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  فيدرجة ممارسة مديري مدارس محافظة البلقاء ومديراتها لنموذج ليثوود وجانتزي 

  القيادة التحويلية من وجهة نظر معلميهم ومعلماتهم

  *عبداهللا محمد أبو تينة، وأسامة محمد عبيدات، وسامر عبدالكريم خصاونة

  

  لخصم

لقاء ومديراتها لنموذج ليثوود وجانتزي في القيادة هدفت هذه الدراسة إلى تعرف درجة ممارسة مديري مدارس محافظة الب
 معلماً ومعلمة شاركوا في هذه 340وقد تكونت عينة الدراسة من . التحويلية من وجهة نظر معلمي تلك المحافظة ومعلماتها

 وجانتزي في وقد توصلت الدراسة إلى أن المديرين يمارسون نموذج ليثوود. الدراسة من خالل اإلجابة عن أسئلة استبانتها
كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً . القيادة التحويلية بدرجة متوسطة من وجهة نظر معلميهم ومعلماتهم

أما أثر المرحلة الدراسية . بين المعلمين والمعلمات في تحديدهم لدرجة ممارسة مديريهم للقيادة التحويلية لصالح المعلمات
كما توصلت الدراسة إلى أن المعلمين والمعلمات من ذوي الخبرات القليلة .  لصالح المدارس األساسيةفقد كان داالً إحصائياً

والمتوسطة حددوا درجة ممارسة أعلى للقيادة التحويلية لمديريهم في مجاالت القيادة التحويلية الستة من زمالئهم من ذوي 
  .الخبرات الطويلة

  .تحويلية، القيادة التغييرية، نموذج ليثوود وجانتزي القيادة، القيادة ال:الكلمات الدالة

  

  مقدمــةال. 1
  

لعل الدعوات المتعالية المنادية باإلصالح في المنظمات 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتربوية في األردن، وما 

ه الدعوات من تحديات تكنولوجية وثقافية واجتماعية ذيالزم ه
ى بظالله على مدارسنا األردنية واقتصادية تنموية، قد ألق

ه الدعوات من تغير ذولعل ما يرافق ه. بمراحلها المختلفة
وتطور في كثير من المفاهيم والنظريات التربوية دولياً 
وإقليمياً وعربياً قد زاد من صعوبة دور تلك المدارس وتعقده، 
بوصفها مؤسسات تربوية اجتماعية يتوقع منها لعب دور 

  .  ال المستجيب التابعالمؤثر المواكب
ولما كان استقراء األدب التربوي العالمي يبين ما درج 

ا األدب من وصف لدور محوري لمدير المدرسة في ذعليه ه
عمليات اإلصالح المدرسي، وإعادة الهيكلية التنظيمية 

ا السياق من ذللمدرسة، وقيادة التغيير فيها؛ فإن االعتقاد بأن ه
ادة الهيكلية التنظيمية للمدرسة يحتاج التغيير واإلصالح وإع

فالقيادة التحويلية . إلى قادة تحويليين لنجاحه بات أمراً مسوغاً
تزيد من فرصة بناء مستوى عال من االلتزام والوالء 

الوظيفي لدى المعلمين والثقة بمديريهم، مما يمكنهم من 
االستجابة اإليجابية ألجندة اإلصالح على المستوى المدرسي 

ه األجندة من تعقد وتقلب ذغم ما يمكن أن تتصف به هبر
  .(Barnett, McCormick and  Conners, 2001)وغموض 

ويظهر السياق التاريخي لنظرية القيادة التحويلية بداية 
 أثناء -1973 في عام - (Downton)بزوغها على يد دونتون 

 دراسته للفروق بين القادة الثوريين والمتمردين واإلصالحيين
 اعتباره إال على ذإال أن تطور هذه النظرية لم يأخ. والعاديين

ي مايز بين القادة ذ ال-1978 في عام -  (Burns)يد بيرنز 
 االستثنائيين - والقادة التحويليين - العاديين–التبادليين 

(Barnett, McComick, and Conners, 2001) . ولقد شكلت
 (Bass)لبة لباس أرضية مفاهيمية ص (Burns)أعمال بيرنز 

 نظرية رسمية للقيادة التحويلية 1985ي قدم في عام ذال
ج ومقاييس للعناصر المكونة ذوالقيادة التبادلية، إضافة إلى نما
 ;Bass, 1998)ج متكامل للقيادة ذللسلوك القيادي، وانتهاء بنمو

Bass and Avolio, 1994).  
ورفاقه (Leithwood) أما في السياق المدرسي فيعد ليثوود 

أول من درسوا القيادة التحويلية في سياقها المدرسي في نهاية 
الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن المنصرم انطالقاً من 

 ,Leithwood and Jantzi)ولقد طور ليثوود وجانتزي . كندا

 (Bass)ج القيادة المتكامل لباس ذ مستندين إلى نمو(1996
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جاً يتالءم ذنمو (Bass, 1985; Bass and Avolio, 1994)ورفاقه 
. ج القيادة المدرسية التحويليذوالسياق المدرسي يدعى نمو

لك ذج إجرائياً بأنها ذوتعرف القيادة التحويلية في هذا النمو
ي يتصف فيه مدير المدرسة باندماجه ذالنمط من القيادة ال

والمعلمين في عالقات تستحثهم إلى تجاوز اهتماماتهم الفردية 
 ,Miles)لسعي نحو تحقيق أهداف مدرسية عليا تقاد بالقيم وا

ج القيادة المدرسية التحويلي من أبعاد ذويتكون نمو. (2002
ج المالئم، ذتحديد الرؤية وتوضيحها، وتوفير النمو: ستة هي

ورعاية التزام جماعي بأهداف المجموعة، وتوفير الدعم 
قع مستويات الفردي، وتوفير االستثارة الفكرية، وإدامة تو

  .األداء العالي
لك الجزء من السلوك القيادي التحويلي الموسوم ذويهدف 

بتحديد الرؤية وتوضيحها إلى تحديد المدير لفرص جديدة له 
أما توفير . ولمدرسته، وتنمية وحفز اآلخرين برؤية مستقبلية

ج وأمثلة للمعلمين ذي يعني وضع نماذج المالئم، الذالنمو
لقيم التي يعتنقها المدير، فتهدف إلى تعزيز ليتبعوها تتسق وا

ويهدف  المدير . معتقدات المعلمين لقدراتهم وثقتهم بأنفسهم
من تشجيع المعلمين على قبول أهداف المجموعة إلى االرتقاء 
بالتعاون بين المعلمين، ومساعدتهم على العمل معاً بغية 

  .(Yu, Leithwood, and Jantzi, 2002)تحقيق أهداف مشتركة 
ويتضمن معنى توفير الدعم الفردي إظهار االحترام 

ومن . للمعلمين واالهتمام بمشاعرهم الشخصية وحاجاتهم
ا البعد من قبل مدير المدرسة في ذاألرجح أن يؤثر تبني ه

إمكانية تغيير المعلمين لبعض المعتقدات التي يحملونها 
كل  المشا يتأكد المعلمون من أنذوالمتعلقة بالبيئة المدرسية؛ إ

عتقداتهم وممارساتهم ستعامل التي قد يواجهونها أثناء تغيير م
بجدية من قبل اإلدارة، وسيتم مساعدتهم أثناء مواجهتهم لتلك 

ويؤدي توفير االستثارة الفكرية إلى تحدي المعلمين . المشاكل
والمعلمات إلعادة اختبار بعض مسلماتهم حول عملهم وإعادة 

ه اإلثارة انتباه ذب مثل هذوقد تج. ام بهالتفكير في كيفية القي
المعلمين إلى الفجوة بين ممارساتهم الحالية والمرغوبة، وفهم 
طبيعة التحدي الحقيقي ألهداف التغيير في المدرسة 

)Amoroso, 2002(.  
 إلى إظهار فتهدفوأما إدامة توقع مستويات األداء العالي 

 مثل التميز توقعات قادة المدرسة العالية من معلميهم من
ا النوع من ذويؤمل أن يساعد ه. والجودة واألداء المرتفع

التوقعات المعلمين على إدراك طبيعة التحدي في األهداف 
 إدراكهم للفجوة بين ما ذالمنوي تحقيقها في المدرسة، وشح

 Leithwood) فعلياًتطمح المدرسة إلى تحقيقه وما يتم تحقيقه 

and Jantzi, 1996)  .  

 ,Leithwood and Jantzi)ر ليثوود وجانتزي طوذومن

ج القيادة المدرسية التحويلي بأبعاده الستة، ظهرت ذنمو (1996
الكثير من األبحاث والدراسات المتعلقة بطبيعة القيادة 
التحويلية في المدارس وتأثيراتها، وقد أظهرت تلك الدراسات 
واألبحاث وجود أثر للقيادة التحويلية في المدارس على 

ومن . منظمات المدرسة بشكل عام، والمعلمين، والطلبة
ج القيادة المدرسية التحويلي ذالدراسات التي تبنت نمو

وأجريت باستخدام استبانة قيادة المدير التحويلية دراسة يو 
، التي (Yu, Leithwood and  Jantzi, 2002)وليثوود وجانتزي 

وزعين  معلماً ومعلمة، م2092طبقت على عينة مكونة من 
 Hong) مدارس ابتدائية في مدينة هونغ كونغ 107على 

Kong)ه الدراسة إلى أن للقيادة ذوقد أشارت نتائج ه.  الصينية
ه المدارس أثراً داالً على المتغيرات الوسيطة ذالتحويلية في ه

ثقافة المدرسة، واستراتيجيات التغيير، والهيكلية : التالية
كما أشارت الدراسة إلى . رسةالتنظيمية للمدرسة، وبيئة المد

أن هناك أثراً ضعيفاً للقيادة التحويلية ولكنه دال إحصائياً على 
  .ه الدراسة للتغييرذوالء المعلمين المستهدفين في ه

أما دراسة كل من غيجسيل وسليغرس وليثوود وجانتزي 
(Geijsel, Sleegers, Leithwood, and Jantzi, 2003) التي تبنت 

القيادة المدرسية التحويلي، فقد أجريت على عينة ج ذأيضاً نمو
 مدرسة في 45ت من ذ معلماً ومعلمة أخ1347مكونة من 
 مدرسة في 43 معلماً ومعلمة تم انتقاؤهم من 450هولندا و

ه  الدراسة األثر اإليجابي للقيادة ذوقد أظهرت نتائج ه. كندا
هم جهداً لذالتحويلية للمديرين على الوالء الوظيفي للمعلمين وب

أما دراسة أموروسو . إضافياً في اإلصالح المدرسي
(Amoroso, 2002) التي أجريت على معلمين يتابعون 

 Seton Hall)اساتهم العليا في جامعة ستون هولدر

University) في والية نيوجيرسي األمريكية فقد أوضحت 
األثر اإليجابي البين لقيادة المدير التحويلية على شعور أولئك 

  .المعلمين والمعلمات بالوالء والرضا الوظيفي
 إلى األثر (Griffith, 2004)وتوصلت دراسة جريفيث 

اإليجابي غير المباشر لقيادة المدير التحويلية في المدارس 
االبتدائية في انخفاض مستوى دوران المعلمين الوظيفي، 
والتحسن المطرد في مستويات تحصيل الطلبة من خالل 

 ,Verona)كما أشارت دراسة فيرونا . الوظيفيرضا معلميهم 

 إلى األثر األيجابي لقيادة المدير التحويلية في تحصيل (2001
طلبة المدارس الثانوية في امتحان الكفاءة بوالية نيوجيرسي 

  .األمريكية
وختاماً، وبالنظر إلى ما تم عرضه من دراسات وأبحاث 

اولت ظاهرة ممثلة للكثير من الدراسات واألبحاث التي تن
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القيادة التحويلية في السياق المدرسي وفق نموذج ليثوود 
، يظهر بوضوح )Leithwood and Jantzi, 1996(وجانتزي 

كما يتبين . أثر القيادة التحويلية اإليجابي في الشأن المدرسي
خلو ما تم استعراضه من دراسات سابقة من أية دراسة 

 ومحلية تبنت عربية أو محلية رغم وجود دراسات عربية
نماذج غير مخصصة للشأن المدرسي حال نموذج باس 

(Bass, 1985)ه الدراسة بوصفها ذومن هنا تأتي ه.  وغيره
استطالعية تمهد الطريق إلجراء دراسات أخرى مستقبلية 
حول القيادة التحويلية في المدارس األردنية حكومية أو 
ن خاصة، ودراسة عالقات مفترضة بين تصورات المعلمي

والمعلمات ومديريهم للقيادة التحويلية، وظروف المدرسة، 
  .ومخرجاتها المختلفة

  
  هدف الدراسة وأسئلتها. 2

  
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف درجة ممارسة مديري 
مدارس محافظة البلقاء ومديراتها لنموذج ليثوود وجانتزي في 
القيادة التحويلية في مدارسهم من وجهة نظر معلميهم 

تهم، وأثر متغيرات ديمغرافية مختارة خاصة بالمعلمين ومعلما
والمعلمات من مثل النوع االجتماعي، والمرحلة الدراسية، 

وبشكل . والخبرة التدريسية، في تحديدهم لدرجة الممارسة
أكثر تحديداً، فإن هذه الدراسة هدفت إلى اإلجابة عن األسئلة 

  :التالية
البلقاء ما درجة ممارسة مديري مدارس محافظة  -1

ومديراتها لنموذج ليثوود وجانتزي في القيادة التحويلية 
 من وجهة نظر معلميهم ومعلماتهم؟

هل توجد فروق بين معلمي مدارس محافظة البلقاء  -2
ومعلماتها في تحديدهم لدرجة ممارسة مديريهم ومديراتهم 
لنموذج ليثوود وجانتزي في القيادة التحويلية تعزى إلى 

   والمرحلة الدراسية، والخبرة التدريسية؟النوع االجتماعي،
  

  أهمية الدراسة
لعل النقاش المتزايد حول نموذج ليثوود وجانتزي في 
القيادة التحويلية في السياق المدرسي عالمياً، لم يواكبه اهتمام 
. ومتابعة منشودة لهذا النموذج في السياق المدرسي محلياً

واألدب التربوي فالمتتبع لألدب التربوي المحلي عموماً، 
 إن لم يكن -اإلداري فيه خصوصاً، يلحظ بوضوح ندرة 

 األبحاث والدراسات التربوية المحلية المتتبعة -انعدام 
لظاهرة القيادة التحويلية المدرسية المتبنية لنموذج ليثوود 

 رغم سعة انتشارها )Leithwood and Jantzi, 1996(وجانتزي 

ن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة وم. وشهرتها عالمياً وإقليمياً
في ما تمثله من إضافة إلى األدب التربوي المحلي، خاصة ما 

  .يتعلق منها بالشأن المدرسي
ولعل توقيت إجراء هذه الدراسة في هذا الوقت الذي 
تواجه فيه مدارسنا األردنية حال غيرها من المدارس عالمياً 

لوجي وعربيا حمى العولمة والخصخصة والتقدم التكنو
المطرد، وما يرافق ذلك من دعوات اإلصالح والتغيير، يعد 

وأخيراً، فإن . عامالً من العوامل الداعمة ألهمية هذه الدراسة
من المؤمل أن يؤدي ما خلصت إليه الدراسة من نتائج في 
زيادة تبصر مديري المدارس في ممارساتهم القيادية، 

يدين من استبانة قيادة ومقارنتها بالصورة المتبناة عالمياً، مستف
  .المدير التحويلية التي تم تبنيها في هذه الدراسة

  
  محددات الدراسة

تقتصر هذه الدراسة على عينة الدراسة ومجتمعها من  -1
 .المعلمين والمديرين في محافظة البلقاء

تتوقف نتائج هذه الدراسة جزئياً على درجة ثبات األداة  -2
  .المستخدمة في الدراسة وصدقها

  
  الطريقة واإلجراءات. 3

  
ا الجزء من الدراسة لمجتمع الدراسة، وعينتها، ذيعرض ه
 الدراسة، واألساليب اإلحصائية المستخدمة ذوإجراءات تنفي

ا الجزء لألداة المستخدمة ذكما يعرض ه. في تحليل بياناتها
في صورتها األصلية، وإجراءات التثبت من صدقها وثباتها 

  .ةفي صورتها العربية المعدل
  

  صدقها وثباتها: أداة الدراسة في صورتها األصلية
تم ألغراض الدراسة الحالية تبني استبانة قيادة المدير 

 ،(Leithwood and Jantzi, 1996)التحويلية لليثوود وجانتزي 
  فقرة موزعة على 24التي تتكون في صورتها األصلية من 

توزع فيها لت" مقياس ليكرت"وقد تم اعتماد . ستة مجاالت
ال  "1:  اآلتيه استجابات المستجيبين وعلى النحـوعلي
 5، "أوافق "4، "متردد "3، "ال أوافق "2، "ق بشدةـأواف

  ".أوافق بشدة "
وقد تم التثبت من صدق استبانة قيادة المدير التحويلية 

 Leithwood and)ها من قبل معديها ليثوود وجانتزيوثبات

Jantzi, 1999) .الستبانة الستة باستخدام وقد حصلت أبعاد ا
 على معامالت (Cronbach's alpha)معادلة كرونباخ الفا 

  ).1(الثبات الموضحة في الجدول رقم 
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  )1(ول رقم الجـد
   استبانة قيادة المدير التحويليةمعامالت ثبات

  بصورتها األصلية
عـدد   البعــد

  الفقرات
معامل 
  االرتباط

  0.88  5  تحديد الرؤية وتوضيحها
  0.86  3  ج المالئمذر النموتوفي

  0.80  5 رعاية قبول جماعي ألهداف المجموعة
  0.82  5  توفير الدعم الفردي

  0.77  3  توفير االستثارة الفكرية
  0.73  3  إدامة توقع مستويات األداء العالي

  
  أداة الدراسة بصورتها العربية المعدلة

اشتملت أداة الدراسة بصورتها العربية على المجاالت 
ستة الستبانة قيادة المدير التحويلية، إضافة إلى مجموعة من ال

األسئلة الديمغرافية المتعلقة بخصائص المشاركين في 
وللتثبت من التكافؤ بين االستبانة بنسختها األصلية . الدراسة

باللغة اإلنجليزية والنسخة المترجمة منها بالعربية؛ فقد قام 
. لخطوات دقيقة متعددةالباحث األول بإخضاع عملية الترجمة 

وقد تمثل ذلك بتكليف اثنين من أعضاء هيئة التدريس ثنائيي 
اللغة العربية واإلنجليزية بترجمة النسخة اإلنجليزية إلى 

وقد تم إعطاء المترجمين تعليمات بأهمية اإلبقاء . العربية
على النمط اللغوي للفقرات ومعانيها قريبة من النسخة 

وعند . يالء أولوية للتكافؤ في المعنىاألصلية ما أمكن مع إ
االنتهاء من الترجمة من اإلنجليزية إلى العربية، تم القيام 
بالترجمة العكسية من العربية إلى اإلنجليزية بوساطة 

  .مترجمين آخرين من أعضاء هيئة التدريس ثنائيي اللغة
وقد تم بعد ذلك تقويم الترجمة العكسية من العربية إلى 

عن طريق ثالثة من أعضاء هيئة التدريس للتأكد اإلنجليزية 
من أن معاني الفقرة متكافئة في النسخة األصلية ونسخة 

وفي حال وجود فرق في المعنى بين . الترجمة العكسية
الفقرات في النسختين، كان يتم إعادة ترجمة تلك الفقرات من 
اإلنجليزية إلى العربية ومن العربية إلى اإلنجليزية حتى 

ن أعضاء هيئة التدريس الثالثة إلى وجود تكافؤ حقيقي يطمئ
ثم تم عرض االستبانة على عينة من المعلمين . في المعنى

والمعلمات وأعضاء هيئة تدريس لالستفادة من مالحظاتهم في 
وقد جاءت االستبانة . الصياغة النهائية لالستبانة أداة الدراسة

عة على  فقرة، موز22في صورتها النهائية مكونة من 
ها األصلية قبل الترجمة مجاالت ستة هي مجاالتها في صورت

  .والتعديل

وقد تم التحقق من ثبات األداة المطورة عن طريق 
االختبار وإعادة االختبار، بفارق زمني مقداره ثالثة أسابيع، 

 معلماً ومعلمة، تم استثناؤهم 70على عينة تجريبية مكونة من 
قد حصلت أبعاد االستبانة الستة و. من عينة الدراسة األصلية

التي ) 2(على معامالت الثبات الواردة في الجدول رقم 
  . تجعلها مالئمة ألغراض الدراسة الحالية

  
  )2( رقم ولالجـد

معامالت ثبات استبانة قيادة المدير التحويلية بصورتها 
  العربية المعدلة

  بعــدال
عدد 
  الفقرات

معامل 
  االرتباط

  0.84  4  ضيحهاتحديد الرؤية وتو
  0.83  3  ج المالئمذتوفير النمو

  0.79  4  رعاية قبول جماعي ألهداف المجموعة
  0.83  5  توفير الدعم الفردي

  0.75  3  توفير االستثارة الفكرية
  0.70  3  إدامة توقع مستويات األداء العالي

  
  المعالجة اإلحصائية

ات لإلجابة عن أسئلة الدراسة الحالية تم استخدام المتوسط
الحسابية واالنحرافات المعيارية لتحديد درجة ممارسة مديري 
مدارس محافظة البلقاء ومديراتها لنموذج ليثوود وجانتزي في 

كما تم . القيادة التحويلية من وجهة نظر معلميهم ومعلماتهم
اإلحصائي وتحليل التباين األحادي " ت"استخدام اختبار 

 الدراسية وسنوات لتعرف أثر النوع االجتماعي والمرحلة
الخبرة للمعلمين والمعلمات في تحديدهم لدرجة ممارسة 

كما تم اجراء المقارنات البعدية . مديريهم للقيادة التحويلية
 (ά < .05) وفق طريقة شيفيه، علماً بأنه قد تم اعتماد قيمة

  .لوصف األثر بالدال إحصائياً
  

  مجتمع الدراسة وعينتها
ن معلمي مدارس محافظة ه الدراسة مذتكون مجتمع ه

أما عينة الدراسة فتمثلت . البلقاء األساسية والثانوية ومعلماتها
 معلم ومعلمة تم اختيارهم عشوائياً موزعين 500في 

وقد تم تسلم . بالتساوي على المرحلتين األساسية والثانوية
استبانة تم اإلجابة عن أسئلتها من أفراد الدراسة ) 340(

) 3(ويوضح الجدول رقم %). 68(ها وبنسبة إرجاع مقدار
ين سلموا استباناتهم بحسب متغيرات ذتوزيع أفراد العينة ال

  .الدراسة
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  )3(الجـدول رقم 
توزيع عينة الدراسة من المعلمين والمعلمات وفقاً للنوع 

  رحلة الدراسية والخبرة التدريسيةاالجتماعي والم
  النسبة  العدد  مستوياته  المتغير

  43.2  147  معلم  
  56.8  193  معلمة  النوع

  100  340  المجموع  
  65.9  224  أساسية  

المرحلة 
  الدراسية

  34.1  116  ثانوية

  100  340  المجموع  
  29.1  99   سنوات5أقل من   

الخبرة   42.1  143   سنة15- 5من 
  28.8  98   سنة15أكثر من   التدريسية

  100  340  المجموع  
  

  نتائج الدراسة ومناقشتها. 4
  

 االستبانات وتفريغ استجاباتها المتضمنة على بعد تجميع
شكل بيانات رقمية قابلة للتحليل اإلحصائي، تم تحليل هذه 

 نسخة (SPSS)البيانات إحصائياً باستخدام الرزم اإلحصائية 
ويتم تالياً استعراض النتائج التي تم الوصول إليها ). 11.5(

  .ومناقشتها مصنفة وفقاً لتتابع األسئلة
ما درجة ممارسة مديري : لمتعلقة بالسؤال األولالنتائج ا

مدارس محافظة البلقاء ومديراتها لنموذج ليثوود وجانتزي في 
 القيادة التحويلية من وجهة نظر معلميهم ومعلماتهم؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمين والمعلمات على 

كما تم حساب . كل مجال من مجاالت القيادة التحويلية الستة
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات المعلمين 

) 4(ويوضح الجدول . والمعلمات على فقرات االستبانة الكلية
  .نتائج هذا السؤال) 5(والجدول 

  
  )4(الجـدول رقم 

 على المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لالستجابات
  مجاالت القيادة التحويلية الكلية

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  القيادة التحويلية  المعياري

3.31  0.82  

  )5(الجـدول رقم 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 
المعلمين والمعلمات على كل مجال من مجاالت القيادة 

  التحويلية مرتبة تنازلياً

  لالمجــا  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

إدامة توقع مستويات   1
  األداء العالي

3.51  0.88  

  0.94  3.43  تحديد الرؤية وتوضيحها  2
رعاية التزام جماعي   3

  بأهداف المجموعة
3.33  0.91  

  1.01  3.23  ج المالئمذتوفير النمو  4
  0.95  3.20  توفير الدعم الفردي  5
  0.91  3.18  يةتوفير االستثارة الفكر  6

أن درجة ممارسة المديرين للقيادة ) 4(يبين الجدول رقم 
التحويلية كما يحددها معلموهم ومعلماتهم متوسطة في 
معدلها، إذ بلغ المتوسط الحسابي الستجابات المعلمين 

وعليه، فإن ). 3.31(والمعلمات على فقرات االستبانة الكلية 
ا يعدون قادة مديري مدارس محافظة البلقاء ومديراته

تحويليين بدرجة متوسطة من وجهة نظر معلميهم 
ويلمح من هذه النتيجة قصوراً في ممارسة . ومعلماتهم

المديرين للقيادة التحويلية في مدارسهم من وجهة نظر 
ولعل من أسباب هذا القصور محدودية . المعلمين والمعلمات

قية في السلطة التي يمتلكها المديرون في إجراء تغييرات حقي
المدرسة في ضوء مركزية التمويل والتعيين واالستغناء 
. وتنقل المعلمين والمعلمات والمناهج الدراسية المختارة

إضافة إلى حاجة المديرين إلى برامج التأهيل والتدريب التي 
تنتقل بالمديرين من الفكر اإلداري المركزي إلى الفكر 

  . القيادي التحويلي
 عن ممارسة متوسطة للمديرين )5(ويكشف الجدول رقم 

والمديرات لكل بعد من أبعاد القيادة التحويلية وفقاً لنموذج 
 المتمثلة )Leithwood and Jantzi, 1996(ليثود وجانتزي 

وبصورة أكثر تفصيالً، فإن الجدول . بمجاالت االستبانة الستة
يظهر أن مجال إدامة توقع مستويات األداء العالي قد ) 5(رقم 

، يليه مجال تحديد )3.51(لى أعلى درجة ممارسة حصل ع
، ثم )3.43(الرؤية وتوضيحها وبمتوسط حسابي مقداره 
أما ). 3.33(مجال رعاية التزام جماعي بأهداف المجموعة 

ج المالئم ومجال توفير الدعم الفردي فقد ذمجال توفير النمو
تبعا مجال رعاية التزام جماعي بأهداف المجموعة وحصل 

على ) 3.20(و) 3.23(ما على متوسط حسابي مقداره كل منه
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وقد جاء مجال توفير االستثارة الفكرية أقل األدوار . التوالي
  ).3.18(ممارسة وبمتوسط حسابي مقداره 

وعلى الرغم من أن أبعاد القيادة التحويلية الستة قد 
حصلت على درجة ممارسة متوسطة إال أن القراءة المتأنية 

، التي تظهر أن مجال )5( في الجدول رقم للنتائج المبينة
إدامة توقع مستويات األداء العالي قد حصل على أعلى 
مستوى، فتكشف عن اهتمام المديرين بإظهار توقعاتهم العالية 

 .األداءمن معلميهم ومعلماتهم ليكونوا أكثر تميزاً وجودة في 
ولعل سعي مديريات التربية والتعليم في األردن نحو تطبيق 

دارة الجودة الشاملة في مدارسها للحصول على شهادة إ
اآليزو، والعمل الجاد نحو التنافس للفوز بجائزة الملك عبداهللا 
الثاني للتميز من بعد، يشكل دافعاً مقبوالً لتميز المديرين في 

  . ممارسة هذا المجال عن غيره من المجاالت
  

  
  )6(الجـدول رقم 

  )معلم، معلمة(حسب متغير النوع االجتماعي " ت"نتائج اختيار 
  

المتوسطات   النوع العدد  المجال
  الحسابية

االنحرافات 
  المعيارية

مستوى   قيمة ت
  الداللة

  تحديد الرؤية وتوضيحها
  147معلم   
  193معلمة  

  3.17 1م
  3.42 2م

  0.83  1ع
  0.80  2ع

-1.78  0.75  

  ج المالئمذتوفير النمو
  147  معلم 

  193معلمة  
  3.12 1م
  3.31 2م

  1.01  1ع
  1.01  2ع

-1.76  0.78  

رعاية التزام جماعي بأهداف 
  المجموعة

  147معلم   
  193معلمة  

  3.27 1م
  3.37 2م

  0.92  1ع
  0.91  2ع

  
-1.02  

0.308  

  توفير الدعم الفردي
  147معلم   
  193معلمة  

  3.03 1م
  3.33 2م

  0.96  1ع
  0.92  2ع

  
-2.94  

0.003  

  توفير االستثارة الفكرية
  147معلم   
  193معلمة  

  2.94 1م
  3.36 2م

  0.94  1ع
  0.84  2ع

  
-4.34  

0.0001  

إدامة توقع مستويات األداء 
  العالي

  147معلم   
  193معلمة  

  3.33 1م
  3.65 2م

  0.88  1ع
  0.86  2ع

  
-3.37  

0.001  

  القيادة التحويلية
  147معلم   
  193معلمة  

  3.17 1م
  3.42 2م

  0.83  1ع
  0.80  2ع

  
-2.80  

0.005  

أما حصول مجال توفير االستثارة الفكرية على المتوسط 
الحسابي األدنى بين بقية المجاالت فتظهر قصور المديرين 
في تحدي المعلمين والمعلمات إلعادة اختبار بعض مسلماتهم 

وال شك أن . حول عملهم وإعادة التفكير في كيفية القيام به
أثراً سلبياً على تنمية المعلمين والمعلمات لهذا القصور 

وبكلمات أبليوم وجورانسيون . وتحسين ممارساتهم التدريسية
(Appelbaum and Goransson, 1997) فإن كثيراً من األفكار 

الجديدة وفرص التغيير تفشل عند وضعها في موقع الممارسة 
في المدارس بسبب تعارضها مع المسلمات المغروسة لدى 

 في ضوء قلة - لألسف -ولعل هذا ليس مستغرباً . لمينالمع
االهتمام بممارسة التفكير التأملي الواعي ومحدودية الحوار 

يضاف إلى ذلك أن . (Senge et al., 2000)في معظم المدارس 
هذا القصور في تحدي إعادة اختبار المعلمين والمعلمات 
ى لبعض مسلماتهم حول عملهم يتناقض مع المجال األعل

ممارسة من قبل المديرين وهو إدامة توقع مستويات األداء 
العالي، إذ يتطلب ذلك تغييراً في مسلمات المعلمين والمعلمات 

  . سعياً إلى ثقافة التميز واإلبداع والجودة في األداء
هل توجد فروق بين : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

حديدهم لدرجة معلمي مدارس محافظة البلقاء ومعلماتها في ت
ممارسة مديريهم ومديراتهم لنموذج ليثوود وجانتزي في 
القيادة التحويلية تعزى إلى النوع االجتماعي، والمرحلة 

  الدراسية، والخبرة التدريسية؟
) ت(لإلجابة عن هذا السؤال فقد تم استخدام اختبار 

لتعرف أثر النوع االجتماعي، والمرحلة الدراسية في تحديد 
والمعلمات لدرجة ممارسة مديريهم للقيادة التحويلية المعلمين 

أما اختبار تحليل التباين األحادي فقد تم . في مدارسهم
استخدامه لتعرف أثر الخبرة التدريسية في تحديد المعلمين 

  .والمعلمات لدرجة ممارسة مديريهم للقيادة التحويلية
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  )7(الجـدول رقم 
  )أساسية، ثانوية(ة الدراسية حسب متغير المرحل" ت"نتائج اختيار 

  

  المرحلة العدد  المجال
المتوسطات 
  الحسابية

االنحرافات 
  المعيارية

  قيمة ت
مستوى 
  الداللة

  تحديد الرؤية وتوضيحها
  224أساسية 
  116ثانوية  

  3.51 1م
  3.29 2م

  0.92  1ع
  0.96  2ع

2.03  0.42  

  ج المالئمذتوفير النمو
  224أساسية 
  116ثانوية  

  3.32 1م
  3.04 2م

  0.99 1ع
  1.03 2ع

2.39  0.017  

رعاية التزام جماعي بأهداف 
  المجموعة

  224أساسية  
  116ثانوية   

  3.38 1م
  3.24 2م

  .87  1ع
  0.99  2ع

1.30  0.193  

  توفير الدعم الفردي
  224أساسية  
  116ثانوية   

  3.28 1م
  3.05 2م

  0.89  1ع
  1.04  2ع

2.17  0.030  

  توفير االستثارة الفكرية
  224اسية  أس

  116ثانوية   
  3.28 1م
  2.98 2م

  0.82  1ع
  1.02  2ع

2.89  0.004  

إدامة توقع مستويات األداء 
  العالي

  224أساسية  
  116ثانوية   

  3.58 1م
  3.39 2م

  0.86  1ع
  0.92  2ع

1.88  0.060  

  القيادة التحويلية
  224أساسية  
  116ثانوية   

  3.39 1م
  3.16 2م

  0.78  1ع
  0.87  2ع

2.38  0.018  

  
أن هناك فروقاً ذات داللة ) 6(ويبين الجدول رقم 

إحصائية بين المعلمين والمعلمات في تحديدهم لدرجة 
 ،(ρ=.003)ممارسة مديريهم لمجال توفير الدعم الفردي 

 وإدامة توقع مستويات ،(ρ=.000)وتوفير االستثارة الفكرية 
حديد أما مجال ت.  لصالح المعلمات(ρ=.001)األداء العالي 

 وتوفير النموذج المالئم ،(ρ=.075)الرؤية وتوضيحها 
(ρ=.078)، ورعاية التزام جماعي بأهداف المجموعة 
(ρ=.308)الفروقات فيها بين المعلمين والمعلمات وبخالف ، ف

كما تشير نتائج . المجاالت السابقة ليست ذات داللة إحصائية
 االجتماعي أن هناك أثراً داالً إحصائياً للنوع) 6(الجدول 

في تحديد المعلمين والمعلمات لدرجة ممارسة مديريهم 
 ولصالح المعلمات (ρ=.005)لمجاالت القيادة التحويلية الكلية 

  ).2.80- =ت(
سات السابقة التي سبق عرضها مما أمكن وبرغم أن الدرا

احثين الوصول إليها ممن تناولت نموذج ليثوود وجانتزي الب
)Leithwood and Jantzi, 1996( بحثاً ودراسة لم تكشف عن 

أثر النوع االجتماعي في القيادة التحويلية، إال أن نماذج 
أخرى في القيادة التحويلية كشفت عن فروقات ذات داللة 
إحصائية في ممارسة القيادة التحويلية أو بعض مجاالتها بين 

 Comer)إذ تشير دراسة كومر ورفاقه . المديرين والمديرات

et al., 1995) ودراسة يامارينو ورفاقه (Yammarino et al., 

 إلى أن المديرات صنفن أعلى رتبة من المديرين في (1997
 ,Bass)ممارسة مجال االعتبارية الفردية وفقاً لنموذج باس 

 المقابل لمجال الدعم الفردي في نموذج ليثوود (1985
  ).Leithwood and Jantzi, 1996(وجانتزي 

 (Pounder and Coleman, 2002)مان ويوضح باوندر وكول
أن تتبع سير القادة ونتائج الدراسات المسحية واألدلة 
التجريبية تشير إلى أن النساء في مواقعهن القيادية يمارسن 

.  أكثر من نظرائهن من الرجال-إلى حد ما-القيادة التحويلية 
 أن القادة من النساء ينظر إليهن (Bass, 1998) ويؤكد باس 

هن وزمالؤهن في العمل بوصفهن قادة تحويليين أكثر أتباع
فاعلية وإرضاء من نظرائهن من الرجال وبفروقات بسيطة 

ولعل واحداً من تبريرات ذلك، أن . ولكنها دالة إحصائياً
المرأة وبسبب عملية التطبيع االجتماعي الناجمة عن دورها 
 المحوري في إدارة شؤون األسرة وتنشئة األطفال، قد طورت
لنفسها قيماً وخصائص أثمرت عن سلوكات قيادية تختلف عن 
سلوكيات المنافسة والقيادة المسيطرة التي يمارسها القادة من 

 Pounder and)الرجال في مواقعهم القيادية المتعددة 

Coleman, 2002).  
لتحديد الفروق في المتوسطات الحسابية ) ت(أما اختبار 

دارس األساسية والمدارس بين المعلمين والمعلمات في الم
الثانوية لدرجة ممارسة مديريهم لكل مجال من مجاالت 
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القيادة التحويلية ولمجاالت القيادة التحويلية الكلية، فتكشف 
عن وجود فروق ذات ) 7(جدول رقم النتائج التي يعرضها ال

داللة إحصائية لصالح معلمي المدارس األساسية ومعلماتها 

، وتوفير (ρ=.042)ية وتوضيحها في مجاالت تحديد الرؤ
، (ρ=.030)، وتوفير الدعم الفردي (ρ=.017)النموذج المالئم 

  . (ρ=.004)وتوفير االستثارة الفكرية 
  

  )8(الجـدول رقم 
  ) سنة15 سنة، أكثر من 15-5 سنوات، 5أقل من (نتائج تحليل التباين األحادي حسب متغير الخبرة التدريسية 

  

  مجموع المربعات  حويليةمجاالت القيادة الت
  درجات
  الحرية

  قيمة
  ف

مستوى 
  الداللة

  تحديد الرؤية وتوضيحها
  بين الجموعات
  ضمن المجموعات

  المجموع

13.914  
285.882  
299.796  

2  
337  
339  

8.20  0.000  

  ج المالئمذتوفير النمو
  بين الجموعات
  ضمن المجموعات

  المجموع

17.455  
333.011  
350.405  

2  
337  
339  

8.83  0.000  

رعاية التزام جماعي بأهداف 
  المجموعة

  بين الجموعات
  ضمن المجموعات

  المجموع

9.099  
277.512  
286.611  

2  
337  
339  

5.52  0.004  

  توفير الدعم الفردي
  بين الجموعات
  ضمن المجموعات

  المجموع

7.886  
301.942  
309.828  

2  
337  
339  

4.40  0.013  

  توفير االستثارة الفكرية
  بين الجموعات

  ن المجموعاتضم
  المجموع

23.665  
257.439  
281.104  

2  
337  
339  

15.48  0.000  

إدامة توقع مستويات األداء 
  العالي

  بين الجموعات
  ضمن المجموعات

  المجموع

34.907  
232.887  
267.794  

2  
387  
389  

25.25  0.000  

  القيادة التحويلية
  بين الجموعات
  ضمن المجموعات

  المجموع

14.221  
214.970  
229.192  

2  
337  
339  

11.14  0.000  

  
عن فروقات غير دالة ) 7(كما تكشف نتائج الجدول رقم 

إحصائياً بين معلمي المدارس األساسية والثانوية ومعلماتها 
في تحديدهم لدرجة ممارسة مديريهم لمجال رعاية التزام 

) 1.30=ت(جماعي بأهداف المجموعة، إذ بلغت قيمة 
وال يختلف . (ρ=.193)وبمستوى داللة إحصائية مقدارها 

الحال في ممارسة مجال إدامة توقع مستويات األداء العالي إذ 
 عن عدم (ρ=.060)ومستوى داللتها ) 1.88=ت(تكشف قيمة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي المدارس 
األساسية والثانوية ومعلماتها في تحديدهم لدرجة ممارسة 

النتائج الواردة في الجدول اءة إال أن قر. مديريهم لهذا المجال

كشف عن فروقات ذات داللة إحصائية بين معلمي ت) 7(
المدارس األساسية والثانوية ومعلماتها في تحديدهم لدرجة 
ممارسة مديريهم لمجاالت القيادة التحويلية الكلية، ولصالح 

وتبرهن نتائج اختبار . معلمي المدارس األساسية ومعلماتها
 لمجاالت القيادة (ρ=.018)مستوى الداللة وقيمة ) 2.38=ت(

  .التحويلية الكلية وجود هذه الفروقات
ويمكن تفسير عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
مديري المدارس األساسية والثانوية في ممارسة مجالي رعاية 
التزام جماعي بأهداف المجموعة وإدامة توقع مستويات األداء 

لمدارس األساسية والثانوية في بيئتنا العالي، إلى أن مديري ا
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األردنية يعطون أولوية في إظهار االهتمام بالجودة والتميز، 
والسعي مجتمعين معلمين ومعلمات ومديرين ومديرات نحو 

أما المجاالت األخرى حال مجال تحديد . تحقيق تلك األهداف
الرؤية وتوضيحها، وتوفير النموذج المالئم، وتوفير الدعم 

ي ، وتوفير االستثارة الفكرية، التي ظهرت الفروق فيها الفرد
بين مديري المدارس األساسية والثانوية بداللة إحصائية، فهي 
مجاالت تتأثر بمتغيرات وسيطة متعددة ومؤثرات اجتماعية 

   .مدرسية متشابكة
  

  )9(الجـدول رقم 
  ) سنوات15 سنوات، أكثر من 15-5ت، بين  سنوا5أقل من (نتائج اختبار شيفيه حسب متغير الخبرة التدريسية 

  
   سنة15أكثر من   ـالـــالمج

  تحديد الرؤية وتوضيحها
   سنوات5أقل من 

   سنة15- 5من 
0.41*  
0.46*  

  ج المالئمذتوفير النمو
   سنوات5أقل من 

   سنة15- 5من 
0.41*  
0.53*  

  رعاية التزام جماعي بأهداف المجموعة
   سنوات5أقل من 

   سنة15- 5من 
0.25 
0.39*  

  توفير الدعم الفردي
   سنوات5أقل من 

   سنة15- 5من 
0.26  
0.36*  

  توفير االستثارة الفكرية
   سنوات5أقل من 

   سنة15- 5من 
0.64  
0.51*  

  إدامة توقع مستويات األداء العالي
   سنوات5أقل من 

   سنة15- 5من 
0.81*  
0.56*  

  القيادة التحويلية
   سنوات5أقل من 

   سنة15- 5من 
0.43*  
0.46*  

  .)0.05(الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوى *
  

ولعل عدد المعلمين والمعلمات األعلى نسبة في المدارس 
الثانوية مقارنة بأعدادهم في المدارس األساسية، وزيادة نسبة 
التخصصية في المدارس الثانوية، وزيادة عدد برامجها 

ملة منها، المطروحة وخاصة في المدارس الثانوية الشا
واتساع نطاق اإلشراف، وزيادة مهمات المراقبة والمتابعة، 
يشكل مسوغاً النخفاض متوسطات ممارسة مديري المدارس 
الثانوية للقيادة التحويلية ومجاالتها المتعددة مقارنة بحال 
مديري المدارس األساسية األقل عدداً وتخصصية وبرامج 

ت الكافي للحوار يضاف إلى ذلك عدم توفر الوق. مطروحة
بين المعلمين والمعلمات ومديريهم في مثل هذه الظروف من 
التخصصية العالية، واألعداد الكبيرة، والبرامج المتنوعة 
العديدة في المدارس الثانوية، مما قد يحد من قدرة المديرين 
على تقديم الدعم الفردي، أو مشاركة معلميهم ومعلماتهم في 

رسة، أو تحديهم في إعادة اختبار بناء رؤية مشتركة للمد
  . مسلماتهم، أو عرض أنفسهم نماذج يقتدى بها

 األحادي وأخيراً، تكشف نتائج اختبار تحليل التباين
أثر الخبرة التدريسية في تحديد ) 8(الواردة في الجدول 

المعلمين والمعلمات لدرجة ممارسة مديريهم للقيادة التحويلية 
لمين والمعلمات من ذوي الخبرات ومجاالتها الستة، أن المع

القليلة والمتوسطة والعالية يختلفون في تحديدهم لدرجة 
ممارسة مديريهم لمجاالت القيادة التحويلية الكلية، ولكل مجال 

أن هذه الفروقات بين ) 8(ويبين الجدول . من مجاالتها الستة
المعلمين والمعلمات من ذوي الخبرات القليلة والمتوسطة 

  .ة في تحديدهم لدرجة الممارسة ذات داللة إحصائيةوالعالي
وتكشف نتائج اختبار شيفيه للفروقات بين المتوسطات في 
تحديد المعلمين والمعلمات لدرجة ممارسة مديريهم للقيادة 
التحويلية في مدارسهم، وفق خبرتهم التدريسية الموضحة في 

 من ، أن هذه الفروقات بين المعلمين والمعلمات)9(الجدول 
ذوي الخبرات القليلة والمتوسطة من جهة، وذوي الخبرات 
الطويلة من جهة أخرى، لصالح المعلمين والمعلمات من ذوي 
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الخبرات القليلة والمتوسطة في مجال تحديد الرؤية 
ج المالئم، ومجال توفير ذوتوضيحها، ومجال توفير النمو

 العالي، االستثارة الفكرية، ومجال إدامة توقع مستويات األداء
أن ) 9(ويبين الجدول . ومجاالت القيادة التحويلية الكلية

الفروقات بين المعلمين والمعلمات من ذوي الخبرات 
المتوسطة والطويلة، كانت لصالح المعلمين والمعلمات من 
ذوي الخبرات المتوسطة في مجالي رعاية التزام جماعي 

  .بأهداف المجموعة وتوفير الدعم الفردي
سير هذه النتائج بأن المعلمين والمعلمات من ويمكن تف

ذوي الخبرات الطويلة خبروا كثيراً من ممارسات مديريهم 
التي كان أولئك المديرون يوسمونها بالتحويلية ولم تغير من 
الواقع الفعلي للمدرسة بسبب محدودية سلطة المديرين بشكل 

سبب عام في بيئتنا المحلية لغلبة طابع المركزية فيها، أو ب
انتقال أولئك المديرين قبل إجراء ما ادعوه من تغيير، أو عدم 

كما يمكن أن يكون . نجاحهم في التغلب على مقاومة التغيير
الهتمام أكبر يوليه المديرون بالمعلمين والمعلمات من ذوي 
الخبرات القليلة والمتوسطة أثناء عمليات قيادة التغيير لتوقع 

مشاركتهم فيه، بخالف المعلمين مساندتهم للتغيير المقترح و
والمعلمات من ذوي الخبرات الطويلة الذين تشير الدراسات 
البحثية إلى أنهم أكثر رغبة في بقاء أمور المدرسة على حالها 

 ,Korac-Kakabadse)كثر مقاومة لتغييرات متوقعة فيهاوأ

Korac-Kakab’adse, and Myers, 1998).  

  التوصيـات.  5
  

ت إليه الدراسة الحالية من نتائج فإن في ضوء ما توصل
  :الباحثين يقدمون التوصيات والمقترحات اآلتية

إعطاء مديري المدارس ومديراتها مزيداً من السلطة  •
والمشاركة الحقيقية في صناعة القرارات المتعلقة 
بمدارسهم تعزيزاً لممارستهم للقيادة التحويلية في 

 .مدارسهم
ارس الثانوية ومديراتها إعطاء فرص أكبر لمديري المد •

لممارسة القيادة التحويلية من خالل زيادة عدد مساعديهم 
لتقليل انشغالهم بأداء أدوار إدارية روتينية قد تعيقهم عن 

 .ممارسة فاعلة لمجاالت القيادة التحويلية
 في نظامنا التربوي األردني إتاحة مجاالت أكبر للمرأة •

نتائج هذه الدراسة مراكز قيادية متقدمة في ضوء  لتبوؤ
المدعومة بدراسات أخرى عالمية تتفق غالبيتها على أن 

 .المرأة تتمتع بخصائص قيادية تحويلية تؤهلها لذلك
عقد محاضرات وورشات تدريبية للمديرين حول نمط  •

القيادة التحويلية وكيفية توظيفها مدرسياً لزيادة فاعلية 
 .ممارساتهم القيادية

ه ذين لالستفادة من أدوات هدعوة الباحثين والدارس •
الدراسة التي تم تبنيها، وترجمتها، وتطويرها، وتعديلها 

 .لعربية في دراسات مستقبلية الحقةلتتسق مع بيئاتنا ا
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The Degree to Which School Principals of Albalqa Governorate Practice Leithwood 
and Jantzi's Transformational Leadership Model as Perceived by their Teachers 

Abdullah M. Abu-Tineh, Osama M. Obeidat and Samer A. Khasawneh* 

 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the degree to which Leithwood and Jantzi's transformational 
leadership model is being practiced by school principals as identified by their teachers in Albalqa 
Governorate. The sample for this study included 340 teachers selected randomly. Results indicated that 
transformational leadership is being moderately practiced by principals. Moreover, female teachers and basic 
school teachers identified their principals as transformational more than principals of male teachers and high 
school teachers did. Similarly, new hiring teachers and mid career teachers identified their principals as 
transformational more than veteran teachers did. 

Keywords: Leadership, Transformation, Transformational leadership, Leithwood and Jantzi's 
Model 
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