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THE TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND
TRANSACTIONAL LEADERSHIP AMONG PUBLIC
SCHOOL PRINCIPALS AND THEIR
RELATIONSHIP TO ORGANIZATIONAL
CITIZENSHIP BEHAVIOR OF TEACHERS
Esmat Mohammad Ali Alrousan*
ABSTRACT_ The study aimed to find out the practice degree leadership Styles (transformational,
and transactional) of the public schools in Zarqa Governorate, and to explore the correlation between
the leadership styles among the principals of public schools and the behavior of organizational
citizenship among teachers. The Analytical Descriptive approach was used to answer the study
questions. The study population consisted of (8750) faculty members, while, the study sample
consisted of (414) members. The researcher used Bass and Avolio leadership questionnaire, after
being translated into Arabic, and adjusting it for the purpose of this study, consisting of (32) items.
And includes the identification of the organizational citizenship behavior consisting of (24) items,
ensuring its validity and reliability before use. The study results showed the practice degree
leadership are transformational leadership the first place, then the transactional leadership in the
second place. And there is a positive and statistically significant correlation between the
(transformational leadership, transactional leadership) and the practice degree of the organizational
citizenship behavior. The study presented a set of recommendations in the light of the study results .
KEYWORDS: Transformational leadership, Transactional, Organizational citizenship.
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القيادة التحويلية والقيادة التبادلية لدى

مديري املدارس احلكومية وعالقتهما بسلوك
املواطنة التنظيمية للمعلمني
عصمت "محمد علي" سالمه الروسان*
امللخص _ هدفت الدراسة لتحديد درجة ممارسة نمطي القيادتين التحويلية والتبادلية لدى مديري املدارس الحكومية في محافظة
الزرقاء ،كما هدفت لتحديد العالقة الارتباطية بين ألانماط القيادية لدى مديري املدارس وسلوك املواطنة التنظيمية للمعلمين.
ً
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،حيث تم تطوير استبانة للقيادتين التحويلية والتبادلية اعتمادا على أنموذج القيادة
املتصل لباس وأفوليو الذي تم ترجمته للعربية وشمل ( )23فقرة ،وبناء استبانة سلوك املواطنة التنظيمية مكونة من ( )32فقرة؛ وتم
التحقق من صدق وثبات أدوات الدراسة قبل استخدامها .وشمل مجتمع الدراسة جميع املعلمين في املدارس الحكومية في محافظة
ً
الزرقاء وعددهم ( )0578معلما ومعلمة ،وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية وشملت ( )212معلما ومعلمة .وبينت
النتائج أن نمط القيادة التحويلية جاء باملرتبة ألاولى وبدرجة ممارسة مرتفعة ويليه نمط القيادة التبادلية وبدرجة ممارسة متوسطة.
كما أظهرت النتائج أن درجة ممارسة سلوك املواطنة التنظيمية للمعلمين جاءت مرتفعة .وأن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين نمطي
القيادة التحويلية والتبادلية وبين سلوك املواطنة التنظيمية .ومن أهم التوصيات املنبثقة عن النتائج دعوة صانعي القرار التربوي إلى
توعية مديري املدارس بأهمية نمط القيادة التحويلية ،وإقرار منظومة حوافز ترتبط بأداء املعلم وقدرته على إلانجاز والتي من شأنها
تعزيز سلوكيات املواطنة التنظيمية لتحقيق الغايات التربوية املنشودة.
الكلمات املفتاحية :القيادة التحويلية ،التبادلية ،املواطنة التنظيمية.

* دكتوراة إلادارة التربوية _ وزارة التربية والتعليم ألاردنية _ منطقة الزرقاء الثانية.
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القيادة التحويلية والقيادة التبادلية لدى مديري املدارس الحكومية
وعالقتهما بسلوك املواطنة التنظيمية للمعلمين

ً
ً
اهتمام العلماء والباحثين بنمط القيادة التحويلية كونه نمطا قياديا
يسري بين القادة واملرؤوسين يستخدمه القادة لتغيير الوضع الراهن
باطالع ألاتباع على املشكالت املوجودة في املنظمة التي يعملون فيها من
خالل إلالهام ،وإلاقناع ،وإلاثارة؛ من أجل تحقيق مستوى عال من
الرؤيا الواضحة حول ألاهداف املشتركة الحالية التي يسعون
ً
لتحقيقها ،والوضع املثالي الذي ستكون عليه املنظمة مستقبال .ويتصف
القادة التحويليون بأن لديهم عالقات أفضل مع مرؤوسيهم في املنظمات
التي يعملون فيها .ويعود السبب في ذلك إلى استخدامهم للسلطة
الشخصية النابعة من قناعة مرؤوسيهم بهم كقادة ،ومن سلوكهم
امللموس لديهم [ .]5وتعرف القيادة التحويلية بأنها العملية التي يرتقي
ً
فيها كل من املدير واملعلمين ببعضهم بعضا إلى أعلى مستوى من
الدافعية وألاخالق [ .]0كما عرفها ميلر وميلر [ ]9بذلك النوع من
القيادة القوية واملعقدة التي تحدث عندما ينخرط معلم أو أكثر مع
آلاخرين بطريقة تجعل املديرين واملعلمين يقوي كل منهم آلاخر يدعمه
ويوصله إلى درجات عليا من الوالء وإلالتزام والدافعية التي تدوم طويـال.
وأشار بوش [ ]18إلى أن القيادة التحويلية شكل من القيادة يفترض بأن
يكون التركيز ألاساس للقيادة فيها على قدرات املرؤوسين والتزامهم
لتحقيق أهداف املنظمة .أما مكلنتير [ ]11فقد عرف القيادة التحويلية
بأنها ذلك النوع من القيادة الذي يحول اهتمامات املتأثرين به من قادة
ومرؤوسين لصالح أعضاء املجموعة وتحقيق أهداف املنظمة.
ً
واتساقا مع ما تقدم من تعريفات سابقة يمكن القول أن القيادة
التحويلية عبارة عن نمط قيادي قائم على قدرة القائد على إيجاد جو
من الالتزام باألهداف التنظيمية ،والسعي إلى تطويرها من خالل إلايمان
املشترك والقناعة التامة بمصلحة العمل .إضافة إلى إثارة دافعية
املرؤوسين في املنظمة التي ينتمون إليها.
وتتضمن القيادة التحويلية أربعة أنماط فرعية هي:
أ -التأثير املثالي :ويتطلب هذا النمط املشاركة في املخاطر من قبل
القائد ،وتقديم احتياجات التابعين على احتياجات القائد ،والقيام
بتصرفات ذات طابع أخالقي .كما يتصف بهذا النمط القائد الذي تتوفر
لديه القدرة على إيصال رؤية معينة إلى املرؤوسين ،ويحظى بدرجة
ً
عالية من الاحترام والثقة من قبلهم .فضال عن الاهتمام بصفة أساسية
ً
بتطوير رؤية جديدة تعد نموذجا للمثل والسلوك املشترك [.[13
ب -الدافع إلالهامي :وفيه يكون القادة عبارة عن رموز لزيادة الوعي
والفهم باألهداف املرغوبة املتبادلة ،إذ أن أفعالهم تؤثر في املرؤوسين
وتدفعهم إلى تمثل خطواتهم .وهي تشبه الجاذبية الشخصية ،مع التركيز
على تصرفات وسلوكيات القائد التي تثير في التابعين حب التحدي ،إذ
تعمل تلك السلوكيات على إيضاح التوقعات للتابعين واستثارة روح
الفريق من خالل الحماسة واملثالية [.[12
ج -الاستثارة الفكرية :ويتصف بهذا النمط القائد الذي تتوفر لديه
العقالنية في حل املشكالت إذ يهتم القادة بتشجيع املرؤوسين على أن

 .1املقدمة
شهدت بداية ألالفية الثالثة العديد من التحديات في منظمات
ً
خصوصا مع اشتداد املنافسة وتعقد املهام الوظيفية ،وتالحق
ألاعمال
الابتكارات وإلابداعات ،وسرعة تطور وسائل الاتصال؛ مما دعا
املنظمات وخاصة التعليمية منها إلى الاهتمام باملورد البشري باعتباره
املحرك ألاساس لكل النشاطات التي ينتج عنها تحويل املدخالت إلى
مخرجات ،فمهما بلغت املنظمة من التطور في تصميم هياكلها
التنظيمية ،وخطوط إنتاجها ،ونظم الرقابة فيها؛ إال أنها قد تفشل في
حد سواء كي
حفز موظفيها للقيام بأدوارهم الرسمية والطوعية على ٍ
ً
تمكنها من الاستمرار والبقاء ،وصوال إلى أعلى درجات التميز وإلابداع؛
مما استوجب الاهتمام بمن يتولى إدارة املؤسسات التعليمية بأن يكون
أكثر من مجرد ممارس للسلطة ،فهي تحتاج إلى قادة يمارسون أنماط
قيادية عصرية قادرة على حفز املعلمين ،وزيادة دافعيتهم للعمل ،ودعم
أنشطتهم الطوعية ،وانتمائهم للمدارس التي يعملون بها ،وتعزيز
سلوكيات املواطنة التنظيمية لديهم.
ً
لذا كانت القيادة من أكثر املفاهيم تناوال في الدراسات وألابحاث
إلادارية والتربوية وحازت على اهتمام العديد من الباحثين نتيجة
قناعاتهم النظرية ودراساتهم التطبيقية بأن ما يحدث الفرق في مجال
فاعلية املنظمات هو قياداتها ،فاملنظمات تهتم بموضوع القيادة بحيث
تزيد من ألافراد الذين يتصفون بكونهم مديرين وقادة في الوقت نفسه،
ً
ً
ومن هنا ،تعد القيادة جزءا أساسيا في العملية إلادارية والتربوية [.]1
ويعد النمط القيادي أحد العوامل الرئيسة التي تسهم في تشكيل طابع
العالقات الوظيفية داخل منظمات العمل املختلفة [ .]3ولعل القيادة
التربوية من أكثر أنواع القيادات أهمية ،كونها تدير املؤسسة التربوية،
التي ترتبط مباشرة بتنمية إلانسان نفسه ،فتسعى للنهوض والارتقاء به
ً
ً
كي يكون فعاال منتجا ،ولذلك فإن نجاحها أو فشلها ينعكس على
املجتمع بشكل كبير [.[2
ً
ويعد مدير املدرسة أحد القادة التربويين املهتمين في مدرسته ،فكثيرا
ما يؤثر النمط القيادي الذي يتبعه في جودة العملية التعليمية وذلك
ً
ناش ئ ربما عن خصائص ذلك القائد الذي يجب أن يكون مؤثرا في
نشاط الجماعة [ .]2لذا أصبح ينظر إلى مدير املدرسة على أنه قائد
تربوي ،مناط به مهام حيوية بالغة ألاهمية ،وله دور فعال في تحسين
العملية التعليمية ،كما يتوقف نجاح املدرسة في تحقيق أهدافها
ورسالتها بالطريقة التي يدير بها املدرسة ،وبالنمط القيادي الذي
يمارسه ،وبالصفات القيادية الناجحة التي تتمثل في شخصيته ،وقدرته
على توظيف إمكاناته نحو العمل البناء ،من أجل بناء عالقات إنسانية
إيجابية مع العاملين ،وتحسين ظروف العمل [.[7
لذا قدم باس وافوليو [ ]6في عام ( )1992أنموذج حديث لعناصر
القيادتين التحويلية والتبادلية يتكون من سبعة عناصر وتم تطويره في
عام ( )3888بإضافة نمط القيادة الترسلية وثالثة نتاجات للتعلم .ويأتي
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يجعلوا الطرق التي ينجزون من خاللها ألاشياء محل تساؤل ،وأن
يبتعدوا عن املاض ي ويحددوا الحقائق التي يؤمنون بها بوضوح [.]12
ويشير هذا النمط إلى املوقف الذي يستثير فيه القادة جهود مرؤوسيهم
ليكونوا مبدعين ومبتكرين ،إذ يبحث القائد التحويلي عن ألافكار
الجديدة وتشجيع حل املشاكل بطريقة إبداعية من قبل التابعين،
ا
ودعم النماذج الجديدة والخالقة ألداء العمل [.[17
د -الاعتبارية الفردية :ويتصف بهذا النمط القائد الذي يعطي اهتماما
ً
شخصيا للمرؤوسين الذين يتم التعامل معهم بطرق مختلفة تأخذ
بعين الاهتمام الاعتبارات الفردية ،إذ يعامل كل شخص كفرد قائم
بذاته ولكن بعدالة .وتظهر هذه الصفة من خالل أسلوب القائد الذي
ً
ً
يستمع بلطف لتابعيه ويولي اهتماما خاصا باحتياجات التابعين
وإنجازاتهم من خالل تبني استراتيجيات التقدير وإلاطراء [.[16
في حين تعرف القيادة التبادلية بأنها نمط قيادي قائم على الفكرة
القائلة بأن عالقات القائد باملرؤوس مستندة إلى سلسلة التبادالت أو
ً
ا
الضمنية ،أي أن القيادة التبادلية تستلزم تبادال بين القائد
الصفقات
واملرؤوس كحصول املرؤوسين على ألاجور والسمعة عندما يتصرفون
ً
وفقا لرغبات قائدهم [ .]15ومن ناحية أخرى فقد ذكر جاردونا [ ]10أن
هذه القيادة تعتمد على التعزيز غير املشروط ،فالقائد يهتم بالنتائج،
ويركز عمله على بحث التبادل بينه وبين املرؤوسين من خالل الجوائز
ً
واملكافآت أو العقوبات التي يعطيها بشكل عفوي معتمدا على كفاءة
ا
ويتميز القائد التبادلي بأنه محاور جيد لديه القدرة
ألاداء للمرؤوسين.
على إيصال رؤية جذابة للمستقبل ،وقدرة على املباحثات والحوار
وضبط إلاجراءات .وهو قادر على إقناع مرؤوسيه لينفذوا ما يريده منهم،
ويعرف أيضا نقاط القوة والضعف لديهم ،ويعرف كيف يوظف نقاط
قوته للتغطية على نقاط ضعفه .وهو يعرف ما يريد وكيف يوصل ما
يريد لآلخرين من أجل الحصول على تعاونهم ودعمهم.
ومن بين التعريفات البارزة للقيادة التبادلية تعريف بيرنز [ ،]19الذي
ً
عرفها بأنها عملية تتضمن في جوهرها قائدا يتبادل أو يعد بتبادل
الخدمات مقابل الحصول على تحقيق ألاهداف من قبل العاملين.
وتعريف تروفن [ ]38للقيادة التبادلية بأنها نمط من القيادة قائم على
القيم املتصلة بعملية التبادل بين القائد واملرؤوسين من اجل املنظمة.
كما عرفها هورسفل [ ]31بأنها عبارة عن نمط قيادي قائم على سلسلة
من التبادالت بين القائد واملرؤوسين من جهة وبين املرؤوسين أنفسهم
ا
التنظيمية .أما
من جهة أخرى في املنظمة من اجل تحقيق ألاهداف
ً
تربويا فعرفها ميلر وميلر [ ]9بأنها نوع من القيادة تكون فيه العالقة بين
املعلمين واملدير مبنية على التبادل على مصدر ا
قيـم وهي قصيرة املدى
ومؤقتة وعارضة ومرتبطة بعملية تبادلية محدودة الزمن.
ويستخلص من التعريفات السابقة أن القيادة التبادلية عبارة عن
نمط قيادي قائم على تبادل املنافع والوعود املشتركة بين القائد
واملرؤوسين من جهة ،وبين املرؤوسين أنفسهم من جهة أخرى من حيث
الوظائف ،والخدمات لتحقيق أهداف املنظمة .وتكون هذه العالقات
مؤقتة ،وقصيرة ،السيما أن استجابة املرؤوسين إلنجاز أهداف املنظمة
ال تكون نابعة من الذات بل لتحقيق مصلحة محددة.
وتتكـ ـون القيـ ـادة التب ـ ـادلي ـ ـة وف ـ ـق أنموذج باس وأفوليو [ ]6من ثالثة
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أنماط فرعية هي:
أ .املكافأة املحتملة :وتتضمن تقديم القائد مكافآت ملرؤوسيه عندما
يكون هناك مبرر لذلك ،ويحقق القائد من خالل هذه املكافآت التعزيز
إلايجابي للتفاعل أو التبادل مع املرؤوسين بما يساعد على تحقيق
ألاهداف املتبادلة املتفق عليها.
ب .إلادارة النشطة باالستثناء :وفيها يتدخل القادة فقط عندما تسير
ألامور بشكل خاطئ ،وذلك من خالل استخدام التعزيز السلبي أو
العقاب.
ج .إلادارة السلبية باالستثناء :وتعد النقيض لإلدارة النشطة باالستثناء،
إذ يشاهد القائد ويتابع ما يدور من عمليات روتينية دون تدخل،
إلعطاء الفرص لآلخرين لالستمرار ومواصلة العمل ،وهي بالتالي تصف
غياب القائد ،وتشير إلى املوقف الذي ال تتخذ فيه إجراءات مع أتباعه
إال وقت الحاجة املاسة [.[33
وبما أن املنظمات التي تعتمد على قيام العاملين بمهامهم الرسمية
فقط تعد منظمات غير قادرة على الاستمرارية في ألاجل الطويل؛ إذ أنه
غالبا ما تحتاج املنظمات إلى قيام العاملين بمهام تتجاوز دورهم
الرسمي [ .]32لذا استحوذ سلوك املواطنة التنظيمية في املؤسسات
املختلفة بما فيها املؤسسات التربوية عناية الكثير من الباحثين منذ
مطلع القرن العشرين وحتى وقتنا الحاضر [ .]32ويشير سلوك املواطنة
التنظيمية إلى العالقات التعاونية والتفاعل بين الافراد فيما ال ترتبط
ً
رسميا بنظم الحوافز الرسمية إلنجاز ألاهداف التنظيمية [ .]13إضافة
إلى التركيز على سلوك العاملين الطوعي إلنجاز العمل في بيئة العمل
واملتضمن مساعدة زمالء العمل ،والالتزام باألنظمة والقواعد في بيئة
العمل واملشاركة الفعالة في عملية اتخاذ القرارات فضال ًعن تحمل
ظروف العمل دون إبداء أي شكوى أو تذمر من العمل [ .]37تعددت
الدراسات التي اهتمت بالسلوك الطوعي في املنظمات ،فقد أطلق عليه
تسميات ومصطلحات مختلفة منذ ظهوره منها :سلوك الدور إلاضافي،
وألاداء السياقي ،وسلوك الدعم الاجتماعي أو التأييد الاجتماعي،
والعفوية أو التلقائية التنظيمية إال أن مصطلح سلوك املواطنة
ً
ً
التنظيمية هو ألاكثر شيوعا واستخداما في الدراسات ،وهو ما تم
استخدامه في هذه الدراسة .وبالرغم من اختالف التسميات
واملصطلحات ،إلى أن الجوهر واملضمون متشابه إلى حد كبير فيما بينهما
[ .]36كذلك لم يتفق الباحثون على تعريف موحد لسلوك املواطنة
التنظيمية حيث يعرف املغربي [ ]35سلوك املواطنة التنظيمية بأنه
سلوك اختياري تطوعي من طرف العاملين ،حيث أن هذا السلوك ليس
ً
ً
متوقعا أو مطلوبا منهم ،ولهذا السبب ال يمكن مكافأة أو عقاب هذا
ً
السلوك رسميا من قبل املنظمة .ويتضمن سلوك املواطنة التنظيمية
خمسة أبعاد فرعية هي:
أ .إلايثار :ويصف سلوك اختياري يقوم به الفرد طواعية ملساعدة زمالئه
في العمل في حل مشكالتهم املتعلقة بالعمل [.[30
ب .اللباقة واللطف :ويصف قدرة الفرد في منع وقوع املشاكل املتعلقة
بالعمل وإدراكه لتأثير سلوكه على آلاخرين ،وقدرته على تجنب إثارة
املشاكل معهم [.[39
ج .ال ـ ـروح ال ـري ـاضي ـ ـة :ويص ـ ـف إل ـ ـى م ـ ـدى تحم ـ ـل ال ـشخ ـ ـص ألي مت ـاع ـب
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شخصية مؤقتة أو بسيطة دون تذمر أو رفض والاستعداد للتغاض ي
ً
عن املضايقات التي تشكل جزء ال مفر منه في كل إطار تنظيمي تقريبا،
وادخار الطاقة املوجهة ملثل ذلك إلنجاز العمل [.[28
د .وعي الضمير :ويمثل سلوكيات الفرد التي تتجاوز الحد ألادنى من
متطلبات الوظيفة كاملحافظة على ممتلكات املنظمة ،واستثمار الوقت
وعدم إضاعته والتفاني في العمل [.[21
ه .السلوك الحضاري :ويصف املشاركة البناءة واملسؤولة في إدارة أمور
املنظمة والاهتمام بمصير املنظمة ،وتأدية العمل بصورة تساعد في
املحافظة على سمعة املنظمة [.[30
ً
واستنادا إلى ما سبق يمكن القول أن سلوك املواطنة التنظيمية هو
سلوك يقوم به املوظف يمثل التصرفات إلايجابية الزائدة عما هو
ً
رسميا في املنظمة والذي يمتاز بالطبيعة الاختيارية غير
موصوف
إلاكراهية ،وغير الخاضعة للمكافأة املباشرة والصريحة في نظام الحوافز
للمنظمة ،وذو ألاهمية الكبيرة لفعالية ونجاح املنظمة واستمرار أدائها.
وإذا كان سلوك املواطنة التنظيمية في غاية ألاهمية للمنظمات
بكافة أشكالها؛ فإن املؤسسات التعليمية واملدارس على وجه
الخصوص بحاجة ماسة ،أكثر من غيرها ،إلى الاهتمام بﻬذا السلوك
ً
ً
والعمل على تعظيمه وجعله واقعا ملموسا لسد النقص في املوارد
املالية ،ومقابلة الطلب املتنامي على تفعيل مجتمعات التعلم املنهي
وتحسين جودة الخدمات التعليمية [.[23
 .2مشكلة الدراسة
على الرغم من وفرة الدراسات التي تناولت موضوع ألانماط
القيادية لدى الكثير من القادة بما فيهم مديري املدارس مثل دراسة
جبرة [ ،]22والعتيبي [ ،]22والنبيه [ ،]27والعجارمة [ ،]26إال أن هذه
الدراسات تحاول الربط بين نمط القيادة وبين إلابداع إلاداري أو الروح
املعنوية أو فاعلية اتخاذ القرار أو جودة التعليم وغيرها من املتغيرات
التي تتناول الجانب النفس ي أو إلاداري سواء للقائد أو للمرؤوسين .ومع
أن سلوك املواطنة التنظيمية يحتل أهمية كبيرة في تحقيق فاعلية
املدرسة وتميزها وضبط جودة خدماتها التعليمية والتربوية؛ إال أن
هناك قلة في الدراسات التي تبحث العالقة بين النمط القيادي وبين
سلوك املواطنة التنظيمية للمعلمين في املؤسسات التربوية والتعليمية
– على حد علم الباحث – على الرغم من أهمية مدير املدرسة كقائد
تربوي في مدرسته في تعزيز سلوكيات العاملين الطوعية ومنها سلوك
املواطنة التنظيمية للمعلمين.
لذا سعت هذه الدراسة لتحديد النمط القيادي الذي يستطيع
ً
القائد التربوي من خالله أن يرتقي بمدرسته والعاملين فيها؛ ألن كثيرا
من القادة وإلاداريين في مدارسنا قد ال يدركون أثر النمط الذي
يستخدمونه في التعامل مع مرؤوسيهم في تعزيز السلوكيات إلايجابية
التي يمارسوها ومنها سلوك املواطنة التنظيمية مما قد يتسبب في هدر
الطاقات البشرية واملادية في املؤسسات التعليمية والتربوية ونشوب
النزاعات بين العاملين وشعور العاملين باالغتراب .لذا سعت هذه
الدراسة إلى تحري العالقة بين ألانماط القيادية لدى مديري املدارس
الحكومية وسلوك املواطنة التنظيمية لدى املعلمين في محافظة الزرقاء
ً
وبصـ ـورة أكث ـ ـر تح ـديـ ـدا حـ ـاول ـ ـت م ـ ـن خ ـ ـالل ه ـ ـذه ال ـدراسـ ـة إلاجابـ ـة عن

التساؤالت آلاتية:
أ .أسئلة الدراسة
 -1ما درجة ممارسة نمطي القيادة التحويلية والتبادلية لدى مديري
املدارس الحكومية في محافظة الزرقاء من وجهة نظر معلميهم؟
 -3ما درجة ممارسة سلوك املواطنة التنظيمية للمعلمين في املدارس
الحكومية في محافظة الزرقاء؟
ً
 -2هل هناك عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى الداللة
) (α = 0.05بين درجة ممارسة نمطي القيادة التحويلية والتبادلية لدى
مديري املدارس الحكومية في محافظة الزرقاء وبين درجة ممارسة
سلوك املواطنة التنظيمية للمعلمين؟
ب .أهداف الدراسة
 الكشف عن درجة ممارسة نمطي القياديتين التحويلية ،والتبادليةلدى مديري املدارس الحكومية في محافظة الزرقاء.
 تحديد درجة ممارسة سلوك املواطنة التنظيمية للمعلمين ضمنأبعاده الخمسة (إلايثار ،واللباقة واللطف ،والروح الرياضية ،ووعي
الضمير ،والسلوك الحضاري).
 تحديد العالقة الارتباطية بين الانماط القيادية السائدة لدى مديرياملدارس الحكومية وبين درجة ممارسة سلوك املواطنة التنظيمية في
محافظة الزرقاء.
ج .أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة ومبرراتها من إعطاء صانعي القرار التربوي
في وزارة التربية والتعليم ومديري املدارس الحكومية في ألاردن صورة
واضحة عن عالقة أنماط القيادتين التحويلية ،والتبادلية لدى مديري
املدارس بسلوك املواطنة التنظيمية للمعلمين مما قد يسهم في تبني
املديرين ألكثر ألانماط القيادية عالقة بسلوك املواطنة التنظيمية
للمعلمين السيما أن مدارسنا بحاجة ماسة إلى مثل هذا السلوك ونشره
ً
بين املعلمين سعيا إلصالح منظومة التعليم ،وإنجاح أعمال املدرسة
ً
ونشاطاتها ،وتقليل النزاعات أثناء العمل ،وصوال إلى ثقافة مدرسية
قائمة على املحبة وألالفة والشعور باآلخر ،وقائمة على الاحترام املتبادل
بين جميع منسوبيها وترجمة انتمائهم للمدرسة التي يعملون بها من
خالل سلوكهم الحضاري في املحافظة على ممتلكات املدرسة ومرافقها
وكونهم نماذج حسنة مما قد يتيح الفرصة للطلبة ملحاكاتهم والاقتداء
بهم.
كما تكمن أهميتها في عدم وجود دراسات أردنية سابقة  -في حدود
معرفة الباحث -في مجال العالقة بين القيادة وسلوك املواطنة
التنظيمية في املدارس الحكومية؛ مما قد يفتح املجال لباحثين آخرين
خوض هذا املجال ،وإلافادة من ألادب النظري والدراسات السابقة
الذي تضمنته هذه الدراسة.
ومما قد يزيد من أهمية هذه الدراسة انبثاق فكرتها من الحاجة
ً
املستمرة لتطوير العملية التعليمية التعلمية في ألاردن التي ترتبط غالبا
بدراسة العوامل املؤثرة فيها ،فمن املؤمل أن تستفيد وزارة التربية
والتعليم من نتائج هذه الدراسة في تحقيق أهدافها التطويرية املنشودة.
د .مصطلحات الدراسة
اشتملـ ـت هـ ـذه ال ـدراسـ ـة على مجموعة من املصطلحات والتي عرفت
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ً
إجرائيا على النحو آلاتي:
القيادة التحويلية :وهي نمط من القيادة يسعى نحو تحقيق أهداف
مدرسية عليا تقاد بالقيم ،ويتصف فيه مدير املدرسة باندماجه مع
املعلمين في عالقات تستحثهم على تجاوز اهتماماتهم الفردية [.]25
ً
وتعرف إجرائيا بمتوسط الدرجات التي تم الحصول عليها على فقرات
استبانة وصف نمط القيادة التحويلية لدى مديري املدارس املعد لهذه
الغاية.
ا
القيادة التبادلية :وهي نمط من القيادة بين املعلمين واملدير مبنيـة على
التبادل على مصدر ا
قيـم ،وهي قصيرة املدى ومؤقتة وعارضة ومرتبطة
ً
بعملية تبادلية محدودة [ .]9وتعرف إجرائيا بمتوسط الدرجات التي تم
الحصول عليها على فقرات استبانة وصف نمط القيادة التبادلية لدى
مديري املدارس املعد لهذه الغاية.
سلوك املواطنة التنظيمية :هي ممارسات املعلم الطوعية والاختيارية في
املدرسة بهدف تحقيق أهدافها وزيادة تحقيق كفاءتها وفعاليتها دون أن
يندرج تحتها أي نظام من الحوافز الرسمية ،وال تعد من متطلبات الدور
ً
الرسمي للمعلم [ .]20وتعرف إجرائيا بمتوسط الدرجات التي تم
الحصول عليها على فقرات استبانة وصف سلوك املواطنة التنظيمية
لدى املعلمين املعد لهذه الغاية.
محددات الدراسة :اقتصرت هذه الدراسة على استجابات معلمي
ومعلمات محافظة الزرقاء على فقرات استبانة ألانماط القيادية
وفقرات استبانة سلوك املواطنة التنظيمية خالل العام الدراس ي
ً
( )3815-3816والبالغ عددهم ( )212معلما ومعلمة.
 .3الدراسات السابقة
قامت السحيمات [ ]29بدراسة هدفت إلى الكشف عن درجة
ممارسة سلوك املواطنة التنظيمية لدى معلمي املدارس الثانوية العامة
في ألاردن وعالقته بأدائهم .ولتحقيق اهداف الدراسة استخدمت
الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وبناء أداتين للقياس هما مقياس
سلوك املواطنة التنظيمية الذي صممه نايهوف ومورمان & (Niehoff
) Moorman,1993بعد ترجمته للعربية وتكييفه للبيئة ألاردنية ومقياس
ألاداء الوظيفي الذي طورته الباحثة ،وقد تم التحقق من صدق
ألاداتين وثباتهما .واشتملت عينة الدراسة على ( )288مدير ومديرة،
ً
و( )288معلما ومعلمة .وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة سلوك
املواطنة التنظيمية لدى معلمي املدارس الثانوية العامة في ألاردن جاءت
ً
مرتفعة باستثناء بعد الروح الرياضية جاء متوسطا.
وأجرى الشريفي والتنح [ ]28دراسة هدفت إلى للكشف عن درجة
ممارسة مديري املدارس الثانوية الخاصة في دولة إلامارات العربية
املتحدة للقيادة التحويلية من وجهة نظر معلميهم ،وقد تكونت عينة
البحث من (ً )698
معلما ومعلمة اختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية
من جميع املناطق التعليمية في دولة إلامارات العربية املتحدة.
واستخدمت استبانة القيادة متعددة العوامل ) (MLQلقياس درجة
ممارسة القيادة التحويلية بعد ترجمتها إلى العربية وتكييفها للبيئة
إلامارتية .وقد تم التأكد من صدقها وثباتها .وقد توصلت النتائج إلى أن
درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية الخاصة في دولة إلامارات
العربية املتحدة للقيادة التحويلية بشكل عـ ـام ك ـانـ ـت مرتفع ـة م ـن وجهة
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نظر املعلمين واملعلمات.
وأجرت الخصاونة [ ]21دراسة بعنوان " القيادة متعددة العوامل
وعالقتها باستراتيجيات ادارة الصراع التنظيمي التي يمارسها مديرو
املدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان من وجهة نظر املعلمين".
واتبع املنهج الوصفي الارتباطي لتحقيق أهداف الدراسة ،كما
استخدمت الاستبانة متعددة العوامل لباس وأفوليو ) (MLQبعد
ترجمتها للعربية والتأكد من صدقها وثباتها .واشتملت عينة الدراسة
ً
على ( )221معلما ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية.
وأظهرت النتائج أن مديري املدارس يطبقون القيادة املتعددة بدرجة
متوسطة وأن النمط القيادي التبادلي جاء باملرتبة ألاولى ،تاله النمط
القيادي التحويلي.
كما قام أبو تايه [ ]23بدراسة هدفت لتحليل أثر العدالة التنظيمية
على سلوك املواطنة التنظيمية في مراكز الوزارات الحكومية في ألاردن،
كما هدفت لتحديد درجة ممارسة سلوك املواطنة التنظيمية بأبعادها
(إلايثار ،والكياسة ،والروح الرياضية ،والسلوك الحضاري ،ووعي
الضمير) .واستخدم املنهج الوصفي التحليلي امليداني حيث تم بناء
استبانة مكونة من جزأين :ألاول ( )19فقرة لقياس العدالة التنظيمية،
والثاني ( )38فقرة لقياس سلوك املواطنة التنظيمية حيث تم التأكد
من صدق وثبات أداة الدراسة .وأظهرت النتائج التي تم الحصول عليها
ً
من 236مستجيبا من العاملين في مراكز الوزارات ألاردنية ارتفاع درجة
ممارسة سلوك املواطنة التنظيمية بجميع أبعادها لدى أفراد عينة
الدراسة.
كما هدفت دراسة الرفاعي [ ]13إلى الكشف عن عالقة نمطي
القيادتين التحويلية والتبادلية ملديري املدارس الثانوية في دولة الكويت
بتمكين املعلمين من وجهة نظرهم ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم
املنهج الوصفي التحليلي حيث استخدمت الدراسة ثالث استبانات بعد
اختبار صدقها وثباتها كانت ألاولى لقياس مستوى ممارسة مديري
املدارس الثانوية لنمط القيادة التحويلية والثانية لقياس مستوى
ممارسة مديري املدارس الثانوية لنمط القيادة التبادلية وأما ألاداة
الثالثة كانت لقياس مستوى تمكين املعلمين .وتكونت عينة الدراسة من
ً
( )258معلما ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية النسبية.
وأظهرت النتائج أن مستوى ممارسة مديري املدارس الثانوية لنمط
ً
القيادة التحويلية جاء متوسطا من وجهة نظر املعلمين ،كما أظهرت
النتائج أن مستوى ممارسة مديري املدارس الثانوية لنمط القيادة
ً
التبادلية جاء متوسطا من وجهة نظر.
واجرى الطعاني [ ]22دراسة هدفت للكشف عن درجة ممارسة
القيادة التحويلية لدى مديري املدارس الحكومية في محافظة عمان من
وجهة نظر معلميهم .واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي حيث
طور استبانة لجمع البيانات مكونة من ( )28فقرة .وتم اختيار عينة
ً
عشوائية طبقية مكونة من ( )368معلما ومعلمة .وأظهرت النتائج أن
درجة ممارسة القيادة التحويلية لدى مديري املدارس الحكومية في
محافظة عمان جاءت بدرجة متوسطة لجميع املجاالت.
وأجرى علي ووقار [ ]22بدراسة هدفت للتعرف على سلوك املواطنة
التنظيمية لدى معلمي املدارس وعالقته بأنماط القيادة)القيادة
188

ً
الدراسة إضافة إلى الفائدة في عملية التحليل لهذه الدراسة.
 .4الطريقة وإلاجراءات
أ .منهج الدراسة
استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي كونه املنهج املناسب ملثل
هذه الدراسة واعتمدت الاستبانة وسيلة لجمع البيانات سواء بالنسبة
لألنماط القيادية أم بالنسبة لسلوك املواطنة التنظيمية.
ب .مجتمع الدراسة
ا
تكون مجتمع الدراسة من جميع املعلمين العاملين في املدارس
الحكومية في مديريات التربية والتعليم الثالث(الزرقاء ألاولى ،والزرقاء
الثانية ،والرصيفة) في محافظة الزرقاء خالل الفصل الدراس ي الثاني
ً
من العام الدراس ي ( )3815-3816والبالغ عددهم ( )0758معلما
ومعلمة.
ج .عينة الدراسة
ً
نظرا لكبر حجم مجتمع الدراسة تم اختيار عينتها بالطريقة الطبقية
العشوائية متعددة املراحل حيث تم في املرحلة ألاولى اختيار ما نسبته
( )38%من املدارس الحكومية في كل مديرية من مديريات التربية
والتعليم الثالث في محافظة الزرقاء لتشمل ( )69مدرسة منها ()35
مدرسة ذكور و( )23مدرسة إناث ،وفي املرحلة الثانية تم احتساب
ً
ً
حجم عينة الدراسة لتشمل ( )212معلما ومعلمة ،منهم ( )163معلما
و( )373معلمة؛ وعليه تم اختيار ( )6معلمين أو معلمات من العاملين
في مدارس عينة الدراسة التي تم اختيارها باملرحلة ألاولى وبالعشوائية
البسيطة.
د .أداة الدراسة
استخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات واملعلومات من عينة
الدراسة ،حيث تم تعريب اســتبـانـة القـيـادة متـعـددة الـعـوامـل Multi
ً
 Factor Leadership Questionnaireلباس وأفـوليو [ ]6مستعينا باثنين
من ثنائي اللغة وتكييفها للبيئة ألاردنية لتقتصر ألاداة في صورتها
النهائية العربية بعد ترجمتها على ( )23فقرة .أعدت للكشف عن أنماط
القيادة التحويلية والقيادة التبادلية وموزعة على سبعة أنماط فرعية
تمثل ألاربعة ألاولى منها القيادة التحويلية ،وألانماط الثالثة التي تليها
نمط القيادة التبادلية:
 -1نمط القيادة التحويلية  :Transformational Leadershipوشمل
ألانماط الفرعية آلاتية:
• التأثير املثالي : Idealized Influenceوشمل( )0فقرات هي (،2 ،2 ،3 ،1
.)0 ،5 ،6 ،7
• الدافع إلالهامي  Inspirational Motivationوشمل( )2فقرات هي،9( :
.)13 ،11 ،18
• الاستثارة الفكرية  Intellectual Stimulationوشمل ( )2فقرات هي:
(.)16 ،17 ،12 ،12
• الاعتبارية الفردية  Individualized Considerationوشمل ( )2فقرات
هي.)38 ،19 ،10 ،15( :
 -3نمط القيادة التبادلية ) (Transactional Leadershipوشمل ألانماط
الفرعية آلاتية:
• ال ـمكافـ ـأة ال ـمحتمل ـة ) (Contingent Rewardوشمل( )2فقرات هي (،31

التحويلية ،القيادة التبادلية ،القيادة الحرة (التي يعملون تحتها .وقد
ً
ً
أجريت الدراسة على ( )139فردا ،منهم ( )138معلما و( )9من مديري
املدارس في الباكستان ،وتم استخدام الاستبانة كأداة للدراسة .ومن
أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن سلوك املواطنة التنظيمية له
عالقة إيجابية مع أنماط القيادة .حيث كانت العالقة قوية بين درجة
ممارسة القيادة التحويلية للمديرين ودرجة ممارسة سلوك املواطنة
التنظيمية لدى املعلمين ،تليها القيادة التبادلية التي أظهر املعلمون
تحتها أقل ممارسة لسلوك املواطنة التنظيمية.
واجرى الحراحشة [ ]27دراسة هدفت للكشف عن درجة ممارسة
القيادة التحويلية لدى إلاداريين العاملين في مديريات التربية والتعليم
في محافظة املفرق .واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي
واستبانة لجمع البيانات مكونة من ( )13فقرة وموزعة على أربعة أبعاد.
ً
وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة مكونة من ( )102فردا .وأظهرت
النتائج أن درجة ممارسة القيادة التحويلية لدى إلاداريين العاملين في
مديريات التربية والتعليم في محافظة املفرق جاءت بدرجة متوسطة
لجميع ألابعاد.
كما أجرى أفس ي [ ]2دراسة هدفت للكشف عن درجة ممارسة
سلوك املواطنة التنظيمية لدى معلمي املدارس وعالقته بنمطي القيادة
التحويلية والقيادة التبادلية للمديرين في مدارس كاديكوي في
اسطنبول ،وتكون مجتمع الدراسة من املعلمين العاملين في املدارس
الحكومية والخاصة التابعة لوزارة التربية الوطنية ضمن حدود منطقة
ً
كاديكوي في محافظة اسطنبول وبلغت عينة الدراسة ( )703معلما
ومعلمة ،وقد تم جمع البيانات من خالل بناء استبانة لقياس أنماط
القيادة واستبانة أخرى لقياس سلوك املواطنة التنظيمية كأداة
للدراسة .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن درجة ممارسة
ً
مديري املدارس لنمطي القيادة التحويلية والتبادلية كان مرتفعا وأن
درجة ممارسة املعلمين لسلوك املواطنة التنظيمية كان مرتفعا كذلك،
كما أظهرت النتائج أن نمط القيادة التحويلية للمديرين له تأثير ايجابي
على سلوك املواطنة التنظيمية أكثر من نمط القيادة التبادلية.
التعقيب على الدراسات السابقة
أوجه الاختالف والتشابه
 من حيث منهج الدراسة :اتفقت الدراسة الحالية مع الدراساتالسابقة على استخدام املنهج الوصفي التحليلي مثل دراسة :السحيمات
[ ،]29الرفاعي [ ،]13الحراحشة [ ،]27الطعاني [.[22
 من حيث أداة الدراسة :اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة :الخصاونة[ ،]21ودراسة الشريفي والتنح [ ]28على استخدام استبانة القيادة
متعددة العوامل ) (MLQلباس وأفوليو بعد ترجمتها للعربية ،واختلفت
مع باقي الدراسات.
 من حيث أهداف الدراسة وأسئلتها :يمكن القول أن الدراسة الحاليةتتشابه مع دراسة أفس ي [ ،]2ودراسة علي ووقار [ ]22من حيث أهدافها
وأسئلتها ولكنها اختلفت معها من حيث طبيعة مجتمعها وأدواتها.
والجدير بالذكر أن استعراض الدراسات السابقة مكن الباحث من
تعزيز وبناء الجانب النظري لهذه الدراسة ،وساعده على بناء منهجية
خ ـاص ـة بدراستـ ـه تتـ ـالءم مـ ـع أهدافه ـا وطبيع ـة مجتمعه ـا وفي بن ـاء أسئلة
189

6

1122

21

ً
الجامعات ألاردنية ،واملشرفين التربويين بلغ عددهم أثنا عشر محكما،
وقد تم أخذ آراء املحكمين بخصوص رأيهم في مدى مناسبة الفقرات
للمجال الذي تندرج تحته ،ومدى وضوح الفقرات ،ومدى جودة
الصياغة اللغوية .وبعد استعادة الاستبانة من املحكمين تم تفريغ آرائهم
واقتراحاتهم ،واعتمدت الفقرات التي نالت نسبة اتفاق ( )%08فأكثر من
آراء املحكمين .وبعد ذلك تم تعديل الترجمة والصياغة اللغوية ومعالجة
ألاخطاء اللغوية والنحوية ملعظم الفقرات .وقد بقيت الفقرات بصورتها
النهائية على ما هي عليه مكونة من ( )23فقرة الستبانة القيادة و()32
فقرة الستبانة سلوك املواطنة التنظيمية.
وقد تم اعتماد مقياس ليكرت الخماس ي لتتوزع عليه استجابات
املستجيبين وعلى النحو آلاتي" )1( :ال أوافق"" )3( ،أوافق بدرجة قليلة"،
( " )2أوافق بدرجة متوسطة" " )2( ،أوافق بدرجة كبيرة" " )7( ،أوافق
ً
بدرجة كبيرة جدا".
ه -ثبات أداة الدراسة
تم التحقق من ثبات أداة الدراسة من خالل اختيار عينة استطالعية
اشتملت على ( )28معلم وتطبيق أداة الدراسة عليهم ثم إعادة الاختبار
) (Test and Retestبعد أسبوعين من تاريخ الاختبار ألاول ثم احتساب
معامل ثبات بيرسون للنتائج .كما تم استخدام معامل الثبات (ألفا)
لقياس درجة اتساق إلاجابات على فقرات الاستبانة .ويوضح جدول ()1
معامل ثبات بيرسون ومعامل ثبات كرونباخ ألفا ألنماط القيادة
والدرجة الكلية.

.)32 ،32 ،33
• إلادارة النشطة باالستثناء )(Active Management by Exception
وشمل( )2فقرات هي.)30 ،35 ،36 ،37( :
• إلادارة السلبية باالستثناء )(Passive Management by Exception
وشمل ( )2فقرات هي.)23 ،21 ،28 ،39( :
كما تم بناء ( )32فقرة لقياس درجة ممارسة سلوك املواطنة
التنظيمية موزعة على خمسة أبعاد تمثل أبعاد سلوك املواطنة
التنظيمية كاآلتي:
• بعد إلايثار  Altruismوشمل ( )7فقرات هي.)25 ،26 ،27 ،22 ،22( :
• بعد اللباقة واللطف ) (Courtesyوشمل ( )7فقرات هي،29 ،20( :
.)23 ،28،21
• بعد وعي الضمير ) (Conscientiousnessوشمل ( )6فقرات هي،22( :
.)25،20 ،26 ،22،27
• بعد الروح الرياضية ) (Sportsmanshipوشمل ( )2فقرات هي،29( :
.)78،71،73
• بعد السلوك الحضاري ) (Civic Virtueوشمل ( )2فقرات هي،72( :
.)76 ،77 ،72
د -صدق ألاداة
بعد إعداد الاستبانة بصورتها ألاولية تم التحقق من الصدق
الظاهري لها من خالل عرضها على مجموعة من املحكمين املختصين
وذوي الخبرة في املجاالت التربوية والنفسية وإلادارية ،من أساتذة

جدول 1
معامل ثبات بيرسون ومعامل ثبات كرونباخ ألفا ألنماط القيادة الدرجة الكلية
النمط القيادي
نمط القيادة التحويلية
نمط القيادة التبادلية
الدرجة الكلية

معامل ثبات بيرسون
0.89
0.88
0.86

ويظهر من جدول ( )1أن معامالت الثبات لكل نمط من أنماط القيادة
والدرجة الكلية لالستبانة ككل كانت مناسبة لتحقيق أغراض الدراسة.

معامل ثبات كرونباخ ألفا
0.87
0.84
0.83

كما يوضح جدول ( )3معامل ثبات بيرسون ومعامل ثبات كرونباخ ألفا
ألبعاد سلوك املواطنة التنظيمية والدرجة الكلية.

جدول 2
معامل ثبات بيرسون ومعامل الاتساق الداخلي كرونباخ ألفا ألبعاد سلوك املواطنة التنظيمية والدرجة الكلية
أبعاد سلوك املواطنة
بعد إلايثار
بعد اللباقة واللطف
بعد وعي الضمير
بعد الروح الرياضية
بعد السلوك الحضاري
الدرجة الكلية

معامل ثبات بيرسون
0.83
0.87
0.86
0.84
0.86
0.88

معامل ثبات كرونباخ ألفا
0.80
0.79
0.75
0.78
0.76
0.84

ً
إلاجابة أوافق بدرجة كبيرة جدا خمس درجات ،وفئة إلاجابة أوافق بدرجة
كبيرة أربع درجات ،وفئة إلاجابة أوافق بدرجة متوسطة ثالث درجات،
وفئة إلاجابة أوافق بدرجة قليلة درجتين ،وفئة إلاجابة غير موافق درجة
واحدة .ثم حسب مجموع الدرجات املتحققة على فقرات أنماط القيادة
والتي تراوحت من ( )23درجة إلى ( )168درجة .ثم احتساب مجموع
الدرجات املتحققة على فقرات سلوك املواطنة التنظيمية والتي تراوحت

ويظهر من خالل جدول ( )3أن معامالت الثبات لكل بعد من أبعاد
استبانة سلوك املواطنة التنظيمية والدرجة الكلية كانت مناسبة لتحقيق
أغراض الدراسة.
إجراءات تصحيح أداة الدراسة
بعد الانتهاء من جمع الاستبانات من عينة الدراسة ،تم ترجمة سلم
إلاجابة الخاص بفقرات من سلم لفظي إلى سلم كمي ،وذلك بإعطاء فئة
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مرتفعة.
 ُعد املتوسط الحسابي الذي يقع بين ( )7 – 2.31درجة ممارسة مرتفعةً
جدا.
 .5النتائـج ومناقشتها
نتائج السؤال ألاول :ما درجة ممارسة نمطي القيادة التحويلية والتبادلية
لدى مديري املدارس الحكومية في محافظة الزرقاء من وجهة نظر
معلميهم؟
لإلجابة على هذا السؤال تم إيجاد املتوسطات الحسابية والانحرافات
املعيارية الستجابات أفراد العينة على فقرات القيادة التحويلية وترتيبها
تنازليا حسب متوسطاتها .وجدول ( )2يظهر املتوسطات الحسابية
والانحرافات املعيارية ودرجة املمارسة الستجابات أفراد العينة على
فقرات القيادة التحويلية وترتيبها تنازليا حسب متوسطاتها.

من ( )32درجة إلى ( )138درجة وتم تصنيف توجهات أفراد العينة نحو
درجة ممارسة أنماط القيادة لدى مديري املدارس ودرجة ممارسة سلوك
ً
املواطنة التنظيمية لدى املعلمين إلى خمسة مستويات (متدنية جدا،
ً
متدنية ،متوسطة ،مرتفعة جدا ،مرتفعة) حسب متوسطات إجابات
أفراد العينة لكل فقرة على النحو آلاتي:
 ُع اد املتوسط الحسابي الذي يقع بين ( )1.08 – 1درجة ممارسة متدنيةً
جدا.
 ُعد املتوسط الحسابي الذي يقع بين ( )3.68 - 1.01درجة ممارسةمتدنية.
 ُعد املتوسط الحسابي الذي يقع بين ( )2.28 – 3.61درجة ممارسةمتوسطة.
ُ -ع ـ ـ اد الـ ـمتـ ـوسـ ـط الحسابـ ـي ال ـ ـذي يق ـ ـع بي ـ ـن ( )2.38 –2.21درجة ممارسة

جدول 3
املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية ودرجة املمارسة الستجابات أفراد العينة على فقرات القيادة التحويلية وترتيبها تنازليا حسب متوسطاتها
الرقم
9
1
2
10
3
11
4
5
13
12
14
6
7
17
18
8
15
16
19
20

الفقرة
يتحدث املدير عن املستقبل بأمل وتفاؤل.
يظهر املدير الثقة بنفسه وقوة شخصيته.
يرفع املدير لدي إلاحساس باالعتزاز بالنفس كوني أتعامل معه.
يتحدث املدير بحماس عن تحقيق ألاهداف واملنجزات.
يؤكد املدير على أهمية وجود اتجاه قوي نحو ألاهداف والغايات املراد تحقيقها.
يعزز املدير بعد التخطيط طويل املدى.
يحرص املدير على تحقيق مصلحة الجماعة مقابل مصالحه الشخصية.
يتعامل املدير معي بأساليب تولد الاحترام املتبادل.
يعيد املدير النظر في إلاجراءات ذات الصلة بالعمل املدرس ي ليتأكد أنها ألانسب.
يظهر املدير الثقة بأن ألاهداف سوف يتم تحقيقها.
يدرس املدير ألامور من زوايا واتجاهات متعددة لحل املشاكل والقضايا.
ً
يعمل املدير حسابا لالعتبارات ألاخالقية عند صناعة القرارات.
يعلن املدير عن قيمه ومعتقداته للمعلمين.
ً
يبذل املدير جهدا في توجيه العاملين في املدرسة.
يعاملني املدير كشخص مميز وليس مجرد فرد في املجموعة.
يؤكد املدير على أهمية وجود إحساس مشترك باألهداف بين إلادارة والعاملين.
يشجعني املدير على النظر إلى ألامور واملشاكل من عدة زوايا واتجاهات.
ً
ً
يقترح املدير طرقا جديدة للنظر في تحقيق املهام التربوية في املدرسة.
يعتبر املدير بأن لدي إمكانات خاصة تميزني عن آلاخرين.
يساعدني املدير في تنمية مهاراتي املهنية.

يبين جدول ( )2أن املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة
الدراسة على فقرات أنماط القيادة التحويلية تراوحت بين (.)2.17 - 2.52
حيث جاءت الفقرة ( )9والتي تنص على " يتحدث املدير عن املستقبل
بأمل وتفاؤل" باملرتبة ألاولى وبمتوسط حسابي ( )2.17وبانحراف معياري
( )8.50وبدرجة ممارسة مرتفعة .في حين جاءت الفقرة ( )38والتي تنص
على" يساعدني املدير في تنمية مهاراتي املهنية" باملرتبة ألاخيرة وبمتوسط
حسابي ( )2.52وبانحراف معياري ( )8.92وبدرجة ممارسة مرتفعة .وقد
يعزى ذلك إلى قناعة القائد التحويلي بقدرته على تحقيق ألاهداف املرجوة
واحداث التغيير املنشود في املستقبل ،وربما كي تبقى الرؤية حاضرة في
ذهن املعلمين فهو دائم الحديث عن املستقبل ومما قد يبرر ذلك ما أشار

املتوسط الحسابي
4.15
4.09
4.08
4.07
4.06
4.04
3.97
3.96
3.96
3.94
3.93
3.90
3.83
3.83
3.81
3.80
3.80
3.78
3.75
3.74

الانحراف املعياري
0.78
0.82
0.90
1.09
0.89
0.86
0.92
0.89
0.89
0.88
0.89
0.94
0.90
0.94
1.09
0.89
0.93
0.91
1.01
0.94

درجة املمارسة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

له لوسر وأكو [ ]5بأن القائد التحويلي دائما ما يتحدث عن الوضع املثالي
ً
الذي ستكون عليه املنظمة مستقبال .وقد يعزى أن الفقرة ( )38والتي
تنص على " يساعدني املدير في تنمية مهاراتي املهنية" جاءت باملرتبة
ألاخيرة كون التنمية املهنية تحتاج إلى وقت وجهد من قبل مدير املدرسة
مما قد يصعب عليه القيام بها بنفسه في ظل ألاعباء إلادارية املطلوب منه
ً
انجازها ،لذا يعتمد على إثارة الدافعية لدى املعلمين وصوال لتنمية
مهاراتهم املهنية بأنفسهم [.[0
كما تم حساب املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لتقديرات
ً
أفراد العينة على ألانماط الفرعية لنمط القيادة التحويلية وترتيبها تنازليا
حسب متوسطاتها .وجدول ( )2يوضح املتوسطات الحسابية والانحرافات
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ً
وترتيبها تنازليا حسب متوسطاتها.

املعيارية ودرجة املمارسة على ألانماط الفرعية لنمط القيادة التحويلية

جدول 4
املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية ودرجة املمارسة على ألانماط الفرعية لنمط القيادة التحويلية
الرتبة

ألانماط الفرعية لنمط القيادة التحويلية

املتوسط الحسابي

الانحراف املعياري

درجة املمارسة

1
2
3
4

الدافع إلالهامي
التأثير املثالي
الاستثارة الفكرية
الاعتبارية الفردية

4.05
3.96
3.87
3.78

0.65
0.60
0.62
0.67

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يبين جدول ( )2أن املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة
الدراسة على أنماط القيادة التحويلية تراوحت بين ( ،)2.50-2.87حيث
جاء نمط الدافع إلالهامي في املرتبة ألاولى بمتوسط حسابي بلغ ()2.87
وبانحراف معياري ( )8.67وبدرجة ممارسة مرتفعة ،في حين جاء نمط
الاعتبارية الفردية باملرتبة ألاخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( )2.50وبانحراف
معياري ( )8.65وبدرجة ممارسة مرتفعة .وقد يعزى أن "الدافع إلالهامي"
جاء في املرتبة ألاولى لقناعة مديري ومديرات املدارس لدورهم في زيادة
الوعي والفهم باألهداف املراد تحقيقها ،وأن أفعالهم محط أنظار العاملين
وتؤثر في املرؤوسين وتدفعهم إلى تمثل خطواتهم .وربما أصبح التركيز على
تصرفاتهم وسلوكياتهم التي يطالبون املعلمين تبنيها ،وتمثل السلوكيات
التي تعمل على استثارة روح الفريق من خالل النمذجة واملثالية .بينما قد
يعزى أن نمط الاعتبارية الفردية جاء باملرتبة ألاخيرة إلى كثرة املهام املناطة

بمدير املدرسة والتي تمنعه من أن يعامل كل شخص كفرد قائم بذاته وأن
ً
ً
يستمع بلطف لتابعيه ويولي اهتماما خاصا باحتياجاتهم وإنجازاتهم وتبني
استراتيجيات التقدير وإلاطراء .وتنسجم هذه النتيجة مع دراسة الشريفي
والتنح [ ]28والتي أظهرت أن درجة ممارسة نمط القيادة التحويلية بجميع
أنماطه جاءت مرتفعة .في حين تختلف مع دراسة الحراحشة []27
والطعاني [ ]22والتي أظهرت أن ممارسة نمط القيادة التحويلية جاء
بدرجة متوسطة وعلى جميع أنماطه الفرعية.
كما تم إيجاد املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية الستجابات
أفراد العينة على فقرات استبانة القيادة التبادلية وترتيبها تنازليا حسب
متوسطاتها .وجدول ( )7يظهر املتوسطات الحسابية والانحرافات
املعيارية ودرجة املمارسة الستجابات أفراد العينة على فقرات استبانة
ً
القيادة التبادلية وترتيبها تنازليا حسب متوسطاتها.

جدول 5
املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية ودرجة املمارسة الستجابات أفراد العينة على فقرات استبانة القيادة التبادلية وترتيبها تنازليا حسب متوسطاتها
املتوسط الحسابي
3.71
3.68
3.64
3.60
3.45
3.43
3.34
3.31
3.30
3.25
3.19
2.06

الفقرة
الرقم
 21يوفر املدير لي العون واملساعدة مقابل الجهود التي أبذلها.
 22يناقش املدير املسؤوليات امللقاة على الفرد للوصول إلى الهدف املراد.
 23يوضح املدير الحوافز املتوقعة عند تحقيق ألاهداف.
ُ
 24يعبر املدير عن رضاه وسروره عندما أنجز العمل املطلوب.
 25يركز املدير انتباهه على ألامور الخارجة عن املألوف ،وألاخطاء.
 29يفشل املدير في التدخل لحل القضايا حتى تصبح خطيرة.
 30ينتظر املدير حتى تحدث ألاخطاء ثم يتخذ القرار.
 26يركز املدير كل اهتمامه في النظر بالشكاوي أو إلاخفاقات.
 31يعزز املدير فكرة "إذا كان الش يء يعمل فال تصلحه".
 27يتابع املدير ألاخطاء ويالحقها.
 28يوجه املدير انتباهي عندما أفشل في تحقيق ألاهداف واملعايير.
 32ينتظر املدير حتى تستفحل املشاكل قبل أن يحلها.

يبين جدول ( )7أن املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة
الدراسة على فقرات أنماط القيادة التبادلية تراوحت بين (.)2.51 -3.86
حيث جاءت الفقرة ( )31والتي تنص على " يوفر املدير لي العون
واملساعدة مقابل الجهود التي أبذلها" باملرتبة ألاولى وبمتوسط حسابي
( )2.51وبانحراف معياري ( )8.92وبدرجة ممارسة مرتفعة .في حين جاءت
الفقرة ( )23والتي تنص على" ينتظر املدير حتى تستفحل املشاكل قبل أن
يحلها" باملرتبة ألاخيرة وبمتوسط حسابي ( )3.86وبانحراف معياري
( )1.18وبدرجة ممارسة متدنية .وقد يعزى حصول الفقرة ( )31والتي
تنص على " يوفر املدير لي العون واملساعدة مقابل الجهود التي أبذلها"

الانحراف املعياري
0.94
1.06
1.06
1.05
0.97
0.97
1.08
1.15
1.08
1.12
1.07
1.10

درجة املمارسة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متدنية

على املرتبة ألاولى كون القائد التبادلي يؤمن بأنه ال يوجد ش يء دون مقابل،
ً
وهذا ما يؤكده بيرنز [ ]19بأن القيادة التبادلية تقوم أصال على تبادل
سلسلة من املنافع والخدمات بين القائد والعاملين .في حين قد يعزى
حصول الفقرة ( )23والتي تنص على" ينتظر املدير حتى تستفحل املشاكل
قبل أن يحلها" على املرتبة ألاخيرة كون املدير املسؤول ألاول وألاخير عن
ً
مدرسته ويسعى لحل املشكالت بأسرع وقت خوفا من تفاقمها وخروجها
ً
عن السيطرة ،وربما خوفا من املساءلة القانونية التي قد تلحق به في حال
وصولها إلى الجهات العليا في مديرية التربية أو الوزارة.
كما تم إيجاد املتوسطات الحسابية والانحرافات امل ـ ـعيارية الستجابات
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ً
أفراد العينة على ألانماط الفرعية لنمط القيادة التبادلية وترتيبها تنازليا
حسب متوسطاتها.

أفراد العينة على ألانماط الفرعية لنمط القيادة التبادلية وترتيبها تنازليا
حسب متوسطاتها لتحديد درجة ممارسة كل نمط ،وجدول ( )6يظهر
املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية ودرجة املمارسة الستجابات

جدول 6
املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية ودرجة املمارسة الستجابات أفراد العينة على ألانماط الفرعية لنمط القيادة التبادلية وترتيبها تنازليا حسب
متوسطاتها
الرتبة
1
2
3

املتوسط الحسابي
3.66
3.30
3.03
3.33

ألانماط الفرعية لنمط القيادة التبادلية
املكافأة املحتملة
إلادارة النشطة باالستثناء
إلادارة السلبية باالستثناء
نمط القيادة التبادلية

يبين جدول ( )6أن املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة
الدراسة على أنماط القيادة التبادلية تراوحت ما بين (،)2.82 - 2.66
حيث جاء نمط املكافأة املحتملة في املرتبة ألاولى بمتوسط حسابي بلغ
( )2.66وبانحراف معياري ( )8.01وبدرجة ممارسة مرتفعة ،في حين جاء
نمط إلادارة السلبية باالستثناء باملرتبة ألاخيرة وبمتوسط حسابي بلغ
( )2.82وبانحراف معياري ( )8.68وبدرجة ممارسة متوسطة .وقد يعزى أن
نمط املكافأة املحتملة جاء في املرتبة ألاولى كون هذا النمط يتضمن تقديم
املدير املكافآت ملرؤوسيه عندما يكون هناك مبرر لذلك ،بما يساعد على
تحقيق ألاهداف املتبادلة املتفق عليها .في حين جاء نمط إلادارة السلبية
باالستثناء باملرتبة ألاخيرة ربما ألن هذا النمط يصف املدير وهو يشاهد
ا
ويتابع ما يدور حوله من عمليات روتينية دون
تدخل ،إلعطاء الفرص

الانحراف املعياري
0.81
0.70
0.60
0.67

درجة املمارسة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

لآلخرين لالستمرار ومواصلة العمل ،وهي بالتالي تصف غياب القائد مما
قد يؤدي إلى تراجع بعض املعلمين عن أداء أعمالهم بفعالية لغياب
إلاشراف املباشر عليهم .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة الرفاعي []13
ونتائج دراسة الخصاونة [ ]21والتي أظهرت أن أبعاد القيادة التبادلية
جاءت بدرجة متوسطة .كما تختلف مع بعض نتائج دراسة الخصاونة
[ ]21والتي أظهرت أن نمط القيادة التبادلية جاء باملرتبة ألاولى.
كما تم حساب املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية ودرجة
ً
املمارسة لنمطي القيادتين التحويلية والتبادلية ككل وترتيبها تنازليا حسب
متوسطاتها .وجدول ( )5يبين املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية
ً
ودرجة املمارسة لنمطي القيادتين التحويلية والتبادلية ككل وترتيبها تنازليا
حسب متوسطاتها.

جدول 7
املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية ودرجة املمارسة لنمطي القيادتين التحويلية والتبادلية ككل وترتيبها تنازليا حسب متوسطاتها
الرتبة
1
2

الانماط القيادية
نمط القيادة التحويلية
نمط القيادة التبادلية

املتوسط الحسابي
3.93
3.33

يبين جدول ( )5أن نمط القيادة التحويلية جاء باملرتبة ألاولى
بمتوسط حسابي بلغ ( )2.92وبانحراف معياري ( )8.72وبدرجة ممارسة
مرتفعة ،وجاء نمط القيادة التبادلية باملرتبة الثانية وبمتوسط حسابي
بلغ ( )2.22وبانحراف معياري ( )8.65وبدرجة ممارسة متوسطة .وربما
يعزى ذلك إلى أن مديري ومديرات املدارس في ألاردن وخالل السنوات
الثالث ألاخيرة خضعوا جميعهم لدورات تدريبية مكثفة في القيادة
التعليمية مدتها ( )168ساعة؛ ضمن برنامج يسعى إلى تطوير املدرسة
واملديرية ،وركزت هذه الدورات بشكل كبير على أدوار القائد ومهاراته
وعلى بناء الفريق وعلى كيفية توظيف مهارات الاتصال والتواصل
ومهارات الذكاء الانفعالي ،والزمت مديري املدارس بوضع رؤية مشتركة
للمدرسة من خالل حفز العاملين معهم لتحديد احتياجاتهم وبناء خطة
تطويرية للمدرسة يكون فيها دور لجميع منسوبي املدرسة .كما يتم التركيز
من خالل لجان املساءلة وضبط الجودة في وزارة التربية والتعليم على دور
مديري املدارس في تفعيل مجتمعات التعلم املنهي داخل املدرسة وتمكين
العاملين وإشراكهم في حل املشكالت التربوية التي تعيق عمل املدرسة
وتفويض الصالحيات لهم؛ سعيا لتحقيق مؤشرات املدرسة الفاعلة.
وربما أن هذه ألادوار التي تم التدريب عليها في دورة القيادة التعليمية

الانحراف املعياري
0.54
0.67

درجة املمارسة
مرتفعة
متوسطة

تنسجم إلى حد كبير مع ألادوار التي يمارسها القائد التحويلي والذي يظهر
ً
ً
من خاللها اهتماما عاليا بالعاملين كأفراد ،ويسمح لهم بمناقشة أفكارهم
ومقترحاتهم ويتقبل اتجاهاتهم ويعيد النظر في املشكالت املدرسية
ويتناولها بطرق جديدة ،ويقدم لهم التوجيه والدعم الذي يتوقعون ،كما
يهتم بتعزيز دافعية املعلمين وحفزهم للعمل وإلابداع والتأثير بهم بوصفه
ً
ً
نموذجا إيجابيا يحتذى به .ولعل حصول النمط التبادلي على املرتبة
الثانية وبدرجة ممارسة متوسطة له ما يبرره فالظروف الاجتماعية
والاقتصادية التي يعيشها املعلمون جعلت مديري ومديرات املدارس
يتوجهون إلى تبادل املنافع واملصالح واستخدام التعزيز املادي من ترقيات
ومكافآت كون هذه املكافآت بأنواعها املختلفة ترفع من معنويات املعلم
وتحفزه على العمل .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة الشريفي والتنح
[ ]28والتي أظهرت أن درجة ممارسة نمط القيادة التحويلية جاءت
مرتفعة .ونتائج دراسة الخصاونة [ ]21والتي أظهرت أن القيادة التبادلية
واملتساهلة جاءت بدرجة متوسطة في حين تختلف هذه النتيجة مع نتائج
دراسة الرفاعي [ ]13والتي أظهرت أن درجة ممارسة نمط التحويلية جاء
ً
متوسطا .كما تختلف مع بعض نتائج دراسة الخصاونة [ ]21والتي أظهرت
أن نمط القيادة التبادلية جاء باملرتبة ألاولى يليه نمط القيادة التحويلية.
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كما تختلف مع نتائج دراسة الحراحشة [ ]27والطعاني [ ]22والتي أظهرت
أن ممارسة نمط القيادة التحويلية جاء بدرجة متوسطة.
نتائج السؤال الثاني :ما درجة ممارسة سلوك املواطنة التنظيمية
للمعلمين في املدارس الحكومية في محافظة الزرقاء؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد املتوسطات الحسابية والانحرافات
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املعيارية الستجابات أفراد العينة على فقرات استبانة سلوك املواطنة
التنظيمية وترتيبها تنازليا حسب متوسطاتها لتحديد درجة ممارسة كل
فقرة ،وجدول ( )0يظهر املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية
ودرجة املمارسة الستجابات أفراد العينة على فقرات سلوك املواطنة
التنظيمية وترتيبها تنازليا حسب متوسطاتها.

جدول 8
املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية ودرجة املمارسة الستجابات أفراد العينة على فقرات سلوك املواطنة التنظيمية وترتيبها تنازليا حسب متوسطاتها
فقرات سلوك املواطنة التنظيمية
الرقم
 38أحاول تجنب خلق أي مشكلة مع زمالئي في العمل.
 43أتجنب إلاجازات واملغادرات غير الضرورية في عملي.
 39أراعي مشاعر زمالئي في تصرفاتي.
 40أقدم املشورة لزمالئي في العمل فيما يخص تطورهم املنهي.
 44اتعامل بعناية مع ممتلكات املدرسة.
 41احترم حقوق آلاخرين في العمل.
 49أتجاهل املضايقات البسيطة في العمل.
 45التزم بساعات الدوام املدرس ي.
 46أقدم مصلحة املدرسة على مصالحي الشخصية.
 42أقدم الدعم العاطفي لزمالئي في العمل في وقت الشدة.
 47أشغل حصص الفراغ في نشاط مفيد للمدرسة.
 50أرحب بالنقد البناء في العمل.
 48التزم بتطبيق القوانين والتعليمات التربوية دون رقابة.
 33أتعاون مع زمالئي املتغيبين عن العمل إلتمام أعمالهم وواجباتهم.
 51أتقبل املصاعب واملتاعب الوظيفية دون شكوى أو تذمر.
 34أقدم يد العون بشكل طوعي لزمالئي في املدرسة لحل املشاكل املتعلقة بالعمل.
 35أساعد زمالئي في املدرسة ممن لديهم أعباء عمل اضافية.
 36أساعد زمالئي املعلمين في املدرسة ليكونوا أكثر انتاجية.
 37أبادر لتقديم العون للمعلمين الجدد ملساعدتهم على التكيف مع ظروف مدرستي.
 52أتقبل ألامور في العمل حتى إذا ما اتجهت في الاتجاه املعاكس لرغباتي.
 53أحرص على متابعة ألانشطة املدرسية باهتمام بالغ.
 54أحرص على حضور الاجتماعات واللقاءات التي تنظمها مدرستي.
 55أدافع عن مدرستي أمام آلاخرين عند الحديث عن املدارس.
 56أحاول تقديم اقتراحات لتطوير العمل في مدرستي.

يبين جدول ( )0أن املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة
الدراسة على فقرات سلوك املواطنة التنظيمية تراوحت بين (- 2.19
 .)2.89حيث جاءت الفقرة ( )20والتي تنص على " أحاول تجنب خلق أي
مشكلة مع زمالئي في العمل" باملرتبة ألاولى وبمتوسط حسابي ()2.89
وبانحراف معياري ( )8.95وبدرجة ممارسة مرتفعة .في حين جاءت الفقرة
( )76والتي تنص على" أحاول تقديم اقتراحات لتطوير العمل في مدرستي"
باملرتبة ألاخيرة وبمتوسط حسابي ( )2.19وبانحراف معياري ()1.30
وبدرجة ممارسة متوسطة .ولعل ما يبرر حصول الفقرة ( )20والتي تنص
على " أحاول تجنب خلق أي مشكلة مع زمالئي في العمل" على املرتبة ألاولى
ً
كون املعلمين ال يميلون إلى افتعال املشاكل مع زمالئهم حرصا منهم على
ً
سمعتهم الطيبة داخل مجتمع املدرسة وحفاظا منهم على بقاء ملفهم
خال من أي عقوبات وربما كونهم يمثلون القدوة الحسنة
الوظيفي ٍ

الوسط الحسابي
4.09
4.07
4.00
3.97
3.94
3.93
3.93
3.91
3.90
3.88
3.86
3.86
3.83
3.81
3.77
3.73
3.72
3.71
3.70
3.69
3.60
3.30
3.23
3.19

الانحراف املعياري
0.97
0.86
0.88
0.89
0.92
0.90
0.93
0.93
0.91
0.92
0.81
0.97
0.92
0.83
0.89
1.03
0.94
0.99
0.99
1.04
0.97
0.99
1.13
1.28

درجة املمارسة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

لطلبتهم ،وتتفق هذه النتيجة مع خيرة [ ]39والذي يؤكد إلى أن املعلمين
يتجنبون حدوث املشاكل مع آلاخرين .وربما قد يعزى حصول الفقرة ()76
والتي تنص على" أحاول تقديم اقتراحات لتطوير العمل في مدرستي" على
املرتبة ألاخيرة وبدرجة ممارسة متوسطة إلى قناعة املعلمين أن بعض
املقترحات قد تفهم على انها حالة من عدم الرضا عن الوضع الراهن ،أو
ربما الخوف من فهم مقترحاتهم على أنها انتقادات ملديريهم.
كما تم حساب املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لتقديرات
أفراد العينة على أبعاد سلوك املواطنة التنظيمية للمعلمين في املدارس
ً
الحكومية في محافظة الزرقاء وترتيبها تنازليا وفقا ملتوسطاتها وجدول ()9
املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية ودرجة املمارسة ألبعاد
سلوك املواطنة التنظيمية للمعلمين وترتيبها تنازليا حسب متوسطاتها.

194

جدول 9
املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية ودرجة املمارسة ألبعاد سلوك املواطنة التنظيمية للمعلمين وترتيبها تنازليا حسب متوسطاتها
الرتبة
1
2
3
4
5

املتوسط الحسابي
3.97
3.92
3.81
3.73
3.33
3.78

أبعاد سلوك املواطنة التنظيمية
بعد اللباقة واللطف
بعد وعي الضمير
بعد الروح الرياضية
بعد إلايثار
بعد السلوك الحضاري
سلوك املواطنة التنظيمية ككل

يبين جدول ( )9أن املتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة أبعاد سلوك
املواطنة التنظيمية للمعلمين قد تراوحت ما بين ( ،)2.22 – 2.95وبلغ
املتوسط الحسابي على سلوك املواطنة التنظيمية ككل ( )2.50وبانحراف
معياري ( )8.77وبدرجة ممارسة مرتفعة .كما جاء بعد اللباقة واللطف في
املرتبة ألاولى بمتوسط حسابي بلغ ( )2.95وانحراف معياري ()8.65
وبدرجة ممارسة مرتفعة ،بينما جاء بعد السلوك الحضاري في املرتبة
ألاخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( )2.22وبانحراف معياري ( )8.58وبدرجة
ممارسة متوسطة .وقد يعزى ذلك كون املعلمين واملعلمات تتوفر لديهم
بيئة عمل اجتماعية مناسبة ،ولديهم أوقات فراغ أثناء الدوام الرسمي مما
ً
يضطرهم للجلوس معا وتبادل اطراف الحديث ويتقاسمون نفس الهموم
واملشاكل ويعانون نفس املصاعب وتتسم العالقة بينهم باالحترام املتبادل
والتعاون إلنجاز ألاعمال كل ذلك يساعد على تعزيز سلوك املواطنة على
مستوى ألافراد والذي بالتالي يتطور ليصبح موجها نحو املؤسسة التي
يعملون بها .كما أظهرت النتائج أن بعد "اللباقة واللطف" جاء في املرتبة
ألاولى بمتوسط حسابي بلغ ( )2.95وانحراف معياري ( )8.65وبدرجة
ممارسة مرتفعة .وقد يعزى ذلك كونهم يشكلون القدوة الحسنة لطالبهم
ً
وكونهم جميعا يحملون الشهادات الجامعية والتي تترجم في أغلب ألاحيان
على شكل عالقات إيجابية وتظهر بصورة جلية من خالل لغة الخطاب
واملعاملة الحسنة فيما بينهم .بينما جاء بعد "السلوك الحضاري" في
املرتبة ألاخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( )2.22وبانحراف معياري ()8.58
وبدرجة ممارسة متوسطة .وربما كون هذا البعد يعنى باملشاركة البناءة

الانحراف املعياري
0.67
0.66
0.63
0.60
0.70
0.55

درجة املمارسة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
مرتفعة

واملسؤولة في إدارة أمور املدرسة من خالل حضور الاجتماعات واللقاءات
خارج أوقات الدوام الرسمي ،وتأدية العمل بصورة تساعد في املحافظة
على سمعة املدرسة ،لذا جاء في املرتبة ألاخيرة ولعل ذلك لكثرة الواجبات
املتعلقة بالعمل واملطلوب من املعلمين إنجازها خارج أوقات الدوام
الرسمي من إعداد الاختبارات وتصحيحها وتجهيز ألانشطة والتخطيط
اليومي وبناء أدوات التقويم إضافة إلى كثرة املسؤوليات الاجتماعية
والعائلية املناطة بهم مما يجعلهم عاجزين عن مواكبة كل ما يتعلق
باملدرسة خارج أوقات الدوام الرسمي .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج
العديد من الدراسات والتي أظهرت أن درجة ممارسة سلوك املواطنة
التنظيمية جاءت مرتفعة مثل :دراسة أبو تايه [ ،]23والسحيمات [.[29
ً
نتائج السؤال الثالث :هل هناك عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند
مستوى الداللة ) (α = 0.05بين درجة ممارسة نمطي القيادة التحويلية
والتبادلية لدى مديري املدارس الحكومية في محافظة الزرقاء وبين درجة
ممارسة سلوك املواطنة التنظيمية للمعلمين؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب معامل الارتباط بيرسون بين أنماط
القيادة وبين سلوك املواطنة التنظيمية .كما تم حساب تحليل الانحدار
املتعدد املتدرج لتحديد أثر العالقة املتفردة لكل لنمطي القيادة
التحويلية والتبادلية على درجة ممارسة سلوك املواطنة التنظيمية لدى
املعلمين وجدول ( )18يبين العالقة الارتباطية بين أنماط القيادة وسلوك
املواطنة التنظيمية.

جدول 11
العالقة الارتباطية بين نمطي القيادة التحويلية والتبادلية وسلوك املواطنة التنظيمية
النمط القيادي

معامل الارتباط بيرسون P

مستوى الداللة

نمط القيادة التحويلية
نمط القيادة التبادلية
الدرجة الكلية

0.83
0.56
0.86

0.00
0.02
0.01

يبين جدول ( )18العالقة الارتباطية بين أنماط القيادة وسلوك
املواطنة التنظيمية حيث يظهر معامل ارتباط بيرسون  Pأن هناك عالقة
ارتباطية موجبة وقوية بين نمط القيادة التحويلية وبين سلوك املواطنة
التنظيمية ،وأن هناك عالقة ارتباطية موجبة ومتوسطة بين نمط القيادة
ً
التبادلية وبين سلوك املواطنة التنظيمية وجميعها دالة إحصائيا عند
مستوى الداللة )(α = 0.05
وقد تعزى هذه النتيجة كون أنماط القيادة التحويلية والتبادلية تسعى
جميعها لحفز املعلمين لتحقيق مستوى عال من ألاهـداف املنشودة

ويختلف نمط القيادة التحويلية في طريقة الحفز إذ تركز على إشباع
حاجاتهم ،وعلى دور القائد املثالي في مساعدة ألافراد العاملين على
الانخراط التام في املنظمة ،وإلايمان بحاجاتها وأهدافها املنشودة .أما
نمط القيادة التبادلي فيستند على إشباع حاجات القادة والتابعين
ورغباتهم من خالل تبادل املنافع والوعود .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
علي ووقار [ ]22والتي أظهرت وجود عالقة إيجابية بين نمط القيادة
التحويلية وسلوك املواطنة التنظيمية يليها نمط القيادة التبادلية.
كم ـا تـ ـم حس ـ ـاب تحليـ ـل الانحـ ـدار املتع ـدد املتدرج لتحديد أثر العالقة
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الانحدار املتعدد املتدرج ألثر العالقة املتفردة لنمطي القيادة التحويلية
املتفردة لكل نمط من نمطي القيادة التحويلية والتبادلية على درجة
والتبادلية على درجة ممارسة سلوك املواطنة التنظيمية.
مم ـارسة سل ـ ـوك ال ـمواطنـ ـة التنظيميـ ـة لدى املعلمين .وجدول ( )11تحليل
جدول 11
تحليل الانحدار املتعدد املتدرج ألثر العالقة املتفردة لنمطي القيادة التحويلية والتبادلية على درجة ممارسة سلوك املواطنة التنظيمية
قيمة ف

املتغير التابع

املتنبئات

املعامل
B

معامل الارتباط
املتعدد R

التباين املفسر
R2

R

سلوك املواطنة
التنظيمية

نمط القيادة
التحويلية
نمط القيادة
التبادلية

داللة ف إلاحصائية

2

0.918

0.918

0.842

0.842

2199.26

0.00

0.265

0.939

0.882

0.040

1535.74

0.00

يتبين من جدول ( )11أن نمط القيادة التحويلية فسر ما نسبته
( )%02.3من التباين في سلوك املواطنة التنظيمية .كما أظهرت النتائج أن
مقدار التغير في ممارسة وحدة قيادية واحدة في نمط القيادة التحويلية
يرافقه تغير بمقدار ( )8.910وحدة في سلوك املواطنة التنظيمية .وقد
تعزى هذه النتيجة كون نمط القيادة التحويلية يركز على العالقة بين
القائد واملرؤوسين والتي تقوم على بناء الرؤيا املشتركة ملا يجب أن تصبح
عليها املدرسة في املستقبل ،وإلى فهم ألاهداف العليا للمنظمة ،والسعي إلى
تحقيقها من أجل التغيير املنشود ،وكون القائد التحويلي يستمد قوته من
خبرته وشخصيته وقدرته في التأثير في املعلمين من خالل إقناعهم
والاهتمام باحتياجاتهم فتتولد لديهم دافعية ذاتية قائمة على القناعة
واملبادرة والتعاون؛ مما يترتب عليه ممارسة جميع أبعاد سلوكيات
املواطنة التنظيمية بدرجة عالية إلنجاز ألاهداف املشتركة .وتتفق هذه
النتيجة مع نتائج دراسة أفس ي [ ]2والتي أظهرت وجود أثر لنمطي القيادة
التحويلية والقيادة التبادلية على سلوك املواطنة التنظيمية.
في حين أظهرت النتائج أن نمط القيادة التبادلية فسر ما نسبته ()%2
من التباين في سلوك املواطنة التنظيمية .وأن ممارسة وحدة قيادية
واحدة في نمط القيادة التبادلية يرافقها تغير بمقدار ( )8.367وحدة في
سلوك املواطنة التنظيمية .وقد تعزى هذه النتيجة كون نمط القيادة
التبادلية يعتمد على نظام متبادل من التعزيز واملساندة ،إذ يحصل
القائد التبادلي على الش يء الذي يريده ،ويحصل املرؤوسين على الش يء
الذي يريدونه ،كما أن القائد التبادلي يستثير دافعية املعلمين في ضوء
ا
الذاتية التي سيحصلون عليها السيما أن سلوكيات املواطنة
منافعهم
التنظيمية قد تشمل أنواع السلوكيات التي يمكن أن يقوم بها الفرد
ويحصل على مكافأة مقابلها من القائد والتي من املمكن أن تكون معنوية
مثل إلاعجاب والسمعة الطيبة والشكر .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج
دراسة أفس ي [ ]2والتي أظهرت وجود أثر لنمط القيادة التبادلية على
سلوك املواطنة التنظيمية.
 .6التوصيات
ً
استنادا إلى النتائج التي تمخضت عن هذه الدراسة تم وضع التوصيات
آلاتية:
 ضرورة تزويد صانعي القرار والقادة التربويين في وزارة التربية والتعليمبنتائج هذه الدراسة لعقد الدورات ملديري ومديرات املدارس لتعريفهم
بأهمية نمطي القيادة التحويلية والتبادلية وأهدافها وأبعادها وإيجابياتها
وسلبياتها والفوائد التي يمكن تحقيقها عند ممارسة كل نمط منها.

 بحث السبل التي من شأنها تحسين ظروف العمل للمعلمين وزيادةدافعيتهم ،وإقرار منظومة من الحوافز املادية واملعنوية التي ترتبط
ً
بتقييم أدائهم وقدرتهم على إلانجاز الرسمي والطوعي في املدرسة؛ سعيا
لنشر سلوكيات املواطنة التنظيمية بينهم وتعزيز الانتماء للمؤسسة
التربوية التي يعملون فيها.
 ضرورة تزويد صانعي القرار والقادة التربويين في وزارة التربية والتعليمومديرياتها ،ومديري ومديرات املدارس بنتائج هذه الدراسة لتضمين برامج
ً
التنمية املهنية املوجهة ملديرات املدارس باإلطار النظري سعيا إلعطاء
ً
مزيدا من الاهتمام بنمط القيادة التحويلية واتخاذ الاجراءات التي من
شأنها نشر سلوكيات املواطنة التنظيمية بين العاملين في القطاع التربوي
ً
بشكل عام واملدارس بشكل خاص سعيا لتحقيق الغايات التربوية
املنشودة.
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