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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة وتفسيرها تحليل

 تمهيد:

بعد أن عرض الباحث في الفصل  الالابإل رالرا ال الدراالم النيداميلم نلن ال   بيلان 

الهدف نن الدراام ونمهاها، وتحديد عيمم الدراام، وأداة الدراالم ااسالتباممم نلن حيلث بما هلا 

يل  ساللتاابال أفللراد التحلاألالاليد ارحصللا يم فللي  وتقميمهلا، وحاللاد صلدوها وهباتهللا، وتحديللد

يتمللاو  الللا الفصلل  تحليلل  متللا ا الدرااللم النيداميللم، ولللل  نللن الل   عللرض ، وعيمللم الدرااللم

االتاابال أفللراد عيمللم الدرااللم علللا تاللا سل الدرااللم النيداميللم ونعالاتهللا  حصللا يا  بااللتادا  

 ها وتفايراا.نفااي  ارحصا  الوصفي وأااليبه ارحصا يم وصوس   لا المتا ا وتحليل

 م ال ؤؤام  ؤؤي مؤؤدارس الهيلؤؤة الم  يؤؤةالسؤؤؤال األول :  مؤؤا مؤؤدس ممارسؤؤة مؤؤديرت مؤؤدارس الت  ؤؤي

 .ألس وب القيادة التحوي ية من وجهة نظر الم  مين؟

والتعللرف علللا دراللم نناراللم نللديرل النللدار  للقيللادة  الالل ا  الللا علللا ولإلاابللم

لكل  بعلد نلن أبعلاد القيلادة النعياريلم  واسمحرافلال ،الحالابيم النتوالاال حالاد تل    التحويليلم 

التحويليلم فلي ءلو  االلتاابال األفلراد النبحلوهين عللا عبللارال اسالتبامم حيلث  لنلل األبعللاد 

التاليم : "بعد الاالبيم والتأهير النهالي، بعد الدافع ارلهاني، بعد الت ايع الفكرل، وبعد اساتنلا  

 لل : الادو  التالي ويبين ،بالعانلين
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 (11الجدول ) 

 الرتبم ألبعاد القيادة التحويليمالنتوااال الحاابيم واسمحرافال النعياريم و

تالا  

 العبارال
 اسبعاد

النتواا 

 الحاابي

اسمحراف 

 النعيارل
 الترتيد

ناتوى 

 النوافقم

 نرتفعه 3 0.93 3.92 الاالبيم والتأهير النهالي 1-10

 نرتفعه 4 1.02 3.78 ارلهاني الدافع 11-20

 رتفعهن 1 0.95 4.07 الت ايع الفكرل 21-29

 نرتفعه 2 0.95 4.03 اساتنا  بالعانلين 30-38

 نرتفعه 0.96 3.95 الدرام الكليم

 

نن نعايال الادو  الاابإل أن النتواا الكلي ألبعاد القيادة التحويليم نن واهلم مرلر  يتبين

وبللامحراف نعيللارل بللل   م3.95أفللراد عيمللم الدرااللم نللن النعلنللين اللا  بنتواللا حاللابي بللل ا

  تاام  واتفاإل األرا  ألفراد العيمم النبحوهم. واي وينم ت ير  لا م0.96ا

د الت ايع الفكرل نن حيث تحققه بالواوع حيث بل  نتوالاه وود اا  في النرتبم األولا بع 

وفلي النرتبلم الهاميلم الا  بعلد اساتنلا  بالعلانلين م 0.95بامحراف نعيلارل ام  4.07الحاابي ا

وفلي النرتبلم الهالهلم الا  بعلد الاالبيلم م 0.95بامحراف نعيلارل ام 4.03بنتواا حاابي بل  ا

وفلي النرتبلم األايلرة الا  بعلد  م0.93بامحراف نعيارلا م3.92والتأهير بنتواا حاابي بل  ا

وي حلر أن انيلع الل  م 1.02بامحراف نعيلارل ام 3.78الدافع ارلهاني بنتواا حاابي بل  ا

 األبعاد ود اا ل بدرام نوافقم نرتفعم.

 -3.78وب ك  عا  اا ل نتوااال أبعاد القيادة التحويليم بقي  نتوااال تراوحل بين ا

 م 0.102 – 0.93رافال نعياريم تراوحل بين ا م وبامح4.07

 ارنكاملالاعي نديرل الندار  وحرصه  عللا تلوفير وينكن تفاير المتا ا الاابقم بابد 

 أو أن نديرل الندار  يت  ااتيارا  علا أاا  نن الكفا ة والابرة ارداريلم  والنوارد للعانلين،

  لراكه  فلي تحقيلإل العانلين فكريا  و وربنا يعزى لل   لا حرص نديرل الندار  علا ت ايع

م التللي ك للفل متا اهللا عللن 2001وتتفللإل اللل  المتياللم نللع درااللم أبللو اللداف اأاللداف الندراللم، 
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والي لال المتيالم التلي ك لفتها متلا ا  ،ننارام نديرل النلدار  للقيلادة التحويليلم بدرالم عاليلم

 م.2010والتمح ام ودراام ال ريفي 2010دراام الربيعم اوم 2010الرودادراام 

م التلي ك لفل متا اهلا علن امافلاض نالتويال انلت   2005وتاتلف نع دراالم العملزل ا

 .نديرل الندار  الهامويم بالننلكم لانال واصا ص القيادة التحويليم

يمقا  نحور ندى ننارام نديرل ندار  التعلي  العا  في ندار  الهي م النلكيم ألالود و

 وللل  ايت  تقاي  الا ا  األو  ألربعم أا لم. ،أبعاد القيادة التحويليم ألربعم

أوالً : ما مدس ممارسة مديرت مدارس الت  يم ال ام  ي مدارس الهيلة الم  ية ألس وب الجاذبية 

  .والتأثير من وجهة نظر الم  مين

نهللارة الاالبيللم واللل تأهير أحللد النهللارال األااالليم التللي ياللد توافراللا لللدى نللديرل  تنهلل 

 تل    الال ا  اللا عللا ولإلاابلمنلدار  التعللي  العلا  الللين ياللكون اللوكيال القيلادة التحويليلم، 

والا ل  النعياريلم راابلال أفلراد عيملم الدراالم، واسمحرافلال ،الحالابيم النتوالاال حالاد

 المتا ا كنا يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 89 - 

 

 (12جدول )

النتوااال الحاابيم واسمحرافال النعياريم ودرام النوافقم  ساتاابال النعلنين حو  ننارام 

 نديريه  ألالود الاالبيم والتأهير   

 العبارال  
النتواللللللا 

 الحاابي

 اسمحراف

 النعيارل 

دراللللللللللم 

 النوافقم

 ترتيد العبارة

 

1 

 نللع النبللاد  يرهللر الللوكيال نتوافقللم 

 األا ويم لنهمم التعلي 
4.24 

0.75 

 

نرتفعه 

 ادا

1 

 4 نرتفعه 0.86 3.99 أفعاله ناابقم ألوواله 2

 
3 

آنللن  يحللرص علللا  ياللاد اللو ندراللي

 ياود  المرا 

4.08 

 
0.84 

 3 نرتفعه

 

4 

لديه رؤية واضحة تتعلق باألهداف 

 بعيدة المدى لسياسة التعليم

 6 نرتفعه 0.93 3.87

يحث المعلمين على االلتزام برسالة  5

 المدرسة

 2 نرتفعه 0.84 4.19

يحوز على احترام اآلخرين وثقتهم  6

 .وإعجابهم به

 5 نرتفعه 1.04 3.91

 7 نرتفعه 0.96 3.78 .يركز على تغيير ثقافة المدرسة 7

يقدم القوانين التي تحكم سير العمل على  8

 شكل مبادئ إرشادية

 8 نرتفعه 0.98 3.72

يشخص مشكالت المدرسة ويحللها  9

 بشكل دقيق

 10 نرتفعه 0.94 3.70

يمتلك شخصية قوية تجعل المعلمين  10

 ينجذبون إليه

 9 نرتفعه 1.13 3.72

 نرتفعه 0.93 3.92 الدرجة الكلية للبعد

 

يتءح نن الادو  الاابإل أن النعلنين يوافقون عللا ننارالم نلديرل نلدار  التعللي  العلا  

عللا   بنتواللام نرتفعللهبدراللم تحقللإل افللي نللدار  الهي للم النلكيللم ألالللود الاالبيللم والتللأهير  
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 م واللي وينللم ت للير  لللا0.93وبللامحراف نعيللارل بللل  ام 3.92اسالتاابال أفللراد الدرااللم بللل  

   عيمم الدراام في تقديراته  لندى تحقإل الا البعد بالواوع.تاام  واتفاإل أرا

فقلد كاملل انيعهلا  ،وفينا يتعلإل بندى تحقإل ك  عبارة نن عبلارال بعلد التلأهير النهلالي

م " يرهر الوكيال نتوافقم نع النبلاد  األا ويلم 1عبارة رو  ا  بااتهمابناتوى نوافقم نرتفع 

م بناللتوى 4.24األولللا حيللث بللل  نتواللاها الحاللابي ا لنهمللم التعلللي " والتللي كامللل بالنرتبللم

 أو  نن واحد صلحيح ننلا يعملي م واي وينم 0.75وبامحراف نعيارل بل  ا، ننارام عالي ادا  

وينكلن أن يعلزى البد للل   ندى تحققهلا بلالواوع،ل ا أفراد عيمم الدراام في تقديرأرا  تاام  

، أو أمهل  يلرون في أوواله  وأفعلاله   لا  درا  النعلنين  لا أن النديرين يعدون ودوة حامم له 

، وحتا ياتايع الندير كاد هقم نر واليه واحتلرانه  لله يفتلرض بله أن بأمه  وك   أا ويين

حلراف أا ولي فلي تواله يكون نهلاس  للاللو  القينلي األا ولي، ولعل  للل  ي لير  للا أن أل ام

القا د ي ك  بعدا  اايرا  في أدا   حتا و ن توافرل فيه األبعاد النعرفيم وارداريم والهقافيم ألمله 

  ود يورف ال  األبعاد في غير اياوها الالي . 

عبارة ايحث النعلنين علا اسلتزا  برالالم الندرالمم بنتوالا اا ل في النرتبم الهاميم و

م واي وينم أو  نن واحد 0.84نعيارل ا وبامحرافاتوى ننارام عالي، وبن م4.19حاابي ا

وفلي الترتيلد األايلر ، صحيح ننا يعمي تاام  أفراد العيملم فلي تقلديرا  لنلدى تحققهلا بلالواوع

 م3.70اللا ل العبللارة اي للاص ن للك ل الندراللم ويحللهللا ب للك  دويللإلم بنتواللا حاللابي ا

و  نن واحد صحيح ننا يعمي أن امال  تاام  في م واي وينم أ0.94وبامحراف نعيارل بل  ا

تقدير آرا  عيمم الدراام لندى تحققها بالواوع، وربنا يفار لل   للا وللم  لنلا  نلديرل النلدار  

بللأدوال واللرإل ت للايص الن للك ل الندرالليم، أو أمهلل  س ي للاركون نعلنلليه  فللي تمللاو  تللل  

 .دار  و  راكه  بدورال تدريبيهالن ك ل، وربنا يعزى لل   لا ولم تدريد نديرل الن

ككل  االتاابال أفلراد العيملم عللا عبلارال البعلد  وب ك  عا  ي ير الادو  الاابإل  لا أن

بامحرافلال نعياريلم نحصلورة بلين م 4.19 – 3.70بنتوااال حالابيم تراوحلل نلن ااا ل 

 اللا البعلد  أفراد العيمم في تقديرا  لنلدى تحقلإلوتباين واي وينم تعمي اات ف م 1.13-0.75ا

  .بالواوع

دراالم و  م2010وتتفإل ال  المتيام نع بعض الدرااال الاابقم ونمها دراام الربيعم ا

م التللي ك للفل متا اهللا عللن أن الللوكيال 2011درااللم أبللو اللداف اوم 2010ال للريفي والتللمح ا

وتاتلللف اللل   القيللادة التحويليللم ونمهللا التللأهير الكاريزنللاتيكي نواللودة لللدى نللديرل النللدار ،

م التلي بيملل متا اهلا علن امافلاض نالتوى الاللو  القيلادل 2005العملزل االمتيام نع دراالم 

نديرل الندار  الهامويم الاعوديم، كنا تاتلف نع دراام ك  نن نن يو وسيهوود التحويلي لدى 
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م والتلي ك لفل متا اهلا عللا أن  النعلنلين س 2002ا Yu, Leithwood, & Jantziوالامتز 

وأن نلوافقته  كاملل  ،وافقون علا أن نديرل الندار  يقدنون منالج نماابم ينكن اسوتدا  بهلاي

 .ءعيفم فينا يتعلإل ببما  الر يم الندرايم 

ثانياً : ما مدس ممارسة مديرت مدارس الت  يم ال ام  ي مدارس الهيلة الم  يؤة ألسؤ وب الؤدا ع 

 .؟اإللهامي من وجهة نظر الم  مين 

بعد الدافع ارلهاني أحد األبعاد والاصلا ص النهنلم التلي تك لف علن نلدى ولدرة  يعتبر

 في  لها  تابعيه، وااتهارة اننه ، و لكا  الحنا  لديه  محو ارمااز.القا د التحويلي 

 الحالابيم التكرارال والماد الن ويلم والنتوالاال حااد ت    الا ا  الا علا ولإلاابم

 اابال أفراد عيمم الدراام، واا ل المتا ا كنا يلي:النعياريم ر واسمحرافال
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 (13جدول )

النتوااال الحاابيم واسمحرافال النعياريم ودرام النوافقم  ساتاابال النعلنين حو  ننارام نديريه  

 الدافع اإللهامي  ألالود

 العبارال  
النتواا 

 الحاابي

 اسمحراف

 النعيارل

درام 

 النوافقم

ترتيد 

 العبارة

 3 نرتفعه 1.03 3.89 يعزز من ثقة المعلمين بأنفسهم 1

يشرك المعلمين في اتخاذ القرارات  2

 .التي تتعلق بأهداف المدرسة
 8 نرتفعه 1.17 3.56

 
3 

يرفع مستوى االلتزام بالقيم لدى 

 .المعلمين
 4 نرتفعه 0.92 3.89

 

4 

يدعم المشاريع التربوية اإلبداعية التي 

 يقدمها المعلمين
 1 نرتفعه 0.95 4.07

 6 نرتفعه 1.01 3.85 . يشجع على القيادة الذاتية 5

يبتكر طرق لتحفيز المعلمين على  6

 الدوام
 10 نرتفعه 1.10 3.47

ينظم برامج تتيح للمعلمين فرصاً لنموهم  7

 المهني
 9 نرتفعه 1.07 3.48

يعمل على زيادة فعالية األداء المدرسي  8

 من خالل أنشطة متنوعة
 7 نرتفعه 0.89 3.80

 5 نرتفعه 1.04 3.86 .يثق في قدرات المعلمين بشكل كبير 9

يطلع المعلمين رسمياً على نتائج تحصيل  10

 .الطلبة في المدرسة
 2 نرتفعه 1.05 3.93

  نرتفعه 1.02 3.78 الدرجة الكلية للبعد

 

نلن الالدو  الالابإل أن النعلنلين يوافقلون عللا ننارالم نلديرل نلدار  التعللي   يتءح

عللا   بنتوالابدرالم تحقلإل انوافلإلم  الللدافع ارلهلانيالعلا  فلي نلدار  الهي لم النلكيلم ألاللود 

 م والي وينلم ت لير  للا1.02وبلامحراف نعيلارل بلل  ام 3.78اساتاابال أفلراد الدراالم بلل  

 اات ف تقديرال العيمم لعبارال الا البعد.
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وفينا يتعلإل بندى تحقإل ك  عبارة نن عبارال بعد اللدافع ارلهلاني، فقلد كاملل انيعهلا 

بناتوى نوافقم نرتفع وود اا ل عبارة " يدع  الن اريع التربويم اربداعيلم"  بالنرتبلم األوللا 

م 0.95ي ، وبامحراف نعيارل بل  ام بناتوى ننارام عال4.07حيث بل  نتوااها الحاابي ا

واي وينم أو  نن واحد صحيح ننا يعمي  تاام  أرا  أفلراد عيملم الدراالم فلي تقلديرا  لنلدى 

ناديلم النتاحلم للدى تحققها بالواوع، وينكن أن يعزى ابد للل   للا تلوفر ارنكاملال والنلوارد ال

وير والتغيير في أالاليد نديرل الندار ، وربنا يراع لل  لحرص نديرل الندار  علا التا

 العن  ودعنه  للتغيير.

 "يطلع المعلمين رسمياً على نتائج تحصيل الطلبة في المدرسة"عبارة واا ل في النرتبم الهاميم 

نلن واحلد صلحيح ننلا أكبلر م والي وينلم 1.05وبلامحراف نعيلارل ا م3.93بنتواا حاابي ا

والا ل فلي النرتبلم وبل  األايلرة بلالواوع، أفراد العيمم في تقديرا  لنلدى تحققهلا  اات فيعمي 

م 3.48عبللارة "يلللمر  بللرانا تتللليح للنعلنللين فرصلللا  لمنللوا  النهملللي" بنتواللا حالللابي بلللل  ا

يبتكررر طرررق لتحفيررز وفللي الترتيللد األايللر اللا ل العبللارة ام 1.07وبللامحراف نعيللارل بللل  ا

أكبر م واي وينم 1.10وبامحراف نعيارل بل  ا م3.47م بنتواا حاابي االمعلمين على الدوام

في تقدير آرا  عيمم الدراالم لنلدى تحققهلا  اات ف وتبايننن واحد صحيح ننا يعمي أن امال  

باألااليد التلي تحفلز النعلنلين أو لعلد  بالواوع، وربنا يفار لل   لا ولم  لنا  نديرل الندار  

علنين، وت لبع احتياالاته  ااتنا  نديرل الندار  بأانيم البرانا التدريبيم التي تلبي رغبال الن

و  لراكه  بلدورال  ،، وربنا يعزى لل   لا ولم تدريد نديرل الندار وتاه  في منوا  نهميا  

 .في أااليد التحفيز تدريبيه

ككل  ااتاابال أفراد العيمم علا عبارال البعد وب ك  عا  ي ير الادو  الاابإل  لا أن 

واي تعمي أن أفراد الدراام يوافقون  م3.93 – 3.47بنتوااال حاابيم تراوحل نن ااا ل 

بامحرافللال نعياريللم نحصللورة بللين و بدرالم عاليللم علللا نناراللم نللديرل النللدار  لهللا البعللد،

 اات ف وتباين أفراد العيملم فلي تقلديرا  لنلدى تحقلإل أن اما  واي وينم تعميم 1.17-0.89ا

 بالواوع.  الا البعد

دراالم وم 2010وتتفإل ال  المتيام نع بعض الدرااال الاابقم ونمها دراالم الربيعلم ا

م التللي ك للفل 2006الفقيلله ا م واللي لال المتياللم التللي بيمتهللا درااللم2010ال للريفي والتللمح ا

يناراون اللوكيال القيلادة بالننلكم العربيم الاعوديم متا اها أن نديرل  دارال التربيم والتعلي  

وتاتلللف اللل  المتياللم نللع درااللم ، ونمهللا التحفيللز ارلهللاني بدراللم نناراللم نتواللام التحويليللم

ونمها انال م التي بيمل متا اها عن امافاض ناتوى الالو  القيادل التحويلي 2005العمزل ا

 لدى نديرل الندار  الهامويم الاعوديم.التحفيز ارلهاني 
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ام  ؤي مؤدارس الهيلؤة الم  يؤة ألسؤ وب الت ؤجيع ثالثاً : ما مدس ممارسة مديرت مدارس الت  يم ال ؤ

 ؟الف رت من وجهة نظر الم  مين 

يعد أالود الت ايع الفكرل أحد عماصر القيادة التحويليم التي نلن ا لهلا يالاا  نلدير الندرالم فلي 

 يالاد حللو  توايه وحث نر وايه علا تماو  الن لك ل القا نلم بالرإل ناتلفلم، ونالاعدته  عللا 

 نمم للعانلين في النيدان التربولاديدة للن ك ل التي تصادفه ، والا يااعد في  ا إل الااوال الكا

 واسمحرافلال الحالابيم التكرارال والماد الن ويم والنتوالاال حااد ت    الا ا  الا علا ولإلاابم

 النعياريم راابال أفراد عيمم الدراام، واا ل المتا ا كنا يلي:
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 (14جدول )

النتوااال الحاابيم واسمحرافال النعياريم ودرام النوافقم  ساتاابال النعلنين حو  ننارام نديريه  

  التشجيع الفكري ألالود

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة

ترتيب 

 العبارة

1 
على التحسين المدرسي  يشجع المعلمين

 المستمر
 مرتفعه 0.94 3.95

6 

 

 مرتفعه 1.06 3.75 يرسِّخ في المعلمين ثقافة الحوار 2
9 

 

3 
يقوم بعمل زيارات بصفة منتظمة 

 .للفصول

4.00 

  

0.93 

  
 مرتفعه

5 

 

4 
يبدي تقديره لإلنجازات التي يحققها 

 .المعلمين

4.21 

  

0.95 

  

مرتفعه 

 جدا

2 

 

5 
المعلمين على المشاركة في يشجع 

 األنشطة الخارجية

4.37 

  

0.90 

  

مرتفعه 

 جدا

1 

 

6 
يشجع المعلمين على االهتمام بتطوير 

 . طرق تقييم الطالب

4.12 

  

0.94 

  
 مرتفعه

3 

 

7 
يحفز المعلمين على توظيف طرق البحث 

 .والتجريب في عالج مشكالت الطالب
 مرتفعه 0.81 4.03

4 

 

 8 مرتفعه 1.02 3.80 يثقافة العمل الجماع رص على ترسيخيح 8

9 
يتيح للمعلمين حرية استخدام الوسائل التي 

 . تحقق أهداف التعليم
 7 مرتفعه 0.97 3.94

 مرتفعه 0.95  4.07 الدرجة الكلية للبعد

 

يتءح نن الادو  الاابإل أن النعلنين يوافقون عللا ننارالم نلديرل نلدار  التعللي  العلا  

عللا   بنتواللام نرتفعللهبدراللم تحقللإل ا الت للايع الفكللرلفللي نللدار  الهي للم النلكيللم ألالللود 

 والي وينلم ت لير  للام  0.95وبلامحراف نعيلارل بلل  ام 4.07اساتاابال أفراد الدراالم بلل  

 عيمم الدراام في تقديراته  لندى تحقإل الا البعد بالواوع. تاام  واتفاإل أرا 
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وفينا يتعلإل بندى تحقإل ك  عبارة نن عبارال بعد الت ايع الفكرل، فقد كاملل انيعهلا 

 ي اع النعلنين علا الن اركم في األم ام الاارايمبناتوى نوافقم نرتفع وود اا ل عبارة " 

   م بنالللتوى ننارالللم علللالي الللدا  4.37ابي ا"  بالنرتبلللم األوللللا حيلللث بلللل  نتوالللاها الحاللل

م واي وينم أو  نن واحد صحيح ننلا يعملي  تالام  أرا  أفلراد 0.90وبامحراف نعيارل بل  ا

عيمم الدراام في تقديرا  لندى تحققها بالواوع، وينكن أن يعزى البد للل   للا ااتنلا  نلديرل 

 ام بين الندار .الندار  باألم ام الاارايم واعتباراا عمصرا  نهنا  للنماف

بنتواللا "النعلنللين يبللدل تقللدير  لإلماللازال التللي يحققهللا  "عبللارة واللا ل فللي النرتبللم الهاميللم 

نلن  أول م والي وينلم 0.95وبلامحراف نعيلارل ا بدرالم ننارالم عاليلم الدا ، م4.21حاابي ا

واللا ل فللي  أفللراد العيمللم فللي تقللديرا  لنللدى تحققهللا بللالواوع، تاللام واحللد صللحيح ننللا يعمللي 

" بنتوالا حالابي بلل   ييحرص علا ترايخ هقافم العنل  الانلاع النرتبم وب  األايرة عبارة "

خخفي خخ يوفللي الترتيللد األايللر اللا ل العبللارة ام 1.02م وبللامحراف نعيللارل بللل  ا3.80ا يرسِّ

م والي وينلم 1.06وبلامحراف نعيلارل بلل  ا م3.75م بنتوالا حالابي االمعلمينيثقا خ يالوخرار

واحد صحيح ننا يعمي أن امالل  االت ف وتبلاين فلي تقلدير آرا  عيملم الدراالم لنلدى أكبر نن 

بالواوع، وربنا يفار لل   لا عد   درا  نديرل الندار  ألانيم تراليخ نفهلو  الحلوار تحققها 

حتلا يصلبح أنلرا  ن لاعا  بيلمه ، أو ربنلا يعلود البد للل   للا وصلور فلي  وم ر  بين العلانلين

 عقداا نديرو الندار  نع النعلنين.م، وربنا يعزى لل  لقلم اساتناعال التي يالهقافم التمريني

ككل  ااتاابال أفراد العيمم علا عبارال البعد وب ك  عا  ي ير الادو  الاابإل  لا أن 

تعمي أن أفراد الدراام يوافقون  م واي4.37 – 3.75بنتوااال حاابيم تراوحل نن ااا ل 

بامحرافللال نعياريللم نحصللورة بللين بدرالم عاليللم علللا نناراللم نللديرل النللدار  لهللا البعللد، و

 واي وينم تعمي أن اما  اات ف وتباين أفراد العيملم فلي تقلديرا  لنلدى تحقلإلم 1.06-0.90ا

 بالواوع. الا البعد 

م  كنا تتفلإل 2010ا الرودمها دراام وتتفإل ال  المتيام نع بعض الدرااال الاابقم ون

م والتي بيمل أن أرا  عيمم الدراام يوافقون علا انلت   2009االعنرالدراام نع متا ا دراام 

كنا تتفإل ال  المتيام نع دراام ، نرتفعمبدرام  الت ايع الفكرللانال  ر اا  األواا  العلنيم 

تللرا  األفكللار الاديللدة التللي تالله  فللي هقافللم احم التللي ك للفل متا اهللا عللن تبمللي 2008الللبه   ا

 التاوير وأانيم تفعي  دور الهقافلم التمرينيلم فلي تعزيلز القيلادة التحويليلم، كنلا تتفلإل نلع دراالم

التلي ك لفل متا اهلا أن القلادة الفلاعلين يقلدرون  م1990ا tichy & Devann تيت لي وديفلان 

 ااوللال األفللراد العللانلين ويهقللون بقللدراته  وياللعون  لللا تنكيللمه  نللن  ماللاز عنلهلل  وتاللوير ، 

م التللي بيمللل متا اهللا عللن امافللاض ناللتوى 2005درااللم العمللزل انللع وتاتلللف اللل  المتياللم 
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 العوديمى نديرل النلدار  الهامويلم اللد الت ايع الفكرلالالو  القيادل التحويلي ونمها انال 

م والتي ك فل متا اها عن ننارام القادة 2000وتاتلف ال  المتيام نع متيام دراام الغاندل ا

 األكادينيين في الاانعال الاعوديم لاصا ص القيادة التحويليم بدراال نتواام.

ما مدس ممارسة مديرت مدارس الت  يم ال ام  ي مدارس الهيلة الم  ية ألس وب  راب اً :

 ؟االهتمام باأل راد من وجهة نظر الم  مين 

ياعا القا د التحويلي في الا البعد  لا نراعاة الفروإل الفرديم بين تابعيه، ونعانلته  نعانلم 

 ساتاابم لها باألالود النمااد حامم، ونحاولم فه  رغباته  وحاااته  وودراته  ال اصيم وا

 الحاابيم التكرارال والماد الن ويم والنتوااال حااد ت    الا ا  الا علا ولإلاابم

 النعياريم راابال أفراد عيمم الدراام، واا ل المتا ا كنا يلي: واسمحرافال
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 (15جدول )

النتوااال الحاابيم واسمحرافال النعياريم ودرام النوافقم  ساتاابال النعلنين حو  ننارام نديريه  

 االهتمام بالعاملين ألالود

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة

ترتيب 

 العبارة

1 
يساهم في حل المشكالت التي تعيق تقدم 

 .المعلمين

4.14 

  

0.76 

  
 3 مرتفعه

2 
يحرص على االحتفاظ بعالقات طيبة مع 

 . المعلمين
 7 مرتفعه 0.91 3.93

 0.92 4.21 .يراعي الفروق الفردية بين المعلمين 3
 مرتفعه

 جدا
2 

 8 مرتفعه  0.97  3.85 يشارك في المناسبات االجتماعية 4

  0.77  4.25 .يتفهم حاجات المعلمين الشخصية 5
 مرتفعه

 جدا

1 

 

6 
يتيح البيانات والمعلومات لمن يحتاجون لها 

 .في أداء أعمالهم
 5 مرتفعه  0.96 4.03

 4 مرتفعه 0.87 4.08 .يدافع بقوة عن المعلمين 7

8 
عادل في تقويم أداء المعلمين الذي يوضحه 

 .تقرير األداء السنوي

3.95 

  

1.03 

  
 مرتفعه

6 

 

9 
يرفع من مستويات الروح المعنوية 

 باستمرار
 9 مرتفعه 1.08 3.80

 مرتفعه 0.95  4.03 الدرجة الكلية للبعد

 

يتءح نن الادو  الاابإل أن النعلنين يوافقون عللا ننارالم نلديرل نلدار  التعللي  العلا  

بدرالم ننارالم م 4.03في ندار  الهي لم النلكيلم ألاللود اساتنلا  بلاألفراد بنتوالا حالابي ا

 تالام  واتفلاإل أرا  عيملم الدراالم  والي وينلم ت لير  للام 0.95وبامحراف نعيارل بل  ا عاليه

  وفلا داال  اللا البعلد الا ل درالال النوافقلم كنلافي تقديراته  لندى تحقإل اللا البعلد بلالواوع، 

 يلي: 
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م 4.25اا ل العبارة ايتفه  حااال النعلنين ال اصيمم في الترتيد األو  بنتواا حاابي ا

م واي وينم أو  نن واحد صحيح ننا 0.77وبامحراف نعيارل بل  ا بدرام نوافقم عاليم ادا ،

، وود يعزى لل   لا أن يعمي تاام  أفراد عيمم الدراام في تقديرا  لندى تحققها بالواوع

نديرل الندار  لديه  لكا  عاافي، أو أمه  يرون أن تفهنه  سحتيااال العانلين يااعدا  رفع 

بارءافم  لا أن لل  يااا  في زيادة الدافعيم لدى  ،نيمامتاايته  ورفع نارااته  التعلي

تليها في الترتيد الهامي عبارةايراعي الفروإل الفرديم  النعلنين محو العن  ورءاا  الوريفي، 

ننارام عاليم ادا  وبامحراف نعيارل بل   بدرام م4.21بين النعلنينم بنتواا حاابي ا

 م في تقديرا  لندى تحققها بالواوع.م ننا يعمي تاام  أرا  عيمم الدراا0.92ا

" بنتواا حاابي  ي ار  في النماابال اساتناعيمواا ل في الترتيد وب  األاير عبارة " 

م واي وينم أو  نن واحد 0.97وبدرام نوافقم عاليم وبامحراف نعيارل بل  ا م3.85بل  ا

 حققها بالواوع.صحيح ننا ي ير  لا تاام  في أرا  عيمم الدراام في تقديرا  لندى ت

بنتواا م يرفع نن ناتويال الروح النعمويم بااتنراروفي الترتيد األاير اا ل العبارة ا 

م وبدرام نوافقم عاليم نن وب  أفراد عيمم الدراام، وبامحراف نعيارل بل  3.80حاابي بل  ا

قها م واي وينم تعمي اات ف وتباين في أرا  عيمم الدراام في تقديرا  لندى تحق1.08ا

 بالواوع.

ككل  ااتاابال أفراد العيمم علا عبارال البعد وب ك  عا  ي ير الادو  الاابإل  لا أن 

م واي تعمي أن أفراد الدراام يوافقون 4.25 – 3.80بنتوااال حاابيم تراوحل نن ااا ل 

بامحرافللال نعياريللم نحصللورة بللين بدرالم عاليللم علللا نناراللم نللديرل النللدار  لهللا البعللد، و

واي وينم تعمي أن اما  اات ف وتباين أفراد العيملم فلي تقلديرا  لنلدى تحقلإل م 1.08-0.76ا

  الا البعد بالواوع.

م كنا تتفإل نع متيام دراام كل  1999 ا Boglerوتتفإل ال  المتيام نع دراام بوولر  

 Geijsel, Sleegers, Leithwood & Jantziنلن اياالي  والليارز وسيهلوود والامتزل 

  التللي ك للفل متا اهللا عللن واللود ع وللم ارتباايلله اياابيللم بللين أبعللاد القيللادة التحويليللم م2003ا

، كنا تتفإل ونمها الت ايع الفكرل وتقدير اللال، والاهد ارءافي، ونبادرال اسص ح والتاديد

 علن ارتبلاامتا اهلا ك لفل التلي وم 1999ا Barnet Mccormick, Connersنلع دراالم 

 والفعاليم والرءا الوريفي ارءافيم واهود  ونارااته النعل  بإمتاايم  ياابيا التحويليم القيادة

التلي ك لفل م 2002ا Lucksنلع دراالم للوك   وتاتللف الل  المتيالم ، العنل  محلو ودافعتيله

 متا اها عد  واود دلي  علا أن القيادة التحويليم لها أهر في دافعيم النعلنين في الندار .
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توجؤد  ؤروذ ذاد داللؤة إحيؤالية   ؤي تقؤديراد الم  مؤين لمؤدس ممارسؤة السؤال الثاني : هؤل 

مديرت مدارس الت  يم ال ام  ي الهيلة الم  ية ل قيادة التحوي يؤة ت ؤ س إلا)ال مؤرن سؤنواد 

 الخدمةن المرح ة التدريسيةن المدينة (؟

ولإلاابم علن اللا الال ا  تل  حالاد النتوالاال الحالابيم واسمحرافلال النعياريلم وتل  االرا  

 تحلي  التباين األحادل لدراام الفروإل بين نتوااال ااتاابال افراد عيمم الدراام. 

 ي تقؤديراد الم  مؤين لمؤدس ممارسؤة مؤديرت مؤدارس الت  ؤيم ال ؤام  ؤي الهيلؤة  الفروذ( أوالً 

    .  مر التي يم ن ع وها لدة التحوي ية الم  ية ل قيا

لنعرفم ا  تواد فروإل لال دسلم احصلا يم بلين نتوالاال عيملم الدراالم عللا أبعلاد الدراالم 

وللل  للك لف علن دسللم تبعا  لنتغير العنلر تل  االتادا  تحليل  التبلاين األحلادل ااتبلارافم 

 لتالي:وت  عرض المتا ا علا المحو االفروإل بين تل  النتوااال، 

 (16جدول )  

لمدى ممارسة مديري مدارس  بين تقديرات المعلميننتائج اختبار تحليل التباين األحادي  للفروق 

 التعليم العام في الهيئة الملكية للقيادة التحويلية التي تعزى لمتغير العمر

 

 

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية 

متوسط 

 المربعات 

قيمة 

F 
Sig. 

لمدى  تقديرات المعلمين

ممارسة مديري مدارس 

التعليم العام في الهيئة 

الملكية للقيادة التحويلية 

 التي تعزى لمتغير العمر

بين 

 المجموعات 
146.349 3 48.783 .071 .975 

داخل  

 المجموعات 
101690.362 148 687.097 

  

 151 101836.711 المجموع 
   

 

عد  واود فروإل لال دسلم  حصا يم في تقديرال النعلنلين لنلدى  م16ا الادو يتءح نن 

ننارام نديرل ندار  التعلي  العا  في الهي م النلكيم للقيادة التحويليم التي تعزى لنتغير العنر، 

وينكلن أن يفالر لللل  عللا أالا  أن نللديرل النلدار  يللت  ااتيلارا  عللا أاللا  نلن الكفللا ة، 

النعرفللي بللين أفللراد عيمللم  بنللا يفاللر لللل  علللا أاللا  التقللاردوأمهلل  كللاموا وكلل   نللدار ، ور

التلي ك لفل علن علد  والود فلروإل  م2006االعلازني  وتتفإل ال  الدراام نع دراالمالدراام، 
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حو  انت   القيادال الندميم بوزارة الدااليم لانال واصا ص القيادة التحويليلم تعلزى لنتغيلر 

التلي ك لفل علن والود فلروإل لال دسللم احصلا يم  م2009وتاتلف نلع دراالم العنلرا ،العنر

 حو  انت   ر اا  األواا  العلنيم لالوكيال القيادة التحويليم.

الفؤروذ  ؤي تقؤديراد الم  مؤين لمؤدس ممارسؤة مؤديرت مؤدارس الت  ؤيم ال ؤام  ؤي الهيلؤة  (ثانياً 

 . دد سنواد الخبرةالتي يم ن ع وها لالم  ية ل قيادة التحوي ية 

تواد فروإل لال دسلم احصلا يم بلين نتوالاال عيملم الدراالم عللا أبعلاد الدراالم لنعرفم ا  

تبعا  لنتغير عدد اموال الابرة ت  االتادا  تحليل  التبلاين األحلادل ااتبلارافم وتل  علرض 

 المتا ا علا المحو التالي:

 (  17جدول )

ى ممارسة مديري مدارس لمد األحادي  للفروق في تقديرات المعلميننتائج اختبار تحليل التباين 

 التعليم العام في الهيئة الملكية للقيادة التحويلية التي تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة 

 

  

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية 

متوسط 

 المربعات 

قيمة 

F 
Sig. 

لمدى  تقديرات المعلمين

ممارسة مديري مدارس 

التعليم العام في الهيئة 

الملكية للقيادة التحويلية 

التي تعزى لمتغير سنوات 

 الخبرة

بين 

 المجموعات 
378.732 3 126.244 .184 .907 

داخل  

 المجموعات 
101457.979 148 685.527 

  

 151 101836.711 المجموع 
   

      

عد  واود فروإل لال دسلم  حصا يم فلي تقلديرال النعلنلين  م17ا  يتءح نن الادو  رو 

لندى ننارام نديرل ندار  التعلي  العا  في الهي م النلكيم للقيادة التحويليم التي تعلزى لنتغيلر 

 للا ااتنلا  نلديرل النلدار  بلالنعلنين الالدد ورعلايته  وربنا يفار للل  عدد اموال الابرة، 

 لدورال التهي م التي تعقداا  دارة التربيم والتعلي  للنعلنين الادد.وتوايهه  أو ربنا يعزى لل  

التلي  ك لفل علن والود فلروإل م 2010ال لريفي والتلمح اوتتفإل ال  الدراام نلع دراالم 

ودراالم  لال دسلم احصا يم في ننارام نديرل الندار  للقيادة التحويليم تعزى لنتغير الابرة

واود فروإل دالم احصا يا  تعزى لنتغير الموال الابلرة  م التي ل  تك ف عن2011أبو اداف ا



- 102 - 

 

التي ك فل متا اهلا علن والود فلروإل لال دسللم احصلا يم م 2010وتاتلف نع دراام الرود ا

  .حو  ع وم القيادة التحويليم بتنكين العانلين تعزى لنتغير الابرة

الفؤروذ  ؤي تقؤديراد الم  مؤين لمؤدس ممارسؤة مؤديرت مؤدارس الت  ؤيم ال ؤام  ؤي الهيلؤة : ثالثاً 

 التي يم ن ع وها ل مرح ة الت  يمية الم  ية ل قيادة التحوي ية 

لنعرفم ا  تواد فروإل لال دسلم احصلا يم بلين نتوالاال عيملم الدراالم عللا أبعلاد الدراالم 

االلتادا  تحليل  التبللاين األحلادل ااتبللارافم وتل  عللرض تبعلا  لنتغيللر النرحللم التعلينيللم تل  

 المتا ا علا المحو التالي:

 (  18جدول )

ممارسة مديري مدارس  الم  مين لمدس ل فروذ  ي تقديرادنتالج اختبار تح يل التباين األحادت   

وم المعلم بالتدريس التعليم العام في الهيئة الملكية للقيادة التحويلية التي تعزى لمتغير المرحلة التي يق

 فيها

 

  

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية 

متوسط 

 المربعات 

قيمة 

F 
Sig. 

تقديرات المعلمين لمدى 

مديري مدارس  ممارسة

التعليم العام في الهيئة 

الملكية للقيادة التحويلية 

التي تعزى لمتغير 

المرحلة التي يقوم المعلم 

 بالتدريس فيها

بين 

 المجموعات 
8543.823 2 4271.911 6.823 .001 

داخل  

 المجموعات 
93292.888 149 626.127 

  

 151 101836.711 المجموع 
   

 

واود فروإل لال دسلم  حصا يم في تقديرال النعلنين لندى  م18يتءح نن الادو  رو ا 

ننارام نديرل ندار  التعلي  العا  في الهي م النلكيم للقيادة التحويليم التي تعزى للنرحلم التي 

لنعرفم اتاا  الفروإل بين ف ال النفردال وفقا  لنتغير النرحلم يقو  النعل  بالتدري  فيها و

 كامل متا ا اساتبار البعدل كنا او نوءح في الادو  أدما .يه وااتاد  الباحث ااتبار  يف

 

 (  19جدول )
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نتائج االختبار البعدي شيفي  للفروق في تقديرات المعلمين لمدى ممارسة مديري مدارس التعليم العام 

  التعليميةللقيادة التحويلية التي تعزى لمتغير المرحلة 

(I) المرحلة (J) الداللة االحصائية االنحراف المتوسط المرحلة 

 ابتدائي
 003. 5.25578 (*)18.04412 متوسط

 1.000 4.66158 12529. ثانوي

 متوسط

 ابتدائي
-

18.04412(*) 
5.25578 .003 

 ثانوي
-

17.91882(*) 
5.56220 .007 

 ثانوي
 1.000 4.66158 12529.- ابتدائي

 007. 5.56220 (*)17.91882 متوسط

 

 ( ما يلي:19الجدول رقم) يتضح من

لصالح معلمي المرحلة  وجود فروق بين معلمي المرحلة االبتدائية والمرحلة المتوسطة  -1

، وقد يفسر ذلك بسبب أن معلمي المرحلة االبتدائية أكثر خبرة من معلمي المرحلة االبتدائية

 المتوسطة.

معلمي المرحلة  وي لصالحوجود فروق بين معلمي المرحلة المتوسطة والمرحلة الثان -2

، وقد يفسر ذلك بسبب أن سنوات الخبرة لدى معلمي المرحلة المتوسطة كانت أكثر الثانوية

رتتفقيهذهيالنتيج يمعيدراس يأبريهدافي، من سنوات الخبرة لدى معلمي المرحلة الثانوية

 .(ي2011)

الفروذ  ي تقؤديراد الم  مؤين لمؤدس ممارسؤة مؤديرت مؤدارس الت  ؤيم ال ؤام  ؤي الهيلؤة  :راب اً 

   : ل منطقة الجغرا يةالتي يم ن ع وها الم  ية ل قيادة التحوي ية 

لنعرفم ا  تواد فروإل لال دسلم احصلا يم بلين نتوالاال عيملم الدراالم عللا أبعلاد الدراالم 

 دسلم الفروإل دا  تحلي  التباين األحادل ولل  لتوءيح تاتبعا  لنتغير النماقم الاغرافيم ت  اا

 وت  عرض المتا ا علا المحو التالي:
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 (20جدول )  

تقديرات المعلمين لمدى ممارسة مديري مدارس التعليم العام في الهيئة ل "نتائج اختبار نتائج اختبار " ت  

 ةحويلية التي تعزى لمتغير  المدينالملكية للقيادة الت

 الداللة قيمة ت االنحراف المتوسط العدد  المحور

تقديرات المعلمين 

لمدى ممارسة 

مديري مدارس 

التعليم العام في 

الهيئة الملكية للقيادة 

لتحويلية التي تعزى 

 لمتغير المدينة

 28.10491 146.7037 81 جبيل

-

1.375 
.171 

 23.10774 152.4930 71 ينبع

 

عد  واود فروإل لال دسلم  حصا يم فلي تقلديرال النعلنلين  م20ا يتءح نن الادو  رو 

  ادة التحويليم التي تعلزى للنديململندى ننارام نديرل ندار  التعلي  العا  في الهي م النلكيم للقي

الصلماعيم  وربنا يعزى لل   لا الت ابه في اسارا ال والنناراال اسداريم بلين نديملم الابيل 

وتاتللف نلع دراالم أبلو م 2005العملزل اتفإل ال  المتيام نع دراام وتونديمم يمبع الصماعيم، 

م التلي ك لفل علن والود فلروإل لال دسللم احصلا يم للدور القيلادة التحويليلم فلي 2011اداف ا

 تاوير فعاليم الندراين تعوى لنتغير النحافرم.

ما مستوس االلت ام التنظيمي ل م  مين بمدارس الت  يم ال ام بالهيلة الم  ية  السؤال الثالث :

 من وجهة نظرهم؟

 النتوالاال حالاد تل    والتعلرف عللا نالتويال اسلتلزا  التمرينلي  الال ا  اللا علا ولإلاابم

ألفراد لك  بعد نن أبعاد اسلتزا  التمريني في ءو  ااتاابال االنعياريم  واسمحرافال ،الحاابيم

النبحللوهين علللا عبللارال اساللتبامم حيللث  للنلل األبعللاد التاليللم: "اسلتللزا  الناللتنر ، اسلتللزا  

م النتواللاال الحاللابيم واسمحرافللال 21العللاافي واسلتللزا  النعيللارل، ويبللين الاللدو  رولل  ا

  النعياريم والرتبم ألبعاد اسلتزا  التمريني نرتبم تمازليا .

 (21) جدول

 محرافال النعياريم والرتبم ألبعاد اسلتزا  التمريني الحاابيم واسالنتوااال 

ناتوى  الترتيداسمحراف النتواا  أبعاد اسلتزا  التمرينيتالا  
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 النوافقم النعيارل الحاابي العبارال

 مرتفعه 1 0.93 4.10 بعد اسلتزا  الناتنر 45 -39

 مرتفعه 3 1.10 3.87 بعد اسلتزا  الوادامي 53 -46

 مرتفعه 2 0.93 4.02 بعد اسلتزا  النعيارل 61 -54

 مرتفعه 0.99 4.00 النتواا العا  للبعد

 

أن النتوالا الكللي ألبعلاد اسلتلزا  التمرينلي نلن واهلم يتبين نن نعايلال الالدو  الالابإل 

ووللد اللا  بالنرتبللم األولللا بعللد  نوافقللم نرتفعللم،م بدراللم 4.00مرللر أفللراد عيمللم الدرااللم بللل  ا

وبامحراف م 4.10اسلتزا  الناتنر نن حيث ناتوى تحققه بالواوع حيث بل  النتواا الحاابي ا

تاام  واتفاإل أرا  عيمم الدراام فلي تقلديراته  لنلدى  واي وينم ت ير  لام 0.99نعيارل بل  ا

بلامحراف م 4.02بنتواا حاابي بلل  اويليه اا  بعد اسلتزا  النعيارل تحقإل الا البعد بالواوع، 

م 3.87في النرتبم األايرة اا  بعلد اسلتلزا  العلاافي بنتوالا حالابي بلل  ام و0.93ا نعيارل

 م.1.10ا بامحراف نعيارل

وينكلن تفالير المتلا ا الالابقم  وي حر أن انيع ال  األبعاد اا ل بناتوى نوافقم علالي،

 لللا  درا  العللانلين ألانيللم اسلتللزا  التمرينللي وتللأهير  علللا دافعيللته  للعنلل ، وعلللا امتللاايته  

 و دراكه  للدع  التمريني النقد  نن نداراه .

وب للك  عللا  اللا ل نتواللاال أبعللاد اسلتللزا  التمرينللي بقللي  نتواللاال تراوحللل بللين 

 .م 1.10 -0.93ياريم تراوحل بين ا  م وبامحرافال نع4.10 -3.87ا

م التي أرهرل متا اهلا أن اسلتلزا  التمرينلي 2006وتتفإل ال  المتيام نع دراام حنودة ا

م وتاتللف الل  2008لدى العانلين كان نرتفعا ، واي لال المتيام التلي ك لفتها دراالم فلنبلان ا

 م.1996ودراام الاا ام 1997العتيبي والاواا ام ودراام 2002المتيام نع دراام تقيا

ويمقا  نحور ناتوى اسلتزا  التمرينلي للنعلنلين بنلدار  التعللي  العلا  بالهي لم النلكيلم  له هلم 

 أا لم. له هموللل  ايت  تقاي  الا ا  األو   ،أبعاد

ما مستوس االلت ام االسؤتمرارت ل م  مؤين بمؤدارس الت  ؤيم ال ؤام بالهيلؤة الم  يؤة مؤن وجهؤة  أوالً :

 ؟نظرهم  
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يعد اسلتزا  اساتنرارل أحد األبعلاد النهنلم ل لتلزا  التمرينلي، والتلي تك لف علن نلدى رغبلم 

لن ويلم التكلرارال والمالد ا حالاد تل    الال ا  اللا عللا ولإلاابلمالفلرد بالبقلا  فلي النمرنلم، 

النعياريم راابال أفراد عيمم الدراام، واا ل المتلا ا كنلا  واسمحرافال الحاابيم والنتوااال

 يلي:

 ( 22جدول )

مستوى االلتزام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة لتقديرات المعلمين حول 

 االستمراري 

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 الموافقة

ترتيب 

 العبارة

1 
أشعر بالفخر واالعتزاز عندما أخبر 

 .اآلخرين بأنني أعمل في هذه المدرسة

3.99 

  

0.99 

  
 مرتفعه

6 

 

2 
تعامل اإلدارة بعدل مع جميع العاملين 

 .يدفعني للبقاء في المدرسة

4.17 

  

1.07 

  

 2 مرتفعه

 

3 
المدرسة  أبادر بتقديم الحلول عندما تواجه

 .مشكالت تعيق قدرتها على تحقيق أهدافها

4.12 

  

0.88 

  

 4 مرتفعه

 

4 
أبذل أقصى طاقتي من أجل تحقيق أهداف 

 .المدرسة

3.92 

  

0.92 

  

 7 مرتفعه

 

5 
أدافع عن سمعة المدرسة أمام انتقادات 

 .اآلخرين

4.10 

  

0.85 

  

 5 مرتفعه

 

6 
أحظى باحترام وتقدير من مدرستي 

 .الحالية

4.13 

  

0.96 

  

 3 مرتفعه

 

7 

وفقاً لتوقعاتي فإن معلمي الهيئة الملكية 

يحظون بمعاملة خاصة تعبر عن مكانتهم 

 . العالية

4.30 0.82 
مرتفع 

 جدا
1 

 موافقة 0.93  4.10 الدرجة الكلية للبعد

 

نللللن الاللللدو  الاللللابإل أن النعلنللللين يوافقللللون علللللا ناللللتوى اسلتللللزا  اساللللتنرارل  يتءللللح

وبدرالللم نوافقلللم م 4.10للنعلنلللين بنلللدار  التعللللي  العلللا  بالهي لللم النلكيلللم بنتوالللا حالللابي ا
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جرررانس واتفررراق أراء العينرررة تم والللي وينلللم ت لللير  للللا 0.93وبلللامحراف نعيلللارل بلللل  ا، عاليلللم

   الا البعد اا ل دراال النوافقم كنا يلي: وفا دااالمبحوثة حول هذا البعد، 

الللا ل العبلللارة اوفقلللا  لتووعلللاتي فلللإن نعلنلللي الهي لللم النلكيلللم يحرلللون بنعانللللم ااصلللم تعبلللر 

بدرالللم نوافقلللم عاليلللم  م4.30علللن نكلللامته  العاليلللمم فلللي الترتيلللد األو  بنتوالللا حالللابي ا

فللي عيمللم الدرااللم واللي وينللم تعمللي تاللام  أفللراد م 0.82اللدا  ، وبللامحراف نعيللارل بللل  ا

 لللللا تقللللدير نللللديرل النللللدار  وربنللللا يفاللللر لللللل  باللللبد تقلللديرا  لنللللدى تحققهللللا بللللالواوع، 

لنعلنللليه ، واحتلللرانه  لهلللل ، وحرصللله  عللللا الحفللللار عللللا كلللرانته  أو ربنللللا يفالللر لللللل  

 لقوة الع وال التي بين النعلنين ور اا ا  .

فلللي الترتيلللد الهلللامي عبلللارة اتعانللل  اردارة بعلللد  نلللع انيلللع العلللانلين يلللدفعمي للبقلللا   تليهلللا 

وبدرالللم نوافقلللم عاليلللم، وبلللامحراف نعيلللارل بلللل   م4.17فلللي الندرالللمم بنتوالللا حالللابي ا

م والللي وينلللم تعملللي تبلللاين واالللت ف فلللي أرا  عيملللم الدراالللم حلللو  نلللدى تقلللديرا   1.07ا

  .لندى تحققها بالواوع

اف الترتيللللد األايللللر اللللا ل العبللللارة اأبللللل  أوصللللا اللللاوتي نللللن أالللل  تحقيللللإل أاللللد وفللللي

بدرالللللم نوافقلللللم عاليلللللم، وبلللللامحراف نعيلللللارل بلللللل   م3.90الندرالللللمم بنتوالللللا حالللللابي ا

 م واي وينم تعمي اتفاإل عيمم الدراام علا ندى تحققها في الواوع الفعلي.  0.92ا

فلللراد عيملللم الدراالللم عللللا عبلللارال ب لللك  علللا  ي لللير الالللدو  الالللابإل  للللا أن االللتاابال أو 

م  4.30 – 3.90البعلللللد ككللللل  الللللا ل نحصلللللورة بنتوالللللاال حالللللابيم تراوحلللللل نلللللن ا 

فلللي  تبلللاين واالللت فم ننلللا ي لللير  للللا 1.07-0.82بامحرافلللال نعياريلللم نحصلللورة بلللين ا

 .أفراد العيمم علا عبارال البعد  ااتاابال

 اهلللا أن اسلتلللزا  التمرينلللي م التلللي ك لللفل متا2009الغانلللدل اوتتفلللإل الدراالللم نلللع دراالللم 

للللدى نعلنللللي النرحللللم الهامويللللم اللللا  نرتفعلللا ، كنللللا تتفلللإل متللللا ا الدرااللللم نلللع درااللللم أبللللو 

م التلللللي ك للللفل متا اهلللللا أن العللللانلين وللللد أرهلللللروا ب للللك  علللللا  2011الللللرو  وحمومللللم ا

فلللي العنللل  فلللي الاانعلللال الفلالللايميم، والللي لال المتيالللم نلللع نالللتوى علللا  نلللن اسالللتنرار 

 ان التي أرهرل متا اها عن واود ناتوى عاٍ  نن اسلتزا  التمريني.دراام فلنب

م التلللللي أرهلللللرل متا اهلللللا أن الاللللللو  2004ا Griffith اريفلللللث وتاتللللللف نلللللع دراالللللم

القيلللادل التحلللويلي لنلللدير الندرالللم غيلللر نلللرتبا ب لللك  نبا لللر نلللع األدا  الندرالللي وتلللر  

  .العن 

ثانيااا: م مااا مسااتوى االلتاازام الوجااداني للمعلمااين بماادارس التعلاايم العااام بالهيئااة الملكيااة ماان وجهااة 

   ؟.نظرهم
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ينه  اسلتزا  الوادامي بعدا  نهنا  يعك  ندى وس  النعل  لنهمتله ألمله نوافلإل عللا وينهلا، وألن 

التكلرارال  حالاد تل    الال ا  اللا عللا ولإلاابلمأادافله ووينله تتالابإل نلع أالداف النمرنلم، 

النعياريلم راابلال أفلراد عيملم الدراالم،  واسمحرافلال الحالابيم والمالد الن ويلم والنتوالاال

 واا ل المتا ا كنا يلي:

 (23جدول رقم )

 مستوى االلتزامالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة لتقديرات المعلمين حول 

 الوجداني

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة

ترتيب 

 العبارة

1 
حصولي على الترقية في مواعيدها يقوي من 

 ةباطي بالمدرسارت

3.22 

 
 متوسطه 1.22

8 

 

2 
بقائي في عملي الحالي ناجم عن حاجتي 

 للعمل

4.37 

  

1.08 

  

مرتفعه 

 جدا

1 

 

3 
سوف أخسر الكثير من الفرص عندما أقرر 

 .عملي الحاليترك 

4.27 

  

0.92 

  

مرتفعه 

 جدا

2 

 

 . لدي رغبة قوية في البقاء في عملي 4
3.98 

  

1.03 

  
 مرتفعه

5 

 

 من السهل التكيف مع أنظمة المدرسة 5
4.00 

  

1.04 

  

 4 مرتفعه

 

6 
أتوقع بأني عندما أضاعف جهودي سوف 

 .أكافأ من جهة عملي مستقبالً 

4.11 

  

0.91 

  

 3 مرتفعه

 

7 
أفضل البقاء في عملي الحالي حتى وإن 

 .توفرت لي فرص عمل أخرى

3.59 

  

1.30 

  

 6 مرتفعه

 

8 
ليست المكاسب المادية فقط هي التي تستحوذ 

 .على دافعيتي
 7 متوسطه 1.35 3.39

 مرتفعه 1.10 3.87  الدرجة الكلية للبعد

 



- 109 - 

 

 الوالللللدامينلللللن الالللللدو  الالللللابإل أن النعلنلللللين يوافقلللللون عللللللا نالللللتوى اسلتلللللزا   يتءلللللح

وبللللامحراف م 3.87للنعلنللللين بنللللدار  التعلللللي  العللللا  بالهي للللم النلكيللللم بنتواللللا حاللللابي ا

االلللت ف وتبللللاين أرا  عيمللللم الدرااللللم فللللي م واللللي وينللللم ت للللير  لللللا 1.10نعيللللارل بللللل  ا

 البعد اا ل دراال النوافقم كنا يلي: وفا داا  الا ، تقديراته  لندى تحقإل الا البعد

م فلي الترتيلد األو  بنتوالا بقلا ي فلي عنللي الحلالي ملاا  علن حلااتي للعنل اا ل العبلارة ا

 م والي وينلم تعملي1.08، وبلامحراف نعيلارل بلل  اعاليم ادا   بدرام نوافقم م 4.37 احاابي 

بلالواوع، وربنلا يفالر للل  لعلد  في تقلديرا  لنلدى تحققهلا  تباين أفراد الدراام واات ف أرا ه 

نين والتي ربنا يعزى لل  بابد ولم البرانا التي تتاح للنعلواود بدا   أارى أنا  النعلنين أو 

اوف أاار الكهير نن الفرص عمدنا تليها في الترتيد الهامي عبارة ا تااا  في منوا  النهمي، 

، وبللامحراف  عاليللم اللدا   فقللموبدراللم نوا م4.27م بنتواللا حاللابي اأوللرر تللر  عنلللي الحللالي

فللي تقللديرا  لنللدى تحققهللا  تاللام  أرا  عيمللم الدرااللمم واللي وينللم تعمللي 0.92نعيللارل بللل  ا

حصررولي علررى الترقيررة فرري مواعيرردها يقرروي مررن وفللي الترتيللد األايللر اللا ل العبللارة ابللالواوع، 

وبللامحراف نعيللارل بللل   نحايللد،بدراللم نوافقللم  م3.22م بنتواللا حاللابي اةبرراطي بالمدرسررارت

 نلدى تحققهلا فلي الواولع الفعللي، واالت فه  حلو عيملم الدراالم تباين م واي وينم تعمي 1.22ا

 العدالم في الترويال في نواعيداا.ويعزو الباحث ال  المتيام  لا عد  نراعاة اامد 

ل ب لللك  علللا  ي لللير الالللدو  الالللابإل  للللا أن االللتاابال أفلللراد عيملللم الدراالللم عللللا عبلللاراو 

م  4.27–3.22البعلللللد ككللللل  الللللا ل نحصلللللورة بنتوالللللاال حالللللابيم تراوحلللللل نلللللن ا 

 تبللللاين وااللللت ف  م ننللللا ي للللير  للللا  1.35 – 0.91بامحرافلللال نعياريللللم نحصللللورة بلللين ا

وتتفللللإل الدرااللللم الحاليللللم نللللع درااللللم ، فللللي االلللتاابال أفللللراد العيمللللم علللللا عبللللارال البعللللد

Eisenberer, el al لعللللانلين للللللدع  التمرينللللي يللللرتبا م التللللي بيمللللل أن  درا  ا2001ا

م والتلللي 2006، كنللا تتفللإل الدرااللم نللع درااللم حمومللم ااياابيللا  ب للعور  بللاسلتزا  التمرينللي

ك لللفل متا اهلللا علللن والللود نالللتوى علللاٍ  نلللن اسلتلللزا  التمرينلللي للللدى نلللورفي الاانعلللال 

التللللي  م2009انللللع درااللللم أبللللو الاللللعودوتاتلللللف لاللللايميم ونمهللللا اسلتللللزا  الواللللدامي، الف

، كنللا تاتلللف نللع درااللم العتيبللي ك للفل متا اهللا أن الللوس  التمرينللي اللا  بناللتوى نتواللا

م التلللي أرهلللرل علللن والللود درالللم نتوالللام نلللن اسلتلللزا  التمرينلللي للللدى 1997والالللواا ا

  العانلين غير األكادينيين في اانعم النل  عبدالعزيز.

معلمين بمادارس التعلايم العاام بالهيئاة الملكياة مان ما مستوى االلتزام  المعياري )األخالقي( لل (ثالثا: 

   ؟وجهة نظرهم



- 110 - 

 

يشررير بعررد االلتررزام األخالقرري إلررى التررزام المعلررم ببقائرره فرري مهنترره، وشررعوره برردعم الم سسررة لرره 

 حسراب ترم   السر ال هرذا على ولإلجابةوإشراكه باتخاذ القرارات، والمساهمة في وضع األهداف، 

 المعياريرة إلجابرات أفرراد عينرة واالنحرافرات الحسرابية والمتوسرطاتالتكرارات والنسرب المئويرة 

 :الدراسة، وجاءت النتائج كما يلي

 (24جدول )

 مستوى االلتزامالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة لتقديرات المعلمين حول 

 المعياري

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجة

 الموافقة

ترتيب 

 العبارة

 من المهم أن أظهر والئي لمدرستي 1
3.63 

  

1.17 

  
 7 مرتفعه

2 
أحرص على االلتزام بأوقات الدوام 

 . الرسمي

3.93 

  

1.02 

  
 مرتفعه

5 

 

3 
التزامي األخالقي تجاه زمالئي في العمل 

 يدفعني للبقاء في عملي الحالي

4.52 

  

0.61 

  

 مرتفعه

 جدا

2 

 

 باألمان الوظيفي في عملي الحاليأشعر  4
4.30 

  

0.83 

  

 مرتفعه

 جدا

3 

 

5 
يحرص جميع المعلمين على أن يكونوا 

 قدوة لطالبهم

3.96 

  

1.17 

  
 مرتفعه

4 

 

6 
لدي استعداد للبقاء في عملي الحالي حتى 

 .سن التقاعد

3.64 

  

0.98 

  
 مرتفعه

6 

 

7 
تتاح لي فرصة المشاركة في اتخاذ 

 القرارات

3.38 

  

1.25 

  
 متوسطه

8 

 

8 
يعد التغيب عن العمل دون عذر مقنع 

 سلوك غير أخالقي
4.81 0.41 

مرتفعه 

 جدا
1 

 مرتفعه 0.93  4.02 الدرجة الكلية للبعد
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األا ولللللي يتءلللللح نلللللن الالللللدو  الالللللابإل أن النعلنلللللين يوافقلللللون عللللللا نالللللتوى اسلتلللللزا  

وبدرالللم نوافقلللم م 3.87بنتوالللا حالللابي اللنعلنلللين بنلللدار  التعللللي  العلللا  بالهي لللم النلكيلللم 

تاللللام  واتفللللاإل أرا   م واللللي وينللللم ت للللير  لللللا0.93وبللللامحراف نعيللللارل بللللل  ا ،نرتفعلللله

وفللا داالل  الللا البعللد اللا ل  أفللراد العيمللم فللي تقللديراته  لنللدى تحقللإل الللا البعللد فللي الواوللع،

 دراال النوافقم كنا يلي: 

م فللي الترتيلللد ع سررلوك غيررر أخالقررييعررد التغيررب عررن العمررل دون عرررذر مقنرراللا ل العبللارة ا

، وبللللامحراف نعيللللارل بللللل  عاليللللم اللللدا  بدراللللم نوافقللللم  م4.81األو  بنتواللللا حاللللابي ا

ا  لنللللدى تحققهللللا فللللي تاللللام  أرا  عيمللللم الدرااللللم فللللي تقللللديرم واللللي وينللللم تعمللللي 0.41ا

وعلللللي و درا  الناللللتايبين ألانيللللم اسلتلللللزا  وربنللللا يفالللللر لللللل  باللللبد الواوللللع الفعلللللي، 

 نحافرم علا نواعيد العن .بالحءور وال

التزامرررري األخالقررري تجررراه زمالئررري فررري العمرررل يرررردفعني تليهلللا فلللي الترتيلللد الهلللامي عبلللارة ا 

  عاليلللللم الللللداوبدرالللللم نوافقلللللم  م4.52م بنتوالللللا حالللللابي اللبقررررراء فررررري عملررررري الحرررررالي

وينلللللم تعملللللي تالللللام  أرا  عيملللللم الدراالللللم فلللللي  واللللليم 0.61وبلللللامحراف نعيلللللارل بلللللل  ا

 تقديرا  لندى تحققها في الواوع الفعلي.

م تتررراح لررري فرصرررة المشررراركة فررري اتخررراذ القرررراراتوفلللي الترتيلللد األايلللر الللا ل العبلللارة ا

تعملللللي أن أفلللللراد الدراالللللم كلللللاموا نحايلللللدين بدرالللللم نوافقلللللم  م3.38بنتوالللللا حالللللابي ا

عيملللم الدراالللم عللللا االللت ف وتبلللاين عملللي م والللي وينلللم ت1.25وبلللامحراف نعيلللارل بلللل  ا

يعقلللداا نلللديرو ، ويفالللر للللل   للللا وللللم اساتناعلللال التلللي نلللدى تحققهلللا فلللي الواولللع الفعللللي

 . الندار  نع نعلنيه ، أو ربنا لتفرد نديرل الندار  بالقرارال 

ب لللك  علللا  ي لللير الالللدو  الالللابإل  للللا أن االللتاابال أفلللراد عيملللم الدراالللم عللللا عبلللارال و 

م 4.52 –3.38  الللللا ل نحصلللللورة بنتوالللللاال حالللللابيم تراوحلللللل نلللللن ا البعلللللد ككللللل

فلللي االللت ف وتبلللاين م ننلللا ي لللير  للللا 1.25 – 0.61بامحرافلللال نعياريلللم نحصلللورة بلللين ا

 كك  .ااتاابال أفراد العيمم علا عبارال البعد 

م ودراالللللم فلنبلللللان 2011ا أبلللللو اللللللرو  وحموملللللم وتتفلللللإل الدراالللللم الحاليلللللم نلللللع دراالللللم

التللللي أرهللللرل متا اهللللا أن النعلنللللين  م2009انللللع درااللللم أبللللو الاللللعودوتاتلللللف م 2008ا

  النعيارل بدراال نتواام.  علا الوس يوافقون 

تقديرات المعلمين حول مستوى  في السؤال الرابعم هل توجد فروق ذات داللة إحصائية

المرحلة  التزامهم التنظيمي بمدارس التعليم العام بالهيئة الملكية تعزى إلى متغيرات)العمر،

 التدريسية، عدد سنوات الخدمة، المدينة( ؟
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ولإلاابم عن الا الا ا  ت  حااد النتوااال الحاابيم واسمحرافال النعياريم وت  اارا  

 تحلي  التباين األحادل لدراام الفروإل بين نتوااال ااتاابال افراد عيمم الدراام.

الفروق في تقديرات المعلمين لمدى ممارسة مديري مدارس التعليم العام في الهيئة  مأوال: 

 .التي يمكن عزوها لمتغير العمرالملكية للقيادة التحويلية 

لنعرفم ا  تواد فروإل لال دسلم احصلا يم بلين نتوالاال عيملم الدراالم عللا أبعلاد الدراالم 

األحلادل ااتبلارافم وتل  علرض المتلا ا عللا تبعا  لنتغير العنر تل  االتادا  تحليل  التبلاين 

 المحو التالي:

 (  25جدول )

المعلمين حول مستوى التزامهم التنظيمي  للفروق في تقديراتنتائج اختبار تحليل التباين األحادي  

 بمدارس التعليم العام بالهيئة الملكية التي تعزى لمتغير العمر

 

  

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية 

متوسط 

 بعات المر

قيمة 

F 
Sig. 

تقديرات المعلمين حول 

مستوى التزامهم التنظيمي 

بمدارس التعليم العام بالهيئة 

الملكية التي تعزى لمتغير 

 العمر

بين 

 المجموعات 
254.165 3 84.722 .564 .640 

داخل  

 المجموعات 
22250.046 148 150.338 

  

 151 22504.211 المجموع 
   

 

م عد  واود فروإل لال دسللم  حصلا يم فلي تقلديرال النعلنلين 25يتءح نن الادو  رو ا      

 النلكيلم التلي تعلزى لنتغيلر العنلرحو  ناتوى التزانه  التمريني بندار  التعلي  العلا  بالهي لم 

  درا  النعلنين ألانيم اسلتزا  التمريني وأهر  في رفع اسمتاايم .والتي ينكن عزواا  لا 

 Meyer, el alم ودراالم نلاير وآالرون  1990ا  Meyer and Allenوتتفلإل الل  الدراالم 

م ودراالم الاال  1997العتيبي والالواا ام ودراام 2002م وتاتلف نع دراام تقي ا2004ا

 م.1996ا

الفروق في تقديرات المعلمين لمدى ممارسة مديري مدارس التعليم العام في الهيئة  مثانيا: 

 عدد سنوات الخبرةمالتي يمكن عزوها لمتغير دة التحويلية الملكية للقيا
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لنعرفم ا  تواد فروإل لال دسلم احصلا يم بلين نتوالاال عيملم الدراالم عللا أبعلاد الدراالم 

تبعا  لنتغير عدد اموال الابرة ت  االتادا  تحليل  التبلاين األحلادل ااتبلارافم وتل  علرض 

 المتا ا علا المحو التالي:

 ( 26)   جدول

حول مستوى التزامهم التنظيمي  للفروق في تقديرات المعلميننتائج اختبار تحليل التباين األحادي  

 بمدارس التعليم العام بالهيئة الملكية التي تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة 

 

  

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية 

متوسط 

 المربعات 

قيمة 

F 
Sig. 

تقديرات المعلمين حول 

التزامهم التنظيمي  مستوى

بمدارس التعليم العام بالهيئة 

الملكية التي تعزى لمتغير 

 سنوات الخبرة

بين 

 المجموعات 
367.567 3 122.522 .819 .485 

داخل  

 المجموعات 
22136.644 148 149.572 

  

 151 22504.211 المجموع 
   

      

عد  واود فروإل لال دسلم  حصا يم في تقديرال النعلنين  م26يتءح نن الادو  رو ا      

حو  ناتوى التزانه  التمريني بندار  التعلي  العا  بالهي م النلكيم التي تعزى لنتغير عدد 

واساتفادة نن توايهال  ،الزيارال النتبادلم نع زن  ا وينكن عزو لل   لا  اموال الابرة

 . الن رفين التربويين ونديرل الندار 

 Lee & Kin,2010كنا تتفإل نع دراام م 2002وتتفإل ال  الدراام نع دراام  الهمداول ا

 التي ل  تك ف عن واود تأهير لاموال الادنم علا الوس  التمريني  Jones,1998ودراام 

موال الابرة علا اسلتزا  مالتي ك فل عن تأهير ا1997وتاتلف نع دراام العتيبي والاواا ا

 العاافي .

الفروق في تقديرات المعلمين لمدى ممارسة مديري مدارس التعليم العام في الهيئة  مثا: ثال

 .التي يمكن عزوها  لمتغير المرحلة التعليمية الملكية للقيادة التحويلية 

لنعرفم ا  تواد فروإل لال دسلم احصلا يم بلين نتوالاال عيملم الدراالم عللا أبعلاد الدراالم 

التعلينيللم تل  االلتادا  تحليل  التبللاين األحلادل ااتبللارافم وتل  عللرض تبعلا  لنتغيللر النرحللم 

 المتا ا علا المحو التالي:
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 (  27جدول )

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  للفروق في تقديرات المعلمين حول مستوى التزامهم التنظيمي التي تعزى 

 التعليمية لمتغير المرحلة 

 

  

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية 

متوسط 

 المربعات 

قيمة 

F 
Sig. 

تقديرات المعلمين حول 

مستوى التزامهم التنظيمي 

بمدارس التعليم العام 

بالهيئة الملكية التي تعزى 

لمتغير المرحلة التي يقوم 

 المعلم بالتدريس فيها

بين 

 المجموعات 
2097.092 2 1048.546 7.656 .001 

داخل  

 المجموعات 
20407.118 149 136.961 

  

 151 22504.211 المجموع 
   

      

م واود فروإل لال دسلم  حصا يم في تقديرال النعلنين حو  27يتءح نن الادو  رو ا 

ناتوى التزانه  التمريني بندار  التعلي  العا  بالهي م النلكيم التي تعزى لنتغير للنرحلم التي 

لنعرفم اتاا  الفروإل بين ف ال النفردال وفقا  لنتغير النرحلم و ،يقو  النعل  بالتدري  فيها

عدل كنا او نوءح في الادو  كامل متا ا اساتبار البالتعلينيم ااتاد  الباحث ااتبار  يفيه و

 .أدما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (28جدول )  
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للفروق في تقديرات المعلمين حول مستوى التزامهم التنظيمي التي تعزى   نتائج االختبار البعدي شيفي

 التعليميةلمتغير المرحلة 

(I) المرحلة (J) االنحراف المتوسط المرحلة 
الداللة 

 االحصائية

 ابتدائي
 001. 2.45812 (*)9.51471 متوسط

 654. 2.18021 2.01235 ثانوي

 متوسط
 001. 2.45812 (*)9.51471- ابتدائي

 017. 2.60143 (*)7.50235- ثانوي

 ثانوي
 654. 2.18021 2.01235- ابتدائي

 017. 2.60143 (*)7.50235 متوسط

 

 م نا يلي:28يتءح نن الادو  رو ا

لصالح نعلني النرحلم  واود فروإل بين نعلني النرحلم اسبتدا يم والنرحلم النتواام -1   

وود يفار لل  لكون اموال الابرة لدى نعلني النرحلم اسبتدا يم أكهر نمها في  ،اسبتدا يم

النرحلم النتواام، أو أمه  ينهلون ال ريحم األكبر في عيمم الدراام حيث بلغل المابم 

 م.44.7ألعدادا  ا

ول لصالح نعلني النرحلم واود فروإل بين نعلني النرحلم النتواام والنرحلم الهام -2

ود يعزى لل  لكون اموال الابرة لدى نعلني النرحلم النتواام أكهر نمها ، والهامويم

 لدى نعلني النرحلم الهامويم.

، وتاتلف نع دراام  Yu, Leithwood and Jantzi,2002وتتفإل ال  المتيام نع دراام 

Bogler & Somech.2004  التي ك فل عن تباين في تقديرال نعلني النرحلم النتواام

 والهامويم في ناتويال اسلتزا  التمريني.

الفروق في تقديرات المعلمين لمدى ممارسة مديري مدارس التعليم العام في الهيئة  مرابعا: 

 المنطقة الجغرافيةالتي يمكن عزوها لمتغير الملكية للقيادة التحويلية 
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لنعرفم ا  تواد فروإل لال دسلم احصلا يم بلين نتوالاال عيملم الدراالم عللا أبعلاد الدراالم 

وتل  لتوءيح دسللم الفلروإل تبعا  لنتغير النماقم الاغرافيم ت  ااتادا  تحلي  التباين األحادل 

 عرض المتا ا علا المحو التالي:

 ( 29جدول )

تقديرات المعلمين حول مستوى التزامهم التنظيمي بمدارس التعليم " لنتائج اختبار نتائج اختبار " ت 

 العام التي تعزى لمتغير  المدينة

 الداللة قيمة ت االنحراف المتوسط العدد   المحور     

تقررررررديرات المعلمررررررين حررررررول 

مسرررتوى الترررزامهم التنظيمررري 

بمرردارس التعلرريم العررام بالهيئررة 

الملكيرررة التررري تعرررزى لمتغيرررر 

 المدينة

 12.45492 90.3333 81 جبيل

-

1.636 
.104 

 11.77131 93.5634 71 ينبع

 

م عد  واود فروإل لال دسلم  حصا يم في ااتاابال تقديرال 29يتءح نن الادو  رو ا

النعلنين حو  ناتوى التزانه  التمريني بندار  التعلي  العا  بالهي م النلكيم التي تعزى لنتغير 

درا  أو ربنا يعزى روأااليد العن ،  ،ت ابه اسارا الوينكن تفاير لل  بابد للنديمم، 

 العانلين ألانيم اسلتزا  التمريني أو ردرا  النعلنين للدع  التمريني اللل تقو  به نداراه .

، كنا تتفإل ال  المتيام نع دراام  Mathebula,2004وتتفإل ال  المتيام نع دراام ناهيبوس 

Yu, Leithwood and Jantzi,2002  وتاتلف نع دراامKawntes,2009  التي ك فل

عن واود فروإل في تقديرال العانلين لناتويال اسلتزا  التمريني في ال ركال اسلكتروميم في 

 الوسيال النتحدة والهمد.

ة السؤال الخامسم  ما طبيعة العالقة بين ممارسة مديري مدارس التعليم العام بالهيئة الملكي

 ألسلوب القيادة التحويلية وبين االلتزام التنظيمي للمعلمين؟

الع وم بين ننارام نديرل ندار  التعلي  العا  بالهي م النلكيلم ألاللود القيلادة لنعرفم 

وتل  علرض  ،ت  ااتادا  نعانل  ارتبلاا بيرالون التحويليم وبين اسلتزا  التمريني للنعلنين

 المتا ا علا المحو التالي:
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 ( 30)  جدول

نتائج اختبار نتائج اختبار معامل االرتباط بين طبيعة العالقة بين ممارسة مديري مدارس التعليم العام  

 بالهيئة الملكية ألسلوب القيادة التحويلية وبين االلتزام التنظيمي للمعلمين

 

  
 االلتزام التنظيمي للمعلمين

ممارسة مديري مدارس التعليم 

بالهيئة الملكية ألسلوب  العام

 القيادة التحويلية

 (**) 628. معامل االرتباط

 000. الداللة اإلحصائية

 152 العدد

 

م والود ع ولم ارتباايله ارديلم نوابلم بلين ننارالم نلديرل 30يتءح نن الادو  رول ا

التمرينلي للنعلنلين زا  وبلين اسلتل ،ندار  التعلي  العا  بالهي م النلكيم ألالود القيلادة التحويليلم

 نا زادل ننارام نديرل ندار  التعلي  العا  بالهي م النلكيم ألاللود القيلادة التحويليلمأل أمه كل

 درا  النعلنين للدع  التمريني النقلد  وينكن تفاير لل  بابد  ،زاد اسلتزا  التمريني للنعلنين

وتتفلإل  ،وأن أالود القيادة التحويليم او األالود النفءل  للدى النعلنلين ،نن القيادال التربويم

 م.Geijsel, Sleegers, Leithwood & Jantzi, 2003ال  الدراام نع دراام ا

 ( 31جدول ) 

بين طبيعة العالقة بين ممارسة مديري مدارس التعليم العام بالهيئة بيرسون نتائج اختبار معامل االرتباط 

 )كأبعاد(وبين االلتزام التنظيمي للمعلمين)كأبعاد( وب القيادة التحويلية الملكية ألسل

 اسلتزا  األا وي اسلتزا  الوادامي  اسلتزا  الناتنر  

الاالبيم 
 والتأهير

0.612  نعان  اسرتباا (**)  0.406 (**) 0.440 (**) 

 0.000 0.000 0.000 الدسلم اسحصا يم 

 152 152 152 العدد

الدافع 
 ارلهاني

0.603  نعان  اسرتباا (**)  0.468 (**)  (**)0.448 

 0.000 0.000 0.000 الدسلم اسحصا يم 

 152 152 152 العدد

الت ايع 
 الفكرل

  0.449(**) 0.450(**) 0.580(**) نعان  اسرتباا

 0.000 0.000 0.000 الدسلم اسحصا يم 

 152 152 152 العدد

اساتنا  
 باألفراد

 0.440(**) 0.437(**)  0.603(**) نعان  اسرتباا

 0.000 0.000 0.000 الدسلم اسحصا يم 

 152 152 152 العدد
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م والود ع ولم ارتباايله ارديلم نوابلم بلين ننارالم نلديرل 31يتءح نن الادو  رول ا

وبللين اسلتللزا   أبعاداللا،بانيللع  نللدار  التعلللي  العللا  بالهي للم النلكيللم ألالللود القيللادة التحويليللم

أل أمه كلنا زادل ننارام نديرل ندار  التعللي  العلا  بالهي لم بانيع أبعاد  التمريني للنعلنين 

 .النلكيم ألالود القيادة التحويليم زاد اسلتزا  التمريني للنعلنين


