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ج

شكر وعرف ان
تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتنظم عقد الشكر  ،إليك يا من كان له قدم السبق في
ركب العلم والتعليم ،إليك يا من كان له قدم السبق في ركب العلم والتعليم ،إليك يا من
بذلت ولم تنتظر العطاء ،اليك أهدي عبارات الشكر والتقدير
أستاذي الجليل  :عبدالسالم آدم حامد
للنجاح أناس يقدرون معناه ،ولإلبداع أناس يحصدونه ،لذا نقدر جهودك المضنيه ف أنت
أهل للشكر والتقدير ووجب علينا تقديرك ،ف لك منا كل الثناء والتقدير
نخص بجزيل الشكر والعرف ان الى كل من كان عونا لنا في بحثنا هذا والى كل من أشعل
شمعة في دروب علمنا
الى أساتذتي الكرام

د

إهداء
الى النور الذي ينير لي درب النجاح
الى سندي وقوتي
الى سبب وجودي في الحياة
أبي الغالي
الى ينبوع الصبر واألمل والتف اؤل
الى كل من في الوجود بعد اهلل ورسوله
أمي الغالية
الى من كانوا مالذي وملجئي
الى من تذوقت معهم أجمل اللحظات
الى من سأفتقدهم وأتمنى أن يفقدوني
إلى من جعلهم اهلل اخوتي باهلل
أصدق ائي

ه

المستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة العالقة بين سلوك العالمةة النظييييةة الاتلنة ال النظيييةال الاتءنيةتن النظيييةال
الذلك من خالل النعرف على خصتئص سلوك العالمة النظييييةة التدددةد تةر ير هةذه الصصةتئص علةى اتلنة ال
النظيييال الاتءنيتن النظيييال.

تم إسنصدال اليظهج الوصفال الندليلةال التةم عيةل النيتءةت عةن اردةب اةسةننتءة التةم توىدعهةت علةى عةدد ()052
إسةننتءة خخعةعل للندلية

الصةظتعية باةا عاةوائال بديةر تةم إسةنرعت ()361

عتمة مةن عيةتل الاةر ت

لندلي المعتلجة بيتءت الدراسةSPSS) .اةحصتئال بإسنصدال ءيتل (
القةةد خرهةةر الظنةةتئج خ هظةةتك عالقةةة إدجتبيةةة بةةين سةةلوك العالمةةة النظييييةةة الاتلنةة ال النظيييةةال الاتءنيةةتن
النظيييال.
إسنظتداً على ءيردة الننتدل اةعنيتعال تم إسنصدال اليظهج الوصفال حير عيعل النيتءت عن اردب اةسةننيت
تناةو مةن ( )022مةن العةتملين ةال الاةر ت الصةظتعية اليةوداءية بوتدةة من عيظة غير إحنيتلية (قصةددة)
لندلي النيتءت من خالل اةءددار ال اةرتنتا  SPSSتم إسنصدال الصراول ال تءل ءينة اةسنجتبة (،)361
القد توصلل الدراسة على مجيوعة من الظنتئج مظهةت ا سةلو تليوااظة تة ر ادجتبةت ً علةى اتلنة ال الاتءنيةتن ،
اليلاية ت ر ادجتبت ً على اتلن ال الاتءنيتن  ،يت العد الدراسةاءتتتجتهت تتعدل العالقةة بةين النر ية علةى
العاللية الاتلن ال الاةءنيتن ال قد ارهر الدراسة عدة تر يرا ءيردة التطنيقية
النوصيت حير خالصل الدراسة بتلقيتل بإعران دراست تنعلب بيلوك العالمة النظيييية الالقيتل .

الاليت اليفنتحية:
سلوك العالمة النظيييية ،اتلن ال ،اتءنيتن ،اتتجتهت

و

Abstract
The aim of this study is to investigate the relationship between brand citizenship
behavior, brand commitment and organizational engagement.
Based on social exchange theory, and descriptive method the data was collected
from non probability sample by questionnaire and (200) were distributed to
employee of the industrial companies Khartoum State. Thus, 187 questionnaires
were returned the data were analyzed by using SPSS .
The response rate was 81%, the study employed many statistical
(descriptive, correlation, regression) the study results showed that there is a
positive relationship between brand citizenship behavior, commitment and
organizational engagement, organizational citizenship behavior has positive impact
on organizational commitment, engagement. Also the result found that
physiological ownership has positive effect on commitment and organizational
engagement
The study showed many theoretical and empirical implications
.
Key terms :
Brand citizenship behavior, organizational commitment, engagement, attitude.
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