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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة
 

 مقدمة الدراسة :

ثقافياا،  ومعرفياا،  واصتصااديا، لقد شكلت التحوالت السريعة في عالم اليوم المعاصر انعطافاا 

في تاريخ  وحضارة جميع دول العالم  فمع انطالصة القرن الحادي والعشارين دللات دول العاالم 

ة تواجاه مييادا، مان الضااوط الدولياة يبداية موجه جديدة جعلت المنظماات  والمجتمعاات اسنساان

يا، يتم االعتماد عليه فاي تحقيا  والتحديات  وتركيت النظرة حول التربية باعتبارها مدلال، أساس

التنمية اسنسانية الشاملة وعليه؛ فإن منظومة التعليم بفلسفتها  ومناهجها  وأنشطتها صاد تعرضات 

لمييد من الضاوط الدولية التي فرضت على المجتمعات العربياة بصافة عاماة  والمملكاة بصافة 

 مع طبيعة العصر. وإعادة بناءها لكي تتالءم  لاصة ضرورة إصالح نظم التعليم

إن التربية في عالم اليوم المعاصار أصابحت أداة، اجتماعياة  واصتصاادية ترسام فيهاا معاالم 

التقدم في أي مجتمع  بل إنها اعُتبرت وسيلة فّعالة تتحادد مان لاللهاا مسايرة اسصاالح التنماوي 

وتنميتاه الشااملة حيث تمثلت المالمح العاماة للصاا ه هااا القارن أن اسنساان بهويتاه الثقافياة  

 (.11: 2000أصبح محل اهتمام عالمي )الليرجي والليرجي  

وألن المدرسة تعاد الناواة التربوياة الحساساة التاي تتشاكل مان لاللهاا عملياة التربياة  فقاد 

تايرت النظرة لدور المدرسة  وتعددت وظا فها  وأهدافها  حيث لم يعد هدفها محصورا، في نقل 

إن التعليم أصبح وظيفة، اجتماعية تهدف إلى تكوين شلصية الفارد علاى  التراث الثقافي فقط  بل

)باااان دهااااي  والشااااال   اعتبااااار أن التربيااااة والتعلاااايم عمليااااة تاااااليم الفاااارد طااااوال حياتااااه

 (.2007ورضوان 

ونتيجة لالك  يرى كثير من البااحثين أن النظارة المساتقبلية لمدرساة المساتقبل تلكاد علاى 

لمستقبلي  ورسم رلية مستقبلية تتصاف بجاابيتهاا التفاللياة  واسيحااء أهمية االهتمام بالتلطيط ا

بمستقبل أفضل وهي في طريقها لالك تسعى فاي تركييهاا نحاو العمال علاى تلبياة حاجاات الفارد 

وتعاد القياادة التربوياة المرتكاي األساساي والمجتمع متلاة في سابيلها لاالك طابعاا، أكثار إنساانية  

يستطيع المدير تحقي  أي  تاييار  وبايرها ال  في تقدم الملسسة التربويةالاي يتم االعتماد عليه 

علاااى أن  (9: 2004البااادري )؛ لااااا يلكاااد فّعاااال فاااي اتجاهاااات العااااملين فاااي الميااادان الترباااوي

مشروعات اسصالح التربوي ينباي أن تركي على تطوير القيادة التربوية  والك بإيجااد معاايير 
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قادة  وربطهم بأساالي  مجرباة  لالنتقاال بالتربياة مان مفهومهاا الساا د ومبادئ ثابتة في التيار ال

 ملية تدريس إلى بي ة صيادة وتعلم.كع

ومن األنماط التي أفريها التقدم العلمي  والتطور التقني نمط القيادة التحويلية  والتاي مان 

والتحديات المعاصارة أهم ما يمييها صدرتها العالية على صيادة الملسسات  ومواكبتها للتطورات  

حيث تعد القيادة التحويلية من أشهر النظريات التي حظيت باهتماام كبيار مان العلمااء والمهتماين 

في مجال القيادة واسدارة  وبالتالي؛ فهي تعد الليار األمثل لدى المنظماات التاي تتمتاع بالحيوياة 

 (.140:  2008)القحطاني التنظيمية  والك لقدرتها على إحداث الميية التنافسية للملسسات

ر بيرنايم ويجة إلاى عاالم السياساة مجيمايس مااكرويرجع الفضال فاي تأسايس هاان النظريا

 وم ماان لاللهااا القا ااد بحااث األفااراد( وتعاارف القيااادة التحويليااة بأنهااا تلااك العمليااة يقاا1978)

 وتحفياايهم علااى التحاارك ماان أجاال تحقياا  أهااداف معينااة تتمثاال فااي القاايم والاادوافع والر بااات

: 2009)ماريانو ووتاري ومااكنلتي  والحاجات والطموحات والتوصعات تكون لدى القا د وتابعيه

26.) 

 الانمط على ضرورة األلاا بهاااBass & Riggio  (2006 :12 ) ويلكد باس وريجيو

 أن تلكاد علاى العاملاة والقوى العمل  بي ة في التايرات المتسارعة القيادي من لالل صولهمام إن

إجرالهاا لاالل العقادين  تام التاي الدراساات مان العدياد التحويلياة  وأن نحو القيادة توجهاتهناك 

علاى إشابار ر باات  وصدرتها يحققها النمط التحويلي  التي العديد من الفوا د على تلكد الماضيين

 .المعلمين  مما يدفعهم إلى تحقي  نتا ج لم يتوصعوا تحقيقها

ااات بنظريااة القيااادة التحويليااة منااا أن ساا (22: 1994) الهااواري وبااّين ر اهتمااام المنظمت

تتمثال فاي  جديادة رلياة تقاديم باين جماع التسعينيات من القرن العشرين يرجع إلاى أن هااا الانمط

 واسجرا ياة والهيكلاة التنظيمياة بهاا  المتعلقاة المعلوماات وإعطااء المهماة  ومتطلباتهاا  توضايح

 ور باتهم. العاملين  حاجات بمستوى ارتقاءها جان  باسضافة إلى

علاى أن دور صا اد المدرساة فاي عاالم  Blase (16:1999)بلايس ومن هاا المنطل  يلكاد 

على  تقومتتمتع فيها المدرسة بهوية متفردة تنظيمية بناء ثقافة اليوم المعاصر يفرض عليه القيام ب

  رات عاليااةوصااد  وضااوح الرليااة وتحديااد واضااح للمهمااات  وتكاماال فااي األدوار  ومهااارات

عاان طرياا  تفهمااه يسااتطيع ماان لاللهااا التااأثير فااي ساالوك األفااراد العاااملين   بحيااث ومتنوعااة

وبااث روح العماال الجماااعي فاايهم  والعماال علااى  الحتياجااات العاااملين  واالهتمااام بمشاااعرهم

 .تحفييهم لتحقي  أهداف محددة
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فإن ما يميي القيادة التحويلية في التعلايم هاو اهتماام القا اد  (422: 2001فضول)وبحس  

التحويلي بالحاجات اسنسانية لتابعية عن طري  إيجاد مناخ مدرسي يقاوم علاى الثقاة  واالحتارام 

المتبادلين  ويعايي مان طار  التواصال دالال المدرساة  وإشاراكهم فاي اتلااا القارارات  األمار 

 المسلولية  وملتيمين بتحقي  أهداف  ورسالة المدرسة.الاي يجعلهم صادرين على تحّمل 

إلاى نقال ( أن القا د الترباوي مان لاالل هااا الانمط يساعى 35: 2001 وأشار الصيداوي)

فاي عملياة  إشاراكهممن لاالل  لهم وتشجيعه المستمر  في المجتمع المدرسي للعاملين معهنفوان 

 .ر في كل ما يتعل  بالتنظيم دالل المدرسةصنع القرار المدرسي وتبنيه لمفهوم التحسين المستم

من ناحية ألرى يجمع الباحثون علاى أن المعلام يمثال بالنسابة للعملياة التربوياة المدرساية 

أهم مدلالتها حيث يعتبار محاور العملياة التعليمياة  وحجار الياوياة الااي يساتند علياه فاي نجااح 

 (.250:  2009رسالة المدرسة وتحقيقها ألهدافها)السعود 

أن االلتاايام التنظيمااي للمعلمااين يعااد  ( 205: 2010عاباادين)وعلااى هاااا األساااس ياارى 

إستراتيجية مهمة  وأساسية في مسيرة التايير  واسصالح  في التعليم  باعتبارن يمثِّل مظهرا، من 

مظاهر السلوك اسنساني المعقد  والمشتمل على جميع أوجه النشااط )العقلي الحركاي  االنفعاالي 

 .تماعي( الاي يقوم به الفرد من أجل التواف  والتكيف مع بي تهواالج

أن األفراد الاين يشعرون بمستويات عالية من االنتمااء  والاوالء للمنظماة   مكريممويرى 

التي يعملون فيها يبالون أصصى جهودهم من أجال لدماة المنظماة التاي يعملاون بهاا  وباال شاك؛ 

فمثل هان القيمة تعدُّ من أهم القيم التي تركي عليها المنظماات  وتساعى إلاى ترسايلها فاي أاهاان 

كماااا أناااه يتعلااا  بدرجاااة انااادماظ الفااارد فاااي المنظماااة  واهتماماااه باالساااتمرار العااااملين لاااديها  

 (.250: 2009فيها)السعود  

الجياد ال يتحقا  دون معلام ملتايم  ومبادر  وفي ضوء ما سب   يمكن القول باأن التمادرس

في عمله وصيادة مدرسية صادرة علاى تفهام احتياجاات العااملين  وتقاديم الادعم التنظيماي المناسا  

الاي يييد من دافعيتهم  ويتطل  الك إحساس العاملين  وشاعورهم بانتماا هم لمهناة التعلايم  كماا 

تنظمها المدرسة  واساتعدادهم لالساتمرار فاي  أنه يتضمن مشاركاتهم االيجابية في األنشطة التي

 (. 250: 2010البقاء في المنظمة  وتجاوي العقبات التي تعترض سبيلهم)عابدين 

ومن هنا؛ يمكن القول بأن مفهوم القياادة التحويلياة جاا  اهتماام كثيار مان البااحثين حياث 

ا علااى تفهاام حاجااات أكاادوا ماان لااالل دراساااتهم النظريااة  والميدانيااة علااى فاعليتهااا  وصاادرته

العاملين  ورفع معنوياتهم من لالل السلوكيات التي يمارسها أول اك القاادة  والتاي تسااعدهم فاي 
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تحقي  نتا ج تفو  التوصعات وإسهامها فاي بياان لصاا ه القياادة اسدارياة الفعالاة  وهااا بادورن 

يات القاادة فاي ملتلاف ساعد في انتشار هاان النظرياة عالمياا،  ودفاع بالبااحثين إلاى التباار سالوك

 (Bass,1998; Bass & Riggio,2006المنظمات)

فقاد أكادت  –وتحديادا، فاي المجاال الترباوي  –على مستوى الدراساات العربياة والمحلياة و

الدراساااات التربوياااة أهميتهاااا علاااى متايااارات سااالوكية منهاااا الاااروح المعنوياااة كماااا فاااي دراساااة 

( وسلوكيات المواطنة التنظيمياة 2006اسة الفقيه )( والفعالية التنظيمية كما في در2009العمر)

أماا فيماا يتعلا  بمجاال االلتايام التنظيماي  فقاد أكادت  (2010كما في دراساة اللاليلاة وساعادة )

( على أن والء العاملين يرتبط بعدة متايرات منها طبيعة العمل 1997دراسة العتيبي والسواط )

(عالصااة االلتاايام التنظيمااي بااالنمط 2009والمناااخ التنظيمااي   كمااا التباارت دراسااة الااماادي )

على عالصاة الانمط القياادي  وتاأثيرن اسيجاابي علاى  القيادي وف  نظرية الشبكة اسدارية  وأكدت

 االلتيام التنظيمي.  

واتساصا، مع ما تقدم  وبناء على التوصيات التي أكدت على أهمية دراساة القياادة التحويلياة 

( 2010فااي الملسسااات التربويااة  وربطهااا بمتاياارات ألاارى مثاال دراسااة الشااريفي والتاانح )

ة إلااى التوصاايات التااي دعاات إلااى ضاارورة االهتمااام بتنميااة ( باسضاااف2010) ودراسااة الربيعااة

( وكنساارة 2010( واللاليلة وسعادة)2000ممارسات القيادة التحويلية كما في دراسة الاامدي)

( ونظرا، ألهمية كل مان القياادة التحويلياة  وااللتايام التنظيماي بالنسابة للمنظماات  وماع 2005)

فقاد تولادت لادى   –علاى حاد علام الباحاث  –العالصاة  انتفاء وجاود دراساات عربياة تناولات هاان

الباحث الحاجة سجراء مثل هان الدراسة  والبحث عن طبيعة العالصة بين القيادة التحويلية  وبين 

 االلتيام التنظيمي .

 مشكلة الدراسة:تحديد 

تتمثاال مشااكلة الدراسااة الحاليااة بااأن التايياارات المعاصاارة  وتااراكم المعرفااة شااكلت مطلبااا، 

تربويا، لكثير من العاملين في الميدان التربوي  وفرضت على المعلم أن يكون صادرا، على فهمها  

واستيعابها من أجل صيادة تلك التايرات  وتوجيهها لتحقي  التقدم المستمر للعملية التربوية  وهااا 

 .قنيال يتحق  إال بقناعة العاملين في الميدان التربوي بأهمية النمو األكاديمي والت

كما أن التوجهات الحديثاة لاادارة المدرساية فرضات علاى ماديري المادارس إيجااد البي اة 

التي ينمو فيها كل من المدراء  والمعلمين من أجل تحقي  الرسالة التي أنش ت ألجلهاا المدرساة  

والنمااو الهااادف ال يمكاان أن يحصاال إال ماان لااالل التركيااي علااى التايياار فااي الثقافااة السااا دة فااي 
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مدرسة  والتي من شأنها أن تدفع المعلماين ألن يشااركوا بقاوة فاي عملياات التطاوير  وتجعلهام ال

 (.23: 2009يشعرون بصلة صوية تربطهم بالااية من المدرسة)هور 

وفي ظل هان التحديات التي تواجهها منظومة التربية والتعليم فاي المملكاة  والضااوطات 

ن ملرجاتها  والك من لاالل إعاادة النظار فاي تنظيماتهاا الداللية واللارجية  الداعية إلى تحسي

اسدارية  وهياكلها والتشريعات التربوية  وتطوير المناهج لتكون أكثر مال مة لمواكبة التايارات 

( على تأكياد رراء 2001من أجل تحقي  أهداف التنمية الشاملة  ولكي يتحق  الك؛ يلكد يعقو )

وصاوانين  والتطاوير يجا  أال تقتصار علاى مجارد صواعاد الباحثين علاى أن محااوالت اسصاالح 

وتشريعات أو توظيف التقنيات والوسا ل اسلكترونياة فاي التعلايم  بال يجا  أن يتعادى الاك إلاى 

 وإعدادن وتنميته؛ والك ألن االهتمام بالطاصات البشرية هو الهدف  التركيي على العنصر البشري

هاا األساس تولدت لدى الباحث صناعاة بضارورة إجاراء وعلى األساسي لتحقي  التنمية الشاملة  

 :مشكلتها في السؤال الرئيس التاليهان الدراسة  والتي يمكن تحديد 

وااللتداام  ما العالقة بين ممارسة مددير  مددارس التعلديم العدام بالهيئدة للقيدادو التحويليدة

  ؟.التنظيمي لدى المعلمين

 األس لة الفرعية التالية:ويتفرر من السلال الر يس الساب  

مااا ماادى ممارسااة مااديري ماادارس التعلاايم العااام فااي ماادارس الهي ااة الملكيااة ألساالو  القيااادة  -1

 التحويلية من وجهة نظر المعلمين؟

لمادى ممارساة ماديري مادارس  في تقاديرات المعلماين إحصا يةتوجد فرو  اات داللة هل   -2

المرحلة   العمرلمتايرات: التعليم العام في الهي ة الملكية للقيادة التحويلية تعيى 

 ؟ والمنطقة الجارافيةالتدريسية  سنوات اللدمة  

مااا مسااتوى االلتاايام التنظيمااي للمعلمااين بماادارس التعلاايم العااام بالهي ااة الملكيااة ماان وجهااة   -3

 نظرهم؟

تقديرات المعلمين حول مستوى التيامهم التنظيمي  في  و  اات داللة إحصا يةهل توجد فر  -4

بمااادارس التعلااايم العاااام بالهي اااة الملكياااة تعااايى لمتايااارات: العمااار  المرحلاااة 

 .؟ نطقة الجارافيةوالمالتدريسية  عدد سنوات اللدمة  

بين ممارسة مديري مدارس التعليم العام بالهي ة الملكية للقيادة  دالة إحصا يا هل هناك عالصة -5

 .التحويلية وبين االلتيام التنظيمي للمعلمين؟

 :أهداف الدراسة
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 يتولى الباحث في هان الدراسة تحقي  الهدف الر يس  والمتمثل في :

بمدارس التعليم العام تحديد العالصة بين القيادة التحويلية وبين االلتيام التنظيمي للمعلمين 

 بالهي ة الملكية من وجهة نظر المعلمين  ويمكن تقسيم الك إلى األهداف الفرعية التالية:

التعرف على مستوى ممارسة مديري مادارس التعلايم العاام بالهي اة للقياادة التحويلياة مان  -1

 وجهة نظر معلميهم.

 ليم العام بالهي ة الملكية.التعرف على مستوى االلتيام التنظيمي للمعلمين بمدارس التع -2

الكشف عن الفرو  الفردياة فاي تقاديرات عيناة الدراساة مان المعلماين المساتجيبين ألداة   -3

الدراسااة لممارسااة مااديري ماادارس التعلاايم العااام بالهي ااة الملكيااة للقيااادة التحويليااة  والتااي 

 .لجارافيةوالمنطقة اتعيى لمتايرات: العمر المرحلة التدريسية  عدد سنوات اللبرة  

الكشف عان الفارو  الفردياة فاي تقاديرات عيناة الدراساة مان المعلماين المساتجيبين ألداة  -4

الدراسااة حااول مسااتوى التاايامهم التنظيمااي  والتااي تعاايى لمتاياارات: العماار  المرحلااة 

 .والمنطقة الجارافيةالتدريسية  عدد سنوات اللبرة  

 :أهمية الدراسة

 تتضح أهمية الدراسة الحالية من لالل ما يلي :  

حداثااة متاياارات الدراسااة التااي تتناولهااا الدراسااة الحاليااة التااي تتضاامن مجاالتهااا) القيااادة  -

وااللتيام التنظيمي( كونها تعد الدراسة األولى عربياا ومحلياا،  والاك فاي حادود  التحويلية

 علم الباحث .

ي الكشف عن ممارسة مديري مدارس التعليم العام بالهي ة من الممكن أن تساهم الدراسة ف  -

  باسضافة إلى إسهامها في الكشف عن مستوى التيام المعلمين   للقيادة التحويلية  الملكية

 والوصوف على طبيعة العالصة بين أبعاد متايرات الدراسة .

الك توصاياتها أن ويلمل الباحث من لالل النتاا ج التاي تكشاف عنهاا الدراساة الحالياة  وكا -

يستفيد منها مديرو مدارس التعليم  ومعلميها في تحسين العمل المدرسي مان أجال تحقيا  

 أهداف المدرسة .

 مصطلحات الدراسة: 

 الحالية فيما يلي: ةتتمثل مصطلحات الدراس

   القيادو : -
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السالوكيات التاي يمارساها القا اد  ( بأن القياادة تعنيممجموعاة211: 2001يرى منصور)

فااي الجماعااة والتااي تعااد محصاالة للتفاعاال بااين الساامات الشلصااية للقا ااد  وأفااراد المجموعااة  

ولصا ه المهماة  والنسا  التنظيماي  والسايا  الثقاافي المحايط  وتساتهدف حاث األفاراد علاى 

ي أداء األفاراد بكفااءة ثال فاتحقي  األهداف المنوطة بالجماعة بأكبر صدر مان الفاعلياة  والتاي تتم

( بأنهااا معمليااه يااتم عاان طريقهااا إثااارة اهتمااام ا لاارين  Bass,1990وعرفهااا باااس) .عاليااةم

 وإطال  طاصاتهم وتوجيهها في االتجان المر و م.

 القيادو التحويلية: -

التحويلية على أساس أنها عملية يساعى مان لاللهاا كال مان القا اد   مبيرنيم القيادةيعرف 

 2001لى رفاع كال منهماا ا لار إلاى أعلاى مساتويات الواصعياة واأللاال م )الهاللاي والتابعين إ

:6.) 

فقاد صاماا بتعرياف القياادة التحويلياة  Bass & Avolio (1994:115) بااس وأفولياوأماا 

ا بأنهاا: ماا يقاوم باه القا اد مان سالوكيات تتضامن  مان المتبادلاة العالصاة اات المكوناات مان عادد،

الفاردي  ويانجح القا اد    واالعتبار الفكرية واالستثارة اسلهامي والتحفيي السلوك  أو اللصا ه

ا أكثر مرلوسيه ليصبحوا تايير وتحويل دوافع في   ويرتقاي المطلاو  تحقيقهاا  المهام نحو وعي،

 أجال مصالحة مان اهتمامااتهم الااتياة دا ارة حاجااتهم  فيتجااويوا مان أعلاى نحاو مساتويات بهام

 .المنظمة

( أنها تعني:م تلاك التاي تركاي االهتماام علاى األهاداف البعيادة 7: 2002 العامري)ويرى 

المدى مع التأكيد على بناء رلية واضحة  وحفي  وتشجيع الموظفين على تنفياا تلاك الرلياة ماع 

األلااا باالعتبااار تاادري  المرلوسااين علااى تحماال صاادر أكباار ماان المساالولية فااي تنميااة  وتطااوير 

 أنفسهم وا لرينم.

مجموعة مان اسجاراءات  والسالوكيات التاي يمارساها  :على أنها ويعرفها الباحث إجرا يا، 

 عان طريا  تفهام حاجااتهم  أن يرفع مان معنوياات العااملين فيستطيع من لاللها  مدير المدرسة

باسضااافة إلااى مااا   للعماال بفعاليااة ماان أجال تحقياا  األهااداف التربويااةوتعميا  درجااة اسااتعدادهم 

 ات المعلمين في اسجابة على فقرات استبانة القيادة التحويلية.تعكسه استجاب

 أبعاد القيادو التحويلية:

 التأثير والجاذبية الكاريامي:  -1
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( إلى أن هاا البعد يتضمن المدى الاي يبلاه القا د  وصدرته علاى 90: 2003أشار أفوليو)

ياارس فاي نفاوس التاابعين إظهار مواه   ير عادية  واللجوء إلى الملااطرة المحساوبة بحياث 

 .اسلاله والتفاني  واسحساس بالهدف المشتركم

( فقد أشار إلى أن هاا يتمثال فاي أن القا اد يحظاى بااحترام  وثقاة 9:  2001 أما الهاللي)

 .تابعيه وأنهم يهتمون بتطوير رلية جديدة تعد نمواجا، للقيم  والسلوكيات المشتركة

سلوكية التي يظهرها مديري مدارس التعليم العام بالهي اة ويقصد به إجرا يا،: الممارسات ال

الملكيااة والتااي تجعلهاام يمثلااون صاادوة  ونمواجااا، يحاكونااه  وماان أهاام تلااك الممارسااات إظهااارهم 

 لمستويات عالية من االلتيام بألالصيات المهنة.

 التحفيا اإللهامي: -2

اا البعد يتضمن ( إلى أن ه2003( وأفوليو)2001( والهاللي )2002أشار العامري) 

المدى الاي يستطيع من لالله القا د على إيصال توصعاته العالية إلى ا لرين  والك من لالل 

توظيفهم للقصه واستلدام الرموي واسيحاءات من أجل ييادة الوعي والتركيي على األهداف 

 المر وبة.

 التشجيع الفكر : -3

المواصف التي يمكن للقادة من لاللها أن ( إلى أن هاا البعد يتضمن 2001أشار الهاللي )

 ( .9:  2001يستثيروا من لاللها جهود تابعيهم لكي يكونوا مبدعين ومبتكرين) الهاللي 

 االهتمام باألفراد: -4

القا اد   ( أن هااا البعاد يتضامن المادى الااي يظهارن2001( والهاللاي )2003يرى أفوليو)

االسااتجابة لهاام  وتوييااع المهااام علاايهم علااى والاااي يعباار ماان لاللااه عاان اهتمامااه بمرلوساايه  و

أساااااس حاجاااااتهم وصاااادراتهم  والعماااال علااااى تاااادريبهم  وإرشااااادهم لتحقياااا  مييااااد ماااان النمااااو 

 (.90: 2003والتطور)أفوليو  

 االلتاام التنظيمي: 

 ( في تعريفه على أناه يمثال الشاعور الااي يعبار عان إحسااس28: 1999ياه  العبادي)

 العلمية  بقيمها على أهدافها  وااللتيام والموافقة فيها  العمل في ور بةلمنظمته  بالوالء الموظف

 فيها. البقاء في القوية والر بة والمهنية 
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مان صبال الفارد   صاوي اعتقاادمبأناه  التنظيماي االلتايام وبولياانم وساتيري مباورتر ويعارف

 علاى للحفااظ أكيادة ةوإظهاارن ر با كبير  جهد لبال واالستعداد وصيمها  المنظمة ألهداف وصبوله

 (.57: 2003)حواس م تنظيمية عضوية

 فاي الفارد ىلاد الداللية الر بةعلى أنه:م  (1263:  2011)وعرفه أبو الروس وحنونة 

  المنظماة وصايم  بأهاداف التاام اسيماان من والنابع  العمل في الجهد درجات ىأصص ببال المنظمة

 .وتطويرها استمراريتها على الحفاظ بهدف والك ه بها عضويت على بالمحافظة الشديدة والر بة

ف الباحث االلتيام التنظيمي إجرا يا، في هان الدراسة على أنه  وأل راض الدراسة  فقد عرت

  والاااي يعكااس ماادى اندماجااه المدرسااة التااي يعماال بهااا تجااان  الشااعور اسيجااابي للمعلااميمثاال 

باسضاافة علاى ماا  .من لالل بال الجهاد والحره على البقاء بها  وأهدافها وارتباطه مع صيمها

 .  االستبانةتعكسه استجابات عينة الدراسة 

 أبعاد االلتاام التنظيمي:

 االلتاام الوجداني: -1

أن هاااا البعااد يتضاامن ارتباااط الفاارد Allen & Meyer ((1990ياارى مألااين ومااايرم 

 .بمنظمته  وأهدافها ارتباطا، وجدانيا

 االلتاام االستمرار : -2

أن هاااا البعااد يشااير إلااى اناادماظ الفاارد فااي أنشااطة Allen & Meyer ((1990ياارى 

 .المنظمة واضعا، في اعتبارن التكاليف التي سوف يتحملها الفرد إاا ترك المنظمة

 االلتاام المعيار : -3

أن والء الفاارد للمنظمااة يكااون نابعااا، ماان شااعورن  Allen & Meyer ((1990ياارى 

 البقاء فيهام. بااللتيام األلالصي  والاي يفرض عليه

 الهيئة الملكية :

هي ااة حكوميااة تتمتااع باسااتقاللية إداريااة وماليااة تاام إنشااالها كمااا أشااارت الهي ااة الملكيااة ) 

هاا   لتقااوم بالاادور اسداري 1395  9 16فااي   15م ( بموجاا  المرسااوم الملكااي رصاام: م 2007

متكاملاة للمملكااة العربيااة الشاامل لماادينتي الجبيال وينبااع الصاناعيتين بهاادف بناااء صاعادة صااناعية 

 السعودية والعمل على تحقي  اللطط التنموية.

 حدود الدراسة:
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بأبعادها :  القيادو التحويلية:سعت هان الدراسة إلى تحديد العالصة بين الحدود الموضوعية : 

التااأثير المثااالي  التحفيااي اسلهااامي  االسااتثارة الفكريااة أو)التشااجيع الفكااري(  واالهتمااام 

بأبعااادن: االلتاايام العاااطفي االلتاايام االسااتمراري  االلتاايام  االلتدداام التنظيمددياد  وباااألفر

 المعياري.

 تم تطبي  هان الدراسة على مدارس التعليم العام بالهي ة الملكية . الحدود الجغرافية: 

 تم تطبي  هان الدراسة على معلمي مدارس التعليم العام بالهي ة الملكية.الحدود البشرية: 

  ه 1432تم تطبي  الدراسة لالل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحدود الامنية: 

 

 


