أثر التدريب في تحقيق االلتزام التنظيمي للعاملين في المنظمات
دراسة استطالعية لعينة من العاملين في الشركة العامة
للزيوت النباتية
م .عالية جواد محمد علي /كلية االدارة واالقتصاد  /جامعة بغداد
املستخهص

أُظن حلزلغ ريٍحٓش حلعالقش ر٘ي هظغَٕ٘ حلزلغ حلَث٘ٔ٘ي ( طيٍٗذ حلعخهل٘ي ّحاللظِحم حلظٌظ٘وٖ ) لوعَفةش
هةةيٓ طةةؤػَ٘ طةةيٍٗذ حلعةةخهل٘ي فةةٖ حلوٌظوةةخص فةةٖ طلت٘ةةم حاللظةةِحم حلظٌظ٘وةةٖ للعةةخهل٘ي طـةةخٍ هٌظوةةخطِن ًّلةةك نةةْى
حلظيٍٗذ ٗعي هي أُن حألًشطش حلظٖ طعظويُخ حإلىحٍس ّحلظٖ هي هاللِخ ٗوني أى طظلتةم حلئخثةيس للعةخهل٘ي ّللوٌظوةش
طظـٔي هشنلش حلزلغ فٖ عيم حعظزخٍ حلظيٍٗذ عخهل هي حلعْحهل حلوِوش فةٖ طٌو٘ةش هِةخٍحص حلعةخهل٘ي ّططةَُْٗن
فٖ حلعول فٖ حلعيٗي هي حلشَنخص حلعَحق٘ش ّهٌِخ شَنش حلِْٗص حلٌزخط٘ةش (هنةخى حلزلةغ) ّحلةٌٕ رةيٍٍّ َٗفة هةي
هيٓ حٍطزخغ ّحلظِحم حلعخهل رعولَ فعال عي حُىٗةخى حلَبزةش فةٖ ألزتةخ فةٖ حلوٌظوةش ّعةيم هغخىٍطِةخ هِوةخ نخًةض
حألٓزخد  .طن حهظ٘خٍ عيى هي حلعخهل٘ي فٖ حلشةَنش نعٌ٘ةش للزلةغ ّرطَٗتةش حلعٌ٘ةش حلعشةْحث٘ش حلزٔة٘طش ّحلةٌٕ رلة
عةةيىُن ( )33شوص ةخ هةةي حلعةةخهل٘ي فةةٖ هوظلةةي حلؤةةظْٗخص فةةٖ حلشةةَنش حلوزلْػةةش ك٘ةةغ أعظوةةي حلزلةةغ علةةٔ
حالٓظزخًش نةؤىحس ٍث٘ٔةش لـوة حلز٘خًةخص ّحلظةٖ طةن اعةيحىُخ رخالٓةظٌخى الةٔ عةيى هةي حلوتةخْٗ٘ حلـةخُِس فعةال عةي
اهعخعِخ الٔ هتخْٗ٘ حلصيق ّحلؼزخص نوخ طن حٓظويحم حلزًَخهؾ حإلكصخثٖ حلـخُِ ( (SPSSفةٖ اىهةخو ّطلل٘ةل
ر٘خًخص حلزلغ ّقي أفَُص حألٓخل٘ذ حإلكصخث٘ش عيى هي حلٌظةخثؾ أنةيص هعظوِةخ علةٔ ّؿةْى عالقةش حٍطزةخغ ّطةؤػَ٘
هعٌْٗش ر٘ي طيٍٗذ حلعخهل٘ي ّحاللظِحم حلظٌظ٘وّٖ ,علَ٘ أّصٔ حلزلغ علٔ ُٗخىس حالُظوةخم رخلظةيٍٗذ حلةٌٕ ٗعوةل
علٔ طٌو٘ش هِخٍحص حلعخهل٘ي ُّٗخىس هزَحطِن فٖ حلعول ّرٌلك ٗعي حلظيٍٗذ حلْٓ٘لش حلوؼلٔ حلظٖ ٗوني هي هاللِةخ
حلظؤػَ٘ فٖ ٓلْك حلعخهل٘ي علٔ هوظلي هٔظْٗخطِن ّهي ػةن حلظةِحهِن رخلزتةخ فةٖ عولِةن إلهنخً٘ةش طلت٘ةم حلظو٘ةِ
لشَنظِن ّاًظخؿِن فٖ ظل حلوٌخفٔش فٖ ْٓق حألعوخو .
املصطهحاخ انشئيسيح نهثحج  /طيٍٗذ حلعخهل٘ي  ,حاللظِحم حلظٌظ٘وٖ .
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أثر التدريب في تحقيق االلتزام التنظيمي للعاملين في المنظمات دراسة استطالعية
لعينة من العاملين في الشركة العامة للزيوت النباتية
املمذيح

أىٓ حلظطٍْ حللخصل فٖ ؿو٘ة حلوٌظوةخص ّطِحٗةي كـةن اعوخلِةخ هة ُٗةخىس اعةيحى حلعةخهل٘ي ّحٍطئةخ كةيس
حلوٌخفٔش ّرَُّ ططةٍْحص طنٌْلْؿ٘ةش نز٘ةَس ّظِةٍْ حطـخُةخص اىحٍٗةش كيٗؼةش الةٔ ىفة حلت٘ةخىحص حإلىحٍٗةش حعظوةخى
حألٓخل٘ذ حلوٌخٓزش لوْحؿِش طلك حلظطٍْحص ّبَُ٘خ ًّلك هي هالو اعخىس طؤُ٘ل ّطيٍٗذ نْحىٍُخ ّعلٔ حهةظال
هٔظْٗخطِن حلظٖ طوؼل هلٍْ نل ًشخغ لظصزق قخىٍس علٔ هْحؿِش ٌٍُ حلظغَ٘حص ّحلظطٍْحص ك٘غ طزة٘ي أى ألةيٍّ
ألٌٕ ٗلعزَ ألظيٍٗذ ٗٔخعي فٖ كل نؼَ٘ هةي ألوشةخنل ألظةٖ طْحؿةَ ألوٌظوةخص ّحلعةخهل٘ي فِ٘ةخ رـو٘ة هٔةظْٗخطِن
نوخ ٗوني هي هاللَ اطخكش ألئَصش إلغالق حلتةيٍحص حلنخهٌةش للعةخهل٘ي ّحلظةٖ ٓةظئىٕ رةيٍُّخ الةٔ طعِٗةِ هٔةَ٘س
طتيم حلوٌظوش ًّلك هي هالو ُٗخىس حلظِحم ّحٍطزخغ حلعخهل٘ي رعولِن ّهٌظوظِن .اى حلوتصْى رخلظيٍٗذ نل حلـِْى
حلِخىفش حلظٖ طِٗي حلوَإّٓ٘ي رخلوعخٍ ّحلوِخٍحص حلظٖ طنٔزِن هِخٍس أىح حلعوةل فعةال عةي ططةَْٗ هةخ لةيِٗن
هي هِخٍحص ّهزَحص روخ ِٗٗي هي نئخ طِن فةٖ أىح عولِةن حللةخلٖ أّ اعةيحىُن ألىح اعوةخو ًحص هٔةظْٓ أعلةٔ
فٖ حلؤظتزلّ ,ال ٗتظصَ حلظيٍٗذ علٔ حلوَإّٓ٘ي حلـيى ّاًوخ طوظي أُو٘ظَ ّفخثيطَ حلعةخهل٘ي حلتةيحهٔ روةخ ٗنئةل
ططةةَْٗ هعلْهةةخطِن ّطٌو٘ةةش قةةيٍحطِن ألىح اعوةةخلِن  ,ػةةن أى حلظةةيٍٗذ ٗعوةةل علةةٔ ططةةَْٗ ٓةةلْن٘خص حلعةةخهل٘ي فةةٖ
طعةةخهلِن ه ة هٌظوةةخطِن روةةخ فةةِ٘ن حإلىحٍٗةة٘ي ّحلعةةخهل٘ي ّرةةٌلك فِةةْ ٗئ٘ةةي فةةٖ ططةةَْٗ حلتةة٘ن ّحالطـخُةةخص حلٌئٔةة٘ش
للعخهل٘ي فعةال عةي ططةَْٗ حلعالقةخص حلزشةَٗش ىحهةل هـوْعةش حلعوةل ّرخلظةخلٖ فِةْ ّٓة٘لش ًخؿلةش لِٗةخىس حلظةِحم
حلعخهل٘ي روٌظوخطِن .
طن اؿَح حلزلغ فٖ حلشةَنش حلعخهةش للِٗةْص حلٌزخط٘ةش فةٖ رغةيحى ك٘ةغ طنةْى هةي أٍرعةش هلةخٍّ طٌةخّو حألّو هٌِةخ
هٌِـ٘ةةةش حلزلةةةغ ّحلؼةةةخًٖ ططةةةَق الةةةٔ حإلغةةةخٍ حلٌظةةةَٕ لظْظةةة٘ق ّطليٗةةةي هئِةةةْم ّأُو٘ةةةش هظغ٘ةةةَحص حلزلةةةغ حألٓخٓةةة٘ش
(حلظيٍٗذ ّحاللظِحم حلظٌظ٘وٖ ) ,رٌ٘وخ ُهصص ح لؼخلغ لظلل٘ل حلز٘خًخص حلئعل٘ش رخٓظويحم عيى هي حألٓخل٘ذ حإلكصخث٘ش  ,أهةخ
حلَحر فتي طٌخّو هـوْعش هي حالٓظٌظخؿخص ّحلظْص٘خص حلوظعلتش روئَىحص حلزلغ ف٘وخ ٗوص حلوٌظوش هْظْعش حلزلغ .

احملٌس األًل /املنيزيح انؼهًيح نهثحج ًانذساساخ انساتمح

أًال-يشكهح انثحج

طظـٔي هشنلش حلزلغ هي هالو هخ طز٘ي للزخكغ رخى اىحٍس شَنش حلِْٗص حلٌزخط٘ةش (هنةخى حلزلةغ) نوةخ ُةٖ
رخقٖ اىحٍحص حلنؼَ٘ هي حلوٌظوخص فٖ حلعَحق لن طيٍك أُو٘ش حلظيٍٗذ ّىٍٍّ فةٖ طٌو٘ةش ّططةَْٗ قةيٍحص حلعةخهل٘ي
ّهِخٍحطِن ّهيٓ حلظِحهِن رخلعول فعال عي عيم حُظوخهِن رخلعٌصةَ ألزشةَٕ ّأُو٘ظةَ فةٖ حلوشةخٍنش حألٓخٓة٘ش
فٖ ططَْٗ ًّـخف حلوٌظوخص ه حفظتخى حرٔػ حلوعخَٗ٘ الهظ٘خٍ حلويٍر٘ي ّحلوظيٍر٘ي هي حلعخهل٘ي فعال عي حفظتةخى
حإلىحٍحص لظليٗي ًْع٘ش ألزَحهؾ حلظيٍٗز٘ش لوعَفش حػَ حلظيٍٗذ علٔ أىح حلوظةيٍر٘ي لظليٗةي اهنخً٘ةش حالٓةظوَحٍ أّ
حلظْقي عي طلك حلزَحهؾ ّحلٌٕ ٗظَِ رشنل ّحظق علٔ عيم ططٍْ حإلًظخؽ لٌْٔحص غْٗلش هي عوَ حلشَنش نوةخ
ٗليع فٖ حلشَنخص حلووخػلش فٖ حليّو حلعَر٘ش ّحألؿٌز٘ش  ,لٌح ٗوني طلو٘ص هشنلش حلزلغ رخالطٖ :
 -1هخ هيٓ حُظوخم اىحٍس حلشَنش حلعخهش للِْٗص حلٌزخط٘ش رظيٍٗذ حلعخهل٘ي فٖ حلشَنش.
 -9هخ هٔظْٓ حاللظِحم حلظٌظ٘وٖ ليٓ حلعخهل٘ي طـخٍ حلشَنش حلعخهش للِْٗص حلٌزخط٘ش.
ُ -3ل طْؿي عالقش حٍطزخغ هعٌْٗش ر٘ي حلظيٍٗذ ّحاللظِحم حلظٌظ٘وٖ؟
 -4هخ طؤػَ٘ حلزَحهؾ حلظيٍٗز٘ش علٔ أىح حلعخهل٘ي فٖ حلعول .
 -5هخ أنؼَ حلوعْقخص حلظٖ طْحؿَ حلعول٘ش حلظيٍٗز٘ش فٖ حلشَنش حلعخهش للِْٗص حلٌزخط٘ش.

حانيا-اىًيح انثحج

أُةةظن حلزةةخكؼْى فةةٖ حلٔةةٌْحص حأله٘ةةَس ريٍحٓةةش حلوظغ٘ةةَحص حلوزلْػةةش رشةةنل نز٘ةةَ لوةةخ طؤنةةي هةةي أُو٘ظِةةخ
للوٌظوش ّللعخهل٘ي فِ٘خ ,طعي حلوٌظوخص ٍنِ٘س حلوـظوعخص ّططٍُْخ ك٘ةغ ٗعظزةَ حلعٌصةَ حلزشةَٕ بخٗةش ّّٓة٘لش
ٌٍُ حلوٌظوخص ّاًح نخى ٌُح حلعٌصَ هيٍرخ ّهلئِح ّٗظوظ رخاللظِحم حلعخلٖ طـةخٍ هٌظوظةَ فخًةَ ٗونةي هةي هاللةَ
طلت٘م أُيح حلوٌظوش ّهي ػن أُيح حلوـظو حلةٌٕ طْؿةي ف٘ةَ ,لةٌح فةخى حُو٘ةش حلزلةغ طظـلةٔ فةٖ ر٘ةخى حلظةؤػَ٘
حللْٕ٘ لظيٍٗذ حلعةخهل٘ي فةٖ حلشةَنش حلعخهةش للِٗةْص حلٌزخط٘ةش ٗونةي أى ٗةئىٕ الةٔ طلت٘ةم حلظةِحم حلعةخهل٘ي طـةخٍ
شَنظِن ّحلٌٕ ٗئىٕ ريٍٍّ الةٔ طلوةل حلؤةئّل٘ش فةٖ حلعوةل هة هلخّلةش حلزلةغ طٌز٘ةَ حإلىحٍس رؤُو٘ةش حعظوةخى
حلظيٍٗذ لـو٘ حلعخهل٘ي ّرنخفش حلؤظْٗخص ّحعظوخى رَحهؾ طيٍٗز٘ش هظطةٍْس لَفة نئةخ طِن ًّلةك هةي حؿةل رتةخ
طلك حلشَنش فٖ هٔظْٗخص حلٌـخف ّحلظطٍْ ّحالٓظوَحٍ فعال عةي حٓةظوَحٍٗش حلزلةغ حلعلوةٖ للظعةَ علةٔ ّحقة
هٔظْٓ حلظيٍٗذ ّأػٍَ فٖ هلم حاللظِحم حلظٌظ٘وٖ ليٓ حلعخهل٘ي فٖ هٌظوخطِن.
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لعينة من العاملين في الشركة العامة للزيوت النباتية
حانخا-أىذاف انثحج

ٗٔعٔ حلزلغ الٔ هعَفش هيٓ حػَ حلظيٍٗذ فٖ ٍف هٔةظْٓ حلظةِحم حلعةخهل٘ي فةٖ حلشةَنش حلعخهةش للِٗةْص
حلٌزخط٘ش ّىٍٍّ فٖ طلت٘م ططٍْ حلعول فٖ حلشَنش ّأى أُيح حلزلغ ٗوني طلو٘صِخ نخألطٖ :
 -1طؤن٘ي حُو٘ش ّىٍّ حلظيٍٗذ نآل٘ش طعظويُخ حإلىحٍس حلٌخؿلش فٖ ططَْٗ هالنِخ روخ ٗلتم أُيحفِخ حلَث٘ٔ٘ش.
 -9طْظ٘ق حلعالقش ر٘ي حلظيٍٗذ ّحاللظِحم حلظٌظ٘وٖ ّهيٓ طؤػَ٘ ألوظغَ٘ حألّو علٔ حلوظغَ٘ حلؼخًٖ .
 -3حلظْصل الٔ هـوْعش هي حالٓظٌظخؿخص ػن طتيٗن عيى هي حلظْص٘خص رٌخ ح علِ٘خ ّحلظٖ قي طٔخعي ألوٌظوش فةٖ
ططَْٗ نْحىٍُخ ّرخلظخلٖ حعظوخى حلظيٍٗذ نآل٘ش فٖ طلت٘م حاللظِحم حلظٌظ٘وٖ للعخهل٘ي طـخٍ حلوٌظوش .

ساتؼا  -فشضياخ انثحج

حلئَظ٘ش حلَث٘ٔ٘ش حألّلٔ ٌُ :خك عالقش حٍطزخغ هعٌْٗش ر٘ي طيٍٗذ حلعخهل٘ي ّحاللظِحم حلظٌظ٘وٖ ٗظئَ هٌِخ:
أٌُ -خك عالقش حٍطزخغ هعٌْٗش ر٘ي طيٍٗذ حلعخهل٘ي ّحاللظِحم حلعخغئٖ
دٌُ -خك عالقش حٍطزخغ هعٌْٗش ر٘ي طيٍٗذ حلعخهل٘ي ّحاللظِحم حلوع٘خٍٕ
صٌُ -خك عالقش حٍطزخغ هعٌْٗش ر٘ي طيٍٗذ حلعخهل٘ي ّحاللظِحم حلؤظوَ
حلئَظ٘ش حلَث٘ٔ٘ش حلؼخً٘ش ٌُ :خك طؤػَ٘ هعٌْٕ لظيٍٗذ حلعخهل٘ي فٖ حاللظِحم حلظٌظ٘وٖ ٗظئَ هٌِخ:
أٌُ -خك طؤػَ٘ هعٌْٕ ر٘ي طيٍٗذ حلعخهل٘ي ّحاللظِحم ألعخغئٖ
دٌُ -خك طؤػَ٘ هعٌْٕ ر٘ي طيٍٗذ حلعخهل٘ي ّحاللظِحم حلوع٘خٍٕ
صٌُ -خك طؤػَ٘ هعٌْٕ ر٘ي طيٍٗذ حلعخهل٘ي ّحاللظِحم حلؤظوَ

خايسا-أدًاخ مجغ انثياناخ ًاألسانية اإلحصائيح املؼتًذج يف انثحج

أدًاخ مجغ انثياناخ  :طن حللصْو علٔ حلز٘خًخص حلالُهش لليٍحٓش هي هالو حٙطٖ :
 -1هخ طَ٘ٔ هي حلوئلئخص ّحلزلةْع فةٖ هـةخو هظغ٘ةَحص حلزلةغ فعةال عةي حلوتةخرالص حلشوصة٘ش نًِْةخ أٓةلْد
فخعل فٖ حللصْو علٔ حلز٘خًخص ّحلوعلْهخص .
 -9حالٓظزخًش :طن ؿوة حلز٘خًةخص هةي هةالو حٓةظزخًش طةن طُْٗعِةخ علةٔ عٌ٘ةش عشةْحث٘ش هةي حلعةخهل٘ي فةٖ حلشةَنش
حلعخهش للِْٗص ألٌزخط٘ش طعوٌض ًْع٘ي هي حلوعلْهخص حألّلٔ طعَٗئ٘ش طظعلم ربفَحى عٌ٘ةش حلزلةغّ ,حلؼخً٘ةش طظعلةم
روظغَ٘حص حلزلغ حلَث٘ٔش ّنوخ ٓ٘ظَِ فٖ (حلوللم ٍقن ّحكي) ػن طن عَظِخ علٔ عيى هةي أٓةخطٌس نل٘ةش حإلىحٍس
ّحالقظصخى قٔن اىحٍس حإلعوخو فٖ ؿخهعش رغيحى ّعيىُن ػةالع أٓةخطٌس لذهةٌ رةآٍحثِن ّهالكظةخطِن حلظةٖ طةن طعةيٗل
حالٓظزخًش علٔ ظْثِخ ّنوخ ٓ٘ظَِ فٖ حلوللم ٍقن ( , )9نوخ طن حالعظوخى علٔ هيٍؽ (ل٘نَص حلووخٖٓ) ّحلٌٕ

ٗلظْٕ علٔ هوْ عزخٍحص ّلنل عزخٍس ُّى ٗزيأ هي(ٌّٗ )1ظِٖ د (ّ )5نوخ ٓ٘ظَِ فٖ حليّو ٍقن ( )1حالطٖ:

ؿيّو( )1هيٍؽ ل٘نَص حلووخٖٓ
بَ٘ هْحفم بَ٘ هْحفم طوخهخ
بَ٘ هظؤني
هْحفم طوخهخ هْحفم
حليٍؿش
1
9
3
4
5
حلُْى
ّقي حشظولض حالٓظزخًش علٔ حألٓجلش حلظٖ طن حالعظوخى علِ٘خ فٖ ؿو حلز٘خًخص ّحلظٖ نخًةض هصةخىٍُخ هْظةلش فةٖ حلـةيّو
حالطٖ :

حلوظغَ٘حص
حلظيٍٗذ (حلوظغَ٘ حلؤظتل)

ؿيّو ( )9هصخىٍ هتخْٗ٘ حلزلغ
حلظٔلٔل
6-1

حاللظِحم حلظٌظ٘وٖ (حلوظغَ٘ حلظخر )
حاللظِحم حلعخغئٖ
حاللظِحم حلوع٘خٍٕ
حاللظِحم حلؤظوَ
حلـيّو هي اعيحى حلزخكؼش
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19-7
18-13
96-19

هصخىٍ حلت٘خّ
(ٓع٘ي ( ) 9221 ,رظصَ )
( علويحٍ )9213 ,
=
=
=
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د -حألٓخل٘ذ حإلكصخث٘ش حلؤظويهش فٖ حلزلغ
-1حلْٓػ حللٔخرٖ  :لوعَفش هٔظْٓ هظغَ٘حص حلزلغ .
-9حالًلَح حلوع٘خٍٕ  :لوعَفش ىٍؿش طشظض حإلؿخرخص حلوطلم عي حلْٓػ حللٔخرٖ .
-3هعخهل حالهظال  :لت٘خّ ىٍؿش حلظشظض حلٌٔزٖ لت٘ن حإلؿخرخص عي ّٓطِخ حللٔخرٖ .
-4هعول حالٍطزخغ (حالٓزَ٘هخى) لظليٗي ًْ ّقْس حلعالقش ر٘ي هظغَ٘حص حلزلغ ّىٍؿظِخ .
-5طلل٘ل حالًليحٍ حلوظعيى :الهظزخٍ هيٓ طؤػَ٘ حلوظغَ٘ حلؤظتل فٖ حلوظغَ٘حص حلظخرعش .

سادسا -إرشاءاخ انصذق ًانخثاخ الستثانح انثحج

إرشاءاخ انصذق:يقصد بالصصد هب دنب ب
-1
اصقيدل باصدديسبيدد ا باباصاليددببيقددي بالصبغد ببددلبي اذددتب بيقددل بميب لددلاهباصبغهنبدل باص ددتبيد ب بغ ددلببد ب
اصيقلئهباصبنضنعةب(اصب صنرب:1991,ب)91بن نبعهىب نعي ب:ب
أ-حلصيق حلظةخَُّٕٗ :تصةي رةَ هَحعةخس طعةو٘ي حالطـةخٍ حلوتصةْى فةٖ ؿو٘ة فتةَحص أىحس حلت٘ةخّ  ,لةٌح عَظةض
فتَحص حلوت٘خّ علٔ عةيى هةي حلولنوة٘ي فةٖ هـةخو اىحٍس حإلعوةخو هةي ًّٕ حلوزةَس ّحالهظصةخ( ّعةيىُن ()3
أٓخطٌس ّصْال لظلت٘م حنزَ ىقش لولظْٓ حألىحس ّهالثوظِخ للزلغّ ,قي أهٌص رخالعظزخٍ هالكظخص حلولنو٘ي كةْو
طعيٗل فتَحص حالٓظزخًش ك٘غ كصلض فتَحص حالٓظزخًش علٔ ًٔزش حطئخق رلغض (. )%89
د-صيق حلولظْٓ :اى حألٓلْد حلؤظويم فٖ صيق حلولظْٓ ُْ أى ٗئظَض هئلي حلوت٘خّ صَحكش أّ ظةوٌخ
رْؿْى صئش أّ هخص٘ش قخرلش للت٘خّ ّٗع فتَحص لظلت٘م ًلةك (حلوٌصةٍْ  , )93 :1997,لةٌح طةن حألهةٌ رٌظةَ
حلعٌخٗش ططز٘م صيق حلولظْٓ لئتَحص حلزلغ للظؤني هي ططخرم هلظْٓ حلئتَحص ه هخ َٗحى ق٘خَٓ ّنخًةض حلٌظةخثؾ
حٗـخر٘ش لـو٘ حلئتَحص.
– 2إرشاءاخ انخثاخٗ :تصي رخلؼزخص اى حلوتخْٗ٘ طعطةٖ حلٌظةخثؾ ًئٔةِخ لةْ أع٘ةي ططز٘تِةخ علةٔ حإلفةَحى أًئٔةِن
هَس أهَٓ ك٘غ طن حهظ٘خٍ ( )12أشةوخ( هةي هـظوة حلزلةغ الهظزةخٍ ػزةخص حالٓةظزخًش ّ رعةي أٓةزْ طةن طُْٗة
حالٓظزخًش هَس أهَٓ علٔ حلوـوْعش ًئِٔخ ك٘غ طن حٓةظويحم هعخهةل نًَّزةخم لت٘ةخّ ػزةخص حالٓةظزخًش ّ ْٗظةق
حلـيّو ( ) 3هعخهل الئخ لـو٘ حلئتَحص ك٘غ أى ؿو٘ حلٌٔذ حنزَ هي حلٌٔزش حلوتزْلش اكصخث٘خ ّحلزخلغةش ()%62
هخ ٗشَ٘ الٔ حطٔخق ّطَحرػ ؿ٘ي ر٘ي عزخٍحص حالٓظزخًش ( )Sekaran, 1984.عي (ألعزخىٕ ّحالٓيٕ. )14 :9212 ,

ؿيّو ( )3هعخهل نًَّزخم للؼزخص
حاللظِحم حلؤظوَ
حاللظِحم حلوع٘خٍٕ
حاللظِحم حلعخغئٖ
حلظيٍٗذ
66.22
69.22
65.15
70.02
حلـيحّو هي اعيحى حلزخكؼش

حاللظِحم حلظٌظ٘وٖ
68.07

ساااتؼا -جمتًااغ ًػينااح انثحااج ٗ :ظنةةْى هـظوة حلزلةةغ هةةي عةةيى هةةي حلوالنةةخص حلْظ٘ئ٘ةةش حلووظلئةةش
حلؤظْٗخص فٖ حلشَنش حلعخهش للِْٗص حلٌزخط٘ش (اىحٍٗ٘ي ّعخهل٘ي ) ك٘غ حى حلظيٍٗذ ٗشول نخفةش حلعةخهل٘ي رةيّى
حٓظؼٌخ ّعلٔ حهظال هٔظْٗخطِن فٖ حلعول ّحهظَ٘ص عٌ٘ةش عشةْحث٘ش ل٘ةظن طُْٗة حالٓةظزخًش علِ٘ةخّ ,نةخى عةيى
حلوشخٍن٘ي حلٌٗي طن طُْٗ حالٓةظزخًش علةِ٘ن ( )33شةوص اال حًةَ طةن حٓةظالم ( )32حٓةظزخًَ هولةْ س فتةػ ّنوةخ
ْٓ٘ظلَ حلـيّو ( )4حالطٖ :
ؿيّو ( )4هصخثص عٌ٘ش حلزلغ
حلوصخثص
حلـٌْ
حلعوَ

حلئجش
حلٌنٍْ
حإلًخع
حلوـوْ
ٌٓ 31ش حلٔ ٌٓ 42ش
ٌٓ 41ش حلٔ ٌٓ 52ش
ٌٓ 51ش فؤنؼَ
حلوـوْ
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حلعيى
16
14
30
11
9
10
30

حلٌٔزش حلوجْٗش
53%
47%
100%
36,5%
30%
33,5%
100%
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عيى ٌْٓحص حلويهش

حلوئُل حلعلوٖ

ٌٓ1ش حلٌْٔٓ 12حص
ٌٓ11ش الٔ 92
ٌٓ 91ش فؤنؼَ
حلوـوْ
اعيحىٗش
رنخلٍّْْٗ
ىرلْم عخلٖ
هخؿٔظَ٘
حلوـوْ

11
13
6
30
9
8
8
5
30

36,5%
43,5%
20%
100%
30%
26,5.1%
26.5%
17%
100%

طز٘ي هي حلـيّو أعالٍ اى حلٌنٍْ أنؼَ ًٔزش هشخٍنش هي حإلًخع ,فعال عي أنؼَ فجش عوَٗش هشخٍنش ُٖ
هةةخر٘ي ٓ 31ةةٌش حلةةٔ ٓ 42ةةٌش ,أهةةخ أنؼةةَ حلوشةةخٍن٘ي فةةٖ حالٓةةظز٘خى هوةةي لةةيِٗن رلةةيّىٓ 92ةةٌش فةةٖ حلعوةةل ّحى
حبلزِن هي كولش حلشِخىحص هخ ٗشَ٘ الٔ نئخ س حلعٌ٘ش حلظٖ طن حالعظوخى علِ٘خ فٖ حالٓظز٘خى .

حاينا -حذًد انثحج

أ -حلليّى حلونخً٘ش حلِهخً٘ش :طن اؿَح حلزلغ فٖ حلشَنش حلعخهش للِْٗص حلٌزخط٘شّ ,حٓظغَق حلزلغ هةيس هةي 8\9
\ ّ 9214لغخٗش  9214 \ 19\9شولض طُْٗ حالٓظزخًش علٔ عٌ٘ش حلزلغ ّؿوعِخ ّحلِٗخٍحص حلو٘يحً٘ش ّطلل٘ةل
حلٌظخثؾ .

تاسؼا -انذساساخ انساتمح

أنذساساخ املتؼهمح تانتذسية

-1دساسح طخاخ(,2005 ,تشنايذ نتذسية ًتطٌيش يياساخ لادج املنظًاخ انصحيح انؼشاليح)
ُيفض حليٍحٓش الٔ طليٗي ّطع٘٘ي حلزَحهؾ حلظيٍٗز٘ش حلوظْحفَس ًّتخغ حلتْس ّحلععي فِ٘خ ه طليٗي هةيٓ
حالٓظئخىس هي ٌٍُ حلزَحهؾ ْٓح نخًض رَحهؾ عخلو٘ش حّ عَحق٘ش فٖ حلوٌظوخص حلصل٘ش حلعَحق٘ش فعال عي اعةيحى
رًَةةخهؾ طةةيٍٗزٖ هظنخهةةل ٗصةةلق لظؤُ٘ةةل قةةخىس حلؤظشةةئ٘خص حلعَحق٘ةةش رشةةنل هةةخ( ّلعوةةْم حلوٌظوةةخص حلصةةل٘ش
حلعَحق٘ش رشنل عخم ّحلٌٕ ف٘وخ لةْ طةن ططز٘تةَ رشةنل هظنخهةل ٓة٘لتم ًظةخثؾ حٗـخر٘ةش طةٌعنْ علةٔ أىح حلوةيَٗٗي
حلؤظشةةئ٘خصّ ,طْصةةلض حليٍحٓةةش الةةٔ أى ًـةةخف حلت٘ةةخىحص حإلىحٍٗةةش ُةةْ أُةةن حلوعةةخَٗ٘ حلظةةٖ طلنةةن فشةةل أّ ًـةةخف
حلوٌظوةةخص أهةةخ هةةخ أّصةةض رةةَ حليٍحٓةةش ُةةْ حلظؤن٘ةةي علةةٔ طةةيٍٗذ حلتةةخىس حإلىحٍٗةة٘ي إلنٔةةخرِن حلوِةةخٍحص حلعخهةةش
ّحلوظوصصش فٖ هـخو حإلعوخو حلظٖ ٗتْهْى رِخ ّحلظؤن٘ةي علةٔ اعةيحى حلزةَحهؾ حلظيٍٗز٘ةش طظعةوي طتةيٗن هوظلةي
حلعلْم حإلىحٍٗش ّحلٔلْن٘ش ّهظغَ٘حطِخ حلليٗؼش الٔ قخىس حلوٌظوخص حلصل٘ش الٓ٘وخ حى ؿو٘ ُئال حلتخىس ُةن هةي
حألغزخ ّحلظٖ ٗوني حإلفخىس هٌِخ علٔ صع٘ي ُّحٍس حلصلش ّأقٔخهِخ ّهيَٗٗخطِخ.

أنذساساخ املتؼهمح تاالنتزاو انتنظيًي

-2دساسح انزتيذي( ,2004 ,ػاللح االنتزاو أملنظًي مبشاسكح انؼايهني ًأحشىًا يف حتميك يتطهثاخ
اجلٌدج نهًٌاسد انثششيح)
طوض حليٍحٓةش فةٖ عةيى هةي شةَنخص حلوتةخّالص حالًشةخث٘ش ّحلزخلغةش ( )6شةَنخص ك٘ةغ طةن حالعظوةخى علةٔ
حلوتخرالص حلشوص٘ش لويٍح طلك حلشَنخص ّحالٓظزخًش لظليٗي حلعالقش ر٘ي هظغ٘ةَحص حليٍحٓةش فعةال عةي طشةو٘ص
أًوخغ حاللظِحم حلظٌظ٘وٖ ًّلك رخعظوخى عيى هي حألٓخل٘ذ حإلكصخث٘ش حلظٖ أػزظض ّؿةْى هٔةظْٓ عةخو هةي حاللظةِحم
حلظٌظ٘وٖ لعٌ٘ش حليٍحٓش هخ ٗيو علٔ طؤك أفَحى حلعٌ٘ةش روٌظوةظِن ُّةٌح ًةخر هةي قة٘وِن حلظةٖ ٗئهٌةْى رِةخ هة
حلظْصل حلةٔ حلعالقةش حالٍطزخغ٘ةش حلوْؿزةش ّحلوعٌْٗةش لنةل هةي حاللظةِحم حلظٌظ٘وةٖ ّهشةخٍنش حلعةخهل٘ي هة حلـةْىس
للوْحٍى حلزشَٗش ك٘غ نخًض لوظغَ٘حص حاللظِحم حلظٌظ٘وةٖ ّهشةخٍنش حلعةخهل٘ي طةؤػَ٘ح هعٌْٗةخ فةٖ هظطلزةخص حلـةْىس
للوْحٍى حلزشَٗش ُّْ هخ ٌٗٔـن ه فَظ٘خص حليٍحٓش .
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انذساساخ انتي جتًغ تني انتذسية ًاالنتزاو انتنظيًي

-3دساسااح ( Ahmad, Abu Baker, 2003االستثاااب تااني انتااذسية ًاالنتاازاو انتنظيًااي تااني

انؼايهني رًي انيالاخ انثيضاء يف يانيزيا)
Association between training an organizational commitment among white collar
)worker in Malaysia
اى ُةةي حليٍحٓةةش حلظلتةةم هةةي حالٍطزةةخغ رةة٘ي هوةةْ هظغ٘ةةَحص طيٍٗز٘ةةش (حلظةةيٍٗذ حلوظةةخف ,ر٘جةةش حلظةةيٍٗذ,
حلةةيعن للظةةيٍٗذ ,هٌةةخف حلظةةيٍٗذ حلويٍنةةش  ,حليحفع٘ةةش للةةظعلن ) ّحألّؿةةَ حلووظلئةةش لاللظةةِحم حلظٌظ٘وةةٖ (حلوع٘ةةخٍٕ,
حلؤظوَ ,حلعةخغئّٖ ,حاللظةِحم حلعةخم) ّنخًةض عٌ٘ةش حليٍحٓةش حلظةٖ طوةض فةٖ  37شةَنش علةٔ عٌ٘ةش عشةْحث٘ش هةي
حلعخهل٘ي ًّٕ حل٘خقخص حلز٘عخ فٖ حلتطةخع٘ي حلعةخم ّحلوةخ( فةٖ هخلِ٘ٗةخ ّحُةن هةخ طْصةلض ال٘ةَ حليٍحٓةش ُةْ حى
حلوظغَ٘حص حلظيٍٗز٘ش ؿو٘عِخ طَطزػ حٍطزخغ هعٌْٕ ه حاللظِحم حلظٌظ٘وةٖ (حلعةخغئٖ ّحلوع٘ةخٍٕ ّحلعةخم) ّحى ر٘جةش
حلظيٍٗذ ّحلوٌةخف حلويٍنةش للظةيٍٗذ طةَطزػ حٍطزةخغ هعٌةْٕ هة حاللظةِحم حلؤةظوَ ّحى رةخقٖ حلوظغ٘ةَحص حلظيٍٗز٘ةش
(حلظيٍٗذ حلوظخف ّىعن حلظيٍٗذ ّحليحفع٘ش للظعلن ) فال ْٗؿي ٌُخك إٔ حٍطزخغ هعٌْٕ رٌِ٘خ ّر٘ي حاللظِحم حلؤظوَ.

-4دساسح ( Ayodeji, 2011تؼزيز انتزاو انؼايهني جتاه املنظًح ين خالل انتذسية )
)(Enhancing Employees' commitment to organization through Training
طنًْض عٌ٘ش حليٍحٓةش هةي  952عخهةل فةٖ شةَنش هخل٘ةش فةٖ ً٘ـَ٘ٗةخ ًّلةك لظليٗةي حلعالقةش رة٘ي حلظةيٍٗذ
ّحلظِحم حلعخهل٘ي للوٌظوش ّرخعظوخى عيى هي حألٓخل٘ذ حإلكصخث٘ش ّهي هالو حالٓةظزخًش حلظةٖ طةن طُْٗعِةخ طْصةلض
حليٍحٓش الٔ أى ٌُخك عالقش حٗـخر٘ةش ًحص ىاللةش اكصةخث٘ش رة٘ي هوظلةي حلؤةظْٗخص حلظيٍٗز٘ةش ّحاللظةِحم حلظٌظ٘وةٖ
ّنلوخ ُحىص حلئَ( حلظيٍٗز٘ش نلوخ حٍطئ هٔظْٓ حلظِحم حلعخهل٘ي للوٌظوش .

أًال:انتذسية

احملٌس انخاني /أنتأطري أننظشي

 -1يفيٌو أنتذسية

اى حلظغَ٘حص حلظٖ طوِ٘ رِخ حلعصَ حلليٗغ فٖ نخفش حلوـخالص ّهخ ّحنزِخ هةي طغ٘ةَحص ّططةٍْحص فةٖ ًظةن
حلعول ّأٓخل٘زَ حٓظْؿذ طغَ٘حص هوخػلش علٔ هٔةظْٓ حإلفةَحى لوْحؿِةش طلةك حلظغ٘ةَحص ّحٓةظ٘عخرِخ ّحلظن٘ةي هة
هتظعةة٘خطِخ فعةةال عةةي أى حطـةةخٍ ألوئٓٔةةخص ًلةةْ حالًئظةةخف ّحلظْٓ ة حٓةةظلِم حللخؿةةش الةةٔ نةةخىٍ ّظ٘ئةةٖ هئُةةل
ّهيٍد لْ٘حنذ ٌُح حلظطةٍْ ,لةٌح رةَُ حلظةيٍٗذ نؤٓةلْد علوةٖ ِٗةي الةٔ ططةَْٗ نئةخ س حإلفةَحى ك٘ةغ أى ططةٍْ
حلوْحٍى حلزشَٗش ٗعن حإلؿَح حص حلظٖ طٔةعٔ طِّٗةي حإلفةَحى رٌشةخغخص حلةظعلن لظعِٗةِ هِةخٍحطِن ّقةيٍحطِن ّعلةٔ
هوظلةةي حلؤةةظْٗخص ,فتةةي عةةَ (  ) Torrington,1979:116حلظةةيٍٗذ علةةٔ حًةةَ حألىحس حألٓخٓةة٘ش لظطةةَْٗ
حلتيٍحص ّحلظؤُ٘ل إلشغخو حلوٌخصذ ّحألىّحٍ حلْظ٘ئ٘ةش ,ب٘ةَ أى (عزةي حلُْةخد )1981:19 ,قةي حعظزةَ حلظةيٍٗذ
عول٘ش هٌظوةش هٔةظوَس هلٍُْةخ حلئةَى فةٖ هـولةَ ّطِةي الةٔ اكةيحع طغ٘٘ةَحص هلةيىس ٓةلْن٘ش ًٌُّ٘ةش ّفٌ٘ةش
لوتخرلةةش حكظ٘خؿةةخص هلةةيىس كخل٘ةةش ّ هٔةةظتزل٘ش ٗظطلزِةةخ حلئةةَى ّحلعوةةل حلةةٌٕ ٗئىٗةةَ ّحلوٌظوةةش حلظةةٖ ٗعوةةل فِ٘ةةخ
ّحلوـظو ننل ,أهخ (هَعٖ )99: 1989,فتي عي حلظيٍٗذ حلٌشةخغ حلؤةظوَ لظِّٗةي حلئةَى رخلوِةخٍحص ّحلوزةَحص
ّحالطـخُخص حلظٖ طـعلَ صةخللخ لوِحّلةش عوةل هةخ ,ػةن أى (آةوخع٘ل )87 :1998 ,رة٘ي أى حلظةيٍٗذ ُةْ عول٘ةش
هٌظوش طِي الٔ اعطخ حلؤظئ٘يٗي هٌِخ هعلْهخص ّهعخٍ ّهِخٍحص أّ ألظؤػَ٘ فٖ حطـخُخطِن ًّلك لظلئ٘ةُِن
علٔ أىح ّظخثي هليىس ّحلظعخهل رشنل حٗـةخرٖ ّفعةخو ىحهةل حلوٌظوةش لظلت٘ةم أُةيح ًحص فخثةيس للوٌظوةش ,أهةخ
(عةةخهَ )87 :9223,عةةي حلظةةيٍٗذ روؼخرةةش اؿةةَح حص ًُظوةةض لظِّٗةةي حلعةةخهل٘ي ّحلوةةيٍح رخلوعةةخٍ ّحلوِةةخٍحص
لغَض هع٘ي ,أهخ (ِٗرةك  )97 : 9228,فعةَ حلظةيٍٗذ رؤًةَ عول٘ةش هٔةظوَس ُّخىفةش طٔةعٔ الةٔ طِّٗةي حلئةَى
روعخٍ ّهِخٍحص ّحطـخُخص ؿيٗيس طٔخُن فٖ ٍف هٔظْٓ أىحثَ ّهي ػن اًظخؿ٘ظَ ,بَ٘ أى ( Gary Dessler,
 ) 2009: 264أشخٍ الٔ أى حلظيٍٗذ ُْ هـوْعش حلطةَق حلؤةظويهش فةٖ طِّٗةي حلوةْظئ٘ي حلـةيى أّ أللةخل٘٘ي
رخلوِخٍحص حلالُهش ألىح ّظخثئِن رٌـخف.
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أهخ (ٗخبٖ )391: 9211,فتي عَ حلظيٍٗذ نًَْ حكي حلْٓخثل حلظٖ طٔظط٘ رِخ طلت٘م حألُيح حلظةٖ
هةةي شةةخًِخ أى طةةئىٕ الةةٔ حلٌِةةْض رةةخلوـظو ّطلٔةة٘ي أكْحلةةَ نًْةةَ أُةةن حلْٓةةخثل حلظةةٖ طظزعِةةخ حلوٌظوةةخص فةةٖ
حلتطخع٘ي حلعخم ّحلوخ( لظلٔ٘ي أكْحو حلوْظئ٘ي ُّٗخىس غخقخطِن ّهتيٍحطِن علٔ حإلًظةخؽ نوةخ ًّْعةخ ّ ,طظئةم
حلزخكؼش ه هخ طن ًنٍَ هي أى حلظيٍٗذ ٗـذ أى ٗشول ؿو٘ حلعخلو٘ي فٖ حلوٌظوخص ّعلٔ نخفش حلؤظْٗخص حلعل٘ةخ
ّحليً٘خ علٔ كي ْٓح ًّلك لوخ لَ هي طؤػَ٘ علٔ هٔةظْٓ هعةخٍفِن ّهةيحٍنِن ّهِةخٍحطِن ّهةي ػةن علةٔ أىحثِةن
ّهةي ػةن علةٔ أىح حلوٌظوةش ّهٔةظتزلِخ أهةخ ( رةي ع٘شةٖ )78 ,9219,أّظةق رةؤى حلظةيٍٗذ ُةْ هـوْعةش هةةي
حلٌشخغخص حلوصووش ّحلوْؿِش لَف هٔةظْٓ هِةخٍحص ّهعةخٍ ّهزةَحص حألفةَحى أّ لظعةيٗل حٗـةخرٖ فةٖ ه٘ةْلِن
ّطصَفخطِن أّ ٓةلْن٘خطِن ّ ,أه٘ةَح فةخى )  (Sharma & Goyal ,2013: 293قةي رة٘ي أى حلظةيٍٗذ ُةْ نةل
حلـِْى حلوٌظوش ّحلووطػ لِخ هي قزل حلوٌظوخص لظطَْٗ حلوِخٍحص ّحلتخرل٘ةخص فةٖ هوظلةي حلؤةظْٗخص حلْظ٘ئ٘ةش
ّطِٔ٘ل طعلن حألفَحى هِخٍحص أعوخلِن حلوٌخغش الِ٘ن .

 -2أىًيح أنتذسية

اى حلظتيم حلعلوٖ ّحلظنٌْلْؿٖ حلَٔٗ حلٌٕ ٗشِيٍ حلعخلن حلْ٘م قةي حػةَ طةؤػَ٘ح نز٘ةَح علةٔ ؿِةْى حلوٌظوةخص
رووظلي أًْحعِخ ّأًشطظِخ ليٍؿش أصزلض هعِخ حلت٘خىحص حإلىحٍٗش فٖ طلك حلوٌظوةخص هٔةئّلش عةي هالكتةش ُةٌح
حلظتةةيم ّحلظغ٘ةةَ حلٔةةَٗ ّحلظن٘ةةي هعةةَ  ,لةةٌح أصةةزق حلظةةيٍٗذ أهةةَح الُهةةخ لنخفةةش هٔةةظْٗخص حلعةةخهل٘ي ًّلةةك لظٌو٘ةةش
قةةيٍحطِن علةةٔ حإلىٍحك حلشةةخهل لوٌظوةةخطِن ّللز٘جةةش حلول٘طةةش رِةةن فعةةال عةةي طٌو٘ةةش ٓةةلْن٘خطِن ّأًوةةخغ طئن٘ةةَُن
ّطَشةة٘ي عالقةةخطِن ّانٔةةخرِن حلوِةةخٍحص حلٔةةلْن٘ش حلئعخلةةش ألىح اعوةةخلِن ,فتةةي رةة٘ي (هتلةةي )425 :1996 ,اى
حُو٘ش حلظيٍٗذ طؤطٖ هي هالو طلٔ٘ي أىح حإلفَحى ُّٗخىس اًظخؿ٘ظِن حلٌٕ ٗعْى ريٍٍّ علةٔ ُٗةخىس نئةخ س ّفعخل٘ةش
حلوٌظوش ّطلت٘م حلٌئ ّحلوِحٗخ حلظخل٘ش للوٌظوش ّللعخهل٘ي فِ٘خ :
أ -انٔةةخد حلئةةَى حلؼتةةش فةةٖ ًئٔةةَ ّحلتةةيٍس علةةٔ حلعوةةل ّحلظعةةخّى ه ة حٙهةةَٗي  ,د -طةةيع٘ن حكظةةَحم حلئةةَى لٌئٔةةَ
ّحكظَحم حلغَ٘ لَ ,ص -انٔخد حلئَى لوزَحص ؿيٗيس طئُلَ الٔ حالٍطتخ ّطلول هٔئّل٘خص حنزَ ,ؽ -انٔخد حلئةَى
حلوًَّةةش فةةٖ ك٘خطةةَ حلعول٘ةةش,ف--حنظٔةةخد حلئةةَى حلصةةئخص حلت٘خىٗةةش حلظةةٖ طئُلةةَ لشةةغل حلوٌخصةةذ حلت٘خىٗةةش ك٘ةةغ أى
حلظيٍٗذ ٗوؼل ه٘يحًخ نزَ٘ح لووخٍٓش حلعالقخص حالًٔخً٘ش ,ى -طٌو٘ش حلٌةْحكٖ حلٔةلْن٘ش للئةَى ّحلعوةل علةٔ انٔةخرَ
صالك٘ش حلعول ظوي حلوـوْعش حألنزٍَ -ّ ,فة حلةَّف حلوعٌْٗةش للئةَى ًظ٘ـةش طِّٗةيٍ رةخلوزَحص حلووظلئةش حلظةٖ
طئظق اهخهَ أرْحد حلؤظتزل .
ّهةةي هةةالو هةةخ ٍّى ًـةةي أى حلغخٗةةش هةةي اؿةةَح حلظةةيٍٗذ طظلةةيى فةةٖ ططةةَْٗ ّطٌو٘ةةش حلئعخل٘ةةش حإلًظخؿ٘ةةش لةةيٓ
حلوَإّٓ٘ي ّحلٌٕ ٗئىٕ الٔ ُٗخىس حلنئخ س ّحلئعخل٘ش حلنل٘ش للوٌظوش حلظٖ طصزق قخىٍس علٔ رلةْ حألُةيح حلظةٖ
طٔعٔ لظلت٘تِخ .
بَ٘ أى (حلٔلوٖ )13: 1996,فتي ر٘ي أى حلظيٍٗذ ٗعول علٔ طٌو٘ش حإلفَحى حلعخهل٘ي فةٖ حلوٌظوةخص ّحلظةٖ
طظوؼل فٖ :
أ -طٌو٘ش حلوعَفش ّحلوعلْهخص .
د -طٌو٘ش حلوِخٍحص ّحلتيٍحص .
ص -طٌو٘ش حالطـخُخص أّ حلوْ٘و ّحالٓةظعيحىحص حلؤةزتش للظصةَ فعةال عةي طؤن٘ةيٍ علةٔ أى حلظةيٍٗذ ٗةئىٕ الةٔ
طعةةيٗل حلٔةةلْك ّططةةَْٗ أٓةةخل٘ذ حألىح حلظةةٖ طصةةيٍ عةةي حإلفةةَحى فعةةال ًّلةةك هةةي حؿةةل اطخكةةش حلئةةَ( لوِٗةةي هةةي
حلظلٔ٘ي ّحلظطَْٗ فٖ حلعول حإلًظخؿٖ ٌُّح هخ ٗطلم علَ٘ طعزَ٘ (ُي حلٔلْك) .
أهخ انٔخد حلوِخٍحص ّحلتيٍحص ّطون٘ي حإلفَحى هي حٓظؼوخٍ حلطخقخص حلظٖ ٗوظًًِِْخ ّلن طـي غَٗتِخ الةٔ
حالٓظويحم حلئعلٖ ٌُّح هخ ٗطلم علَ٘ (ُي حلوِخٍس) ّ ,أهَ٘ح فةخى انٔةخد حإلفةَحى هعلْهةخص ّهعةخٍ ّظ٘ئ٘ةش
هظوصصةةةش طظعلةةةم ربعوةةةخلِن ّأٓةةةخل٘ذ حألىح حألهؼةةةل فِ٘ةةةخ ُّةةةْ هةةةخ ٗطلةةةم عل٘ةةةَ (ُةةةي حلوعلْهةةةخص) .أهةةةخ
( ) Ivancevich, 2000: 419فتي ر٘ي أى حلظيٍٗذ ٗئىٕ الٔ طلت٘م هخ ٗؤطٖ :
أ -طعو٘م فِن حلوظيٍر٘ي لوظطلزخص عولِن ّفِةن حلز٘جةش رنةل اهنخً٘خطِةخ ّهلةيىحطِخ  ,دُٗ -ةخىس قةيٍحص حلوظةيٍر٘ي
علٔ كل حلوشنالص حللخصلش فٖ هٌظوخطِن الطوخً حلتَحٍحص حلوٌخٓزش ّحلصةل٘لش  ,ص -هٔةخعيس حلوظةيٍر٘ي علةٔ
حهةةظالك حلوِةةخٍحص حإلىحٍٗةةش حلالُهةةش للت٘ةةخم روِةةخم عولِةةن  .ب٘ةةَ أى (حلعةةِحّٕ )91: 9229 ,فتةةي أنةةي أى حُو٘ةةش
حلظيٍٗذ طظـٔي هي هالو :
أ -حلظطٍْحص حلعلو٘ش حلوظْحصلش ّحالنظشخفخص ّحلؤظليػخص فةٖ غَٗةم حإلًظةخؽ ّهةخ ٗتظعةَ٘ حلٔةْق هةي حكظ٘ةخؽ
ىحثن ّهظـيى الغال حإلفَحى علٔ طلك حلوعلْهخص حلـيٗيس نٖ ٗظوٌُّخ أٓخٓخ لظطَْٗ اعوخلِن .
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د -حلظطٍْحص حلظنٌْلْؿ٘ش ّحلعْلوش حلظٖ أىص الٔ حٓةظٌزخغ أٓةخل٘ذ ّغةَق ؿيٗةيس فةٖ حلعوةل طظطلةذ طوصصةخص
علو٘ش ّهِخٍحص فٌ٘ش ّاىحٍٗش نخٓظويحم حللخْٓد ّحالًظًَ٘ض ّأًشطش ًظن حلوعلْهخص ّأٓخل٘ذ حطوةخً حلتةَحٍحص
ّطت٘٘ن حألىح ّبَُ٘خ  .ف٘وخ كيى (حلٔنخًٍش )18 ,9211 ,حُو٘ش حلظيٍٗذ رخٙطٖ :
أ -أًـةةخُ ّظ٘ئةةٖ أفعةةل نوةةخ ًّْعةةخ إٔ ُٗةةخىس حإلًظخؿ٘ةةش ّهةةي ػةةن طوئةة٘ط حلظنةةخل٘ي  .دُٗ-ةةخىس حلئةةَ( إلشةةزخ
حلؤةةةةةةظئ٘ي أّ حلؤةةةةةةظِلك لوٌظـةةةةةةخص حلوٌظوةةةةةةش هةةةةةةي هةةةةةةالو طلٔةةةةةة٘ي حلوةةةةةةيهخص ّحلٔةةةةةةل حلوتيهةةةةةةش لةةةةةةَ.
ص -حٓظويحم حلظنٌْلْؿ٘خ حلليٗؼش.

--3أىذاف انتذسية اإلداسي

أشةةةةخٍ حلعيٗةةةةي هةةةةي حلزةةةةخكؼ٘ي الةةةةٔ حألُةةةةيح حلظةةةةٖ ٗلتتِةةةةخ حلظةةةةيٍٗذ ّهٌِةةةةخ هةةةةخ أشةةةةخٍ ال٘ةةةةَ حلزخكةةةةغ
(ّ )Gorge ,1990: 101حلٌٕ كيى أُيح حلظيٍٗذ ّرلٔذ طصٍٍْ علٔ حلشنل حالطٖ :
أ-أىذاف تذسيثيح ػاديح (سًتينيح)ّٗ :ظن هي هالو ٌُح حلٌْ هي حلظيٍٗذ طِّٗي حلعخهل٘ي حلـةيى رخلوعلْهةخص
حلوظعلتةةش رخلعوةةل حلةةٌٕ ٓةة٘تْهْى رةةَ ّرخلوٌظوةةش حلظةةٖ ٓةة٘عولْى رِةةخ ّحلظةةٖ طشةةول أُةةيح حلوٌظوةةش ّأًظوظِةةخ
ّقْحًٌِ٘خ ّنٌلك ّحؿزخص حإلفَحى فٖ ّظخثئِن ّحلشَّغ حلعخهش للويهش َّٗ ,طزػ ٌُح حلٌْ هي حألُةيح رةخلْحق
حلظٌظ٘وٖ هخ ٗٔخعي حلوٌظوش علٔ حلزتخ ّحالٓظوَحٍ روعيالص حلنئخ س حلوعظخىس .
د-أىذاف تذسيثيح اتتكاسياو (إتذاػياح)ُّ :ةٖ أعلةٔ هٔةظْٗخص حلوِةخم حلظيٍٗز٘ةش ك٘ةغ طعة٘ي أًْحعةخ هةي
حلٔلْك ّحألٓخل٘ذ حلـيٗيس لظلٔ٘ي ًْع٘ش حإلًظخؽ ّهلخّلش طلت٘م ًظخثؾ بَ٘ عخىٗةش طَطئة رؤةظْٓ حألىح فةٖ
حلوٌظوش ًلْ هـخالص ّأفخق لن ٗٔزم حلظْصل الِ٘خ هخ ٗئىٕ الٔ ًتةل حلوٌظوةش الةٔ هٔةظْٗخص أعلةٔ هةي حلنئخٗةش
ّحلئعخل٘ش ّحلوَّؽ رِخ هي حَٓ حلوعظخى ّحلوؤلْ .
ص-أىذاف تذسيثيح (حلم املشاكم)ّ :طعي أُن أًْح حلظيٍٗذ ألًِخ طظـَ الةٔ اٗـةخى حلللةْو حلوٌخٓةزش للوشةخنل
ّحلنشي عي حلوعْقخص ّحالًلَحفخص حلظٖ طعةْق حألىح ّٗةظن ًلةك عةي غَٗةم اعةيحى ّطةيٍٗذ افةَحى قةخىٍٗي علةٔ
حلظعخهل ه طلك حلوشنالص ّططز٘م حلْٓخثل حلعلو٘ش حلوظطٍْس فٖ عالؿِخ.
أهخ هخ أشخٍ الَ٘ حلزخكؼخى ( ) Robber &Kenneth, 1996:33هي حألُيح حلظيٍٗز٘ش فنوخ ٗؤطٖ :
أٔٗ -خعي حلظيٍٗذ علٔ طلٔ٘ي هٔظْٓ أىح حإلفَحى ٌُّح ٗئىٕ الٔ ٍف حلنئخ س حإلًظخؿ٘ش .
دٗ -ئىٕ حلظةيٍٗذ الةٔ طٌو٘ةش هعَفةش افةَحى حلوٌظوةش ّهِةخٍحطِن ّقةيٍحطِن ّحطـخُةخطِن نوعَفةش طةخٍٗن حلوٌظوةش
ٍّٓخلظِخ ّأًظوظِخ فعال عي حلظوط٘ػ ّحلَقخرش ّحطوخً حلتَحٍ ّكل حلوشنالص ّحالطـخٍ ًلْ حلظعخّى ّحلوشخٍنش
ّطٌو٘ش حلشعٍْ رخلؤئّل٘ش ّحلشئخف٘ش ّبَُ٘خ.
صٗ -ولم حلظيٍٗذ عالقش حٗـخر٘ش ر٘ي حلوٌظوش ّافَحىُخ هخ ِٗٗي هي حًظوخ حإلفَحى للوٌظوش حلظٖ ٗعولْى فِ٘خ .
ؽٔٗ -خعي حلظيٍٗذ فٖ عول٘ش حلظوط٘ػ للتْٓ حلعخهلش ّطٌو٘ظِخ لظلت٘م حلظٌو٘ش حلشخهلش للوٌظوش.
فٗ -عول حلظيٍٗذ علٔ طلٔ٘ي حلوٌخم حلعخم للعول ّطون٘ي حإلفَحى هي حإللوخم حلـ٘ي فٖ هـخالص عولِن.
بَ٘ أى (ٗخبٖ )9212:12,نخى قي أؿول حألُيح حلظيٍٗز٘ش رخلشنل حلظخلٖ:
أٔٗ -خعي حلظيٍٗذ علٔ طلٔ٘ي هٔظْٓ أىح أفَحى حلظٌظ٘ن ٌُّح ٗئىٕ الٔ ٍف حلنئخ س حإلىحٍٗش ّحإلًظخؿ٘ش.
دٗ -عوةل حلظةيٍٗذ علةٔ طٌو٘ةش هعَفةش أفةَحى حلظٌظة٘ن نوعَفةش طةخٍٗن حلوٌظوةش ّطٌظة٘ن ٓ٘خٓةخطِخ ّأُةيحفِخ ًّظةن
حلعول فِ٘ةخ فعةال عةي طٌو٘ةش هِةخٍحطِن حإلىحٍٗةش ّحلتةيٍس علةٔ حطوةخً حلتةَحٍحص ّكةل حلوشةنالص ّطٌو٘ةش حلشةعٍْ
رخلؤئّل٘ش ّطٌو٘ش حلظعخّى ه حلِهال ّحلَإٓخ ّحلَبزش ّحليحف علٔ حلعول .
صٔٗ -ةخعي حلظةةيٍٗذ فةٖ عول٘ةةش طوطة٘ػ حلتةةْٓ حلعخهلةش ّطٌو٘ظِةةخ الى حلظٌو٘ةش حلشةةخهلش طَطنةِ علةةٔ نئةخ س حلتةةْٓ
حلعخهلش نًِْخ حكي عٌخصَ حإلًظخؽ .
ػن أى (حلٔنخًٍش ) 98 :9211 ,ر٘ي أى حلظيٍٗذ ٗوني ٗظلتم هٌَ حٙطٖ :
أ -طٌو٘ش نئخ حص ّهزَحص حلعخهل٘ي ُّٗخىس هِخٍحطِن .
د -هْحؿِش حلظغَ٘حص حلظٖ طليع فٖ حلٌظن حالقظصخىٗش ّحالؿظوخع٘ش ّهْحنزش حلظطٍْ حلعلوٖ ّحلظنٌْلْؿٖ .
صٍ -ف حلَّف حلوعٌْٗش للعخهل٘ي رِٗخىس قيٍطِن علٔ حىعخ أعوخلِن رنئخ س .
ؽ ٍف هٔظْٓ حإلًظخؿ٘ش رٔزذ ُٗخىس قيٍحص حلعخهل٘ي ّهِخٍحطِن .
ف -بَّ ق٘ن عول ّٓلْن٘خص ؿيٗيس ّغَحثم هي حلظئنَ٘ حلٔل٘ن حألهَ حلٌٕ ٗولم هٌخهخ ؿ٘يح فٖ حلعول .
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أهةةخ (عٔةةخ  )45 :9213 ,فتةةي كةةيى أُةةيح حلظةةيٍٗذ رخلوعَفةةش ألُةةيح ّٓ٘خٓةةخص حلوٌظوةةش ّنةةٌلك
حلتةةْحً٘ي ّحألًظوةةش ّحلظعل٘وةةخصّ ,حلوِةةخٍحص رـو٘ ة أًْحعِةةخ نخلوِةةخٍحص حإلىحٍٗةةش ّحلظوطةة٘ػ ّحلظٌظةة٘ن ّحطوةةخً
حلتةةَحٍّ ,حالطـخُةةخص حالٗـخر٘ةةش نخألهخًةةش ٍّّف حلئَٗةةم ّحلظعةةخّى ,فعةةال عةةي حلظعةةخّى هةة حإلىحٍحص حلوَنِٗةةش
حلؤئّلش هي أؿل طليٗي هٌظْهش حلت٘ن حلظٖ طلنن حلِْٗش حلؼتخف٘ش للوٌظوش .

 -4انتذسية ًانتطٌس انتكنٌنٌري

أشخٍص (حلـوع٘ش حللزٌخً٘ش للعلْم حإلىحٍٗةش )122: 9227 ,الةٔ طةؤػَ٘ طنٌْلْؿ٘ةخ حلوعلْهةخص رنخفةش أىّحطِةخ علةٔ
هَحكل حلعول٘ش حلظيٍٗز٘ش ّعلٔ حلٌلْ حالطٖ :

أ -دًس املؼهٌياخ يف حتذيذ االحتياراخ انتذسيثيح
أطخكةةض شةةزنش حلوعلْهةةخص حليحهل٘ةةش (حالًظًَ٘ةةض) لوةةيَٕٗ حلظةةيٍٗذ اهنخً٘ةةش هعَفةةش نخفةةش عٌخصةةَ حلظلل٘ةةل
ح الٓةةظَحط٘ـٖ للوٌظوةةش رصةةٍْس ٗونةةي هةةي هاللِةةخ طليٗةةي حالكظ٘خؿةةخص حلظيٍٗز٘ةةش لِٗةةخىس عٌخصةةَ حلتةةْس ّهْحؿِةةش
هْحغي حلععي فعال عي طليٗي حلظغَ٘حص حلوخٍؿ٘ةش حلوةئػَس علةٔ حلوٌظوةش ّحلظعةَ علةٔ حلئةَ( ّحلظِيٗةيحص
حلظةةٖ طظعةةَض لِةةخ رصةةٍْس ٗونةةي هةةي هاللِةةخ طليٗةةي حالكظ٘خؿةةخص حلظيٍٗز٘ةةش حلالُه ةش القظٌةةخ( حلئةةَ( حلوظخكةةش
ّهْحؿِش حلظِيٗيحص حلولظولش .
ب -دًس املؼهٌياخ يف تصًيى انربايذ انتذسيثيح
اى( حالًظًَ٘ةةض) طٔةةخعي علةةٔ طعَٗةةي هةةيَٕٗ حلظةةيٍٗذ رزةةَحهؾ ّهطةةػ حلعوةةل ّحإلًظةةخؽ لنخفةةش حإلىحٍحص
ّهعَفش حلظْق٘ظخص حلوئػَس علٔ طٌئٌ٘ ٌٍُ حلزَحهؾ ّحلوطػ ّرخلظةخلٖ فخًةَ ٗونةي ّظة هطةػ ّحقع٘ةش لظٌئ٘ةٌ ُةٌٍ
حلزَحهؾ  ,ه حلظعَ علٔ حلزَحهؾ حلظيٍٗز٘ش حلوظخكش عخلو٘خ ّهطػ طٌئٌ٘ ٌٍُ حلزَحهؾ ّأٓلْد طٌئٌُ٘خ ّطنلئظِخ
هخ ٗوني هيَٗ حلظيٍٗذ هي طليٗي حألٓلْد حألهؼل للظٌئٌ٘ ّطليٗي هظطلزخص طٌئٌ٘ ٌٍُ حلزَحهؾ .
خ-دًس املؼهٌياخ يف تنفيز انربايذ انتذسيثيح
ٓخُوض ػٍْس حلوعلْهخص فٖ اٗـخى أٓخل٘ذ هظعيىس لظٌئٌ٘ حلزَحهؾ حلظيٍٗز٘ش ّهٌِخ :
-1حلظيٍٗذ عي رعي ّ :حلٌٕ ُٗوني هي طٌئٌ٘ حلزَحهؾ عزَ حلوٌظوخص حالفظَحظ٘ش ًّلك هي هالو حالًظًَ٘ض .
-9حلظيٍٗذ حلوٌِلٖ  :طظ٘ق حلْٓخثػ حلوظعيىس للوظةيٍد اهنخً٘ةش حلظةيٍٗذ فةٖ حلوٌةِو عةي غَٗةم شةزنش حالًظًَ٘ةض
فٖ ؿو٘ حألّقخص ّلويس (ٓ )94خعش فٖ حلْ٘م لالٓظئخىس هي حلشزنخص حلعخلو٘ش ّحلولل٘ش ّفٖ إٔ ّقض .
-3حلظةةيٍٗذ أػٌةةخ حلعوةةل  :طظةة٘ق طنٌْلْؿ٘ةةخ حلوعلْهةةخص اهنخً٘ةةش طٌئ٘ةةٌ حلزةةَحهؾ رةةخلظْحُى هة حلعوةةل ّىّى شةةعٍْ
حلوظيٍد رئخٍق ر٘ي هخ ٌٗئٌٍ فعال للْظ٘ئش ّهةخ ٌٗئةٌٍ للظةيٍٗذ  ,ك٘ةغ ٗةظن حلظئخعةل رة٘ي حلوظةيٍد ّقخعةيس ر٘خًةخص
كت٘ت٘ش فٖ كخلش حلعول ّر٘ي حلوظيٍد ّقخعيس ر٘خًخص ُ٘نل٘ش عٌي حلظيٍٗذ .
د-دًس املؼهٌياخ يف تمييى كفاءج انؼًهيح انتذسيثيح
ّطظن عول٘ش طت٘٘ن نئخ س حلعول٘ش حلظيٍٗز٘ش رخالعظوخى علٔ ػٍْس حلوعلْهخص علٔ حلشنل حلظخلٖ :
-1طظ٘ق طنٌْلْؿ٘خ حلوعلْهخص اهنخً٘ش حلظت٘٘ن حلؤظوَ لنئخ س حلعول٘ش حلظيٍٗز٘ش هي هةالو حلظئخعةل رة٘ي حلؤةظويم
ّحلزًَخهؾ حلظيٍٗزٖ رصٍْس نخهلش ٗوني هي هاللِخ طليٗي ًتخغ حلتْس ّحلععي .
ٗ-9ظ٘ق حلزًَةخهؾ حلظةيٍٗزٖ حلةٌنٖ طظزة حلوظةيٍد فةٖ ؿو٘ة كةخالص حلظةيٍٗذ ّٗتةْم رظـو٘ة حلز٘خًةخص أػٌةخ طٌئ٘ةٌ
حلعول٘ش حلظيٍٗز٘ش ّلْ٘ فتػ أػٌخ هَكلش حلظت٘٘ن إلهنخً٘ش ق٘خّ طيفم حلعول قزل حلعول٘ش حلظيٍٗز٘ش .
-3طظ٘ق شزنش حالًظًَ٘ض حٓظويحم أٓخل٘ذ طيفم حلعول لِخ اهنخً٘ش ق٘خّ طيفم حلعول قزل حلعول٘ش حلظيٍٗز٘ش ّرعيُخ
لوعَفش حلت٘وش حلئعل٘ش للعول٘ش حلظيٍٗز٘ش ّلْ٘ حلت٘وش حلٌظَٗش لٌٍِ حلعول٘ش .

-5أنٌاع انتذسية

ٌُخك عيس أًْح هي حلظيٍٗذ طٔظويهِخ حإلىحٍحص ّٗظن ططز٘تِخ رلٔذ حألُةيح حلوظةْهٔ هٌِةخ أّ كٔةذ
حلْقض حلٌٕ ٗغطٔ فَ٘ حلظيٍٗذ ّهٌِخ هخ أشخٍ الِ٘خ (صخلقّ ) 121 :9224 ,حلٌٕ ٗظعوي عيس أًْح ُٖ :
أ -حلظةةةيٍٗذ حإلىحٍٕ إٔ حلظةةةيٍٗذ علةةةٔ حلوعةةةخٍ ّحلوِةةةخٍحص حإلىحٍٗةةةش ّحإلشةةةَحف٘ش ّطشةةةول حلعول٘ةةةخص حإلىحٍٗةةةش
نخلظوط٘ػ ّحلظٌظ٘ن ّحلَقخرش ّحلظْؿَ٘ ّحطوخً حلتَحٍحص .
د -حلظيٍٗذ حلظوصصٖ ّفَ٘ طظن ُٗخىس هعخٍ ّقيٍحص حلوْظي حلوظيٍد فٖ ًطخق هليّى ألىح عول هع٘ي .
ص -حلظيٍٗذ حإلشَحفٖ ِّٗي لِٗخىس قيٍحص حلويَٗ فٖ حإلشَح ّحلظعخهل ه حلعخهل٘ي .
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ؽ -حلظةةيٍٗذ حلوٌِةةٖ ّحلئٌةةٖ نخلظةةيٍٗذ علةةٔ حلوِةةخٍحص حل٘يّٗةةش ّحلو٘نخً٘ن٘ةةش هؼةةل حلنَِرةةخ ّحلٌـةةخٍس ّحلصةة٘خًش
ّبَُ٘خ .
أهخ (حألبخ )96 :9227 ,فتي أعظزَ هنخى حلظيٍٗذ ُْ حألٓخّ فٖ طليٗي ًْ حلظيٍٗذ ّنوخ ٗلٖ :
أ -حلظيٍٗذ ىحهل هنخى حلعول رخعظوخى هيٍر٘ي أهخ هي ىحهل حلوٌظوش أّ هي هخٍؿِةخ ّرخلظةخلٖ فِةٖ هٔةئّلش عةي
طصو٘ن حلزَحهؾ حلظيٍٗز٘ش ّحإلشَح علِ٘خ .
د-حلظيٍٗذ هخٍؽ هنخى حلعول ّٗظن رخالٓظعخًش رشَنخص هظوصصةش رخلظةيٍٗذ ٗظةْفَ لةيِٗخ أىّحص حلظةيٍٗذ رشةنل
أفعل ّهزَس طيٍٗز٘ش هعَّفش علٔ هٔظْٓ عخو .
نوخ أى ( ٗخبٖ ) 993: 9211,فتي كيى أًْح حلظيٍٗذ رخالطٖ :
أ -حلظيٍٗذ قزل حاللظلخق رخلعول ٗ :تصي رَ اعيحى حإلفةَحى علو٘ةخ ّعول٘ةخ ّهٔةلن٘خ رل٘ةغ ٗةئُلِن للت٘ةخم رخإلعوةخو
حلظٖ ٓظْنل الِ٘ن عٌي حلظلخقِن رْظخثئِن ّ ,هي حإلبَحض حلظٖ ٗظْهخُخ ٌُح حلظةيٍٗذ طعَٗةي حلوْظةي حلـيٗةي
رؤُيح ّقْحً٘ي ّأًظوش حلوٌظوش ّّ ,حؿزخطَ فٖ حلْظ٘ئش ّحق حلظٌظ٘ن فٖ حلوٌظوش ّحلشَّغ حلعخهةش للْظ٘ئةش ,
ّّحؿزخص ّهٔئّل٘خص حلوْظي هالو حلعول .
د -حلظيٍٗذ أػٌخ حلويهش :ال ٗظْقي حلظةيٍٗذ علةٔ حلعةخهل٘ي حلـةيى فتةػ اًوةخ ُٗعٌةٔ أٗعةخ رخلعةخهل٘ي حللةخل٘٘ي فةٖ
حلوٌظوش حً ٗظن ىحهةل ّهةخٍؽ حلوٌظوةش ًّلةك رتصةي حلظغلةذ علةٔ هشةخنل حلعوةل حلظةٖ طلةْو ىّى طلت٘ةم أُةيح
حلوٌظوش .

 -6آنياخ تنفيز انتذسية اإلداسي

ٌُةةخك حلعيٗةةي هةةي حٙل٘ةةخص حلظةةٖ ٗونةةي حعظوخىُةةخ لظٌئ٘ةةٌ عول٘ةةش حلظةةيٍٗذ هٌِةةخ هةةخ أشةةخٍص لِةةخ حلعيٗةةي هةةي
حليٍحٓخص ّحلزلْع حلظٖ أنيص أى نئخ س حلظيٍٗذ طظليى هةي هةالو عةيس فتةَحص ّحلظةٖ ٓة٘ظن طْظة٘لِخ رخهظصةخٍ
ُّٖ :
أ-االتصااال :رةة٘ي( ًةةٍْ حلةةيٗي  )75: 9227,اى حلظةةيٍٗذ ٗظْقةةي الةةٔ كةةي رع٘ةةي علةةٔ ن٘ئ٘ةةش حٓةةظويحم ّٓةةخثل
ّأٓخل٘ذ ّأىّحص حالطصخو نوٌظْهش نخهلش ّحلظٖ ٗظن رٌخ ح علِ٘خ حٓظـخرش ّطئخعل حلوظيٍر٘ي هة ٍٓةخلش حلوةيٍد
حلؤةةظْف٘ش لشةةَّغ ّعْحهةةل حلٌـةةخف روةةخ ٗلتةةم هِٗةةيح هةةي حلئِةةن ّحلظئةةخُن رٌِ٘وةةخّ ,حى عٌخصةةَ حالطصةةخو حلظةةٖ
طظلتم هي هاللِخ عول٘ش حلظيٍٗذ ُٖ :
-1ألِةةي ٗ :ـةةذ أى ٗنةةْى حلِةةي هةةي حلظةةيٍٗذ هعَّفةةخ قزةةل حلزةةي ف٘ةةَ ّحى طنةةْى أُةةيح حلظةةيٍٗذ هلةةيىس,
ّهصخبش رؤٓلْد ّحظق فعال عي طٌخٓزِخ ه قيٍحص حلويٍد ّحكظ٘خؿخطَ .
-9حلوَٓل (حلويٍد) ُْ :حلٌٕ ٗتْم رٌتل حلَٓخلش هي هالو أٓةخل٘ذ حلظةيٍٗذ الةٔ حلوظلتة٘ي ك٘ةغ ٗعظزةَ حلوةيٍد
هلٍْ عول٘ش حالطصخو حلظيٍٗزٖ .
-3حلَٓخلش (حلولظْٓ حلظيٍٗزٖ)ٗ :ـذ أى طنْى حلَٓخلش ّحظلش ّهليىس ّقخرلش للظطز٘م رْحٓطش حلويٍد .
-4قٌخس حالطصخو (أٓلْد حلظيٍٗذ) ُ :ةٖ حألٓةخل٘ذ حلظةٖ ٗةظن حٓةظويحهِخ هةي قزةل حلوةيٍد فةٖ طْصة٘ل حلولظةْٓ
حلظيٍٗزٖ للوظيٍر٘ي .
-5حلوظلت٘ي(حلوظيٍر٘ي) ُ :ن حإلفَحى حلٌٗي ٗظلتْى حلولظْٓ حلظيٍٗزٖ أّ حلوِخٍس,ػن ططز٘م هخ ٗظن حلظيٍٗذ علَ٘ .
-6حلظغٌٗش حلَحؿعش  ُّٖ :هخ ٗصيٍ عي حلوظلتٖ ّحلٌٕ ٗئ٘ي رؤًَ طلتٔ حلولظْٓ حلظيٍٗزٖ ّحٓظْعزَ طوخهخ .
-7حالٓظـخرش ُٖ:هخ ٓ٘تْم حلوظيٍد رؤىحثَ هي هِخم حّ اعوخو أّ حطـخُخص ًظ٘ـش لوخ حنظٔزَ هةي هِةخٍحص هةالو
حلظيٍٗذ .
-8ر٘جش حالطصخو (ر٘جش حلظيٍٗذ)  ُٖ :نةل حلوةئػَحص حلوطلْرةش للظةيٍٗذ نخلتخعةش ّحألؿِةِس ّحلوعةيحص ّحلوةيهخص
ّحلظِٔ٘الص .
ب-حتذيذ االحتياراخ انتذسيثيح :حالكظ٘خؿةخص حلظيٍٗز٘ةش نوةخ أشةخٍ لِةخ (عزةي حلُْةخد )122: 9222,فِةٖ
طعٌٖ حًَ ٗـذ أى ٗتْم حلظيٍٗذ علٔ أٓخّ علوٖ قْٗن هي هالو حلظليٗةي حلةيق٘م لالكظ٘خؿةخص حلظيٍٗز٘ةش اً طتةٍَ
فٖ ظْ ٌٍُ حالكظ٘خؿخص حألُيح حلظٖ ٗٔعٔ حلظيٍٗذ لظلت٘تِخ ّعي غَٗم عول٘ش طليٗي حالكظ٘خؿةخص حلظيٍٗز٘ةش
ٗوني حلظْصل الٔ :
ّ ًْ -1هٔظْٓ حلظيٍٗذ حلوطلْد  - 9.حإلفَحى حلٌٗي ٗلظخؿْى الٔ حلظيٍٗذ -3.طصو٘ن رَحهؾ هْؿِةش للٌظةخثؾ
حلوَبْرش .
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 -4طْفَ٘ هعلْهخص أٓخٓ٘ش ٗظن علٔ أٓخِٓخ ّظ حلوطػ حلوٌخٓزش  -5.طليٗي حلصعْرخص حلظٖ ٗعخًِ٘خ حلعخهلْى
رخلوٌظوش.
ٔٗ -6ةخعي حلوةيٍر٘ي علةٔ طصةةو٘ن رةَحهؾ طلزةٖ حكظ٘خؿةةخص حلوظةيٍد ريقةش ٗ -7.تةْى الةةٔ حلظليٗةي حلةيق٘م ألُةةيح
حلظيٍٗذ .
نوةخ أشةخٍ ( )David, 2002: 53الةٔ أى حالكظ٘خؿةخص حلظيٍٗز٘ةش طعنةْ حلئـةْس ّحلتصةٍْ حللخصةل رة٘ي
حلْظ حللخلٖ للعخهل ّحلْظ٘ئش حلظٖ ٗشغلِخ ّر٘ي هخ ٗـذ أى ٗنْى علَ٘ فعال فٖ حلؤظتزل .
خ-تصااًيى انااربايذ انتذسيثيااح  :أشةةخٍ (ٍٓةةالى )16 :1992 ,الةةٔ هطةةْحص طصةةو٘ن حلزةةَحهؾ حلظيٍٗز٘ةةش
نخٙطٖ:
-1طليٗي أُيح حلزًَخهؾ حلظيٍٗزٖ ّٗظن ًلك هي هالو حلظَنِ٘ علٔ ػالع هـخالص ُٖ :
أ-حلوعةةخٍ ٗ :ـةةذ أى ٗظعةةوي إٔ رًَةةخهؾ طةةيٍٗزٖ ًْعةةخ هةةي حلوعةةخٍ لَف ة ىٍؿةةش حلةةْعٖ ّحلئِةةن حلعةةخم لةةيٓ
حلوظيٍر٘ي.
د -حلوِخٍحص ٗ:ـذ طليٗي حلوِخٍحص حلوطلْرش حلظٖ طظن ص٘خبش أُيح حلظيٍٗذ علٔ ظْثِخ .
ص -حالطـخُخصٗ :ـذ عيم ابئخو حألُيح حلوظعلتش رخالطـخُخص عٌي ص٘خبش حلزًَخهؾ حلظيٍٗزٖ .
 -9هلظْٓ حلزًَخهؾ حلظيٍٗزٖ :رعي طليٗي حالكظ٘خؿخص حلظيٍٗز٘ش ّطليٗي حألُيح حلوطلْد طلت٘تِةخ هةي حلزًَةخهؾ
حلظةةيٍٗزٖ ٗةةظن طليٗةةي حلولظةةْٓ حلظةةيٍٗزٖ إٔ حلوْظةةْعخص حلظةةٖ ٓةةظتيم للوظةةيٍر٘ي هةةالو أٗةةخم حلزًَةةخهؾ حلظةةيٍٗزٖ
فعال عي حلظٔلٔل حلوٌطتٖ للوْظْعخص حلوتيهش للوظيٍر٘ي .
د-يؼيناخ انتذسية ًأسانيثو ُّٖ :نوخ رٌِ٘خ(عزي حلُْخد )42 :9222,علٔ ًْع٘ي :
 -1حلوعٌ٘خص حلظيٍٗز٘ش ُ:ةٖ هـوْعةش هةي حلْٓةخثل ّحلوعةيحص حلظةٖ طٔةظويم لظٔةِ٘ل عول٘ةش حلظةيٍٗذ ّهةي ُةٌٍ
حلوعٌ٘خص :
أ-حلوطزْعش ّهٌِخ :حلنظذ  ,حألىر٘خص  ,حلصٍْ حلئْطغَحف٘ش ّحلولصتخص ّبَُ٘خ .
د-حلٔزٍْحص ّهٌِخ حلطزخشَ٘ٗش أّ حلٍْق٘ش أّ حلالصتش .
ص -حلوعَّظةةةش ّهٌِةةةخ حلشةةةَحثق ّحألشةةةَغش حلئ٘لو٘ةةةش ّشةةةَحثػ حلئ٘ةةةيْٗ ّأؿِةةةِس حلنْهز٘ةةةْطَ ّؿِةةةخُ عةةةَض
حلوعلْهخص .
 -9أٓخل٘ذ حلظةيٍٗذ ّٗتصةي رؤٓةخل٘ذ حلظةيٍٗذ حلطَٗتةش أّ حلن٘ئ٘ةش حلظةٖ ٗةظن هةي هاللِةخ عةَض حلوةخىس حلظيٍٗز٘ةش
ّطشول حلولخظَس  ,حلعَض حإلٗعخكٖ ,حلوٌخقشخص حلَٓو٘ش ّحلوٌخقشخص بَ٘ حلَٓو٘ش ,حلعصي حلٌٌُٖ ,لعذ حألىّحٍ .

د-ختطيط اننشاب انتذسيثي ًتنظيى تنفيزه
أشخٍ (ٍحشي ) 92: 9221,الةٔ أى حلظوطة٘ػ حإلىحٍٕ ٗعٌةٖ طلعةَ٘ نةل هةخ لةَ عالقةش رخلةيٍّس حلظيٍٗز٘ةش
ّطٌظ٘وِةةخ ُّ ,ةةْ هِةةن للوةةيٍد ّحلوظةةيٍد ّحلـِةةش حلوٌظوةةش للظةةيٍٗذ ,فِةةْ ٗعوةةل علةةٔ اعةةيحى هطةةش لنةةل ؿلٔةةش
طيٍٗز٘ش فعال عي كل إٔ هشخنل طْحؿَ حلوظيٍر٘ي اػٌخ حليٍّس حلظيٍٗز٘ةش ّطـِ٘ةِ حألىّحص ّحلوعٌ٘ةخص حلظيٍٗز٘ةش
ّنٌلك طْػ٘م حليٍّس حلظيٍٗز٘ش .
ً-تمٌيى انؼًهيح انتذسيثيح
أشخٍ(حلوْٓةةْٕ )42: 9226 ,الةةٔ أى حلظةةيٍٗذ نةةؤٕ ًشةةخغ أهةةَ طوخٍٓةةَ حإلىحٍس ّطَبةةذ هةةي ٍّح ٍ
طلت٘م ُي هع٘ي هصْصخ طٌو٘ةش حلوعَفةش ّططةَْٗ حلوِةخٍحص ّ طعةيٗل ًةْحكٖ حلٔةلْك أّ بَُ٘ةخ هةي حلٌظةخثؾ
حلظٖ طصون رَحهؾ حلظيٍٗذ حلووظلئش لزلْ حألُيح حلوَؿْس هٌِخّ ,لنٖ طعَ حإلىحٍس ىٍؿةش ًـخكِةخ أّ فشةلِخ
فٖ طلت٘م ُيفِخ فبًِخ طتْ٘ حلٌظخثؾ حلولتتش ّطتخًٍِخ رخلؤظِي  ,فخى ططخرتض نةخى حلٌشةخغ ًخؿلةخ ّفعةخال ّحى
حهظلئض نخى بَ٘ فعخوٌُّ ,خك ىٍؿخص هي حلظطخرم ّحالهظال ّهي ػن هي حلٌـخف ّحلئعخل٘ش .
ّفٖ حلوظخم طزة٘ي هةي هةالو حلزلةغ ّحليٍحٓةش أى حلظةيٍٗذ ٗلعةذ ىٍّح أٓخٓة٘خ فةٖ ُٗةخىس فعخل٘ةش حلوٌظوةش
ًّلك هي هالو اىٍحك حإلىحٍٗ٘ي ألُو٘ظَ فةٖ طؤُ٘ةل حلعةخهل٘ي للت٘ةخم رؤعزةخ حلعوةل رطَٗتةش ًخؿلةش ٗظْقةي علِ٘ةخ
ًـخف حلوٌظوش ّهٔظتزلِخ نًَْ ٗوؼل هـوْعش أًشطش هٌظوش طِي اكيحع طغَ٘حص حٗـخر٘ش لةيٓ حلعةخهل٘ي حلـةيى
ّحلتيحهٔ علٔ كي ْٓح ّل٘ظن هي هاللِخ طلت٘م أُيح حلوٌظوش ّأُيح حلعخهل٘ي حللخل٘ش ّحلؤظتزل٘ش رٌئْ حلْقض .
(ٗتْو فَىٍٗك طخٗلٍْ أًَ هي رعي أى ًةيٍّ حلعخهةل ًّظعةَ علةٔ اهنخً٘خطةَ ًٔةظوَ هعةَ نؤصةيقخ فةٖ هلخّلةش
لظٌو٘ش نل هٔةظويم فةٖ حلوٌظوةش لظلت٘ةم حإلفةخىس حلتصةْٓ هةي قيٍحطةَ ّطيٍٗزةَ لظونٌ٘ةَ هةي حلت٘ةخم رؤعوةخو أنؼةَ
أُو٘ش ٍّرل٘ش هي طلك حلظٖ نخى ٗئىِٗخ فٖ حلٔخرم (ًصَ هللا. )197 :1999 ,
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 -7املؼٌلاخ ًاملشاكم انتي تٌارو ػًهيح انتذسية

اى هعْقةةخص حلظةةيٍٗذ فةةٖ حلشةةَنش حلعخهةةش للِٗةةْص حلٌزخط٘ةةش ال طوظلةةي نؼ٘ةةَح عةةي حلوعْقةةخص فةةٖ حبلةةذ
حلوٌظوخص ك٘غ أشخٍص (ألٌع٘وٖ )97 :9212 ,الٔ ؿولش هي حلعْحثم ّحلصعْرخص حلظةٖ طْحؿةَ عول٘ةش حلظةيٍٗذ
فٖ حلوٌظوخص ّحلظٖ طئػَ ٓلزخ علٔ عول٘ش حلظيٍٗذ ّحلظٖ طظوؼل رخالطٖ :
-1عيم ّؿْى حلتْحً٘ي ّحلظشَٗعخص حلظٖ ٗوني أى طعظويُخ حلوٌظوش ليعن حلعول٘ش حلظيٍٗز٘ش .
-9ب٘ةخد حلظوطة٘ػ حلصةةل٘ق لعول٘ةش حلظةيٍٗذ هصْصةةخ هةي ًخك٘ةش طليٗةةي حلْقةض حلوٌخٓةذ ّحلنةةخفٖ لنةل رًَةةخهؾ
طيٍٗزٖ ّحلٌٕ ٗظ٘ق للوظيٍد اهنخً٘ش طلتٖ حلوعلْهخص حلنخف٘ش ّحلالُهش ظوي حلْقض حلووصص .
-3عيم ّؿْى هعخَٗ٘ صل٘ش أّ ظْحرػ لظَش٘ق حلعخهل٘ي لليٍّحص حلظيٍٗز٘ش هخ ٌٗظؾ عٌِخ عةيم ٍبزةش حلنؼ٘ةَ هةي
حلعخهل٘ي رخاللظلخق رِخ ظٌخ هٌِن رعيم حُو٘ش طلك حليٍّحص أّ عيم حالٓظئخىس هٌِخ ّرخلظخلٖ فِٖ هع٘عش للْقض .
-4حًعةةيحم حلوزةةَس ّحلنئةةخ س لةةيٓ حألشةةوخ( حلتةةخثو٘ي علةةٔ حلظةةيٍٗذ ّعةةيم الوةةخهِن فةةٖ ن٘ئ٘ةةش حعظوةةخى حألٓةةخل٘ذ
حلليٗؼش فٖ ٌُح حلوـخو ٗئػَ فٖ ططز٘م حلزَحهؾ حلنئْ س ّحلوئ٘يس للوظيٍر٘ي .
-5اى عيم حُظوخم حإلىحٍحص رٌظخثؾ حلظيٍٗذ ّهخ ٗوني أى ٗع٘ئَ هي هزَحص ّهعخٍ للوظةيٍر٘ي ٗظِةَ هةي هةالو
قلش حلظوص٘صخص حلوليىس لَ فٖ حلوْحًُش ّرخلظخلٖ ظعي فٖ حعظوخى حكيع حلْٓخثل ّحألٓةخل٘ذ حلعلو٘ةش حليحعوةش
للعول٘ش حلظيٍٗز٘ش.
-6حعظ وخى حلنؼَ٘ هي حلويٍر٘ي علٔ حألٓةلْد حلٌظةَٕ نخعظوةخى حلولخظةَحص علةٔ حلشةَف حلٌظةَٕ ّعةيم حعظوةخى
حلظيٍٗزخص حلعول٘ش أّ حلوَطزطش هزخشَس رخلْحق حلعولٖ للعخهل٘ي ّحلٌٕ ٗـعلِةخ أنؼةَ فخثةيس ّطتزةل للوظةيٍر٘ي ٗتلةل
هي حُظوخم حلعخهل٘ي فٖ حلَبزش رخاللظلخق رِخ .

حانيا  :االنتزاو انتنظيًي

 -1يفيٌو االنتزاو انتنظيًي

قزةةل حلةةيهْو فةةٖ طليٗةةي هئِةةْم حاللظةةِحم ٗونةةي حٓةةظعَحض حلوعةةخًٖ حلظةةٖ أشةةخٍ لِةةخ رعةةط حلزةةخكؼ٘ي أّ هةةخ
أٍّىطَ حلتْحهْ٘ للوعٌٔ حللغْٕ لنلوش حاللظِحم ك٘ةغ أشةخٍ ( هصةطئٔ ّ هةَّى  )619 :1961 ,الةٔ أى نلوةش
حاللظِحم فٖ حللغش طعْى الٔ حلئعل لِم حلشٖ لِّهخ إٔ أّؿزَ علَ٘ ّحٍطزػ رَ ّحٓظلِم حلشٖ عيٍَ الُهةخ  ,ف٘وةخ
ر٘ي (حري هٌظٍْ )911: 1978 ,أى هعٌٔ حاللظِحم حالعظٌخق  ,ػن أى ( قخهّْ حّنٔئٍْى  )9228 ,ظَِ هعٌٔ
حاللظِحم حلظعِي ّهعٌٔ ٗلظِم إٔ ٗلِم ًئَٔٗ .عي حالُظوخم رخاللظِحم حلظٌظ٘وٖ أهَح لْ٘ رزع٘ةي فوٌةٌ ٓةظٌ٘خص حلتةَى
حلوخظٖ ريأ حلزخكؼْى رظٌخّو ٌُح حلوْظْ الٔ أى طٌخّلَ ف٘وخ رعي حلعيٗي هي حلزخكؼ٘ي رشٖ هي حلظئص٘ل
ّال ُحو الٔ ْٗهٌخ ٌُح هْظ حُظوخم ّرلغ لوخ ػزض هي أُو٘ظَ ّأُو٘ش ًظخثـةَ علةٔ ألوٌظوةشّ ,لظليٗةي هئِةْم
حاللظِحم حلظٌظ٘وٖ ًـي أى (  )Mayer & Allen, 1991: 80أشخٍ الٔ أى حاللظِحم حلظٌظ٘وٖ ُْ شعٍْ رخًظوةخ
حلئَى ّطليٗي حلِْٗش حلظٌظ٘و٘ش عٌةي حلوشةخٍنش فةٖ هٌظوةش هعٌ٘ةَ  ,ػةن أشةخٍ () Mathis, & Jackson; 2003 :126
الٔ أى حاللظِحم حلظٌظ٘وٖ ُْ ىٍؿش قزْو حلئَى رؤُيح حلوٌظوش ٍّبزظَ حلزتخ ّحالٓةظوَحٍ فِ٘ةخ نولةيى أٓخٓةٖ
الهظ٘خُحطةَ ,أهةخ ( )Cheng, 2003: 313فتةي رة٘ي أى حاللظةِحم حلظٌظ٘وةٖ حًةَ هـوْعةش هةي حاللظِحهةخص ألُةيح
ّقةةة٘ن هـوْعةةةخص هظعةةةيىس ىحهةةةل حلوٌظوةةةش نةةةخاللظِحم لةةةوىحٍس حلعل٘ةةةخ ّللوشةةةَ ّلوـوْعةةةخص حلعوةةةل ,ب٘ةةةَ أى
( كًٌْش )14 :9226 ,نخًض قي رٌ٘ةض أى حاللظةِحم حلظٌظ٘وةٖ ُةْ حلَبزةش حليحهل٘ةش لةيٓ حلئةَى فةٖ حلوٌظوةش رزةٌو
أقصٔ ىٍؿخص حلـِي فٖ حلعول ّحلٌٕ ُْ ٌٗز هي اٗوةخى حلئةَى رؤُةيح ّقة٘ن حلوٌظوةش حلظةٖ ٗعوةل فِ٘ةخ ٍّبزظةَ
حلشيٗيس رخلولخفظش علٔ حٓظوَحٍٗظِخ ّططَُْٗخ ,أهخ (عخريٗي  )919 :9212,فتةي حعظزةَ أى حاللظةِحم حلظٌظ٘وةٖ
ُْ كخلةش ًئٔة٘ش ّحٍطزةخغ ًئٔةٖ ٗةَرػ حلئةَى روٌظوظةَ ّٗيفعةَ لالًةيهخؽ ّحلعوةل فِ٘ةخ ّطزٌةٖ ق٘وِةخ ,ف٘وةخ أشةخٍ
(ٓةةع٘ي )131 :9211 ,الةةٔ أى حاللظةةِحم حلظٌظ٘وةةٖ ٗعٌةةٖ قٌخعةةخص حلئةةَى رخلوٌظوةةش ليٍؿةةش طـعلةةَ ٗظْحفةةم هعِةةخ
ٌّٗيهؾ فِ٘خ ّٗشعَ رؤًَ ؿِ أٓخٖٓ ّهئػَ فِ٘خ هوخ ٗيفعَ الٔ رٌو حلوِٗي هي حلـِي ّرشنل غةْعٖ هةي حؿةل
ًـخف حلوٌظوش ّطتيهِخ ,نوخ أى ( )Eslami & Gharakhani, 2012: 85فتي أشخٍ الةٔ حًةَ عول٘ةش حألٗوةخى
رؤُةةةةيح حلوٌظوةةةةش ّق٘وِةةةةخ ّحلعوةةةةل رؤقصةةةةٔ غخقةةةةش لظلت٘ةةةةم ُةةةةٌٍ حألُةةةةيح ّطـٔةةةة٘ي طلةةةةك حلتةةةة٘ن  ,ػةةةةن أى
( )Demir, Bugdayci , 2012: 216فَ٘ٓ رؤًَ طئع٘ل هصخلق حلوٌظوش علٔ حلوصخلق حلشوص٘ش للئَى .

مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية
العدد ( )49المجلد ( )88لسنة 8302

989

أثر التدريب في تحقيق االلتزام التنظيمي للعاملين في المنظمات دراسة استطالعية
لعينة من العاملين في الشركة العامة للزيوت النباتية
 -2أىًيح االنتزاو انتنظيًي

ٗعي حاللظِحم حلظٌظ٘وٖ حكي حلعْحهل حلوِوش فٖ كتل حلٔلْك حلظٌظ٘وٖ ًّلك لوخ لَ هي عالقخص ّغ٘ةيس هة
حلنؼَ٘ هي حلوظغ٘ةَحص حالهةَٓ نةخألىح ّحإلرةيح ّحلٌـةخف ألوٌظوةٖ ّبَُ٘ةخ فتةي أشةخٍ ( )Brown, 2003: 28
الةةٔ حُو٘ةةش ّحًعنخٓةةخص حاللظةةِحم حلظٌظ٘وةةٖ حالٗـخر٘ةةش علةةٔ حلئةةَى ّحلوٌظوةةش فِةةْ هئشةةَ هِةةن لوعَفةةش هوَؿةةخص
حلوٌظوش هؼل ب٘خد حلعةخهل٘ي ّحلظٔةَد حلةْظ٘ئٖ ًّْع٘ةش حألىح  ,ف٘وةخ رٌ٘ةض (كًٌْةش )13 :9226 ,اى حُو٘ةش
حاللظةِحم حلظٌظ٘وةةٖ طظـٔةي رخٍطزخغةةَ روـوْعةش نز٘ةةَس هةةي حلصةئخص حلشوصةة٘ش ّحلوظغ٘ةَحص حلظٌظ٘و٘ةةش ّحلظةةَّ
حلووظلئش حلول٘طش رخلعول ّحلظٖ ٗوني أى ٗئػَ فِ٘خ أّ علِ٘خ ّحلظٖ ٗوني أى طظـٔي علٔ ُ٘جةش ٓةلْك أّ قٌخعةش
رةؤهَ هةخ أّ طزٌةٖ حًطزخعةخص طظعلةم رخلعوةل ,أهةخ ) (Chughtai & Zafar, 2006: 46فتةي رة٘ي أى حاللظةِحم
حلظٌظ٘وٖ ٗوني أى ٌٗظؾ عٌَ عيى هي حلووَؿخص حلٔلْن٘ش حلوِوش ّحلظةٖ طةئىٕ الةٔ ًظةخثؾ حٗـخر٘ةش طلتةم ًـةخف
ّحٓةةظوَحٍ حلوٌظوةةخص نةةخألىح حلوظو٘ةةِ ّحًوئةةخض هعةةيو ىٍّحى حلعوةةل ّقلةةش حلوشةةخنل فةةٖ حلعوةةل رةة٘ي حإلىحٍس
ّحلعةةخهل٘ي فعةةال عةةي حًعةةيحم حلَبزةةش رظةةَك حلعوةةل هةةخ ٗةةئىٕ لِٗةةخىس حٓةةظتَحٍ حلعةةخهل٘ي فةةٖ هٌظوةةخطِنّ ,أشةةخٍ
(أرْ ؿخٓةَ )92 :9212 ,الةٔ حلظةِحم حإلفةَحى ّهصْصةخ حلوةيٍح لوٌظوةخطِن ٗعةي أهةَح هِوةخ ّأنؼةَ حُو٘ةش هةي
نةةل هةةي (أرةةْ حلةةَّّ ّكًٌْةةش :9211,

حلَظةةخ حلةةْظ٘ئٖ فةةٖ حلظٌزةةئ رزتةةخثِن أّ طةةَنِن للعوةةل فةةٖ هٌظوةةخطِن .ػةةن أظةةخ
 )1312اى حُو٘ش حاللظِحم حلظٌظ٘وةٖ ٗـةذ أى طصةذ فةٖ هصةللش حلوـظوة ّال طتظصةَ كةيّىٍ علةٔ ر٘جةش حلعوةل

فؤً ِن ٍأّ أى حلظِحم حلعخهل٘ي ٗئىٕ الٔ طَحؿ كَنش حًظتخو حلعوخلش ه حٍطئةخ ؿةْىس ّفخعل٘ةش حلعوةل هة حٍطئةخ
نو٘ش ّؿْىس حإلًظخؿ٘ش ّرخلظخلٖ طظلتم هصللش حلوـظو رشنل عخم  ,أهخ ( )Bakan, 2011: 232فتي أني علةٔ
حُو٘ش حاللظِحم حلظٌظ٘وٖ للوٌظوش رخعظزخٍٍ ّٓ٘لش لظلت٘م حلوِ٘س حلظٌخفٔ٘ش للوٌظوش ٌُّح ٗوني طلت٘تَ هي هةالو
حألىح حلعخلٖ لـو٘ حلعخهل٘ي ّفٖ نل حلؤةظْٗخص حلةيً٘خ ّحلْٓةطٔ ّحلعل٘ةخ,بَ٘ أى ( Efsanepurak, 2012:
 ) 187أّظةق أى حلوٌظوةةخص طلظةةخؽ الةةٔ حلظةةِحم حلعةةخهل٘ي لظةةظوني هةةي حلعوةةل فةةٖ حلز٘جةةخص حلوظغ٘ةةَس فعةةال عةةي حًةةَ
ٗٔخعي حلوٌظوش فةٖ هْحؿِةش ظةعي حالًظوةخ حلةٌٕ ٗةئىٕ الةٔ ظةعي حألىح حلةْظ٘ئٖ لةٌح فِةٖ طعوةل علةٔ هلةم
طْحفةم رٌِ٘ةخ ّرة٘ي حألفَحى,نوةخ ٗةئػَ حاللظةِحم فةٖ ؿِةةي حلعخهةل ّرخلظةخلٖ ٗةئػَ فةٖ أىح ٍ ,نوةخ أشةخٍ ( Nazeri,
 )2012: 1779الٔ أى حاللظِحم حلظٌظ٘وٖ ٗعي عخهال هِوخ لئِن ٓلْن٘خص حلعخهل٘ي ّهئشَ للظٌزئ روعةيو حٓةظعيحى
حلعخهل٘ي للزتخ فٖ حلوٌظوش .

-3أتؼاد االنتزاو انتنظيًي

حُظن حلعيٗي هي حلزخكؼ٘ي رظليٗي أرعخى حاللظِحم حلظٌظ٘وٖ لوخ لِةخ هةي أُو٘ةش فةٖ ىٍحٓةش حاللظةِحم حلظٌظ٘وةٖ
فتي أشخٍ حلزخكغ ( ) Angle, 2007: 2الٔ رعيٗي فتػ لاللظِحم حلظٌظ٘وٖ ُوخ (ق٘وةش حاللظةِحم  ,حاللظةِحم رخلزتةخ )
أهخ حلزخكغ ( )Vangel, 2011: 2فتي كيى حلتْحعي حألٓخٓ٘ش حلظةٖ ٗزٌةٔ علِ٘ةخ شةعٍْ حلوْظةي حلٌئٔةٖ حطـةخٍ
ألوٌظوش حلظٖ ٗعول فِ٘خ ُّٖ  :أ-حالهظؼخو ّ :طظلتم ًظ٘ـش للونخفآص حلوٌخٓزش حلظٖ طتيم لَ ,د -طليٗةي حلِْٗةش :
ّطظلتم هي ٍبزةش حلوْظةي رخالًظوةخ الةٔ حلوٌظوةش  ,ؽ -حالٓةظ٘عخدّٗ :ظلتةم هةي هةيٓ حلظطةخرم رة٘ي حلوْظةي
ّحلوٌظوش .
ّنخى هي أرَُ حلٌوخًؽ حلظٖ طن حعظوخىُخ فٖ حلنؼَ٘ هةي حليٍحٓةخص ف٘وةخ رعةي نًِْةخ شوصةض رشةنل ىق٘ةم
أرعخى حاللظِحم حلظٌظ٘وٖ ُْ ًوًْؽ نل هي (: ُّٖ )Meyer ,& Allen, 1984: 272-378
أ  -االنتزاو انؼاطفي أً انشؼٌسي Affective Commitment :
حاللظةةةِحم حلعةةةخغئٖ ٗعٌةةةٖ حالًظوةةةخ ّحالٍطزةةةخغ حلعةةةخغئٖ ّىٍؿةةةش حالٓةةةظتالل٘ش للئةةةَى فةةةٖ عولةةةَ نوةةةخ رةةة٘ي
( حلوشَّم  )174 :9211,رؤًَ ٗعزةَ عةي ٍظةخ حلعةخهل٘ي فةٖ عالقةخطِن هة رععةِن حلةزعط ّشةعٍُْن حلعةخلٖ
طـخٍ هٌظوةخطِن حلظةٖ ٗعولةْى رِةخ فعةال عةي حًـةخُ هةخ هطلةْد هةٌِن رشةنل صةل٘ق ّعَفةَ (Nazeri, 2012:
) 1779رؤًةةَ أإلٗوةةخى حلعو٘ةةم رؤُةةيح ّقةة٘ن ألوٌظوةةش ّحلعوةةل فةةٖ أغةةخٍ طلةةك حألُةةيح ّحلتةة٘ن ّأى حلعةةخهل٘ي حلةةٌٗي
ٗولنْى ٌٍُ حلصئش ٗونةٌِن طؤىٗةش إٔ عوةل اظةخفٖ رةيّى هتخرةل ِّٗظوةْى روشةخنل ّقعةخٗخ حلوٌظوةش ّٗوظلنةْى
ًِعش قْٗش ًلْ حلوٌظوش  ,نوخ أشةخٍ ( ) Meyer, 2001: 319الةٔ اهنخً٘ةش ططةٍْ حاللظةِحم حلعةخغئٖ للئةَى هةي
هالو حألْٓ حلؼالػش حالط٘ش :
-1حلت٘ن حلوشظَنش ّ-9 ,ظْف حألُيح ّططخرتِخ -3 ,حالًيهخؽ حلشوصٖ
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ب-االنتزاو املؼياسيNormative Commitment :
ٗوؼةةل ُةةٌح حلزعةةي اكٔةةخّ حلئةةَى حألىرةةٖ للزت ةخ فةةٖ حلوٌظوةةش ّرةةيّى أنةةَحٍ ك٘ةةغ رٌ٘ةةض ( ٓةةع٘ي :9211,
) 364اى ُةةٌح حلٌةةْ هةةي حاللظةةِحم ٗظٔةةزذ رشةةعٍْ حلوْظةةي رةةخى حلوٌظوةةش طعخهلةةَ ؿ٘ةةيح لةةٌح فعل٘ةةش حى ٗظعخهةةل أّ
ٗظصَ هعِخ رخلوؼل أهخ ( )Nazeri, 2012: 1780فز٘ي أًَ هٔةئّل٘ش حلعخهةل حطـةخٍ حلوٌظوةش ّهةي هصخثصةَ
حالعظتخى رخلْال للو ٌظوش شةت غز٘عةٖ ّحٓةظ٘عخد كت٘تةش حًةَ ٗـةذ أى ٗزتةٔ هة حلوٌظوةش الةٔ كة٘ي طتخعةيٍ هٌِةخ
ّاٗوخًَ رؤًَ ٗـذ حلظعل٘ش هي حؿل حلوٌظوش .
ث-االنتزاو االستًشاسيContinuance Commitment :
ٗةةَطزػ ُةةٌح حلزعةةي الةةٔ حلو٘ةةل للزتةةخ ظةةوي حلوٌظوةةش ك٘ةةغ رةة٘ي (حلوشةةَّم )174 :9211 ,أى حاللظةةِحم
حالٓة ظوَحٍٕ عةي اىٍحك حلعةخهل٘ي للت٘تةش حالهظ٘ةخُحص ّحلوٌةخف حلظةٖ ٓ٘لصةلْى علِ٘ةخ ؿةَح حٓةظوَحٍ حًظوةخثِن
رخلعول هتخًٍش رئتيحًِن لظلك حالهظ٘خُحص ّحلوٌخف فٖ كخو طَنِن للوٌظوش نخلَحطةذ حلظتخعةيٕ ّحلوةيهخص حلصةل٘ش
ّحألقيه٘ش ,نوخ ر٘ي ( (Yicel, 2012: 45اى حاللظةِحم حلظٌظ٘وةٖ ٗطلةم عل٘ةَ هٔةظوَ الى حلعخهةل ٗشةعَ رخللخؿةش
للزتخ ًظَح الكظوخو فتيحى أش٘خ هؼل حلوٌخف اًح حهظخٍ طَك حلوٌظوش ّعيم ّؿْى فَ( عول ريٗلش .

-4انؼٌايم املؤحشج تاالنتزاو انتنظيًي

طٌخّو حلعيٗي هي حلعْحهل حلوئػَس فٖ حاللظِحم حلظٌظ٘وٖ ًٌنَ هٌِخ هخ أشخٍ الَ٘ ()Joiner, Bakalis, 2006: 440

ُّٖ علٔ ًْع٘ي ُوخ :
أ-حلوصخثص حلشوص٘ش  ُّٖ :طظعلم روْحصئخص حإلفَحى حلعخهل٘ي فٖ حلوٌظوش أًئِٔن ّطشول حٙطٖ :
 ًْ-1حلـٌْ :أّظلض حليٍحٓخص أى حاللظِحم حلعخغئٖ ليٓ حلٌٔخ أعلٔ هٌَ ليٓ حلَؿخو .
-9حللخلةةش حالؿظوخع٘ةةش ّحلؤةةئّل٘خص حلعخثل٘ةةش ّهةةيٓ حالعظوةةخى علةةٔ حلَحطةةذ نلِةةخ طةةئػَ رةةخلظِحم حلعةةخهل٘ي طـةةخٍ
حلوٌظوش.
 -3هٔظْٓ حلظعل٘ن َٗطزػ عنٔ٘خ هة حاللظةِحم حلظٌظ٘وةٖ ك٘ةض أػزظةض حليٍحٓةخص أًةَ نلوةخ حًوئةط هٔةظْٓ طعلة٘ن
حلعخهل٘ي نلوخ حُىحى طؤنِن ّحلظِحهِن رخلْظ٘ئش .
د -حلوصخثص حلْظ٘ئ٘ش ّطعٌٖ هوخٍٓخص حلوٌظوش حطـخٍ حلعخهل٘ي فِ٘خ ُّٖ :
-1ىعةن حلوشةةَف٘ي ُّهةال حلعوةةل ّحلةةٌٕ ٗةئىٕ الةةٔ ُٗةةخىس ّظةْف حلةةيٍّ لوةخ ػزةةض أى ّظةةْف حلةيٍّ لةةَ عالقةةش
حٗـخر٘ش ه حلَبزش فٖ حلزتخ فٖ حلوٌظوش .
-9طْفَ٘ حلوْحٍى ّحلٌٕ ٗٔخعي حلوْظئ٘ي علٔ حًـةخُ أعوةخلِن رنئةخ س ّفخعل٘ةش ّٗعةُِ شةعٍْ حلعخهةل رخلٔة٘طَس
علٔ حلعول نظْفَ٘ حلونخطذ ّحلتَغخٓ٘ش ّطتيٗن حليعن حإلىحٍٕ رخلْقض حلوٌخٓذ .
 -3حلوشةةخٍنش حلْظ٘ئ٘ةةش ُّةةٖ هةةي أُةةن حلعْحهةةل حلظةةٖ طةةئػَ فةةٖ حاللظةةِحم حلظٌظ٘وةةٖ لشةةعٍْ حلعخهةةل رخالًةةيهخؽ فةةٖ
حلوٌظوش ٍّبزظَ رخالٓظوَحٍ رخلعول فِ٘خ .
أهةخ ( )Malik, naeem, 2011; 39فتةي حعظزةَ حلعيحلةش ّحإلًصةخ طةئػَ رخلشةعٍْ رخالًظوةخ حلةٌٕ ُةْ أٓةخّ
حاللظِحم حلظٌظ٘وٖ  .بَ٘ أى (كًٌْش )92 :9226 ,أّظلض هي هالو حلشنل حلظخلٖ أُن حلوظغَ٘حص حلظٖ طئػَ فٖ
حاللظِحم حلظٌظ٘وٖ.
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شنل ( )5أُن حلوظغَ٘حص حلظٖ طئػَ علٔ حاللظِحم حلظٌظ٘وٖ
ظغػ حلعول
حلوصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخثص
حلئَىٗش
حلت٘ن
حلوعظتيحص

حاللظِحم حلظٌظ٘وٖ

حلعْحهل حلظٌظ٘و٘ش
حلوٌةةةةخم حلظٌظ٘وةةةةٖ
فلٔةةةةةةةةةةةةةةئش حإلىحٍس
ًظةةةةةةخم حللةةةةةةْحفِ-
حلعالقخص

حلوئػَحص حالؿظوخع٘ش حلت٘ن
حالؿظوخع٘ش -حلظَّ
حالؿظوخع٘ش ّحالقظصخىٗش

حلوصيٍ  :كًٌْشٓ ,خهٖ ارَحُ٘ن ( ,9226 ,ق٘خّ هٔظْٓ حاللظِحم حلظٌظ٘وٖ ليٓ حلعخهل٘ي رخلـخهعخص حلئلٔطٌ٘٘ش رتطةخ
بِس) ٍٓ ,خلش هخؿٔظَ٘ بَ٘ هٌشٍْس  ,حلـخهعش حإلٓاله٘ش  ,نل٘ش حلظـخٍس  ,بِس.

املثحج انشاتغ/نتائذ انثحج امليذاني ًاختثاس انفشضياخ

لياس يتغرياخ انذساسح يف انششكح انؼايح نهزيٌخ اننثاتيح

أًال -األًساب احلساتيح ًاالحنشافاخ املؼياسيح ًيؼايم االختالف نفمشاخ انتاذسية ًفماشاخ االنتازاو
انتنظيًي:

 -1انتذسية

ٗظَِ حلـةيّو (ّٓ )6ةطخ كٔةخر٘خ عخهةخ هَطئعةخ للظةيٍٗذ فةْق حلْٓةػ حلئَظةٖ ّحلزةخل (ّ )3حلةٌٕ نةخى
هتيحٍٍ ( )3335رخًٔـخم ؿ٘ي فٖ حإلؿخرخص ٗعنَٔ حالًلَح حلوع٘خٍٕ حلعخم حلزخل (ّ ) 23999هعخهةل حالهةظال
( ٌٍُّ )% 67حلٌظ٘ـش طعنْ حُظوخهخص عخل٘ش إلىحٍس حلوٌظوةش رخلظةيٍٗذ هةخ ٗلتتةَ هةي ىٍؿةش حاللظةِحم حلعةخهل٘ي
حلنز٘ةةَس فةةٖ حلعوةةلّ ,علةةٔ هٔةةظْٓ حلئتةةَحص فةةخى حعلةةٔ ق٘وةةش ّٓةةػ كٔةةخرٖ للئتةةَس ) طعظوةةي حلزةةَحهؾ حلظيٍٗز٘ةةش
حألٓخل٘ذ حلظنٌْلْؿ٘ش حلليٗؼش لوْحنزش حكيع حلظطٍْحص حلعلو٘ش ّحلعول٘ش لظطةَْٗ حلوٌظوةخص فةٖ حلعةَحق ( ّحلظةٖ
رلغةةض (ّ )33667رؤقةةل طشةةظض فةةٖ حإلؿخرةةخص ,اً نةةخى حالًلةةَح حلوع٘ةةخٍٕ لِةةخ (ّ )13293هعخهةةل حالهةةظال
( ُّْ ,)% 73334هخ ٗئني حُظوخم اىحٍس حلوٌظوش رخعظوخى حلزَحهؾ حلظيٍٗز٘ش حلليٗؼش ّحلوظطٍْس ,أهةخ حقةل ّٓةػ
كٔخرٖ فتةي نةخى للئتةَس (طٔةعٔ اىحٍس حلوٌظوةش ىحثوةخ الةٔ ططةَْٗ اهنخًةخص ّقةيٍحص هْظئِ٘ةخ هةي هةالو طةيٍٗزِن
حلؤظوَ علٔ حكيع حألٓخل٘ذ حلظٖ طٔخعيُن علٔ حًـخُ أعوخلِن روِخٍس ّ ).حلٌٕ رلة ( ّ )3رةخًلَح هع٘ةخٍٕ
(ّ )23743هعخهل حالهظال ( )%62هخ ٗيو علٔ حُظوةخم أىحٍس حلوٌظوةش رظطةَْٗ ّطؤُ٘ةل حلعةخهل٘ي فةٖ حلوٌظوةش
ًّلك رخعظوخى حكيع حألٓخل٘ذ حلوظطٍْس فٖ حلظيٍٗذ .
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ؿيّو ( )6حألّٓخغ حللٔخر٘ش ّحالًلَحفخص حلوع٘خٍٗش ّ هعخهل حالهظال
أّال
-1
-9
-3
-4
-5
-6
حلوعيو

لئتَحص حلظيٍٗذ

حلْٓةةةةةةةةةةةةػ حالًلةةةةةةةةَح
حلظيٍٗذ
حلوع٘خٍٕ
حللٔخرٖ
13133
336
طعوةةل اىحٍس حلوٌظوةةش علةةٔ طةةيٍٗذ حلعةةخهل٘ي علةةٔ حعظوةةخى نخفةةش
حألٓخل٘ذ حلوظطةٍْس فةٖ حلعوةل لظون٘ةٌِن هةي هْحنزةش حلظطةٍْ فةٖ
حلوٌظوخص حالهَٓ.
13293
33667
طعظوي حلزَحهؾ حلظيٍٗز٘ش حألٓخل٘ذ حلظنٌْلْؿ٘ةش حلليٗؼةش لوْحنزةش
حكيع حلظطٍْحص حلعلو٘ش ّحلعول٘ش لظطَْٗ حلوٌظوخص فٖ حلعَحق.
23739
33967
طتةةةْم حلوٌظوةةةخص رخٓةةةظليحع رةةةَحهؾ طيٍٗز٘ةةةش لظٌو٘ةةةش ّطلٔةةة٘ي
هٔظْٓ أىح أالععخ حلعخهل٘ي فٖ هوظلي حلظوصصخص حلوٌِ٘ش.
23819
33133
ٓ٘خٓش اىحٍس حلوٌظوش طِةي الةٔ اعطةخ حلئَصةش للعةخهل٘ي فِ٘ةخ
لظلٔ٘ي نئخ طِن هي هالو حلظيٍٗذ حلؤظوَ.
23743
3
طٔعٔ اىحٍس حلوٌظوش ىحثوخ الٔ ططَْٗ اهنخًخص ّقةيٍحص هْظئِ٘ةخ
هي هالو طيٍٗزِن حلؤظوَ علةٔ حكةيع حألٓةخل٘ذ حلظةٖ طٔةخعيُن
علٔ حًـخُ أعوخلِن روِخٍس .
13226
33433
طِي اىحٍس حلوٌظوش حعظوخى رَحهؾ طيٍٗز٘ش كيٗؼش للعةخهل٘ي فِ٘ةخ
الغالعِن علٔ ْٓق حلعول فٖ حليحهل ّحلوخٍؽ عي نؼذ.
23999
3335

هعخهةةةةةةةةةةل
حالهظال
79
73334
65334
69366
62
68366
67

 -2االنتزاو انتنظيًي

أظَِص ًظخثؾ حلـيّو ( )7لذّٓخغ حللٔخر٘ش ّحالًلَحفخص حلوع٘خٍٗةش ّهعخهةل حالهةظال لئتةَحص حاللظةِحم
حلظٌظ٘وةةٖ ّأّلِةةخ فتةةَس (( حاللظةةِحم حلعةةخغئٖ)) ّحلظةةٖ طعنةةْ اؿخرةةخص أفةةَحى عٌ٘ةةش حليٍحٓةةش كةةْو هةةيٓ حاللظةةِحم
حلعخغئٖ ليٓ حلعخهل٘ي فٖ حلوٌظوش حلوزلْػش فعلٔ حلؤظْٓ حلعخم فتي كتم ٌُح حلوظغَ٘ ّٓطخ كٔةخر٘خ أعلةٔ هةي
ؿو٘ حلئتَحص حالهَٓ ّحنزَ هي حلْٓػ حلوع٘خٍٕ حلزخل (ّ )3قي رلة (ّ )33394رةخًلَح هع٘ةخٍٕ ()23736
ّروعخهل حهظال ( ,)%67389أهخ علٔ صع٘ي حلئتَحص فتي كتتض ألئتَس (حشةعَ رخٍطزةخغ عةخغئٖ هة حلوٌظوةش)
أعلةةٔ ّٓةةػ كٔةةخرٖ ّحلةةٌٕ رلة (ّ )33967رةةخًلَح هع٘ةةخٍٕ (ّ ) 23765هعخهةةل حهةةظال ( ,)%79334فةةٖ
ك٘ي كتتض حلئتَس (أًخ حٓظوظ رخلليٗغ عي هٌظوظٖ ه أشوخ( هي هخٍؿِخ ) أقةل ّٓةػ كٔةخرٖ قةيٍٍ() 934
ّرخًلَح هع٘خٍٕ (ّ ) 23563روعخهل حهظال (  )%48ك٘غ طيو ٌٍُ حلٌظخثؾ علٔ هةيٓ قةْس حلظةِحم ّحٍطزةخغ
حلعخهل٘ي رخلوٌظوش حلظٖ ٗعولْى فِ٘خ .أهةخ حلئتةَس ألؼخً٘ةش ((حاللظةِحم حلوع٘ةخٍٕ) ) فتةي كتتةض ّٓةطخ كٔةخر٘خ عخهةخ
أعلٔ هي حلْٓػ حلوع٘خٍٕ حلزةخل (ّ )3حلةٌٕ رلة هتةيحٍٍ ( ّ ) )33389رةخًلَح هع٘ةخٍٕ (ّ )13255روعخهةل
حهظال ( ,)%67378أهخ علٔ صع٘ي حلئتَحص فتي كتتض ألئتَس (كظٔ لْ نةخى حألهةَ هئ٘ةيح لةٖ حشةعَ هةي حلوطةؤ
هغةةخىٍس حلوٌظوةةش أالى ) أعلةةٔ ّٓةةػ كٔةةةخرٖ ّحلةةٌٕ رلةة (ّ )33867رةةخًلَح هع٘ةةخٍٕ (ّ ) 23681هعخهةةةل
حهظال ( ,)%77334فٖ ك٘ي كتتض حلئتَس (ٓؤشعَ رخلًٌذ اًح بخىٍص حلوٌظوش أالى) أقل ّٓةػ كٔةخرٖ قةيٍٍ
(ّ ) 93567رةةخًلَح هع٘ةةخٍٕ (ّ ) 23858روعخهةةل حهةةظال (  ,)%51334اى طلةةك حلوئشةةَحص طعنةةْ نةةْى
حلعخهل٘ي بَ٘ ٍحبز٘ي روغخىٍس حلوٌظوش ّأى حلظِحم حلعخهل٘ي هٔظويح هةي حلتة٘ن ّحلوعةخَٗ٘ حلظةٖ ٗئهٌةْى رِةخ  .أهةخ
رخلٌٔزش حلئتَس حلؼخلؼش (حاللظِحم حلؤظوَ) فتي كتتض علٔ حلؤظْٓ حلعةخم ّٓةطخ كٔةخر٘خ هٌوئعةخ ق٘خٓةخ رخلْٓةػ
حلوع٘ةةةةخٍٕ حلزةةةةخل (ّ )3حلةةةةٌٕ رلةةةة هتةةةةيحٍٍ ( ّ ) 93911رةةةةخًلَح هع٘ةةةةخٍٕ (ّ )13276روعخهةةةةل حهةةةةظال
( ,)%5839أهخ علٔ صع٘ي حلئتةَحص فتةي كتتةض ألئتةَس (أكةي أألٓةزخد حلَث٘ٔةش الٓةظوَحٍٕ فةٖ حلعوةل فةٖ ُةٌٍ
حلوٌظوةةش ُةةْ أى هغ ةخىٍطٖ لِةةخ ٓةة٘ظطلذ حلظعةةل٘ش رةةؤهٍْ نؼ٘ةةَس) أعلةةٔ ّٓةةػ كٔةةخرٖ ّحلةةٌٕ رلةة ()33667
ّرةةخًلَح هع٘ةةخٍٕ (ّ ) 23884هعخهةةل حهةةظال ( ,)%73334فةةٖ كةة٘ي كتتةةض حلئتةةَس (اًح لةةن أقةةيم حلنؼ٘ةةَ
للوٌظوةةش فةة٘وني أى أفنةةَ فةةٖ هنةةخى هةةَ) أقةةل ّٓةةػ كٔةةخرٖ قةةيٍٍ(ّ ) 93622رةةخًلَح هع٘ةةخٍٕ () 13133
ّروعخهل حهةظال (  ,)% 59اى طلةك حلٌظةخثؾ طةيو علةٔ حاللظةِحم حلعةخلٖ للعةخهل٘ي فةٖ حلشةَنش رعولِةن ّهٌظوةظِن
ّعيم ٍبزظِن طَك هٌظوظِن لعيم ٍبزظِن رخلظعل٘ش رؤهٍْ طظعلم روع٘شظِن ّهظطلزخص ك٘خطِن .
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ؿيّو ( )7ق٘خّ هظغَ٘حص حاللظِحم حلظٌظ٘وٖ علٔ هٔظْٓ حلشَنش حلعخهش للِْٗص حلٌزخط٘ش
 -1حاللظِحم حلعخغئٖ
-7
-8
-9
-12
-11
-19
ألوعيو
-13
14
-15
-16
-17
-18
ألوعيو
-19
-92
-91
99
-93
-94
-95
-96
حلوعيو

ٓعخىطٖ أى أعول رٌٍِ أليحثَس كظٔ رت٘ش ك٘خطٖ
أشعَ أى هشخنل ٌٍُ حلوٌظوش نؤًِخ هشخنلٖ حلوخصش
أًخ حٓظوظ رخلليٗغ عي هٌظوظٖ ه أشوخ( هي هخٍؿِخ
حشعَ رخٍطزخغ عخغئٖ ه حلوٌظوش
أشعَ رخًظوخ قْٕ للوٌظوش
أشعَ رؤًٖ ؿِ هي عخثلش فٖ ٌٍُ حلوٌظوش.
 -9حاللظِحم حلوع٘خٍٕ
كظٔ لْ نخى حألهَ هئ٘يح لٖ  ,حشعَ هي حلوطؤ هغخىٍس حلوٌظوش أالى
ٓؤشعَ رخلًٌذ اًح بخىٍص حلوٌظوش أالى
طٔظلم ٌٍُ حلوٌظوش ّالثٖ
ال أٍبذ فٖ هغخىٍس حلوٌظوةش فةٖ حلْقةض حللةخلٖ ألًةٖ حشةعَ رةخلظِحم نز٘ةَ ؿةيح
طـخٍ ُهالثٖ فٖ حلوٌظوش
أىٗي روتيحٍ نزَ٘ لٌٍِ حلوٌظوش
أًخ حشعَ رخاللظِحم للزتخ ه صخكذ حلعول حللخلٖ
-3حاللظِحم حلؤظوَ
طَنٖ حلوٌظوش ٓ٘نْى صعزخ ّهنلئخ رخلؤظتزل حلتَٗذ
حلنؼ٘ةةَ هةةي أألهةةٍْ ٓةةظظعطل فةةٖ ك٘ةةخطٖ اًح قةةٍَص أى حطةةَك ألعوةةل فةةٖ ُةةٌٍ
حلوٌظوش أالى
رتةخثٖ فةةٖ حلْقةةض حللخظةةَ فةةٖ ُةةٌٍ حلوٌظوةش هٔةةؤلش ظةةٍَّٗش أنؼةةَ هةةي نًْةةَ
ٍبزش
أشعَ رؤى ه٘خٍحطٖ ّفَصٖ قل٘لش ؿيح للٌظَ فٖ هغخىٍس حليحثَس كخل٘خ
أهشٔ هخ قي ٗليع حًح طَنض حلوٌظوش ّلن أؿي هٌظوش ريٗلش
أكي أألٓزخد حلَث٘ٔش الٓظوَحٍٕ فٖ حلعول فٖ ٌٍُ حلوٌظوةش ُةْ أى هغةخىٍطٖ
لِخ ٓ٘ظطلذ حلظعل٘ش رؤهٍْ نؼَ٘س
اًح لن أقيم حلنؼَ٘ للوٌظوش ف٘وني أى أفنَ فٖ هنخى هَ
ْٓ طظؤػَ ك٘خطٖ اًح قٍَص طَك حلوٌظوش أالى

حلْٓةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةػ
حللٔخرٖ
335
334
934
33967
33433
33667
33394

حالًلةةةةةةةةةةةةةةةةةةَح
حلوع٘خٍٕ
23974
23794
23563
23765
23798
23661
23736

ى=32
هعخهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل
حالهظال
72
68
48
79334
68366
73334
67389

33867

23681

77334

93567
33967
33967

23858
13124
13397

51334
65334
65334

33633
33733
33389

13159
13929
13255

79366
74366
67378

33133
93993

13959
13985

69366
59386

93967

13199

59334

93733
933
33667

13215
23959
23884

54366
46
73334

93622
93922
93911

13133
23959
13276

59
58
58393

حانيا -حتهيم ػاللاخ االستثاب ًانتأحري تني يتغرياخ انثحج
 - 1حتهيم ػاللاخ االستثاب تني يتغرياخ انثحج

حًطلتض حلئَظ٘ش حلَث ٘ٔةش حألّلةٔ هةي طْقة ّؿةْى عالقةش حٍطزةخغ غَىٗةش ًحص ىاللةش هعٌْٗةش رة٘ي طةيٍٗذ
حلعخهل٘ي ّفتَحص حاللظِحم حلظٌظ٘وٖ فٖ حلوٌظوش ق٘ي حلزلغ ّهي هالو حلعالقةخص حلظةٖ ٗعَظةِخ ؿةيّو ( )8حلوعزةَ
عي عالقخص حالٍطزخغ ر٘ي حلوظغَ٘حص ك٘غ أظَِص حلٌظخثؾ أى ًٔزش حالٍطزخغ ( )%122لوـوْ حلعالقةخص رٌِ٘وةخ
ّعٌي هٔظْٓ ىاللةش ( ,)2321فتةي كتتةض فتةَس حلظةيٍٗذ أقةْٓ عالقةش حٍطزةخغ هة أاللظةِحم حلعةخغئٖ ّحلظةٖ رلغةض
(ّ )23833رؤظْٓ ىاللش ( ,)2321أهخ علٔ حلؤظْٓ حإلؿوخلٖ لئتَحص حاللظِحم حلظٌظ٘وٖ رلغض عالقش حالٍطزخغ
هة فتةةَس حلظةةيٍٗذ (ّ )23891رؤةةظْٓ ىاللةةش (ّ )2321فةةٖ ظةةْ ُةةٌٍ حلٌظ٘ـةةش طةةن اػزةةخص حلئَظةة٘ش حلَث٘ٔةةش
حألّلٔ حلظٖ ًصض علٔ ّؿْى عالقش حٍطزخغ غَىٗش ًحص ىاللش هعٌْٗش رة٘ي طةيٍٗذ حلعةخهل٘ي ّحاللظةِحم حلظٌظ٘وةٖ )
ّرٌلك طتزل حلئَظ٘ش حلَث٘ٔش حألّلٔ .
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ؿيّو ( )8ق٘ن هعخهالص حالٍطزخغ ر٘ي حلظيٍٗذ ّفتَحص حاللظِحم حلظٌظ٘وٖ
حلئتَحص
حلظيٍٗذ

حاللظِحم حلعخغئٖ
t
R
**
93775
23833

حاللظِحم حلوع٘خٍٕ
T
r
**
53136
23723

حاللظِحم حلؤظوَ
t
R
*
33913
23596

حإلؿوخلٖ
R
**23891

t
73471

* ق٘وش (  )tحلـيّل٘ش عٌي هٔظْٓ (13721 = )2325
** ق٘وش (  )tحلـيّل٘ش عٌي هٔظْٓ (93467 = )2321

 -2اختثاس انتأحرياخ تني يتغرياخ انثحج

ٗعنْ حلـيّو ( )9ق٘ن هعخهالص أالًليحٍ حلزٔ٘ػ ّق٘ن ( )Fحلولْٔرش لوعَفش أػَ ألظيٍٗذ علٔ حاللظةِحم
حلظٌظ٘وٖ ك٘غ طِي ٌٍُ حلئتَس ر٘خى ّطليٗي عالقخص حلظةؤػَ٘ رة٘ي هظغ٘ةَحص حلزلةغ ًّلةك عزةَ حٓةظويحم ًوةًْؽ
حالًليحٍ حلزٔ٘ػ ّهةي هةالو هتخًٍةش قة٘ن ( )Fحلولٔةْرش رت٘وةش ( )Fحلـيّل٘ةش ّقةي شةول حلظلل٘ةل طةؤػَ٘ حلظةيٍٗذ
نوظغَ٘ هٔظتل علٔ هظغَ٘حص حاللظِحم حلظٌظ٘وٖ نوظغَ٘ طخر  ,أظَِص ًظخثؾ حالًليحٍ حلوطٖ حلزٔة٘ػ أى حلظةيٍٗذ
كتم عالقةش طةؤػَ٘ هعٌْٗةش فةٖ اؿوةخلٖ فتةَحص حاللظةِحم حلظٌظ٘وةٖ فتةي رلغةض ق٘وةش ( )Fحلولٔةْرش ()1943133
ُّٖ حنزَ هي ق٘وش ( )Fحلـيّل٘ةش عٌةي هٔةظْٓ ىاللةش (ّ )2321ريٍؿةش كَٗةش (ّ )1398حلزخلغةش ( , )7364فةٖ
ك٘ي رل هعخهل حلظليٗي (ّ )23935( )R2حلظٖ طيو علٔ أى فتَس حلظيٍٗذ فَٔص ( )23935هةي حلظغ٘ةَ حللخصةل
فٖ هظغَ٘حص فتَحص حاللظةِحم حلظٌظ٘وةٖ  ,فةٖ كة٘ي رلة هعخهةل (ّ )23935( )Bحلةٌٕ ٗشةَ٘ الةٔ أى طغ٘ةَ روتةيحٍ
ّكيس ّحكيس فٖ فتةَس حلظةيٍٗذ ٗةئىٕ الةٔ طغ٘ةَ فتةَحص حاللظةِحم حلظٌظ٘وةٖ روتةيحٍ (ّ )23935رِةٌٍ حلٌظ٘ـةش ٗةظن
قزْو حلئَظ٘ش حلَث٘ٔش حلؼخً٘ش ّحلظٖ طٌص علٔ ّؿْى عالقش طؤػَ٘ هعٌْٗش ر٘ي حلظيٍٗذ ّر٘ي فتَحص اللظةِحم حلظٌظ٘وةٖ
.

أهخ علٔ هٔظْٓ حلئتَحص حلئَع٘ةش فةؤى حلظةيٍٗذ قةي كتةم أقةْٓ عالقةش طةؤػَ٘ هة حاللظةِحم حلعةخغئٖ ك٘ةغ
رلغةةض ق٘وةةش ( )Fحلولٔةةْرش (ُّ )88329ةةٖ حنزةةَ هةةي ق٘وةةش ( )Fحلـيّل٘ةةش حلزخلغةةش (ّ )7364رؤةةظْٓ ىاللةةش
(ّ )2321ريٍؿش كَٗش ()1398فٖ ك٘ي رل هعخهل حلظليٗي (ّٗ )23871( )R2شَ٘ الٔ أى هظغَ٘ حلظيٍٗذ فٔةَ
( )23871هي حلظغَ٘ حللخصل فٖ هظغَ٘ حاللظِحم حلعخغئٖ أهخ هعخهل ( )Bفتةي رلة (ُّ )23871ةٌح ٗشةَ٘ الةٔ أى
طغَ٘ فتَس حلظيٍٗذ رْكيس ّحكيس ْٓ ٗظَطذ علَ٘ طغَ٘ حاللظِحم حلعخغئٖ روتةيحٍ (ُّ.)23871نةٌح ّ هةي هةالو
ًظخثؾ حلزلغ حلظخَُس فٖ حلـيّو ( )9طظْظق عالقش حلظيٍٗذ ه رت٘ش فتةَحص حاللظةِحم حلظٌظ٘وةٖ ك٘ةغ طةؤطٖ قةْس
حلعالقش ه حاللظِحم حلوع٘خٍٕ رخليٍؿش حلؼخً٘ةش أهةخ قةْس حلعالقةش هة حاللظةِحم حلؤةظوَ طةؤطٖ رخليٍؿةش حلؼخلؼةش اال أى
ؿو٘ حلعالقخص هعٌْٗش ّهي ػن طتزل حلئَظ٘خص حلئَع٘ش ؿو٘عِخ .
حلـيّو( )9ق٘ن ألظؤػَ٘ ر٘ي ألظيٍٗذ ّفتَحص حاللظِحم حلظٌظ٘وٖ
حلوظغَ٘حص
حلظيٍٗذ

حاللظِحم حلعخغئٖ
F
8832
9

2

R
2387
1

حاللظِحم حلوع٘خٍٕ
B
2387
1

F
9634
5

2

R
2369
7

حاللظِحم حلؤظوَ
B
2369
7

F
9439
6

2

R
2366
1

حإلؿوخلٖ
B
2366
1

F
19431
33

2

R
2393
5

ق٘وش ) ) Fحلـيّل٘ش عٌي هٔظْٓ ىاللش( 4.20= ) 0.05
ق٘وش ( ) Fحلـيّل٘ش عٌي هٔظْٓ ىاللش (7.64 = )0.01

مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية
العدد ( )49المجلد ( )88لسنة 8302

995

B
2393
5
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أًال :االستنتاراخ

املثحج انشاتغ/االستنتاراخ ًانتٌصياخ

 -1ظَِ هي هالو حلٌظةخثؾ أى ٌُةخك عالقةش هعٌْٗةش ًحص ىاللةش ّحظةلش رة٘ي حلظةيٍٗذ ّرة٘ي حاللظةِحم حلظٌظ٘وةٖ هةخ
ٗئني علٔ أى للظيٍٗذ ىٍّ فٖ ططَْٗ قيٍحص حلعخهل٘ي فٖ حلعول ّحلٌٕ ًظؾ عٌَ قْس حلظِحم ّحٍطزخغ حلعةخهل٘ي فةٖ
حلوٌظوش روٌظوظِن ق٘ي حلزلغ .
 -9طزةة٘ي أى حإلىحٍس حلعل٘ةةخ فةةٖ حلوٌظوةةش أٗتٌةةض أى هشةةخٍنش حلعةةخهل٘ي فةةٖ حلزةةَحهؾ حلظيٍٗز٘ةةش حلوالثوةةش ٌٗةةظؾ عٌةةَ
طنْٗي فنَس حٗـخر٘ش ليِٗن ًلْ عولِن ّعي هٌظوظِن هخ ٌٗعنْ فٖ ٓلْن٘خطِن ّرخلظخلٖ ِٗٗي هي حلظِحهِن .
 -3اى طزٌٖ ػتخفش حلظيٍٗذ هي قزل حإلىحٍس حلعل٘خ فٖ حلوٌظوش هِوش ل٘ٔض ِٓلش طلظخؽ الٔ ؿِةْى ل٘ٔةض رخلتل٘لةش
إلقٌخ حلعخهل٘ي هي حؿل طلٔ٘ي أىحإُن ّطئْقِن فٖ اعوخلِن ّرخلظخلٖ حلظِحهِن ّحٓظوَحٍُن فٖ حلوٌظوش .
 -4طز٘ي أى حلوعلْهخص حلظٖ ٗظن حللصْو علِ٘خ عي هظطلزخص ّحكظ٘خؿخص ْٓق حلعول (حلظغٌٗةش حلعنٔة٘ش) طٔةخعي
حإلىحٍحص حلعل٘خ طليٗي أًْح حلزَحهؾ حلظيٍٗز٘ش ّططَُْٗخ روخ ٗظال م ه ططٍْحص حلْٔق ًلك أى عول٘ش حلظيٍٗذ طؤطٖ
حٓظـخرش للظغَ٘حص ّحلظطٍْحص فٖ حلز٘جش حلوخٍؿ٘ش حلول٘طش (حلؼتخف٘ش ّحلتخًًْ٘ش ّحالقظصخىٗش ّحإلىحٍٗش ّحلظنٌْلْؿ٘ش ).

ٗ -5ـذ أى ال ٗشةخٍك حلعخهةل رةؤنؼَ هةي رًَةخهؾ طةيٍٗزٖ ٗلوةل ًئةْ حلوعةوْى ّاًوةخ ٗـةذ أى طظٌةْ حلزةَحهؾ
حلظيٍٗز٘ش لظٌْ حلوعلْهخص ّحلوِخٍحص ليٓ حلعخهل هي هالو حهظال حلزَحهؾ حلظيٍٗز٘ش حلظٖ ٗشخٍك فِ٘خ .
 -6ظَِ أى لٌْ حللْحفِ حلظةٖ طوةٌق للعةخهل٘ي رووظلةي هٔةظْٗخطِن ىٍّ فةٖ طشةـ٘عِن علةٔ حاللظلةخق رةخلزَحهؾ
حلظيٍٗز٘ش نخللْحفِ حلوخىٗش أّ حلونخفآص أّ هٌق حلشِخىحص حلظتيَٗٗش .
-7علةةٔ حإلىحٍس قزةةل حلت٘ةةخم رظصةةو٘ن حلزةةَحهؾ حلظيٍٗز٘ةةش حلظَن٘ةةِ علةةٔ طليٗةةي حالكظ٘خؿةةخص حلظيٍٗز٘ةةش ًّلةةك لعةةوخى
ًـخف حلزَحهؾ حلظيٍٗز٘ش ّحعظزخٍٍ حلعخهل حللت٘تٖ لَف نئخ س حلعخهل٘ي فٖ طؤىٗش أعوخلِن ّّظخثئِن رشنل صل٘ق .

حانيا:انتٌصياخ

روةخ ٗلظخؿًْةَ

-1ظٍَّس حالُظوخم رآٍح حلعخهل٘ي فٖ حلوٌظوةش فةٖ طليٗةي حكظ٘خؿةخطِن حلظيٍٗز٘ةش نةًِْن حألعةَ
لظطَْٗ أىح ُن .
 -9حعظوةةخى حلظةةيٍٗذ نؤكةةي حلْظةةخثي حإلىحٍٗةةش نةةٖ طةةْفَ حإلىحٍس هةةي هاللةةَ طؤُ٘ةةل أنزةةَ لنخفةةش طئخصةة٘ل حلعوةةل فةةٖ
حلوٌظوش لـو٘ حلعخهل٘ي ّحلظٖ طلتم للعخهل٘ي أىح أفعل لْظخثئِن ّرخلظخلٖ حٓظوَحٍُن ّحلظِحهِن رخلزتخ فٖ حلوٌظوش.
-3طوص٘ص ّكيس هٔظتلش للظيٍٗذ طظز اىحٍٗخ حإلىحٍس حلعل٘خ طِظن ربعيحى حلزَحهؾ حلظيٍٗذ ّطْفَ٘ هةيٍر٘ي أنئةخ
ّهظوصص٘ي فعال عي حعظوخى حلْٓخثل ّحلؤظلِهخص حلليٗؼش إلًـخف حلزًَخهؾ حلظةيٍٗزٖ ّحطوةخً نخفةش حلوطةْحص
حلظٖ هي هاللِخ ٗظن ططَْٗ حلعخهل٘ي فٖ حلوٌظوةش ّطظةخر نةل حلؤةظـيحص فةٖ ُةٌح حلوـةخو فةٖ حلوٌظوةخص حالهةَٓ
إلهنخً٘ش ططز٘تَ فٖ هٌظوظِن .
 -4حلظؤن٘ي علٔ حالٓظتالل٘ش حلوخل٘ش لوَحنِ ّّكيحص حلظةيٍٗذ لظونٌِ٘ةخ هةي حطوةخً حلوطةْحص حلصةل٘لش فةٖ اعةيحى
حلزَحهؾ ّحليٍّحص حلظيٍٗز٘ش لظطَْٗ حلوالنخص حلعخهلش فٖ حلوٌظوش .
ّ -5ظةة آةةظَحط٘ـ٘ش ّحظةةلش هةةي قزةةل اىحٍس حلوٌظوةةش طعوةةل علةةٔ ّظةة حألشةةوخ( فةةٖ حألهةةخني حلوٌخٓةةزش
لوئُالطِن ّقيٍحطِن حلعتل٘ش ّحلزيً٘ش الى ًلك ْٓ َٗف هي ىٍؿش حلظِحهِن ّحٍطزخغِن رخلْظ٘ئش ّحلعول .
 -6حلظؤن٘ي علٔ طْفَ٘ حكيع حلْٓخثل ّحلؤظلِهخص حلوخىٗش حلظٖ طٔخعي حًـخُ هِخهِخ حلعلو٘ةش ّحلعول٘ةش رٔةِْلش
َّٗٔ ه حلظيٍٗذ حلؤظوَ لظلةك حلنةْحىٍ علةٔ ن٘ئ٘ةش حٓةظويحهِخ فعةال عةي حالُظوةخم رظةْفَ٘ هنةخى هالثةن إلؿةَح عول٘ةش
حلظيٍٗذ .

 -7اؿَح حليٍحٓخص ّحلزلْع حلؤظوَس هي قزل حلزخكؼ٘ي رٌْع٘ش حألٓخل٘ذ ّحلْٓخثل حلوخىٗش ّحلوعٌْٗش لظلت٘ةم
حلظِحم حنزَ هي قزل حلعخهل٘ي روٌظوظِن نخللْحفِ حلوخىٗش ّحلونخفآص ّحالٗئخىحص ّنظذ حلشنَ حّ طْفَ٘ أهخني عول
الثتش ّهلظَهش ٗشعَ فِ٘خ حلشوص رخلَحكش ّحلَظخ.
 -8حُظوةةخم حإلىحٍس رخلظةةيٍٗذ ٗةةٌعنْ هةةي حٓةةظوَحٍ حإلىحٍس رلةةل ؿو٘ة حلوشةةنالص حلظةةٖ طعظةةَض عول٘ةةش حلظةةيٍٗذ
ّاُحلش ؿو٘ حلعتزخص حلظٖ ْٗحؿِِخ حلوظيٍد أػٌخ حلظلخقَ رخلزًَخهؾ حلظيٍٗزٖ .
-9حعظوخى حلوْظْع٘ش فٖ حًظتخ حلويٍر٘ي ّ حلوظيٍر٘ي علٔ كةي ٓةْح ًّلةك عزةَ طزٌةٖ هعةخَٗ٘ حلوِةخٍس ّحلوزةَس ًّلةك
لظلت٘م حلئخثيس هي حلزًَخهؾ حلظيٍٗزٖ ّحالُن حعظوخى هزيأ ّظ حلشوص حلوٌخٓذ فٖ حلونخى حلوٌخٓذ.

-12طشةةـ٘ حلعةةخهل٘ي ّطنةةَٗوِن رخٓةةظوَحٍ لَف ة حلةةَّف حلوعٌْٗةةش لةةيِٗن هصْصةةخ حلعةةخهل٘ي حلـةةيى ه ة طعِٗةةِ
حلظِحهِن حلعخغئٖ حلٌخر هي كزِن لعولِن ّطعلتِن روٌظوظِن عزَ ّٓخثل حلظشـ٘ ّحلظنَٗن حلووظلئش ه طَٓة٘ن
حلت٘ن ّحلوعخَٗ٘ حلٔخثيس فٖ حلوٌظوش.
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املصادس:

املصادس انؼشتيح
قخهّْ أنٔئٍْى ,غزعش  ,9228حًنلِٕ٘ عَرٖ .
-1
حألبخ ,طْف٘م كلوّٖ ,اِٗخدّ ,ف٘م كلوّٖ( ,9227 :حق حلظيٍٗذ ّهيٓ فخعل٘ظةَ فةٖ طٌو٘ةش حلوةْحٍى
-9
حلزشَ ٗش) ,ىٍحٓش هتيهش فٖ حلوئطوَ حألّو كْو اىحٍس ّطٌو٘ش حلوْحٍى حلزشةَٗش فةٖ حلوٌظوةخص حلوعخصةَس للئظةَس
هي ( 98-96كَِٗحى )9227
 -3أري هٌظٍْ ,أرةْ حلئعةل ؿوةخو حلةيٗي هلوةي رةي هنةَم ,1978 ,قةخهّْ لٔةخى حلعةَد ,ىحٍ ر٘ةَّص للطزخعةش
ّحلٌشَ .
 -4أرْ ؿخَٓ ,صةخرَٗي هةَحى ًوةَ ( ,9212,حػةَ اىٍحك حلعةخهل٘ي للعيحلةش حلظٌظ٘و٘ةش علةٔ أرعةخى حألىح حلٔة٘خقٖ)
ىٍحٓةةش ططز٘ت٘ةةش علةةٔ هةةْظئٖ ُّحٍحص حلٔةةلطش حلْغٌ٘ةةش حلئلٔةةطٌ٘٘ش ٍٓ ,ةةخلش هخؿٔةةظَ٘ ب٘ةةَ هٌشةةٍْس  ,اىحٍس
أعوخو ,حلـخهعش حإلٓاله٘ش  ,بِس .
 .-5أرْ حلَّّّ ,كًٌْشٓ ,خهٖ ارَحُ٘ن كوةخى( ,)9211( ,طةؤػَ٘ حإلٗوةخى رخلوئٓٔةش علةٔ ٍبزةش حلعةخهل٘ي فةٖ
حلـخهعخص حلئلٔطٌ٘٘ش فٖ حالٓظوَحٍ رخلعول فٖ ؿخهعخطِن ) ,ىٍحٓش ه٘يحً٘ةش فةٖ حلـخهعةخص حلئلٔةطٌ٘٘ش فةٖ قطةخ
بِس  ,فلٔط٘ي ,هـلش حلـخهعش حإلٓاله٘ش ( ٓلٔش حليٍحٓخص حإلًٔخً٘ش حلوـلي  , 19حلعيى1312. ( ,1
-6آوخع٘ل ,عْحغي ًْْٗ(,1998 ,حلظيٍٗذ ّأػٍَ فٖ اًظخؿ٘ش حلعخهل٘ي) ,ىٍحٓةش ه٘يحً٘ةش فةٖ هعوةل حأللزٔةش
حلـخُِس فٖ حلوْصل ,هـلش طٌو٘ش حلَحفيٗي  ,حلوـلي  ,54حلعيى 87.( , 32
 -7رةةي ع٘شةةٖ ,عوةةخٍ(,9219,حطـخُةةخص حلظةةيٍٗذ ّطت٘ةة٘ن أىح حألفةةَحى) ,حلطزعةةش حألّلةةٔ ,ىحٍ حلٔةةخهش للٌشةةَ
ّحلظُْٗ  ,عوخى أألٍىى
-8ؿخٍٕ ىٗٔلَ (( ,9229 ,)Gary Desslerاىحٍس حلوْحٍى حلزشَٗش) ,طَؿوش ىنظةٍْ ٓة٘ي حكوةي ع٘ةي حلوظعةخو
ّهَحؿعش ىنظٍْ عزةي حلولٔةي عزةي حلولٔةي ؿةْىس  ,ىحٍ حلوةَٗن للٌشةَ ّحلظُْٗ ,حلوولنةش حلعَر٘ةش حلٔةعْىٗش ,
حلَٗخض .
 -9كًٌْشٓ ,خهٖ ارَحُ٘ن كوخى(,9226,ق٘خّ هٔظْٓ حاللظِحم حلظٌظ٘وٖ لةيٓ حلعةخهل٘ي رخلـخهعةخص حلئلٔةطٌ٘٘ش
رتطخ بِس) ٍٓ ,خلش هخؿٔظَ٘ بَ٘ هٌشٍْس  ,حلـخهعش حإلٓاله٘ش  ,نل٘ش حلظـخٍس  ,بِس .
-12حلوشةةَّم ,هلوةةي هصةةطئٔ( ,9211 ,طةةؤػَ٘ هٌةةخم حلويهةةش فةةٖ حاللظةةِحم حلظٌظ٘وةةٖ )  ,ىٍحٓةةش ه٘يحً٘ةةش علةةٔ
حلعخهل٘ي فٖ حلوعخُي حلظتٌ٘ش حلظخرعش لـخهعةش كلةذ  ,هـلةش ؿخهعةش ىهشةم للعلةْم حالقظصةخىٗش ّحلتخًًْ٘ةش  ,حلوـلةي
 ,97حلعيى. 3
ٓ -11ع٘يُ,يٗل نخظن(, 9221,اىحٍس حلـْىس حلشخهلش فةٖ حلظعلة٘ن حلعةخلٖ) ىٍحٓةش حٓةظطالع٘ش لعٌ٘ةش هةي أٓةخطٌس
ّغلزش نل٘ظٖ حإلىحٍس ّحالقظصخى رـخهعظٖ رغةيحى ّحلؤظٌصةَٗشٍٓ ,ةخلش هخؿٔةظَ٘ فةٖ علةْم حإلىحٍس حلعخهةش ,نل٘ةش
حإلىحٍس ّحالقظصخى  ,ؿخهعش رغيحى.
ٓ -19ةةةع٘يُ ,ةةةيٗل نةةةخظن( , 9211 ,حلعالقةةةش رةةة٘ي حلعيحلةةةش حلظٌظ٘و٘ةةةش ّحلظونةةة٘ي ّأػَُوةةةخ فةةةٖ طلت٘ةةةم حاللظةةةِحم
حلظٌظ٘وٖ) ,ىٍحٓش ه٘يحً٘ش فٖ ىحثَس حلعول ّحلظيٍٗذ حلوٌِٖ) ,هـلش حلعلْم حالقظصةخىٗش ّحإلىحٍٗةش– نل٘ةش حإلىحٍس
ّحالقظصخى –ؿخهعش رغيحى.
-13حلٔلوٖ ,علٖ( 1996 ,حلظيٍٗذ) ,هنظزش ٍؿخو حألعوةخوٓ ,لٔةلش نظ٘زةخص ٗصةيٍُخ هـلةْ حلغَفةش حلظـخٍٗةش
حلصٌخع٘ش حلٔعْىٗش ,حلَٗخض .
 -14حلٔةةنخًٍش ,رةةالو هلةةي (,9211,طلل٘ةةل ّطليٗةةي حالكظ٘خؿةةخص حلظيٍٗز٘ةةش ),ىحٍ حلؤةةَ٘س للٌشةةَ ّحلظُْٗةة
ّحلطزخعش ,حلطزعش حألّلٔ,عوخى ,حألٍىى.
-15عخرةةيٗي  ,هلوةةي( ,9212 ,ىٍؿةةش حاللظةةِحم حلوٌِةةٖ لةةيٓ هةةيَٕٗ حلوةةيحٍّ حلؼخًْٗةةش حللنْه٘ةةش حلئلٔةةطٌ٘٘ش
ّهعلوِ٘خ هي ّؿِخص ًظَ حلوعلو٘ي ّحلويَٗٗي)  ,حلوـلش حألٍىً٘ش فٖ حلعلْم حلظَرْٗش ّحلوـلي  ,6حلعيى.3
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-16عزي حلُْخد ,علٖ هلوي( ,9222 ,حلظيٍٗذ ّحلظطَْٗ  ,هيهل علوٖ لئعخل٘ش حإلفةَحى ّحلوٌظوةخص ),حلوولنةش
حلعَر٘ش حلٔعْىٗش ,هعِي حإلىحٍس حلعخهش.فٖ حلَٗخض
 -17ألعزخىُٕ,خشةةن فةةُّْٕ ,حالٓةةيٕ,أفٌخى عزةةي علةةٖ (,9212,طليٗةةي حػةةَ هزةةخىة اىحٍس حلـةةْىس حلشةةخهلش فةةٖ
حألىح حالٓةةظَحط٘ـٖ ),هـلةةش حلعلةةْم حالقظصةةخىٗش ّحإلىحٍٗةةش ,نل٘ةةش حإلىحٍس ّحالقظصةةخى  ,ؿخهعةةش رغ ةيحى ,حلعةةيى,59
حلوـلي 16.
 -18عخهَٓ ,ع٘ي(,9223,حٓظَحط٘ـ٘خص حلظغَ٘٘ )ّ,أٗي َٓ٘فْ لالٓظشخٍحص ّحلظطَْٗ حإلىحٍٕ  ,حلتخَُس
 -19علوةةيحٍ ,آةةَح هلوةةي فظلةةٖ( ,9213 ,حلةةيٍّ حلْٓةة٘ػ للعتةةي حلٌئٔةةٖ فةةٖ ظةةْ حلةةَرػ رةة٘ي حالكظ٘خؿةةخص
حلظيٍٗز٘ش ّحاللظِحم حلظٌظ٘وٖ )ٍٓ ,خلش هخؿٔظَ٘ فٖ علْم اىحٍس حألعوخو ,نل٘ش حإلىحٍس ّحالقظصةخى ,ؿخهعةش رغةيحى.
 -92حلعةةِحًّٕ ,ـةةن  (: 9229,ؿةةْىس حلظةةيٍٗذ حإلىحٍٕ ّهظطلزةةخص حلوْحصةةئش حليّل٘ةةش حالٗةةِّ  ) 12215ىحٍ
حل٘خٍُّٕ حلعلو٘ش للٌشَ ّحلظُْٗ ,عوخى.
 -91حلعْفٖ ,هلوي ري بخلذ ( ,9225 ,حلؼتخفش حلظٌظ٘و٘ش ّعالقظِخ رةخاللظِحم حلظٌظ٘وةٖ) ,ىٍحٓةش ه٘يحً٘ةش علةٔ
ُ٘جةةش حلَقخرةةش ّحلظةةيق٘م ٍٓ ,ةةخلش هخؿٔةةظَ٘ فةةٖ حلعلةةْم حإلىحٍٗةةش ,ؿخهعةةش ًةةخٗي حلعَر٘ةةش للعلةةْم حألهٌ٘ةةش حلَٗةةخض,
حلٔعْىٗش .
 -99صخلق ,هلوي فخلق ( ,9224 :اىحٍس حلوْحٍى حلزشَٗش :عَض ّطلل٘ل ) ,ىحٍ حللخهي  ,عوخى .
 -93غوخم ,فل٘ق كٔي( ,9225 ,رًَخهؾ لظيٍٗذ ّططةَْٗ هِةخٍحص قةخىس حلوٌظوةخص حلصةل٘ش حلعَحق٘ةش) ,ىرلةْم
عخلٖ ,اىحٍس هٔظشئ٘خص ,نل٘ش حإلىحٍس ّحالقظصخى ؿخهعش رغيحى
 -94حلِر٘ةةيٕ ,بٌةةٖ ىكةةخم طٌةةخٕ( , 9224 ,عالقةةش حاللظةةِحم ألوٌظوةةٖ روشةةخٍنش حلعةةخهل٘ي ّأػَُوةةخ فةةٖ طلت٘ةةم
هظطلزخص حلـةْىس للوةْحٍى حلزشةَٗش) ,ىٍحٓةش حٓةظطالع٘ش فةٖ قطةخ حألعوةخٍ ّحإلٓةنخى  ,أغَّكةش ىنظةٍْحٍ ب٘ةَ
هٌشٍْس  ,اىحٍس أعوخو  ,نل٘ش حإلىحٍس ّحالقظصخى  ,ؿخهعش رغيحى .
ٍ -95حشي ,حكوي عخىو( ,9221,هٌنَحص فٖ اىحٍس حإلفَحى) ,ىحٍ حلٌِعش حلعَر٘ش  ,حلتخَُس .
ٍٓ -96الىٓ ,خغ ( ,1992 ,أْٓ طليٗي حالكظ٘خؿخص حلظيٍٗز٘ش) ,حلوٌظوش حلعَر٘ش للعلْم حإلىحٍٗش ,عوخى .
 -97هصةةةةةطئٔ ّ هةةةةةَّى, 1961 ,حلوعـةةةةةن حلْٓةةةةة٘ػ ,هصةةةةةطئٔ ,ارةةةةةَحُ٘نّ ,حلِٗخص,حكوةةةةةي كٔةةةةةيّ,عزي
حلتخىٍ,كخهيّ,حلٌـخٍ,هلوي علٖ,حلـِ حلؼخًٖ ,هطزعش هصَ .
 -98حلوْْٕٓ ,علٖ(,9226 ,أٓخٓ٘خص طتْٗن حلظيٍٗذ),حلـوع٘ش حللزٌخً٘ش للعلْم حإلىحٍٗش ,رَّ٘ص.
 -99حلوٌصٍْٗ,خَٓ هٌصٍْ حللخؽ ٍش٘ي ( ,1997,اىحٍس حلـْىس حلشخهلش فٖ حلتطخ حلصلٖ حألٍىًٖ ) ىٍحٓش
ه٘يحً٘ش هتخًٍش ,أغَّكش ىنظٍْحٍ فلٔئش فٖ حإلىحٍس حلعخهش هي ؿخهعش رغيحى .
 -32هتلي ,آوخع٘ل صةزَ( ,1996 ,ىٍحٓةخص فةٖ حإلىحٍس حلعخهةش هة رعةط حلظلخل٘ةل حلوتخًٍةش ) ,ىحٍ حلوعةخٍ
روصَ ,حلتخَُس .
 -31هَعٖ  ,هلوي ؿوخو( ,1989 ,حلظيٍٗذ ّحلظٌو٘ش),عخلن حلنظخد ,حلتخَُس .
ً-39صَ هللا ,كٌخ( ,1999 :اىحٍس حلوْحٍى حلزشَٗش ) ىحٍ حلعتل للٌشَ ّحلظُْٗ ,عوخى
 -33ألٌع٘وٖ ,هٌظِٔ قخٓةن( ,9212 ,حػةَ حلظةيٍٗذ علةٔ ططةَْٗ أىح حلعةخهل٘ي فةٖ ُّحٍس حلصةلش حلعَحق٘ةش هةي
ّؿِش ًظَ حلويَٗٗي)ٍٓ ,خلش هخؿٔظَ٘ فٖ حإلىحٍس حلعخهش هي ؿخهعش حلَ٘هْك ,عوخى
 ًٍْ -34حليٗي ,أهل ٍّكخًخ(,9227,اىحٍس حلوز٘عخص) ,هٌشٍْحص حلـخهعش حللزٌخً٘ش  ,رَّ٘ص
ٗ -35خبٖ ,هلوي عزي حلئظخف (9212,حلظيٍٗذ حإلىحٍٕ ر٘ي حلٌظَٗش ّحلظطز٘م)  ,ىحٍ ّحثل للٌشَ ,عوخى.
ٗ -36خبٖ ,هلوي عزي حلئظخف(, 9211,هزخىة حإلىحٍس حلعخهش ) ,ىحٍ ّحثل للٌشَ ,عوخى .
ِٗ -37رك ,كٔي( , 9228 ,حػَ حلظيٍٗذ حإلىحٍٕ علٔ فعخل٘ش هٌظوخص حلتطخ حلوخ( فةٖ لزٌةخى ) ,رلةغ هتةيم
لٌ٘ل ىٍؿش ىنظٍْحٍ فٖ اىحٍس حإلعوخو,ؿخهعش ىهشم,نل٘ش حالقظصخى .
 -38طتََٗ صخىٍ عي حلـوع٘ش حللزٌخً٘ش إلىحٍس حألعوخو  ,9227 ,هـلش حلولخٓذ حلوـخُ  ,حلعيى .94 ( ,19
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The Effect Of Training in achieving Organizational Commitment
of workers in the organizations
ABCTRACT
Care research examining the relationship between the variables of search
presidents (employee training and organizational commitment) to determine the
effect of the training of employees in organizations in achieving organizational
commitment of employees towards their organizations and by the fact that
training is one of the most important activities adopted by the administration
and by which can benefit realized for workers and for the organization .ttjsd
problem Search lack of training considered as a factor of the important factors
in the development of staff skills and development work in many Iraqi
companies, including vegetable oils company (where to look), which in turn
raises the relevance and commitment to worker his job as well as the increasing
desire to stay in the organization and not to leave whatever the reasons. Was
selected number of employees of the company as a sample for research and in a
way simple random sample, which numbered 33 people working at different
levels in the company researched as adopted Find the questionnaire as a tool
head for data collection, which has been prepared on the basis of a number of
measures ready as well as subjecting them to validity and reliability standards
was used as the ready statistical program ((SPSS)) in introducing and analyzing
research data has statistical methods produced a number of results mostly
confirmed the existence of a link and the effect of morale among the personnel
training and organizational commitment relationship, and it recommended that
research on the increased attention to training which works on the development
of skills workers and increase their expertise to work and so training is the best
way in which they can influence the behavior of employees at various levels and
hence their commitment to remain in their jobs for the possibility of achieving
excellence for their company and their production in light of competition in the
business market.

Key words / personnel training, organizational commitment.
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