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بدرجة  وعالقتها بالعاصمة عمان مديري المدارس األساسية الخاصة القيادة متعددة العوامل لدى
 القيم التنظيمية في مدارسهمممارسة 

 ابتسام صالح الدهشان

 ملخص:
لدى مديري المدارس  القيادة متعددة العواملممارسة  هذه الدراسة إلى تعرف درجة هدفت

القيم التنظيمية في مدارسهم من وجهة  ممارسةاألساسية الخاصة بالعاصمة عمان وعالقتها بدرجة 
( معلما ومعلمة، واستخدمت أداتان لجمع 573نظر المعلمين، وقد تكونت عينة هذه الدراسة من)

القيم ممارسة ، والثانية لقياس درجة لقيادة متعددة العواملاالبيانات: األولى لقياس درجة ممارسة 
ولتحقيق أهداف الّدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التنظيمية، وقد تم التأكد من صدقهما وثباتهما. 

القيم  ممارسة، ودرجة القيادة متعددة العوامل، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة االرتباطي
ري المدارس األساسية في العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين كانتا التنظيمية لدى مدي

وجود عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى متوسطتين، كما أشارت النتائج إلى 
(2023≥αبين درجة ممارسة )ممارسة القيم التنظيمية وأبعادهما القيادة متعددة العوامل ودرجة. 

  .القيادة متعددة العوامل، القيم التنظيمية، المدارس األساسية الخاصة الكلمات المفتاحية:
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Multifactor Leadership of Basic School Principals in Amman and its 

Relation to the Organizational Values Applied in their Schools  

 

Ibtisam Saleh Al-Dahshan 

 
Abstract: 

The study aimed at investigating the multifactor leadership of the 

principals of private basic schools in Amman and its relation to the 

organizational values applied in their schools from teachers’ point of view. 

The study sample consisted of (375) male and female teachers. Two tools 

were used to collect data: the first to measure the multifactor leadership and 

the second to measure the degree of availability of organizational values. 

Validity and reliability of the tools have been assured. To accomplish the 

goal of the study, the descriptive cooelational methodology has been used. 

The results of the study showed that the degree of the multifactor leadership 

practice of the principals of private basic schools in Amman from teachers' 

point of view was moderate as well as the availability of organizational 

values.  The results also showed a positive significant correlational 

relationship at (α≤0.05) between the total score of the multifactor leadership 

and the total score of the organizational values. 
Keywords: multifactor leaderships, organizational values, Private. 
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 مقدمة ال
نتيجة لثورة االتصاالت و  عمل،التعد القيادة الركيزة األساسية في أي منظومة من منظومات  

التطوير السريع الذي تشهده اإلدارة المعاصرة إلى  والتي أدت إلىوتكنولوجيا المعلومات الحديثة، 
دون وجود قيادات إذ بكبير في نجاح العملية التعليمية زيادة االهتمام بالقيادة التربوية لما لها من أثر 
على المؤسسات التعليمية تحقيق أهدافها التعليمية تربوية واعية ومسؤولة قد يصبح من الصعب 

 . وتحسين مخرجاتها والتربوية
أبو طاحون  والقيادة التربوية عملية جماعية، فالقيادة ترتبط بالرضا النفسي للجماعة، و"بين

(Abu Tahoun,2012) من أبرز عناصر القيادة هو المقدرة على التأثير في اآلخرين، والقيادة  نأ
عملية إنسانية تتضمن التفاعل بين القائد والعاملين ضمن موقف معين، بحيث يسهم القائد  بذلك تعد

بشكل يؤدي في المحصلة لتحقيق األهداف المرجوة للنظام أو في التأثير في سلوك العاملين 
 المؤسسة.

ط هناك ثالثة أنماط قيادية شاع استخدامها في العقد األخير من هذا القرن، وأول تلك األنما
جهده لتحويل العاملين بالمنظمة إلى قادة مقتدرين على  ى القائد قصار القيادة التحويلية: إذ يبذل 

تحمل المسؤولية والمشاركة في صنع القرارات وهم جزء ال يتجزأ من هذه المنظمة التي يعملون فيها 
 (.Hassoun,2016) األهدافليتعاون الجميع في صنع القرارات وتحقيق 

على تبادل المنفعة أو ما يسمى  الذي يقوملثاني فهو نمط القيادة التبادلية: أما النمط ا
المقايضة، بين القائد والعاملين لتحقيق أهداف المنظمة، فكل طرف سواء أكان القائد أم العامل يدرك 
نقاط القوة ونقاط الضعف للطرف األخر لذلك تكون األهداف لدى الطرفين مترابطة ومتداخلة، والن 

 ة قصيرة المدى وغير ثابتة إلى حد  القة قائمة على المنفعة المتبادلة فهي عالقالع
 (.(Alayasrah,2008ام

دة هو فأن أبرز ما يتسم به هذا النوع من القيا :أما النمط الثالث فهو نمط القيادة المتساهلة
وجيهات أال إذا المنظمة أي يترك الحبل على الغارب وال يعطي أي تفي عدم تدخل القائد بما يدور 

 (.(Almomani,2008طلب منه ذلك وتتسم بانخفاض مستوى األداء 
هذا وتعد القيم التنظيمية عملية اجتماعية إنسانية فهي خاصة بالمجتمع اإلنساني وتستمد  

أهميتها من طبيعة وجود هذا المجتمع فهما مترابطان فال وجود للقيم دون مجتمع، وهي الجانب غير 
الثقافة التنظيمية وتحتل الرتبة األولى في التأثير بالسلوك التنظيمي للعاملين في  الملموس وجوهر
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المنظمة، وهي األساس لفهم اتجاهات العاملين وميولهم وتسهم في رسم األهداف والسياسات داخل 
 (.(Bakkay,2016المنظمة. 
 ، وهي المحركالقيم التنظيمية هي األساس الذي تقوم عليه المنظمة للحفاظ على هويتهاو 

ألنشطة العاملين وسلوكهم، هذا وتوفر القيم التنظيمية الخطوط العريضة لتوجيه السلوك داخل 
المنظمة التي تسعى بدورها إلى انجاز في عتقدات التي يتحلى بها العاملون المنظمة، وتشكل الم

 (.Mahmoud,2011)بالمنظمة األعمال وتحقيق األهداف واالرتقاء إلى المستوى المطلوب 
ساعى الاى تعارف درجاة ممارساة القياادة التحويلياة والقياادة تهاذه الدراساة في ضوء ما تقدم؛ فاان 

وعالقتهاا بدرجاة عماان التبادلية والقيادة المتساهلة لدى مديري المادارس األساساية الخاصاة بالعاصامة 
أنماااط إلااى  ( دراسااة هاادفت إلااى التعاارفVaught,2010وأجاارى فوفاات)هااذا  تااوافر القاايم التنظيميااة.

السالوك القيااادي التحااويلي والتباادلي وعالقتهااا بااللتحااا  بالماادارس المسايحية ولتحقيااق أهااداف الدراسااة 
( مدرسااة مساايحية ماان 30اسااتبانة القيااادة متعااددة العواماال. وقااد أجرياات الدراسااة علااى ) تاام إسااتخدام
وجاود فارو  ذات داللاة وكشفت نتاائج الدراساة عادم  أوريغنشمال شر  فلوريدا وجنوب شر  أوهايو و 

 إحصائية بين نسبة االلتحا  واألساليب القيادية أو العوامل السلوكية.

قاد هادفت إلاى فحات مساتوى الاذكاء العااطفي ف( Wolf,2010أما الدراسة التي أجراها وولاف )
م والقيااادة التحويلياااة لماااديري المنااااطق التعليمياااة بوالياااة اليناااوي، ولتحقياااق أهاااداف الدراساااة، تااام اساااتخدا

( ماديرا للتربياة مان والياة اليناوي. وأظهارت 847االستبانة، وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة مان )
الدراسااة نتااائج منهااا أن مااديري التربيااة الااذين حصاالوا علااى درجااات عاليااة فااي اختبااار الااذكاء العاااطفي 

مان الماديرين  حصلوا علاى درجاات عالياة فاي القياادة التحويلياة كماا أن الماديرات ساجلن درجاات أعلاى
( لااديهم درجااات أعلااى ماان 7_4فااي القيااادة التحويليااة وأن المااديرين الااذين يمتلكااون ساانوات خباارة ماان )

 فما فو ( بالنسبة للذكاء العاطفي. 1المديرين الذين لديهم سنوات خبرة من )
هااادفت إلاااى التعااارف إلاااى درجاااة ممارساااة دراساااة  (Khasawneh,2012) الخصااااونةوأجااارت 
الثانويااة الحكوميااة فااي محافظااة عمااان للقيااادة متعااددة العواماال، ودرجااة اسااتخدامهم مااديري الماادارس 

الساتراتيجيات إدارة الصاراع التنظيماي مان وجهاة نظار المعلماين، وتّعارف العالقاة باين كاال المتغياارين. 
( معلمااااا ومعلمااااة، تاااام اختيااااارهم بالطريقااااة الطبقيااااة العشااااوائية. 558اشااااتملت عينااااة الدراسااااة علااااى )

( بعااد ترجمتهااا للعربيااة وصيجاااد صاادقها وثباتهااا. MLQاسااتبانة القيااادة متعااددة العواماال ) واسااتخدمت
وتوصااالت الدراساااة إلاااى عااادة نتاااائج أهمهاااا: أن ماااديري المااادارس الثانوياااة الحكومياااة يمارساااون القياااادة 
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متعاااددة العوامااال بدرجاااة متوساااطة. أن الااانمط القياااادي التباااادلي جااااء فاااي الرتباااة األولاااى، تااااله الااانمط 
 لقيادي التحويلي، وجاء بعده أخيرا النمط القيادي المتساهل.ا

دراساة هادفت إلاى التعارف إلاى مساتوى ممارساة ماديرات  (Al-Jamie,2014) الجمعاي وأجرت
الماادارس االبتدائيااة فااي دولااة الكوياات ألنماااط القيااادة التحويليااة والتبادليااة والمتساااهلة وعالقتهااا برضااا 

( معلماااة ولجماااع البياناااات اساااتخدمت 561عيناااة الدراساااة مااان )المعلماااات عااان عملهااان. وقاااد تكونااات 
االستبانة ومن أبرز نتائج الدراساة ماا ياأتي: أن مساتوى ممارساة ماديرات المادارس االبتدائياة فاي دولاة 
الكوياات ألنماااط القيااادة الثالثااة كااان متوسااطا ماان وجهااة نظاار المعلمااات. وجاااء نمااط القيااادة التبادليااة 

تبااة الثانيااة جاااء نمااط القيااادة التحويليااة. وجاااء نمااط القيااادة المتساااهلة بالرتبااة بالرتبااة األولااى. وفااي الر 
األخيرة. ووجاود عالقاة ايجابياة ذات داللاة إحصاائية باين مساتوى ممارساة ماديرات المادارس االبتدائياة 

عان  في دولة الكويت لألنماط القيادية الثالثة: التحويلية والتبادلية والمتساهلة ومستوى رضا المعلماات
 عملهن.

( دراساة هادفت إلاى تعارف العالقاة باين نماط القياادة التحويلياة Baggett,2015وأجارى باجيات)
والتمكين النفسي االيجابي لدى معلمي المدارس االبتدائياة فاي شامال غارب والياة أالباماا وكانات عيناة 

ت االساتبانة ( مدرساة ابتدائياة واساتخدم62( معلماا ومعلماة ماوزعين علاى )8663)مان الدراساة مكوناة
نتاائج هااذه الدراساة وجاود عالقاة ارتباطياة باين القياادة التحويليااة جماع المعلوماات ومان أبارز  كاأداة فاي

 والتمكين النفسي للمعلمين. 
دراساااة هااادفت إلاااى تعااارف درجاااة الاااذكاء الثقاااافي لماااديري  (Alrayyan,2016) وأجااارى الرياااان

وليااة فااي العاصاامة عمااان وعالقتهااا بدرجاااة الماادارس الخاصااة األردنيااة التااي تاادرس باارامج أجنبيااة ود
تكوناات عينااة الدراسااة ماان  وقااد ممارسااة المااديرين لاانمط القيااادة التحويليااة ماان وجهااة نظاار المعلمااين.

( معلماا ومعلماة واسااتخدمت االساتبانة لجمااع المعلوماات، وماان النتاائج أن ممارسااة نماط القيااادة 563)
ن هنااك عالقاة ارتباطياة ايجابياة باين درجاة الاذكاء التحويلية جاء مرتفعا من وجهاة نظار المعلماين، وأ

 الثقافي لمديري المدارس ودرجة ممارستهم لنمط القيادة التحويلية.
( إلااااى معرفااااة وجهااااات نظاااار مااااديري Yilmaz&Balci، 2007دراسااااة يلمازوبالسااااي) هااادفتو 

فاي تركياا وجمعاات  عان القايم الفردياة والتنظيمياة فاي المادارس االبتدائياةالمادارس االبتدائياة والمعلماين 
البيانات باستخدام "مقياس القيمة" للمساؤولين فاي المادارس االبتدائياة والمعلماين وطلاب مانهم تصاني  

( ماااديرا وأشاااارت 427( معلماااا) و)780وترتياااب القااايم الفردياااة والتنظيمياااة وتكونااات عيناااة الدراساااة مااان)
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دارس والمعلماين علااى حاد سااواء النتاائج إلاى أوجااه التشاابه بااين وجهاات النظار األوليااة باين مااديري الما
مديري المدارس والمعلمين كانات الرتباة العلياا لقيماة "العدالاة"  فكل منبالنسبة للقيم الفردية والتنظيمية 

مان جادول  رتباةلين فالمال احتل أدنى وؤ للمسكقيمة تنظيمية. وبالنسبة “الشعب كقيمة فردية و"احترام 
قيماة فردياة وتنظيمياة لتنظيمياة الادنيا كماا أن "التادين" بوصافها األعمال الفردية وكان "التادين" القيماة ا

 قد حلت في الرتبة األدنى في قائمة المعلمين. على حد سواء
التنظيميااة وعمليااة  بااين القاايممعرفااة العالقااة  ىإلاا( Aljaafreh,2010) دراسااة الجعااافرةوهاادفت 
حقيااق هاادف الدراسااة تاام تطااوير ولت الكااركلاادى مااديري الماادارس الحكوميااة فااي محافظااة ر اتخاااذ القاارا

النتاائج  الدراساة إلاى وتوصالت ( ماديرا) وماديرة003استبانة وتوزيعهاا علاى عيناة الدراساة المكوناة مان )
فاااي القااايم التنظيمياااة وأبعادهاااا )العدالاااة والشااافا ية واالهتماااام : عااادم وجاااود فااارو  باااين الجنساااين اآلتياااة

اللية وتعااود لصااالح الااذكور. وبالنساابة للمؤهاال فاارو  فااي بعااد االسااتق وجاادتبااالمعلمين والثقااة( بينمااا 
وأبعادها ولصاالح المؤهال العلماي األعلاى.  القيم التنظيمية إلى وجود فرو  في النتائج العلمي فأشارت
متغيار القايم التنظيمياة الكلاي وفاي أبعااده  فادلت النتاائج علاى وجاود فارو  فاي اإلداريةوبالنسبة للخبرة 

 ولصالح الخبرة األكبر.
إلاى معرفاة العالقاة باين القايم التنظيمياة  (Chen & Kao، 2012دراساة تشاين وكااوو) وهادفت

ن وقااد اتااايو  الفرديااة وبااين االلتاازام التنظيمااي وساالوك المواطنااة التنظيميااة لاادى طلبااة كليااة الشاارطة فااي
( طالبا) وأشارت نتاائج الدراساة إلاى أن القايم التنظيمياة الشخصاية مثال 786تكونت عينة الدراسة من )

االلتازام المهناي ألفاراد عيناة الدراساة وان االلتازام المهناي  فايقيمة الزمالة والتعاون تؤثر بشكل ايجابي 
القااايم التنظيمياااة الساااائدة فاااي المنظماااة وعلاااى التااازام األفاااراد بأنمااااط سااالوكية  فااايياااؤثر بشاااكل ايجاااابي 
 تنظيمية معينة. 
التنظيميااة وعالقتهاااا بتمكاااين هاادفت إلاااى دراسااة القااايم فقاااد  (Saber,2014)صااابر أمااا دراساااة 

الموارد البشرية دراسة ميدانية بكلية العلوم اإلنساانية واالجتماعياة بجامعاة بساكرة. وتكونات العيناة مان 
( ماان اإلداريااين بكليااة العلااوم اإلنسااانية واالجتماعيااة واسااتخدمت االسااتبانة كااأداة لجمااع البيانااات 52)

التمكااين كاسااتراتيجية يعتمااد علااى القاايم التنظيميااة  وتوصاالت الدراسااة إلااى نتااائج ماان أهمهااا: أن نجاااح
السائدة في المنظمات. وتعد القيم التنظيمية وسيلة لزياادة مساتوى التمكاين.  وأن التغيار فاي األسااليب 
اإلداريااة يباادأ ماان التركيااز علااى القاايم التنظيميااة. كمااا توصاال إلااى وجااود عالقااة ارتباطيااة ذات داللااة 
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ة الساائدة والتمكااين عنااد مسااتوى الداللاة حسااب اتجاهااات اإلداريااين بكليااة إحصاائية بااين القاايم التنظيمياا
 العلوم اإلنسانية واالجتماعية.

التعرف إلى درجة ممارسة القادة التحويليين للقيم  (Jabarin,2014) جباريندراسة وهدفت 
( 822) التنظيمية لدى مديري المدارس الفلسطينية من وجهة نظر معلميهم تكونت عينة الدراسة من

( واستخدمت االستبانة 41معلما من المدارس الثانوية في قضاء أم فحم في الداخل الفلسطيني )
لجمع المعلومات وكانت من بين النتائج: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين القيادة التحويلية 

. وكذلك يمارس والقيم التنظيمية في كل أبعاد القيادة التحويلية مع جميع محاور القيم التنظيمية
تسود محاور القيم التنظيمية )اإلنسانية االستقرار(  مرتفعة بينماالمديرون القيادة التحويلية بدرجة 

 بدرجة متوسطة.
  مشكلة الدراسة:
رياديا) مؤثرا)، يتطلب  ا) مديرو المدارس األساسية الخاصة، بوصفهم قادة  تربويين دور  يمارس

الفاعل في العاملين، إذ أن مدير المدرسة يتبوأ الموقع المؤثر في  قدرا) كبيرا) من الحنكة والتأثير
أطراف العملية التربوية،  بمقدوره أن يحدث التوافق واالنسجام بين األطراف كافة لتسير العملية 
التربوية في جو من التعاون والمشاركة االيجابية والمودة واأللفة والفاعلية بما يمتلكه من قيم تنظيمية 

سلوكه داخل المنظمة والقيم التنظيمية من العناصر األساسية لمكونات شخصية القيادة توجه 
أن ممارسة التربوية، إذ تشكل إطارا) مرجعيا) مهما) لتوجيه سلوك األفراد والجماعات داخل المنظمة.

ة سواء قيادي أنماطمديري المدارس األساسية الخاصة للقيم التنظيمية يرتبط بما يتمتع به القائد من 
 تبادلية أم تحويلية أم متساهلة. 

وتنباااع مشاااكلة الدراساااة مااان شاااعور الباحثاااة بالمشاااكلة مااان خاااالل عملهاااا فاااي إحااادى المااادارس 
األساسااية الخاصاااة فااي العاصااامة عمااان ومالحظاااة وجاااود تباااين فاااي أداء المااديرين لألنمااااط القياااادة، 

بالكشاف عان مادى ارتبااط القايم التنظيمياة ة وارتباطها بما يمتلكون من قيم تنظيمية مما وّلد لديها رغب
 وما يمارسه القادة من أنماط قيادية سواء تبادلية أم تحويلية أم متساهلة )القيادة متعددة العوامل(.

 اّلدراسة تتبلور في السؤال اآلتي:  وعليه فأن مشكلة
ية الخاصاة فاي لدى مديري المدارس األساس القيادة متعددة العواملما العالقة بين درجة ممارسة  -

 القيم التنظيمية من وجهة نظر المعلمين؟   ممارسةمحافظة العاصمة عمان بدرجة 
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 هدف الدراسة وأسئلتها:
لادى ماديري  القياادة متعاددة العوامالالدراسة الحالية الى بيان العالقاة باين درجاة ممارساة  تهدف

لتنظيمياااة، ولتحقياااق هااادفها القااايم ا ممارساااةالماادارس األساساااية الخاصاااة فاااي العاصااامة عماااان بدرجااة 
 :اآلتيةتسعى لألجابة عن االسئلة 

للقياادة متعاددة العوامال ما درجة ممارسة مديري المدارس األساسية الخاصة في العاصامة عماان  .8
 وجهة نظر المعلمين؟ من

المدارس األساساية الخاصاة فاي العاصامة عماان مان وجهاة  فيالقيم التنظيمية  ممارسةما درجة  .0
 ؟نظر المعلمين

القيادة متعاددة ( بين درجة ممارسة 2023هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .5
القااايم  ممارساااةلااادى ماااديري المااادارس األساساااية الخاصاااة فاااي العاصااامة عماااان ودرجاااة العوامااال 
 التنظيمية؟

 : النظريةالدراسة أهمية 
ألردنيااة بشااكل خااا  عااان أن ترفااد هااذه الدراسااة المكتبااة العربيااة بشاااكل عااام والمكتبااة ا يؤماال
والقيم التنظيمية في المدارس األساسية الخاصة. كماا وتساتمد الدراساة  القيادة متعددة العواملموضوع 

أهميتهاااا مااان كونهاااا تقااادم إطاااارا نظرياااا عااان متغيااارات الدراساااة. يمكااان أن تكاااون هاااذه الدراساااة منطلقاااا 
ات صالة وأداتاين تاام التأكاد ماان ألبحااث ودراساات أخاارى بماا تاوفره ماان أدب نظاري ودراساات سااابقة ذ

 صدقهما وثباتهما لجمع البيانات.

 التطبيقية:الدراسة أهمية 
أن تفيااد نتااائج هااذه الدراسااة مااديري الماادارس األساسااية الخاصااة فااي العاصاامة عمااان ماان  يؤمال

مال التنظيمياة لالرتقااء بالعالقيم  ممارسةودرجة  القيادة متعددة العواملخالل تعرف درجة العالقة بين 
القيااادة متعااددة توجيااه القااائمين علااى السياسااة التربويااة والتعليميااة إلااى أهميااة و التربااوي فااي مدارسااهم، 

القااايم التنظيميااة السااائدة فاااي الماادارس األساساااية الخاصااة لتحقياااق  ممارسااةوعالقتهااا بدرجاااة  العواماال
 األهداف والغايات المنشودة.

 :اإلجرائيةمصطلحات البحث 
يقصد بها القيادة التبادلياة والقياادة التحويلياة والقياادة المتسااهلة، و يماا : ملالقيادة متعددة العوا

 يأتي تعريفات لهذه األنماط من القيادة: 
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ُعرفت بأنها عملية يسعى من خاللها القائد والعاملون إلى النهوض كل منها  التحويلية: القيادة
 (.Northouse،0283باآلخر للوصول إلى أعلى مستويات الدافعية واألخال  )

هذا الانمط مان القياادة بأناه مبناي علاى عالقاة التباادل االقتصاادي باين  يعرف التبادلية: القيادة
القائد والعاملين فالقائاد يشاجع علاى االتساا  والتوحاد ماع المنظماة بواساطة إعطااء المكافا ت العرضاية 

 (.Alayasrah,2008)والسلبية االيجابية 

ة عدم التدخل إذ يترك الحبل على الغارب إذ يترك للعااملين حرياة قياد : وهيالمتساهلة القيادة
المنظماة بادون التصرف وقد يعود ذلك إلى عدم المقدرة على اتخااذ القارار أو عادم المعرفاة فهاو يتارك 

اإلحبااااااط وعااااادم احتااااارام شخصاااااية القائاااااد وهاااااي أقااااال األنمااااااط القيادياااااة بن و توجياااااه  يشاااااعر العاااااامل
 (.(Freijat,2016فاعلية

: هاي الخصاائت الثابتاة نسابيا للمحايط الاداخلي للمنظماة التاي يادركها أعضااء م التنظيميةةالقي
 (.Almuqaddam,1994المنظمة ويعيشونها ويعبرون عنها )

 حدود الدراسة:
 المعلمون والمعلمات في المدارس األساسية الخاصة.الحدود بشرية : 
 :محافظة العاصمة األردنية عمان. الحدود المكانية 
  0281/ 0287: الفصل الدراسي الثاني للعام د زمانيةالحدو 

 االرتباطي.  المسحي تم استخدام المنهج :منهجية الدراسة
 مجتمع الدراسة:
مجتمع الدراسة من جميع المعلمين والمعلماات بالمادارس االساساية الخاصاة فاي محافظاة  تكون 

( معلمااااا ومعلمااااة وفااااق 02578( والبااااالد عااااددهم )0287-0286العاصاااامة عمااااان للعااااام الدراسااااي )
 احصائيات وزارة التربية والتعليم.

 عينة الدراسة: 
باالرجوع إلاى جادول وذلاك ( معلماا ومعلماة، 573تم اختيار عيناة عشاوائية بسايطة تكونات مان )

 (. Krejci & Morgan,1970مورجن )و تحديد حجم العينة من حجم المجتمع الذي أعده كرجسي 
 اداتا الدراسة: 

فولياو وبااس أادة متعاددة العوامال التاي أعادها و للقيا( MLQ-X5) ة بترجمة اساتبانةالباحث قامت
(Avolio & Bass,2004) 
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 (:MLQ-5Xصدق أداة الدراسة األولى: استبانة القيادة متعددة العوامل)

، (MLQ-5Xلتأكااااد ماااان صااااد  أداة الدراسااااة األولااااى اسااااتبانة القيااااادة متعااااددة العواماااال)ا تاااام
إذ قامااات الباحثاااة بترجماااة األداة إلاااى اللغاااة العربياااة وتكييفهاااا وفقاااا) للبيئاااة ، صاااد  المحتاااوى باساااتخدام 

( مان والخباراء والمختصااين الترباويين فاي اإلدارة التربويااة، فاي الجامعااات 82األردنياة وعرضاها علااى )
األردنية. وقامت الباحثة باألخذ بمالحظاتهم وصضافاتهم والتعديالت التي تتعلق بصياغة كل فقارة وبماا 
يتناسب والمقياس األصلي والبيئة األردنية معاا) وقاد عادت موافقاة الخباراء علاى صاد  المضامون لكال 

ساتبانة القياادة إمؤشارا علاى صاد  كال فقارة واساتقرت ( فاأكثر %12فقرة من فقارات المقيااس وبنسابة )
( 56مان ) متعددة العوامل بصورتها النهائية على ما هي عليه دون حذف أي فقرة من فقراتها المكونة

 فقرة. 
 (:MLQ-5Xاستبانة القيادة متعددة العوامل")“ثبات أداة الدراسة األولى: 

تم التأكاد مان ثباات أداة الدراساة األولاى القياادة متعاددة العوامال لادى ماديري المادارس األساساية 
-test)طريقااة االختبااار وصعااادة االختبااارعاان الخاصااة فااي العاصاامة عمااان ماان وجهااة نظاار المعلمااين 

retest): مان خاار  ومعلماة ( معلماا) 03مان ) مكوناة اساتطالعّية،تّم تطبياق االساتبانة علاى عّيناة  إذ
عينااة الدراسااة، وبعااد مااارور أساابوعين علااى التطبياااق األول جاارى أعااادة تطبياااق االسااتبانة علااى أفاااراد 

ام معاماال باسااتخدالعينااة أنفسااهم ماارة أخاارى وتاام حساااب معاماال االرتباااط بااين التطبيقااين األول والثاااني 
( 8الفاا لتتساا  الاداخلي والجادول ) –كماا تام إساتخدام معادلاة كروبناا    (Pearson)ارتباط بيرساون 
  يوضح ذلك.

متعددة العوامل بطريقتي االختبار وإعادة االختبار واالتساق  استبانة القيادةمعامالت ّثبات  (1) الجدول
 الداخلي

رونباخ ألفاك معامل ارتباط بيرسون  النمط القيادي الرقم  
 0.86 2010 القيادة التحويلية 8
 0.85 2012 القيادة التبادلية 0
 0.89 2072 القيادة المتساهلة 5

  0.84 الّدرجة الكلّية

 األداة الثانية: استبانة القيم التنظيمية 

ساات قامت الباحثة بتطوير استبانة القيم التنظيمية باالعتمااد علاى األدب النظاري الترباوي والدرا
 (.  Jabarin,2014(، ودراسة )Aljaafreh,2010السابقة ومنها دراسة )
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 صدق أداة الدراسة الثانية: "استبانة القيم التنظيمية 
تاااام التأكااااد ماااان صااااد  األداة بهيجاااااد الصااااد  الظاااااهري، إذ قاماااات الباحثااااة بعاااارض االسااااتبانة 

لياات العلاوم التربوياة، وذلاك عشر محكما من أعضااء هيئاة التادريس فاي كإثني بصيغتها األولية على 
للحكم على مدى صالحية الفقرات، وهل هي بحاجة إلى تعاديل، وماا التعاديل المقتارح لهاا )إن وجاد(، 

( مااان المحكماااين فاااأكثر، وتااام إجاااراء %12إذ تااام اإلبقااااء علاااى الفقااارات التاااي حصااالت علاااى موافقاااة )
ة بصاااايغتها النهائيااااة مكونااااة التعااااديالت التااااي اقترحهااااا المحكمااااون علااااى الفقاااارات وأصاااابحت االسااااتبان

 ( فقرة، بعد حذف ست فقرات.02من)
 ثبات أداة الدراسة الثانية: "استبانة القيم التنظيمية "

الماادارس األساسااية فااي العاصاامة  فاايالقاايم التنظيميااة "تاام التأكااد ماان ثبااات أداة الّدراسااة الّثانيااة 
 ماان (test-retest)دة االختبااار( ، باسااتخدام طريقااة )االختبااار وصعااا"عمااان ماان وجهااة نظاار المعلمااين

معلماة مان خاار  عّيناة الّدراساة إذ معلماا  و ( 03على عّينة اساتطالعّية مكّوناة مان ) هاخالل تطبيق
طبّقاات االسااتبانة علااى أفرادهااا وبعااد ماارور أساابوعين جاارى إعااادة تطبيااق االسااتبانة علااى أفااراد العّينااة 

إرتباااط بيرسااون األّول والثّاااني باسااتخدام معاماال أنفسااهم وتااّم حساااب معاماال االرتباااط بااين الّتطبيقااين 
(Pearson)( 0.87، وكانت الدرجة الكلية لمعامل ارتباط بيرسون.) 

 المعالجة اإلحصائية 

تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ،لتجابة عن السؤالين األول والثاني .8
 والرتب والدرجة.

استخدام معامل ارتباط بيرسون والجداول اإلحصائية لتعرف لتجابة عن السؤال الثالث تم  .0
 وبين القيم التنظيمية.الداللة المعنوية لقيمة معامل االرتباط بين درجات القيادة متعددة العوامل 

العاصمة عمان األساسية الخاصة في المدارس  في درجة ممارسةاألنماط القيادية تم تحديد .5
 من وجهة نظر المعلمين بتطبيق المعادلة اآلتية:القيم التنظيمية  ممارسة ودرجة

 
 

 (2.33- 1وبذلك يكون المستوى المنخفض من )
 (3.67 – 2.34ويكون المستوى المتوسط من )

 .(5-3.68والمستوى المرتفع من )

4 
3 

 = 1.33 ىالمد
القيمة الدنيا  – العليا للبديلالقيمة     

 عدد المستويات للبديل  

5 – 1 
3 

= = 
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 إجراءات الدراسة

تحديااد مجتمااع الدراسااة وعينتهااا المتمثلاااة فااي المعلمااين والمعلمااات العاااملين فااي المااادارس  بعااد
بتوزياع االساتبانتين ألساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان وصعداد أداتي الدراسة قامت الباحثة ا

وتحليلها إحصائيا، ثم عرض النتاائج ومناقشاتها وتقاديم  البياناتجمع على أفراد العينة. قامت الباحثة ب
 التوصيات في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها.

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول الذي نصه: "ما درجةة ممارسةة مةديري المةدارس 

 من وجهة نظر المعلمين؟ للقيادة متعددة العواملاألساسية في العاصمة عمان 
الدرجاة لتجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارياة والرتاب و 

لفقرات استبانة القيادة متعددة العوامل لمديري المادارس األساساية الخاصاة فاي محافظاة العاصامة مان 
 ( ُيبين ذلك.2وجهة نظر المعلمين، والجدول)

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات استبانة القيادة متعددة ( 2الجدول )
 .تنازليا   رتبةدارس األساسية الخاصة من وجهة نظر المعلمين العوامل لدى مديري الم

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري 

 القيادة التحويلية
 مرتفعة 8 0.87 4.33 يؤكد أهمية امتالك حس جماعي برسالة المدرسة. 54

 مرتفعة 0 0.83 4.28 يتحدث المدير عن قيمه ومعتقداته األكثر أهمية. 6

 مرتفعة 5 0.86 4.24 يتحدث بحماس عما يجب تحقيقه. 85

 مرتفعة 4 0.89 4.22 يؤكد على اإلحساس القوي بالغرض مما يعكس إدارة قيادية صلبة 84

 مرتفعة 3 0.93 4.21 يعمل من أجل مصلحة الجماعة متجاوزا مصلحته الشخصية. 81

 مرتفعة 7 1.08 4.13 يتحدث بتفاؤل عن المستقبل. 2

يعتبرني شخصا) لديه احتياجات، ومقدرات، وطموحات مختلفة عن  02
 اآلخرين.

 مرتفعة 1 1.00 4.09

 مرتفعة 82 1.02 3.97 يقضي وقتا) في التعليم والتدريب. 83

 مرتفعة 84 0.98 3.62 يعيد المدير فحت االفتراضات الناقدة للتأكد من مالءمتها ألي مقياس 0

 متوسطة 83 1.09 3.67 اء في نفسي ألني مرتبط به بكونه مديري.يغرس الكبري 82

 متوسطة 86 1.01 3.66 يقدم رؤية مقنعة عن مستقبل المدرسة. 06

 متوسطة 81 1.21 3.65 يسعى للحصول على وجهات نظر مختلفة عند حل المشكالت. 1

تم يأخذ في االعتبار اآلثار األخالقية المترتبة على القرارات التي ي 05
 اتخاذها

 متوسطة 00 1.05 3.52

 متوسطة 06 1.08 3.40 يتصرف بطر  تعزز احترام المعلمين له. 08

 متوسطة 07 1.11 3.34 يعاملني بوصفي فردا) وليس عضوا) في الجماعة 82

 متوسطة 02 1.05 3.26 يظهر إحساسا) بالقوة والثقة. 03
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 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري 

 متوسطة 50 1.11 3.06 بات.يقترح طرقا جديدة للنظر في كيفية إكمال الواج 50

 متوسطة 58 1.20 3.06 يساعدني في تطوير نقاط ضعفي. 58

 متوسطة 55 1.18 2.87 يظهر الثقة بأن األهداف ستتحقق. 56

 متوسطة 54 1.18 2.73 يمنحني فرصة النظر إلى المشكالت من زوايا مختلفة. 52

 متوسطة 0.65 3.64 الدرجة الكلية
 يةنمط القيادة التبادل

 مرتفعة 6 0.96 4.17 يوضح ما يتوقع أن يحصل عليه الفرد عند تحقيق أهداف األداء. 86

 مرتفعة 2 1.03 4.03 يتابع المسؤول عن تحقيق أهداف األداء ويناقشه. 88

 مرتفعة 88 0.91 3.94 ينتظر حدوث الخطأ قبل اتخاذ أي أجراء. 80

 مرتفعة 85 0.97 3.72 تقدم اإلدارة مساعدة لي مقابل جهودي 8

 متوسطة 87 1.00 3.66 يتدخل المدير عندما تتفاقم المشكالت فقط. 5

 متوسطة 82 1.07 3.58 يتابع جميع األخطاء. 04

 متوسطة 02 1.01 3.57 يظهر اعتقادا) ثابتا) "بعدم تصليح الشئ إذا لم يكن مكسورا) ". 87

 متوسطة 08 1.00 3.54 ير المتبعة.يركز ُجل اهتمامه على األخطاء لتصويبها وفق المعاي 4

يوجه انتباهي حين وقوع اإلخفاقات بهدف تلبية المعايير المطلوبة  07
 للعمل الصحيح.

 متوسطة 05 1.04 3.50

 متوسطة 03 1.13 3.43 يبين أن المشكالت يجب أن تكون مزمنة قبل اتخاذ أي أجراء. 02

 متوسطة 01 1.13 3.31 لشكاوى واإلخفاقات.يركز جل اهتمامه على التعامل مع األخطاء، وا 00

 متوسطة 52 1.22 3.15 ُيعبر عن رضاه عندما تتحقق التوقعات. 53

 متوسطة 0.69 3.63 الدرجة الكلية
 نمط القيادة المتساهلة

 مرتفعة 80 1.07 3.95 يتجنب اتخاذ القرارات. 01

 متوسطة 04 1.04 3.46 يتجنب التدخل عندما تطرأ أمور ايجابية مهمة. 3

 متوسطة 53 1.25 2.63 يؤخر اإلجابة عن األسئلة الُملحة. 55

 متوسطة 56 1.25 2.62 يغيب عند الحاجة إليه أوقات األزمات والمشكالت 7

 متوسطة 0.75 3.59 الدرجة الكلية

 القيادة التحويلية: 
األساساية الخاصاة  القيادة التحويلية لدى مديري المدارس نمطالنتائج أن درجة ممارسة  أظهرت

( واالنحاااااراف معيااااااري 5064فاااااي العاصااااامة عماااااان كانااااات متوساااااطة، إذ بلاااااد المتوساااااط الحساااااابي )
(،هاذا وجاااءت األبعاااد بااين الاادرجتين المتوسااطة والمرتفعااة، وقااد تعاازى هااذه النتيجااة إلااى اعتقاااد 2063)

ي يرضاااي المعلماااين باااأن المااادير يمتلاااك بعاااض خصاااائت القائاااد التحاااويلي، لكااان لااايس بالمساااتوى الاااذ
ضعف مقدرتهم علاى دفاع المعلام، أو زياادة وعياه بأهمياة  إلى تطلعات المعلمين، وقد يعود سبب ذلك

النتاجات المتحققة، أو عدم التمكن من تعريفه باألساليب المناسابة لتحقيقهاا، األمار الاذي يمناع المعلام 
فاي  وجااءت مدرسة.المن تجاوز مصالحه الشخصية وعدم السعي لبذل جهود إضا ية لتحقيق أهداف 

( التااي نصاات علااى " يؤكااد أهميااة امااتالك حااس جماااعي برسااالة المدرسااة." 54الرتبااة األولااى الفقاارة )
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يعاااازى ذلااااك أن الماااادير يااااؤمن بالعمااااال  دوقااااا (2017( وانحااااراف معياااااري )4055بمتوسااااط حسااااابي )
لعمااال الجمااااعي، وأن العمااال الفاااردي ال يصااال بالمدرساااة الاااى تحقياااق أهااادافها لاااذلك يظهااار بسااالوكه ا

 الجماعي.
( التي نصت على " يظهر الثقة بأن األهداف ستتحقق." 56وفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة )

(، وبدرجة متوسطة. قد تعزى هذه النتيجة أن ليس 8081( وانحراف معياري )0017بمتوسط حسابي )
حداث بما يكفي بصدد اال ال) للمدير رؤية واضحة ومقنعة عن مستقبل المدرسة، وليس متفائ

 المستقبلية.
  التبادلية:القيادة 
لقياادة التبادلياة الانمط عماان درجة ممارسة مديري المدارس األساسية الخاصة في العاصامة  نأ

( وجاااءت المتوسااطات الحسااابية 2062( وانحااراف معياااري )5065كاناات متوسااطة، بمتوسااط حسااابي )
معلماين أن المكافاأة مقروناة بهنجااز العمال لألبعاد في الدرجة المتوسطة، وقاد يعازى ذلاك إلاى اعتقااد ال

وخصوصااا أن الماادارس خاصااة والفكاار السااائد أنهااا تتبااع نظااام المكافاا ت، وقااد يعااود الساابب العتقاااد 
 المدير أن المعلمين في المدرسة ما زالوا يحفزون من خالل الثواب والعقاب.

ع أن يحصاال عليااه ( التااي نصاات علااى " يوضااح مااا يتوقاا86وجاااءت فااي الرتبااة األولااى الفقاارة )
(، وبدرجااااة 2026( وانحااااراف معياااااري )4087الفاااارد عنااااد تحقيااااق أهااااداف األداء." بمتوسااااط حسااااابي )

أن الماادير يضااع معااايير مساابقة لتحقيااق األهااداف ممااا يجعاال  إلااى . وقااد تعاازى هااذه النتيجااةمرتفعااة
ون العامااال العااااملين علاااى دراياااة ومعرفاااة بماااا سااايحققونه، ويضاااع نظاااام للمكافااا ت وللعقوباااات، لاااذا يكااا

( التااي نصاات علااى " ُيعباار 53الرتبااة األخياارة جاااءت الفقارة )فااي رفاة مساابقة بمااا عليااه أن يعمال. و بمع
(، وبدرجاة 8000( وانحاراف معيااري )5083عن رضااه عنادما تتحقاق التوقعاات..." بمتوساط حساابي )

هم عناادما ن فااي الماادارس الخاصااة ال يباادون رضااايأن الماادير إلااى تعاازى هااذه النتيجااة  دقااو  متوسااطة.
 عليها، أو أن تحقيق التوقعات تحصيل حاصل بالنسبة لهم. فاتهمكاتتم متحقق األهداف حتى ال 

 القيادة المتساهلة:
أن درجة ممارسة مديري المدارس األساسية الخاصة لفقرات نمط "القيادة التساهلية" عماان مان  

( باانحراف معيااري 5032لحسابي )وجهة نظر معلمي هذه المدارس كانت متوسطة. إذ بلد المتوسط ا
لاام  ة( وقاد يعاازى ذلااك إلااى إدراك ماديري الماادارس األساسااية الخاصااة أن نماط القيااادة المتساااهل2073)

يعد األسلوب األمثل لرفع كفاءة العمل، ولكنه قد يتبع أحيانا)، وقد يعازى السابب أن المادارس الخاصاة 
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ة خاصااة ال يتاارك األمااور علااى الغااارب فااي تتبااع أساالوب المكافااأة والعقاااب فالماادير كصاااحب مدرساا
اغلب األوقاات، بال يتجاه إلاى أسالوب الثاواب والعقااب، وقاد يساتخدم  الانمط المتسااهل أحياناا إذا كاان 

 الراتابربماا بسابب قلاة  ةاحب المدرسة ودافعيتاه للعمال قليلاكباقي المعلمين ولم يكن ص ا) المدير موظف
ال يرى هناك ضرورة للتادخل فاي شاؤون المعلماين، وقاد تعازى أو عدم االنتماء للمدرسة، أو ربما ألنه 

هاااذه النتيجاااة إلاااى أن المااادير المتسااااهل فاااي بعاااض األحياااان ال يرغاااب فاااي تحمااال المساااؤولية، فيتااارك 
، وال د والمتفاار المعلماين ياديرون شااؤونهم بأنفساهم ويتحملاون مسااؤولية أعماالهم ، ويقاف موقااف المحايا

ف ذا طلاااب مناااه ذلاااك، وربماااا جااااءت هاااذه النتيجاااة بسااابب ضاااعيتااادخل فاااي نشااااطات المعلماااين، إال إ
التاي يعانيهاا، أو إهمالاه لابعض األعماال والمهماات أو كثارة األعبااء  اندفاعه للعمل ، نتيجة الضاغوط

 اإلدارية المكلف بها  والتي تحول دون  قيامه بهنجاز األعمال بالشكل المطلوب.
على " يتجنب التدخل عندما تطرأ أمور ( التي نصت 3وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )

(، قد تعزى هذه النتيجة أنه يرى 8024( وانحراف معياري )5046ايجابية مهمة." بمتوسط حسابي )
 أن ال حاجة للتدخل الن االمور إيجابية وتسير على ما يرام. وقد تكون لثقة القائد بالعاملين.

يغيب عند الحاجة إليه أوقات لى "( التي نصت ع7جاءت الفقرة ) وفي الرتبة األخيرة  
 إلى ( قد تعزى هذه النتيجة8003( وانحراف معياري )0060األزمات والمشكالت." بمتوسط حسابي )

 شعور القائد بضرورة وجوده عندما تتأزم المشكالت وأن غيابه يزيد من تفاقم المشكالت.

 ، ودراسة الجعمي(Khasawneh,2012) الخصاونةدراسة نتائج هذه الدراسة مع نتائج اتفقت 
(Aljamie,2014) .بالدرجة المتوسطة وجاءت  ةجاءت المتوسطات الحسابية لألنماط الثالث إذ

القيادة )( وفي الرتبة االخيرة القيادة التبادلية)بالرتبة األولى )القيادة التحويلية( وبالرتبة الثانية 
 المتساهلة(. 

القيم التنظيمية  ممارسةني الذي نصه: ما درجة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثا
 لمديري المدارس األساسية في العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين؟

درجة توافر و لتجابة عن هذا السؤال تم استخرا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
( 5نظر المعلمين والجدول )القيم التنظيمية لمديري المدارس األساسية في العاصمة عمان من وجهة 

 يبين ذلك.
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والرتب والدرجة الستبانة القيم التنظيمية  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات( 3الجدول )
 .تنازليا   رتبة لدى مديري المدارس األساسية من وجهة نظر المعلمين

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 8 0.91 4.22 قيق أهداف المدرسة وصن تعارضت مع أهدافه الشخصيةتح 1

 مرتفعة 0 0.97 4.10 أعطاء فرصة للمعلمين لطرح أفكار جديدة لتطوير العمل 82

 مرتفعة 5 1.00 3.99 التعامل مع المعلمين بكل احترام 85
 مرتفعة 4 0.86 3.93 متبادلة بينه وبين المعلمين غرس ثقة 01

 مرتفعة 4 0.98 3.93 دون استثناء على المعلمينزيع المهمات تو  3
 مرتفعة 6 1.09 3.83 خالل معايير موضوعية. المعلمين منتقويم أداء  4

 مرتفعة 7 0.85 3.80 صراحة المدرسية بكلمناقشة المعلمين باألمور  07

 مرتفعة 1 1.08 3.76 مع المعلمين عالقات وديةإقامة  84

 مرتفعة 2 0.89 3.74 للمعلم المقصر في عمله توجيه النقد 06

 متوسطة 82 0.82 3.66 دون أي توجيه من اآلخرين القيام بأعماله 05
04 

بذل جهود كبيرة لتطوير مقدرات المعلمين من أجل تحقيق أكبر قدر 
 متوسطة 88 0.85 3.63 .من الكفاءة

 متوسطة 80 0.83 3.61 تقويم أداء المعلمين بعيدا عن الضغوط االجتماعية 00

 متوسطة 85 1.11 3.59 تجنب اتخاذ قراراته بأسلوب متحيز. 6
 متوسطة 84 1.08 3.58 القيام بعمله اإلداري باستقاللية. 82

 متوسطة 83 1.02 3.56 تعاون مع المعلمين أثناء تأديتهم ألعمالهم إقامة أجواء 86

 توسطةم 86 0.79 3.54 مشاركة المعلمين في صناعة القرار 03

 متوسطة 87 1.07 3.51 قراراته دون أي تأثير خارجي اتخاذ جميع 02

 متوسطة 81 0.71 3.34 الوظيفي للمعلمين تحقيق األمن 02
 متوسطة 82 0.65 3.27 في عمله التي تؤثرالتحرر من بعض التقاليد االجتماعية  08

 متوسطة 82 0.57 3.27 التقويم المختلفةالتعامل بموضوعية مع عمليات  88
 متوسطة 08 0.57 3.25 العاملين بدون تمييز األعمال بينتوزيع  8

 متوسطة 00 0.55 3.23 على جميع المعلمين. اإلدارية المتخذةتطبيق القرارات  5

 متوسطة 05 0.58 3.20 التعامل مع المعلمين بانفتاح 2

83 
في  خالل مشاركتهمتقوية عالقاته االجتماعية مع المعلمين من 
 متوسطة 05 0.72 3.20 مناسباتهم االجتماعية

 متوسطة 03 0.64 3.17 اإلدارية بشفا يةتطبيق التشريعات  80
 متوسطة 06 0.63 3.16 لها.االهتمام بمشكالت المعلمين إليجاد الحلول المناسبة  87

 متوسطة 07 0.57 3.15 عادل. المعلمين بشكلجميع  المادية علىتوزيع الحوافز  0

 متوسطة 01 0.52 3.13 عند اتخاذ القرارات ب المحسوبيةتجن 7

 متوسطة 02 0.62 3.08 .مكافأة األداء المتميز للمعلمين 81

 متوسطة 0.45 3.55 الدرجة الكلية
( الى أن درجة ممارسة مديري المدارس االساسية للقيم التنظيمية 5تشير النتائج في الجدول )

( بانحراف معياري 5.33ة، إذ بلد المتوسط الحسابي )من وجهة نظر المعلمين كانت متوسط
وقد يعود ذلك الى أن جميع الديانات السماوية تدعو للتحلي بالقيم واألخال  الحميدة التي (، 2.43)
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ترفع من شأن العامل أينما كان، فكي  إذا كان معلما وريثا لألنبياء وحامل رسالة سامية، وأيضا 
( والتي نصت 1في الرتبة األولى الفقرة ) وجاءت وأخالقهم.ميزهم قيمهم عاداتنا وتقاليدنا كعرب ما ي

( 4000على " تحقيق أهداف المدرسة وصن تعارضت مع أهدافه الشخصية." بمتوسط حسابي )
وقد يعزى ذلك أن المدارس الخاصة من أولوياتها تحقيق  (، وبدرجة مرتفعة،2028وانحراف معياري )

اف المدير الشخصية، كونها مؤسسة ربحية تسعى لتحقيق أهدافها أهدافها وأن تعارضت مع أهد
فأن الخوف على وظيفته يجعله العاملين، عدد من الطلبة، وأن المدير موظف كباقي  أكبرلجذب 

وهذه ظاهرة صحية تحقيق  تعارضت،يقدم أهداف المدرسة الخاصة على أهدافه الشخصية وأن 
 . دير الشخصيةأهداف المدرسة ولو على حساب أهداف الم
"  .( والتي نصت على " مكافأة األداء المتميز للمعلمين81وفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة )

وقد يعزى ذلك إلى أن المدارس  ( وبدرجة متوسطة.2060( وانحراف معياري)5021بمتوسط حسابي )
ن العقود بالمدارس الخاصة ال تكافئ دائما األداء المتميز بالدرجة التي يسعى لها المعلم وذلك أ

 .الخاصة سنوية قد ال تجدد العقد حتى ال تتحمل أعباء إضا ية للمعلمين
باإلجابة عن السؤال الثالث والذي ينص على: هل هناك عالقة ارتباطية ة النتائج المتعلق

( بين القيادة متعددة العوامل لدى مديري المدارس α≤0.0.ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 في العاصمة عمان ودرجة توافر القيم التنظيمية؟األساسية 

لتجابة عن هذا السؤال تم ايجاد معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية الستبانة )القيادة 
 ( ُيبين ذلك:4متعددة العوامل( وأبعادها والدرجة الكلية الستبانة )القيم التنظيمية( والجدول )

يرسون( بين الدرجة الكلية الستبانة القيادة متعددة العوامل والدرجة )ب قيم معامالت االرتباط( 4الجدول )
 يمية.الكلية الستبانة القيم التنظ

 القيم التنظيمية                     
 الدرجة الكلية للقيم التنظيمية القيادة متعددة العوامل
 2076** التحويلية
 2072** التبادلية
 2043 المتساهلة

 **2074 لقيادة متعددة العواملالدرجة الكلية ل
 (α≤ 2028** دالة عند )

 2028( وجود عالقاة ارتباطياة إيجابياة ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى )4يتبّين من الجدول )
≥α بااين الدرجااة الكليااة للقيااادة متعااددة العواماال والدرجااة الكليااة للقاايم التنظيميااة إذ بلغاات قيمااة معاماال )

( α≤ 2028عالقة ارتباطياة إيجابياة ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى )(، كما وجدت 2074االرتباط )
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قاايم التنظيميااة، إذ تراوحاات قاايم معااامالت والدرجااة الكليااة للبااين الدرجااة الكليااة للقيااادة متعااددة العواماال 
وقد يعود ذلك إلاى تاأثير هاذه األنمااط الثالثاة بأبعادهاا المتعاددة (. 2.74( و )2.43االرتباط ما بين )

جااة تاوافر القاايم التنظيمياة وياانعكس هاذا علااى أداء المادير وكفاءتااه بماا تتضاامنه هاذه القاايم ماان إلاى در 
شاافا ية وعدالااة وثقااة واسااتقاللية واهتمااام بااالمعلمين وقاايم أخالقيااة وصنسااانية وبالتااالي ياانعكس علااى أداء 

تااوازي المعلمااين والنهااوض بالمدرسااة للمسااتوى المطلااوب، وتحقيااق األهااداف. وقااد يعااود الساابب إلااى 
حاجاااات األفاااراد والمنظماااة التربوياااة للقااايم التنظيمياااة حاجاااات المجتمعاااات لهاااا، الن تكامااال المنظماااة 

يعتمد علاى المنظوماة القيمياة لادى المنظماة التربوياة وفقادانها يعارض المنظماة والعااملين تها واستمراري
 لالرتباك والحيرة والتخبط، مما يؤدي إلى عدم االستقرار.

 التوصيات 
 النتائج السابقة التي تم التوصل إليها فأن الباحثة توصي باآلتي:  في ضوء

 فاااي الساااؤال األول أن درجاااة ممارساااة األنمااااط القيادياااة لااادى ماااديري المااادارس نتاااائج أظهااارت ال
األساسااية الخاصااة فااي العاصاامة عمااان كااان متوسااطا، وبغاارض رفااع هااذه الدرجااة إلااى المسااتوى 

باارامج تدريبيااة وعقااد مااؤتمرات وعقااد ناادوات  بهعااداد الباحثااة المطلااوب وصلااى درجااة أعلااى توصااي
 .ةباألنماط القيادية الثالثعمل ونشر كتيبات ونشرات وأدلة تعنى بتثقي  المديرين الجدد  وورش

 فاااي الساااؤال الثااااني أن درجاااة ممارساااة القااايم التنظيمياااة فاااي المااادارس األساساااية نتاااائج أظهااارت ال
رفااع هااذه الدرجااة إلااى المسااتوى المطلااوب  الخاصااة فااي العاصاامة عمااان كااان متوسااطا، وبغاارض

عمال  بارامج تدريبياة وعقاد ماؤتمرات وعقاد نادوات وورش بهعادادالباحثاة  وصلى درجة أعلاى توصاي
العمليااة  فااي، وأثرهااا وممارساااتها تتعلااق بتوضاايح مفاااقيم القاايم التنظيميااة ونشاار كتيبااات ونشاارات

 التربوية.

 صااة توصااي الباحثااة بااهجراء دراسااات مماثلااة أجرياات هااذه الدراسااة علااى الماادارس األساسااية الخا
 على التعليم الثانوي والتعليم العالي. 

 .إجراء دراسات حول األنماط القيادية وربطها بمتغيرات أخرى 
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