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التسويقية املواطنة دعم فى التنظيمية الثقافة دور  

 1املصرى الربيد على تطبيقية دراسة
 
 

 2  متول   محمد مديحة د. 

 واملعلومات  للتكنولوجيا الحديثة الجامعة  -دارةاإل  كلية 

 

 التسويقية  املواطنة  ألبعاد  رىـاملص  بالربيد  العاملي  إدراكات  بي   إختالفات  وجود  مدى   عل   التعرف  إل  البحث  يهدف  

 دعم   ف   التنظيمية  الثقافة  أمناط  دور   نحو  إتجاهاتهم  تحليل  وكذلك،  الدميوجرافية  لخصائصهم  وفقا    وذلك  به  املامرسة

 الثقافة  أمناط بي العالقة وقوة طبيعة عن الكشف وأخريا    ،الدميوجرافية لخصائصهم وفقا   وذلك التسويقية  للمواطنة مامرسته

 تسوده  املرصى   الربيد  أن  إل   البحث  إنتهى  وقد.  به  التسويقية  املواطنة  مامرسة  دعم  وبي  املرصى   بالربيد  السائدة  يميةالتنظ

  ألبعاد   العاملي   إدراكات   بي   إحصائية  داللة  ذات   جوهرية  إختالفات   هناك  وأن   ،التسويقية  للمواطنة   داعمة   تنظيمية   ثقافة

  بي  إحصائية   داللة  ذات  جوهرية  اختالفات  ووجود ,  الدميوجرافية  لخصائصهم  وفقا    وذلك  به  املامرسة   التسويقية  املواطنة

 وفقا    وذلك  التسويقية للمواطنة مامرسته  دعم ف   املرصى  بالربيد  السائدة  التنظيمية الثقافة  دورأمناط نحو  العاملي  إتجاهات

  بالربيد   السائدة  التنظيمية  الثقافة  أمناط  بي   إحصائية  داللة  ذات  جوهرية  عالقة  وجود  وأخريا    ،الدميوجرافية  لخصائصهم

 .التسويقية املواطنة مامرسة  ودعم  املرصى 

 .التسويقية املواطنة  ،التنظيمية  الثقافة : الكلامت املفتاحية 

 

1

زيادة وعى املستهلك بأهمية املساهامت اإلجتامعية واملامرسات األخالقية ملنظامت األعامل والتى ف    عم
التعامل مع منظمة بعينها دون األخرى، أيضا  مع زيادة دور كل من   -إل حد كبري -  صبح يفضلضوئها أ 

الحكومية  باملجتمع  النقابات واملنظامت غري  الضارة  السلبية  اآلثار  أنشطة بعض   ملجابهة  التى قد تفرزها 
نحو تجنب إنتشارها   املنظامت، فقد أصبح لزاما  عل املنظامت تحمل تبعات تلك اآلثار السلبية  والسعى

وميكن أن تلعب الثقافة التنظيمية    أو تكرارها وهذا ما يكسبها صفة املواطنة ف املجتمع الذى تعمل فيه.
التسويقية   إنها عبء مادى دورا  هاما  ف دعم املواطنة  باملنظامت بحيث الينظر لسياسات املواطنة عل 
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تقدم فإن هذا البحث يهتم بدراسة العالقة بي أمناط   عل املنظامت المردود إقتصادى له. وبناء عل ما

 د املرصى. الثقافة التنظيمية وبي دعم املواطنة التسويقية بالربي

2 

مقابالت شخصية ممت قوامها ت  تحكمية  عينة  مع  املص30)  وجهة  بالربيد  العاملي  من  مفردة  رى, وقد  ـ( 
تنو  املفردات  تلك  إختيار  ف  الروعى  إل  بهدف  وذلك  الدميوجرافية  خصائصها  بيانات ع  عل  حصول 

,  مناط الثقافة التنظيمية السائدةإستكشافية متعلقة مبوضوع البحث، والتعرف عل مدى إدراك العاملي أل 
جاهاتهم نحو أهمية تلك األمناط ف دعم املواطنة التسويقية. وكان من أهم نتائج تلك الدراسة وجود وإت

بي   املصتفاوت  بالربيد  املامرسة  التسويقية  املواطنة  ألبعاد  العاملي  وأيضا   رىـإدراكات  تفاوت ,  وجود 
بالربيد امل السائدة  التنظيمية  الثقافة  أمناط  العاملي نحو دور  التسويقية إتجاهات  رصى ف دعم املواطنة 

 به.  

3 

مية العنرص الحاكم ف نجاح أو فشل املنظمة حيث تسهم ف الرتكيز عل العمل الجاد  فة التنظيتعد الثقا
بأنها "    (Bennett, 2006)لتحقيق األهداف، وقد تعددت املفاهيم الخاصة بالثقافة التنظيمية فقد عرفها  

املنظم بتأسيس  التاريخية  الناحية  من  ترتبط  التى  واإلعتقادات  اإلفرتاضات  بصعوبة  مجموعة  وتتصف  ة، 
التى 2018  كام عرفها)الواسع،  ،تغريها" القيم واملعتقدات واألعراف واملامرسات  إنها" مجموعة من  ( عل 

قل من جيل إل جيل آخرمن املوظفي".  يشرتك فيها أعضاء التنظيم ويتعلمها املوظفون الجدد، أى إنها تنت
م نظام  عن"  تعرب  التنظيمية  الثقافة  أن  الباحثة  واألعراف وترى  واملعتقدات  والرموز  املعاىن  من  تكامل 

التى تتبناها منظمة ما وتحكم   العاملي بها، ومن ثم تؤثر بدرجة أو واملامرسات  سلوك وقيم وإتجاهات 
للقرارات دا إتخاذهم  التى بأخرى ف طريقة  بالصورة  البيئة ومواجهتها  مع  تعاملهم  املنظمة وكيفية  خل 

 يق بقاء ومنو وإستمرار ومتيز املنظمة". متكنهم من املساهمة ف تحق 

وللثقافة التنظيمية أهمية ف حياة املنظامت وذلك من حيث توفري دليل إرشادى لكل من اإلدارة والعاملي 
والسل والعالقات  الثقافية  األمناط  جميع  يحدد  إلتزام  تحقيق  ثم  ومن  ظلها  ف  العمل  الواجب  وكيات 

بها الفك  ، العاملي  اإلطار  ويوجه  وتحديد  ينظم  الذى  ألعاملهم رى  واملنظم  واالعاملي  التنظيمى  السلوك 
املنظامت،  وإنجازاتهم من  غريها  عن  متيزها  التى  باملنظمة  الخاصة  املالمح  العاملي    ،وتحديد  وجذب 

امله وذوى  واإلبتكاراملبدعي  اإلبداع  سلوكيات  ترسيخ  من خالل  املتميزة  والكفاءات  املنظمة    ،ارات  ومنح 
متيزها  الهوية التى  فيها.   الشخصية  تعمل  التى  الصناعة  نفس  ف  األعامل  منظامت  من  غريها  عن 
 Wan and, Norbani,    2014و  Linnen and Griffith, 2010 و  Luo and Lee, 2013و  2011)وجابر،

 (.  2018 والواسع، 2017والحاكم، 

الثق التى ستتبعها ثم تبدأ ف  ولىك تحقق املنظمة أهدافها البد من التحديد املبدىئ ألمناط  التنظيمية  افة 
ل تعلمها وإدراكها. وهناك أمناط مختلفة  للثقافة التنظيمية وقد قام عدد من نرشها وتشجيع العاملي ع



   2020 يوليو –  لثالثاالعدد  -(  57املجلد )  –  ©جامعة اإلسكندرية للعلوم اإلداريةمجلة 
 

 101 

الثقافة   بتوصيف وقياس  أمناطها املختلفة معتمدين ف ذلك عل بعض من الباحثي  التنظيمية من خالل 
والنامذج دراس  ،األدوات  هدفت  لألمناط   (Yilmaz & Ergun, 2008)ة  فقد  النسبية  األوزان  تحليل  إل 

التكيف، الرسالة( وأثرها عل  فاعلية املنظمة، وإستنتجت    )املشاركة، اإلتساق،  املكونة للثقافة التنظيمية
األكرث  زيج غري املتوازن من هذه األمناط الثقافية يؤثر بالسلب عل اآلداء، وأن منط ثقافة الرسالة كان  أن امل

دراسة أجريت  تركيا  وف  املنظمة.  آداء  دورالثقافة  Bulent & Adan, 2009)  تأثريا  عل  تحديد  بهدف   )
ال األولية،وشملت  األدوات  مصانع  عل  بالتطبيق  الفاعلية  ف  للثقافة  التنظيمية  أبعاد  مثانية  دراسة 

بالعمالء،  التعاون،  التنظيمية)املشاركة، اإلسرتاتيجى  اإلمتام  والالتوجه  املكافأت  نظام    حوافز،،نظام 
وأن  التنظيمية،  الفاعلية  مستوى  ف  تؤثر  التنظيمية  الثقافة  أن  إل  وتوصلت        الرقابة،اإلتصال،التكامل( 

دراسة   كامهدفت  التنظيمى.  والوالء  واإللتزام  الوظيفى  الرضا  هو  الفاعلية  تلك  تحقيق  عنارص  أهم 
(Jacobs, et al., 2013)   واآلداء التنظيمى بعدد من املستشفيات   التنظيميةقة بي الثقافة  إل إختبار العال

الثقافا ف  تباين  هناك  أن  وإستنتجت  املبحوثةاإلنجليزية  للمستشفيات  التنظيمية  يرجع   ،ت  ذلك  وأن 
وأن هناك عالقة قوية بي الثقافة    ،وإختالف طرق قياس آداء كل مستشفىإلختالف الخصائص التنظيمية  

العليا وبي اآل التنظيمية لفر  التنظيمى باملستشفيات محل الدراسة. وطبقت دراسة يق اإلدارة   Julia) داء 
Lui, 2018)    قوامها عينة  بهدف   600عل  بأمريكا  الصيدلة  بكليات  التدريس  هيئة  أعضاء  من  مفردة 

املو  سلوكيات  إنتشار  ومدى  الكليات  بتلك  السائدة  التنظيمية  للثقافة  املبحوثي  تصورات  اطنة  توصيف 
وتحدي بها،  الكليات، التنظيمية  بتلك  التنظيمية  املواطنة  وسلوكيات  التنظيمية  الثقافة  بي  العالقة  د 

وبي  الدراسة  محل  للكليات  التنظيمية  الثقافة  أبعاد  بي  معنوية  قوية  عالقة  هناك  أن  إل  وتوصلت 
(  2018  د أجريت دراسة )قرىن،سلوكيات املواطنة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس. وف مجال خدمة الربي

( مفردة بالهيئة القومية للربيد بجمهورية مرص العربية بهدف التعرف عل طبيعة  119عل عينة قوامها )

ب التنظيمى  واإللتزام  التنظيمية  الثقافة  بي  الثقافة هالعالقة  ألبعاد  العاملي  تقييم  أن  وإستنتجت  ا، 
إحصائية بي أبعاد الثقافة التنظيمية مجتمعة إيجابية ذات داللة  التنظيمية كان إيجابيا ، وأن هناك عالقة  

 ومنفردة ومظاهر اإللتزام التنظيمى.

والتكيف، والرسالة( التى   وقد إعتمدت الباحثة عل أربعة أمناط للثقافة التنظيمية ) املشاركة، واإلتساق،
التقدمها )دينسون( ف منوذجه وطبقها ف عدد من بحوثه بهدف تقييم وقي الثقافة  أثر  نظيمية عل  اس 

 Denison and)و  ( Denison, 1981, 1984 &1990)إدراكات األفراد وعل املامرسات اإلدارية باملنظمة
Mishra, 1995)    وكذلك(Denison and Spreitzer, 1991) حيث تعتقد أن هذه األمناط األربعة ذات ،

 البحث.  أهمية كبرية للمنظمة باإلضافة إل إرتباطها مبوضوع

توجه إدارة التسويق لإلهتامم باملشكالت املجتمعية   Marketing Citizenshipتعنى املواطنة التسويقية   
زيادة  ثم  ومن  العمالء  رضاء  تحقيق  ف  يسهم  املشكالت  تلك  حل  ف  املساهمة  أن  منطلق  من  وذلك 

امئة ف املجتمع وخاصة فيام يتعلق بجودة الحياة من خالل  املبيعات, كام تتعلق أيضا  بتقليل املشكالت الق
الت املنتجات األفضل  تنافسيا  طرح  العمالء وتحقق مركزا   .  (Bethany, Haalboom, 2012)ى تحقق رضاء 
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الش نواياهم  من  وتزيد  للمستهلكي  إيجابية  مواقف  إل  املنظامت  مواطنة  أن ــوتؤدى  ذلك          رائية، 

ح املستهلكي  املحضور  برعاية  خريى  التنافس فل  مركزها  من  يعزز  (،  (Lacey, et al., 2010ىـنظمة 
الش   (Carol, 2016)رىـوي واإلجتامعية ـأن  البيئية  ملسئوليتها  إهتامما  تعطى  التى  هى  الناجحة  ركات 

  واألخالقية تجاه املجتمع الذى تعمل فيه وذلك ف معظم عملياتها وأنشطتها التسويقية، وأن املساهمة ف
ذلك من خالل إهتاممها تحسي الصورة الذهنية للمنظمة التى تؤثر بدورها عل النوايا الرشائية للعمالء و 

 مبسئوليتها تجاه املنتج الذى تطرحه بالسوق، ومسئوليتها اإلنسانية والبيئية تجاه املجتمع الذى تعمل فيه.
Johansson, 2007) .) 

موضو  لدراسة  الباحثي  من  عدد  ذلك  دعى  دراسة  وقد  تناولت  فقد  املواطنة,  تأثري   (Carol, 2016)ع 

اإلختالفات اإلجتامعية والثقافية واأليدلوجيات السياسية عل تبنى املجتمعات ملفاهيم املواطنة واإلستدامة  
تلك املجتمعات, كام هدفت   العاملة ف  الثقافية والبيئية، وتأثري ذلك عل توجهات املنظامت  واملسئولية 

ة زين لالتصاالت الالسلكية بالعراق للمواطنة  ( ال التعرف عل مدى مامرسة رشك2016غنيم،    دراسة )أبو
)االقتصادية،   الفرعية  بأبعادها  التسويقية  املواطنة  بيان  وكذلك  املنظمة،  صورة  وإدارة  التسويقية 

)الصورة الفرعية  بأبعادهـا  املنظمـة  صورة  وإدارة  القانونية(  االنسانية،  ا  االجتامعية،  لصورة املرغوبة، 
املدركة   الحقيقية، التسويقية  (الصورة  املواطنة  أبعاد  بي  معنوية  إرتباط  عالقة  وجـود  إل  وتوصــلت   ,

املنظمـة.   صـورة  ادارة  فـي  التـسويقية  املواطنـة  ملتغيـر  معنـوي  أثر  ووجود  املنظمـة،  صورة  وإدارة 
اآلداء  نشطة اإلجتامعية والبيئية وبيالقة بي األ ( لتحديد الع(Mahabubur, et al., 2016دراسة  وأجريت

اإلعالن   كثافة  مستوى  بي  إيجابية  عالقة  وجود  وإستنتجت  السوقية،  بالحصة  عنه  معربا   التسويقى 
 واملسئولية تجاه املجتمع وبي حصتها السوقية. 

واطنة التسويقية حيث  رائدا  ف توسيع مفهوم امل (Carroll, 2016) وللمواطنة التسويقية عدة أبعاد ويعد
وقد   ،والبعد األخالقى  والبعد الخريى،  رئيسية هى البعد اإلقتصادى، والبعد القانوىن،لها أربعة أبعاد    حدد

( مفردة بقطاعات مختلفة بالربتغال بهدف 316)  عل عينة قوامها (Rego., et al., 2011) أجريت دراسة
البعد اإلقتصادى،والبعد )املنظامت أبعاد ملواطنة  أربعةم يضالذى  (Maignan, et al., 1999)تطوير منوذج 

املنظامت)املسئولية  ملواطنة  أبعاد  سبعة  قدمت  وقد  اإلجتامعى(،  والبعد  األخالقى،  والبعد  القانوىن، 
واملسئولية  األخالقية،  املصلحة،واملسئولية  أصحاب  تجاه  اإلقتصادية  واملسئولية  العمالء،  تجاه  اإلقتصادية 

واملالقانونية  العاملي،  تجاه  املسئولية  و  أجريت  ،  كام  البيئة(.  تجاه  املسئولية  و  املجتمع،  تجاه  سئولية 
القادر، )عبد  مدى 2013دراسة  عل  التعرف  بهدف  التسويقية  املواطنة  أبعاد  كأحد  البيئى  البعد  عن   )

الب التسويق  ألبعاد  وإدراكه  البيئة  عل  املحافظة  ألهمية  السعودى  املستهلك  معرفة  إدراك  وكذلك  يئى، 

سلوكه إتفاق  يدرك    مدى  السعودى  املستهلك  أن  وإستنتجت  البيئى،  التسويق  وأبعاد  أنظمة  مع 
للمجهودات املبذولة للمحافظة عل البيئة، وإنه ملم بالقواني البيئية ويلتزم بها، وإنه يهتم بإختيار ورشاء 

لتحديد   (Hortensia, et al., 2014)ريت دراسة  وإستخدام املنتجات التى التؤثرعل البيئة.وف رومانيا أج
الش مبسئولية  الوعى  وتنظيم  ـمستوى  تخطيط  كيفية  عل  والتعرف  املجتمع،  تجاه  الدراسة  محل  ركات 

الش تلك  أن مامرسات  وإستنتجت  بها،  اإلجتامعية  املسئولية  مفهومة ـ أنشطة  ليست  املجتمع  تجاه  ركات 
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التعرف عل متطلبات2015ق،  وغري مطبقة بشكل كاف. وهدفت دراسة )فال  تجسيد دعائم البعد   ( إل 
اإلجتامعى ف املنظمة، وقد توصلت إل أن إرساء مفهوم املسئولية االجتامعية للمنظامت يتطلب رضورة  

دراسة   وإهتمت  واملنظامت.  الدولة  من  كل  جهود  أثر (Isabelle Maignan, 2001تكامل  بتحليل   )
عل التنظيمية  الثقافة  وإستنتجت    مكونات  املنظمة،  مواطنة  السوق مستوى  نحو  املوجه  الثقافات  أن 

العاملي  إلتزام  بتحسي مستوى  ترتبط  التى  اإلستباقية  التنظيمية  املواطنة  إل  تؤدى  اإلنسانية  والثقافات 
 ووالء العمالء وآداء املنظمة ككل. 

اإل  والبعد  اإلقتصادى،  البعد  هى  أبعاد  ستة  عل  البحث  هذا  يركز  القانوىن، وسوف  والبعد       جتامعى، 
الباحثون  معظم  عليها  إتفق  التى  األبعاد  البرشى، وهى  املال  رأس  وبعد  البيئى  والبعد  األخالقى،  والبعد 

(  2011( و)موىس،2015  العطوى، )الحدراوى و  و(Rego, et al., 2011) املهتمون بدراسة مواطنة املنظامت.  
غنيم،  (Lin, et al., 2010و و)أبو   )2016  ) (Labbai, Mohamed, 2007)و  (Steyn and Niemann, 

2010). 

بدراستها  عدد من  اليومية لكثري من املواطني, وقد إهتم  الحيوية  الخدمات  الربيدية من  الخدمة  وتعد 

طبقت عل الربيد الربازيل بهدف تقييم آدائه معتمدة ف  (  Denis & Joao, 2004الباحثي, فنجد دراسة)
تطوير الخدمة   ب الربمجة الخطية مام ميكن املديرين من إتخاذ قرارات رشيدة. وعن أثر ذلك عل أسلو 

( ف بريطانيا حيث أكدت عل أن تطوير Chancery House, 2008الربيدية عل اإلقتصاد أجريت دراسة ) 
أما دراسة    الخدمة وإستحداث خدمات بريدية جديدة.  الت (Rohr, et al., 2011أخرى يفتح أسواق  ى ( 

العمالء إجر  إحتياجات  عل  التعرف  إل  هدفت   فقد  والسويد  بولندا  و  إيطاليا  هى  دول  ثالث  ف  يت 
التفضيالت تلك  وقياس  الربيدية  للخدمات  التى   ،وتفضيالتهم  الدول  تجارب  من  اإلستفادة  إل  باإلضافة 

وطبقت  . لربيديةاألردننسا واململكة املتحدة( فهم إحتياجات املواطني وتفضيالتهم للخدمات اسبقتها)فر 
( بالربيد الجزائرى بهدف تقييم جودة الخدمات اإللكرتونية به وذلك من وجهة نظر 2014 ،دراسة )طواهري

إل ضعف السياسة العمالء, وإستنتجت أن عدم معرفة الخدمات اإللكرتونية التى تقدمها املؤسسة يرجع  
العم قبل  من  طلبا   الخدمات  أكرث  وأن  بها,  دراسةاإلتصالية  طبقت  غانا  وف  الرصيد.  معرفة  هى   الء 

Ankrah, Ebenezer, 2015)  ف املعلومات  نظم  دور  عل  التعرف  بهدف  الربيد  مكتب  موظفى  عل   )

وإستنتجت أن إستخدام   ،ل الخدمة اإلستحواذ عل العمالء وعل أمتتة القيادة وعل كفاءة العمليات وتسهي

ساهم   بغانا  الربيد  واإلنتالتكنولوجى مبكتب  التنظيمية  الكفاءة  وزيادة  البيانات  معالجة  تحسي  اجية  ف 
دراسة)عزوز وإهتمت  ومتطورة.  جديدة  تقديم خدمات  من  الربيدى  املكتب  متكي  إل  ( 2017،باإلضافة 

املهني الكفاءة  املؤثرة ْعل  العوامل  بسكسيدة,  بتحليل  واملواصالت  الربيد  مبؤسسة  بالربيد  للعاملي  ة 
لهؤالء العاملي, وإستنتجت   املهنية الكفاءة تنمية ف املعلومات تكنولوجيا دور عل  التعرف   باإلضافة إل
  بالدور  العامل وعي ذلك إل الكفاءة ويرجع عل تأثريا   العوامل أكرث املعلومات تكنولوجيا ف أن التحكم

املعلومات تلعبه الذي الفعال دراسة . للعامل  املهنية الكفاءة  تنمية ف تكنولوجيا                  وأجريت 
(The Consumer Council in Northern Ireland, 2017)   عل عينة من مستخدمى الخدمة الربيدية

وإستنتجت    ،وذلك بهدف التعرف عل تجارب إتجاهات تلك الفئة نحو الخدمات الربيدية املقدمة إليهم
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للعمالء مازالت  الربيدية  الخدمات  ف   ،أن  إنخفاض  هناك  بي  وأن  لإلختيار  الطرود   وعيهم  إرسال  وسائل 

 وخاصة الطرود املعرضة للخطر. 

اإلط الدراسات بعد  معظم  أن  إتضح  البحث  املتعلق مبوضوع  النظرى  واإلطار  السابقة  الدراسات  الع عل 
 السابقة ركزت عل املتغري املستقل)الثقافة التنظيمية( وعالقته بعدة متغريات تابعة مختلفة مثل الفاعلية 

ي مل  ولكن  املتغريات  من  وغريها  التنظيمى  والتطوير  التنظيمى  واآلداء  الثقافة التنظيمية  عالقة  دراسة  تم 
أيضاَ مل تتفق تلك الدراسات   ، التنظيمية باملواطنة التسويقية للمنطمة وهذا ماسوف يركز عليه هذا البحث

األمناط    عل  دراسة  كل  تعتمد  حيث  التنظيمية  للثقافة  أمناط   سعت  عل  التى  األهداف  تحقق  التى 
امل،إليها السابقة  الدراسات  من  كثريا   أن  إتضح  عل كام  ركزت  باملجتمع  املنظمة  بعالقة             تعلقة 

املجتمع  ف  واألخالقى  واإلجتامعى  والقانوىن  اإلقتصادى  دورها  عن  معربة  للمنظمة  اإلجتامعية  املسئولية 
(Rego, et al., 2011)  (و(Carol, 2016  البعد 2019  ،لعوىض)او تناولت  الدراسات  بعض  ولكن   ،)

القادر  (Mahabubur, et al., 2016)البيئى  اإلجتامعى 2013  ،و)عبد  بالبعد  إهتمت  أخرى  ودراسة   ،)   
)فالق، العمالء)أبوغنيم  (،2015 فقط  وسلوك  اإلنساىن  بالبعد  إهتمت  دراسات                   ( 2016  ، وهناك 

ذلك  Jie, 2013) و) تناول  ويعكس  به عدم  يهتم  سوف  ما  وهذا  واحدة  دراسة  ف  األبعاد           جميع 
الحال عل    ،البحث  ركزت  الربيدية  الخدمة  مجال  ف  طبقت  التي  السابقة  الدراسات  معظم  فإن  وأخريا  

 ( به  الخدمة  مستوى  وتقييم  الربيد  آداء                      ( Chancery House, 2008)و  Denis & Joao, 2004)تقييم 
 The Consumer Council in Northern (و2017  ، ( و)عزوز2014  ، و)طواهري(Rohr, et al., 2011) و

Ireland, 2017) الربيد كفاءة  عل  املعلومات  تكنولوجيا  بتأثري  إهتمت  دراسات  هناك          (،أيضا 
(Ankrah, 2011و  )Ankrah, Ebenezer, 2015)  تلك تهتم  مل  ولكن  مبوضوع   (،  مواطنة  الدراسات 

ا للدراسات املنظامت  النسبية  الندرة  باإلضافة إل  فيه،  الذى تعمل  باملجتمع  لعاملة بهذا املجال وعالقتها 
الباحثة إل  ما دفع  ولعل هذا  بوجه خاص  عام وف مرص  بوجه  الربيدية   الخدمة  التى طبقت ف مجال 

 تطبيق البحث بالربيد املرصى.

4   

ك األرباح ثري من  مازال  لتحقيق  أولوية  تعطى  أنشطتها وملكيتها وحجمها  إختالف  األعامل عل  منظامت 
كهدف أساىس دون مراعاة املتطلبات اإلقتصادية واإلجتامعية والقانونية واألخالقية والبيئية للمجتمع الذى 

التنظيمية دور  الثقافة  تلعب  أن  فيه، ولكن ميكن  ت تعمل  أهداف  نطاق  توسيع  بحيث  ا  ف  املنظامت  لك 
شمل مسئوليتها تجاه املجتمع وذلك من خالل غرس قيم وأعراف وإتجاهات لدى العاملي بها ف  متتد لت 

إطار من التناسق واإلتساق بي أهدافها وأهداف ذلك املجتمع. وف ضوء نتائج مراجعة الدراسات السابقة  
الب مبوضوع  املرتبطة  دراسة  واألدبيات  أهمية  مدى  يتضح  فحث  التنظيمية  الثقافة  املواطنة    دور  دعم 

الرئيس التساؤل  ليجيب عن  البحث  فقد جاء هذا  التايلـالتسويقية، ومن هنا  أي مدى ميكن دعم "ى  إل 
املص بالربيد  التسويقية  التساؤل ـاملواطنة  هذا  من  به".وينبثق  السائدة  التنظيمية  الثقافة  خالل  من  رى 

 آلتية: الرئيس مجموعة التساؤالت الفرعية ا
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املص  - بالربيد  العاملي  إدراكات  تختلف  وفقا   ـهل  وذلك  به  املامرسة  التسويقية  املواطنة  ألبعاد  رى 
 لخصائصهم الدميوجرافية؟ 

دعم   - ف  املرصى  بالربيد  السائدة  التنظيمية  الثقافة  أمناط  دور  نحو  العاملي  إتجاهات  تختلف  هل 
 صهم الدميوجرافية؟ مامرسته للمواطنة التسويقية وذلك وفقا  لخصائ

بالربيد   - السائدة  التكيف،الرسالة(  اإلتساق،  )املشاركة،  التنظيمية  الثقافة  أمناط  بي  العالقة  طبيعة  ما 
اإلقتصادى،ـاملص )بالبعد  عنها   معربا  به  التسويقية  املواطنة  دعم  وبي  اإلجتامعى،  رى  والبعد    والبعد 
 س املال البرشى(؟  د رأ وبع ،والبعد األخالقى،والبعد البيئى لقانوين،ا

5-  

 يسعى البحث إل تحقيق األهداف اآلتية: 

التسويقية   .1 املواطنة  ألبعاد  املرصى  بالربيد  العاملي  إدراكات  بي  إختالفات  وجود  مدى  عل  التعرف 
 الدميوجرافية. املامرسة به وذلك وفقا  لخصائصهم 

ال  .2 رى ف دعم مامرسته  ـثقافة التنظيمية السائدة بالربيد املصتحليل إتجاهات العاملي نحو دور أمناط 
 للمواطنة التسويقية وذلك وفقا  لخصائصهم الدميوجرافية. 

ملواطنة  وبي دعم ا. الكشف عن طبيعة وقوة العالقة بي أمناط الثقافة التنظيمية السائدة بالربيد املرصى 3
 التسويقية به. 

ثقافة التنظيمية ف دعم املواطنة  نتائج والتوصيات التى تعزز دورالإمكانية التوصل إل مجموعة من ال.  4
 التسويقية بالربيد املرصى.  

6 

 يكتسب البحث أهميته من النقاط اآلتية:       

التي تناولت   -ف حدود علم الباحثة  -الجامعات املرصيةوجود ندرة واضحة ف الدراسات األكادميية ف  -
وف مجال خدمة الربيد بصفة خاصة,    ،الثقافة التنظيمية واملواطنة التسويقية بصفة عامةالعالقة بي  

 وعل هذا فإن هذا البحث يعد من أوليات األبحاث التي تناولت هذا املوضوع ف مرص. 

موض - التسويقية  املواطنة  موضوع  املنظامت   يعترب  من  كل  عل  اإليجابية   آلثاره  نظرا  مهام  وعا 
 منو وزيادة الرفاه اإلجتامعية. واملجتمع من 

بحيث    ر ثقافة تنظيمية لدى العامليـقد يسهم البحث ف زيادة إدراك القيادات اإلدارية ألهمية نش -
 متكن املنظامت من تحقيق مواطنة تسويقية. 

7  

البحث   العالقة يهدف  تحديد  املص إل  بالربيد  السائدة  التنظيمية  الثقافة  أبعاد  املواطنة و   رىـبي  بي 
التى ميارسها وباالعتامد عل    ،التسويقية  البحث وأهدافه  السابقة  وف ضوء مشكلة   Isabelleالدراسات 

Maignan, 2001)و ) (Linnen & Griffith, 2010)وWan, et al., 2014)  اآلتية  (  تم تنمية الفروض 
 التي يسعى البحث إل التحقق من صحتها أو خطئها: 
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إختالفات   - دال توجد  ذات  املصجوهرية  بالربيد  العاملي  إدراكات  بي  إحصائية  املواطنة  ـلة  ألبعاد  رى 

 التسويقية املامرسة به وذلك وفقا  لخصائصهم الدميوجرافية. 

إتجاهات العاملي نحو دورأمناط الثقافة التنظيمية ف  توجد إختالفات جوهرية ذات داللة إحصائية بي  -
 مواطنة التسويقية وفقا  لخصائصهم الدميوجرافية.دعم مامرسة الربيد املرصى  لل

اإلتساق،   - )املشاركة،  التنظيمية  الثقافة  أمناط  بي  إحصائية  داللة  ذات  معنوية  عالقة  توجد 

امل بالربيد  السائدة  دعـالتكيف،الرسالة(  وبي  بالبعد  رصى  معرباعنها)  التسويقية  للمواطنة  مه 
 وين،والبعد األخالقى،والبعد البيئى, وبعد رأس املال البرشى(. اإلقتصادى،والبعد اإلجتامعى،والبعد القان

8 

 

بالربيد املص  السائدة  التنظيمية  الثقافة  أمناط  التكيف،ـ عبارة عن  )املشاركة، اإلتساق،  الرسالة( حيث    رى 
أكرث   أنها  الباحثة  ولقياسرأت  البحث.  مناسبة ملوضوع  )ليكرت(    األمناط  مقياس  إستخدم  املتغريات  تلك 

 الخامىس. 

     

عن   املص عبارة  الربيد  ميارسها   التى  التسويقية  اإلقتصادى،والبعد ـاملواطنة  بالبعد  عنها)  معربا  بها  رى 
األخ والبعد  القانوين،  والبعد  البيئىاإلجتامعى،  والبعد  البش  ،القى،  املال  رأس  أكرث ـ وبعد  تعد  وهى  رى( 

  لقياس هذه املتغريات.وقد إستخدم مقياس )ليكرت( الخامىس أيضا    ،األبعاد مناسبة ملجال تطبيق البحث

9 

وامل - بالربيد املرصى  املتاحة  والسجالت  التقارير  وتتمثل ف  الثانوية:  العلمية  البيانات  والدوريات  راجع 
 ع البحث. واألبحاث املنشورة عربشبكة االنرتنت املتعلقة مبوضو 

من خالل   - عليها  الحصول  تم  األولية:  املرصى حيث  البيانات  بالربيد  للعاملي  املوجه  اإلستقصاء  قامئة 
األول) السؤال  شمل  وقد  البحث،  متغريات  متثل  أسئلة  ثالث  باملتغريا30شملت  خاصة  عبارة  ت ( 

الثاىن) السؤال  شمل  كام  التنظيمية(،  الثقافة  )أمناط  )أبعاد  36املستقلة  التابع  باملتغري  خاصة  عبارة   )
 افة إل البيانات الشخصية للمبحوثي التى متثلها خصائصهم الدميوجرافية. املواطنة التسويقية(، باإلض

10 

( عامل  24736)  يد املرصى بجميع املحافظات البالغ عددهميتمثل مجتمع البحث ف جميع العاملي بالرب

( العينة  حجم  بلغ  مفردة456وقد   )،  ( إل  زيادتها  نس 500وتقرر  لتخفيض  مفردة  املعياري (  الخطأ  بة 
وتحقيق معدل استجابة أعل عند جمع البيانات ومقابلة متطلبات تحليل البيانات. ونظرا  إلنتشار مفردات 

امل ف جميع  فقط العينة  القاهرة  مبحافظة  العاملي  العينة عل  مفردات  توزيع  قرص  تقرر  فقد  حافظات 
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وسط البلد بالعتبة(. ونتيجة عدم تجانس مفردات   ،لالسبي ،ف)القرية التكنولوجية باملعادى, القرية الذكية
دارية مجتمع البحث فقد إعتمد عل أسلوب العينة العشوائية الطبقية وذلك بهدف متثيل املستويات اإل 

عليا   وسطى   –الثالث)إدارة  قامئة   -إدارة  توزيع  وبعد  املختلفة.  واإلدارات  بالقطاعات  إرشافية(  إدارة 
ال مفردات  )اإلستقصاء عل  عدد  إستبعد  اإلحصاىئ 57عينة  للتحليل  غري صالحة  قامئة  عدد   ،(  بلغ  وبذلك 

%( من مجموع مفردات عينة  6.88)  ( قامئة وهى متثل 443القوائم املستعادة الصالحة للتحليل اإلحصاىئ )
 البحث. 

11 

البحث وذلك من حيث نوع البيانات وعدد املتغريات تم إختيار عدد من األساليب اإلحصائية املناسبة لهذا  
 وذلك) خهذه األساليب معامل )ألفا كرونباومن    ،وأساليب قياسها ونوع وحجم العينة والهدف من البحث 

البحثللت ف  املستخدمة  املقاييس  ف  واالعتامدية  الثبات  درجة  من  التحليل    ، حقق  وأسلوب 
بهدف التحقق من درجة الصالحية للمجموعات املختلفة من املتغريات ( وذلك  Factor Analysisالعاميل)

كشف  ك للوذل  Multiple Regression Analysisوأسلوب تحليل االنحدار املتعدد  ،املستخدمة ف البحث 
)املتغري  التسويقية  املواطنة  وأبعاد  املستقل(  )املتغري  التنظيمية  الثقافة  أمناط  بي  العالقة  وقوة  نوع  عن 

والتنبؤالت والتفسري  التحليل  بهدف  وذلك  )ت    F-test)وإختبار)ف    ،ابع(  املصاحبان   T-test)واختبار 
صائية للعالقة بي أمناط الثقافة التنظيمية ألسلوب تحليل االنحدار املتعدد، وذلك للتحقق من الداللة إح 

 ي أبعاد املواطنة التسويقية املامرسة به. السائدة بالربيد املرصى وب

12

رأت  إ - حيث  التكيف،الرسالة(  اإلتساق،  )املشاركة،  التنظيمية  للثقافة  أمناط  أربعة  عل  البحث  قترص 
ا ملوضوع  مناسبة  األمناط  أكرث  أنها  التسويقية    ، لبحثالباحثة  للمواطنة  أبعاد  ستة  البحث  تناول  كام 

التى ميارسها الربيد املرصى)البعد اإلقتصادى،والبعد اإلجتامعى،والبعد القانوين،والبعد األخالقى، والبعد  
 البيئى، وبعد رأس املال البرشى(. 

املصـإقتص  - بالربيد  العاملي  عل  البحث  هذا  الثالث  ـر  اإلدارية  مبستوياتهم  عليا  )إدار رى  إدارة   –ة 

عينة    -وسطى  مفردات  جميع  إل  الوصول  جغرافيا   يصعب  حيث  القاهرة  مبحافظة  إرشافية(  إدارة 
  البحث. 

13

التى أجريت عل عينة البحث من العاملي ف الربيد املرصى مبستوياتهم أ  نتائج الدراسة امليدانية  ظهرت 
 يذية( مايل: ى, والتنفالثالث)العليا, والوسط

مجال   - ف  مرتفعا   كان  البحث  عينة  إهتامم  أن  نجد  املجتمعية  بالقضايا  اإلهتامم  مبجاالت  يتعلق  فيام 
( حوال  يشرتك  حيث  مثل 47الصحة  الخريية  واملؤسسات  األهلية  الجمعيات  ف  العينة  حجم  من   )%

ناس مرص,    57357جمعية   يعقوب وجمعية  مجدى  ومؤسسة  بهية  ب ومؤسسة  تأىت  قضية  ثم  ذلك  عد 
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%( من حجم العينة ف جمعيات أهلية مهتمة بهذا املجال مثل  29اإلهتامم بالبيئة حيث يشرتك حوال )

جمعية عي البيئة ومركز الوعى البيئى باملعرصة ومؤسسة صحارى لتنمية اإلهتامم بنظافة أحياء املعادى 
الثالثة  معى بالتع والبساتي ودار السالم,  بينام يأىت اإلهتامم املجت من وجهة نظر عينة    –ليم ف املرتبة 

التعليم مثل جمعية الزهرة  18حيث يشرتك حوال )  -البحث %( ف جمعيات ومؤسسات مهتمة مبجال 
%( من 5النرية القبطية بالبساتي, أماعن اإلهتامم باملجاالت األخرى للقضايا املجتمعية فيشرتك حوال )

شتى مؤسسات  ف  البحث  رسالة  لألعامل    عينة  وجمعيتى  الصالحات  الباقيات  مؤسسة  مثل  الخريية 
 واألورمان. 

التى يشرتك بها العاملون ب  - فنجد من   رىـالربيد املصأما فيام يتعلق بالجمعيات أو املؤسسات الخريية 

رطان الثدى وجمعية حامية  ـمجدى يعقوب ألبحاث القلب وبهية لسرسالة واألورمان و   أهمها مؤسسات
و املست الروتارىهلك  تحيا مص  ،نوادى  أهمها صندوق  التى  املختلفة  للصناديق  التربعات  إل   ، ر ـباإلضافة 

وأن  أيضا   بها  املرصى  الربيد  إهتامم  مع  يتامىش  املجتمعية  بالقضايا  العاملي  إهتامم  أن  الباحثة  وترى 
البطالة مشكلة  حل  ف  يسهم  حيث  للمواطنة  اإلجتامعى  البعد  تدعم  صغبتشج  سياساته  ار يع 

العيد القومى    ويقدم)سحب العمرة، سحب الربع مليون،   ، املستثمرين)خدمة الوكاالت الربيدية( جوائز 
وأيضا    ،وكذلك مشاركته العرض اإللكرتوىن ملنتجات املشغوالت اليدوية )خدمة الربيد مول(  ،للمحافظات(

)مش  بالرعاية  األول  الفئات  بدعم  املتعلقة  للمبادرات  حسارو ـدعمه  مواع  إهتاممه    ،طن( ب  وأخريا  
 )خدمة محالت اإلقامة(.      بإتاحة خدماته ألصحاب املعاشات

14 

 لثبات/ اإلعتامدية ف املقاييس  تقييم ا   14-1-1

االرتباط    معامل  استخدام  بي تقل   Cronbach,s Alpha Coefficientتم  الداخيل  التناسق  درجة  ييم 
البحث  ف  املستخدمة  املقاييس  الختبار  ،محتويات  الخاضعة  املتغريات  من  متغريا   أى  استبعاد         وتقرر 

األخرى ف   املتغريات  بينه وبي  إجامل  ارتباط  معامل  الذى يحصل عل  أقل من  الثقة   املقياس  . 3نفس 
 (. Aaker & others, 2014و) Malhotra, 2011)( و) 2008)إدريس، 

  مقياس أمناط الثقافة التنظيمية مستوى الثبات واإلعتامدية ف  -

متغريات(    3متغريا ( وقد تم حذف )  30( أن هذا املقياس الذى يشتمل عل )1يوضح الجدول التايل رقم )
إر  منهم عيل معامالت  أقل من )حصل كل  ).3تباط  رقم  املتغري  الربيد4( وهي  بإعطاء  املتعلق  املرصي   ( 

لي و ترجع الباحثة ذلك إل أنه ف اآلونة مل تعد هناك فرص تعيي أولوية توفري فرص العمل ألبناء العام
( املتعلق مبشاركة العاملي ف  6كام تم حذف املتغري رقم )  ،ألبناء العاملي ف معظم املنظامت الحكومية 

( املتعلق برتحيب الربيد 12غري رقم )حذف املت  أيضا  تم  ،الحوار املجتمعي الخاص بأنشطة الربيد املرصي
األعامل  هذه  أن  يرون  البحث  عينة  العاملي  أن  حيث  التطوعية  األعامل  ف  العاملي  مبشاركة  املرصي 
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بص  بها  السيقومون  يفضل  التي  الخري  أوجه  من  يعتربونها  و  فردية  آدائهاـورة  عند  أصبح    ،رية  بذلك  و 
ا الثقافة  بأمناط  الخاص  )املقياس  من )27لتنظيمية يضم  بدال   الحصول عيل  متغري  30متغريا (  (. ورغبة ف 

( بحذف  تعديله  بعد  املقياس  لهذا  عالية  إعتامدية  طب   3درجة  اإلرتمتغريات(  معامل  أسلوب  مرة  ق  باط 
و هذا يعني أن معامل ألفا   ،(.8865( إيل ) .7841ككل من )  ولذا فقد إرتفع معامل ألفا للمقياس  ،أخري

 اإلعتامدية.  ليه يحقق درجة عالية من الثبات و التوصل إ الذي تم

 * : تقييم درجة االتساق الداخل بي محتويات مقياس أمناط الثقافة التنظيمية 1جدول  

 مقياس إرتباط محتويات  
 ( 2املحاولة )  (  1املحاولة ) 

 معامل ألفا  عدد املتغريات  معامل الفا  عدد املتغريات 

 0.859 9 0.649 12 منط املشاركة

 0.874 7 0.874 7 منط اإلتساق 

 0.987 5 0.987 5 منط التكييف

 0.908 6 0.908 6 منط الرسالة

 0.8865 27 0.7841 30 املقياس الكيل

 *املصدر: من إعداد الباحثة ف ضوء التحليل اإلحصاىئ للبيانات.                  

 يقيةدية ف مقياس املواطنة التسومستوى الثبات واإلعتام -

متغريات(    5متغريا ( وقد تم حذف )  36( أن هذا املقياس الذى يشتمل عل )2يوضح الجدول التايل رقم )
معامالت   منهم عيل  كل  من )حصل  أقل  رقم).3إرتباط  املتغري  املص6( وهي  الربيد  بسعي  املتعلق  ري ـ ( 

رشكات الربيد األخري ال تقدم  لتحقيق التميز بي رشكات الربيد بأساليب مرشوعة وترجع الباحثة ذلك إيل  
ري يعد محتكرا  لهذه  ـولذا فإن الربيد املص  ،رود فقطخدمات بريدية متكاملة بل يعتمد عيل تسليم الط

بإعتباره خدمة حكومية ا )  ،لخدمة  رقم  املتغري  تم حذف  سنوية 11كام  دراسية  منحة  بتقديم  املتعلق   )
الدخل محدودي  من  املتفوقي  الطلبة  )املتغري  وأيضا    ،لدعم  رقم  املرصي 25  الربيد  بإستخدام  املتعلق   )

النفايات  تقنيات من  للتخلص  النفايات    ،حديثة  طبيعة  أن  إيل  ذلك  الباحثة  تقديم وترجع  عن  الناجمة 
كذلك فقد تقرر حذف   ،رة بالبيئةـأي ال تستلزم إستخدام مواد مض  ،الخدمة الربيدية ال تتعدي الورقيات

إستهالك الطاقة وتخفيض كمية    بإهتامم الربيد املرصى باألبحاث الخاصة بخفض( الخاص  27املتغري رقم )
( املتعلق بإحرتام قواني العمل لضامن الربط بي  34وأرضار النفايات, وأخريا  فقد تقرر حذف املتغري رقم )

امل لهذا  عالية  إعتامدية  درجة  الحصول عيل  ف  ورغبة  به.  للعاملي  اإلجتامعية  والحياة  بعد  العمل  قياس 
( بحذف  أخري  5تعديله  مرة  اإلرتباط  معامل  أسلوب  طبق  ألفا   ،متغريات(,  معامل  إرتفع  فقد  ولذا 

و هذا يعني أن معامل ألفا الذي تم التوصل إليه يحقق درجة   ،(.8914)( إيل  . 7664للمقياس ككل من )
 عالية من الثبات و اإلعتامدية. 
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 قية*  محتويات مقياس املواطنة التسوي : تقييم درجة االتساق الداخل بي 2جدول  

 محتويات مقياس إرتباط 
 ( 2املحاولة )  (  1املحاولة ) 

 معامل ألفا  املتغريات عدد   معامل الفا  عدد املتغريات 
 0.8194 7 0.6872 8 البعد اإلقتصادي
 0.9052 5 0.7912 6 البعد اإلجتامعي
 0.9281 3 0.9281 3 البعد القانوين
 0.8967 6 0.5634 6 البعد األخالقي
 0.9052 6 0.8004 8 البعد البيئي

 0.8358 4 0.7794 5 بعد رأس املال البرشي
 0.8914 31 0.7664 36 املقياس الكيل 

 *املصدر: من إعداد الباحثة ف ضوء التحليل اإلحصاىئ للبيانات                 

 التحقق من صدق املقاييس  14-1-2

من صدق املقاييس املستخدمة ف البحث أولهام طريقة يقتي أساسيتي للتحقق  إعتمدت الباحثة عل طر  
حيث تم عرض هذه املقاييس عل مجموعة من أعضاء هيئة التدريس    Face validityالصدق الظاهرى  

وقد تم إجراء بعض   ،ابقسم إدارة األعامل بكلية التجارة بجامعتى املنوفية وبنها إلبداء الرأى بعد تحكيمه
سال بنودها  النهاىئتعديالت عل  شكلها  إل  لتصل  التعديل  أو  باإلضافة  أو  بالحذف  أسلوب    ،واء  وثانيهام 

لإلختبار الخاضعة  املقاييس  صدق  درجة  من  التحقق  زيادة  بهدف  العاميل  تكون   ،التحليل   أن  وتقرر 
أ أو أكرث ألي متغريا  فرعي وأال يت  .)6معامالت التحميل ) كرث من عامل )إدريس،  م تحميل أى متغري عل 

، ولقد ساعد هذا االسلوب عل إستخراج األبعاد (Bradley, 2010)و  (Aaker & others, 2011( و)2008
 الحقيقية من املتغريات األصلية التى يحتوى عيها مقاييس البحث. 

 ق مقايس أمناط الثقافة التنظيمية التحقق من صد -
متغريات   التنظيميمتثلت  الثقافة  أمناط  إخمقياس  من  عليها  الحصول  تم  التي  اإلعتامدية ة  و  الثبات  تبار 

 26وقد أظهرت نتائج التحليل العامل أن )   ،( متغريا  30( متغريا  بدال  من )27( ف )1املوضح بالجدول رقم )

( الثبات  تحليل  من  املستخرجة  عوامل  27متغريا (  أربعة  عل  تحميلها  تم  الثقافة   متغريا (  أمناط  تطابق 
بالربيد االتنظيم التى تطابق) منط املشاركة  ،ملرصىية األربعة السائدة  و منط   ،فنجد العوامل املستخرجة 
)  و  ، اإلتساق أكرب من  املتغريات  لهذه  التحميل  معامالت  تغيري ألن  الرسالة( كام هى دون  بينام   ، .)6منط 

متغريات( حيث    5 من )متغريات( بدال   4يف فأصبح يضم)( الذى يطابق منط التك 3العامل املستخرج رقم)
رى باإلبحاث املقدمة ـوهوالخاص بإهتامم الربيد املص.) 6تبعاد املتغري الذى يحمل معامل أقل من)تقرر إس 

التى تضم  النتائج أن العوامل املستخرجة األربعة  التى تسهم ف تطوير العمل. كام أظهرت  العاملي  من 
بدال    26) )متغريا (  من  ف    27  ساهمت  حوال)متغريا (  املتغريات 609.77تفسري  ف  الكل  التباين  من   )%

 األصلية التى خضعت للتحليل. 

 مقاييس أبعاد املواطنة التسويقية التحقق من صدق   -

متثلت متغريات مقياس أبعاد املواطنة التسويقية التى ميارسها الربيد املرصى والتي تم الحصول عليها من  
الثبات و اإلعتامدية املوضح ب بدال 31( ف )2الجدول رقم )إختبار  وقد أظهرت   ، ( متغريا  36 من )( متغريا  
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( أن  العامل  التحليل  )  26نتائج  الثبات  تحليل  من  املستخرجة  ستة    31متغريا (  تحميلها عل  تم  متغريا ( 
املص بالربيد  املامرسة  التسويقية  املواطنة  أبعاد  تطابق  التى    ،رىـ عوامل  املستخرجة  العوامل  فنجد 

وبعد رأس املال البرشى( كام هى دون تغيري   ،و البعد القانوىن  ،والبعد اإلجتامعى  ،)البعد اإلقتصادىتطابق
التحميل لهذه املتغريات أكرب من ) البعد 4)  بينام العامل املستخرج رقم  ،.)6ألن معامالت  ( الذى يطابق 

د املتغري الذى يحمل معامل  متغريات( حيث تقرر إستبعا  6دال  من )متغريات( ب  5األخالقى فأصبح يضم)
  ، وهوالخاص بإهتامم الربيد املرصى باإلبحاث املقدمة من العاملي التى تسهم ف تطوير العمل.) 6أقل من)

رقم)  املستخرج  العامل  نجد  يضم)5أيضا   فأصبح  البيئى  البعد  يطابق  الذى   )5  ( من  بدال     6متغريات( 
أقل من)   متغريات( معامل  الذى يحمل  املتغري  إستبعاد  تقرر  املصوهوال.) 6حيث  الربيد  بإتباع  رى ـ خاص 

 حديثة للتخلص من النفايات. تقنيات

متغريا ( ساهمت ف    31من )  متغريا ( بدال    29كام أظهرت النتائج أن العوامل املستخرجة الستة التى تضم ) 
 املتغريات األصلية التى خضعت للتحليل. %( من التباين الكل ف  81.2حوال) تفسري

 

  إختبار الفرض األول 14-2-1
العاملي بالربيد املرصى نحو أبعاد املواطنة التسويقية املامرسة به وذلك وفقا  اإلختالفات بي إدراكات    (

 لخصائصهم الدميوجرافية(:

و أبعاد املواطنة التسويقية املامرسة به وذلك وفقا   اإلختالفات بي إدراكات العاملي بالربيد املرصى نح  -
املعياري   للنوع: واالنحراف  الحسايب  الوسط  من  كل  إستخدام  لعينتي    تم  "ت"  اختبار  إل  باإلضافة 

 مستقلتي حيث جاءت النتائج كام هو موضح بالجدول التال: 

 قية املامرسة به وفقا للنوع إدراكات العاملي بالربيد املرصى ألبعاد املواطنة التسوي   : 3جدول  

 االبعاد 
 متوسط العينة 

 (Sig)مستوي الداللة اإلحصائية  
 إناث  ذكور 

 0.53 3.74 3.84 اإلقتصاديالبعد 

 0.35 3.97 3.15 البعد اإلجتامعي

 02.0 3.02 23.3*  البعد القانوين

 0.03 3.06 3.16* البعد األخالقي

 0.81 3.29 3.25 البعدالبيئي

 0.03 3.14 3.02 املال البرشي بعد رأس

 (.t- Test% وفقا  الختبارت )5* داللة إحصائية عند  مستوى               

 املصدر: من إعداد الباحثة ف ضوء التحليل اإلحصاىئ للبيانات              

أل   العاملي  إدراكات  بي  إحصائية  داللة  ذات  اختالفات  وجود  عدم  يتضح   السابق  الجدول  بعاد من  
املص الربيد  ميارسها  التى  التسويقية  اإلقتصادىـاملواطنة  بعد)البعد  كل  نحو  اإلجتامعى   ،رى  البعد ،  البعد 
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قيمة    ،البيئى إن  حيث  النوع  بإختالف  وذلك  حده  عل  البرشى(  املال  رأس  عند بعد  معنوية  غري  )ت( 

ألخالقى حيث إتضح وجود عالقة  فيام عدا كل من البعد القانوىن والبعد ا،(0.01مستوى داللة إحصائية )
مستوى) عند  إحصائية  داللة  ذات  الربيد   ، (0.05معنوية  أن  يرين  العامالت  أن  إل  ذلك  الباحثة  وترجع 

والقواني  اللوائح  مع  تتفق  التى  سياساته  كل  يطبق  يتعلق   املرصى  فيام  خاصة  املجتمع  ف  السائدة 
ق أهداف ورسالة الربيد املرصى مع األخالقيات واألعراف وأيضا  تتف  ،مبساواتهن بالرجال ف األجور والرتقية

 السائدة باملجتمع.  

فقا  اإلختالفات بي إدراكات العاملي بالربيد املرصى نحو أبعاد املواطنة التسويقية املامرسة به وذلك و  -

 :لبقية الخصائص الدميوجرافية

تــائج كــام هــو موضــح ،حيــث جــاءت النOne –Way ANOVAلتحديد هذه إســتخدم أســلوب تحليــل  
 بالجدول التال:

 وفقا للخصائص الدميوجرافية   إدراكات العاملي بالربيد املرصى ألبعاد املواطنة التسويقية املامرسة به :  4جدول  

 
 (.F- Test% وفقا  الختبارف )5مستوى * داللة إحصائية عند  

 (.F-Test% وفقا  الختبارف  )1** داللة إحصائية عند  مستوى

 نتائج الجدول السابق إل مايل: تشري

العاملي ف إدراكهم ألبعاد املواطنة التسويقية التى ميارسها   - وجود إختالفات ذات داللة إحصائية بي 

%( لكل  1فنجد أن قيمة )ف( معنوية عند مستوى داللة إحصائية)  ،أعامرهمالربيد املرصى بإختالف  
ين اإلجتامعى ورأس املال البرشى فنجد قيمة )ف( معنوية  أما البعد  ،من البعد البيئى والبعد األخالقى

أما البعدين اإلقتصادى والقانوىن فنجد قيمة )ف( غري معنوية عند    ،%(5عند مستوى داللة إحصائية)
 %(.  5اللة إحصائية)مستوى د 

إحصائية) - عند مستوى داللة  قيمة )ف( معنوية  اإلقتصادى1أن  للبعد  قيمة )ف(    ،%(  أن  نجد  أيضا  

%( للبعد البيئى ويفرس ذلك بأن هذه اإلختالفات لصالح اإلدارة 5نوية عند مستوى داللة إحصائية)مع
كأحد اإلقتصادى_  البعد  ميارس  املرصى  الربيد  أن  ترى  التى  التسويقية  العليا  املواطنة  بدرجة    -أبعاد 
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تعاقداته الصدق ف جميع  مراعاته  عند  وذلك  األعامل  ،عالية  رجال  عل خدمة  بإستحداث   وحرصه 
ومساهمته ف حل مشكلة البطالة بتقدميه خدمة الوكاالت    ،(E.gmailخدمات بريدية )الربيد مول و

 الربيدية. 

إدراكا - بي  إحصائية  داللة  ذات  إختالفات  البعد وجود  من  كل  نحو  املرصى  بالربيد  العاملي  ت 

ة )ف( معنوية عند مستوى  اإلقتصادى والبعد البيئى وذلك بإختالف مستواهم التعليمى فنجد أن قيم
( التى أكدت عل وجود  2019،%( عل التوال وهذا يتفق مع دراسة)العوىض1%( و)5داللة إحصائية)

ا عينة  متوسط  بي  إحصائية  داللة  ذات  التعليم   –لدراسة  فروق  مستوى  إدراكهم    -متغري  وبي 
الحاص الفئة  لصالح  وذلك  للرشكة  اإلجتامعية  تعليم جللمسئولية  عليالة عل  ودراسات  وترى   ،امعى 

الربيد بضع سياسات تسعريية عادلة وأنه   أن  الحاصلون عل دراسات عليا يرون  العاملي  أن  الباحثة 
( وأن األرباح التى يحققها المتس فيها أجور  E.gmailيد مول ويقدم خدمات حديثة لرجال األعامل)الرب

النقدية  مزاياهم  وال  م  ،العاملي  العاملون  يرى  لديه  أيضا   املرصى  الربيد  أن  العليا  املؤهالت  ن حملة 
املتطلبات  مع  يتناسب  مبا  خدماته  توزيع  منافذ  بتطوير  يهتم  وأنه  األزمات  ملواجهة  طوارىء  خطة 

 البيئة)مرشوع مركز اللوجستيات واملطابع الحديثة(.  

إد - العاملي ف  بي  إحصائية  إختالفات ذات داللة  املعدم وجود  أبعاد  لجميع  التسويقية  راكهم  واطنة 

فنجد أن قيمة )ف( غري معنوية عند    ،التى ميارسها الربيد املرصى وذلك بإختالف حالتهم اإلجتامعية
إحصائية) داللة  و)1مستوى  عل  %5(  اإلجتامعية  الحالة  التؤثر  وبالتال  إحصائيا ,  دالة  غري  وهى   )%

 ويقية. إدراكات العاملي ألبعاد املواطنة التس
لنتائج السابقة إتضح أن وجود إختالفات جوهرية ذات داللة إحصائية بي إدراكات العاملي ف ضوء ا       

وهذا يعنى  ،بالربيد املرصى ألبعاد املواطنة التسويقية املامرسة به وذلك وفقا  لخصائصهم الدميوجرافية
 ويحقق ذلك الهدف األول من البحث.  ،صحة الفرض األول

 الثاىنإختبار الفرض  14-2-2

دعم  )اإلختال  ف  املرصى  بالربيد  السائدة  التنظيمية  الثقافة  أمناط  دور  نحو  العاملي  إتجاهات  بي  فات 
 ك وفقا  لخصائصهم الدميوجرافية(: مامرسته للمواطنة التسويقية وذل 

ف   - املرصى  بالربيد  السائدة  التنظيمية  الثقافة  أمناط  دور  نحو  العاملي  إتجاهات  بي  دعم  اإلختالفات 

 اطنة التسويقية وذلك وفقا  للنوع: مامرسته للمو 
لعينتي مستقلتي حيث    باإلضافة إل اختبار "ت"  الحسايب واالنحراف املعياري  الوسط  إستخدام كل من 

 جاءت النتائج كام هو موضح بالجدول التال:
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 إتجاهات العاملي نحو دور أمناط الثقافة التنظيمية السائدة    : 5  جدول 

 عم مامرسته للمواطنة التسويقية وفقا  للنوع ف د   بالربيد املرصى 

 املتوسط  النوع 
االنحراف  

 املعياري 

مستوى الداللة  

 (Sig)اإلحصائية  

 0.14633 1.75 ذكور
0.000 

 0.04776 1.73 اناث

 املصدر: من إعداد الباحثة ف ضوء التحليل اإلحصاىئ للبيانات                       

( وجود اختالفات جوهرية ذات داللة إحصائية إتجاهات العاملي نحو 5)  يتضح من الجدول السابق رقم
التسويقية   للمواطنة  دعم مامرسته  املرصى ف  بالربيد  السائدة  التنظيمية  الثقافة  أمناط  للنوعدور  ،  وفقا  

 (. 0.01حيث إن قيمة )ت( معنوية عند مستوى داللة إحصائية )

العاملي نحو دو  - إتجاهات  بالربيد املرصى ف دعم  اإلختالفات بي  التنظيمية السائدة  الثقافة  أمناط  ر 
 مامرسته للمواطنة التسويقية وذلك وفقا  لبقية الخصائص الدميوجرافية: 

االتجاه   أحادى  التباين  تحليل  أسلوب  هو One –Way ANOVAإستخدم  كام  النتائج  جاءت  ،حيث 

 موضح بالجدول التال: 

 أمناط الثقافة التنظيمية السائدة  : إتجاهات العاملي نحو دور  6جدول  

 الدميوجرافية بالربيد املرصى ف دعم مامرسته للمواطنة التسويقية وفقا  لبقية املتغريات  

ANOVA 

 .F Sig متوسط املربعات  درجات الحرية  مجموع املربعات  مصدر التباين 

 العمر 

 000. 10.126 8.033 7 56.234 بي املجموعات

   793. 377 299.101 داخل املجموعات 

    384 355.335 املجموع 

 املستوى اإلدارى 

 001. 3.458 2.999 7 20.993 بي املجموعات

   867. 377 326.914 داخل املجموعات 

    384 347.906 املجموع 

التعليمى  املستوى  

 000. 8.600 2.834 7 19.837 بي املجموعات

   330. 377 124.226 داخل املجموعات 

    384 144.062 جموع امل

 الحالة االجتامعية 

 000. 15.670 11.310 7 79.169 بي املجموعات

   722. 377 272.093 املجموعات داخل 

    384 351.262 املجموع 

 املصدر: من إعداد الباحثة ف ضوء التحليل اإلحصاىئ للبيانات         
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العاملي نحو من الجدول السابق يتضح أنه توجد اختالفات جوهري ة ذات داللة إحصائية بي إتجاهات 
السائدة   التنظيمية  الثقافة  أمناط  املصدور  لبقية  ـ بالربيد  وفقا   التسويقية  للمواطنة  دعم مامرسته  ف  رى 

الربيد  فإن  الخدمات  أمتتة  إل  الدولة  توجه  مع  متشيا   أنه  الباحثة  أرجعت  وقد  الدميوجرافية,  املتغريات 
% من مفردات عينة البحث  57عيي عاملي جدد ف السنوات املاضية األخرية ولذا نجد أن املرصى مل يقم بت

)من  ي العمرية  الفئة  من    -30قعون ف  أن حوال    45أقل  نتيجة  وأيضا   منهم حاصلون عل  63سنة(,   %
% منهم حاصلون عل دراسات عليا شعبة بريد, ولذا فإن كل ما سبق قد 6مؤهل عال شعبة بريد وأن  

الثاىن الذي ينص أوجد نوعا  من التقارب ف إتجاهاتهم وإدراكاتهم. وف ضوء ما تقدم فقد تقرر قبول فرض  
الثقافة  دورأمناط  نحو  العاملي  إتجاهات  بي  إحصائية  داللة  ذات  جوهرية  اختالفات  توجد  أنه"  عل 

املص بالربيد  السائدة  التسويقية  ـالتنظيمية  للمواطنة  مامرسته  دعم   ف  لخصائصهم رى  وفقا   وذلك 
 حالة اإلجتامعية(".  وال ، واملستوى التعليمى ،واملستوى اإلدارى  ،الدميوجرافية )العمر 

العاملي  إتجاهات  بي  إحصائية  داللة  ذات  إختالفات جوهرية  هناك  أن  إتضح  السابقة  النتائج  ضوء  ف 
ا  بالربيد  السائدة  التنظيمية  الثقافة  أمناط  دور  نحو  املرصى  للمواطنة ـملصبالربيد  مامرسته  دعم  ف  رى 

ويحقق ذلك الهدف الثاىن   ،عنى صحة الفرض الثاىن وهذا ي  ،التسويقية وذلك وفقا  لخصائصهم الدميوجرافية
 من البحث. 

   إختبار الفرض الثالث  14-2-3

املص   14-2-3-1 بالربيد  السائدة  التنظيمية  الثقافة  أمناط  بي   للمواطنة  ـ االرتباط  مامرسته  ودعم  رى 
   قية: التسوي 

بي    العالقة  وإتجاه  قوة  لتحديد  لبريسون  الرتب  ارتباط  مصفوفة  التنظيمية إستخدمت  الثقافة  أمناط 
السائدة بالربيد املرصى الخاضعة للدراسة كمتغريات مستقلة وبي دعم املواطنة التسويقية معربا  عنها بكل  

د رأس املال وبع  ،والبعد البيئى  ،د األخالقىوالبع  ، والبعدالقانوىن  ،والبعد اإلجتامعى  ،من )البعد اإلقتصادى
 ويوضحها الجدول اآلىت: ، البرشى( كمتغري تابع

 :معامالت اإلرتباط بي أمناط الثقافة التنظيمية السائدة بالربيد املرصى ودعم مامرسته للمواطنة التسويقية 7جدول  

 

 املتغريات املستقلة 

 أبعاد املواطنة التسويقية 
املواطنة  

 ككل التسويقية  
البعد  

 اإلقتصادي 

البعد  

 اإلجتامعي 

البعد  

 القانوين 

البعد  

 اإلجتامعي 

البعد  

 البيئي 

رأس املال  

 الببرشي 

 .228** .111- .008- .087** .167** .97** .020 منط املشاركة -

 .249** .127** .060 .129** .003 .116* .257* منط اإلتساق -

 .239** .241** .286* .184* .122* .141* .139* منط التكيف -

 .276* .251** .294** .212* .222 .191** .240* منط الرسالة -

 .662** .223** .207* .195** .183* .279** .343** أمناط الثقافة التنظيمية

  0.01مستوى دالله إحصائية  **معامالت االرتباط  عند
 .05مستوى دالله إحصائية  *معامالت االرتباط  عند

 ر: من إعداد الباحثة ف ضوء التحليل اإلحصاىئ للبياناتاملصد 
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( التنظيمية  الثقافة  أمناط  متغريات  بي  معنويا   ارتباطا   هناك  أن  السابق  الجدول  من       متغريا ( 26يتضح 

املص بالربيد  العاملي  لدى  التسويقية  املواطنة  إجـ ودعم  بصورة  االرتباط   املية،رى  بلغت معامالت  حيث 
 .( عل التوال. 223.، 207.، 195.، 183.، 279.، 343)

 نوع وقوة العالقة    14-2-3-2
التنظيمية  الثقافة  أمناط  بي  العالقة  وقوة  نوع  من  للتحقق  املتعدد  االنحدار  تحليل  أسلوب  إستخدم 

 السائدة بالربيد املرصى ودعم املواطنة التسويقية به، ويوضح ذلك بالجدول اآليت: 

 التنظيمية السائدة بالربيد املرصى ودعم املواطنة التسويقية به أمناط الثقافة    : 8جدول 

 (   Multiple Regression Analysisتحليل االنحدار املتعدد    )مخرجات 

لثقافة   ا أمناط 
لتنظيمية   ا

 أبعاد  دعم املواطنة التسويقية 

البعد  
 اإلقتصادي 

البعد  
 اإلجتامعي 

البعد  
 القانوين 

البعد  
 األخالقي 

البعد  
 البيئي 

س املال  را 
 البرشي 

Beta 1.943 1.879 1.444 1.259 2.411 2.111 

االرتباط    R 0.322 0.350 0.270 0.447 0.218 0.373معامل 

لتحديد   ا  R2 0.120 0.139 0.070 0.189 0.040 0.149معامل 

 2.509 1.005 3.307 1.114 2.444 1.800 ف املحسوبة  

 .000 .412 .000 .371 .000 .009 الداللة اإلحصائية 

 .R :639معامل االرتباط للنموذج ككل  −

 . R2  :414معامل التحديد للنموذج ككل  −

  9.642ف املحسوبة للنموذج ككل:  −

 0.000مستوى املعنوية:  −
 املصدر: من إعداد الباحثة ف ضوء التحليل اإلحصاىئ للبيانات  

 من الجدول السابق يتضح ما يل:  

إحصائية   - داللة  ذات  عالقة  وبيبي    وجود  املرصى  بالربيد  السائدة  التنظيمية  الثقافة  أبعاد(    4(أمناط 
)البعد اإلقتصادى، والبعد اإلجتامعى، والبعد األخالقى، وبعد    ضمن أبعاد دعم املواطنة التسويقية به

%( وفقا  ملعامل االرتباط املتعدد ف  64) رأس املال البرشى(، حيث تبي أن هذه العالقة ذات قوة عالية 

 ذج. النمو 
رى وبي ـعدم وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بي أمناط الثقافة التنظيمية السائدة بالربيد املص -

متغريين ضمن أبعاد دعم املواطنة التسويقية به)البعد البيئى, والبعد األخالقى(، حيث إتضح أن هذه  
.، وهذه النتيجة تختلف  05أكرب من    % عل التوال، وذلك عند مستوى معنوية41  %،37العالقة متثل  

نتائج دراسة   الرائدة تحقق أهدافها   (Linnen & Griffith, 2010)مع  أن املنظامت  التى استنتجت 
(  (Wan,et.al,2014بكفاءة وفاعلية مع مراعاة الحفاظ عل البيئة املحيطة بها، وأيضا  تخالف دراسة  

أ علالتى  قادرة  تنظيمية  ثقافة  وجود  أن  عل  تحسي  كدت  من  املنظامت  ميكن  البيئى  التكيف   
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وترجع الباحثة ذلك إل أن طبيعة تقديم الخدمة الربيدية التستلزم إستخدام مواد ضارة  ،مستوى آدائه
أو جوت(  باإلضافة إل أن عملية التخلص من نفايات تقدميها )مستلزمات ورقة أو أجولة ورقية  ،بالبيئة 

والتجميل  النظافة  هيئة  بها  أن عدم    تقوم  الباحثة  ترى  كام  الخدمة،  تقديم  محل  للمحافظة  التابعة 
املص الربيد  أن  إل  يرجع  القانوىن  البعد  متارس  ـمعنوية  التى  األعامل  منظامت  جميع  شأن  شأنه  رى 

لتزام بالقواني املحافظة عل  أنشطتها مبا يتفق مع القواني واللوائح السائدة باملجتمع باإلضافة إل لإل
 تعليامت وقواني السالمة والصحة املهنية. البيئة و 

% وفقا    ملعامل التحديد  41أن أمناط الثقافة التنظيمية مأخوذة بشكل إجامل ميكن أن يفرس حوال ) -
R2ر أى  ـملفس%  متثل التغري غري ا59رى، وأن  ـ ( من التغريات ف دعم املواطنة التسويقية بالربيد املص

ر املتغريات األخرى قد ترجع إل  ـ% التى تفس59ى الباحثة أن نسبة  وتر   ،الذى يفرس مبتغريات أخرى
والبيئى املجتمعى  بالدور  املنظامت  مفهومة وغري    ،ضعف وعى  مازالت غري  الدور  وأن مامرسة هذا 

ويتفق هذا    ، ظامتمطبقة بشكل كاف ف كثري من املنظامت ومن ثم تؤدى إل ضعف مواطنة تلك املن
 (.     Hortensia, et al., 2014مع دراسة)

 األهمية النسبية ألمناط الثقافة التنظيمية   14-2-3-3

 ف ضوء نتائج التحليل اإلحصاىئ الواردة بالجدول السابق نستنتج اآليت:  

داللة إحصائية مع متغريا ( تتمتع بعالقة طردية قوية ذات    26أن متغريات أمناط الثقافة التنظيمية ) -
عاد املواطنة التسويقية بالربيد املرصى، وهى مرتبة مرتبة حسب  متغريات( فقط التى تعكس أب   4)

التنظيمية حيث بعد رأس املال البرشى )  الثقافة  نتائج  2.111قوة عالقتها بأمناط  (، وهذا يتفق مع 
(  1.943لبعد اإلقتصادى)وا  ،(Chancery House, 2008( و)2015،  دراسة كل من)القريوىن وآخرون

دراسة)  مع  يتفق  وآخرون(Wan, et al., 2014و  Chancery House, 2008)وهذا  و)القريوىن   )  ،
)  ، (2017،  ( و)عزوز2015  ,.Hortensia, et  al) ( وهذا يتفق مع دراسة1.879والبعد اإلجتامعى 

والعطوي  (2014 و2015  ،و)الحدراوى   )(Alshurideh, et al., 2015)  و(Mahabubur., et al., 

 (. (Alshurideh, et al., 2015، وهذا يتفق مع دراسة(1.259والبعد األخالقى )، (2016

متغريا ( ليس لهام داللة إحصائية    26أن هناك )متغريين فقط( من متغريات أمناط الثقافة التنظيمية ) -
وهام البعد البيئى والبعد القانوىن،  من حيث عالقتها بأبعاد دعم املواطنة التسويقية بالربيد املرصى  

ال الثقافة  أمناط  ميثالن  وأن  اللذين  املتغريين  هذين  تفسري  ف  ضئيلة  بنسب  إال  التسهم  تنظيمية  
% عل التوال، وهذا اليتفق مع نتائج  7% و4ضمن أبعاد املتغري التابع )املواطنة التسويقية( وهى  

 (.  Wan, et al., 2014و) (Linnen & Griffith, 2010)الدراسات السابقة لكل من

عر  السابق  النتائج  توجد عالقة جوهرية ف ضوء  بشكل جزىئ, حيث  الثالث  الفرض  قبول  تقرر  فقد  ضها 
ذات داللة إحصائية بي أمناط الثقافة التنظيمية وأربع متغريات لدعم املواطنة التسويقية )بعد رأس املال 

اإلقتصادى  ،البرشى اإلجتامعى  ،والبعد  لدعم   ، والبعد  متغريين  مع  الفرض  رفض  و  األخالقى(،  والبعد 
 واطنة التسويقية )البعد البيئى، والبعد القانوىن(. امل
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 ث ويحقق الهدف الثالث من البحث. وأخريأ فإن كل ماسبق يعنى صحة الفرض الثال

15 

اإلستطالعية والدراسات السابقة باإلضافة إل تحليل بيانات الدراسة امليدانية عدة كل من الدراسة    أظهرت
 تائج تستحق البحث واإلهتامم ومن أهمها ما يل: ن

متيز موضوع البحث بالحداثة حيث مل يكتسب موضوع املواطنة التسويقية أهمية كبرية من قبل كل   -
 ومنظامت األعامل العربية بصفة عامة واملرصية بصفة خاصة. من الباحثي واملهتمي مبجال التسويق 

املص - الربيد  ف  العاملون  بالـيهتم  واملؤسسات  رى  األهلية  الجمعيات  ف  ويشرتكون  املجتمعية  قضايا 
 الخريية الداعمة للمجاالت املختلفة للتنمية.  

حيث مشاركة العاملي ف    سواء  من  ،يسود الربيد املرص ى ثقافة تنظيمية داعمة للمواطنة التسويقية  -
ا سلوكيات  تبنى  للعاملي عل  وتشجيعه  بأنشطته  الخاص  املجتمعى  الثقة    ،ملواطنةالحوار  سيادة  أو 

واملرؤسي الرؤساء  بي  البيئية   ،املتبادلة  للمتغريات  اإلستجابة  الداعمة    ،أو  الثقافية  القيم  ترسيخ  أو 
 للمواطنة التسويقية.  

إهتامم - املرصى  الربيد  عند  يول  اإلعتبار  بعي  يأخذ  حيث  املجتمع  تجاه  التسويقية  باملواطنة  نسبيا   ا  
 ختلفة األبعاد املختلفة للمواطنة التسويقية. إسرتاتيجياته امل رسم

املص - بالربيد  العاملي  إدراكات  بي  إحصائية  داللة  ذات  إختالفات جوهرية  املواطنة  ـهناك  ألبعاد  رى 
وهذا يعنى صحة الفرض األول وتحقيق    ، وفقا  لخصائصهم الدميوجرافيةالتسويقية املامرسة به وذلك  

 الهدف األول من البحث.  

اخت - التنظيمية  توجد  الثقافة  أمناط  دور  نحو  العاملي  إتجاهات  إحصائية  داللة  ذات  جوهرية  الفات 
الدميوجرافي لخصائصهم  وفقا   التسويقية  للمواطنة  مامرسته  دعم  ف  املرصى  بالربيد  وهذا  السائدة  ة 

 يعنى صحة الفرض الثاىن وتحقيق الهدف الثاىن من البحث.  

الثقافة - أمناط  بي  للعالقة  املص  بالنسبة  بالربيد  السائدة  للمواطنة  ـالتنظيمية  مامرسته  ودعم  رى 
 التسويقية فقد تم التوصل للنتائج التالية:  

السائ  - التنظيمية  الثقافة  أمناط  بي  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وبيوجود  املرصى  بالربيد    4(دة 
والبعد   اإلقتصادى،  )البعد  به  التسويقية  املواطنة  دعم  أبعاد  ضمن  والبعد  أبعاد(  اإلجتامعى، 
 %(. 64) األخالقى، وبعد رأس املال البرشى(، حيث تبي أن هذه العالقة ذات قوة عالية 

مية السائدة بالربيد املرصى  عدم وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بي أمناط الثقافة التنظي  -
 % عل التوال. 41%، 37وبي املتغريين )البعد البيئى, والبعد األخالقى(، ومتثل هذه العالقة 

-  ( حوال  يفرس  أن  ميكن  إجامل  بشكل  مأخوذة  التنظيمية  الثقافة  أمناط  ملعامل  41أن  وفقا    %
% متثل التغري غري  59( من التغريات ف دعم املواطنة التسويقية بالربيد املرصى، وأن  R2التحديد  

يفسـاملفس الذى  أى  أخرىـر  مبتغريات  نسبة    ،ر  أن  إل  ذلك  املتغريات 59ويرجع  تفرس  التى   %
والبيئى املجتمعى  بالدور  املنظامت  وعى  إل ضعف  ترجع  قد  الدور    ،األخرى  هذا  مامرسة  وأن 
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إل ضعف   تؤدى  ثم  ومن  املنظامت  من  كثري  ف  كاف  بشكل  مطبقة  وغري  مفهومة  غري  مازالت 
 مواطنة تلك املنظامت.   

عر   - السابق  النتائج  ضوء  عالقة  ف  هناك  أن  يتضح  أمناط ضها  بي  إحصائية  داللة  ذات  جوهرية 
من   الثالث  الهدف  وتحقيق  الثالث  الفرض  صحة  ثم  ومن  املواطنة،  ودعم  التنظيمية  الثقافة 

 البحث.  

 ف ضوء ما تم عرضه من نتائج إنتهى البحث إل عدة توصيات من أهمها ما يل:   

الجامعات   - بي  العالقة  والتقوية  الوزارات  من  من  وكل  لإلستفادة  األعامل  ومنظامت  املختلفة  هيئات 
بصفة خاصة   التسويق  عامة ومجال  بصفة  األعامل  إدارة  املتطورة ف مجال  العلمية  خرباتها وبحوثها 
الداعمة   الحديثة  والتقنيات  املتغريات  عل  الجهات  بتلك  والعاملي  املسئولي  إطالع  من  يزيد  مام 

 رسم اإلسرتاتيجيات املناسبة التى متكنهم من التعامل مع البيئة  يقية التى تساعدهم فللمواطنة التسو
 املحيطة بهم واإلستفادة منها وإفادتها ف نفس الوقت. 

رضورة إدراك املنظامت ألهمية املواطنة التسويقية وتوجيه اإلهتامم بتهيئة بيئة داعمة لها وذلك من   -
ط وتنفيذ برامج املواطنة التسويقية ضمن  يكون منوط بها تخطي  خالل تضمي إدارة أو وحدة إدارية

عل املنظامت  تلك  مبارشة اإلدارة تتبع أن أنشطة  لدعم    ، العليا  الالزمة  املالية  املخصصات  وتوفري 
 مامرسة املواطنة التسويقية. 

أنشطته بنفس  أن يستمر الربيد املرصى ف حرصه عل مامرسته للمواطنة التسويقية عند تنفيذ جميع   -
 ديم خدمة بريدية بجودة عالية. حرصه عل تق

16

 هناك مجاالت لبحوث مستقبلية أخرى ومن بينها مايل:     

 دور إسرتاتيجية املواطنة التسويقية ف إعالء قيمة املنظمة.  -

 الذهنية للمنظمة. أثر التفكري اإلسرتاتيجى املتعلق باملواطنة التسويقية ف تحسي الصورة  -

مقار  - األعامل دراسة  منظامت  وبي  الجنسيات  متعددة  بالرشكات  التسويقية  املواطنة  مامرسة  بي  نة 
 .املرصية

التسويقية ف أدارة صورة املنظمة دراسة    . (2016أبو غنيم، أزهار نعمة عبد الزهرة ) دور أبعاد املواطنة 
الال  لالتصاالت  زين  ف رشكة  العراقتحليلية  ف  فاملتنقلة  اإلقتصادية    ،سلكية  للعلوم  العرىب  مجلة 

الكوفة،  واإلدارية  جامعة  واإلقتصاد،  اإلدارة  كلية  والعرشون،  السادس  العدد  التاسعة،  السنة   ،
 العراق.

الرحمن)  ،إدريس عبد  التسويق .  ( 2008ثابت  وإخ   -بحوث  والتحليل  القياس  الفروض أساليب    ، تبار 
 امعية. سكندرية: الدرا الجاإل 
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حميد) مهند  والعطوى،  حمد  رافد  الزبون 2015الحدراوى،  والء  تعزيز  ف  االجتامعية  املسؤولية  دور   ،)

الغري فرع  الرافدين  مرصف  زبائن  من  لآلراءعينة  تحليلية  االش   -دراسة  مجلة    رف، ـالنجف 
واإلقتصادية اإلدارية  للعلوم  مجلالقادسية  الكوفة،  جامعة  واإلقتصاد،  اإلدارة  كلية  العدد  7د،   ،

 . 49-28الرابع،

فهد)  ،الحوال اإلدارة   ، (2018سعاد  بي  العالقة  ف  وسيط  كمدخل  البيئية  التنظيمية  املواطنة  سلوكيات 
اآلداء وفاعلية  البرشية  للموارد  دكتوراة    ،الخرضاء  منشورة رسالة  التجارة  ،غري  عي    ،كلية  جامعة 

 شمس. 

 ف العاملة  الخاصة  ركاتـللش  االجتامعية املسؤولية فاعلية  درجة تقييم ، (2019) محمد رأفت   ، العويض
راسات  ريَّة ـ البش  املوارد  مجلة تنميَّة   ،الفلسطيني  الجمهور من  عينة نظر  وجهة غزة من قطاع  للدِّ

 . 231-201 الرابع, العدد – أملانيا برلي:  – العريب  الدميقراطي املركز - واألبحاث 

جتامعية ف تحقيق امليزة التنافسية دراسة حالة ف رشكة زين دور املسؤولية اال   . (2015القريوىت وآخرون)
 .55-37، العدد األول،41، مجلد، مجلة العلوم اإلدارية لالتصاالت الخلوية 

حميدو)  ،املعايطة الربيد    . (2014هناء  ف  اإلدارية  اإلتصاالت  عل  العاملي  متكي  إسرتاتيجية  أثر 
دكتوراة ، األردىن أم  ، رسالة  جامعة  اإلسالمية  السودان:  والدراسات    ،درمان  البحوث  معهد 

 4اإلسرتاتيجية.

 جمعية  ،مجلة إدارة األعامل  ، اإللكرتوين  الربيد إل الورقي الربيد من املراسالت  .(2004حجاج ) سيد بدر،

 . 107 العدد،العربية  االعامل إدارة

 - الخرطوم جامعة  ،السودانية  الدراسات  مجلة   ، السودانية  الربيد طوابع ف التشكيل  . (1989البقيع ) بدوي،
 . 65-50 ،العدد األول ،(7املجلد) ،واالسيوية االفريقية الدراسات معهد

) بشري، دراسة وآليات الشاشة  عل للعمل  النفيس الضغط مصادر  . (2011لعريط  مبراكز  ميدانية إدارته: 

عنابة ، واالجتامعية  اإلنسانية  العلوم  ف  التواصل  مجلة   ، الجزائر  عنابة مدينة بريد العدد    ،جامعة 
 الثامن والعرشون. 

) أحمد جرب،   ، (11املجلد)  ،والتجارة  املال  مجلة   ،ريةـاملص الربيد  لهيئة االداري العمل ترشيد   . (1980عيل 
 .130 العدد

املجلة األردنية    تحليلية، دراسة    –املواطنة الرقمية ف كتب الرتبية الوطنية واملدنية    .(2015طوالبة، هادى)
 . 308-291، العدد الثالث،13، كلية الرتبية، جامعة الريموك: األردن، مجلدرتبوية للعلوم ال 

قياس أثر جودة الخدمات اإللكرتونية عل رضا الزبون: دراسة ميدانية عل    . (2014عبد الجليل)  ،طواهري
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Abstract  

The research aims to identify the extent of differences between the 

employees' perceptions of practice marketing citizenship dimensions' 

by the Egyptian postal, in accordance with their demographic 

characteristics, and to analyze their attitudes towards the role of 

organizational culture patterns in enhancing the practice of marketing 

citizenship  according to their demographic characteristics, And to 

reveal the nature and strength of the relationship between the patterns 

of organizational culture in the Egyptian postal and enhancing the 

practice of marketing citizenship in it. The research concluded that 

Egyptian postal has an organizational culture that enhanced marketing 

citizenship, it showed that there is a significant statistically differences 

between the employees' perceptions of the dimensions of marketing 

citizenship according to their demographic characteristics. There is also 

a significant statistically differences between the employees' attitudes 

towards the organizational culture in the Egyptian postal to support 

marketing citizenship practice according to their demographic 

characteristics. Finally, there is a strong and positive relationship 

between the organizational culture in the Egyptian postal and 

enhancing its practice of marketing citizenship. 

Key words: Organizational Culture, Marketing Citizenship. 
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