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 MBWA  )Management By Walking Aroundتعتبررررر اإلدارة بررررالتجوال   
أحررررد المفرررراهيم المهمررررة الترررري اتفررررب عليهررررا العديررررد مررررن البرررراحثين باعتبارهررررا أحررررد األسرررراليب 
اإلداريرررة التررري تعمرررل علرررى تحسرررين الررردور القيرررادع لررريدارة العليرررا لمتابعرررة مرررا  حرررد  علرررى أر  

فهرررري ليسررررت  وعررررا  مررررن الرقابررررة أو التفترررري  أو المتابعررررة لمررررا  الواقررررن ومررررن منظررررور قريررررب ،
 حرررد  بقررردر مرررا هررري  رررول مرررن المعا شرررة الفاعلرررة التررري تسررراعد مرررديرع المنظمرررات إلرررى النررر ول 

لررررى مرحلررررة ميحظررررة عمليررررات التنفيرررر  والتعررررر  علررررى إمررررن الصرررررو  العليررررا واإلدارة عررررن بعررررد 
ن الرررردفول فرررري الررررروتين القاتررررل المشررررالل الترررري تحررررد  فررررور حرررردو ها ومعالجتهررررا مبا رررررة دو

 لتدرج عملية التعر  على المشكلة والوصول إلى الحل المناسب لها .  
وتمثرررل اإلدارة برررالتجوال منظومرررة إداريرررة مت املرررة ، تقررروض علررري التواجرررد والحضرررور الفعررررال 

قائررررد اإلدارع فرررري مواقررررن التنفيرررر  ، وعرررردض االعتمرررراد علررررى وسررررائل االتصررررال األفررررر  اعتمررررادا  لل
ترررره ومواهبرررره الشخصررررية ومل اترررره فرررري تصررررميم اللقرررراءات التجواليررررة ا ، بررررل اسررررتخداض مهار لررررامي  

وتخطيطهررررررا وتنظيمهررررررا وتنفيرررررر ها ، وخدارة المقررررررابيت الشخصررررررية الترررررري تررررررتم أ نرررررراء التجرررررروال 
 اإلدارع ، واستخداض مهارة الحوار من المنف ين اللتشا  أع قصور ومعالجته . 

مناسررررربة لجميرررررن العررررراملين فررررري مختلررررر  المسرررررتويات وتتررررريا اإلدارة برررررالتجوال الفرررررر  ال
التنظيميررررة للتعبيررررر بصررررورة مبا رررررة عررررن وجهررررات  ظرررررهم لمررررديرهم ، وتمكررررن المررررديرين مررررن 
تنميرررررة مهررررراراتهم القياد رررررة والتعرررررر  علرررررى العمليرررررات اليوميرررررة وفطررررروات العمرررررل ، باعتبرررررارهم 

 ( .  2014 ،والخوالدة قدوميالمسئولين عن متابعة إ جازها   
المنظمررررات فرررري القرررررن الحررررادع والعشرررررين العديررررد مررررن األمرررررا  اإلداريررررة الترررري  وتواجرررره

تهررردد كفررراءة وفاعليرررة العمرررل بررردافلها ، وهررر ا يرررعدع إلرررى إارررعا  قررردرتها علرررى التقررردض والنمرررو 
وتحقيرررب م ا رررا تنافسرررية مسرررتدامة ، وتتمثرررل هررر ه األمررررا  فررري العديرررد مرررن السرررلوكيات  يرررر 

المررروظفين علرررى افرررتي  درجررراتهم الوظيفيرررة ومرررواقعهم التررري  مارسرررها الررربع  مرررن  األفيقيرررة
ومررررن أهررررم هرررر ه السررررلوكيات النفرررراق اإلدارع الرررر ع أصرررربا وسرررريلة مررررن أراد الترقيررررة ، اإلداريررررة 

أفرررر  بصرررورة مسرررتمرة و ررردون وجررره  متيرررازاتاالسرررريعة ، أو الحصرررول علرررى مكافررر ت ، أو أ رررة 
  . ( Pelletier & Bligh, 2008حب    

قصرررري والتحليررررل إلررررى توصرررري  الواقررررن الحررررالي لمررررد  تفرررريل ال ويسررررعى هرررر ه البحرررر  مررررن
 ا تشررراراسرررتخداض أبعررراد اإلدارة برررالتجوال فررري البنرررور التجاريرررة المصررررية ، والتعرررر  علرررى مرررد  

سررررلوكيات النفرررراق اإلدارع فرررري البنررررور التجاريررررة المصرررررية ، وال شرررر  عررررن  ررررول وقرررروة العيقررررة 
ع ، باإلاررررررافة إلررررررى تقررررررد م مجموعررررررة مررررررن بررررررين اإلدارة بررررررالتجوال وسررررررلوكيات النفرررررراق اإلدار 
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التوصرررريات والترررري مررررن فيلهررررا تسررررتطين البنررررور التجاريررررة المصرررررية ففرررر  سررررلوكيات النفرررراق 
 اإلدارع بها من فيل تطبيب أبعاد اإلدارة بالتجوال . 

 الدراسة االستطيعية :  -2
 اعتمررررردت الدراسررررررة االسررررررتطيعية علررررررى أسررررررلوو المقررررررابيت الفرد ررررررة المتعمقررررررة ،وكرررررر ل 
أسررررلوو المقررررابيت الجماعيررررة المتعمقررررة مررررن عينررررة محرررردودة مررررن مرررروظفي البنررررور التجاريررررة 

 30مررررردير ،  15، حيررررر  ترررررم إجرررررراء المقرررررابيت بنوعيهرررررا مرررررن الخاارررررعة للدراسرررررة المصررررررية 
 .موظ  من العاملين بالبنور التجارية المصرية الخااعة للدراسة 

 ية : وقد تم إجراء ه ه المقابيت لتغطيه الجوا ب التال
 مفهوض اإلدارة بالتجوال .  •
 أهدا  اإلدارة بالتجوال . •
 أبعاد اإلدارة بالتجوال . •
 مفهوض النفاق اإلدارع . •
 أبعاد النفاق اإلدارع . •
 دور اإلدارة بالتجوال في فف  سلوكيات النفاق اإلدارع .  •

وفررري اررروء المقرررابيت المختلفرررة التررري تمرررت فررري الدراسرررة االسرررتطيعية ، توصرررل الباحررر  
 لى مجموعة من االستنتاجات وهي على النحو التالي : إ

وجرررررررود ترررررررك ير لنرررررررول البنررررررر    البنررررررر  األهلررررررري المصررررررررع ، بنررررررر  مصرررررررر ، البنررررررر   •
التجرررررررارع الررررررردولي ، بنررررررر  قطرررررررر الرررررررو ني األهلررررررري ( علررررررري درجرررررررة تررررررروافر أبعررررررراد 
اإلدارة بررررررررالتجوال ، حيرررررررر  اتضررررررررا أن درجررررررررة ترررررررروافر أبعرررررررراد اإلدارة بررررررررالتجوال فرررررررري 

لرررررردولي ، و نرررررر  قطررررررر الررررررو ني األهلرررررري ألبررررررر مررررررن درجررررررة ترررررروافر البنرررررر  التجررررررارع ا
أبعرررررراد اإلدارة بررررررالتجوال فرررررري البنرررررر  األهلرررررري المصرررررررع و نرررررر  مصررررررر ، حيرررررر  بلرررررر  
المتوسررررررررل العرررررررراض لدرجررررررررة ترررررررروافر أبعرررررررراد اإلدارة بررررررررالتجوال فرررررررري البنرررررررر  التجررررررررارع 

( درجررررررررة فرررررررري بنرررررررر  قطررررررررر 3,42( درجررررررررة ، فرررررررري حررررررررين بلرررررررر   3,59الرررررررردولي  
( درجرررررررررررة فرررررررررري البنررررررررررر  األهلررررررررررري المصررررررررررررع ، و 3,05الررررررررررو ني األهلررررررررررري ، و  

 ( 1( في بن  مصر ، وهو ما يواحه الجدول رقم  2,88 
 

                                                 
  ض .2014ض حتى مارس 2014تم إجراء ه ه المقابيت من يناير 
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 (1جدول رقم  
 متوسل درجة توافر أبعاد اإلدارة بالتجوال في البنور التجارية المصرية الخااعة للدراسة

 ني األهلي بن  قطر الو  البن  التجارع الدولي  بن  مصر  البن  األهلي المصرع  األبعاد 
 3,46 4,02 2,99 3,27 اتخاذ القرار 

 3,57 3,89 2,87 3,47 العيقات اإل سا ية 
 3,67 3,94 2,34 3,16 الرقابة 

 3,52 3,34 2,57 3,17 إدارة الوقت 
 3,12 3,66 2,77 3,22 تحسين عملية االتصال 

 3,97 3,57 2,93 2,87 التحفي  
 3,02 3,42 3,01 2,95 التطوير واإلبدال 
 3,27 3,37 2,27 2,99 التغ  ة المرتدة 
 3,42 3,59 2,88 3,05 المتوسل العاض 

 المصدر : من إعداد الباح  من واقن تحليل بيا ات الدراسة االستطيعية .
 ارتفال سلوكيات النفاق اإلدارع في البنور التجارية المصرية .  •
هررررررررا اسررررررررتخداض قيرررررررراض بعرررررررر  المراوسررررررررين بعرررررررردة سررررررررلوكيات تجرررررررراه راسررررررررائهم من •

عبرررررررارات اإل رررررررراء والمرررررررد  ، وأداء فررررررردمات  خصرررررررية للراسررررررراء ، وتكييرررررررد جميرررررررن 
 قرارات المدير والثناء عليها وتقد م الهدا ا . 

وجرررررررود ترررررررك ير لنرررررررول البنررررررر    البنررررررر  األهلررررررري المصررررررررع ، بنررررررر  مصرررررررر ، البنررررررر   •
التجررررررارع الرررررردولي ، بنرررررر  قطررررررر الررررررو ني األهلرررررري ( علرررررري درجررررررة ترررررروافر سررررررلوكيات 

دارع ، حيررررررر  اتضرررررررا أن درجرررررررة تررررررروافر سرررررررلوكيات النفررررررراق اإلدارع فررررررري النفررررررراق اإل
البنرررررر  األهلرررررري المصررررررررع و نرررررر  مصررررررر ألبرررررررر  مررررررن درجررررررة توافرهرررررررا فرررررري البنررررررر  
التجررررررارع الرررررردولي ، و نرررررر  قطررررررر الررررررو ني األهلرررررري ، حيرررررر  بلرررررر  المتوسررررررل العرررررراض 

( درجررررررة ، فرررررري 3,88  بنرررررر  مصررررررر لدرجررررررة ترررررروافر سررررررلوكيات النفرررررراق اإلدارع فرررررري
( درجررررررررة 2,89، و  ( درجررررررررة فرررررررري البنرررررررر  األهلرررررررري المصرررررررررع 3,47حررررررررين بلرررررررر   

البنررررررر  التجرررررررارع  ( درجرررررررة فررررررري 2,67و   ،  بنررررررر  قطرررررررر الرررررررو ني األهلررررررريفررررررري 
  ( .2وهو ما يواحه الجدول رقم  الدولي 

سررررريادة مبررررردأ مرررررن  عمرررررل ألثرررررر  خطرررررل ويحصرررررل علرررررى جررررر اءات ، ومرررررن ال  عمرررررل  •
 على . ال  خطل ويحصل على مكاف ت وحواف  بل ويرقى للوظيفة األ

عرررررردض الواررررررو  ال امررررررل للرررررردور الهرررررراض الرررررر ع تلعبرررررره اإلدارة بررررررالتجوال فرررررري ففرررررر   •
 سلوكيات النفاق اإلدارع في البنور التجارية المصرية . 
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 (2جدول رقم  
 متوسل درجة توافر سلوكيات النفاق اإلدارع في البنور التجارية المصرية الخااعة للدراسة

 بن  قطر الو ني األهلي  البن  التجارع الدولي  صر بن  م البن  األهلي المصرع  األبعاد 
 2,92 2,62 4,09 3,79 السلوكيات اللفظية  
 2,86 2,72 3,67 3,15 السلوكيات العملية  

 2,89 2,67 3,88 3,47 المتوسل العاض 
 المصدر : من إعداد الباح  من واقن تحليل بيا ات الدراسة االستطيعية .

 بح  : الوتسااالت مشكلة  -3
لقررررد ت ايرررردت معرررردالت النفرررراق اإلدارع فرررري المنظمررررات المصرررررية وذلرررر  عقررررب قيرررراض  ررررورة   

ينررراير المجيررردة ، وذلررر  لعررردة أسرررباو منهرررا الخرررو  مرررن فقررردان الوظيفرررة تحسررربا  التخررراذ قررررارات 
تطهيريررررة لرررربع  القيررررادات الفاسرررردة ، والر بررررة فرررري االحتفررررا  بالمكا ررررة والسررررلطة ممررررا دفررررن 

 األمور وتغيير اتجاهاتهم لتتما ى من األواال الجديدة . البع  إلى مجاراة 

مرررن  احيرررة أفرررر  فقرررد سررراهم فررري ا تشرررار النفررراق اإلدارع  يررراو العدالرررة التنظيميرررة ، حيررر  
يررر  فررري المعاملرررة والتحيررر  فررري إصررردار قررررارات الترقيرررات والحرررواف  للررربع  مرررن المررروظفين يالتم

مثرررل هررر ه الترقيرررات والحرررواف  ، كمرررا دون  يررررهم علرررى الرررر م مرررن أحقيرررتهم فررري الحصرررول علرررى 
سررراهم تجررراوو بعررر  الراسررراء لسرررلوكيات النفررراق اإلدارع مرررن مراوسررريهم فررري توسرررين قاعررردة 
النفرررراق اإلدارع فرررري المنظمررررات ، ومررررن فرررريل الدراسررررة االسررررتطيعية ، توصررررل الباحرررر  إلررررى 

 مجموعة من الظواهر التي تساعد في تحديد المشكلة ومنها : 

اق اإلدارع فرررررري البنررررررور التجاريررررررة المصرررررررية عنررررررد تعامررررررل ا تشررررررار سررررررلوكيات النفرررررر •
 الموظفين من راسائهم وكل ذع سلطة و فوذ . 

اسرررررررررتخداض معظرررررررررم المررررررررروظفين لمهرررررررررارة التيعرررررررررب باأللفرررررررررا  وتوظيفهرررررررررا ، حيررررررررر   •
 سرررررررتخدض عبرررررررارات المرررررررد  واإل رررررررراء علرررررررى  رررررررخ  المررررررردير ، وترقرررررررب أع فعرررررررل 

 ئه ل سب وده .  قوض به المدير  م الثناء عليه والمبالغة في إ را
مجموعرررررررررة مرررررررررن المررررررررروظفين لرررررررررديهم القررررررررردرة علرررررررررى التظررررررررراهر أمررررررررراض راسرررررررررائهم  •

بالموافقررررررة علررررررى ارائهررررررم وقررررررراراتهم ، ويصررررررل بهررررررم األمررررررر إلررررررى الثنرررررراء علررررررى تلرررررر  
اآلراء والقرررررررررارات وأ هررررررررا صررررررررائبة وذلرررررررر  أمرررررررراض المرررررررردير فقررررررررل وذلرررررررر  إلراررررررررائه 

زميئهررررررم وكسررررررب وده ، علررررررى الررررررر م مررررررن أن هررررررعالء المرررررروظفين  سررررررخرون أمرررررراض 
 من تل  اآلراء والقرارات . 
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قيرررررراض بعرررررر  المرررررروظفين برررررركداء فرررررردمات  خصررررررية لراسررررررائهم مررررررن أجررررررل تو يررررررد  •
 العيقات فيما بينهم بل ويصل األمر أحيا ا  إلى تقد م الهدا ا لديهم . 

إلررررى أع مررررد  وفرررري ارررروء هرررر ه المظرررراهر السررررابقة  صرررربا التسرررراال المطرررررو  هررررو : 
فرررري البنررررور التجاريررررة سررررلوكيات النفرررراق اإلدارع تررررع ر اإلدارة بررررالتجوال فرررري ففرررر  

 .  ؟"المصرية 
وفرررري ارررروء  تررررائس الدراسررررة االسررررتطيعية اتضررررا ارتفررررال سررررلوكيات النفرررراق اإلدارع لررررد  
معظررررم المرررروظفين فرررري البنررررور التجاريررررة المصرررررية محررررل الدراسررررة ، ولرررر ل  كرررران مررررن األولررررى 

وكيات ، ولقرررد أوارررحت البحررر  عرررن أسرررلوو أو  ريقرررة جديررردة للعمرررل علرررى ففررر  هررر ه السرررل
الدراسررررات السرررررابقة أن اإلدارة برررررالتجوال أحرررررد المررررردافل اإلداريرررررة الحديثرررررة التررررري تسررررراعد علرررررى 

 فف  سلوكيات النفاق اإلدارع . 
وتثيرررر هررر ه المشررركلة عرررددا  مرررن التسرررااالت والتررري  سرررعى الباحررر  ليجابرررة عليهرررا وهررري كمرررا 

 يلي : 

، العيقرررررررات  ات  اتخررررررراذ القررررررررار مرررررررا هرررررررو واقرررررررن اسرررررررتخداض أبعررررررراد اإلدارة برررررررالتجوال  (1 
اإل سررررررررا ية ، الرقابررررررررة ، إدارة الوقررررررررت ، تحسررررررررين عمليررررررررة االتصررررررررال ، التحفيرررررررر  ، 

 التطوير واإلبدال , والتغ  ة المرتدة ( في البنور التجارية المصرية ؟
مرررررررا هرررررررو واقرررررررن سرررررررلوكيات النفررررررراق اإلدارع   السرررررررلوكيات اللفظيرررررررة ، والسرررررررلوكيات  (2 

 ية المصرية ؟ العملية ( في البنور التجار 
هررررررل هنررررررار عيقررررررة ذات داللررررررة إحصررررررائية بررررررين اسررررررتخداض أبعرررررراد اإلدارة بررررررالتجوال  (3 

 وسلوكيات النفاق اإلدارع في البنور التجارية المصرية ؟ 

 :  أهدا  البح  -4
علررى النحررو  هرريمجموعررة مررن األهرردا  ،  هرر ا البحرر  إلررى تحقيرربالباحرر  مررن فرريل  سررعى 

 التالي :

 عاد اإلدارة بالتجوال في البنور التجارية المصرية . واقن استخداض أب ديدتح (1 
 تحديد واقن سلوكيات النفاق اإلدارع في البنور التجارية المصرية . (2 
تحديررررررررد  ررررررررول وقرررررررروة العيقررررررررة بررررررررين اسررررررررتخداض أبعرررررررراد اإلدارة بررررررررالتجوال وسررررررررلوكيات  (3 

 النفاق اإلدارع في البنور التجارية المصرية . 
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تسرررررراعد البنررررررور التجاريررررررة المصرررررررية فرررررري تقررررررد م مجموعررررررة مررررررن التوصرررررريات الترررررري  (4 
مررررررررن فرررررررريل اسررررررررتخداض أحررررررررد األسرررررررراليب بهررررررررا ففرررررررر  سررررررررلوكيات النفرررررررراق اإلدارع 
 اإلدارية الجديدة وهي اإلدارة بالتجوال . 

   : فرو  البح  -5
اعتمررد الباحرر  فرري تنميررة فرررو  البحرر  علررى البيا ررات الثا ويررة متمثلررة فرري الدراسررات والبحررو  

المنشورة ، باإلاافة إلرى الميحظرة ، وفرى اروء ذلر  ، تمرت تنميرة فررو  السابقة المنشورة و ير 
 الفرو  التالية : في البح  

ال توجررررد افتيفررررات ذات داللررررة إحصررررائية بررررين إدرالررررات المستقصرررري مررررنهم فرررري البنررررور  (1 
التجاريررررة المصرررررية حررررول واقررررن اسررررتخداض أبعرررراد اإلدارة بررررالتجوال بررررافتي  فصائصررررهم 

 البن  ( . مل ية ، السن ، المعهل العلمي ،  ول  الد موجرافية    النول
ال توجررررد افتيفررررات ذات داللررررة إحصررررائية بررررين إدرالررررات المستقصرررري مررررنهم فرررري البنررررور  (2 

التجاريررررررة المصرررررررية حررررررول واقررررررن سررررررلوكيات النفرررررراق اإلدارع بررررررافتي  فصائصررررررهم 
 البن  ( . مل ية الد موجرافية    النول ، السن ، المعهل العلمي ،  ول 

جرررد عيقرررة ذات داللررررة إحصرررائية بررررين اسرررتخداض أبعرررراد اإلدارة برررالتجوال وسررررلوكيات ال تو  (3 
 النفاق اإلدارع في البنور التجارية المصرية .

 منهجية البح  :  -6

 تتضمن منهجية البح  عدة عناصر هي كما يلي : 
 أ وال البيا ات :  -6/1

مررررن البيا ررررات همررررا  عتبررررر هرررر ا البحرررر  مررررن أ رررروال البحررررو  الوصررررفية ، ويسررررتخدض  رررروعين 
 البيا ات الثا وية والبيا ات األولية . 

 البيا ات الثا وية :  (أ 

اعتمررررد الباحرررر  علررررى مجموعررررة مررررن البيا ررررات الثا ويررررة اليزمررررة لتحقيررررب أهرررردا  البحرررر  ، 
وتتمثرررل فرررري بيا رررات عررررن مفهررروض اإلدارة بررررالتجوال ، أبعررراد اإلدارة بررررالتجوال ، سرررلوكيات النفرررراق 

ق اإلدارع ، وقرررررراض الباحرررررر  بالحصررررررول علررررررى البيا ررررررات الثا ويررررررة مررررررن اإلدارع ، مراحررررررل النفررررررا
مصرررادرها المختلفرررة ، ومرررن أهمهرررا المراجرررن العر يرررة واألجنبيرررة والمجررريت والررردوريات العلميرررة ، 
واألبحررررا  المنشررررورة للجهررررات ذات الصررررلة بمجررررال البحرررر  ، واإلحصررررائيات والتقررررارير المتاحررررة 

 صاء ، والبنور التجارية المصرية . بالجهاز المرك ع للتعبئة العامة واإلح

 



 8 

 البيا ات األولية :  (و 
البحررررر  ،  وأسرررررئلةلرررررى البيا رررررات الثا ويرررررة التررررري تسررررراعد علرررررى بلرررررورة مشررررركلة إباإلارررررافة 

وصرررريا ة فروارررره ، ولتحديررررد الميمررررا األساسررررية لمجتمررررن البحرررر  ، فقررررد تررررم االعتمرررراد علررررى 
ملين برررررالبنور التجاريرررررة قائمرررررة استقصررررراء موجهررررره إلرررررى العرررررا لالبيا رررررات األوليرررررة مرررررن فررررري 

 المصرية موان الدراسة . 
 مجتمن البح  :  -6/2

 شير مجتمن البح  من وجهة النظر اإلحصائية على أ ه"جمين المفردات التي تمثل الظاهرة       
مواول البح  ، وتشترر في صفة معينة أو ألثر , ومطلوو جمن البيا ات حولها " , وفي اوء 

 العاملين في البنور التجارية محل الدراسة، حي  تتمثل يت ون من ح باله ا مجتمن  ذل  فإن
إدارة البحو  ، إدارة االئتمانوحدة المعاينة في العاملين باإلدارات التالية  إدارة الموارد البشرية ، 

سيقتصر الباح  على المرال  الرئيسية للبنور التجارية محل الدراسة    البن  األهلي و  (.والتطوير 
وقد وقن (  QNB األهلي، بن  قطر الو ني  CIBصرع ، بن  مصر ، البن  التجارع الدولي الم

 وخجمالياالفتيار على ه ه البنور ، ل و ها تتصدر قائمة البنور المصرية من حي  رأس المال ، 
( واستبعد الباح  الفرول لقيود الوقت والت لفة ،  1  ملحب رقم  األصول ، والعائد على األصول

لجدول التالي  شير إلى أعداد الفئات التي سيرك  عليها الباح  في البنور التجارية محل وا
 الدراسة : 

 (3جدول رقم  
 بيان أعداد العاملين بالبنور التجارية   المرال  الرئيسية ( محل الدراسة 

 ض . 2014: قطال الموارد البشرية بالمرال  الرئيسية بالبنور محل الدراسة ،  المصدر  

 

 

 

إدارة البحو   االجمالى
 والتطوير

إدارة 
 االئتمان

إدارة الموارد 
 البشرية

 الفئة
 

 ور التجاريةالبن
 البن  األهلي المصرع  71 64 18 153
 بن  مصر 59 37 11 107
 CIBالبن  التجارع الدولي  41 29 7 77
 QNBبن  قطر الو ني األهلي  33 17 9 59
 االجمالى 204 147 45 396
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 : عينة البح  -6/3    
 ظرا ل بر حجم مجتمن البح  , وارتفال ت لفة الوصول إلى كل مفرداتره, فقرد ترم االعتمراد            

تررررم علرى أسرلوو العينرات لتجميرن البيا ررات اليزمرة للدراسرة الميدا يرة فررى هر ا البحر  ، حير  
وفقررررا   تجاريررة محررل الدراسررةالمرالرر  الرئيسررية للبنررور الالعرراملين فرري حسرررراو حجررررررم عينرررررة 

                                                  ( 2014سليمان ،   التالية : للمعرررادلة 
 
 

 حيث :  

 ل = حجم العينة 
  1,96٪ ، وهى =  95ت = الدرجة المعيارية المقابلة لدرجة الثقة 

إن  سبة النجا =  سبة الفشل= التوزين ، وحي  أن التوزين  بيعي ف في  =  سبة النجا  
50٪ 

Δ  = 5=  سبة الخطك المسمو  به والمنتشر على  رفي التوزين بمقدار متساوع وهى ٪ 
 ن = حجم المجتمن .

المرال  الرئيسية للبنور التجارية العاملين في عينة و استخداض المعادلة السابقة يتضا أن حجم 
 محل الدراسة

 

 

 

 
عينة على ال  ريقة النسب( للعينات الطبقية العشوائية، تم توزين حجم   تطبيب الطريقة البسيطةو 

 ( .4 في الجدول رقم لما هو ُمواا  المرال  الرئيسية للبنور التجارية محل الدراسةالعاملين في 
قائمررررة ، حيررررر   179هرررر ا وقررررد بلغررررت قرررروائم االستقصررررراء الصررررالحة للتحليررررل اإلحصررررائي 

 %.92بلغت  سبة الردود 
 تغيرات والقياس : الم -6/4

في اوء مشكلة وأهدا  البح  وفرواه ,  مكن تصني  متغيرات البح  إلى المتغيرات الرئيسرية 
 التالية :
 كمتغير مستقل .متغيرات فرعية (  8أبعاد اإلدارة بالتجوال    •
 كمتغير تابن .متغير فرعي (  2سلوكيات النفاق اإلدارع    •

دراسررررة المتعلقررررة بكبعرررراد اإلدارة بررررالتجوال علررررى الدراسررررات واعتمررررد الباحرررر  فرررري تنميررررة متغيرررررات ال
 . (Anderson; et al.,2013;Suhaimi,2012)السابقة 

 
 =    ع

 ف ( – 1ف ) × ن ×  2ت

Δ2 ف ( – 1ن )  2ن + ت 

 
    = 

(1,96)2 ×396 ×0,50 1 – 0,50) 

 0,05)2  ×396 + 1,96)2  ×0,50 1 – 0,50) 

  

 
 

 موظ   195 = 
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 (4جدول رقم  
 توزين حجم العينة علي البنور التجارية محل الدراسة واإلدارات المختلفة بها 

باإلاررررافة إلررررى قيرررراض الباحرررر  بررررإجراء بعرررر  التعررررديل والحرررر   واإلاررررافة بمررررا يتفررررب مررررن 
ة ، وقررررد ا ررررتملت أبعررراد اإلدارة بررررالتجوال علررررى  ما يررررة أبعررراد تررررم قياسررررها علررررى البيئرررة المصررررري
 النحو التالي : 

 : اتبعد اتخاذ القرار  (أ 
عبررررارات ، وقررررد تررررم قيرررراس هرررر ه العبررررارات باسررررتخداض مقيرررراس ليكرررررت  6 ضررررم هرررر ا البعررررد 

 المكون من فمس درجات للموافقة / عدض الموافقة . 
 بعد العيقات اإل سا ية :  (و 

عبررررارات ، وقررررد تررررم قيرررراس هرررر ه العبررررارات باسررررتخداض مقيرررراس ليكرررررت  7ا البعررررد  ضررررم هرررر 
 المكون من فمس درجات للموافقة / عدض الموافقة  . 

 بعد الرقابة :  (ج 
عبررررارات ، وقررررد تررررم قيرررراس هرررر ه العبررررارات باسررررتخداض مقيرررراس ليكرررررت  7 ضررررم هرررر ا البعررررد 

 المكون من فمس درجات للموافقة / عدض الموافقة  . 
 الوقت :  بعد إدارة (د 

عبررررارات ، وقررررد تررررم قيرررراس هرررر ه العبررررارات باسررررتخداض مقيرررراس ليكرررررت  6 ضررررم هرررر ا البعررررد 
 المكون من فمس درجات للموافقة / عدض الموافقة  . 

 بعد تحسين عملية االتصال :  (ه 
عبررررارات ، وقررررد تررررم قيرررراس هرررر ه العبررررارات باسررررتخداض مقيرررراس ليكرررررت  4 ضررررم هرررر ا البعررررد 

 عدض الموافقة  .  /المكون من فمس درجات للموافقة 
 

 االجمالى
إدارة البحو  

 والتطوير
إدارة 
 االئتمان

إدارة الموارد 
 البشرية

 ئةالف
 

 البنور التجارية
 البن  األهلي المصرع  35 32 8 75
 بن  مصر 29 18 6 53
 CIBالبن  التجارع الدولي  20 14 4 38
 QNBبن  قطر الو ني األهلي  16 8 5 29
 االجمالى 100 72 23 195
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 بعد التحفي  :  (و 
عبررررارات ، وقررررد تررررم قيرررراس هرررر ه العبررررارات باسررررتخداض مقيرررراس ليكرررررت  4 ضررررم هرررر ا البعررررد 

 المكون من فمس درجات للموافقة / عدض الموافقة  . 
 بعد التطوير واإلبدال :  (ز 

عبررررارات ، وقررررد تررررم قيرررراس هرررر ه العبررررارات باسررررتخداض مقيرررراس ليكرررررت  5 ضررررم هرررر ا البعررررد 
 من فمس درجات للموافقة / عدض الموافقة  . المكون 

 بعد التغ  ة المرتدة :  (  
عبررررارات ، وقررررد تررررم قيرررراس هرررر ه العبررررارات باسررررتخداض مقيرررراس ليكرررررت  4 ضررررم هرررر ا البعررررد 

 المكون من فمس درجات للموافقة / عدض الموافقة  . 
ع لمرررررا اعتمرررررد الباحررررر  فررررري تنميرررررة متغيررررررات الدراسرررررة المتعلقرررررة بسرررررلوكيات النفررررراق اإلدار 

 على الدراسات السابقة 
( Zin., 2010 ; McConnell & Brown, 2010 ; Pelletier & Bligh 
2008 ; Al-eyedi, 2010 ; Lammers; et al., 2011 ) 
باإلارررافة إلرررى ذلررر  قررراض الباحررر  برررإجراء بعررر  التعرررديل والحررر   واإلارررافة بمرررا يتفرررب مرررن 

علرررى بعررردين رئيسرررين ترررم قياسرررهما  البيئرررة المصررررية ، وقرررد ا رررتملت سرررلوكيات النفررراق اإلدارع 
 على النحو التالي : 

 بعد السلوكيات اللفظية :  (أ 
عبررررارات ، وقررررد تررررم قيرررراس هرررر ه العبررررارات باسررررتخداض مقيرررراس ليكرررررت  5 ضررررم هرررر ا البعررررد 

 المكون من فمس درجات للموافقة / عدض الموافقة  . 
 بعد السلوكيات العملية :  (و 

 ه العبررررارات باسررررتخداض مقيرررراس ليكرررررت عبررررارات ، وقررررد تررررم قيرررراس هرررر 4 ضررررم هرررر ا البعررررد 
( يواررررا  مرررروذج 1والشرررركل رقررررم   المكررررون مررررن فمررررس درجررررات للموافقررررة / عرررردض الموافقررررة  . 

 الدراسة .
 أساليب تحليل البيا ات وافتبارات فرو  البح  : – 6/5

ت ارابر ا البح  بك ها متعددة المتغيرات , كما أن أ را  التحليل وافتهسم  بيعة بيا ات تت      
لثر من متغيرين فري  فرس أالفرو  تنطوع على التحقب من  ول ودرجة العيقة واالفتي  بين 

سرراليب اإلحصررائية الوقررت , و مررن  ررم كرران مررن الضرررورع أن يررتم تحليلهررا  باسررتخداض بعرر  األ
المناسرربة للمتغيرررات المتعررددة . ولقررد اعتمرردت منهجيررة معالجررة بيا ررات هرر ا البحرر  علررى بعرر  

(, و فررى  SPSS     سرراليب التحليررل االحصررائىأيررل المتقدمررة والمترروفرة فرري ح مررة سراليب التحلأ



 12 

فرى الدراسرة مرن  ةالمسرتخدمة ساليب القياس و رول العينرأاوء  بيعة متغيرات الدراسة وعددها و 
سررتخداض األسرراليب امررن  احيررة أفررر  , لرر ا تقرررر  وافتبررار الفرررو  رررا  التحليررل أ احيررة , و 

 التالية : ارات اإلحصائيةبواالفت
 ساليب تحليل البيا ات : أ (1 

  مكن توايا أساليب تحليل البيا ات المستخدمة فى البح  فيما يلى :
 أساليب التحليل الوصفي : (أ 

سررراليب التحليرررل الوصرررفي وفاصرررة الوسرررل الحسرررابي واال حررررا  أاعتمرررد الباحررر  علرررى       
عررن مررد  وجررود هم وال شرر  نالمعيررارع وذلرر  فررى تحليررل ووصرر  اسررتجابات المستقصرري مرر

 أبعرراد اإلدارة بررالتجوالحررول واقررن  العرراملين بررالبنور التجاريررة المصررريةافتيفررات فررى إدرالررات 
 النرررول , السرررن ,  ةبرررافتي  بعررر  فصائصرررهم الد موجرافيررر سرررلوكيات النفررراق اإلدارع وواقرررن 

 .( بن المل ية المعهل العلمي , و ول 
 (1 كل رقم  

  موذج الدراسة
 المتغير التابن                                                          المتغير المستقل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  من إعداد الباح  في اوء الدراسات السابقة .المصدر : 

 
 

الخصائص 

 الديموجرافية 
 النول . •
 السن . •
 المعهل العلمي  •
  ول مل ية البن   •

 أبعاد اإلدارة بالتجوال 
 

 اتخاذ القرارات . •
  العيقات اإل سا ية . •
 الرقابة . •
 إدارة الوقت . •
 تصال تحسين عملية اال  •
 التحفي  . •
 التطوير واإلبدال . •
 التغ  ة المرتدة . •
 

 سلوكيات النفاق اإلداري

 
 سلوكيات لفظية . •
 سلوكيات عملية . •
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 أسلوو معامل االرتباط ألفا :  (و 

تيرار فيرة , وترم اار درجة االعتماد ة في المقاييس متعرددة البنرود فري الدراسرة الحالبوذل  الفت    
علرى  هسراليب اإلحصرائية المسرتخدمة فري تحليرل االعتماد رة لتركير  ه ا األسرلوو دون  يرره مرن األ

 0و المتغيرررات التررى يت ررون منهررا المقيرراس الخااررن ليفتبررار أدرجرة التناسررب الرردافلي بررين البنررود 
 ع سرلوكيات النفراق اإلدارع و عرد,  بكبعراد اإلدارة برالتجوالويتعلب ه ا األسلوو فى الدراسة الحاليرة 

 . هم من المقاييس متعددة البنود أحي  
  ج( أسلوو التحليل العاملى :

م درجرة الصريحية الدافليرة لرنفس المقراييس متعرددة البنرود والمسرتخدمة يار وتقيبوذل  الفت    
سررلوو تحليررل العناصررر  المكو ررات( األساسررية مررن ألثررر صررور أفرري الدراسررة الحاليررة , ويعتبررر 

. ويركر  هر ا األسرلوو علري أسلوو تحليل العوامل استخداما في البحو  االجتماعية بصفة عامرة
مررن البيا ررات األصررلية الخااررعة للتحليررل مررن ترتيبهررا بشرركل تنررازلي اسررتخراج العناصررر الرئيسررية 

 0صررلية الخااررعة للتحليررل حسرب  سرربة مسرراهمة كررل منهرا فرري تفسررير التبرراين فرى المتغيرررات األ
فان التحليل العراملى  عمرل علرى تخفري  البيا رات مرن جهرة , واقتررا  األبعراد الحقيقيرة و التالي 

وفقرا لمسراهمة كرل منهمرا فرى تفسرير التبراين  تنرازليمن جهة  ا ية , وترتيب ه ه األبعاد بشكل 
 0صلي من جهة  الثة فى  المتغير األ

 :  د( أسلوو تحليل التباين أحادع االتجاه 
سررراليب اإلحصرررائية الترررى  مكرررن حليرررل التبررراين أحررراد  االتجررراه أحرررد األ عتبرررر أسرررلوو ت     

 العاملين في البنور التجاريرة المصرريةدرالات إاستخدامها في تحديد الفروق  االفتيفات( بين 
وذلرر  بررافتي  فصائصررهم  سررلوكيات النفرراق اإلدارع وواقررن  أبعرراد اإلدارة بررالتجوالحررول واقررن 

 .  (ل العلمي الد موجرافية   السن , المعه
 الرتباط المتعدد:ا ه( تحليل اال حدار و 

سرراليب التحليررل التررى تتعامررل مررن أسررلو ي تحليررل اال حرردار واالرتبرراط المتعرردد مررن أ عتبررر     
سرلو ين معرا وذلر  بغرر  ال شر  عرن  رول وقروة المتغيرات المتعددة , ويتم اسرتخداض هر ين األ

سلوو تحليل اال حدار المتعدد أمستقلة , وحي   ساعد العيقة بين المتغير التابن والمتغيرات ال
ويسرراعد  ، فرري التحقررب مررن وجررود عيقررة بررين المتغيررر التررابن وعرردد مررن المتغيرررات المسررتقلة 

هرر ين تررم اسررتخداض و  سررلوو تحليررل االرتبرراط المتعرردد فرري تحديررد قرروة العيقررة بررين المتغيرررين ,أ
أبعرراد درجررة العيقررة بررين تطبيررب و  وعيررة فررى هرر ا البحرر  للتحقررب مررن يين اإلحصررائ األسررلو ين

ن أالتررى  مكررن  أبعرراد اإلدارة بررالتجوالهررم أ, وتحديررد  وسررلوكيات النفرراق اإلدارع  اإلدارة بررالتجوال
  فف  سلوكيات النفاق اإلدارع في البنور التجارية المصرية .تعد  إلى 



 14 

 افتبار فرو  البح  : (2 
تبررارات اإلحصررائية والتررى تتناسررب مررن فرريل هرر ا البحرر  , تررم االعتمرراد علررى عرردد مررن االف

 فتبارات فرو  البح  فيما يلى : اوتتمثل ،  وال الفرو  التى تم صيا تها أ بيعة و 
المصراحب ألسرلوو تحليرل التبراين أحراد  االتجراه , وترم اسرتخدامه بغرر   F –test أ( افتبرار  

افتيفررات معنويررة بررين  األول والثررا ي واللرر ان يتعلقرران بال شرر  عررن مررد  وجررود ينافتبررار الفرارر
الخااعة للدراسة بافتي  فصائصرهم الد موجرافيرة  السرن  العاملين في البنور التجارية المصرية

جمرالي و حرو كرل إمركفوذا بشركل  أبعراد اإلدارة برالتجوال, والمعهل العلمي( وذل   حو واقن كي من 
لرقابرة ، إدارة الوقرت ، تحسرين عمليرة ، العيقات اإل سرا ية ، ا اتاتخاذ القرار متغير من متغيراتها  

سررلوكيات النفرراق ( علررى حررده . وواقررن االتصررال ، التحفيرر  ، التطرروير واإلبرردال , والتغ  ررة المرترردة
السرلوكيات اللفظيرة ، السرلوكيات  جمالي , و حو كل متغيرر مرن متغيراتهرا  إمكفوذا بشكل  اإلدارع 
 ( على حده . العملية

األول والثررا ي واللرر ان يتعلقرران  ينراررفاسررتخدامه بغررر  افتبررار ال: وتررم  T-test و(  افتبررار 
 العرراملين فرري البنررور التجاريررة المصررريةبال شرر  عررن مررد  وجررود افتيفررات معنويررة بررين إدرالررات 
( وذلر   حرو واقرن  رول مل يرة البنر  و ، الخااعة للدراسة بافتي  فصائصرهم الد موجرافيرة  النرول

مركفوذا بشركل اجمرالى و حرو كرل متغيرر مرن متغيراتهرا  علرى حرده ,  لأبعراد اإلدارة برالتجوالي من 
 مكفوذا بشكل اجمالى , و حو كل متغير من متغيراتها على حده. سلوكيات النفاق اإلدارع وواقن 

ا موقررد تررم اسررتخدامه ،المصرراحبان ألسررلوو تحليررل اال حرردار T-testوافتبررار  F-test ج( افتبررار 
اسررتخداض أبعرراد اإلدارة لرر ع يتعلررب بتحديررد  ررول وقرروة العيقررة بررين بهررد  افتبررار الفررر  الثالرر  وا

 بالتجوال وسلوكيات النفاق اإلدارع في البنور التجارية المصرية .
 اإل ار النظرع والدراسات السابقة :  -7

 يتضمن اإل ار النظرع عنصرين أساسين هما : 
 ( : Management By Walking Aroundاإلدارة بالتجوال     -7/1

لقررررد أدت سررررهولة االتصرررراالت وكفاءتهررررا إلررررى زيررررادة االعتمرررراد علررررى التقررررارير واالتصرررراالت 
مرررن تعقرررد العمليرررات اإلداريرررة و المكتبيرررة ، ممرررا أحرررد   وعرررا  مرررن اال ترررراو الررروظيفي ، ومرررن  رررم 

 طرررراق العمررررل ومتطلباترررره ، ودفررررول أ رررررا  جديرررردة ذات مصررررالا  تسررررالاو وتشرررراب  أ رافهررررا ، 
كررررل ذلرررر  أد  إلررررى وجررررود أسرررروار وحرررروائل عازلررررة مررررا ، مختلفررررة  ورا  وتطلعررررات واحتياجررررات

 بين متخ  القرار اإلدارع ومن عليهم مهمة تنفي  ه ا القرار . 
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ولما كا ت اإلدارة بالتجوال منظومة مت املرة الجوا رب ومتسرقة األبعراد تعمرل علرى كسرر الحرواج  
يرة والروعي اإلدرالري الشررامل ، ومعالجرة أسروار اال ترراو ، وتحقيرب قردر مناسرب مرن اإلحا رة الحقيق

 واإللماض بما  حد  فعي  فى المشرول وهو أمر  ديد الفاعلية واألهمية . 

وتعتبررررر اإلدارة بررررالتجوال جرررر ءا  هامررررا  مررررن منظومررررة العمررررل اإلدارع والمت امررررل التررررى تترررريا 
 للمنظمات للقائد اإلدارع المعا شة الفعلية لألحد  . 

را  هامرررررا  للبيا رررررات والمعلومرررررات والمعرفرررررة وأداة ووسررررريلة لمرررررا تعرررررد اإلدارة برررررالتجوال مصرررررد
 اجحررررة للتحقرررررب مرررررن جررررودة هررررر ه البيا رررررات ، ومررررد  إمكا يرررررة االعتمررررراد عليهررررا عنرررررد اتخررررراذ 

 القرارات . 

ويمكرررررن تعريرررررا اإلدارة برررررالتجوال بك هرررررا أسرررررلوو إدارع  قررررروض علرررررى افتصرررررار المسرررررافات 
حرررردا  بالمعا شررررة الحقيقيررررة المت امنررررة ، الجغرافيررررة وال منيررررة بالحضررررور الفعررررال فررررى مواقررررن األ

وتحقيررررب المشرررراركة والشررررور  مررررن أفررررراد العمررررل ، حيررررر  تعتمررررررد علررررى قيرررراض المرررردير بجرررررروالت 
رررررره التنفيرررر  الحقيقرررري للخطررررل والبرررررامس الموارررروعية ، لمعرفررررة نياتفقرررديررررررة علررررى الطبيعررررررة لمع

 ( . 2000ومتابعة سير العمل وا تظامه على الطبيعة    الخضيرع ، 

لما تعر  بك ها علم التعر  على حاجات ور بات العاملين فى المشرول بشركل عراض ، والعراملين 
فى المستويات التنفي  ة بشكل فا  ، ومن  م تلبية حاجراتهم واالسرتجابة لر براتهم ، و مرا يرنعكس 

األهردا   ا جابيا  على رااهم عن أ فسهم وعن ما  قومون به ، ومن  م تر داد فراعليتهم فرى تحقيرب
  ( .Al Rawashdah,2012 ) والوصول إلى النتائس المرجوة 

ولمرررا كا رررت اإلدارة هررري أداء األعمرررال عرررن  ريرررب اآلفررررين ، فرررإن اإلدارة برررالتجوال تصررربا 
أسرررلوو تفعيرررل أداء اآلفررررين ل يررررررادة كفرراءتهررررررم وقدراتهررررررم وتنميرررة وتطررروير معرررارفهم لتحقيرررب 

 ( .  2014لخوالدة ، ا وأهدا  المنظمة .   قدومي 

ولرررريدارة بررررالتجوال تررررك يرات وااررررحة علررررى جوا ررررب العمليررررة اإلداريررررة ، بحيرررر  ال تقتصرررررر 
، برررل تتعرررداه إلرررى المسرررتو  الجمررراعي والتنظيمررري ، حيررر  أن اهتمررراض  الفرررردععلرررى المسرررتو  

المرررديرين بالحصرررول علرررى المعلومرررات المرتررردة مرررن مراوسررريهم واهتمرررامهم بمشررراركة العررراملين 
مهررررم احتررررراض المعاراررررة مررررن المراوسررررين وتحملهررررا ، واال فتررررا  علررررى وجهررررات النظررررر ، وتعل

دع ، يرررررالمختلفرررررة مرررررن  رررررك ها أن ترررررعد  إلرررررى تحقيرررررب األهررررردا  التنظيميرررررة المنشرررررودة   الع
2010  . ) 
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ويمكررررررن النظررررررر إلررررررى اإلدارة بررررررالتجوال باعتبارهررررررا  ظرررررراض مت امررررررل يت ررررررون مررررررن مرررررردفيت 
 :الشكل التالي  وعمليات تشغيل ومخرجات كما يواحها

 ( 2 كل رقم  
 اإلدارة بالتجوال كنظاض مت امل 

 

  مخرجات   عمليات تشغيل   مدفيت  

 التشا  الحقائب .  •
تواررررررريا الميبسرررررررات  •

 والظرو  واألصول . 
التررررريقن مرررررن الشررررركور  •

  والهواجس .

 .إحا ة واعية للجوا ب  •
معرفرررررررة للعوامرررررررل المرررررررع رة   •

 على التنفي  الفعلي . 
 .مل للعناصرإدرار كا •
 فهم وتوقن  امل للنتائس   •

 قرار .  •
 سلور .  •
 تصر  سليم  .  •

 

   

حيرررر  أن المررررردفيت تقررررروض علرررررى تررررروفير كامررررل للبيا رررررات الحقيقيرررررة الفعليرررررة القائمرررررة فرررررى 
      الواقن الفعلي العملي التنفي ع ، ومن  م تقوض الجولة التفقد ة للمدير القائد على : 

إففائهرررا ، أو ت ييفهرررا ، أو إ فالهرررا فرررى التقرررارير اإلداريرررة  التشرررا  الحقرررائب الترررى ترررم •
 المكتبية المرفوعة إليه .  

توارررريا الميبسررررات والظرررررو  ، واألحرررروال التررررى أحا ررررت عمليررررة التنفيرررر  ، وأدت إلررررى  •
 ما هو قائم اآلن . 

التررريقن مرررن الشررركور والهرررواجس الترررى تسرررر ت إلرررى  فرررس القائرررد اإلدارع أ نررراء قراءتررره  •
 لمكتبية ، والتحقب من صدق حدسه . التقارير ا

وتعررررد عمليررررة تنفيرررر  الجولررررة اإلداريررررة ، هرررري عمليررررة التشررررغيل الفعليررررة ، والتررررى يررررتم فيهررررا 
اسرررررتخداض كافرررررة الخبررررررات المكتسررررربة ، والمهرررررارات والقررررردرات اإلداريرررررة المتررررروافرة لرررررد  المررررردير 

ات التررررى تررررم المتجررررول . حيرررر  مررررن فرررريل هرررر ه الجولررررة اإلداريررررة يررررتم االسررررتفادة مررررن البيا رررر
 (  2000  الخضيرع ، التوصل إليها لتحقيب ما يلي : 

 إحا ة كاملة وواعية بكافة الجوا ب واألبعاد الخاصة بعمليات التنفي  .  •
 معرفة فورية و املة بكافة العوامل التى تقوض فعي  بالتنفي  •
ا رررة فهرررم واسرررتيعاو وتوقرررن  رررامل للنترررائس الترررى سرررتحد  وفقرررا  للمعطيرررات الترررى ترررم اإلح •

 بها . 
لمرررررا تكفررررر  المخرجرررررات  ررررركل قررررررارات إداريرررررة مر ررررردة وصرررررائبة ، أو  ررررركل سرررررلور إدارع 

 منضبل ، أو تصر  إدارع سليم . 



 17 

وتتعرررررردد أهرررررردا  اإلدارة برررررررالتجوال ، حيرررررر  تعمرررررررل علررررررى كسرررررررر الحررررررواج  الرسرررررررمية أو 
 السررررلطوية بررررين القائررررد والمراوسررررين ، وتع يرررر  العيقررررات الشخصررررية مررررن المسررررتويات المختلفررررة

                   ومررررررررررات مبا رررررررررررة مررررررررررن مصررررررررررادرها الرئيسرررررررررريةتعمررررررررررل علررررررررررى الحصررررررررررول علررررررررررى المعل و
  Emmons,2006حيرررر   ظررررل  ه( ، كمررررا أ هررررا تمكررررن المرررردير مررررن معرفررررة مررررا  جررررر  حولرررر

علررررى اتصررررال مبا ررررر مررررن العرررراملين للتعررررر  علررررى حاجرررراتهم الحقيقيررررة و االسررررتمال لوجهررررات 
تعمررررررررل علرررررى ت ويرررررررررن اراء ووجهرررررررات  ظرررررر ( كمرررررا  McCmack,2009النظرررررر المتعرررررددة   

األفررررراد ومعتقررررداتهم  حررررو منظمرررراتهم ، وحفرررر هم  حررررو العمررررل المنررررتس ، وفلررررب الرررردوافن لررررديهم 
ترررردعم عمليررررة تحديررررد األهرررردا  التررررى  سررررعي التنظرررريم  حررررو و للعمررررل برررررو  الفريررررب الواحررررد ، 

 ( . Buckner,2008تحقيقها بدقة وواو    
اإلدارة برررررررالتجوال تررررررروفر بيئرررررررة  أن( إلرررررررى  Mckinney,2004  دراسرررررررة لمرررررررا توصرررررررلت 

مليئرررة باالرتبررراط المت ايرررد برررين المراوسرررين لقررررو مرررديريهم مرررنهم ، ويرررعد  ذلررر  إلرررى االرتيرررا  
 الوظيفي للمراوسين وتلبية مطالبهم . 

( إلرررررى أن اإلدارة برررررالتجوال تعمرررررل علرررررى  2004لمرررررا توصرررررلت دراسرررررة   عبرررررد الجليرررررل ، 
لررررد  المراوسررررين بتعميررررب إحساسررررهم بالمسررررئولية تجرررراه الخطررررل تغ  ررررة الشررررعور بالمشرررراركة 

 واألهدا  المواوعة مما  حف هم ويدفعهم إلى الحماس والجد ة فى التنفي  . 

( إلرررررى أن اإلدارة برررررالتجوال سررررراهمت فرررررى  Hildebrand,2006لمرررررا توصرررررلت دراسرررررة   
 زيادة الت اض الموظفين ودعم الثقة والتفاهم المشترر بينهم . 

( إلرررررررى وجرررررررود عيقرررررررة ذات داللرررررررة  2014الخوالررررررردة ،  ودراسرررررررة   قررررررردومي وتوصرررررررلت 
إحصررررائية موجبررررة بررررين درجررررة ممارسررررة اإلدارة بررررالتجوال ودرجررررة األداء الرررروظيفي لررررد  معلمرررري 

 المدارس المهنية فى فلسطين . 
( إلرررررى وجرررررد أ رررررر لدرجرررررة ممارسرررررة اإلدارة  2014لمرررررا توصرررررلت دراسرررررة   المواارررررية ، 

ءة معلمرررات ريرررا  األ فرررال مهنيرررا  فرررى محافظرررة ال ررررر فرررى الممل رررة برررالتجوال فرررى تنميرررة كفرررا
 األرد ية الها مية . 

( دراسررررة مقار ررررة بررررين القطررررال العرررراض والخررررا  للتعررررر   2011لمررررا أجررررر    الررررنحيو  ، 
علررررى أ ررررر تطبيررررب اإلدارة بررررالتجوال علررررى اإل تاجيررررة ، وتوصررررلت الدراسررررة لوجررررود أ ررررر لتطبيررررب 

اجيرررررة ، ورارررررا العررررراملين ، والتمكرررررين الررررروظيفي ، وأسرررررهمت اإلدارة اإلدارة برررررالتجوال علرررررى اإل ت
 بالتجوال فى فف  معدالت دوران العمل .
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( دراسرررررة اسرررررتهدفت التعرررررر  علرررررى أ رررررر ممارسرررررة اإلدارة  2010لمرررررا أجرررررر    العيررررردع ، 
بررررالتجوال علررررى فاعليررررة اتخرررراذ القرررررارات فررررى الجامعررررات األرد يررررة ، وتوصررررلت إلررررى وجررررود أ ررررر 

 رة بالتجوال على فاعلية اتخاذ القرارات فى الجامعات األرد ية . لممارسة اإلدا
ول ررري ينجررررررا القائرررد اإلدارع فرررى تنفيررر  اإلدارة بالتجررررررروال  جرررب أن يتمترررررررن بمجموعرررة مرررن 

 (  2000  الخضيرع ، الخصائ  منها : 
 راية استشرافية ذكية لصورة المستقبل ل يادة جهد العاملين .  •
برررررروعي وخدرار كامررررررل ومصررررررارحة العرررررراملين معرررررره بالحقررررررائب  قرررررردرة علررررررى التحرررررررر •

 .وخ رالهم والتشاور معهم فى اتخاذ القرارات 
 ابل مستو  الفعل واألداء ، وخعادة التوازن الحركي إلى مساره المحدد له .  •
مصررررداقية كاملررررة و قررررة واحتررررراض وتقرررردير وحررررب مررررن جا ررررب العرررراملين فررررى المنظمررررة  •

 أجل تحقيب األهدا  المنشودة . بجعلهم يب لون كل ما لديهم من
 قدرة على اإلبدال واالبت ار وتوليد األف ار ومهارة مخا بة الجماهير .  •
قررردرة علرررى فرررتا مسرررارات جديررردة عنررردما تتررركزض األمرررور ، وخ جررراد فيرررارات بديلرررة يرررتم  •

  رحها بشكل مناسب فى الوقت المناسب .  
وحرررررات وامرررررال وأهررررردا  مسررررر  زمررررراض المبرررررادأة والمبرررررادرة ، وتيقرررررى أف ررررراره مرررررن  م •

 وأحيض العاملين معه فى المنظمة . 
 وتتعد أبعاد اإلدارة بالتجوال ، وفيما يلي يواا الباح  ه ه األبعاد وذل  كما يلي : 

 :  اتاتخاذ القرار  (1 
حيررر  يتضرررمن هررر ا البعرررد مجموعرررة مرررن العناصرررر والترررى تتمثرررل فرررى مرررد  تشرررجين المررردير 

     ار مررررن عدمرررره ، و ريقررررة اتخرررراذ المرررردير للقرررررارات فرررريل جوالترررره النقررررا  الحررررر وقبررررول األف رررر
  هررررل قرررررارات مسرررربقة أض قرررررارات مررررن فرررريل احت الرررره المبا ررررر بالعمررررل والعرررراملين ( ، ومررررد  

درة المرررردير المتجررررول علررررى تحديررررد المشرررركيت تحديرررردا  دقيقررررا  ، والنظرررررة الشررررمولية للمرررردير قرررر
فيررر  القررررارات بعرررد اتخاذهرررا ، وأفيررررا  المتجرررول عنرررد اتخررراذ القررررارات ، ومرررد  متابعرررة المررردير لتن

 مد  سما  المدير للعاملين بالمشاركة فى صنن واتخاذ القرارات .  
 العيقات اإل سا ية  :  (2 

ين لحيررر  يتضرررمن هررر ا البعرررد مجموعرررة مرررن العناصرررر والترررى تتمثرررل فرررى إتاحرررة المررردير للعرررام
ختلفررررة ، و ريقررررة ليلتقرررراء برررره فررررى أع وقررررت ، ومررررد  مشرررراركة المديررررررر فررررى المناسرررربات الم

فرررى الترررك ير  يراالتصرررال برررين العررراملين والمررردير   مبا رررر /  يرررر مبا رررر ( ، ومرررد  قررردرة المرررد
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فرررى سرررلور العررراملين ، ومرررد  اهتمامررره بالعمرررل الجمررراعي ، ومرررد  معرفتررره بحاجرررات العررراملين 
 فى البن  ، ومد  معرفة العاملين بكواال العمل . 

 الرقابة  :  (3 
ابعرررة قيررراض المررردير بمت عرررة مرررن العناصرررر والترررى تتمثرررل فرررىمجمو حيررر  يتضرررمن هررر ا البعرررد 

، ألداء وفقررررا  لمررررا يررررراه مررررن إ جرررراز قيرررراض المرررردير بتقيرررريم ا، سررررير العمررررل مررررن مواقررررن العمررررل 
 ، قيررراضامرررا  مرررن البيا رررات الرررواردة إليررره جا برررا ه ومررردع قررردرة المررردير المتجرررول علررري تصرررحيا

ة فرررى  رررو تالمررردير علرررى التقرررارير المك ،و اعتمرررادأسررراليب المتابعرررة فرررى العمرررل بتطررروير مررردير ال
 تقويم العمل واألداء . 

 إدارة الوقت   :  (4 
المررردير  ي مررردع مقابلرررةمجموعرررة مرررن العناصرررر والترررى تتمثرررل فرررحيررر  يتضرررمن هررر ا البعرررد 

المررردير مررردة االجتماعرررات مرررن العررراملين  ،مررردع تحديررردلرررل مرررن  طلرررب مقابلتررره مرررن العررراملين 
لمررردير لررربع  أعمالررره مرررد  تفررروي  ا، لمحررردد لمررردير لألعمرررال فرررى الوقرررت امرررد  إ جررراز ا، 

أمرررررالن (، و دافرررررل أو فرررررارج المكترررررب  دير لوقتررررره  مررررر، كيفيررررره قضررررراء الإلرررررى مسررررراعد ه 
 المقابيت هل فى مكتب المدير أض فى أمالن عمل العاملين . 

 تحسين عملية االتصال    :  (5 
ى كسرررب   المررردير علرررحرررر  مجموعرررة مرررن العناصرررر والترررى تتمثرررل فرررىحيررر  يتضرررمن هررر ا البعرررد 

شرررة وجهرررات النظرررر فيمرررا حرررر  المررردير علرررى عقرررد اجتماعرررات مفتوحرررة لمناق،  قرررة العررراملين 
 المدير على استفسارات العاملين حول  بيعة العمل .  ، ورد خ  العمل 

 التحفي  :  (6 
سررررعى المرررردير لتعميررررب  مجموعررررة مررررن العناصررررر والتررررى تتمثررررل فررررىحيرررر  يتضررررمن هرررر ا البعررررد 

ين قيررراض المررردير برررالتجوال برررين العرررامل، ى وارررن األهررردا  ين برررك هم  رررركاء فرررإحسررراس العرررامل
مرررد  ، و فرررن الررررو  المعنويرررة لرررد  العررراملين قيررراض المررردير بر ، لتحفيررر هم علرررى العطررراء األفضرررل 
 متابعة المدير لمطالب العاملين . 

  :التطوير واإلبدال (7 
ير المررررد ي مرررردع تشررررجينمجموعررررة مررررن العناصررررر والتررررى تتمثررررل فررررمن هرررر ا البعررررد حيرررر  يتضرررر

أف رررارا  جديررردة مرررن  المررردير فررريل متابعتررره الميدا يرررة، مررردع تقرررد م بررردال واالبت رررار فررري العمرررل اإل
قررررردرة ، و الفرررررر  اإلبداعيرررررة برررررين العررررراملين  المررررردير إلرررررى التشرررررا  وسرررررعي، أجرررررل التطررررروير 

 المدير على تطوير العيقات التنظيمية بين العاملين . 
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 :التغ  ة المرتدة   (8 
المررردير مرررن  مررردع تقرررد م ة مرررن العناصرررر والترررى تتمثرررل فرررىمجموعرررحيررر  يتضرررمن هررر ا البعرررد 

لين فرررري المرررردير بمسرررراعدة العررررام، مرررردع قيرررراض  أدائهررررملرررره للعرررراملين ميحظررررات عررررن فرررريل تجوا
، القرررروة والضررررا  فرررري أداء العرررراملين المرررردير  قرررراط ، مرررردع توارررريا تهم وقرررردراتهم اإدرار مهررررار 

 لوو للعاملين .  ول التدريب المطبتحديد المدير من فيل تجواله  وقياض
 سلوكيات النفاق اإلدارع :  -7/2
أ رررار اسررررتخداض مصررررطلا النفرررراق اإلدارع جرررردال  كبيررررا  عنرررردما أعلررررن عنرررره أول مرررررة ، وقررررال  

الرربع  أ رره تعبيررر مبررال  فيرره ، بينمررا كرران الرررأع المقابررل أ رره وصرر  حقيقرري ومعبررر عررن واقررن 
تنظيمررري والررر ع  قررروض بررره الراسررراء الحيررراة التنظيميرررة التررري تعرررا ي مرررن ظهرررور حررراالت الخررردال ال

 والمراوسين دافل العديد من المنظمات . 

ك رررره تنرررراق  بررررين القرررريم المعلنررررة للموظرررر  والسررررلوكيات بويمكررررن تعريررررا النفرررراق اإلدارع 
             .خصريةشزميلره ليردعم مصرلحته ال أوالفعليرة لره ، بهرد  الترك ير علرى رئيسره 
  (Szabados&Sofier, 1999)  كمرررا عرفررره (Usui, 2003)  بك ررره التحرررد  بطريقرررة

، وترررردعيم وخرارررراء أ رررررا  أفررررر  بررررنفس  فررررراترارررري  ررررر  مررررا ، ألفرررر  قرررررار يرارررري  ررررر  
بك ررررررره الفجرررررروة بررررررين ال لمررررررات المعسرررررررولة   (Runciman,2008)الطريقررررررة ، كمررررررا عرفرررررره 

لررر ع وراء القنرررال ، و رررين مرررا  قرررال ومرررا يرررتم فعليرررا  ، اوالواقرررن العملررري ، و رررين القنرررال والشرررخ  
أن النفرررراق اإلدارع هررررو التعررررار  بررررين إجررررراءات العمررررل الترررري  (Biron,2010)مررررا أواررررا ل

  قوض بها الموظ  و ين القيم والمثل التي يتظاهر بها . 
( بك ررره التظررراهر ال ررراذو للمرررراوس أمررراض رئيسررره بكرررل  2013لمرررا عرفتررره   عرررو    ، 

 ن اتخاذ قرارات في صالحه . ما يرايه قوال  أو عمي  أو كيهما معا  ، ل سب تكييده واما
هررررر ا وتتعررررردد أسرررررباو ظهرررررور النفررررراق اإلدارع فررررري المنظمرررررات ، فهنرررررار أسرررررباو تتعلرررررب 

 بالمراوس ، وأفر  تتعلب بالرئيس ، و الثة تتعلب بالبيئة التنظيمية وذل  كما يلي : 
  األسباو التي تتعلب بالمراوس : (1)

        و التاليرررة :يلجرررك الموظررر  إلرررى ممارسرررة سرررلور النفررراق اإلدارع لألسررربا

Cha&Edmobdson, 2008; Stone , 2008 ; McConnell & Brown , 2010) ) 
أسررررررباو أفيقيررررررة وتتمثررررررل فرررررري سرررررروء الخلررررررب النرررررراتس عررررررن  قرررررر  الرررررروازل الررررررديني  •

 لد ه . 
 .بدالت الأسباو مالية ، وتتمثل في الر بة في الحصول على المكاف ت و  •
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حصول علرى الترقيرات بصرورة سرريعة ، والوصرول أسباو تنظيمية ، وتتمثل في الر بة في ال •
 إلى أعلى الدرجات في التدرج الوظيفي ، والحصول على معدالت مرتفعة في تقييمات األداء 

أسرررررررباو  فسرررررررية ، وتتعلرررررررب بمرررررررد   قرررررررة الموظررررررر  بنفسررررررره ، والضرررررررغوط النفسرررررررية  •
  .لد  الموظ  والخدال النفسي

 األسباو التي تتعلب بالرئيس :  (2 
حرررورع فررري وجرررود النفررراق اإلدارع مملررري أن الررررئيس  سررراهم بررردور كبيرررر و  شرررير الواقرررن الع

دافرررل المنظمررررة ، وتتعرررردد أسررررباو وجررررود النفررراق اإلدارع دافررررل المنظمررررة والمتعلقررررة بررررالرئيس ، 
  (Zin , 2010;  Pelletier & Bligh , 2008) حي  تتمثل في :

 خصرررررررية الررررررررئيس : حيررررررر  أن بعررررررر  الراسررررررراء المررررررررحبين بسرررررررلوكيات النفررررررراق  •
اإلدارع يترررررررك رون بعبرررررررارات وكلمرررررررات المرررررررد  واإل رررررررراء علرررررررى قرررررررراراتهم ، والمظهرررررررر 

 .الشخصي لهم 
 .إففاء التقصير من أجل المحافظة على واعه التنظيمي والمادع •
  . ياو السيمة السلوكية للراساء بسبب تد ي التف ير األفيقي  •
 األسباو التي تتعلب بالبيئة التنظيمية : (3 

 & Pelletier & Bligh , 2008 ; Schultz) فيمرا يلري : وتتمثرل هر ه األسرباو
(Weaver ,2012 ;Roberts & Pregitzer , 2007 ;Wehmeier , 2010 

جمرررررررررررود القررررررررررروا ين واللررررررررررروائا الخاصرررررررررررة بالمكافررررررررررر ت التشرررررررررررجيعية والترقيرررررررررررات   •
 .العدالة التنظيمية  وواالفتيار والتعيين باإلاافة إلى  يا

ي مثرررررررررررررل ، الر ررررررررررررروة ، الت ويرررررررررررررر ، ا تشرررررررررررررار سرررررررررررررلوكيات الفسررررررررررررراد األفيقررررررررررررر •
         .والمحسو ية

المنررررررررراي التنظيمررررررررري السرررررررررائد والررررررررر ع  سررررررررروده مشررررررررراعر الحقرررررررررد والغيررررررررررة برررررررررين  •
 .الموظفين و عضهم البع  

الخررررررررردال والتحايرررررررررل الررررررررر ع تقررررررررروض بررررررررره المنظمرررررررررات عنرررررررررد إبرررررررررراض الصرررررررررفقات أو  •
 .الحصول على مناقصات 

 وتتمثل أبعاد النفاق اإلدارع فيما يلي : 

 : Statement / Verbal Assertionsاللفظي البعد  (1 

تعتمررد السررلوكيات اللفظيررة للنفرراق اإلدارع علررى مهررارة اسررتخداض الموظرر  لل لمررات المنمقررة أو 
التيعررب باأللفررا  ، وتوظيفهررا بال يفيررة الترري تتوافررب مررن ميررول وأهررواء الراسرراء ، وخدارة الحرروار مررن 
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 را  تجاههم ، مما يردفن الراسراء إلرى اتخراذ قررارات فري راسائهم بالشكل ال ع يترر ا طباعا  قويا  ومع 
 ;Zin ., 2010; Yuni , 2010 )صرالا هرعالء المراوسرين ، ومرن هر ه السرلوكيات مرا يلري : 

Steven & Brent , 1998 ) 

 .مخا بة الرئيس دائما  بكلقاو براقة تثير إعجابه وتراي  روره  •
  .الثناء المبال  فيه على  خصية الرئيس وفبراته •
 .الثناء على مظهره الشخصي بعبارات منمقة وامتدا  أفراد عائلته  •
  .تصنن االبتسامة والتهليل في وجه الرئيس  •
الموافقرررة علرررى جميرررن اراء وقررررارات الررررئيس سرررواء المتعلقرررة بالعمرررل أو  يرررر المتعلقرررة  •

 .بالعمل 

 : Virtual / Behavioral Assertionsي ملالبعد الع (2 

يررررة للنفرررراق اإلدارع علررررى قيرررراض المررررراوس بتصرررررفات فعليررررة تجرررراه لعمتعتمررررد السررررلوكيات ال
رئيسررره مرررن أجرررل  فاقررره وكسرررب وده وارررمان الترررك ير عليررره التخررراذ القررررار فررري صرررالا المرررراوس 

 (Zin , 2010; Yuni , 2010)، ومن ه ه السلوكيات ما يلي : 

 . ةشناقمتنفيررر  جميررررن قرررارات الرئيس حتى وخن كا ت  ير عادلة ودون أد ى   •
 .تقد م الهدا ا للراسرررراء  •
  .تقديرررم الخرررردمرررات الشخصيرة للرئيرس •
  .ترقب أع مناسبة لمجاملة الرئيس  •

وتتعررردد اآل رررار السرررلبية الناتجرررة عرررن سرررلوكيات النفررراق اإلدارع ، ومرررن أمثلرررة هررر ه اآل رررار 
 ما يلي : 

واليررركس وااللتئررراو   رررعور الموظفيرررررن  يرررر المنرررافقين بالغضرررب واالسرررتياء واإلحبررراط •
( Benton , 2009 ). 

سرررخرية المررروظفين  يرررر المنافقيررررررن مرررن القرررادة والمنظمرررة والسيررراسرررررررات التنظيميرررة  •
( Pelletier & Bligh 2008 ). 

اررررا  أو ا خفررررا  أداء المرررروظفين  يررررر المنررررافقين  تيجررررة  ررررعورهم بعرررردض جرررردو   •
 . ( Cha & Edmondson , 2008 )اإلفي  والتفا ي في العمل 

 .( Rego , 2010) رمية وااللت اض التنظيمري يرة التنظنات المررروا روكيلا خفا  س •
فقررردان الراسررراء المصرررداقية  تيجرررة لشرررعورهم بعررردض الثقرررة فررري العديرررد مرررن تصررررفات  •

 . ( Pelletier & Bligh , 2008 )بع  الراساء 
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 . ( Weaver , 2012 )اهت از صور الراساء في أعين مراوسيهم  •
رررررررار العديررررد مرررن سررررلوكيات الفسررراد األفيقرررري كالر ررروة والمحسررررو ية واالفررررتيس ا تش •

( Pelletier & Bligh 2008 ). 
فقررررردان سرررررمعة المنظمرررررة ،  تيجرررررة ا تشرررررار سرررررلوكيات الفسررررراد األفيقررررري والمعاملرررررة  •

 . ( Weaver , 2012 )السيئة من قبل الموظفين إلى العميء 
دض قدرة بعر  المروظفين تحمرل اآل رار السرلبية التري ارتفال معدل دوران العمالة ، وذل  لع •

 .( Pelletier & Bligh 2008 )ألحقت بهم بسبب النفاق اإلدارع 
 .( Pelletier & Bligh 2008 )ا خفا  اإليرادات وارتفال الت الي   •
 اررررا  الثقررررررررة فررررررررري الراسرررررررراء وفررررررري ال مررررررررريء وفرررري قرررررارات اإلدارة العليررررا •

(Rego,2010). 
عررردض الراررررررررا الوظيفررررررري لعررررردض العدالرررة فررري توزيرررن المكافررر ت والتمييررر  فررري المعاملرررة  •

( Simons , 2002 ) . 
 التحقب من مستو  الثبات والصدق في المقاييس:  -8

يناق  ه ا الج ء  تائس تحليرل الثبرات والصردق فري المقراييس الترى ترم اسرتخدامها فري قائمرة      
 رات الدراسة الميدا ية , وذل  كما يلى: تغيا ات الخاصة بماالستقصاء لجمن البي

 : االعتماد ة في المقاييس  /: التحقب من مستوع الثبات أوال
الدرجرررة التررري يتمترررن بهرررا المقيررراس  إلرررىفررري القيررراس   رررة االعتماد أو شرررير مفهررروض الثبرررات      

متعرددة ,ول رن لقيراس  ةألسرئلالمستخدض في توفير  تائس متسقة في ظل ظرو  متنوعرة ومسرتقلة 
,  إدريرسالمواول محل االهتماض و استخداض  فس مجموعرة المستقصرى مرنهم   أو فس الخاصية 

2013 ).       
 /الطررررق المسرررتخدمة فررري تقيررريم الثبرررات  ألثررررمعامرررل االرتبررراط ألفرررا مرررن  أسرررلووويعتبرررر         

درته على قيراس درجرة االتسراق االعتماد ة في القياس , ويتسم بدرجة عالية من الدقة من حي  ق
  .( 2013التوافب فيما بين المحتويات المتعددة للقياس المستخدض  إدريس , أو
مررات منفصرلة ,وذلر  للتحقرب مرن درجرة  عشر ألفامعامل االرتباط  أسلوووقد تم تطبيب          

مرن المقراييس االعتماد ة في كرل مقيراس فرعري  أو، ومن  م من مستوع الثبات  فلياالتساق الدا
ووفقررا  ، وسررلوكيات النفرراق اإلدارع  أبعرراد اإلدارة بررالتجوالالخااررعة للدراسررة والمسررتخدمة لقيرراس 

متغيررر  أعلمبررادا العامررة لتنميررة وافتبررار المقرراييس فرري البحررو  االجتماعيررة فقررد تقرررر اسررتبعاد ل
المقيراس  فسره بينره و رين براقي المتغيررات فري  0,30 مرن قرلأ إجمالي حصل على معامل ارتباط 

 ( وذل  كما يلى :2013 إدريس ,
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 : اتاتخاذ القرار  أ( مستو  الثبات /االعتماد ة في مقياس 
رات التري ا رتمل تغيربعرد فحر  معراميت االرتبراط للمو  إليره اإل ارة تطبيب المعيار الساببب      

قرل مرن أرتبراط ( حصرل علرى معراميت امتغيرر واحردهنرار   أنمتغيررات ( تبرين  6عليها المقياس  
 ضرررم  ات التخررراذ القررررار هررر ا المقيررراس الرئيسررري  أصرررباومرررن  رررم تقررررر اسرررتبعاده , و ررر ل  0,30

ور بررة فرري تحسررين درجررة االعتماد ررة لررنفس المقيرراس بعررد ، متغيرررات( 6متغيرررات( برردال مررن  5 
عامرل مررة  ا يرة حير  ارتفرن م ألفرامعامرل االرتبراط  أسرلووالمتغير منه , فقد تقرر تطبيب  استبعاد

 إليررهللمقيرراس الرر   تررم التوصررل  ألفرراويعكررس معامررل ،  ,884 إلررى ,745للمقيرراس ككررل مررن  ألفررا
 االعتماد ة في المقاييس المستخدمة في البحو  االجتماعية . أودرجة عالية من الثبات 

 :  العيقات اإل سا ية و(  مستو  الثبات/االعتماد ة في مقياس 
بعرد فحر  معراميت االرتبراط للمتغيررات التري ا رتمل و  إليره  ارةاإلبتطبيب المعيار السابب       

 إجمراليمتغير ,  ظرا لعدض وجود معامل ارتباط  أعمتغيرات(,تقرر عدض استبعاد  7عليها المقياس  
 تررائس تحليررل  أظهرررتلمررا 0,30قررل مررنأفرري  فررس المقيرراس  األفررر  متغيررر والمتغيرررات  عأبررين 

 إلرى العيقرات اإل سرا يةالمسرتخدض فري قيراس  اإلجمراليلمقيراس وصرل ل ألفرامعامرل  أناالعتماد ة 
االعتماد ررة فرري  أودرجررة عاليررة مررن الثبررات  إليررهالرر   تررم التوصررل  ألفررا,ويعكررس معامررل  ,859

 المقاييس  المستخدمة فى البحو  االجتماعية .
 : الرقابة  جر( مستو  الثبات /االعتماد ة في مقياس 

و عد فح  معاميت االرتباط للمتغيرات التري ا رتمل  إليه اإل ارةسابب اعتمادا علي المعيار ال    
متغيررر ,  ظرررا لعرردض وجررود معامررل ارتبرراط  أع سررتبعادامتغيرررات( , تقرررر عرردض 7عليهررا المقيرراس  

 تررائس  أظهرررتلمررا 0,30قررل مررن أفرري  فررس المقيرراس    فررر األمتغيررر والمتغيرررات  عأبررين  إجمررالي
 ,889 إلرى الرقابرة المستخدض في قياس  اإلجماليوصل للمقياس  فاألمعامل  أنتحليل االعتماد ة 
االعتماد ررة فرري المقرراييس   أودرجررة عاليررة مررن الثبررات  إليررهالرر   تررم التوصررل  ألفررا,ويعكررس معامررل 

 المستخدمة فى البحو  االجتماعية .
 : إدارة الوقت ( مستو  الثبات /االعتماد ة في مقياس د 
رات التري ا رتمل عليهرا تغيربعد فح  معراميت االرتبراط للمو  إليه  ارةاإل تطبيب المعيار الساببب

قرررل مرررن أ( حصرررل علرررى معررراميت ارتبررراط متغيرررر واحررردهنرررار   أنمتغيررررات ( تبرررين  6المقيررراس  
متغيررات( 5 ضرم   إلدارة الوقته ا المقياس الرئيسي  أصباومن  م تقرر استبعاده , و  ل  0,30

 رالمتغير اسرتبعادتحسرين درجرة االعتماد رة لرنفس المقيراس بعرد  ور برة فري، متغيرات( 6بدال من  
للمقيراس ككرل  ألفرامرة  ا ية حي  ارتفن معامرل  ألفامعامل االرتباط  أسلوومنه , فقد تقرر تطبيب 
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درجة عالية من الثبات  إليهللمقياس ال   تم التوصل  ألفاويعكس معامل ،  ,844 إلى ,723من 
 المستخدمة في البحو  االجتماعية . االعتماد ة في المقاييس أو
 : تحسين عملية االتصال ( مستو  الثبات /االعتماد ة في مقياس هر 

و عررد فحر  معراميت االرتبرراط للمتغيررات التري ا ررتمل  إليره اإل رارةاعتمرادا علري المعيرار السررابب 
مرل ارتبراط متغيرر ,  ظررا لعردض وجرود معا أع سرتبعادامتغيررات( , تقررر عردض 4عليها المقيراس  

 ترائس  أظهررتلمرا 0,30قرل مرن أفي  فرس المقيراس    فر األمتغير والمتغيرات  عأبين  إجمالي
تحسرين عمليرة المسرتخدض فري قيراس  اإلجمراليوصل للمقياس  ألفامعامل  أنتحليل االعتماد ة 

 أودرجررة عاليررة مررن الثبررات  إليررهالرر   تررم التوصررل  ألفررا,ويعكررس معامررل  ,875 إلررى االتصررال 
 ماد ة في المقاييس  المستخدمة فى البحو  االجتماعية .االعت

 : التحفي  ( مستو  الثبات /االعتماد ة في مقياس و 
رات التري ا رتمل عليهرا تغيربعد فح  معراميت االرتبراط للمو  إليه اإل ارة تطبيب المعيار الساببب

قرررل مرررن أبررراط ( حصرررل علرررى معررراميت ارتمتغيرررر واحررردهنرررار   أنمتغيررررات ( تبرررين  4المقيررراس  
متغيررات( بردال 3 ضم   للتحفي ه ا المقياس الرئيسي  أصباومن  م تقرر استبعاده , و  ل  0,30
منره ,  رالمتغير اسرتبعادور بة في تحسين درجة االعتماد ة لنفس المقياس بعرد ، متغيرات( 4من  

لمقيراس ككرل مرن ل ألفرامررة  ا يرة حير  ارتفرن معامرل  ألفرامعامل االرتبراط  أسلووفقد تقرر تطبيب 
 أودرجة عاليرة مرن الثبرات  إليهللمقياس ال   تم التوصل  ألفاويعكس معامل ،  ,812 إلى ,659

 االعتماد ة في المقاييس المستخدمة في البحو  االجتماعية .
 : التطوير واإلبدال( مستو  الثبات /االعتماد ة في مقياس ز 

رات الترري ا ررتمل تغيررفحرر  معرراميت االرتبرراط للمبعررد و  إليرره اإل ررارة تطبيررب المعيررار السرراببب   
قل مرن أ( حصل على معاميت ارتباط متغير واحدهنار   أنمتغيرات ( تبين  5عليها المقياس  

 ضررم  للتطرروير واإلبرردالهرر ا المقيرراس الرئيسرري  أصررباومررن  ررم تقرررر اسررتبعاده , و رر ل  0,30
االعتماد رة لرنفس المقيراس بعرد ور برة فري تحسرين درجرة ، متغيررات( 5متغيرات( بردال مرن  4 

مرة  ا ية حي  ارتفن معامل  ألفامعامل االرتباط  أسلوومنه , فقد تقرر تطبيب  المتغير استبعاد
 إليرهللمقيراس الر   ترم التوصرل  ألفاويعكس معامل ،  ,789 إلى ,685للمقياس ككل من  ألفا

 ي البحو  االجتماعية .االعتماد ة في المقاييس المستخدمة ف أودرجة عالية من الثبات 
 :التغ  ة المرتدة ر( مستو  الثبات /االعتماد ة في مقياس ح 

و عررد فحرر  معرراميت االرتبرراط للمتغيرررات الترري ا ررتمل  إليرره اإل ررارةاعتمررادا علرري المعيررار السررابب 
متغيررر ,  ظرررا لعرردض وجررود معامررل ارتبرراط  أع سررتبعادامتغيرررات( , تقرررر عرردض 4عليهررا المقيرراس  

 تررائس  أظهرررتلمررا 0,30قررل مررن أفرري  فررس المقيرراس    فررر األمتغيررر والمتغيرررات  عأبررين  إجمررالي
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 إلى التغ  ة المرتدة  المستخدض في قياس اإلجماليوصل للمقياس  ألفامعامل  أنتحليل االعتماد ة 
االعتماد ررة فرري  أودرجررة عاليررة مررن الثبررات  إليررهالرر   تررم التوصررل  ألفررا,ويعكررس معامررل  ,829

 مستخدمة فى البحو  االجتماعية .المقاييس  ال
 : اللفظيةالنفاق اإلدارع سلوكيات ( مستو  الثبات /االعتماد ة في مقياس ط 

و عررد فحرر  معرراميت االرتبرراط للمتغيرررات الترري  إليرره اإل ررارةاعتمررادا علرري المعيررار السررابب       
اميت ارتبراط اقرل ( حصرل علرى معرواحرد هنرار  متغيرر أنمتغيرات(تبين  5ا تمل عليها المقياس  

 لسرلوكيات النفراق اإلدارع هر ا المقيراس الرئيسري  أصربااستبعاده , و  ل  تقرر , من  م  ,30من 
ور بررة فرري تحسررين درجررة االعتماد ررة لررنفس ،  متغيرررات(5متغيرررات( برردال مررن  4 ضررم   اللفظيررة

مررة  ا يرة حير   األفرمعامرل االرتبراط  أسرلووالمقياس بعد استبعاد المتغير منه , فقد تقرر تطبيرب 
 إليرهالر   ترم التوصرل  ألفراويعكرس معامرل  ,852 إلرى ,726للمقياس ككرل مرن  ألفامعامل  ارتفن

 االعتماد ة في المقاييس المستخدمة في البحو  االجتماعية . أودرجة عالية من الثبات 
 (5جدول رقم  

ح  باستخداض معامل بين محتويات المقاييس المستخدمة في الب الدافليتقييم درجة االتساق 
 ألفااالرتباط 

 المقاييس المستخدمة
 في البح 

 المحاولة الثا ية المحاولة األولى
 معامل ألفا عدد المتغيرات معامل ألفا عدد المتغيرات

 0,884 5 745,0 6   ات اتخاذ القرار  
 رررررررررررررررر 7 0,859 7  العيقات اإل سا ية 

 ررررررررررررررر 7 889,0 7  الرقابة 
 844,0 5 0,723 6 إدارة الوقت 

 رررررررررررررررر 4 875,0 4 تحسين عملية االتصال 
 0,812 3 0,659 4 التحفي  

 0,789 4 0,685 5 التطوير واإلبدال 
 رررررررررررررررر 4 0,829 4 التغ  ة المرتدة 

 0,852 4 0,726 5 السلوكيات اللفظية 
 رررررررررررررررر 4 0,849 4 السلوكيات العملية 

 :سلوكيات النفاق اإلدارع العملية( مستوع الثبات /االعتماد ة في مقياس ع 
بعررد فحرر  معرراميت االرتبرراط للمتغيرررات الترري ا ررتمل  إليرره اإل ررارةبتطبيررب المعيررار السررابب       

ارتبرراط  متغيررر ,  ظرررا لعرردض وجررود معامررل أعمتغيرررات( ,تقرررر عرردض اسررتبعاد  4عليهررا المقيرراس  
 تائس تحليل  أظهرت, كما ,30قل منأفي  فس المقياس  األفر  متغير والمتغيرات  أعبين  إجمالي
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 ,849 إلررى الرئيسرري لسررلوكيات النفرراق اإلدارع العمليررةوصررل للمقيرراس  ألفررامعامررل  أناالعتماد ررة 
المقرراييس  االعتماد ررة فرري  أودرجررة عاليررة مررن الثبررات  إليررهالرر   تررم التوصررل  ألفررا,ويعكررس معامررل 

 المستخدمة فى البحو  االجتماعية .
  ا يا : التحقب من صدق المقاييس :

 غر  زيرادة و مدع قدرة المقياس على قياس ما  فتر  قياسه , إلي  شير مفهوض المصداقية     
     : التاليتينين تالطريق إتبالقياس الخاان ليفتبار تقرير المالتحقب من درجة المصداقية في 

 ( 2012 إدريس,                                                                               
 : Content Validity: صدق المحتو   األولىالطريقة  -أ

لبرر درجرة مرن مصرداقية أالتى تت امل مرن بعضرها لتحقيرب  اإلجراءاتحي  قاض الباح  ببع  
المنشورة والتري تتعلرب  واألجنبيةراسات العر ية مسا واسن للد  بإجراءالمحتوع , فقاض الباح  

ترم تنميرة المفراهيم والتعريفرات  أساسرهاوالتري علرى  باإلدارة بالتجوال وسلوكيات النفراق اإلدارع 
والمتغيرررات الخاصررة بالبحرر  الحررالي ,لمررا تررم عررر  قائمررة االستقصرراء علررى مجموعررة مررن 

بعر   إجرراءتم  أفعالهملحصول على ردود مدينة السادات و عد االعاملين في البنور التجارية ب
 التعدييت في بنود المقياس ككل.

 ( :EFAالتحليل العاملى االست شافي   أسلووالطريقة الثا ية :   -و
الحقيقية  األبعادالتحليل العاملي باعتباره مفيدا من حي  قدرته على اقترا   أسلووتم استخداض 

ه علررى تخفرري  البيا ررات مررن فرريل اسررتبعاد قدرترر إلررى إاررافة، للمقيرراس الخااررن ليفتبررار 
قرل مرن المعراميت الترى  قررهرا الباحر  أمحتويات المقياس التى تحصل علي معاميت تحميرل 

 أسررلووالمسررتخرجة .وقررد تررم تطبيررب  مررن عامررل مررن العوامررل ألثرررت ررون محملررة علررى  أن أو
وسررلوكيات ,  الأبعرراد اإلدارة بررالتجو  يعلررى مقياسررFactor Analysis التحليررل العرراملى  

 أالالستخي  العوامل بشررط  األساسية, واعتمد الباح  علي  ريقة المكو ات النفاق اإلدارع 
وعلررى  ريقررة ترردوير المحرراور ، لهررا عررن الواحررد الصررحيا  Eigen Value إ جررنتقررل قيمررة 

 ,60 قرل  معامرل التحميرل علري العوامرل عرن  وأالعند تدوير ه ه العوامل  Varimaxبطريقة 
 عامل .من  ألثرعدض تحميل متغير على من 

متغيرررا( مررن متغيرررات 37  أن( 6بالجرردول رقررم    المواررحة تررائس التحليررل العرراملى  وأظهرررت
تحميلهرا علرى  أمكرنمتغيررا (  39المستخرجة من تحليل الثبرات   أبعاد اإلدارة بالتجوالمقياس 
متغيرات ( كمرا 5((  ضم   اترار اتخاذ الق( والمسمى   1 عوامل فالعامل المستخرج رقم   ما ية

العامررل  أمرا.  فركلثر ,60ن معراميت التحميرل الخاصرة بهرر ه المتغيررات هري أل  هرو دون تغييرر
 نمتغيررررات بررردال مررر 6 ضرررم  أصررربا(( العيقرررات اإل سرررا ية( والمسرررمى   2 رقرررم المسرررتخرج 
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اسرتبعاد  حير  تقررر  فركلثر 0,60معاميت التحميل له ه المتغيررات  هري  أنمتغيرات حي  7
 طلررن  (وهرو 0,60التحميرل الخرا  بره اقرل مرن  معامرل  األصرليةمتغيرر واحرد مرن المتغيررات 

 . المدير الموظفين علي أواال العمل
 (6جدول رقم  

 ل العامليي: مخرجات أسلوو التحل بكبعاد اإلدارة بالتجوال العوامل الرئيسية المستخرجة والخاصة 
 العامل

 8) 
 العامل

 7) 
 العامل

 6) 
 العامل

 5) 
 العامل

 4) 
 العامل

 3) 
 العامل

 2) 
 العامل

 1) 
 المتغيرات الفرعية/ المتغيرات األصلية 

0,22 0,14 0,12 0,26 0,18 0,27 0,18 20,8 
 شجن المدير من فيل تجواله النقا  الحر بقبول -1

 األف ار وتسجيلها .

0,18 0,14 0,24 0,18 0,26 0,12 0,16 70,7 
القررررار مرررن فررريل احت الررره المبا رررر  يتخررر  المررردير-2

 بالعمل والعاملين .

0,31 0,16 0,17 0,32 0,12 0,14 0,11 00,7 
 قررروض المررردير بجررروالت تفقد رررة ترررعدع إلررري تحديرررد -3

 المشكلة تحديدا دقيقا .
  قوض المدير بمتابعة تنفي  القرار بعد اتخاذه .-4 20,7 0,09 0,30 0,16 0,18 0,26 0,19 0,29
  سما المدير للعاملين بالمشاركة في اتخاذ القرار -5 00,8 0,29 0,27 0,14 0,19 0,29 0,40 0,27
 يتيا المدير للموظفين االلتقاء به في أع وقت . -6 0,23 710, 0,19 0,12 0,38 0,32 0,14 0,21

0,34 0,17 0,20 0,31 0,16 0,16 0,72 0,16 
يتصرررل المررردير برررالموظفين عرررن  ريرررب المحاد رررة  -7
 مبا رة .ال

  شارر المدير في المناسبات المختلفة للموظفين  -8 0,23 0,76 0,20 0,14 0,29 0,18 0,40 0,21

0,29 0,14 0,24 0,18 0,26 0,14 0,86 0,12 
 سرررتطين المررردير الترررك ير فررري المررروظفين لتحقيرررب  -9

 هد  منشود .
 مل الجماعي .يهتم المدير بالع -10 0,11 0,72 0,32 0,20 0,21 0,16 0,20 0,18

0,22 0,32 0,29 0,38 0,18 0,19 0,81 0,10 
معرفررررة حاجررررات ور بررررات  إلرررري سررررعي المرررردير  -11

 الموظفين في البن  .
  طلن المدير الموظفين علي أواال العمل . -12 0,18 0,22 0,32 0,16 0,23 0,16 0,29 0,31
 تابعة سير العمل في مكان العمل  قوض المدير بم -13 0,23 0.18 20,7 0,28 0,19 0,15 0,23 0,15

0,08 0,26 0,19 0,18 0,45 80,7 0,44 0,41 
 قررروض المررردير بتقيررريم العمرررل وفقرررا لمرررا يرررراه مرررن  -14

 إ جاز .

0,12 0,24 0,29 0,11 0,20 810, 0,40 0,44 
 صحا المدير بجوالته التفقد ة جا برا هامرا مرن  -15

 البيا ات الواردة إليه .
  قوض المدير بمهاض الرقابة المختلفة . -16 0,14 0,32 ,640 0,33 0,12 0,14 0,37 0,15
  طور المدير أساليب المتابعة والرقابة في البن  -17 0,41 0,22 70,7 0,24 0,26 0,27 0,24 0,19

0,29 0,16 0,33 0,12 0,28 20,8 0,25 0,16 
 عتمررد المرردير علرري التقررارير المكتو ررة فرري تقيرريم  -18

 العمل .
 يعمن المدير بنظم المتابعة والرقابة عن بعد . -19 0,12 0,28 0,19 0,16 0,23 038 0,19 0,16
  قابل المدير من  طلب مقابلته من الموظفين . -20 0,18 0,19 0,18 0,72 0,26 0,18 0,29 0,22

0,13 0,16 0,21 0,19 0,83 0,24 0,32 0,21 
 حررردد المررردير مررردة االجتماعرررات مرررن المررروظفين  -21

 مراعيا الوقت المتا  .
  قدر المدير قيمة الوقت عند ا جاز مهاض عمله  -22 0,19 0,15 0,28 0,87 0,22 0,38 0,29 0,17
  فو  المدير بع  أعماله إلي الموظفين . -23 0,19 0,22 0,19 0,79 0,16 0,23 0,16 0,19
 وقته فارج مكتبه . قضي المدير ألثر  -24 0,11 0,29 0,22 0,69 0,28 0,19 0,15 0,22
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  حر  المدير علي كسب  قة الموظفين . -25 0,19 0,31 0,22 0,25 0,75 0,18 0,19 0,24

0,12 0,29 0,11 0,72 0,12 0,13 0,42 0,22 
 عقررد المرردير اجتماعررات مفتوحررة مررن المرروظفين  -26

 لمناقشة وجهات  ظرهم فيما  خ  العمل .

0,16 0,14 0,12 0,68 0,18 0,21 0,23 0,18 
يهيررل المرردير الفرصررة ليتعررر  المرروظفين علرري  -27

 بعضهم .

0,14 0,28 0,19 0,88 0,33 0,19 0,27 0,23 
 قررررروض المررررردير بعقرررررد اجتماعرررررات للررررررد علررررري  -28

 استفسارات الموظفين حول  بيعة العمل .

0,12 0,15 0,76 0,26 0,36 0,22 0,23 0,22 
 سررعي المرردير إلرري تعميررب إحسرراس المرروظفين  -29

 ك هم  ركاء في وان وتنفي  األهدا  .ب

0,38 0,23 0,75 0,24 0,32 0,19 0,18 0,31 
 قرروض المرردير بررالتجوال بررين المرروظفين لتحفيرر هم  -30

 لألداء األفضل .

0,28 0,16 0,87 0,16 0,23 0,18 0,16 0,26 
يرفرررن المررردير الررررو  المعنويرررة لررردع المررروظفين  -31

 . بمروره عليهم أ ناء تكديتهم العمل

0,26 0,84 0,14 0,19 0,18 0,41 0,28 0,08 
 شررجن المرردير المرروظفين علرري اإلبرردال واالبت ررار -32

 في العمل .

0,12 0,87 0,16 0,22 0,40 0,36 0,17 0,16 
 قرردض المرردير فرريل متابعترره الميدا يررة للمرروظفين -33

 أف ارا جديدة من أجل التطوير .

0,19 0,85 0,23 0,18 0,33 0,16 0,16 0,18 
 سررعي المرردير إلرري التشررا  الفررر  اإلبداعيررة  -34

 بين الموظفين .

0,09 0,76 0,20 0,23 0,34 0,15 0,19 0,08 
 عمرررل المررردير بتجوالررره علررري الهررراض المررروظفين  -35

 بالحلول اإلبداعية .

0,67 0,17 0,18 0,22 0,13 0,19 0,40 0,41 
 قررررردض المررررردير مرررررن فررررريل تجوالررررره للمررررروظفين  -36

 ول أدائهم .ميحظات ح

0,72 0,22 0,16 0,14 0,13 0,22 0,19 0,27 
 قوض المردير بمسراعدة المروظفين إلدرار قردراتهم  -37

 ومهاراتهم .

0,65 0,09 0,28 0,16 0,26 0,24 0,37 0,46 
يوارررا المررردير  قررراط القررروة والضرررا  فررري أداء  -38

 الموظفين .

0,68 0,27 0,45 0,20 0,08 0,17 0,43 0,11 
المرردير مررن فرريل تجوالرره أ رروال البرررامس   حرردد -39

 التدريبية التي  حتاجها الموظفين .
  سبة التباين ال ع تم تفسيره ل ل عامل مستخرج  19,1 11,4 10,2 9,2 8,6 7,5 6,6 5,4

78 72,6 66 58,5 49,9 40,7 30,5 19,1 
النسبة المجمعة للتباين ال ع تم تفسيره للعوامل 

 المستخرجة 
 لتي تم استخراجها من المتغيرات األصلية :العوامل ا
 .5، 4، 3، 2، 1، العبارات  اتاتخاذ القرار ( 1العامل المستخرج رقم   ▪
 .11،10،9،8،7،6العيقات اإل سا ية ، العبارات ( 2العامل المستخرج رقم   ▪
 .18،17،16،15،14،13الرقابة ، العبارات ( 3العامل المستخرج رقم   ▪
 .24،23،22،21،20إدارة الوقت ، العبارات ( 4 العامل المستخرج رقم  ▪
 .28،27،26،25تحسين عملية االتصال ، العبارات ( 5العامل المستخرج رقم   ▪
 .31،30،29التحفي  ، العبارات (6العامل المستخرج رقم   ▪
 .35،34،33،32التطوير واإلبدال ، العبارات (7العامل المستخرج رقم   ▪
 .39،38،37،36 ة المرتدة ، العبارات التغ  (8العامل المستخرج رقم   ▪

متغيررات 7 نبردال مر متغيررات (6   ضم (( الرقابة  ( والمسمى 3و النسبة للعامل المستخرج رقم     
حي  تقرر استبعاد متغير واحرد مرن ،   فكلثر 0,60معاميت التحميل له ه المتغيرات  هي  أنحي  
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يررعمن المرردير بررنظم المتابعررة (وهررو  0,60قررل مررن التحميررل الخررا  برره ا معامررل  األصررليةالمتغيرررات 
متغيررات  5 ضرم  أصبا ((إدارة الوقت  ( والمسمى 4العامل المستخرج رقم   أما ، والرقابة عن بعد 

و النسبة للعامل ،  فكلثر ,60معاميت التحميل الخاصة به ه المتغيرات هي  ألن لما هو دون تغيير
 ألن متغيرات ( كما هو دون تغيير4((, ضم   لية االتصالتحسين عم( والمسمي   5المستخرج رقم 

 . فكلثر 0,60معاميت التحميل الخاصة به ه المتغيرات هي 
متغيررات كمرا هرو دون  3 ضرم  أصربا   التحفير ((( والمسرمى 6العامل المسرتخرج رقرم   و النسبة

لنسررربة للعامرررل و ا،  فررركلثر ,60ن معررراميت التحميرررل الخاصرررة بهررر ه المتغيررررات هررري تغييرررر  أل 
متغيرررات ( كمررا هررو دون تغييررر الن 4((  ضررم   التطرروير واإلبرردال( والمسررمي   7المسررتخرج رقررم 

( 8لعامل المستخرج رقرم  ل ، و النسبة فكلثر 0,60معاميت التحميل الخاصة به ه المتغيرات هي 
يت التحميرل ن معراممتغيررات كمرا هرو دون تغييرر أل  4 ضرم  أصربا   التغ  ة المرتدة ((والمسمى 

 .فكلثر ,60الخاصة به ه المتغيرات هي 
متغيررا ( فرري تفسررير  39متغيرررا بردال مررن  37عوامرل تضررم  8وقرد سرراهمت العوامرل المسررتخرجة   

 . لتي فضعت للتحليل ال لى في المتغيرات األصلية ا باين% من الت78
لي والمتعلقررة بكبعرراد ( العوامررل الرئيسررية المسررتخرجة مررن التحليررل العررام7ويواررا الجرردول رقررم  
 سلوكيات النفاق اإلدارع 

 (7جدول رقم  
 العوامل الرئيسية المستخرجة والخاصة بكبعاد سلوكيات النفاق اإلدارع: مخرجات أسلوو التحليل العاملي

 المتغيرات الفرعية/ المتغيرات األصلية  (1العامل  (2العامل 
 .قاو براقة تثير إعجابه وتراي  رورهدائما  بكل مدير مخا بة الأقوض ب  -1 ,770 0,16
 دائما أ ني علي  خصية المدير وفبراته .  -2 ,650 0,25
 دائما أ ني علي مظهر المدير الشخصي بعبارات منمقة وأمتد  أفراد أسرته . -3 ,680 0,32
 ة بالعمل .دائما أوافب علي أراء وقرارات المدير سواء المتعلقة بالعمل أو  ير المتعلق -4 ,920 0,27

 دائما ما أقوض بتنفي  قرارات المدير حتي وخن كا ت  ير عادلة ودون أد ي مناقشة . -5 0,18 ,820
 أقوض بتقد م الهدا ا للمدير في المناسبات المختلفة .  -6 0,25 ,840
 أقوض بتقد م فدمات  خصية للمدير وألفراد أسرته .  -7 0,23 ,750
  سبة عند المدير وأبادر لمجاملته والوقو  بجا يه .أترقب أع منا -8 0,26 ,880

  سبة التباين ال ع تم تفسيره ل ل عامل مستخرج  63,4 8,6
 النسبة المجمعة للتباين ال ع تم تفسيره للعوامل المستخرجة  63,4 72

 العوامل التي تم استخراجها من المتغيرات األصلية :
 .4، 3، 2، 1، العبارات  لفظيةالسلوكيات ال( 1العامل المستخرج رقم   ▪
 . 8،7،6،5، العبارات  السلوكيات العملية( 2العامل المستخرج رقم   ▪
( مررن متغيرررات تمتغيرررا8  أن( 7بالجرردول رقررم    المواررحة تررائس التحليررل العرراملى  وأظهرررت  

ين عراملتحميلهرا علرى  أمكن المستخرجة من تحليل الثبات أبعاد سلوكيات النفاق اإلدارع مقياس 
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متغيرات ( كما هو 4(( ام   سلوكيات النفاق اللفظية( والمسمى   1 فالعامل المستخرج رقم  ، 
العامرررل  أمرررا.  فررركلثر ,60ن معررراميت التحميرررل الخاصرررة بهررر ه المتغيررررات هررري أل  دون تغييرررر
 متغيرات ( كما هرو دون تغييرر4(( ام  سلوكيات النفاق العملية( والمسمى   2 رقم المستخرج 

 . فكلثر ,60ن معاميت التحميل الخاصة به ه المتغيرات هي أل 
ال لرى فري المتغيررات األصرلية  باين% من الت72وقد ساهمت العوامل المستخرجة في تفسير       

 . لتي فضعت للتحليل ا
 مناقشة  تائس الدراسة الميدا ية :  -9

اعتمرردت بصررفة أساسررية علرري ينرراق  هرر ا الجرر ء  تررائس تحليررل بيا ررات الدراسررة الميدا يررة الترري 
 . للعاملين في المرال  الرئيسية للبنور التجارية المصريةاالستقصاء الموجه 

اسرتخداض أبعراد حرول واقرن العاملين في المرال  الرئيسرية للبنرور التجاريرة المصررية إدرالات  -9/1
 وفقا لبع  فصائصهم الد موجرافية :  اإلدارة بالتجوال 

قشة  تائس التحليل اإلحصرائي الخرا  بال شر  عرن مردع االفرتي  برين يتناول ه ا الج ء منا
برررافتي  فصائصرررهم العررراملين فررري المرالررر  الرئيسرررية للبنرررور التجاريرررة المصررررية إدرالرررات 

اسرتخداض ( ، وذل   حو واقرن  بن المل ية الد موجرافية   النول ، السن ، المعهل العلمي ،  ول 
،  اتاتخراذ القررار شكل إجمالي ، و حو كل متغيرر مرن متغيراتهرا  مكفوذا ب أبعاد اإلدارة بالتجوال

العيقررات اإل سررا ية ، الرقابررة ، إدارة الوقررت ، تحسررين عمليررة االتصررال ، التحفيرر  ، التطرروير 
( علرري حررده . وفرري ارروء ذلرر  قرراض الباحرر  باسررتخداض أسررلو ين  واإلبرردال , والتغ  ررة المرترردة

ائي باسررتخداض كررل مررن الوسررل الحسررابي   كمقيرراس إحصررائيين أولهمررا أسررلوو الوصرر  اإلحصرر
" ت"  رللن عرررة المرك يرررة ( واال حررررا  المعيرررارع   كمقيررراس للتشرررتت ( ، باإلارررافة إلررري افتبرررا

مل يررة و نررول  بررالنول ين المتعلقرر ين فيالررد موجرا ينلعينتررين مسررتقلتين ، وذلرر  بالنسرربة للمتغيررر 
للمتغيررين الرد موجرافيين  تجراه وذلر  بالنسربة . والثرا ي أسرلوو تحليرل التبراين أحرادع اال البن  

 .بالسن والمعهل العلمي المتعلقين  
 وقد تمثلت  تائس استخداض ه ين األسلو ين اإلحصائيين فيما يلي : 

إدرالات العاملين في المرال  الرئيسية للبنور التجارية المصرية حول واقن استخداض أبعاد اإلدارة  أ( 
  للنول :وفقا  بالتجوال

إدرالات العاملين في المرال  الرئيسية للبنور التجارية المصررية حرول لتحديد االفتيفات بين     
مكفوذة بشكل إجمالي ، و حو كل متغير من متغيراتهرا واقن استخداض أبعاد اإلدارة بالتجوال  وفقا 

ة االتصرال ، التحفير  ، العيقات اإل سا ية ، الرقابة ، إدارة الوقت ، تحسين عملي اتاتخاذ القرار  
( علرري حررده، وذلرر  بررافتي  النررول ، قرراض الباحرر  بتطبيررب ، التطرروير واإلبرردال , والتغ  ررة المرترردة
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أسررلوو الوصرر  اإلحصررائي باسررتخداض كررل مررن الوسررل الحسررابي   كمقيرراس للن عررة المرك يررة ( 
مسرتقلتين حير  " ت" لعينترين  رواال حرا  المعيارع   كمقياس للتشرتت ( ، باإلارافة إلري افتبرا

 ( .8جاءت النتائس كما في الجدول رقم  
 (8جدول رقم  

إدرالات العاملين في المرال  الرئيسية للبنور التجارية المصرية حول واقن استخداض أبعاد 
 وفقا للنولاإلدارة بالتجوال 

 أبعاد اإلدارة بالتجوال 
الوسل الحسابي ليستجابات 

 وفقا للنول 
الوسل الحسابي 

 لي اإلجما
 أ ثي  ذكر 

 3,79 3,75 3,82 **بشكل إجمالي  أبعاد اإلدارة بالتجوال
 3,57 3,35 3,89 *  اتاتخاذ القرار 

 4,37 4,15 4,59 ** العيقات اإل سا ية 
 4,58 4,28 4,88 ** الرقابة 

 3,40 3,32 3,49 إدارة الوقت  *
 3,86 3,75 3,98 تحسين عملية االتصال  *

 4,63 4,52 4,75 التحفي   **
 3,49 3,40 3,59 التطوير واإلبدال  *

 3,57 3,26 3,89 التغ  ة المرتدة **  
إلي الموافقة  (  شير 5الرقم   عدض الموافقة تماما ، بينما  شير(  شير إلي 1، حي  أن الرقم   5-1المقياس المستخدض  متد من  -

 في المنتص  .( 3 من وجود درجة حياد ة  التامة ، 
 . ( T- Test)% وفقا الفتبار ت 5* داللة إحصائية عند مستوع 

 . ( T- Test)% وفقا الفتبار ت 1** داللة إحصائية عند مستوع 
إدرالررات ( علرري وجررود افتيفررات ذات داللررة إحصررائية بررين 8تعكررد  تررائس الجرردول رقررم        

اسررتخداض أبعرراد اإلدارة  العرراملين فرري المرالرر  الرئيسررية للبنررور التجاريررة المصرررية حررول واقررن
، العيقررات  اتاتخرراذ القرررار مرركفوذة بشرركل إجمررالي ، و حررو كررل متغيررر مررن متغيراتهررا  بررالتجوال 

اإل سررا ية ، الرقابررة ، إدارة الوقررت ، تحسررين عمليررة االتصررال ، التحفيرر  ، التطرروير واإلبرردال , 
معنويرة عنررد مسررتوع  ( علري حررده،وذل  برافتي  النررول ، حير  أن قيمررة  ت(والتغ  رة المرترردة
 %.5%، و1داللة إحصائية 

علرري  د  تررائس الجرردول السررابب أن واقررن اسررتخداض أبعرراد اإلدارة بررالتجوال كا ررت مرتفعررةتعكررو    
أبعراد المستوع اإلجمالي و النسبة ل ل بعد من أبعادها علي حردة . وهر ا يردل علري أن تطبيرب 

العرراملين فرري الدراسررة حسررب وجهررة  ظررر محررل  اإلدارة بررالتجوال فرري البنررور التجاريررة المصرررية
تحقررب و لمسررتوع المطلرروو , اترقرري  إلرري و ,  رتفررنكا ررت فرري المررد  الم المرالرر  الرئيسررية بهررا
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قدرة قيرادات هر ه البنرور علري متابعرة مرا  حرد  عرن قررو ، , مما  عني  العاملين بهات اتطلع
 وقدرتهم علي حل المشكيت في أمالن حدو ها .

علرري المسررتوع جرردول السررابب أن واقررن اسررتخداض أبعرراد اإلدارة بررالتجوال كمررا تعكررد  تررائس ال  
عند ال كور كا ت ألبر من اإل ا  ، وه ا قرد اإلجمالي و النسبة ل ل بعد من أبعادها علي حدة 

مكران  إلرييتوافب من الواقن الفعلي في أن ال كور لديهم القدرة علي التحرر والتنقل مرن مكران 
  قردومي والخوالردة ، من اإل ا  ، كما تتوافب ه ه النتيجرة مرن دراسرة دافل العمل بشكل ألبر 

 ( .2010( ودراسة   العيدع ، 2004( وتختل  من دراسة   عبدالجليل ، 2013
إدرالررات العرراملين فرري المرالرر  الرئيسررية للبنررور التجاريررة المصرررية حررول واقررن اسررتخداض أبعرراد  و(  

  وفقا للسن :اإلدارة بالتجوال 

د االفتيفات بين إدرالات العاملين فري المرالر  الرئيسرية للبنرور التجاريرة المصررية حرول لتحدي
واقررن اسررتخداض أبعرراد اإلدارة بررالتجوال مرركفوذة بشرركل إجمررالي ، و حررو كررل متغيررر مررن متغيراتهررا 

، العيقرررات اإل سرررا ية ، الرقابرررة ، إدارة الوقرررت ، تحسرررين عمليرررة االتصرررال ،  اتاتخررراذ القررررار  
وذلر  برافتي  السرن , قراض الباحر  ( علي حده، ي  ، التطوير واإلبدال , والتغ  ة المرتدةالتحف

حير   مكرن تواريا   one – way ANOVA بتطبيب أسلوو تحليل التباين أحادع االتجراه 
العراملين فري المرالر  الرئيسرية للبنرور التجاريرة المصررية حرول واقرن  تائس تحليل التبراين برين 

علري  متغيرر مرن متغيراتهرا مركفوذة بشركل إجمرالي , و حرو كرل اإلدارة بالتجوال استخداض أبعاد 
  ( .9رقم   حده بافتي  السن وذل  من فيل الجدول

افتيفررات بررين إدرالررات العرراملين فرري المرالرر  ( علرري وجررود 9وتعكررد  تررائس الجرردول رقررم        
اإلدارة بررالتجوال مرركفوذة بشرركل  الرئيسررية للبنررور التجاريررة المصرررية حررول واقررن اسررتخداض أبعرراد

، العيقرات اإل سرا ية ، الرقابرة ، إدارة  اتاتخاذ القررار إجمالي ، و حو كل متغير من متغيراتها  
( علري حرده، الوقت ، تحسين عملية االتصال ، التحفي  ، التطوير واإلبردال , والتغ  رة المرتردة

 % . 5% , 1وع داللة إحصائية , حي  أن قيمة   ( معنوية عند مستوذل  بافتي  السن
 41ويمكن القول بكن وجود ه ا االفتي  الحقيقي لصالا اتجاهات الفئرة العمريرة   مرن      
فرري حررين أظهررر  ،مررن أبعرراد اإلدارة بررالتجوال سررنة ( مقابررل الفئررات األفررر   حررو كررل  55إلرري 

 اسرتخداض أبعررادفري سرنة ( تحترل أقررل القريم  55الجردول السرابب أن الفئرة العمريرة   ألثررر مرن 
، العيقررات  اتاتخرراذ القرررار ، و حررو كررل متغيررر مررن متغيراتهررا  بشرركل إجمررالي  اإلدارة بررالتجوال

اإل سررا ية ، الرقابررة ، إدارة الوقررت ، تحسررين عمليررة االتصررال ، التحفيرر  ، التطرروير واإلبرردال , 
 كرون  سرنة (  55 -41الفئة العمرية   مرن ( علي حده , وه ا يعكد أن ه ه والتغ  ة المرتدة
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المدير قد تدرج فري المناصرب وأصربا ملمرا بكرل قواعرد و ظرم العمرل ويسرتطين أن يتجرول برين 
 الموظفين  اصحا ومر دا ومتخ ا للقرارات بناء علي المشاهدة الفعلية .

 (9جدول رقم  
د إدرالات العاملين في المرال  الرئيسية للبنور التجارية المصرية حول واقن استخداض أبعا

 وفقا للسن اإلدارة بالتجوال
 الوسل الحسابي الوسل الحسابي ليستجابات وفقا للسن  أبعاد اإلدارة بالتجوال 

 سنة  55ألثر من   55إلي  41من سنة40إلي25من  سنة 25أقل من  اإلجمالي

أبعرررراد اإلدارة بررررالتجوال بشرررركل 
 إجمالي **

3,48 3,89 3,99 2,85 3,55 

 3,37 2,45 3,89 3,68 3,45 اتخاذ القرار  *
 3,72 2,87 3,94 3,87 3,48 العيقات اإل سا ية ** 

 3,39 2,56 3,89 3,88 3,22 الرقابة  **
 3,49 2,59 3,98 3,77 3,60 إدارة الوقت  *

 3,48 2,99 3,89 3,42 3,62 تحسين عملية االتصال  *
 3,47 2,48 4,12 3,75 3,52 التحفي   **

 3,50 2,53 4,19 3,80 3,47 *التطوير واإلبدال  
 3,38 2,84 3,78 3,60 3,29 التغ  ة المرتدة **  

( إلي الموافقة التامة من وجود 5( إلي عدض الموافقة تماما , بينما  شير الرقم  1حي   شير الرقم   5-1المقياس المستخدض  متد من  -  
 .( في المنتص  3درجة حياد ة  

  (F- Test)% وفقا الفتبار   5*داللة إحصائية عند مستوع 
   ( F- Test)    % وفقا الفتبار1** داللة اإلحصائية عند مستوع 

إدرالرات العراملين فري المرالر  الرئيسرية للبنرور التجاريرة المصررية حرول واقرن اسرتخداض أبعرراد  ج(  
 وفقا للمعهل العلمي  :اإلدارة بالتجوال 

ملين فري المرالر  الرئيسرية للبنرور التجاريرة المصررية لتحديد االفتيفات برين إدرالرات العرا     
حررول واقررن اسرررتخداض أبعرراد اإلدارة برررالتجوال مرركفوذة بشرركل إجمرررالي ، و حررو كرررل متغيررر مرررن 

، العيقرررات اإل سرررا ية ، الرقابرررة ، إدارة الوقرررت ، تحسرررين عمليرررة  اتاتخررراذ القررررار متغيراتهرررا  
المعهرل  وذلر  برافتي ( علري حرده،   رة المرتردةاالتصال ، التحفي  ، التطوير واإلبردال , والتغ

  one – way ANOVA , قاض الباح  بتطبيب أسلوو تحليل التباين أحادع االتجاه  العلمي
العراملين فري المرالر  الرئيسرية للبنرور التجاريرة حي   مكرن تواريا  ترائس تحليرل التبراين برين 

متغيرر وذة بشركل إجمرالي , و حرو كرل مركفالمصرية حول واقن اسرتخداض أبعراد اإلدارة برالتجوال 
 وذل  من فيل الجدول التالي :  معهل العلميعلي حده بافتي  ال من متغيراتها 
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 ( 10رقم  جدول 
إدرالات العاملين في المرال  الرئيسية للبنور التجارية المصرية حول واقن استخداض أبعاد 

 معهل العلمي وفقا لل اإلدارة بالتجوال
 الوسل الوسل الحسابي ليستجابات وفقا للمعهل العلمي  بالتجوال أبعاد اإلدارة 

  دكتوراه ماجستير دبلوض دراسات عليا بكالوريوس الحسابي
 2,78 3,24 2,84 2,54 2,49 أبعاد اإلدارة بالتجوال بشكل إجمالي **

 3,06 3,94 2,99 2,82 2,48 اتخاذ القرار  *
 3,44 3,95 3,45 3,26 3,12 العيقات اإل سا ية ** 

 2,80 3,18 3,12 2,59 2,29 الرقابة  **
 3,95 4,26 4,02 3,96 3,56 إدارة الوقت  *

 3,48 3,98 3,64 3,19 3,12 تحسين عملية االتصال  *
 3,59 3,89 3,84 3,46 3,17 التحفي   **

 2,86 3,59 2,99 2,67 2,19 التطوير واإلبدال  *
 3,05 3,89 3,24 2,87 2,18 التغ  ة المرتدة **  

( إلي الموافقة التامة من وجود 5( إلي عدض الموافقة تماما , بينما  شير الرقم  1حي   شير الرقم   5-1المقياس المستخدض  متد من  -
 .( في المنتص  3درجة حياد ة  

  (F- Test)% وفقا الفتبار   5*داللة إحصائية عند مستوع           
   ( F- Test)    % وفقا الفتبار1إلحصائية عند مستوع ** داللة ا         

 
بين إدرالات العاملين في المرال  الرئيسية ( علي وجود افتيفات 10وتعكد  تائس الجدول رقم  

للبنور التجارية المصررية حرول واقرن اسرتخداض أبعراد اإلدارة برالتجوال مركفوذة بشركل إجمرالي ، 
، العيقرات اإل سرا ية ، الرقابرة ، إدارة الوقرت ،  اتذ القررار اتخراو حو كل متغير مرن متغيراتهرا  

وذلرر  ( علرري حررده، تحسررين عمليررة االتصررال ، التحفيرر  ، التطرروير واإلبرردال , والتغ  ررة المرترردة
 % . 5%,1, حي  أن قيمة   ( معنوية عند مستوع داللة إحصائية المعهل العلمي بافتي 

الحاصرلين علري العراملين   الحقيقي لصرالا اتجاهرات ويمكن القول بكن وجود ه ا االفتي    
بشركل إجمرالي و حرو كرل  أبعاد اإلدارة برالتجوالمقابل المعهيت العلمية األفر   حو  الدكتوراه 

 متغير من متغيراتها علي حده .
الواقن والر ع يوارا أ ره بارتفرال المعهرل العلمري الحاصرل عليره الموظر  فري يتوافب من وه ا 

الدراسررة ترر داد لد رره القرردرة علرري تطبيررب واسررتخداض أبعرراد اإلدارة بررالتجوال حيرر  البنررور مواررن 
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 كون لد ه القدرة علي متابعة التطورات اإلدارية الجديدة ويكون  غوفا بتطبيقها وتحقيب  تائس 
  ا جابية من ه ا التطبيب .

واقررن اسررتخداض أبعرراد إدرالررات العرراملين فرري المرالرر  الرئيسررية للبنررور التجاريررة المصرررية حررول  د(  
 اإلدارة بالتجوال وفقا لنول مل ية البن  : 

لتحديررد االفتيفررات بررين إدرالررات العرراملين فرري المرالرر  الرئيسررية للبنررور التجاريررة المصرررية     
حول واقن استخداض أبعاد اإلدارة بالتجوال  وفقا مركفوذة بشركل إجمرالي ، و حرو كرل متغيرر مرن 

، العيقرررات اإل سرررا ية ، الرقابرررة ، إدارة الوقرررت ، تحسرررين عمليرررة  تااتخررراذ القررررار متغيراتهرررا  
( علي حده، وذل  بافتي   ول مل ية االتصال ، التحفي  ، التطوير واإلبدال , والتغ  ة المرتدة

     البنرر   ، قرراض الباحرر  بتطبيررب أسررلوو الوصرر  اإلحصررائي باسررتخداض كررل مررن الوسررل الحسررابي
 ر( واال حرا  المعيارع   كمقياس للتشتت ( ، باإلارافة إلري افتبرا  كمقياس للن عة المرك ية 

 . التالي" ت" لعينتين مستقلتين حي  جاءت النتائس كما في الجدول 
 (11جدول رقم  

إدرالات العاملين في المرال  الرئيسية للبنور التجارية المصرية حول واقن استخداض أبعاد 
 بن اإلدارة بالتجوال وفقا لنول مل ية ال

 أبعاد اإلدارة بالتجوال 
الوسل الحسابي ليستجابات وفقا لنول 

 مل ية البن   
الوسل الحسابي 

 اإلجمالي 
 قطال فا   قطال عاض 

 3,90 3,98 3,82 أبعاد اإلدارة بالتجوال بشكل إجمالي **
 3,50 3,84 3,15 اتخاذ القرار  *

 3,70 4,16 3,24 العيقات اإل سا ية ** 
 2,98 3,08 2,87 ة  **الرقاب

 3,72 3,87 3,57 إدارة الوقت  *
 4,37 4,55 4,19 تحسين عملية االتصال  *

 3,57 3,58 3,56 التحفي   
 3,39 3,59 3,19 التطوير واإلبدال  *

 3,14 3,15 3,14 التغ  ة المرتدة  
إلي الموافقة  (  شير 5الرقم   فقة تماما ، بينما  شيرعدض الموا(  شير إلي 1، حي  أن الرقم   5-1المقياس المستخدض  متد من  -

 في المنتص  .( 3 من وجود درجة حياد ة  التامة ، 
 . ( T- Test)% وفقا الفتبار ت 5* داللة إحصائية عند مستوع 

 . ( T- Test)% وفقا الفتبار ت 1** داللة إحصائية عند مستوع 
افتيفرات ذات داللرة إحصرائية برين إدرالرات  ( علري وجرود11تعكد  تائس الجدول رقرم   و     

العرراملين فرري المرالرر  الرئيسررية للبنررور التجاريررة المصرررية حررول واقررن اسررتخداض أبعرراد اإلدارة 
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، العيقررات  اتاتخرراذ القرررار مررن متغيراتهررا   مجموعررةبررالتجوال مرركفوذة بشرركل إجمررالي ، و حررو 
( علرررري تصررررال ، التطرررروير واإلبرررردالاإل سررررا ية ، الرقابررررة ، إدارة الوقررررت ، تحسررررين عمليررررة اال 

، حي  أن قيمة  ت( معنوية عند مستوع داللة إحصرائية   ول مل ية البن حده،وذل  بافتي  
 ، وعدض وجود افتيفات بالنسبة للبعدين الخاصين بالتحفي  والتغ  ة المرتدة .%.5%، و1

علرري  تجوال كا ررت مرتفعررةد  تررائس الجرردول السررابب أن واقررن اسررتخداض أبعرراد اإلدارة بررالتعكررو     
و النسبة ل ل بعد من في كي النوعين من البنور بافتي   ول مل ية البن  المستوع اإلجمالي 

أبعرراد اإلدارة بررالتجوال فرري البنررور التجاريررة أبعادهررا علرري حرردة . وهرر ا يرردل علرري أن تطبيررب 
كا رت فري المرد   العراملين فري المرالر  الرئيسرية بهرامحل الدراسة حسب وجهة  ظر  المصرية

قرردرة , ممررا  عنرري  العرراملين بهررات اتحقررب تطلعررو لمسررتوع المطلرروو , اترقرري  إلرري و ,  رتفررنالم
قيادات ه ه البنور علي متابعة ما  حد  عن قرو ، وقردرتهم علري حرل المشركيت فري أمرالن 

 حدو ها .
لرري المسررتوع عكمررا تعكررد  تررائس الجرردول السررابب أن واقررن اسررتخداض أبعرراد اإلدارة بررالتجوال     

البنرور كا رت ألبرر مرن  فري البنرور الخاصرةاإلجمالي و النسبة ل ل بعد من أبعادهرا علري حردة 
المرديرين فري بنرور القطرال ، وهر ا قرد يتوافرب مرن الواقرن الفعلري فري أن   التابعة للقطال العاض

ن لرديهم القردرة علري التحرررر والتنقرل مرن مكران إلري مكرران دافرل العمرل بشركل ألبرر مرر الخرا 
 . المديرين في البنور التابعة للقطال العاض موان الدراسة

إدرالررات العرراملين فرري المرالرر  الرئيسررية للبنررور التجاريررة المصرررية حررول واقررن اسررتخداض  - 9/2
 وفقا لبع  فصائصهم الد موجرافية : سلوكيات النفاق اإلدارع 

  عرن مردع االفرتي  برين يتناول ه ا الج ء مناقشة  تائس التحليل اإلحصرائي الخرا  بال شر
إدرالرررات العررراملين فررري المرالررر  الرئيسرررية للبنرررور التجاريرررة المصررررية برررافتي  فصائصرررهم 

البن  ( ، وذل   حو واقرن اسرتخداض مل ية الد موجرافية   النول ، السن ، المعهل العلمي ،  ول 
سررلوكيات ا  مرركفوذا بشرركل إجمررالي ، و حررو كررل متغيررر مررن متغيراتهرر سررلوكيات النفرراق اإلدارع 

( علررري حرررده . وفررري اررروء ذلررر  قررراض الباحررر  باسرررتخداض أسرررلو ين لفظيرررة ، سرررلوكيات عمليرررة
إحصررائيين أولهمررا أسررلوو الوصرر  اإلحصررائي باسررتخداض كررل مررن الوسررل الحسررابي   كمقيرراس 

" ت"  رللن عرررة المرك يرررة ( واال حررررا  المعيرررارع   كمقيررراس للتشرررتت ( ، باإلارررافة إلررري افتبرررا
البن  مل ية بالنول و نول  ن ، وذل  بالنسبة للمتغيرين الد موجرافيين المتعلقينلعينتين مستقلتي

. والثرررا ي أسرررلوو تحليرررل التبررراين أحرررادع االتجررراه وذلررر  بالنسررربة للمتغيررررين الرررد موجرافيين  
 المتعلقين بالسن والمعهل العلمي .

 وقد تمثلت  تائس استخداض ه ين األسلو ين اإلحصائيين فيما يلي : 
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سرلوكيات إدرالات العاملين في المرال  الرئيسية للبنرور التجاريرة المصررية حرول واقرن اسرتخداض   أ(
 وفقا للنول :  النفاق اإلدارع 

لتحديررد االفتيفررات بررين إدرالررات العرراملين فرري المرالرر  الرئيسررية للبنررور التجاريررة المصرررية     
بشركل إجمرالي ، و حرو كرل متغيرر وفقرا مركفوذة   سرلوكيات النفراق اإلدارع حول واقن استخداض 

( علرري حررده، وذلرر  بررافتي  النررول ، قرراض سررلوكيات لفظيررة ، سررلوكيات عمليررة مررن متغيراتهررا  
الباحرر  بتطبيررب أسررلوو الوصرر  اإلحصررائي باسررتخداض كررل مررن الوسررل الحسررابي   كمقيرراس 

" ت"  رللن عرررة المرك يرررة ( واال حررررا  المعيرررارع   كمقيررراس للتشرررتت ( ، باإلارررافة إلررري افتبرررا
 التالي.لعينتين مستقلتين حي  جاءت النتائس كما في الجدول 

 (12جدول رقم  
سلوكيات إدرالات العاملين في المرال  الرئيسية للبنور التجارية المصرية حول واقن استخداض 

 وفقا للنول النفاق اإلدارع 

  أبعاد سلوكيات النفاق اإلدارع 
الوسل الحسابي ليستجابات 

 وفقا للنول 
الوسل الحسابي 

 اإلجمالي 
 أ ثي  ذكر 

 3,79 3,75 3,82 بشكل إجمالي ** سلوكيات النفاق اإلدارع أبعاد 
 3,57 3,89 3,35 *  سلوكيات لفظية 
 4,37 4,15 4,59 **  سلوكيات عملية 

إلي الموافقة  (  شير 5الرقم   شيرعدض الموافقة تماما ، بينما  (  شير إلي 1، حي  أن الرقم   5-1المقياس المستخدض  متد من  -
 في المنتص  .( 3 من وجود درجة حياد ة  التامة ، 

 . ( T- Test)% وفقا الفتبار ت 5* داللة إحصائية عند مستوع 
 . ( T- Test)% وفقا الفتبار ت 1** داللة إحصائية عند مستوع 

إحصررائية بررين إدرالررات ( علرري وجررود افتيفررات ذات داللررة 12تعكررد  تررائس الجرردول رقررم        
سرلوكيات النفراق العاملين في المرال  الرئيسية للبنرور التجاريرة المصررية حرول واقرن اسرتخداض 

سرلوكيات لفظيرة ، سرلوكيات مكفوذة بشكل إجمرالي ، و حرو كرل متغيرر مرن متغيراتهرا   اإلدارع 
داللررة ( علرري حررده،وذل  بررافتي  النررول ، حيرر  أن قيمررة  ت( معنويررة عنررد مسررتوع عمليررة 

 %.5%، و1إحصائية 
 كا رت مرتفعرة سرلوكيات النفراق اإلدارع  د  تائس الجدول السابب أن واقن استخداض أبعرادتعكو    

 اسرتخداض علي المستوع اإلجمالي و النسبة ل ل بعد من أبعادها علي حدة . وه ا يدل علري أن 
راسرة حسرب وجهرة  ظرر محرل الد فري البنرور التجاريرة المصررية سلوكيات النفراق اإلدارع أبعاد 

، وفاصرة فيمرا يتعلرب بالسرلوكيات  رتفرنكا ت في المرد  الم العاملين في المرال  الرئيسية بها
 العملية .
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علررري  سرررلوكيات النفررراق اإلدارع كمرررا تعكرررد  ترررائس الجررردول السرررابب أن واقرررن اسرررتخداض أبعررراد   
، بينما ت ألبر من اإل ا  عند ال كور كا  لبعد السلوكيات العمليةالمستوع اإلجمالي و النسبة 

 واقن استخداض بعد السلوكيات اللفظية كا ت عند اإل ا  ألبر من ال كور .
 و( إدرالررات العرراملين فرري المرالرر  الرئيسررية للبنررور التجاريررة المصرررية حررول واقررن اسررتخداض أبعرراد  

  وفقا للسن : سلوكيات النفاق اإلدارع 

فري المرالر  الرئيسرية للبنرور التجاريرة المصررية حرول  لتحديد االفتيفات بين إدرالات العاملين
مرركفوذة بشرركل إجمررالي ، و حررو كررل متغيررر مررن  سررلوكيات النفرراق اإلدارع واقررن اسررتخداض أبعرراد 

وذل  بافتي  السن , قراض الباحر  ( علي حده، سلوكيات لفظية ، سلوكيات عملية متغيراتها  
حير   مكرن تواريا   one – way ANOVA بتطبيب أسلوو تحليل التباين أحادع االتجراه 

العراملين فري المرالر  الرئيسرية للبنرور التجاريرة المصررية حرول واقرن  تائس تحليل التبراين برين 
 متغير مرن متغيراتهرا مكفوذة بشكل إجمالي , و حو كل أبعاد سلوكيات النفاق اإلدارع استخداض 

 علي حده بافتي  السن وذل  من فيل الجدول التالي : 
 (13ل رقم  جدو

واقن استخداض أبعاد إدرالات العاملين في المرال  الرئيسية للبنور التجارية المصرية حول 
 وفقا للسن سلوكيات النفاق اإلدارع 

 أبعاد سلوكيات النفاق اإلدارع  
 الوسل الحسابي الوسل الحسابي ليستجابات وفقا للسن

 سنة  55ألثر من   55إلي  41من سنة40إلي25من  سنة 25أقل من  اإلجمالي

أبعرراد سررلوكيات النفرراق اإلدارع 
 بشكل إجمالي **

3,58 3,48 2,89 2,84 3,62 

 3,12 2,64 2,82 3,58 3,29 سلوكيات لفظية   *
 3,42 2,89 3,02 3,64 3,92 سلوكيات عملية  ** 

( إلي الموافقة التامة من وجود 5, بينما  شير الرقم  ( إلي عدض الموافقة تماما 1حي   شير الرقم   5-1المقياس المستخدض  متد من  -  
 .( في المنتص  3درجة حياد ة  

  (F- Test)% وفقا الفتبار   5*داللة إحصائية عند مستوع 
   ( F- Test)    % وفقا الفتبار1** داللة اإلحصائية عند مستوع 

ت العراملين فري المرالر  افتيفرات برين إدرالرا( علري وجرود 13وتعكد  ترائس الجردول رقرم       
مركفوذة  سرلوكيات النفراق اإلدارع الرئيسية للبنور التجارية المصرية حول واقن اسرتخداض أبعراد 

( علي حده، سلوكيات لفظية، سلوكيات عملية بشكل إجمالي ، و حو كل متغير من متغيراتها  
 % . 5% , 1, حي  أن قيمة   ( معنوية عند مستوع داللة إحصائية وذل  بافتي  السن

أقرل   تينالعمرري ترينويمكن القول بكن وجود ه ا االفرتي  الحقيقري لصرالا اتجاهرات الفئ     
سلوكيات النفاق من أبعاد سنة ( مقابل الفئات األفر   حو كل  40-25سنة ، ومن  25من 
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ل سنة ( تحتل أق 55في حين أظهر الجدول السابب أن الفئة العمرية   ألثر من وذل   اإلدارع 
سرلوكيات ، و حرو كرل متغيرر مرن متغيراتهرا  بشركل إجمرالي  سرلوكيات النفراق اإلدارع القيم في 

( علرري حررده , وهرر ا يعكررد أن هرر ه الفترررة  كررون المرردير قررد ترردرج فرري لفظيررة ، سررلوكيات عمليررة
النفراق اإلدارع ل ري  صرل إلري  إلريوال  حتراج المناصب وأصربا ملمرا بكرل قواعرد و ظرم العمرل 

و مكافرركة أو حراف  معرين ، فرري حرين أن الفئررات العمريرة الصرغيرة هرري التري قررد منصرب معرين أ
تلجك إلي استخداض سلوكيات النفاق اإلدارع  معا في منصب معين ، أو ترقية أو حرواف  معينرة 

. 
سرلوكيات  ج( إدرالات العاملين في المرال  الرئيسية للبنور التجارية المصرية حول واقرن اسرتخداض 

 وفقا للمعهل العلمي  : رع النفاق اإلدا
لتحديد االفتيفات برين إدرالرات العراملين فري المرالر  الرئيسرية للبنرور التجاريرة المصررية      

مرركفوذة بشرركل إجمررالي ، و حررو كررل متغيررر مررن  سررلوكيات النفرراق اإلدارع حررول واقررن اسررتخداض 
,  المعهرل العلمري وذلر  برافتي ( علري حرده، سرلوكيات لفظيرة ، سرلوكيات عمليرة متغيراتها  

حير    one – way ANOVA قراض الباحر  بتطبيرب أسرلوو تحليرل التبراين أحرادع االتجراه 
العاملين في المرال  الرئيسية للبنور التجارية المصررية  مكن توايا  تائس تحليل التباين بين 

ير من متغمكفوذة بشكل إجمالي , و حو كل  سلوكيات النفاق اإلدارع حول واقن استخداض أبعاد 
  ( .14رقم   وذل  من فيل الجدول معهل العلميعلي حده بافتي  ال متغيراتها 

 (14جدول رقم  
إدرالات العاملين في المرال  الرئيسية للبنور التجارية المصرية حول واقن استخداض أبعاد 

 معهل العلمي وفقا لل سلوكيات النفاق اإلدارع 

 أبعاد سلوكيات النفاق اإلدارع  
 الوسل الحسابي ليستجابات وفقا للمعهل العلمي  الوسل

  دكتوراه ماجستير دبلوض دراسات عليا بكالوريوس الحسابي
أبعرررراد سررررلوكيات النفرررراق اإلدارع بشرررركل 

 إجمالي **
3,59 3,16 2,86 2,14 2,84 

 3,25 2,07 2,97 3,52 3,98 سلوكيات لفظية   *
 3,18 2,22 2,74 3,36 3,72 سلوكيات عملية  ** 

( إلي الموافقة التامة من وجود 5( إلي عدض الموافقة تماما , بينما  شير الرقم  1حي   شير الرقم   5-1المقياس المستخدض  متد من  -
 .( في المنتص  3درجة حياد ة  

  (F- Test)% وفقا الفتبار   5*داللة إحصائية عند مستوع           
   ( F- Test)    % وفقا الفتبار1ستوع ** داللة اإلحصائية عند م         
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بين إدرالات العاملين في المرال  الرئيسية ( علي وجود افتيفات 14وتعكد  تائس الجدول رقم  
مرركفوذة بشرركل  للبنررور التجاريررة المصرررية حررول واقررن اسررتخداض أبعرراد سررلوكيات النفرراق اإلدارع 

( علرري حررده، ، سررلوكيات عمليررة  سررلوكيات لفظيررةإجمررالي ، و حررو كررل متغيررر مررن متغيراتهررا  
, حيرر  أن قيمررة   ( معنويررة عنررد مسررتوع داللررة إحصررائية المعهررل العلمرري وذلرر  بررافتي 

1,%5 . % 
العرراملين الحاصررلين ويمكررن القررول برركن وجررود هرر ا االفررتي  الحقيقرري لصررالا اتجاهررات     

بشركل إجمرالي  اإلدارع  أبعاد سرلوكيات النفراقمقابل المعهيت العلمية األفر   حو  بكالوريوس  
 و حو كل متغير من متغيراتها علي حده .

يتوافب من الواقن وال ع يواا أ ه بارتفال المعهل العلمي الحاصرل عليره الموظر  فري وه ا   
فهم ما  حد  حوله ، كما ت ون لد ه القدرة علي البنور موان الدراسة ت داد لد ه القدرة علي 

التري تعهلره إلري الترقري إلري الوظرائ  األعلرى ، بعكرس الحرال فهم  ظم ولوائا وقواعد العمرل و 
بالنسبة للموظفين الجردد الحاصرلين علري بكرالوريوس والر ين يلجئرون إلري اسرتخداض سرلوكيات 

 النفاق اإلدارع  معا في الترقية أو الحواف  أو االقتراو من متخ ع القرارات .
التجاريررة المصرررية حررول واقررن اسررتخداض أبعرراد   د( إدرالررات العرراملين فرري المرالرر  الرئيسررية للبنررور 

 وفقا لنول مل ية البن  :  سلوكيات النفاق اإلدارع 
لتحديد االفتيفات بين إدرالات العاملين في المرال  الرئيسية للبنور التجارية المصررية حرول     

متغيرر مرن وفقا مركفوذة بشركل إجمرالي ، و حرو كرل  سلوكيات النفاق اإلدارع واقن استخداض أبعاد 
( علري حرده، وذلر  برافتي   رول مل يرة البنر   ، سلوكيات لفظية ، سلوكيات عمليرة متغيراتها  

قرراض الباحرر  بتطبيررب أسررلوو الوصرر  اإلحصررائي باسررتخداض كررل مررن الوسررل الحسررابي   كمقيرراس 
ترين " ت" لعين رللن عة المرك ية ( واال حرا  المعيارع   كمقياس للتشتت ( ، باإلاافة إلي افتبا

 ( .15مستقلتين حي  جاءت النتائس كما في الجدول رقم  
( علرري وجررود افتيفررات ذات داللررة إحصررائية بررين إدرالررات 15وتعكررد  تررائس الجرردول رقررم     

العراملين فرري المرالر  الرئيسررية للبنرور التجاريررة المصررية حررول واقرن اسررتخداض أبعراد سررلوكيات 
سررلوكيات لفظيررة ، حررو كررل متغيررر مررن متغيراتهررا  النفرراق اإلدارع مرركفوذة بشرركل إجمررالي ، و 

( علي حده ،وذل  برافتي   رول مل يرة البنر   ، حير  أن قيمرة  ت( معنويرة سلوكيات عملية 
 %. 5%، و1عند مستوع داللة إحصائية 

علري  د  تائس الجدول أ ضا أن واقن استخداض أبعاد سلوكيات النفاق اإلدارع كا ت مرتفعرةتعكو    
و النسربة ل رل بعرد مرن في كي النوعين من البنور بافتي   ول مل يرة البنر  مالي المستوع اإلج

 أبعادها علي حدة .
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 (15جدول رقم  
إدرالات العاملين في المرال  الرئيسية للبنور التجارية المصرية حول واقن استخداض أبعاد 

 وفقا لنول مل ية البن  سلوكيات النفاق اإلدارع 

 اإلدارع  أبعاد سلوكيات النفاق 
الوسل الحسابي ليستجابات وفقا لنول 

 مل ية البن   
الوسل الحسابي 

 اإلجمالي 
 قطال فا   قطال أعمال / عاض 

أبعرررررراد سررررررلوكيات النفرررررراق اإلدارع بشرررررركل 
 إجمالي **

4,15 3,56 3,84 

 3,92 3,68 4,25 سلوكيات لفظية   *
 3,78 3,49 4,10 سلوكيات عملية  ** 

إلي الموافقة  (  شير 5الرقم   عدض الموافقة تماما ، بينما  شير(  شير إلي 1، حي  أن الرقم   5-1مستخدض  متد من المقياس ال -
 في المنتص  .( 3 من وجود درجة حياد ة  التامة ، 

 . ( T- Test)% وفقا الفتبار ت 5* داللة إحصائية عند مستوع 
 . ( T- Test) % وفقا الفتبار ت1** داللة إحصائية عند مستوع 

       
علررري  سرررلوكيات النفررراق اإلدارع كمرررا تعكرررد  ترررائس الجررردول السرررابب أن واقرررن اسرررتخداض أبعررراد   

قطرال أعمرال  / عامرةفري البنرور الالمستوع اإلجمالي و النسبة ل ل بعد من أبعادها علري حردة 
ة السرائدة فري افالثق، وه ا قد يتوافب من الواقن الفعلي في  خاصةا ت ألبر من البنور العاض ك

من  عمل ألثر  خطل وال يترقي ويحصل علي ج اءات ، ومرن ال  عمرل ال البنور العامة من أن 
  خطل ويرقي ويحصل علي حواف  و دالت .

اسررتخداض أبعرراد اإلدارة بررالتجوال وسررلوكيات النفرراق اإلدارع فرري البنررور التجاريررة العيقررة بررين  -9/3
 المصرية : 

وسرلوكيات النفراق كمتغيررات مسرتقلة ، اسرتخداض أبعراد اإلدارة برالتجوال برين  للتحقب من العيقرة    
كمتغيرر ترابن ، ترم تطبيررب أسرلو ي تحليرل اال حردار واالرتبرراط  اإلدارع فري البنرور التجاريرة المصرررية

، ولقد ساعد ه ين األسلو ين اإلحصائيين علي  SPSSالمتعدد من فيل ح مة التحليل اإلحصائي 
وفقررا لتك يرهررا علرري  ألبعرراد اإلدارة بررالتجوالقرروة هرر ه العيقررة ، وكرر ل  األهميررة النسرربية تحديررد  ررول و 

 ، وذل  علي النحو التالي : سلوكيات النفاق اإلدارع في البنور التجارية المصرية 
  أ(  ول وقوة العيقة : 

تطبيررب  المتعرردد علررى العيقررة بررينتحليررل اال حرردار واالرتبرراط  يتررتلخ   تررائس تطبيررب أسررلو 
فري  استخداض أبعراد اإلدارة برالتجوال وسرلوكيات النفراق اإلدارع فري البنرور التجاريرة المصررية

 ( حي  يتضا ما يلي: 16الجدول رقم  
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 (16جدول رقم     

استخداض أبعاد اإلدارة بالتجوال وسلوكيات بين واالرتباط المتعدد للعيقة   تائس تحليل اال حدار
 نور التجارية المصريةالنفاق اإلدارع في الب

سلوكيات النفاق اإلدارع األلثر تك يرا في   أبعاد اإلدارة بالتجوال
 في البنور التجارية المصرية

معامل 
 اال حدار

β   

معامل 
 االرتباط 

R   

معامل 
 التحديد
R  

    :  اتخاذ القراراتأوال : 

 شرررجن المررردير مرررن فررريل تجوالررره النقرررا  الحرررر بقبرررول األف رررار  -1
140,3 تسجيلها .و 

**
 -0,842 0,709 

840,2 يتخ  المدير القرار من فيل احت اله المبا ر بالعمل والعاملين . -2
**

 -0,548    0,300 
,2560  قوض المدير بمتابعة تنفي  القرار بعد اتخاذه . -3

**
 -0,742 0,551 

 0,428 0,642- *0,216  سما المدير للعاملين بالمشاركة في اتخاذ القرار  -4
    :  العيقات اإل سا ية  ا يا : 

,3250 يتيا المدير للموظفين االلتقاء به في أع وقت . -5
**

 -0,802 0,643 
 0,763 0,874- **0,344 يتصل المدير بالموظفين عن  ريب المحاد ة المبا رة . -6
 0,018 0,139- *0,128 يهتم المدير بالعمل الجماعي . -7

    :  الوقت إدارة  الثا : 
 0,705 0,840- **0,318  قابل المدير من  طلب مقابلته من الموظفين . -8
,1420  حدد المدير مدة االجتماعات من الموظفين مراعيا الوقت المتا   -9

**
 -0,654 0,427 

,1870  قدر المدير قيمة الوقت عند ا جاز مهاض عمله  -10
**

 -0,429 0,133 
    االتصال :  رابعا : تحسين عملية

 عقد المدير اجتماعرات مفتوحرة مرن المروظفين لمناقشرة وجهرات  -11
 0,293 0,542- **0,102  ظرهم فيما  خ  العمل .

0,194 يهيل المدير الفرصة ليتعر  الموظفين علي بعضهم . -12
**

 -0,187 0,035 
    :فامسا : التطوير واإلبدال 

ا يرة للمروظفين أف رارا جديردة مرن  قدض المردير فريل متابعتره الميد-13
 0,748 0,865- **0,206 أجل التطوير .

0,184  سعي المدير إلي التشا  الفر  اإلبداعية بين الموظفين . -14
**

 -0,762 0,580 
    سادسا : التغ  ة المرتدة : 

 0,119 0,345- **0,215  قوض المدير بمساعدة الموظفين إلدرار قدراتهم ومهاراتهم . -15
0,148 يواا المدير  قاط القوة والضا  في أداء الموظفين . -16

**
 -0,540 0,292 

   R -0,88معامل االرتباط في النموذج 
    R2 0,77معامل التحديد في النموذج 

   12,36 قيمة   المحسو ة 
   195، 37 درجات الحرية 

   0,05 مستوع الداللة اإلحصائية 

 T- testوفقا الفتبار  ت(  0,01د مستوع معنوية ذو داللة إحصائية عن*
 test -Tوفقا الفتبار  ت(  0,05ذو داللة إحصائية عند مستوع معنوية **
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اسررتخداض أبعرراد اإلدارة بررالتجوال وسررلوكيات النفرراق هنررار عيقررة ذات داللررة إحصررائية بررين  -
 عكسرية ه العيقرة وأن ه ،  مكفوذة بصورة إجمالية( اإلدارع في البنور التجارية المصرية
، أع أ ه بتطبيب واستخداض أبعاد % وفقا الفتبار   (5وذات داللة إحصائية عند مستو  

 اإلدارة بالتجوال تنخف  سلوكيات النفاق اإلدارع والعكس صحيا .

 %.88-تتص  العيقة السابقة بقوة تصل إلى  -

ي في بيا ات المتغير % من التباين ال ل77هم المتغيرات المستقلة مجتمعة في تفسير تسا -
 (.سلوكيات النفاق اإلدارع في البنور التجارية المصرية التابن  

سررلوكيات النفرراق اإلدارع فرري البنررور األلثررر تررك يرا فرري ألبعرراد اإلدارة بررالتجوال األهميررة النسرربية  (2 
  :التجارية المصرية 

 (  ستنتس أن :  15بناء علي النتائس الواردة بالجدول رقم      
( تتمتررن بعيقررة  أبعرراد اإلدارة بررالتجوال متغيرررا تمثررل  37متغيررر فقررل   مررن بررين  16نررار ه (أ 

سرلوكيات النفراق اإلدارع فري البنرور التجاريرة  رد ة قوية ذات داللة إحصائية بينها و رين 
 المصرية .

الخااعة للدراسة ليسرت ذات داللرة  متغيرات أبعاد اإلدارة بالتجوالمن  اتمتغير  21هنار  (و 
 بسلوكيات النفاق اإلدارع في البنور التجارية المصرية .ائية من حي  عيقتها إحص

بصورة إجمالية، وذل   ا وفي اوء ما تقدض  مكن رف  فر  العدض وقبول الفر  البديل مكفوذ  
بعد أن أظهر  موذج تحليل اال حدار المتعدد أن هنار عيقة جوهرية عند مسرتو  داللرة إحصرائية 

استخداض أبعاد اإلدارة بالتجوال وسلوكيات النفراق اإلدارع فري البنرور فتبار  ( بين  وفقا ال 0,05
متغيرر فقرل مرن العردد  16لكما تقرر رف  فر  العدض وقبول الفر  البديل ،  التجارية المصرية

متغيرر (، وذلر  لوجرود عيقرة ذات  37اإلجمالي للمتغيرات المستقلة في  موذج تحليل اال حردار   
سرلوكيات النفراق اإلدارع فري البنرور التجاريرة حصائية برين كرل مرنهم و رين المتغيرر الترابن  داللة إ

 ا ظررر  T-Test، وذلرر  وفقررا الفتبررار 0,05، 0,01( عنررد مسررتو  داللررة إحصررائية  المصرررية
 (.16جدول رقم  

 النتائس والتوصيات :  -10
 فيما يلي :  توصل الباح  من فيل ه ا البح  إلي مجموعة من النتائس تتمثل

وجررود افتيفررات ذات داللررة إحصررائية بررين إدرالررات العرراملين فرري المرالرر  الرئيسررية للبنررور  (1 
التجاريررة المصرررية حررول واقررن اسررتخداض أبعرراد اإلدارة بررالتجوال مرركفوذة بشرركل إجمررالي ، 

قت ، العيقات اإل سا ية ، الرقابة ، إدارة الو  اتاتخاذ القرار و حو كل متغير من متغيراتها  
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( علرررري ، تحسرررين عمليررررة االتصررررال ، التحفيرررر  ، التطررروير واإلبرررردال , والتغ  ررررة المرترررردة
 حده،وذل  بافتي  النول.

علري المسرتوع اإلجمرالي و النسربة ل رل بعرد ارتفرال واقرن اسرتخداض أبعراد اإلدارة برالتجوال   (2 
نررور أبعرراد اإلدارة بررالتجوال فرري البمررن أبعادهررا علرري حرردة . وهرر ا يرردل علرري أن تطبيررب 

كا ت  العاملين في المرال  الرئيسية بهامحل الدراسة حسب وجهة  ظر  التجارية المصرية
, مما  العاملين بهات اتحقب تطلعو لمستوع المطلوو , اترقي  إلي و ,  رتفنفي المد  الم

قرردرة قيررادات هرر ه البنررور علرري متابعررة مررا  حررد  عررن قرررو ، وقرردرتهم علرري حررل  عنرري 
  ها .المشكيت في أمالن حدو 

علي المستوع اإلجمالي و النسبة ل ل بعد من أبعادها واقن استخداض أبعاد اإلدارة بالتجوال  (3 
عند ال كور كا ت ألبر من اإل را  ، وهر ا قرد يتوافرب مرن الواقرن الفعلري فري أن علي حدة 

ال كور لديهم القدرة علي التحرر والتنقل من مكان إلي مكان دافل العمل بشركل ألبرر مرن 
 .اإل ا 

افتيفات بين إدرالات العاملين في المرال  الرئيسية للبنور التجارية المصرية حرول وجود  (4 
واقرررن اسرررتخداض أبعررراد اإلدارة برررالتجوال مررركفوذة بشررركل إجمرررالي ، و حرررو كرررل متغيرررر مرررن 

 .وذل  بافتي  السن متغيراتها علي حده،

ور التجارية المصرية حرول وجود افتيفات بين إدرالات العاملين في المرال  الرئيسية للبن (5 
واقرررن اسرررتخداض أبعررراد اإلدارة برررالتجوال مررركفوذة بشررركل إجمرررالي ، و حرررو كرررل متغيرررر مرررن 

 متغيراتها علي حده، وذل  بافتي  المعهل العلمي.

مواررن التجاريررة المصرررية بارتفررال المعهررل العلمرري الحاصررل عليرره الموظرر  فرري البنررور  (6 
سرتخداض أبعراد اإلدارة برالتجوال حير   كرون لد ره الدراسة تر داد لد ره القردرة علري تطبيرب وا

القرردرة علرري متابعررة التطررورات اإلداريررة الجديرردة ويكررون  ررغوفا بتطبيقهررا وتحقيررب  تررائس 
 ا جابية من ه ا التطبيب . 

وجررود افتيفررات ذات داللررة إحصررائية بررين إدرالررات العرراملين فرري المرالرر  الرئيسررية للبنررور  (7 
تخداض أبعرراد اإلدارة بررالتجوال مرركفوذة بشرركل إجمررالي ، التجاريررة المصرررية حررول واقررن اسرر

، العيقات اإل سا ية ، الرقابرة ، إدارة الوقرت  اتاتخاذ القرار و حو مجموعة من متغيراتها  
( علي حده،وذل  بافتي   ول مل ية البن  ، ، تحسين عملية االتصال ، التطوير واإلبدال
 صين بالتحفي  والتغ  ة المرتدة .وعدض وجود افتيفات بالنسبة للبعدين الخا

واقن استخداض أبعاد اإلدارة بالتجوال علي المستوع اإلجمالي و النسبة ل ل بعد من أبعادها  (8 
علرري حرردة فرري البنررور الخاصررة كا ررت ألبررر مررن البنررور التابعررة للقطررال العرراض  ، وهرر ا قررد 
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يهم القرردرة علرري يتوافررب مررن الواقررن الفعلرري فرري أن المررديرين فرري بنررور القطررال الخررا  لررد
التحرررر والتنقررل مررن مكرران إلرري مكرران دافررل العمررل بشرركل ألبررر مررن المررديرين فرري البنررور 

 التابعة للقطال العاض موان الدراسة .

وجررود افتيفررات ذات داللررة إحصررائية بررين إدرالررات العرراملين فرري المرالرر  الرئيسررية للبنررور  (9 
سلوكيات النفراق اإلدارع مركفوذة حول واقن استخداض الخااعة للدراسة التجارية المصرية 

( علي سلوكيات لفظية ، سلوكيات عملية بشكل إجمالي ، و حو كل متغير من متغيراتها  
 حده،وذل  بافتي  النول .

واقررن اسررتخداض أبعرراد سررلوكيات النفرراق اإلدارع كا ررت مرتفعررة علرري المسررتوع اإلجمررالي  (10 
لري أن اسرتخداض  أبعراد سرلوكيات و النسبة ل ل بعرد مرن أبعادهرا علري حردة . وهر ا يردل ع

النفاق اإلدارع في البنور التجارية المصرية محل الدراسة حسب وجهة  ظرر العراملين فري 
المرال  الرئيسية بها كا ت في المد  المرتفن ، وفاصة فيما يتعلب بالسلوكيات العمليرة ، 

مررالي و النسرربة لمررا أن واقررن اسررتخداض أبعرراد سررلوكيات النفرراق اإلدارع علرري المسررتوع اإلج
لبعررد السررلوكيات العمليررة عنررد الرر كور كا ررت ألبررر مررن اإل ررا  ، بينمررا واقررن اسررتخداض بعررد 

 السلوكيات اللفظية كا ت عند اإل ا  ألبر من ال كور .
وجررود افتيفررات بررين إدرالررات العرراملين فرري المرالرر  الرئيسررية للبنررور التجاريررة المصرررية  (11 

أبعررراد سرررلوكيات النفررراق اإلدارع مررركفوذة بشررركل حرررول واقرررن اسرررتخداض الخاارررعة للدراسرررة 
 إجمالي ، و حو كل متغير من متغيراتها علي حده، وذل  بافتي  السن.

سررنة ( أقررل القرريم فرري سررلوكيات النفرراق اإلدارع  55احتلررت الفئررة العمريررة   ألثررر مررن   (12 
 كون بشكل إجمالي ، و حو كل متغير من متغيراتها علي حده , وه ا يعكد أن ه ه الفترة 

المدير قد تدرج في المناصب وأصبا ملما بكل قواعرد و ظرم العمرل وال  حتراج إلري النفراق 
اإلدارع ل رري  صررل إلرري منصررب معررين أو مكافرركة أو حرراف  معررين ، فرري حررين أن الفئررات 
العمرية الصغيرة هي التي قد تلجك إلي استخداض سلوكيات النفاق اإلدارع  معا في منصب 

 واف  معينة .معين ، أو ترقية أو ح
وجررود افتيفررات بررين إدرالررات العرراملين فرري المرالرر  الرئيسررية للبنررور التجاريررة المصرررية  (13 

حررول واقررن اسررتخداض أبعرراد سررلوكيات النفرراق اإلدارع مرركفوذة بشرركل إجمررالي ، و حررو كررل 
متغيررر مررن متغيراتهررا علرري حررده، وذلرر  بررافتي  المعهررل العلمرري, ويتواجررد هرر ا االفررتي  

بكرالوريوس مقابرل المرعهيت العلميرة علري الحاصرلين العراملين ا اتجاهرات الحقيقي لصال
األفر   حو أبعاد سلوكيات النفاق اإلدارع بشركل إجمرالي و حرو كرل متغيرر مرن متغيراتهرا 
علي حده .  وهر ا يتوافرب مرن الواقرن والر ع يوارا أ ره بارتفرال المعهرل العلمري الحاصرل 
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تر داد لد ره القردرة علري فهرم مرا  حرد  حولره ، عليه الموظ  في البنور موارن الدراسرة 
لما ت ون لد ه القدرة علري فهرم  ظرم ولروائا وقواعرد العمرل والتري تعهلره إلري الترقري إلري 
الوظررائ  األعلررى ، بعكررس الحررال بالنسرربة للمرروظفين الجرردد الحاصررلين علرري بكررالوريوس 

قيررة أو الحررواف  أو والرر ين يلجئررون إلرري اسررتخداض سررلوكيات النفرراق اإلدارع  معررا فرري التر 
 االقتراو من متخ ع القرارات .

وجود افتيفات ذات داللة إحصائية بين إدرالات العاملين فري المرالر  الرئيسرية للبنرور   (14 
التجاريررة المصرررية حررول واقررن اسررتخداض أبعرراد سررلوكيات النفرراق اإلدارع مرركفوذة بشرركل 

تي   رول مل يرة البنر   . إجمالي ، و حو كل متغيرر مرن متغيراتهرا علري حرده ،وذلر  براف
حيررر  أن واقرررن اسرررتخداض أبعررراد سرررلوكيات النفررراق اإلدارع كا رررت مرتفعرررة علررري المسرررتوع 
اإلجمالي فري كري النروعين مرن البنرور برافتي   رول مل يرة البنر  و النسربة ل رل بعرد مرن 

 أبعادها علي حدة . 
و النسربة ل رل بعرد  واقن استخداض أبعاد سلوكيات النفاق اإلدارع علي المستوع اإلجمرالي (15 

مررن أبعادهررا علرري حرردة فرري البنررور العامررة / قطررال أعمررال عرراض كا ررت ألبررر مررن البنررور 
السائدة في البنرور العامرة مرن أن الخاصة ، وه ا قد يتوافب من الواقن الفعلي في الثقافة 

من  عمل ألثرر  خطرل وال يترقري ويحصرل علري جر اءات ، ومرن ال  عمرل ال  خطرل ويرقري 
 حواف  و دالت . ويحصل علي

هنار عيقة ذات داللرة إحصرائية برين اسرتخداض أبعراد اإلدارة برالتجوال وسرلوكيات النفراق  (16 
اإلدارع في البنور التجارية المصرية  مكفوذة بصورة إجمالية(،  وأن ه ه العيقة عكسية 

ف  وذات داللة إحصائية، بمعني أ ه ب يادة اسرتخداض وتطبيرب أبعراد اإلدارة برالتجوال ترنخ
تتصر  العيقرة  ،وسلوكيات النفاق اإلدارع في البنور التجارية المصرية موارن الدراسرة 

     % ، كمررا تسرراهم المتغيرررات المسررتقلة مجتمعررة فرري تفسررير88-السررابقة بقرروة تصررل إلررى 
سرلوكيات النفراق اإلدارع فري البنرور % من التباين ال لري فري بيا رات المتغيرر الترابن  77

 (.التجارية المصرية 

 إلرريوفرري ارروء النتررائس السررابقة  عررر  فيمررا يلرري توصرريات البحرر  والترري  مكررن تصررنيفها 
مجموعتين : األولي تتعلب بالجا ب األلاد مي ، بينمرا تتعلرب الثا يرة بخفر  سرلوكيات النفراق 

 اإلدارع من فيل تطبيب أبعاد اإلدارة بالتجوال .
 أوال : توصيات تتعلب بالجا ب األلاد مي : 

لفهم بمواول اإلدارة بالتجوال فري ظرل وجرود فلرل وعردض فهرم واارا لره وألبعراده تعميب ا (1 
 المختلفة ، كما أ ه ال يوجد اتفاق بين الباحثين إلي اآلن علي األبعاد األساسية له .
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تكليد ارورة االهتماض بتطبيب المفاهيم اإلدارية الجديدة والتي تساعد المنظمات المصرية  (2 
 فها المنشودة .والعر ية في تحقيب أهدا

 تعميب الفهم بدور استخداض أبعاد اإلدارة بالتجوال في فف  سلوكيات النفاق اإلدارع . (3 

االهتمررراض ببنررراء وفهرررم النمررراذج التطبيقيرررة والخاصرررة بررراإلدارة برررالتجوال لمعاو رررة مرررديرع  (4 
 المنظمات والهيئات المختلفة علي اتخاذ القرارات من موقن الحد  .

بخف  سلوكيات النفاق اإلدارع في البنور التجارية المصرية من فيل  ا يا : توصيات تتعلب 
 : وذل  بما يلي  تطبيب أبعاد اإلدارة بالتجوال

أبعرراد اإلدارة اتخرراذ القرررارات ككحررد قيرراض اإلدارة العليررا بررالبنور التجاريررة المصرررية بتطبيررب  (1 
 بالتجوال وذل  عن  ريب ما يلي : 

 .  الحر وقبول األف ار من عدمه تشجين المدير فيل جوالته النقا •
 .اتخاذ المدير للقرارات من فيل احت اله المبا ر بالعمل والعاملين   •
 .حديد المشكيت تحديدا  دقيقا  بتالمدير المتجول  قياض •
 .النظرة الشمولية للمدير المتجول عند اتخاذ القرارات  •
 .متابعة المدير لتنفي  القرارات بعد اتخاذها  •
 ر للعاملين بالمشاركة فى صنن واتخاذ القرارات . سما  المدي •
ككحرد  العيقات اإل سا ية  باألف  في االعتبارقياض اإلدارة العليا بالبنور التجارية المصرية  (2 

 أبعاد اإلدارة بالتجوال وذل  عن  ريب ما يلي : 
 .ين ليلتقاء به فى أع وقت لإتاحة المدير للعام  •
 .ات المختلفة مشاركة المديررر فى المناسب  •
 .مبا ر  ت ون بطريب ريقة االتصال بين العاملين والمدير   •
 .فى التك ير فى سلور العاملين  يرقدرة المد  •
 .بالعمل الجماعي  اهتماض المدير  •
 .العاملين فى البن  ور بات بحاجات المدير معرفه   •
أبعرراد اإلدارة بررالتجوال  قيرراض اإلدارة العليررا بررالبنور التجاريررة المصرررية بتفعيررل الرقابررة ككحررد (3 

 وذل  عن  ريب ما يلي : 
 .ابعة سير العمل من مواقن العمل قياض المدير بمت •
 .ألداء وفقا  لما يراه من إ جاز قياض المدير بتقييم ا  •
 .اما  من البيا ات الواردة إليه جا با هالمدير المتجول علي تصحيا   •
 .أساليب المتابعة فى العمل بتطوير مدير ال قياض •
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 ة فى تقويم العمل واألداء .  و تالمدير على التقارير المك اعتماد  •
قيررراض اإلدارة العليرررا برررالبنور التجاريرررة المصررررية بالعمرررل علررري إدارة الوقرررت إدارة سرررليمة   (4 

 باعتباره أحد أبعاد اإلدارة بالتجوال وذل  عن  ريب ما يلي : 
 .المدير كل من  طلب مقابلته من العاملين  مقابلة •
 .المدير مدة االجتماعات من العاملين  يدتحد  •
 .لمدير لألعمال فى الوقت المحدد إ جاز ا  •
 .لمدير لبع  أعماله إلى مساعد ه تفوي  ا  •
 .فارج المكتب قضاء المدير لوقته   •
 أمالن المقابيت فى أمالن عمل العاملين . أن ت ون  •
ككحرد أبعراد اإلدارة  ة االتصرالبتحسرين عمليرقياض اإلدارة العليا برالبنور التجاريرة المصررية  (5 

 بالتجوال وذل  عن  ريب ما يلي : 
 .  المدير على كسب  قة العاملين حر  •
شرررة وجهرررات النظرررر فيمرررا  خررر  حرررر  المررردير علرررى عقرررد اجتماعرررات مفتوحرررة لمناق  •

 .العمل 
 المدير على استفسارات العاملين حول  بيعة العمل .  رد •
المصرية بتحفي  العاملين تحفي ا مناسبا  باعتبراره أحرد  قياض اإلدارة العليا بالبنور التجارية (6 

 أبعاد اإلدارة بالتجوال وذل  عن  ريب ما يلي : 

 .ين بك هم  ركاء فى وان األهدا  سعى المدير لتعميب إحساس العامل •
 .ين لتحفي هم على العطاء األفضل قياض المدير بالتجوال بين العامل  •
 .ة لد  العاملين فن الرو  المعنويقياض المدير بر   •
 متابعة المدير لمطالب العاملين .   •
قياض اإلدارة العليا بالبنور التجارية المصرية بتنمية التطوير واإلبدال لردع العراملين  ككحرد  (7 

 أبعاد اإلدارة بالتجوال وذل  عن  ريب ما يلي : 
 .ير اإلبدال واالبت ار في العمل المد تشجين •
 .أف ارا  جديدة من أجل التطوير  ميدا يةالمدير فيل متابعته التقد م   •
 .الفر  اإلبداعية بين العاملين  لتشا باالمدير  قياض  •
 تطوير العيقات التنظيمية بين العاملين .   •
قياض اإلدارة العليا بالبنور التجارية المصرية باستخداض التغ  رة المرتردة  ككحرد أبعراد اإلدارة  (8 

 بالتجوال وذل  عن  ريب ما يلي : 
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 . أدائهمله للعاملين ميحظات عن المدير من فيل تجوا قد مت •
 .تهم وقدراتهم الين في إدرار مهار المدير بمساعدة العامقياض   •
 .القوة والضا  في أداء العاملين المدير  قاط توايا   •
  ول التدريب المطلوو للعاملين . بتحديد المدير من فيل تجواله  قياض •
نفاق اإلدارع  ظررا لث رار السرلبية المترتبرة عليهرا علري كرل العمل علي فف  سلوكيات ال (9 

 من األفراد العاملين والمنظمة والمجتمن ككل .
ارورة تصميم برامس تدريبية لتع ي  مهارات مديرع البنور التجارية في مجاالت اإلدارة  (10 

 بالتجوال .
لمرا فري ذلر   ح  المديرين في البنور التجارية المصرية علي ممارسة اإلدارة بالتجوال (11 

مررن ترروفير الوقررت ال ررافي اللتشررا  الحقررائب ، وتحديررد المشرركيت ، وتحسررين االتصررال ، 
وتحفيرر  المرروظفين ، وتحقيررب التطرروير واإلبرردال الفتيررار األ سررب مررن القرررارات لمعالجررة 

 األزمات التي تمر بها ه ه البنور .
ظيفي التررري تحقرررب اررررورة ر رررل منهجيرررة اإلدارة برررالتجوال فررري اليرررة تفعيرررل األداء الرررو  (12 

 اال سجاض من األهدا  اإلستراتيجية المواوعة والمراد تحقيقها في البنور التجارية .
 لنجا  تطبيب مدفل اإلدارة بالتجوال في البنور التجارية  جب توافر المتطلبات التالية :  (13 

 فلب بيئة عمل مناسبة بصورة متدرجة لتطبيب اإلدارة بالتجوال . •
العليرررا واقتناعهرررا بكهميرررة تطبيرررب مبرررادا وفلسرررفة مررردفل اإلدارة  التررر اض ودعرررم اإلدارة •

 بالتجوال .
  شر فلسفة و قافة اإلدارة بالتجوال لتهيئة جمين األفراد للتغيير والتطوير . •
 إعداد وتنفي  البرامس التدريبية المتخصصة لقيادات اإلدارة العليا . •

 المراجن : -11     
 المراجن العر ية : -11/1

( ، "معوقررات إدارة الجررودة واالعتمرراد فرري الجامعررات 2012 ابررت عبررد الرررحمن   إدريررس ، (1 
المصرررية الحكوميررة وفقررا الدرالررات القيررادات األلاد ميررة : دراسررة تطبيقيرره "، مجلررة أفرراق 
جديرردة للدراسررات التجاريررة ، كليررة التجررارة، جامعررة المنوفيررة ، السررنة الرابعررة والعشرررون ، 

 العدد األول .
( ،  بحرررو  التسرررويب : أسررراليب القيررراس والتحليرررل وافتبرررار 2013  ----------- (2 

 . الفرو  ، اإلسكندرية ، الدار الجامعية
( ، اإلدارة بالتجوال : منهس مت امل لتحقيب الفاعلية اإلدارية 2000الخضيرع ، محسن    (3 

 "، ايترار للنشر والتوزين ، القاهرة .
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ة برالتجوال علري فاعليرة اتخراذ القررارات فري ( ، " أ ر ممارسرة اإلدار 2010العيدع ، أمل    (4 
 الجامعات األرد ية الرسمية "، رسالة ماجستير  ير منشورة ، جامعة معتة ، األردن .

(  " اإلدارة بررالتجوال لرردع 2014قرردومي ، منررال عبرردالمعطي و الخوالرردة ، تيسررير محمررد   (5 
مردارس "، مجلرة جامعرة مديرع المدارس المهنية وعيقتها باألداء الروظيفي لمعلمري تلر  ال

 القدس المفتوحة لألبحا  والدراسات التر وية والنفسية ، المجلد الثا ي ، العدد السادس .
( ،" درجرررة ممارسررة اإلدارة برررالتجوال وأ رهرررا  لرري تنميرررة كفررراءة 2014المواارريه ، رارررا  (6 

ة مجلرمعلمات ريا  األ فرال مهنيرا فري محافظرة ال ررر فري الممل رة األرد يرة الها رمية "،
القرردس المفتوحررة لألبحررا  والدراسررات التر ويررة والنفسررية ، المجلررد الثررا ي ، العرردد  جامعررة 
 السابن .

(، " أ ر تطبيب اإلدارة برالتجوال علري اإل تاجيرة : دراسرة 2011النحيوع ، محمد عيء    (7 
مقار ررة بررين القطررال العرراض والخررا  "، رسررالة ماجسررتير  يررر منشررورة ، جامعررة دمشررب ، 

     سوريا . 
، التحليرررل اإلحصرررائي للمتغيررررات المتعرررددة باسرررتخداض ( 2014سرررليمان ، أسرررامة ر يرررن   (8 

SPSS  . حقوق الطبن والنشر والتكلي  محفوظة للمعل  ، الطبعة الخامسة ، 
( ، " تطرروير إدارة المدرسررة الثا ويررة ال راعيررة فرري ارروء مفهرروض 2004عبرردالجليل ، سرريد   (9 

 ير عير منشورة ، كلية ال راعة ، جامعة جنوو الوادع .اإلدارة بالتجوال "، رسالة ماجست
(  ، " تك ير سلوكيات النفراق اإلدارع للمراوسرين 2013عو    ، أمنية السيد علي  (10 

علرري قرررارات المرروارد البشرررية : دراسررة تطبيقيررة علرري مرروظفي ال ررادر العرراض بقطررال التعلرريم 
 ية التجارة ، جامعة المنصورة .بجامعة المنصورة "، رسالة ماجستير  ير منشورة ، كل
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 ( 1ملررحب رقم   
 هيكرل الجهاز المصرفي المصرع 
   بن  عالميوترتيب البنور المصرية امن قائمة ألبر أل

 : 2013/ 12/ 31: هيكل الجهاز المصرفي المصرع في  أوال  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدد البنوك التجارية وفروعها خالل خمس سنوات سابقة : اليويوضح الجدول الت •

 

 عدد الفرول عدد البنور التجارية العاملة في مصر الفترة ال منية
 3443 بن  39 2009يو يو 
 3502 بن  39 2010يو يو
 3573 بن  39 2011يو يو 
 3610 بن  40 2012يو يو 
 3651 بن  40 2013يو يو 

ملحوظة : تم إاافة المصر  العر ي الدولي في سجل البنور وفضوعه لرقابة 
 . 5/6/2012البن  المرك ع في 

 

 . 2013: البن  المرك ع ، التقرير السنوع ،  المصدر
 
 
 

 البنك المركزي المصري

 " 7فروع بنوك أجنبية " 

 البنوك العاملة في مصر

 بنك  " 40"  

 " 28بنوك مشتركة وخاصة " 

 " 5م " بنوك القطاع العا
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 ر المصرية المدرجة في قائمة ألبر أل  بن  عالمي :: ترتيب البنو   ا يا  
 

 العائد على األصول إجمإلى األصول رأس المال األساسي بيان

 البن 
القيمة  
"مليون 
 دوالر"

ترتيب 
البن  
 عالميا  

ترتيب 
البن  
 محليا  

القيمة  
"مليون 
 دوالر"

ترتيب 
البن  
 عالميا  

ترتيب 
البن  
 محليا  

معدل 
 العائد

ترتيب 
 البن 
 عالميا  

ترتيب 
البن  
 محليا  

البن  األهلي 
 7 201 %1.89 1 259 53414 1 328 2340 المصرع 

 8 410 %1.29 2 380 29788 2 421 1768 بن  مصر
 

البن  التجارع 
 CIB 1262 517 3 14909 568 3 3.28% 46 2الدولي 

البن  األهلي 
 QNB 1023  4 10610  4 2.88%  3القطرع 

البن  العر ي 
 5 144 %2.25 7 752 8197 5 715 734 فريقياأل

HSBC-
Egypt 587  6 8554  6 3.52%  1 

 
 6  %2.06 8  6520 7  567 بن  اإلسكندرية

 
المصر  العر ي 

 9 583 %0.87 9 963 3126 8 868 498 الدولي

 4 99 %2.52 5 719 8890 9 956 382 بن  القاهرة
 

امن ترتيب القائمة المحلية ، حي  أ ها تتبن الترتيب امن بنوكها األض في  البنور الثي ة إدراجملحوظة : لم يتم 
 دولها الرئيسية .

" ،  The Bankerمجلة  –المصدر : البن  األهلي المصرع ، " ترتيب البن  األهلي وفقا  لقائمة ألبر أل  بن  
 . 3، صر  2014إدارة البحو  االقتصاد ة " ،  –قطال البحو  والترجمة 
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 ملخ  البح 
اسررتخداض أبعراد اإلدارة برالتجوال فري البنررور بتحرديررد واقرن اهرتم البحر  الحرالي بصررفة أساسرية      

التجارية المصرية ،و تحديد واقن سلوكيات النفاق اإلدارع في البنور التجاريرة المصررية ،و تحديرد 
نفاق اإلدارع فري البنرور التجاريرة  ول وقوة العيقة بين استخداض أبعاد اإلدارة بالتجوال وسلوكيات ال

المصرررية ،و تقررد م مجموعررة مررن التوصرريات الترري تسرراعد البنررور التجاريررة المصرررية فرري ففرر  
سرررلوكيات النفررراق اإلدارع بهرررا مرررن فررريل اسرررتخداض أحرررد األسررراليب اإلداريرررة الجديررردة وهررري اإلدارة 

باستخداض عينرة لبيا ات األولية لجمن ا االعتماد على قائمة االستقصاءبالتجوال ، ولتحقيب ذل  تم 
العراملين برإدارات المروارد البشررية ، واالئتمران، والبحرو  والتطروير وذلر  موظ  مرن  195قوامها 

بررالمرال  الرئيسررية للبنررور التجاريررة محررل الدراسررة    البنرر  األهلرري المصرررع ، بنرر  مصررر ، البنرر  
وقرن االفتيرار علرى هر ه البنرور ،  وقرد(  QNB، بنر  قطرر الرو ني األهلري  CIBالتجارع الردولي 

ل و هررا تتصرردر قائمررة البنررور المصرررية مررن حيرر  رأس المررال ، وخجمررالي األصررول ، والعائررد علررى 
وجررود افتيفررات ذات داللررة إحصررائية بررين إدرالررات وقررد أظهرررت  تررائس الدراسررة الميدا يررة  .األصررول

واقرن اسرتخداض أبعراد اإلدارة برالتجوال العاملين في المرال  الرئيسية للبنور التجارية المصررية حرول 
اتخرراذ القرررارات ، العيقررات اإل سررا ية ، مرركفوذة بشرركل إجمررالي ، و حررو كررل متغيررر مررن متغيراتهررا  

( الرقابة ، إدارة الوقت ، تحسرين عمليرة االتصرال ، التحفير  ، التطروير واإلبردال , والتغ  رة المرتردة
معهرل العلمري ، و رول مل يرة البنر ،  و ارتفرال واقرن علي حده، وذلر  برافتي  النرول، والسرن ، وال

 استخداض أبعاد اإلدارة برالتجوال علري المسرتوع اإلجمرالي و النسربة ل رل بعرد مرن أبعادهرا علري حردة
وجود افتيفات ذات داللة إحصائية بين إدرالات العاملين فري المرالر  الرئيسرية للبنرور التجاريرة ،و 

قرن اسرتخداض سرلوكيات النفراق اإلدارع مركفوذة بشركل إجمرالي ، المصرية الخااعة للدراسة حول وا
( علري حرده، وذلر  برافتي  سرلوكيات لفظيرة ، سرلوكيات عمليرة و حو كرل متغيرر مرن متغيراتهرا  

ووجررود عيقررة ذات داللررة إحصررائية بررين  النررول  والسررن ، والمعهررل العلمرري ، و ررول مل يررة البنرر ،
كيات النفرراق اإلدارع فرري البنررور التجاريررة المصرررية  مرركفوذة اسررتخداض أبعرراد اإلدارة بررالتجوال وسررلو 

بصررورة إجماليررة(،  وأن هرر ه العيقررة عكسررية وذات داللررة إحصررائية، بمعنرري أ رره ب يررادة اسررتخداض 
وتطبيررب أبعرراد اإلدارة بررالتجوال تررنخف  سررلوكيات النفرراق اإلدارع فرري البنررور التجاريررة المصرررية 

 موان الدراسة .
مجموعررة مررن التوصرريات والترري أمكررن تصررنيفها إلرري مجمرروعتين: األولرري  وتوصررل الباحرر  الرري

تتعلررب بالجا ررب األلرراد مي ، بينمررا تتعلررب الثا يررة بخفرر  سررلوكيات النفرراق اإلدارع مررن فرريل 
 تطبيب أبعاد اإلدارة بالتجوال .

 
 
 
 
 



 57 

The role of Management by Walking Around in reducing the 
behavior of administrative hypocrisy in Egyptian commercial banks 

Abstract 
        The current research focused mainly on determining the reality 
of using the dimensions of management by walking around, 
determining the behavior of administrative hypocrisy, determining 
the type and strength of the relationship between using the 
dimensions of management by walking around and the behavior of 
managerial hypocrisy in Egyptian commercial banks. Provide a set 
of recommendations that help commercial banks in Egypt to reduce 
the behavior of administrative hypocrisy through the use of one of 
the new management methods which is management of walking 
around. 
In order to achieve this, the survey was based on the collection of 
preliminary data using a sample of 195 employees in the 
departments of human resources, credit, research and development 
in the main centers of the commercial banks under study (National 
Bank of Egypt, Banque Misr, Commercial International Bank CIB, 
Qatar National Bank QNB). These banks were selected as the top 
banks in terms of capital, total assets and return on assets. The 
results of the field study showed significant differences between the 
perceptions of the employees of the main centers of the Egyptian 
commercial banks on the reality of the use of dimensions of 
management by walking around taken in total, and about each 
variable (decision making, human relations, control, time 
management, Motivation, development, creativity, and feedback) 
and for each dimension separately, depending on the gender, age, 
qualification, and ownership type of the bank,  
    The existence of significant differences between the perceptions of 

employees in the main centers of the Egyptian commercial banks 
under study on the reality of the use of administrative hypocrisy 
behaviors taken in aggregate, and about each variable separately. 
Also, the existence of a statistically significant relationship between 
the use of the dimensions of management by walking around and the 
behavior of administrative hypocrisy in the Egyptian commercial 
banks (taken in aggregate) And that this relationship is negative and 
statistically significant, meaning that by increasing the use and 
application of the dimensions of management by walking around, the 
behavior of administrative hypocrisy in Egyptian commercial banks 
is under consideration. 
       The researcher came up with a set of recommendations which 
could be classified into two groups: the first group relates to the 
academic aspect, while the second group relates to the reduction of 
administrative hypocrisy behavior through the application of 
management by walking around dimensions 


