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َيْرفَِع اللَُّه الَِّذيَن آََمُنوا ِمْنُكْم وَالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت  " 

 )11( المجادلة " وَاللَُّه بَِما َتْعَمُلوَن خَبِيرٌ 

  صدق اهللا العظيم

  

من اجتهد فـأصاب فـله أجران  " :عليه و سلم  اهللاقـال صلى  

  )رواه البخاري" (احدأجر و ومن اجتهد فـأخطأ فـله  
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  : الملخص

ببسكرة حنو مفهوم التسويق الداخلي  الربانيسبموظفي مؤسسة البسكرية لالمسنت التعرف على تصورات  إىلهدفت هذه الدراسة 

حمل ملؤسسة با اإلدارينيموظف من املوظفني )45(عينة عشوائية مكونة من  اشتملت الدراسة.لديهم اإللتزام التنظيمييف  وأثره

  . لدراسةا

،اختبار التوزيع حتليل االحندار املتعددحندار،معامل االانات على مقاييس اإلحصاء الوصفي،واعتمادنا يف التحليل اإلحصائي للبي

  ..الطبيعي،معامل الثبات،وصدق احملك

متوسط،ومستوى  مستوى توفر التسويق الداخلي يف املؤسسة حمل الدراسة جاء مبستوى :توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها

االلتزام التنظيمي جاء أيضا مبستوى متوسط، حيث توصلنا كذلك إىل أن هناك أثر ذو داللة إحصائية ملتغري التسويق الداخلي  

وعند حبث أثر كل بعد من أبعاد التسويق الداخلي على حنو مستقل على االلتزام التنظيمي .كمجموعة على االلتزام التنظيمي

الربامج التدريبية،عملية احلوافز واملكافآت،فرق العمل الدعم اإلداري،املعلومات (ناك أثر للمتغرياتللمؤسسة،وجدنا أن ه

على االلتزام التنظيمي باملؤسسة،ومن جهة أخرى وجدنا انه اليوجد اثر ذو داللة ) التسويقية،االتصال الداخلي

  .على االلتزام التنظيمي باملؤسسة) التمكني(إحصائية،للمتغري

  :عدة توصيات من بينها إىلالدراسة  خلصت

 .أبعادهاتويل اهتماما اكرب بعملية التسويق الداخلي وان تتبناها بكل  أنجيب على املؤسسة 

 ألجل،وتعمل على تفعيلها اإلبداعية وأفكارهمالفكرية  بأصوهلاوفعالية قدر�ا وطاقتها البشرية  أمهيةتدرك  أناملؤسسة  جيب على

 .التفوق والتميز

  .واكتشاف مواهبهم اجلديدة أفكارهم إظهار إىلالفرص بتمكني املوظفني قد يؤدي  تاحةإ 

  .التسويق الداخلي،االلتزام التنظيمي،البسكرية لالمسنت:الكلمات املفتاحية
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Résumé: 

 The aim of this study was to identify the perceptions of the military personnel Cement by the 

branis with a ball of Toward the concept of inbound marketing and its impact on their 

regulatory compliance.the study included Random sample of Composed of (45) administrative 

staff of the institution in guestion. 

We rely on statistical data analysis on meta-statistical measures, gression coefficient, multi-

regression analysis, natural distribution test, stability coefficient and،reliability،of،the،test.. 

The study reached several results, the most important of which is the level of the internal 

marketing availability in the study organization, which was also at a moderate level. We have 

also found that there is a statistically significant impact of the internal marketing variable as a 

group on regulatory compliance.when examining the impact of each dimension of internal 

marketing independantly on the organizational commitment of the organization, we found that 

there is an impact on variables (training programs, incentives and rewards process, teams, 

administrative support, marketing information, internal communication) On organizational 

commitment to the organization, on the other hand, we found that there is no statistically 

significant effect of the variable (enabling) on organizational commitment،to،the،organization 

The study has reached several recommendations, including:. The organization must pay more 

attention to the marketing process، And to adopt it in all its dimensions. The organization must 

recognize the importance and effectiveness of its human capacity and energy Its intellectual 

origins and creative ideas, and it works to enable them to excel and distinguish. Opportunities 

enabled By enabling employees can lead to their ideas being demonstrated and new talents 

discovered. 

Key words: Internal marketing, regulatory compliance, and military cement.
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   :وعرفانشكر 

رب اوزغني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك "

  - 19- النمل " الصالحين

الذي تعجز  إىلهو، إىلالذي ال اله  إىل،وأخريا أوالمن له الفضل  إىلهذا العمل املتواضع، إل�اءا وموفقنا خالقنا وموالن إىل

  .شكرا ومحدا،ينبغي جلالل وجهك ولعظيم سلطانك الكلمات عن محده وشكره،فيا رب لك احلمد كما

  "اليشكر اهللا من ال يشكر الناس"يقول نبينا الكرمي صلى اهللا عليه وسلم

 وأفكاره توجيهاته ونصائحه القيمة وعلىبوله اإلشراف على هذه املذكرة على ق قريشي محمد لدكتوراخص بالشكر والتقدير :اذا

 .اليت استفدنا منها

 .يف مشواري الدراسي أساتذيتكل من   إىل

 .علوم التسيري جبامعة بسكرةلعلوم االقتصادية،والتجارية،و كلية ا  موظفيمجيع  إىل

  .ة البسكرية لالمسنت،ومن سامهوا يف تسهيل إكمال الدراسةموظفي مؤسس إىل
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  :اإلهداء

 ..والداي اهدي عملي هذا املتواضع إىلقبل كل شيء وقبل كل من يستحق 

  .أيباحلياة ومن بعده ال حياة يل  إىلالشيء، أنابدو�ا  أميقطعة من اجلنة  إىل

  .،وعزيتقويت أخيزكرياء  إىل

  .مروى،فاطمة الزهراء،خولة،ليلى سنديدويت و أخوايت،ق إهدائيهلن 

  .خري الدين زوجي،رفيق احلياة إىل

  .جواد،أيوب،سراج من جيملون احلياة بضحكتهم إىل

جلنة فقيديت ورفيقيت،شهيدة املرض،رمحة اهللا عروس امعروف  آيةعملي هذا، أهديك،لكين لألحياء منهم باإلهداءنستمر عادة 

  .عليها

  .ناديةمارية،ئشة،صديقايت بثينة،عا إىل

  .طيباينعائليت،معروف،جنيحي، إىل

...ولكل من يعرفين
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  المقدمة                                                                                                      
 

1 
 

  

  :المقدمة

شهد القرن الواحد والعشرين حتوالت عاملية كبرية ومنو متصاعد من املنافسة واملزيد من التطورات التكنولوجية املتصاعدة وعوملة 

من أهم العوامل اليت تعمل على الشركات وهذا يضع حتديات كبرية أمام الشركات لتعمل على تطوير أدائها وحتسني خدما�ا و 

 .حتقيق ذلك هو االحتفاظ مبوظفني على مستوى عال من الكفاءة وااللتزام للمنظمة

. إىل خمرجات املدخالتاحملرك األساسي لكل النشاطات اليت تنتج عنها حتويل وهي  تعترب املوارد البشرية من أهم موارد املنظمة،

والنشاطات واملوارد املتاحة واآلالت، إال أن العنصر اإلنساين يعترب أهم هذه  ألعمالكااملنظمة تشمل عناصر متعددة   إنومع 

ومهما بلغت املنظمة من التطور يف تصميمها ،فهو الذي ينظم ويوزع األعمال ويوفر املوارد ويستخدمها .العناصر على اإلطالق

فشل بسبب تعيينها ألفراد غري مناسبني أو لعدم قدر�ا على للهيكل التنظيمي وخطوط اإلنتاج ونظم الرقابة، إال أن املنظمة قد ت

  . حتفيز موظفيها لتحقيق أهدافها

يكمن سر بقاء املؤسسات يف عمالئها من خالل احملافظة على والئهم وتلبية رغبا�م،وهذا لتحقيق رضا العمالء من خالل 

عاملني باملؤسسة وتقدمي املنافع واخلدمات هلم والعمل على رفع التسويق اخلارجي، وال يكون ذلك إال من خالل االهتمام باألفراد ال

 . قدر�م ومهار�م ومن مث حتسني مستوى أدائهم وأكثر إىل االستثمار فيهم

جناح املنظمات مل يعد يعتمد على تطوير منتجات خبصائص وأسعار و ترويج فقط بل أصبح يتوقف على قدرة املنظمات على  إن

، وكذلك االهتمام بواقعها  وإرضاءهمنا حقيقيا مبجموعة من القيم اليت تعكس أمهية العمالء و خدمتهم أن تبذل جهدا و إميا

الداخلي من تطوير معارف العاملني وتنمية مهارا�م يف جمال خدمة العمالء على حنو متميز ،واملفهوم احلديث الذي أصبح يعاجل 

 . ذلك هو مفهوم التسويق الداخلي

اخلي من املفاهيم التسويقية احلديثة والذي ظهر يف الثمانيات من القرن العشرين حملاكاة التسويق التقليدي يعد التسويق الد

وسحب العالقة بني املنظمة والعمالء على العالقة بني العاملني فكما حتاول املنظمات تقدمي األفضل لعمالئها حتاول بنفس الوقت 

رتبط باملورد البشري مباشرة،و ميثل توجها اسرتاتيجيا قائما بذاته، م هور التسويق الداخليتسهيل وبناء العالقة مع العاملني،فيعد ظ

  .إذ أن آثاره شاملة لكثري من األنشطة التسويقية الداخلية واخلارجية

اليت ميكن اعتبارها لدى األفراد،حيث تعترب من أهم العوامل " النفسية"وترتبط مواضيع االلتزام التنظيمي ارتباطا وثيقا بالسيكولوجية 

 للمنظمات من البدمن املؤشرات االجيابية وهي مبثابة مقياس ملدى فاعلية أداء األفراد،

بالثقة فيما بينهم تتميز  األفرادأن �تم بالروح املعنوية لألفراد الذين يعملون �ا ويقصد بالروح املعنوية املزاج السائد بني مجاعة من 

  شعورهم بااللتزام ملنظما�م واالستعداد والعمل من اجل حتقيق أهداف املنظمةوباألدوار اليت يلعبو�ا وب

إن االهتمام بااللتزام التنظيمي والذي يعترب الوفاء واإلخالص للمنظمة من أسباب أو أسس جناح املؤسسة يف سوق العمل،الن 

  .لظروف اليت قد متر �ا املنظمةاملنظمة تكتسب عناصر بشرية متتلك القدرة على تطوير العمل وتنميته رغم كل ا

برامج التدريب والتطوير،فرق (ويف موضوعنا هذا سوف حناول تسليط الضوء على اثر التسويق الداخلي بأبعاده

على االلتزام التنظيمي مبؤسسة )العمل،التمكني،املعلومات التسويقية،الدعم اإلداري،االتصال الداخلي،عملية احلوافز واملكافآت
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على تساؤالته واختبار مدى صالحية منوذجه  واإلجابةولتحقيق أهداف هذا املوضوع .بسكرة-مسنتالبسكرية لال

  :فصول وهي أربعةوفرضياته،تضمنت خطة هذا املوضوع 

 أمالعرض منهجية البحث، األولخصص مبحثني  إىلتناولنا فيه منهجية البحث والدراسات السابقة،ومت تقسيمه :األولالفصل 

  .قمنا فيه بعرض الدراسات السابقة املتعلقة باملتغريين حمل الدراسةاملبحث الثاين 

  .العام لتسويق الداخلي اإلطارخصص لدراسة :الفصل الثاين

  .تناولنا فيه املتغري الثاين االلتزام التنظيمي والعالقة النظرية اليت تربط املتغيريين،التسويق الداخلي وااللتزام التنظيمي:الفصل الثالث

  .الدراسة امليدانية واختبار الفرضياتلرابع خصص لتحليل نتائج الفصل ا
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    :تمهيد 

حناول من خالل هذا الفصل توضيح منهجية حبثنا هذا،حيث نبدأ بطرح اإلشكالية الرئيسية مث بعد ذلك نتطرق إىل أمهية البحث  

مجع البيانات واملعلومات ،مث نقوم بشرح منهجية البحث  وأساليب،ت، ومنوذجه، التعريفات اإلجرائيةوأهدافه،فرضيا

املستخدمة يف حتليل  اإلحصائية األساليبخمتلف جانب عرض  إىلبحث وصدق ثبا�ا،هذا ال أداةوحدوده،جمتمعه وعينته،

  .البيانات

  .وحتديد جمال االستفادة منهااملتعلقة باملتغريين حمل البحث، الدراسات السابقة أهمذلك سنقوم بعرض  إىل إضافة

  :كل هذا من خالل املبحثني التاليني  إىلوسيتم التطرق 

I-1 منهجية البحث 

I-2 لدراسات السابقةا  
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I-1 منهجية البحث  

I-1-1 إشكالية البحث 

من األمور اليت احتلت احليز شرية واليت تعىن بالعنصر البشري،نظرا الهتمام املنظمات احلديثه يف قطاع األعمال بإدارة املوارد الب

ية للمنظمة، مما ينعكس على جناحات التفاعلية يف البيئة الداخل األساسيةالكبري ضمن نشاطا�ا املتعددة، واليت تعترب من الركائز 

وخصوصا ) خارجي أوداخلي منه (البالغة اليت يرتكها التسويق سواء كان  لألمهيةنظرا املنظمة مع عمالها ومجاهريها اخلارجية و 

 أوومؤسستهم الذي يؤدي اللتزامهم بعملهم اليوم  يت يرتكها على العاملني داخل  املنظماتال واآلثارهنا التسويق الداخلي  نذكر

  .االلتزام التنظيميه على دبابعا اثر التسويق الداخلي إىلللتعرف  أساسيجاءت هذه الدراسة بشكل  العكس

  :إشكالية حبثنا هذا على النحو التايل هنا برزت  ومن

  ؟مؤسسة البسكرية لالسمنتفي الالداخلي على اإللتزام التنظيمي  التسويقاثر هو ما 

 :التساؤالت الفرعية التالية ليةاإلشكاويندرج ضمن هذه 

  ؟التسويق الداخلي يف مؤسسة البسكرية لالمسنتما مستوى توفر 

  ؟ؤسسة البسكرية لالمسنتمل اإللتزام التنظيميما مستوى توفر 

  ؟على االلتزام التنظيمي يف املؤسسة البسكرية لالمسنت إحصائيةر ذو داللة اث يةدريبلربامج التلهل 

  ؟االلتزام التنظيمي يف املؤسسة البسكرية لالمسنتعلى  إحصائيةذو داللة اثر فرق العمل لهل 

 ؟االلتزام التنظيمي يف املؤسسة البسكرية لالمسنتعلى  ر ذو داللة إحصائيةهل لتحفيز اث 

  ؟االلتزام التنظيمي يف املؤسسة البسكرية لالمسنتعلى  اثر ذو داللة إحصائيةلدعم اإلداري هل 

  ؟االلتزام التنظيمي يف املؤسسة البسكرية لالمسنتعلى  اثر ذو داللة إحصائية التصال الداخليلهل 

 ؟هل للمعلومات التسويقية اثر ذو داللة إحصائية لتحقيق االلتزام التنظيمي يف املؤسسة البسكرية لالمسنت 

 ؟المسنتهل ألسلوب التمكني اثر ذو داللة إحصائية لتحقيق االلتزام التنظيمي يف املؤسسة البسكرية ل 

I-1-2 دراسةأهمية ال 

وميزة لتفوقها  إضافةتطوير املؤسسة وتعظيم قيمتها وحتقيق من خالل  اليت يقدمها التسويق الداخلي األمهيةمن الدراسة تربز أمهية 

اخلي الدراسة جاءت من حماولة استقصاء اثر التسويق الد أمهية إن كما  ويعترب مصدر من مصادر امليزة التنافسية، بني املنافسني،

يف تساهم هذه الدراسة  إن، لذا نتطلع يف مؤسسة البسكرية لالمسنت على اإللتزام التنظيمي حىت ميكن االستفادة منها بأبعاده

ضرورة تبنيه داخل  إىلالناجعة،ولفت انتباه املسؤولني  األساليبالداخلي ضمن لتسويق بالغة لتطبيق ازيادة الوعي بأمهية ال

  .الناجتة عن االلتزام التنظيمي للمنظمة من قبل موظفيها األمهيةعلى وتسليط الضوء املؤسسات،

  :يأيتالدراسة مبا  أمهيةتتحدد  األساسوعلى هذا 

 بكل من التسويق الداخلي،االلتزام التنظيمي ةضبط املفاهيم املتعلق.  

 بيان اثر التسويق الداخلي على االلتزام التنظيمي ملؤسسة البسكرية لالمسنت.  

  التسويق الداخلي على االلتزام التنظيمي أبعاد تأثريبيان مدى.  

 اجتاه زبائنها الداخليني التعرف على سلوك املؤسسة البسكرية لالمسنت.  

  عامليها واقع املؤسسة حمليا ومستوى التزامالتعرف على.  

 ظفيهاتكتسب فلسفة التسويق الداخلي كرؤية حديثة اللتزام مو  املسامهة يف جعل املؤسسة حمل الدراسة.  
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I-1-3  دراسةال أهداف  

  :أمههاحناول الوصول هلا   األهدافحتقيق مجلة من  إىلنسعى من خالل هذه الدراسة 

  و االلتزام التنظيمي التسويق الداخليخمتلف املفاهيم املتعلقة.  

 الكشف عن متطلبات جناح التسويق الداخلي لدى مسريي مؤسسة البسكرية لالمسنت.  

  تنظيمي من طرف موظفي مؤسسة البسكرية لالمسنت مدى وجود التزامالتعرف على. 

 التسويق الداخلي على االلتزام التنظيمي يف مؤسسة البسكرية لالمسنت أبعاداملرتتب ملختلف  ثراأل إبراز. 

  إمكانية التوصل إىل نتائج ميكن من خالهلا تقدمي مقرتحات تساعد املؤسسة حمل الدراسة من التكيف و التفاعل مع

 .بيئة من خالل إدار�ا لتسويق الداخليمتغريات ال

I-1-4  اإلجرائيةالتعريفات 

  :انطالقا من أمهية حتديد املفاهيم سنحاول يف هذا العنصر الوقوف على أهم املفاهيم احملورية يف دراستنا

 :تعريف كل مصطلح على حدى كالتايل أوالنفصل  :يالتسويق الداخل )1

      موعة من األنشطة اليت تعمل �دف ختطيط وتسعري وترويج السلع واخلدمات نظام متكامل تتفاعل فيه جم  تسويقال        

  ."للمستهلكني احلاليني واملرتقبني

عملية تسويقية داخل املؤسسة يسمح هلذه األخرية بتصميم وترقية أفكار ومشاريع، أو قيم أساسية  :التسويق الداخلي

، وذلك من أجل التعبري بطريقة حرة عن اآلراء أو األفكار وتنمية للمؤسسة حيدد االتصال عن طريق احلوار مع املوظفني

  "املبادرة فيهم وتعزيز إشراكهم داخل املؤسسة

 جمموعة من األفراد يتميزون بوجود مهارات متكاملة فيما بينهم ، وأفراد الفريق جتمعهم أهداف مشرتكة :فرق العمل

  . فيما بينهموغرض واحد ، باإلضافة اىل وجود مدخل مشرتك للعمل 

 هو جمموعة من اجلهود والنشاطات اليت �دف إىل إعطاء املوظف املزيد من املعلومات، واملعارف، واملهارة،  :التدريب

واخلربة اليت حتّسن وترفع مستوى أدائه يف العمل، أو تطوِّر ما لديه من خربات ومهارات حالية يستفيد منها يف عمله 

   .تقبلاحلايل أو تعّده لعمل يف املس

 من خالل حتسني أدائهم , يعرف التحفيز بأنه جمموعة العمليات اليت تدفع االفراد حنو حتقيق االهداف:التحفيز

  .وتقدمي أفضل ما عندهم اعتمادا على ما حيصلون عليه من دوافع

 يت حتدث يف يقوم االتصال الداخلي على مجيع عمليات االتصال الرمسية منها وغري الرمسية وال :االتصال الداخلي

  .داخل املنظمة على مجيع املستويات الوظيفية

 باألعماللالستفادة منها يف القيام  جمموعة املعلومات اليت يتم نشرها وتوزيعها داخل املنظمة :المعلومات التسويقية 

  .العمودي أو أفقياملختلفة سواء بشكل 
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  من خالل معاملتهم بعدالة، ومساعد�م يف حل  ضائهاأعالقدر الذي �تم به املنظمة برعاية ورفاهية :اإلداريالدعم

  .لشكواهم واإلنصاتما يواجهونه من مشكالت 

 :االلتزام التنظيمي )2

 هو عبارة عن احتاد جمموعة من االفراد يعملون معا لتحقيق هدف مشرتك وترتابط داخل املؤسسة: التنظيم. 

 فيهامهم باالستمرار درجة اندماج العاملني باملنظمة واهتما :االلتزام التنظيمي.  

I-1-5 فرضيات الدراسة 

  :راسة متت صياغة الفرضيات الرئيسية التاليةاستنادا ملشكلة الد

 االتصال  التدريب،التحفيز،(بأبعادهلتسويق الداخلي  إحصائية لةاثر ذو دال يتوفر :الفرضية الرئيسية االولى

مسنت وذلك ق االلتزام التنظيمي يف شركة البسكرية لالحتقي على)املعلومات التسويقيةفرق العمل،الدعم االداري،الداخلي،

 ).0.05(عند مستوى الداللة

  :يندرج ضمن هذه الفرضية عدة فرضيات فرعية

على االلتزام التنظيمي يف مؤسسة البسكرية لالمسنت عند مستوى ملتغري التدريب  إحصائيةيتوفر اثر ذو داللة   .1

 ).0.05(الداللة

ملتغري التحفيز على االلتزام التنظيمي يف مؤسسة البسكرية لالمسنت عند مستوى  ةإحصائييتوفر اثر ذو داللة  .2

 ).0.05(الداللة

ملتغري االتصال الداخلي على االلتزام التنظيمي يف مؤسسة البسكرية لالمسنت عند مستوى  إحصائيةيتوفر اثر ذو داللة  .3

 ).0.05(الداللة

مل على االلتزام التنظيمي يف مؤسسة البسكرية لالمسنت عند مستوى ملتغري الفرق الع إحصائيةيتوفر اثر ذو داللة  .4

 ).0.05(الداللة

على االلتزام التنظيمي يف مؤسسة البسكرية لالمسنت عند مستوى  اإلداريملتغري الدعم  إحصائيةيتوفر اثر ذو داللة  .5

 ).0.05(الداللة

اللتزام التنظيمي يف مؤسسة البسكرية لالمسنت عند مستوى ملتغري املعلومات التسويقية على ا إحصائيةيتوفر اثر ذو داللة  .6

 ).0.05(الداللة

يتوفر اثر ذو داللة إحصائية ملتغري التمكني على االلتزام التنظيمي يف مؤسسة البسكرية لالمسنت عند مستوى  .7

  ).0.05(الداللة

I-1 -6      متغيرات ونموذج البحث 

 : دراسةمتغيرات ال .1

  :على نوعني من املتغريات وذلك على النحو التايلالدراسة وفقا للفرضيات السابقة اشتملت 

الدعم التدريب،التحفيز، (وهي)أبعاد(وهو التسويق الداخلي وتضمن عدة متغريات مستقلة فرعية: المتغيرات المستقلة     

  ).،التمكنياملعلومات التسويقيةاإلداري،فرق العمل،االتصال الداخلي،
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  .زام التنظيميااللت :المتغيرات التابعة     

  :وذج الدراسةمن .2

  نموذج الدراسة) 1(:الشكل

    
  الطالبة  إعدادمن : المصدر

 

I-1-7 اومنهجه حدود الدراسة 

  :يما يليفتتحدد هذه الدراسة :لدراسةحدود ا .1

 تأثريومدى ، ية لالمسنتمبؤسسة البسكر  لتسويق الداخلي لدراسة على معرفة الواقع احلايلا تقتصر :الموضوعي ودالحد - 

 .على االلتزام التنظيمي أبعاده

 .مبؤسسة البسكرية لالمسنت اإلداريني العمالالدراسة على سرتكز هذه :ةالبشري ودالحد - 

 .تقتصر الدراسة امليدانية يف املؤسسة البسكرية لالمسنت: ةالمكاني ودالحد -

- 2019(خالل السداسي الثاين من العام اجلامعي،   امليدانية هلذه الدراسة الدراسةتنجز هذه   :الحد الزماني - 

 )م2020

 

  المتغير التابع 

 االلتزام التنظيمي  

 

 الخصائص الشخصية والوظيفية

 اجلنس 

 العمر 

  املؤهل العلمي 

 عدد سنوات اخلربة 

  ير المستقلالمتغ

  ابعاد التسويق الداخلي

 التحفيز 

 التدريب 

  اإلداريالدعم 

 االتصال الداخلي 

 فرق  العمل 

 املعلومات التسويقية  
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 :منهج البحث .2

الطريقة اليت يتبعها "اختيار منهج دراسة معني خيضع لطبيعة املوضوع املدروس وكذلك الغاية منه ويعرف املنهج على انه إن

،بالتايل اعتمدنا يف "موضوع الدراسة واالستفسارات اليت يثريها األسئلةعن  ولإلجابةالباحث يف دراسته الكتشاف احلقيقة، 

البحثية اليت تتكامل لوصف الظاهرة اعتمادا على مجع  اإلجراءاتموضوع دراستنا على املنهج الوصفي والذي هو جمموعة من 

عن نتائج وتعميمات  إىلاحلقائق والبيانات، وتصنيفها ومعاجلتها وحتليلها حتليال كافيا ودقيقا الستخالص داللتها والوصول 

 إلحصائي ا لتحليلابربنامج  ستعانةوذلك باالمعاجلتها  يفإلحصائية وا لرياضيةا دواتألا على دباالعتماو  ،الظاهرة حمل الدراسة

SPSS.  

I-1-8  جمع البيانات والمعلومات وأساليبمصادر 

ت واملعلومات ال ميكن متثل عملية مجع البيانات واحلصول على املعلومات حمور البحث  وأساسه، ألنه بدون احلصول على البيانا

جلمع املعلومات  أساسينياستخدام مصدرين  إىلالدراسة جلئنا  أهدافا لتحقيق لذ ،أن تتم إجراءات البحث وخطواته األخرى

  :ومها

مصادر البيانات الثانوية واليت تتمثل يف  إىلالنظري لدراسة  اإلطارحيث توجه الباحث يف معاجلة :ةالمصادر الثانوي )1

والدراسات السابقة والبحث واملطالعة يف مواقع  واألحباثواملقاالت وامللتقيات والتقارير   األجنبيةجع العربية الكتب واملرا

والطرق العلمية السليمة يف كتابة الدراسات،  األسساالنرتنت، وكان اهلدف من اللجوء للمصادر الثانوية التعرف على 

  .موضوعات الدراسة احلاليةاملستجدات اليت حدثت يف  آخرواخذ تصور عام عن 

من خالل استبانات  األوليةمجع البيانات  إىلملعاجلة اجلوانب التحليلية ملوضوع الدراسة مت اللجوء :األوليةالمصادر  )2

الدراسة  أهدافالدراسة اليت قمنا باستعماهلا كأداة رئيسية للدراسة، واليت مشلت عددا من العبارات عكست 

أمهية  إجابةكل   أخذترت اخلماسي حبيث اومت استخدام مقياس ليكباإلجابة عنها،وثني واليت قام املبحوأسئلتها،

  .تضمت قسمني استبانهوقد مت بناء . spss v.20 اإلحصائيالتحليل مت استخدام الربنامج  نسبية،وألغراض

متغريات وهي ) 5(ة الدراسة من خالل عين ألفرادالقسم اخلاص باملتغريات الدميوغرافية  البيانات الشخصية والوظيفية:القسم األول

بعض املقارنات الستجابة  وإجراءلغرض وصف عينة الدراسة ) اجلنس، العمر، املؤهل العلمي، جمال الوظيفة احلالية، سنوات اخلربة(

  العينة على املتغريات موضوع الدراسة يف ضوء املتغريات الدميوغرافية أفراد

  .وميثالن متغريي الدراسة أساسينين هذا القسم حمورين تضم:حماور االستبانة: القسم الثاني

التحفيز،التدريب،االتصال (رئيسية وهي أبعاد تضمن بعد التسويق الداخلي عرب ستة:األولالمحور  -

 ).،التمكني،فرق العملاإلداريالدعم  تسويق املعلومات،الداخلي،

 . يلثاين لدراسة وهو االلتزام التنظيمتضمن البعد ا:المحور الثاني -
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I-1-9 البحث أداة 

  :يلي اليت ختدم موضوع دراساتنا اعتمدنا ما األدواتختتلف أداة البحث باختالف نوع البحث واهلدف منه، ومن 

أسئلة مرتبة على لدراسة واعتمدنا على  األساسياهلدف  إىلالكافية للوصول االستبانة يف مجع املعلومات  ناستخدما :االستبانة

خاصة بكل بعد على حدى واليت مشلت عددا من العبارات عكست على جمموعة من األسئلة شكل فقرات، كل فقرة حتتوي 

موافق، موافق بشدة، حمايد، غري (عنها، ومت استخدام مقياس ليكرت اخلماسي باإلجابةوقام املبحوثني أهداف الدراسة وأسئلتها،

 اإلحصائيالتحليل مت استخدام الربنامج  وألغراضبول نسبية، ومستوى الق أمهية إجابةكل   أخذتحبيث ) موافق، غري موافق بشدة

spss v.20.  

  :قسمني مها إىلومت تقسيم االستبانة 

  )اجلنس،العمر،املؤهل العلمي،جمال الوظيفة احلالية،سنوات اخلربة(ويشمل البيانات الشخصية والوظيفية وهي :األولقسم ال

  سيني يني رئية موزعة على جزئعبار  53،ويتكون من ويشمل حماور الدراسة:القسم الثاين

I-1 -10 مجتمع وعينة البحث 

 نتملؤسسة البسكرية لالمس اإلدارينياملستهدف من العاملني ميثل جمتمع البحث : ع البحثمجتم-1

 .2016 إحصائياتعامل حسب  )327( والبالغ عددهم

عامل، وقد مت )60( بلغ عددها اعتمدنا طريقة العينة العشوائية البسيطة يف اختيار عينة الدراسة واليت:ة البحثعين-2

  .من خالل عدة زيارات ميدانيةتوزيع االستبانة عليهم 

I-1 -11 المستخدمة في تحليل البيانات اإلحصائية األساليب 

  : كما يأيتاألساليب اإلحصائية  لغرض حتليل البيانات اخلاصــة مبتغريات البحث واختبار فرضياته، فقد مت استخدام جمموعة من 

البحث و  لك لوصف جمتمعوذ: )Descriptive Statistic Measures(:الوصفي مقاييس اإلحصاء .1

البحث و ترتيب متغريات البحث  أسئلةعلى  واإلجابة ,خصائصه باالعتماد على النسب املئوية و التكرارات إظهار

 .باالعتماد على املتوسطات احلسابية و االحنرافات املعيارية أمهيتهاحسب 

 :الليأساليب اإلحصاء االستد .2

  . حملقرتا ذجلنموا صالحية من للتأكد: )Analyses of variance(ارلالنحد لتباينا تحليل -

 ملستقلةا اتملتغريا ثرأ رالختبا لكوذ: )Simple Regression Analyses(لبسيطا ارالنحدا تحليل -

وهو لتابع ا ملتغريا على)مكنيالت،املعلومات التسويقيةالتحفيز،التدريب،الدعم اإلداري،فرق العمل،االتصال الداخلي،(لتاليةا

  .االلتزام التنظيمي

 يمتغري لملبحوثني حوا هاتجتاا يف تالفروقا ملعرفة لكوذ:)One Way ANOVA(ديألحاا لتباينا تحليل -

  .لوظيفيةوا لشخصيةا اتللمتغري ىليت تعزا لبحثا
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 تناللعي كهناكانت إذا  ما ملعرفة )Independent-Samples T-test( المستقلة Tتاختبار للعينا -

  .جلنسا ملبعاملفهوم التسويق الداخلي و االلتزام التنظيمي اليت تعزى ملبحوثني ا جتاهاتا حصائيةيفإ اللةذات د وقفر

  . الأم  لطبيعيا يعزلتوا تتبع تلبيانااهل  ملعرفة: )sample K-S-1( فسمرنو وفكولمجررختباا  -

  .لبحثأداة ا تثبا سلقيا لكوذ)  Cronbach’s Coefficient Alpha( خنباولفاكرأ تلثباا معامل -

 .لبحثأداة ا قلصد لكوذ: لمحكا قصد معامل-

I-1 -12  البحث أداةصدق وثبات 

ليت صممت ا اتملتغريا سعلى قياتبانة السا رةقد )Validity( داةألا قبصد يقصد :البحث أداةصدق  .1

امل مت حساب مع,اعتمدنا على صدق احملك حيث لبحث ا ملستخدمة يفا الستبانةا قللتحقق من صدو لقياسها

 إذ) 1(و ذلك كما هو موضح يف اجلدول ,"كرونباخ  ألفا" صدق احملك من خالل احذ اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات

ألغراض وأهداف هذا  هو معامل جيد و مناسب ،و )0.967(البحث بلغ  ألداةمعامل الصدق الكلي  أنجند 

 ألهدافكبرية جدا و مناسبة   ادهاأبعمجيع معامالت الصدق حملاور البحث و  إن أيضاكما نالحظ ,البحث

  .البحث

نتائج متقاربة لو كرر البحث  أوو يقصد �ا مدى احلصول على نفس النتائج :)(Reliability األداةثبات - .2

كرونباخ   ألفاالبحث باستخدام معامل  أداةو يف هذا البحث مت قياس ,نفسها األداةيف ظروف مشا�ة باستخدام 

 : حيث النتائج كما يلي فأكثرالقياس مبستوى  ةأداالذي حيدد مستوى قبول 

  الصدق و الثبات تمعامال : )1(الجدول 

  معامل  عدد العبارات  المتغير

  الثبات

  معامل

  الصدق

  0.971  0.944  40  التسويق الداخلي

  0.808  0.654  13  االلتزام التنظيمي

  0.967  0.936  53  االستبانة ككل

  SPSS.P19د على مخرجات برامج الطالبة باالعتما إعدادمن : المصدر
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مناسب وهو معامل ثبات جيد جدا و ) 0.936(البحث ألداةمعامل الثبات الكلي  أننالحظ ) 1(من خالل اجلدول 

�ذا نكون قد مرتفعة ومناسبة ألغراض البحث،و  ع معامالت الثبات حملاور البحث وأبعادهاكما تعترب مجي،ألغراض البحث

  .صالحيتها لتحليل النتائجعلى ثقة كاملة بصحتها و مما جيعلنا  البحث أداةمن ثبات  تأكدنا

I-2 الدراسات السابقة 

حظي موضوع التسويق الداخلي وااللتزام التنظيمي باهتمام الكثري من الباحثني واملفكرين،حيث ظهرت العديد من دراستهم 

اه،واملقاالت والبحوث العلمية اليت نشرت يف الدوريات احملكمة،يف بعض من خالل رسائل املاجستري واطاريح الدكتور 

 .الدراسات السابقة أهمالكتب،وفيما يلي سوف نقوم بعرض 

I-2-1  الدراسات المتعلقة بالتسويق الداخلي: 

قدمت هذه الدراسة لنيل لدى العاملين  اإلبداعية اثر التسويق الداخلي على تنمية السلوك جهيدة قاجدراسة  .1

ما واقع اثر التسويق الداخلي على : طرحت الباحثة التساؤل التايلاملوارد البشرية ،  إدارةيف  األكادميية املاسرت شهاد

التسيير لجامعة قاصدي  وعلوم تنمية السلوك اإلبداع لدى العاملين بكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية

النظري لدراسة يستعرض فيه مفهوم التسويق الداخلي،  طاراإلحتديد  إىلهدفت هذه الدراسة  ؟ - ورقلة- مرباح 

  .واثر التسويق الداخلي على تنميته لدى العاملني اإلبداعيوحتديد مفهوم السلوك 

 : وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية       

 .التسويق الداخلي جاء بدرجة متوسطة مما يدل على اهتمام متوسط داخل املؤسسة حمل الدراسة -

 .جاء بدرجة متوسطة يف املؤسسة اإلبداعيلعالقة بني التسويق الداخلي والسلوك ا -

) ،واالتصال الداخليواملكافآتالتمكني،التدريب، احلوافز (التسويق الداخلي اليت اعتمد�ا الباحثة  ألبعاداليوجد اثر  -

 .لدى العاملني باملؤسسة حمل الدراسة اإلبداعيعلى السلوك 

دور التسويق الداخلي في تحقيق جودة الخدمات المصريفية ثم كسب رضا "لنبي،دراسة بلبالي عبد ا .2

 .2009.ورقلة- ،مذكرة ماجستير مقدمة لكلية التسيير جامعة قاصدي مرباح"الزبائن

يوجد انعكاس لتنفيذ اجراءات التسويق الداخلي على جودة اخلدمات املصرفية املقدمة :وتوصلت هذه الدراسة اىل انه

ت البنكية بادرار،توجد عالقة طردية بني رضا الزبائن وجودة اخلدمات املقدمة أي انه كلما زادت جودة لدى الوكاال

وتبني من خالل هذه الدراسة أ�ا ختتلف عن .اخلدمات املقدمة،يزيد رضا زبائن الوكالت البنكية والعكس صحيح

ات املصرفية،بينما اهتمت هذه الدراسة بتقدمي جمال اخلدم األخرى يف تنظر حبيثالدراسة احلالية يف طبعة اخلدمات،

 .اخلدمات الصحية

من  األردنيةالتسويق الداخلي في صناعة الفنادق  وإجراءات،بعنوان قياس تقييمات 2001دراسة الطائي   .3

 األردنيةالتسويق الداخلي يف صناعة الفنادق  وإجراءاتقياس تقييمات  إىلهدفت هذه الدراسة .وجهة نظر العاملين
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التسويق الداخلي،حيث مت اختيار عينة الدراسة من الفنادق  أبعادمن وجهة نظر العاملني ولقد ركزت الدراسة على 

برنامج التسويق الداخلي الناجح  أن إىلويف هذه احلالة كان هو جمتمع الدراسة،وقد توصلت هذه الدراسة  األردنية

 إجراءاتالنظر يف  إعادة،كذلك وصت الدراسة يف ل اجلماعييعتمد على كفاءة ومهارة لدى العاملني ومهارات العم

 .الفندقية اإلدارةالتسويق الداخلي من قبل 

 ؤسساتمصداقية في المأثر التسويق الداخلي على الرضا الوظيفي وال ردراسة محجوبي محمد األخض .4

بينت  2011.ائر، مذكرة ماجستير،تخصص تسويق الخدمات،جامعة أبو بكر بالقايد تلمسان،الجز " الخدمية،

ناك ممارسة هولكن  نتائج الدراسة أن التسويق الداخلي كمفهوم وفلسفة ال يعرف شيوعا كبريا يف البنوك عينة الدراسة،

اك هنكما أظهرت النتائج أن  وارد البشرية،لبعض أنشطة التسويق الداخلي بشكل ضمين يف اإلطار العادي إلدارة امل

تأثري مهم على مستوى الرضا الوظيفي  صداقية، وأن لوزيج التسويق الداخلي ودرجة املعالقة ارتباط قوية بن تطبيق م

 .نيلدى العامل

I-2-2  لدراسة المتعلقة بااللتزام التنظيميا 

قدمت هذه الدراسة لنيل  االلتزام التنظيمي داخل المؤسسة وعالقته بالثقافة التنظيمية عاشوري ابتسامدراسة  .1

ماهي عالقة الثقافة : عمل، طرحت الباحثة التساؤل التايلتماع ختصص تنظيم و شهادة املاجستري يف علم االج

هدفت ) المديرية العامة(التنظيمية بااللتزام التنظيمي في مؤسسة ديوان الترقية و التسيير العقاري بمدينة الجلفة 

سسة و تقدمي بعض التوصيات الدراسة اىل التعرف على العالقة بني الثقافة التنظيمية وااللتزام التنظيمي يف املؤ 

اشتملت الدراسة على العاملني باملؤسسة حمل الدراسة الذين  واملقرتحات اليت تساعد على االستفادة من نتائج الدراسة

، كان املنهج املستخدم املنهج الوصفي واعتمدت الباحثة )، حتكم، تنفيذإطار(عامل يشغلون الرتب  70بلغ عددهم 

 إحصائيةوجود عالقة ذو داللة :نتائج هي إىلتوصلت الباحثة من خالل الدراسة  أخريالدراسة ل كأداةعلى االستمارة  

على وجود عالقة ذو داللة  عاملني يف املؤسسة حمل الدراسة ،وأيضاللبني الثقافة التنظيمية و االلتزام التنظيمي 

تنظيمي، حتقيق املسؤولية، حتقيق الرغبة يف العمل الوالء ال(االلتزام التنظيمي  أبعادبني الثقافة التنظيمية مع  إحصائية

 ).واالستمرار يف املؤسسة 

بعنوان قياس مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاملين بالجامعات الفلسطينية "حمادة حنونة إبراهيمدراسة سامي  .2

أسئلة  غزة،متحورت اإلسالمية،الجامعة األعمال إدارةرسالة ماجستير غير منشورة،كلية التجارة،قسم "بقطاع غزة

 :الدراسة يف التساؤالت التالية

 ماهو مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاملني يف اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة؟ -

 ماهي العوامل اليت تؤثر مبستوى االلتزام التنظيمي لدى العاملني يف اجلامعات؟ الفلسطينية؟ -

 ؟أعلى من االلتزام يف تلك اجلامعات ماهي العناصر األكثر أمهية يف حتقيق مستوى -
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هدفت الدراسة اىل التعرف على مستوى االلتزام التنظيمي لددى العاملني يف اجلامعات الفلسطينية يف قطاع غزة وكذلك 

 اجلنس،العمر،مستوى(معرفة مدى اثري بعض العوامل الدميوغرافية اخلاصة باملوظفني على مستويات التزامهم التنظيمي مثل

  أما)الوظيفية العمل ونوع الوظيفي،مكان اخلدمة،املستوى سنواتمي،يالتعل

توصلت  .موظف وموظفة وكان االستبانة هي أداة الدراسة340بالنسبة ملنهجية الدراسة فتحددت عينة الدراسة ب 

الفلسطينية موظفي اجلامعات  وجود مستوى عال من االلتزام التنظيمي لدى: الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها

كما وأشارت الدراسة إىل وجود عالقة بني مستويات االلتزام التنظيمي لدى العاملني يف اجلامعات الفلسطينية  بقطاع غزة

  )العمر،مستوى التعليم، نوع الوظيفة،مدة اخلدمة باجلامعة ،املستوى الوظيفي(بقطاع غزة واملتغريات الدميغرافية التالية 

المشرفين التربويين  الرضا الوظيفي وعالقته بااللتزام التنظيمي لدى:"بعنوان" ي فلبمانايناس فؤاد نواو "دراسة  .3

رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية  ."والمشرفات التربويات بإدارة التربية والتعليم بمدينة مكة المكرمة

  ه1429/ه1428سعودية ،المملكة العربية ال ،قسم اإلدارة التربوية والتخطيط جامعة أم القرى بمكة

 :متحورت أسئلة اإلشكالية يف التساؤالت التالية

الرتبية والتعليم مبدينة مكة  مامستوى الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي للمشرفني الرتبويني واملشرفات الرتبويات بإدارة -

 املكرمة ؟

  مبدينة مكة املكرمة ؟ بويات بإدارة الرتبية والتعليممامستوى االلتزام التنظيمي لدى املشرفني الرتبويني واملشرفات الرت  -

الرتبويات بإدارة الرتبية والتعليم  ما طبيعة العالقة بني االلتزام التنظيمي والرضا الوظيفي لدى املشرفني الرتبويني واملشرفات-

 مبدينة مكة املكرمة ؟

يف α≤0.05الداللة  تمع الدراسة عند مستوىهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات أفراد جم -

  الرتبية والتعليم مبدينة مكة املكرمة ؟ درجة االلتزام التنظيمي لدى املشرفني الرتبويني واملشرفات الرتبويات بإدارة

فات كما هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى الرضا الوظيفي ومستوى االلتزام التنظيمي لدى املشرفني الرتبويني واملشر 

بينهما،باإلضافة إىل الوقوف على عالقة كل من  الرتبويات بإدارة الرتبية والتعليم مبدينة مكة املكرمة والتعرف على العالقة

( اجلنس ،املؤهل التعليمي،احلالة االجتماعية: )االلتزام التنظيمي والرضا الوظيفي ببعض املتغريات الشخصية وتشمل 

قامت منهجية الدراسة على املنهج  . الرتبويات بإدارة الرتبية والتعليم مبدينة مكة املكرمةللمشرفني الرتبويني واملشرفات 

مشرفة تربوية ،كما 175مشرفا تربويا و103الوصفي املسحي واملنهج الوصفي االرتباطي ،أما عينة الدراسة فكانت 

أن كل من :جمموعة من النتائج من أمههاوتوصلت الدراسة إىل . الدراسة استخدمت االستبانة كأداة جلمع البيانات يف

املشرفني الرتبويني واملشرفات الرتبويات يتمتعون مبستوى عال من الرضا ومن االلتزام ،باإلضافة إىل وجود عالقة بني الرضا 

واجلنس التخصصات العلمية  الوظيفي وااللتزام التنظيمي لدى املشرفني الرتبويني واملشرفات الرتبويات تبعا للتخصص لصاحل

  .لصاحل الذكور

دراسة محمد بن قالب العرقي بعنوان الثقافة التنظيمية وعالقاتها بااللتزام التنظيمي رسالة ماجستير في العلوم  .4

حاولت الدراسة التعرف على القيم السائدة املكونة للثقافة التنظيمية يف هيئة الرقابة 2005اإلدارية، الرياض ، 
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 ململكة العربية السعوديةوالتحقيق يف منطقة الرياض با

 .مستوى االلتزام التنظيمي لدى منسويب هيئة الرقابة والتحقيق يف الرياض -

 .مدى اختالف مستويات االلتزام التنظيمي لدى منسويب هيئة الرقابة والتحقيق-

واعتمد  مبنطقة الرياضأثر القيم املكونة للثقافة التنظيمية على مستوى االلتزام التنظيمي يف هيئة الرقابة والتحقيق -

موظف وقد 240عينة مكونة من  الباحث يف دراسته على املنهج الوصفي املسحي واملنهج الويف االرتباطي واختار

 :استخدم احلصر الشامل ، توصلت الدراسة للنتائج التالية

لقوة مث الفعالية مث فرق العمل مث أن القيم السائدة واملكونة للثقافة التنظيمية يف هيئة الرقابة والتحقيق هي يف قيمة ا -

 .الكفاءة مث النظام مث الصفوة وهي تسود بدرجة متوسطة

 .أن مستوى االلتزام التنظيمي يف هيئة الرقابة والتحقيق عال املعال نسبيا -

  .إجيابيةأن الثقافة ترتبط بعالقة إجيابية مع االلتزام التنظيمي، كما ترتبط معه أيضا الثقافة التنظيمية بعالقة  -

I-2-3  معا التسويق الداخلي وااللتزام التنظيميلدراسة التي تناولت ا 

العالقة بين التسويق الداخلي وااللتزام  :عالء الدين محمد خلف احمد د أسعد حماد موسى أبو رمان، -د :دراسة .1

عايري اليت تفضل إدارات ما هي األبعاد وامل :طرح الباحثان التساؤل الرئيسي". التنظيمي للعاملين في الفنادق األردنية

كيف يدرك العاملون أمهية سياسة التسويق  الفنادق الرتكيز عليها ألجل بناء االلتزام التنظيمي لدى العاملني فيها؟

   ؟للتسويق الداخلي يف االلتزام التنظيمي اتالتأثري و الداخلي املطبقة يف الفنادق؟ ما طبيعة العالقة 

االستقبال، قسم       قسم الغرف، قسم : اآلتية العاملني يف اخلطوط األماميـة واملتمثلـة باألقسـامبالتحديد على  تركزت العينة    

قسم املبيعات والتسويق، قسم الطعام والشراب، وأخريا خدمة الزبائن، حيث  التدبري الفندقي، قسم احلفالت واملـؤمترات،

من قبل العامل، فضًال عن أ�م  ئن حيث أن اخلدمة إجرائيا وسـلوكياهذه األقسام باالتصال والتفاعل املباشر مع الزبا تتصـف

،كما استخدمت الباحثة املنهج الوصفي لتالئمه مع الدراسة من حجم العمالة يف الفنـدق 80%يشكلون أكثر من 

 ،املتوسط احلسايب ،ةالتكرار والنسب املئوي ةأما األساليب اإلحصائية فاستعمل الباحث .واعتمدت على االستمارة كأداة للبحث

  .آرونباخ ألفامعامل  ،معامل االرتباط بريسون

العاملني على شعور  كشفت الدراسة عن أن أبعاد وممارسات التسويق الداخلي كانت متفاوتة فـي التـأثري :نتائج الدراسة أهم

ونوعية احلوافز هي أكثر األبعاد تأثرياً على والتدريب والتطوير،  بااللتزام التنظيمي، إذ تبني من الدراسة بأن سياسـة االحتفـاظ،

تأثري سياسة  نتيجة تبني من الدراسة بأن شعور العاملني يف الفنادق عينة الدراسة بااللتزام العاطفي كـان .االلتزام التنظيمي

 وسياسة االحتفاظ املتبعة يف الفنادق، يف حـنياالختيار والتعيني،

عور العاملني بااللتزام األبعاد تأثريا يف ش وسياسة االحتفاظ هي أكثـر،ونوعية احلوافز،تدريب والتطويرأظهرت الدراسة أن ال

  .االحتفاظ فقط هي املؤثرة يف شعور العاملني بااللتزام املعياري وسياسـةاملستمر،يف حني نوعية احلوافز،
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حممد عبد العاملة بقطاع غزة للباحث  العالقة بني التسويق الداخلي و اإللتزام التنظيمي للعاملني بالبنوك الفلسطينية .2

قسم ادارة -غزة عمادة الدراسات العليا كلية االقتصاد والعلوم االدارية-األزهرجامعة  املعطي اجلاروشة،

 ه1437- م2016،قدمت هذه الرسالة استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف ادارة االعمالاألعمال

كذلك ،قطاع غزة ك الفلسطينية العاملة يفو يف البن يمدى تطبيق التسويق الداخل هدفت الدراسة إىل التعرف عدى

 يمن التسويق الداخلدل العالقة بني ومن مث اختبار زام التنظيمي لدى العاملني فيهم،التعرف على مستوى اإللت

 لراسة،مشأداة للدتبانة كالدراسة املنهج الوصفي التحليلي كمنهجية للدراسة،وعلى اإلست اعتمد.اإللتزام التنظيميو 

،البنك طيينك فلسطني،البنك اإلسالمي الفلسنب(جمتمع الدراسة مخسة بنوك فلسطينية عاملة بقطاع غزة وهي

بلغت عينة الدراسة ،امالً ع)734(ا يعمل �) بنك التجاري الفلسطيينال،اإلسالمي العريب،بنك اإلستثمار الفلسطيين

 79.%بلغت بنسبة اإلسرتداد بانة من العينة إست ) 201(مت إسرتداد ,عامالً )253(

وقد 76.37 %(يبأهدم نتائج الدراسة أن البنوك الفلسطينية تطبق التسويق الداخلي بأبعاده بدرجة جيدة وبوزن نس

مرتبة تنازلياً حسب الوزن النسيب   اءتوج76.19%إىل 80.14%نسبية هلذه األبعاد مددا بني ت األوزان التراوح

يز ات وحتفمكآف،املنياإلحتفاظ بالع,ةالداخلي االتاإلتص،املنيتدريب وتطوير الع,املنيوتعيني الع إختيارايل كالت

 79.16%التنظيمي مرتفعة بوزن نسيب قدره  زامتائج أيضاً أن درجة اإللتت النر فيما أظه, املني الع

إللتزام التنظيمي،وكذلك وجود عالقة و ا يداخلأظهرت الدراسة وجود عالقة إرتباطية طردية بني مجيع أبعاد التسويق ال

أظهرت النتائج عدم وجود فروقات ذات داللة .طردية إرتباطية بني احملور ككل التسويق الداخلي واإللتزام التنظيمي

املؤهل , إحصائية بني متوسطات إستجابات أفراد عينة الدراسة حول التسويق الداخلي تعزى للمتغريات التالية اجلنس

وأظهرت أيضا عدم وجود فروقات , تعزى ملتغريي العمر وسنوات اخلربة  مى الوظيفي، بينما توجد فروقاملس, العلمي

ذات داللة إحصائية بني متوسطات إستجابات أفراد عينة الدراسة حول اإللتزام التنظيمي تعزى للمتغريات التالية 

  ,ريي العمر وسنوات اخلربةاملسمى الوظيفي،بينما توجد فروق تعزى ملتغ, املؤهل العلمي, اجلنس

الفلسطينية العاملة يف  وكات املعمول �ا يف البنى تعزيز أنظمة احلوافز و املكآفل علوأوصت الدراسة بضرورة العم

مسية أو غدر واء الر اإلتصاالت الداخلية س نم لزيادة مشاركة العاملني يف عملية إختاذ القرار،وتعزيز ك زة وقطاع غ

  إلتزامهم التنظيمي توىملدا هلدا مدن أثر فدي رفع مس لني و اإلدارةامالرمسية بدين الع

I-2-4  التعليق على الدراسات السابقة 

و اليت مت تقسيمها إىل ,دراسات 10بعد استعراض جمموعة من الدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع حبثنا و البالغ عددها 

 لتزامو يف القسم الثاين دراسات متعلقة باال,تسويق الداخلي االتناولنا يف القسم األول الدراسات املتعلقة ب,ثالث أقسام

و توصلنا من .التنظيمي التسويق الداخلي وااللتزاميف حني تناولنا يف القسم الثالث الدراسات املتعلقة بالعالقة بني ,التنظيمي

  : خالهلا إىل النتائج التالية
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   االستبيان كأداة     مادها للمنهج الوصفي التحليلي و أيضا استخدام تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف اعت-    

  .للدراسة و مجع البيانات

  : تتميز الدراسة احلالية عن الدراسة السابقة يف النقاط التالية  

ق حيث اعتمدنا على سبعة أبعاد للتسويختتلف الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف أبعاد املتغري املستقل  -

،الدعم واملكافآتة والتعليمية،عملية احلوافز ياملعلومات التسويقية،االتصال الداخلي،فرق العمل،التمكني،برامج التدريب(الداخلي

  ).اإلداري

  .ختتلف الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف اإلطارين الزماين و املكاين للدراسة -

اعتمدنا على مؤسسة اقتصادية إنتاجية،ففي حني الدراسات السابقة  من جانب الدراسة التطبيقية حيث أيضاختتلف  -

  .طبقت الدراسة التطبيقية يف مواضيعهم على مؤسسات خدماتية
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  :تمهيد

 رضاورفع مستوى تحسني جودة اخلدمات اليت تقدمها ولة منها لظمات اخلدمية،هذا حملامن املن لداخلي بدايةظهر مفهوم التسويق ا

بطرق على جودة خدما�ا ومنتجا�ا وتسويقها  واشتداد التنافس يعتمد بشكل كبريمنظمة يف ظل العوملة  أيجناح إن .متعامليها

لزبائن اخلارجيني يعتمد هذا على املنظمات با فبقدر اهتمام.وتلبية حاجيا�م إلقناعهمثة على زبائنها ومفاهيم تسويقية حدي

تعمل  وحتقيق رضاهم وتوفري متطلبا�م يف نفس الوقترغبا�م و  عن طريق التعرف على حاجا�م بائن الداخليني ز بال اهتمامها

  .جناح املنظمة ذين بدورهم يسامهون بشكل كبري يفعمال العلى ال أفكارهاوخططها و  أعماهلاعلى تسويق  املنظمة

تعمل على  إداريةويعترب عملية د البشرية لكن من واجهة تسويقية،املوار  إلدارةفلسفة  هوم التسويق الداخلي منه للمنظمةيعترب مف

 .اإلداريةوتكامل عمليا�ا  حتقيق تناسق وظائف املنظمة

  .حول التسويق الداخلي األساسيةاملفاهيم  إىلا الفصل ويف هذا السياق سيتم التطرق يف هذ
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II-1 ماهية التسويق الداخلي 

لن يتماشى تطبيق التسويق  األخريةمن التسويق اخلارجي، فبدون وجود هذه  أساساظهرت فكرة التسويق الداخلي 

اخل املنظمة جاهدين لزيادة مستوى د األفراديعمل  أنعلى الداخلي للتسويق  األساسيةالداخلي، تقوم الفكرة 

رفع مستوى اجلودة و حتقيق ميزة تنافسية و وكسب  إىلاليت ختص التسويق اخلارجي وهذا يؤدي فعال  األنشطةفعالية 

  .األفرادرضا 

التسويق الداخلي بداية من تعريفه من وجهة نظر بعض الباحثني  إىلومن هذا املنطلق سنحاول يف هذا اجلزء التطرق 

  .من خالل تطبيق التسويق الداخلي من األهداف اليت يتوصل هلامث أمهيته والعوامل املؤثرة فيه و جمموعة علماء وال

II-1-1  وأهميتهالتسويق الداخلي  مفهوم  

 أمهية    حناول يف هذا املطلب ان نذكر مفهوم التسويق الداخلي من عدة جوانب ولعدة باحثني،وأيضا نذكر    

 .نقاط التسويق الداخلي على شكل

  مفهوم التسويق الداخلي-1

حيث متت مناقشته بشكل غري مباشر يف أدبيات  ،1950بدأ احلديث عن مفهوم التسويق الداخلي عام 

 أن أول من أدخل مفهوم التسويق (Saad et al 2002 )بينما يرى  (mat 2008)لةاجلودة الشامإدارة 

وتعود  .األفراد هم أول سوق خلدمات املنظمة اللذان قاال أن Sasser and Arbeit 1976الداخلي مها 

 حيث أن اهلدف من تطبيقه هو حتفيز املوظفني على االلتزام بتقدميسويق الداخلي إىل تسويق اخلدمات،جذور الت

  (Simberova 2007)أن الفرد اجليد هو الذي خيدم الزبون جيدا و ،ات ذات جودة عالية إلرضاء الزبونخدم

 الذين لديهم توجه خدمي )االتصال واالحتفاظ باملوظفنيف، تدريب،حتفيز،توظي(كما أنه يركز على

(Kelemen 2007) ريكذلك يش(Gillemo & Rijksen 2000)  أن مفهوم التسويق الداخلي

تسويق اخلدمات،إدارة املوارد : املفهوم، وتتضمنت أثرت على تطور ار سبيا، ويعتقدان أن هناك مخسة تياقصري ن

، صفحة 2014-2013اقطي، ( واإلسرتاتيجيةواالعتبارات التخطيطية دمات،نظرية التنظيم،البشرية،جودة اخل

87(.  

  :وقد ابرز الكتاب والباحثني العديد من التعاريف نقدم منها التايل

حاجا�م  وإشباععليهم ملني كمستهلكني ينبغي التعرف فلسفة قائمة على التعامل مع العا''عرف على انه

  .)151، صفحة 2008لنجا، ابو ا( ''ورغبا�م



التسویق الداخلي:الفصل الثاني                                                        اإلطار النظري  
 

18 
 

  .ينظر للموظفني من خالل هذا التعريف على أ�م زبائن داخليني وعلى املنظمة االهتمام �م

التسويقية هو تطبيق للفلسفة واملمارسات ''عرفه و  على التسويق الداخلي) berry1984(جاءت يف دراسة 

  .(Berry, 1984, p. 23) ''الذين يقومون خبدمة العمالء لألفرادبالنسبة 

املوظفني عبارة  أنجانب  وأمهلالتسويق الداخلي على انه تطبيق سياسات التسويق على املوظفني  berryيعترب 

  .عن شركاء داخليني للمنظمة

 املورد هو شخص وكل قسم كل"،املؤسسة داخل التسويق تطبيق لوصف الداخلي التسويق مصطلح يستخدم

 جبميع تتعلق،"وأهدافها الشركة إسرتاتيجية تدعم بطريقة مًعا املنظمة اموظفو  ويعمل ، سواء حد على والعميل

  .(Farias, 2010, p. 104) البشرية املوارد بإدارة حيوي بشكل �تم لكنها ، املنظمة داخل الوظائف

ارد البشرية و نظر للموظفني على لتسويق الداخلي نالحظ انه ربط مفهومه بادارة املو  Fariasمن خالل تعريف 

  .�م شركاء للمنظمةأ

  :نهعلى أ من منظور آخر أيضا التسويق الداخلي يعرف

التسويق الداخلي يعين تطبيق فلسفة وممارسات التسويق على األشخاص الذين خيدمون العميل اخلارجي ''

تشري عبارة  لذلك،يقومون بأفضل عمل ممكنو  �محبيث ميكن توظيف أفضل األشخاص احملتملني واالحتفاظ 

يقوم التسويق الداخلي بعرض  وبشكل أكثر حتديًدا ،باملوظفني إىل التسويق املتعلقة"سويق الداخليالت"

) كما هو احلال مع التسويق اخلارجي(،وكذلكوعرض الوظائف كمنتجات داخليةوظفني كعمالء داخليني،امل

 Walter E, Gary) ''احتياجات هؤالء العمالء بشكل أفضل يف حماولة لتصميم هذه املنتجات لتلبية

D, & Larry J, 1994, p. 08).  

إنتاج املنظمة تطبيقها الوظائف، "التسويق الداخلي على انه''mahanet et Torrs 2007''عرف    

العيسى، ( "ونواألدوات، واألساليب اهلادفة حنو تشكيل وإدامة القوى العاملة الكفؤة، والفاعلة املوجهة حنو الزب

 .)12، صفحة 2017-2018

ط هذا التعريف التسويق الداخلي بكفاءة وظائف وكفاءة هذه الوظائف ناجتة عن كفاءة املوظفني لدى املؤسسة رب

  .هذا من اجل تقدمي االفضل لزبون

اإلدارة  لتزام، وكذلك إاملنظمة أفرادهو الذي يتطلب مكافأة " التسويق الداخلي بأنه )الضمور(كما عرف 

وإعادة تعريف اإلدارة من  يم التطور الفردي، ومراجعة سياسة إدارة املوارد البشريةاملبيعات والتدريب ومراجعة وتقيب

  )8، صفحة 2002الضمور، ( "زاوية مساعدة العاملني على االجناز من خالل العمل
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عملية تدريب العاملني وحتفيزهم من اجل "(kotlr, john T, & James C, 2006, p. 83)عرفه 

  ."الطرق املمكنة بأفضلتقدمي خدمة للزبائن 

لتحقيق جناح يف  التسويق الداخلي على أنه التنسيق والتبادل الداخلي بني املنظمة والعاملني فيها" يعرف على انهو 

 pride) "على أ�م زبائن داخليني التبادل اخلارجي ما بني املنظمة وزبائنها، كما ينظر إىل املوظفني يف املنظمة

& Ferrell)  

 ."جفة إدارية لرتتيب أوضاع املنظمة من الداخل قبل الشروع والتوجه إىل الزبائن يف اخلار بأنه فلس" وقد عرف

  . )45، صفحة 2008حداد و علي، (

 وإدارةكما عرف على أنه تطبيق للتسويق .ف للعاملنياخلي على أنه بيع املنظمة الوظائوقد عرف التسويق الد

ادئ لتحفيز املوظفني وحتريكهم يف كل مستويات املنظمة، من أجل املوارد البشرية، ومرتبط بنظريات، تقنيات، ومب

  .)79، صفحة 2014-2013اقطي، ( .التحسني املستمر لطريقة تقدميهم اخلدمات للزبائن اخلارجيني

عمليات داخلية بنظامني، تستخدم إدارة املوارد  عبارة عن"التسويق الداخلي على أنه  Buberكذلك عرف 

وذلك من خالل التوافق بني التوجه حنو املوظف  لتسويقية لتطبيق التسويق كمواقف داخليةالبشرية واألدوات ا

  (Buber, 2000, p. 134) .والزبون

التدريب، (ومن خالل التعريف السابق ارتبط التسويق الداخلي من جانب إدارة املوارد البشرية من خالل 

أساس التسويق  فإن استخدام مدخل التسويق يعدلتسويقي ،أما من اجلانب ا) التخطيط،إجراءات الرقابة والتطوير

التحفيز وتكامل األقسام ل الداخلي حيث أنه يشجع املوظفني على أن يصبحوا ذوي توجه حنو الزبون، من خال

  .الوظيفية

على  جمموعة االسرتاجتيات اليت تقوم بالرتكيز"من خالل التعريفات السابقة نستنتج أن التسويق الداخلي ما هو إال

القوى العاملة كشريك اسرتاتيجي وتعترب املوظف زبون داخلي مهم يف حدود البيئة الداخلية للمنظمة،وتعترب هذه 

للموظفني كمنتجات،وتبحث عن تلبية حاجيات ورضا املوظفني احلدود عبارة عن سوق تقدم فيه وظائف املنظمة 

من اجل العمل على حتقيق رضا الزبون اخلارجي ومن  كل هذا  من أجل حتقيق والئهم الوظيفي والتزامهم التنظيمي

 .مث ميزة تنافسية للمؤسسة ورحبية للمؤسسة
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  التسويق الداخلي أهمية -2

يكتسب التسويق الداخلي أمهية كبرية كونه حيقق ويشبع رغبات العاملني يف املنظمات و هو ما يؤدى إىل حتقيق 

املنظمة على حتقيق  م جتاه منظما�م، األمر الذي يساعدالرضا الوظيفي لديهم، و هذا ينعكس على سلوكه

  . )17، صفحة 2016الجاروشة، ( أهدافها

  :التسويق الداخلي أمهيةبشكل عام تكمن 

  حتقيق رضا العاملني؛ إىليساهم يف توفري بيئة حمفزة تؤدي 

 ي؛ميثل التسويق الداخلي التوجيه حنو العاملني لتحقيق مستوى مقبول من الرضا الوظيف 

  يساهم التسويق الداخلي يف حتقيق التكامل والتنسيق يف نشاطات املنظمة الداخلية اليت تتعلق بالعاملني

 وعالقا�م؛

 يساهم يف تطبيق فلسفة التسويق داخليا كما هو التوجه لتطبيقها خارجيا؛ 

  ة املدى املتعلقة بعيد األهدافاملنظمة حمددة وشاملة ميكن من خالهلا حتقيق  إسرتاتيجيةيساهم يف تطيق

 . )15- 14، الصفحات 2010الشوابكة، ( .بالعاملني

  ).للمؤسسة،املوظف(من جانب آخر هناك من قسم أمهية التسويق الداخلي بالنسبة

الذي يتعامل مع التسويق الداخلي يف توفري املناخ  أمهية تأيت: أهمية التسويق الداخلي بالنسبة للمؤسسة . أ

معىن ذلك أن  .مل على حتقيق حاجا�م كأساس ينطلق منه لنجاح التسويق الداخليالعاملني على أ�م زبائن تع

تناق أساليب وفلسفة التسويق الداخلي يعد الطريقة اليت تسلكها املؤسسة للوصول إىل أسواقها اخلارجية، واألداة اع

عمر، ( .اأهدافه ققيوحت اورحبه اأدائه لىعاليت تعزز موقعها التنافسي يف تلك األسواق ما ينعكس اجيابيا 

  .)500، صفحة 2017

، 2016الجاروشة، ( :بالنسبة للمؤسسة كالتايل أمهيتههناك ثالثة حماور يرتكز عليها التسويق الداخلي 

  .)18- 17الصفحات 

 من خالل نوعا من التحول خالل دورة حيا�ا؛العديد من املنظمات تشهد  :إدارة التغيير

أو إدخال أنظمة جديدة مثل إدخال تكنولوجيا ،يص حجم أعماهلاأو تقل،عمليات الدمج والتحالفات

حىت رسالتها وتغيريات أخرى مثل تغيري إمسها أو عالمتها التجارية أو ،املعلومات أو ممارسات عمل جديدة

أهدافها أو أي من سياستها و براجمها فإنه من الضروري التواصل مع مجيع األطراف ذوي العالقة مبا  أو

لني داخل املنظمة لتعزيز هذا التغيري، والتسويق الداخلي ومن خالل أهدافه وممارساته ميكن أن فيهم العام
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املنظمة من خالل جعل املنظمة أكثر مرونة واستجابة للتغيريات البيئية حيث أنه  إدارة التغيري يف يساهم يف

داخلية قوية تدعم أي عملية تغري  ويوفر منظومة إتصاالت، خيلق التنسيق والتعاون اجليد بني إدارات املنظمة

 .تقوم �ا املنظمة ما جيعل هذا التغيري مقبوال لدى اجلميع

 ملنظمات املختلفة إن الصورة الذهنية اليت تتكون لدى ا�تمع عن ا:بناء الصورة العامة للمنظمة

إهتمام ا�تمع �ا أو تأثره  ومدى املنظمات ونوعية اإلتصال بني ا�تمع وتلكضعفها تبعا لطبيعية  تتوقف قو�ا أو

، فمن التحديات األساسية اليت تواجه ورة الذهنية للمنظمة عملية معقدةوتعد عملية تشكيل الص،بأنشطتها

حيث تتشابك العالقات فها الداخلية وعالقا�ا اخلارجية،املنظمات املعاصرة إ�يار احلدود والفواصل بني وظائ

ويلعب التسويق الداخلي دور رئيسي يف تشكيل ، ملمارسات اليومية للعاملني فيهاالداخلية واخلارجية للمنظمة يف ا

ملوارد البشرية ا وإدارةالتنظيمي  صورة املنظمة لدى العمالء وا�تمع حيث أنه يعمل على دمج ثقافة العمل واهليكل

ما يساهم يف بناء صورة فعالة عن املنظمة مع االحتياجات املهنية واالجتماعية هلؤالء العاملني  وإسرتاتيجيةورؤية 

 .املنظمة للمجتمع

 والوظائف، األفراديتطلب تنفيذ أي إسرتاتيجية تعاون وتنسيق بني خمتلف  :إستراتيجية المؤسسة 

وتعمل جهود التسويق الداخلي على تقليل حدة التداخل والصراع الوظيفي،وبناء االلتزام املطلوب لتنفيذ تلك 

 .)322، صفحة 2015حمودي و حوراء، ( وجه االسرتاتيجيات على أحسن

إن تطبيق برامج وسياسيات التسويق الداخلي يعود  :التسويق الداخلي بالنسبة للموظفينأهمية  . ب

 )06، صفحة 2013بخدجية، ( :بالعديد من املنافع على العاملني داخل املنظمة ومن هذه املنافع

 نتج عن تطبيق برامج التسويق الداخلي هو حتقيق املزايا اليت ت أهماحد :تحقيق الرضا لدى العاملين

 .الرضا والشعور باالستقرار لدى العاملني واليت تساهم يف ارضائهم

 يعترب العامل اول املستفيدين من برنامج التسويق الداخلي :تطوير وتحسين مستوى اداء العاملين

تدريب والتطوير وغريها من االنشطة اليت تدخل ال�ا تعمل على توفري كافة الظروف املالئمة،باالضافة اىل برامج ال

 .ضمن برامج تسويق داخل واليت تساهم يف حتسني اداء العامل وبالتايل زيادة اعتزازه بالعمل الذي يقوم به

 من خالل برامج التسويق الداخلي تغري نظرة العامل لزميله سواء كان :تحسين العالقة بين العاملين

اجيابيا  أمراقل بشكل جذري وبالتايل يصبح الشعور باالنتماء للمؤسسة  أو أعلى أو اإلدارييف نفس املستوى 

 .بالنسبة للعامل

 املهام  بأمهيةبرامج التسويق الداخلي تولد شعور لدى املوظف :شعور الموظف بمعنى الوظيفة

رته ملعىن لتايل تتغري نظاملشرتكة للمؤسسة والعاملني وبا األهدافوالواجبات اليت يقوم �ا يف املسامهة يف حتقيق 

احلاجات العليا بدال من االكتفاء باحلاجيات  وإشباعالذات والتميز يف العمل حتقيق  إىلالعمل مما جيعله يسعى 

  .املادية فقط
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II-1-2  أهداف التسويق الداخلي  

إن اهلدف األساسي للتسويق الداخلي هو معرفة حاجات املوظفني والعمل على إشباعها كمقدمي 

ل على جذب الزبائن وإرضائهم من خالل تفاعل املوظفني معهم كما أن اهلدف من التسويق خدمات،والعم

-2013اقطي، (  الداخلي يف املستوى االسرتاتيجي، خلق حميط مالئم يدعم اهتمام املوظفني برضا الزبون

  .)83، صفحة 2014

من خالل تطبيق  إليها وصولأهداف اليت حتاول املؤسسات الحثني حول من خالل هذا امجع العديد من البا

  :التسويق الداخلي هي

  دف اختاذ نشر املعلومات وتبادهلا بني مجاعات العمل الذين يتفاعلون مع النشاطات التسويقية�

 قرارات تسويقية فاعلة؛

  دف حتسني األداء على حنو مستمر؛تفعيل احلوافز اليت من خالهلا يتم تشجيع العاملني وحتفيزهم� 

 يف املنظمات الصناعية واخلدمية؛وكفاءات العاملني تطوير قدرات  

  ابو الرب، ( ئف اإلدارية واالتصال مع اجلمهورللعمل بالوظا األكفاءرفد املنظمات بالعاملني

 .)25، صفحة 2009

  يساعد تطبيق التسويق الداخلي يف املنظمة على القيام حبمالت تروجيية داخلية لتشجيع العاملني

 قيق األهداف اإلسرتاتيجية؛م يف حتوتفعيل دوره

  العوامل املؤثرة يف  أهممن  إنخلق بيئة داخلية يتميز العاملني فيها بالوعي واحلماس للعمل حيث

 ؛العليا املتواصل للعاملني اإلدارةذلك هو دعم 

  احملافظة على العاملني الذين يتمتعون مبهارات عالية وذلك من خالل تزويدهم بكافة مستلزمات

 .)40، صفحة 2006جريري و عمر، ( ويةادية املعنالعمل امل

، صفحة 2013زاهي و عمر، ( :أما منظور آخر فقد قسمت أهداف التسويق الداخلي إىل ثالثة مستويات هي

11(  

 حتمل  هو احلصول على عاملني هلم قدرات ومهارات عالية قادرين على:على المستوى الكلي

 ؛ة اجلودة للزبائناملسؤولية واإللتزام بتقدمي خدمات عالي

  املرغوب فيها واليت  هو إجياد بيئة داخلية يتصرف فيها العاملني بالطريقة:على المستوى اإلستراتيجي

ر املعلومات التسويقية إىل شون يتم تسهيلها من خالل إجراءات فاعلة وهي ثقافة اخلدمة والتدريب الداخلي
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التكامل بينهم وحماولة إزالة العوائق  وإجيادوالداخلي  ارجيالعاملني والغاية من ذلك هو تطوير وعي الزبون اخل

 ؛الداخلي الوظيفية اليت تقف أمام فاعلية التسويق

 املفردة للعاملني والذي يستند  هو بيع اخلدمات من خالل اجلهود التسويقية:على المستوى التكتيكي

أن يفهم العاملون ملاذا يتوقع منهم أن يؤدوا  إىل أن أفراد الكادر هم السوق األول للمنظمة املقدمة للخدمة،وجيب

طات اليت متارسها املنظمة وأن اخلدمات جيب أن تكون شاللخدمات والن وظائفهم بطريقة معينة، وكذلك مثوهلم

  .اجلودة وأن تكون مقبولة كما جيب اإلهتمام بقنوات اإلتصال على مستوى عال من

حيريهم دائما وهو ملاذا مل حيققوا أهدافهم التسويقية أو الرتوجيية لعل الكثري من قادة املنظمات يطرحون سؤاال 

هل راجعتم (واإلجابة عن هذا السؤال تكون بسؤال آخر هو بالرغم من إن خططهم التسويقية تبدو على ما يرام؟

  )16- 15، الصفحات 2010الشوابكة، ( )التسويق الداخلي لديكم؟

II-1-3 التسويق الداخلي ومرتكزات خصائص 

  ائص التسويق الداخليخص.أوال

تستمد إسرتاتيجية التسويق الداخلي أمهيتها من أمهية عملية التفاعل بني العاملني باملنظمة والعمالء خاصة يف 

جمال اخلدمات، حيث تتزامن عمليات اإلنتاج واالستهالك، ويسيطر العنصر البشري على عملية تقدمي اخلدمة، 

  .)15، صفحة 2017-2016جنادي، ( الء يف إنتاج اخلدمة ذا�اويشارك كل من العاملني باملنظمة والعم

  :ومنه نوضح خصائص التسويق الداخلي يف مايلي

العاملني لتبادل و التفاعـل بني املنظمة و فهو يطبق داخل املنظمة إلدارة عملية ا: عملية اجتماعية .1

ك حاجات اجتماعية مثل األمن و االنتماء �ا،فالعاملني ال تقتصر حاجا�م على احلاجات املادية فقـط،و إمنـا هنا

 )02، صفحة 2003شعبان، ( .و الصداقة،و هذا ما يتحقق من خالل التـسويق الداخلي

-2016جنادي، ( :لئف املختلفة داخل املنظمة من خالتعمل على تكامل الوظا :عملية إدارية .2

 )16-15، الصفحات 2017

 فية عن األنشطة اليت يقومون �اكا  التأكد من أن كل العاملني لديهم دراية وخربة. 

 ىل إشباع حاجات العمالء اخلارجينيوأن هذه األنشطة تؤدي إ. 

  التأكد من أن كل العاملني مت إعدادهم وحتفيزهم ألداء عملهم بكفاءة.  

 :ويتطلب تطبيق التسويق الداخلي اإلجابة على األسئلة اآلتية - 

 ن غريها من املنظمات؟ما هو ا�ال الذي يكون لدى املنظمة ميزة ع 

 من هم األفراد الذين يقومون بأداء األنشطة داخل املنظمة؟ 
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 ما هي الطريقة اليت سيتم �ا أداء األنشطة داخل املنظمة؟ 

 هل املنظمة لديها القدرة على التميز عن غريها؟. 

 مرتكزات التسويق الداخلي.ثانيا 

ملنظمة ألنه األساس يف جناح كل املنظمات ومصدر من بالعنصر البشري داخل ا أواليرتبط التسويق الداخلي 

  )16-15الشايب، الصفحات ( :ومنه نوضح أهم مرتكزات التسويق الداخلي. مصادر امليزة التنافسية

 أي توجيه كافة العاملني حنو املنظمة وأهدافها ونشر الفكر اخلاص بالتعامل مع الزبائن:تسيير االتجاهات . أ

 املنظمة؛ ونشر الفكر التسويقي داخل

وهي تعين ضمان وجود نظام جيد لالتصال بني املستويات التسيريية  :تسيير االتصاالت . ب

تدفق املعلومات اليت متكنهم من إجناز األعمال املطلوبة منهم وخاصة تلك الوظائف ذات  املختلفة، وضمان

  .بالزبائن الصلة املباشرة

II-2  التسويق الداخليالمتعلقة بأساسيات 

ايضا املراحل اليت :جلزء ان نوضح عدة نقاط متعلقة باساسيات اليت تتعلق بالتسويق الداخل منها ابعاده،مكوناتهحناول يف هذا ا

  .التسويق الداخلييقوم عليها 

II-2-1  مكونات التسويق الداخلي  

امل هذه  وآخرعدة مكونات  إىلللتسويق الداخلي مكونات عدة ولكل وجهة نظره حيث هناك من قسمها 

  .منياملكونات يف قس

 الداخلي عناصر متعلقة بالزبون(:يسيني مهامكونني رئ إىلقسم التسويق الداخلي   Bansal et al ومنهم

األمن :منها البشرية جمموعة ممارسات إلدارة املوارد(و.)لرضا الوظيفي، الثقة يف اإلدارةوالء الزبون الداخلي، ا:منها

وفيما  ،)مكانة االمتيازات املعلومة، متكني العاملني،وختفيض الوظيفي، التدريب املكثف، املكافآت العالية، تبادل

  )89- 88، الصفحات 2014-2013اقطي، ( :نذكرمها يف ما يلي  ريأيت توضيح هلذه العناص

  وتشمل :العناصر المتعلقة بالزبون الداخلي .1

 .�ا ارتباطه وانتمائه للمنظمة اليت يعمل ويصف استغراق املوظف :والء الزبون الداخلي - 

 .ص الوظيفة واخلربة العاطفية للعملوينظر له على أنه تقييم خلصائ :الرضا الوظيفي - 
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وتشري إىل املدى الذي يكون فيه الفرد مستعدا أن ينسب نوايا حسنة لإلدارة، وميلك  :الثقة في اإلدارة  - 

 .يف أقواهلا وأعماهلا ثقة

 :وتشمل مارسات إدارة الموارد البشرية في التسويق الداخليم .2

 تقدمي تأمينات واقعية للموظفني على أن املنظمة لن تفصلهم عن العمل حىت يف فرتات :األمن الوظيفي  -

 ويعد تطبيق املنظمة لألمن الوظيفي من مكونات فلسفة التسويق الداخلي، كون أن هذه. الكساد االقتصادي

 خلدمات املقدمة كأهم أهداف التسويقاملمارسة جتعل املوظفني أكثر التزاما بعملهم، وأكثر استعدادا لتحسني ا

 .الداخلي

 ففي ظل العوملة االقتصادية أصبح اكتساب املعرفة واحدة من أهم عوامل حتقيق امليزة:التدريب المكثف -

الذين  خاصة للموظفنيفلسفة التسويق الداخلي التدريب، ومن بني املمارسات يف ظلالتنافسية واحلفاظ عليها،

التفاعل  لزبائن، إذ إن هم حباجة إىل معارف متكنهم من حتديد املشاكل املرتبطة �ذايتفاعلون مباشرة مع ا

 .وحلها ومن مث حتقيق جودة عالية للخدمات املقدمة

فإذا استقطبت املنظمة موظفني أكفاء، وقدمت هلم التدريب  :المكافآت عالية االرتباط بأداء المنظمة -

 متوسط الصناعة، فإن بإمكا�ا حتقيق أهدافها والوصول إىل أداء أعلى، واألجر العايل مقارنة باألجر يف الكايف

ويرتبط ملك " ما، فإنه يتصرف ويفكر يف املنظمة مثل املالكني، يءإذا ملك املوظف ش: " قول املقولةت إذ

يف املنظمة باألسهم، وهي طريقة جيدة لتعويضات طويلة املدى تستخدمها املنظمة لكسب التزام  املوظف

 .وحتقيق أهدافها ملوظفنيا

 األداء اإلسرتاتيجية على املنظمة أن تفتح ا�ال بني موظفيها لتبادل املعلومات حول :تبادل المعلومات -

قدرة  فتبادل املعلومات يعطي املوظف.ثقة يف املنظمة والتزام مبهامهماملايل، والنفقات، حىت تتمكن من بناء 

الراجعة،  مي أداء أفضل، من جهة أخرى ميثل تبادل املعلومات وسيلة للتغذيةعلى اختاذ القرارات املناسبة وتقد

 .تساعد املوظفني يف احلكم على فعالية أنشطتهم يف حتسني األداء

 يعد متكني العاملني طريقة ضرورية لتأثري يف سلوكيات املوظف ومواقفه، ودفعه لتقدمي :تمكين العاملين -

من  احلرية واالحرتام :ومها ويرتبط متكني العاملني جبانبني. مة للزبون اخلارجيمستويات أعلى من اخلدمات املقد

على  جهة والطموحات واملسؤوليات من جهة أخرى، وعموما فإن توفري حميط متكني للعاملني له أثر اجيايب

 .مواقف املوظفني، واليت ترتجم يف سلوكيات الدور اإلضايف املوجهة مباشرة للزبون اخلارجي

إن متكني العاملني وفتح جمال لتبادل املعلومات يفرض على املنظمة ختفيض  :خفيض مكانة االمتيازاتت -

إن التمييز بني األفراد قد . هبأنه أعلى أو أقل قيمة من زمالئ جمال االمتيازات، اليت ختلق إحساسا لدى املوظف

افسة بني املوظفني، فإذا أرادت املنظمة خيفض من مستوى اإلبداع، االنفتاح والثقة نتيجة الرتفاع روح املن

  .ممارسة التسويق الداخلي، فال سبيل هلا إىل ذلك دون ختفيض التمييز بني املوظفني
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II-2-2  أبعاد التسويق الداخلي  

لذلك ال يوجد اتفاق واضح يف ،ولكل منهم وجهة نظر لتسويق الداخلي من باحث اىل اخر اختلفت ابعاد ا

لكن سنحاول خالل هذا اجلزء ذكر جمموعة من االبعاد اليت تكررت  تفق عليهااالدبيات حول ابعاد موحدة وم

  :بني خمتلف الدراسات

  :التمكين .1

اليت حظيت باهتمام املنظمات واملدراء وهو  اإلدارةيعد مصطلح التمكني من املصطلحات احلديثة يف علم 

 اللملسؤولية ويف استخدام قدرا�م ، ومن خيف ممارسة الرقابة وحتمل ا أوسعسلطة  األفراد إعطاءيعرب عن عملية 

العليا يف أربعة  واإلدارةاملشاركة بني العاملني إىل لذا فإن هذا املنظور يشري  ،القرار مبعناه الواسع الختاذتشجيعهم 

 ءاألداواملسامهة يف  أعماهلماملعلومات عن املنظمة، واملعرفة اليت تساعد العاملني على فهم  (عناصر أساسية هي 

إختاذ القرارات اليت تؤثر يف  ريااليت حتدد على أساس اداء املنظمة، وأ خ املكافآت إىل باإلضافةالكلي للمنظمة، 

 )15- 14، الصفحات 2016عمر جهاد، ( ).واجتاه املنظمة اداء

فرصة لتحقيق سيطرة أو حرية يف جمال عملـه مـن خـالل التفويض منح كل عامل ال"متكني العاملني يعين 

املشاركة يف اختاذ القرارات، وتكوين فرق العمل واملسامهة يف وضع األهداف، والتدريب فإذا مامت حتقيق ذلك و 

بالشكل املناسب فان هذه الفلسفة سوف تؤدي إىل حتقيق مستويات أعلى من اإلنتاجية كمـا أ�ا تنمي مشاعر 

  .)77، صفحة 2003جمال الدين، ( الوالء واالنتماء وكذلك االلتزام حنو التنظيم

، 2015ايمن عبد اهللا، ( :حتقيق النتائج التالية إىلمتكني موظفيها هذا يؤدي  إىلاي مؤسسة  جلأت إذاومنه 

  )14صفحة 

سرعة استجابة العامل الحتياجات العمالء،وكذلك العمل على حل مشاكل العمالء باعتبار املوظفني  -

 ب؛لديهم املعرفة والصالحية للتصرف يف الوقت املناس

 زيادة تفاعل املوظفني مع العمالء اخلارجيني؛ - 

  .اجليدة لتطوير اخلدمة لألفكارت اخلدمة و�ذا يكون مصدرا ااتساع نظرة املوظف وذلك فيما خيص عملي - 

نوضحها   لتمكني املوظفني أساسيةتتوفر عناصر  أناملؤسسة جيب كذلك من اجل حتقيق عملية متكني ناجحة يف 

  .)84-82، الصفحات 2008- 2007كرمية، ( :كالتايل

من ،حيث تتم األعمال بروح مجاعية، و يعترب متكني العاملني مرحلة متطورة ملشاركة العاملني: مشاركة المعلومات . أ

تكـون آراؤهـم فريق عمل بدال من األداء الفردي والقرار يتخذ من األفراد واإلدارة أنفسهم مجاعيا، و خـالل 
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ذلك أن ،املعلومات ضمن أولويات التمكني وتعترب مشاركةة،اتيجية املهمومقرتحا�م مدخال للقرارات اإلسرت 

ية من منطلق الذي يؤدي إىل حتمل املسؤولري و املعلومات هي املادة األولية إلختاذ القـرار اإلدا

يكـون لتفـويض الـصالحيات واملسؤوليات معىن إذ ميكن للعامل املفوض له بناء على املعلومات موضـوعي،و 

املخاطر لكل يها لتحقيق موازنة بني العوائد و وفة له حتديد مـن تلقـاء نفـسه احلدود اليت ال جيب ختطاملكش

 .تصرف يقوم به

اخلروج عن األهداف العامة للمنظمة، و من إن التمكني ولتجنب الفوضى وخلط األمور و  :اإلدارة الذاتيـة . ب

مبعىن آخر .ميكن العاملني من التحريك الذايتأجل حتديد أفضل املسؤوليات، فإنه يلجأ إىل حتديد إطار 

نظم العمل املعمول �ا لتحقيق متكني العاملني،حبيث حيدد اهليكل و إطار اإلدارة الذاتية ما هي إال قواعد 

والقواعد العامة اليت يتم من خالهلا تنظيم عملية مشاركة العاملني وتوجيه جهودهم وترشـيد قرارا�م مما يقلل 

 .وض والتأكد،و يتحدد دور القيادة يف فرض النظام واإللتزاممن درجة الغم

من األشكال األخرى لتمكني العاملني اإلجتاه حنو االسـتخدام املكثـف لفـرق العمـل، إذ أن :فرق العمــل . ت

مل يعـد مناسـبا  اهليكـل البريوقراطي التقليدي حيث توجد حدود فاصلة للسلطة وتسيطر سلسلة األوامر

لقد أصبح مطلوبا من العاملني يف القطاعات واإلدارات واألقسام املختلفـة أن يلتقـوا معـا ،حلديثـةللمنظمـة ا

إلجنـاز املشروعات املعقدة بنجاح وفعالية،وبالتايل فإن فكرة مواقع العمل التقليدية قد مت االستغناء عنها 

اخلربات املميزة لكل عـضو مـن أعـضاء لتفـسح ا�ال للجهد اجلماعي الذي يرتكز على املهارات املتنوعة و 

 . الفريق

 :الحوافز والمكافآت .2

بلوغه،وهو يسلك  إىلبعوامل ثالثة،سبب منشئ للسلوك،وهدف يسعى الفرد  اإلنساينيتحدد السلوك 

هي وسائل :الحوافز.حتقيق اهلدف إىلتسهم يف توجيهه  أنقوة دفع توجه السلوك بعد  وأخرياسلوك معينا،

احلوافز هي جمموعة الظروف اليت تتوافر يف جو العمل  إن أو.اإلشباعيتم مبوجبها  أدوات وأمتاحة، إشباع

عويض توال املكافأةحيصل العاملون على  أنوضرورة  أحقيةفيتمثل يف :المكافات مبدأ أما.وتشكل ثقافته

، صفحة 2011شاكر، ( .املنظمة أهداف معادلة للجهد املبذول يف العمل مبا حيقق أخرىمزايا  أية أوالعادل،

187(. 

 :كالتايليف اجلدول املوايل  نذكرها  أنواع واملكافآتللحوافز 
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 يوضح أنواع المتعلقة بالحوافز):02(الجدول

  تقسيماتها   الحوافز أنواع

هي التي تشبع حاجات :الحوافز المادية

  .متنوعة أشكاالالفرد وهي ملموسة تتخذ 

كافآت يف املناسبات الوطنية والقومية م،زيادة الرواتب: حوافز يف شكل نقود -

 .والدينية

  .التأمني على احلياة ،إمتيازات تقاعدية  التأمني الصحي، : مزايا إضافية -

فز التي هي تلك الحوا:الحوافز المعنوية

نسان إلى ترضي الحاجات الذاتية لإل

تماعية االجللحاجات جانب إشباعها 

وتزيد من تماسك العاملين وشدهم نحو 

  لالعم

 للعاملني  قيةفرص الرت  -

 .تقدير جهود العاملني -

 .اخلاصة بإدارة العمل والسياسات القراراتب مشاركة املوظفني  -

  .والشهادات األومسةمنح   -

سميت بالحوافز الفردية  :الحوافز الفردية

تدفع الفرد على أساس أنه وحدة  ألنها

 عمل مستقلة في ضوء جهده وفعالية

 أداءمنفردا،وهي تربط مباشرة بين  أدائه

  .الفرد والمكافأة

 وهي مبلغ مايل يدفع للفرد آخر �اية كل فرتة زمنية: السنوية تالعالوا -

وهو املبلغ الذي تدفعه املنظمة للفرد لقاء عمله خارج : األجر اإلضايف -

 .أوقات العمل

  .أدائهوهي مبلغ نقدي يصرف للفرد املتميز يف : املكافآت -

وتتمثل توجيه حافز :ز الجماعيةالحواف

لمجموعة من العاملين يعملون في قسم 

معين،وتساعد الحوافز الجماعية في هذه 

الحالة على التفاف العاملين باتجاه 

تحقيق الهدف والوصول لرفع الكفاءة 

  .واإلنتاجية

حيث تقوم الشركة بإقتطاع نسبة مئوية حمددة  :السنوية األرباحاملشاركة يف  -

أرباحها احملققة يف �اية السنة لتوزيعها على العاملني على أساس  مسبقا من

اليت حققتها الشركة هي إنعكاس جلهدهم اجلماعي املبذول  األرباحأن هذه 

 .املختلفة األعماليف 

كما قد تلجأ بعض املنظمات إىل  :متليك العاملني جزء من أسهم الشركة -

�اية السنة كبديل عن توزيع  توزيع جزء من أسهمها على العاملني لديها يف

  .نسب من أرباحها املتحققة يف �اية السنة

هي الحوافز التي : الحوافز االيجابية

  .والتجديد اإلبداعتنمي روح 

  

 .املكافآت، الزيادة السنوية ،األجر:احلوافز النقدية -

ات املعيشة،تقدمي خدمات طبية متوفري مستلز :حوافز اخلدمات االجتماعية -

  .للعمال

بعقوبات ويقصد بها :الحوافز السلبية

عقوبات مختلفة يتم ايقاعها على 

الموظفين قد تؤدي نتيجتها الى تغيير 

 .سلوك الموظف اما لالسوء او لالفضل

 

 .اخلصم من املرتب أو خفضه -

 .تأخري الرتقية وعدم تسليم درجات عالية  -

 أو التوبيخ اإلنذارتوجيه  -

النشاط االجتماعي أو ،و للعاملني احلرمان من االمتيازات اليت متنح  -

  .االقتصادي

 26- 18،صمنظومة احلوافز وعالقتها بالرضا الوظيفيمن اعداد الطالبة استنادا لدراسة بدر الدين جمدوب،:المصدر

 

  



التسویق الداخلي:الفصل الثاني                                                        اإلطار النظري  
 

29 
 

  تدريب وتطوير العاملين .1

 تكسبه مهارة يف اجلهود اهلادفة إىل تزويـد الفرد العامل باملعلومات واملعارف اليت":التدريب)2003الهيتي (عرف 

، 2007باسمة، ( "أداء العمل أو تنمية مهارات ومعارف وخربات باجتاه زيادة كفاءة الفـرد احلاليـة واملـستقبلية

  )15صفحة 

عملية تزويد اإلداريني باملهارات واملعلومات اليت تساعدهم على حتسني أدائهم يف العمل ورفع ":التطوير وعرف

  )25، صفحة 2013ريم، ( "ملشاكل اإلداريةا مستوى كفايتهم يف مواجهة

من  األجلستخدام العمليات التعليمية قصرية التنظيمية اليت تعمل بانتظام با اإلجراءاتيعد التدريب من 

،لتزويد العاملني باملعارف املهنية واملهارات يف جماالت حمددة، بينما يعد التطوير نسبة اإلدارينيقبل العامليني غري 

من قبل العاملني  األجلالنظامية واملنتظمة اليت تستخدم العمليات العملية طويلة  اإلجراءاتد من للعاملني يع

خيتلف التدريب عن التطوير من خالل .متعددة ألغراض،لتزويد العاملني باملفاهيم والنظريات العلمية اإلداريني

  :،التالية األسئلةعن  اإلجابة

 ما الذي مت تعلمه؟، 

  بعملية التعليم؟من الشخص املخول، 

 ما اهلدف من العملية التعليمية؟، 

 مىت تتم العملية التعليمية؟،  

املفاهيم  إىلالتعليمات اخلاصة بالعمليات امليكانيكية والفنية،بينما يشري التطوير  إىلالتدريب يشري  أن إىل إضافة

دون مستوى املدراء بينما برامج  فالربامج التدريبية تصمم للمستويات الذين هم.التعليمية النظرية والفلسفية

  .)189، صفحة 2011شاكر، ( واجلدول التايل يوضح الفرق بينهما.ر تستهدف املدراءالتطوي

  التمييز بين التدريب والتطوير):03(جدول

 البعد التعليمي التدريب التطوير

 ؟من هم متلقي العملية التدريبية  من هم اقل من رتبة املدراء املدراء 

 ؟يتعلمونماذا  مهنية وفنية  أمور رية،مفاهيميةنظ أمور

 اهلدف من العملية التعليمية حمددة أهدافتعلم وظائف حمددة، معرفة عامة

 مىت تتم العملية التعليمية يف فرتة قصرية املدى يف فرتة طويلة املدى

  )23، صفحة 2008عائدة، جويلية ( 
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 :إىل:يهدف التدريب

سرعة وسد الثغرات اليت توجد بني معايري األداء اليت حيددها الرؤساء وبني ضمان أداء العمل بفاعلية و  - 

 .األداء الفعلي للعاملني

ترغيب املوظف يف عمله بتنمية والئه وانتمائه للعمل باعتبار إن زيادة إنتاجيته مرهونة برغبته يف أداء  - 

 .العمل

ته كما ونوعا من خالل توعيته بأهداف توفري الدافع الذايت لدى املوظف لزيادة كفاءته وحتسني إنتاجي - 

فهناك ضرورة ملحة لتقبل . املنظمة وسياسا�ا وبأمهية عمله ومدى مسامهته يف حتقيق تلك األهداف 

 . املوظف أهداف املنظمة ورسالتها لضمان أن يكون عمله هادفا وذا قيمة وفعالية

 .للمناصب األعلى زيادة مهارات وقدرات املوظف واقتناعه مبقومات تؤهله للرتقية - 

 :االتصال الداخلي .2

والوظائف وعلى خمتلف واجلماعات يف مجيع املستويات  األفرادتعامالت بني  بأنه:اليعرف االتص - 

جنب مع اسرتاتيجيات التسويق  إىلتطبيقات التسويق الداخلي وجيب تطبيقها جنبا  أهم،حيث يعد من األصعدة

وتوثيق العالقات يف  لإلدارةل الداخلي يف بناء الثقة واالحرتام والوالء االتصا أمهيةحىت تكون فعالة،تكمن  اخلارجي

، صفحة 2013بدراوي و موسى، ( أخرىواملوظفني من جهة  اإلدارةالشركة فيما بني املوظفني من جهة وما بني 

39(.  

على أنه نشر للمعلومات داخل املنظمة، لتمكينها :االتصال الداخلي(Ha et al, 2007)عرف  - 

ويعد االتصال الداخلي من أهم عناصر التسويق . ي كبري ولديهم مسؤوليةحس انتمائ تكوين موظفني لديهممن 

  .)91، صفحة 2014- 2013اقطي، ( خلق الفهم والوعي بني املوظفني الداخلي، إذ إنه عامل

 & .Berry, L. L)(عن دور االتصال يف التسويق الداخلي فقد أشار  أما - 

Parasuramn ن اجل أن تستطيع املنظمة القيام بدورها يف جذب وتطوير وحتفيز العاملني فانه إىل انه م

جيب أن يتم كل ذلك من خالل شبكة اتصال داخلي تعمل على توضيح رؤيا اإلدارة للعاملني،كما أن دور 

أن هذه االتصال يبدو جليا يف التسويق الداخلي عندما توجه اإلدارة رسائل معينة لكل فئة من املوظفني حيث 

، 2013محمد حسين، ( الرسائل ختص الفئة املعنية دون األخرى وبالتايل حتافظ على فعالية املضمون

  .)27- 26الصفحات 

  فرق العمل .5

جمموعة  أوالذين يلتزمون �دف مشرتك، أعضائهاهي مجاعة تتكامل مهارات ":تعريف فرق العمل . أ

يعملون معا لتحقيق  األفرادجمموعة من  �ابأ آخرونوعرفها "،"األهداف اليت ألزموا أنفسهم �ا من
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- 25، الصفحات 2010الشوابكة، ( ."بصورة فردية إليهايصلوا  أنغاية مشرتكة ال يستطيعون 

27( 

العاملني لديهم مهارات وقدرات ويعملون معا  األفرادجمموعة صغرية من "فرق العمل هي أن إىل آخرونويشري 

  .)26، صفحة 2002الضمور، ( "حمددة أهداف إىلللوصول 

 :تتصف فرق العمل باخلصائص التالية:خصائص فريق العمل . ب

  يعتمد عمل الفريق على املشاركة والعمل اجلماعي،فهو يسمح لكل عضو ان يؤدي عدد من

 .على استخدام خمتلف املهارات ويقلل من روتينية العمل األعضاءاملهمات وحيفز 

  اليت يقومون �ا لألعمال واألهدافئج يف حتمل مسؤولية حتقق النتا األعضاءمشاركة. 

 منح العاملني صالحيات باختاذ (يتمتع فرق العمل بالعمل اجلماعي من خالل املرونة الجناز املهمات

 )أوسعذات سلطات وصالحيات  إجراءات

  وحتديد الوقت  أهدافهميتوىل فرق العمل ادارة العمل بشكل ذايت حبيث تكون لديهم حرية يف وضع

  .جنازها ضمن اخلطة العامة للمنظمةاملطلوب ال

 :فرق العمل أهمية . ت

 فهذا املفهوم يزيد فعالية القيام بالعمل وتعزيز املصداقية واخلروج بنتائج جيدة واالستغالل :التعاون

 ارات وقدرات العاملني،اجليد مله

 يؤدي  ة،وسهولال املستخدم فتصل املعلومات بيسر على االتص األسلوبويعتمد هذا :نقل املعلومات

 إىل زيادة كفاءة عمل الفريق،

  ا واهلدر بعيدا عن اإلسراف حيث تستخدم املوارد بشكل صحيح:للموارد األمثلاالستخدام� 

 .)27- 25، الصفحات 2010الشوابكة، (

  المعلومات التسويقية .6

 ةصممملاواألساليب  لبشرية واإلجراءاتوا اديةموعة من الوسائل املجمعلومات التسويقية عبارة عن امل

البيئة  بنيالتسويقية من الربط  علوماتكن نظام املميمات بشكل منتظم، حبيث علو ل ونشر املحتليو  لتجميع

ذ القرارات التسويقية الفعالة يف ختاعلومات التسويقية عنصرا أساسيا السسة،وتعد املؤ امل اخلارجية وإدارة

بكفاءة  هلمكنهم من أداء أعماني مبا ميختلف العاملعلومات الضرورية ملوتتطلب طبيعة العمل توافر امل،ؤسسةامل

للحصول على املعلومات  األساسية،ويعد نظام املعلومات التسويقية الفعال الركيزة  آفاقهم وتطلعا�م يوسع اومب

نظام  أن.عن حاجات وتوقعات الزبائن أومعلومات عن املنافسة  أوالداخلية للمؤسسة  األنشطةسواء عن 

عبد النبي، ( :املعلومات املتعلقة مبا يلي إىلتسويقية يقوم مبعاجلة البيانات وحتليلها للوصول املعلومات ال

  .)31-30، الصفحات 2008
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 معلومات عن السوق وتوقعات ورغبات الزبائن، 

 من خدمات هاألداء احلايل وما يتوقع الزبائن احلصول علي نيمعلومات عن الفجوة ب، 

 ماتمعلومات عن مقاييس جودة اخلد، 

 مع الزبائن بشكل مباشر املتعاملني نيمعلومات عن مستوى أداء العامل. 

علومات الكاملة عن اخلدمات اليت تقدمها ؤسسة أن تزود مقدمي اخلدمات باملب على اإلدارة يف املجيو 

يصال تها حىت يستطيع العاملون إتجربعليها،بل وب نيويج لذا ويفضل اطالع العاملاليت تنوي الرت  ؤسسة أوامل

يسهل من  ذاشرح واضح للمنافع اليت يستفيد منها الزبائن عند شرائهم للخدمة، ل علومات الضرورية وتقدميامل

  .)31- 30، الصفحات 2008عبد النبي، (  اخلدمات درجة إقناعهم من قبل مقدمي

   اإلداريالدعم  .7

بعدالة،ومساعد�م يف حل ما ،من خالل معاملتهم أعضائهاالقدر الذي �تم فيه املنظمة برعاية ورفاهية 

  )09، صفحة 2002الضمور، ( لشكواهم واإلنصاتيواجهونه من مشكالت 

أن الدعم اإلداري مفتاح أساسي لنجاح برامج الرعاية يف أماكن العمل،ومن أوجه الدعم اإلداري للعاملني 

سفر أو إقامة أنشطة تسمح للموظف أن يتفرغ الدراسة،وكذلك توفري خدمات تروجيية للعاملني مثل ال(بان

  )439، صفحة 2006الطائي، يوسف، مؤيد، و هاشم، ( )اجتماعية

 بأنهكما أن من أوجه الدعم اإلداري حتقيق التوافق مابني الفرد وزمالئه لرفع الروح املعنوية من خالل شعوره 

اشم، الطائي، يوسف، مؤيد، و ه( مقبول حيث استطاع تكوين عالقات اجيابية وصداقات ودية معهم

  .)374- 373، الصفحات 2006

II-2-3 التسويق الداخلي مراحل  

يقوم مفهوم التسويق الداخلي على النظر إىل العاملني باعتباره عمالء، وأن الوظائف هي منتجات 

 يف املنظمة، كما جيب أن تركز املؤسسة على تطوير العاملني، وحتفيزهم حنو حتقيق أهداف املؤسسة داخلية

مراحل تطور التسويق الداخلي يف املؤسسات بثالثة مراحل، وعليه ميكن استعراض هذه  املختلفة وقد مت حتديد

  )12، صفحة 2013زاهي ابراهيم و عمر احمد، ( :املراحل على النحو التايل

الدافع أو  وقد ركزت هذه املرحلة على أن التسويق الداخلي هو: التغيير وإدارةالتطبيق االستراتيجي  .1

 فاألهدااملنظمة، واملقصود هنا هو ضرورة إشراك العاملني يف وضع  تيجيةإسرتااحملرك لتطبيق 
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االسرتاتيجيات  األهداف، ويعملون على تطبيق تلك وذلك لكو�م من يقوم بتحقيق تلكواالسرتاتيجيات،

  .أيضا

سبب رضاهم وال وتتميز هذه املرحلة بالرتكيز على قضايا حتفيز العاملني وحتقيق :مرحلة إرضاء العاملين .2

اخلدمات  الرئيسي وراء ذلك، هو يف ضرورة توجيه مفهوم التسويق الداخلي لتحسني وتطوير جودة

 .واملنتجات املقدمة للعمالء

الذي يبدأ  وهي تعترب املرحلة الرئيسية الثالثة يف تطوير مفهوم التسويق الداخلي :مرحلة التوجه بالعميل .3

العمالء  لني والعمالء، وهي اليت جاءت استجابة حلاجاتبالرتكيز على أمهية مفهوم التفاعل بني العام

 ومتطلبا�م

ويف تلبية احتياجا�م،ويف تقليل معدل دوران للمنظمة، وللتسويق الداخلي دور مهم وفعال يف دعم املوارد البارية

مبا ر مالء و بتقدمي أفضل اخلدمات جتاه الع العاملنيالتزام  العاملني يف املنظمة،إضافة إىل تطبيقه سوف يضمن

مفهوم التسويق  تت األدبيات اليت تبنشار يف حاليت السلع واخلدمات،لقد أ أرائهميكفل إعادة أو تكرار 

أمهية التفاعل بني العاملني والعمالء وحتديداً يف  يؤدي إىل التأكيد على،على انه الداخلي يف املنظمات

بني البائع ) خصائص اخلدمة ( اخلدمة إىل تالزم عملية تقدمي مؤسسات اخلدمات،ويعود السبب يف ذلك

  ،رتي هلاشوامل

كما يركز التسويق الداخلي على أمهية مشاركة العاملني لإلدارة العليا يف وضع األهداف واالسرتاتيجيات وذلك 

ق لتحقيق األهداف بالكفاءة واجلودة املناسبة، وأخريا تأيت أمهية التسويق الداخلي يف كونه يشري إىل ضرورة التنسي

بني العاملني يف الصفوف األمامية، والعاملني يف الصفوف األخرى �دف تأدية خدمة كفؤة تتسم باجلودة 

  .)21، صفحة 2017-2016جنادي، ( .ويرضى عنها العمالء
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II-3 مزيج التسويق الداخلي 

التسويق الداخلي وايضا  يف هذا املطلب نظهر جمموعة عناصر اليت تتعلق باملزيج التسويق الداخلي،ونذكر اسرتاتيجيات

  .مناذجه

II-3-1  التسويق الداخلي استراتيجيات 

 :موعة من احملددات اليت متثل عملية التسويق الداخلي يف املنظمات وهي كما يليعلى جمقوم التسويق الداخلي ي

  )50-47، الصفحات 2012اياد، (

لضيافة ما ا عالقات ل ذلك حتسني وتنميةشمحبيث ي: عالقات الضيافة وحسن اإلستقبال مع العمالء .1

لهم وتدريبهم على املنظمات وتأهي كما يتضمن ذلك توجيه الكوادر العاملة يفبني املنظمات والعمالء،

 .ل يعمل على تعزيز هذه العالقةشكب واملزيد من اللباقة وحسن التعاملاحرتام العمالء،

للسلعة  لفنيةوهو يتضمن الرتكيز على حتسني اجلودة اQuality Control: رقابة الجودة .2

إىل  إضافةورغبات العمالء، وذلك من خالل وجود جمموعة من املعايري واألسس لتقييم حاجاتاملقدمة،

للطريقة اليت حيصل العميل من خالهلا على احتياجاته  اجلودة الوظيفية اليت تتعلق باملعايري واألسس املرافقة

 . من السلعة

العاملة يف حتسني  ك يف التدريب اإلجيايب للكوادرويتمثل ذل:Personal Selling خصيشالبيع ال .3

ملوقع التنافسي للمنظمة يف ا وبالتايل انعكاسها على حتسنيلعالقات البيعية اليت يقومون �ا،ا

فإن حتفيز ومكافأة تلك القوى على اإلدارية، واعتماداً على نظرية الثواب والعقاب يف األدبياتالسوق،

 .العمليات سني تلكجهودها املبذولة سيعمل على حت

سيعمل على  فتوفري املناخ املناسب لرغبات العمالءEmployee Morale: أخالقيات العمالة .4

وتسهم هذه الناحية يف بناء األسس  عور بامللل أو التذمرشال ،وتقليلعور اإلجيايب املتكون لديهمشزيادة ال

ومناسب يتسم بالفاعلية  املنتج مبستوى الئق توفري وتقدمي والقواعد األخالقية اليت ينطلق منها العاملون يف

طات خاصة شاالناحية من خالل تنظيم برامج ونزهم حنو تلك يفحتالعاملني و  كما ميكن تدريبوالكفاية،

 ذحيث تأخ،العمل على صيانتها من فرتة ألخرىبإصالح القواعد األخالقية للتعامل مع العمالء و  تعين

 .ومنها غري نقديللتحفيز منها ما هو نقدي  كاالشأ
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II-3-2   المزيج التسويق الداخليعناصر 

اجتهد  ميكن املزيج التسويقي الداخلي من حتليل طرق أداء اخلدمات وحتديد املسؤوليات يف كل وظيفة، حيث

، 2014- 2013اقطي، ( :الباحثون يف تفسريه لكن اختلفوا يف بعض اجلوانب، وفيما يأيت توضيح هلذا املزيج

  )97- 94الصفحات 

 ):  Product(نتج الم .1

ينظر التسويق الداخلي للوظائف على أ�ا منتجات داخلية وتقوم املنظمة بتصميم هذه املنتجات للتوافق 

تبيع الوظيفة للموظف قبل بيع  يتن املنظمة اخلدمية الناجحة هي اللذلك فإ.الزبون الداخلي حاجات مع

مواصفات املنتج، إلنتاج،نتج مرتبطة مبزيج املنتج خط افالقرارات التسويقية املتعلقة بامل اخلدمة للزبون وعليه

فيتضمن مزيج املنتج  الداخلي تصبح هذه القرارات خاصة مبستويات التوظيف السوق يفوالتغليف  العالمة

إختيار الفرد الصحيح آثار التدريب ومظهر ولباس املوظف، :عناصر هي التسويق الداخلي أربعة يف) الوظيفة(

يؤديها الزبون الداخلي والتطرق  يتداخلي يشري إىل أنواع املهام الفإن املنتج ال فرق العمل؛ وعليهالتمكني وأثار 

على معرفة املزايا املالية واملعنوية ويقتصر على حتديد املهام املطلوب أداؤها  للوظيفة ملنتج داخلي ويشمل أيضا

تدريب واملشاركة الإىل  حلاجةة وااملكافآت املاليومن بني ذلك الراتب و  تصنيف قيمة وفائدة إىل الزبون الداخلي

،كما ميثل املنتج اإلسرتاتيجيات التسويقية واخلطة التسويقية وما لقرارات وفرص تطوير املسار املهنإختاذ ا يف

  ،والسلوكيات الضرورية إلعداد اخلطة التسويقية املواقفعلى املنتج لبيعة يقابله القيم، يطبق

  :)Price(التسعير .2

التسويق الداخلي عن تكلفة الفرصة املرتبطة بالوظيفة حيث أن التسويق الداخلي ميكن يف  التسعري يعرب

 :املنظمة من

 .جذب أفضل املوظفني واإلحتفاظ �م وحتقيق أفضل عمل من خالهلم عن طريق حتقيق رضاهم - أ

سن من سياسات العمل حت ليتسعي املنظمة حنو حتقيق رضا املوظف جيعلها �تم بالتغذية الراجحة ا -ب

التسويق الداخلي ألنه من الصعب حساب تكاليف تقدمي اخلدمة  يفهذا العنصر يصعب تعريفه  لكن،وظروفه

يقدمها املواطن  ليتومن بني اخلدمات ا) املوظفني(إىل الزبائن الداخليني ) املوظفني(الداخليني  من املوردين

ولذلك فإنه ميكن تقييم اخلدمات املقدمة بني املوظفني بطريقة الضرورية إلكمال كل املهام  لألخر املعلومات

املوردون الداخليون (تقييم عوائق اخلدمات نتيجة املعلومات املتبادلة بني املوظفني  غري مباشرة من خالل

   .التسويق الداخلي بنظام تعويض املوظفني يفسياسات التسعري  كما ترتبط) والزبائن الداخليون

 :Place) انالمك(التوزيع  .3

مزيج التسويق الداخلي إىل  يفالتسويق اخلارجي إىل كيفية إختيار نقاط البيع بينما يشري  يفيشري التوزيع 

عمل املوظفني،وهذا يتطلب أخذ احمليط املادي ونظام تقدمي اخلدمات بعني اإلعتبار هذا اجلزء من  ظروف
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مكان تقدمي اخلدمات هو نفسه مكان تسليم اخلدمة الداخلية واخلارجية حيث أن  حلاجاتفيه ااملزيج تتكامل 

للزبون كما يشري التوزيع إىل درجة السهولة أو الصعوبة املتعلقة بسفر املوظفني إىل مكان عملهم كما يتعلق 

هذا  يفاملكان املناسب،أهم فكرة  يفلشخص املناسب مبكان أداء الوظيفة وتقدمي اخلدمات وبعد وضع ا

 حني يفتصاالت الرمسية وأماكن التدريب أماكن االمجيع أماكن اللقاءات، توزيع ميثلاملكون حيث يرى أن ال

الداخلي يشري إىل العمليات واإلجراءات املمارسة من طرف املوظفني  التسويق يفوزيع أن الت Matيرى 

  ).نالزبائن الداخليو (للموظفني) الوظائف( لتسليم املنتجات) املوردون الداخليون(

 الترويج .4

 واآلراءاملنظمة ويشمل تشارك املعلومات وتبادل املعرفة  يفلق الرتويج بصفة أساسية باإلتصاالت الداخلية يتع

خمتلف أعضاء املنظمة فعملية الرتويج داخليا ترتبط باملعلومات واملعرفة الضرورية ألداء العمل وتتم عملية  بني

لدورات التدريبية وكذلك اإلعالنات املرئية أو الداخلي بإستخدام عدة وسائل منها اإلجتماعات وا الرتويج

املنظمات وأيضا مبكن إستخدام الرموز واألبطال واإلحتفاالت واملناسبات كوسيلة للرتويج  املسموعة داخل

إستخدام اإلستقصاء من وقت ألخر ملعرفة أراء ومشاكل املوظفني باإلضافة لإلتصاالت  الداخلي كما ميكن

 .إلزالة أي غموض حول بعض القرارات أو اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بعملهم فنيالشفوية املباشرة للموظ

املزيج مرتبطة بالتسويق الداخلي،لعناصر )األفراد، العمليات، والدليل املادي(هناك من يضيف ثالثة عناصر أخرى

، صفحة 2010ابكة، الشو ( :وهي كالتايل)  4Psاملنتج، السعر، الرتويج،التوزيع(السابقة التسويقي األربعة

18(  

يف منظمات  واإلنتاجوهم الذين يلعبون دورا مهما بالعمليات وهو املورد البشري يف املنظمة،: ألفرادا .5

 مالء؛ناك عالقة تفاعلية بينهم وبني العاخلدمات ويشكلون جزءا مهما من اخلدمة ذا�ا ويكون ه

مي اخلدمة تعد حامسة بالنسبة ملؤسسات وهي الطريقة اليت يتم من خالهلا تقد: ملية تقديم الخدمةع .6

املتبعة من قبل  واإلجراءاتمثل السياسات  األمهيةيف غاية  أشياءعملية تقدمي اخلدمة تضم  أن.اخلدمة

 .منظمة اخلدمات

احمليط  ويتعلق مبحيط العمل من أثاث، ومظهر املوظفني إضافة إىل ما مييز :)الملموسات(المادي  الدليل .7

إنتاجية  االحرتام، االستمتاع بالعمل،دافع االجناز،احلوافز وكل ما يزيد من: مثل من ظروف وسلوكيات

 .املوظفني
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II-3-3  نماذج التسويق الداخلي  

يرتكز يف تطبيق وتنفيذ  اليتأربعة قدم الباحثني مناذج متنوعة للتسويق الداخلي ومن هذه النماذج نستعرض 

  :كالتايلوهي   التسويق الداخلي داخل املنظمات وحدود تطبيقه

 .والذي يرتكز على اعتبار العاملني مستهلكني:Berryمنوذج  -

 .وآخرون الذي ينظر إىل التسويق الداخلي كأحد مداخل إدارة املوارد البشرية :Tansuhajمنوذج  -

 .والذي يرتكز عل التسويق التفاعلي :Coronoosمنوذج  -

   Berryو منوذجCoronoosوالذي يرتكز على اجلمع بني منوذج  Rafiq & Ahmed: منوذج   -

 )48- 45، الصفحات 2009بوبكر، ( ":بيري"نموذج  .1

 :ويقوم هذا النموذج على الفرضيات التالية

 :الفرضية األساسية اعتبار املوظفني كمستهلكني و يتفرع عنه الفرضيتني التاليتني

 اعتبار الوظائف منتجات داخلية. 

 تبين التقنيات التسويقية داخليا. 

 :يوضح منوذج بريي للتسويق الداخلي لتايلا) 2(الشكلو 

  نموذج بيري في التسويق الداخلي):2(رقم  الشكل
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 )45، صفحة 2009بوبكر، ( :المصدر                                             

 

 من خالل الشكل يتضح أن اعتبار املوظفني كمستهلكني وتبين التقنيات التسويقية داخل املنظمة يعين

 :لى املنظمة أن تعمل على تصميم وتشكيل الوظائف بطريقة تساهم يفأن ع

 إشباع حاجات ورغبات املوظفني. 

 إعطاء فرص للموظفني يف االندماج واملشاركة يف خطط وسياسات املنظمة. 

 جذب واالحتفاظ بأفضل املوظفني .  

األكثر  جذب واالحتفاظ باملوظفني ويساعد على،)الرضا الوظيفي(وهذا األمر يؤدي إىل حتقيق رضا األفراد 

ميزة تنافسية  توجها باملستهلك، واملنظمة اليت متتلك موظفني راضني وموجهني باملستهلك هي يف احلقيقة متتلك

  .كبرية متكنها من تقدمي خدمات جبودة عالية ورفع حصصها يف السوق

 Tansuhaj & elt )1988(نموذج التسويق الداخلي  .2

إلدارة تسويق اخلدمات  بتصميم منوذج يوضح العالقة بني العناصر الرئيسية،Tansuhaj & elt)(قامت 

موضح يف الشكل  كما هو سلوك العمالء، سلوك العاملني، التسويق الداخلي واخلارجي(واليت تشمل كل من
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 )26- 25، الصفحات 2016الجاروشة، ( )3(رقم

والتسويق اخلارجي  ت بني أنشطة التسويق الداخليويوضح النموذج كيفية تعزيز رضا العمالء من خالل العالقا

إدارة متكاملة لضبط  مع وجود) الداخلي واخلارجي(وصوال لرضا العمالء من خالل تكامل األنشطة التسويقية 

 ؛اجلودة وهو بالتأكيد وفقا هلؤالء الباحثني هو هدف أي منظمة

وعليه ، العمالء ناء واحلفاظ على العالقات معويعطى النموذج دوار حموريا للعاملني يف املنظمات يف جذب وب

 ؛فإن برامج التسويق الداخلي جيب أن تكون موجهة بقوة حنو العاملني

، العاملني حتفيز، تدريب العاملني، إختيار وتعيني العاملني(وقد حدد النموذج أنشطة التسويق الداخلي هي 

 ؛)سياسيات اإلحتفاظ بالعاملني، اإلتصاالت الداخلية

الذهنية  وبناء الصورة، يوالبيع الشخص، واإلعالنات، أنشطة التسويق اخلارجي فتمثلت بكل من التسعري أما

  .ه بالعمالءالتوج، إدارة اجلودة، للمنظمة

  Tansuhaj & eltنموذج إدارة خدمات التسويق ) 3( شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )25، صفحة 2016الجاروشة، (: المصدر

 :1990لتسويق الداخليل) Coronoos( وسنموذج كرون .3

من  يستند هذا النموذج على أن التسويق التفاعلي يتيح للمنظمة فرصا تسويقية هامة، وال ميكن هلا االستفادة

 متحلني هذه الفرص التسويقية إال بوجود موظفني لديهم توجه باملستهلك ووعي أو إدراك خبدمة الزبون

، صفحة 2019عصام الدين، ( للتسويق الداخلي" كرونروس"منوذج يوضح )04(والشكل بعقلية بيعية،

 التسویق الداخلي

اختیار وتعیین العاملین  -

تدریب وتطویر العاملین -

تحفیز ومكافات العاملین -

االتصاالت الداخلیة      -

االحتفاظ بالعاملین-   

لعاملینتوجھات ا  

االلتزام التنظیمي-  

االبداع الوظیفي-  

التحفیزوالرضا  -

 الوظیفي

 سلوك العاملین

بذل المزید من الجھود -

 اثناء العمل

تحسین االداء الوظیفي   -  

 

 التسویق الخارجي

التسعیر،االعالن-  

ة للمنظمة    الصورة الذھنی-

ادارة الجودة ،  -   

التوجھ بالعمالء -  

 سلوك العمالء

والء العمالء -  

إدراك العمالء لمستوى -

 الجودة

رضا العمالء-  
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19( 

 ولذلكتكون مدعومة من اإلدارة العليا، ويتضح من النموذج أنه لتنفيذ برامج التسويق الداخلي ينبغي أن

 :عليها أن تلتزم بدعم

  باملستهلكبرامج التدريب وباألخص التدريب على خدمة الزبائن أل�ا مرحلة حرجة يف حتقيق التوجه 

 .واستيعاب املوظفني ألمهية الوعي خبدمة الزبون

 األفراد  سياسات وبرامج التوظيف، مبعىن مدى تطابق الوظائف املتوفرة مع األفراد، أي ضرورة استقطاب

 .املناسبني، وتصميم الوظائف مبا يالئم األفراد الذي سيشغلو�ا

 ة اإلدارة التشاركي)Participative management(اح برامج التسويق الداخلي حيتم على أي جن

أن تدعم مشاركة مجيع املوظفني والعاملني يف خمتلف املستويات يف عملية التخطيط ووضع  املنظمة

 .االسرتاتيجيات

  عم املوظفني يف اختاذ القراراتد) Employees discretion(أي إعطائهم احلرية يف اختاذ 

 .ال مباشر مع الزبائنالقرارات والتصرف، وخاصة من هم على اتص

  إضافة إىل ذلك جيب على اإلدارة العليا أن تطلع املوظفني على كل التغريات اليت حتصل يف 

تسليم  االسرتاتيجيات قبل الشروع يف تنفيذها، من أجل أن يدرك املوظف األدوار اليت جيب أن يلعبها يف تأدية أو

 .اخلدمة، وبالتايل يستطيع أن يؤديه على أحسن وجه

 التزام اإلدارة بدعم هذه اجلهود واألنشطة، يعين وجود موظفني راضني وحمفزي، وواعني خبدمة الزبون 

والنمو  ومدركني ألدوارهم، وبالتايل تفاعل جيد مع الزبائن، وتقدمي خدمات جبودة عالية، ومن مثة حتقيق رضا الزبون

 .يف األرباح واحلصص املنظمة يف السوق
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 .للتسويق الداخلي Coronoosنموذج ) 04( شكل رقم                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafiq,M, Ahmed,P,Ameta-model of internal marketing, in Varey & Barbara, Op, Cit,p 226.:المصدر 

 ):2000(تسویق الداخليلل Rafiq & Ahmedنموذج  .4

التسويق  عاما ملوضوع 20بعد دراسة ومتابعة إستمرت ألكثر من Ahmed & Rafiq قام الباحثان 

 السابقني بتطوير منوذج يوضح كيفيةCornoos  وBerry ناخلي وباالعتماد على منوذجي كل مالد

 عمل وتطبيق التسويق الداخلي يف املنظمات إنطالقا من العالقات املتبادلة واملتداخلة بني عناصر التسويق

 دم الباحثان تعريف جديد مشويل ملفهوم التسويق الداخلي، حيث عرفا التسويق الداخلي بأنهالداخلي، وق

 مي،وتوجيه وحتفيز العاملني لتحقيقيجهود خمططة إلستخدام تقنيات التسويق لتقليل مقاومة التغيري التنظ

عقلية  ملني حمفزين لديهمخلق عا التعاون الفعال لتنفيذ اإلسرتاتيجات املختلفة وصوال لرضا العمالء من خالل

التوجهه بالعمالء مدخال لتحقيق رضا العمالء ) 05(ويعترب النموذج املوضح يف الشكل رقم  التوجهه بالعميل

التنفيذ الفعال للتسويق الداخلي، يكون من خالل  ومن مث حتقيق املنظمة ألهدافها، ويتضح من النموذج أن

 )58، صفحة 2017-2016جنادي، ( :العالقات املتبادلة بني األنشطة التالية

 .تبين تقنيات تسويقية داخليا -

 .التحفيز -

 دعم االدارة العلیا

مساھمة العاملین في 

وضع االستراتیجیات 

 والحمالت التسویقیة

برنامج االستقطاب 

 والتعیین

االدارة  تدریب العاملین

 التشاركیة

 حریة العاملین

قیام العاملین بمھامھم 

 بكفاءة عالیة

عاملین محفزین 

یتحلون بعقلیة التوجھ 

 بالعمالء

 رضا العاملین

 التسویق التفاعلي

 تضاعف حجم البیع

تفاعل جید بین 

 العاملین والعمالء

جودة الخدمة المقدمة 

 للعمالء

 رضا العمالء

 تضاعف االرباح
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 .التنسيق والتكامل بني الوظائف -

 التمكني اإلداري -

Rafiq & Ahmed التسويق الداخلي في المنظمات نموذج :05( شكل رقم  

الخدمية

Rafi

q,M, Ahmed,P,Ameta-model of internal marketing, in Varey & Barbara, Op, Cit,p 226. المصدر   
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  :تمهيد    

ة،مبا هلا من يعد االلتزام التنظيمي من املواضيع اليت القت اهتماما واضح يف حقل اإلدارة يف العقود األخري 

ظمة ودرجة اجناز العمل فيها،إذ يعرب االلتزام التنظيمي عن اجتاه الفرد حنو املنظمة ويشمل الرغبة عالقة بفاعلية املن

يف بذل العامل جهودا إضافية يف العمل،ويعد األفراد امللزمون اجتاه منظما�م  يف البقاء عضو فيها ويظهر االلتزام

  .مصدر قوة تساعد يف بقائها ومنافستها للمنظمات األخرى

سنتطرق إىل اإلحاطة باجلانب النظري لإلبداع اإلداري وبكل هذا الفصل ومن خالل ومن خالل هذا الطرح 

  .جوانبه لتتضح الصورة الشاملة له

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



االلتزام التنظیمي:اإلطار النظري        الفصل الثالث                                                
 

44 
 

III-1  ماهية االلتزام التنظيمي  

يتضمن هذا العنصر جمموعة من العناصر اليت توضح لنا االلتزام التنظيمي حيث نربز فيه مفهوم االلتزام التنظيمي 

  .ونشري إىل أمهيته وأيضا نذكر أهم أنواع االلتزام التنظيمي

III-1-1 يتنظيمال لتزاممفهوم اإل  

 اين رؤى الباحثني حوله، إال أن توضيح املفهوم قد الزمه بعضظرا لتبتباينت مفاهيم االلتزام التنظيمي ن

االلتزام حنو العمل،وااللتزام حنو : التعقيد نتيجة الرتكيز على االلتزام حنو بيئة العمل وتضمينه جماالت عدة،مثل 

سية يف االلتزام متغريات أسا حنو مجاعة العمل وغريها،واليت عربت عن االلتزام،و واملهام الداخلية للعمل الواجبات،

، صفحة 2014/2015عاشوري، االلتزام التنظيمي داخل املؤسسة وعالقته بالثقافة التنظيمية، ( التنظيمي

34(.  

  :جمموعة من التعاريف املختلفة حول االلتزام التنظيمي إىلمن خالل هذا الطرح سنحاول التطرق 

  :من أكثر التعريفات شيوعاMowdag and Stecrsيعد تعريف 

للبقاء عضوا م التنظيمي على أنه يشمل اجتاها لدى الفرد يشتمل على رغبة أو شعور قويا اااللتز  حيدد  حيث

كامال بالقيم اليت يثبتها التنظيم وقبوال   إمياناوٕ ذل جهود قوية لصاحل ذلك التنظيم،واستعدادا تام لبيف تنظيم معني،

  .تاما لألهداف اليت يسعى لتحقيقها

  :أن  )18، صفحة 2004عبد الباقي، (ويرى 

وفقا هلذا املفهوم جيب   فالعالقة بني الفرد واملنظمة ،اإللتزام التنظيمي جيب أن يتصف بالشمولية واإلجيابية"

وغايات املنظمة مما يؤدى إىل وجود رغبة داخلية  بأهداف أن تكون قوية واجيابية وتقوم على االقتناع الداخلي

 هالتزام طوعي نابع من إرادة الفرد ومبحض إختيار  فهو،للنهوض �ا مل املتواصللدى الفرد للبقاء يف منظمته والع

جمرد تقييم ملا حيصل عليه الفرد من مزايا ومنافع خمتلفة من  أو،قوى خارجية ما قسريا يفرض عليه مناوليس إلتز 

 .واإلستمرار فيهيتمثل يف والئه للمنظمة ويعزز رغبته يف البقاء يف العمل  فاإلرتباط الوجداين،منظمته

الذي يربط الفرد  على املنظور النفسي لاللتزام ويعرفاه بأنه الرابط النفسي"ّ  شامتن"و " أورايلي"ويركز

ويشري الباحثان إىل أن هناك ثالث جوانب  باملنّظمة، مما يدفعه إىل االندماج يف العمل واليت تبين قيم املنظمة

ويعود اإلذعان أي إذعان الفرد ) أو االستيطان الشربية،و حتديد اهل،إلذعانا: (يلالرتباط النفسي وه

والبيئة املادية املناسبة ألداء العملّ  املناسب، أما حتديد اهلوية  للمنظّمة اليت توقعه تلقي املكافآت اخلارجية
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 التوافق األمهية اليت يعلقها الشخص على االنتساب للمنّظمة أما التشرب فيعود إىل مدى فيعود إىل مدى

  )34-33، الصفحات 2005العوفي، ( .بني قيم الفرد واملنّظمة

  :وعرفه آخرون

 باستمرار العالقة التعاقدية يرتتب عليه سلوك الفرد سلوكا أنه استثمار متبادل بني الفرد و املنظمة

يف جناح و  اإلسهامفيه من جانب املنظمة ، ورغبة الفرد  يفوق السلوك الرمسي املتوقع منه و املرغوب

 " إضافيةأكرب و القيام بأعمال تطوعية و حتمل مسؤوليات  استمرارية املنظمة، كاالستعداد لبذل جمهود

  )38، صفحة 2015/2016ماحي، (

 جبهود كبرية واالستعداد للقيام،الرغبة القوية لدى العاملني للبقاء أعضاء يف املنظمة"فاإللتزام التنظيمي هو

التنظيمي  وأن هناك صفات هلا تأثري كبري يف حتديد اإللتزام" ا وأهدافهاواإلميان �ا وتقبل قيمه ،لصاحلها

 )30، صفحة 2016الجاروشة، ( :لألفراد وهي

 .االعتقاد القوي بقبول أهداف املنظمة وقيمها1.

 .االستعداد لبذل أقصى جهد ممكن لصاحل املنظمة2.

 .الرغبة القوية يف احملافظة على استمرار عضويته يف املنظمة3.

عرف  والذي)Mowday, et. al., 1982(مشوال التعريف الذي قدمه، األكثرومن التعريفات 

املنظمة وقيمها ورغبته يف بذل اكرب  ألهداف األفراداعتقاد قوي وقبول من جانب :"بأنهااللتزام التنظيمي 

عبد ( ."عضويتها جهد ممكن لصاحل املنظمة اليت يعمل �ا الفرد،مع رغبة قوية يف االستمرار يف أوعطاء 

  )03، صفحة 2002العزيز، 

أهداف  االلتزام التنظيمي هو حالة نفسية واجتماعية تدل على تطابق أهداف العاملني مع"ميكن القول أن و 

والشعور القوي باالنتماء  املنظمة وشعور كل طرف بواجباته اجتاه الطرف اآلخر ،و التمسك بقيم وأهداف املنظمة

  )53، صفحة 2010الشوابكة، ( ".والرغبة يف االستمرار فيهاوالدفاع عنها  إليها

التطابق واإلنشاء ( فريى بأنّ  مفهوم االلتزام واستيعابه يتم من خالل مؤشراته الثالث)Buchanan(أما 

وقيمها والرغبة يف بذل أقصى جهد لصاحلها ،وقد عرب عنه بقوة إميان الفرد وقبوله ألهداف املنّظمة،)والوالء

  )77، صفحة 1996حقير، عباس، و اخرون، ( .ظة على عفويته فيهاواحملاف

العالقة اليت تربط الفرد :االلتزام التنظيمي هو عبارة عن أنالسابقة ميكن القول على  اريفعاستنادا على الت

حيث تتجسد من خالل شعور الفرد باالنتماء هلا والرغبة يف االستمرار �ا،وتطابق ،)حالية شعورية(باملنظمة
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جهده لصاحل حتقيق غايات و مصاحل  أقصى،واالستعداد التام للفرد لبذل باهداف املنظمة األفراد وقيم أهداف

 .و غايا�م بعني االعتبار األفراداملنظمة  أخذ أخرىمن جهة،ومن جهة  املنظمة

III-1-2 االلتزام التنظيمي أهمية  

 هتم �ا الكتاب والباحثني يف علمالشك أن االلتزام التنظيمي يعد من أبرز الظواهر السلوكية اليت ا

حيث كلما كان  اإلدارة،وذلك لعلمهم باألثر الكبري الذي حيدثه على األفراد و املنظمة بشكل عام،

التنظيمي مرتفعا زادت نسبة ارتباط األفراد مبنظما�م وتضحيتهم من أجلها من أجل بلوغ  االلتزام

قلت درجة االلتزام التنظيمي لدى األفراد انعكس مسعتها،والعكس صحيح حيث كلما  أهدافها و حتسني

كثرة الغيابات،اخنفاض معدل دوران العمل،قلة (ظواهر سلبية مثل املنظمة بظهور ذلك بالسلب على

كان لزاما على الباحثني التعمق يف فهم هذا املوضوع ومعرفة العوامل الكامنة وراءه  ،من هنا)اإلنتاجية

ماحي، ( .من أجل رفع التزام أفرادها،مما يعود بالنفع عليها و عليهم   نظماتللم وحماولة اقرتاح حلول

  )40، صفحة 2015/2016

 )16، صفحة 2006احمد الوزان، ( :االلتزام التنظيمي يف النقاط التالية ومن هنا نربز أمهية

   واهر السلبية ويف مستوى جمموعة من الظ ارتفاع مستوى االلتزام التنظيمي يف بيئة العمل ينتج عنه اخنفاضإن

 ؛مقدمتها ظاهريت الغياب والتهرب عن أداء املهام

  كما ميثل االلتزام التنظيمي عنصرا هاما يف الربط بني املنظمة واألفراد العاملني ال سيما يف األوقات اليت ال

 ؛زاملنظمات أن تقدم احلوافز املالئمة ملوظفيها ودفعهم لتحقيق أعلى مستوى من االجنا تستطيع فيها

 يعترب عامال هاما أكثر من الرضا الوظيفي يف التنبؤ ببقائهم يف  فيها إن التزام األفراد للمنظمات اليت يعملون

 .أو تركهم للعمل �ممنظما

 عامال هاما يف ضمان جناح تلك املنظمات واستمرارها وزيادة إنتاجها؛�م وأيضا يعترب التزام األفراد ملنظما 

 يف ترمجة الرغبات وامليول واالعتقادات اليت تكون داخل الفرد جتاه منظمته إىل سلوك  كما تكمن أمهية االلتزام

 ؛إجيايب يدفع باملنظمة إىل التقدم والبقاء

 وخاصة معدل دوران لسلوكيةااللتزام التنظيمي ميثل أحد املؤشرات األساسية للتنبؤ بعديد من النواحي ا،

يكونون أطول بقاء يف املنظمة وأكثر عمال حنو حتقيق أهداف العمل،فمن املفرتض أن األفراد امللتزمني س

 املنظمة؛
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 ميثله من كونه سلوكا  اإلنساين نظرا ملا كذلك جمال االلتزام التنظيمي قد جذب كال من املديرين وعلماء السلوك

عاشوري، ( .هلم يف احلياة األفراد هدفا كما ميكن أن يساعدنا إىل حد ما يف تفسري كيفية إجياد،مرغوبا فيه

  )06، صفحة 2000االلتزام التنظيمي في المؤسسات الجزائرية، 

  اهمية واثار االلتزام التنظيمي على المستويات المختلفة):6(الشكل رقم 

  )33، صفحة 2016الجاروشة، ( :المصدر

III-1-3 ي لتنظيما لتزاماإل خصائص  

موعة من اخلصائص اليت  تضيف يتميز االلتزام التنظيمي كغريه من العناصر املهمة يف املنظمات مبج

عاشوري، االلتزام التنظيمي ( :نذكر منها لألهدافو حتقيق  إنتاجيةوجدت مبا يزيدها  إنللمنظمات متيز 

  )56، صفحة 2014/2015داخل املؤسسة وعالقته بالثقافة التنظيمية، 

  يف البقاء �ا و قبوله يعرب االلتزام التنظيمي عن استعداد الفرد لبذل أقصى جهد ممكن لصاحل املنظمة

 ؛وإميانه بأهدافها وقيمها

 باحليوية  يشري االلتزام التنظيمي إىل الرغبة اليت يبديها الفرد للتفاعل االجتماعي من أجل تزويد املنظمة

 ؛والنشاط ومنحها الوالء

 ؛يتصف االلتزام التنظيمي بأنه متعدد األبعاد 

 ؛بني الفرد واملنظمة إن االلتزام التنظيمي حالة نفسية تصف العالقة 

 ؛يؤثر االلتزام التنظيمي على قرار الفرد فيما يتعلق ببقائه أو تركه للمنظمة 
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 واإلميان قبول أهداف وقيم املنظمة اإلنسانية :م التزام تنظيمي بالصفات التاليةيتميز األفراد الذين لديه

ن االخنراط يف املنظمة لفرتة ووجود مستوى عال مد من اجلهد لتحقيق أهداف املنظمة،،وبذل املزي�ا

 ؛طويلة ،ووجود امليل لتقومي املنظمة التقومي االجيايب

 ليست  يتصف االلتزام التنظيمي حالة غري ملموسة تتجسد يف والء العمال ملنظما�م وجند درجة ثابتة

 .مطلقة وأبعاده متعددة ومؤثرة يف بعضها البعض

 يكون نتيجة لتأثري  والتخلي عنه ال، اعة تامة لدى األفرادفهو ناتج عن قن، يتسغرق وقتا طويال لتحقيقه

 ؛بل يكون نتيجة إلسرتاتيجيات ضاغطة، عوامل سطحية

 مبعىن أن مستوى اإللتزام التنظيمي قابل للتغيري حسب درجة تأثري العوامل ، إفتقاده خلاصية الثبات

 ؛األخرى فيه

 ذا ا�ال على تعدد أبعاد اإللتزام، إال أ�م خيتلفون أنه متعدد األبعاد، ورغم إتفاق غالبية الباحثني يف ه

، الصفحات 2016الجاروشة، ( .يف حتديد هذه األبعاد، ولكن هذه األبعاد تؤثر يف بعضها اآلخر

33 -34(  

III-2  وأبعاده والعوامل المؤثرة فيهمراحل االلتزام التنظيمي 

يمي يف املنظمة،ايضا اىل جمموعة من العوامل نوضح من خالل هذا اجلزء اهم املراحل اليت تؤدي اىل التزام تنظ

  .الفعالة واليت تؤثر بااللتزام التنظيمي بشكل مباشر،وابعاد االساسية لاللتزام التنظيمي

III-2-1 العوامل المؤثرة في االلتزام التنظيمي  

 :ن أمههام املؤسسي للعاملني ماهناك العديد من العوامل اليت تؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر يف درجة  االلتز 

  )282-281، الصفحات 2010جودة، (

 ثقافة الفرد : 

والعمل وغريها من  اإلنسان هو نتائج ثقافته فقيم ا�تمع والتنشئة االجتماعية للفرد يف البيت واملدرسة واجلامعة

 العمل واألمانة اإلخالص يفإزاء ة يف شخصية الفرد واجتاهاته مكونات الثقافة تساهم يف تعزيز جوانب هام

 . االلتزامواالنتماء و 

 توقعات الفرد من العمل : 

 يف مستوى فإن ذلك يؤثر،يف حالة عدم وجود فروق فردية بني توقعات الفرد من عمله وبني الواقع ذلك العمل

 . ي لذلك الفردتنظيمم الاااللتز 
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 وضوح األهداف:  

فكلما كانت تلك  تنظيميال تزاملاال ن شأنه العمل على زيادةوضوح األهداف املؤسسة أمام العاملني م 

 تعزيز ا يساعد يفملأفضل وأكثر مشوال، ملا هو مطلوب منهم حتقيق األفراداألهداف واضحة كلما كان فهم 

  .م املؤسسي لديهم اتز االل

 العالقة مع المرؤوسين : 

الفرد  من نظرة أن العالقة اجليدة بني الرؤساء واملرؤوسني تؤكد وجد ثقة متبادلة بني ا األطرف، مما يعزز

 .ره يف العمل فيها ااستمر اإلجيابية إىل املنظمة و 

 وتنمية والء فعليها مسؤولية اختيار األهدافريتها،ااستمر ات و إن املسؤولية العيادة أمهية كبرية يف حياة املنظم

 يادة درجاتز  د وانتماءهم وبناء الثقة وحتقيق األهداف والقائد الناجح هو الذي يستطيع أن يعمل علىااألفر 

بذل املزيد من اجلهد  ويبعث بينهم الرغبة يفي لدى العاملني،ويدعم اعتقادهم بأمهية التنظيم،تنظيمم الاااللتز 

د من ااألفر و على تطوير التنظيم  املبدع وينمي فيهم الرغبة فيا حملافظة على العالقات التنظيمية اجليدة، والعمل

 .رغبة بالعملمرعاة املشاعر وزيادة الم و احرت حيث اال

 سمات الوظيفة: 

املزيد من  بناء الوظيفة على أساس استقاللية اكرب وجدية اكرب يف العمل تشكل دافعا للفرد على بذل

وبالتايل شعوره  خصائص معينة للوظيفة ميكن أن تزيد من إحساس الفرد باملسؤوليةفان بالتايل اجلهد،

 . باالنتماء للمنظمة

 ماتز لمدى تشجيع المنظمة لال : 

وتوفري مناخ اإلبداع  م من خالل إعطاء املوظف حقوقه وحتفيزهاااللتز  املنظمة دوار أساسيا يف تعزيز يقع على

املشكلة الكربى يف أن بعض  م وتكملاز تعلى املوظف وتشجيعه على االل وغري ذلك من األمور اليت تؤثر

املوظفني، أو إعادة هندسة العمليات  ختفيض عدد(ثلمسياسات حمددة يف األوقات الصعبة،املنظمات تتبع 

 باإلدارة إىل إضعاف ثقة العاملني اإلجرءات تؤدي ،هذه)�دف توفري األموال والتقليل من خسائرها

  . م املؤسسي لدى العاملنياااللتز  وبالتايل أضعاف درجة

م التنظيمي ملدى على تنمية االلتزا جمموعة من العوامل اليت تعملاىل  هاتوصلت معظموهناك دراسات اخرى 

  :نذكرها كالتايل إىل عوامل تنظيمية وأخرى شخصية متميكن قسيت العاملني والّ 

 وضوح األهداف  املساعدة يف إشباع احلاجات اإلنسانية للعاملني يف التنظيم،(ويندرج ضمنها:العوامل التنظيمية

العمل على  ،بتحسني املناخ التنظيمياالهتمام  نظام مناسب للحوافز، مشاركة العاملني يف التنظيم، واألدوار،

 )67، صفحة 1994القريوني، ( .)إجياد وبناء ثقافة مؤسسة
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اخلارجية للمؤسسة أو بعضها  وهناك العديد من العوامل اليت تؤثّر على االلتزام التنظيمي بعضها تتعلق بالبيئة 

التنظيمية األخرى كما يوضحه الشكل لظروف البيئة العمل والعوامل  وإدراكهخبصائص الفرد والوظيفة وجتاربه 

  )147، صفحة 2001خطاب، ( :التايل

 التنظيمي العوامل المؤثرة على االلتزام):07(الشكل رقم

 

 )147، صفحة 2001خطاب، (:المصدر

 و تتمثل يف :العوامل الشخصية  

 .لتزام التنظيميالعمر و اال وجود عالقة موجبة بني" تايلور"كأحد املتغريات الشخصية فقد أثبت :العمر -

 .التعليمي كلما زادت طموحاته وتوقعاته فكّلما ارتفع مستوى الفرد:كذلك اجلنس واملستوى التعليمي -

اليت يعيشها الفرد من املمكن أن تؤثر على التزام العامل اخلربة املهنية فزيادة مدة عمل الفرد :احلالة االجتماعية -

  .العمل �ا متكنه من احلصول على أعمال أكثر استقاللية وحرية يفإىل زيادة التزامه ذلك أل داخل املؤسسة يؤدي

III-2-2 مراحل االلتزام التنظيمي  

ترتبطان بعملية ارتباط  تتنوع آراء الباحثني حول مراحل االلتزام التنظيمي،فهناك من يرى أن لاللتزام مرحلتني

 )07، صفحة 1997العيبي، ( :الفرد باملنظّمة ومها

اليت يبعث أ�ا حتقق رغباته   غالبا ما خيتار الفرد ملنظمة:ّظمة اليت يريد الفرد العمل �امرحلة االنضمام للمن1-

 .وتطلعاته
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جهد لتحقيق أهداف  أي املرحلة اليت يصبح الفرد فيها حريصا على بذل أفقي: االلتزام التنظيميمرحلة 2-

  .املنّظمة للنهوض �ا

اللوزي أنه ميكن حصر مراحل اإللتزام التنظيمي يف ثالث  :لاللتزام التنظيمي ثالث مراحل أن آخرونويرى 

 )37، صفحة 2016الجاروشة، ( :مراحل هي

، من املنظمة مبنيا على الفوائد اليت حيصل عليها،حيث يكون إلتزام الفرد يف البداية:اإللتزام مرحلة اإلذعان أو1.

 .وبالتايل فهو يقبل سلطة اآلخرين ويلتزم مبا يطلبونه

اإلستمرار  رغبة منه يف،حيث يقبل الفرد سلطة اآلخرين وتأثريهم: لتطابق والتماثل بني الفرد واملنظمةمرحلة ا2.

 .أل�ا تشبع حاجاته لالنتماء والفخر �ا،بالعمل يف املنظمة

اإللتزام نتيجة  وهنا حيدث، حيث يعترب الفرد أن أهداف املنظمة وقيمها مطابقة ألهدافه وقيمه: مرحلة التبين3.

 .طابق األهداف والقيمت

 :ثالث مراحل هي لإللتزام التنظيميعلى أن  ويؤكد املعاين

خالهلا خاضعا  يكون الفرد، هي املرحلة اليت متتد من تاريخ مباشرة الفرد لعمله وملدة عام واحد:مرحلة التجربة1.

، ة التأقلم مع الوضع اجلديدوحماول،حيث ينصب اهتمامه على تأمني قبوله يف املنظمة،للتدريب واإلعداد والتجربة

 ته يفاراته ومهرباخوإظهار ،ما يتوقع منه وإدراك،وتكييف اجتاهاته مع اجتاهات املنظمة،والبيئة اليت يعمل فيها

 .أدائه

الفرد خالهلا  سعىي،ترتاوح مدة هذه املرحلة بني عامني وأربعة أعوام تلي مرحلة التجربة: مرحلة العمل واإلجناز2.

 .هومه لإلجناز ويتبلور يف ذهنه وضوح الوالء للعمل واملنظمةإىل تأكيد مف

وتستمر إىل ما  هي املرحلة اليت تبدأ تقريبا من السنة اخلامسة من إلتحاق الفرد باملنظمة: مرحلة الثقة بالتنظيم3.

  .حيث يزداد والؤه وتزيد عالقته باملنظمة وينتقل بعدها إىل مرحلة النضج،بعد ذلك

III-2-3  التنظيميابعاد االلتزام  

جوردن  هناك العديد من الدراسات اليت تناولت أبعاد االلتزام التنظيمي ، مثل أبعاد االلتزام التنظيمي عند

( اللذان قاما بتحديد أبعاد االلتزام التنظيمي يف أربع عوامل هي Gordon,Eta,1981)وإيتا

على أبعاد  سوف نعتمد يف حبثنا هذاو ) باملنظمةن اإلمياملسؤولية،الرغبة يف العمل واالستمرار فيه،االتنظيمي،الوالء

واسعا لدى  والذي لقى انتشارMeyer and Allen1990)وآالن  ماير(االلتزام التنظيمي حسب منوذج 

ثالثة أبعاد و هي   خمتلف الباحثني املهتمني �ذا املوضوع ،و الذي قام بدوره بتقسيم أبعاد االلتزام التنظيمي إىل

  )37، صفحة 2015/2016ماحي، ( :كالتايل
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 )الوجداني(االلتزام العاطفي –أ 

بالعمل يف منظمة  و يشري إىل تطابق قيم الفرد مع قيم املنظمة و انسجامه معها و يعرب أيضا عن قوة ارتباط الفرد

موافق على أهدافها و  ما و ذلك لوجود تطابق بني قيمه من جهة و قيم املنظمة من جهة أخرى و كذلك ألنه

   .شاركة يف حتقيق تلك األهدافيريد امل

 االلتزام المعياري –ب 

 و هو يعرب عن شعور الفرد باملسؤولية و الواجب اجتاه املنظمة و العاملني فيها األمر الذي حيتم عليه

قبل  الوفاء لتلك املنظمة ، هذا الوفاء راجع إىل القيم و املبادئ الشخصية اليت حيملها الفرد و اليت تكونت لديه

لألعراف و  ،وقد يكون)التوجه التنظيمي(أو أثناء التحاقه باملنظمة ) التوجه الثقايف أو العائلي(حاقه باملنظمة الت

 .الدين الذي يؤمن به الفرد األثر يف تكوين االلتزام املعياري

 االلتزام المستمر- ج

ما  ال بقائهم يف املنظمة مقابلو يقصد به ما حيققه العاملون من قيمة استثمارية و منافع مادية و معنوية يف ح

من  سيفقدونه إذا تركوا املنظمة و التحقوا مبنظمات أخرى ، و هذا يفيد أن العاملني الذين لديهم مستوى عال

  .االلتزام املستمر يبقون يف املنظمة بسبب أ�م حمتاجون هلا و ليس رغبة وحبا فيها

III-3  نماذج االلتزام التنظيميمداخل االلتزام التنظيمي و  

 أبعاده إىل اتريفتعلقة بااللتزام التنظيمي من تعتعرفنا يف املباحث السابقة حول جمموعة من املعلومات امل أنبعدما 

 واآلثارمن خالل املبحثني السابقني،وسنحاول خالل هذا املبحث التعرف على مناذج االلتزام التنظيمي ومداخله 

  .املرتتبة عل االلتزام التنظيمي

III-3-1  اللتزام التنظيميمداخل انماذج و 

  مداخل االلتزام التنظيمي:أوال

قام العديد من الباحثني و املهتمني مبفهوم االلتزام التنظيمي، بتحديد عدد من األبعاد اليت حاولوا من خالهلا 

 :.التنظيمياالستدالل على مستوى االلتزام التنظيمي،وهناك ثالثة مداخل ركز عليها الباحثون يف دراسة االلتزام 

  )41، صفحة 2015/2016احي، م(
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  )16، صفحة 2014محمد حسن، ( :نوجز هذه املداخل كالتايل

  )التبادلي(االلتزام االتجاهي .1

وينظر لاللتزام على انه اجتاه يعكس االرتباط بني الفرد واملنظمة من حيث طبيعته ونوعيته ويعتمد على معرفة 

املقدمة اليت حيصلون عليها،ومع مرور  واإلغراءاتبني اجلهود املبذولة للتوازن  وإدراكهموشعورهم  األفراد

 واملكافآتيرغبون يف وضع املراهنات اجلانبية لتقرير ومعرفة التوازن بني اجلهد املبذول والتكاليف  األفرادالوقت،فان 

زيادة تكلفة تركه  إىلمما يؤدي تزداد مراهنا�م واستثمارا�م يف املنظمة بزيادة مدة اخلدمة، إذ حيصلون عليها،اليت

  ؛أخرىمنظمة  إىلملنظمة واالنتقال ا

  المدخل السلوكي .2

ويعين بالعملية اليت من خالهلا يؤدي السلوك املاضي للفرد اىل ارتباطه باملنظمة من خالل االستثمارات 

يرى املوظف انه حيققها نتيجة اليت يستثمرها يف املنظمة،فااللتزام هنا ينبع من املكاسب اليت املادية،وغري املادية 

  ف ايل قد يتكبدها نتيجة تركه هلا،استمراره يف املنظمة او التكالي

الوالء ستكون هلا مؤخرا جرت حماوالت للعمل على تكامل املدخلني،حيث راى بعض الباحثني ان احباث 

كال من فقد قام  .عملة واحدةقيمة اكرب فيما لو مت االخذ باملدخلني معا،فضال عن ان املدخلني يشكالن وجهني ل

Allen-Meyer  على تكامل املنظورين االجتاهي والسلوكي لاللتزام التنظيمي1984عام.  

 المدخل التكاملي   .3

بالعمل مع  يتجسد يف جمموعة العالقات التبادلية بني الفرد و املنظمة من جانب و الرغبة القوية يف االستمرار

 )41، صفحة 2015/2016ماحي، ( .املنظمة يف جانب آخر

  التنظيمي نماذج االلتزام:ثانيا

ارخيي من التسلسل الت حسب يستعرض عدداً من النماذج املفسرة لاللتزام التنظيمي مت ترتيبها وفالباحث س

  )17، صفحة 2014محمد حسن، ( وكان ذلك على النحو التايل, األقدم حىت األحدث

 :Etzioni 1961نموذج  )1

حيث يستند إىل أن القوة أو السلطة اليت ،م الكتابات حول الوالء التنظيميأه من  Etzioniتعترب كتابات 

متتلكها املنظمة على حساب الفرد نابعة من طبيعة اندماج الفرد مع املنظمة وهذا ما يسمى بالوالء أو االلتزام 

  :ويأخذ ثالث أشكال هي
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 والنابع من قناعة الفرد بأهداف وقيم ومعايري وميثل االندماج احلقيقي بني الفرد ومنظمته  :الـــوالء المعنوي

 .املنظمة اليت يعمل �ا ومتثله هلذه األهداف واملعايري

 من حيث اندماج الفرد مع , وهو أقل درجة يف رأيه :الــوالء القائم علــى أساس حساب المزايــا المتبادلــة

ات الفرد حىت يتمكن من أن خيلص هلا منظمته والذي يتحدد مبقدار ما تستطيع أن تلبيه املنظمة من حاجي

 .ويعمل على حتقيق أهدافها، لذا فالعالقة هنا عالقة نفع متبادلة بني الطرفني الفرد واملنظمة

 وهو ميثل اجلانب السليب يف عالقة املوظف مع املنظمة اليت يعمل �ا،حيث اندماج الفرد مع  :الـوالء االغترابـي

  .إرادته وذلك نظراً لطبيعة القيود اليت تفرضها املنظمة على الفردمنظمته غالباً ما يكون خارج عن 

 Staw & Slanick 1977: نموذج ستو و سالنيك )2

 :فقد حددا أبعاد االلتزام التنظيمي كالتايل

 ويقصد به العمليات التحي حمن خالهلا تتطابق أهداف الفرد مع أهداف وقيم  :االلتزام االتجاهي

 .البقاء واستمرار �ااملنظمة وتزداد رغبته يف 

 يقصد به العمليات اليت من خالهلا يصبح الفرد مرتبطاً باملنظمة :االلتــزام الســلوكي، 

  .وبعضويتها فاجلهد والوقت الذي قضاه الفرد داخل املنظمة جيعله يتمسك �ا.نتيجة لسلوكه السابق

 Kidron1978 نموذج كيدرون   )3

 لتزام مهاومييز كيدرون بني بعدان ونوعان من اال

 ويقصد به تبين الفرد لقيم وأهداف املنظمة واعتبارها جًزء من قيمه وأهدافه :االلتــزام األدبــي. 

 عمل بديل مبنظمة  يقصد به رغبة املوظف يف استمرار يف العمل باملنظمة برغم وجود :االلتزام المحسوب

  .أخرى ومبزايا أفضل

 1983: النموذج االستثماري لاللتزام  )4

عالقته بااللتزام التنظيمي  ورة أضيق يفبص Rusbult and Farrell  قبل نج موذ اسة هذا النمت در مت

ج االستثماري االلتزام نتيجة للرضا النموذ  اليت تعين امليل أو الرغبة فحي البقاء يف الوظيفة املعينة،حيث يعترب

 .ستثمار يف الوظيفةواال, ف واملساوئما يفوق التكالي ان الوظيفة تعطي املكافآت واملزايوهو تصور أالوظيفي،

 Kantar 1986  نموذج كانتر )5

يرى هذا النموذج أن أنواع من الوالء التنظيمي نابعة من متطلبات السلوك املختلف،اليت تفرضها املنظمات 

 :وهي, على أفرادها

م مقابل استمرار وميثل املدى الذي يستطيع فيه األفراد التضحية جبهودهم وطاقا� :االلتـزام المستديم1-

املنظمات اليت يعملون فيها،لذا فإن هؤالء األفراد يعتربون أنفسهم جزءًا من منظما�م،وبالتايل فإ�م جيدون 

 .صعوبة يف انسحاب منها أو تركها
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يتم تعزيزها واليت ،ني الفرد ومنظمتهة اليت تنشأ بويتمثل يف العالقة النفسية االجتماعي :االلتزام التالحمي-2

وإضافة إىل , فيها جبهود األفراد العاملني وتعرتف تقيمها املنظمات،ة اليتخالل املناسبات االجتماعيمن 

  .امتيازات اليت متنحها تلك املنظمات،كإعطاء البطاقات الشخصية

  :لاللتزام التنظيمي أخرىمناذج ويوضح اجلدول التايل 

  االلتزام التنظيمي يوضح مقارنة بين ثالث نماذج مختلفة في قباس )4(جدول رقم

 نموذج المكونات الثالث

(Allen&Meyer ,1990) 

  

 نموذج األبعاد الثالث

(O’Reilly&Chatman,1986) 

  

 نموذج األبعاد األربعة

(Quijano et al ,2000) 

  

 Affective(االلتزام العاطفي-

 المستمر االلتزام-

)Continuance( 

  )Normative(االلتزام المعياري-

 

  

 وهو):Internalization(لاإلستدخا -

 االنسجام بني القيم و األهداف

 وهو) Identification(التماهي -

 . الرغبة يف االنتماء

  )Compliance( النفع-

-Value)(االرتباط القيمي-

related  

 لالنتماء الحاجة-

 )Exchangeالتبادلي-

 الحاجة لالحتفاظ بالعمل-

  

:)44، صفحة 2015/2016ماحي، ( :المصدر   

مفهوم  ضح من خالل اجلدول أن هناك اختالف بني الباحثني يف عدد أبعاد النماذج كما ونوعا،اليت تكونيت

  .اإللتزام التنظيمي

III-3-2 المترتبة على االلتزام التنظيمي اآلثار  

تعددت الدراسات حول اآلثار املرتتبة على االلتزام التنظيمي ،وقد تكمن احد الباحثني من تقسيمها إىل قسمني 

 :ني مهارئيسي

عاشوري، االلتزام التنظيمي داخل املؤسسة ( . وهو املتعلق بأثر االلتزام داخل نطاق العمل والوظيفة: القسم األول 

 )72-71 الصفحات، 2014/2015وعالقته بالثقافة التنظيمية، 

عاشوري، االلتزام ( .وهو املتعلق بأثر االلتزام على حياة الفرد اخلاصة أو خارج النطاق الوظيفي: القسم الثاين 

  )11، صفحة 2000التنظيمي يف املؤسسات اجلزائرية، 

 :اآلثار الوظيفية لاللتزام التنظيمي .1

رضاه عن  إن املوظف امللتزم تنظيميا إذا حقق مستويات أعلى من التقدم الوظيفي فمن احملتمل أن تكون درجة

حنو التنظيم الذي يعمل  حينما يشعر بالتزام اكربهذا التقدم أكرب من درجة رضا املوظف األقل التزاما ،فاملوظف 
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التزاما لديه درجة أكرب من الثقة  فاملوظف األكرب. به مبا يتوافق مع التنظيم،مما يكون ذلك يف صاحل هذا التنظيم

على والئه مستقبال عن طريق املزيد من  يف التنظيم الذي يعمل به ، مما يكون لديه إحساس بأن التنظيم يكافئه

واليت تنظر إىل االلتزام التنظيمي باعتباره ظاهرة  إن الوجهة النظرية هي الوجهة األكثر منطقية.قدم يف وظيفتهالت

داخل النطاق الوظيفي للفرد ،وتتمثل هذه النتائج يف ارتفاع  اجيابية ،ومن احملتمل أن تؤدي إىل نتائج مرغوبة

 .ران العمل ،وحتقيق املزيد من التقدم املهين أو الوظيفيالغياب ودو  معدالت األداء، والرضا عن العمل ،واخنفاض

  :ومن بني تأثريات االلتزام التنظيمي على املتغريات التنظيمية

األفراد لعملهم  ان لاللتزام دور كبري يف رفع الروح املعنوية ،األمر الذي يرتتب عليه حب: الروح املعنوية-

زيادة درجة االلتزام التنظيمي  ،تؤدي الروح املعنوية املرتفعة إىل ومنظما�م ومحاسهم للقيام باألعمال املطلوبة

الداخلية أو لعيوب يف بيئة العمل مما يرتتب عليه  عكس الروح املعنوية املنخفضة نتيجة لقصور يف السياسات

 .تدين درجة االلتزام التنظيمي

 االلتزام التنظيمي يف بيئات ميتاز األفراد الذين تتوفر لديهم درجات عالية من:األداء املتميز  -

 عملهم باألداء اجليد نتيجة حب األفراد لعملهم ومحاسهم ووالئهم له باإلضافة غاىل شعورهم

 . باالنتماء وتوافق أهدافهم بأهداف املنظمة اليت يعملون �ا

منها تعويضا  التسرب بأنه توقف الفرد عن العضوية يف املنظمة اليت يتقاضى":(مولي" يعرف: تسرب العاملني -

ويعترب . التزامه يف العمل باملنظمة ويعود ذلك إىل عدم شعوره بالوالء واالنتماء لعمله مما يؤثر على درجة )نقديا

السلبية اليت تؤثر على االلتزام التنظيمي مما متنع  تسرب العاملني أو تركهم ألعماهلم يف املنظمات من الظواهر

  .تدين األداء والروح املعنوية وزيادة أعباء العمل ؤدي اىلتقدم املنظمات ،وذلك الن التسرب ي

 :اآلثار الحياتية لاللتزام التنظيمي .2

إن االجتاه العام بني األحباث يدعم العالقة الرتابطية بني اجتاهات الفرد حنو وظيفته واجتاهاته حنو أبعاد حياته 

ظف يستطيع أن حيافظ على درجات عالية وتشري بعض الدراسات إىل أن املو  .النطاق الوظيفي اخلاصة خارج

من التوافق أو  متشا�ةيف نفس الوقت الذي حيقق فيه درجات  من التوافق أو االنسجام النفسي مع وظيفته

 .االندماج مع أسرته

وعلى النقيض من االجتاه السابق هناك جمموعات أخرى من الباحثني تشكك يف وجود آثار اجيابية لاللتزام 

احلياة اخلاصة للفرد، فمثال يرى البعض أن لاللتزام التنظيمي مردودات سلبية تنعكس يف إضعاف  التنظيمي على

أدواره الوظيفية مع أدواره يف حياته اخلاصة ،ومن مث فإن املوظف األكثر التزاما أكثر معاناة  قدرة الفرد على توفيق

 .حياته اخلاصة من املردودات السلبية على
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III-4   ق الداخليوعالقته بالتسوي التنظيمي متغيرات االلتزام  

املداخل اليت يرتكز عليها،والنماذج اليت يقاس و  حول االلتزام التنظيمي أساسياتعاجلنا يف اجلزء السابق 

  .ببعض املتغريات األخرىالعالقة اليت تربط االلتزام التنظيمي ب�ا،وسنتطرق يف هذا اجلزء اجلانب املتعلق 

III-4-1 لتزام التنظيميالمتغيرات المؤثرة في اال  

غرافية املرتبطة بالفرد على االلتزام التنظيمي،حيث اشتملت و تعددت الدراسات اليت تناولت املتغريات الدمي

،املركز ،مستوى التعليممدة اخلدمةالعمر،اجلنس،: من السمات منهاعلى كثري الدراسات هذه

العالقات االجتماعية،احلاجة إىل  إىلاجة الطموح،احل ،االجتاهات،معتقدات الفرد عن العمل،،الشخصيةالوظيفي

املتغريات اليت حظيت باهتمام خاص من قبل الباحثني مها متغريي العمل ومدة  االجناز واىل حتقيق الذات،أما

 )317، صفحة 2005صالح الدين، ( :نذكرهم كالتايل اخلدمة

  لى وجود ارتباط اجيايب فيما بني التقدم أثبتت نتائج بعض الدراسات ع:متغري العمر وعالقته بااللتزام التنظيمي

وااللتزام التنظيمي،أي انه كلما تقدم املوظف يف العمر ارتفع معدل االلتزام التنظيمي لديه نتيجة ألن  بالعمر

 ؛املوظفني أكثر حرصا وظيفيا يف العمل الكبار يف السن من

 التنظيمي يرتفع مع تقدم سنوات  أكدت بعض الدراسات أن معدل االلتزام:القة االلتزام مبدة اخلدمةع

وجود عالقة طردية اجيابية،وذلك لعدة أسباب منها أن التفاعل االجتماعي فيما بني املوظف وزمالء  اخلربة،أي

العمل من جهة،واملوظف وقيادته املباشرة من جهة أخرى ،وتقادم وجود الفرد يف حميط العمل تزداد خربته يف 

ألساليب اجلديدة للتعامل مع الزمالء والتابعني إضافة إىل ارتفاع معدل الطرق وا أداء األعمال ويكتسب

متقدمة عالوة على إمكانية حتقيق بعض االمتيازات الوظيفية األخرى  الفرص لديه لتحقيق مراكز وظيفية

أمضى سنوات خدمة طويلة وحقق مراكز وظيفية متقدمة  معنوية كانت أو مادية ،لذلك ال مييل الفرد الذي

منظمات أخرى تقل مع زيادة عمل  إىلانتقال الفرد  ترك منظمته للعمل يف منظمة جديدة أي أن احتمال إىل

 ؛الفرد

 أكدت بعض الدراسات بني التأهل العلمي للموظف ومعدل االلتزام :عالقة االلتزام مبستوى التعليم

موحات الفرد املؤهل وسعيه نتيجة ألسباب عديدة يرجع معظمها الرتفاع معدالت توقعها وط التنظيمي،وذلك

ومعنوي أفضل،عالوة على تزايد اخليارات والبدائل الوظيفية أمام الفرد كلما ارتفع  املستمر لتحقيق عائد مادي

الدراسات أكدت على االرتباط االجيايب بني االلتزام التنظيمي واملستوى  أما البعض اآلخر من.تأهيله العلمي

 . العلمي للفرد ارتفع معدل التزامه التنظيمي رتفع التأهيلالتعليمي للموظف،أي أنه كلما ا
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  أكدت بعض الدراسات بان الرجل أكثر استقرارا والتزاما من:وجنس املوظفطبيعة العالقة بني االلتزام التنظيمي 

ملرأة غري املرأة،أما البعض األخر أكد على إن املرأة أكثر التزاما من الرجل،ويقول البعض أن املرأة امللتزمة هي ا

 ؛أكثر رضا وارتباط بوظيفتها أل�ا املتزوجة

  أكدت نتائج بعض الدراسات على :عالقة االلتزام التنظيمي بالطموح واحلاجة إىل العالقات االجتماعية

االجيابية بني االلتزام التنظيمي والطموح واحلاجة إىل العالقات االجتماعية وكذلك بني االلتزام  العالقات

 ؛االجناز حلاجة إىلالتنظيمي وا

  أشارت بعض الدراسات إىل العالقة بني نطاق الوظيفة وااللتزام :العالقة بني نطاق الوظيفة وااللتزام التنظيمي

التنظيمي،إذ كلما زاد نطاق الوظيفة أدى إىل زيادة التحدي املرتبط بالوظيفة ، األمر الذي يؤدي إىل زيادة 

 ؛االلتزام التنظيمي

   تشري بعض الدراسات إىل وجود عالقة عكسية بني  :وغموض الدور وااللتزام التنظيمي اع الدورالعالقة بني صر

من غموض الدور وصراع الدور وااللتزام التنظيمي،حيث أن صراع الدور يؤدي إىل اخنفاض الشعور  كل

ويؤدي إىل زيادة يؤثر سلبيا على التزام األفراد،أما غموض الدور يضع الفرد يف موقف صراع  باملسؤولية الذي

،ولكن إذا زادت درجة وضوح الدور الذي يؤديه بالتايل يؤثر سلبيا على االلتزامو  الفرد شعر �االضغوط اليت ي

  .)71، صفحة 2000عاشوري، االلتزام التنظيمي في المؤسسات الجزائرية، ( .الفرد زاد التزامه به

III-4-2 عالقة االلتزام التنظيمي بالتسويق الداخلي  

 �م اإلدارةئيسي ملفهوم التسويق الداخلي يكون لضمان شعور املوظفني واعتناء التوجه الر 

االجيايب  التطبيق الناجح ملفهوم التسويق الداخلي يكون مرتجم اىل توجه املوظفني.جا�ماحتياوب

أخرى يكون  من ناحية. حنو عملهم من خالل االلتزام التنظيمي ودافعية العمل والرضا الوظيفي

اخلدمة املقدمة  م املوظفني مؤذي للمنظمة نتيجة فقر األداء الذي يؤدي اىل اخنفاضنقص التزا

احلل الكتساب التسويق الداخلي يكون  أن،)Hogg(وقد أقرتح. وزيادة التكلفة على املنظمة

  )37، صفحة 2013محمد حسين، ( .التزام املوظفني

حيث يؤكد ،تسويق الداخلي وااللتزام التنظيميإن بعض الدراسات احلديثة تؤكد وجود عالقة إجيابية بني ال

 "على االلتزام التنظيمي التسويق الداخلي له أثر إجيايب ومعنوي"على أنTohidو Ali Shaemiالباحثان 

يف حني يشري بعض ،املؤسسة املوظفني اجتاه لطبع فالتسويق الداخلي يتيح إمكانية حتسني التزاموبا

لسوق،وهذا األخري يؤثر مباشرة على ا يق الداخلي يؤثر مباشرة على التوجهالباحثني اآلخرين إىل أّ ن التسو 

ومما هو مؤكد من خالل مجيع تلك الدراسات هو وجود ة التنظيمي،كما أّ ن هذه العالقة إجيابية ومعنوي االلتزام
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وااللتزام التنظيمي الدراسات اليت تناولت العالقة بني التسويق الداخلي  كانت روابط بني هذين املتغريين حىت لو

  )57، صفحة 2017بوشلوش و مرداوي، ( .تُعد قليلة

، 2016الجاروشة، ( :العالقة اليت تربط املتغريين نذكرها يف النقاط التالية أخرىبعض الباحثني من وجهة نظر  أوضحكما 

  )39صفحة 

 كد من أنالتأ:أن اهلدف الرئيسي للتسويق الداخلي Tansuhaj & elt  (1988 (دراسة أوضحت 

 وينعكس تطبيق هذا،�مااإلدارة تويل إهتماما كافيا بالعاملني لديها وتعمل على إكتشاف رغبا�م وتلبية إحتياج

الوظيفي  املفهوم بنجاح على سلوكيات العاملني جتاه منظما�م مثل سلوك اإللتزام التنظيمي وسلوك االستغراق

  األعمالوالرضا الوظيفي للعاملني والدافعية وحب إجناز 

تأثري مباشر  أن األدبيات اإلدارية اخلاصة بتسويق اخلدمات توصلت لوجودGeorge )2009 (وذكر 

حتسني جودة  غري مباشر لبعض عناصر التسويق الداخلي على عدد من عناصر األداء التنظيمي مثل أو

العاملني جتاه  إلتزاموحتسني ،وخفض معدالت دوران العمل، خلق عاملني لديهم توجهه لدى العمالء،اخلدمة

  .منظما�م

اليت توصلت إىل وجود عالقةإرتباط  2009سنة ( Ajay & Sabir) وهذا ما أشارت إليه دراسة

الشخصية  السيطرة،التحكم يف أعباء العمل( قوية بني رفاهية العاملني يف املنظمات واملمثل بستة أبعاد هي 

عالة يف املشاركة الف،وضوح أدوار العمل،االجيابية ت العملعالقا،الدعم من املشرفني والزمالء، على الوظيفة

  .للعاملني يف املنظمات يبني اإللتزام العاطفي واإلستمرار و ،)حاالت التغيري التنظيمي

 وأوضحت،إىل قوة العالقة بني رضا العاملني ورضـا العمالء،)Lings(2004 ةة سنوأكدت دراس

وجود  ،تغريات إجيابية يف رضا العمالء إىلت واجتاهات العاملني تؤدي الدراسة أن التغريات اإلجيابية يف سلوكيا

  .اإللتزام لدى العاملني جتاه منظما�م يتم ترمجته بسلوك إجيايب من هؤالء العاملني جتاه العمالء

ويقوم "مرآه الرضا"إىل وجود ما أمسته  ( Heskeet et al ,1997) ويف نفس السياق أشارت دراسة

العاملني  أي أن سلوك،مع رضا العمالء يلني أثناء العمل يسري بشكل متواز لى أن سلوك العامهذا املفهوم ع

النهاية إىل زيادة  األمر الذي يؤدي يف،ما يؤثر على جودة اخلدمات املقدمة للعمالء، يزداد بزيادة رضا العمالء

  .إلتزام العاملني التنظيمي

 مات تعترب من األنظمة اليت تساهم يف رفع معنوياتكذلك فإن سياسات اإلختيار والتعيني يف املنظ

الذين  وذلك عندما تتضمن القواعد املوضوعية املالئمة لإلختيار واليت يتم مبقتضاها إختيار العاملني، العاملني
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املناسب يف  أي مبعىن وضع الرجل، تتوافر فيهم االستعدادات والقدرات وامليول للقيام مبهام ومسؤوليات الوظيفة

مستوى اإللتزام  إىل جانب توفري قواعد موضوعية واضحة للنقل والرتقية، وينعكس ذلك على، كان املناسبامل

  )2009،جرغون. (واحلماس من قبل العاملني للمنظمة

 ما كانت املنظمة تتبىن يف إختيارها للعاملني على أساس أهداف املنظمة والذين تتوافق قيمهم وإذا

 فإن ذلك سيؤدى إىل تقليلس على أي ٌأسس أخرى غري موضوعية؛ولي، ملنظمةوأهدافهم مع قيم وأهداف ا

 اإللتزام التنظيمي لدى زيادة مستوى عارض األهداف مع املنظمة وبالتايلضغوط العمل الناجتة عن ت

   )2009سنة ،جرغون(.العاملني
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  :المستخلص

،ويتحقق هذا بعدة عوامل منها االلتزام والتقدم �دف حتقيق النجاح للمنظماتسبق انطالقا مما 

،والذي يعترب املنظمات اليت تقوم عليها التنظيمي،حيث أن هذا األخري هو أحد الركائز األساسية

،وتعددت األدبيات يف النظر إىل �ا حالة اجيابية حمسوسة يشعر �ا الفرد جتاه منظمته اليت يعمل

عرض هذا الفصل ليوضح جمموعة من املفاهيم حول كما مت .االلتزام التنظيمي من زوايا خمتلفة

وتطرق إىل العوامل  صه اليت متيزه عن باقي املتغريات،أمهيته و خصائ تعرض إىلزام التنظيمي،و االلت

،كما إىل أهم مداخل االلتزام التنظيمي،باإلضافة و أبعاده التنظيمي املساعدة يف تكوين االلتزام

  .بيصل إىل املعىن املطلو املراحل اليت مير �ا ل تطرق إىل

ي واملتغريات املؤثرة يف االلتزام التنظيمي وأيضا العالقة اليت وأخريا اآلثار املرتتبة عن االلتزام التنظيم

  . تربطه باملتغري األول للمذكرة وهو التسويق الداخلي
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  .:تمهيد

القائم  لتزام التنظيمي واألثرواإل التسويق الداخليحول ،تناملوضوع دراس املفاهيم النظرية أهميف الفصلني السابقني  استعراضبعد   

 .لتزام التنظيمياإلعلى  لتسويق الداخلي

مؤسسة يف  سويق الداخليالت اثر وذلك لدراسةى الواقع احلقيقي لتلك املفاهيم،سيتم يف هذا الفصل حماولة االطالع عل  

احلصول عليه من معلومات من مت ما على أرض الواقع،وهذا من خالل  لتزام التنظيمياال يفبسكرة -المسنتالبسكرية ل

حيث حتصلنا على هذه املعلومات من خالل االستمارة اليت قمنا بإعدادها وتوزيعها ،حمل الدراسة موظفي املؤسسة طرف

  ."عينة البحث"جمموعة موظفي املؤسسة على 
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IV-1   التعريف بالمؤسسة  

البسكرية "حمل الدراسة جمموعة من النقاط اليت ختص املؤسسة  إىل سنحاول يف هذا الفصل التطرق

خصائص مبحوثي الدراسة  وأخريا،التعريف �ا واهليكل التنظيمي للمؤسسة وأيضا عينة الدراسة "لالمسمنت

  .واختبار الفرضيات

IV-1-1   ؤسسة البسكرية لالسمنتبالمالتعريف  

عد من أضخم دون شراكة أجنبية، ي اجلزائر وهو أول مصنع خاص يف اإلمسنت مصنع عمالق إلنتاج

، أجنز بقرب احملجرة على بسكرة كلم عن مدينة  15الذي يقع على بُعد  الربانيس ببلدية“عموري”إجنازات جممع

حتت إشراف  2013 انطلقت أشغاله سنة.هكتار،استفاد منها ا�مع يف إطار دعم االستثمار 100مساحة 

يدخل هذا اإلجناز الضخم ضمن سياسة . منصب شغل 1000وجزائريني، وخيلق حنو  مهندسني وتقنيني صينيني

ورؤية ا�مع الذي يعتزم دوما مواصلة العمل اجلاد، واالنفتاح على خمتلف النشاطات الداعمة لالقتصاد الوطين 

تل املرتبة حي،حيث ألجورااجلزائري، وهذا باالعتماد على خربته الطويلة يف جمال االستثمارات الناجحة كإنتاج مادة 

مليون طن سنويا لريتفع بالتايل اإلنتاج اإلمجايل للمجمع  2ر7ينتج.مصنعا عرب الوطن20األوىل وطنيا وإفريقيا بـ

  )2020البسكرية لالمسنت، ( .ن طن سنويامليو 11إىل أكثر من

 أهداف المؤسسة  

 إرضاءستنتجناه من مقابلتنا مع مسؤويل املؤسسة،ا ؤسسة البسكرية لالمسنت وفقا ملايعترب اهلدف الرئيسي واجلوهري مل

ب لكل ر يف مجيع متناول الطبقات وتستجيوذلك عن طريق توفري منتجات ذات جودة عالية بسع األوىلالزبون بالدرجة 

سعى حسب وت.باالستعانة باخلربة الفنية والتكنولوجية أدائهاالسعي اىل زيادة استثمارا�ا وحتسني  إىل باإلضافةاملتطلبات 

  )اليسكرية لالمسنت( :نذكر منها مايلي األهدافمسؤوليتها اىل حتقيق جمموعة من 

 ق؛العمل على التوسع واحملافظة على حصتها يف السو  -

 عمل على تغطية حجم الطلب السوقي؛العمل على حتقيق اكرب قدر ممكن من مبيعا�ا،وال -

 والعمل على تغطيتها؛ األرباححتقيق مستوى معني من  -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
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 قيق ميزة تنافسية واحملافظة عليها واستمرارها؛حت -

 يف اجلزائر من ناحية اجلودة والتسيري؛ األوىلاملرتبة  إىلالوصول  -

السهر على توفري التكوين املالئم لكل عمال املؤسسة يف مجيع املستويات وذلك بغرض جعلهم جيارون  -

  .التطورات التكنولوجية وتقنيات التسيري احلديثة

VI-1-2 نية للمؤسسةالبطاقة التق  

 .شركة البسكرية لالمسنت:الطبيعة القانونية لصاحب الطلب -

 .2004-02-04:اإلنشاءتاريخ  -

 .جزائرية :الجنسية -

 .الصناعي لالمسنت اإلنتاج:النشاطات الرئيسية -

 .رهكتا100:مساحة المؤسسة -

رامساهلا االجتماعي -ش ذ ا):ش ت/ش ذ ش و/ش ذ م م/ش ذ ا/مؤسسة(شخص معنوي/شخص طبيعي -

 .دج870.000.000

 .جر باللحرش برانيس بسكرة:مقر االجتماعيالعنوان  -

 .هقي حممد العيد،الرئيس املدير العام:المسيرون أو/و اإلدارةمجلس  -

 :عدد العمال -

 .166:اإلطارات .1

 .161:عمال التحكم .2

 .457:عمال تنفذيني .3

 :وصف وجيز للطرق المستعملة في التصنيع -

 .املواد اخلام وإعداداستخراج  .1

 .الكلنكر إنتاج .2
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 .طحن االمسنت والتوزيع .3

 :تعيينات المواد المصنعة -

1. Ciment portland en sac 

2. Ciment portland en vrac 

3. Ciment hts en sac  

IV-1-3 الهيكل التنظيمي للمؤسسة 

يقصد باهليكل التنظيمي اإلطار الذي حيدد مواقع اختاذ وتنفيذ القرارات،وكذلك بني التقسيمات التنظيمية والوحدات اليت 

  .قوم باملهام واألنشطة الالزمة لتحقيق أهداف املؤسسةت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 عرض وتحلیل نتائج الدراسة المیدانیة واختبار الفرضیات:                         الفصل الرابع
 

66 
 

  الهيكل التنظيمي لمؤسسة البسكرية لالسمنت):8(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وثائق المؤسسةماد على من إعداد الطلبة باالعت: المصدر

 

 

  

 المدیر العام

 نائب المدیر العام

 المدیر التقني

 مدیریة االنتاج

 مدیریة النجاعة

 مدیریة الصیانة

 مدیریة التطویر

 مدیریة المراقبة والتدقیق

 مدیریة التجارة

 مدیریة المشتریات والتموین

 مدیریة المواد االولیة

 مدیریة الموارد البشریة

 مدیریة المالیة والمحاسبیة
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IV-1-4 عينة الدراسة  

 وعند التقرب منها بغرض توزيع،موظف)1400(  تضم يف جمموعها يتال لالمسنت مؤسسة البسكريةالدراسة يف يتمثل جمال 

و�ذه الطريقة تكون استمارة وهذا يعترب العدد النهائي ألفراد الدراسة، )45(اسرتجاع،مث مت )60( توزيع على املوظفني متاالستمارة 

  .العينة املختارة تدخل ضمن العينة القصدية العمدية

 تمع األصلي متثيال جيدا وهنا يقوم الباحث باختيار مناطق معينة تتميز بتمثيلها�متثل اتتكون من مفردات 

اختيار  مع بأكمله فان�تاليت قد حيصل عليها عند مسح ا تائجالن إىلتمع ومزاياه وذلك يعطيه نتائج أقرب ما تكون ا� خلصائص

وبالتايل فهو  تمتع به تلك العينة من متثيل صحيح للمجتمع األصليالباحث للعينة يقوم على خربته باخلصائص واملميزات اليت ت

  .يوفر كثريا من الوقت واجلهد

IV.2  الدراسة مبحوثيخصائص  

  توزيع افراد عينة الدراسة حسب العوامل الديموغرفية ) : 5(الجدول 

  %المئوية  النسبة  العدد  الفئة  العامل

  66.70  30  ذكر  الجنس

  33.30  15  أنثى

  100  45  المجموع

  22.20  10  سنة 30اقل من   العمر 

  66.70  30  سنة40الى اقل من 30من 

  6.70  3  سنة  50إلى اقل من  40من 

  4.40  2  سنة فأكثر50من 

  100  45  المجموع 

  4.4  2  تقني سامي   المؤھل العلمي
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  48.9  22  لیسانس

شهادة دراسات عليا متخصصة 

PGS 

5  11.1  

  13.3  6  مھندس 

  22.2  10   ماستر

  /  /  ماجستیر

  /  /  دكتوراه

  100  45  المجموع

  6.7  03  أعمال فنیة   مجال الوظیفة الحالیة 

  46.7  21  أعمال إداریة غیر إشرافیة

  46.7  21  أعمال إداریة إشرافیة

  100  45  المجموع

  64.4  29  سنوات 5اقل من   سنوات الخبرة 

  31.1  14  سنوات 10إلى اقل من  5من 

  /  /  سنة   15إلى اقل من  10ن م

  4.4  02  سنة فأكثر 15

  100  45  المجموع

 spss.من إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر

  :أن 1يتضح من خالل الجدول 

هناك تباين  كانت من اإلناث وعليه نستنتج أن) %3.33(من أفراد عينة البحث هم ذكور،يف حني أن ،) 7.66%( .1

نسبتني،حيث ان عدد الذكور يفوق عدد اإلناث بالضعف ذلك يعود إىل طبيعة أشغال املؤسسة وأيضا ملوقع بني ال

 .املؤسسة يبعد عن الوالية وعن املناطق السكانية   
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) %22.2(بلغت نسبتهم } سنة30اقل من {أما بالنسبة ملتغري العمر يتبني أن األفراد الذين ينتمون إىل الفئة العمرية  .2

،يف حني نسبة املبحوثني ) %66.7(بلغت } سنة 40اىل اقل من 30من {نسبة املبحوثني ضمن الفئة العمرية  ،بينما

من أفراد ) %4.4(، ويف األخري جند )%6.7(كانت }سنة 50اىل اقل من 40من {الذين ينتمون إىل الفئة العمرية 

املوظفني من فئة الشباب وهذا راجع هلذه  ونستنتج من هذا أن غالبية}سنة فأكثر 50{عينة البحث بلغت أعمارهم 

 .وتقدمي كل ما لديه خدمة هلذه الوظيفةالفئة تعترب مدة استقرار املوظف،

) %48.9(و على شهادة تقين سامي، منهم حاصلني) %4.4(أما متغري املؤهل العلمي للمبحوثني يتضح أن  .3

أما ) %11.1(هي)PGS(عليا متخصصة بينما كانت نسبة حاملي شهادة دراساتحاصلني على شهادة ليسانس،

، ونسبة احلاصلني على شهادة ماجستري من املبحوثني بلغت )%13.3(نسبة احلاصلني على شهادة ماسرت بلغت

تركز مؤسسة البسكرية لالمسنت يدل على أن مما ،)%0(، أما نسبة احلاصلني على شهادة دكتوراه بلغت)% 2.22(

مث شهادة املاسرت،وبعدها شهادة مهندس )الليسانس(خاصة دات اجلامعيةوادر من محلة الشهاعلى استقطاب الك

 م للتغيري الذي يتطلبه تطبيقوهي الفئة اليت غالباً ما تتميز بسعة اإلدراك وتقبله،دولة،مث شهادة دراسات عليا متخصصة

 .ملتحصلي شهادة ماجستري والدكتورةيف حني غياب تام .التسويق الداخلي

 اإلشرافيةوظيفة احلالية للمبحوثني جند أن غالبية أفراد عينة البحث يعملون يف جمال األعمال اإلدارية وفيما خيص جمال ال .4

،أما نسبة أفراد العينة الذين يعملون يف جمال األعمال الفنية بلغت )%46.7(متساوية  غري إشرافية بنسبةوال

 وهذا راجع الن الدراسة تركزت على مستوى إدارة املؤسسة،)6.4%(

، يف حني }سنوات5عن {تقل خرب�م ) %64.4(وعند مالحظة سنوات اخلربة لدى املبحوثني جند أن  .5

،أما املبحوثني الذين بلغت }سنوات10 اقل مناىل 5من{من أفراد عينة البحث سنوات خرب�م ترتاوح )31.1%(

 10من{�م ترتاوح من أفراد عينة البحث سنوات خرب ) %0(و). %4.4(كانت نسبتهم }سنة فأكثر15{خرب�م 

سنوات وهذا راجع وجود 5تعترب أعلى نسبة من بني مبحوثي الدراسة تعود للفئة األول،وهي اقل من ،}سنة51اقل إىل 

فئة شبانية اكرب يف املؤسسة ويرجع هذا لسبب طبيعة العمل والفكرة السائدة يف املؤسسة فتح مناصب عمل عن طريق 

  .سنوات 3عقد ملدة 
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IV.3  الطبيعي وتحليل محاور االستبانة  اختبار التوزيع  

  .االستبانة ال،مث بعد ذلك نقوم بتحليل حماور أمالبيانات ختضع للتوزيع الطبيعي  أنمن  نتأكديف هذا املبحث سوف 

IV.3-1 سمرنوف–اختبار كولمجروف (اختبار التوزيع الطبيعي( 

وهو اختبار ضروري عند دراسة حتليل االحندار أم ال، نات تتبع التوزيع الطبيعيمسرنوف يستخدم ملعرفة هل البيا-اختبار كو�روف

  .اخلطي،الن معظم االختبارات املعلمية تشرتط أن يكون توزيع البيانات طبيعيا

، وهذا يدل على )0.05(نتائج االختبار،حيث أن قيمة مستوى الداللة احملسوب اكرب من املستوى املعتمد ) 3(ويوضح اجلدول 

  .تتبع التوزيع الطبيعي) الدراسة الظاهرة حمل(أن البيانات 

  اختبار التوزيع الطبيعي ): 6(جدول            

 (sig)مستوى الداللة المحسوب    Zقيمة     المحور 

                     0.587   0.774  تصال الداخلياال

  spssمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج :المصدر 

IV.3-2  جابة على اسىئلةاإل(تحليل محاور االستبانة:( 

استخدام اإلحصاء الوصفي باستخراج املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات متغريي  مت

اقل من -1(،وقد تقرر أن يكون املتوسط احلسايب إلجابات املبحوثني عن كل فقرة من لتزام التنظيميواإل التسويق الداخليالبحث 

داال على )5-3.5(، داال على مستوى متوسط،ومن )3.5من  اقل-2.5(ال على مستوى منخفض من القبول،ومندا،)2.5

  :تلك النتائج كما يأيت) 5(و ) 4(ويظهر اجلدوالن مستوى مرتفع،

  ؟التسويق الداخلي بمؤسسة البسكرية لالسمنت توفرما مستوى :السؤال األول

  :ل النتائج املدونة يف اجلدول املوايللإلجابة على هذا السؤال جيب دراسة وحتلي
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 سة عن عبارات متغير التسويق الداخليالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسية الجابات أفراد عينة الدرا :)7(الجدول      

 الرقم
وعبارات القياس التسويق الداخليأبعاد   

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

األهمية 

  النسبية

مستوى 

  القبول

البرامج التدريبية والتطويرية. أوال    متوسط  4  0.71  3.07 

  1 التدريبية لتحسني مستوى  حتياجات املوظفنيا على حتديد إدارة املؤسسةحترص  

.عملهمل أدائهم  
3.18  0.93  5  

 متوسط

 

  2  ةريبيحترص إدارة املؤسسة على تطوير مهارات وكفاءات املوظفني بعقد دورات تد 

".التكنولوجيا وبيئة األعمال واملنافسني"بشكل دوري حسب التغريات   
3.31  0.84  3  

 متوسط

املوظفني الكتساب  متنوعة وبصورة مستمرة ملساعدة يةدورات تدريب اإلدارةتعقد  3

.همعمل ألداء يف جمال وظائفهممهارات جديدة تفيدهم   
3.24  1.00  4  

 متوسط

كافية واخلدمات والفرص من اجل تطوير قدرات املوظفني ملؤسسة املوارد الا وفرت 4

.لديها من خالل الربنامج التدرييب  
3.09  1.06  6  

متوسط   

حترص املؤسسة على اختيار أصحاب الكفاءة واملهارة العالية لتقدمي الدورات  5

.التدريبية  
3.36  1.09  2  

 متوسط

.الدورات التدريبية متكافئة بني املوظفني للمشاركة يف هناك عدالة وفرص 6  2.58  0.96  9  
 متوسط

وليس  استثمارعلى أنه  التطوير وتنمية مهارات العاملني لديها إىل ؤسسةتنظر امل 7

.تكاليف  
3.53  1.14  1  

 مرتفع

 متوسط  7  1.10  2.84مدى استفادة املتدربني  املتدربني بعد انتهاء الربامج التدريبية لتحديد أداءيتم تقيم  8
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.منها  

.مستمرةومراجعة  يميمج التدريبية لعملية تقع الرباختض 9  2.58  1.03  8  
 متوسط

  متوسط   7  0.69  2.70  .الحوافز والمكافآت عملية. ثانيا  

موظفني تدفعهم لتطوير املادية واملعنوية لل واملكافآت العليا احلوافز اإلدارةمتنح  10

.أدائهم  
2.84  0.99  2  

 متوسط

 متوسط  1  1.01  3.42  .ملؤسسةكافآت بأهداف ااملو  وافز احل يرتبط نظام  11

 األداء لتطوير ها من قبل املوظفنييتم اقرتاح اليتاجلديدة  ألفكارايتم مكافأة  12

 .وحتقيق أهداف املؤسسة
2.76  1.04  3  

 متوسط

نظام فعال وعادل للحوافز واملكافآت حتفز العاملني على رفع  ؤسسةامل تطبق إدارة 13

.زيادة إنتاجية املنظمةأدائهم يف العمل ل  
2.29  1.01  5  

 منخفض

مكافآ�م وعن أسباب  عن الكيفية اليت تتم �ا املؤسسةيف  يتم إعالم املوظفني 14

.مكافأ�م  
2.24  0.83  6  

 منخفض

.تتم عملية الرتقية استنادا إىل معيار التميز يف العمل والكفاءة يف أداء العمل 15  2.69  1.49  4  
 متوسط

 
.تصال الداخلياال .ثالثا   مرتفع   1  0.82  3.67 

تعمل إدارة املؤسسة على تسهيل االتصاالت بني العاملني من خالل توفرها على  16

).اتصاالت أفقية سهلة(وسائل جيدة خللق االستيعاب والفهم  

 متوسط  5  1.46  3.42

 مرتفع  2  0.85  3.96يسود باملؤسسة نظام جيد لالتصاالت يسمح بتوفري كافة املعلومات اليت حياجها  17
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املتعلقة باألعمال اجلديدة والتغريات اليت حصلت أو (املوظف يف وظيفته بسرعة

).ستحصل يف طبيعة العمل املقدم  

املعلومات والقرارات اليت تصل من اإلدارة العليا صحيحة ودقيقة ويف وقتها هذا  18

.لتوفر اتصال داخلي فعال  

 متوسط  4  0.96  3.47

العاملني أنشطةكفاءة  املؤسسة وزيادة أهدافيف حتقيق  لاالتصايساعد  19  مرتفع  1  1.06  3.96 

املصلحة املشرتكة مع  ف اخلارجية ذاتايقوم االتصال بتوفري املعلومات لألطر  20

.املؤسسة لضمان استمرارها  

 مرتفع  3  1.00  3.93

أي  يعتمد املدير سياسة الباب املفتوح كوسيلة لالتصال أو يف حالة حدوث 21

.مشكلة  

 متوسط  6  1.16  3.33

  متوسط  6  0.85  2.78  الدعم اإلداري .رابعا  

 متوسط  3  1.00  2.76  .توفر إدارة املؤسسة بيئة عمل حمفزة للموظفني لطرح أفكار جديدة  22

التعلم، (حترص إدارة املؤسسة على توفري برامج الرفاهية االجتماعية للموظفني   23

  ).املواصالت،األندية

 متوسط  2  1.21  2.80

 متوسط  1  0.98  3.02  .تدعم اإلدارة فرص إبداع املوظفني يف اجناز أعماهلم وتقدمي إضافات  24

والعاملني باالجتاه  يف دفع الشركةواملعنوية القدرات الفكرية تقدمي ل اإلدارة تعمل  25

  .الصحيح

 متوسط  4  1.10  2.71

يف العمل وبني املوظفني لدى اإلدارة اهتمام بتوطيد العالقات اإلنسانية  26

.ورؤساءهم  

 متوسط  5  1.09  2.62
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.فرق العمل. خامسا  متوسط 3 0.77 3.16 

 متوسط  1  1.07  3.40  .تشجع اإلدارة العليا العمل بروح الفريق 27

 متوسط  3  1.03  2.98  .يسود التعاون بني العاملني يف فرق العمل 28

 متوسط  4  1.05  2.98  .نيالعامل�تم اإلدارة بتبادل األفكار حول العمل مع  29

.يف حالة غياب احد املوظفني يقوم زميله بأداء عمله بدون تردد 30  متوسط  2  0.89  3.29 

  متوسط  2  0.79  3.19  .المعلومات التسويقية.سادسا

 متوسط  3  1.04  3.16  .توفر اإلدارة معلومات كافية حول املنتجات اجلديدة 31

السعر، (على اختاذ القرارات اتباقي اإلدار تساعد املعلومات التسويقية  32

  ).اإلعالن،الرتويج،التوزيع،البيع،املنتج

 متوسط  4  1.04  3.09

يوجد ما مينع من التواصل مع زمالء العمل وتبادل املعلومات  ال 33

  .التسويقية واخلربات

 متوسط  1  1.03  3.29

 متوسط  2  0.88  3.24  .حيرص املوظف على تقدمي معلومات تفيد الزمالء يف أعماهلم 34

  متوسط  5  0.88  2.86  .التمكين.سابعا

أسلويب اعتمادا على  عملحرية التصرف يف تعديل طريقة تقدمي الامتلك  35

  ).املدير(دون الرجوع إىل املسؤول اخلاص

 منخفض  6  1.25  2.29
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 متوسط  5  1.35  2.76  .ة من املسؤول املباشردون رقابة مستمر  يالفرصة ألداء عمل تتاح يل 36

 متوسط  3  1.06  2.96  .املناسب له بشكل أنشطته أداءهامش حرية للعامل يف  اإلدارةتعطي  37

 متوسط  4  1.02  2.89  .يف الوظيفة املوظف عمل أثناءواالبتكار  اإلبداعفرص  دارةر اإلتوف 38

 متوسط  2  1.09  2.98  .يف العمل أدائه يقدمها العامل لتحسني اليت األفكارتدعم  الشركة إدارة 39

املناسبة اخلاصة  بعض القرارات الختاذالصالحية  يل شركةال إدارةتفوض  40

  .ت عمليمبتطلبا

 متوسط  1  1.32  3.31

 متوسط  -  0.60  3.06  ككلالتسويق الداخلي    &

  spssمن اعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات :المصدر

جاء بالرتتيب األول من حيث األمهية النسبية  الداخلياالتصال بعد أن ) 4(نالحظ من اجلدول : االتصال الداخلي .1

ووفقاً ملقياس الدراسة فإن هذا  )3.76(إذ بلغ املتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا ا�ال املعطاة له من قبل عينة الدراسة؛

االتصال بعد س كما نالحظ من متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مقيا.مرتفعةا�ال يشري إىل نسبة قبول 

وتراوحت احنرافا�ا املعيارية ما بني ، )3.96-3.33(حيث تراوحت املتوسطات ما بني ،مرتفعأ�ا تشكل قبوًال  الداخلي

االتصال الداخلي وانه متوفر يف هذه املؤسسة وتعتمده يف االدارة تدرك أمهية  املؤسسةمما يدل على أن ، )0.85-1.46(

 .ملوظفني لتسهيل العمل  من اجل التزام تنظيمي اكربلتواصل وسري اعماهلا وبني ا

الثاين من حيث األمهية  جاء بالرتتيب المعلومات التسويقيةبعد أن ، )4(نالحظ من اجلدول  :المعلومات التسويقية .2

 .ل متوسطا�ال يشري إىل نسبة قبو ووفقا ملقياس الدراسة فإن هذا ،)3.19(إذ بلغ املتوسط احلسايب هلذا ا�ال النسبية؛

حيث عينة الدراسة، تشكل يف معظمها قبوًال متوسطًا لدى أفراد المعلومات التسويقيةبعد ويتضح من اجلدول نفسه أن 

 الثالثة والثالثنيوتشكل الفقرة ، )1.04-0.88(وبلغت احنرافا�ا املعيارية ،)3.29-3.09(تراوحت متوسطا�ا ما بني

وتبادل مما يدل على أن ،)1.03(واحنرافها املعياري ، )3.29(إذ بلغ متوسطها احلسايب أعلى قبول ضمن هذا ا�ال؛
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فتشكل أقل قبول  الثانية وثالثني أما الفقرة.بني املوظفني هو أمر أساسي يقوم به املبحوثنياملعلومات التسويقية واخلربات 

بذل جهد أكرب يف املؤسسة إدارة ا حيتم على مم ) 1.04(باحنراف معياري و ،)3.09(إذ بلغ متوسطها ضمن هذا ا�ال؛

 .من اجل تسهيل اختاذ القرار املناسب إدارا�ا،يف كامل املستويات ومجيع تعزيز الثقة بني مجاعات العمل

جاء بالرتتيب الثالث من حيث أمهيته النسبية للمبحوثني، فقد بلغ  فرق العملبعد أن ) 4(يظهر اجلدول :فرق العمل .3

ونالحظ ،ووفقاً ملقياس الدراسة فإن هذا ا�ال يشكل قبوًال متوسطاً  ) 0.77(باحنراف معياري  )3.16( متوسطه احلسايب

فقد تراوحت هذه املتوسطات ما بني أ�ا تشكل قبوًال متوسطاً؛ فرق العملبعد من متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة عن 

السادسة وعشرون وكان أعلى متوسط للفقرة ). 1.07-0.89(وتراوحت احنرافا�ا املعيارية ما بني ، )2.98-3.40(

بينما كان ،العمل بروح الفريقتشجع العليا للمؤسسة  اإلدارة إناملوظفني حيث يشعر ).1.07(باحنراف معياري  )3.40(

بادل اإلدارة ال �تم بت أن نيحيث يرى املبحوث،)1.05(باحنراف معياري ، )2.98( التاسعة وعشرونأقل متوسط للفقرة 

 .األفكار حول العمل مع العاملني

،فقد بلغ  )4اجلدول(بالرتتيب الرابع من حيث أمهيته النسبية للمبحوثني  البعدلقد جاء هذا :البرامج التدريبية والتطويرية .4

يشري إىل نسبة قبول  البعدووفقًا ملقياس هذه الدراسة فإن هذا ، )0.71(باحنراف معياري  )3.07(متوسطه احلسايب 

،إذا وحسب )1.14( باحنراف معياري، و هذا يدل على نسبة مرتفعة )3.53( تاسعةوكان أعلى متوسط للفقرة ال.وسطةمت

 .تعترب تطوير وتنمية مهارات املوظفني لديها على انه استثمار وليس تكاليف املؤسسة إجابات املبحوثني فان

،فقد بلغ )4اجلدول(للمبحوثني بالنسبة ته النسبية من حيث أمهي امسبالرتتيب اخل البعدلقد جاء هذا لقد :التمكين .5

يشري إىل نسبة قبول  البعدووفقًا ملقياس هذه الدراسة فإن هذا ،)0.88(باحنراف معياري ) 2.86(متوسطه احلسايب 

 إدارةحسب إجابات املبحوثني فان و ،)1.32( باحنراف معياري،و )3.31( األربعونوكان أعلى متوسط للفقرة .طةمتوس

هذا يدل على انه تسود عالقة ثقة بني  العمل تاملناسبة اخلاصة مبتطلبا بعض القرارات الختاذالصالحية  تفوض ةشركال

بينما اقل فقرة متوسط حسايب هي،اخلامسة وثالثون .مسؤويل املؤسسة واملوظفني لذلك تعتمد سياسة التمكني

اعتمادا على  عملرية التصرف يف تعديل طريقة تقدمي الحال ميتلك املبحوثني اذا  ،)1.25(،باحنراف معياري)3.29(بقيمة

 .دون الرجوع إىل املسؤول أسلو�م اخلاص
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،فقد بلغ متوسطه  )4اجلدول(من حيث أمهيته النسبية للمبحوثني  سادسبالرتتيب ال البعدلقد جاء هذا  :الدعم اإلداري .6

يشري إىل نسبة قبول  البعدسة فإن هذا ووفقًا ملقياس هذه الدرا، )0.85(باحنراف معياري ) 2.78(احلسايب 

،إذا وحسب إجابات )0.98( باحنراف معياري، و )3.02( لرابعة وعشرون بنسبةوكان أعلى متوسط للفقرة ا.متوسطة

 .تدعم  إبداع املوظفني يف اجناز أعماهلم وتقدمي إضافاتاملبحوثني فان إدارة املؤسسة 

من حيث أمهيته النسبية للمبحوثني ،فقد بلغ متوسطه  سابعبالرتتيب ال دالبعلقد جاء هذا  :عملية الحوافز والمكافآت .7

وكان .يشري إىل نسبة قبول متوسطة البعدووفقاً ملقياس هذه الدراسة فإن هذا ، )0.69(باحنراف معياري ) 2.70(احلسايب 

إجابات  ،حيث حسب)1.01(واحنراف معياري) 3.42(بنسبة متوسط حسايب احلادي عشر أعلى متوسط للفقرة

 .املبحوثني فان أهداف املؤسسة ترتبط بنظام احلوافز واملكافآت لديها

الدراسة؛ إذ  بعدبدرجة متوسطة وفقًا لجاء مؤسسة البسكرية لالسمنت في  التسويق الداخليومما تقدم نجد أن مستوى 

ى المؤسسة االهتمام أكثر توجب علمما ي،)3.06(مجتمعة  أبعاد التسويق الداخليبلغ متوسط إجابات المبحوثين عن 

والنظر فيها من جانبين بخطة تخدم الموظف  والمكافآتالداخلي،وزيادة ايالء االهتمام بعملية الحوافز بعملية التسويق 

 .وأهدافهاللمؤسسة  وأيضاواحتياجه،

  ر المبحوثين؟ من وجهة نظ مؤسسة البسكرية لالسمنت إدارةلدى  لتزام التنظيمياإلوجود ما مستوى  :السؤال الثاني

اإلبداع، وهي كما بعد ولإلجابة عن هذا السؤال، مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابا�م عن فقرات 

  :يأيت

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مقياس اإلبداع) : 8(الجدول 

  وعبارات القياس د اإللتزام التنظيميأبعا  الرقم
املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

األمهية 

 النسبية

مستوى 

  القبول

  متوسط  2  0.65  2.63  ).العاطفي(االلتزام الشعوري. أوال

 متوسط  4  0.88  2.07  .لدي الرغبة يف قضاء ما تبقى من حيايت املهنية يف هذه الشركة  1
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 مرتفع  1  1.34  3.31  .از باحلديث عن الشركة مع اآلخريناشعر باالعتز   2

3  
يصعب عليا االلتحاق مبؤسسة جديدة واالنتماء إليها كما هو 

  .احلال مع مؤسسيت
2.69  0.92  2  

 مرتفع

4  
اشعر بوجود جو عائلي يف هذه الشركة بني املوظفني ويف كافة 

  . املستويات
2.49  1.07  3  

 مرتفع

  متوسط  3  0.64  2.55  .ياريااللتزام المع.  .ثانيا

توسطم  3  0.93  2.73  .اشعر باين ملتزم بالبقاء يف العمل مع هذه الشركة  5  

6  
اعتقد إن االستمرار يف وظيفة واحدة مدى احلياة الوظيفية أفضل 

  . للموظف
1.98  1.19  4  

منخف

 ض

7  
بان ترك الوظيفة بدون مربر عمل غري أخالقي وان االلتزام  اشعر

  .األسباب اليت تدفعين للبقاء يف العمل األخالقي أهم
2.76  1.30  1  

 متوسط

8  
تستحق هذه الشركة إخالصي ووالئي هلا واشعر بالذنب إذا 

  .غادرت الشركة حاليا
2.73  1.21  2  

 متوسط

  مرتفع  1  0.59  3.54  .االلتزام االستمراري. ثالثا

9  
ستتأثر أمور كثرية يف حيايت إذا ما قررت ترك العمل يف هذه 

  .  لشركةا

  مرتفع  2  1.06  3.64

  توسطم  5  1.07  3.47  .بقائي يف العمل يف هذه الشركة مسالة ضرورية جدا  10

  مرتفع  1  1.16  3.69  .إن بقائي يف هذه الشركة نابع من حاجيت للعمل فيها  11

12  
اشعر باخلوف من ترك العمل يف هذه الشركة لصعوبة احلصول على 

  .عمل آخر يف مؤسسة أخرى

  متوسط  6  1.30  3.44
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األسباب الرئيسية الستمراري يف العمل يف هذه الشركة هو أ�ا  احد

  .تقدم يل مزايا ال تتوفر يف مؤسسة أخرى

  متوسط  4  1.35  3.49

  متوسط  -  0.51  2.96  ككللتزام التنظيمي  اإل  &

  spssلبة باالعتماد على مخرجات من إعداد الط:المصدر   

للمبحوثني، فقد بلغ  من حيث أمهيته النسبية األولأن هذا ا�ال جاء ،) 5(من اجلدول  نالحظ: .االلتزام االستمراري .1

ووفقًا ملقياس الدراسة فإن متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة عن ،)0.89(باحنراف معياري.)3.54(متوسطه احلسايب 

- 3.44(هذه املتوسطات ما بني  ، حيث تراوحتلتزام التنظيميب درجة مرتفعة من اإلتسب بعدفقرات مقياس هذا ال

بأعلى مستوى من اإلبداع ضمن هذا ا�ال؛  عشر احلاديوقد جاءت الفقرة ). 1.35-1.06(باحنرافات معيارية ) 3.69

بقائهم مرتفع نتيجة  من التزام شعوريمبستوى  املبحوثنيحيث يشعر ، )1.16( باحنراف معياري ،)3.69(ا إذ بلغ متوسطه

 .هم فقط للعمليف العمل ألجل حاجت

جاء هذا ا�ال بالرتتيب الثاين من حيث أمهيته النسبية للمبحوثني، فقد بلغ متوسطه  :).العاطفي(االلتزام الشعوري  .2

ونالحظ من .وفقاً ملقياس الدراسةمتوسط من االلتزام التنظيمي مبستوى  املبحوثنيمما يشعر ،باحنراف معياري)2.63(احلسايب 

واحنراف )3.31(ضمن هذا ا�ال مبتوسط حسايب  لتزامتشكل أكرب مصدر لإل لثانية،إن الفقرة ا)5(اجلدول

اعتزازهم باحلديث عن املؤسسة حمل بسبب  لتزاممن اإل متوسطحيث يشعر املبحوثني مبستوى ،)1.34(معياري

باحنراف )2.07(متوسطها  ذ بلغاضمن هذا ا�ال؛ لتزامل مصدر لإلفتشكل أق األوىلأما الفقرة ."البسكرية لالمسنت"الدراسة

 .األمر برغبتهم يف قضاء ما تبقى من حيا�م املهنية يف هذه الشركة ،ويتعلق)0.88(معياري 

فقد بلغ متوسطه ،)5اجلدول (جاء هذا ا�ال بالرتتيب الثالث من حيث أمهيته النسبية للمبحوثني :االلتزام المعياري .3

وكان أعلى متوسط للفقرة .لتزام التنظيميمن اإل متوسطمبستوى  ملبحوثنياووفقًا ملقياس الدراسة يشعر ).2.55(احلسايب

شعورهم بان املؤسسة ناجم عن  توسطم لتزاممبستوى إ املبحوثنيحيث يشعر )1.21(باحنراف معياري،و )2.73(الثامنة

هذا  متوسط ضمن بأقل السادسةبينما جاءت الفقرة . الشركة هلا وشعورهم بالذنب مبغادر�م تستحق إخالصهم ووالئهم

اعتقدهم إن االستمرار يف وظيفة واحدة مدى احلياة الوظيفية أفضل ،وتشري إىل )1.19(باحنراف معياري،)1.98(ا�ال

 .ملوظفني ضد بقائهم يف وظيفة واحدة ومع التغيرياهذا يدل على ان .للموظف
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وفق  جاء متوسط نتموظفين مؤسسة السكرية لالسملدى  لتزام التنظيميومما يتضح إن مستوى اإل

ثغرة المتعلقة بعدم شعور موظفي ومنه على المؤسسة البحث عن ال).2.96(بلغ  إذلمقاييس الدراسة،

  .كقيام باستفتاء لمعرفة السبب الحقيقي وراء ذلك.المؤسسة بالتزام تنظيمي تام في المؤسسة

IV.4 الفرضيات اختبار:  

  اختبار الفرضية الرئيسة االولى.اوال

"H0"05 .0(داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد أثر ذو≥a(  التسويق الداخلي بأبعادها لعناصر

البرامج التدريبية والتطويرية،عملية الحوافز والمكافات،التمكين،المعلومات ":اآلتيةالمختلفة 

الذي يشعر به  لتزام التنظيميعلى مستوى اإل "التسويقية،فرق العمل،الدعم االداري،االتصال الداخلي

  .وظفون على مستوى مؤسسة البسكرية لالسمنتالم

للتاكد من صالحية النموذج الختبار هذه الفرضية )analyses of Variance(مت استخدام نتائج حتليل التباين لالحندار

  :يني ذلك)10(التايل واجلدول 
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  لفرضية الرئيسةنتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار ا ):10(الجدول

  مستوى الداللة  احملسوبةFقيمة   متوسط املربعات  درجات احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين

    0.665  7  4.657  االنحدار 

3.592  

  

  0.185  37  6.853  الخطا  *0.005

    44  11.510  المجموع الكلي

 spss.v.17من اعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج:المصدر

  )α=0.05(ذات داللة احصائية عند المستوى:*

 R 0.636:=معامل االرتباط

  R2: 0.405= معامل التحديد

 R2a=0.292معامل التحديد المعدل

يتبني ثبات صالحية النموذج الختبار الفرضية الرئيسية االوىل حيث بلغت (....) من خالل النتائج الواردة يف اجلدول

،ويتضح من نفس )α 0.05≤( وهي اقل من مستوى الداللة املعتمد)* 0.005(تماليةبقيمة اح) 3.592(احملسوبة)F(قيمة

من التباين يف املتغري التابع %65.2اجلدول ان املتغري املستقل بشكله االمجايل وهو التسويق الداخلي يف هذا النموذج ما مقداره

بابعاده املختلفة التسويق الداخلي اك اثر ذو داللة احصائية مما يدل على ان هن:املتمثل يف االلتزام النظيمي،وهي قوة تفسريية جيدة

وبناءا على ثبات صالحية النموذج نستطيع اختبار الفرضية الرئيسة .مبؤسسة البسكرية لالمسنت بسكرة االلتزام التنظيميعلى 

  :التايلذلك كما هو مبني يف اجلدول بفروعها املختلفة و 

  

  

  



 عرض وتحلیل نتائج الدراسة المیدانیة واختبار الفرضیات:                         الفصل الرابع
 

82 
 

  الذي يشعر به المبحوثون لتزام التنظيميالدراسة في مستوى اإلموضوع   التسويق الداخلي ابعادأثر  ختبارار المتعدد الائج تحليل االنحدنت): 11(الجدول 

الخطا  B  مصدر التباين

 المعياري

Beta   قيمةT 

  المحسوبة

  مستوى الداللة

البرامج التدريبية 

  والتطويرية

0.191  0.106  0.265  1.805  0.078*  

عملية الحوافز 

  افآتوالمك

0.237  0.106  0.324  2.246  0.030*  

  *0.001  3.466  0.467  0.083  0.289  االتصال الداخلي 

  *0.000 4.055 0.526 0.078 0.316  الدعم االداري

  *0.002  3.324  0.452  0.090  0.299  فرق العمل

المعلومات 

  التسويقية

0.315 0.085 0.492 3.703 0.001*  

  0.132 1.536 0.228 0.086 0.131  التمكين

التسويق الداحلي 

  على نحو العام

0.415  0.113  0.489  0.095  0.001*  

  spss.v.17الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج إعدادمن :المصدر

  )α=0.05(عند المستوى إحصائيةذات داللة *:

ذا التحليل الواردة يف اجلدول استخدم حتليل االحندار املتعدد الختبار فرضية الدراسة األوىل، وقد تبني من خالل نتائج ه

  :،ما يأيت) 6(
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التسويق املتمثل يف للمتغري املستقل ،)≥ α 0.05( ثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةهناك  .1

) 0.095(Tة بلغت قيم حيث،ي مبؤسسة البسكرية لالمسنت بسكرةلتزام التظيمعلى مستوى اإل،)كمجموعة(الداخلي

،اىل ان هناك ارتباط موجب وقوي بني ) R =0.636 (يمة معامل االرتباط،وتشري ق)*0.001(مبستوى داللة 

،يف مستوى االلتزام التنظيمي باالعتماد على قيمة معامل )65.2%(املتغريين السابقني،حيث فسر التسويق الداخلي

 ).0.05(التحديد وبالتايل نقبل الفرضية الصفرية ونرفض بديلتها وذلك عند مستوى الداللة

لتزام على حنٍو مستقل يف مستوى اإل موضوع الدراسة التسويق الداخليأثر كل جمال من جماالت مفهوم عند حبث  .2

  :مايلي تبنيلدى افراد عينة البحث ،نظيميتال

a.  0.05( معنويةداللة إحصائية عند مستوى  وذوجود أثر ≥ α(يف مستوى  االلتزام للربامج التدريبية والتطويرية،

وهو اقل من مستوى املعنوية ) 0.078(مبستوى معنوية   )T=1.805(احملسوبة بلغت  T وذلك الن قيمة.التنظيمي

ة يو بالتايل نقول أن املؤسسة حمل الدراسة تعتمد على برامج تدريب.املعتمد و عليه نقبل الفرضية الصفرية ونرفض بديلتها

مواكبة التطورات التكنولوجية املوظفني و  أداءتعزيز املوظفني واملؤسسة من اجل كل من وتطويرية فعالة يستفيد منها  

 .والعمل على زيادة اإلنتاجية والتقدم على املنافسني

b.  وذلك ).0.05(عند مستوى املعنويةااللتزام التنظيمي واملكافآت يف مستوى وجود اثر ذو داللة إحصائية لعملية احلوافز

هو اقل من مستوى املعنوية املعتمد وعليه  و) 0.030(مبستوى معنوية   )T=2.246(احملسوبة بلغت  Tالن قيمة 

ختدم كل من املوظف ويفسر ذلك أن عملية احلوافز واملكافآت يف املؤسسة .نقبل الفرضية الصفرية ونرفض بديلتها

 .وترضي احتياجاته وختدم أهداف املؤسسة حمل الدراسة

c.  وذلك الن ).0.05(عند مستوى املعنويةمي االلتزام التنظييف مستوى وجود اثر ذو داللة إحصائية لالتصال الداخلي

و هو اقل من مستوى املعنوية املعتمد وعليه نقبل ) 0.001(مبستوى معنوية   )T=3.467(احملسوبة بلغت  Tقيمة 

اليت تسمح بتوفري كافة املعلومات اليت على وسائل جيدة  توفر املؤسسةهذا إىل يشري و .الفرضية الصفرية ونرفض بديلتها

سهولة سريورة العمل وأيضا وزيادة كفاء�م وتعمل  العاملني أداءتدعم  أناليت من شا�ا ل يف املؤسسة ختص األعما

 .بالشكل املخطط له املؤسسة ألهداف تعمل على الوصول
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d.  وذلك الن قيمة ).0.05(عند مستوى املعنويةلدعم اإلداري يف مستوى االلتزام التنظيمي لوجود اثر ذو داللة إحصائية

T 4.055(سوبة بلغت احمل=T(   مبستوى معنوية)هو اقل من مستوى املعنوية املعتمد وعليه نقبل و ) 0.000

تدعم ا فرص  وأيضااملؤسسة توفر بيئة عمل حمفزة للموظفني، أن هذا إىلويشري .الفرضية الصفرية ونرفض بديلتها

 .أعماهلمإبداعهم يف اجناز 

e.  وذلك الن قيمة ).0.05(عند مستوى املعنويةستوى االلتزام التنظيمي يف م فرق العمللوجود اثر ذو داللة إحصائيةT 

و هو اقل من مستوى املعنوية املعتمد وعليه نقبل الفرضية ) 0.002(مبستوى معنوية   )T=3.324(احملسوبة بلغت 

يف كافة املستويات  املؤسسة تشجع العمل بروح الفريق،والتعاون بني املوظفني أن هذا إىلويشري .الصفرية ونرفض بديلتها

 .وتبادل األفكار فيما بينهم

f.  وذلك الن ).0.05(عند مستوى املعنويةيف مستوى االلتزام التنظيمي  للمعلومات التسويقيةوجود اثر ذو داللة إحصائية

و هو اقل من مستوى املعنوية املعتمد وعليه نقبل ) 0.001(مبستوى معنوية   )T=3.703(احملسوبة بلغت  Tقيمة 

وتساعد  كافية حول املنتجات اجلديدةالتوفر املعلومات املؤسسة  أن هذا إىلويشري .رضية الصفرية ونرفض بديلتهاالف

 .على اختاذ القرارات،ونشر اخلربات اإلداراتهذه املعلومات التسويقية باقي 

g.  وذلك الن قيمة ).0.05(نويةعند مستوى املعيف مستوى االلتزام التنظيمي  لعملية التمكنيوجود اثر ذو داللة إحصائية

T  1.536(احملسوبة بلغت=T(   مبستوى معنوية)نرفضمن مستوى املعنوية املعتمد وعليه  اكربو هو ) 0.132 

أن املؤسسة ال تعتمد على عملية التمكني،وذلك لعدم وجود ثقة تامة  هذا إىلويشري .بديلتها قبلالفرضية الصفرية ون

 .يا واملوظفنيبني املسؤولني يف االدارة العل
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  :الملخص

بسكرة و لقد اعتمدنا على اإلستبانة يف مجع - مؤسسة البسكرية لالمسنتتعرفنا من خالل هذا الفصل على نشأة و تطور 

االلتزام " و"التسويق الداخلي"معلومات البحث امليداين اليت مت توزيعها على العمال باملؤسسة، واليت حتتوي على حمورين رئيسيني مها

وبعد اسرتجاعها "اثر التسويق الداخلي على االلتزام التنظيمي": ، وهدفنا من خالهلا اإلجابة على إشكالية حبثنا التالية"لتنظيميا

مستوى توفر التسويق الداخلي يف :قمنا بتفريغها وحتليل بيانا�ا باستخدام أساليب إحصائية عديدة،وتوصلنا إىل عدة نتائج أمهها

ة جاء مبستوى متوسط،ومستوى االلتزام التنظيمي جاء أيضا مبستوى متوسط، حيث توصلنا كذلك إىل أن املؤسسة حمل الدراس

وعند حبث أثر كل بعد من أبعاد التسويق .هناك أثر ذو داللة إحصائية ملتغري التسويق الداخلي كمجموعة على االلتزام التنظيمي

ة،وجدنا أن هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداخلي على حنو مستقل على االلتزام التنظيمي للمؤسس

الربامج التدريبية،عملية احلوافز واملكافآت،فرق العمل الدعم اإلداري،املعلومات التسويقية،االتصال (للمتغريات)0.05(املعنوية

عند مستوى  إحصائيةوجدنا انه اليوجد اثر ذو داللة  أخرىعلى االلتزام التنظيمي باملؤسسة،ومن جهة ) الداخلي

  .على االلتزام التنظيمي باملؤسسة) التمكني(،للمتغري)0.05(املعنوية
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 :)التوصياتالنتائج و (الخاتمة

جزء من حياة املؤسسة يف كل جماال�ا،وال يقتصر ممارسة  ،وهوالتسويق الداخلي نشاط حركي وخالق وزاخر باملنافسة الشديدة إن

  .وميارسو�ا األنشطةالتسويق يف املؤسسة فقط،بل اجلميع يشارك يف هذه  إدارةالنشاط التسويقي على العاملني يف 

  .ة،واملنافسة صنع الرحبية والنجاحيصنع االقتصاد،واالقتصاد يصنع املنافس ألنهاحلايل ميكننا القول انه عصر التسويق،يف العصر 

اليت  نظرة عامة حول اثر التسويق الداخلي على االلتزام التنظيمي،من خالل النتائج النظرية بإعطاءيف هذه الدراسة قمنا 

االلتزام التنظيمي،وبعدها طبقنا اجلانب النظري على الواقع وكانت دراسة تطبيقية  وجود اثر للتسويق الداخلي على أظهرت

يانات ومعاجلتها وتفسيري ببسكرة،اليت متت خالهلا مجع ال-للمؤسسة البسكرية لالمسنت اإلدارينيهذه على موظفني 

  .جمموعة من النتائج والتوصيات إىلومنه خالل ذلك مت التوصل الفرضيات املطروحة 

  :مجموعة من النتائج والتي نذكرها في النقاط التالية إلىوصلنا من خالل هذه الدراسة ت

 النتائج النظرية:  

 .مناذجه وأيضا،أبعادهتعدد  إىل أدىني حول مفهوم التسويق الداخلي،هذا ما يتباين واختلف الباحث - 

 .وتطبيقها  أبعادهعملية تطبيق التسويق الداخلي يف املؤسسة يتوجب عليها تبين كل  إن - 

 .الداخلي يف املؤسسة،يزيد من فرصها لتقدم واستقرارها داخليا وخارجياعملية تبين التسويق  - 

واجب حتققه يف املؤسسات هذا للمحافظة على مكانتها يف السوق وتتمكن املؤسسات من  أمرااللتزام  التنظيمي   إن - 

 .املنافسة

 .ادية هامة لالستمرار املؤسسةصي للموظفني امر ضروري وركيزة اقتااللتزام التنظيم - 

 ).األخالقيااللتزام االستمراري،االلتزام العاطفي،وااللتزام ( هي األبعادااللتزام التنظيمي يقوم على جمموعة من  - 

 .يساهم التسويق الداخلي يف حتقيق االلتزام التنظيمي - 

 النتائج التطبيقية 

 .املختلفة على االلتزام التنظيمي بأبعادهللتسويق الداخلي  إحصائيةهناك اثر ذو داللة  أنتوصلنا من خالل الدراسة  - 

مـن وجهـة نظـر املوظفني فيها عينة الدراسة وهذا  بنسبة متوسطة  التسـويق الـداخلي أبعادتوفر تطبيـق أظهرت نتائج الدراسة  - 

فرق العمل،واملعلومات و لداخلية،ا واالتصاالت ،احلـوافز واملكآفـاتونظام ،تدريبية والتطويريةعملية ال(واملتمثلـة فـي 

 ).،التمكنياإلداريالدعم التسويقية،

 .وجهة نظر املبحوثني إىلمتوفر مبستوى متوسطة وهذا بالنسبة االلتزام التنظيمي  أنتوصلنا من خالل الدراسة  أيضا - 
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 :إىلنظيمي توصلنا تالتسويق الداخلي على االلتزام ال أبعادوعند دراسة كل بعد من  - 

،فرق العمل، الدعم للربامج التدريبية والتطويرية()α ≤ 0.05( معنويةداللة إحصائية عند مستوى  وذوجود أثر  - 

 .يف مستوى  االلتزام التنظيمي)واملكافآت،االتصال الداخلي،املعلومات التسويقية،عملية احلوافز اإلداري

 .التنظيمي لعملية التمكني يف مستوى االلتزام إحصائيةاثر ذو داللة بينما عدم وجود  - 

 التوصيات 

 .أبعادهاتويل اهتماما اكرب بعملية التسويق الداخلي وان تتبناها بكل  إنجيب على املؤسسة  - 

،وتعمل على تفعيلها اإلبداعية وأفكارهمالفكرية  بأصوهلا وفعالية قدر�ا وطاقتها البشرية أمهيةتدرك  إنجيب علة املؤسسة  - 

 .التفوق والتميز ألجل

 .واكتشاف مواهبهم اجلديدة أفكارهم إظهار إىلني املوظفني قد يؤدي الفرص بتمك إتاحة - 

تويل اهتمام اكرب باملوظفني وتليب حاجا�م من اجل حتقيق التزام تنظيمي اجتاه املؤسسة هذا يؤدي  أنجيب على املؤسسة  - 

 .�ماستقرارها واالحتفاظ باملوظفني ذوي الكفاة من املغادرة والبحث عن مؤسسات تليب حاجا إىل
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  ،…،األخت الفاضلة...الفاضلاألخ 

  .السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  

استكماال  بإعدادهاللدراسة اليت نقوم  الالزمةاليت صممت جلمع املعلومات  االستبانةهذه  أيديكمنضع بني  أنيسرنا 

التسويق الداخلي على االلتزام أثر "بعنوان ،املوارد البشرية ةإدار ختصص  -علوم التسيرييف  ماسرتللحصول على شهادة 

  . بسكرة البسكرية لالسمنت شركة دراسة حالة  :"التنظيمي

موظفي لدى  التسويق الداخلي وااللتزام التنظيميبني  عالقة االرتباط والتأثيرالتعرف على  إىل�دف هذه الدراسة 

حيث أن إلجابة على أسئلة االستبانة بدقة،التكرم با منكم ،نأملهذا ا�اليف  مرأيكونظرا ألمهية ،البسكرية لالمسنت شركة

،فمشاركتكم ضرورية أن تولوا هذه االستبانة اهتمامكم،لذلك �يب بكم تمد بدرجة كبرية على صحة إجابتكمنتائج تعالصحة 

   .كم عامل أساسي من عوامل جناحهاورأي

  .م إال ألغراض البحث العلمي فقطخدعلما أن مجيع إجاباتكم لن تستحنيطكم 

  

  وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام 

  

  :الطالبة            :                                                                     األستاذ     

  معروف نور الهدى   -            قريشي محمد                                                                    .د - 

                                                                                                                

                                                                                                               

 
  2020 -2019: الجامعية السنة

  

  ثــالبح استبانه

               



  الوظیفیةو البیانات الشخصیة: القسم األول

بغرض حتليل النتائج فيما بعد، ، بسكرة -البسكرية لالسمنتالوظيفية ملوظفي رف على بعض اخلصائص االجتماعية و يهدف هذا القسم إىل التع

  .املربع املناسب الختيارك يف )×( إشارةع بوض على التساؤالت التالية وذلك لذا نرجو منكم التكرم باإلجابة املناسبة

 أنثى        ذكر             : جنسال -1

  

  سنة 40إىل اقل من  30من         سنة 30اقل من        : العمر -2

 سنة فأكثر 50من         سنة 50إىل اقل من  40من   

  

    ليسانس     تقين سامي      :المؤهل العلمي -3

         مهندس                                                                                    

  

                  دكتوراهماسرت                                ماجستري                                              

 أعمال إدارية غري إشرافية             أعمال إدارية إشرافية                         أعمال فنية                     :مجال الوظيفة الحالية -4

  

  

  سنوات 10إىل اقل من  5من        سنوات 5من  اقل                       :سنوات الخبرة -5

  سنة فأكثر 15         سنة 15إىل اقل من  10من       

  

 
 
 
  

 
 

عليا شهادة دراسات 

 PGS)( متخصصة



  ستبانةمحاور اإل: القسم الثاني

  التسويق الداخلي: لمحور األولا

، واملرجو حتديد درجة ''البسكرية لالمسنت''مبؤسسة  التسويق الداخلي مستوىفيما يلي جمموعة من العبارات اليت تقيس      

  .يف املربع املناسب الختيارك )×(موافقتك أو عدم موافقتك عنها، و ذلك بوضع عالمة 

  القياسوعبارات  التسويق الداخليأبعاد   الرقم

غير 

موافق 

  بشدة

غير 

  موافق

  

  محايد

  

  موافق
موافق 

  بشدة

 البرامج التدريبية والتطويرية .أوال

1  
التدريبية لتحسني مستوى  حتياجات املوظفنيا على حتديد املؤسسة إدارةحترص 

  .عملهمل أدائهم
          

2  
 ةيبيتدر بعقد دورات  على تطوير مهارات وكفاءات املوظفني املؤسسة إدارةحترص 

  ."واملنافسني األعمالالتكنولوجيا وبيئة "حسب التغريات  بشكل دوري
          

3  
 الكتساب املوظفني متنوعة وبصورة مستمرة ملساعدة يةدورات تدريب اإلدارةتعقد 

  .همعمل ألداء يف جمال وظائفهممهارات جديدة تفيدهم 
          

4  
وظفني امل طوير قدراتت جلا  منواخلدمات والفرص املوارد الكافية  ؤسسةامل وفرت

  .ييبمن خالل الربنامج التدر  لديها
          

5  
الكفاءة واملهارة العالية لتقدمي الدورات  أصحابعلى اختيار  حترص املؤسسة

  .التدريبية
          

            .الدورات التدريبية متكافئة بني املوظفني للمشاركة يف هناك عدالة وفرص  6

7  
وليس  استثمارعلى أنه  تنمية مهارات العاملني لديهاالتطوير و  إىل ؤسسةتنظر امل

  .تكاليف
          

8  
مدى استفادة املتدربني  املتدربني بعد انتهاء الربامج التدريبية لتحديد أداءيتم تقيم 

  .منها
          

            .مستمرةومراجعة  يميمج التدريبية لعملية تقختضع الربا  9

  .والمكافآت الحوافز عملية. ثانيا

10  
موظفني تدفعهم لتطوير املادية واملعنوية لل واملكافآت العليا احلوافز اإلدارةنح مت

  .أدائهم
          

             .ملؤسسةاملكافآت بأهداف او  وافز احل يرتبط نظام  11

12  
 األداء لتطوير ها من قبل املوظفنييتم اقرتاح اليتاجلديدة  ألفكارايتم مكافأة 

  .املؤسسة أهدافوحتقيق 
          



13  
حتفز العاملني على رفع  واملكافآتنظام فعال وعادل للحوافز  ؤسسةامل إدارةتطبق 

  .املنظمة إنتاجيةيف العمل لزيادة  أدائهم

          

14  
 أسبابوعن  مكافآ�م عن الكيفية اليت تتم �ا املؤسسةيف  يتم إعالم املوظفني

   .مكافأ�م

          

            .تتم عملية الرتقية استنادا إىل معيار التميز يف العمل والكفاءة يف أداء العمل  15

  .االتصال الداخلي .ثالثا

16  
على تسهيل االتصاالت بني العاملني من خالل توفرها على  إدارة املؤسسةتعمل 

  .)سهلة أفقيةاتصاالت (خللق االستيعاب والفهم وسائل جيدة

          

17  

نظام جيد لالتصاالت يسمح بتوفري كافة املعلومات اليت حياجها  ةيسود باملؤسس

 أوباألعمال اجلديدة والتغريات اليت حصلت املتعلقة (املوظف يف وظيفته بسرعة

  ).ستحصل يف طبيعة العمل املقدم

          

18  
هذا  العليا صحيحة ودقيقة ويف وقتها علومات والقرارات اليت تصل من اإلدارةامل

  .داخلي فعال لتوفر اتصال

          

            .العاملني أنشطةكفاءة  املؤسسة وزيادة أهدافيف حتقيق  االتصاليساعد   19

20  
املصلحة املشرتكة مع  ف اخلارجية ذاتايقوم االتصال بتوفري املعلومات لألطر 

  .املؤسسة لضمان استمرارها

          

21  
حالة حدوث أي يف  أويعتمد املدير سياسة الباب املفتوح كوسيلة لالتصال 

  .مشكلة

          

   اإلداريالدعم  .رابعا

            .جديدة أفكارلطرح  بيئة عمل حمفزة للموظفني إدارة املؤسسةتوفر   22

23  
التعلم، ( للموظفنياالجتماعية  على توفري برامج الرفاهية إدارة املؤسسةحترص 

  ).األنديةاملواصالت،

          

            .إضافاتوتقدمي  أعماهلميف اجناز املوظفني  إبداعفرص  اإلدارةتدعم   24

25  
والعاملني باالجتاه  يف دفع الشركةواملعنوية القدرات الفكرية تقدمي ل اإلدارة تعمل

  .الصحيح

          

26  
يف العمل وبني املوظفني  اإلنسانيةاهتمام بتوطيد العالقات  اإلدارةلدى 

  .ورؤساءهم

          

  .فرق العمل. خامسا

            .العليا العمل بروح الفريق اإلدارةتشجع   27

            .يسود التعاون بني العاملني يف فرق العمل  28

            .نيحول العمل مع العامل األفكاربتبادل  اإلدارة�تم   29



            .عمله بدون تردد بأداءيف حالة غياب احد املوظفني يقوم زميله   30

  .المعلومات التسويقية.سادسا

            .املنتجات اجلديدةومات كافية حول اإلدارة معلتوفر   32

 السعر،(على اختاذ القرارات اتاإلدار تساعد املعلومات التسويقية باقي   33

  ).،الرتويج،التوزيع،البيع،املنتجاإلعالن

          

يوجد ما مينع من التواصل مع زمالء العمل وتبادل املعلومات التسويقية  ال  34

  .واخلربات

          

            .أعماهلمتفيد الزمالء يف  على تقدمي معلوماترص املوظف حي  35

  .التمكين.سابعا

 أسلويباعتمادا على  عملحرية التصرف يف تعديل طريقة تقدمي الامتلك   36

  ).املدير(املسؤول إىلدون الرجوع  اخلاص

          

            .ة من املسؤول املباشردون رقابة مستمر  يالفرصة ألداء عمل تتاح يل  37

            .املناسب له بشكل أنشطته أداءهامش حرية للعامل يف  اإلدارةتعطي   38

            .يف الوظيفة املوظف عمل أثناءواالبتكار  اإلبداعفرص  دارةاإلر توف  39

            .يف العمل أدائه يقدمها العامل لتحسني اليت األفكارتدعم  الشركة إدارة  40

املناسبة اخلاصة  القرارات بعض الختاذالصالحية  يل شركةال إدارةتفوض   41

  .ت عمليمبتطلبا

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  .التنظيمي اإللتزام: المحور الثاني

، واملرجو ''البسكرية لالسمنت''للموظفني باملؤسسة اإللتزام التنظيميمستوى فيما يلي جمموعة من العبارات اليت تقيس      

  .أمام العبارة اليت تناسب اختيارك) ×(ع عالمة حتديد درجة موافقتك أو عدم موافقتك عنها، و ذلك بوض

  وعبارات القياس اإللتزام التنظيميأبعاد   الرقم

غير 

موافق 

  بشدة

غير 

  موافق

  

  محايد

  

  موافق
موافق 

  بشدة

  .)العاطفي(لتزام الشعورياال. أوال

            .لدي الرغبة يف قضاء ما تبقى من حيايت املهنية يف هذه الشركة  1

            .اآلخرينباحلديث عن الشركة مع  ازاشعر باالعتز   2

3  
و احلال مع كما ه  يهالتحاق مبؤسسة جديدة واالنتماء إليصعب عليا اال

  .مؤسسيت
          

             . ويف كافة املستوياتنيعر بوجود جو عائلي يف هذه الشركة بني املوظفاش  4

  .لتزام المعيارياال .ثانيا

            .مع هذه الشركة عملبقاء يف الملتزم بال باين اشعر  5

6  
 أفضلاالستمرار يف وظيفة واحدة مدى احلياة الوظيفية  إناعتقد 

  . للموظف
          

7  
 األخالقيوان االلتزام  أخالقيبان ترك الوظيفة بدون مربر عمل غري  اشعر

  .اليت تدفعين للبقاء يف العمل األسباب أهم
          

8  
غادرت  إذار بالذنب ووالئي هلا واشع إخالصيتستحق هذه الشركة 

  .الشركة حاليا
          

  .ستمراريلتزام االاال .ثالثا

              .ما قررت ترك العمل يف هذه الشركة إذا يف حيايت كثرية  أمور ستتأثر  9

            .ضرورية جدا مل يف هذه الشركة مسالةبقائي يف الع  10

            .حاجيت للعمل فيهاقائي يف هذه الشركة نابع من ب إن  11

12  
شعر باخلوف من ترك العمل يف هذه الشركة لصعوبة احلصول على عمل ا

  .أخرىيف مؤسسة  آخر

          

13  
تقدم  أ�ايف العمل يف هذه الشركة هو  الرئيسية الستمراري األسباب احد

  .أخرىتتوفر يف مؤسسة  يل مزايا ال

          

  

  .شاكرين لكم حسن تعاونكم
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