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 ليبط أثش خّبػبد االرصبي ػًٍ لشاس اٌششاء ٌٍؼّيً

 ثبٌزطجيك ػًٍ لطبع اٌفٕبدق اٌّصشيخ

 د /  هجخ دمحم وفب                              أ. د / ػجذ إٌّؼُ دمحم سشبد      

 وٍيخ اٌزدبسح -ِذسط إداسح األػّبي  وٍيخ اٌزدبسح              -أعزبر اٌزغىيك اٌّزفشؽ

 خبِؼخ لٕبح اٌغىيظ                                     خبِؼخ لٕبح اٌغىيظ

 أ / عبسح حغٓ صالذ

 ثبحثخ دوزىساح إداسح األػّبي

  :ٍِخص اٌجحث

يٙذف ٘زا اٌبحذ إٌٝ ليبط أرش صّبػبث االحصبي )األعشة، ٚاألصذلبء، ٚصِالء      

ِفشدة ِٓ  483اٌؼًّ( ػٍٝ لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت. حُ اخخيبس ػيٕت حضّٙب 

ِضخّغ اٌبحذ، حيذ حُ حٛصيغ االعخببٔبث ػٍٝ ِفشداث اٌؼيٕت ِٓ ٔضالء بؼط اٌفٕبدق 

ٚلذ أعفش اٌخحٍيً اإلحصبئٝ  ، ٚاٌغشدلت(.اٌّصشيت بّذْ )اٌمب٘شة، ٚششَ اٌشيخ

لشاس ششاء  ٌٙب حأريش لٜٛ ػٌٍٝبيبٔبث اٌؼيٕت ػٓ أْ صّبػبث االحصبي بصفت ػبِت 

اٌخذِت اٌفٕذليت؛ حيذ صبءث األعشة فٝ اٌّشحبت األٌٚٝ ِٓ حيذ حأريش٘ب ػٍٝ احخبر 

(، 4.3..(، ٚػاللت اسحببغ ِٛصبت لٛيت )45..53/لشاس اٌششاء بّخٛعػ حغببٝ )

(، 54.853/بّخٛعطيٓ حغببييٓ ) ٚصبء األصذلبء، ٚصِالء اٌؼًّ فٝ اٌّشحبت اٌزبٔيت

( ػٍٝ 834..، )(855..) ( ػٍٝ اٌخشحيب، ِٚؼبٍِٝ اسحببغ بيشع5/4.833ْٛ)

وّب حٛصٍج إٌخبئش إٌٝ حمذيش ِؼبدٌت أحذاس خطي بغيػ بيٓ صّبػبث  اٌخشحيب.

 االحصبي وً ػٍٝ حذة وّخغيش ِغخمً، ٚلشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت وّخغيش حببغ.

 صّبػبث االحصبي، لشاس اٌششاء، اٌخذِت اٌفٕذليت. اٌىٍّبد اٌّفزبحيخ:

 

Abstract 

     This research aims to measure the impact of contact groups 

(family, friends, and co-workers) on the decision to purchase a 

hotel service. A sample size of 384 individuals was selected from 
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the research community, where the questionnaires were 

distributed on the sample items from the guests of some Egyptian 

hotels in cities (Cairo, Sharm el-Sheikh, and Hurghada). The 

statistical analysis of the sample data revealed that 

communication groups in general have a strong influence on the 

decision to purchase a hotel service. Where the family ranked 

first in terms of its influence on making the purchase decision 

with an arithmetic average (4.095/5), and a strong positive 

correlation relationship (0.964). Friends and co-workers came in 

second place with two arithmetic averages (3.851/5) and 

(3.811/5) respectively, and Pearson correlation coefficients 

(0.855) and (0.849), respectively . The results also reached an 

estimate of a simple linear regression equation between the 

contact groups separately as an independent variable, and the 

decision to purchase the hotel service as a dependent variable. 

Key words: Contact groups, Purchase decision, Hotel service. 

  :ِمذِخ

صِالء  -األصذلبء -)األعشة يٙذف ٘زا اٌبحذ إٌٝ ليبط أرش صّبػبث االحصبي     

ػٍٝ لشاس ششاء اٌخذِت ٌٍؼّيً ببٌخطبيك ػٍٝ لطبع اٌفٕبدق اٌّصشيت، ٚيخىْٛ  اٌؼًّ(

 ألغبَ سئيغت ػٍٝ إٌحٛ اٌخبٌٝ: رّبٔيتِٓ 

 رؼشيف ِزغيشاد اٌجحثأوال: 

 خّبػبد االرصبي:* 

ٚ٘ٝ اٌضّبػبث اٌخٝ يىْٛ اٌفشد ػعٛا فيٙب، ٚػٍٝ احصبي ِببشش ٚصٙب ٌٛصٗ       

ِغ اآلخشيٓ، ٚيخّىٓ ِٓ خالٌٙب أْ يطٛس ليّٗ، ِٚٛالفٗ، ِٚؼبييشٖ، فيىْٛ ٌٙزٖ 
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اٌضّبػبث حأريشا إيضببيب ػٍٝ احضب٘بحٗ، ٚعٍٛوٗ )وبٌؼبئٍت، ٚاٌضيشاْ، ٚاألصذلبء، 

 .[1]ٚاٌضِالء( 

ػٍٝ إٌحٛ  ِغخخذَ اٌخذِت اٌفٕذليتاٌخٝ حؤرش ػٍٝ  االحصبييّىٓ حمغيُ صّبػبث 

 اٌخبٌٝ:

 األعشح: -1

حؼخبش األعشة ِٓ أوزش اٌضّبػبث األعبعيت اٌخٝ ٌٙب حأريش وبيش، ٚفؼبي ػٍٝ أّٔبغ       

عٍٛن األفشاد إٌّعّيٓ ٌٙب. ٚيظٙش ٘زا اٌخأريش ِٓ لذسحٙب ػٍٝ شخصيت األفشاد ِٓ 

غ أّ٘يت األعشة ِٓ أٔٙب حفشض ػٍٝ أفشاد٘ب حىشاسيت حيذ اٌميُ ٚاٌّببدا. ٚحٕب

االحصبي اٌّببشش ِغ بؼعُٙ اٌبؼط ٚحىشاسيت اٌؼاللت، ِّب يٕخش ػٕٗ حفبػً وبيش بيٓ 

أفشاد األعشة، حيذ يمَٛ أفشاد األعشة ببٌخشبٚس، ٚاٌحصٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبث اٌخٝ ٌٙب 

إٌٛع ِٓ اٌضّبػبث  ػاللت ببٌمشاس اٌششائٝ، ٚاٌزٜ بذٚسٖ يٕخش ػٕٗ حأريش ٌٙزا

 .[2] اٌّشصؼيت ػٍٝ اٌمشاس اٌششائٝ

 األصذلبء: -2

يؼخبش األصذلبء أحذ أٔٛاع اٌضّبػبث غيش اٌشعّيت، ٚيظٙش حأريش األصذلبء       

وضّبػت ِشصؼيت ِٓ خالي اٌخأريش اٌّؼٕٜٛ ػٍٝ ِٛالف، ِٚشبػش أصذلبئُٙ ٔحٛ 

ذ ِٓ اٌغٍغ ٚاٌخذِبث، ٚيٕخش ٘زا ِخخٍف اٌمعبيب، ٚاألِٛس اٌّؼيشيت ٚاٌّشحبطت ببٌؼذي

اٌخأريش ِٓ غبيؼت اٌؼاللت ِب بيٓ األصذلبء، ٚاٌخٝ حٕخش ِٓ خالي اٌؼاللت، ٚاالحخىبن 

 .[3]اٌذائُ بيُٕٙ 

 صِالء اٌؼًّ: -3

يؼخبش صِالء اٌؼًّ ِٓ اٌضّبػبث اٌّشصؼيت غيش اٌشعّيت، ٚيظٙش أّ٘يخُٙ ٔخيضت       

اٌٛلج اٌطٛيً اٌزٜ يّعيٗ األفشاد ِغ صِالئُٙ فٝ ٚظبئفُٙ، ِّب يٌٛذ فشصت وبيشة 

ٌخفبػً األفشاد ِغ بؼعُٙ اٌبؼط فٝ ِؼظُ األِٛس اٌحيبحيت، ٚاٌّؼيشيت، ٚاعخخذاَ 

 .[4] ٚاٌخبشاث اٌّخؼٍمت ببٌمشاس اٌششائٝ بؼعُٙ اٌبؼط وّصذس ٌٍّؼٍِٛبث،

 ساس اٌششاء:لش *

يؼشف لشاس اٌششاء بأٔٗ ػٍّيت اخخيبس بذيً ِٓ بذائً ػذيذة ِخبحت أِبَ اٌؼّيً،      
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ٚاخخيبس اٌمٕبة اٌخغٛيميت اٌخٝ عيمَٛ ببٌششاء ِٓ خالٌٙب )اٌششاء ِٓ ِخضش، أٚ اٌششاء 

ػٓ غشيك اٌٙبحف، أٚ ػٓ غشيك اإلٔخشٔج( ٚاخخيبس آٌيت اٌذفغ ٌٍّشخشيبث )ٔمذا، أٚ 

 .[1]ببعخخذاَ اٌبطبلت االئخّبٔيت( 

 يخىْٛ ِٓ أسبؼت أبؼبد حخّزً فٝ اآلحٝ:ٚ

 ٔيخ اٌششاء:  -1

يت اٌششاء بأٔٙب اٌخخطيػ، ٚاٌغٍٛن اٌزٜ يخبؼٗ اٌفشد ٌششاء عٍغ، أٚ حؼشف ٔ     

. وّب [5]خذِبث ِؼيٕت فٝ اٌّغخمبً، ٚيؼخّذ حٕفيز٘ب ػٍٝ لذسة اٌفشد ػٍٝ األداء 

حؼشف أيعب بأٔٙب خطت فٝ اٌّغخمبً ٌششاء ِٕخش ِؼيٓ، أٚ خذِت ِٓ ِخضش افخشاظي 

 .[6]بؼذ حمييُ اٌّغخٍٙه ٌٗ 

 اٌششاء اٌفؼًٍ:  -2

٘ٛ ليبَ اٌّغخٍٙه ببخخيبس بذيً ٚاحذ ِٓ بيٓ اٌبذائً اٌؼذيذة اٌّخبحت أِبِٗ بمصذ      

 .[7]إشببع حبصبحٗ، ٚسغببحٗ، ٚحٛلؼبحٗ 

 ٔيخ إػبدح اٌششاء: -3

حؼشف ٔيت إػبدة اٌششاء بأٔٙب ػببسة ػٓ احخّبٌيت اعخّشاس اٌفشد فٝ ششاء      

. وّب حؼشف بأٔٙب سغبت اٌفشد فٝ إػبدة [8]فٝ اٌّغخمبً  ِٕخضبث، ٚخذِبث ِٓ اٌببئغ

 .[9]ششاء خذِت ِؼيٕت ِٓ ٔفظ اٌششوت ِشة أخشٜ 

 اٌزىصيخ ٌآلخشيٓ: -4

فٝ حبٌت سظب اٌّغخٍٙه ػٓ اٌغٍؼت أٚ اٌخذِت اٌّمذِت ٌٗ اٌخٝ حمببً احخيبصبحٗ،      

ٚسغببحٗ ٚحٛلؼبحٗ، فيٍؼب ححميك ٘زا اٌشظب دٚسا وبيشا ببٌٕغبت ٌٍّؤعغت ألٔٗ يّىٕٙب 

ِٓ اٌّحبفظت ػٍٝ ٘زا اٌّغخٍٙه اٌشاظٝ، ٚظّبٔٗ ِغخٍٙىب ٚفيب ٌّٕخضبحٙب، ٚببٌخبٌٝ 

 . [10] أصذلبئٗ، ٚألبسبٗ، ٚصِالئٗ ٌٍخؼبًِ ِغ ٘زٖ اٌّؤعغتيمَٛ اٌّغخٍٙه بخٛصيت 

 أهذاف اٌجحثثبٔيب: 

 فيّب يٍٝ: اٌبحذحخشوض أ٘ذاف 

 * ليبط أرش األعشة ػٍٝ لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت.

 * ليبط أرش األصذلبء ػٍٝ لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت.
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 * ليبط أرش صِالء اٌؼًّ ػٍٝ لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت.

 فشوض اٌجحثثبٌثب: 

 حخىْٛ فشٚض اٌبحذ ِٓ رالرت فشٚض سئيغت ػٍٝ إٌحٛ اٌخبٌٝ:

 :اٌفشض األوي -1

يٕص اٌفشض األٚي ػٍٝ أٔٗ "ال يٛصذ حأريش رٚ دالٌت إحصبئيت ٌؤلعشة ػٍٝ لشاس  

 ."ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت

 :اٌفشض اٌثبًٔ -2

إحصبئيت ٌؤلصذلبء ػٍٝ لشاس يٕص اٌفشض اٌزبٔٝ ػٍٝ أٔٗ "ال يٛصذ حأريش رٚ دالٌت 

 ."ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت

 :اٌفشض اٌثبٌث -3

يٕص اٌفشض اٌزبٌذ ػٍٝ أٔٗ "ال يٛصذ حأريش رٚ دالٌت إحصبئيت ٌضِالء اٌؼًّ ػٍٝ 

 ."لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت

 : رىصيف ػيٕخ اٌذساعخ:ساثؼب

لبئّت اعخبيبْ ػٍٝ ٔضالء بؼط اٌفٕبدق اٌخٝ حؼًّ  483لبِج اٌببحزت بخٛصيغ ػذد      

ببؼط اٌّذْ اٌّصشيت، حيذ حُ إحبغت اٌّغخمصٝ ُِٕٙ بطبيؼت أعئٍت اإلعخببٔت، 

%   83.33اعخببٔت بٕغبت  .42ٚوزٌه اٌٙذف ِٓ اٌذساعت. ٘زا ٚلذ ٚسد ٌٍببحزت ػذد 

 ٚلذ صبء حٛصيغ ػيٕت اٌذساعت ػٍٝ إٌحٛ اآلحٝ:حمشيبب ِٓ حضُ اٌؼيٕت اٌّطٍٛبت، 

 ِزغيش إٌىع:  -1

( حٛصيغ ٚحذاث اٌؼيٕت حغب إٌٛع، بّب يذًٌ ػٍٝ أْ اٌؼيٕت 3يؼشض صذٚي سلُ )     

 حّزً ِضخّغ اٌذساعت حّزيال صيذا، حيذ يحخً اٌزوٛس اٌؼذد األوبش ِٓ ٔضالء اٌفٕبدق.

 (1خذوي سلُ )

 إٌىعرىصيغ وحذاد اٌؼيٕخ حغت 
 % ػذد االعزجبٔبد إٌىع

 .... 234 روش

 44.3 3.1 أٔزٝ

 ..3 .42 اإلصّبٌٝ
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 ِزغيش ِغزىي اٌزؼٍيُ: -2

( حٛصيغ ٚحذاث اٌؼيٕت حغب ِغخٜٛ اٌخؼٍيُ ، ٚصبءث ٔغبت 2يؼشض صذٚي سلُ )     

% ِٓ إصّبٌٝ ػذد اٌّبحٛريٓ بّب يذًٌ  11.2اٌّبحٛريٓ اٌحبصٍيٓ ػٍٝ ِؤً٘ ػبي 

اٌؼيٕت ٌّضخّغ اٌذساعت حّزيال صيذا، حيذ يحخً ػذد اٌحبصٍيٓ ػٍٝ ػٍٝ حّزيً 

 ِؤ٘الث ػٍيب اٌشلُ األػٍٝ فٝ اٌّضخّغ اٌّصشٜ.

 (2خذوي سلُ )

 رىصيغ وحذاد اٌؼيٕخ حغت ِغزىي اٌزؼٍيُ

 % ػذد االعزجبٔبد ِغزىي اٌزؼٍيُ

 33.3 .3 دساعبث ػٍيب

 11.2 231 ِؤً٘ ػبٌٝ

 8.3 21 ِؤً٘ ِخٛعػ

 ..3 .42 اإلصّبٌٝ

 ِزغيش فئبد اٌؼّش: -3

( حٛصيغ ٚحذاث اٌؼيٕت حغب فئبث اٌؼّش حٛصيؼب ِخٛاصٔب، 4يؼشض صذٚي سلُ )     

% ِٓ  .8ػبِب أوزش ِٓ  .5، ٚ.2حيذ يّزً إٌضالء اٌزيٓ حخشاٚط أػّبسُ٘ بيٓ 

 حضُ اٌؼيٕت بّب يذًٌ ػٍٝ أْ اٌؼيٕت حّزً ِضخّغ اٌذساعت حّزيال صيذا. 

 (3خذوي سلُ )

 رىصيغ وحذاد اٌؼيٕخ حغت فئبد اٌؼّش
 % ػذد االعزجبٔبد فئبد اٌؼّش )عٕخ(

 23.4 .1 .4ألً ِٓ  -.2

 4..3 343 .3ألً ِٓ  -.4

 34.3 3. .5ألً ِٓ  -.3

 38.3 58 فأوزش  .5

 ..3 .42 األصّبٌٝ

 ِزغيش اٌدٕغيخ: -4

( بيبْ بؼذد اٌّبحٛريٓ حغب اٌضٕغيت، حيذ بٍغج ٔغبت 3يؼشض صذٚي سلُ )     

% ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اٌظشٚف غيش اٌّٛاحيت اٌخٝ  33.33اٌّبحٛريٓ ِٓ غيش اٌّصشييٓ 
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حخؼشض ٌٙب دٚي اٌؼبٌُ ِٓ غٍك اٌحذٚد بغبب اٌضبئحت اٌخٝ يخؼشض ٌٙب اٌؼبٌُ اٌفخشة 

 حخٝ اآلْ. 2.34ِٓ شٙش ديغّبش 

 (4خذوي سلُ  )

 يٕخ حغت اٌدٕغيخرىصيغ وحذاد اٌؼ
 % ػذد االعزجبٔبد اٌدٕغيخ

 ..85 213 ِصشٜ

 1.5 23 ػشبٝ

 4.. 22 أصٕبٝ

 ..3 .42 اإلصّبٌٝ

 :ِميغخ ثبٌّزىعظ اٌحغبثً خبِغب: رأثيش خّبػبد االرصبي ػًٍ لشاس اخزيبس اٌفٕذق

( حأريش وً فمشة ِٓ فمشاث ػٕبصش 1( إٌٝ سلُ )5حؼشض اٌضذاٚي ِٓ سلُ )     

( ػٍٝ لشاس ششاء اٌخذِت  صِالء اٌؼًّ –األصذلبء  –)األعشة  االحصبيصّبػبث 

اٌفٕذليت ِميغت ببٌّخٛعػ اٌحغببٝ ٌىً فمشة، وّب حؼشض اٌّخٛعػ اٌحغببٝ اٌؼبَ، 

 ٚاالٔحشاف اٌّؼيبسٜ ٌىً ػٕصش

 (5خذوي سلُ )

 ػًٍ لشاس اخزيبس اٌفٕذق  رأثيش األعشح
 اٌزشريت اٌّزىعظ اٌحغبثً اٌفمشح َ

 1 4.2.5 أرؼبًِ ِغ اٌفٕذق اٌزي يزفك ػًٍ خىدره أفشاد أعشرً. 1

 3 3.853 رفضيالد أحذ أفشاد أعشرً يّىٓ أْ يؤثش ػًٍ اخزيبسي ٌٍفٕذق. 2

 2 4.154 اٌخجشح اٌغبثمخ ألفشا األعشح رىخهًٕ إًٌ اخزيبس فٕذق دوْ رشدد. 3

 4.435اٌفٕذق = اٌّزىعظ  اٌحغبثً اٌؼبَ ٌزأثيش األعشح ػًٍ لشاس اخزيبس 

 4.214االٔحشاف اٌّؼيبسي ٌزأثيش األعشح ػًٍ لشاس اخزيبس اٌفٕذق = 
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 (6خذوي سلُ )

 رأثيش األصذلبء ػًٍ لشاس اخزيبس اٌفٕذق
 اٌزشريت اٌّزىعظ اٌحغبثً اٌفمشح َ

رؼذد خجشاد أصذلبئً ػٓ اٌفٕبدق ردؼًٍٕ أخزبس فٕذق ِؼيٓ  4

 ثّشىسرهُ.

3.3.8 2 

ِؼٍىِبد ػٓ اٌفٕذق ِٓ صذيك يؼًّ فً لطبع أحصً ػًٍ  5

 اٌفٕبدق.

3.331 1 

 3 3.584 أخزبس اٌفٕذق اٌزي يؼضص صىسرً اٌزهٕيخ ثيٓ أصذلبئً. 6

 3.851اٌّزىعظ اٌحغبثً اٌؼبَ ٌزأثيش األصذلبء ػًٍ لشاس اخزيبس اٌفٕذق  = 

 4.231االٔحشاف اٌّؼيبسي ٌزأثيش األصذلبء ػًٍ لشاس اخزيبس اٌفٕذق = 

 

 (.خذوي سلُ )

 رأثيش صِالء اٌؼًّ ػًٍ لشاس اخزيبس اٌفٕذق
 اٌزشريت اٌّزىعظ اٌحغبثً اٌفمشح َ

رؼذد خجشاد صِالئً فً اٌؼًّ ػٓ اٌفٕبدق ردؼًٍٕ أخزبس فٕذق  .

 ِؼيٓ ثّشىسرهُ.

3.354 2 

أرأوذ ِٓ صِالئً فً اٌؼًّ إرا وبٔذ اٌخذِخ اٌفٕذليخ اٌّمذِخ  8

 رزفك ِغ ّٔظ حيبرً أَ ال.

4.441 1 

 3 3.441 أخزبس اٌفٕذق اٌزي يؼضص صىسرً وِظهشي فً أػيٓ صِالئً. 3

 3.811اٌّزىعظ اٌحغبثً اٌؼبَ ٌزأثيش  صِالء اٌؼًّ ػًٍ لشاس اخزيبس اٌفٕذق= 

 4.323االٔحشاف اٌّؼيبسي ٌزأثيش صِالء اٌؼًّ ػًٍ لشاس اخزيبس اٌفٕذق = 

 

 : اخزبس صحخ فشوض اٌجحثعبدعب

  :اٌفشض األوي اخزجبس صحخ -1

ة ػٍٝ لشاس ػٍٝ أٔٗ "ال يٛصذ حأريش رٚ دالٌت إحصبئيت ٌؤلعش األٚي ص اٌفشضيٕ     

"، فمذ لبِج اٌببحزت  بئصشاء اخخببس ححٍيً اٌخببيٓ، ٚاخخببس ححٍيً ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت

االسحببغ اٌخطٝ اٌبغيػ، ٚاخخببس ححٍيً االٔحذاس اٌخطٝ اٌبغيػ بيٓ اٌّخغيشيٓ، 

 (..3(، )4(، )8ٔخبئش اٌخحٍيً وّب ٘ٝ ِٛظحت ببٌضذاٚي أسلبَ )ٚوبٔج 
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(8خذوي سلُ )  

 أثش األعشح ػًٍ لشاس ششاء اٌخذِخ اٌفٕذليخ

 رحٍيً اٌزجبيٓ
ِغزىي دالٌخ 

 .Sigاالخزجبس 

 F ليّخ

 اٌّحغىثخ

ِزىعظ 

 اٌّشثؼبد

دسخبد 

 اٌحشيخ

ِدّىع 

 اٌّشثؼبد

 ِصذس اٌزجبيٓ

 االٔحذاس 14...1 3 14...1 3384.134 .....

 اٌبٛالٝ 5.184 438 38...  

 اٌخببيٓ اٌىٍٝ 83.8.2 434   

 Fبيّٕب حبٍغ ليّت   3384.134اٌّحغٛبت  F(، أْ ليّت 8يخبيٓ ِٓ صذٚي سلُ )     

(، ِٚغخٜٛ ِؼٕٛيت 438، 3اٌضذٌٚيت )اٌميّت اٌحشصت ٌالخخببس( بذسصبث حشيت )

اٌّحغٛبت أوبش ِٓ اٌميّت اٌحشصت ٌالخخببس؛  F، ٚحيذ أْ ليّت 4.83حبٍغ  5...

فبٌمشاس ٘ٛ سفط فشض اٌؼذَ، ٚلبٛي اٌفشض اٌبذيً اٌزٜ يٕص ػٍٝ أٔٗ "يٛصذ حأريش 

رٚ دالٌت إحصبئيت ٌؤلعشة ػٍٝ لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت". فعال ػٓ رٌه، ٚبّب 

ألً ِٓ ، ٚ٘ٝ (Sig. = 0)يؤوذ سفط فشض اٌؼذَ أْ ليّت ِغخٜٛ اٌذالٌت ٌالخخببس 

. ِٓ ٔبحيت أخشٜ، فئْ ليّت ِؼبًِ االسحببغ ( = 0.05)ِغخٜٛ ِؼٕٛيت االخخببس 

اٌخطٝ اٌبغيػ )ِؼبًِ بيشعْٛ( بيٓ األعشة وّخغيش ِغخمً، ٚلشاس ششاء اٌخذِت 

ٚ٘زا يؤوذ ٚصٛد ػاللت ِٛصبت لٛيت صذا بيٓ  4.3..اٌفٕذليت وّخغيش حببغ بٍغج 

 (.4، صذٚي سلُ )(Sig. = 0)ٜٛ اٌذالٌت حيذ اٌّخغيشيٓ، وّب أْ ٘زا اٌّؼبًِ ِؼٕ

 

 (3خذوي سلُ )

 ِؼبًِ اسرجبط ثيشعىْ ثيٓ األعشح، ولشاس ششاء اٌخذِخ اٌفٕذليخ

 اٌجيبْ اٌّزغيشاد لشاس اٌششاء األعشح

 ِؼبًِ اسحببغ بيشعْٛ لشاس اٌششاء ....3 4.3..

 األعشة 4.3.. ....3

 ِغخٜٛ دالٌت االخخببس لشاس اٌششاء  .....

Sig.  ..... األعشة 

 حضُ اٌؼيٕت لشاس اٌششاء .42 .42

 األعشة .42 .42
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% ِٓ  44، ٚ٘زا يؼٕٝ أْ 44..فعال ػّب عبك، فئْ ليّت ِؼبًِ اٌخحذيذ حبٍغ      

اٌخغيشاث اٌخٝ ححذد ٌٍّخغيش اٌخببغ )لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت( حؼضٜ إٌٝ اٌخغيشاث 

)ِخغيش األعشة(، بّب يؼٕٝ أْ إٌّٛرس اٌّمذس ٌٗ لذسة اٌخٝ ححذد ٌٍّخغيش اٌّغخمً 

% ِٓ ٘زٖ اٌخغيشاث اٌخٝ ححذد ٌٍّخغيش اٌخببغ حشصغ إٌٝ ػٛاًِ  1حٕبؤيت ػبٌيت، بيّٕب 

 اٌصذفت )ػٛاًِ ػشٛائيت غيش لببٍت ٌٍخحىُ(.

(14خذوي سلُ )  

 رمذيش ِؼبٌُ ّٔىرج االٔحذاس اٌخطً اٌجغيظ

ششاء اٌخذِخ اٌفٕذليخ وّزغيش ربثغ ثيٓ األعشح وّزغيش ِغزمً، ولشاس  
ِغزىي دالٌخ 

 .Sigاالخزجبس 

 ِؼبٌُ إٌّىرج 1 0 اٌخطأ اٌّؼيبسي tاخزجبس 

 رببج االٔحذاس 3.3.. -  0.053 3.055- 0.002

 ِؼبًِ االٔحذاس  488.. 0.015 64.682 0.000

ٌّؼٕٛيت  t( ػٍٝ حمذيشاث ِؼبٌُ ّٔٛرس االٔحذاس، ِغ اخخببس .3يحخٜٛ صذٚي سلُ )     

، ٚليّت ِؼبًِ االٔحذاس (0 = - 0.161)ِؼبٌُ إٌّٛرس، حيذ وبٔج ليّت رببج االٔحذاس 

(1 = 0.988):ٌٝٚبٕبء ػٍٝ رٌه، فئْ ّٔٛرس االٔحذاس اٌّمذس يىْٛ وبٌخب . 

xy 988.0161.0 


 

اٌّؼبدٌت اٌّمذسة ٌؼاللت االٔحذاس بيٓ اٌّخغيش اٌّغخمً حيذ يّىٓ اعخخذاَ ٘زٖ      

)األعشة(، ٚاٌّخغيش اٌخببغ )لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت( ٌخمذيش ليّت اٌّخغيش اٌخببغ ِخٝ 

( يفغش ِؼٕٛيت ّٔٛرس .3ػٍّج ليّت اٌّخغيش اٌّغخمً. فعال ػٓ رٌه فئْ صذٚي سلُ )

 .0 ،1ٌّؼٍّخٝ إٌّٛرس  (Sig. = 0)االٔحذاس، حيذ 

  :اخزجبس صحخ اٌفشض اٌثبًٔ -2

ػٍٝ أٔٗ "ال يٛصذ حأريش رٚ دالٌت إحصبئيت ٌؤلصذلبء ػٍٝ لشاس  يٕص اٌفشض اٌزبٔٝ     

ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت"، فمذ لبِج اٌببحزت  بئصشاء اخخببس ححٍيً اٌخببيٓ، ٚاخخببس ححٍيً 

االسحببغ اٌخطٝ اٌبغيػ ، ٚاخخببس ححٍيً االٔحذاس اٌخطٝ اٌبغيػ بيٓ اٌّخغيشيٓ، ٚوبٔج 
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 (.34(، )32(، )33اٚي أسلبَ )ٔخبئش اٌخحٍيً وّب ٘ٝ ِٛظحت ببٌضذ

(11خذوي سلُ )  

 أثش األصذلبء ػًٍ لشاس ششاء اٌخذِخ اٌفٕذليخ

 رحٍيً اٌزجبيٓ

ِغزىي دالٌخ 

 .Sigاالخزجبس 

 F ليّخ

 اٌّحغىثخ

ِزىعظ 

 اٌّشثؼبد

دسخبد 

 اٌحشيخ

ِدّىع 

 اٌّشثؼبد

 ِصذس اٌزجبيٓ

 االٔحذاس 54.854 3 54.854 8.5.348 .....

 اٌبٛالٝ 4...22 438 4....  

 اٌخببيٓ اٌىٍٝ 83.8.2 434   

 Fبيّٕب حبٍغ ليّت  8.5.348اٌّحغٛبت  F(، أْ ليّت 33يخبيٓ ِٓ صذٚي سلُ )     

(، ِٚغخٜٛ ِؼٕٛيت 438، 3اٌضذٌٚيت )اٌميّت اٌحشصت ٌالخخببس( بذسصبث حشيت )

اٌّحغٛبت أوبش ِٓ اٌميّت اٌحشصت ٌالخخببس؛  F، ٚحيذ أْ ليّت 4.83حبٍغ  5...

فبٌمشاس ٘ٛ سفط فشض اٌؼذَ، ٚلبٛي اٌفشض اٌبذيً اٌزٜ يٕص ػٍٝ أٔٗ "يٛصذ حأريش 

رٚ دالٌت إحصبئيت ٌؤلصذلبء ػٍٝ لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت ". فعال ػٓ رٌه، ٚبّب 

٘ٝ ألً ِٓ (، Sig. = 0ٚيؤوذ سفط فشض اٌؼذَ أْ ليّت ِغخٜٛ اٌذالٌت ٌالخخببس )

(. ِٓ ٔبحيت أخشٜ، فئْ ليّت ِؼبًِ االسحببغ = 0.05ِغخٜٛ ِؼٕٛيت االخخببس )

اٌخطٝ اٌبغيػ )ِؼبًِ بيشعْٛ( بيٓ األصذلبء وّخغيش ِغخمً، ٚلشاس ششاء اٌخذِت 

ٚ٘زا يؤوذ ٚصٛد ػاللت ِٛصبت لٛيت  بيٓ  855..اٌفٕذليت وّخغيش حببغ بٍغج 

 (.32(، صذٚي سلُ )Sig. = 0ٕٜٛ اٌذالٌت حيذ )اٌّخغيشيٓ، وّب أْ ٘زا اٌّؼبًِ ِؼ

 (12خذوي سلُ )

 ِؼبًِ اسرجبط ثيشعىْ ثيٓ األصذلبء، ولشاس ششاء اٌخذِخ اٌفٕذليخ

 اٌجيبْ اٌّزغيشاد لشاس اٌششاء األصذلبء

 ِؼبًِ اسحببغ بيشعْٛ لشاس اٌششاء ....3 855..

 األصذلبء 855.. ....3

االخخببسِغخٜٛ دالٌت  لشاس اٌششاء  .....  

Sig.  ..... األصذلبء 

 حضُ اٌؼيٕت لشاس اٌششاء .42 .42

 األصذلبء .42 .42
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% ِٓ  14، ٚ٘زا يؼٕٝ أْ  14..فعال ػّب عبك، فئْ ليّت ِؼبًِ اٌخحذيذ حبٍغ      

اٌخغيشاث اٌخٝ ححذد ٌٍّخغيش اٌخببغ )لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت( حؼضٜ إٌٝ اٌخغيشاث 

اٌخٝ ححذد ٌٍّخغيش اٌّغخمً )ِخغيش األصذلبء(، بّب يؼٕٝ أْ إٌّٛرس اٌّمذس ٌٗ لذسة 

% ِٓ ٘زٖ اٌخغيشاث اٌخٝ ححذد ٌٍّخغيش اٌخببغ حشصغ إٌٝ  21حٕبؤيت صيذة، بيّٕب 

 ػٛاًِ اٌصذفت )ػٛاًِ ػشٛائيت غيش لببٍت ٌٍخحىُ(.

(13خذوي سلُ )  

 رمذيش ِؼبٌُ ّٔىرج االٔحذاس اٌخطً اٌجغيظ

 ثيٓ األصذلبء وّزغيش ِغزمً، ولشاس ششاء اٌخذِخ اٌفٕذليخ وّزغيش ربثغ
ِغزىي دالٌخ 

 .Sigاالخزجبس 

 ِؼبٌُ إٌّىرج 1 o اٌخطأ اٌّؼيبسي tاخزجبس 

 رببج االٔحذاس 6.320 -  0.325 19.473 - 0.000

 ِؼبًِ االٔحذاس  2.434 0.080 29.413 0.000

ٌّؼٕٛيت  t( ػٍٝ حمذيشاث ِؼبٌُ ّٔٛرس االٔحذاس، ِغ اخخببس 34يحخٜٛ صذٚي سلُ )     

 ، ٚليّت ِؼبًِ االٔحذاس(0 = - 6.320)ِؼبٌُ إٌّٛرس، حيذ وبٔج ليّت رببج االٔحذاس 

(1 = 2.349):ٌٝٚبٕبء ػٍٝ رٌه، فئْ ّٔٛرس االٔحذاس اٌّمذس يىْٛ وبٌخب . 

xy 349.2320.6 


 

حيذ يّىٓ اعخخذاَ ٘زٖ اٌّؼبدٌت اٌّمذسة ٌؼاللت االٔحذاس بيٓ اٌّخغيش اٌّغخمً      

)األصذلبء(، ٚاٌّخغيش اٌخببغ )لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت( ٌخمذيش ليّت اٌّخغيش اٌخببغ 

( يفغش ِؼٕٛيت 34ِخٝ ػٍّج ليّت اٌّخغيش اٌّغخمً. فعال ػٓ رٌه فئْ صذٚي سلُ )

 .0  ،1( ٌّؼٍّخٝ إٌّٛرس Sig. = 0ّٔٛرس االٔحذاس، حيذ )

  :اخزجبس صحخ اٌفشض اٌثبٌث -3

ػٍٝ أٔٗ "ال يٛصذ حأريش رٚ دالٌت إحصبئيت ٌضِالء اٌؼًّ ػٍٝ  يٕص اٌفشض اٌزبٌذ     

لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت"، فمذ لبِج اٌببحزت بئصشاء اخخببس ححٍيً اٌخببيٓ، ٚاخخببس 

ححٍيً االسحببغ اٌخطٝ اٌبغيػ، ٚاخخببس ححٍيً االٔحذاس اٌخطٝ اٌبغيػ بيٓ اٌّخغيشيٓ، 

 (..3(، )35(، )33ضذاٚي أسلبَ )ٚوبٔج ٔخبئش اٌخحٍيً وّب ٘ٝ ِٛظحت ببٌ
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 (14خذوي سلُ )

 أثش صِالء اٌؼًّ ػًٍ لشاس ششاء اٌخذِخ اٌفٕذليخ

 رحٍيً اٌزجبيٓ
ِغزىي دالٌخ 

 .Sigاالخزجبس 

 F ليّخ

 اٌّحغىثخ

ِزىعظ 

 اٌّشثؼبد

دسخبد 

 اٌحشيخ

ِدّىع 

 اٌّشثؼبد

 ِصذس اٌزجبيٓ

 االٔحذاس .3..54 3 .3..54 823.382 .....

 اٌبٛالٝ .22.83 438 12...  

 اٌخببيٓ اٌىٍٝ 83.8.2 434   

 Fبيّٕب حبٍغ ليّت  821.482اٌّحغٛبت  F(، أْ ليّت 33يخبيٓ ِٓ صذٚي سلُ )      

(، ِٚغخٜٛ ِؼٕٛيت 438، 3اٌضذٌٚيت )اٌميّت اٌحشصت ٌالخخببس( بذسصبث حشيت )

اٌّحغٛبت أوبش ِٓ اٌميّت اٌحشصت ٌالخخببس؛  F، ٚحيذ أْ ليّت 4.83حبٍغ  5...

فبٌمشاس ٘ٛ سفط فشض اٌؼذَ، ٚلبٛي اٌفشض اٌبذيً اٌزٜ يٕص ػٍٝ أٔٗ "يٛصذ حأريش 

رٚ دالٌت إحصبئيت ٌضِالء اٌؼًّ ػٍٝ لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت". فعال ػٓ رٌه، 

، ٚ٘ٝ ألً (Sig. = 0ٚبّب يؤوذ سفط فشض اٌؼذَ أْ ليّت ِغخٜٛ اٌذالٌت ٌالخخببس )

(. ِٓ ٔبحيت أخشٜ، فئْ ليّت ِؼبًِ االسحببغ = 0.05ِٓ ِغخٜٛ ِؼٕٛيت االخخببس )

اٌخطٝ اٌبغيػ )ِؼبًِ بيشعْٛ( بيٓ صِالء اٌؼًّ وّخغيش ِغخمً، ٚلشاس ششاء 

ٚ٘زا يؤوذ ٚصٛد ػاللت ِٛصبت لٛيت  بيٓ  834..اٌخذِت اٌفٕذليت وّخغيش حببغ بٍغج 

 (.35(، صذٚي سلُ )Sig. = 0اٌّؼبًِ ِؼٕٜٛ اٌذالٌت حيذ )اٌّخغيشيٓ، وّب أْ ٘زا 

 (15)  خذوي سلُ

 ِؼبًِ اسرجبط ثيشعىْ ثيٓ صِالء اٌؼًّ، ولشاس ششاء اٌخذِخ اٌفٕذليخ

 اٌجيبْ اٌّزغيشاد لشاس اٌششاء صِالء اٌؼًّ 

 ِؼبًِ اسحببغ بيشعْٛ لشاس اٌششاء ....3 834..

 صِالء اٌؼًّ 834.. ....3

 ِغخٜٛ دالٌت االخخببس لشاس اٌششاء  .....

Sig.  ..... ًّصِالء اٌؼ 

 حضُ اٌؼيٕت لشاس اٌششاء .42 .42

 صِالء اٌؼًّ .42 .42
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% ِٓ  12، ٚ٘زا يؼٕٝ أْ  12..فعال ػّب عبك، فئْ ليّت ِؼبًِ اٌخحذيذ حبٍغ      

اٌخغيشاث اٌخٝ ححذد ٌٍّخغيش اٌخببغ )لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت( حؼضٜ إٌٝ اٌخغيشاث 

اٌخٝ ححذد ٌٍّخغيش اٌّغخمً )ِخغيش صِالء اٌؼًّ(، بّب يؼٕٝ أْ إٌّٛرس اٌّمذس ٌٗ 

% ِٓ ٘زٖ اٌخغيشاث اٌخٝ ححذد ٌٍّخغيش اٌخببغ حشصغ إٌٝ  28لذسة حٕبؤيت صيذة، بيّٕب 

 ػٛاًِ اٌصذفت )ػٛاًِ ػشٛائيت غيش لببٍت ٌٍخحىُ(.

 (16خذوي سلُ )

 رمذيش ِؼبٌُ ّٔىرج االٔحذاس اٌخطً اٌجغيظ

 ثيٓ صِالء اٌؼًّ وّزغيش ِغزمً، ولشاس ششاء اٌخذِخ اٌفٕذليخ وّزغيش ربثغ
ِغزىي دالٌخ 

 .Sigاالخزجبس 

 ِؼبٌُ إٌّىرج 1 o اٌخطأ اٌّؼيبسي tاخزجبس 

 رببج االٔحذاس 6.222 -  0.330 18.875 - 0.000

 ِؼبًِ االٔحذاس  2.325 0.081 28.662 0.000

 t( ػٍٝ حمذيشاث ِؼبٌُ ّٔٛرس االٔحذاس، ِغ اخخببس .3يحخٜٛ صذٚي سلُ )     

(، ٚليّت 0= - 6.222ٌّؼٕٛيت ِؼبٌُ إٌّٛرس، حيذ وبٔج ليّت رببج االٔحذاس )

(. ٚبٕبء ػٍٝ رٌه، فئْ ّٔٛرس االٔحذاس اٌّمذس يىْٛ 1= 2.325ِؼبًِ االٔحذاس )

 وبٌخبٌٝ:

xy 325.2220.6 


 

حيذ يّىٓ اعخخذاَ ٘زٖ اٌّؼبدٌت اٌّمذسة ٌؼاللت االٔحذاس بيٓ اٌّخغيش اٌّغخمً      

ٕذليت( ٌخمذيش ليّت اٌّخغيش اٌخببغ )صِالء اٌؼًّ(، ٚاٌّخغيش اٌخببغ )لشاس ششاء اٌخذِت اٌف

( يفغش ِؼٕٛيت 1.ِخٝ ػٍّج ليّت اٌّخغيش اٌّغخمً. فعال ػٓ رٌه فئْ صذٚي سلُ )

 . ،1.( ٌّؼٍّخٝ إٌّٛرس Sig. = 0ّٔٛرس االٔحذاس، حيذ )
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 :رحٍيً ٔزبئح اٌجحث عبثؼب: 

 :أهّهب فً اآلرًأظهش اٌزحٍيً اإلحصبئً ٌّزغيشاد اٌجحث اٌؼذيذ ِٓ إٌزبئح يزّثً 

ِميغخ ثبٌّزىعظ  )أ( أثش خّبػبد االرصبي ػًٍ لشاس ششاء اٌخذِخ اٌفٕذليخ

 :اٌحغبثً

لبِج اٌببحزت ببعخخذاَ اٌّخٛعػ اٌحغببٝ ٌؼٕبصش صّبػبث االحصبي ٌبيبْ أّ٘يت      

وً ػٕصش ِٓ ػٕبصش٘ب ِٓ حيذ ِذٜ حأريشٖ فٝ لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت، حيذ 

 ّشحبت األٌٚٝ ِٓ حيذ حأريش٘ب ػٍٝ لشاس اٌششاء ٌٍخذِت اٌفٕذليت احخٍج األعشة اٌ

، ٚيأحٝ فٝ اٌّشحبت اٌزبٔيت وً ِٓ ِخغيشٜ األصذلبء، (45..3)بّخٛعػ حغببٝ 

 اٌخشحيب.( ػٍٝ 5/4.833(، )5/4.853ٚصِالء اٌؼًّ بّخٛعطيٓ حغببييٓ )

 ٔزبئح رحٍيً االسرجبط  اٌخطً اٌجغيظ ثيٓ ِزغيشاد اٌجحث:  )ة(

 أظٙشث ٔخبئش اٌذساعت ػاللبث االسحببغ بيٓ ِخغيشاث اٌبحذ ػٍٝ إٌحٛ اٌخبٌٝ:

( بيٓ ِخغيش األعشة، ِٚخغيش لشاس 4.3..* حٛصذ ػاللت اسحببغ ِٛصبت لٛيت صذا )

 ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت.

( بيٓ ِخغيش األصذلبء، ِٚخغيش لشاس 855..* حٛصذ ػاللت اسحببغ ِٛصبت لٛيت )

 يتششاء اٌخذِت اٌفٕذل

( بيٓ ِخغيش صِالء اٌؼًّ، ِٚخغيش لشاس 834..* حٛصذ ػاللت اسحببغ ِٛصبت لٛيت  )

 ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت.

ٚبٕبء ػٍٝ ِب عبك فئْ ِخغيش األعشة ٘ٛ األوزش اسحببغب، ٚببٌخبٌٝ األوزش حأريشا فٝ 

  لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت، ٚاحخً وً ِٓ ِخغيش األصذلبء، ِٚخغيش صِالء اٌؼًّ

 ِؼب اٌّشحبت اٌزبٔيت.

 ( ٔزبئح رحٍيً ػاللبد االٔحذاس اٌخطً اٌجغيظ  ثيٓ ِزغيشاد اٌجحث:خـ)

( اآلحٝ ِؼبدالث االٔحذاس اٌخطٝ اٌبغيػ اٌّمذسة بيٓ 31بيّٕب يؼشض صذٚي سلُ )     

ِخغيشاث صّبػبث االحصبي وً ػٍٝ حذة وّخغيش ِغخمً، ٚلشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت 

 وّخغيش حببغ.
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 (.1خذوي سلُ )

 ِؼبدالد االٔحذاس اٌخطً اٌجغيظ اٌّمذسح

 ثيٓ ِزغيشاد اٌدّبػبد اٌّشخؼيخ، ولشاس ششاء اٌخذِخ اٌفٕذليخ
 ِؼبدٌخ االٔحذاس اٌّمذسح ِزغيشاد ػاللخ االٔحذاس َ

ػاللت االٔحذاس اٌخطٝ بيٓ ِخغيش األعشة، ٚلشاس  3

xy ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت 988.0161.0 


 

ػاللت االٔحذاس اٌخطٝ بيٓ ِخغيش األصذلبء،  2

xy ٚلشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت 349.2320.6 


 

ػاللت االٔحذاس اٌخطٝ بيٓ ِخغيش صِالء اٌؼًّ،  4

xy ٚلشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت 325.2220.6 


 

 

 :ثبِٕب: رىصيبد اٌجحث

األعشة اٌّصشيت اٌخٝ ِبصاٌج حٛصيٗ حّالث اإلػالْ ٚاٌخشٚيش ٚاٌذػبيت إٌٝ  -3

اٌّىْٛ اٌشئيظ ٌٍّضخّغ اٌّصشٜ ٚاٌخٝ يشصغ إٌيٙب احخبر ِؼظُ اٌمشاساث اٌخبصت 

 .بأفشاد٘ب

اال٘خّبَ ببألصذلبء ٚصِالء اٌؼًّ ألُٔٙ ِٓ أوزش اٌضّبػبث اٌّشصؼيت حأريشا،  -2

 .ِٚصذس ٌٍّؼٍِٛت ػٕذ احخبر لشاس اٌششاء ٌٍؼّيً

حضؼً سظب اٌؼّيً فٝ لّت أٌٚٛيبحٙب ٚا٘خّبِبحٙب ألْ اٌؼّيً ػٍٝ إداسة اٌفٕذق أْ  -4

يؼخبش عفيشا ٌٙب ٚٚعيٍت إػالْ ِخحشوت ٌٙب أرش٘ب اٌٛاعغ فٝ اٌخشٚيش ٌٙزا اٌفٕذق ِٓ 

 خالي إػبدة اٌخؼبًِ ِغ اٌفٕذق، ٚوزا اٌخٛصيت ٌآلخشيٓ ٌٍخؼبًِ ِؼٗ.
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