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 الفصل الخامس

 ملخص النتائج والتوصيات

 تمهيد :

بعد أن عرض الباحث في  الصليا البيابت ئجيالد الدرابيي اليةدائةيي بابيجفابا  أفيراد عةئيي 

البلص  الدرابي على جباؤال  الدرابي اليةدائةي بيعالفجها إحلالةاً بابجخدام يصاهةم اإلحلاء 

ةجئيابا هي ا الصليا يلخيا ئجيالد ، إليى الئجيالد بجحلةلهيا بجصبيةرها بأبالةبه اإلحلالةي بلبالً 

 الدرابي اليةدائةي، بةئجه  بجقدةم الجبلةا .

 أوال : ملخص النتائج :

بةجيثا  لك ف  عرض أبرز الئجالد الج  جبلل  إلةها الدرابي فةيا ةجعلت باإلفابي على 

 داف، على الئحب الجال :جباؤالجها بجحقةت أه

 ملخص النتائج المتعلقة بإجابة السؤال األول : -1

  أن اليعليةن ةبافقبن على يياربي يدةري يدارس الجعلةم العام ف  يدارس الهةلي

 (.3.92اليلكةي ألبلبب الفا بةي بالجأثةر  بيجببط حباب  )

   يدارس الهةلي أن اليعليةن ةبافقبن على يياربي يدةري يدارس الجعلةم العام ف

 (.3.78اليلكةي ألبلبب الدافع اإللهاي  بيجببط حباب  )

  أن اليعليةن ةبافقبن على يياربي يدةري يدارس الجعلةم العام ف  يدارس الهةلي

 (.4.07اليلكةي ألبلبب الجشفةع الصكري بيجببط حباب  )

 لهةلي أن اليعليةن ةبافقبن على يياربي يدةري يدارس الجعلةم العام ف  يدارس ا

 (.4.03اليلكةي ألبلبب االهجيام باألفراد بيجببط حباب  )

  أن اليرجبي األبلى ين حةث اليبافقي فاء فةها بعد الجشفةع الصكري بةئيا فاء ف  اليرجبي

الثائةي بعد االهجيام بالعايلةن بفاء ف  اليرجبي الثالثي بعد الفا بةي بالجأُثةر أيا اليرجبي 

القيادة ء فةها بعد الجحصةز االلهاي ، ببلغ اليجببط العام ليحبر الرابعي باألخةرة فقد فا

( مما يشير إلى موافقة أفراد عينة الدراسة على عبارات المحور 3.95التحويلية )

 .بصورة عامة
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 ملخص النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الثاني : -2

  يياربي يدةري عدم بفبد فربت  ا  داللي إحلالةي ف  جقدةرا  اليعليةن ليدى

 يدارس الجعلةم العام ف  الهةلي اليلكةي للقةادة الجحبةلةي الج  جعزى ليجغةر العير.

  عدم بفبد فربت  ا  داللي إحلالةي ف  جقدةرا  اليعليةن ليدى يياربي يدةري

يدارس الجعلةم العام ف  الهةلي اليلكةي للقةادة الجحبةلةي الج  جعزى ليجغةر عدد بئبا  

 الخبرة.

 بد فربت  ا  داللي إحلالةي ف  جقدةرا  اليعليةن ليدى يياربي يدةري يدارس بف

الجعلةم العام ف  الهةلي اليلكةي للقةادة الجحبةلةي الج  جعزى لليرحلي الج  ةقبم اليعلم 

 بالجدرةس فةها بكائ  ئجالد االخجبار البعدي كيا ةل .

 يجببطي للالح يعلي  اليرحلي بفبد فربت بةن يعلي  اليرحلي االبجدالةي باليرحلي ال

 االبجدالةي.

  بفبد فربت بةن يعلي  اليرحلي اليجببطي باليرحلي الثائبي للالح يعلي  اليرحلي

 الثائبةي.

  عدم بفبد فربت  ا  داللي إحلالةي ف  جقدةرا  اليعليةن ليدى يياربي يدةري

 زى لليدةئي.يدارس الجعلةم العام ف  الهةلي اليلكةي للقةادة الجحبةلةي الج  جع

 ملخص النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الثالث : -3

  أن اليعليةن ةبافقبن على يبجبى االلجزام االبجيراري لليعليةن بيدارس الجعلةم العام

 (.4.10بالهةلي اليلكةي بيجببط حباب  )

  أن اليعليةن ةبافقبن على يبجبى االلجزام البفدائ  لليعليةن بيدارس الجعلةم العام

 (.3.87ةلي اليلكةي بيجببط حباب  )باله

  أن اليعليةن ةبافقبن على يبجبى االلجزام  اليعةاري )األخالق ( لليعليةن بيدارس

 (.3.87الجعلةم العام بالهةلي اليلكةي بيجببط حباب  )

  بةئيا فاء ف  اليرجبي  االلجزام اليبجيراليرجبي األبلى ين حةث اليبافقي فاء فةها بعد

،  االلجزام العاطص باألخةرة بعد الثالثي بفاء ف  اليرجبي  االلجزام األخالق الثائةي بعد 

( ييا ةشةر إلى يبافقي أفراد عةئي 4.00االلجزام الجئظةي  )ببلغ اليجببط العام ليحبر 

 الدرابي على عبارا  اليحبر بلبرة عايي
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 ملخص النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الرابع : -4

  داللي إحلالةي ف  جقدةرا  اليعليةن حبا يبجبى الجزايهم  عدم بفبد فربت  ا

 الجئظةي  بيدارس الجعلةم العام بالهةلي اليلكةي الج  جعزى ليجغةر العير.

  عدم بفبد فربت  ا  داللي إحلالةي ف  جقدةرا  اليعليةن حبا يبجبى الجزايهم

ر العير عدد بئبا  الجئظةي  بيدارس الجعلةم العام بالهةلي اليلكةي الج  جعزى ليجغة

 الخبرة.

   بفبد فربت  ا  داللي إحلالةي ف  جقدةرا  اليعليةن حبا يبجبى الجزايهم الجئظةي

ليرحلي الج  ةقبم اليعلم ابيدارس الجعلةم العام بالهةلي اليلكةي الج  جعزى ليجغةر 

 بالجدرةس فةها بكائ  ئجالد االخجبار البعدي كيا ةل :

 حلي االبجدالةي باليرحلي اليجببطي للالح بفبد فربت بةن يعلي  الير

 يعلي  اليرحلي االبجدالةي.

  بفبد فربت بةن يعلي  اليرحلي اليجببطي باليرحلي الثائبي للالح

 يعلي  اليرحلي الثائبةي.

  عدم بفبد فربت  ا  داللي إحلالةي ف  ابجفابا  جقدةرا  اليعليةن حبا يبجبى

 ام بالهةلي اليلكةي الج  جعزى ليجغةر لليدةئي.الجزايهم الجئظةي  بيدارس الجعلةم الع

 ملخص النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الخامس : -5

  بفبد عالقي ارجباطةه طردةي يبفبي بةن يياربي يدةري يدارس الجعلةم العام بالهةلي

اليلكةي ألبلبب القةادة الجحبةلةي ببةن االلجزام الجئظةي  لليعليةن أي أئه كا يا زاد  

يدةري يدارس الجعلةم العام بالهةلي اليلكةي ألبلبب القةادة الجحبةلةي زاد  يياربي

 االلجزام الجئظةي  لليعليةن.

  ثانياً : التوصيات :

  :في ضوء ما أسفرت عنه نتائج  هذه الدراسة يعرض الباحث فيما يلي بعض التوصيات

األبييالةب اإلدارةييي الحدةثييي جييدرةب يييدةري  يييدارس الجعلييةم العييام بالهةلييي اليلكةييي علييى   -1

  بقةادة اليؤببا  الجرببةي ف  ظا الجطبرا  الجقئةي اليجالحقي .

ببييةن يعليييةهم ألن  لييك ةبيياهم  ،أن ةهييجم يييدةرب اليييدارس بالعالقييا  االئبييائةي بةييئهم   -2

جييال  ةييجم جحبييةن العيلةييي بشيكا فاعييا فيي  زةييادة االلجييزام  الجئظةييي  ليدى اليعليييةن، ببال

 .الجعلةيةي
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جصعةييا اللييالحةا  ليييدةري اليييدارس إلةفيياد ئظييام للحييبافز ييين أفييا رفييع يبييجبى    -3

 االلجزام الجئظةي  لليعليةن ف  اليدارس.

   إفراء درابا  بببةي أخرى جبحث ه ه العالقي لجعرف طبةعي العالقي. -4

 هيب أظهر  الدرابي أن أكثر أئياط القةيادة الجحبةلةيي جئبيؤاً بيالجزام اليعلييةن الجئظةيي     -5

بين ثم االهجيام باألفراد؛ ل ا جبل  الدرابي بجئيةيي يهيارا  ييدةري  ،الجشفةع الصكري

 .بك لك بعد الدافع اإللهاي  ،فةيا ةجعلت ببعد الفا بةي بالجأثةر ،اليدارس

أظهير  ئجيالد الدرابيي الحالةيي يقيدرة القةييادة الجحبةلةيي عليى الجئبيؤ في  درفيي يياربييي  -6

باالهجيييام بجئيةييي  ،بعلةييه جبليي  الدرابييي بزةييادة الييبع  اليعليييةن لاللجييزام الجئظةييي ؛

يياربييا  القةييادة الجحبةلةييي لييدى يييدةري يييدارس الجعلييةم العييام بالهةلييي اليلكةييي، ب لييك 

، بجئيةيي الشيعبر بأهيةيي االلجيزام الجئظةيي  بإخضاعهم لدبرا  جدرةبةي ف  هي ا اليفياا

 .لجزام الجئظةي  لدةهم يرجصعاً لليعليةن ف  يداربهم، ين أفا اليحافظي على بقاء اال

جشفةع ثقافي الحبار بئشرها بةن العيايلةن، بالحيرا عليى جيكيةن العيايلةن، بإشيراكهم  -7

 ف  اجخا  القرارا  الج  ججعلت بأهداف اليدربي جيهةداً إلشاعي القةادة ال اجةي بةئهم.

 .جعزةز بجقبةي االلجزام البفدائ  بجدرةب العايلةن بعقد برش جدرةبةه لهم  -8

بئيياء رؤةييي باقعةييي بدفييع العييايلةن بحييثهم علييى اليشيياركي فيي  بئيياء ربييالي اليدربييي،  -9

 بيشاركي يفلس أبلةاء األيبر ف  ربالي اليدربي.

الحرا على جغةةر الثقافي الجئظةيةيي لليعلييةن بإةفياد عئالير يشيبقي جيدفع العيايلةن  -10

 للجغةةر.

قبييا يييدةري جحلةييا البضييع الييراهن ييين جشييخةا يشييكال  اليدربييي عيين طرةييت  -11

اليدارس برلد للصرا بالجهدةدا  الج  ججعلت بييدخال  بيخرفيا  العيلةيي الجعلةيةيي 

 الجرببةي.

جييدرةب يييدةري اليييدارس علييى يهييارا  اليي كاء العيياطص  ب لييك لجبلييةرهم بيهييارا   -12

ال كاء العاطص  بيئها يهارة البع  بال ا  بيعرفي ئقاط الضعف ف  شخلةاجهم بئقياط 

 هم على الجغلب على ئقاط الضعف بجطبةر أئصبهم يعرفةاً .القبة بجدرةب أئصب
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 أوالً ( المراجع العربية:

. جحقةيييت: عييياير أحييييد حةيييدر، لبيييان العيييرب(.  1996ابييين يئظيييبر، فيييياا اليييدةن)  -

 .دار الكجب العليةي، بةرب 

، الجئظيييةم اإلداري فييي  الجئظةييييا  اليعاليييرة(. 2003أبيييب بكييير، يليييطصى يحييييبد) -
 الدار الفايعةي، االبكئدرةي. 

دبر القةيييييادة الجحبةلةيييييي فييييي  جطيييييبةر فعالةيييييي (. 2011أبيييييب هيييييداف، بييييياي  عاةيييييد) -
، ربييييالي اليعليييييةن الجدرةبييييةي بيييييدارس بكالييييي الغييييبث الدبلةييييي بيحافظييييا   ييييزة

 يافبجةر  ةر يئشبرة، فايعي األزهر بغزة، فلبطةن.
، اليركييييز القةييييادة اإلدارةييييي فيييي  اإلبييييالم(. 1996عبدالشيييياف  يحيييييد) أبييييب الصضييييا، -

 العالي  للصكر اإلبالي ، القاهرة.

جحلةييييا عالقييييي بعييييض اليجغةييييرا  الشخلييييةي (. 2007أبييييب ئييييدا، بييييايةي خيييييةس ) -

: درابيييي يةدائةييييي  بأئيييياط القةيييادة بيييااللجزام الجئظةيييي  بالشييييعبر بالعداليييي الجئظةيةيييي

  قطيييياة  ييييزة، ربييييالي يافبييييجةر  ةيييير يئشييييبرة، علييييى الييييبزارا  الصلبييييطةئةي فيييي

 الفايعي اإلباليةي، فلبطةن.

 عليييى باليؤببيييي (. جيييأثةر اإلةييييان2011أبييب اليييربس ، بييياي  بحئبئيييي، بييياي ) -

فيي  فايعيياجهم:  بالعيييا فيي  االبييجيرار الصلبييطةئةي الفايعييا  فيي  العييايلةن ر بييي
 الفايعييي يفلييي ييزة،  قطيياة فيي  الصلبييطةئةي الفايعييا  علييى يةدائةييي درابييي

 -1259(ا ا 1( عييييدد)19اإلئبييييائةي( يييييد ) الدرابييييا  )بلبييييلي اإلبيييياليةي
 ،فلبطةن.1310

. جرفييييي : عبيييد الحكيييم . جئيةيييي القةيييادة :بئييياء القيييبى الحةبةيييي(2003أفبلةيييب، بيييربس) -

 الخزاي ، دار الصفر للئشر بالجبزةع، القاهرة.

بزارة الليييحي  القةيييادة الجحبةلةيييي فييي  يبجشيييصةا (. 2006آا عةيييد، عبيييد) ئالييير) -

: درابيييي ابيييجطالعةي بيدةئيييي الرةييياض بأثرهيييا عليييى اإلبيييداة اإلداري ليييدى يبظصةهيييا

 آلراء اليبظصةن، ربالي يافبجةر  ةر يئشبرة، فايعي اليلك بعبد، الرةاض.      

، دار الكجيييياب يعفييييم يلييييطلحا  العلييييبم اإلدارةييييي (.1994بييييدبي، احيييييد زكيييي  ) -

 اليلري، القاهرة.

، بالشييالش، عبييد الييرحين بييلةيان، برضييبان، بيياي  عبييد بيين دهييةش، خالييد عبييد) -

، 3، يكجبيييييييي الرشيييييييد للئشييييييير، طاإلدارة بالجخطيييييييةط الجربيييييييبي(. 2007البييييييييةع )

 الرةاض.

: دار  أبابييييةا  فيييي  علييييم إدارة القةييييادة (.2002البييييدري ، طييييارت عبييييد الحيةييييد ) -

 الصكر للطباعي بالئشر، األردن.

، دار االجفاها  الحدةثيي في  جئيةيي القةيادة الجدرةبيةي(.2005البدري، طارت عبدالحيةد) -
 الثقافي للئشر بالجبزةع، عيان.
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يجطلبيييا  جطبةيييت القةيييادة الجحبةلةيييي فييي  األفهيييزة األيئةيييي (. 2008اليييبهالا، يافيييد) -

: درابييييي يةدائةيييي علييييى الضييييباط العييييايلةن بيدةرةييييي فييي  الييلكييييي العربةييييي البييييعبدةي

ر  ةييير يئشيييبرة، العليييبم اإلدارةيييي، فايعيييي األيييين العيييام بالرةييياض، ربيييالي يافبيييجة

 ئاةف للعلبم األيئةي، الرةاض. 

، القييييياهرة : الشخليييييةي القةادةيييييي فكيييييراً بفعيييييالً (. 2004جبفةيييييت ، عبيييييد اليييييرحين ) -

 يركز الخبرا  اليهئةي لإلدارة.

( قةيييياس يييييدى قييييدرة العبايييييا الدةيب رافةييييي 2002جقيييي ، عبييييدالعزةز عبداليحبيييين) -

جبى االلجييييزام الجئظةييييي  فيييي  اليئظيييييا  اللييييحةي بضييييغط العيييييا فيييي  الجئبييييؤ بيبيييي

 (.1( عدد)30، يفلد)يفلي العلبم االفجياعةيالكبةجةي، 

عالقيييي االلجيييزام الجئظةيييي  ببةليييي العييييا الداخلةيييي: (. 2002الثييييال ، عبيييد) يحييييد) -

، ربييييالي يافبييييجةر  ةيييير يئشييييبرة ، درابييييي جطبةقةييييي علييييى قييييبا  األييييين الخالييييي

 األيئةي، الرةاض. فايعي ئاةف العربةي للعلبم

إعييييداد القةييييادا  الجحبةلةييييي فيييي  الفايعييييا  البييييعبدةي (. 2007الفيييياربدي، يافييييدة ) -

، ربييييالي دكجييييبراه  ةيييير يئشييييبرة ،كلةييييي الجربةييييي فايعييييي  برئييييايد جييييدرةب  يقجيييير 

 اليلك بعبد، الرةاض.

اليييييييبالء الجئظةيييييييي  بعالقجيييييييه بالخليييييييالا  (.2004األحييييييييدي، طيييييييالا عاةيييييييد) -
( 2، ييييد )اليفليييي العربةيييي ليييإلدارةالشخليييةي بالر بيييي فييي  جيييرك اليئظييييي باليهئيييي، 

 ،يلر.44-1( ا 1عدد)

أثييير االلجيييزام الجئظةيييي  بالثقيييي فييي  اإلدارة ( 2003حيييباس، أيةيييرة يحييييد رفعييي  ) -

الجطبةت عليييى عليييى العالقيييي بيييةن العداليييي الجئظةيةيييي ببيييلبكةا  اليباطئيييي الجئظةيةيييي بييي

 ، ربالي يافبجةر  ةر يئشبرة، فايعي القاهرة كلةي الجفارة .البئبك الجفارةي

القةييييادة اليدربييييةي فيييي  ضييييبء اجفاهييييا  القةييييادة (. 2004الحربيييي ، قابييييم عالييييا ) -

 ، يكجبي الرشد للئشر بالجبزةع، الرةاض.الجرببةي الحدةثي

ةيييي  ليييدى العيييايلةن قةييياس يبيييجبى االلجيييزام الجئظ(. 2006حئبئيييي، بييياي  إبيييراهةم) -

، ربييييالي يافبييييجةر  ةيييير يئشييييبرة، الفايعييييي بالفايعييييا  الصلبييييطةئةي بقطيييياة  ييييزة

 االباليةي، فلبطةن.

البةابيييييي الجرببةيييييي فييييي  ( 2000الخزرفييييي ، رضيييييةي بالخزرفييييي  عبيييييد البيييييالم ) -

 الباقع باليأيبا، دار الشرت للئشر بالجبزةع، عيان. البطن العرب :

درفييييي يياربييييي يييييدةري (. 2010دة جةبييييةر)الخالةلييييي، هييييدى أحيييييد ببييييعادة، بييييال -

ييييدارس يحافظيييي الزرقييياء بييييدةراجها للقةيييادة الجحبةلةيييي بعالقجهيييا ببيييلبك اليباطئيييي 
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، يييييؤجير الجربةييييي فيييي  عييييالم يجغةيييير، الجئظةيةييييي ليعلييييي  جلييييك اليييييدارس بيعلياجهييييا

 األردن.

) إدارة البيييييلبك فييييي  اليئظييييييا (. 2004فةرئبيييييرر، فةراليييييد ببييييياربن، رببييييير  ) -

اع  يحيييييد رفيييياع  بإبييييياعةا عليييي  ببييييةبئ (. دار اليييييرة  للئشيييير، جرفيييييي رفيييي

 الرةاض.

، جرفيييييي أبابييييةا  اإلدارة: اليبييييادي بالجطبةقييييا  الحدةثييييي( 1992دةبييييلر، فيييياري ) -

 عبد القادر يحيد عبد القادر، دار اليرة  للئشر، الرةاض.

، يكجبييييي العبةكييييان، القةييييادة للفيةييييع، جرفيييييي بلةييييد شييييحادة( 2007دةيييين، بةجيييير ر) -

 لرةاض.ا

،  يفلييي البحييبث الجفارةييي( اليي كاء العيياطص  بالقةييادة الجحبةلةييي ، 2003رشييةد، يييازن ) -
 فايعي الزقازةت .

عالقييييي القةييييادة الجحبةلةييييي بجيكييييةن العييييايلةن فيييي  (. 2010الرقييييب، أحيييييد لييييادت) -
، ربيييييالي يافبيييييجةر  ةييييير يئشيييييبرة، فايعيييييي الفايعيييييا  الصلبيييييطةئةي بقطييييياة  يييييزة

 األزهر بغزة، فلبطةن.

( أئيييييياط البيييييلبك اإلداري لييييييدةري الييييييدارس الثائبةييييييي 2009بد، راجيييييب )البيييييع -

( بعالقجهييييا 4ئظييييام -1العايييييي فيييي  األردن بفقيييياً لئظرةييييي رئبييييس لةكيييير  )ئظييييام 

اليفليييييي األردئةيييييي فييييي  العليييييبم بيبيييييجبى اليييييبالء الجئظةيييييي  ليعليييييي  يداربيييييهم .

 ،فايعي الةريبك ، إربد.3، العدد 5، يفلد الجرببةي

اإلدارة الحدةثييييييييي )يصيييييييياهةم ببظييييييييالف (. 1993ب)شييييييييابةش، يلييييييييطصى ئفةيييييييي -

 ، دار الصرقان للئشر، إربد بجطبةقا (

درفيييييي يياربيييييي ييييييدةري الييييييدارس (. 2010الشيييييرةص ، عبييييياس بالجيييييئح، يئييييياا ) -

، الثائبةيييي فييي  دبليييي اإلييييارا  العربةيييي اليجحيييدة للقةيييادة الجحبةلةيييي يييين ئظييير يعلييييةهم

 اإليارا .   

القةيييييادة الجحبةلةيييييي الجرببةيييييي: اإلدارة الجرببةيييييي فييييي  (. 2001الليييييةدابي، أحييييييد ) -

 ، بةرب .59-29العربةي، الهةلي اللبئائةي للعلبم الجرببةي، ا البلدان

البحييييث العلييييي  (.2004عبةييييدا ،  بقييييان بعبييييدالحت، كاةييييد بعييييدس، عبييييدالرحين) -
 ، دار الصكر العرب ، عيان.يصهبيه بأدباجه بأبالةبه

 رابييييي جحلةلةييييي للبظييييالف بالقييييرارا  اإلدارةييييياإلدارة : د(.1996عالقيييي ، يييييدئ ) -

 ،الطبعي الخايبي، يطابع دار البالد، فدة.
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االلجييييزام الجئظةييييي  بالعبايييييا اليرجبطييييي بييييه لييييدى (. 1999العبييييادي، أحيييييد حيةييييد) -

، ربييييالي يافبييييجةر، يكييييي يييييدةري يييييدارس الجعلييييةم العييييام للبئييييةن بيحافظييييي فييييدة 

 اليكريي، فايعي أم القرى، كلةي الجربةي.

، ييييييييدخا إليييييييى اإلدارة الجرببةيييييييي(.1996عرفييييييي ، عبيييييييد) بيهيييييييدي، عبييييييياس )ال -
 يئشبرا  فايعي قان ةبئس، لةبةا.

( البيييلبك القةيييادي الجحيييبةل  ببيييلبك اليباطئيييي الجئظةيةيييي 2002العيييايري ، أحييييد ) -

،عيييدد 9،يفليييد  اليفليييي العربةيييي للعليييبم اإلدارةييييفييي  األفهيييزة الحكبيةيييي البيييعبدةي .

 لرةاض.،فايعي اليلك بعبد ،ا1

لقةادةيييي الجحبةلةيييي فييي  اليؤببيييا  العاييييي : دراب ييي ي هييي (. ا1423العيييايري، أحييييد ) -

، الرةييييياض: فايعيييييي اليليييييك بيييييعبد ، الئشييييير العليييييي  ابيييييجطالعةي آلراء الييييييبظصةن

 باليطابع.

خليييالا القةيييادة الجحبةلةيييي ليييدى رؤبييياء األقبيييام (.2009العيييير، أيةئيييي بيييلةيان ) -

العليةييييي بعالقجهييييا بييييالرب  اليعئبةييييي ألعضيييياء هةلييييي الجييييدرةس فيييي  فايعييييي اإليييييام 

، ربيييالي يافبيييجةر  ةييير يئشيييبرة، فايعيييي اإلييييام يحييييد يحييييد بييين بيييعبد اإلبييياليةي

 بن بعبد اإلباليةي، الرةاض.

جحبةلةيييي بييييدى جيييبفر العالقيييي بيييةن خليييالا القةيييادة ال(. 2004العييييري، يشيييهبر ) -

، ربييييالي يافبييييجةر  ةيييير يئشييييبرة ،الرةيييياض: كلةييييي يبييييادي إدارة الفييييبدة الشييييايلي

 العلبم  اإلدارةي، فايعي اليلك بعبد.

:  القةييييادة الجحبةلةييييي بعالقجهييييا باإلبييييداة اإلداري(. 2006العييييازي ، يحيييييد بزةييييع ) -

يافبيييجةر  درابيييي يبيييحةي عليييى العيييايلةن الييييدئةةن بيييدةبان بزارة الداخلةيييي، ربيييالي

  ةر يئشبرة، فايعي ئاةف العربةي للعلبم األيئةي، الرةاض.

 ، الرةاض.اإلدارة القةادةي الشايلي(.2004العقةا، عبد) عبداللطةف) -
( درفيييي االلجيييزام اليهئيييي  ليييدى ييييدةري الييييدارس الثائبةييييي 2010عابيييدةن، يحييييد ) -

اليفلييييي ن .الحكبيةييييي الصلبييييطةئةي بيعليةهييييا ييييين بهييييا  ئظيييير اليعليييييةن باليييييدةرة

 ،فايعي الةريبك ، إربد.3، العدد 6، يفلد األردئةي ف  العلبم الجرببةي

: ييييدى       القةيييادة الجحبةلةيييي فييي  الفايعيييا  البيييعبدةي(. 2000الغاييييدي، بيييعةد يحييييد ) -

يياربيييجها باييييجالك خلالليييها يييين قبيييا القةيييادا  األكادةيةيييي، ربيييالي دكجيييبراه  ةييير          

 يكي اليكريي، فايعي أم القري.يئشبرة، كلةي الجربةي ب

اليييئيط القةيييادي لييييدةر اليدربيييي أثيييرة عليييى االلجيييزام (. 2009الغاييييدي، بيييعةد يحييييد) -
الجئظةيييي  لليعلييييةن بالييييدارس الثائبةيييي الحكبيةيييي بيحافظيييي فيييدة بابيييجخدام ئظرةيييي 
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، ربيييييالي يافبيييييجةر  ةييييير يئشيييييبرة، فايعيييييي أم القيييييرى، يكيييييي الشيييييبكي اإلدارةيييييي
 اليكريي.

القةيييادة الجرببةيييي عييييا يشيييجرك: اإلدارة الجرببةيييي فييي  (. 2001ن )فضيييبا، بيييةيب  -

 ، الهةلي اللبئائةي للعلبم الجرببةي، بةرب .البلدان العربةي

الرضييييييا الييييييبظةص  عالقجييييييه بييييييااللجزام (. 2008فليبييييييان، إةئيييييياس فييييييؤاد ئييييييبابي ) -

الجئظةيييي  ليييدى اليشيييرفةن الجربيييبةةن باليشيييرفا  الجرببةيييا  بيييإدارة الجربةيييي بالجعليييةم 

، ربييييالي يافبييييجةر  ةيييير يئشييييبرة، فايعييييي أم القييييرى، يكييييي بيدةئييييي يكييييي اليكريييييي

 اليكريي. 

القةيييييادة الجحبةلةيييييي لييييييدةري الجربةيييييي بالجعليييييةم بعالقجهيييييا (: 2006الصقةيييييه، يحييييييد ) -

، بالصعالةيييييي الجئظةيةيييييي إلدارا  الجربةيييييي بالجعليييييةم فييييي  الييلكيييييي العربةيييييي البيييييعبدةي

 ربةي ، فايعي أم القرى ، يكي.ربالي دكجبراه  ةر يئشبرة، كلةي الج

القةيييادة اإلدارةيييي الجحيييبا ئحيييب الئييييب ر القةيييادي (  2008القحطيييائ ، بيييالم بيييعةد ) -

 ، الرةاض.العالي 

، دار الراةييييي الشييييرقةي، بظةصييييي اليييييدةر العييييام(. 2004اليئةييييف، إبييييراهةم عبييييد) ) -
 الرةاض .

م( 2009ييييييارزائبا، رببييييير  فييييياي ب ببجيييييرز، جةييييييبث  بيييييياكئلج ، براةيييييان إي ) -

، جرفييييي :هيييال ئيييافع الخطةيييب القةيييادة اليدربيييةي الئافحيييي يييين البحيييبث إليييى الئجيييالد

 ،العبةكان، الرةاض.

، الطبعيييي الرابعيييي، البيييلبك الجئظةيييي  ييييدخا بئييياء اليهيييارا ( 2009يييياهر، أحييييد ) -

 الدار الفايعةي ،اإلبكئدرةي.

، يعرفجيييهأبابييةا  القةييادة: يييا ةحجييار كييا قالييد إلييى ( 2009ياكبييبةا، فييبن بيي  ) -

 جرفيي يكجبي فرةر للئشر بالجبزةع ، الرةاض.

، يفيبعييييي الئةييييا يبييييادي اإلدارة: أبييييس بيصيييياهةم(. 2001يئلييييبر، عليييي  يحيييييد) -

 العربةي طرابلس.

باقيييع البيييلبك القةيييادي لرؤبييياء األقبيييام األكادةيةيييي  (.1996هفيييان، علييي  حييييزة ) -
، فييي  كلةيييا  اليعلييييةن البيييعبدةي كييييا ةيييراه رؤبييياء األقبيييام األكادةيةيييي بأعضييياؤها

 ، فايعي اليلك بعبد، الرةاض.يركز البحبث الجرببةي 
، لئخبييييي ييييين األبيييياج ة، الهةلييييي يعفييييم العلييييبم االفجياعةييييي(. 1975يييييدكبر، أحيييييد ) -

 اب.اليلرةي العايي للكج
، يكجبيييييي  رةيييييب للطباعيييييي بالئشييييير، البيييييلبك الجئظةيييييي (.2003البيييييلي ، علييييي  ) -

 القاهرة .
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الرضيييا عيين اليئيييام الجئظةييي  لييدى األفيييراد العييايلةن فييي  (. 1994اللييبزي، يببييى ) -
، درابيييييا  العليييييبم اإلئبيييييائةي ، الفايعيييييي يبجشيييييصةا  القطييييياة العيييييام فييييي  األردن

 (، األردن.6( العدد)21األردئةي ، يد )
، 2، طالجطييييبةر الجئظةييييي : أبابييييةا  بيصيييياهةم حدةثييييي(. 2003اللييييبزي، يببييييى ) -

 دار بالا للئشر، عيان.
اليئيييييام الجئظةيييييي  بعالقجيييييه بيييييااللجزام ( . 2006اليييييبزان ، خاليييييد يحييييييد أحييييييد) -

: درابيييي يبيييحةي يقارئيييي عليييى الضيييباط العيييايلةن بييياإلدارة العاييييي للجيييدرةب الجئظةيييي 

ييلكيييي البحيييرةن ، ربيييالي يافبيييجةر  ةييير يئشيييبرة بالحرابيييا  فييي  بزارة الداخلةيييي ب

 ، فايعي ئاةف العربةي للعلبم األيئةي، الرةاض.

(. قةيييياس بجحلةييييا الييييبالء الجئظةييييي  بضييييغبط العيييييا فيييي  2003اليعشيييير، زةيييياد ) -
اإلدارا  الحكبيةييييي فيييي  يحافظييييا  الشييييياا فيييي  األردن: درابييييي يةدائةييييي جحلةلةييييي، 

 األردن.   (1( عدد)30، يد )يفلي العلبم اإلدارةي
القةيييادة الجحبةلةيييي بالجغةةييير اليطليييبب فييي  (. 2005كئبيييارة، خدةفيييي أحييييد ليييدةت )  -

: درابييييي يةدائةييييي للبييييلبك القةييييادي ليييييدةرا  اليييييدارس الثائبةييييي  البييييلبك القةييييادي

بيدةئييييي يكييييي اليكريييييي، ربييييالي يافبييييجةر  ةيييير يئشييييبرة، فايعييييي أم القييييرى، يكييييي 

 اليكريي.

( " أبلبب القةادة الجحبةلةي كيدخا لجحبيةن أداء 2002يلطصى، ةببف عبد اليعط  ) -
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

        الفاضل : سعادة الدكتور

 وبعد ،،،    السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

الباحث بإجراء دراسة ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير من قسم اإلدارة التربوية بجامعة  يقوم

" درجة ممارسة مديري مدارس التعليم العام بالهيئة الملكية ألسلوب القيادة بجدة بعنوان  زالملك عبد العزي

 .التحويلية وعالقتها بااللتزام التنظيمي للمعلمين من وجهة نظرهم "

بهدف التعرف على درجة ممارسة مديري مدارس التعليم العام بمدينتي الجبيل الصناعية وينبع الصناعية 

ألسلوب القيادة التحويلية ، ومعرفة مستوى االلتزام التنظيمي للمعلمين ، وبيان طبيعة العالقة بين هذين المتغيرين 

 ، علماً بأن المستجيبين ألداتي الدراسة هم المعلمين .

راً لجهودكم العلمية وخبرتكم البحثية ، فإني أتطلع لمساهمتكم في إثراء أداتي الدراسة التي تم بناؤها وفق ونظ

 محورين هما ) ممارسة مديري المدارس ألسلوب القيادة التحويلية ، وااللتزام التنظيمي لدى المعلمين (.

عبارات لمحورها ،ووضوحها، وإضافة ما وذلك بتزويد الباحث بمقترحاتكم وتعديالتكم حول مدى مناسبة ال 

 ترونه مناسباً ، ويمكن توظيفه ليخدم متغيرات الدراسة .

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير سلفاً،،،                       

 

 الباحث 

 سلطان نايف محمد الحربي

 الجبيل الصناعية 

Sultan963@gmail.com 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 وفقه هللا      الزميل الفاضل األستاذ :

 وبعد ،،،     السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

بجدة بعنوان  زيقوم الباحث بإجراء دراسة لنيل درجة الماجستير من قسم اإلدارة التربوية بجامعة الملك عبد العزي

ممارسة مديري مدارس التعليم العام بالهيئة الملكية ألسلوب القيادة التحويلية وعالقتها بااللتزام " درجة 

 .التنظيمي للمعلمين من وجهة نظرهم "

بهدف التعرف على درجة ممارسة مديري مدارس التعليم العام بمدينتي الجبيل الصناعية وينبع الصناعية 

رفة مستوى االلتزام التنظيمي للمعلمين ، وبيان طبيعة العالقة بين هذين ألسلوب القيادة التحويلية ، وكذلك مع

 المتغيرين .

( بجانب العبارة التي لذا ، أضع بين يديك هذه االستبانة ، راجياً أن تجيب عن جميع عباراتها بوضع عالمة )

ة ، كما أنها لن تس  تخدم إال لغرض الدراسة فقط .ترى أنك تتفق معها ، علماً بأن المعلومات ستحظى بسرية تامَّ

 وتفضل بقبول وافر الشكر وعظيم االمتنان ،،،

 

 الباحث 

 سلطان نايف محمد الحربي

 الجبيل الصناعية 

(0543354942) 

Sultan963@gmail.com 
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 : معلومات عامةالجزء األول 
 

 

 الثاني: مقياس القيادة التحويلية    الجزء 

 يقوم مدير المدرسة بها بالممارسات القيادية التالية:

  االسم )اختياري ( : -1

 العمر:       -2

 فأكثر 51  50 -46من  45 -40من  39 -34من  33 -28من  27 -22من 

 سنوات الخبرة : -3

 فأكثر 25 25 -21من  20 -16من  15 -11من  10 -6من   5 -1من  

 المرحلة التي تقوم بالتدريس بها حاليا : -4

  ثانوي  متوسط  ابتدائي 

 المدينة : -5

 ينبع الصناعية    الجبيل الصناعية   

 

مجموعاة مان  مادير المدرساة بأنها عملية يمارس فيهااإجرائيا:  ثالقيادة التحويلية عرفها الباح

مسااتلهماً تحريااك  الساالوكيات التااي يسااتطيع ماان خاللهااا إقناااس فريااق المدرسااة برؤيااة واضااحة ألهااداف المدرسااة،

 ورفاااع مشااااعرهم،ودفعهم للتحااارا باتجاههاااا، وإناااراكهم ببنااااء رساااالة المدرساااة ،وحاااثهم علاااى االلتااازام بهاااا،

للعماال بفعاليااة ماان أجاال تحقيااق األهااداف اسااتعدادهم ، وتعميااق درجااة النفساايةعن طريااق تفهاام حاجاااتهم ،هممعنويااات

 في اإلجابة على فقرات استبانة القيادة التحويلية.باإلضافة إلى ما تعكسه استجابات المعلمين ، التربوية 

ـد
ـُع

لب
ا

 

 الـــعــبارة م 

 االنتماء للبعد الصياغة

ما تراه من تعديل 

 مناسب 
وا

ضح

 ة 

غير 

 واضحة

تنتم

 ي
 ال تنتمي

ير
أث

لت
وا

ة 
بي

اذ
ج

ال
 

1 
يظهر سلوكيات متوافقة مع المبادئ األخالقية 

 لطبيعة مهنة التعليم.
     

      .يحرص على أن تكون أفعاله مطابقة ألقواله 2

3 
يحرص على إيجاد جو مدرسي آمن يسوده 

 النظام .
     

4 
لديه رؤية واضحة تتعلق باألهداف بعيدة 

 المدى لسياسة التعليم .
     

5 
أنا مستعد للتضحية بأهدافي الخاصة في 

 سبيل العمل معه.
     

6 
يوظف القصص لكي يحدث التأثير الذي 

 يريده.
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      يركز على تغيير ثقافة المدرسة. 7

8 
يقدم القوانين التي تحكم سير العمل على نكل 

 مبادئ إرنادية.
     

9 
يشخص مشكالت المدرسة ويحللها بشكل 

 دقيق.
     

10 
يمتلك نخصية قوية تجعل المعلمين ينجذبون 

 إليه ويستحوذ على قلوبهم. 
     

11 
يتخذ قرارات حاسمة إذا نعر بوجود 

 مشكالت تعيق تحقيق األهداف المحددة. 
     

 عبارات ترى ضرورة إدراجها

 
يبادر بالعمل في التغلب على الصعوبات التي 

 تواجهه بالمدرسة.
     

       

       

       

ي
ام

ه
إلل

 ا
يز

حف
لت

 ا

1 
يتوقع مدير المدرسة من المعلمين أن يظهروا 

 توقعات عالية في أدائهم.
     

      يعزز من ثقة المعلمين بأنفسهم . 2

3 
يشرا المعلمين في اتخاذ القرارات التي 

 تتعلق بأهداف المدرسة.
     

      لدى المعلمين. يرفع مستوى االلتزام بالقيم 4

5 
يطلع المعلمين على تطور مستوى أدائهم  

 .الذي يوضحه تقرير األداء السنوي
     

6 
يدعم المشاريع التربوية اإلبداعية التي يقدمها 

 المعلمين. 
     

      .يشجع على القيادة الذاتية 7

8 
يبتكر طرق جديدة تساعدنا على اكتساب 

 مهارات جديدة.
     

9 
ح للمعلمين فرصاً لنموهم ينظم برامج تتي

 المهني 
     

10 
يقوم بمبادرات جديدة لرفع فعالية األداء 

 المدرسي.
     

      يوفر مناخ عمل إبداعي. 11

12 
يطلع المعلمين رسمياً على نتائج تحصيل 

 الطلبة في المدرسة.
     

      يحرص على حضور األنشطة المدرسية. 13

 عبارات ترى أهمية إدراجها
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ي
كر

لف
 ا
ع
جي

ش
لت

 ا

1 
يشجع المعلمين على التحسين المدرسي 

 المستمر
     

2 
يرسِّخ في المعلمين ثقافة الحوار ، واختالف 

 الرأي .
     

      .يقوم بعمل زيارات بصفة منتظمة للفصول 3

4 
يقدر االنجازات التي يحققها المعلمين ويحتفل 

 بها.
     

      .يبدي تقديره لإلنجازات التي يحققها التالميذ 5

6 
يشجع المعلمين على المشاركة في األنشطة 

 الخارجية .
     

7 
يشجع المعلمين على االهتمام بتطوير طرق 

 تقييم الطالب .
     

      على تبادل الزيارات الصفية يشجع المعلمين 8

9 
يحفز المعلمين على توظيف طرق البحث 

 والتجريب في عالج مشكالت الطالب.
     

      يحرص على ترسيخ ثقافة العمل الجماعي. 10

11 
يتيح للمعلمين حرية استخدام الوسائل التي 

 تحقق أهداف التعليم .
     

 عبارات ترى ضرورة إدراجها

       

       

       
ي 

رد
لف

 ا
ار

تب
ع

ال
 ا

1       

2 
يحرص على االحتفاظ بعالقات طيبة مع 

 المعلمين .
     

      يراعي الفروق الفردية بين المعلمين. 3

      يشارا في المناسبات االجتماعية. 4

      حاجات المعلمين الشخصية. يتفهم 5

6 
يتيح البيانات والمعلومات لمن يحتاجون لها 

 في أداء أعمالهم. 
     

      .يدافع بقوة عن المعلمين 7

8 
يكتب عبارات مشجعة للمعلمين عند االطالس 

 على دفتر اإلعداد .
     

      يتمتع برحابة صدره. 9
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    : الثالثالجزء 

 

 مقياس االلتزام التنظيمي :

10 
يجعل الروح المعنوية لدى المعلمين مرتفعة  

 باستمرار.
     

      يعدل في تعامله مع المعلمين . 11

      يحسن اإلصغاء للمعلمين. 12

 

 عبارات ترى أهمية إدراجها

       

       

، نتيجة قناعته  بمدرسته العملدرجة اندماج المعلم واهتمامه باالستمرار في عّرف الباحث مفهوم االلتزام التنظيمي على أنّه : 

وقبوله بأهداف وقيم المنظمة ، واستعداده لبذل أقصى ما لديه من طاقه في سبيل تحقيق أهدافها ، والتي تظهر وفقاً للدرجة التي 

 يحصل عليها من خالل إجابات  أفراد العينة عن فقرات أداة القياس .
 

عد
الب

 الفقرة م 

 االنتماء للبعد الصياغة

 
 واضحة

 غير

 واضحة

تنتم

 ي

ال 

 تنتمي

ي
ار

مر
ست

ال
 ا
ام

تز
الل

 ا

      أعتقد بأنه من الصعب علي ترا وظيفتي الحالية. 1

2 
أعتقد بأن ترا الوظيفة في عملي الحالي لن يؤثر 

 على حياتي الشخصية. 
     

3 
أتوقع بأنني سوف أكافأ من جهة عملي عندما 

 أضاعف من جهودي. 
     

4 
أعتقد بأن ترا وظيفتي الحالية سيجعلني أخسر 

 أنياء كثيرة .
     

5 

أعتقد بأني كنت محظوظاً عندما ضحيت بوظيفتي 

كمعلم في وزارة التربية والتعليم ، وانضممت إلى 

 مدارس الهيئة الملكية.

     

6 
أنعر أني مضطر للبقاء واالستمرار في العمل لعدم 

 توفر فرص وظيفية أخرى.
     

      أعتقد بأن لدي رغبة قوية في البقاء في عملي . 7

( وغير موافق بشدة تأخذ 1( اتجاهها عكسي حيث تأخذ موافق بشدة القيمة )2، 6مالحظة : العبارات رقم )

 (5القيمة )
 عبارات ترى أهمية إدراجها

       

       

       

ي
طف

عا
ال
م 

زا
لت

ال
 1 ا

أعتقد بأن إلغاء نرط التنازل عن رتبة وظيفية 

 سيزيد من طلبات النقل للمعلمين في مدينتي .
     

2 
إنني على استعداد ألن أبذل مزيداً من الجهود في 

 سبيل تحقيق أهداف المدرسة
     

3 
أنعر بأن أهدافي وقيمي تتفق مع أهداف المدرسة 

 وقيمها الحالية.
     

4 
قادر على إنباس حاجاتي في مدرستي أعتقد بأني 

 الحالية.
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      أحظى باحترام وتقدير من مدرستي الحالية. 5

6 
أستمتع بالحديث عن المدرسة التي أعمل بها مع 

 أصدقاء لي من خارج الهيئة الملكية .
     

7 
أنعر بالفخر واالعتزاز كوني أحد أفراد هذه 

 المدرسة
     

8 
عندما أسأل عن مهنتي أخجل من التصريح بأنني 

 معلم ، وأكتفي بالقول أني موظف في الهيئة الملكية .  
     

9 
يحظى معلمو الهيئة الملكية بمعاملة خاصة من قبل 

 المنظمة ككل تعبر عن مكانتهم العالية .
     

( وغير موافق بشدة تأخذ 1اتجاهها عكسي حيث تأخذ موافق بشدة القيمة ) (1،  8مالحظة : العبارات رقم )

 (5القيمة )
 عبارات ترى أهمية إدراجها

  

  

  

ي
ار

عي
لم

 ا
ام

تز
الل

 ا

      ليس مهما أن أظهر والئي للمدرسة. 1

      االنتقال من مدرسة ألخرى يشعرني بالقلق 2

3 
الناس اصرف نظري  عندما أفكر بما سيقوله عني

 عن االستقالة من العمل.
     

4 
أخالقي تفرض علي البقاء في المدرسة على حساب 

 نفسي.
     

5 
لو أتيحت لي فرصة عمل بمميزات أفضل من عملي 

 الحالي، فلن أقبل بها .
     

6 
أغلب األحيان أنعر بأن من الصعب علي أن  في

 أوافق على القرارات التي يصدرها المدير.
     

7 
أنعر بأني سأكون سعيداً لو بقيت طوال حياتي في 

 وظيفي.
     

 

( وغير موافق بشدة تأخذ 1( اتجاهها عكسي حيث تأخذ موافق بشدة القيمة )1، 6مالحظة : العبارات رقم )

 (5القيمة )
 عبارات ترى أهمية إدراجها
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أداة الدراسة )االستبانة( في صورتها 

 النهائية
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 وفقه هللا      الزميل الفاضل األستاذ :

 وبعد ،،،     السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

بجدة بعنوان  زالباحث بإجراء دراسة لنيل درجة الماجستير من قسم اإلدارة التربوية بجامعة الملك عبد العزي يقوم

" درجة ممارسة مديري مدارس التعليم العام بالهيئة الملكية ألسلوب القيادة التحويلية وعالقتها بااللتزام 

 .التنظيمي للمعلمين من وجهة نظرهم "

بهدف التعرف على درجة ممارسة مديري مدارس التعليم العام بمدينتي الجبيل الصناعية وينبع الصناعية 

ألسلوب القيادة التحويلية ، وكذلك معرفة مستوى االلتزام التنظيمي للمعلمين ، وبيان طبيعة العالقة بين هذين 

 المتغيرين .

( بجانب العبارة التي ب عن جميع عباراتها بوضع عالمة )لذا ، أضع بين يديك هذه االستبانة ، راجياً أن تجي

ة ، كما أنها لن تستخدم إال لغرض الدراسة فقط .  ترى أنك تتفق معها ، علماً بأن المعلومات ستحظى بسرية تامَّ

 وتفضل بقبول وافر الشكر وعظيم االمتنان ،،،

 

 الباحث 

 سلطان نايف محمد الحربي

 الجبيل الصناعية 

(0557526010) 

Sultan963@gmail.com 
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 المحور األول : بيانات عامة

 

 

 ملحوظة :
 قام الباحث بتعريف سلوكيات القيادة التحويلية إجرائياً على أنها:

عيلةي ةيارس فةها يدةر اليدربي يفيبعي ين البلبكةا  الج  ةبجطةع ين خاللها إقئاة     
بدفعهم للجحرك  ، فرةت اليدربي برؤةي باضحي ألهداف اليدربي، يبجلهياً جحرةك يشاعرهم

بحثهم على االلجزام بها، برفع يعئبةاجهم عن  باجفاهها، بإشراكهم ببئاء ربالي اليدربي ،
افاجهم الئصبةي، بجعيةت درفي ابجعدادهم للعيا بصعالةي ين أفا جحقةت األهداف طرةت جصهم ح

الجرببةي ، باإلضافي إلى يا جعكبه ابجفابا  اليعليةن ف  اإلفابي على فقرا  ابجبائي القةادة 
 الجحبةلةي.

 : عبارة عن فعّرفه الباحث على أّنهأما االلتزام التنظيمي 
درجة اندماج المعلم واهتمامه باالستمرار في العمل بالهيئة الملكية ، نتيجة قناعته وقبوله 

بأهداف وقيم المنظمة ، واستعداده لبذل أقصى ما لديه من طاقه في سبيل تحقيق أهدافها ، والتي 

 س .تظهر وفقاً للدرجة التي يحصل عليها من خالل إجابات  أفراد العينة عن فقرات أداة القيا
 المحور الثاني : مقياس القيادة التحويلية :   

 يقوم مدير المدرسة التي أعمل بها بالممارسات القيادية التالية :

 االسم )اختياري ( : -1

 العمر:       -2

 فأكثر 51  50 -46من  45 -40من  39 -34من  33 -28من  27 -22من 

 سنوات الخبرة : -3

 فأكثر 25 25 -21من  20 -16من  15 -11من  10 -6من   5 -1من  

 المرحلة التي تقوم بالتدريس بها حاليا : -4

  ثانوي  متوسط  ابتدائي 

 المدينة : -5

 ينبع الصناعية    الجبيل الصناعية   

 

 الـــعــبارة م 

 درجة االستجابة 

يبافت 
 بشدة

 يحاةد يبافت
 ةر 
 يبافت

 ةر يبافت 
 بشدة

1 
ةظهر بلبكةا  يجبافقي يع اليبادي األخالقةي 

 ليهئي الجعلةم.
     

2 
 أفعالهةحرا يدبر اليدربي على أن جكبن 

 . ألقباله يطابقي
     

3 
ةحرا على إةفاد فب يدرب  آين ةببده الئظام 

. 
     

4 
لدةه رؤةي باضحي ججعلت باألهداف بعةدة اليدى 

 لبةابي الجعلةم .
     

      ةحث اليعليةن على االلجزام بربالي اليدربي. 5
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      ةحبز على احجرام اآلخرةن بثقجهم بإعفابهم به. 6

      ةركز على جغةةر ثقافي اليدربي. 7

8 
ةقدم القبائةن الج  جحكم بةر العيا على شكا 

 يبادي إرشادةي.
     

      ةشخا يشكال  اليدربي بةحللها بشكا دقةت. 9

10 
 ةيجلك شخلةي قبةي جفعا اليعليةن ةئف ببن إلةه 

     

      ةعزز ين ثقي اليعليةن بأئصبهم . 11

12 
ةشرك اليعليةن ف  اجخا  القرارا  الج  ججعلت 

 بأهداف اليدربي.
     

      ةرفع يبجبى االلجزام بالقةم لدى اليعليةن. 13

14 
ةدعم اليشارةع الجرببةي اإلبداعةي الج  ةقديها 

 اليعليةن. 
     

      ةشفع على القةادة ال اجةي . 15

      ةبجكر طرت لجحصةز اليعليةن على الدبام. 16

      ةئظم برايد ججةح لليعليةن فرلاً لئيبهم اليهئ   17

18 
ةعيا على زةادة فعالةي األداء اليدرب  ين خالا 

 أئشطي يجئبعي.
     

      ةثت ف  قدرا  اليعليةن بشكا كبةر. 19

20 
ةطلع اليعليةن ربيةاً على ئجالد جحلةا الطلبي 

 ف  اليدربي.
     

      ةشفع اليعليةن على الجحبةن اليدرب  اليبجير 21

      الحبار .ةربِّ  ف  اليعليةن ثقافي  22

      ةقبم بعيا زةارا  بلصي يئجظيي للصلبا. 23

      ةقدر االئفازا  الج  ةحققها اليعليةن.  24

25 
ةشفع اليعليةن على اليشاركي ف  األئشطي 

 الخارفةي .
     

26 
ةشفع اليعليةن على االهجيام بجطبةر طرت جقةةم 

 الطالب .
     

27 
جبظةف طرت البحث  ةحصز اليعليةن على

 بالجفرةب ف  عالر يشكال  الطالب.
     

      ةحرا على جربة  ثقافي العيا الفياع . 28

29 
ةجةح لليعليةن حرةي ابجخدام الببالا الج  جحقت 

 أهداف الجعلةم .
     

30 
ةباهم ف  حا اليشكال  الج  جعةت جقدم 

 .اليعليةن
     

      ةحرا على االحجصاظ بعالقا  طةبي يع اليعليةن  31

      ةراع  الصربت الصردةي بةن اليعليةن. 32

      ةشارك ف  اليئاببا  االفجياعةي. 33

      ةجصهم حافا  اليعليةن الشخلةي. 34

35 
ةجةح البةائا  باليعلبيا  لين ةحجافبن لها ف  

 أداء أعيالهم. 
     

      عن اليعليةن.ةدافع بقبة  36
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37 
األداء  اليعليةن ف  جقرةرأداء  قةةمعادا ف  ج
 .البئبي

     

      ةرفع ين يبجبةا  الرب  اليعئبةي بابجيرار.  38

 المحور الثالث : االلتزام التنظيمي .

  م 

  الـــعــبارة

 درجة االستجابة

 موافق

 بشدة

 غير محايد موافق

 موافق

 موافق غير

 بشدة

39 
 بأئئ  اآلخرةن أخبر عئديا باالعجزاز بالصخر أشعر

 أعيا ف  ه ه اليدربي.
     

40 
جعايا اإلدارة بعدا يع فيةع العايلةن ةدفعئ  

 للبقاء ف  اليدربي.
     

41 
أبادر بجقدةم الحلبا عئديا جبافه اليدربي 
 يشكال  جعةت قدرجها على جحقةت أهدافها. 

     

42 
أقلى طاقج  ين أفا جحقةت أهداف  أب ا

 اليدربي.
     

      .اآلخرةن أيام ائجقادا  اليدربي بيعي عن أدافع 43

      .الحالةي يدربج  ين بجقدةر باحجرام أحظى 44

45 
بفقاً لجبقعاج  فإن يعلي  الهةلي اليلكةي  ةحظبن 

 بيعايلي خالي جعبر عن يكائجهم العالةي .
     

46 
يقوي من  مواعيدها في الترقية على حصولي

 ارتباطي بالمدرسة .
     

      .حافج  للعيا ئافم عنبقال  ف  عيل  الحال   47

48 
ببف أخبر الكثةر ين الصرا عئديا أقرر جرك 

 عيل  الحال .
     

      لدي رغبة قوية في البقاء في عملي . 49

50 
بفقا لقئاعج  ين البها عل  الجكةف يع أئظيي 

 اليدربي .
     

51 
أجبقع بأئ  عئديا أضاعف فهبدي ببف أكافأ 

 ين فهي عيل  يبجقبالً.
     

52 
أفضا البقاء ف  عيل  الحال  حجى بإن جبفر   

 ل  فرا عيا أخرى. 
     

53 
لةب  اليكابب اليادةي فقط ه  الج  جبجحب  

 على دافعةج . 
     

      ين اليهم أن أظهر بالل  ليدربج  54

      أحرا على االلجزام بأبقا  الدبام الربي  . 55

56 
الجزاي  األخالق  جفاه زيالل  ف  العيا ةدفعئ  

 للبقاء ف  عيل  الحال .
     

      أشعر باأليان البظةص  ف  عيل  الحال .  57

58 
ةلبن على بفقاً لقئاعج  فإن فيةع اليعليةن حر

 .أن ةكبئبا قدبة لطالبهم
     

59 
لدي دافع للبقاء ف  عيل  الحال  حجى بن 

 الجقاعد.
     

      ججا  ل  فرلي اليشاركي ف  اجخا  القرارا  60

61 
التغيب عن العمل دون عذر مقنع سلوك غير  ُيعد

      أخالقي .
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 قائمة المحكمين
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 أبياء اليحكيةن م

 د. أشرف البعةد 1

 د. عادا رفب 2

 د. يحيبد الببجئف  3

 د.فةلا أكبر 4

 د.عبد) فحالن 5

 د. أحيد الشةخ  6

 د. راشد الزعب  7

 د.بلطان الدةحائ  8

 د. يحيد اليحيدي 9

 


