراسة إلياس ( )2011التي أظيرت نتائجيا
أف مستكل الذكاء الثقافي لمديرم المدارس اإلبتدائية أقؿ مف المتكسط ،ك دراسة المكمني كعتكـ
( )Al-Momani1 & Atoum, 2016التي أظيرت أف مستكل الذكاء الثقافي لدل طمبة
الجامعات األردنية كاف متكسطان.
أما بالنسبة ألبعاد الذكاء الثقافي ،فكانت المناقشة عمى النحك اآلتي:
 -1بعد "الذكاء الثقافي ما وراء المعرفي" :
أظيرت النتائج في الجدكؿ ( )4أف درجة الذكاء الثقافي لدل مديرم المدارس الخاصة األردنية
البعد ،إذ بمغ المتكسط
التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف كانت مرتفعة في ىذا ي
الحسابي ( )3.88بإنحراؼ معيارم ( ،)0.82كقد تيعزل ىذه النتيجة الى أف مديرم ىذه المدارس
لدييـ المقدرة عمى إدراؾ المعرفة الثقافية التي تمكنيـ مف التفاعؿ اإليجابي مع اآلخريف الذيف
ينتمكف الى خمفيات ثقافية متنكعة ،األمر الذم يسيؿ عمييـ عممية اإلتصاؿ معيـ في أثناء تأديتيـ
لمميمات المطمكب إنجازىا ،كربما عكست ىذه النتيجة مقدرة المدير عمى تكييؼ ما لديو مف معرفة
ثقافية عند تفاعمو مع العامميف مف ثقافات غريبة عف ثقافتو ،مما قد يساعد عمى تحقيؽ األىداؼ

109

بفاعمية .كقد تعكد ىذه النتيجة الى ما يمتمكو المدير مف مقدرة تيم ٌكنو مف إدراؾ المعرفة الثقافية
بيدؼ تطبيقيا في أثناء تعاممو مع األفراد العامميف مف ثقافات مختمفة ،أك أف المدير متأكد مف
المعرفة الثقافية التي يمتمكيا مف حيث صحتيا كدقة المعمكمات المتعمقة بيا ،بما يضمف الكصكؿ
الى اليدؼ الرئيس ليذه المؤسسة التربكية.
 -2بعد "الذكاء السموكي":
أشارت النتائج مف الجدكؿ ( )5الى أف درجة الذكاء الثقافي لدل مديرم المدارس الخاصة
البعد ،إذ بمغ المتكسط الحسابي
األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية كانت مرتفعة في ىذا ي
( )3.82بإنحراؼ معيارم ( ،)0.86كقد تيعزل ىذه النتيجة الى أف المديريف في ىذه المدارس لدييـ
المقدرة عمى إستخداـ األسمكب التعبيرم المناسب في أثناء التحدث مع العامميف اآلخريف ،مف حيث
التكقؼ عف الكالـ ،أك الصمت ،كبما يتفؽ كمتطمبات المكاقؼ المتباينة التي يكاجيكنيا ،ككفقان لما
يتناسب مع طبيعة تمؾ الثقافات المختمفة ،لذلؾ فقد يعمؿ المديركف عمى تغيير تعبيرات الكجو
لتككف متسقة مف طبيعة التعامؿ القائـ مع األفراد ،كبما يتناسب مع طبيعة الثقافة التي ينتمي إلييا
أكلئؾ األفراد الذيف يتـ التحدث معيـ ،كبما يؤدم الى زيادة فيـ المكقؼ كاإلستجابة المناسبة لذلؾ
المكقؼ كمتطمباتو .كربما جاءت ىذه النتيجة ،ألف المديريف يمتمككف المقدرة الالزمة عمى تغيير
سمككيـ المفظي مف حيث الميجة المناسبة ،كنبرة الصكت التي يمكف أف تيحدث اإلستجابة
المطمكبة ،كفي ضكء المعرفة الثقافية عف ثقافة األفراد الذيف يتحدثكف معيـ .كقد تعكد ىذه النتيجة
البعد مف الذكاء الثقافي الى ما يمتمكو المديركف مف مقدرة عمى التنكيع في معدؿ
المرتفعة في ىذا ي
السرعة في حديثيـ مع اآلخريف ،بناء عمى متطمبات المكقؼ التفاعمي ،مما يساعد عمى اإلنجاز
كاإلستجابة بالشكؿ المطمكب .كربما جاءت ىذه النتيجة بناء عمى مقدرة المديريف عمى تغيير
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السمكؾ غير المفظي في أثناء تفاعميـ مع اآلخريف ،كفي ضكء متطمبات التفاعؿ ،كما تمميو طبيعة
الثقافة لألفراد الذيف يتفاعؿ المديركف معيـ ،كقد يؤدم ىذا الى زيادة التفاىـ بيف الطرفيف كتحقيؽ
المطمكب.
 -3بعد "الذكاء الثقافي الدافعي":
أظيرت النتائج في الجدكؿ ( )6أف درجة الذكاء الثقافي الدافعي لدل مديرم المدارس الخاصة
األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف كانت مرتفعة ،إذ بمغ المتكسط
الحسابي ( )3.78بإنحراؼ معيارم ( ،)0.76كقد تيعزل ىذه النتيجة ألسباب نفسية تتعمؽ بإمتالؾ
المديريف الثقة بالمقدرة عمى التفاعؿ مع اآلخريف ،الذيف ينتمكف الى ثقافة غير مألكفة لدل ىؤالء
المديريف .كربما جاءت ىذه الثقة مف الخبرة المتراكمة كالمعرفة الكافية عف التعامؿ مع األفراد مف
ثقافات مختمفة ،مف خالؿ عمميـ المتكاصؿ لسنكات عديدة في ىذه المدارس ذات الطبيعة المختمفة
عف المدارس اإلعتيادية األخرل بسبب إختالؼ الخمفيات الثقافية لممنتسبيف كالعامميف فييا ،سكاء
أكانكا معمميف أـ طمبة أـ إدارييف ،كربما عكست ىذه النتيجة المتعة التي يشعر بيا المديركف عندما
يتفاعمكف مع األفراد اآلخريف الذيف ينتمكف الى ثقافات مختمفة عف ثقافة المديريف .فقد يجد ىؤالء
المديركف نكعان مف الراحة كالرغبة كالمتعة نتيجة تعامميـ مع الطمبة أك المعمميف أك اإلدارييف مف
ثقافات مختمفة ،األمر الذم يساعدىـ عمى تحقيؽ عائد إيجابي لممؤسسات التربكية التي يشرفكف
كيحتمؿ أف تعكد ىذه النتيجة الى ُّ
تمكف المديريف كمقدرتيـ عمى تجاكز ضغكط
عمى إدارتيا .ي
التكيُّؼ مع تمؾ الثقافات المختمفة عف ثقافتيـ ،كمقدرتيـ عمى مجاممة ىؤالء األفراد المنتميف الى
ثقافات مختمفة ،بما يضفي عمييـ نكعان مف الراحة النفسية ،تساعدىـ عمى إطالؽ طاقاتيـ في
تحقيؽ اإلنجاز األفضؿ في الميمات المطمكبة .كقد تيعزل ىذه النتيجة أيضا الى مقدرةة المديريف

111

لمتسكؽ في ثقافات غير ثقافتيـ ،كالتي قد تختمؼ بشكؿ كاضح ،سكاء
التعكد
ٌ
في ىذه المدارس عمى ٌ
مف حيث مافي ىذه األسكاؽ مف بضائع أـ مف حيث طبيعة التعامؿ كالتفاعؿ مع أصحاب
المحالت كاألسمكب المناسب لمتحدث معيـ.
 -4بعد "الذكاء الثقافي المعرفي" :
أشارت النتائج في الجدكؿ ( )7الى أف درجة الذكاء الثقافي المعرفي لدل مديرم المدارس
البعد،
الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف كانت متكسطة في ىذا ي
إذ بمغ المتكسط الحسابي ( )3.63بإنحراؼ معيارم ( ،)0.77كربما جاءت ىذه النتيجة إنعكاسان لما
يعرفو المديركف مف مفردات كقكاعد لغكية تتعمؽ بتمؾ الثقافات تمكنيـ مف التعبير عف أفكارىـ،
كايصاؿ تمؾ األفكار الى اآلخريف بدقة ككضكح ،مما ييسيؿ عمييـ تحقيؽ كثير مف األغراض
التربكية كالنشاطات التي تتـ في المدرسة .كقد تيعزل ىذه النتيجة أيضان ،الى معرفة المديريف بالقيـ
الثقافية كالمعتقدات الدينية لثقافات األفراد العامميف في مدارسيـ ،مما قد يحقؽ لدييـ أىدافان متعددة
بعضيا يتعمؽ بالعالقات الشخصية الثقافية مع اآلخريف ،كبعضيا اآلخر يككف ذا صمة بالجانب
العممي المرتبط بإنجاز الميمات ،فضالن عف سيادة اإلحتراـ كالتقدير في ضكء المعرفة الكافية لقيـ
تمؾ الثقافات كالمعتقدات الدينية ألفرادىا.
مناقشة النتائج المتعمقة باإلجابة عمى السؤال الثاني الذي ينص عمى  :ما درجة ممارسة
مديري المدارس الخاصة األ ردنية التي تدرس برامج أجنبية ودولية في محافظة عمان لمقيادة
التحويمية من وجية نظر المعممين؟
أشارت النتائج في الجدكؿ ( )8الى أف درجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة األردنية
التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف لمقيادة التحكيمية مف كجية نظر المعمميف كانت
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مرتفعة ،إذ بمغ المتكسط الحسابي ( )3.82بإنحراؼ معيارم ( ،)0.80كجاءت جميع األبعاد ليذا
النمط مف القيادة بدرجة مرتفعة أيضان ،فقد تراكحت المتكسطات الحسابية ما بيف ()3.70-3.94
كجاء في الرتبة األكلى يبعد "الدافعية اإلليامية" بمتكسط حسابي ( )3.94كانحراؼ معيارم
( .)0.83كفي الرتبة األخيرة جاء يبعد "اإلعتبارية الفردية" بمتكسط حسابي ( )3.70كانحراؼ
معيارم ( .)0.89كقد تيعزل ىذه النتيجة الى قناعة مديرم ىذه المدارس بضركرة تطبيؽ القيادة
التحكيمية في مدارسيـ ،نظ انر لما تتصؼ بو مف خصائص إيجابية تعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ
التربكية بشكؿ فاعؿ ،كبما تيدؼ الى تحكيؿ المرؤكسيف الى قادة .فضالن عف تأكيدىا عمى
األخالؽ ،فيي قيادة أخالقية إنسانية ،تينمي في المرؤكسيف خصائص القيادة كتشجعيـ عمى
ممارستيا .كربما عكست ىذه النتيجة ما يتصؼ بو المديركف مف صفات لمقادة التحكيمييف ،تتجسد
كيحتمؿ أف تعكد ىذه
في ممارساتيـ كأدائيـ لميماتيـ اإلدارية كتفاعالتيـ اليكمية مع العامميف .ي
النتيجة المرتفعة الى إدراؾ ىؤالء المديريف ألىمية النمط القيادم التحكيمي كفاعميتو في المكاقؼ
اإلدارية كالتربكية التي يكاجييا المديركف في أثناء أدائيـ لمياتيـ المختمفة.
كقد إتفقت ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة فيشر ( ، )Fisher, 2003كاختمفت مع
ما تكصمت إليو دراسة الشريفي ( )2013التي أظيرت النتائج أف درجة ممارسة رؤساء األقساـ
األكاديمية في جامعة الشرؽ األكسط لمقيادة التحكيمية كانت متكسطة ،كدراسة الرفاعي ()2013
التي أشارت نتائج الدراسة الى أف درجة ممارسة المعمميف لنمط القيادة التحكيمية كانت متكسطة،
كدراسة سميرات كمقابمة ( )2014التي أظيرت نتائج الدراسة الى أف درجة ممارسة مديرم المدارس
الثانكية في محافظة عماف العاصمة لمقيادة التحكيمية كانت متكسطة.
أما بالنسبة لمناقشة نتائج أبعاد القيادة التحكيمية ،فكانت عمى النحك اآلتي:

113

 -1بعد "الدافعية اإل ليامية" :
أظيرت النتائج في الجدكؿ ( )9أف درجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس
البعد ،الذم جاء في الرتبة األكلى ،إذ
برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف كانت مرتفعة في ىذا ي
بمغ المتكسط الحسابي ( )3.94بإنحراؼ معيارم ( .)0.83كقد تيعزل ىذه النتيجة الى مقدرة
المديريف ليذه المدارس عمى التحدث بطريقة حماسية عف األعماؿ التي ينبغي إنجازىا ،إيمانان منيـ
بضركرة تحفيز العامميف كدفعيـ نحك أداء الميمات المكمفيف بيا .فقد يككف الحماس كأسمكب
التعبير عنو عامالن يساعد عمى إنجاز الميمات .كربما جاءت ىذه النتيجة إنعكاسان لألسمكب الذم
يستخدمو المديركف عندما يريدكف التحدث عف المستقبؿ ،كىك األسمكب التفاؤلي .فالتفاؤؿ مؤشر
إيجابي مشجع عمى األداء كتحقيؽ األفضؿ في العمؿ .فكمما كاف المديركف متفائميف عف ما يمكف
أف يحدث في المستقبؿ فيما يتعمؽ بمدارسيـ ،كاف ذلؾ عامال دافعان لممرؤكسيف لمكاصمة العمؿ
كبذؿ الجيد المطمكب لتحقيؽ ما مكمفيف بو مف أعماؿ .كقد تككف ىذه النتيجة المرتفعة عائدة الى
إمتالؾ ىؤالء المديريف لرؤل مقنعة عف المستقبؿ .كىذا قد يشجع العامميف عمى العمؿ المتكاصؿ
نتيجة لقناعاتيـ بيذه الرؤل ,كلذلؾ فقد تتكلد لدل ىؤالء المديريف القناعة المطمكبة بأف األىداؼ
التي كضعت لمدارسيـ يمكف تحقيقيا في ضكء ما لدييـ مف رؤل كاضحة ،كتفاؤؿ بالمستقبؿ،
كحماس في العمؿ.
 -2بعد "التأثير المثالي – سموك":
أشارت النتائج في الجدكؿ ( )10أف درجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة األردنية التي
البعد الذم إحتؿ الرتبة الثانية،
تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف كانت مرتفعة في ىذا ي
بمتكسط حسابي ( )3.86بإنحراؼ معيارم ( .)0.84كقد يعكد سبب ىذه النتيجة الى أف المديريف
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يمتمككف حسان قكيان باليدؼ المراد تحقيقو ،كيؤكدكف أىمية ىذا اإلحساس في تحقيؽ األىداؼ،
كبخاصة إذا كاف ذلؾ الحس جماعيان ،أم شعكر جميع العامميف في المؤسسة التربكية بأىمية
التحمي بيذا الحس مف أجؿ تحقيؽ الميمات المطمكبة .كربما تيعزل ىذه النتيجة إلى أف المديريف
قيميـ كمبادئيـ
يحاكلكف التأثير في العامميف معيـ بطريقة إيجابية ٌ
خالقة ،مف خالؿ تحدثيـ عف ٌ
كمعتقداتيـ الميمة فيما يتعمؽ بطبيعة العمؿ اإلدارم التربكم ذم الطبيعة اإلنسانية في التعامؿ،
ألف المؤسسة التربكية تيدؼ إلى صناعة اإلنساف صناعة إجتماعية بكساطة القائميف عمى شؤكنيا
مف اإلداريف كالمعمميف .كقد تينسب ىذه النتيجة المرتفعة إلى أف مديرم ىذه المدارس لدييـ المقدرة
عمى تركيز إىتماماتيـ عمى التعامؿ بإيجابية مع األخصاء ،التي تحدث في أثناء العمؿ مف غير
قصد ،أك الشكاكل التي تيقدـ مف العامميف ،أك اإلخفاقات التي تحدث عف تحقيؽ بعض اإلنجازات.
كىذه الممارسات مف شأنيا العمؿ عمى تحقيؽ تنائج أفضؿ سكاء لممؤسسة التربكية أـ العامميف
فييا.
 -3بعد "اإلستثارة العقمية" :
أظيرت النتائج في الجدكؿ ( )11أف درجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة األردنية التي
البعد الذم حصؿ عمى الرتبة
تيدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف كانت مرتفعة في ىذا ي
الثالثة ،بمتكسط حسابي ( )3.80كانحراؼ معيارم ( .)0.99كقد تيعزل ىذه النتيجة الى تم ٌكف
تعرؼ درجة مناسبتيا لممكاقؼ
المديريف في ىذه المدارس مف فحص اإلفتراضات الناقدة ،بيدؼ ٌ
التي كجو النقد إلييا ،كلتككف إنتقادات بناءة مكجية نحك اإلرتقاء بالعمؿ اإلدارم التربكم في ىذه
المدارس .كربما تعكد ىذه النتيجة الى مقدرة ىؤالء المديريف عمى إقتراح أساليب كطرؽ جديدة تتعمؽ
بكيفية إنجاز الميمات المطمكبة ،كبما يحقؽ إقتصادان في الكقت كالجيد كالماؿ .كقد تيعزل ىذه
النتيجة كذلؾ الى أف المديريف يعممكف عمى مشاركة العامميف معيـ في النظر الى المشكالت التي
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تكاجو مدارسيـ ،إنطالقان مف فكرة أف تعدد العقكؿ أفضؿ مف العقؿ الكاحد ،بمعنى أف ىؤالء
المديريف ال ينفردكف في إتخاذ الق اررات بؿ ييتيحكف الفرص المناسبة لمعامميف معيـ إلبداء آرائيـ إزاء
كيحتمؿ أف تعكد ىذه النتيجة الى أف ىؤالء المديريف ،عادةن ما ييمحصكف
المشكالت المطركحة .ي
كجيات النظر التي يقدميا العاممكف عند حؿ المشكالت التي يكاجيكنيا ،كيبحثكف معيـ كجيات
النظر المختمفة ،لمتكصؿ الى قناعة بأف إحدل كجيات النظر ىذه قد تككف ىي األنسب كاألكثر
مالءمة لمعالجة تمؾ المشكمة أك المشكالت ذات الطبيعة الكاحدة.
 -4بعد "التـأثير المثالي – سمات":
أشارت النتائج في الجدكؿ ( )12أف درجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة األردنية التي
البعد الذم جاء في الرتبة
تيدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف كانت مرتفعة في ىذا ي
كيحتمؿ أف تعكد ىذه النتيجة
الرابعة ،بمتكسط حسابي ( )3.79كانحراؼ معيارم ( .)0.93ي
المرتفعة الى أف المديريف في ىذه المدارس لدييـ المقدرة عمى إظيار إحساس بالقكة ،سكاء ما
يتعمؽ بإنجاز الميمات أـ مكاجية المكاقؼ الصعبة كالمشكالت التي تتطمب حمكالن آنية ،فضالن عف
إمتالكيـ الثقة بأنفسيـ كبالعامميف معيـ ،األمر الذم ييسيؿ عمييـ تحقيؽ اإلنجاز األفضؿ بشكؿ
أسرع ،ذلؾ أف التعامؿ القائـ عمى الثقة بيف األطراؼ المتعددة في العمؿ يساعد عمى إنجاز
الميمات بالشكؿ المطمكب ،كيقمؿ ظيكر المشكالت .فضالن عف تالفي األخطاء كاليفكات التي قد
تحدث في أثناء العمؿ بشكؿ غير مقصكد .كربما جاءت ىذه النتيجة المرتفعة لتحمي ىؤالء
المديريف باألخالؽ كالصفات الحميدة مما يزيد مف إحتراـ العامميف ليـ .كىذا السمكؾ القائـ عمى
اإلحتراـ المتبادؿ مف شأنو أف يخفؼ مف حالة الضغط في العمؿ (إف كجدت) كيقمؿ مف القمؽ،
كيزيد التفاعؿ اإليجابي بيف العامميف كاإلدارة مف جية ،كبيف العامميف أنفسيـ مف جية أخرل .كربما
عكست ىذه النتيجة السمكؾ اإليجابي لممديريف المتمثؿ في تفضيميـ لممصمحة العامة عمى
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مصالحيـ الشخصية ،أم أنيـ يضعكف في اإلعتبار مصمحة مدارسيـ كيقدمكنيا عمى مصالحيـ
الفردية ،كىذا نكع مف سمكؾ اإليثار الذم يؤتي ثماره كالذم قد ينعكس بدكره عمى العامميف أنفسيـ،
فيعممكف عمى تفضيؿ مصمحة المؤسسة التي يعممكف فييا عمى مصالحيـ الشخصية ،مما يساعد
عمى إنجاز الميمات كتحقيؽ األىداؼ.
 -5بعد "اإلعتبارية الفردية" :
أظيرت النتائج في الجدكؿ ( )13أف درجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة األردنية التي
تيدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف كانت مرتفعة في ىذا ا يلبعد الذم حصؿ عمى الرتبة
الخامسة كاألخيرة ،بمتكسط حسابي ( )3.70كانحراؼ معيارم ( .)0.89كقد تيعزل ىذه النتيجة الى
أف مديرم ىذه المدارس يرغبكف في التعميـ ،كيعدكنو عممية أساسية لإلرتقاء بمستكل مدارسيـ
كبخاصة إذا إرتبط ذلؾ ببرامج تدريبية مستمرة تساعدىـ عمى الحصكؿ عمى المعرفة المناسبة في
مجاؿ عمميـ ،ليتمكنكا مف تقديـ المساعدة الممكنة في ىذا المجاؿ لمعامميف معيـ مف إداريف
كمعمميف كطمبة .كربما عكست ىذه النتيجة إىتماـ المديريف بيؤالء العامميف كالتعامؿ معيـ بطريقة
إيجابية ،آخذيف في اإلعتبار ما يميز ىؤالء األفراد بعضيـ عف بعض مف حيث الرغبات
كاإلىتمامات كالحاجات كالتخصص الكظيفي .كقد تعكد ىذه النتيحة المرتفعة الى أف مديرم ىذه
المدارس يساعدكف العامميف معيـ عمى تشخيص نقاط الضعؼ كنقاط القكة لدييـ ،كيكجيكنيـ الى
كيفية التخمص مف نقاط الضعؼ ،كفي الكقت ذاتو تطكير نقاط القكة لدييـ كتكظيفيا إيجابيان في
مجاالت األعماؿ المكمفيف بيا.
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مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث الذي ينص عمى" :ىل ىناك عالقة إرتباطية ذات داللة
إحصائية عند مستوى

 ) α ≤ 0.05بين درجة الذكاء الثقافي لدى مديري المدارس الخاصة

األردنية التي تدرس برامج أجنبية ودولية في محافظة عمان ودرجة ممارستيم لمقيادة التحويمية؟"
أشارت النتائج في الجدكؿ ( )14الى كجكد عالقة إرتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية عند
مستكل (  ) α ≤ 0.01بيف الدرجة الكمية الذكاء الثقافي كالدرجة الكمية لممارسة القيادة التحكيمية،
إذ بمغت قيمة معامؿ إرتباط بيرسكف ( .)0.73كما كجدت عالقة إرتباطية إيجابية دالة إحصائيان
كيستدؿ مف ىذة النتيجة أف درجة
بيف جميع أبعاد الذكاء الثقافي كبيف جميع أبعاد القيادة التحكيمية .ي
الذكاء الثقافي التي يتمع بيا مديرك ىذه المدارس تؤثر بدرجة ممارستيـ لمقيادة التحكيمية ،إذ أف
ىذه العالقة اإلرتباطية اإليجابية تشير الى أنو كمما إرتفعت درجة الذكاء الثقافي لممديريف إرتفعت
درجة ممارستيـ لمقيادة التحكيمية ،كالعكس صحيح .فالذكاء بشكؿ عاـ يعني المقدرة عمى حؿ
المشكالت ،كالذكاء الثقافي ىك مقدرة الفرد عمى التعامؿ مع اآلخريف مف خمفيات ثقافية مختمفة
بطريقة ناجحة كأسمكب يحقؽ اليدؼ المطمكب ،كأف أبعاده األربعة المتمثمة بالذكاء الثقافي فيما
كراء المعرفي ،ك المعرفي ،كالدافعي كالسمككي مترابطة فيما بينيا ،كتشكؿ كالن متكامالن ليذا النكع
مف الذكاء الذم يعد أساسيان في المدارس التي يككف العاممكف فييا مف ثقافات مختمفة .كأف القيادة
التحكيمية نمط قيادم أسكة باألنماط القيادية األخرل ،يرتبط كيتأثر بدرجة ما لدل القائد مف ذكاء
بشكؿ عاـ ،أك ذكاء ثقافي عمى كجو التحديد .لذلؾ جاءت العالقة اإلرتباطية بيف ىذيف المتغيريف
(الذكاء الثقافي كالقيادة التحكيمية) إيجابية كدالو إحصائيان.
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مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع الذي ينص عمى" :ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى

 ) α ≤ 0.05في درجة الذكاء الثقافي لدى مديري المدارس الخاصة األردنية

التي تدرس برامج أجنبية ودولية في محافظة عمان تعزى لمتغي ارت الجنس والخبرة والمؤىل
العممي؟"
تمت مناقشة ىذا السؤاؿ حسب المتغيرات الكاردة فيو كعمى النحك اآلتي:
أ -متغير الجنس :
أشارت النتائج في الجدكؿ ( )15الى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل
( )α ≤ 0.05في درجة الذكاء الثقافي لدل مديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج
أجنبية كدكلية في محافظة عماف تيعزل لمتغير الجنس ،إذ بمغت القيمة التائية ( )-2.41كبمستكل
داللة ( .)0.017ككاف الفرؽ لصالح اإلناث .ككجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل ()α≤ 0.005
في يبعد "الذكاء الثقافي المعرفي" إذ بمغت القيمة التائية ( )-2.84كلصالح اإلناث أيضان .كقد ييعزل
ذلؾ الى أف المعممات أكثر اىتمامان مف المعمميف باألمكر الثقافية ذات الصمة بالثقافات األخرل .أك
أف المعممات يرغبف في تعرؼ ما لدل الثقافات األخرل مف قيـ كمبادئ كمعتقدات كقضايا تراثية
بشكؿ أكثر مف المعمميف .كربما كانت المعممات يتأثرف بالقضايا الثقافية سكاء ما يتعمؽ بالجانب
المعرفي أـ الدافعي أـ السمككي أـ ما كراء المعرفة بطريقة أسرع مف تأثر المعمميف .كما أف المغة
كأسمكب التخاطب كطريقة التعبير كالميجة المستخدمة كميا عكامؿ قد تككف أكثر تأثي انر في المرأة
مف الرجؿ ،ربما لككنيا أكثر إحساسان كانفعاالن كتعاطفان في ىذا المجاؿ .كاتفقت ىذه النتائج مع ما
بالبعد المعرفي ،كاختمفت مع ما تكصمت إليو
تكصمت إليو دراسة الشيراني ( )2012فيما يتعمؽ ي
بالبعد الدافعي لصالح
دراسة الزيدييف ( )2016التي أشارت نتائجيا الى كجكد فركؽ فيما يتعمؽ ي
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الذككر ،كدراسة المكمني كالعتكـ ) .(Al-Momani & Atoum, 2016التي أشارت الى عدـ
كجكد فركؽ تيعزل لمتغير الجنس.
ب -متغير الخبرة:
أظيرت النتائج في الجدكؿ ( )17عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل
( )α≤0.005في درجة الذكاء الثقافي لدم مديرم المدارس الخاصة األردنية التي تيدرس برامج
أجنبية كدكلية في محافظة عماف ،إذ بمغت قيمة "ؼ" ( )1.209لمدرجة الكمية كبمستكل داللة
( .)0.300كما لـ تكف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان في األبعاد األربعة لمذكاء الثقافي  .كقد ييعزل
ذلؾ الى أف عدد سنكات الخبرة لممعمميف ،قمت أـ كثرت ،ليس ليا تأثير في إظيار تبايف في
إستجابات أفراد العينة عف درجة الذكاء الثقافي لمديرم ىذه المدارس ،كأف المعمميف مف فئات الخبرة
الثالث متفقكف في كصؼ الذكاء الثقافي لمديرييـ ،كلـ يكف ىناؾ تبايف في إجاباتيـ ،ألف الذكاء
الثقافي ممارسة يمكف مالحظتيا بكضكح مف المعمميف سكاء كانكا مف أصحاب الخبرة القميمة أـ
معيف تبعان لممكقؼ أك
أصحاب الخبرة الطكيمة .فإذا كاف ىذا الذكاء ممارسة ييعبَّر عنيا بسمكؾ ٌ
المكاقؼ التي ييمارس فييا ،فمالحظة ىذا السمكؾ ال تيعد أم نار صعبان ،كال تككف الخبرة عامالن مؤث انر
في إحداث تبايف أك إختالؼ في اإلستجابة .كاتفقت ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة دراسة
الزيدييف (.)2016
ج-متغير المؤىل العممي:
أشارت النتائج في الجدكؿ ( )19الى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل
( )α≤0.05في درجة الذكاء الثقافي لدل مديرم المدارس الحاصة األردنية التي تدرس برامج
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أجنبية كدكلية في محافظة عماف ،تيعزل لمتغير المؤىؿ العممي ،إذ بمغت قيمة "ؼ" ()2.129
كبمستكل داللة ( .)0.120كما لـ تكف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان في األبعاد األربعة لمذكاء
كيتبيف مف ىذه النتيجة أف المؤىؿ العممي لممعمميف لـ يكف متغي انر مؤث انر في إحداث تبايف
الثقافيٌ .
في إستجابات أفراد العينة عف فقرات إستبانة الذكاء الثقافي ،بمعنى أف ىناؾ إتفاقان بيف المعمميف
عمى إختالؼ مؤىالتيـ العممية في كصؼ الذكاء الثقافي لمديرييـ .كبما أف ىذا النكع مف الذكاء
سمكؾ ييمارس في مكاقؼ متعددة كمختمفة ،كيمكف مالحظتو في أثناء التفاعؿ اليكمي لممديريف مع
المعمميف كالطمبة ،لذا لـ تكف ىناؾ أية إختالفات بيف المعمميف مف حممة مؤىالت عممية مختمفة
في كصؼ درجة الذكاء الثقافي لمديرييـ ،مما قد يشير الى أف ىذا المتغير لـ يكف لو أم تأثير
يمكف أف ي ً
حدث فرقان داالن أحصائيان في إستجابات المبحكثيف عف فقرات اإلدارة المستخدمة في
ي
الدراسة .كاتفقت ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة الزيدييف ( )2016بإستثاء يبعد "ما كراء
كبعد "المعرفي"
المعرفي" إذ كاف الفرؽ لصالح فئتي " الدراسات العميا" ك"البكالكريكس  +دبمكـ" ي
لصالح فئة "الدراسات العميا".
النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس الذي ينص عمى  :ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى  ) α ≤ 0.05في درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة األ ردنية التي تدرس برامج
أجنبية ودولية في محافظة عمان لمقيادة التحويمية تعزى لمتغي ارت الجنس والخبرة والمؤىل
العممي؟
تمت مناقشة ىذا السؤاؿ كفقا لمتغيراتو ككما يأتي :
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أ -متغير الجنس :
أظيرت النتائج في الجدكؿ ( )20عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( ≤α
 )0.05في درجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة األردنية التي تيدرس برامج أجنبية كدكلية في
محافظة عماف لمقيادة التحكيمية تيعزل لمتغير الجنس ،إذ بمغت القيمة التائية ( )-1.145كبمستكل
داللة ( .)0.253كما لـ تكف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان في األبعاد الخمسة ليذا النكع مف القيادة.
كيستدؿ مف ىذه النتيجة أف متغير الجنس ليس مف المتغيرات المؤثرة التي تي ً
حدث تباينان في
ي
إستجابات أفراد العينة عف فقرات األستبانة المعتمدة في ىذه الدراسة ،ذلؾ أف المعمميف أك المعممات
متفقكف في إجاباتيـ مف خالؿ كصفيـ لدرجة ممارسة مديرييـ لنمط القيادة التحكيمية بشكؿ عاـ،
كلكؿ يبعد مف أبعادىا الخمسة عمى كجو التحديد .كقد ييعزل ذلؾ أف ممارسة القيادة ميما كاف
نمطيا ،يمكف مالحظتيا ،بإعتبار أف ىذه الممارسة عبارة عف سمكؾ مالحظ ،يدركو المعممكف مف
كال الجنسيف ،كيفيمكف متطمباتو كيشعركف بأىميتو .فإذا كاف المستجيب ذك انر أـ أنثى ،فيك يالحظ
كيقدر درجة ذلؾ السمكؾ ،كبالتالي لـ يعد لمتغير الجنس أم أثر في إحداث إختالؼ في إستجابات
المعمميف .كاتفقت ىذه النتيجة مع ما تكصمت دراسة سميرات كمقابمة (.)2014
ب-متغير الخبرة:
أشارت النتائج في الجدكؿ ( )22الى كجكد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل
( )α≤ 0.05في درجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية
في محافظة عماف لمقيادة التحكيمية تيعزل لمتغير الخبرة ،إذ بمغت قيمة "ؼ" ( )4.491لمدرجة
الكمية كبمستكل داللة ( .)0.012كما كجدت فركؽ دالة إحصائيان في يبعدم "الدافعية اإلليامية" ك
"اإلعتبارية الفردية" كلـ تكف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان في األبعاد الثالثة األخرل .كأظيرت نتائج
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إختبار شيفيو ( )Scheffeلممقارنات البعدية في الجدكؿ ( ،)23أف الفرؽ كاف لصالح فئة الخبرة
"عشر سنكات فأكثر" مقارنة بالفئتيف األخرييف لمدرجة الكمية ،ككذلؾ في يبعدم "الدافعية اإلليامية"
كيستدؿ مف ىذه النتيجة أف لمتغير الخبرة تأثير في إحداث فرؽ كاستجابات
ك "اإلعتبارية الفردية" ي
المبحكثيف مف المعمميف .إذ كمما كانت لدل المعمـ سنكات خبرة أكثر في العمؿ ،كاف لديو مقدرة
عمى كصؼ السمكؾ القيادم لممدير بشكؿ قد يككف أكثر دقة مف المعمـ الحديث العيد بالعمؿ.
كبخاصة إذا عمؿ ذلؾ المعمـ مع المدير نفسو لسنكات طكيمة ،فقد تساعد ىذه الفترة المعمـ عمى
تفسير أية كممة تصدر منو ،أك أية إشارة يمكح بيا ،في حيف قد يتعذر عمى المعمـ حديث الخبرة
القياـ بمثؿ ذلؾ التفسير .كربما تيعزل ىذه النتيجة الى أف أصحاب الخبرة األطكؿ مف المعمميف
يدرككف أىمية القيادة كالنمط القيادم الذم يمارسو المدير ،كيدرككف دكره كتأثيره في سمكؾ العامميف
بشكؿ قد يككف أفضؿ مف أصحاب الخبرة القصيرة .لذلؾ تيعتمد الخبرة لألفراد عندما يقدمكف أكراقيـ
لمحصكؿ عمى كظيفة .كاختمفت ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة الشريفي ( ،)2013كدراسة
سميرات كمقابمة ( ،)2014المتاف أظيرتا عدـ كجكد فركؽ تيعزل لمتغير الخبرة.
ج-متغير المؤىل العممي:
أشارت النتائج في الجدكؿ ( )25الى عدـ كجكد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل
( )α≤0.05في درجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية
في محافظة عماف لمقيادة التحكيمية تيعزل لمتغير المؤىؿ العممي ،إذ بمغت قيمة "ؼ" ()0.554
لمدرجة الكمية كبمستكل داللة ( .)α≤ 0.575كما لـ تكف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل
كيستدؿ مف ىذه النتيجة أف متغير المؤىؿ
( )α≤ 0.05في األبعاد الخمسة لمقيادة التحكيمية .ي
العممي لممعمميف ليس مف المتغيرات التي تيحدث إختالفان في إستجابات أفراد العينة ،فيناؾ إتفاؽ
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بيف أفراد العينة مف حيث إجاباتيـ بكصؼ النمط القيادم التحكيمي لممديريف مف حيث درجة
ممارستو .كقد ييعزل ذلؾ الى أف ىذه الممارسة ليذا النمط تنعكس في سمكؾ يصدر عف المدير
كىذا السمكؾ يمكف مالحظتو كمف ثـ تقدير درجتو كفقان لممعيار المعتمد في إداة الدراسة ،بغض
النظر عف نكع المؤىؿ العممي لدل المعمـ ،ذلؾ أف السمكؾ الصادر عف المدير ال يحتاج الى مؤىؿ
عممي و
عاؿ لتفسيره ،كبخاصة إذا رافؽ ذلؾ السمكؾ المفظي سمكؾ غير لفظي يعبر عنو باإلشارة
كالتمميح كتعبيرات الكجو .كبشكؿ عاـ ،يمكف القكؿ أف متغير المؤىؿ العممي ليس متغي انر مؤث انر
ييحدث فرقان بيف المستجيبيف في إجاباتيـ عف فقرات اإلستبانو المعتمدة في ىذه الدراسة .كاتفقت ىذه
النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة سميرات كمقابمة (.)2014
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ثانيا  :التوصيات :
في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية ،يمكف تقديـ التكصيات اآلتية :
 أظيرت نتائج السؤاؿ األكؿ أف درجة الذكاء الثقافي لمديرم المدارس الخاصة األردنية التيتيدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف مف كجية نظر المعمميف كانت مرتفعة ،كعميو
يكصى بدعـ تمؾ الدرجة كتعزيزىا كالحفاظ عمييا كالطمب مف إدارة التعميـ الخاص تعميـ ىذه
النتيجة عمى المدارس المعنية بالدراسة الحالية.
 أظيرت نتائج السؤاؿ الثاني أف درجة ممارسة نمط القيادة التحكيمية في المدارس الخاصةاألردنية التي تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف مف كجية نظر المعمميف كانت
مرتفعة ،كعميو يكصى بضركرة تشجيع المديريف عمى متابعة ممارستيـ لنمط القيادة التحكيمية
كالطمب مف إدارة التعميـ الخاص تعميـ النتيجة عمى المدارس المعنية في ىذه الدراسة.
 إجراء دراسة إرتباطية بيف الذكاء الثقافي لمديرم المدارس الخاصة األردنية كمتغيرات أخرلمثؿ  :إدارة التغيير ،كالشفافية اإلدارية.
 -إجراء دراسات مماثمة لمدراسة الحالية عمى مدارس أخرل في محافظة عماف.
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المواقع اإل لكترونية
 المكافقة عمى تطبيؽ برامج تعميمية أجنبية، إدارة التعميـ الخاص،ك ازرة التربية كالتعميـ-ت
كدكلية
http://www.moe.gov.jo/Departments/DepartmentSectionDetails.aspx?Depa
rtmentSectionDetailsID=414&DepartmentID=34
 المديرية في سطكر،  أدارة التعميـ الخاص،ك ازرة التربية كالتعميـ-ث
http://www.moe.gov.jo/Directorates/DirectoratesMenuDetails.aspx?MenuI
D=272&DirectoratesID=29
 قسـ البرامج التعميمية كاألجنبية كالدكلية،إدارة التعميـ الخاص-ج
http://www.moe.gov.jo/Departments/DepartmentsMenuDetails.aspx?Men
uID=886&DepartmentID=34
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الممجؽ ()1
األكليتيف كترجمتيما الى المغة العربية :
أداتا الدراسة بصيغتييما
ى

جامعة الشرؽ االكسط
كمية العمكـ التربكية
قسـ اإلدارة كالمناىج
الفاضؿ الدكتكر/ة  .........................................المحترـ/ة
السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو:
تعد الباحثة دراسة بعنكاف " درجة الذكاء الثقافي لمديرم المدارس الخاصة األردنية التي تدرس
برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف كعالقتيا بدرجة ممارسة المديريف لنمط القيادة التحكيمية مف
كجية نظر المعمميف"  ،كذلؾ استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في اإلدارة
التربكبة مف جامعة الشرؽ األكسط  ،عماف ،األردف.
كلتحقيؽ أغراض الدراسة تـ ترجمة إستبانة العكامؿ األربعة لقياس الذكاء الثقافي (Four
) Factor Cultural Intelligence Scaleالتي أعدىا ديف ك انج كككه (Dyne L.V., Ang.
) S.,& Koh C., 2008المككنة مف( )20فقرة مكزعة عمى أبعاد الذكاء الثقافي ،كما تـ ترجمة
الفقرات المتعمقة بنمط القيادة التحكيمية مف استبانة القيادة متعددة العكامؿ ) (MLQ-5Xالتي
أعدىا باس كأفكليك ) (Bass & Avolio , 2004كالمككنة مف ( )20فقرة مكزعة عمى خمسة
أبعاد.
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كنظ ار لما عرؼ عنكـ مف معرفة كاسعة كخبرة طكيمة في مجاؿ البحكث التربكية كاإلدارية ،فإف
الباحثة تضع بيف أيديكـ اإلستبانتيف المرفقتيف ،راجية منكـ إبداء الرأم بشأف فقراتيا مف حيث:
 .1دقة الترجمة لمفقرات
 .2صالحية الفقرة.
 .3التعديالت التي تركنيا ضركرية.
 .4أية مالحظات اخرل تركنيا مفيدة لتطكير اإلستبانتيف.
كتفضمكا بقبكؿ خاص الشكر كفائؽ التقدير.
الباحثة  :نرميف ميخائيؿ الرياف
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أكال إستبانة العكامؿ األربعة لقياس الذكاء الثقافي بصيغتيما اإلنجميزية كترجمتيما الى المغة العربية
Four Factor Cultural Intelligence
الرقـ

الفقرات

انتماء الفقرات لممجاؿ صالحية الفقرة
منتمية

غير

منتمية

صالحة

غير

صالحة

الذكاء الثقافي ما كراء المعرفي Metacognitive Cultural Intelligence
I am conscious of the
1
cultural knowledge I use
when interacting with
people with different
cultural backgrounds.
يدرؾ المدير المعرفة الثقافية

عندما يتفاعؿ مع االخريف مف

2

خمفيات ثقافية مختمفة
I adjust my cultural
knowledge as I interact
with people from a
culture that is unfamiliar
to me.
يكيؼ المدير معرفتو الثقافية
عندما يتفاعؿ مع افراد مف

3

ثقافات غير مألكفة لو
I am conscious of the
cultural knowledge I
apply to cross-cultural
interactions.
يدرؾ المدير المعرفة الثقافية التي
يطبقيا في تفاعالتو مع الثقافات

4

المتعددة
I check the accuracy of
my cultural knowledge
as I interact with people

بحاجة
الى

تعديؿ

التعديؿ

المقترح
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from different cultures.
يتأكد المدير مف دقة معرفتو
الثقافية عندما يتفاعؿ مع افراد
مف ثقافات مختمفة

Cognitive Cultural Intelligence بعد الذكاء الثقافي المعرفي
I know the legal and
5
economic systems of
other cultures.
يعرؼ المدير االنظمة القانكنية
كاالقتصادية لمثقافات االخرل
I know the rules (e.g.,
vocabulary, grammar) of
other languages.

6

يعرؼ المدير مفردات المغات

االخرل كقكاعدىا المغكية
I know the cultural
values and religious
beliefs of other cultures.

7

يعرؼ المدير القيـ الثقافية
كالمعتقدات الدينية لمثقافات
االخرل
I know the marriage
systems of other
cultures.

8

يعرؼ المدير مراسيـ الزكاج في

الثقافات االخرل
I know the arts and crafts
of other cultures.

9
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يعرؼ المدير الفنكف كالحرؼ

اليدكية لمثقافات االخرل
I know the rules for
expressing non-verbal
behaviors in other
cultures.

10

يعرؼ المدير قكاعد التعبير غير
المفظية فى الثقافات االخرل

Motivational Cultural Intelligence بعد الذكاء الثقافي الدافعي
I enjoy interacting with 11
people from different
cultures.
يستمتع المدير عندما يتفاعؿ مع
.افراد مف ثقافات مختمفة
I am confident that I can
socialize with locals in a
culture that is unfamiliar
to me.

12

لدل المدير الثقة بمقدرتو عمى

التفاعؿ مع السكاف المحمييف في
ثقافة غير مألكفة لو
I am sure I can deal with 13
the stresses of adjusting
to a culture that is new to
me.
لدل المدير المقدرة عمى التفاعؿ
مع ضغكط التكيؼ لمثقافات

.الجديدة
I enjoy living in cultures
that are unfamiliar to

14
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me.
يستمتع المدير بالعيش في ثقافات
.غير مألكفة لو
I am confident that I can
get accustomed to the
shopping conditions in a
different culture.

15

لدل المدير الثقة باف لديو المقدرة
لمتعكد عمى حاالت التسكؽ في
ثقافة مختمفة

Behavioral Cultural Intelligence الذكاء الثقافي السمككي
I change my verbal
16
behavior (e.g., accent,
tone) when a crosscultural interaction
requires it.
يغير المدير في سمككو المفظي
 نبرة الصكت) عندما، (الميجة

يتطمب التفاعؿ عبر الثقافي ذلؾ
I use pause and silence
differently to suit
different cross-cultural
situations.

17

يستخدـ المدير الكقفة اك الصمت
ليناسب المكاقؼ المتباينة في

الثقافات المختمفة
I vary the rate of my
speaking when a crosscultural situation
requires it.
ينكع المدير في معدؿ السرعة في

18
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كالمو عندما يتطمب المكقؼ

19

عبر الثقافي ذلؾ
I change my non-verbal
behavior when a crosscultural interaction
requires it.
يغير المدير سمككو غير الفظي
عندما يتطمب التفاعؿ بيف

20

الثقافات ذلؾ
I alter my facial
expressions when a
cross-cultural interaction
requires it.
يغير المدير تعبيرات كجيو عندما
يتطمب التفاعؿ بيف الثقافات ذلؾ

ثانيا :استبانة القيادة التحكيمية كابعادىا الخمسة بصيغتيا االنجميزية كترجمتيا الى المغة العربية
الرقـ

الفقرات

انتماء الفقرات لممجاؿ
منتمية

غير
منتمية

صالحية الفقرة
صالحة

غير
صالحة

البعد االول  :التأثير المثالي -سمات ): (Idealized Influence - traits
Instills pride in me for
1
being associated with
him/her.
يغرس الكبرياء في نفسي
2

الرتباطي بو  /بيا.
Goes beyond selfinterest for the good of
the group.
يفضؿ المصمحة العامة عمى

بحاجة

التعدي

الى

ؿ

تعديؿ المقترح
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.المصمحة الشخصية
Acts in ways that builds
my respect.
يتصرؼ بطرؽ تزيد مف
احترامي لو
Displays a sense of
power and confidence.
.يظير احساسا بالقكة كالثقة

3

4

: (Idealized Influence – behavior)  التأثير المثالي – سمكؾ: البعد الثاني
Talks about his/her most
5
important values and
beliefs.
يتحدث عف مبادئو كمعتقداتو
االكثر اىمية
Specifies the
importance of having a
strong sense of purpose.

6

يحدد اىمية امتالؾ احساس

.قكم باليدؼ
Concentrates his/her full
attention on dealing
with mistakes,
complaints, and failures.
يعطي اىتمامان كامالن لمتعامؿ مع
االخطاء كالشكاكل كاالخفاقات
Emphasizes the
importance of having a
collective sense of
mission
يؤكد عمى اىمية التحمي بالحس

7

8

الجماعي بالميمة المراد
.تحقيقيا

: (Inspiration Motivation)  الدافعية اإلليامية:البعد الثالث
Talks optimistically 9
about future.
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يتحدث بتفاؤؿ عف المستقبؿ
Talks enthusiastically 10
what needs to be
accomplished.
يتحدث بحماس عما يجب
.انجازه
Articulates a compelling 11
vision of the future.
. يقدـ رؤية مقنعة عف المستقبؿ
Expresses confidence 12
that the goals will be
achieved.
يظير ثقة بأف االىداؼ سكؼ
.يتـ تحقيقيا

: (Intellectual stimulation)  اإلستثارة الفكرية:البعد الرابع
Re-examines critical
13
assumptions to question
whether are appropriate.
يعيد فحص االفتراضات الناقدة

. لمتأكد مف مدل مناسبتيا
Seeks differing 14
perspectives when
solving problems.
يبحث في كجيات النظر

المختمفة عند حؿ المشكالت
Gets me to look at 15
problems from many
different angles.
يتيح لي الفرصة لمنظر الى
.المشكالت مف زكايا مختمفة
Suggests new ways of 16
looking at how to
complete assignments.
يقترح طرقا جديدة لمنظر في
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.كيفية انجاز الميمات
: (Individualized consideration)  اإلعتبارية الفردية:البعد الخامس
Spens time teaching and 17
coaching.
.يقطي كقتا في التعميـ كالتدريب
Treats me as an 18
individual rather than
just as a member of
group.
يعاممني كفرد ال مجرد عضك
.في جماعة
Considers me as having 19
different needs,
abilities, and aspirations
from other.
يرل اف لدم احتياجات كمقدرات

كطمكحات مختمفة عف اآلخريف
Helps me to develop my 20
strength.
. يساعدني في تطكيرنقاط قكتي
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الممحؽ ()2
أسماء محكمي أداتي الدراسة
الرقـ

االسـ

التخصص

الجية التي يعمؿ بيا

1

أ.د .أنمار الكيالني

اإلدارة التربكية

الجامعة األردنية

2

أ.د .راتب السعكد

اإلدارة التربكية

الجامعة األردنية

3

أ.د .عبد الجبار البياتي اإلدارة التربكية

جامعة الشرؽ األكسط

4

أ.د .غازم خميفة

المناىج كطرائؽ التدريس

جامعة الشرؽ األكسط

5

أ.د .ىاني الطكيؿ

اإلدارة التربكية

الجامعة األردنية

6

د .عاطؼ بف طريؼ

اإلدارة التربكية

الجامعة األردنية

7

د .محمد القداح

االدارة التربكية

جامعة الشرؽ األكسط

8

د.ممؾ الناظر

اإلدارة التربكية

جامعة الشرؽ األكسط
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الممحؽ ()3
أداتا الدراسة بصكرتييما النيائيتيف:
اختي المعممة  /اخي المعمـ ...
تقكـ الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف "درجة الذكاء الثقافي لمديرم المدارس الخاصة األردنية التي
تدرس برامج أجنبية كدكلية في محافظة عماف كعالقتيا بدرجة ممارسة المديريف لنمط القيادة
التحكيمية مف كجية نظر المعمميف" ،لذا ارجك منكـ اإلجابة عف فقرات االستبانتيف المرفقتيف بكضع
إشارة ( ) Xأماـ كؿ فقرة تعبر عف كجية نظركـ مف األبداؿ الخمسة ،آممة تحرم الدقة كالمكضكعية
في إجابتكـ ،عممان بأف بيانات ىاتيف االستبانتيف ال تستخدـ إال ألغراض البحث العممي.
كتفضمكا بقبكؿ خاص الشكر كفائؽ التقدير.
الباحثة :نرميف ميخائيؿ الرياف

المتغيرات الديموغرافية
يرجى وضع إشارة  )xامام اإلجابة المناسبة
 -1الجنس

ذكر

انثى

 -2المؤىؿ العممي
دبمكـ كمية مجتمع

بكالكريكس

دراسات عميا

 -3سنكات الخبرة
اقؿ مف  5سنكات

 5الى أقؿ مف  10سنكات

 10سنكات فأكثر
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أوال :استبانة الذكاء الثقافي( :أرجك كضع إشارة ( )xأماـ كؿ فقرة في المكاف الذم يعبر عف كجية
نظرؾ)
الفقرات

الرقم

الدرجة
دائما

1

يدرؾ المدير المعرفة الثقافية التي

يستخدميا عندما يتفاعؿ مع اآلخريف مف

خمفيات ثقافية مختمفة
2

يكيؼ المدير معرفتو الثقافية عندما يتفاعؿ

3

يدرؾ المدير المعرفة الثقافية التي يطبقيا

4

يتأكد المدير مف دقة معرفتو الثقافية عندما

5

يعرؼ المدير االنظمة القانكنية

6

يعرؼ المدير مفردات المغات االخرل

7

يعرؼ المدير القيـ الثقافية كالمعتقدات

8

يعرؼ المدير مراسيـ الزكاج في الثقافات

9

يعرؼ المدير الفنكف كالحرؼ اليدكية

10

يعرؼ المدير قكاعد التعبير غير المفظية

11

يستمتع المدير عندما يتفاعؿ مع افراد مف

12

لدل المدير الثقة بمقدرتو عمى التفاعؿ مع

مع أفراد مف ثقافات غير مألكفة لو
في تفاعالتو مع الثقافات المتعددة

يتفاعؿ مع افراد مف ثقافات مختمفة

كاالقتصادية لمثقافات االخرل
كقكاعدىا المغكية

الدينية لمثقافات االخرل
االخرل

لمثقافات االخرل

في الثقافات االخرل
ثقافات مختمفة.

السكاف المحمييف في ثقافة غير مألكفة لو

غالبا

أحيانا

ناد ار

ابدا
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13

لدل المدير المقدرة عمى التفاعؿ مع

14

يستمتع المدير بالعيش في ثقافات غير

15

لدل المدير الثقة باف لديو المقدرة لمتعكد

16

يغير المدير في سمككو المفظي (الميجة،

ضغكط التكيؼ لمثقافات الجديدة.

مألكفة لو.

عمى حاالت التسكؽ في ثقافة مختمفة

نبرة الصكت) عندما يتطمب التفاعؿ عبر

الثقافي ذلؾ
17

يستخدـ المدير الكقفة اك الصمت ليناسب
المكاقؼ المتباينة في الثقافات المختمفة

18

ينكع المدير في معدؿ السرعة في كالمو
عندما يتطمب المكقؼ عبر الثقافي ذلؾ

19

يغير المدير سمككو غير المفظي عندما
يتطمب التفاعؿ بيف الثقافات ذلؾ

20

يغير المدير تعبيرات كجيو عندما يتطمب
التفاعؿ بيف الثقافات ذلؾ

ثانيا :استبانة القيادة التحكيمية( :أرجك كضع إشارة ( )xأماـ كؿ فقرة في المكاف الذم يعبر عف
كجية نظرؾ)
الرقـ

الفقرات

مدير مدرستي:

1

يغرس الكبرياء في نفسي الرتباطي بو  /بيا.

2

يفضؿ المصمحة العامة عمى المصمحة
الشخصية.

3

يتصرؼ بطرؽ تزيد مف احترامي لو

4

يظير احساسا بالقكة كالثقة.

5

يتحدث عف مبادئو كمعتقداتو االكثر اىمية

6

يحدد اىمية امتالؾ احساس قكم باليدؼ.

درجة الممارسة
دائما

غالبا

أحيانا

ناد ار

ابدا
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7

يركز اىتمامو بشكؿ كامؿ عمى التعامؿ مع

8

يؤكد عمى اىمية التحمي بالحس الجماعي

9

يتحدث بتفاؤؿ عف المستقبؿ

10

يتحدث بحماس عما يجب انجازه.

11

يقدـ رؤية مقنعة عف المستقبؿ.

12

يظير ثقة بأف االىداؼ سكؼ يتـ تحقيقيا.

13

يعيد فحص االفتراضات الناقدة لمتأكد مف درجة

االخطاء كالشكاكل كاالخفاقات
بالميمة المراد تحقيقيا.

مناسبتيا.
14

يبحث في كجيات النظر المختمفة عند حؿ
المشكالت

15

يتيح لي الفرصة لمنظر الى المشكالت مف زكايا
مختمفة.

16

يقترح طرقا جديدة لمنظر في كيفية انجاز
الميمات.

17

يقضي كقتا في التعميـ كالتدريب.

18

يعاممني كفرد كليس مجرد عضك في جماعة.

19

يرل اف لدم حاجات كمقدرات كطمكحات
مختمفة عف اآلخريف

20

يساعدني في تطكير نقاط قكتي.
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الممحق )4
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الممحق )5
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الممحق )6
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الممحق )7

