
 

 
 

  التمكني اإلدارٍ وأثره على االلتزام التهظًمٌ يف بهك االحتاد
 

 

 مو قبلأعدت 
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 قدمت هذه الرسالة 

 متطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في إدارة األعمال إلى كمية األعمال كجزء من 
 

 9102آب 
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  رـكر وتقـدیـــش
المین، د  رب الع ھ، الحم اً فی راً مبارك داً كثی اء  حم ید األنبی ى س الم عل الة والس والص

  لھ وصحبھ أجمعین. آوعلى  ق ومعلم البشریة،سید الخل والمرسلین
  

دكتور  إلى بجزیل الشكر والتقدیر، یسرني أن أتقدم ة المشرف على رسالتي األستاذ ال نعم

، الذي منحني الكثیر من وقتھ وصبره وأحاطني بمالحظاتھ القیمة، وكان لھ عظیم األثر في خفاجي

   اتمام رسالتي ھذه.
  

األفاضل أعضاء لجنة المناقشة، على ما بذلوه  لألساتذة تنانواالمبخالص الشكر  أتقدمكما 

ن من جھد أثناء قراءة ھذه الرسالة ومناقشتھا.  دموه م ا ق تبانات لم ادة محكمي االس وكذلك إلى الس

  جھد ووقت في تحكیم االستبانة.

  اسة.وأخیراً أقدم الشكر والتقدیر إلى من تظافرت جھودھم معي قلباً وقالباً إلتمام ھذه الدر
  

  ،،، وهللا ولي التوفیق
  

  ةالباحث

  عدنان عبدالفتاح علي عزام یاسمین
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  داءــــاإلھ
  
  

  من تحملت العناء ألجلي والسھر لراحتي ... أمي الحبیبةإلى 
  

  إلى من كبرت وفي دفء قلبھ احتمیت ... أبي الغالي
  

  عزاءأخوتي األ .... الفرحة إلى نفسي واأدخلو وا معي في كل ساعاتيإلى من كان
  

  صدیقاتي العزیزاتإلى من وقفوا بجانبي ووسعھم قلبي ... 
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  قائمة المحتویات
  

  الصفحة  الموضوع

  ب  تفویض
  ج  قرار لجنة المناقشة

  د  شكر وتقدیر
  ھـ  اإلھداء

  و  قائمة المحتویات
  ط  قائمة الجداول
  ي  قائمة المالحق

  ك  الملخص باللغة العربیة
  ل  یةالملخص باللغة اإلنجلیز

  الفصل األول
    اإلطار العام للدراسة

  14  ): المقدمة1ـ  1(
 15  ): مشكلة الدراسة2ـ  1(
  16  الدراسة اسئلة): 3ـ  1(
  16  ): أھمیة الدراسة4ـ  1(
 17  ): أھداف الدراسة5ـ  1(
  18  ): فرضیات الدراسة6ـ  1(
  19  ): أنموذج الدراسة7ـ  1(
  19  ): حدود الدراسة8ـ  1(
  20  ): محددات الدراسة9 ـ 1(
  20  ات الدراسةتغیرلم االصطالحیة): التعریفات 10ـ  1(
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  قائمة المحتویات
  

  الصفحة  الموضوع

  الفصل الثاني
    اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 23  التمكین اإلداري): 1ـ  2(
  34  االلتزام التنظیمي): 2ـ  2(
  43  الدراسات السابقة ): 3ـ  2(
  58  ما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة): 4ـ  2(

  الفصل الثالث
    الطریقة واإلجراءات 

  60  ): المقدمة1ـ  3(
  60  ): منھج الدراسة 2ـ  3(
  60  ): مجتمع الدراسة 3ـ  3(
  60  عینة الدراسةوحدة المعاینة و ):4ـ  3(
  66  ): مصادر الحصول على المعلومات5ـ  3(
  66  الدراسة أداة): 6ـ  3(
  67  صدق االستبانة وثباتھا): 7ـ  3(
  68  األسالیب االحصائیة المستخدمة): 8ـ  3(

  الفصل الرابع
    تحلیل بیانات الدراسة واختبار الفرضیات

 71  ): المقدمة1ـ  4(
  71  ): تحلیل بیانات الدراسة2ـ  4(
  76  ستخدمةمالءمة نموذج الدراسة لألسالیب اإلحصائیة الم): تحلیل 3ـ  4(
  77  ): اختبار فرضیات الدراسة4ـ  4(

  
  
  

  قائمة المحتویات
  

  الصفحة  الموضوع

  الفصل الخامس
    النتائج والتوصیات 
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 85  ): النتائج1ـ  5(
 88  ): التوصیات2ـ  5(
  89  ): الدراسات المستقبلیة3ـ  5(

    قائمة المراجع
  91  أوالً: المراجع العربیة

  97  بیةثانیاً: المراجع األجن
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  قائمة الجداول
  الصفحة  الموضوع  الجدول رقم

  61  توزیع أفراد وحدة المعاینة حسب متغیر النوع االجتماعي  1

  62  توزیع وحدة المعاینة حسب متغیر العمر  2
  63  توزیع وحدة المعاینة حسب المؤھل العلمي  3
  64  توزیع وحدة المعاینة حسب متغیر سنوات الخبرة  4
  65  ع وحدة المعاینة حسب متغیر المسمى الوظیفيتوزی  5

  67  األھمیة النسبیة  6
  68 قیم معامل االتساق الداخلي  7

ین   8 رات التمك ة لفق ات المعیاری ابیة، واالنحراف طات الحس المتوس
  72  اإلداري

  73  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألبعاد التمكین اإلداري  9

طات الح  10 زام المتوس رات االلت ة لفق ات المعیاری ابیة، واالنحراف س
  74  التنظیمي

اد  11 ة لألبع ات المعیاری ابیة واالنحراف طات الحس زام  المتوس االلت
  75  التنظیمي

  76  التمكینمصفوفة االرتباط  ألبعاد   12

  77  نتائج اختبار االرتباط المتعدد بین أبعاد الدراسة  13
  78  داري مجتمعة على االلتزام التنظیمياختبار أثر أبعاد التمكین اإل  14
  79  اختبار أثر أبعاد التمكین اإلداري مجتمعة على االلتزام العاطفي  15
  81  اختبار أثر أبعاد التمكین اإلداري مجتمعة على االلتزام المعیاري  16

  82  اختبار أثر أبعاد التمكین اإلداري مجتمعة على االلتزام المستمر  17
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  المالحققائمة 
  

  الصفحة  الموضوع  رقم الملحق

  103  )االستبانة( أسماء السادة محكمي أداة الدراسة  1
  104  )االستبانة(أداة الدراسة   2
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  الملخص بالعربیة
  

   التمكین اإلداري وأثره على االلتزام التنظیمي في بنك االتحاد
  عدنان عبدالفتاح علي عزام یاسمینداد: إع

  نعمة خفاجي تورالدكاألستاذ  :إشراف
   
   

ى ھ ة إل ذه الدراس ردفت ھ ة أث ین اإلداري  معرف ىالتمك اد عل ك االتح ي بن ي ف زام التنظیم  االلت
، والواقع في مدینة عمان بنك االتحاد األردني، حیث تكّون مجتمع الدراسة من كافة العاملین في األردني

ت تبانة على ولتحقیق اھداف ھذه الدراسة وغایاتھا فقد تم تصمیم وتوزیع اس وائیة بسیطة تكون ة عش عین
ن ( ً ) شخص90م ي  ا املین ف ن الع يم اد األردن ك االتح تعادبن ا ( ةالباحث ت، اس بة 75منھ تبانة بنس ) اس

ت ( ترداد بلغ ا 83.3اس ا ص ت جمیعھ ائي. %)، كان ل االحص ات التحلی نھج ولحة لعملی تخدام الم م اس ت
رى استخدام  د من الوصفي التحلیلي، وج االعدی ا المتوسطات األس ان من أبرزھ ي ك ائیة الت لیب اإلحص

  لعینة مستقلة، وتحلیل االنحدار المتعدد والبسیط.   tالحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، واختبار 
من وبعد إجراء عملیة تحلیل بیانات ھذه الدراسة واختبار فرضیاتھا توصلت الدراسة إلى عدد 

التعلیم، (المتمثلة في  التمكین اإلداريبعاد أر دال احصائیا لكافة وجود تأثی :النتائج التي كان من أبرزھا
االلتزام العاطفي، بأبعاده المتمثلة في ( االلتزام التنظیميي ) فالتدریب، إعادة التأھیل، تفویض السلطة

 ةالباحث تعلى ذلك فقد قدم ، وبناءً  بنك االتحاد األردني ) فيااللتزام المعیاري، االلتزام المستمر
  . الدراسةن ترتقي بمستوى أنھا أمجموعة من التوصیات التي من ش

  
  . االتحاد األردني، بنك االلتزام التنظیمي، التمكین اإلداريالكلمات الدالة: 

 

 

 

 

Abstract 
Administrative Empowerment and its Impact on the 

Organizational Commitment in Union Bank  
 

Prepared by:  Yasmeen Adnan Azam 

Supervisor: Prof. Niama Khofaji 

 

This study aim to measure and analyze Administrative Empowerment and 

its Impact on the Organizational Commitment in Jordanian Union Bank in 



-  ل -  

Amman City.   To achieve the study objectives and goal a special 

questionnaire was designed and distributed to a random sample that 

consist of (90) worker  at what  only (75) valid questionnaire was retrieved 

at a responses rate of (83.3%). Analytical and descriptive approach used in 

this studye. Numerous statistical methods were used, such as arithmetical 

averages, standard deviations, independent one sample t-test, and multiple 

and simple regression. 

According to data analysis and hypothesis testing, the main findings of 

this study are a significant positive statistical impact in managerial 

empowerment which consists of (Education, training, rehabilitation, 

delegation of authority) in the organizational commitment that consists of 

(Emotional commitment, normative commitment, continuous 

commitment) at Jordanian Union Bank. At the end of this study, the 

researcher made a number of recommendations necessary to achieve the 

highest level of study.  

Keywords: Administrative Empowerment, Organizational Commitment, 

Jordanian Union Bank. 

  


