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 ممخص الدراسة: 
ة بيغ التدػيق الجاخمي تسثل اليجؼ الخئيدي ليحه الجراسة في استكذاؼ شبيعة العالقة السباشخ       

كااللتداـ التشطيسي، كذلظ بالتصبيق عمي مجتسع السجيخيغ بقصاع بخيج القاىخة الكبخى كنطخًا لرغخ 
حجع مفخدات السجتسع لحلظ اعتسج الباحث عمى أسمػب الحرخ الذامل في استقراء مفخدات 

االساليب االحرائية  مفخدة ، كالختبار صحة لفخكض، تع االستعانة ببعس 484السجتسع ك قجرىا 
مثل معامل ارتباط بيخسػف، كتحميل السدار، كنسحجة السعادالت الييكمية، كتػصمت الجراسة الي 
كجػد عالقة ارتباط معشػي بيغ متغيخات الجراسة ، حيث تػضح نتائج تحميل سياسات التدػيق 

ة مغ حيث اتجاىات الجاخمي في قصاع بخيج القاىخة الكبخى بأنو ال تػجج اختالفات بجرجة كبيخ 
العامميغ بقصاع بخيج القاىخة الكبخى نحػ تصبيق سياسات التدػيق الجاخمي كفقا الختالؼ خرائريع 
الذخرية كالػضيفية ، أما بالشدبة لشتائج تحميل مدتػى االلتداـ التشطيسي في قصاع بخيج القاىخة 

في مدتػى االلتداـ التشطيسي  الكبخى ، فقج أضيخت الشتائج بأنو ال تػجج اختالفات بجرجة كبيخة
لمعامميغ في قصاع بخيج القاىخة الكبخى كفقًا الختالؼ خرائريع الذخرية كالػضيفية ، ك فيسا 
يتعمق بتحميل العالقة بيغ سياسات التدػيق الجاخمي ك االلتداـ التشطيسي ،فقج تبيغ أف ىشاؾ عالقة 

اىخة الكبخى كبيغ مدتػى االلتداـ التشطيسي حقيقية بيغ سياسات التدػيق الجاخمي في قصاع بخيج الق
لمعامميغ ، كسا أضيخت الشتائج أيزًا أف ىشاؾ اختالفًا بيغ العامميغ بالقصاع الخاضع لمجراسة مغ 
حيث الستغيخات الخاصة بالتدػيق الجاخمي األكثخ تفديخًا لمتبايغ في مدتػى االلتداـ التشطيسي بقصاع 

ة ، كلقج أمكغ التػصل في ىحه الجراسة إلى عجد مغ التػصيات بخيج القاىخة الكبخى محل الجراس
الخاصة بالتدػيق الجاخمي مغ ناحية ، ك االلتداـ التشطيسي مغ ناحية أخخى ، باإلضافة إلى تحجيج 

 ك تػصيف العالقة بيغ التدػيق الجاخمي ك االلتداـ التشطيسي في القصاع محل الجراسة .

Abstract: 

   This study aims mainly to explore the direct relationship between internal 

marketing and organizational commitment, and by applying it to the 

community of managers in the Greater Cairo Post Sector and due to the 

small size of the community's vocabulary, the researcher therefore relied on 

a comprehensive enumeration method in surveying the community's 
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vocabulary of 373 items, to test the validity of the hypotheses, some 

statistical methods were used, such as the Pearson correlation coefficient 

,the study found that there is a significant correlation between the study 

variables, as the results of the analysis of internal marketing policies in the 

Greater Cairo Post sector show that there are no significant differences in 

terms of the attitudes of employees in the Greater Cairo Post Sector towards 

the application of internal marketing policies according to their different 

personal and functional characteristics, As for the results of the analysis of 

the level of organizational commitment in the Greater Cairo Post sector, the 

results showed that there are no significant differences in the level of 

organizational commitment of workers in the Greater Cairo Post sector 

according to their different personal and functional characteristics, with 

regard to the analysis of the relationship between internal marketing policies 

and organizational commitment, it has been shown that there is a real 

relationship between internal marketing policies in the Greater Cairo Post 

sector and the level of organizational commitment of employees, and the 

results also showed that there is a difference between workers in the sector 

under study in terms of special variables, the internal marketing that 

explains the variation in the level of organizational commitment in the 

Greater Cairo Postal Sector under study, in this study it was possible to 

reach a number of recommendations related to internal marketing on the one 

hand, and organizational commitment on the other hand, in addition to 

identifying and describing the relationship between internal marketing and 

organizational commitment in the sector under study. 
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 تسهيد:
يعج مرصمح التدػيق الجاخمي مغ السفاىيع التدػيقية الحجيثة كالحي ضيخ في الثسانيشات مغ      

القخف العذخيغ لسحاكاة التدػيق التقميجي كسحب العالقة بيغ السشطسة كالعسالء عمى العالقة بيغ 
قة مع العامميغ، فكسا تحاكؿ السشطسات تقجيع األفزل لعسالئيا بشفذ الػقت تدييل كبشاء العال

العامميغ،إف نجاح السشطسات لع يعج يعتسج عمى تصػيخ مشتجات بخرائز كأسعار كتخكيج فقط بل 
أصبح يتػقف عمى قجرة السشطسات عمى أف تبحؿ جيجًا كإيسانًا حقيقيًا بسجسػعة مغ القيع التي تعكذ 

معارؼ العامميغ أىسية العسالء كخجمتيع كإرضائيع , ككحالظ االىتساـ بػاقعيا الجاخمي مغ تصػيخ 
كتشسية مياراتيع في مجاؿ خجمة العسالء عمى نحػ متسيد , كالسفيـػ الحجيث الحي أصبح يعالج ذلظ 
مفيـػ التدػيق الجاخمي ، كنذأ ىحا السفيـػ ليعصي دكرًا فاعال في السشطسات الرشاعية كالخجمية 

) قصاع بخيج القاىخة الكبخى  كتحقيق الشجاح فييا , كلسا كانت السشطسات الخجمية ىي جػىخ الجراسة
( كما يسيد قصاع الخجمات عغ غيخه مغ القصاعات أنو يعتسج عمى العشرخ البذخي أكثخ , كلحلظ 
يعتبخ أداء العامميغ ىػ أساس نجاح ىحه السشطسات , فسقجمي الخجمات عمى تساس مع العسالء كأف 

داخميًا كيعسل باتجاه العامميغ في  عمييع العبء األكبخ مغ الشجاح في مشطساتيع , فالتدػيق مترل
داخل السشطسات الخجمية حيث يعتبخ أحج الستصمبات الزخكرية لشجاح عسل السشطسة ، إف الرػر 
السكػنة عغ مشطسة خجمية ال يسكغ ندعيا أك فرميا عغ الرػر السبشية أك السجركة عغ العامميغ , 

يار كتجريب العامميغ كتحفيدىع ، مغ خالؿ كبالتالي فإف مشطسات الخجمات يجب عمييا أف تعشي باخت
ذلظ جاء دكر السشطسة في كيفية اختيار كتجريب كتحفيد العامميغ كما لحلظ مغ أثخ عمى التداميع 

أصبحت السشطسات الكبيخة كالتكشػلػجيا الستقجمة ضاىخة العرخ فارتفع مدتػى  نحػ السشطسات , كلقج
يع الخجمات , كنست السشطسات كأخحت تبحؿ الجيج اإلنتاج كتصػرت أساليبو كتحدشت كسائل تقج

كتشفق الساؿ كترخؼ الػقت الختيار أفزميع كفاءة كتػلييع عشاية خاصة فتػفخ ليع التجريب 
لسقابل فيي تصمب مشيع االلتداـ السشاسب كتسشحيع مديجا مغ الحػافد السادية كالسعشػية , كبا

تحقيق أىجافيا بكفاءة كفعالية , إيسانا مشيا بأف التداـ اإلخالص في الخجمة , كتقجيع األداء الستسيد لك 
العامميغ لسشطساتيع يجعميع يقبمػف أىجافيا كقيسيا كيبجكف استعجادا لبحؿ مديج مغ الجيج لتحقيق 

 أىجافيا كيطيخكف رغبة في البقاء فييا .
 اواًل: اإلطار الشظري والدراسات الدابقة

تدػيق الجاخمي، كااللتداـ التشطيسي، كفيسا يمي تعخيف كيذتسل عمي عمى مفيـػ كل مغ : ال    
 مبدط لكل مفيـػ مع تػضيح اىسيتو، كالعالقة التاثيخية بيشيسا كالتالي:
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 : التدهيق الداخمي1/1
ىػ فمدفة تقـػ عمى حتسية الشطخ إلى العامميغ كعسالء داخمييغ لمسشطسة بحيث يتصمب ذلظ معخفة 

أداء األعساؿ بسدتػى الجػدة السصمػب كتحقيقا لسبجأ الجػدة الذاممة رغباتيع ك احتياجاتيع إلمكانية 
الحفاظ عمى مخكدىا التشافدي في الدػؽ , الستخاتيجية لمسشطسة ك , كمغ ثع تحقيق األىجاؼ ا

فالتدػيق الجاخمي ىػ استخاتيجية تيجؼ إلى رفع جػدة أداء السشطسة الكمي مغ أجل تحقيق أعمى 
 ( كيتع ذلظ مغ خالؿ بعجيغ : 3122ات العسالء الخارجييغ ) رضػاف , درجة مغ اإلشباع الحتياج

البعج األكؿ ىػ البعج التدػيقي : ىػ ضخكرة أف يشطخ كل مدتػى إدارى أك مخحمة إنتاجية  -
فى السشطسة إلى السدتػى االدارى أك السخحمة االنتاجية التالية لو عمى أساس أنو عسيل لو ) أى 

ي مجخالت السدتػى اإلدارى أك السخحمة اإلنتاجية التالية عمى أعمى يجب أف تكػف مخخجاتو ى
مدتػى مغ الجػدة حتى يسكغ استخجاميا بذكل جيج كمغ ثع تحديغ األداء الكمى لمسشطسة ( كلحلظ 

 يجب التعامل معيا تحت إشار مديج تدػيقى متكامل . 
بسعشى الشطخ لمعامميغ عمى البعج الثانى ىػ البعج البذخي : كىػ مختبط بالبعج التدػيقى  -

أنيع عسالء داخمييغ , لحلظ يجب الػصػؿ إلى أعمى درجة مغ الخضا الػضيفي لجييع ك التى تؤدي 
بالتبعية إلى رضا العسالء الخارجييغ كيتع ذلظ مغ خالؿ تسكيغ العامميغ مغ أداء أعساليع عمى 

اإلبجاع كتحسل ى االبتكار ك كافأتيع كتذجيعيع عمأعمى مدتػى مغ الجػدة مغ خالؿ تحفيدىع كم
 السدؤكلية كدعع نطع االتراؿ كىػ األمخ الحي يحقق قػة دفع ذاتية لجى العامميغ .

 : االلتزام التشظيسي:  1/2
االستعجاد لبحؿ أقرى جيج ق بالتسدظ بأىجاؼ كقيع السشطسة ك ىػ سمػؾ مغ قبل الفخد العامل يتعم

الػالء ك البقاء في السشطسة كالخغبة في االنتساء ك كفاعمية مسكغ لتحقيق أىجاؼ السشطسة بكفاءة 
 (.3116)عبجالدالـ ,

 -كيتفخع عشو األنػاع الثالثة التالية :
                                Continuance Commitmentااللتداـ السدتسخ              •  

ف تخؾ العسل سيكػف مكمفًا فكمسا يذيخ إلى رغبة العامل لمبقاء في العسل بالسشطسة العتقاده بأ       
شالت خجمة العامل في السشطسة يربح تخكو لمعسل سببًا في فقجاف الكثيخ مسا استثسخه في حياتو 

 ( .Greenberg & Baron, 2004الػضيفية )
                                             Affective Commitmentااللتداـ االتجاىي  )العاشفي(:      •  
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ىػ قػة رغبة العامميغ في االستسخار في العسل في مشطسة معيشة ألنو مػافق عمى أىجافيا كقيستيا  
 (Greenberg&Baron, 2004كيخيج السذاركة في تحقيق تمظ األىجاؼ .)

  Normative Commitmentااللتداـ السعياري:                 •   
  et al.,1994;)  . ( Hackettسشطسةىػ إحداس العامميغ األدبي بالبقاء في ال    
 : الدراسات الدابقة1/4
 الدراسات التي تتعمق بالتدهيق الداخمي: :1/4/1

بيغ مسارسات ( تصػيخ نسػذج مفاىيسي يكذف العالقات Sohail & JANG,2017ىجفت دراسة )
كجػد ارتباط  أضيخت الشتائجالتدػيق الجاخمي ، كرضا العامميغ ، كجػدة الخجمة ، كرضا العسالء ، ك 

السكافآت (، تراالت ، كالحػافد ك االق الجاخمي  )القيادة الجاعسة ، ك إيجابي بيغ مسارسات التدػي
كرضا العامميغ ، بيشسا ال يػجج ارتباط بيغ ُبْعج التجريب كالتصػيخ ك رضا العامميغ ، كفي نفذ 

)السكافآت، ك القيادة،  الجاخمي(أثخ أبعاد التدػيق Rony & Suki,2017الدياؽ تشاكلت دراسة  )
أضيخت الشتائج أف لالتراالت الجاخمية األثخ ك التجريب ( عمى رضا العامميغ، ك االتراالت، ك 

األقػى عمى رضا العامميغ ، ثع التجريب ، ثع القيادة بيشسا ال يػجج تأثيخ لمسكافآت عمى رضا 
ق الجاخمي عمى الثقة التدػي( استكذاؼ تأثيخ Kesen et al,2017العامميغ ، بيشسا ىجفت دراسة )

خ إيجابي عمى الثقة في أضيخت الشتائج أف لمتدػيق الجاخمي أثفي السجيخ كالثقة في السشطسة، ك 
 الثقة في السشطسة .السجيخ، ك 

 : الدراسات التي تتعمق بااللتزام التشظيسي1/4/2
الخضا الػضيفي ( إلى تحجيج أثخ االلتداـ التشطيسي عمى Ahmad et al, 2014سعت دراسة )  

لمعامميغ في بشػؾ مختمفة في باكدتاف ، ك بيشت الشتائج كجػد عالقة إيجابية كمعشػية بيغ االلتداـ 
التشطيسي ك الخضا الػضيفي ، ككجػد عالقة معشػية بيغ الخضا الػضيفي ك أداء العامميغ ، بيشسا 

إلى تقجيع  (Mohd. Nishat faisal bader A. Al- Esmael , 2014استيجفت دراسة )
العػامل السداعجة التي تداعج عمى تحديغ االلتداـ التشطيسي في السشطسات ، ك يطيخ ىحا البحث 

دة االلتداـ التشطيسي لمعامميغ أف ىشاؾ مجسػعة مغ العػامل السداعجة ليا قػة دافعة عالية في زيا
ىامر الػضيفي كالخاتب ك  جة ىي األمافأىع ىحه العػامل السداعتصمب أكبخ قجر مغ االىتساـ بيا ك تك 

في الفػائج كيشطخ إلى نسػ الذخرية ك تصػرىا عمى أنيا مغ الجكافع األساسية لاللتداـ التشطيسي 
يسكغ أف تعامل عمى أنيا األسباب الجحرية التي تؤثخ عمى جسيع السشطسة ك ىحه الجكافع قػية ك 
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ة ( إلى فحز شبيعKhazani & Dastjerd,2015العػامل السداعجة األخخى ، كسا سعت دراسة )
ي الذؤكف الرحية في أذربيجاف ، االلتداـ التشطيسي لمعامميغ فالعالقة بيغ جػدة حياة العسل ك 

ر كالسكافآت، كبيئة عسل صحية كآمشة، تػصمت الجراسة إلى كجػد عالقة إيجابية بيغ)عجالة األجػ ك 
االلتداـ التشطيسي بأبعاده الجتساعي( ك كفخص الشسػ كالتصػر، كالتػازف بيغ العسل كاألسخة، ك التكامل ا

 السدتسخ(. ي، كالسعياري، ك )العاشف الثالثة
 : الدراسات التي تتعمق بالتدهيق الداخمي و االلتزام التشظيسي1/4/3 

الػضيفي كااللتداـ التشطيسي،  ( أثخ التدػيق الجاخمي عمى الخضاAhmad,2012بحثت دراسة )    
الجعع الختيار، كالتعييغ، كالتجريب كالتصػيخ، ك التدػيق الجاخمي  )اأضيخت الشتائج أف أبعاد ك 
االلتداـ التشطيسي ( ليا تأثيخ عمى الخضا الػضيفي ك سياسة االحتفاظ لتشطيسي، كالحػافد كالجكافع، ك ا

( الكتذاؼ أثخ Braimah, 2016لألشباء في السدتذفيات التعميسية الدعػدية ، كسا سعت دراسة )
مي عمى سمػؾ التداـ العامميغ لجى أعزاء ىيئة التجريذ في مؤسدات التعميع العالي التدػيق الجاخ

أضيخت الشتائج كجػد تأثيخ إيجابي ممحػظ لمتدػيق الجاخمي عمى ية العمـػ الخياضية في تخكيا ، ك بكب
تداـ سمػؾ االلتداـ ك نتيجة لحلظ ؛كذفت ىحه الجراسة أف التدػيق الجاخمي ىػ أداة فعالة لدمػؾ االل

( استكذاؼ تأثيخ التدػيق الجاخمي Ismail &Sheriff,2017التشطيسي ، في حيغ ىجفت دراسة )
)الخؤية، التصػيخ، السكافآت، التسكيغ، االتراالت الجاخمية(، عمى االلتداـ التشطيسي )االلتداـ 

خ كبيخ عمى ثالعاشفي، االلتداـ السدتسخ، االلتداـ السعياري(، ك تػصمت إلى أف لمتدػيق الجاخمي أ
 أف أكثخ األبعاد تأثيخًا )السكافآت ، االتراالت الجاخمية، ك الخؤية( .االلتداـ التشطيسي، ك 

 ثانيًا: االطار العام لمبحث
 الدراسة اإلستظالعية ومذكمة الدراسة:-2/1

، تع اجخاء الجراسة االستصالعية، حيث قاـ  لمتعخؼ عمى مذكمة الجراسة في الػاقع السيجانى        
مقابمة شخرية مػجية " مخصط ليا" مع بعس السدئػليغ في قصاع بخيج القاىخة  41الباحث بإجخاء 

 8مغ مجيخي السشاشق البخيجية ، ك  6الكبخى محل الجراسة مع )رئيذ قصاع بخيج القاىخة الكبخى ،ك 
مغ العامميغ بالسكاتب البخيجية   )مػضفي  :ـ ، ك مغ رؤساء األقدا 9مغ مجيخي اإلدارات ، ك 

الخط األمامي(. حيث تست مشاقذة الستغيخات السختبصة بالجراسة ك التي تتسثل في سياسات التدػيق 
الجاخمي ، ك األبعاد السختمفة لاللتداـ التشطيسي. كقج أسفخت نتائج الجراسة االستصالعية عغ الخخكج 

 خزىا مايمي: ببعس مطاىخ السذكمة ، مغ أب
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 الالمباالة ككثخة التأخيخ كعجـ احتخاـ كقت العسل . -
 انخفاض مدتػى الػالء ك التسارض ك كثخة األجازات ك الذعػر باالحتخاؽ الشفدي . -
 التشرل مغ السدئػلية . -
القياـ بأداء الحج األدنى مغ العسل كعجـ االستعجاد لبحؿ أي جيػد إضافية تعسل عمى تحديغ  -

 سقجمة لمعسالء .جػدة الخجمة ال
كثخة شكاكي العسالء مغ سػء معاممة العامميغ ليع كاستغخاقيع كقت شػيل في تمبية الخجمات  -

 الخاصة بيع .
تخؾ عجد كبيخ مغ العامميغ العسل بالبخيج سػاء لمدفخ لمعسل بالخارج أك لمعسل في جيات أخخى  -

 داخل مرخ .
 مميغ .فقجاف الحساس ك الخغبة في العسل لجى كثيخ مغ العا -
 عجـ كجػد معاييخ مػضػعية لعسميات الشقل ك التخقية ك تػزيع أعباء العسل بيغ العامميغ . -
عجـ رضاء العامميغ عغ الحػافد السادية ك األجػر التي يتقاضػىا مقابل عسميع ك ال يتع تقجيع أي  -

 حػافد معشػية ليع .
 البحث مذكمة صياغة يسكغ ستصالعيةاال كنتائج الجراسة الدابقة الجراسات عمى االشالع عمى كبشاء

 اآلتية:  في مجسػعة التداؤالت
 ىل ىشاؾ معخفة أك كعي لسفيـػ التدػيق الجاخمي بقصاع بخيج القاىخة الكبخى؟  -2
 ىل يتع تصبيق التدػيق الجاخمي بقصاع بخيج القاىخة الكبخى  ؟ -3
 القاىخة الكبخى ؟ ما ىي سياسات التدػيق الجاخمي التي يتع تصبيقيا بقصاع بخيج -4
 ىل ىشاؾ التداـ تشطيسي لجى العامميغ بقصاع بخيج القاىخة الكبخى ؟  -5
ىل تختمف اتجاىات العامميغ بقصاع بخيج القاىخة الكبخى نحػ تصبيق سياسات التدػيق الجاخمي  -6

باختالؼ خرائريع الذخرية كالػضيفية ) الشػع ، كالعسخ ، كالحالة االجتساعية ، كالسؤىل العمسي 
 ، كالسدتػى اإلداري ، كسشػات الخبخة ( ؟ 

امميغ قي قصاع بخيج القاىخة الكبخى كفقًا الختالؼ ىل يختمف مدتػى االلتداـ التشطيسي لمع -7
خرائريع الذخرية كالػضيفية ) الشػع ، كالعسخ ، كالحالة االجتساعية ، كالسؤىل العمسي ، 

 كالسدتػى اإلداري ، كسشػات الخبخة ( ؟
ىل تػجج عالقة بيغ تصبيق سياسات التدػيق الجاخمي )سياسات كضػح الجكر ، كالتجريب ،ك  -8

ألجػر كالحػافد ، كاالتراالت ك السعمػمات ، ك العالقات الجاخمية ، ك الجافعية ، ك التفاعل نطع ا
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بيغ العامميغ كالسدتفيج الشيائي مغ الخجمة ( كبيغ مدتػى االلتداـ التشطيسي لمعامميغ في قصاع بخيج 
 القاىخة الكبخى ؟

 أهداف الدراسة:  -2/2
 تتسثل األىجاؼ األساسية ليحا البحث في : 

 .الكذف عغ مجى السعخفة أك الػعي لسفيـػ التدػيق الجاخمي بقصاع بخيج القاىخة الكبخى 
 ( سياسات كضػح الكذف عغ مجى تصبيق قصاع بخيج القاىخة الكبخى لدياسات التدػيق الجاخمي

سعمػمات ، كالعالقات الجاخمية ، األجػر كالحػافد ، كاالتراالت كال نطعالجكر ، كالتجريب ،ك 
 التفاعل بيغ العامميغ كالسدتفيج الشيائي مغ الخجمة. لجافعية ، ك اك 
 . معخفة مدتػى االلتداـ التشطيسي لجى العامميغ بقصاع بخيج القاىخة الكبخى 
  التحقق ما إذا كانت اتجاىات العامميغ بقصاع بخيج القاىخة الكبخى نحػ تصبيق سياسات التدػيق

الػضيفية ) الشػع ، كالعسخ ، كالحالة االجتساعية لذخرية ك اخمي تتفاكت بتفاكت خرائريع االج
 ، كالسؤىل العمسي ، كالسدتػى اإلداري ، كسشػات الخبخة ( .

  معخفة مدتػى االلتداـ التشطيسي لمعامميغ بقصاع بخيج القاىخة الكبخى كفقًا لخرائريع الذخرية
كالحالة االجتساعية ، كالسؤىل العمسي ، كالسدتػى اإلداري ،  ك الػضيفية ) الشػع ، كالعسخ ،

 كسشػات الخبخة (.
 ( سياسات كضػح الجكر ، تحجيج نػع كقػة العالقة بيغ تصبيق سياسات التدػيق الجاخمي

مػمات ، ك العالقات الجاخمية ، كالجافعية السعاألجػر كالحػافد ، كاالتراالت ك  نطعكالتجريب ،ك 
العامميغ كالسدتفيج الشيائي مغ الخجمة ( كبيغ مدتػى االلتداـ التشطيسي التفاعل بيغ ، ك 

 لمعامميغ في قصاع بخيج القاىخة الكبخى .
   حدود البحث:-2/3

 ُيسكغ تقديع حجكد ىحا البحث إلى:
الحجكد السكانية: اقترخ البحث عمى قصاع بخيج القاىخة الكبخى التابع لييئة البخيج السرخي، كقج  -

 كقع االختيار عمييا لديػلة تجسيع البيانات الستعمقة بالجراسة، كتػفيخ الػقت كالجيجكالتكمفة.
الجاخمي  الحجكد السػضػعية لمجراسة: اقترخت الجراسة عمى تشاكؿ سبعة مغ سياسات التدػيق -

السعمػمات، العالقات الجاخمية، طع األجػر كالحػافد، االتراالت ك )كضػح الجكر، التجريب، ن
الجافعية، التفاعل بيغ العامميغ كالسدتفيج الشيائي مغ الخجمة ( كعالقتيا بااللتداـ التشطيسي بأبعاده 
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باإلضاقة إلى ستة مغ الخرائز  االلتداـ السعياري(،العاشفي، كااللتداـ السدتسخ، ك  الثالثة )االلتداـ
الذخرية كالػضيفية كىع ) الشػع ، كالعسخ ، كالحالة االجتساعية ، كالسؤىل العمسي ، كالسدتػى 

 اإلداري ، كسشػات الخبخة ( .
الحجكد البذخية :أجخيت الجراسة عمى العامميغ بقصاع بخيج القاىخة الكبخى التابع لييئة البخيج  -

 السرخي.
الحجكد الدمشية : ك تتسثل في الفتخة التي تع فييا تجسيع البيانات األكلية الالزمة لمبحث مغ  -

 ـ . :312مرادرىا السختمفة حتى نياية شيخ فبخايخعاـ 
 أهسية الدراسة: -2/4

يدتسج ىحا البحث أىسيتو مغ االىتساـ بالسػارد البذخية باعتبارىا نجاح أي مشطسة سػاء كانت       
االستخاتيجيات الفعالة لمتعامل معيا بسا يؤثخ اـ بجراسة ىحه السػارد البذخية ك ة أـ خجمية ك االىتسسمعي

ايجابيا عمى تحقيق االلتداـ التشطيسي لمعامميغ بييئة البخيج السرخي ، كدراسة التدػيق الجاخمي 
عمى تحقيق االلتداـ  باعتباره أحج االستخاتيجيات الفعالة لمتعامل مع ىحه السػارد البذخية ك أثخه

التشطيسي لمعامميغ حيث إف العامميغ ما ىع إال عسالء داخمييغ لمسشطسة ك يشبغي أال يقل االىتساـ 
بيع عغ االىتساـ بالعسالء الخارجييغ بل عمى العكذ فإنو مغ الزخكري االىتساـ بالعسيل الجاخمي 

ل العسيل الجاخمي عمى إرضائو ما الحي سيقجـ الخجمة لمعسيل الخارجي ك الحي لغ يدتصيع أف يعس
لع يكغ ىػ نفدو راضيًا عمسًا بأنو تػجج العجيج مغ العػامل التي تبخز أىسية دراسة التدػيف الجاخمي 
ك أثخه عمى تحقيق االلتداـ التشطيسي لمعامميغ بقصاع بخيج القاىخة الكبخى باعتبارىا أخج أشكاؿ 

 آلتي :السشطسات الخجمية ك تتسثل ىحه العػامل في ا
  زيادة االىتساـ بالعامميغ ذكي العالقة السباشخة بالعسالء )مػضفي الخط األمامي( كذلظ مغ خالؿ

ضخكرة حخص السدئػليغ بقصاع بخيج القاىخة الكبخى عمى التصبيق الفعاؿ لدياسات التدػيق 
السقجمة الجاخمي بسا يؤدي إلى تحقيق االلتداـ التشطيسي لمعامميغ كمغ ثع تحديغ جػدة الخجمة 

 لمعسالء .
  الكذف عغ السذكالت التي يعاني مشيا ىؤالء العامميغ ك التي تؤدي إلى عجـ تحقيق االلتداـ

 التشطيسي ك انعكاس ذلظ سمبيًا عمى جػدة الخجمة السقجمة لمعسالء .
 البخامج التي  تكفل تحقيق قاىخة الكبخى عمى كضع الدياسات ك مداعجة السدئػليغ بقصاع بخيج ال

 االلتداـ التشطيسي ك بالتالي جػدة الخجمة السقجمة لمعسالء .  
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 الفرضيات والسخظط الفرضي لمدراسة:-2/5
 تدعى الجراسة إلى اختبار الفخكض التالية: 

  ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية مغ حيث اتجاىات العامميغ بقصاع بخيج القاىخة الكبخى
ؼ خرائريع الذخرية كالػضيفية  اسات التدػيق الجاخمي كفقًا الختالنحػ تصبيق سي

الشػع ، كالعسخ ، كالحالة االجتساعية ، كالسؤىل العمسي ، كالسدتػى اإلداري ، كسشػات )
 الخبخة (.

  ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية في مدتػى االلتداـ التشطيسي لمعامميغ في قصاع بخيج
ختالؼ خرائريع الذخرية ك الػضيفية  ) الشػع ، كالعسخ ، القاىخة الكبخى كفقًا ال

 كالحالة االجتساعية، كالسؤىل العمسي ، كالسدتػى اإلداري،كسشػات الخبخة (. 
  ال يػجج تأثيخ لتصبيق سياسات التدػيق الجاخمي )كضػح الجكر، التجريب، نطع األجػر

جافعية، التفاعل بيغ العامميغ كالحػافد، االتراالت كالسعمػمات، العالقات الجاخمية، ال
كالسدتفيج الشيائي مغ الخجمة( عمى مدتػى االلتداـ التشطيسي لمعامميغ بقصاع بخيج القاىخة 

 الكبخى  .
 كيشبثق مغ ىحا الفخض عجد مغ الفخكض الفخعية كسا يمي :

ال يػجج تأثيخ لتصبيق سياسات التدػيق الجاخمي )كضػح الجكر، التجريب، نطع األجػر  -
حػافد، االتراالت كالسعمػمات، العالقات الجاخمية، الجافعية، التفاعل بيغ العامميغ كال

كالسدتفيج الشيائي مغ الخجمة( عمى مدتػى االلتداـ العاشفي لمعامميغ بقصاع بخيج القاىخة 
 الكبخى  .

ال يػجج تأثيخ لتصبيق سياسات التدػيق الجاخمي )كضػح الجكر، التجريب، نطع األجػر  -
كالحػافد، االتراالت كالسعمػمات، العالقات الجاخمية، الجافعية، التفاعل بيغ العامميغ 
كالسدتفيج الشيائي مغ الخجمة( عمى مدتػى االلتداـ السدتسخ لمعامميغ بقصاع بخيج القاىخة 

 الكبخى  .
ال يػجج تأثيخ لتصبيق سياسات التدػيق الجاخمي )كضػح الجكر، التجريب، نطع األجػر  -

حػافد، االتراالت كالسعمػمات، العالقات الجاخمية، الجافعية، التفاعل بيغ العامميغ كال
كالسدتفيج الشيائي مغ الخجمة( عمى مدتػى االلتداـ السعياري لمعامميغ بقصاع بخيج القاىخة 

 الكبخى  .
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 ثالثا: الدراسة السيدانية 
 أسمهب الدراسة: -3/1

التحميمي، كيتزسغ مشيج البحث، البيانات السصمػبة لمبحث يعتسج ىحا البحث عمى السشيج الػصفي 
قياسيا، كأساليب تحميل البيانات كاختبار  ككيفية البحث متغيخات البحث، كعيشة كمجتسع كمرادرىا،

 فخكض البحث، تقييع صجؽ كثبات مقاييذ البحث. كيسكغ تػضيح ذلظ عمى الشحػ اآلتي:
 أنهاع ومرادر البيانات: -3/1/1

 -ج الباحث عمى نػعيغ مغ البيانات كذلظ بيجؼ تحقيق أىجاؼ الجراسة :اعتس    
: اعتسجت ىحه الجراسة عمى مجسػعة مغ البيانات الستعمقة بالتدػيق البيانات الثانهية 3/1/1/1

الجاخمي ك االلتداـ التشطيسي كتسثمت مرادر ىحه البيانات في ما أتيح لمباحث مغ كتب كمخاجع 
ية كالجكريات العمسية السشذػرة كغيخ السشذػرة، ككحلظ كاالشالع عمى الدجالت كمقاالت عخبية كأجشب

كالتقاريخ كالشذخات كاإلحرائيات الخاصة بالقصاع محل الجراسة ككحلظ شبكة السعمػمات العالسية 
 )اإلنتخنت( كذلظ بيجؼ اختيار عيشة الجراسة كبشاء اإلشار الشطخي لمجراسة .

تتسثل في البيانات التي تع جسعيا مغ مجتسع الجراسة شبقا ألىجاؼ  :البيانات االولية 3/1/1/2
كمذكمة الجراسة ،كتع الحرػؿ عمى ىحه البيانات مغ خالؿ قائسة االستقراء السػزعة عمى العامميغ 
بقصاع بخيج القاىخة الكبخى بالسقابالت الذخرية، كتع تفخغييا كتحميميا الختبار صحة أك خصأ 

 ل لمشتائج.فخكض الجراسة كالتػص
 :مجتسع وعيشة الدراسة -3/2

يسكغ تعخيف مجتسع الجراسة مغ السشطػر اإلحرائي عمى انو جسيع السفخدات التي تسثل         
( كفي ضػء ذلظ، ك نطخا 3123الطاىخة مػضػع الجراسة كتذتخؾ في صفة معيشة أك أكثخ)إدريذ ،

تحقيق االلتداـ التشطيسي لمعامميغ بييئة البخيج ألف ىحا البحث ييتع بجراسة التدػيق الجاخمي كعالقتو ب
السرخي ، ك نطخًا العتبارات الػقت ك التكمفة ك عامل التجانذ تع االقترار في مجاؿ التصبيق 
عمى قصاع بخيج القاىخة الكبخى برفة خاصة ك يسثل ىحا القصاع في خسدة مشاشق بخيجية ىي 

ج شخؽ القاىخة ، كمشصقة بخيج جشػب القاىخة ك )مشصقة بخيج كسط كشساؿ القاىخة ، ك مشصقة بخي
مشصقة بخيج حمػاف ك مشصقة بخيج القصامية(ك يذتسل مجتسع الجراسة عمى جسيع السجيخيغ في السدتػى 
اإلداري )اإلدارة العميا كاإلدارات الػسصى ك السدتػى اإلشخافي ( ك يبمغ العجد اإلجسالي لمفئات 

 مى:الدابق تحجيجىا في كل مشصقة كسا ي
 مفخدة ،  96مشصقة بخيج كسط كشساؿ القاىخة   -2
 مفخدة ، 218مشصقة بخيج شخؽ القاىخة   -3



 

 050 

 مفخدة ، 67مشصقة بخيج جشػب القاىخة   -4
 مفخدة ،  2:مشصقة بخيج حمػاف   -5
 مفخدة. 45مشصقة بخيج القصامية   -6

( 2ي رقع )مفخدة . ك يػضح الججكؿ التال 484ك بالتالي فإف العجد اإلجسالي لسجتسع الجراسة   
 تػزيع ىحه السفخدات عمى قصاع بخيج القاىخة الكبخى محل الجراسة.

 (1جدول رقم )
 2119بيان بأعداد بعض فئات السديرين بقظاع بريد القاهرة الكبرى حتى نهاية يشاير 

 السجيخكف  السشاشق البخيجية ـ
 % العجد

 33.9 96 مشصقة بخيج كسط كشساؿ القاىخة 2
 39.8 218 شخؽ القاىخةمشصقة بخيج  3
 26 67 مشصقة بخيج جشػب القاىخة 4
 35.5 2: مشصقة بخيج حمػاف 5
 2.: 45 مشصقة بخيج القصامية 6

 211 484 اإلجسالي
 م.2119: اإلدارة العامة لمسعمهمات ودعم اتخاذ القرار ، بهيئة البريد السرري ، يشاير السردر 

كنطخًا لرغخ حجع مفخدات مجتسع السجيخيغ بقصاع بخيج القاىخة الكبخى فإنو سيعتسج الباحث عمى   
أسمػب الحرخ الذامل في استقراء مفخدات السجتسع )سيتع دراسة جسيع مفخدات ىحا السجتسع (. 

 ( تػزيع مفخدات الجراسة كفقًا لمسدتػى اإلداري.3ك يػضح الججكؿ التالي رقع )
 (2جدول )

 هزيع مفردات الدراسة وفقًا لمسدتهى اإلداري ت
مشصقة بخيج  السدتػى اإلداري  ـ

كسط 
كشساؿ 
 القاىخة

مشصقة 
بخيج 
شخؽ 
 القاىخة

مشصقة 
بخيج 

جشػب 
 القاىخة

مشصقة 
بخيج 
 حمػاف

مشصقة 
بخيج 

 القصامية

 اإلجساؿ

 6 2 2 2 2 2 اإلدارة العميا 2
 56 8 : 9 22 21 اإلدارات الػسصى  3
 434 37 92 58 6: 85 اإلشخافي السدتػى  4

 484 45 2: 67 218 96 اإلجساؿ
 : مغ إعجاد الباحث. السرجر                              
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 اداة واسمهب جسع البيانات: 3/3
أداة البحث الخئيدية ليحه الجراسة تتسثل في قائسة االستقراء السػجية الى السجيخيغ بقصاع     

بخيج القاىخة الكبخى محل الجراسة مغ خالؿ السقابمة الذخرية مع السدتقرى مشيع  بيجؼ  بقصاع
اشتسمت القائسة عمى ثالثة أجداء اسة كالسداعجة في حل السذكمة ، ك جسع البيانات لتحقيق أىجاؼ الجر 

 ىي  :
لدبعة، كالتي الجدء األكؿ: يتزسغ مجسػعة مغ األسئمة السػجية لقياس التدػيق الجاخمي بأبعاده ا•

(، االتراالت 27-22كالحػافد ) (، نطع األجػر21-6(، التجريب )5-2قدست إلى كضػح الجكر )
عل بيغ العامميغ (، التفا49-43(، الجافعية )42-37( ، العالقات الجاخمية )36-28السعمػمات )ك 
 ة.                 (عبار 57(، كبحلظ يكػف مجسػع الجدء االكؿ )57-:4السدتفيج الشيائي مغ الخجمة )ك 
الجدء الثاني : يتزسغ مجسػعة مغ األسئمة السػجية لقياس االلتداـ التشطيسي بأبعاده الثالثة، كالتي •

(، 28-24(، االلتداـ السعياري )23-8(، االلتداـ السدتسخ )7-2قدست إلى االلتداـ العاشفي )
 (عبارة.  28كبحلظ يكػف مجسػع الجدء الثاني )

سػغخافية، التي تتعمق بػػػػػػػ :  يتزسغ مجسػعة مغ األسئمة الخاصة بالستغيخات الجيالجدء الثالث•
الشػع، العسخ، الحالة االجتساعية، السؤىل العمسي، السدتػى اإلداري، ك سشػات الخبخة (، كتع قياس )

مة ىحه الخرائز لجى السدتقري مشيع مغ خالؿ استخجاـ األسئمة السغمقة ك ذات االستجابات البجي
السحجدة مدبقًا، حيث يقـػ السدتقرى مشو باختيار إجابة كاحجة فقط تعبخ عغ الخاصية السصمػب 

 قياسيا.
 متغيرات البحث وأساليب القياس: -3/4
لقياس التدػيق الجاخمي اعتسج الباحث عمى مقياس  التدهيق الداخمي )كستغير مدتقل(: -3/4/1

(عبارة تعكذ سبعة أبعاد لمتدػيق الجاخمي 57( كيتكػف السقياس مغ ) 3126)خمف ، داليا دمحم ، 
)كضػح الجكر، التجريب، نطع األجػر كالحػافد، االتراالت ك السعمػمات، العالقات الجاخمية، 

ج الشيائي مغ الخجمة (،كذلظ لقياس مجى إدراؾ العامميغ الجافعية، التفاعل بيغ العامميغ كالسدتفي
بقصاع بخيج القاىخة الكبخى ألبعاد التدػيق الجاخمي ، كتع تعجيل بعس العبارات بسا يتػافق مع مجاؿ 

(،حيث 6-2تصبيق الجراسة، كتع االستعانة بسقياس ليكخت لمسػافقة كعجـ السػافقة كالستجرج مغ )
( إلى أقرى درجات السػافقة 6رجات عجـ السػافقة ، بيشسا يذيخ الخقع )(الى أقرى د2يذيخ الخقع )

 ، مع كجػد درجة حيادية في مشترف القياس.
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نقاًل  3117اعتسج الباحث عمى مقياس ) الرباغ ،  االلتزام التشظيسي )الستغير التابع (: -3/4/2
( لقياس مدتػى االلتداـ التشطيسي لمعامميغ بقصاع القاىخة الكبخى  Meyer and Allen, 1990عغ 

(عبارة تجدج أبعاد االلتداـ التشطيسي ، كتع تعجيل بعس العبارات بسا 28،كيتكػف السقياس مغ )
-2يتػافق مع مجاؿ تصبيق الجراسة، كفيسا يتعمق بالقياس تع استخجاـ مقياس ليكخت الستجرج مغ )

(الى أقرى درجات السػافقة ،مع 6(الى أقرى درجات عجـ السػافقة ، كالخقع )2(حيث يذيخ الخقع )6
 كجػد درجة حيادية في مشترف السقياس.

 أساليب تحميل البيانات واختبار فروض البحث: -3/5
قاـ الباحث باختبار فخكض البحث باستخجاـ عجة اختبارات إحرائية؛ تتػافق مع أساليب التحميل 

 AMOS Ver.23 & SPSS)خالؿ حدمة البخامج اإلحرائية الجاىدة  السدتخجمة، كذلظ مغ 
Ver.23):  

 أساليب تحميل البيانات: -3/5/1
 تتسثل أساليب تحميل البيانات السدتخجمة في البحث فيسا يأتي:

تع استخجاـ أسمػب معامل :  Alpha Correlation Cofficient أسمهب معامل االرتباط ألفا -
التحقق مغ درجة االعتسادية كالثبات في السقاييذ متعجدة السحتػى، كلقج تع االرتباط ألفا بغخض 

اختيار ىحا األسمػب اإلحرائي لتخكيده عمى درجة التشاسق الجاخمي بيغ الستغيخات التي يتكػف مشيا 
 السقياس الخاضع لالختبار.

يغ متغيخات تع استخجامو لقياس العالقة ب: Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسهن  -
 البحث لتحجيج نػع كقػة العالقة بيغ تمظ الستغيخات.

كتع : method & SEM  Path Analysis أسمهب تحميل السدار ونسهذج السعادلة الهيكمية -
 استخجامو الختبار فخكض البحث الحالي. 

 الهصف اإلحرائي واألهسية الشدبية : -3/6
فيسا يمى عخض لشتائج الػصف اإلحرائي كدراسة األىسية الشدبية كذلظ عمى مدتػى         

 األبعاد الخئيدية ، كقج جاءت الشتائج عمى الشحػ التالي :
الججكؿ التالي يعخض نتائج الػصف اإلحرائي ككحلظ  أبعاد سياسات التدهيق الداخمي : 3/6/1

د الجاخمية لدياسات التدػيق الجاخمي كقج جاءت األىسية الشدبية كذلظ عمى مدتػى كافة األبعا
 الشتائج عمى الشحػ التالي :
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 ( : نتائج الهصف اإلحرائي واألهسية الشدبية ألبعاد سياسات التدهيق الداخمي3جدول رقم )
 الهسط  أبعاد سياسات التدهيق الداخمى م

 الحدابى
 اإلنحراف 
 السعيارى 

 معامل اإلختالف
% 

 الترتيب

 4 9:.29 1.825 4.878 الجكركضػح  -2
 2 :28.9 1.813 :3:.4 التجريب -3
 6 38.56 3::.1 4.724 نطع األجػر كالحػافد -4
 3 39.:2 1.859 4.988 االتراالت كالسعمػمات -5
 7 35.14 1.917 4.468 العالقات الجاخمية -6
 8 4:.32 1.828 :4.37 الجافعية -7
 التفاعل بيغ العامميغ كالسدتفيج  -8

 الشيائي مغ الخجمة
4.737 1.672 26.:4 5 

 أكجت نتائج الججكؿ الدابق عمى أف أىع األبعاد جاءت عمى الشحػ التالي :
 التجريب . -
 االتراالت كالسعمػمات . -
 كضػح الجكر .  كقج تديل التختيب  البعج الخاص بالجافعية . -

 التشظيسي:أبعاد االلتزام  3/6/2
الججكؿ التالي يعخض نتائج الػصف اإلحرائي ككحلظ األىسية الشدبية كذلظ عمى مدتػى كافة   

 األبعاد الجاخمية ألبعاد االلتداـ التشطيسي كقج جاءت الشتائج عمى الشحػ التالي :
 ( : نتائج الهصف اإلحرائي واألهسية الشدبية ألبعاد االلتزام التشظيسي4جدول رقم )

 الهسط أبعاد االلتزام التشظيسي م
 الحدابي

 االنحراف
 السعياري 

 معامل االختالف
 الترتيب %

 2    28.14 :1.77 38:.4 االلتداـ العاشفي -2
 3 28.97 :1.79 4.966 االلتداـ السدتسخ -3
 4 24.:2 1.7:7 4.751 االلتداـ السعياري  -4

 جاءت عمى الشحػ التالي :أكجت نتائج الججكؿ الدابق عمى أف أىع األبعاد 
 االلتداـ العاشفي. -
 االلتداـ السدتسخ. كقج تديل التختيب  البعج الخاص بااللتداـ السعياري . -
 نتائج اختبار صحة فروض الدراسة:: -3/7
 فيسا يمى عخض لشتائج اختبار صحة فخضيات كالتي جاءت عمى الشحػ التالي : 
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 : نتائج اختبار صحة الفرض األول -3/7/1
  الختبار صحة الفخض األكؿ القائل "ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية مغ حيث

اتجاىات العامميغ بقصاع بخيج القاىخة الكبخى نحػ تصبيق سياسات التدػيق الجاخمي كفقا 
الختالؼ خرائريع الذخرية كالػضيفية ) الشػع ، كالعسخ ، كالحالة االجتساعية ، 

داري ، كسشػات الخبخة (. سػؼ يقـػ الباحث بإستخجاـ كالسؤىل العمسي ، كالسدتػى اإل
 األساليب اإلحرائية التالية: 

 - . الػصف اإلحرائي لمبيانات 
 - . اختبار "ت" لعيشتيغ مدتقمتيغ 
 -  تحميل التبايغ فى اتجاه كاحج . كفيسا يمى عخض لشتائج اختبار صحة الفخض

 األكؿ مغ حيث :
يعخض نتائج االختالفات حػؿ متغيخات كأبعاد سياسات  الججكؿ التالى الشػع : - أ

 التدػيق الجاخمي مغ حيث الشػع .
 ( مجى اإلختالفات حػؿ متغيخات كأبعاد سياسات التدػيق الجاخمي مغ حيث الشػع6ججكؿ رقع )

  ـ
 أبعاد سياسات

 التدػيق الجاخمي

 
 الشػع

 قيسة اختبار الػصف اإلحرائي
"ت" 

)د.ح=
482) 

 
مدتػى 
 الجاللة

 
 التعميق

الػسط 
 الحدابي

 االنحخاؼ
 السعياري 

 فتخة الثقة  لمستػسط
 %6:بػاقع 

 1.837 1.461 (4.95, :4.7) :1.82 4.882 ذكخ )ذ( كضػح الجكر -2
 )غيخ دالو(

 ذ=أ
 (5.12، 4.53) 1.764 4.825 أنثى)أ(

 1.535 1.912 (5.12، 4.97) 1.815 47:.4 ذكخ )ذ( التجريب -3
 )غيخ دالو(

 ذ=أ
 (5.23، 4.61) 1.786 4.921 أنثى)أ(

نطع األجػر  -4
 كالحػافد

 1.452 64:.1 (4.84، 4.63) 97:.1 4.736 ذكخ )ذ(
 )غيخ دالو(

 ذ=أ
 (2:.4، 3:.4) 2.191 4.524 أنثى)أ(

اإلتراالت  -5
 كالسعمػمات

 1.237 2.643 (7:.4، 4.92) 1.852 4.9:3 ذكخ )ذ(
 دالو()غيخ 

 ذ=أ
 (5.13، 4.36) 1.949 4.746 أنثى)أ(

العالقات  -6
 الجاخمية

 1.442 85:.1 (4.56، 4.39) 1.924 4.478 ذكخ )ذ(
 )غيخ دالو(

 ذ=أ
 (4.61، 3.98) 1.796 4.2:2 أنثى)أ(

 92:.1 1.134 (4.46، :4.2) 1.832 :4.37 ذكخ )ذ( الجافعية -7
 )غيخ دالو(

 ذ=أ
 (4.67، 7:.3) 1.768 4.376 أنثى)أ(

التفاعل بيغ  -8
العامميغ كالسدتفيج 
الشيائى مغ 

 الخجمة

 1.653 1.722 (4.79، 4.68) :1.66 4.742 ذكخ )ذ(
 )غيخ دالو(

 ذ=أ
 (4.93، 4.39) 1.716 4.665 أنثى)أ(

أكجت الشتائج بالججكؿ الدابق عمى عجـ كجػد فخكؽ دالو احرائيا عمى مدتػى كافة أبعاد سياسات التدػيق 
اناث( حيث أكج عمى ذلظ جسيع قيع اختبار "ت" لعيشتيغ مدتقمتيغ ، ككحلظ  -الجاخمي مغ حيث الشػع )ذكػر 
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 الدابق.قيع مدتػى الجاللة السراحبة لكل مشيا كأيزا الػصف اإلحرائي بالججكؿ 
الججكؿ التالي يعخض نتائج االختالفات حػؿ متغيخات كأبعاد سياسات  التػزيع العسخى: - ب

  التدػيق الجاخمي مغ حيث تػزيع العسخ .
 ( مجى اإلختالفات حػؿ متغيخات كأبعاد سياسات التدػيق الجاخمي مغ حيث فئات العسخ7ججكؿ رقع ) 
 أبعاد سياسات

 التدػيق الجاخمي
 

 فئات العسخ
 قيسة اختبار"ؼ" الػصف اإلحرائى

، 4)د.ح=
47:) 

 
مدتػى 
 الجاللة

الػسط 
 الحدابي

اإلنحخاؼ 
 السعيارى 

فتخة الثقة لمستػسط  
 %6:بػاقع 

كضػح  -2
 الجكر

  (:5.1، 4.64) 1.763 4.924 41أقل مغ 
1.329 

 

 
1.995 

 (:4.9، 4.69) 1.893 4.848 -41 )غيخ دالو(
51- 4.911 1.827 (4.78 ،4.:3) 
 (4.98، 4.73) 1.782 4.857 فأكثخ61

  (5.42، 4.87) 1.764 5.153 41أقل مغ  التجريب -3
1.:27 

 
1.544 

 )غيخ دالو(
41- 4.988 1.857 (4.83 ،5.14) 
51- 4.999 1.833 (4.88 ،5.12) 
 (5.23، 4.99) :1.75 5.111 فأكثخ61

نطع األجػر  -4
 كالحػافد

  (5.31، 4.63) 1.8:6 4.972 41مغ أقل 
2.637 

 
1.318 

 )غيخ دالو(
41- 4.562 2.184 (4.34 ،4.77) 
51- 4.76: 2.112 (4.59 ،4.94) 
 (4.92، 4.58) 48:.1 4.757 فأكثخ61

اإلتراالت  -5
 كالسعمػمات

  (5.22، 4.73) 1.696 4.981 41أقل مغ 
1.522 

 
1.856 

 )غيخ دالو(
41- 4.921 1.898 (4.76 ،4.:7) 
51- 4.9:1 1.886 4.87 ،5.13) 
 (5.16، :4.8 1.825 33:.4 فأكثخ61

العالقات  -6
 الجاخمية

 
 

  (4.61، :3.9) 1.844 4.2:5 41أقل مغ 
1.457 

 
 

 
1.8:3 

 )غيخ دالو(
 

41- 4.476 1.75: (4.35 ،4.61) 
51- 4.481 1.:26 (4.33 ،4.63) 
 (4.62، 4.33) 1.924 4.479 فأكثخ61

  (4.38، 3.83) :1.76 4.111 41أقل مغ  الجافعية -7
 

3.312 
 

 
1.199 

)دالو 
 ( 1.2عشج

41- 4.359 1.775 (4.23 ،4.49) 
51- 4.47: 1.829 (4.35 ،4.5:) 
 (4.47، :4.1) 1.868 4.336 فأكثخ61

بيغ  التفاعل -8
العامميغ 

 كالسدتفيج الشيائى
 الخجمة مغ

  (4.83، 4.46) 1.556 4.648 41أقل مغ 
1.725 

 
1.717 

 )غيخ دالو(
41- 4.692 1.737 (4.56 ،4.82) 
51- 4.768 1.625 (4.68 ،4.86) 
 (4.86، 4.65) 1.692 4.759 فأكثخ61
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 (لمسقارنات الستعددة والخاص ببعد الدافعيةL.S.D(:نتائج اختبار الحداألدنى لمفروق)7جدول )

 فأكثر51 -41 -31 31أقل من  فئات العسر

 (2)1.335 (2)*:1.47 (2)1.359 - 41أقل مغ 

41-  - 1.234(2) 1.134(2) 

51-   - 1.256(2) 

 -    فأكثخ61

 *تذيخ الى معشػية الفخكؽ بيغ السجسػعتيغ        
الفئات العسخية مغ حيث أكجت الشتائج بالججكليغ الدابقيغ عمى كجػد فخكؽ ذات داللة احرائية بيغ 

( مسا يؤكج عمى داللتيا  3.312بعج الجافعية حيث بمغت قيسة اختبار "ؼ" )ؼ السحدػبة =
(، كبإجخاء 5/7راجع ججكؿ )  –( :47، 4كذلظ بجرجات حخية ) 1.2اإلحرائية عشج مدتػى 

(  عمى 61<-51( ، )41اختبار الحج األدنى لمفخكؽ تبيغ أف ىحه الفخكؽ تقع بيغ الفئتيغ )أقل مغ 
( ، كقج أكج الػصف اإلحرائى عمى أف ىحه الفخكؽ لرالح الفئة 5/8راجع ججكؿ ) -التختيب  

األخيخة . أما عغ نتائج باقى األبعاد فقج أكجت الشتائج عمى عجـ كجػد فخكؽ دالة احرائيا ،كىػ ما 
اه ، ككحلظ قيع مدتػى أكجت عميو قيع اختبار"ؼ" الخاصة بشتائج ججاكؿ تحميل التبايغ احادى اإلتج

 الجاللة السراحبة لكل مشيا كأيزا نتائج الػصف اإلحرائى بالججكؿ الدابق .

اإلختالفات حػؿ متغيخات كأبعاد  الججكؿ التالي يعخض نتائج الحالة اإلجتساعية : - ج

 سياسات التدػيق الجاخمى مغ حيث الحالة اإلجتساعية .
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 متغيرات وأبعاد سياسات التدهيق الداخمي من حيث الحالة االجتساعية( مدى االختالفات حهل 8جدول رقم )
 أبعاد سياسات

التدػيق 
 الجاخمى

 
الحالة 

 اإلجتساعية

 قيسة اختبار"ؼ" الػصف اإلحرائى
، 4)د.ح=
47:) 

 
مدتػى 
 الجاللو

الػسط 
 الحدابى

اإلنحخاؼ 
 السعيارى 

فتخة الثقة لمستػسط  
 %6:بػاقع 

كضػح  -2
 الجكر

  (5.62، 4.79) :1.88 5.1:5 أعدب
2.652 

 

 
1.314 

 (4.96، 4.79) 1.836 4.877 متدكج )غيخ دالو(
 (5.25، 4.54) 1.873 4.899 مصمق
 (4.93، 4.58) 1.679 4.756 أرمل

  (:5.4، :4.8) 1.672 5.1:5 أعدب التجريب -3
2.168 

 
1.478 

 )غيخ دالو(
 (5.12، 4.96 :1.82 :3:.4 متدكج
 (5.12، :4.4) :1.76 4.811 مصمق
 (5.28، 4.88) 1.761 84:.4 أرمل

نطع  -4
األجػر 
 كالحػافد

  (5.29، 4.38) 1.962 :4.83 أعدب
1.8:5 

 
1.5:9 

 )غيخ دالو(
 (4.81، 4.58) 2.139 4.694 متدكج
 (7:.4، 4.21) 28:.1 4.644 مصمق
 (5.17، 4.67) :1.91 4.925 أرمل

5- 
اإلتراالت 
 كالسعمػمات

  (5.26، 4.37) :1.93 4.819 أعدب
1.947 

 
1.586 

 )غيخ دالو(
 (7:.4، :4.8) 1.857 4.989 متدكج
 (5.24، 4.47) 1.936 4.855 مصمق
 (5.32، 4.89) 1.7:9 6::.4 أرمل

العالقات  -6
 الجاخمية

  (5.26، 4.37) 1.966 4.476 أعدب
1.378 

 
1.95: 

 )غيخ دالو(
 (7:.4، :4.8) 1.919 :4.35 متدكج
 (4.55، 4.47) 1.949 4.386 مصمق
 (5.32، 4.89) 1.899 4.561 أرمل

  (4.86، 4.21) 1.724 :4.53 أعدب الجافعية -7
2.992 

 

 
1.243 

 )غيخ دالو(
 (4.43، 4.27) 1.821 4.358 متدكج
 (4.46، 3.89) 1.722 4.175 مصمق
 (4.82، 4.31) 1.928 4.566 أرمل

التفاعل بيغ  -8
العامميغ 
كالسدتفيج 

الشيائى مغ 
 الخجمة

  (:5.1، 4.52) 1.748 4.861 أعدب
2.169 

 
1.478 

 )غيخ دالو(
 (4.78، 4.64) 1.671 4.715 متدكج
 (4.99، 4.44) 1.6:2 7.717 مصمق
 (1:.4، 4.69) 1.634 4.855 أرمل

الدابق عمى عجـ كجػد فخكؽ دالو احرائيا عمى مدتػى كافة أبعاد سياسات أكجت الشتائج بالججكؿ 
التدػيق الجاخمي مغ حيث الحالة االجتساعية  حيث أكج عمى ذلظ جسيع قيع اختبار "ؼ" الخاصة 
بشتائج ججاكؿ تحميل التبايغ عمى مدتػى كافة أبعاد سياسات التدػيق الجاخمي ، ككحلظ قيع مدتػى 

 لكل مشيا كأيزا الػصف اإلحرائي بالججكؿ الدابق . الجاللة السراحبة
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االختالفات حػؿ متغيخات كأبعاد سياسات  الججكؿ التالى يعخض نتائج السدتػى التعميسى : - د
 التدػيق الجاخمي مغ حيث السؤىل العمسي.

 العمسي( مدى االختالفات حهل متغيرات وأبعاد سياسات التدهيق الداخمي من حيث السؤهل 9جدول رقم )
 أبعاد سياسات

التدػيق 
 الجاخمى

 
 السؤىل العمسى

قيسة اختبار  الػصف اإلحرائى
 "ؼ"

، 3)د.ح=
481) 

 
مدتػى 
 الجاللو

الػسط 
 الحدابى

اإلنحخاؼ  
 السعيارى 

فتخة الثقة لمستػسط  
 %6:بػاقع 

كضػح  -2
 الجكر

  (8:.4، 4.61) 1.869 4.849 أقل مغ الجامعى
1.167 

 
1.:57 
 دالو()غيخ 

 (4.96، 4.79) 1.831 4.885 مؤىل جامعى
 (5:.4، 4.68) 1.775 4.866 دراسات عميا

  (5.26، 4.78) 1.875 22:.4 أقل مغ الجامعى التجريب -3
1.818 

 
1.5:5 

 )غيخ دالو(
 (5.14، 4.98) 1.754 62:.4 مؤىل جامعى
 (5.15، 4.73) 1.871 4.938 دراسات عميا

نطع  -4
األجػر 
 كالحػافد

  (4.78، 4.22) 1.998 4.4:5 أقل مغ الجامعى
5.:66 

1.119 
)دالو 

 (1.12عشج
 (4.92، :4.6) 74:.1 4.816 مؤىل جامعى
 (4.72، ::.3) :2.24 ::4.3 دراسات عميا

5- 
اإلتراالت 
 كالسعمػمات

  (::.4، :4.5) 1.894 4.854 أقل مغ الجامعى
1.933 

 
1.551 
 دالو()غيخ 

 (::.4، 4.92) 1.849 12:.4 مؤىل جامعى
 (5.18، 4.75) :1.87 4.968 دراسات عميا

العالقات  -6
 الجاخمية

  (4.72، 4.18) 1.971 4.457 أقل مغ الجامعى
1.:87 

 
1.489 

 )غيخ دالو(
 (4.53، 4.35) 1.922 4.443 مؤىل جامعى
 (4.81، 4.41) 1.848 4.611 دراسات عميا

  (4.62، 4.15) 1.858 4.383 أقل مغ الجامعى الجافعية -7
1.426 

 
1.841 

 )غيخ دالو(
 (4.48، 4.31) 1.838 4.393 مؤىل جامعى
 (4.49، 4.13) 1.756 4.2:8 دراسات عميا

التفاعل بيغ  -8
العامميغ كالسدتفيج 
الشيائى مغ 

 الخجمة

  (4.76، 4.45) 1.5:9 4.5:8 أقل مغ الجامعى
2.854 

 
1.287 

 )غيخ دالو(
 (4.83، :4.6) 1.671 4.767 مؤىل جامعى
 (4.85، 4.52) 1.713 4.682 دراسات عميا
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( لمسقارنات الستعددة والخاص ببعد نظم L.S.D( : نتائج اختبار الحد األدنى لمفروق )11جدول )
 األجهر والحهافز

 عميادراسات  مؤهل جامعى أقل من الجامعى السؤهل العمسى

 (2)1.1:7 (2)1.422 - أقل مغ الجامعى

 *(2)1.517 -  مؤىل جامعى

 -   دراسات عميا
 *تذيخ الى معشػية الفخكؽ بيغ السجسػعتيغ  .                             

 ( تذيخ الى الفخؽ بيغ متػسصي السجسػعتيغ .2)

أكجت الشتائج بالججكليغ الدابقيغ عمى كجػد فخكؽ ذات داللة احرائية بيغ السؤىل العمسي مغ حيث 
( مسا يؤكج عمى  66:.5بعج نطع األجػر كالحػافد حيث بمغت قيسة اختبار "ؼ" )ؼ السحدػبة =

(، :/5راجع ججكؿ ) –( 481، 3كذلظ بجرجات حخية ) 1.12داللتيا اإلحرائية عشج مدتػى 
ء اختبار الحج األدنى لمفخكؽ تبيغ أف ىحه الفخكؽ تقع بيغ الفئتيغ )أصحاب السؤىالت كبإجخا

(  ، كقج أكج الػصف 5/21راجع ججكؿ ) -الجامعية مع الحاصميغ عمى الجراسات العميا 
اإلحرائى عمى أف ىحه الفخكؽ لرالح أصحاب السؤىالت الجامعية . أما عغ نتائج باقى األبعاد 

ج عمى عجـ كجػد فخكؽ دالة احرائيا ،كىػ ما أكجت عميو قيع اختبار"ؼ" الخاصة فقج أكجت الشتائ
بشتائج ججاكؿ تحميل التبايغ احادى اإلتجاه ، ككحلظ قيع مدتػى الجاللة السراحبة لكل مشيا كأيزا 

 نتائج الػصف اإلحرائى بالججكؿ الدابق .

ختالفات حػؿ متغيخات كأبعاد اإل الججكؿ التالي يعخض نتائج السدتػى اإلدارى : - ق      

 سياسات التدػيق الجاخمي مغ حيث السدتػى اإلداري .
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( مدى االختالفات حهل متغيرات وأبعاد سياسات التدهيق الداخمي من حيث 11جدول رقم )
 السدتهى اإلداري 

أبعاد  ـ
 سياسات
التدػيق 
 الجاخمى

 
 السدتػى 
 اإلدارى 

قيسة  الػصف اإلحرائى
 اختبار

 "ت"
 )د.ح(

 
مدتػى 
 الجاللة

 
 التعميق

الػسط 
 الحدابى

اإلنحخاؼ 
 السعيارى 

فتخة الثقة  
 لمستػسط

 %6:بػاقع 
كضػح  -2

 الجكر
مجيخيغ        

 -عميا
 كسصى)ـ(

4.961 1.88: (4.74 ،5.18) 1.988 
(482) 

1.988 
 )غيخ دالو(

 ـ=ع

مجيخيغ 
 إشخافي)ع(

4.866 .1816 (4.79 ،4.94) 
مجيخيغ         التجريب -3

 -عميا
 كسصى)ـ(

4.864 1.816 (4.66 ،4.:6) 2.:16 
(482) 

1.169 
)دالو 

 (1.2عشج
 ع<ـ

مجيخيغ 
 إشخافي)ع(

4.:67 1.811 (4.99 ،5.14) 
نطع  -4

األجػر 
 كالحػافد

مجيخيغ        
 -عميا

 كسصى)ـ(
4.274 2.24: (3.93 ،4.61) 3.:4: 

(69) 
1.112 

)دالو 
 (1.12عشج

 ع<ـ

مجيخيغ 
 إشخافي)ع(

4.796 1.:51 (4.69 ،4.8:) 
اإلتراالت  -5

 كالسعمػمات
مجيخيغ        

 -عميا
 كسصى)ـ(

4.849 1.823 (4.64 ،4.:5) 2.52: 
(482) 

1.268 
 )غيخ دالو(

 ـ=ع

مجيخيغ 
 إشخافي)ع(

4.9:: 1.862 (4.93 ،4.:9) 
العالقات  -6

 الجاخمية
مجيخيغ        

 -عميا
 كسصى)ـ(

4.444 1.814 (4.24 ،4.64) 1.334 
(482) 

1.935 
 )غيخ دالو(

 ـ=ع

مجيخيغ 
 إشخافي)ع(

4.472 1.933 (4.38 ،4.56) 
مجيخيغ)ـ(  الجافعية -7

مجيخيغ        
 -عميا

 كسصى)ـ(

4.328 1.88: (4.11 ،4.55) 1.659 
(482) 

1.695 
 )غيخ دالو(

 ـ=ع

مجيخيغ 
 إشخافي)ع(

4.388 1.818 (4.2: ،4.46) 
التفاعل  -8

بيغ 
العامميغ 
كالسدتفيج 

الشيائى مغ 
 الخجمة

مجيخيغ)ـ( 
مجيخيغ        

 -عميا
 كسصى)ـ(

4.761 1.63: (4.61 ،4.91) 1.431 
(482) 

1.85: 
 )غيخ دالو(

 ـ=ع

مجيخيغ 
 إشخافي)ع(

4.734 1.678 (4.67 ،4.79) 

داللة احرائية بيغ استجابات عيشة البحث أكجت الشتائج بالججكؿ الدابق عمى كجػد فخكؽ ذات 
 حدب السدتػى اإلداري مغ حيث كل مغ :

( مسا يؤكج عمى داللتيا  16:.2التجريب : حيث بمغت قيسة اختبار "ت" )ت السحدػبة = -
( ، ك قج أكج الػصف اإلحرائي 482كذلظ بجرجات حخية ) 1.2اإلحرائية عشج مدتػى 

ات عيشة السجيخيغ في السدتػى اإلداري اإلشخافي ، عمى أف ىحه  الفخكؽ لرالح استجاب
فقط الستجابات السجيخيغ  4.864مقابل   67:.4حيث بمغ الػسط الحدابي الستجاباتيع 
 في السدتػيات االدرية العميا كالػسصى .
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( مسا يؤكج  :4:.3نطع األجػر كالحػافد: حيث بمغت قيسة اختبار "ت" )ت السحدػبة =  -
( ، ك قج أكج 482كذلظ بجرجات حخية ) 1.12ة عشج مدتػى عمى داللتيا اإلحرائي

الػصف اإلحرائي ، عمى أف ىحه  الفخكؽ كاالختالفات لرالح استجابات عيشة السجيخيغ 
مقابل   4.796في السدتػى اإلداري اإلشخافي حيث بمغ الػسط الحدابى الستجاباتيع 

عميا كالػسصى . أما عغ باقي فقط الستجابات السجيخيغ في السدتػيات اإلدارية ال 4.274
األبعاد األخخى فقج أكجت قيع اختبار "ت" عمى عجـ كجػد فخكؽ دالو احرائيا بيغ 
استجابات السجراء في جسيع السدتػيات اإلدارية  ، ككحلظ قيع مدتػى الجاللة السراحبة ، 

 ككحلظ الػصف اإلحرائي لتمظ األبعاد .
االختالفات حػؿ متغيخات كأبعاد سياسات  يعخض نتائجالججكؿ التالي  سشػات الخبخة : - ك   

 التدػيق الجاخمي مغ حيث سشػات الخبخة .
 ( مدى االختالفات حهل متغيرات وأبعاد سياسات التدهيق الداخمي من حيث سشهات الخبرة12جدول رقم )

 أبعاد سياسات
 التدػيق الجاخمى

 
 سشػات الخبخة

  الػصف اإلحرائى
 قيسة اختبار "ؼ"

 (481، 3=)د.ح

 
اإلنحخاؼ   الػسط الحدابى مدتػى الجاللو

 السعيارى 
فتخة الثقة 
لمستػسط  بػاقع 

:6% 
  (2:.4، 4.38) 1.898 4.698 21أقل مغ  كضػح الجكر -2

2.113 
 

1.479 
 )غيخ دالو(

21- 4.86: 1.775 (4.75 ،4.98) 
 (1:.4، 4.81) 1.848 4.8:7 فأكثخ31

  (2:.4، 4.41) 1.858 :4.71 21أقل مغ  التجريب -3
8.578 

 
1.112 

 (1.12)دالو عشج
21- 4.927 1.821 (4.81 ،4.:5) 
 (5.24، 6:.4) 1.782 5.154 فأكثخ31

  (:4.7، 3.92) :2.19 4.361 21أقل مغ  نطع األجػر كالحػافد -4
6.8:3 

 
1.114 

 (1.12)دالو عشج
21- 4.571 2.144 (4.39 ،4.74) 
 (:4.9، 4.74) 39:.1 :4.86 فأكثخ31

اإلتراالت  -5
 كالسعمػمات

  (2:.4، 4.47) 1.786 4.752 21أقل مغ 
4.381 

 
1.14: 

 (1.16)دالو عشج
21- 4.911 1.869 (4.78 ،4.:4) 
 (5.17، 4.96) 1.852 69:.4 فأكثخ31

  (4.76، 6:.3) 1.989 4.412 21أقل مغ  العالقات الجاخمية -6
2.629 

 
1.332 

 )غيخ دالو(
21- 4.382 1.844 (4.25 ،4.4:) 
 (4.65، 4.41) 1.953 4.532 فأكثخ31

  (:4.6، 4.14) 1.796 4.424 21أقل مغ  الجافعية -7
1.725 

 
1.653 

 )غيخ دالو(
21- 4.326 1.812 (4.1: ،4.44) 
 (4.51، 4.31) 1.843 ::4.3 فأكثخ31

التفاعل بيغ العامميغ  -8
كالسدتفيج الشيائى مغ 

 الخجمة

  (4.79، 4.34) 1.663 4.568 21أقل مغ 
2.422 

 
1.382 

 )غيخ دالو(
21- 4.741 1.635 (4.65 ،4.83) 
 (4.84، 4.68) 1.695 4.756 فأكثخ31

 
  



 

 012 

الخاصة ببعض متغيرات   ( لمسقارنات الستعددةL.S.D( نتائج اختبار الحد األدنى لمفروق )13جدول رقم )
 و أبعاد سياسات التدهيق الداخمي من حيث سشهات الخبرة

 أبعاد سياسات
 التدػيق الجاخمى

 
 سشػات الخبخة

 
 21أقل مغ 

 
21- 

 
 فأكثخ31

 (*2)1.545 (2)1.319 - 21أقل مغ  التجريب -3
21-  - 1.337(2*) 
 -   فأكثخ31

 (*2):1.61 (2)1.321 - 21أقل مغ  نطع األجػر كالحػافد -4
21-  - 1.3::(2*) 
 -   فأكثخ31

 (*2)1.427 (2):1.26 - 21أقل مغ  اإلتراالت كالسعمػمات -5
21-  - 1.268(2) 
 -   فأكثخ31

 ( تذيخ الى الفخؽ بيغ متػسصي السجسػعتيغ .2)         *تذيخ الى كجػد فخكؽ دالو بيغ السجسػعتيغ .
أكجت الشتائج بالججكليغ الدابقيغ عمى كجػد فخكؽ ذات داللة احرائية بيغ استجابات عيشة       

 بحث مغ حيث األبعاد الثالث التالية  :                                                               
عمى داللتيا  ( مسا يؤكج 8.578التجريب : حيث بمغت قيسة اختبار "ؼ" )ؼ السحدػبة = -  

( ، كبإجخاء 5/23راجع ججكؿ )  –( 481، 3كذلظ بجرجات حخية ) 1.12اإلحرائية عشج مدتػى 
( ، كىى األقل خبخة مقارنة 21اختبار الحج األدنى لمفخكؽ تبيغ أف ىحه الفخكؽ تقع بيغ )أقل مغ 

قج أكج ( ، ك 5/24راجع ججكؿ ) -فأكثخ( مغ ذكى الخبخات عمى التختيب  31، - 21بكل مغ )
 الػصف اإلحرائى عمى أف ىحه الفخكؽ لرالح الفئتيغ األخيختيغ .

( مسا يؤكج عمى  6.8:3نطع األجػر كالحػافد: حيث بمغت قيسة اختبار "ؼ" )ؼ السحدػبة =-
(، 5/23راجع ججكؿ )  –( 481، 3كذلظ بجرجات حخية ) 1.12داللتيا اإلحرائية عشج مدتػى 

كىى األقل   –( 21فخكؽ تبيغ أف ىحه الفخكؽ تقع بيغ الفئة )أقل مغ كبإجخاء اختبار الحج األدنى لم
( ، 5/24راجع ججكؿ ) -فأكثخ( مغ ذكى الخبخات عمى التختيب  31، - 21خبخة مقارنة بكل مغ )

 كقج أكج الػصف اإلحرائى عمى أف ىحه الفخكؽ لرالح الفئتيغ األخيختيغ .
( مسا يؤكج عمى  4.381ر "ؼ" )ؼ السحدػبة =اإلتراالت كالسعمػمات: حيث بمغت قيسة اختبا-

( ، 5/23راجع ججكؿ )  –( 481، 3كذلظ بجرجات حخية ) 1.16داللتيا اإلحرائية عشج مدتػى 
كىى   –( 21كبإجخاء اختبار الحج األدنى لمفخكؽ تبيغ أف ىحه الفخكؽ تقع بيغ الفئتيغ )أقل مغ 

( ، 5/24راجع ججكؿ ) -الخبخات الكبيخة   فأكثخ(  أصحاب31، - 21األقل خبخة مقارنة بكل مغ )
كقج أكج الػصف اإلحرائى عمى أف ىحه الفخكؽ لرالح الفئة األخيخة . أما عغ نتائج باقى األبعاد 
فقج أكجت الشتائج عمى عجـ كجػد فخكؽ دالة احرائيا ،كىػ ما أكجت عميو قيع اختبار"ؼ" الخاصة 
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، ككحلظ قيع مدتػى الجاللة السراحبة لكل مشيا كأيزا بشتائج ججاكؿ تحميل التبايغ احادى االتجاه 
 نتائج الػصف اإلحرائي بالججكؿ الدابق .

 مسا تقجـ يسكششا قبػؿ صحة الفخض بذكل كبيخ ، أي أف الفخض يسيل تجاه القبػؿ ال الخفس .
 نتائج اختبار صحة الفرض الثاني: -3/7/2

ات داللة إحرائية في مدتػى االلتداـ الختبار صحة الفخض الثاني القائل "ال تػجج فخكؽ ذ
      التشطيسي لمعامميغ في قصاع بخيج القاىخة الكبخى كفقًا الختالؼ خرائريع الذخرية كالػضيفية 
) الشػع ، كالعسخ ، كالحالة االجتساعية ، كالسؤىل العمسي ، كالسدتػى اإلداري ، كسشػات الخبخة (. 

 سػؼ يقـػ الباحث باستخجاـ األساليب اإلحرائية التالية: 
 الػصف اإلحرائي لمبيانات . -
 اختبار "ت" لعيشتيغ مدتقمتيغ . -
(حالة  L . S . Dمرحػب باختبار الحج األدنى لمفخكؽ ) تحميل التبايغ في اتجاه كاحج .  -

 قيسة اختبار "ؼ " .معشػية  
 كفيسا يمى عخض لشتائج اختبار صحة الفخض الثاني مغ حيث :

 االختالفات حػؿ أبعاد االلتداـ التشطيسي  مغ حيث الشػع. الججكؿ التالي يعخض نتائج الشػع :-أ
 غيخات كأبعاد االلتداـ التشطيسي مغ حيث الشػع( مجى االختالفات حػؿ مت25ججكؿ رقع )

  ـ
أبعاد اإللتداـ 

 التشطيسى

 
 الشػع

  الػصف اإلحرائى
 قيسة اختبار

"ت" 
 (482)د.ح=

 
مدتػى 
 الجاللة

 
الػسط  التعميق

 الحدابى
اإلنحخاؼ 
 السعيارى 

فتخة الثقة  
 لمستػسط

 %6:بػاقع 
اإللتداـ  -2

 العاشفى
 1.696 1.657 (5.11، 4.97) 1.784 42:.4 ذكخ )ذ(

)غيخ 
 دالو(

 ذ=أ
 (5.23، 4.68) 1.716 :4.95 أنثى)أ(

اإللتداـ  -3
 السدتسخ

 1.178 :2.94 (5:.4، :4.8) 1.793 4.982 ذكخ )ذ(
)دالو عشج 

1.2) 

 أ> ذ 
 (3:.4، 4.35) 1.854 4.698 أنثى)أ(

اإللتداـ  -4
 السعيارى 

 1.997 1.254 (4.82، 4.68) 1.9:5 4.753 ذكخ )ذ(
)غيخ 
 دالو(

 ذ=أ
 (7:.4، 4.38) 1.864 :4.72 أنثى)أ(
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أكجت الشتائج بالججكؿ الدابق عمى كجػد فخكؽ دالو احرائيا بيغ استجابات الحكػر كاإلناث كذلظ 
االلتداـ السدتسخ حيث أكج عمى ذلظ قيسة اختبار "ت" ) "ت"  –مغ حيث بعج االلتداـ التشطيسي 

كذلظ بجرجات  1.2( ، مسا يؤكج عمى داللتيا اإلحرائية عشج مدتػى معشػية :2.94= السحدػبة 
، كقج أكج الػصف اإلحرائي عمى أف ىحه الفخكؽ كاالختالفات جاءت لرالح  482حخية 

 استجابات عيشة الحكػر .
حيث الججكؿ التالي يعخض نتائج االختالفات حػؿ أبعاد االلتداـ التشطيسي مغ فئات العسخ:  - ب

 التػزيع العسخى)فئات العسخ( .
 ( مجى االختالفات حػؿ متغيخات أبعاد االلتداـ التشطيسي مغ حيث فئات العسخ26ججكؿ رقع ) 
أبعاد اإللتداـ 

 التشطيسى
 

 فئات العسخ
قيسة  الػصف اإلحرائى

 اختبار"ؼ"
، 4)د.ح=
47:) 

 
مدتػى 
 الجاللو

الػسط 
 الحدابى

اإلنحخاؼ 
 السعيارى 

 فتخة الثقة
لمستػسط  بػاقع 

:6% 
اإللتداـ  -2

 العاشفى
  (5.12، 4.71) 1.591 4.917 41أقل مغ 

2.28: 
 

1.428 
 )غيخ دالو(

41- 4.::9 1.787 (4.97 ،5.24) 
51- 4.974 1.819 (4.85 ،4.:9) 
 (5.19، 4.95) 1.755 76:.4 فأكثخ61

اإللتداـ  -3
 السدتسخ

  (4.96، :4.4) 1.663 4.736 41أقل مغ 
2.542 

 
1.344 

 )غيخ دالو(
41- 4.9:5 1.869 (4.81 ،5.12) 
51- 4.943 1.78: (4.82 ،4.:6) 
 (5.16، 4.92) 1.767 43:.4 فأكثخ61

اإللتداـ  -4
 السعيارى 

  (4.99، 4.55) :1.63 4.769 41أقل مغ 
2.421 

 
1.382 

 )غيخ دالو(
41- 4.768 1.838 (4.62 ،4.91) 
51- 4.664 1.829 (4.54 ،4.79) 
 (4.96، 4.71) :1.77 4.836 فأكثخ61

أكجت الشتائج بالججكؿ الدابق عمى عجـ كجػد فخكؽ دالو احرائيا عمى مدتػى كافة أبعاد االلتداـ 
التشطيسي كذلظ حدب التػزيع العسخى بالججكؿ الدابق حيث أكج عمى ذلظ جسيع قيع اختبار "ؼ" 
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ججاكؿ تحميل التبايغ عمى مدتػى كافة أبعاد االلتداـ التشطيسي ، ككحلظ قيع مدتػى الخاصة بشتائج 
 الجاللة السراحبة لكل مشيا كأيزا الػصف اإلحرائي بالججكؿ الدابق .

الحالة االجتساعية: الججكؿ التالي يعخض نتائج االختالفات حػؿ أبعاد االلتداـ التشطيسي مغ -ج
 حيث الحالة االجتساعية.

( مدى االختالفات حهل متغيرات وأبعاد سياسات التدهيق الداخمي من حيث الحالة  16رقم )  جدول
 االجتساعية

أبعاد اإللتداـ 
 التشطيسى

 
الحالة 

 اإلجتساعية

قيسة  الػصف اإلحرائى
 اختبار"ؼ"

، 4)د.ح=
47:) 

 
مدتػى 
 الجاللو

الػسط 
 الحدابى

اإلنحخاؼ 
 السعيارى 

فتخة الثقة 
لمستػسط  بػاقع 

:6% 
اإللتداـ  -2

 العاشفى
  (5.37، 4.66) :1.77 1:.4 أعدب

1.772 
 

 
1.688 

 )غيخ دالو(
 (5.11، 4.96) 1.792 4:.4 متدكج
 (5.16، 4.56) 1.761 4.86 مصمق
 (5.29، 4.93) 1.6:3 5.11 أرمل

اإللتداـ  -3
 السدتسخ

  (5.15، 4.43) 1.781 4.788 أعدب
2.871 

 
1.265 
 دالو()غيخ 

 (8:.4، 4.92) 1.788 4.9:2 متدكج
 (5.28، 4.69) :1.74 4.986 مصمق
 (1:.4، 4.53) 1.883 4.474 أرمل

اإللتداـ  -4
 السعيارى 

  (5.22، 4.57) :1.71 4.899 أعدب
1.882 

 
1.622 

 )غيخ دالو(
 (:4.7، 4.64) 1.822 4.727 متدكج
 (5.11، 4.37) :1.88 4.741 مصمق
 (5:.4، 4.69) 1.687 4.869 أرمل

أكجت الشتائج بالججكؿ الدابق عمى عجـ كجػد فخكؽ دالو احرائيا عمى مدتػى كافة أبعاد االلتداـ 
التشطيسي كذلظ حدب الحالة االجتساعية بالججكؿ الدابق حيث أكج عمى ذلظ جسيع قيع اختبار "ؼ" 

كافة أبعاد االلتداـ التشطيسي ، ككحلظ قيع مدتػى الخاصة بشتائج ججاكؿ تحميل التبايغ عمى مدتػى 
 الجاللة السراحبة لكل مشيا كأيزا الػصف اإلحرائي بالججكؿ الدابق .
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السؤىل العمسي : الججكؿ التالي يعخض نتائج االختالفات حػؿ أبعاد االلتداـ التشطيسي مغ حيث -د
 السؤىل العمسي  .
ام التشظيسي من حيث السؤهل العممت وأبعاد االلتز ( مدى االختالفات حهل متغيرا17جدول رقم )  

أبعاد اإللتداـ 
 التشطيسى

 
 السؤىل العمسى

قيسة اختبار  الػصف اإلحرائى
 "ؼ"

، 3)د.ح=
481) 

 
مدتػى 
 الجاللو

الػسط 
 الحدابى

اإلنحخاؼ  
 السعيارى 

فتخة الثقة لمستػسط  
 %6:بػاقع 

اإللتداـ  -2
 العاشفى

  (5.27، 4.86) :1.74 66:.4 أقل مغ الجامعى
2.7:6 

 
1.296 

 )غيخ دالو(
 (5.14، 4.98) 1.782 63:.4 مؤىل جامعى

 (7:.4، 4.69) :1.77 4.881 دراسات عميا

اإللتداـ  -3
 السدتسخ

  (:5.1، 4.74) 1.844 4.973 أقل مغ الجامعى
2.5:5 

 
1.337 

 )غيخ دالو(
 (7:.4، 4.91) 1.785 4.993 مؤىل جامعى

 (1:.4، 4.62) 1.831 4.815 دراسات عميا

اإللتداـ  -4
 السعيارى 

  (3:.4، 4.52) :1.89 4.779 أقل مغ الجامعى
1.18: 

 
1.:35 

 )غيخ دالو(
 (4.83، 4.67) 1.784 4.753 مؤىل جامعى

 (4.93، 4.51) 1.862 4.722 دراسات عميا

دالو احرائيا عمى مدتػى كافة أبعاد االلتداـ أكجت الشتائج بالججكؿ الدابق عمى عجـ كجػد فخكؽ 
التشطيسي الثالث كذلظ حدب السؤىل العمسي  بالججكؿ الدابق حيث أكج عمى ذلظ جسيع قيع اختبار 
"ؼ" الخاصة بشتائج ججاكؿ تحميل التبايغ عمى مدتػى كافة أبعاد االلتداـ التشطيسي ، ككحلظ قيع 

 الػصف اإلحرائي بالججكؿ الدابق . مدتػى الجاللة السراحبة لكل مشيا كأيزا

السدتػى اإلداري : الججكؿ التالي يعخض نتائج االختالفات حػؿ أبعاد االلتداـ التشطيسي مغ  -ىػ
 حيث السدتػى اإلداري.

  



 

 011 

 

 

 ( مدى االختالفات حهل متغيرات وأبعاد االلتزام التشظيسي من حيث السدتهى اإلداري 18جدول رقم ) 

  ـ

أبعاد 
اإللتداـ 

 التشطيسى

 

 السدتػى 

 اإلدارى 

قيسة  الػصف اإلحرائى
 اختبار

"ت" 
)د.ح=
482) 

 

مدتػى 
 الجاللة

 

 التعميق
الػسط 

 الحدابى
اإلنحخاؼ 
 السعيارى 

فتخة الثقة  
 لمستػسط

 %6:بػاقع 

اإللتداـ  2
 العاشفى

 :1.67 1.646 (5.16، 4.81) 1.712 4.991 مجيخيغ)ـ(

 )غيخ دالو(

 ذ=أ

 (5.11، 4.97) :1.78 45:.4 عاممييغ)ع(

اإللتداـ  3
 السدتسخ

 :1.47 ::1.9 (7:.4، 4.69) 1.773 4.884 مجيخيغ)ـ(

)دالو عشج 
1.2) 

 ذ=أ

 (5:.4، :4.8) 1.7:4 4.978 عاممييغ)ع(

اإللتداـ  4
 السعيارى 

 1.741 1.593 (4.93، 4.48) 1.8:2 4.6:7 مجيخيغ)ـ(

 )غيخ دالو(

 ذ=أ

 (4.83، 4.68) 1.792 4.758 عاممييغ)ع(

أكجت الشتائج بالججكؿ الدابق عمى عجـ كجػد فخكؽ دالو احرائيا عمى مدتػى كافة أبعاد االلتداـ 
التشطيسي الثالث كذلظ حدب السدتػى اإلداري بالججكؿ الدابق حيث أكج عمى ذلظ جسيع قيع 

التشطيسي ، ككحلظ قيع مدتػى الجاللة  اختبار "ت" لعيشتيغ مدتقمتيغ عمى مدتػى كافة أبعاد االلتداـ
 السراحبة لكل مشيا كأيزا الػصف اإلحرائي بالججكؿ الدابق .

سشػات الخبخة : الججكؿ التالي يعخض نتائج االختالفات حػؿ أبعاد االلتداـ التشطيسي مغ حيث  -ك
 سشػات الخبخة  .
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 االلتزام التشظيسي من حيث سشهات الخبرة( مدى االختالفات حهل متغيرات وأبعاد  19جدول رقم ) 
 

أبعاد اإللتداـ 
 التشطيسى

 
 سشػات الخبخة

  الػصف اإلحرائى
قيسة اختبار 

 "ؼ"
 (3،481)د.ح=

 
مدتػى 
 الجاللو

الػسط 
 الحدابى

اإلنحخاؼ  
 السعيارى 

فتخة الثقة 
لمستػسط  بػاقع 

:6% 
اإللتداـ  -2

 العاشفى
  (5.22، 4.66) 1.7:5 4.944 21أقل مغ 

2.481 
 

1.366 
 )غيخ دالو(

21- 4.979 1.7:2 (4.86 ،4.:9) 
 (5.17، 4.99) :1.75 88:.4 فأكثخ31

اإللتداـ  -3
 السدتسخ

  (4:.4، 4.61) 1.656 4.829 21أقل مغ 
3.369 

 
1.217 

 )غيخ دالو(
21- 4.892 1.829 (4.77 ،4.:1) 
 (5.12، 4.94 :1.78 31:.4 فأكثخ31

اإللتداـ  -4
 السعيارى 

  (4.85، 4.43) 1.626 4.642 21أقل مغ 
1.:43 

 
1.4:6 

 )غيخ دالو(
21- 4.6:: 1.7:: (4.59 ،4.82) 
 (4.89، 4.69) 1.824 4.992 فأكثخ31

أكجت الشتائج بالججكؿ الدابق عمى عجـ كجػد فخكؽ دالو احرائيا عمى مدتػى كافة أبعاد االلتداـ 
كذلظ حدب سشػات الخبخة بالججكؿ الدابق حيث أكج عمى ذلظ جسيع قيع اختبار التشطيسي الثالث 

"ؼ" الخاصة بشتائج ججاكؿ تحميل التبايغ عمى مدتػى كافة أبعاد االلتداـ التشطيسي ، ككحلظ قيع 
 مدتػى الجاللة السراحبة لكل مشيا كأيزا الػصف اإلحرائي بالججكؿ الدابق .

 الفخض الثاني لمجراسة كبذكل قاشع .مسا تقجـ يسكششا قبػؿ صحة 
 نتائج اختبار صحة الفرض الثالث: -3/7/3

الختبار صحة الفخض الثالث القائل "ال يػجج تأثيخ لتصبيق سياسات التدػيق الجاخمي  
)كضػح الجكر، التجريب، نطع األجػر كالحػافد، االتراالت كالسعمػمات، العالقات الجاخمية، 

العامميغ كالسدتفيج الشيائي مغ الخجمة( عمى مدتػى االلتداـ التشطيسي لمعامميغ الجافعية، التفاعل بيغ 
بقصاع بخيج القاىخة الكبخى  . البج مغ اعادة صياغة الفخض مغ خالؿ الفخكض الفخعية الثالث 

 التالية :
الفخض الفخعي األكؿ : ال يػجج تأثيخ لتصبيق سياسات التدػيق الجاخمي )كضػح الجكر،  -

نطع األجػر كالحػافد، االتراالت كالسعمػمات، العالقات الجاخمية، الجافعية،  التجريب،
التفاعل بيغ العامميغ كالسدتفيج الشيائي مغ الخجمة( عمى مدتػى االلتداـ العاشفي لمعامميغ 

 بقصاع بخيج القاىخة الكبخى  .
ضػح الجكر، الفخض الفخعي الثاني : ال يػجج تأثيخ لتصبيق سياسات التدػيق الجاخمي )ك  -

التجريب، نطع األجػر كالحػافد، االتراالت كالسعمػمات، العالقات الجاخمية، الجافعية، 
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التفاعل بيغ العامميغ كالسدتفيج الشيائي مغ الخجمة( عمى مدتػى االلتداـ السدتسخ لمعامميغ 
 بقصاع بخيج القاىخة الكبخى  .

التدػيق الجاخمي )كضػح الجكر،  الفخض الفخعي الثالث : ال يػجج تأثيخ لتصبيق سياسات -
التجريب، نطع األجػر كالحػافد، االتراالت كالسعمػمات، العالقات الجاخمية، الجافعية، 
التفاعل بيغ العامميغ كالسدتفيج الشيائي مغ الخجمة( عمى مدتػى االلتداـ السعياري لمعامميغ 

 بقصاع بخيج القاىخة الكبخى  .
 حة الفرض الثالث عمى الشحه التالي :وفيسا يمى عرض لشتائج اختبار ص

 :تهصيف الشسهذج :4/7/3/1
الججكؿ التالي يعخض بياف بالستغيخات محل الفخض مخمدة حدب إدخاليا بالحاسب اآللي كذلظ  

 عمى الشحػ التالي :
( : بيان بالستغيرات الخاصة بالفرض الثالث مهصفة حدب طبيعة أداءها بالفرض21جدول رقم )  

تخميد الستغيخ ات حدب  البحثمتغيخات  ـ
 اإلدخاؿ بالحاسب اآللى

شبيعة الستغيخات حدب 
 أداءىا بالفخض

   أكال:  أبعاد سياسات التدػيق الجاخمى
 متغيخ مدتقل X1t كضػح الجكر -2
 متغيخ مدتقل X2t التجريب -3
 متغيخ مدتقل X3t نطع األجػر كالحػافد -4
 مدتقلمتغيخ  X4t اإلتراالت كالسعمػمات -5
 متغيخ مدتقل X5t العالقات الجاخمية -6
 متغيخ مدتقل X6t الجافعية -7
التفاعل بيغ العامميغ كالسدتفيج  -8

 الشيائى مغ الخجمة
X7t متغيخ مدتقل 

   ثانيا:  أبعاد اإللتداـ التشطيسى
 متغيخ تابع Y1t اإللتداـ العاشفى . -2
 متغيخ تابع Y2t اإللتداـ السدتسخ . -3
 متغيخ تابع Y3t اإللتداـ السعيارى . -4
 :نتائج العالقات االرتباشية :4/8/4/3

ل اإلرتباط الخصى البديط فيسا يمى عخض لشتائج بعس العالقات اإلرتباشية باستخجاـ معام
 .لبيخسػف 
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نتائج مرفػفة العالقات اإلرتباشية بيغ أبعاد سياسات التدػيق الجاخمي مع بعزيا 4/8/4/3/2
 البعس .

الججكؿ التالي يعخض نتائج العالقات التبادلية بيغ أبعاد سياسات التدػيق الجاخمي مع بعزيا 
 البعس.

 ( : نتائج السرفهفة اإلرتباطية بين أبعاد سياسات التدهيق الداخمي مع بعزها البعض 21جدول رقم )
X7t X6t X5t X4t X3t X2t X1t  

1.341**  1.165 1.187 1.581**  1.388**  1.635**  1 X1t 
1.441**  1.2:1**  1.184 1.738**  1.645**  1  X2t 
1.439**  1.369**  1.233*  1.59:**  1   X3t 
1.41:**  1.168 1.252**  1    X4t 
1.29:**  1.512**  1     X5t 
1.4:7**  1      X6t 

1       X7t 
.                                                                                                                1.12لبيخسػف عشج مدتػى معشػية    **تذيخ الى معشػية  معامل اإلرتباط

 . 1.16*تذيخ الى معشػية  معامل اإلرتباط لبيخسػف عشج مدتػى معشػية   
القات تبادلية بذكل كبيخ ككاضح بيغ أبعاد أكجت الشتائج بالججكؿ الدابق عمى كجػد ع      

سياسات التدػيق الجاخمى مع بعزيا البعس كالججيخ بالحكخ أف جسيعيا جاءت معشػية عشج مدتػى 
فقط . األمخ الحى البج مغ  1.16، بإستثشاء عالقة كحيجة جاءت معشػية عشج مدتػى  1.12

 عانى الشسػذج مغ مذكمة اإلزدكاج الخصى  .مخاعاتو عشج استخجاـ تحميل اإلنحجار الستعجد حتى ال ي
نتائج مرفػفة العالقات اإلرتباشية بيغ أبعاد سياسات التدػيق الجاخمى مع أبعاد 4/8/4/3/3

 اإللتداـ التشطيسى . الججكؿ التالى يبخز ىحه الشتائج  بذكل كاضح .
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بين أبعاد سياسات التدهيق الداخمي مع أبعاد االلتزام  ( : نتائج السرفهفة اإلرتباطية22جدول رقم )
 التشظيسي

 أبعاد االلتداـ التشطيسي . ـ
 أبعاد سياسات التدػيق الجاخمى

Y1t Y2t Y3t 

2- X1t 1.514** 1.479** 1.449** 
3- X2t 1.576** 1.466** 1.48:** 
4- X3t 1.476** 1.442** 1.3:1** 
5- X4t 1.67:** 1.57:** 1.535** 
6- X5t 1.162 -1.156 1.112 
7- X6t 1.238 1.122 1.123 
8- X7t 1.49:** 1.311** 1.336** 

 . 1.12**تذيخ الى معشػية  معامل اإلرتباط لبيخسػف عشج مدتػى معشػية   
أكجت الشتائج بالججكؿ الدابق عمى كجػد عالقات عجيجة بيغ أبعاد سياسات التدػيق الجاخمي مع 

االلتداـ التشطيسي ، ىحا عمى السدتػى الفخدي ، كالججيخ بالحكخ أف جسيع ىحه العالقات جاءت أبعاد 
 شخدية كقػية الى حج ما .

 : نتائج اختبار صحة الفرض الثالث : 3/7/3/3
فى ضػء نتائج تحميل االرتباط الخصى البديط لبيخسػف كالدابق اإلشارة اليو )بيغ الستغيخات السدتقمة 

لبعس( كبيغ الستغيخات التابعة  مع السدتقمة ، كلمحج مغ مذكمة االزدكاج الخصى ، مع بعزيا ا
 سػؼ يتع استخجاـ تحميل االنحجار بإتباع شخيقة الححؼ مغ الخمف .

 فيسا يمى عخض لشتائج اختبار صحة الفخض الثالث كالتى جاءت عمى الشحػ التالى :
 الفخض الثالث: اختبار صحة الفخض الفخعي األكؿ مغ  4/8/4/4/2

فيسا يمى عخض إلختبار صحة الفخض الفخعي األكؿ مغ الفخض الثالث القائل "ال يػجج تأثيخ 
لتصبيق سياسات التدػيق الجاخمي )كضػح الجكر، التجريب، نطع األجػر كالحػافد، اإلتراالت 

ي مغ الخجمة( عمى كالسعمػمات، العالقات الجاخمية، الجافعية، التفاعل بيغ العامميغ كالسدتفيج الشيائ
 مدتػى االلتداـ العاشفي لمعامميغ بقصاع بخيج القاىخة الكبخى  .
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( نتائج تأثيخ تصبيق سياسات التدػيق الجاخمي عمى اإللتداـ العاشفي لمعامميغ بقصاع 34ججكؿ رقع )
 بخيج القاىخة الكبخى  .

بعس الشتائج عمى 
 الشسػذج

 الشسػذج السقجر كاختباراتو

 السقجر  معالع الشسػذج
 قيع اختبار "ت"

Y1t=0.953  +  0.140X1t + 0.385X4t + 0.263X7t 
       (4.481**)  (3.230**)      (9.091**)   (5.153**) 

بعس االختبارات 
 كالسقاييذ

 عمى الشسػذج 

( ، مدتػى :47، 4، د.ح = ) :12.:8ؼ السحدػبة = 
 **1.111الجاللة=

 1.635% ،  الخصأ السعيارى = 2.:4معامل التحجيج )%( =
 . 1.12** تذيخ الى معشػية اختباري ؼ ، ت عشج مدتػى            

( مسا يؤكج :12.:8أكجت الشتائج بالججكؿ الدابق عمى معشػية  الشسػذج السقجر )ؼ السحدػبة=
( ، كسا :47،  4الحخية ) ، كذلظ بجرجات  1.12عمى داللتيا اإلحرائية  عشج مدتػى معشػية 

أكجت الشتائج عمى أف أىع متغيخات كأبعاد تشطيع العسل الفاعمة كالتى ساىست فى تفديخ التغيخات 
 %(جاءت عمى الشحػ التالى:2.:4التى تصخأ عمى اإللتداـ العاشفى بحػالى) 

 كضػح الجكر . -
 االتراالت كالسعمػمات . -
 مغ الخجمة .التفاعل بيغ العامميغ كالسدتفيج الشيائي  -

كالججيخ بالحكخ أف جسيع ىحه الستغيخات جاءت شخدية التأثيخ ، أيزا الخصأ السعياري جاء مشاسب 
 بذكل كبيخ ججا . 

 مسا سبق يسكششا رفس صحة الفخض الفخعي األكؿ مغ الفخض الثالث بذكل قاشع .
 : اختبار صحة الفخض الفخعي الثاني مغ الفخض الثالث 4/8/4/4/3

فيسا يمى عخض إلختبار صحة الفخض الفخعى الثانى مغ الفخض الثالث القائل "ال يػجج تأثيخ 
لتصبيق سياسات التدػيق الجاخمى )كضػح الجكر، التجريب، نطع األجػر كالحػافد، اإلتراالت 

عمى  كالسعمػمات، العالقات الجاخمية، الجافعية، التفاعل بيغ العامميغ كالسدتفيج الشيائى مغ الخجمة(
 مدتػى اإللتداـ السدتسخ لمعامميغ بقصاع بخيج القاىخة الكبخى  .
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( نتائج تأثيخ تصبيق سياسات التدػيق الجاخمى عمى اإللتداـ السدتسخ لمعامميغ بقصاع 35ججكؿ رقع )
 بخيج القاىخة الكبخى  .

 الشسػذج السقجر كاختباراتو بعس الشتائج عمى الشسػذج
 معالع الشسػذج  السقجر

 قيع اختبار "ت"
Y2t=2.015  +  0.176X1t + 0.091X3t + 0.309X4t – 0.104X5t 
   (9.251**) (3.623**)     (2.568**)  (6.016**)  (-2.718**) 

بعس االختبارات 
 كالسقاييذ

 عمى الشسػذج 

 **1.111( ، مدتػى الجاللة=479، 5، د.ح = ) 45.737ؼ السحدػبة = 
 1.6:1% ،  الخصأ السعيارى = 38.4معامل التحجيج )%( =

 . 1.12** تذيخ الى معشػية اختباري ؼ ، ت عشج مدتػى 
( مسا يؤكج :12.:8أكجت الشتائج بالججكؿ الدابق عمى معشػية  الشسػذج السقجر )ؼ السحدػبة=

( ، كسا :47،  5، كذلظ بجرجات الحخية )  1.12عمى داللتيا اإلحرائية  عشج مدتػى معشػية 
أكجت الشتائج عمى أف أىع متغيخات كأبعاد تشطيع العسل الفاعمة كالتى ساىست فى تفديخ التغيخات 

 %(جاءت عمى الشحػ التالى:38.4التى تصخأ عمى االلتداـ السدتسخ بحػالي) 
 تأثيخ شخدي .    كضػح الجكر . -
 تأثيخ شخدي .   نطع األجػر كالحػافد . -
 تأثيخ شخدي .             . االتراالت كالسعمػمات -
 تأثيخ عكدي .   العالقات الجاخمية . -

كالججيخ بالحكخ أف جسيع ىحه الستغيخات جاءت شخدية التأثيخ ، بإستثشاء البعج )الستغيخ( الستعمق 
بالعالقات الجاخمية كالحى جاءت نتائجو عكدية التأثيخ ، أيزا الخصأ السعياري جاء مشاسب الى حج 

 ما . 
 ق يسكششا رفس صحة الفخض الفخعي الثاني مغ الفخض الثالث بذكل قاشع .مسا سب

 : اختبار صحة الفخض الفخعي الثالث مغ الفخض الثالث : 4/8/4/4/4
فيسا يمى عخض إلختبار صحة الفخض الفخعي الثالث مغ الفخض الثالث القائل "ال يػجج تأثيخ 

ريب، نطع األجػر كالحػافد، اإلتراالت لتصبيق سياسات التدػيق الجاخمي )كضػح الجكر، التج
كالسعمػمات، العالقات الجاخمية، الجافعية، التفاعل بيغ العامميغ كالسدتفيج الشيائي مغ الخجمة( عمى 

 مدتػى االلتداـ السعياري لمعامميغ بقصاع بخيج القاىخة الكبخى  .
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تداـ السعياري لمعامميغ بقصاع ( نتائج تأثيخ تصبيق سياسات التدػيق الجاخمي عمى االل36ججكؿ رقع )
 بخيج القاىخة الكبخى  .

 الشسػذج السقجر كاختباراتو بعس الشتائج عمى الشسػذج
 معالع الشسػذج  السقجر

 قيع اختبار "ت"
Y3t=1.617+  0.135X1t + 0.133X2t + 0.256X4t  
       (7.729**)  (2.497*)   (2.130*)   (4.538**) 

االختبارات  بعس
 عمى الشسػذج كالسقاييذ

 **1.111( ، مدتػى الجاللة=:47، 4، د.ح = ) 44.658ؼ السحدػبة = 
 1.731% ،  الخصأ السعيارى = 32.5معامل التحجيج )%( =

 .                                                                         1.12** تذيخ الى معشػية اختباري ؼ ، ت عشج مدتػى 
 . 1.16* تذيخ الى معشػية اختبار ت عشج مدتػى 

( مسا يؤكج 44.658أكجت الشتائج بالججكؿ الدابق عمى معشػية  الشسػذج السقجر )ؼ السحدػبة=
( ، كسا :47،  4، كذلظ بجرجات الحخية )  1.12عمى داللتيا اإلحرائية  عشج مدتػى معشػية 

العسل الفاعمة كالتي ساىست في تفديخ التغيخات  أكجت الشتائج عمى أف أىع متغيخات كأبعاد تشطيع
 %(جاءت عمى الشحػ التالي:32.5التي تصخأ عمى االلتداـ السعياري  بحػالي) 

 كضػح الجكر . -
 التجريب . -
 االتراالت كالسعمػمات . -

كالججيخ بالحكخ أف جسيع ىحه الستغيخات جاءت شخدية التأثيخ ، أيزا الخصأ السعياري مشاسب الى 
 حج ما .

 مسا سبق يسكششا رفس صحة الفخض الفخعي الثالث مغ الفخض الثالث بذكل قاشع .
 
 :مشاقذة نتائج الدراسة -3/8

تػصل الباحث إلى عجد مغ الشتائج التي يسكغ ترشيفيا إلى نتائج عامة، ك نتائج خاصة       
 بقصاع الجراسة، عمى الشحػ اآلتي :

 : نتائج عامة : 3/8/1
  مػضػع التدػيق الجاخمي مغ السػضػعات الحجيثة في مجاؿ إدارة التدػيق كػنو

يسثل العالقة بيغ العامميغ ك السشطسة في مجاؿ العالقات التدػيقية ك في مجاؿ 



 

 015 

 

 

إدارة السػارد البذخية كػنو يجعػ إلى االىتساـ ك تصػيخ ك تعديد العالقة مع 
حىب أبعج مغ ذلظ حيث تحاكؿ ربط العامميغ ، كسا أف فمدفة التدػيق الجاخمي ت

إدارة السػارد البذخية بإدارة التدػيق مغ خالؿ كصف العامميغ عمى أنيع زبائغ 
 داخمييغ .

  تبشي تصبيق سياسات التدػيق الجاخمي في السشطسات يداعج في تحقيق االلتداـ
 التشطيسي لمعامميغ مغ أجل تقجيع خجمات ذات مدتػى متسيد إلى العسيل . 

 جاخمية ق الجاخمي ىػ بأىسية التدػيق الخارجي ، ألف جػدة الخجمات الالتدػي
التػجو نحػ الدبػف الجاخمي ) العامميغ ( يعج بسثل أىسية جػدة الخجمات ك 

 الخارجية ك التػجو نحػ الدبػف الخارجي .
 : نتائج خاصة : 3/8/2

فات السعشػية لجى العامميغ اختبخت الجراسة الحالية ثالث فخكض: تشاكؿ الفخض األكؿ االختال      
بقصاع بخيج القاىخة الكبخى نحػ تصبيق سياسات التدػيق الجاخمي كتشاكؿ الفخض الثاني االختالفات 
السعشػية لجى العامميغ بقصاع بخيج القاىخة الكبخى في مدتػى االلتداـ التشطيسي ك الفخض الثالث 

تداـ التشطيسي ،عمى عيشة مكػنة تأثيخ تصبيق سياسات التدػيق الجاخمي عمى مدتػى االل
مفخدة مغ السجيخيغ بقصاع بخيج القاىخة الكبخى. كفيسا يمى عخض نتائج كل فخض كمشاقذتيا 484مغ

 عمى الشحػ التالي:
 مشاقذة اختبار الفرض األول: 3/8/2/1

قبػؿ صحة الفخض األكؿ بذكل كبيخ ، أي أف الفخض يسيل تجاه أضيخت نتائج التحميل اإلحرائي 
"ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية مغ حيث اتجاىات قبػؿ ال الخفس كالحى يشز عمى أنوال

العامميغ بقصاع بخيج القاىخة الكبخى نحػ تصبيق سياسات التدػيق الجاخمي كفقا الختالؼ خرائريع 
ري ، الذخرية كالػضيفية ) الشػع ، كالعسخ ، كالحالة االجتساعية ، كالسؤىل العمسي ، كالسدتػى اإلدا

 كسشػات الخبخة (.
  أثبتت الشتائج عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة معشػية كفقا لمشػع نحػ تصبيق سياسات التدػيق

الجاخمي  كىحا يعشى أف إدراؾ الحكػر كاإلناث العامميغ بقصاع بخيج القاىخة الكبخى ال يختمف 
) كضػح الجكر  باختالؼ نػعيع تجاه تصبيق سياسات التدػيق الجاخمي مأخػذا بذكل إجسالي

، نطع األجػر ك الحػافد ، االتراالت ك السعمػمات ، العالقات الجاخمية ، الجافعية ، التفاعل 
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ل متغيخ ليحه الدياسات عمى حجة بيغ العامميغ ك السدتفيج الشيائي مغ الخجمة ( ، كنحػ ك
 الستغيخ الذخري الستسثل في الشػع .ك 
  فخكؽ ذات داللة معشػية بيغ الفئات العسخية مغ ككحلظ أضيخت نتائج ىحا الفخض إلى كجػد

( عمى 61<-51( ، )41حيث بعج الجافعية ، ك أف ىحه الفخكؽ تقع بيغ الفئتيغ )أقل مغ 
التختيب ، كقج أكج الػصف اإلحرائي عمى أف ىحه الفخكؽ لرالح الفئة األخيخة . أما عغ 

 ذات داللة معشػية.نتائج باقي األبعاد فقج أكجت الشتائج عمى عجـ كجػد فخكؽ 
  كتػصمت نتائج الجراسة إلى عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة معشػية عمى مدتػى كافة أبعاد

كىحا يعشى أف إدراؾ العامميغ بقصاع  سياسات التدػيق الجاخمي مغ حيث الحالة االجتساعية ،
 بخيج القاىخة الكبخى تجاه تصبيق سياسات التدػيق الجاخمي ال يختمف باختالؼ حالتيع

 االجتساعية .
   حدب السؤىل العمسي مغ حيث  معشػيةكجػد فخكؽ ذات داللة كتػصمت نتائج الجراسة إلى

بعج نطع األجػر كالحػافد ، ك أف ىحه الفخكؽ تقع بيغ الفئتيغ )أصحاب السؤىالت الجامعية 
مع الحاصميغ عمى الجراسات العميا(  ، كقج أكج الػصف اإلحرائي عمى أف ىحه الفخكؽ 

ح أصحاب السؤىالت الجامعية . أما عغ نتائج باقي األبعاد فقج أكجت الشتائج عمى عجـ لرال
 كجػد فخكؽ دالة معشػية.

  ككحلظ أثبتت الشتائج إلى كجػد فخكؽ ذات داللة معشػية حدب السدتػى االداري مغ حيث كل
 مغ :

o دتػى اإلداري التجريب : ك الفخكؽ لرالح استجابات عيشة مجيخي السكاتب البخيجية في الس
اإلشخافي لمتجريب عغ استجابات عيشة السجيخيغ العسـػ كمجيخي اإلدارة كرؤساء األقداـ في 

 السدتػيات االدارية العميا ك الػسصى. 
o   نطع األجػر كالحػافد: ك الفخكؽ كاالختالفات لرالح استجابات عيشة مجيخي السكاتب البخيجية

ػر ك الحػافد السصبقة عغ استجابات عيشة السجيخيغ في السدتػى اإلداري اإلشخافي لشطع األج
 العسـػ كمجيخي اإلدارة كرؤساء األقداـ في السدتػيات االدارية العميا ك الػسصى

أما عغ باقي األبعاد األخخى فقج أكجت الشتائج عمى عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة معشػية بيغ 
 استجابات السجراء في جسيع السدتػيات اإلدارية .

 أضيخت الشتائج كجػد فخكؽ ذات داللة معشػية بيغ استجابات عيشة  البحث مغ  ككحلظ
 حيث األبعاد الثالث التالية  :
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o  21( ، كىى األقل خبخة مقارنة بكل مغ )21التجريب : ك ىحه الفخكؽ تقع بيغ )أقل مغ - 
خكؽ فأكثخ( مغ ذكى الخبخات عمى التختيب ، كقج أكج الػصف اإلحرائي عمى أف ىحه الف31،

 لرالح الفئتيغ األخيختيغ .
o  كىى األقل خبخة مقارنة   –( 21نطع األجػر كالحػافد: ك ىحه الفخكؽ تقع بيغ الفئة )أقل مغ

فأكثخ( مغ ذكى الخبخات عمى التختيب  ، كقج أكج الػصف اإلحرائي 31، - 21بكل مغ )
 عمى أف ىحه الفخكؽ لرالح الفئتيغ األخيختيغ. 

o :كىى األقل خبخة   –( 21ك ىحه الفخكؽ تقع بيغ الفئتيغ )أقل مغ  االتراالت كالسعمػمات
فأكثخ(  أصحاب الخبخات الكبيخة   ، كقج أكج الػصف اإلحرائي 31، - 21مقارنة بكل مغ )

 عمى أف ىحه الفخكؽ لرالح الفئة األخيخة .
 ية.أما عغ نتائج باقي األبعاد فقج أكجت الشتائج عمى عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة معشػ  
 مشاقذة نتائج الفرض الثاني: 3/8/2/2

كالحى يشز عمى قبػؿ صحة الفخض الثاني لمجراسة كبذكل قاشع أضيخت نتائج التحميل اإلحرائي 
"ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية في مدتػى االلتداـ التشطيسي لمعامميغ في قصاع بخيج القاىخة 
الكبخى كفقًا الختالؼ خرائريع الذخرية كالػضيفية ) الشػع ، كالعسخ ، كالحالة االجتساعية ، 

 كالسؤىل العمسي ، كالسدتػى اإلداري ، كسشػات الخبخة (. 
 ج عمى كجػد فخكؽ دالو احرائيا بيغ استجابات الحكػر كاإلناث كذلظ أثبتت الشتائ

االلتداـ السدتسخ ، كقج أكج الػصف اإلحرائي  –مغ حيث بعج االلتداـ التشطيسي 
 عمى أف ىحه الفخكؽ كاالختالفات جاءت لرالح استجابات عيشة الحكػر .

 افة أبعاد االلتداـ ك أكجت الشتائج عمى عجـ كجػد فخكؽ دالو احرائيا عمى مدتػى ك
 التشطيسي كذلظ حدب التػزيع العسخى .

  ك تػصمت الشتائج عمى عجـ كجػد فخكؽ دالو احرائيا عمى مدتػى كافة أبعاد
 االلتداـ التشطيسي كذلظ حدب الحالة االجتساعية .

  ك كحلظ أضيخت الشتائج عمى عجـ كجػد فخكؽ دالو احرائيا عمى مدتػى كافة أبعاد
 يسي الثالث كذلظ حدب السؤىل العمسي .االلتداـ التشط

  ك كحلظ أثبتت الشتائج عمى عجـ كجػد فخكؽ دالو احرائيا عمى مدتػى كافة أبعاد
 االلتداـ التشطيسي الثالث كذلظ حدب السدتػى اإلداري .



 

 011 

  ك كحلظ أكجت الشتائج عمى عجـ كجػد فخكؽ دالو احرائيا عمى مدتػى كافة أبعاد
 ث كذلظ حدب سشػات الخبخة .االلتداـ التشطيسي الثال

 مشاقذة الفرض الثالث: 3/8/2/3
أثبت نتائج تحميل االرتباط رفس صحة الفخض الثالث بذكل قاشع كالحى يشز عمى أنو" ال يػجج 
تأثيخ لتصبيق سياسات التدػيق الجاخمي )كضػح الجكر، التجريب، نطع األجػر كالحػافد، االتراالت 

ة، الجافعية، التفاعل بيغ العامميغ كالسدتفيج الشيائي مغ الخجمة( عمى كالسعمػمات، العالقات الجاخمي
مدتػى االلتداـ التشطيسي لمعامميغ بقصاع بخيج القاىخة الكبخى . كذلظ بشاء عمى نتائج الفخكض 

 الفخعية كسا يمى:
تع رفس صحة الفخض الفخعي األكؿ مغ الفخض الثالث بذكل قاشع الحى تػصل إلى  -

لتصبيق سياسات التدػيق الجاخمي )كضػح الجكر، التجريب، نطع األجػر  أنو يػجج تأثيخ
كالحػافد، االتراالت كالسعمػمات، العالقات الجاخمية، الجافعية، التفاعل بيغ العامميغ 
كالسدتفيج الشيائي مغ الخجمة( عمى مدتػى االلتداـ العاشفي لمعامميغ بقصاع بخيج القاىخة 

ى أف أىع متغيخات ك أبعاد تشطيع العسل الفاعمة ك التي الكبخى كسا أكجت الشتائج عم
ساىست في تفديخ التغيخات التي تصخأ عمى االلتداـ العاشفي ىي بالتختيب ) كضػح 

( ميغ كالسدتفيج الشيائي مغ الخجمةالجكر ، االتراالت كالسعمػمات ، ك التفاعل بيغ العام
التأثيخ ، أيزًا الخصأ السعياري حيث أف جسيع متغيخات التدػيق الجاخمي جاءت شخدية 

 جاء مشاسب بذكل كبيخ.
تع رفس صحة الفخض الفخعي الثاني مغ الفخض الثالث بذكل قاشع حيث أثبت نتائج  -

الجراسة أنو يػجج تأثيخ لتصبيق سياسات التدػيق الجاخمي )كضػح الجكر، التجريب، نطع 
األجػر كالحػافد، االتراالت كالسعمػمات، العالقات الجاخمية، الجافعية، التفاعل بيغ 

ي مغ الخجمة( عمى مدتػى االلتداـ السدتسخ لمعامميغ بقصاع العامميغ كالسدتفيج الشيائ
بخيج القاىخة الكبخى ك أف أىع متغيخات ك أبعاد تشطيع العسل الفاعمة ك التي ساىست في 
تفديخ التغيخات التي تصخأ عمى االلتداـ السدتسخ ىي بالتختيب ) كضػح الجكر ، نطع 

( حيث أف جسيع متغيخات التدػيق األجػر ك الحػافد ، ك االتراالت ك السعمػمات 
( الستعمق بالعالقات الجاخمية  الجاخمي جاءت شخدية التأثيخ ، بإستثشاء البعج ) الستغيخ

 الحي جاءت نتائجو عكدية التأثيخ ، أيزًا الخصأ السعياري جاء مشاسب إلى حج ما. ك 
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ث حيث أكجت نتائج تػصمت نتائج الجراسة إلى رفس صحة الفخض الفخعي الثالث مغ الفخض الثال
الجراسة أنو يػجج تأثيخ لتصبيق سياسات التدػيق الجاخمي )كضػح الجكر، التجريب، نطع األجػر 
كالحػافد، االتراالت كالسعمػمات، العالقات الجاخمية، الجافعية، التفاعل بيغ العامميغ كالسدتفيج 

بخيج القاىخة الكبخى كأكجت عمى  الشيائي مغ الخجمة( عمى مدتػى االلتداـ السعياري لمعامميغ بقصاع
أف أىع متغيخات ك أبعاد تشطيع العسل الفاعمة ك التي ساىست في تفديخ التغيخات التي تصخأ عمى 
االلتداـ السعياري ىي بالتختيب ) كضػح الجكر ،التجريب ، ك االتراالت كالسعمػمات ( حيث أف 

 يزًا الخصأ السعياري مشاسب ألى حج ما.جسيع متغيخات التدػيق الجاخمي جاءت شخدية التأثيخ ، أ
 التهصيات: -3/9
 تهصيات عامة: 3/9/1

 تتمخز التػصيات العامة ليحا البحث فيسا يأتي :
أكاًل: مخاعاة االىتساـ مغ جانب الييئة القػمية لمبخيج بتصبيق سياسات التدػيق الجاخمي ك بحؿ جسيع 

فعاؿ ك أف تزعيا في حيد التشفيح ، لسا ليا مغ الجيػد السسكشة لتصبيق تمظ الدياسات عمى نحػ 
مشافع كبيخة تتسثل في الحرػؿ عمى عامميغ ليسا مغ القجرات ك السيارات العالية في التعامل كتقجيع 
خجمات ذات مدتػى عاؿ إلى السدتفيجيغ فزاًل عغ أف التدػيق الجاخمي يعج مصمبًا أساسيًا لمتدػيق 

 الخارجي الشاجح .
يق الشاجح لدياسات التدػيق الجاخمي في الييئة القػمية لمبخيج يؤدي إلى زيادة مدتػى ثانيًا: التصب

الخضا الػضيفي لمعامميغ ك تحديغ مدتػى أدائيع ك ىحا بجكره سػؼ يديع في تحقيق االلتداـ 
 التشطيسي لمعامميغ فيسا بعج .

معاممة العامميغ بجػ تدػده ثالثًا: تخكيد الييئة القػمية لمبخيج عمى الجانب اإلنداني مغ خالؿ 
الكياسة كالمصف حيث أف الجانب اإلنداني لو أىسية كبيخة ك أف السدتفيج في معطع األحياف يبحث 

 عغ المسدة اإلندانية .
إرشادية خاؿ العامميغ في دكرات تجريبية ك رابعًا: تػصية العامميغ باالىتساـ الػاسع بالسدتفيجيغ ، ك إد

 .دتفيجيغ أثشاء تقجيع الخجمات ليعك تصػيخ سمػكياتيع في التعامل مع الس تداعجىع في رفع مياراتيع
خامدًا: مغ األفزل أف تعسل الييئة القػمية لمبخيج بتخسيخ ثقافة خجمة قػية لمعامميغ ك ىحا يكػف 

ي تذكل األجػاء العامة لمخجمات مغ خالؿ تخسيخ القيع ك السعتقجات ك الدمػكيات السصمػبة ك الت
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الحث عمى التساسظ ك العسل بخكح الفخيق ، إذ أف تخسيخ ثقافة خجمة قػية بيغ العامميغ  كحلظ فيك 
 تؤثخ إيجابيًا في سمػؾ األفخاد العامميغ ك مغ ثع تؤدي إلى إنجاح التدػيق الجاخمي .

سادسًا: نشرح بشذخ السعمػمات التدػيقية إلى العامميغ مغ خالؿ استخجاـ كسائل االتراؿ الجاخمي 
ية ك دقيقة عغ الخجمات الحالية فة ك التخكيد عمى الحجيث عشيا إليراؿ معمػمات كافالسختم

الججيجة التي تخغب مؤسدة الخجمة التخكيج عشيا ، ككحلظ التي يخاد العامميغ تبشييا تجاه السدتفيجيغ ك 
 ، إذ يعج العاممػف كسيمة االتراؿ ذات الفاعمية ك التأثيخ األكبخ في السدتفيجيغ .

 تهصيات تتعمق بقظاع الدراسة : 3/9/2
 التػصيات الخاصة بجكر التدػيق الجاخمي في تحقيق االلتداـ التشطيسي لمعامميغ:     

  إعادة الشطخ في نطاـ األجػر ك الحػافد السعشػية لسا ليا مغ أثخ إيجابي عمى
زيادة االلتداـ التشطيسي لمعامميغ حيث إف اىتساـ العامميغ دائسًا يشرب عمى 

 تحقيق الكدب السادي ك السعشػي .
  القياـ بتأىيل كتجريب فعاؿ لمعامميغ يتالءـ بالفعل مع احتياجاتيع ك تفزيالتيع

أىجاؼ رات القادرة عمى تحقيق أىجافيع ك الػضيفية لتسكيشيع مغ الحرػؿ عمى السيا
 السشطسة معًا.

 ات ك األفكار مع زيادة االىتساـ مغ جانب اإلدارة العميا بجعع عسمية تبادؿ السعمػم
جراسة لسا ليا مغ ارتباط معشػي العامميغ في قصاع بخيج القاىخة الكبخى محل ال

تأثيخ كاضح عمى االلتداـ التشطيسي لمعامميغ ، فالسػضف الحي يذعخ بأف ك 
الخؤساء ال ييتسػف بآرائو فإنو سيكػف أقل رضا كبالتالي سيؤثخ بالدمب عمى 

 تجاه السؤسدة التي يعسل بيامدتػى االلتداـ التشطيسي لجيو ا
  تػجيو االىتساـ الكافي مغ قبل الخؤساء آلراء ك مقتخحات السخؤكسيغ ك السذاركة

في اتخاذ القخارات الستعمقة بالقزايا اليامة في العسل مسا يشعكذ عمى زيادة كرفع 
 مدتػى االلتداـ التشطيسي لمعامميغ.

 دارة العميا بقصاع بخيج القاىخة تػجيو االىتساـ ك العشاية الكافية مغ جانب اإل
خمي ) كضػح الجكر ، نطع األجػر الكبخى نحػ معخفة سياسات التدػيق الجا

الحػافد ، االتراالت ك السعمػمات ، العالقات الجاخمية ، الجافعية ، التفاعل بيغ ك 
العامميغ ك السدتفيج الشيائي مغ الخجمة ( ك العسل عمى تصػيخىا بسا يداعج عمى 

دة مغ جػانبيا اإليجابية في رفع مدتػى االلتداـ التشطيسي لمعامميغ مغ االستفا
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ناحية ، كتالفي الجػانب الدمبية التي تؤدي إلى انخفاض مدتػى االلتداـ 
 التشطيسي مغ ناحية أخخى .

  الحخص عمى خمق مشاخ يتدع بالثقة الستبادلة بيغ الخؤساء كمخؤكسييع كذلظ مغ
في التعامل معيع ك تذجيع الخؤساء عمى تكػيغ خالؿ إتباع مبجأ الذفافية 

عالقات كد كصجاقة مع مخؤكسييع بيجؼ تحديغ ضخكؼ بيئة العسل بقصاع بخيج 
 القاىخة الكبخى .

  مخاجعة التػصيف الػضيفي لمػضائف في اإلدارات التشفيحية بقصاع بخيج القاىخة
ػر لجى العامميغ الكبخى ، لمقزاء عمى األعباء الػضيفية الدائجة ، ك لتػليج شع

بأىسية ك قيسة كضائفيع ك أنيا تذجعيع عمى تحسل السدؤكلية ك اإلبجاع ك باعثة 
 عمى التحجي كالستعة .

  العسل عمى تسكيغ العامميغ بإعصائيع الحخية ألداء العسل بصخيقتيع ليتخحكا القخار
 شبقًا ألحكاميع الذخرية دكف تجخل مباشخ مغ اإلدارة .

  ؽ العسل إلنجاز أعباء العسل ك التي تديع في تذجيع دعع العسل بشطاـ فخ
 التعاكف ك التخابط بيغ أعزاء الفخيق .  

  ، ضخكرة االىتساـ بتعديد العالقة بيغ اإلدارة ك العامميغ ك تصػيخىا ك تحديشيا
مغ خالؿ تكثيف المقاءات ك االجتساعات التػجييية ك فتح السجاؿ لمعامميغ إلبجاء 

ىع ك مشاقذتيا بسػضػعية ك شفافية ، كذلظ ألف ىحا كجيات نطخىع ك أفكار 
 اإلجخاء يؤدي إلى زيادة رضاىع ك التداميع التشطيسي . 

  تحديغ شخؽ تبادؿ السعمػمات ك سخعة تجفقيا داخل كل إدارة ك كحلظ بيغ
 اإلدارات بعزيا البعس مغ خالؿ شبكة اتراالت إلكتخكنية متصػرة 

 قييع العامميغ لسا يتع تشفيحه مغ سياسات االىتساـ بالجراسة ك الػقػؼ عمى ت
التدػيق الجاخمي لمتأكج مغ كصػؿ ىحه السجيػدات بالفعل لمعامميغ مغ أجل 

 جشي ثسارىا .
 االبحاث السدتقبمية:-3/11

تشاكلت الجراسة الحالية دكر التدػيق الجاخمي في تحقيق االلتداـ التشطيسي لمعامميغ بالتصبيق عمى 
لكبخى ، كفى ضػء نتائج الجراسة الحالية يسكغ تقجيع بعس السقتخحات لبحػث قصاع بخيج القاىخة ا

 بحثية كذلظ عمى الشحػ التالي:
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  إجخاء نفذ الجراسة عمى قصاعات خجمية أخخى كالبشػؾ ك شخكات الدياحة ، أك إجخائيا
 عمى السشطسات الخجمية غيخ اليادفة لمخبح .

 ك كل مغ الخضا الػضيفي ك األداء لمعامميغ  دراسة العالقة بيغ سياسات التدػيق الجاخمي
 بقصاع بخيج القاىخة الكبخى .

  دراسة أثخ تبشي مفيـػ التدػيق الجاخمي عمى مدتػى جػدة الخجمة في قصاع بخيج القاىخة
حة ك الشقل ك الصيخاف السجني ، الكبخى ، ك كحلظ السشطسات الخجمية األخخى مثل الديا

 البشػؾ ، ك غيخىا .ك 
 عالقة بيغ التدػيق الجاخمي كبيغ السيدة التشافدية في مشطسات األعساؿ سػاء كانت دراسة ال

 مشطسات إنتاجية أك خجمية .
 . دراسة دكر التدػيق الجاخمي في دعع الػالء التشطيسي 
 . دراسة العالقة بيغ الثقافة التشطيسية ك االلتداـ التشطيسي لسعخفة العالقة بيشيسا إف كججت 
 يغ االلتداـ التشطيسي ك األداء الػضيفي لمعامميغ .دراسة العالقة ب 

 
 مراجع البحث -3/11
 السراجع العربية -3/11/1
 - ( تحميل السح7::2إدريذ ، ثابت عبجالخحسغ ، ) جدات الخئيدية لمتدػيق الجاخمي

التدػيق الخارجي ك أثخىا عمى رضا العسالء دراسة تصبيقية عمى قصاع البشػؾ الكػيتية ، ك 
كمية التجارة لمبحػث العمسية ، جامعة اإلسكشجرية ، السجمج الثالث كالثالثػف ، العجد مجمة 

 األكؿ  .
 - ( , بحػث ال3116إدريذ ، ثابت عبج الخحسغ ،  )التحميل يب القياس ك تدػيق أسال

 اختبارات الفخكض ، الجار الجامعية ، اإلسكشجرية.ك 
 - (، تقييع 3121,دمحم ، أسساء رشاد ،)إدريذ ، ثابت عبج الخحسغ , عساره ،أمجج حامج

دكر التدػيق الجاخمي في تحقيق الخضا الػضيفي بالتصبيق عمى البشػؾ التجارية السرخية 
بالقصاع العاـ ،مجمة أفاؽ ججيجة،الدشة األثشى كالعذخكف،العجد األكؿ الثاني، كمية التجارة ، 

 السشػفية . -جامعة السشػفية 
 -   (،"إدارة القػى البذخية "، القاىخة ، الذخكة العخبية 3119آخخكف)الرباغ، زىيخ ك
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 . 439التػريجات ، صالستحجة لمتدػيق ك 
 - العػامل الذخرية عمى االلتداـ ( ، أثخ التدػيق الجاخمي ك 3116) الرباغ ،شػقي دمحم

التشطيسي بالتصبيق عمى مؤسدة االتراالت بجكلة اإلمارات العخبية الستحجة  ، مجمة أفاؽ 
 الثاني.جامعة السشػفية، العجد األكؿ ك  –، كمية التجارة  ججيجة ،

 - ( ، دراس3117الرباغ ، شػقي دمحم ،) االلتداـ ة أثخ كل مغ العجالة التشطيسية ك
التشطيسي عمى سمػؾ السػششة التشطيسية : بالتصبيق عمى مدتذفيات كزارة الرحة بجكلة 

ارية ، كمية التجارة ، جامعة السشػفية ، اإلمارات العخبية ، مجمة آفاؽ ججيجة لمجراسات التج
 العجد األكؿ كالثاني .

 -   ( ، العسمية اإلدارية 3118خخيذ، إبخاىيع،  )العتيبي، ضخار، الحػاري، نزاؿ، ك
 مبادئ ك أصػؿ ك عمع كفغ،)ط عخبية(، عساف : دار البازكري العمسية    لمشذخ كالتػزيع .

 - ( أثخ التد3114حامج ، سعيج شعباف"، ) ػيق الجاخمي كسجخل إلدارة السػارد البذخية
عمى مدتػى جػدة الخجمة الرحية بالسدتذفيات التابعة لمييئة العامة لمتأميغ الرحي 

، السجمج الثالث ، جامعة  71اإلدارة ك التأميغ ، العجد مة السحاسبة ك بالقاىخة الكبخى"، مج
 . 214-4:القاىخة ، ص

 - ( ، دكر3126خمف ، داليا دمحم ،)  التدػيق الجاخمي في تحديغ أداء العامميغ ذكي
العالقة السباشخة بالعسالء : دراسة تصبيقية عمى إدارات الجراسات العميا في جامعات الجلتا 

 الحكػمية ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، كمية التجارة ، جامعة السشػفية .
 -  ( تدػيق الخجمات ، كمية:311رضػاف ، فاركؽ عبج الفتاح، )  التجارة ، جامعة

 ششصا .
 -  ( التدػيق الجاخمي "، محاضخات غي3122رضػاف ، فاركؽ عبج الفتاح"، ) خ مشذػرة

 الجكتػراة ، كمية التجارة ، جامعة ششصا .لصالب درجة الساجدتيخ ك 
 -  ( دكر التدػيق الجاخمي في تجعيع السخكد التشافدي 3111سمساف ،عرست سيج" )

ػرية مرخ العخبية"، رسالة دكتػراة غيخ مشذػرة ، كمية التجارة لمسشطسات الخجمية في جسي
 جامعة القاىخة . –، فخع بشي سػيف 

 -  ( التدػيق الجاخمي كسف3121شاكخ ، إسساعيل") أثخه عمى يـػ إلدارة السػارد البذخية ك
ية العمـػ اإلدار مى العامميغ في كميات االقتراد ك جػدة الخجمة التعميسية ) دراسة تصبيقية ع

 –في الجامعات األردنية الخاصة (" مجمة جامعة القجس السفتػحة لألبحاث كالجراسات 
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 العذخكف .  العجد الثالث ك 
 -  (أثخ محجدات الجعع التشطيسي عمى سمػكيات 3116عبجالدالـ ، رمزاف محسػد" )

مسية دراسة تصبيقية عمى السدتذفيات الجامعية"، السجمة الع -االلتداـ التشطيسي لمعامميغ
 لمتجارة ك التسػيل ، جامعة ششصا ، كمية التجارة ، السمحق األكؿ لمعجد الثاني. 

 -  ( العالقات اإلندانية5::2عبجالػىاب ، عمي دمحم" ،)  الخجمات ، القاىخة ، في اإلنتاج ك
 مكتبة عيغ شسذ .

 -  (  دكر التدػيق الجاخمي في تشسية كالء العسيل3116عبيج ، أحسج يحي حديغ" ، )  _
دراسة تصبيقية عمى السخاكد الصبية الستخررة بالجامعات السرخية "، رسالة دكتػراة غيخ 

 جامعة الشرػرة . –مشذػرة ، كمية التجارة 
 - (،أخالقيات 3115عػاد ، عسخ ودمحم احسج ، ) العسل اإلسالمية كسحجد لمفخدية كاالنتساء

التجارة جامعة عيغ عمسية لالقتراد ك قية ، السجمة الاألداء الػضيفي دراسة تصبيالتشطيسي ك 
 (.64-2العجد الثاني ص ) 2شسذ،القاىخة مجمج 
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