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اثر انتًكيٍ اإلداري في انوالء انتُظيًي: دراسة عهى عيُة يٍ  انًؤسسات انخذيية 

 انسوداَية بوالية انخرطوو

       :ًستخهص ان

 اٌٛالء فٟ االداسٜ اٌتّى١ٓ احشالقناٍح إلى الرؼنف ػلى  ٘زٖهقفخ 

. وقق رؽقق اٌخشطَٛ ثٛال٠خ اٌسٛدا١ٔخ اٌخذ١ِخ اٌّإسسبد فٟاملين ـقى الؼـل اٌتٕظ١ّٝ

 ٚتذف١ض اٌتذس٠ت اٌؼًّ، فشق اٌسٍطخ، تف٠ٛضثأثؼاقه األنثؼح: ) االداسٜ اٌتّى١ٓ

 استخذاَ ٚتُ اٌذساسخ، ٘زٖ فٟ اٌتذ١ٍٍٟ اٌٛصفٟ إٌّٙج استخذاَ ٚتُ(. اٌؼب١ٍِٓ

 االفسبَ سؤسبء ج١ّغ فٟ اٌذساسخ ِجتّغ ٚتتّخً. اٌج١بٔبد ٌجّغ وأداح االستجبٔخ

 ٚاٌجبٌغ اٌخشطَٛ ٚال٠خ فٟ اٌسٛدا١ٔخ اٌخذ١ِخ ثبٌّإسسبد اٌذ١ٔب اإلداسح ثبلسبَ اٌؼب١ٍِٓ

 اٌصبٌخ وبْو ،. ولرؽقيق أهقاف القناٍح رم عمغ الثياناخ من أفناق الؼينح222 ػذدُ٘

 أسب١ٌت ثؼض ثبستخذاَ اٌج١بٔبد تذ١ًٍم ـ% . ور55 ثٕسجخ أٞ استجبٔخ، 212 ِٕٙب

رفقام ـٍثب ٚرٌه اٌج١بٔبد، تٍه ٌطج١ؼخ ِالئّخ األوخش ٚاالستذالٌٟ اٌٛصفٟ اإلدصبء

  .)(( () اختصبسا اٌّؼشٚف اٌج١بٔبد، يللؼلوم االعرماػيح لرؽلي ئٟاإلؽٕا ثشٔبِج

 ث١ٓ ١خا٠جبث ػاللخ تٛجذ ال أٗ: اّ٘ب ِٓ إٌتبئج، ِٓ ِجّٛػخوروٕلخ القناٍح إلى 

  ث١ٓ ا٠جبث١خ ػاللخ ٚجذد ث١ّٕب ،(اٌشؼٛسٜ اٌٛالء اٌّستّش، ء)الوالٚ االداسٜ اٌتّى١ٓ

رنميح إقناك  ثضشٚسح. وروٕي القناٍح اٌشؼٛسٜ ٚاٌٛالء اٌّستّش ٚاٌٛالء اٌتذف١ض

المٍئولياخ ونفغ  يرّعيؼهم ػلى رؽم يمن فال االداسٜثؼاق الرمكين أ ػٍٝالؼاملين 

 فٟ اٌتٕظ١ّٟ ٚاٌٛالء  االداسٜ اٌتّى١ٓ ث١ٓ اٌؼاللخ ٚدساسخالرنظيمي.  اٌٛالءمٍروى 

 .ٚس١طخ اٚ ِؼذٌخ وّتغ١شاد اٌذ٠ّغشاف١خ اٌّتغ١شاد ٚجٛد ظً

 اٌٛالء اٌّستّش، اٌٛالء اٌتذس٠ت، اٌؼًّ، فشق اٌسٍطخ، تف٠ٛض: المفتاحية الكلمات

 .اٌشؼٛسٞ

Abstract: 

This study aimed to identify the effect of administrative 

empowerment on the organizational loyalty of workers in the 

Sudanese service institutions in the state of Khartoum. 

Administrative empowerment was defined by its four 

dimensions: (delegation of authority, work teams, training and 

employee motivation). A descriptive and analytical approach 

was used in this study, and a questionnaire was used as a tool to 

collect data. The study population is represented in all the heads 

of departments working in the lower administration departments 

of the Sudanese service institutions in Khartoum state, which 

numbered 220. To achieve the study objectives, data were 
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collected from the sample individuals, and the valid one was 

210, ie 95%. The data were analyzed using some descriptive and 

inferential methods of statistics that are more appropriate to the 

nature of that data, by using the Statistical Program for Social 

Sciences to analyze the data, known for short (SPSS). The study 

reached a set of results, the most important of which are: that 

there is no positive relationship between administrative 

empowerment and (continuous loyalty, emotional loyalty), while 

a positive relationship was found between motivation, 

continuous loyalty and emotional loyalty. The study 

recommends the necessity of developing employees ’awareness 

of the dimensions of administrative empowerment by 

encouraging them to assume responsibilities and raising the level 

of organizational loyalty. And studying the relationship between 

administrative empowerment and organizational loyalty in the 

light of the presence of demographic variables as modified or 

intermediate variables. 

Key words: delegation of authority, teams, training, ongoing 

loyalty, emotional loyalty. 

 

 ة:ــانًقدً

ل، اـالري رّهقها ثيئح األػموالمنافٍح الؼالميح المرغيناخ المرٍانػح ل في ظ

لمواكثح ومؼهفح ح  ـح الؽقيصـرثني المفاهيم اإلقانيتاهميح الؼقيق من المنظماخ اهرمد 

وج ـق الميـلرؽقيالمرغيهاخ الرى ذؽكز في مؽيطها واـريان االٌالية االقنايح الؽكيصح 

لها انؼكاٍارها اإليعاثيح كان اخ الماٙيح رٚوناخ هائلح وقق ّهقخ الٍنو، الرنافٍيح

يغ ـن المواٙـمالرمكين اإلقاني ويؼرثن موٙوع ، ى إقانج الموانق الثّنيحـػل

ل قوـالقانٍين والثاؽصين في الل اإلقانيح الؽقيصح الري لم رؽظى ثاالهرمام الكافي من قث

الرنظيمي لم يؼق ء ٘وع الوالػلى وعه الفٕوْ. وإن موٌوقان وفي الناميح، ال

هو ؽرميح ال يمكن الوقوف ل ث، هـللمنظماخ ثفٕوْ افريانه أو الرفلي ػنمطهوؼا 

اء ه الكثينج ػلى األقـا ثرأصينارـإيمانا منه، للا نعق المنظماخ رٍؼى لرؽقيقه، ٙقها

، ٍب إمكانيارهاـنى ؽـح ألفـورفرلف الٚنق وررفاوخ في هلا الٍؼي من منظم، الؼام

ا ـن ثينهـإال أن هناك ػقج أمون يعب أن رؤفل ثؼين اإلػرثان م، ػليها ونوع القائمين
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، والمّانكح في ارفال القنانل، إلواميح رمكين الؼاملين ثإػٚائهم ؽنيح أكصن في الرؼام

ورٙييق الفعوج الموعوقج ثين اإلقانج ، واالثركان لقيهم، ّعيغ نوغ المثاقأجـور

 ل.والؼما

 :ًشكهة اندراسة

ثاػرثانه من ، م القناٍاخ الؽقيصح ثموٙوع رمكين الؼاملينثالنغم من اهرما

ل في القوفي معال الموانق الثّهيح النئيٍيح لإلٕالغ اإلقاني ل أؽقز وأهم المقاف

الرمكين االقانى للؼاملين وفهم اتؼاقها وفلٍفح ذطثيقها إال أن إقناك أهميح ، المرققمح

(،  25:م2222)ػثيك،-الناميحل فٕوٕا في القو-مؽقوقا ل ماوا

(51م:2221،)المغنثي
 

من ػقم اقرناع وـأح الٍوقانيح  اني منظمارهاـوالري رؼ

اإلقانج الؼليا ثققنج المنؤوٍين في المٍروياخ اإلقانيح القنيا ػلى ارفال القناناخ 

ورفويٖ الٍلٚح كح، واػرقاق المقينين أن المّان، الري رؽقق النرائط المٚلوثح

، م النفول والٍلٚح الري يرمرؼون ثها في وظيفرهماملين ٍوف يؤقي إلى فققانهـللؼ

الصقافح الٍائكج في معرمؼاذنا هو المكوز اكره فرهج ممكنح في الٍلطح ثاإلٙافح إلى أن 

ح ماولخ غين واٙؽح ـالنؤيوػكم وظوق شقافح الكيمقهاٚيح في مؼظم الكول الناميح. 

. فان هما الكناٌح الرنظيميء من ؽيز مرغيناخ رمكين الؼاملين وآصانها في الوال

ظاءخ لهتٛ الرمكين االقانى تاتؼاقه االنتؼح  ذفويٗ الٍلطح، ذؽفيى الؼاملين ، 

الركنية ، فهق الؼمل. تاهم ػنٕه ٌلوكى  وهو الوالء الرنظيمى، تاتؼاقه الوالء 

الؼاٚفى ، الوالء الّؼونى ، الوالء المٍرمه. همه المّكلح ذؼانى منه المؤٌٍاخ 

ح فيما يرؼلق تالوالء  الرنظيمى. والمالؼظ ان هنالك ذٍهب للكفاءاخ الفكميح الٍوقاني

وػكم اٌرقهان الؼمالح. همه الكناٌح ذؽاول مؼهفح  ذلك االٌثاب  تكناٌح الرمكين 

ون ـفإن مّكلح القناٍح ررثلاالقانى للؼاملين واشهه في الوالء الرنظيمى في الٍوقان. 

ء في الوالللرمكين االقانى هناك أصن ل هالنئيي اآلري: "ال ن الٍؤـح ػـي اإلعاثـف

 المؤٌٍاخ الفكميح الٍوقانيح؟ ويرفهع منها االٌئلح الراليح:الرنظيمي لقى 

المؤٌٍاخ الفكميح لقى ء الّؼوني في الوالاالقانى هناك أصن لرمكين ل ه -

 الٍوقانيح؟ 

المؤٌٍاخ الفكميح لقى ء المٍرمه في الوالاالقانى هناك أصن لرمكين ل ه -

 الٍوقانيح؟ 

 أهًية اندراسة:

ذنثغ أهميح الكناٌح من أهميح المو٘وع المي ذثؽصه تاػرثان أن الرمكين 

اإلقاني من المفاهيم اإلقانيح المؼأهج وما وال هنالك ؼاظح لكناٌح ظوانثه المفرلفح 

هتيح ػامح والثيئح الٍوقانيح ـأح، ويٍهم ػلى نؽو نئيً في ـأح في الثيئح الؼ

الوالء الرنظيمىي لكى الؼاملين في المنظماخ، وذقكم همه الكناٌح نرائط وذؤياخ 

 ألٔؽاب القهان في االمؤٌٍاخ الفكميح الٍوقانيح، لرهٌيؿ شقافح الرمكين.
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الرمكين من أثؼاق  ثؼقل الرؼنف ػلى األهميح النٍثيح لكل في : ررمصأهداف اندراسة

ذفويٗ قياي أصن في المؤٌٍاخ الفكميح الٍوقانيح، الرنظيمي ء والوالاالقانى، 

قياي أصن في المؤٌٍاخ الفكميح الٍوقانيح. الرنظيمي للؼاملين الء في الوالٍلطح  

قياي في المؤٌٍاخ الفكميح الٍوقانيح. الرنظيمي للؼاملين ء في الوالذؽفيى الؼاملين  

قياي أصن في المؤٌٍاخ الفكميح الٍوقانيح. الرنظيمي للؼاملين ء في الوالالركنية أصن 

المؤٌٍاخ الفكميح الٍوقانثح. ذقكيم إٚان الرنظيمي للؼاملين في ء في الوالفهق الؼمل 

نظهي ِامل يو٘ػ مفهوم الرمكين اإلقاني وأتؼاقه وأشهه في الوالء الرنظيمى في 

 المؤٌٍاخ الفكميح الٍوقانيح.

 االخرائية: انتعريفات

: يقٕك ته منػ األفهاق ؼهيح اإلقانج والرٕهف في ػمليح اذفال انتًكيٍ اإلداري

وقق رم رٕنيف القهاناخ من ـالل ذوٌيغ نطاق الٍلطح وذوفيه تيئح مناٌثح لرفؼيلح، 

 م(2212)الكيالني واـهون، ثؼق رمكين الؼاملين كمايلي: 

 ذفويٗ الٍلطح:  -1

والٍلطح إلى ِفٓ آـه إلذمام واظة مؽكق يقٕك تها أن يؼهك تالمٍؤوليح 

 تو٘وغ .

 ذكنية الؼاملين:  -2

الفهٔح للؽٕول ػلى المهاناخ  وهو معموػح من النّاٚاخ الري ذوفه

المرؼلقح تالوظيفح وذؽٍينها تغهٖ ذأهيله للقيام تمهام وظيفره الؽاليح والمٍرقثليح 

 (41م:2225وأـوانِيكج،،وذأقيح واظثاذه تقكٍن ػاٍل من الكفاءج.)المؼاني 

 فهق الؼمل : -3

معموػح من الناي ذؼمل كفهيق مكلف تانعاو المهمح وذؽقيق الهكف تٕفح 

 ػمل ألنه ظىء من الهيكل الرنظيمي.

 ذؽفيى الؼاملين:  -4

الؽوافى وٌيلح المؼهفح الكيفيح الري يرم تها إِثاع ؼاظاخ الؼاملين من اظل 

 وياقج إنراظيح وكفاءج الؼاملين لكيها

قوي من عانب أفناق الرنظيم ثأهقاف وقيم المنظمح ل : اػرقاق وقثوانتُظيًيء انوال

ء ممكن لٕالؽها مغ نغثح قويح في كثهػطاءأل رهم في ثلـالري يؼملون ثها ونغث

القناٍح مغ ل ا ورؽٍين ٍمؼرها. وٍررؼامـقفاع ػنهـٙويرها والـاالٍرمنان في ػ

( الري قٍمخ 2215)فهيك ح ـى قناٍـػلء ناالرنظيمي ثء صالصح أثؼاق ينركو ػليها الوال

 الرنظيمي إلى:                                                          ءأثؼاق الوال

 الؼاٚفي ء الوال  -1

يرأشه تكنظح إقناك الفهق للفٕائٓ الري ذميى مصل االٌرقالليح واألهميح  
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 من ػمليح اإلِهاف. والكيان وذنوع المهاناخ المطلوتح والرغميح الهاظؼح

 األفالقي ءالوال -2

وهو اإلؼٍاي المي يرولك لكى الموظف لاللرىام نؽو الثقاء في الرنظيم، 

 وترؼىو هما الّؼون من ـالل الكػم العيك من قثل المنظمح للؼاملين.

 المٍرمن ءالوال -3

ذؼرثه قنظح والء الفهق في همه الؽالح مؽكومح لقيمح االٌرصمانيح والماقيح الري 

يمكن أن يؽققها الموظف من ـالل اٌرمهانه للثقاء في المنظمح مقاننح مغ ما ٌيفقكه 

 االلرؽاق ثمنظمح أفنى.إلا ما قهن ذهك المنظمح و

 ؼكوق الكناٌح:

 ( 2221-2215أو ال: الؽكوق الىمانيح: ؼيس ذم إظهاء همه الكناٌح في الفرهج ماتين)

 في قطاع مؤٌٍاخ الفكماخ الٍوقانيح شانيًا: الؽكوق المكانيح: اقرٕهخ همه الكناٌح

 ًفهوو تًكيٌ انعاًهيٌ:

ح الؽقيصح إلقانج الموانق الثّنيح الري رٍاػق ـالرمكين هو أؽق األٍاليب اإلقاني

الٚاقاخ الكامنح لقى الؼاملين ورؽفيوهم لاريا ثروفين ػنإن مؼينح في ل ػلى اٍرغال

اللاريح للوظيفح رؤقي إلى إّثاع هله الؽوافو ، وظيفح الفنق كالمؼنى والققنج والرأصين

ان ورؽقيق ـمما يؽفو ػلى اإلثقاع واالثرك، إصثاخ اللاخل ؽاعاخ أٍاٍيح لقى الفنق مص

نق ثالققنج ـؼون الفـه ّـثأنيؼهف كما (، 4 م:2224،أهقاف المنظمح ثكفاءج.)ؽٍن

األمن اللي ، لنفٍه وليي ثٕفره أعينل وكأنه يؼمل ػلى الرأصين في معنياخ الؼم

ا ـالٚاقاخ الكامنح لقيه ممل وإٚالق أفٙل وي لقيه نوغ المثاقنج والنغثح في الؼمـيق

ومن عهح (، 43م:2226،ى النمو والرٚون الّفٕي.)القنيوري و الؼنويـٍاػقه ػلـي

ال ـ( ثأنه منػ الؼاملين قوج الرٕنف وارف5م:1555،أفنى يؼنفه )ػثق الوهاب

ون ـلين في إقانج المنظماخ اللين يؼملالقناناخ والمّانكح الفؼليح من عانب الؼام

المٍؤوليح والنقاثح ػلى النرائط وهناك ل مّاكلها والرفكين اإلثقاػي ورؽمـل ا وؽـفيه

( يؼنف فيه الرمكين ثأنه منػ الٕالؽياخ 12م:2221،ه )الٍلميـى ثـن أرـارعاه آف

في نهايح نارهم ومٍؤوليارهم مغ اٍرمنان ٍيٚنج اإلقانج ـغ فثـثح مـلألفناق والمرناٍ

غ ػليها المٍؤوليح النهائيح في إنعاو المهام ـز رقـؽي، امـػل األمن ػلى األمون ثّك

 ورؽقيق األهقاف.

 :همية التمكين اإلداريأ 

 ِٓ اٌتغ١ش فٟ ػبٌُ اٌصٕبػخ ا١ٌَٛ فٙٛ ٠إدٞ ئٌٝاٌاٌيا اٌتّى١ٓ جضءا  ذثه٠غ 

وّب ٠ؼذ  .وٛادس إٌّظّخ اٌز٠ٓ ٠شبسوْٛ فٟ ِٙبُِٙ ثألً ػذد ِٓ اٌّذساء ذكنية

 اٌتّى١ٓ. وكملك يٍهم اٌتّى١ٓ ػبًِ ُِٙ ِٚفتبح أسبسٟ ٌت١ّٕخ اإلثذاع داخً إٌّظّخ

أْ أ١ّ٘خ وٚتّسىُٙ ثبٌّٕظّخ،  الؼاملين ص٠بدح سضب وفي ،فٟ ص٠بدح ئٔتبج١خ إٌّظّخ

فٟ اٌج١ئخ اٌّذ١طخ ليح ٌّٛاوجخ اٌتغ١شاد اٌذباٌتّى١ٓ تأتٟ ِٓ خالي وٛٔٗ ضشٚس٠ب 
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ٔشٜ أْ و . فٙٛ ٠ىست إٌّظّخ ِشٚٔخ ػب١ٌخ ٠ّىٕٙب ِٓ اٌتى١ف اٌسش٠غ .ثبٌّٕظّخ

 ،اٌتّى١ٓ ٠ؼطٟ اٌفشد ِض٠ذا ِٓ اٌّسإ١ٌٚخ إٌّبسجخ ٌٍم١بَ ثّب ٘ٛ ِسإٚي ػٕٗ

بدح ٠ٚسُٙ فٟ ص٠. اٌّشىٍخ ؼل ٌتصشف فٟائػطبء اإلٔسبْ ِسإ١ٌٚخ وبٍِخ ٚدش٠خ ب

فُٙ اٌؼب١ٍِٓ ٌذٚسُ٘ فٟ تذم١ك أ٘ذاف إٌّظّخ، ٚتط٠ٛش اٌىفبءح اٌزات١خ ٚتم١ًٍ 

اٌشؼٛس ثبٌضؼف.  ٚص٠بدح ِستٜٛ اٌشضب اٌٛظ١فٟ ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ،  وّب تجشص أ١ّ٘خ 

اٌتّى١ٓ أ٠ضب فٟ تذم١ك أ٘ذاف ِٕظ١ّخ ال ٠ّىٓ تذم١مٙب ثّؼضي ػٓ ئششان اٌؼب١ٍِٓ 

ٚ تذس١ٓ  ذهااستجبثخ ٌٍسٛق ِٓ خالي تط٠ٛش ِٕتجبتصجخ إٌّظّخ أوخش وكملك ف١ٙب، 

٠ت١خ اٌتّى١ٓ و .ػٓ طش٠ك ئطالق اٌطبلبد اإلثذاػ١خ اٌخاللخ ٌذٜ اٌؼب١ٍِٓذهاخذِب

لذ تإدٞ ئٌٝ ص٠بدح أسثبح  اتكاػيحٌٍّٛظف اٌفشصخ ٌٍتؼج١ش ػّب ٌذ٠ٗ ِٓ أفىبس 

 (2212)ٌانج وفلح،  .إٌّظّخ أٚ جزة صثبئٓ جذد

 انعاًهيٌ:أبعاد تًكيٌ 

أن الرمكين اإلقاني  Thomas & Velthouse,1990:71) من)ل ينى ك

 ح أثؼاق أٍاٍيح هي:ـيركون من أنثؼ

ذفويٗ الٕالؼياخ: ذؼكقخ الرؼهيفاخ الفأح تمو٘وع الرفويٗ في ػلم  -1

اإلقانج الؼامح؛ ؼيس يؼهف تأنهالؼمليح الري يؼطي تها المكيه ظىًءا من ػمله 

 ذؽد نئاٌره تؼك ذكنيثهم الركنية المالئم مغ منؽه للمهؤوٌين المين يؼملون

الٕالؼياخ المناٌثح النعاو همه األػمال مغ ٘هونج أن يكونوا مٍؤولين ػن إذمام 

 همه األػمال تنعاغ ويؽاٌثون ػلى النرايط.

ذكنية الؼاملين : هو ػمليح ذىويك الموظف تمهاناخ ومؼانف وقواػك ٌلوك  -2

اٌرؼمال ذقنيح ؼكيصح ذرؼلق تها، أو ذأهيله لّغل موظهح لرطويه أقاء وظيفره،أو 

 وظيفحأػلى في المٍرقثل.

ػمل الفهيق: يٕف تايه وآـهون فهق الؼمل ػلى أنها معموػح من الناي المين  -3

 يّكلون نظاما من الكياناخ المرهاتطح، الري يرقاٌم  أػٙاؤها هكفًا مّرهًكا.                                         

يى: ذؼرثه قناٌح الؽوافى وٌيلح المؼهفح الكيفيح الري يرم تها إِثاع ؼاظاخ الرؽف -4

الؼاملين فإلا نأخ القياقج أن ذىيك من إنراظيح وكفاءج الؼاملين لكيها ػليها الرؼهف ػلى 

قوافؼهم وذنمي ؼاظاذهم ؼرى ذقكم لهم ؼوافى مناٌثح وذؽفىهم للٍلوك المهغوب، 

 عاتي. وأٌاي الرمكين هو الرؼىيى اإلي

 انتُظيًي:ء نهوالالطار انُظرى ا

المرؼققج من الممانٍاخ اإلقانيح الري ه الرنظيمي ثٕونء يؼق مفهوم الوال

الثاؽصين وقق أقى هلا االهرمام إلى ّيوع مفهومه لقى ل ام مروايق من قثـالقخ اهرم

ػنٕن هام للنثٚ ثين المنظمح ل يمصء قيميين ػلى اػرثان أن الوالكاالمقينين واأل

ء األفناق والء( إلى أن 14م:2224،ق الثاقيـيّين )ػثكما األفناق الؼاملين فيها. وثين 
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كك ك المنظماخ و يؤـاغ رلـمان نعـي ٙـا فـلمنظمارهم يؼرثن ػامال هام

ا له ـػلى نعاغ واٍرمنان المنظمح لمل يؼمء ( ػلى أن الوال51م:1555،)القنويَ

 ء.وامن أصن وانؼكاي ػلى ٍلوك الفنق والمنظمح ػلى ؽق ٍ

 انتُظيًي:ء ًفهوو انوال

الرنظيمي إال أنه ال ء ػلى النغم من روايق ػقق المهرمين ثموٙوع الوال

يوعق ارفاق ػلى رؼنيف مؽقق له ويؼوق للك إلى رؼقق المنٚلقاخ والووايا الري نظن 

ل ى الٕؼوثح الري ركرنف رؽقيق رؼنيف واٙػ لهلا المقفـله الثاؽصون من فاللها وإل

( ثأنه انرثاٚ وعقاني ثين أهقاف 61م:2225،ٕينفيـه )الـؼنفز يـٍلوكي ؽيـال

قافها وقيمها وغايارها وينكو ـنرثٚ ثأهـنق المـالمنظمح وقيمها وثين قون الف

(Oreilly&Chrotman,1986:81) ه ثأنه ـويؼنفء ػلى المنظون النفٍي للوال

ي ـوإلى رثنل الؼمالناثٚ النفٍي اللي ينثٚ الفنق ثالمنظمح مما يقفؼه إلى االنقماض في 

ن ـقوي مل ثأنه اػرقاق وقثو (Porter et al,1974:91)من ل المنظمح ويؼنفه كقيم 

ػٚاء أكثن لٕالؽها مغ ل ناق ألهقاف المنظمح وقيمها ونغثرهم في ثلـب األفـعان

( ثأن الوالء 2م:2222،روفن النغثح القويح لالٍرمنان في ػٙويرها ورٙيف )إيناي

ف ارعاه منظمره واالنرثاٚ ثها واإلفالْ ـلق ػن الموظهو الّؼون اإليعاثي المرو

العهق ورفٙيلها ل ثلل ا من فالـى ثقاءهـلها والروافق مغ قيمها وأهقافها والؽنْ ػل

 ػن ٍواها من المنظماخ واالفرفان ثمآصنها مما يؼوو نعاؽها.

 انتُظيًي:ء أبعاد انوال

هناك إعماع  رؼققخ القناٍاخ الري رناولخ أثؼاق الوالء الرنظيمي ولم يكن

ػلى صالصح  (Allen& Meyer ,1991:21)ن مؽققج له وقق قلخ قناٍح ـػلى ػنإ

 راثغ هي:كمرغيه الرنظيمي رؼاملخ مؼها هله القناٍح لوالء ا اـأثؼاق ينركو ػليه

 (Affective Loyalty):الؼاٚفي ء الوال 1-

يرأصن هلا النوع ثقنعح إقناك الفنق للفٕائْ المميوج لؼمله من قنعح 

يرأصن ثقنعح ، كما والمهاناخ المٚلوثح وقنب المّنفين وروعيههم لهل اٍرقالليح الؼم

ال ـح الرنظيميح الري ينرمي إليها رٍمػ له ثالمّانكح في ارفـأن الثيئـإؽٍاي الفنق ث

ػلى أنه انرثاٚ  (Allen& Meyer, 1984:42)ه ـيم ويؼنفـالرنظـل ناناخ قافـالق

 (Moideenkutty et al, 1998:18)نى ـقانيا و يـوعقافها ـح وأهـنق ثالمنظمـالف

ح والنغثح في االنرٍاب إليها ـاٚفي ثالمنظمـاٚ الؼـي االنرثـالؼاٚفي يؼكء ثأن الوال

الؼاٚفي يّين إلى قنعح رٚاثق الوالءأن   2008)، والروؽق مغ هويرها ورنى )إيناي

 فيها وانرثاٚه ّؼونيا ثها.كه الفنق مغ المنظمح وانهما

 (Continuous Loyalty):المٍرمن ء الالو 2-

ل يّين إلى قوج نغثح الفنق في ثقاء ػمله ثالمنظمح الػرقاقه ثأن رنك الؼم

ػلى أنه االنقماض في  (Allen& Meyer,1990:19) ه الكصين وػنفه ـا يكلفـفيه
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ي االػرثان الركاليف الري ٍوف يرؽملها الفنق إلا ما رنك ـأنّٚح المنظمح مغ األفل ف

 المنظمح.

 (Normative Loyalty):األفالقي ء الوال 3-

نان ـفي المنظمح لؼقم نغثره في اإلٙء ويّين إلى ّؼون الفنق ثإلواميح الثقا

 Hackett et) ه ـالءه ويؼنفـٕلؽح المنظمح ورنك انٚثاع ٍيئ لقى ومـثم

al,1992:25) ٍاي الؼاملين أقثيا ثٙنونج الثقاء في المنظمح. ونغم رؼقق ـه إؽـثأن

نق والمنظمح ـين الفـورثيان أثؼاق الوالء الرنظيمي إال أنها رّرنك في ػنٕن الناثٚح ث

ا ـا أمـثهل المٍرمنيؼق ثقاءهم في المنظمح ناثغ من ؽاعرهم للؼمء فاألفناق لوي الوال

ن في المنظمح لّؼونهم اللي يقفؼهم األفالقي فإنهم يظلوء األفناق لوي الوال

 فيها.ء اـوام ثالثقـلاللر

 انتُظيًي:ء أهًية انوال

ػنق الفنق هو الوالءينعغ االهرمام ثهلا الموٙوع إلى الؽقيقح الري مفاقها أن 

المنظمح ؽيز ينى وكفاءج من فؼاليح وويك الري رل م الؼوامـمن أه

لري رنرثٚ ثإنراعيح الفنق وثالرالي ال ن الؼوامـ( أن الوالء يؼرثن م5م:2226،)ؽماقاخ

آصان ء ( أنه لٙؼف الوال2م:2222قجـٙيف )النواّـا ويـح وفاػليرهـإنراعيح المنظم

ا الوظيفي وانرفاع قنعاخ ـٍروى النٙـاٖ مـا انففـٍلثيح في عوانب مرؼققج أهمه

ن في كاالٙغٚ وانففاٖ مؼقالخ األقاء. وروقاق أهميح قناٍح الوالء الرنظيمي إلا ما 

هله الثيئح يؼاني الؼاملون ل ( أن مص22م:2224،اهللال قفيـّين )الـز يـثيئح ػنثيح ؽي

نرثٚ ثه من رأصيناخ كالرٍنب الوظيفي ـوما يء من رأصينارها ػلى نوػيح الوال

 ح. ـوالرقني في نوػيح األقاء واإلنراعيل وٙغوٚ الؼم

 انعالقات بيٍ يتغيرات انذراسة:

  وانوالء انتُظيًى:انعالقة بيٍ انتًكيٍ االدارى 

إن ذمكين الؼاملين  يؼك أؼك أهم األٌالية الري ذؼمل ػلى نفغ الهوغ 

المؼنويح للؼاملين، و ذٍمػ من ـالله للؼامين تالمّانكح في المؼلوماخ، و في 

الركنية، و الرنميح، و الرفطيٛ، و الهقاتح ػلى مهامهم، و وظائفهم تغهٖ الؤول 

، و نفغ قكناذهم ػلى ذؽمل المٍؤوليح، و تالرالي نفغ إلى نرائط إيعاتيح في الؼمل

مٍروى والئهم الرنظيمي، و يقوم الرمكين ػمليا ػلى منػ الؼاملين ؼهيح، و قوج 

الرٕهف، و ترؽمل المٍؤوليح ممايعؼلهم يّؼهون تأهميرم ػنك اإلقانج، و ترقكيهها 

قانيح المفرلفح في لهم و شقرها تهم، و يهمي إلى إِهاف الؼاملين في المٍروياخ اإل

اذفال القهاناخ، و الرٕهف تؽهيح في المواقف الري يواظهونها. ان نعاغ أي منظمح 

يهذثٛ تقكنذها ػلى ذؽقيق أهكافها، وهما تال ِك يؼرمك تّكل كثيه ػلى قكنج أفهاقها 

و كفاءذهم، و قوج أقائهم، و كلما كان األفهاق تالمنظمح ػلى مٍروى ػالي من الوالء 
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كلما اٌرطاػد همه المنظمح القيام تكونها، وذؽقيق أهكافها المهظوج الػرثان  لؼملهم

قره المثاِهج مغ معموػح الوالء أؼك المؽكقاخ األٌاٌيح للٍلوك الرنظيمي نظها لؼال

يهاخ الرنظيميح. فيهى الثؼٗ تأن الوالء الرنظيمي يؼثه ػن اٌرؼكاق الفهق غمن المر

في الثقاء فيها، و من شم  ظمح، و نغثره الّكيكجلثمل أقٕى ظهك ممكن لٕالٌػ المن

قثوله، و ايمانه تأهكافها، و قيمها، فرؼكق الؼنأه  المكونح للمنظمح المرمصلح في 

الموظفين الرنفيمين و الؼمالء، و المٍرفيكين، و اإلقانج الؼليا والمواٚنين ػموما يؼوق 

ه الفئاخ هكاف ـأح  ذؽاول إلى ذؼك ق أتؼاق الوالء الرنظيمي، ؼيس لكل فئح من هم

 مما أقى إلى اـرالف أتؼاق الوالء.  ذؽقيقها

و نظها ألهميح الكون المي يلؼثه الوالء الرنظيمي لكونه أٌاٌا الذعاهاخ ، 

أقى إلى ظهون أنواع ػكيكج، و تهوخ  مما وٌلوكياخ األفهاق قاـل المنظمح،

 خالمرغيهاوػح من قناٌاخ، و نمالض مفٍهج للوالء لرثههن أنه مهذثٛ تمعم

الرنظيميح، كما يرم ذكوينه تاالػرماق ػلى معموػح من الؼوامل، و للك ترؽكيك 

مرطلثاذه، ونكائىه فالمنظمح ال ذٍؼى لكٍة والء ػمالها فقٛ تل لرأككها من أن للك 

ٌيؼوق ػليها إيعاتيا ٌواء ػلى المنظمح أو الفهق، و لرفؼيل الوالء وذؽقيقه تّكل ظيك 

للؼاملين كما  اإلقانيفكهي مؼأه أال وهو الرمكين وظة ػلى المنظمح ذثنى ذوظه 

(: هكفد همه الكناٌح إلى 2222وههج ٌليماني )قناٍح الٍاتقح.  خالكانٌااككخ 

الرؼهف ػلى مٍروى الرمكين االقاني تمؤٌٍح ٌونلغاو وكما مٍروى االلرىام 

مٍروى الرنظيمي، تاإل٘افح إلى مؼهفح أشه الرمكين اإلقاني تأتؼاقه العرمؼح ػلى 

ذؤلد الكناٌح إلى ػكج النرائط أهمها: أن مٍروى الرمكين  االلرىام الرنظيمي،

االقاني و االلرىام الرنظيمي تالمؤٌٍح مؽل الكناٌح ظاء مروٌطا، وذثين وظوق أشه 

 لو قاللح إؼٕائيح للرمكين اإلقاني تأتؼاقه المفرلفح ػلى االلرىام الرنظيمي. 

م: هكفد همه الكناٌح الى 2222قػفوي وقناٌح ػثك الكهيم مؽموق ٘وء

الرؼهف ػلى أشه ذمكين الؼاملين في الوالء الرنظيمي تفهوع مٕهف الٕؽاني 

تالمنطقح الغهتيح، ومكى وظوق فهوقاخ لاخ قاللح إؼٕائيح الشه ذمكين الؼاملين في 

الوالء الرنظيمي ذؼىى للمرغيهاخ الّفٕيح والوظيفيح. وذؤلد الكناٌح الى 

النرائط والرؤياخ كان أهمها: يوظك أشه لرمكين الؼاملين في الوالء  معموػح من

تيند الكناٌح ان . الرنظيمي لكى افهاق معرمغ الكناٌح  ؼٍة اذعاهاخ افهاق المعرمغ 

مٍروى ذمكين الؼاملين كان إيعاتيا ، ؼيس كان مروٌٛ مٍروى تناء فهق الؼمل 

ان مٍروى الوالء الرنظيمي كان  ذؤلد الكناٌح الى .( 6.3األػلى تمروٌٛ تلغ )

. ذوظك 6.3مهذفغ الى ؼك ما ؼٍة إظاتاخ ػينح الكناٌح، ؼيس تلغ مروٌٛ االظاتاخ 

فهوقاخ ألصه ذمكين الؼاملين في الوالء الرنظيمي لكى الؼاملين تفهوع المٕهف قيك 

الك انٌح ذؼىى لمرغيهي العنً و الفثهج الوظيفيح، كما ال ذوظك فهوق ذؼىى 

ٌالم وأيٙا قناٌح  .)الؼمه، المٍروى الؼلمي، المٍروى الوظيفي(خ لمرغيها
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(: هكفد همه الكناٌح إلى إتهاو 2222). ِيؿ هعيهج.  ونوـي فيهوو.  ػثكالهواق

قون أتؼاق الرمكين اإلقاني ممصلح في: ) ذفويٗ الٍلطح، المّانكح تالمؼلوماخ، الؼمل 

الفهقي، الرؽفيى( في ذؼىيى الوالء الرنظيمي لموظفي كليح الؼلوم االقرٕاقيح 

وػلوم الرٍييه تعامؼح الّلف، ـلٕد الكناٌح إلى أن مٍروى إقناك  والرعانيح

الؼينح المكنوٌح ألتؼاق الرمكين اإلقاني ظاء مهذفؼا، في ؼين نٍثح اقناكهم ألتؼاق 

الوالء الرنظيمي ظاء مروٌطا، كما ذؤلنا كملك إلى أن الرمكين اإلقاني يٍاهم تما 

  .فين اذعاه كليرهم% في ذؼىيى الوالء الرنظيمي للموظ36نٍثره 

: هكفد الكناٌح إلى م2215.الٍثيؼي، ػثيك تن ػثك هللا تن تؽيرهاما قناٌح 

ذؼهف مٍروى الرمكين ومٍروى االلرىام الرنظيمي لكى القياقاخ الرهتويح تمكاذة 

طقح الّهقيح، واٌركّاف الؼالقح تينهما، وذؽكيك أقوى معاالخ الرمكين الرؼليم تالمن

ذأشيهاً في مٍروى االلرىام الرنظيمي. أظههخ نرائط الكناٌح أَن مٍروى الرمكين 

اإلقاني تمكاذة الرؼليم تالمنطقح الّهقيح كان مهذفؼا، وأَن مٍروى االلرىام الرنظيمي 

ان مهذفؼاً أيٙا، كما كّفد الكناٌح ػن وظوق لكى القياقاخ الرهتويح تهمه المكاذة ك

( تين الكنظح الكليح لمقياي 2021ػالقح ٚهقيح )موظثح( قالح إؼٕائيا ػنك مٍروى )

الرمكين، وتين الكنظح الكليح لمقياي االلرىام الرنظيمي، ووظوق ذأشيه موظة قال 

الرنظيمي.  ( لثؼك )الؼمل العماػي( ػلى مٍروى االلرىام2021إؼٕائيا ػنك مٍروى )

، ذرطلغ الكناٌح الؽاليح الى تيان  م2215ٚاهه ؼميك ػثاي تهيح، وكملك قناٌح 

أهميح الرمكين واٌرصمانه كاٌرهاذيعيح ذنميح لرؼىيى اتكاع الؼاملين في مـٕنغ 

اٚـاناخ  قيوانيح، من ـالل ذؽفيىهم ػلى الثؽس والرطويه تما يؼىو اتـكاػهم 

وذثنيهم ألفكان ظكيكج وغيه مألوفح يرهذة ػليها اِؼكاز ذغييهاخ لٕالؽها، وذؤل 

اؼس الى معموػح من االٌرنراظاخ، أهمها: ان اظاتاخ الؼينح المثؽوشح ػكٍد الث

اذعاهاً ايعاتياً تأهميح الرمكين كاٌرهاذيعيح ؼيويح من أظل انٌاء قػائم الرطويه 

وكملك  .واالتـكاع وذثنيـه كفلٍفح ػمل ناظؽح تما يهقى لمٍروى النهوٖ تالمنظمح

همه الكناٌح إلى الرؼهف ػلى  كفد(: ه2215قناٌح ٘يف هللا ػثيك المطيهي)

الؼالقح تين الرمكين اإلقاني وااللرىام الرنظيمي في ووانج اإلٌكان تمكينح الهياٖ 

 في المملكح الؼهتيح الٍؼوقيح. 

ذؤلد الكناٌح إلى معموػح من النرائط من أهمها وظوق مٍروى مروٌٛ 

مٍرعيثين. كما أظههخ للرمكين اإلقاني ومهذفغ لاللرىام الرنظيمي ؼٍة ذقكيهاخ ال

النرائط وظوق ػالقح ٚهقيح موظثح تين الرمكين اإلقاني ككل وااللرىام الرنظيمي. 

تاإل٘افح إلى للك أِانخ نرائط الكناٌح إلى وظوق ػالقح ٚهقيح موظثح تين أتؼاق 

(: هكفد 2212وأيٙا قناٌح ػمان تن ػيّي) الرمكين اإلقاني وااللرىام الرنظيمي.

ى مؼهفح أشه الرمكين اإلقاني ػلى إقانج العوقج الّاملح في ظامؼح همه الكناٌح إل
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تٍكهج، وقك أظههخ الكانٌح نرائط أهمها: إن مٍروى الرمكين اإلقاني تعامؼح تٍكهج 

كان مهذفؼا، وأن العامؼح المثؽوشح ذطثق إقانج العوقج الّاملح تكنظح مهذفؼح. كما 

ئيح األتؼاق الرمكين اإلقاني ػلى إقانج أظههخ الكناٌح أنه يوظك ذأشيهلو قاللح إؼٕا

إل ذثين أن تؼك )، α=25.2العوقج الّاملح في العامؼح المثؽوشح ػنك مٍروى مؼنويح ) 

االذٕال الفؼال من أكصه أتؼاق الرمكين اإلقاني أشها ػلى ذطثيق إقانج العوقج الّاملح 

د همه الكناٌح (: هكف2212في ظامؼح تٍكهج.  وقناٌح تومنقان مهاق، ػيٍاوي فلح)

تّكل اٌاٌي الى مؼهفح نٍثح ذطثيق اٌرهاذيعيح الرمكين االقاني قاـل المؤٌٍح 

وقك ذم الرؤل من   .مؽل الكناٌح ومكى ذأشيه همه األـيهج ػلى االلرىام الرنظيمي

ـالل الكناٌح الميكانيح إلى ظملح من النرائط، أهمها وظوق ػالقح قويح تين الرمكين 

كهينح م الرنظيمي من ـالل ذوظهاخ اإلٚاناخ الوٌطى. اما قناٌح اإلقاني وااللرىا

لصقح الرنظيميح في ذٍؼى همه الكناٌح لمؼهفح واقغ ا . (2212أؼمك ظميل) . نِام

المؤٌٍح االقرٕاقيح العىائهيح وأشهها ػلى الرمكين اإلقاني، وقك ذؤلد الكناٌح 

لوظوق أشه لو قاللح إؼٕائيح ألتؼاق الصقح الرنظيميح المرمصلح في )شقح ومالء الؼمل، شقح 

الهئيً المثاِه، شقح في اإلقانج الؼليا( ػلى الرمكين اإلقاني، إ٘افح إلى وظوق 

 ى منففٗ لمرغيهاخ الكناٌح في المؤٌٍح المثؽوشح. مٍرو

(: هكفد همه 2212ونعك قناٌح ظميل اؼمك وػيٍاخ فطيمح الىههج)

الونقح الثؽصيح إلى مؼهفح قون الرمكين اإلقاني في ذنميح ٌلوك المواٚنح الرنظيميح 

للؼاملين في المؤٌٍح العىائهيح، وقك ذؤلد الكناٌح إلى وظوق أشه لو قاللح 

ائيح تين أتؼاق الرمكين و ٌلوك المواٚنح الرنظيميح، إ٘افح إلى وظوق مٍروى إؼٕ

منففٗ من الرمكين وذؤي الكناٌح تٙهونج اهرمام مكناء المؤٌٍح ترؽقيق 

الرمكين اإلقاني، ما يٍمػ تّؼون الؼاملين تصقح إقانج المؤٌٍح، ويّكل لهم ؼافىا 

ظل ذؽقيق أهكاف المؤٌٍح. وأـيها لثمل أقٕى ظهكهم، والقيام تأػمال ذطوػيح من أ

(:  ٌؼد الكناٌح إلى الرؼهف ػلى 2212قناٌح توقهج ػواٚف وتوقهج ؼليمح)

مٍروى الرمكين اإلقاني لألٌاذمج، ومٍروى االلرىام الرنظيمي لهم. والثؽس ػن ٚثيؼح 

الؼالقح تين مٍروى الرمكين اإلقاني و االلرىام الرنظيمي. وقك ذؤلد إلى ان مٍروى 

مكين اإلقاني لألٌاذمج ظاء مروٌٛ. ؼيس ؼقق معال المّانكح في ٔنغ القهان الر

لألٌاذمج قنظح ٘ؼيفح ، تينما ؼقق معال االٌرقالليح في ممانٌح الؼمل قنظح 

وظوق ػالقح انذثاٚيح ٚهقيح ٘ؼيفح ظكا تين الرمكين اإلقاني لألٌاذمج  مروٌطح، 

ح إؼٕائيا تين الرمكين اإلقاني وااللرىام الرنظيمي لهم، وػكم وظوق ػالقح قال

 .لألٌاذمج وااللرىام الرنظيمي لهم

 

 

 يقارَة انذراسات انسابقة يع انذراسة انحانية:
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هناك اذفاق وا٘ػ تين  ذرفق الكناٌح الؽاليح مغ الكناٌاخ الٍاتقح في ان

الكناٌح الؽاليح والكناٌاخ الٍاتقح من العانة النظهي لمو٘وع الرمكين اإلقاني 

من ناؼيح  االلرىام الرنظيمي، وذفرلف الكناٌح الؽاليح ػن الكناٌاخ الٍاتقحوكما 

أما في معال االٌرفاقج من الكناٌاخ الٍاتقح فيكمن  . المكان والىمان واـريان األتؼاق

إػطاء ـلفيح وإٚان مفاهيمي لمرغيهاخ الكناٌح من ـالل الرؼهف ػلى تؼٗ  في

 .لنا الطهيق في تناء منهعيح الكناٌحالمٕاقن النظهيح والرطثيقيح مما ٌهل 

 يُهدية انذراسة: 

ذؼرمك همه الكناٌح ػلى المنهط الؤفي الرؽليلي من ـالل الهظوع إلى الكناٌاخ 

الٍاتقح واإلٚالع ػلى أقتياخ المو٘وع من أظل تناء إٚان نظهي للكناٌح، إلى 

االٌرثيان وظه  ظانة اٌرفكام أٌلوب المٍػ الميكاني لعمغ الثياناخ تواٌطح قائمح

 .للموظفين، ليرم تؼكها ذؽليلها إؼٕائيا تاٌرفكام الؽىمح االؼٕائيح للؼلوم االظرماػيح

 Zَظرية انذراسة: َظرية 

 Richardو William Ouchiأمهيكيح قكمها -نظهيح ياتانيح Zنظهيح 

Tanner    وذهكى همه النظهيح ػلى الؽهكح األفقيح للؼاملين وهي الري ذؼني: أن .

قن الؼاملون الوظائف المفرلفح قثل الٍؼي للرهقيح إلى وظائف أػلى في الٍلم ير

( والرنميح المهنيح Career Planningالوظيفي، واالهرمام ترفطيٛ المهنح )

(Career Development واذفال القهان تّكل ظماػي، والرهكيى ػلى ػمل )

 نظمح.الفهيق، والرهكيى ػلى مّانكح الؼاملين وانفهاٚهم في الم

 ًَورج انذراسة: 

 الرمكين االقاني  الوالء الرنظيمي

 الوالء الّؼوني

 الوالء المٍرمه

 ذفويٗ الٍلطح 

 ذكنية الؼاملين

 فهق الؼمل

 ذؽفيى الؼاملين
 

 2221اػكاق الثاؼس من اقتياخ الكناٌح

 

من اظل الؤول الى اهكاف همج الكنانٌح تاال٘افح الى الؼصون فرضيات انذراسة: 

ػلى اظاتاخ ػلى االٌئلح الوانقج في الكناٌح ،وفقأ لنمولض الكانٌح ذم ٔياغح 

 فه٘يرين اٌاٌيح الـرثان نمولض الكانٌح كما يلى :

الهئيٍيح األولي: ال ذوظك ػالقح إيعاتيح تين الرمكين االقاني والوالء  الفه٘يح

 المٍرمه للؼاملين.

اتيح تين الرمكين االقاني والوالء الفه٘يح الهئيٍيح الصانيح : ال ذوظك ػالقح إيع
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 الّؼوني للؼاملين.

 ًدتًع وعيُة اندراسة

قنيا ـٚى والـالوٍاالقانيح ٍروياخ ـمعرمغ القناٍح في الؼاملين في المل يرمص

في المٕانف الرعانيح الٍوقانيح ممصال في تنك الّمال االٌالمى، ذنميح الٕاقناخ، 

يل، مٕهف االقـان، تنك الفهٚوم ؼيس الثنك الىناػى، فيٕل االٌالمى، تنك الن

ذم االػرماق ػلى اٌلوب الؼينح غيه االؼرماليح القٕكيح النه ليً تاالمكان قناٌح 

المعرغ كله ؼرى وان امكن ان ػنٕه الوقد  والركلفح ال يٍمؽان لملك 

( فهق من الؼاملين 222اػرماق )(. أما ػينح القناٍح فقق رم 25م:2226)ٌيكانان،

ػلى لالٌرثانح ذم الؽٕول وثؼق الرٚثيق الميقاني % من المعرمغ. 25 وذمصل نٍثح

من الؼينح  55ما نٍثره %ل اإلؽٕائي ورّكل ( إٍرثانح ٕالؽح للرؽلي212ػكق )

  المفرانج للقناٍح.

 ادوات ويصادر انحصول عهى انًعهويات: 
ٕٕح ، اػرمك الكاني فى هما الثؽس ػلى الكرة والمها ظغ المرف -انًصادرانثاَوية:

والكونياخ والمعالخ ، واالتؽاز االظنثيح، ومواقغ االنرهند ،واالٚهوؼاخ 

 واالتؽاز المنّونج وغيهج المنّونج.

وهى المٕاقن المرؼلقح تمو٘وع الثؽس تٕونج مثاِهج والول   -انًصادراالونية:

مهج من ـالل اقاج ظمغ الثياناخ وهى االٌرثيان ؼيس ان هما المقياي ٔمم للرؼهف 

قوج موافقح اوػكم موافقح المٍرقٕى منه ػلى ظمل مؼينح وللك تأٌرفكام مقياي  ػلى

( تؽيس ذؼطي اظاتح موافق تّكج  2226مكون من ـمً فئاخ اوقنظاخ )ٌيكانن 

ـمٍح قنظاخ و افق انتغ قنظاخ ومؽايك شالشح قنظاخ وال اوفق قنظرين وال اوفق 

 تّكج قنظح واؼكج .

 عرض وتحهيم انبياَات

الؼينح: ذم ظمغ الثياناخ من الميكان ػن ٚهيق اإلٌرثانح  ٌرعاتحمؼكل اال

إٌرثانح ، ذمكن  222الموظه لؼينح من الثنوك الرعانيح الٍوقانيح، ؼيس ذم ذوويغ 

( إٌرثانح من ظملح اإلٌرثاناخ المووػح تنٍثح 212الكاني من الؽٕول ػلى )

 %( .5إٌرثاناخ تنٍثح ) (12%( ولم ذٍرهق )55)

 :انعايهي االستكشافي نًُورج انذراسةانتحهيم 

( في إظهاء ػمليح SPSSذم إٌرفكام ؼىمح تهنامط الرؽليل االؼٕائي ) 

الرؽليل الؼاملي الروكيكي لمرغيهاخ الكناٌح ؼيس ذم إػطاء كل ػثانج من الؼثاناخ 

( نرائط ػمليح 1الري أٌرفكمد لقياي كل مرغيه في االٌرثانح، ويو٘ػ العكول )

الرؽليل الؼاملي للنمولض الكناٌح المكون من ػكق من المؽاون م وكل مؽون يؽروي 

 ػثانج( .  35لؼكق الكلي للؼثاناخ ػلى ـمً  ػثاناخ )ا

 ( الرؽليل الؼاملي االٌركّافي لنمولض الكناٌح1ظكول نقم  )
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Pattern Matrix
a

 
 Cronbach Alpha 

 .710 .715 .726 .584 .806 .570 

    577.   وظيفري مهام إلنعاو الٍلطح ترفويٗ اإلقانج ذقوم

    647.   تاٌرقالليح القهانانخ الذفال الفهٔح وظيفري لي ذوفه

    798.   لي الموكلح المهام أقاء ػلى قكنذي في الثنك يصق

    560.   مهنري أقاء في للرٕهف المناٌثح المهونح الثنك يمنؽني

     572.  الؼمل ومالء تين والمٍاػكج الرؼاون أظواء ذروفه

     753.  الفهقي األقاء من تكالً  الفهيق أقاء ػلى الثنك يهكى

     692.  الثنك قاـل الؼمل ظماػاخ أػٙاء تين الصقح ذٍوق

  672.     قهاناخ من ذرفمه ما ذنفيم ػلى قاقنج الثنك في الؼمل فهق

  845.     الؼلم فهيق ذّكيل الثنك يكػم

  723.     للركنية وا٘ؽح ـطح الثنك يرثنى

   600.    فيه الؼاملين ذطويه إلى الثنك يٍؼى

   965.    الؼاملين ظهوق الثنك يقكن

   617.    القهاناخ اذفال في تالمّانكح الثنك في الؼمل نظام لي يٍمػ

      680. الثنك في الوظيفيح الرهقياخ نظام ومو٘وػيح تؼكالح أِؼه

      837. الرهقياخ نظام في مهماً  مؼياناً  الؼاملين كفاءج ذؼك

 634.      فيه الؼمل يمكن مكان أفٙل الثنك يؼك

 816.      الؽالي الثنك أذهك لن الؽالي ػملي من أفٙل ػمل ػهٖ ذلقيد إلا

 923.      وـانظه قاـله الثنك ػن اآلـهين لكى الٍلثيح األفكان ترٕؽيػ أهرم

 829.      الثنك هما غاقنخ إلا تالمنة ٌأِؼه

 844.      الثنك تهما تؼملي تالثقاء ملىم تأني أِؼه

 2221المٕكن :اػكاق الثاؼس من تياناخ الكناٌح الميكانيح

 انتحهيم انعايهي انتوكيذي :  

يٍرفكم هما النوع ألظل أـرثان الفه٘ياخ المرؼلقح توظوق أو ػكم وظوق  

ػالقح تين المرغيهاخ والؼوامل الكامنح كما يٍرفكم الرؽليل الؼاملي الروكيكي كملك 

في ذقييم قكنج نولض الؼوامل ػلى الرؼثيه ػن معموػح الثياناخ الفؼليح وكملك في 

 معال . المقاننح تين ػكج نمالض للؼوامل تهما ال

ذم اٌرفكام المٕفوفح الري ذرٙمن همج االنذثاٚاخ العىئيح في اـرثان 

 AMOS 23)) analysis of momentالنمولض وللك تاٌرفكام تهنامط 

structure .يو٘ػ العكول مؤِهاخ ؼٍن المطاتقح 
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 ( ظوقج النمولض الثنائي المقرهغ:2ظكول نقم )
RMSEA IFI TLI CFI NFI GFI CMIND/DF 

.059 .960 .942 .959 .902 .918 1.621 

 م2221المٕكن : إػكاق الثاؼس من تياناخ الكناٌح الميكانيح

ذؽليل االػرماقيح والٕالؼيح تؼك الرؽليل الؼاملي الروكيكي : لرأكك من قنظح 

االػرماقيح ذم اـرثان أٌئلح االٌرثانح تاالػرماق ػلى مقياي االػرماقيح  ؼيس يو٘ػ 

 ( أقناه أن مؼامل االػرماقيح ) كهونثاؾ ألفا( 3العكول)
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ومؼامل اإلػرماقيح ألفا  ( المروٌطاخ الؽٍاتيح والانؽهافاخ المؼيانيح3العكول )

 كهونثاؾ لمرغيهاخ الكناٌح

 المرغيهاخ 
الوٌٛ 

 الؽٍاتي

االنؽهاف 

 المؼياني

Cronbach’s 

Alpha 

المرغيه 

 المٍرقل

 2.244 0.66 1.6 فهق الؼمل

 2.215 0.67 1.6 الركنية

 2.226 0.67 1.6 ذفويٗ الٍلطح

 2.223 0.97 1.9 ذؽفيى الؼاملين

المرغيه 

 الراتغ

 2.262 1.11 2.7 الوالء المٍرمه

 2.622 1.0 2.2 الوالء الّؼوني

 م2221المٕكن : إػكاق الثاؼس من تياناخ الكناٌح الميكانيح

 تحهيم االرتباط:
ذم اٌرفكام ذؽليل االنذثاٚ تين مرغيهاخ الكناٌح تهكف الرؼهف ػلى الؼالقح     

االنذثاٚيح تين المرغيهاخ المٍرقلح والمرغيه الراتغ ،والوٌيٛ،  فكلما كاند قنظح 

االنذثاٚ قهيثح من الواؼك الٕؽيػ فإن للك يؼني أن االنذثاٚ قوياً تين المرغيهين 

لواؼك الٕؽيػ كلما ٘ؼفد الؼالقح تين المرغيهين وقك وكلما قلد قنظح االنذثاٚ ػن ا

ذكون الؼالقح ٚهقيح أو ػكٍيح ، وتّكل ػام ذؼرثه الؼالقح ٘ؼيفح إلا كاند قيمح 

( ويمكن اػرثانها مروٌطح الا ذهاوؼد قيمح مؼامل 2.32مؼامل االنذثاٚ اقل من )

( ذؼرثه 2.22من )( اما الا كاند قيمح االنذثاٚ أكصه  2.22 – 2.32االنذثاٚ تين )

 الؼالقح قويح تين المرغيهين
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 Table Person's( ذؽليل االنذثاٚاخ تين مرغيهاخ الكناٌح4ظكول نقم )

Correlation Coefficient 

 Contines Training motatition Thority Team Feeling 

Contines 

Pearson 

Correlation 
1 -.071 .243

**
 -.057 -.021 .362

**
 

       

N       

Training 

Pearson 

Correlation 
-.071 1 -.004 .201

**
 .685

**
 .176

*
 

       

N       

motatition 

Pearson 

Correlation 
.243

**
 -.004 1 .212

**
 .006 .323

**
 

       

N       

Thority 

Pearson 

Correlation 
-.057 .201

**
 .212

**
 1 .189

**
 .106 

       

N       

Team 

Pearson 

Correlation 
-.021 .685

**
 .006 .189

**
 1 .044 

       

N       

Feeling 

Pearson 

Correlation 
.362

**
 .176

*
 .323

**
 .106 .044 1 

       

N       

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 م2221المٕكن : إػكاق الثاؼس من تياناخ الكناٌح الميكانيح 
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 انًُورج انعالقات بيٍ انًتغيرات:

  
 إـرثان الفه٘ياخ:

الفه٘يح االولى: ال ذوظك هنالك ػالقح لاخ قاللح اؼٕائيح موظثح تين الرمكين 

 الؼاملين، الركنية( والوالء المٍرمهاالقاني )ذفويٗ الٍلطح، فهق الؼمل، ذؽفيى 
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وهوغيه قال اؼٕائيا ػنك  -2.22ان المٍان من الركنية الي الوالء المٍرمه =

 2.31.، وان المٍان من ذؽفيى الؼاملين الي الوالء المٍرمه =252مٍروي مؼنويح

وهو قال اؼٕائيا ػنك مٍروي مؼنويح***  وان المٍان من ذفويٗ الٍلطح  الي 

، وان  126وهو غيه قال اؼٕائيا ػنك مٍروي مؼنويح . -2.14المٍرمه =الوالء 

وهو غيه قال اؼٕائيا ػنك  2.21المٍان من فهق الؼمل  الي الوالء المٍرمه =

 _Pوالعكول الرالي يو٘ػ قيم الرقكيهاخ وكملك قيم الؼنويح ) 162مٍروي مؼنويح .

value .) 

 ( P_ valueؼنويح )(: قيم الرقكيهاخ وكملك قيم ال5ظكول نقم )

 Estimate S.E. C.R. P Label 

   --->الركنية            

 الوالء المٍرمه
-.705 .416 

-

1.693 
.090  

   --->ذؽفيى الؼاملين    

 الوالء المٍرمه
.492 .121 4.050 ***  

   --->ذفويٗ الٍلطح   

 الوالء المٍرمه
-.248 .187 

-

1.323 
.186  

   --->فهق الؼمل         

 الوالء المٍرمه
.383 .274 1.400 .162  

 م2221المٕكن : إػكاق الثاؼس من تياناخ الكناٌح الميكانيح
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ال ذوظك هنالك ػالقح لاخ قاللح اؼٕائيح موظثح تين الرمكين  الفه٘يح الصانيح:

 االقاني)ذفويٗ الٍلطح، فهق الؼمل، ذؽفيى الؼاملين، الركنية(  والوالء الّؼوني

 

  

وهوغيه قال اؼٕائيا ػنك  -2.22ان المٍان من الركنية الي الوالء الّؼوني = 

 2.42وان المٍان من ذؽفيى الؼاملين الي الوالء الّؼوني =623مٍروي مؼنويح.

وهو قال اؼٕائيا ػنك مٍروي مؼنويح***  وان المٍان من ذفويٗ الٍلطح  الي 

، وان  126مٍروي مؼنويح .وهو غيه قال اؼٕائيا ػنك  -2.21الوالء الّؼوني =

وهو غيه قال اؼٕائيا ػنك  2.25المٍان من فهق الؼمل  الي الوالء الّؼوني =

 _Pوالعكول الرالي يو٘ػ قيم الرقكيهاخ وكملك قيم الؼنويح ) 162مٍروي مؼنويح .

value .) 
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 ( P_ value(:قيم الرقكيهاخ وكملك قيم الؼنويح )6ظكول نقم )

 Estimate S.E. C.R. P Label 

   --->الركنية            

 الوالء الّؼوني
.237 .456 .521 .603  

   --->ذؽفيى الؼاملين    

 الوالء الّؼوني
.593 .140 4.222 ***  

   --->ذفويٗ الٍلطح   

 الوالء الّؼوني
-.026 .234 -.111 .911  

   --->فهق الؼمل         

 الوالء الّؼوني
.199 .285 .700 .484  

 م2221المٕكن : إػكاق الثاؼس من تياناخ الكناٌح الميكانيح 

 يهخص دعى اختبار انفرضيات

ػالقح لاخ قاللح اؼٕائيح موظثح تين ذفويٗ الٍلطح والوالء الرنظيمي  ال ذوظك .1

 )الوالء المٍرمه، الوالء الّؼوني(

الرنظيمي ػالقح لاخ قاللح اؼٕائيح موظثح تين فهق الؼمل والوالء  ال ذوظك .2

 )الوالء المٍرمه، الوالء الّؼوني(

ػالقح لاخ قاللح اؼٕائيح موظثح تين ذؽفيى الؼاملين والوالء الرنظيمي  ذوظك .3

 )الوالء المٍرمه، الوالء الّؼوني(

ػالقح لاخ قاللح اؼٕائيح موظثح تين الركنية والوالء الرنظيمي )الوالء  ال ذوظك .4

 المٍرمه، الوالء الّؼوني(

 الفه٘ياخ )قػم ظىئي(: وتهما ذم قثول الفه٘ياخ:مٍروى قػم  .5

والوالء  اإلقانيال ذوظك هنالك ػالقح لاخ قاللح اؼٕائيح موظثح تين الرمكين  .6

 المٍرمه

ػلى الوالء  اإلقانيال ذوظك هنالك ػالقح لاخ قاللح اؼٕائيح موظثح تين للرمكين  .2

 الّؼوني

 

 يُاقشة انُتائح: 

تين  إيعاتيال ذوظك هنالك اشه  االولى:مناقّح نريعح الفه٘يح الهيئٍيح 

الرمكين االقانى  والوالء المٍرمه. ذؤلد الكناٌح الى انه اليوظك اشه ايعاتى تين  

الرمكين االقانى والوالء المٍرمه هما يّيه الى  معموػح من الكالالخ في واقغ 

المؤٌٍاخ الفكميح الٍوقانيح الرى ذكاق ذنؼكم فيها مصل همه االٌالية االقانيح الؽكيصح 

وػوامل كصيهج : مصل: ػكم ػكالح ومو٘وػيح نظام الرهقياخ،  ألٌثابويهظغ لالك 
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و٘ؼف المّانكح في ٔنغ القهاناخ، وذكني الهواذة ، وػكم اقناك الؼاملين لمفهوم 

الرمكين االقانى واتؼاقه ويهظغ للك الى الصقافح الٍائكج في معرمؼنا تان الرمكين فقٛ 

لٍياٌح  والكليل ػلى للك كصهج هو اؼك المٕطلؽاخ االٍياٌيح  في تالقى ونتطها تا

االٌئلح من قثل المثؽوشين  مالا نقٕك تالرمكين والوالء الرنظيمى؟ وللك يؼني ػكم 

اقناك المثؽوشين لمو٘وع الرمكين كاؼك االٌالية االقانيح الؽكيصح الرى ذؼالط قٙايا 

اػح كصيهج للؼاملين وللمنظماخ.  فمو٘وع الكناٌح يؽراض  الى مىيك من الثؽوز الِ

أصن رمكين ؛ لهيريا)الؽناؽّح و شقافح الرمكين االقانى. اذفقد همه الكناٌح مغ قناٌح 

قناٍح )المؼاني كما اذفقد مغ قاػي. ـٍلوك اإلثـي الـالؼاملين والقػم الرنظيمي ف

ي اإلثقاع اإلقاني لقى الؼاملين ـانه فـاملين وآصـ( " رمكين الؼ2225، )وأفو أنّيقج

(" مرٚلثاخ رمكين  2226ؼم، ))مل واـرلفد مغ قناٌح كل منفي العامؼح األنقنيح" 

ويهظغ اإلـرالف تين النرائط وي( األنقنيح" ـ)الفلل ٕاـاالر ـهيكاخّفى الؼاملين:

الي اإلـرالف في الثيئح والمعرمغ ، ؼيس ذم اظهاء الكناٌح في االنقن تينما ذم اظهاء 

 الكناٌح الؽاليح في الٍوقان.

الهيئٍيح الصانيح: الذوظك هنالك ػالقح ايعاتيح تين مناقّح نرعيح الفه٘يح 

الرمكين االقاني والوالء الّؼوني: ذؤلد نرائط الرؽليل انه) ال يوظك اشه للرمكين 

االقانى ػلى الوالء الّؼونى وال يوظك اشه ايعاتى تين ذفويٗ الٍلطح والوالء 

الّؼونى وكما الؽال الّؼونى وال يوظك ايٙا  اشه ايعاتى تين  فهق الؼمل والوالء 

في الركنية والوالء الّؼونى. تينما وظكخ هنالك اشه ايعاتى تين ذؽفيى الؼاملين 

والوالء الّؼونى، وهما النريعح مّاتهح ذماما للنريعح الفه٘يح االولى ؼيس وظكخ 

اشه ايعاتى تين ذؽفيى الؼاملين والوالء المٍرمه، همه النرائط ذّيه الى اهرمام الؼالمين 

المؤٌٍاخ الفكميح الٍوقانيح الى تؼك الرؽفيى اكصه من االتؼاق االـهى للرمكين، في 

نتما ذهظغ الٍثة الى نتٛ الؼاملين تمو٘وع  الؽوافى تاػرثانه  هو المؽون 

االٌاٌى للوالء المٍرمه والوالء الّؼونى في المنظمح، لكن في اقغ االمه نعك ان 

نٍثيا في منظماذنا ويهظغ الٍثة الى ػكم مو٘وع الرمكين هو من الموا٘يغ الؽكيصح 

اقناك معرمغ الكناٌح التؼاق الرمكين االـهى المرمصلح في ذفويٗ الٍلطح 

والٕالؼياخ، وذكنية الؼاملين ، وذؽفيى الؼاملين وتناء فهق الؼمل للؼاملين، همه 

 االٌالية الا ما اٌرفكمد في المنظمح فانها ذغيه كثيها من االقاناخ الثهوقهاٚيح

، )المؼاني وأفو أنّيقجالرى ذؼانى منها منظماذنا. اذفقد الكناٌح ظىيئا مغ قناٌح 

، يالعامؼح األنقنيح"(ـاملين فـقى الؼـ"رمكين الؼاملين وأصنه في اإلثقاع اإلقاني ل

الؼالقح ثين أثؼاق رمكين الؼاملين وقنعاخ ، " )ٍالي(تينما اـرلفد الكناٌح مغ قناٌح 

 النٙا الوظيفي".
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تؼك اإلٚالع ػلى أهم النرائط الري ذؤلد إليها همه الكناٌح، فإننا  -: ياتانتوص

 نؤي:

نؤي اإلهرمام تمفهوم الرمكين االقانى كاؼك اهم االٌالية الؽكيصح الرى  .1

ذؤلد لها اقانج الموانق الثّهيح تاتؼاقها المفرلفح والؼوامل الري ذؤشه ػليها، 

 للرفلٓ من المّاكل المرؼلقح تالؼاملين .والؼمل ػلى وياقج والء الؼاملين 

ذطثيق المفاهيم اإلقانيح الؽكيصح لكى إقاناخ  المؤٌٍاخ الفكميح الٍوقانيح ،  .2

 مصل المّانكح وذّكيل فهق الؼمل والؼمل العماػي ؤنغ القهان اإلقاني .

ذهيئح تيئح الؼمل تالمؤٌٍاخ الفكميح الٍوقانيح تما يكػم الرمكين، من ـالل ذثني  .3

لرؼاون والرنٍيق تين اإلقاناخ واألقٍام والعماػاخ واألفهاق، وذثاقل ا

 المؼلوماخ وذؽٍين االذٕاالخ، وللك لرفاقي الٕهاػاخ والمنافٍاخ الفهقيح.

الؼمل ػلى إذثاع الالمهكىيح وذفويٗ الٍلطح ومّانكح المهؤوٌين في اذفال  .4

 القهاناخ.

لكيها ػلى اٌريؼاب  ٘هونج اهرمام إقاناخ المعموػح تركنية الؼاملين .5

الركنولوظيا الؽكيصح وذقنياخ االذٕال المرطونج من ـالل إلؽاقهم تكوناخ 

 ذكنيثيح مرفٕٕح لىياقج إتكاػاذهم.

الؼمل ػلى و٘غ نظام فؼال للؽوافى الماقيح والمؼنويح للموظفين وان ذرناٌة  .6

في  الؽوافى المؼطاج مغ العهك المثمول وان ذهذثٛ تمؼكالخ األقاء واإلتكاع

 الؼمل وان ذقكم في وقرها المناٌة. 

اإلهرمام تمفهوم الوالء الرنظيمى كأؼك المفاهيم الٙهونيح لٍلوك المواٚنح  .2

 الرنظيميح واٌرقهان الؼمالح في المنظمح.

  

 يقترحات نبحوث يستقبهية :

قناٌح الؼالقح تين الرمكين االقانى  والوالء الرنظيمى في ظل وظوق  .1

 يح )الرؽكميح( كمرغيهاخ مؼكلح .المرغيهاخ الكيمغهاف

 اظهاء الكناٌح تنفً المرغيهاخ في معرمغ ٔناػي . .2
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 قائًة انًراخع وانًالحق

 انعربية: ع ـانًراداوال 

الثؽصيح / ؛  ٚهق الثؽس في االقانج : مكـل تناء المهاناخ(، 2226اوما ٌيكانان)

قان المهيؿ للنّه،  ذهظمح اٌماػيل ػلي تٍيوني ، ػثكهللا ٌليمان الؼىاو، 

 الهياٖ،.

(، "الرمكين اإلقاني 2212اؼمك الكيالني، أ.أؼمك أتو تكه، أ. ؼٍن أتو الؼيلح)

وػالقره ترؼىيى القكناخ االتكاػيح لكى موظفي قطاع الفكمح المكنيح في قولح 

 قيوان الموظفين الؼام أنمولظا،  ونقح ػلميح مقكمح الىفلٍطين: قناٌح ؼالح 

المؤذمه الكولي الفاْ تمو٘وع المهونح االقانيح تالرؼاون مغ المؤٌٍح الكوليح 

( ونئاٌح الؽكومح الرونٍيح ومؼهك االقانج الؼامح IIASللؼلوم االقانيح )

 2212-25/26-25العمهونيح الرونٍيح، في الفرهج الرونٍي. 

"رمكين الؼاملين وأصنه في اإلثقاع (، 2225ني و ػثق الؽكيم أفو أنّيقج)أيمن المؼا

ل، المعلح األنقنيح في إقانج األػما، يالعامؼح األنقنيح"ـاملين فـقى الؼـاإلقاني ل

 .2الؼقق، 5المعلق

النٙا الوظيفي وػالقره ثااللروام الرنظيمي لقى ( ،"2222إيناي فؤاق فلمثان)

نٍالح ، اخالرنثوياخ ثمقينح مكح المكنمح."ّنفـويين والمـّنفين الرنثـالم

 عامؼح أم القنى .، ماعٍرين

معلح الملك ٍؼوق للؼلوم ، "مققماخ االلروام لمنظمح أكاقيميح"( ، 1555اهللا)ل القفي

 .1، 7معلق ، الميحـالرنثويح والقناٍاخ اإلٍ

"ٕناػح القنان المقنٍي والّؼون ثاألمن والوالء ( ، 2222النواّقج فلف ٍليمان)

 األنقن.، انـػم، قان ؽامق، ظيمي"الرن

-(، الرمكين االقاني وػالقره تااللرىام الرنظيمي2212تومنقان مهاق، ػيٍاوي فلح)

–ػناتح -قناٌح ميكانيح ػلى هيئح االٚاناخ الوٌطى تمنظمح فرهيال

 .3،الؼكق1العىائه،معلحايليىا للثؽوز والكناٌاخ،المعلك

انؼكاٌاذها ػلى الوالء الرنظيمي للؼاملين (، ظوقج ؼياج الؼمل و 2215توٌكان فهيك )

مّونُ، نٌالح  -قناٌح ميكانيح تمٕلؽح االٌرؼعاالخ الطثيح -إِــــهاف، 

 -ماظٍريه،  كليح الؼلوم اإلنٍانيح والؼلوم االظرماػيح، ظامؼـح مؽمك ـيٙه 

 تٍكهج كليح الؼلوم اإلنٍانيح و الؼلوم. تٍكهج، العىائه

(، الرمكين االقاني لألٌاذمج وػالقره تااللرىام 2212توقهج ػواٚف وتوقهج ؼليمح)

قناٌح ؤفيح انذثاٚيح تصانويح االمام مالك تن أنً تٍيكي ػيٍى -الرنظيمي

 معلح الهواق، الؼكق الفامً.-واليح المٍيلح
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(، قون الرمكين االقاني في ذنميح ٌلوك 2212ظميل اؼمك وػيٍاخ فطيمح الىههج)

قناٌح ؼالح المؤٌٍح الوٚنيح للكهن -ن في المؤٌٍحالمواٚنح الرنظيميح للؼاملي

معلح مؼانف،معلح ػلميح قوليح مؽكمح، المعلك -تالثويهج )وؼكج األـٙهيح(

 .23،الؼكق12

الؼالقح ثين النٙا ػن الؼقالح ل "رؽلي( ، 1555قنويَ ػثق النؽمان يوٍف)

ء الرنظيمي ق الماقي الفؼلي من الوظيفح، والوالـالقافليح والفانعيح ومٍروى الؼائ

معلي ، 1الؼقق ، 6قـالمعل، حـالمعلح الؼنثيح للؼلوم اإلقاني، واألقاء الوظيفي" 

 عامؼح الكويخ.، النّن الؼلمي

(: أشه الرمكين اإلقاني ػلى االلرىام الرنظيمي تالمؤٌٍح 2222وههج ٌليماني )

تٍكهج، نٌالح ماظٍريه، ظامؼح مؽمك -االقرٕاقيح قناٌح ؼالح مؤٌٍح ٌونلغاو

 تٍكهج كليح الؼلوم االقرٕاقيح والرعانيح وػلوم الرٍييه. -ٙهـي

وااللروام الوظيفي لقى المقينين والمؼلمين في ل "قيم الؼم( ، 2226ؽماقاخ مؽمق)

 األنقن.، ػمان، ح الؽامق للنّن والروويغـقان ومكرث، 1ٚ، قاني"ـالم

ناٍح رؽليليح ثين "أصن الصقافح الرنظيميح ػلى رمكين الؼاملين:ق( ، 2222فولح ػثيق)

نٍالح ، كليح الرعانج، المٕانف الرعانيح الوٚنيح واألعنثيح في قولح اإلماناخ"

 مٕن.، عامؼح ػين ّمي، ماعٍرين

الؼالقح ثين أثؼاق رمكين الؼاملين وقنعاخ النٙا (، " 2224ٍالي ػلي ؽٍن)

، عامؼح ػين ّمي، نٍالح ماعٍرينل، اع الثرنوـح ثقٚـالوظيفي": قناٍح ميقاني

 القاهنج.

م(، الرمكين اإلقاني وػالقره تااللرىام 2215).الٍثيؼي ثيك تن ػثك هللا تن تؽيرهػ

الرنظيمي لكى القياقاخ الرهتويح تمكاذة الرؼليم تالمنطقح الّهقيح تالمملكح الؼهتيح 

 132-25، 2، ض. 132، ع. 33المعلح الرهتويح. مط. الٍؼوقيح، 

(، الرمكين اإلقاني كمكـل 2222). ِيؿ هعيهج.  ونوـي فيهوو.  ٌالم ػثكالهواق

نح من موظفي قناٌح اٌرطالػيح آلناء ػي–لرؼىيى الوالء الرنظيمي للموظفين 

، 6كليح االقرٕاق تعامؼح الّلف، معلح الكناٌاخ االقرٕاقيح الكميح، المعلك، 

 .1الؼكق

ٌتّى١ٓ اإلداسٞ وخمبفخ جذ٠ذح فٟ ِٕظّبد (، ا2212، ػيٍاوي فلح)خٍفخ سبسح 

-352، )ِجٍخ إٌّتذٜ ٌٍذساسبد ٚاألثذبث اإللتصبد٠خ اٌؼذد اٌخبٌج، األػّبي

366 ) 

e..p:://www./:sp.thdt:..ra/he//d.ttih/  

القان ، في المنظماخ"ل "الٍلوك الفؼا(، 2224ٕالغ القين مؽمق ػثق الثاقي)

 مٕن.، اإلٍكنقنيح، العامؼيح
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(، الؼالقح تين الرمكين اإلقاني وااللرىام الرنظيمي 2215)٘يف هللا ػثيك المطهي

لكى موظفي ووانج اإلٌكان في المملكح الؼهتيح الٍؼوقيح، معلح العامؼح 

 1، الؼكق22اإلٌالميح للكناٌاخ االقرٕاقيح واإلقانيح، المعلك 

م، قون الرمكين في ذؼىيى االتكاع المنظمي، قناٌح 2215ٚاهه ؼميك ػثاي تهيح، 
ميكانيح في مٕنغ إٚاناخ قيوانيح، معلح ظامؼح تاتل للؼلوم اإلنٍانيح، 

 .3612322، 1ْ، الؼكق 22المعلك
كين الؼاملين في المٕالػ الؽكوميح ومنظماخ رم(؛ " 2221ػثق الؽميق المغنثي)

ثؽز ، ح ػلي المنظماخ الؼاملح ثمؽافظح قمياٚ " ـالقٚاع الفاْ:قناٍح رٚثيقي

الملؽق ، عامؼح ٚنٚا ،انج ـح الرعـكليل ، المعلح الؼلميح الرعانج والرموي، منّون 

 ل .الؼقق األو، الصاني 

الؼاملين في الوالء الرنظيمي  م(، أشه ذمكين2222ػثك الكهيم مؽموق ٘وء قػفوي)

، نٌالح )ق انٌح ذطثيقيح ػلى فهوع مٕهف الٕؽاني تالمنطقح الغهتيح(

 ماظٍريه، ظـامـؼـح الـىاويح إقانج الكناٌاخ الؼليا والركنية كليـح االقـرـٕـاق.

 القاهنج.، قان غنيب للنّن، "فواٚن في اإلقانج المؼإنج" ( ، 2221ػلي الٍلمي)

إقانج الموانق ،"ػايقج ٍيق فٚاب وآفنون(، 1555لوهاب)ػلي مؽمق ػثق ا

 القاهنج.، عامؼح ػين ّمي، كليح الرعانج، الثّنيح" 

(، أشه الرمكين االقاني ػلى ذطثيق اقانج العوقج الّاملح في 2212ػمان تن ػيّي. )

قناٌح ميكانيح تعامؼح تٍكهج،. المعلح الؼهتيح لٙمان ظوقج -العامؼاخ العىائهيح

 61-32.، 35، الؼكق 11الؼالي، المعلك  الرؼليم

واقغ الصقح الرنظيميح في المؤٌٍح االقرٕاقيح  . (2212أؼمك ظميل) . كهينح نِام

قناٌح ميكانيح في مؤٌٍح كونكون  -العىائهيح وأشهها ػلى الرمكين اإلقاني 

، معلح اقرٕاق المال واألػمال، المعلك الصالس، الؼكق الصاني،  تثهض توػهيهيط

ْ(245-256) 

 ،مؤٍٍح ؽوني، 1ض، 1ٚ، "الٍلوك الرنظيمي"( ، 2225مؽمق الٕينفي)

 مٕن.، اإلٍكنقنيح

الّؼون ثالرمكن لقى المقينين من ( ؛ " 2226مؽمق القنيوري و ػوٖ الؼنوي)

معلح عامؼح قمّق ، حميقانيح في قولح الكويخ"ـٚى:قناٍـمٍروى اإلقانج الوٍ

 ل.قق األوـالؼ، ّنونـالمعلق الصاني والؼ، للؼلوم االقرٕاقيح والقانونيح
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