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 المستخلص

التدريب لمتسويق  و متمثاًل بأبعاده ) نشر المعمومات التسويقية , التسويق الداخميموضوع  بحثال اتناول هذ 
متمثمة بأبعادها )  سموك المواطنة التنظيميةوأثره في  الدعم االداري (و ثقافة الخدمة, و  ,الحوافزو ,  الداخمي 
اختبار ودراسة  ةحثابال تتبنولقد  , ( الكياسةو , طوعية المشاركة و  الضمير الحي ,و روح التسامح , و االيثار, 

التكنولوجية التي تعد من لجامعة ا اال وهي كاديمي مهم خاصة في مجال التكنولوجيا أموقع في مستوى المتغيرين 
 اً تدريسي( 140عمى عينة مكونة من ) بحث, وطبق الالخدمات التعميمية  قطاع اقدم الجامعات التخصصية في

 اً تدريسي ( 1363البالغ ) من اصل المجتمع  ربعة عشر قسمًا عمميًا في الجامعة التكنولوجيةأفي  وتدريسية 
أداة رئيسة لجمع البيانات  ةواستخدم االستبان,  تحميمي الالوصفي واعتمد البحث الحالي المنهج  .وتدريسية  

ى . وقد سعجامعة الشخصية وبعض التقارير السنوية الخاصة بال والمالحظة والمعمومات فضاًل عن المقابالت
, بحثال يالختبار عدد من الفرضيات الرئيسة والفرعية المتعمقة بعالقات االرتباط وعالقات التأثير بين متغير  البحث

الرئيسة وذلك لإلجابة عن  ي  البحثمتغير  زاءإ  العممية  ألقساملاستجابات عينة البحث بين المعنوية وكذلك الفروق 
ان والوصول إلى األهداف الموضوعة. وألجل معالجة البيانات والمعمومات استع بحثالتساؤالت المتعمقة بمشكمة ال

و النسب المئوية, و االنحراف المعياري,  و العديد من األساليب اإلحصائية وهي: )الوسط الحسابي,ب الباحث
و   (Simple Regression)معامل االنحدار البسيط  و,(Spearman)معامل ارتباط الرتب   التحديد معامل,

(R2),  اختبار وf)  )نيالرئيس نيمن بينها ارتفاع مستوى المتغير  لنتائجإلى مجموعة من ا بحث. ولقد توصل ال  (
المبحوثة, ووجود عالقات ارتباط معنوية فيما  قسام العممية في األ التنظيمية (التسويق الداخمي , و سموك المواطنة 

, و هذه النتائج جاءت متطابقة مع ظيمية نسموك المواطنة التفي  لمتسويق الداخميووجود أثر معنوي  ,مابينه
 فرضيات البحث .

 
 


