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 سلطان بن نايف بن محمد الحربي. الباحث:

 المستخلص

هدفت الدراسة الكشف عن العالقةة ية ن ااسرسةة اةد را اةدارع ال علة م العةسم يسلم كةة الالك ةة 

للق ةةسدا ال يل ل ةةة لاال ةةتام ال لل اةةي للاعلاةة نأل ل يق قةةس ةهةةداف الدراسةةة اسةة  دم اليسيةة  الاةةلم  

شةلاك ةأل ( اعلاسً  م ا   سرهم عةن رر ةا الع لةة الريق ةة الع152اللصفيأل ل كللت ع لة الدراسة ان )

لرلر اليسي  اس يسلة للق سدا ال يل ل ةأل لاس يسلة اال تام ال لل اي اةن  ةالا ااسة فسدا اةن الدراسةست 

السةةسيقةأل لقةةد ي لةةت ل ةةسك  الدراسةةة علةةن ين الاعلاةة ن  لافقةةلن علةةن ااسرسةةة اةةد را الاةةدارع للق ةةسدا 

(  4.07ر يةة اةللةن يا لسةر )ال يل ل ة يأيعسدهس اةريعةأل ي   جةس  يسةللا ال شةج ل الفكةرا فةي الا

( لي  ةراً 3.92(  ل ه يسللا الجسذي ة لال ةأي ر يا لسةر )4.03 ل ه يسللا ااه اسم الفردا يا لسر )

( ليشسرت الل سك  علةن عةدم لجةلد فةرلا ذات دالةة عيصةسك ة 3.78يسللا الدافل اإللمساي يا لسر )

ال يل ل ةة  عةتل لا ر ةراتل العاةر لسةللات في  قةد رات الاعلاة ن لااسرسةة اةد را الاةدارع للق ةسدا 

ال يةةراأل لالاد لةةة أل ي لاةةس كسلةةت هلةةسل ا ةة الف داا عيصةةسك س فةةي  قةةد رات الاعلاةة ن لا ر ةةر الاريلةةة 

ال در س ة لصسلح اعلاي الاريلةة ااي داك ةة لاليسلل ةة أل كاةس يشةسرت الل ةسك  علةن ين الاعلاة ن  لافقةلن 

يةةأل ي ة  جةس  فةي الار يةة اةللةن اال ةتام ااسة ارارا يا لسةر علن اال ةتام ال لل اةي يأيعةسدل اليال

( 3.87(  ل ه اال تام اللجدالي لاال تام الاع سرا )اة القي( ا سسل  ن ي ة  يلةا الا لسةر )4.10)

ليشسرت ل سك  الدراسة علن عدم لجلد فرلا ذات دالة عيصسك ة في  قد رات الاعلا ن يةلا اسة لل 

عتل لا ر رات العارأل لسةللات ال يةرا أل لالاد لةةأل ي لاةس كةسن هلةسل ا ة الف داا ال تاامم ال لل اي  

عيصةةسك س لا ر ةةر الاريلةةة ال در سةة ة  عةةتل لصةةسلح الاريلةةة ااي داك ةةة لاليسلل ةةة أل كاةةس يكةةدت ل ةةسك  

لجلد عالقة ار يسر ه ررد ة الجية ي ن ااسرسة اد را ادارع ال عل م العسم يسلم كةة الالك ةة الدراسة 

  .سللا الق سدا ال يل ل ة لي ن اال تام ال لل اي للاعلا نة
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ABSTRACT 
 

The study aimed to detect the relationship between the practice of  Head 

teachers of public education schools in Royal Commission for the 

transformational leadership and organizational commitment of teachers, and to 

the objectives of the study the researcher used the descriptive method, the 

sample consisted of (152) teachers were selected through the sample stratified 

random, and the researcher developed a questionnaire for the leadership of 

manufacturing, and to identify organizational commitment by taking 

advantage of previous studies have shown the results of the study indicated 

that teachers approve of the practice of school administrators to lead the 

manufacturing dimensions of the four, where he was a method to encourage 

the intellectual in the first place with an average (4.07), followed by way of 

individual attention with an average (4.03), followed by way of gravity and 

influence average (3.92), and finally approach the motive inspiring average 

(3.78) and the results indicated that there was no statistically significant 

differences in the estimates of teachers to the practice of school administrators 

to lead the manufacturing due to the variables: age, years of experience, and 

the city, while there was a difference statistically significant in the estimates of 

teachers to the variable phase of teaching for the benefit of teachers of primary 

and secondary schools, as the results indicated that teachers agree to be bound 

by the organizational dimensions of the three, where he was ranked first 

commitment continuity with an average (4.10), followed by commitment to 

emotional and normative commitment (moral) equals the average is (3.87) The 

results of the study to the non- the existence of statistically significant 

differences in the estimates of teachers about the level of their commitment to 

organizational attributable to the variables of age, and years of experience, and 

the city, while there was a difference statistically significant to the variable 

phase teaching attributed to the benefit of primary and secondary schools, as 

confirmed by the results of the study and a correlation positive correlation 

positive between the exercise of directors of schools Royal Commission for 

the year transformational leadership style and organizational commitment of 

teachers. 
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 إلى والدي ووالدتي أطال هللا في عمرهما وأمدهما بالصحة والعافية.

م   أج ل راحت ي وتال ا ل ي عي ر مع ي  بع د هللا ة الت ي ه ترا الاي الي إلى زوجتي الغالي 

 هبحاله.

 (.ميار، مالك ، لايف إلى فاذاا تبدي واللور الذي يضيء حياتي أبلائي ) 

وأحبت ي، وإل ى روا اعه تاذ بعي ا  ،وأع واتي اعع زاء، وإل ى ت ل أص د ائيإلى إعوالي 

 .الدوهري

 إليتم جميعا أهدي هذا الجتد المتواضع

  

 الباحث       

 هاطا  ب  لايف الحربي

  



 د 

 شتر وتقدير 

 " ربي زدلي عاماو ل   ال تعالى "

 صدق هللا العظيم

الياد هلل را العسلا ن لالصةالا لالسةالم علةن اعلةم اليشةر ة سة دلس اياةد لعلةن هلةه لصةييه 

 يجاع ن .... ليعد

هةذا اليية    يإ اةسمعلةي  فإللي ي لجه يسلشكر لعل م ااا لسن علةن   را العةسلا ن الةذا اةن  

لاسة ع ن يةهأل لا  سةعلي عا ين ي قةدم يجت ةا  ياةدل دلاةسً لاةن يعةد ا ألفلله الفضا اةن قيةا ألالا لاضل

 يشرف السع داةس سذ الدك لر  اعلن يس سذا الفسضل للدك لر سعد الاسعلدا أللعل م ااا لسن  ألالشكر

 ألفكةةسن   ةةر لسصةةح أللجمةةدل الكي ةةر ألالةةذا اليلةةي اةةن لق ةةهأل  الاشةةرلا اليييةةيالاشةةرف علةةن هةةذا 

 لعرشسدا ه الكر اة اةير الكي ر الجست هذا العاا.  أللكسلت ل لج مس ه أللاشرف

علةن  ل سلص العرفسن لال قةد ر علةن يسةس ذ ي يعضةس  لجلةة الالسقشةة ألكاس ي قدم يجت ا الشكر

 فلمم الي لافر الشكر لال قد ر . أللاشرلا الييييا ا فضلمم يقيلا السقشة هذ

دا ر لةة عالةي علةن ععةداد هةذا لالشكر كا الشكر لكا ان قدم لي لص ية يل اشلرا يل اسسع

 العاا ي ن  رج يمذا الشكا .

 وأعراوهلل ولرهوله الفضل أوال 

 الباحـث       

 هاطا  ب  لايف الحربي
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 و 

 64 اةجلي ة  الدراسست - ا

 71 ال عق ا علن الدراسست السسيقة  -ج     

 الفصل الثالث: إجراءات الدراسة الميدانية
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 105  لص ست الدراسة 
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