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  ت  م  ع  ن  ي أ  ت  ال    ك  ت  م  ع  ن    ر  ك  ش  أ    ني أ  ن  ع  ز  و  أ    ق ال تعالى: ) ر ب   
ي  ن  ل  خ  د  أ  و    اه  ض  ر  ا ت  ح  ال  ص    ل  م  ع  أ    ن  أ  و    ي  د  ال  و    ى  ل  ع  و    ي  ل  ع  

 (ين  ح  ال  الص    ك  اد  ب   ي ع  ف    ك  م ت  ح  ر  ب  
    19سورة النمل اآلية                      

 
 جل أن منى عليا يإتمام هدا العملأحمد هللا عز و 

 لى أستاذتي الف اضلة األستاذة  ثم أتقد بجزيل الشكل والتقدير إ

 منصوري رقية  

 -ن أنسى جميع عمال مديرية توزيع الكهرباء والغاز سونلغازأ  ون  د

 -بسكرة

 في تتمت هذا العمل  االذين ساهمو 

ي إنجاز  و بعيد فأوفي األخير أتقدم بالشكر لكل من ساهم من قريب  

 هذا العمل
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 إلى من جرع الكأس ف ارغا ليسقي قطرة حب
 إلى من كلت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة

 هد لي طرق العلمإلى من حصد األشواك عن دربي لم
 " حفظه هللا ورعاهوالدي العزيزإلى الق لب الكبير "

ن والتف اني، إلى بسمة  إلى مالكي في الحياة، إلى معنى الحب والحنا
 الوجود إلى من كان دعاؤها سر نجاحيالحياة وسر  

 أمي"وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب "
 "إخوتي"إلى الشموع التي تنير حياتي  

التي    ظيم واإلجالل إلى أستاذتي المشرفةشكر والتقدير والتعالوكل  
 ستاذة:وأعانتني على إنجاز هذا البحث األ  تحلت بروح الصبر معي

 "منصوري رقية"
 إلى جميع األصدق اء والزمالء  خولة"إلى رفيقة دربي وصديقة حياتي "

 إلى جميع أساتذة قسم التسيير.
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 امللخص:

إىل التعرف على مدى تطبيق التسويق الداخلي و كذا مستوى الوالء التنظيمي لدى العاملني يف    هدفت الدراسة

بني كل من التسويق الداخلي و الوالء  واألثر العالقة ، و من مث حتليل-بسكرة -توزيع الكهرابء والغاز سونلغازيف مديرية 

 التنظيمي فيها.

الداخلي و الوالء التنظيمي ، أما يف اجلانب التطبيقي منها  التسويق عن نظرية ةإحاطت هذه الدراسة قدم ولقد

( عامل أو موظف، كما مت استخدام برانمج 37فقد مت استخدام استبانة جلمع البياانت واليت وزعت على عينة بلغت )

SPSS أمهها: وجود أثر ذو داللة إحصائية  يف التحليل اإلحصائي للبياانت، وتوصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج

(، مبا مقداره 0,05للتسويق الداخلي مبختلف أبعاده على الوالء التنظيمي ابملؤسسة حمل الدراسة عند مستوى الداللة )

(21,3%.) 

ألبعاد التسويق الداخلي واملتمثلة يف: فرق العمل، التحفيز، الدعم كما توصلت الدراسة أيضا إىل وجود أثر 

 اإلداري، واالتصال الداخلي، وهي األكثر أتثريا على الوالء التنظيمي للعاملني ابستثناء البعدين تدريب ومتكني العاملني.

ات الدراسة نذكر منها: ضرورة واستنادا على النتائج املتوصل إليها مت تقدمي جمموعة من التوصيات استكماال ملستلزم

االهتمام ابلعاملني وزايدة الدورات التدريبية اليت تساعدهم على رفع مهاراهتم وتطوير سلوكاهتم، وبناء نظام فعال لتفويض 

 وذلك من أجل تعزيز مستوى التمكني اهليكلي داخلها.

 .بسكرة -توزيع الكهرابء والغاز سونلغازمديرية التسويق داخلي، املزيج تسويقي، الوالء تنظيمي، الكلمات املفتاحية:   

 

 

 

 

 

 

 



 IV 

Abstract : 

The aim of this study is to know the extent of application of internal marketing , 

as well as the level of organizational  loyalty for workers in the Direction of Electricity 

and  Gaz Distribution sonelgaz- Biskra-, and then analyze the relationship and impact 

between  internal marketing and organizational  loyalty in it. 

This study provided a theoretical briefing on internal marketing and 

organizational  loyalty, as for the applied ones a questionnaire was used a form ula to 

collect data wich was distributed to (37) tire, spss  programme was also used in this 

statistical analysis of the data, The study found many of  the  results  highlighted by: 

         There is a significant statistical impact of  Internal Marketing with its dimension 

in the  organizational  loyalty in the company which is under study at level of 

significance (0,05), with an anount of (21,3%). 

      The study also found to the impact of  Internal Marketing dimensions represented 

in:  work teams, administrative support, motivation and internal communication, are the 

most influential on the organizational  loyalty to workers, except for two dimensions 

Training and Empowerment workers. 

According to the results, it was a series of recommendations to supplement school 

supplies, among them: 

The need to pay attention to workers and increase training courses that help them 

to raise their skills and develop their behaviors, and build an effective delegation system 

in order to enhance the level of structural empowerment with in it. 

 

Key words : Internal Marketing, Marketing mix, organizational  loyalty, Direction of 

Electricity and  Gaz Distribution sonelgaz- Biskra. 
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 ملؤسساتى قدرة اوقف علا فقط، بل أصبح يتمل يعد يعتمد على تطوير املنتجات وخصائصه املؤسساتإن جناح 

 ماموكذلك االهت إرضائهم،تهم و على أن تبذل جهدا وإمياان حقيقيا مبجموعة من القيم اليت تعكس أمهية العمالء وخدم

 و متميز.لى حنعبواقعها الداخلي من تطوير معارف العاملني وتنمية مهاراهتم يف جمال خدمة العمالء 

ألكفاء، مث العاملني تفاظ ابتقتضي االحملؤسسة اوالعاملني عالقة تكامل فمصلحة  املؤسسةحيث أن العالقة بني 

هلته اليت أعدته وأ ةاملؤسس قاء يفبذل اجلهد واملال الكايف يف سبيل ضمان التزامهم وبقائهم، ومصلحة العامل تقضي الب

 سويقتركز على الت ملؤسساتابحت اجاته املختلفة. وابلتايل أصووفرت له املناخ التنظيمي املالئم وأسهمت يف إشباع ح

عتمادها النجاح فيها ال وحتقيق تملؤسساتعاملها مع العاملني لديها إذ جاء هذا املفهوم ليعطي دورا فعاال يف االداخلي يف 

ه يا ويعمل ابجتاتصل داخلويق م، فالتساملؤسساتعلى العنصر البشري أكثر، ولذلك يعترب أداء العاملني هو أساس جناح 

 ملؤسسةيعترب أحد املتطلبات الضرورية لنجاح عمل احيث  املؤسساتالعاملني يف داخل 

اصة فتوفر هلم عناية خ وليهمتبذل جهد وتنفق املال وتصرف الوقت الختيار أفضل العاملني كفاءة وت ؤسساتفامل

لتحقيق ميز مت وتقدمي أداء  العمل،صهم يفالتدريب املناسب ومتنحهم مزيدا من احلوافز املادية واملعنوية مقابل والئهم وإخال

ستعداد اقيمها، ويبدون هدافها و لون أجيعلهم يقب ؤسستهمبكفاءة وفعالية إمياان منها أبن والء العاملني مل املؤسسةأهداف 

 لبذل مزيدا من اجلهد لتحقيق أهدافها ويظهرون رغبة يف البقاء فيها.

 وعليه وبناءا على ما سبق نطرح اإلشكالية التالية:  

 ؟ -بسكرة -لغازلغاز سونالوالء التنظيمي مبديرية توزيع الكهرابء وا علىما هو أثر التسويق الداخلي  

  وتندرج ضمن هذه اإلشكالية جمموعة من التساؤالت الفرعية أمهها:

 ؟ -بسكرة -مبديرية توزيع الكهرابء والغاز سونلغازما مدى تطبيق التسويق الداخلي  .1

 ؟ -بسكرة -للعاملني مبديرية توزيع الكهرابء والغاز سونلغازما مستوى الوالء التنظيمي  .2

 ؟ -سكرةب -نلغازلغاز سو ابء واديرية توزيع الكهر الوالء التنظيمي للعاملني مب علىما هو أثر تدريب العاملني  .3

 ؟ -سكرةب -لغازغاز سونء والرابالوالء التنظيمي للعاملني مبديرية توزيع الكه علىما هو أثر متكني العاملني  .4
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 ؟ -بسكرة -ونلغازالغاز سالوالء التنظيمي للعاملني مبديرية توزيع الكهرابء و  علىما هو أثر فرق العمل  .5

 ؟-بسكرة -غازغاز سونلمبديرية توزيع الكهرابء واللوالء التنظيمي للعاملني اعلى ما هو أثر التحفيز  .6

 ؟ -سكرةب -غازاز سونلء والغديرية توزيع الكهرابالوالء التنظيمي للعاملني مب على الدعم اإلداريما هو أثر  .7

 ؟-سكرةب -ونلغازالغاز سرابء و الوالء التنظيمي للعاملني مبديرية توزيع الكه علىما هو أثر االتصال الداخلي  .8

 الدراسات السابقة: .1

 الدراسات املتعلقة ابلتسويق الداخلي: -أ

 ( عاد عدد األبلتزام التنظيمي مت، أثر التسويق الداخلي يف حتقيق اال2010بكة، رائد ضيف هللا الشوادراسة

ية األعمال، مال، كلرة أعللعاملني يف أمانة عمان الكربى، رسالة ماجستري يف اإلدارة، ختصص إدا

 .(جامعة الشرق األوسط

داري يف حتقيق لدعم اإلكذا اأثر كل من التدريب، متكني العاملني، فرق العمل و  ةهدفت هذه الدراسة إىل معرف

 .االلتزام التنظيمي للعاملني

ى، مانة عمان الكرب أملني يف للعا وتوصلت إىل وجود أثر للتدريب كأحد أبعاد التسويق الداخلي يف حتقيق االلتزام 

مان ملني يف أمانة عكني العار لتموكذا وجود أث. خاصة ابلعاملني وهذا ملا توفره اإلدارة من مستلزمات وبرامج تدريبية

 العمل ف حرية التصرف يفلك املوظذ ميتإالكربى كأحد أبعاد التسويق الداخلي يف حتقيق التزام العاملني التنظيمي أبنواعه، 

نواعه يمي للعاملني أبام التنظز اللتتلبية حلاجات طاليب اخلدمة، كما أظهرت أيضا وجود أثر واضح لفرق العمل يف حتقيق ا

. يف حني أثبتت العاملنيعمل و الثالث، وذلك لتشجيع اإلدارة على العمل اجلماعي واهتمامها بتبادل األفكار حول ال

 مبختلف لتنظيمي للعاملنيلتزام ايق االنتائج الدراسة أن الدعم اإلداري مطبق يف األمانة وهذا ملا له من أثر واضح يف حتق

يف  القات اإلنسانيةوطيد العكذا تو من خالل حرص اإلدارة على توفري بيئة حمفزة للعمل وتقدمي برامج الرفاهية  أنواعه،

 العمل.  
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  ،لني لى الرضا الوظيفي للعامعأثر ممارسات التسويق الداخلي  ،2015دراسة )أمين عبد هللا حممد أبو بكر

 .(دينة العنيالعلوم االقتصادية، فرع مإلمارات، جملة ا -دراسة حالة بنك أبوظيب اإلسالمي

لى تصال الداخلي عبية وااللتدرياهدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر كل من التمكني، الربامج التدريبية، احلوافز 

 رضا العاملني.

وافز منح العاملني حو عاملني. ا الوتوصلت إىل وجود اهتمام من قبل إدارة البنك ابلربامج التدريبية واليت خيضع هل

اء العاملني من أد بنك متكنة ابلجيدة تتناسب مع مستوى أدائهم يف العمل. كما يوجد تكنولوجيا اتصال ذو كفاءة عالي

ابني متوسطة مل البنك  داخعملهم على أكمل وجه. واتضح إجراء حتليل بياانت الدراسة أبن مستوايت رضا العاملني

 وعالية.

 Study (étud laura bojarskyté January 9, 2017, the impact of internal marketing 

on employee engagement in innovative organizations, a thesis presented 

to the faculty, ISM university of management and economics, in partial 

fulfilment of the requirements for the degree of master of innovation 

management). 

 ادميي يفاألك بفحص تصورات ممارسات التسويق الداخلي واستخدام سلوكيات األدهدفت الدراسة إىل 

سسات ألفراد يف املؤ اي وسلوك الداخل لقياس العالقة بني ممارسات التسويقتطوير منوذج مفاهيمي املنظمات املبتكرة، وكذا 

 املبتكرة.

 ومتثلت أهم النتائج يف:

 السوق الداخلي ب وأحباثالتدريو أبنه مفهوم ثالثي األبعاد أوال االتصال الداخلي  ممارسات التسويق الداخليأن 

ارك سلوك ان يف تشستحسسلوكيات املوظفني امللتزمني، كما اتضح أن ممارسات التسويق الداخلي لديها فجوة اال

ن خالل موظف الداخلي  لتزام املاعلى  حتث التسويق الداخلي املوظفني، كما تبني أن املسامهة الرئيسية هلذه الدراسة أهنا

 وضع حبث صحيح، اثبت وموثوق به.
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 الدراسات املتعلقة ابلوالء التنظيمي: -ب

  ،يقية علىلعاملني دراسة تطبا، أثر الوالء التنظيمي على أداء 2016دراسة )أمحد مجا غزايل حسن رضوان 

 .(عة بنها، جامإدارة األعمال، كلية التجارةبعض املنظمات املصرية، رسالة ماجستري يف 

، حتديد وقياس ت أدائهمستوايمهدفت هذه الدراسة إىل حتديد وقياس درجة أتثري الوالء التنظيمي للعاملني على 

مستوايت لعاملني و الء التنظيمي لعلى الو  اعية(أتثري العوامل الدميغرافية التالية )النوع، العمر، املؤهل العلمي، احلالة االجتم

سنوات  ى الوظيفي، عددة، املسعملنظمأدائهم. وكذا حتديد وقياس أتثري اخلصائص التنظيمية التالية )نوع النشاط، ملكية ا

 اخلدمة ابملنظمة( على الوالء التنظيمي للعاملني ومستوايت أدائهم. 

لعاملني يف اى أبعاد مي علالتنظيوتوصلت إىل مجلة من نتائج أمهها أنه ال يوجد ألثر معنوي ألبعاد الوالء 

علق ابلوالء فيها يت منهم املؤسسات موضع التطبيق، ال توجد فرق معنوية ذات داللة إحصائية بني أداء املستقصى

افة إىل أنه ضإلهل العلمي(. ابية، املؤ تماعالجالتنظيمي، وفقا جملموعة اخلصائص الدميغرافية التالية ) النوع، العمر، احلالة ا

تغريات فقا جملموعة املتنظيمي و ء الال توجد فرق معنوية ذات داللة إحصائية بني آراء املستقصى منهم فيها ويتعلق ابلوال

 (.ةملؤسساب اخلدمة ، املسمى الوظيفي، عدد سنواتاملؤسسة، نوع نشاط املؤسسةالتنظيمية التالية )ملكية 

  ،هيئة  الوظيفي لدى أعضاء الوالء التنظيمي وعالقته ابلرضا، 2015دراسة )جمذوب أمحد حممد أمحد قمر

 .(جلزائر، جامعة الوادي ا9التدريس جبامعة دنقال، جملة رؤى االقتصادية، العدد 

أخرى  ي من جهةلوظيفهدفت هذه الدراسة إىل الكشف على درجة الوالء التنظيمي من جهة، ودرجة الرضا ا

يس ضاء هيئة التدر ي لدى أعتنظيملدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة نقال. والتحقق من طبيعة االرتباطية بني الوالء ال

لوالء التنظيمي ا( يف مستوى 0.05) يا عند مستوى الداللةجبامعة دنقال. وكذا معرفة ما إذا كانت هناك فروق دالة إحصائ

خلربة، تماعي، سنوات انوع االجت )الوالرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة دنقال واليت ميكن أن تعزى ملتغريا

 العمر، املؤهل العلمي(. 
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عة ة التدريس جباملدى هيئ ظيفيضا الو وتوصلت هذه الدراسة إىل جمموعة نتائج متثلت يف أن الوالء التنظيمي والر 

يئة هيفي لدى أعضاء رضا الوظي والدنقال جاء بدرجة مرتفعة. كما أنه ال توجد عالقة دالة إحصائيا بني الوالء التنظيم

ظيفي، يمي والرضا الو ء التنظالوال التدريس يف جامعة دنقال، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلانث يف

لتنظيمي والرضا الوظيفي لدى ( يف الوالء ا0.05إلضافة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )اب

ت داللة إحصائية عند مستوى سنة فأكثر، وجود فروق ذا11أفراد عينة الدراسة تعزى ملتغريات سنوات اخلربة لصاحل 

 لمي لصاحل مساعدؤهل العتغريات اململى أفراد عينة الدراسة تعزى ( يف الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي لد0.05الداللة )

 يف( 0.05لداللة )مستوى ا ة عندالتدريس بينما ال توجد فروق يف الرضا الوظيفي. وأيضا وجود فروق ذات داللة إحصائي

قل بينما ال توجد فروق يف سنة فأ29حل الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي لدى أفراد عينة الدراسة تعزى ملتغريات العمر لصا

 الوالء التنظيمي.

 Study( johan and taylor, 1999, Relationship between the leadership style, school 

climate and the organizational commitment of teachers). 

 لوالء التنظيميي وبني اسملدر هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عى العالقة بني النمط القيادي للمدير واملناخ ا

 للمدرسني يف مدارس اإلدفنست الثانوية يف الفلبني

ظيمي، الء التنسي والو اخ املدر واملن وجود ترابط وثيق بني النمط القيادي للمديرتوصلت إىل مجلة من النتائج أمهها و 

ني وغري لة بني املتزوجد فروق داوجو ا غريات أتثريا يف املناخ التنظيمي، وكذأن احلالة االجتماعية للمشاركني أكثر املتو 

 املتزوجني لصاحل املتزوجني.

 الدراسات املتعلقة أبثر التسويق الداخلي يف الوالء التنظيمي: -ج

   ،لرضا تنظيمي من خالل ا، أثر التسويق الداخلي على الوالء ال2016دراسة )إايد فتحي العالول

ة السودان ل، جامعألعمااموظفي شركة جوال يف قطاع غزة، أطروحة دكتوراه يف إدارة  الوظيفي لدى

 .(للعلوم التكنولوجية، كلية الدراسات العليا
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 مؤسسةملوظفي  الوظيفي الرضاهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر التسويق الداخلي على الوالء التنظيمي و 

توى غرافية على مسات الدميملتغري ايفي على الوالء التنظيمي ومعرفة مدى أتثري جوال، وكذا التعرف على أثر الرضا الوظ

 الوالء التنظيمي لدى موظفي شركة جوال. 

جوال، وتبني  مؤسسةفي ملوظ ولقد توصلت هذه الدراسة إىل وجود أتثري للتسويق الداخلي على الوالء التنظيمي

 ضعف أتثري لني، بينما تبنيية العامي وتنماالتصاالت، القيادة، الدعم اإلدار أن املتغريات املؤثرة على الوالء التنظيمي هي: 

 سةمؤسظيفي ملوظفي لرضا الو اعلى  أيضا وجود أتثري للتسويق الداخلي . توصلتاملتغريين مكافآت العاملني ورؤية الشركة

عاملني طوير وتنمية الداري، تعم اإلالدجوال، وتبني أن املتغريات املؤثرة على الرضا الوظيفي هي: االتصاالت، القيادة، 

يط ظيفي كمتغري وسلرضا الو ثري لأت. ابإلضافة إىل وجود املؤسسةومكافآت العاملني، بينما تبني ضعف أتثري متغري رؤية 

 جوال. مؤسسةعلى العالقة مابني التسويق الداخلي والوالء التنظيمي ملوظفي 

  التعليق على الدراسات السابقة: -د

 ولنا جمموعة من الدراسات املتعلقة مبغريات البحث توصلنا إىل:بعدما تنا

 لداخلي.لتسويق اوضوع ااجلانب النظري مل يف هناك اتفاق واضح بني الدراسة احلالية والدراسة السابقة 
  تنظيمي.لوالء الوضوع ااجلانب النظري مل يفهناك اتفاق واضح بني الدراسة احلالية والدراسة السابقة 
  ن .املكاو  دراسة احلالية من انحية الزماناختالف بني الدراسة السابقة والوجود 
 . هناك اختالف بني الدراسة احلالية والدراسة السابقة يف اختيار األبعاد 

 أما فيما خيص جمال االستفادة من الدراسة السابقة فتوصلنا إىل:
 تطبيقية مما ظرية والر النعلى بعض املصاد إعطاء خلفية وإطار مفاهيمي ملتغريات الدراسة من خالل التعرف

 سهل لنا الطريق يف بناء منهجية الدراسة.

 الدراسة: ومنوذج فرضيات .2

 فرضيات الدراسة: -أ

      فرضية رئيسية واحدة  ،سابقا قمنا بصياغة جمموعة من الفرضياتلإلجابة على اإلشكالية الرئيسية املطروحة 

 اثنوية: فرضيات 6و 
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 .-بسكرة -غاز سونلغازرابء والع الكهالوالء التنظيمي مبديرية توزي علىال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتسويق الداخلي 

 كما وتندرج ضمن هذه الفرضية فرضيات فرعية نوجزها كالتايل:

  زوالغاز سونلغاء الكهراب توزيع الوالء التنظيمي مبديرية علىال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتدريب العاملني- 

 .(α = 0,05) عند مستوى الداللة  ،-بسكرة

  ازء والغاز سونلغلكهرابا توزيع الوالء التنظيمي مبديرية علىال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتمكني العاملني- 

 .(α = 0,05) عند مستوى الداللة ، -بسكرة

  غاز سونلغازرابء والع الكهالوالء التنظيمي مبديرية توزي علىال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لفرق العمل- 

 .(α = 0,05) عند مستوى الداللة  ،بسكرة

  بسكرة -سونلغاز ء والغازكهرابال الوالء التنظيمي مبديرية توزيع علىال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتحفيز، 

 .(α = 0,05) عند مستوى الداللة 

  الغاز سونلغازو لكهرابء ا وزيعالوالء التنظيمي مبديرية ت علىال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للدعم اإلداري- 

 .(α = 0,05) عند مستوى الداللة  ،بسكرة

  ازء والغاز سونلغالكهراب توزيع الوالء التنظيمي مبديرية علىال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لالتصال الداخلي- 

 .(α = 0,05) عند مستوى الداللة ، بسكرة

 منوذج الدراسة: -ب

 ميكن التعرف على النموذج االفرتاضي للدراسة من خالل الشكل التايل:
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   ( : النموذج االفرتاضي للدراسة01الشكل رقم )           

 ملتغري التابع          ا                        املتغري املستقل                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) من إعداد الطالبة ابإلعتماد على دراسات سابقة(املصدر: 

 التعريفات اإلجرائية: .3

 الدراسة وكذا أبعادها: اتنعرض التعريفات اإلجرائية ملتغري فيما يلي س

 لى أهنا منتجاتلوظائف عل مع اهو التعامل مع املوظفني على أهنم عمالء داخليني، وكذا التعام  التسويق الداخلي:

 وجب تصميمها وتطويرها لرتضي رغبات واحتياجات هؤالء العمالء الداخليني.

 :ومتثلت أبعاد هذا املتغري فيما يلي

 .ريبيةجات التدالحتيااوحتديد نشاط هادف واضح حمدد النتائج مبين على التخطيط : وهو تدريب العاملني -أ

 تدريب العاملني

 متكني العاملني 

 فرق العمل

 التحفيز

 الدعم اإلداري

 االتصال الداخلي

 الوالء العاطفي

 الوالء املستمر

 الوالء املعياري

 الوالء التنظيمي التسويق الداخلي
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قة رارات ذات العالختاذ الق يف اتوسيع حجم املسؤولية وإعطاء الصالحيات الكاملة للعاملني: هو متكني العاملني -ب

 .ووظائفهمأبعماهلم 

 اف حمددةيق أهدداخل املؤسسة يعملون مع بعضهم البعض لتحق: هو جمموعة من األفراد فرق العمل -ج

 ومشرتكة.

القتصادية لنجاعة اقيق اجل حتأدفع األفراد وتشجيعهم من أجل القيام بعملهم بشكل أفضل من هو  التحفيز: -د

 .للمؤسسة

مساعدهتم يف و بعدالة  املتهمما تقدمه املؤسسة لعامليها من رعاية ورفاهية من خالل معهو  الدعم اإلداري: -ه

 حل مشكالهتم واإلنصات لشكواهم.

الجتاهات سواء  اخمتلف  سة يفملعلومات واألفكار بني األفراد داخل املؤسعملية نقل ا هو االتصال الداخلي: -و

 .كانت رمسية أو غري رمسية

خالص ام بقيمها واإلوااللتز  داريةهو مستوى الشعور اإلجيايب املتولد عند العامل إزاء مؤسسته اإل الوالء التنظيمي:

 ماء إليها.ألهدافها، والشعور الدائم ابالرتباط معها واالفتخار ابالنت

 ومتثلت أبعاد هذا املتغري فيما يلي:

افق معها نظرا ية والتو لوظيفا:  هو مستوى إحساس العامل وإدراكه ابخلصائص املميزة ملهامه الوالء العاطفي -أ

 لكزهنا تسمح له ابملشاركة الفعالة يف النشاط اإلداري.

ئهم والستمراريتهم و ا نظري اعليه حيصلونهو درجة إدراك العاملني ابالمتيازات واملنافع اليت  الوالء املستمر: -ب

 للمؤسسة.

أهداف املؤسسة  قيم و  تبينهو مستوى االلتزام األخالقي الذي يدفع العامل اإلداري إىل الوالء املعياري: -ج

 واعتبارها جزء من قيمه وأهدافه.
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 املنهج املتبع يف الدراسة: .4

صحة  وإثبات، ساؤالتاإلجابة على الت ،جوانبها جل دراسة إشكالية موضوع البحث وحتليل أبعادها،من أ

ملقارابت يم واألدوات وام املفاهراز أهابالعتماد على املنهج الوصفي يف اجلانب النظري وكذا التطبيقي إلب قمناالفرضيات، 

 راسة. ت الداالستبيان كأداة من أدوا تخدمنااملرتبطة ابملوضوع واإلملام هبا، أما عن أدوات فس

 حدود الدراسة: .5

  هلذا البحث حدود عديدة منها:

 -سكرةب -مت إجراء البحث يف مديرية توزيع الكهرابء والغاز سونلغازاحلدود املكانية:  -أ

 .2020_2019معية سيتم إجراء هذا البحث ميدانيا يف الفصل الثاين للسنة اجلا :احلدود الزمنية -ب

 .نظيميالء التداخلي والو بني التسويق ال األثر عالقةهذا البحث على دراسة   سريكز: املوضوعيةاحلدود  -ج

 .-بسكرة -لغازمديرية توزيع الكهرابء والغاز سونالبحث على موظفي  سيقتصر: احلدود البشرية -د

 أسباب اختيار املوضوع: .6

 يلي:هلذا املوضوع مربرات حتفز على اختياره دون غريه نلخصها فيما 

 األسباب الذاتية: -أ

  ه.برغبة الطالبة يف اإلطالع أكثر على املوضوع والتعرف على املفاهيم املتعلقة 

 .كون املوضوع يف التخصص ومن أهم املواضيع احلديثة فيه 

 .الرغبة ابالحتكاك ابجلانب التطبيقي، ومعرفة مدى تطبيق املفاهيم يف الواقع 

 ملعريف.رصيدي ا د إىلعلى موضوع الوالء التنظيمي وإضافة كل ما هو جدي الرغبة الشخصية يف االطالع 

 األسباب املوضوعية:  -ب

 اخلي.ق الدوجود اختالف يف وجهات النظر حول طبيعة املوضوع واملفاهيم املتعلقة ابلتسوي 
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 سة.معرفة أمهية االتصاالت يف خمتلف العمليات اإلدارية داخل املؤسسة حمل الدرا 

  ائرية حاليا إىل التسويق الداخلياملؤسسات اجلز توجه.  

 أمهية الدراسة: .5

 تكمن أمهية الدراسة فيما يلي:

 جمال يف يف الوقت احلايل ريةاملفاهيم اإلدا أحدث من واحد تتناول كوهنا يف أساساالدراسة تربز أمهية هذه  -أ

 و هو التسويق الداخلي البشرية املوارد تسيري

الغاز زيع الكهرايء و تو  ديريةيمي مبالداخلي والوالء التنظ فهم طبيعة العالقة بني التسويقتساهم هذه الدراسة يف  -ب

 .-بسكرة  -سونلغاز

ؤولني ا يفيد املسمم اتاملؤسس يفظيمي هتتم الدراسة أيضا يف حتديد أبعاد التسويق الداخلي املؤثرة على الوالء التن -ج

 الوالء التنظيمي. يف وضع خطط فعالة لزايدة املؤسساتيف إدارة هذه 

 .وضوعتساهم هذه الدراسة يف دعم وإثراء املكتبة العربية مبراجع إضافية حول هذا امل -د

املوضوع من  م، وهذاؤسساهتميعد الوالء التنظيمي مفتاحا أساسيا ومهما يف حتديد مدى انسجام املوظفني مع  -ه

داخلي فراجع تسويق الابل أما عن ربطه املواضيع املعقدة، لذلك حظي ابهتمام كبري من قبل علماء اإلدارة.

 اسة.للدور الفعال الذي يلعبه هذا األخري يف عملية حتقيقه داخل املؤسسة حمل الدر 

 أهداف الدراسة: .6

يع مديرية توز  يف للعاملني تنظيميالتعرف على أثر كل بعد من أبعاد التسويق الداخلي يف حتقيق الوالء ال حماولة -أ

 .-بسكرة -الكهرابء والغاز سونلغاز

 -بسكرة -ازز سونلغالتسويق الداخلي مبديرية توزيع الكهرابء والغا مدى تطبيقالتعرف على حماولة  -ب

 .-سكرةب -نلغازالغاز سو و هرابء مديرية توزيع الك التعرف على مستوى الوالء التنظيمي لدى العاملني يفحماولة  -ج

ء ية توزيع الكهرابمدير نها ستفيد متاليت ميكن أن و  ،هلاوفقا لنتائج الدراسة املتوصل تقدمي مجلة من االقرتاحات  -د

 ني لديها.مي للعامل تطبيق التسويق الداخلي للمسامهة يف رفع الوالء التنظييف -بسكرة -والغاز سونلغاز



 املقدمة
 

 
 س

 :صعوابت الدراسة .7

 .قلة املراجع بصفة عامة -أ

 .صعوبة يف مجع املعلومات وتنظيمها  -ب

 .انصعوابت تتعلق ابجلانب امليداين خاصة يف الظروف احلالية وانتشار فريوس كورو   -ج

 هيكل الدراسة: .8

اطة جبميع ولة اإلحوحما من أجل دراسة هذا املوضوع وبغرض اإلجابة على إشكالية البحث واختبار الفرضيات

ة تضم أهم يهم خامتة وتلوفصل تطبيقي تسبقهم مقدم بحث إىل ثالث فصول، فصلني نظرينيجوانب املوضوع، سنقسم ال

 النتائج اليت سوف نتوصل إليها ابإلضافة إىل مجلة من االقرتاحات.

ث مباحث، إىل ثال لداخليالفصل األول الذي جاء حتت عنوان اإلطار النظري للتسويق ا ث أنه سيتم تقسيميح

، لتسويق الداخليا مناذج يه إىلفاخلي، واملبحث الثاين سنشري سنشري يف املبحث األول للمفاهيم األساسية للتسويق الد

 خلي.الدا مكوانته، حتدايته وعوامل جناحه، أما يف املبحث الثالث سنتطرق إىل ممارسات التسويق

ا، ضباحث أيق ثالث مي وفتسويق الداخلأما الفصل الثاين فقد جاء حتت عنوان الوالء التنظيمي وعالقته ابل

 لوالء التنظيميا مداخل ضح فيهاملبحث األول للمفاهيم األساسية للوالء التنظيمي، أما املبحث الثاين سنو سنشري يف 

 تنظيمي.لوالء الاعلى التسويق الداخلي أثر وآاثره، دومنا ننسى املبحث الثالث الذي نبني فيه  همناذج

 الوالء علىاخلي سويق الدالت ن خالله أثروابلنسبة للفصل الثالث فقد خصص للدراسة التطبيقية والذي تناولنا م

طاء عخصص أوهلا إل باحث،من وجهة نظر موظفي مديرية توزيع الكهرابء والغاز سونلغاز من خالل ثالث م التنظيمي

بحث  مت ختصيص امل، يف حنيثي للبحاولنا فيه اإلطار املنهجاملؤسسة حمل الدراسة، أما املبحث الثاين فتن نظرة عامة عن

 عرض نتائج الدراسة وحتليلها واختبار الفرضيات.ل الثالث
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 متهيد:

هوم هتمام هبذا املفامى االق، حيث تنيعد التسويق الداخلي مفهوم من املفاهيم احلديثة اليت ظهرت يف جمال التسوي       

داخلية بني   عملية مبادلةيث يعتربحبلية، يف الكتاابت التسويقية املعاصرة نظرا ملا له من أمهية يف حتسني بيئة العمل الداخ

زابئنها ب مؤسسةليت تربط لعالقة ابيعة ا. إذ أن طاملؤسسةيركز على القوة العاملة داخل فيها، أي  لعاملنيوجمموعة ا املؤسسة

اهتم، وتتوقف لبية حاجهم وتهي عبارة عن تقدمي وعود من خالل برامج التسويق اخلارجي أبهنا تسعى إىل حتقيق رضا

ى إرضائهم العمل علو فيها موظجات درجة صدق أو مصداقية املؤسسة يف الوفاء بوعودها على مدى سعيها يف تلبية حا

خلي م التسويق الدامفهو  سسةملؤ ا ألهنم هم من سيقومون بتنفيذ تلك الوعود، وهذا األمر ميكن أن يتم بسهولة إذا تبنت

 على أساس أهنم زابئن داخليني جيب أن يلقوا االهتمام الكايف. موظفيهاوتعاملت مع 

 باحث:مفق ثالث و اخلي ا الفصل إىل أهم ما جاء يف التسويق الدوعليه ويف هذا السياق سنحاول التطرق يف هذ

اهية مإىل  همفي نشريلب: وفق ثالث مطا املفاهيم األساسية لتسويق الداخلي ألول إىلسنشري يف املبحث ا  

  أهدافه.خلي و حمددات التسويق الدا اخلي ومراحله، وكذاالتسويق الداخلي، أسباب ظهور التسويق الد

، وفق ل جناحهوعوام ههليت تواجاالتحدايت مكوانته، ، املبحث الثاين فسنشري إىل مناذج التسويق الداخليأما يف  

 ثالث مطالب أيضا.

 املزيجيهم ر نبني فو اآلخهثالث مطالب  ممارسات التسويق الداخلي، من خالل سنشري فيه إىل واملبحث الثالث

  .لداخليضافة إىل برامج التسويق ا، ابإلالداخلي املوسع التسويقي املزيجو ، الضيقالتسويقي 
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 املبحث األول: املفاهيم األساسية للتسويق الداخلي

الء ة إىل فهم العملى احلاجعتأكيد على العمالء اخلارجيني، ولكن يف اآلونة األخرية بدأ ال تقليديالركز التسويق 

يف  سويق الذي يبحثع من التا النو اخلارجيني، لذلك هناك احلاجة إىل فهم هذلعمالء و اب الداخليني وعالقتهم ابملؤسسة

 لبشرية.دارة املوارد ااته يف إممارسو هذه األمور وهو ما يعرف ابلتسويق الداخلي الذي يستمد أدواته من التسويق اخلارجي 

 التسويق الداخلي ماهيةاملطلب األول: 

كذا و وارد البشرية، سويق املبني تو ابلتسويق الداخلي وتبيان الفرق بينه  سنقوم يف هذا املطلب بتوضيح ما املقصود

 أمهيته وابإلضافة إىل إبراز أهم خصائصه.

 : مفهوم التسويق الداخليالفرع األول

ف يه من طر تفق علميوجد تعريف موحد وشامل  حيث أنه الهناك العديد من التعاريف للتسويق الداخلي 

 :من هذه التعريفالباحثني لذا نذكر البعض 

يرى بعض الباحثني أن أول ظهور هلذا املفهوم كان بداية اخلمسينات بواسطة مدير اجلودة الياابنية،وهو ينظر  .1

 على احتياجات العاملنيلألنشطة اليت يؤديها العاملون على أهنا منتجات داخلية وأن املؤسسة جيب أن تركز 

وحتاول إشباعها من خالل األنشطة اليت يؤديها األفراد، لكي تضمن قوى عاملة ذات كفاءة عالية تساهم يف 

 (30، صفحة 2005)احملارمة،  إرضاء الزابئن.

أنه مهمة لتوظيف، تدريب، حتفيز قدرات العمال الذين يرغبون يف خدمة  "على يعرف التسويق الداخلي .2

الزابئن بشكل جيد، فكل العمال داخل املؤسسة يثبتون مبادئ التسويق، خاصة املسؤولني واإلطارات يف هذه 

 .(151، صفحة 2008)أبو النجا،  "املؤسسة

أنه اعتبار املوظفني كعمالء داخليني يتلقون اخلدمة  "على (Haji Abdul and Al-Dmour)كما عرفه  .3

   .(alshura & al, 2016, p. 171) "املؤسسةاإلدارات يف نفس  من عمال آخرين يف
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هو إسرتاتيجية لتطوير العالقات بني العمال عرب حدود "أن التسويق الداخلي  ( Ballantyne)وأشار  .4

، من أجل استغالل العمال مع مهاراهتم خللق املعرفة، تؤدي إىل إجياد عمليات على األنشطة اليت املؤسسة

، 2015بكر،  )أبو "حتتاج إىل تغيري، واهلدف من هذه األنشطة هو تعزيز جودة خدمات التسويق اخلارجية

 .(13صفحة 

( فإنه حل إشكال التسويق داخل املؤسسة والذي يركز على جذب انتباه العاملني Bullantyneأما تعريف) .5

 (Amélie, 1999, p. 22) ألداء األنشطة الداخلية اليت هي حباجة إىل التغيري لتحسني أداء التسويق اخلارجي.

، وابلتايل تطبيق فلسفة وسياسات التسويق على األفراد العاملني يف املؤسسة"فقد عرفه على أنه:  Berryأما  .6

فأهنم أفضل األفراد املمكن توظيفهم واحملافظة عليهم وابلتايل سيقومون أبداء أدوارهم أبقصى طاقاهتم املمكنة". 

 (284، صفحة 2002)الضمور، 

أن التسويق الداخلي يشري إىل تصميم السياسات والربامج املوجهة إىل العاملني ابملؤسسة مىن شفيق "وترى  .7

)العمالء الداخليني(، هبدف حتقيق مستوايت عالية من الرضا لديهم والذي بدوره ميكن أن يؤدي إىل االرتقاء 

 (3، صفحة 2005)شفيق،  مبستوى جودة اخلدمة للعمالء اخلارجيني".

ويعرف أيضا على"أنه فلسفة قائمة على التعامل مع العاملني كمستهلكني ينبغي التعرف عليهم وإشباع  .8

 . (101، صفحة 2016)بلحمري،   حاجاهتم ورغباهتم"

أشكال التسويق يف املؤسسة الذي يركز على اهتمامات العاملني فيما  نأي شكل م"ف أيضا على أنه ر كما يع .9

 ."يتعلق ابلنشاطات الداخلية واليت هي حباجة إىل التغيري وذلك لتعزيز األداء يف األسواق اخلارجية

(Ibraheem & all, 2013, p. 813) 
مبراجعة أدبيات وأفكار التسويق الداخلي من أجل  (أمحد ورفيق)ابإلضافة إىل ما سبق فقد قدم األستاذان  .10

هو تلك اجلهود تعريف التسويق الداخلي على أنه:" استنتاج مفهوم التسويق الداخلي، حيث خلصوا إىل

يمية للتغيري، وحتقيق التعاون على املقاومة التنظ اءضللقاملخططة والقائمة على استخدام املدخل التسويقي 

والتكامل الوظيفي بني املوظفني اجتاه التنفيذ الفعال لإلسرتاتيجيات املؤسسة الكلية والوظيفية، بشكل ميكن يف 
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 .Ahmed & Rafiq, 2000, p)   "النهاية من حتقيق رضا املستهلك من خالل حمفزين وموجهني ابملستهلك

10).  

اليب التسويق على السوق هو تطبيق أس سابقة نستنتج أن التسويق الداخليوعليه ومن خالل التعاريف ال

لى عهبم واحملافظة ف استقطا، هبدالداخلي للعاملني، وذلك بتصميم سياسات وبرامج موجهة إىل العاملني كزابئن داخليني

 التصال الفعالجياهتا ابسرتاتياوظائفهم على أفضل وجه ممكن، وحتفيزهم على تنفيذ أفضلهم وتدريبهم وحثهم على أداء 

 .فيما بينهم من أجل حتقيق أهداف املؤسسة

 .(17، صفحة 2018)بروال و آخرون،   التسويق الداخلي وتسويق املوارد البشرية:ومما جتدر اإلشارة إليه هو الفرق بني 

 ساخها وتطبيقهاولة استنوحما إذ ركز مفهوم التسويق الداخلي على االستفادة من التقنيات التسويقية يف السوق

مع العمالء  التفاوض إدارةو على املوظفني، واحنصر هذا التطبيق يف تدريب وتكوين مقدمي اخلدمات على االتصاالت 

ت ة يف ظل التحوالة اجلديدأللفياهذا الدور مل يعد كافيا يف  وتوسع فيما بعد كتسويق ملنتجات املؤسسة لعماهلا، حيث

ع إال أنه يوس ي،ق الداخللتسويامستوحى طبعا من  السريعة، فكان املفهوم اجلديد تسويق املوارد البشرية كبديل مكمل

هناك  ا فيه، وإمناهتيق منتجاة تسو النظرة إىل املوظفني وخمتلف املتعاملني، حيث مل يعد هناك سوق داخلي حتاول املؤسس

 أيضا سوق خارجي يتمثل يف املوظفني احملتملني.

 ومهما اختلفت وجهات النظر إال أهنم يتفقون على النقاط التالية:

 ينظر إىل املوظف كعميل له حاجات ورغبات جيب اكتشافها. .1

 دراسة هذه الرغبات واحلاجات ختضع لدراسة السوق الداخلي. .2

تهداف ية واالسلتسويقاختضع فقط لالتصاالت بل تتعدى إىل تطبيق التجزئة استخدام تقنيات التسويق ال  .3

 والتموقع.

 ب العمل.ة صاحجذب استقطاب املواهب والكفاءات عن طريق االتصاالت التسويقية اليت تبين عالم .4
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  : أمهية التسويق الداخليالفرع الثاين

فري و وحتقيق أهداف املؤسسة، كونه يعمل على ت املوظفنييشكل التسويق الداخلي أمهية ابلغة يف إشباع حاجات 

حيث تكمن أمهية التسويق  بيئة داخلية تدعم الروح املعنوية وتنمي السلوكيات اإلجيابية لدى األفراد اجتاه املؤسسة،

  . (15 -14، الصفحات 2010)الشوابكة،   الداخلي ابلنقاط التالية:

 يساهم يف توفري بيئة حمفزة تؤدي إىل حتقيق رضا العاملني. .1

 ظيفي.ميثل التسويق الداخلي التوجيه حنو العاملني لتحقيق مستوى قبول من الرضا الو  .2

لعاملني اب تتعلق ة اليتالداخلي املؤسسةيساهم التسويق الداخلي يف حتقيق التكامل والتنسيق يف نشاطات  .3

 وعالقتهم.

 لعمالء(.على ا تطبيق فلسفة التسويق داخليا كما هو التوجه حنو تطبيقها خارجيا )أييساهم يف  .4

هداف بعيدة قيق األحتالهلا حمددة وشاملة ميكن من خ للمؤسسةيساهم التسويق الداخلي يف تطبيق إسرتاتيجية  .5

 املدى املتعلقة ابلعاملني.

اخلي وم التسويق الدفقا ملفهو ينهم ديد أشكال التعاون ببتدريب العاملني وتقوية مهاراهتم وحت ملؤسساتهلذا هتتم ا

ملني وبناء مع العا لتعاملاحيث تستخدم أساليب وطرق  املؤسسةالذي يساهم يف حل إشكالية العالقات الداخلية يف 

 عالقات داخلية جيدة والتعاون يهم هبدف حتسني جودة اخلدمة املقدمة للجمهور.

 لداخلي الفرع الثالث: خصائص التسويق ا

يشار إىل أن التسويق الداخلي حيمل مزااي وخصائص مستمدة من تكامل تطبيقات إدارة املوارد البشرية واإلدارة 

 . (15، صفحة 2015)أبو بكر،   مبا يلي: هاالتسويقية، وميكن تلخيص

ون دمة الزبخربامج مضمنة ابجلودة األولية لالتسويق الداخلي عموما هو ليس أنشطة منفصلة ولكنها  .1

التسويق  دي لنشاطمتهي واإلسرتاتيجيات واألعمال الكلية، حيث يشكل هيكل األنشطة املرافقة ويعد هيكل

 اخلارجي.
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سية ويف يزة تنافمتساب االتصاالت هي النقطة احلامسة لنجاح التسويق الداخلي، كما له دور حاسم يف اك .2

 نطاق الكادر الوظيفي للمصرف.تقليص الصراع داخل 

تيسري روح  ستخدم يفدة وييعد التسويق الداخلي عملية اختيارية تقود العاملني للحصول على النتائج اجلي .3

 اإلبداع.

ة ك يلتزم به كافارة وكذلاإلد يكون التسويق أكثر جناحا عندما يكون االلتزام عايل عند املستوايت العليا يف .4

 إلدارة املفتوحة هو األسلوب السائد.العاملني ويكون أسلوب ا

م هلعمل على توفري املني وية للعيعترب التسويق الداخلي عملية اجتماعية فيتجاوز وظيفته إشباع احلاجات املادي .5

 االستقرار الوظيفي واألمن، ابإلضافة إىل زايدة الرضا الوظيفي لديهم.

 سة.خل املؤسائف داالتكامل والتنسيق بني الوظيعترب التسويق الداخلي عملية إدارية تسعى لتحقيق  .6

 ومراحله اين: أسباب ظهور التسويق الداخلياملطلب الث

 هوره.ظسنتطرق من خالل هذا املطلب إىل أهم أسباب ظهور التسويق الداخلي، وكذا أهم مراحل 

 الفرع األول: أسباب ظهور التسويق الداخلي

تسود عامل األعمال اليوم اليت إىل القوى عازها امن بني العوامل اليت ساعدت التسويق الداخلي واليت ميكن  

  (4، صفحة 2018)بروال و آخرون،   وهذه القوى هي: (Sams)حبسب ما ذكره 

ادات والتحجيم ت واالحتندماجامتر اليوم حباالت من التغيري الشديد اليت تتمثل ابال املؤسساتأن العديد من  .1

 وغريها من التحوالت اليت تتطلب االهتمام مبفهوم التسويق الداخلي.

ات التجارية م العالقعلى قي قد قامت إبجراءات متكني العاملني لغرض زايدة الرتكيزاملؤسسات أن العديد من  .2

 .ؤسسةامل اليت تنتجها

القيم خيص الغاايت و  رفني مبان الطتدين درجة الوالء املتبادل بني أرابب العمل والعاملني، وهذا قلل من ربط هذي .3

 املشرتكة مما تطلب االهتمام ابلتسويق الداخلي لسد النقص.
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ها العاملة في وادروالك سسةاملؤ  ناملتعلمة، تتطلب م املؤسسةأن الطرائق اجلديدة املطبقة يف العمل ونشوء طبقة  .4

 اليت تغطي هذه د املظلةية تعأن تتعلم ابستمرار املهارات اجلديدة املطلوبة لذلك فإن قيم العالقات الداخل

 ءات.اإلجرا

يق ه إذ أن التسو لي وبراجمالداخ فرض عليها تبين مفهوم التسويقيسعي املؤسسة إلسعاد زابئنها واحملافظة عليهم  .5

 ق خارجي انجح.الداخلي الناجح يؤدي إىل تسوي

 الفرع الثاين: مراحل تطور التسويق الداخلي

، 2016)بلحمري،   توجد ثالثة أشكال خمتلفة تبني التطور الذي عرفه مفهوم التسويق الداخلي وهي كالتايل:

  .(103 -102الصفحات 

 مرحلة إرضاء وحتفيز املوظف أوال: 

 ة:ط التاليالنقا اإلسهامات اليت تناولت مفهوم التسويق الداخلي يف هذه املرحلة كانت تركز علىأغلب 

 املوظفني كمستهلكني داخليني. .1

 الوظائف كمنتجات داخلية. .2

 حتفيز وإرضاء املوظفني. .3

ليت تقدمها اخلدمات ودة امن أجل جعل املوظفني أكثر استعداد لبذل املزيد من اجلهود إلرضاء الزابئن وحتسن ج

 مؤسساهتم.

 التوجه ابملستهلك:اثنيا: مرحلة 

 اخلط األمامي، به موظفوي يلعاخلطوة الثانية اليت عرفها تطور مفهوم التسويق الداخلي، أشارت إىل الدور الذ

ركز على و يهم، وبذلك فهتتم بين اليت عمال االتصال، يف إدارة العالقة مع الزابئن أو املستهلكني من خالل عملية التفاعل

 مفهوم التسويق التفاعلي، وتركز هذه املرحلة على:
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 موظفون لديهم توجه ابملستهلك والسوق. .1

 موظفون لديهم عقلية بيعيه. .2

 في.خلط اخللمي واوجود تكامل وتناسق بني خمتلف الوظائف داخل املؤسسة، ويقصد موظفو اخلط األما .3

 استخدام التسويق كأساليب وتقنيات داخل املؤسسة. .4

 :مرحلة إدارة التغيري وتنفيذ اإلسرتاتيجيات: لثااث

سويق ور احملتمل للتدى ابلدانل من يف هذه املرحلة يرى الباحثون أن التسويق الداخلي كوسيلة للتنفيذ الفعال، وأو 

 طور مفهوموتملؤسسة، كما أن تقدم (، إلدارة األفراد حنو حتقيق أهداف اWinterالداخلي كأداة لإلسرتاتيجية هو )وينرت 

 انيزم يساعد يفي هو ميكلداخلاالتسويق الداخلي كوسيلة للتنفيذ تدعمت أيضا من خالل تزايد االقتناع ابن التسويق 

وابقي  ظيفة التسويقيةبني الو  تكاملحتقيق التناسق والتكامل بني وظائف املؤسسة، إىل دور التسويق الداخلي يف حتقيق ال

، ظيفة التسويقيةتلك الو  د ختصشكل الذي جيعل من األفراد العاملني يف أي وظيفة موار الوظائف األخرى للمؤسسة، ابل

هلك، بل توسعت ه ابملستالتوجومن خالل هذه املرحلة أصبح واضحا أن أنشطة التسويق الداخلي هي أكثر من التحفيز و 

ن أجل حتقيق ملداخلية ت اتصااللتشمل كل اجلهود اليت تؤدي إىل تقليل الصراعات بني خمتلف الوظائف، وتفعيل اال

 التنسيق والتكامل بينها.

 هوأهداف التسويق الداخلي املطلب الثالث: حمددات

 م أهدافه.ا إىل أهيه أيضفميكن من خالل هذا املطلب التعرف على كل من حمددات التسويق الداخلي، كما سنتطرق  

 الفرع األول: حمددات التسويق الداخلي 

 . (22، صفحة 2017)جنادي،   :التسويق الداخلي يفوتتمثل حمددات 

 عالقات الضيافة وحسن استقبال مع العمالء: أوال: 
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لكوادر اك توجيه من ذلحبيث يشمل ذلك حتسني وتنمية عالقات الضيافة مابني املؤسسة والعمالء، كما يتض

زيز كل يعمل على تعتعامل بشحسن الوأتهيلهم وتدريبهم على احرتام العمالء، واملزيد من الضيافة و  املؤسساتالعامة يف 

 هذه العالقة.

 (Quallty Control)ودة رقابة اجلاثنيا: 

ايري واألسس من املع موعةويتضمن الرتكيز على حتسني اجلودة الفنية للسلعة املقدمة وذلك من خالل وجود جم

ميل من اليت حيصل الع للطريقة رتقبةورغبات العمالء، ابإلضافة للجودة الوظيفية اليت تتعلق ابملعايري امللتقييم حاجات 

 خالهلا على احتياجه من السلعة.

    :(Personale Elling)البيع الشخصي اثلثا: 

لى املوقع عتايل انعكاسها لا، وابمون هبويتمثل ذلك يف التدريب اإلجيايب لألفراد يف حتسني العالقات البيئية اليت يقو 

 ات.لعملياالتنافسي للمؤسسة يف السوق، من خالل التحفيز واملكافئة اليت تعمل على حتسني تلك 

  : (Employee Movole)ئن داخليني زاب -خلفيات املوظفنيرابعا: 

مللل  قليل الشعور ابوت ديهم،كون لفتوفري املناخ املناسب لرغبات العمالء سيعمل على زايدة الشعور اإلجيايب املت

عالية ناسب يتسم ابلفممبستوى  ملنتجكما تسهم يف بناء األسس والقواعد األخالقية اليت ينطلق منها العاملني يف تقدمي ا

األخالقية  القواعد صالحإبوالكفاءة، كما يعمل على تدريب وحتفيز العاملني من خالل برامج ونشاطات خاصة تعىن 

 لعمل على صيانتها من فرتة إىل أخرى.للتعامل مع العمالء وا

 الفرع الثاين: أهداف التسويق الداخلي

أهداف التسويق الداخلي متضمنة يف أهداف التسويق اخلارجي وأهداف املؤسسة ككل، إذ يعمل التسويق 

ج الداخلية الداخلي على إدارة العاملني وتدعيم دافعيتهم بغرض حتسني أدائهم وسلوكياهتم بطريقة تضمن جناح الربام
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)ضيف هللا،  واخلارجية اليت يتم تنفيذها بواسطة املؤسسة، وعليه يهدف التسويق الداخلي بصفة عامة إىل حتقيق اآليت

 : (5، صفحة 2018

 املؤسسة.اخل ملطبقة دعمل امساعدة العاملني على فهم واستيعاب رسالة املؤسسة وأهدافها ونظام وأساليب ال .1

من هم  الزابئن، خاصة هتم جتاهلوكياحتفيز العاملني وإاثرة دافعيتهم حنو إجناز وظائفهم بكفاءة وتغري مواقفهم وس .2

 على اتصال مباشر مع الزابئن.

 اكتساب التزام املوظفني اجتاه خطط وإسرتاتيجيات وثقافة املؤسسة. .3

ا حىت نرغب القيام هب يقة اليتابلطر  األشياء هبا إىل العملإدارة التغريات لالنتقال من الطريقة اليت اعتدان عمل  .4

 حنقق النجاح.

ؤذي إىل يذلك فهو مة وبيعمل على املساعدة يف بناء ثقافة تنظيمية ترتكز على خدمة الزبون وجودة اخلد .5

 احلفاظ على معايري اجلودة يف تسليم اخلدمات.

 (01م )مستوايت كما يوضح اجلدول رق إىل ثالثأهداف التسويق الداخلي فقد قسم أما كرونروس 

 (: أهداف التسويق الداخلي  01اجلدول رقم )

 اهلدف الكلي

 ءدة للعمالات جو احلصول على العاملني ذوي قدرات ومهارات عالية يستطيعون تقدمي خدمات مبستوى عايل ذ

 اهلدف على املستوى االسرتاتيجي

يب اخلدمة، التدر  سخ ثقافةهي: تر واملخرجات، وتعزز ذلك من خالل إجراءات و إجياد بيئة داخلية تدعم االهتمام ابلعميل 

 الداخلي للعاملني، بث املعلومات التسويقية للعاملني.

 اهلدف على املستوى التكتيكي
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 (27، صفحة 2017)أبو محرة،  املصدر:

 ، حتدايته و عوامل جناحه همكوانت،التسويق الداخلي املبحث الثاين: مناذج 

م نشطة اليت يقو  بعض األتقدمي من خالل تطرقنا إىل مفهوم التسويق الداخلي جند أن الكثري من الباحثني حاولوا

ويق ذج املفسرة للتسالنماىل إنشري عليها التسويق الداخلي ومناذج تفسره، ولكن على املستوى النظري، ويف هذا املبحث س

 الداخلي، حتدايته وعوامل جناحه، وكذا مكوانته.

 املطلب األول: مناذج التسويق الداخلي

اخلي داخل سويق الدذ التحاول الكثري من الباحثني تقدمي بعض النماذج اليت يرتكز عليها يف تطبيق وتنفي

 املؤسسات وحدود تطبيقه، ومن هذه النماذج:

 Berry: منوذج الفرع األول

مستهلكني( والوظائف هي منتجات عمالء داخليني)سة هم يف احلقيقة وفقا هلذا النموذج فإن العاملني داخل املؤس

تقدمها املؤسسة هلم، وعليه فإنه ينبغي على املؤسسة أن تقوم احتياجاهتم ورغباهتم والعمل على إشباعها من خالل تبين 

طط ، والعمل على تصميم الوظائف وفقا الحتياجاهتم مع إعطائهم فرصة االندماج واملشاركة يف ختقنيات تسويقية داخلية

 :النموذجالشكل التايل يوضح هذا و   (24، صفحة 2016)اجلاروشة،   سات املؤسسة مما ينعكس على رضاهم.وسيا

 ية:التال املبادئ ثناءا إىلة استتقدمي اخلدمات اليت تستعملها بوصفها وسائل للتنافس من خالل محالت وإجراءات تسويقي

 .يعد األفراد هم السوق األول للمؤسسة 

 .إمتثال وتفهم العاملني لألنشطة اليت متارسها املنظمة 

 .حماولة تقدمي خدمات ذات مستوى عايل من اجلودة 

 وجود قنوات إتصال فعالة.
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     للتسويق الداخلي Berryمنوذج  (02الشكل رقم )

 

 

   

  

 

 

 

 (25، صفحة 2016)اجلاروشة، املصدر: 

 

  (25، صفحة 2016)اجلاروشة،  )tTansuhaj and el) 1988 منوذج الفرع الثاين:

ويق دارة تسإل العالقة بني العناصر الرئيسية بتصميم منوذج يوضح Tansuhaj and elt (1988) قامت

 الشكل يف كما هو موضح  الء(،التسويق الداخلي واخلارجي، سلوك العاملني، سلوك العم اخلدمات واليت تشمل كل من )

(03.) 

يق اخلارجي ي والتسو لداخلاويوضح النموذج كيفية تعزيز رضا العمالء من خالل العالقات بني أنشطة التسويق 

متكاملة لضبط  ود إدارةع وجمجي( وصوال لرضا العمالء من خالل تكامل األنشطة التسويقية )التسويق الداخلي واخلار 

 اجلودة وهو ابلتأكيد وفقا هلؤالء الباحثني هو هدف أي مؤسسة.

ب وبناء واحلفاظ على العالقات مع العمالء، وعليه فإن ذويعطي النموذج دورا حموراي للعاملني يف املؤسسة يف ج

 برامج التسويق الداخلي جيب أن تكون موجهة بقوة حنو العاملني.

حتفيز 
 العاملني

العاملني 

كمستهلك
 ين

رضا 
 املستهلك

 

جودة 
 اخلدمة

 

امليزة 

التسويقية تطبيق التقنيات  التنافسية
 داخل املؤسسة

الرضا 
 الوظيفي

التحلي بعقلية 
 التوجه ابلعمالء

الوظائف 

 كمنتجات

جذب واحلفاظ على العاملني الذين لديهم توجيه 
 ابلعمالء
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لعاملني، ا، حتفيز لعاملنيأنشطة التسويق الداخلي هي اختيار وتعيني العاملني، تدريب ا  حدد النموذجوقد 

لتسعري، كل من ا  لت يفاالتصاالت الداخلية، سياسات االحتفاظ ابلعاملني. أما أنشطة التسويق اخلارجي فتمث

 ء.لعمالودة، التوجه اباإلعالانت، البيع الشخصي، وبناء الصورة الذهنية للمؤسسة، إدارة اجل

   للتسويق الداخليTansuhaj and elt (: منوذج 03الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذ(26، صفحة 2016)اجلاروشة، املصدر:  

 

 

 التسويق الداخلي

 اختيار وتعيني العاملني 
  تدريب وتطوير

 العاملني
  حتفيز ومكافآت

 العاملني
 االتصاالت الداخلية 
 االحتفاظ ابلعاملني 

 التسويق اخلارجي

 التسعري 
  اإلعالانت 
  الصورة الذهنية

 للمؤسسة
 إدارة اجلودة 
 التوجه ابلعمالء 

 سلوك العاملني

  بذل املزيد من
اجلهود أثناء 

 العمل

  حتسني األداء
 الوظيفي

 توجهات العاملني

 االلتزام التنظيمي 
 اإلبداع الوظيفي 
 التحفيز الوظيفي 
 الرضا الوظيفي 

 وك العمالءسل

 والء العمالء 
  إدراك العمالء ملستوى

 اجلودة

 رضا العمالء 
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    Coronoos  (1990)منوذج  الفرع الثالث:

ص من الفر  ستفادةسسة االويرى أنه ال ميكن للمؤ  ( بوضع منوذج للتسويق الداخلي،1990)Coronoos قام 

 خبدمة العميل، ي وإدراكك ووعمن الفرص التسويقية املتاحة هلا إال بوجود عاملني لديهم توجه ابملستهل التسويقية

ة يؤدي مات جبودة عاليتقدمي خدالء و ومتحليني ابلعقلية البيعية ومدركني ألدوارهم، وهو ما ينتج عنه تفاعل جيد مع العم

 هداف املؤسسة.يف النهاية إىل حتقيق رضا العمالء وابلتايل حتقيق أ

امج ليا لتنفيذ بر (، أنه جيب احلصول على دعم اإلدارة الع04الشكل ) Coronoosيتضح من خالل منوذج 

اشر وغري فري الدعم املبيا يف تو العل التسويق الداخلي، واليت تستطيع إجناح أو إفشال هذه الربامج، ويتبلور دور اإلدارة

 للعاملني يف املنظمة من خالل توفري: املباشر

لك واستيعاب ابملسته لتوجهبرامج التدريب، خاصة التدريب على خدمة العمالء ألهنا مرحلة حرجة يف حتقيق ا .1

 العاملني ألمهية الوعي خبدمة الزبون.

ين األفراد الذ ئممبا يال وظائفبرامج وسياسات التعيني مناسبة من خالل اختيار األفراد املناسبني، وتصميم ال .2

 يشغلوهنا.

 دعم العاملني يف اختاذ القرارات وإعطائهم احلرية يف اختاذها. .3

رك دمن أجل أن ي يذها،إطالع العاملني بكل التغريات اليت حتصل يف اإلسرتاتيجيات قبل الشروع يف تنف .4

 العاملني أدوارهم يف أتدية اخلدمة.

الداخلي حيتم على املؤسسة أن تدعم مشاركة مجيع املوظفني والعاملني اإلدارة التشاركية، أي جناح برامج التسويق  .5

 (56، صفحة 2017)جنادي،   يف خمتلف املستوايت يف عملية التخطيط ووضع االسرتاتيجيات.
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 للتسويق الداخليCoronoos (: منوذج 04الشكل رقم )

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (27، صفحة 2016)اجلاروشة، املصدر: 

 Rafiq and Ahmed  منوذج الفرع الرابع:

 Ahmed و  Rafiqابالستفادة من النموذجني السابقني واعتمادا على تعريفهما للتسويق الداخلي، قام كل من

تطوير منوذج يوضح كيفية تطبيق أو عمل التسويق الداخلي، انطالقا من العالقات املتبادلة واملتداخلة بني عناصر التسويق ب

هذا النموذج، ويتضح من خالله أن التنفيذ الفعال للتسويق الداخلي يكون من ( يوضح 05الداخلي، والشكل رقم )

 خالل العالقات املتبادلة بني األنشطة التالية:

تفاعل جيد مع 
والعمالءالعاملني   

 دعم اإلدارة العليا

تدريب 
 العاملني

قيام العاملني ابملهام 
 بكفاءة عالية

عاملني حمفزين يتحلون بعقلية 
 التوجه للعمالء

جودة اخلدمة املقدمة 
 للعمالء

 رضا العمالء

 رضا العاملني

حرية 
 العاملني

اإلدارة 
 التشاركية

وضع مساعدة العاملني يف 
االسرتاتيجيات واحلمالت 

 التسويقية

برامج االستقطاب 
 والتعيني

تضاعف حجم 
 البيع

 التسويق التفاعلي

تضاعف 
 األرابح
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 تبين تقنيات تسويقية داخلها. .1

 التحفيز. .2

 التنسيق والتكامل بني الوظائف. .3

 التمكني. .4

لتايل تسليم خدمات جبودة عالية تساهم يف رضا ا ما يؤدي إىل حتقيق رضا املوظفني واعتناقهم للتوجه للمستهلك وابذوه

 (58 -57، الصفحات 2017)جنادي،    املستهلكني وحتقيق مكانة تنافسية يف السوق.

   للتسويق الداخلي Rafiq and Ahmed (: منوذج 05الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

   

 (58، صفحة 2016)اجلاروشة، املصدر:  

 

 

 دافعية املوظف

 الرضا الوظيفي

 التمكني

رضا المستهلك 

 النهائي

 جودة اخلدمة

التوجه 

 بالمستهلك

إتباع المدخل 

 التسويقي

التعاون 

والتكامل 

 الوظيفي
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   الداخليالتسويق مكوانت  املطلب الثاين:

 (5، صفحة 2018)سلطاين و بوذن،   جمموعة مكوانت التسويق الداخلي متمثلة يف:  DAVISقدم

االتصال  التحفيز،بهم و إذ أن التسويق الداخلي يهتم جبانب املوظفني من حيث توظيفهم تدري املوظفون: .1

ني ويتطلب ذلك ئن داخليم زابواملكافآت، وهذا إلشباع حاجاهتم ورغباهتم، وهلذا كان ينظر للموظفني على أهن

 استخدام تقنيات تسويقية لبيع املنتج "الوظيفة" داخل املؤسسة.

ام ابلزبون من واالهتم رتكيزويق الداخلي يسمح للمؤسسة من بناء هوية، واليت تسمح هلا ابلفالتس املؤسسة: .2

دة احلصة ة هو زايلمؤسسلخالل تطوير عالقات وذلك عن طريق تغيري املواقف واإلجراءات، واهلدف النهائي 

 السوقية وحتسني األداء يف املدى الطويل.

ت التسويق عد خمرجاذه تألداء يتطلب من الزبون اخلارجي، وهالقدرة على حتسني ا رضا الزبون اخلارجي: .3

ره إىل رضا تحول بدو لذي يالداخلي، حيث أن التطبيق الفعال للتسويق الداخلي يؤدي إىل رضا املوظفني، وا

 للزابئن، وذلك أثناء التفاعل الذي حيدث بينهما عند تقدمي اخلدمات.

ا وذلك ملا هل ملؤسسة،يف ا رب سبب يف وجود التسويق الداخليفالوحدات الوظيفية هي أك الوحدات الوظيفية: .4

 من قدرة على إلغاء احلواجز بني األقسام والسماح ابتصال أفضل.

 حتدايت التسويق الداخلي وعوامل جناحه  املطلب الثالث:

 احه.جنوامل عنتناول من خالل هذا املطلب أهم حتدايت التسويق الداخلي ابإلضافة إىل تبيان أبرز 

 الفرع األول: التحدايت اليت تواجه التسويق الداخلي

تواجه املؤسسة العديد من التحدايت أثناء تطبيقها لربامج التسويق الداخلي وممارسته، وميكن تلخيص هذه 

  (19 -18، الصفحات 2018)حممود مسري،  التحدايت ابآليت:
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لني داخل ني العامبفريق الصراعات داخل الوحدات واألقسام اإلدارية داخل املؤسسة، حيث أن غياب روح ال .1

الداخلي طوق  التسويق ك يعدالتقسيمات اإلدارية يؤثر سلبا على نشاط املؤسسة وعلى حتقيقها ألهدافها، لذل

 تلفة.سامها املخوالذي يعمل على إزالة مجيع احلواجز بني أق للمؤسسةالنجاة ابلنسبة 

ملؤسسات ال ديد من ان العأإن عدم إدراك املؤسسات ملفهوم التسويق الداخلي يؤثر سلبا على املؤسسة، حيث  .2

 مالء.تدرك إجيابيات ممارسات التسويق الداخلي، ويكون اهتمامها حمصورا فقط حنو الع

ف يولد عدم لصعبة سو الني وف العاموجود فجوة بني اإلدارة والعاملني يف املؤسسة، وعدم شعور املؤسسة بظر  .3

 اخل املؤسسة.دجتماعية ة االاالحرتام بينهم، بينما التسويق الداخلي يعمل على تنمية روابط احملبة واملود

لرضا الوظيفي ء وعدم انتماعدم األخذ آبراء العاملني ومساع شكاويهم وإمهاهلم، سوف يولد الشعور بعدم اال .4

 للعاملني.

ز بني املؤسسة جاسوف يولد حو  داخل املؤسسة وعدم تفويض الصالحيات الالزمة إلجناز العمل،اإلدارة املركزية  .5

 والعاملني.

وحىت تتغلب  خرباهتم،هتم و إن أهم التحدايت اليت تواجه التسويق الداخلي عدم كفاءة العاملني وضعف مهارا .6

يل العاملني عادة أتهل إلك من خالاملؤسسة على هذه املشكلة جيب عليها تطبيق برامج التسويق الداخلي، وذ

 يق أهدافها.ة يف حتقملؤسساوتدريبهم على املهارات الالزمة إلجناز األعمال داخل املؤسسة وابلتايل جناح 

 الفرع الثاين: عوامل جناح التسويق الداخلي

األساس يف حتقيق يعتمد جناح التسويق الداخلي على التعاون بني قسمي التسويق وإدارة املوارد البشرية، فهما 

  (32 -28، الصفحات 2010)مطاحن، النجاح للتسويق الداخلي والتكامل بينهما ويرتكز ذلك حول اجلوانب التالية: 

 أوال: فهم حاجات العمالء: 

من تفعيل عملياهتا الوظيفية، فاإلدارة تدعم على اإلدارة أن تعمل ابجتاه املعرفة الدقيقة جبوانب العمالء، إذ متكنها 

اجلهد التسويقي عرب وسائل التعيني والتدريب، ووظيفة التسويق تزود إدارة املوارد البشرية ابملعلومات بدراسات قياس رضا 

 العمالء، الستخدامها يف أنظمة تقومي العاملني ودجمها يف عمليات إدارة اجلودة الشاملة للمؤسسة.
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الة ة ورسالتها وإز ف املؤسسأهدا ثة أن وجود نظم اتصاالت داخلية يؤدي إىل زايدة الرضا الوظيفي وفهموترى الباح

 ة، اليت حتدث يفغري رمسينها و أي غموض لدى العاملني، ويقوم االتصال الداخلي على مجيع عمليات االتصال الرمسية م

 املؤسسة على مجيع املستوايت الوظيفية.

 تقومي:  اثنيا: املتابعة وال

ايت ا مقارنة مبستو ن تقوميهذ ميكإمن املستحسن أن تكون سياسات إدارة املوارد البشرية متوافقة مع اهلدف العام، 

قارنتها توفر لديها، ومتية اليت لداخلاألداء املعيارية وإسهامها يف األهداف، حيث تقوم اإلدارة بقياس نظام االتصاالت ا

 إسهامها يف حتقيق األهداف.ابملعيار احملدد هلا ومدى 

 اثلثا: فرق العمل واملشاركة يف اختاذ القرار:

حيات يض الصالن تفو أيفرتض لنجاح املؤسسة تشجيع مبدأ العمل اجلماعي واملشاركة يف صنع القرار، إذ 

ة تنظيمية تركز وإجياد بيئ داف،حيد األهة وتو واملشاركة يف عملية اختاذ القرارات ال ميكن حتقيقها إال إبزالة احلواجز التنظيمي

رة رغبة لدى اإلداتوفر ال ك كلهعلى العمل اجلماعي وتشجيع مشاركة العاملني يف حتقيق أهداف املؤسسة، واألهم من ذل

يف  شاركة العاملنيمما وتعد مة. كالعليا يف منح العاملني صالحيات تؤهلهم الختاذ القرارات ذات صلة ابملشكالت القائ

ي أداة فعالة ل اجلماعد العممن أهم اجلوانب اليت تساعد يف زايدة الوالء للمؤسسة وأهدافها، ويعالعمل اجلماعي 

 لتشخيص املشكالت وإجياد احللول املثلى.

 رابعا: احلوافز:

تحقيق األهداف عاملني ليز الإن إشراك املوظفني يف املؤسسة من دون النظر إىل املوقع اإلداري يؤدي إىل حتف

 . عملية التطوير امهوا يفسهنم أللية، ألن هذه األهداف مت إشراكهم يف وضعها وخلق روح االنتماء لديهم وحتمل املسؤو 

عنوية يرفع الروح امل مر الذية، األكما وتعد املكافآت من الوسائل الفعالة يف حتفيز العاملني لتحقيق أهدافه املؤسس   

 ويشعر األفراد أبمهية األعمال اليت يقومون هبا.
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 بحث الثالث: ممارسات التسويق الداخليامل

ويق  اخلارجي يات التساتيجيعترب التسويق الداخلي نوع من أنواع التسويق وهو تطبيق ملمارسات وأدوات واسرت 

عليه يف هذا و ي فعال. ي داخل، ومن أجل ضمان فعاليته وجناح تطبيقه يف املؤسسة جيب وضع مزيج تسويقاملؤسسةداخل 

 . براجمهو  أبعاده افة إىلابإلضخلي املوسع الداخلي واملزيج التسويقي الدااملبحث سنشري إىل املزيج التسويقي 

 الضيقالداخلي املطلب األول: املزيج التسويقي 

الداخلي هو تطبيق أدوات واسرتاتيجيات املؤسسة فإن هذا أيضا ينطبق على املزيج التسويقي مبا أن التسويق 

الداخلي، ويعرف على أنه" جمموعة من األدوات التسويقية اليت تستخدمها املؤسسة لتحقيق أهداف التسويق يف السوق 

، 2016)بلحمري،   يتفرع إىل العناصر التالية: املستهدفة". وعليه يرى بعض الباحثني أن املزيج التسويقي للتسويق الداخلي

 (108صفحة 

ني يف سبيل رفع ر للموظفملستمايعرب عن القيم واملواقف اليت ينبغي أن يتحلى هبا املوظف والتدريب  املنتج: .1

 مهارات ومعرفة الزبون الداخلي، وإجناح تنفيذ اسرتاتيجيات املؤسسة.

لتبين أساليب  النفسية كلفةيعرب عن التكلفة اليت يتحملها املوظف يف سبيل رفع معرفته، وأيضا الت السعر: .2

 لة.صة البديالفر  جديدة يف العمل مقابل التخلي عن األساليب املعتادة، وهو ما يطلق عليه تكلفة

لوحة  جه لوجه،عل و تفايعرب عن خمتلف اسرتاجتيات االتصال الداخلي من خالل اإلعالن وال الرتويج: .3

 اإلعالانت والنشرات الداخلية.

ة الواجب م اجلديداملهايشري إىل مكان عقد االجتماعات واملؤمترات أين يتم عرض السياسات و  التوزيع: .4

 ب.لتدرياتنفيذها، وقد يعرب عنه ابلطرف الوسيط عند اللجوء إىل املستشارين أو وكاالت 

 .الداخلي املوسعاملطلب الثاين: املزيج التسويقي 

بسبب الطبيعة الغري ملموسة للمنتج املراد تسويقه، وكذلك املوظفني كعمالء جيب استخدام املزيج التسويقي 

إبضافة ثالثة عناصر إىل العناصر األربعة  ،Booms and Bitner’s( والذي اقرتحه كل من p7املوسع للخدمات )
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)املنتج أو اخلدمة، السعر، التوزيع، الرتويج، املشاركني، الدليل مؤلف من سبعة عناصر املوسعويصبح املزيج التسويقي 

التسويقي املوسع هو ابإلضافة إىل العناصر األربعة املذكورة سابقا ، ثالث عناصر  فاملزيج وعليه ، املادي، والعمليات(

  (82 -78الصفحات ، 2019)قحموش،   :أخرى  وهي

 : البيئة )األدلة( املاديةاألولالفرع 

والعمالء.  ل بني املوظفنية التفاععملي وتشري إىل البيئة اليت يتم فيها إنتاج املنتج وتسليمه للعمالء، كما يشري إىل

ات وتغيري ن توثيق اإلجراءأحيث اء، األد أما التسويق الداخلي فالبيئة اليت يتم فيها تسليم املنتج هي اليت يتم فيها تسليم

ن خالل عقد للموظفني أو م لتدريبيةرات االسياسات الواجب إتباعها إلمتام العمليات يعترب أحد األدلة املادية اهلامة كالدو 

 املؤمترات.

 : املشاركنيالثاينالفرع 

ة ما كانت املؤسسمؤهلة كلو  كنةويشري إىل املوارد البشرية الالزمة لتنفيذ الواجبات، فكلما كانت األفراد متم

ريب والتطوير، يف، التدالتوظو أفضل. لذا وجب على املؤسسة أن تعزز وهتتم هبم من خالل التخطيط السليم واالختيار 

ستكون  ات يف املستقبل املؤسسسة بنيالتحفيز والتمكني ألداء مهامهم ووظائفهم بكفاءة وفعالية. وهناك احتمال أن املناف

 يفيكون هلا متيز ساملعارف رات و فني بدال من العمالء، لذا فاملؤسسات اليت ميكن أن جتذب أفضل املهاحادة على املوظ

 األسواق.

 : العملياتالثالث الفرع

ثل ماسات اجلديدة، فيذ السيا تنهبتشري إىل كيفية تلقي العميل املنتج، كما ميكن أن تشري إىل الطريقة اليت يتم 

 اث طرق جديدة الستقصاء آراء املوظفني.إدخال دوائر اجلودة واستحد
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  التسويق الداخليبرامج  املطلب الثالث:

تدريبهم يار العاملني و يفية اختيف ك تعترب أبعاد التسويق الداخلي هي الربامج املتبعة من قبل املؤسسات، واملتمثلة

بعاد ساس تتحدد األى هذا األم وعلوكافأهنوكل ما يتعلق ببناء عالقات جيدة بني إدارهتا وعامليها، وحتفيزهم وترقيتهم 

 التالية:

 (33 -32، الصفحات 2017)أبو محرة،     تدريب العاملنيالفرع األول: 

ية املوارد البشر  ن منظومةعية مهو النشاط الذي يهدف إىل تنمية قدرات األفراد على أداء العمل، وهو منظومة فر 

التسويق  ملميزة لربانمجان السمة ما وإكوتقدمي املعارف واالجتاهات الالزمة للعاملني ألداء أعماهلم بطريقة أكثر فعالية.  

هلني مبا جيعلهم مؤ  االتصال هاراتاخلارجي هي تدريب العاملني على إتباع السلوكيات واختاذ املواقف الصحيحة وإتقان م

نفق أموال طائلة رد البشرية، وترة املوا إدايعترب التدريب والتنمية من األنشطة األساسية يف لتأدية أعماهلم بكفاءة عالية، لذا

، اقع صيغ متنوعةب يف الو لتدريمن قبل املؤسسات على التدريب هبدف رفع كفاءة العاملني وزايدة إنتاجيتهم، وأيخذ ا

ء الزمالء القدمالرؤساء و راف اومية للعمل وإبشفبعض أنواع التدريب يكون يشكل غري رمسي أي من خالل املمارسات الي

 قد يتم من خالل برامج رمسية تتم يف غرف دراسية أو أماكن خمصصة للتدريب.

 كما وتتمثل أمهية التدريب يف اجلوانب الرئيسية التالية:

 األمهية ابلنسبة للمؤسسة:أوال: 

 .املستقبلي املتوقعمعاجلة نقاط الضعف لألداء سواء كان ذلك لألداء احلايل أو  .1

 حتسني مهارات العاملني وتطويرها. .2

 إثراء املعلومات اليت حتتاجها املؤسسة لصياغة أهدافها وتنفيذ سياستها. .3

 يساهم يف ربط أهداف العاملني يف أهداف املؤسسة. .4

 لربح.قيق ايساعد على إجياد اجتاهات إجيابية داخلية وخارجية والعمل على تنميتها حنو حت .5

 عاملني يف التعرف على أهداف املؤسسة مما يؤدي إىل توضيح السياسات العامة.يساعد ال .6
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 اثنيا: األمهية ابلنسبة للعاملني

 ة.املطلوب كفاءةيزود العاملني مبهارات  قد ال تكون موجودة لديهم متكنهم من أداء واجباهتم ب .1

 لعمل.و احنالجيايب يساعد العاملني يف تطوير مهارات االتصال والتفاعل مبا حيقق األداء ا .2

 يطور وينمي ويوفر الفرص أمام العاملني ومتيز والرتقية يف العمل. .3

  الفرع الثاين: متكني العاملني

يعرب التمكني عن "حالة ذهنية داخلية للفرد توفر له الثقة ابلنفس والقناعة مبا ميتلك من قدرات معرفية تساعده يف 

ة مؤسس، وإذا اختارت أي (bowen & lawler, 1995, p. 73) يريد أن يصل إليها"اختاذ قراراته واختيار النتائج اليت 

 :(14، صفحة 2015)أبو بكر،   متكني عامليها ميكنها أن حتقق النتائج التالية

 لديهم املوظفني عتباروكذلك العمل عل حل مشاكل العمالء ابسرعة استجابة العامل الحتياجات العمالء،  .1

 املعرفة والصالحيات للتصرف يف الوقت املناسب.

 زايدة تفاعل املوظفني مع العمالء اخلارجيني. .2

 خلدمة.التطوير  جليدةاتساع نظرة املوظف وذلك فيما خيص عمليات اخلدمة وهبذا يكون مصدرا لألفكار ا .3

 (34 -33، الصفحات 2017)أبو حمرة،    العملفرق الفرع الثالث: 

كة، ويقصد دة ومشرت حمدو  تعرف على أهنا "جمموعة من األفراد الذين يعملون مع بعضهم البعض لتحقيق أهداف

 نواع:أهبا هنا جمموعة العاملني يعملون معا من أجل حتقيق أهداف اجلامعة وأهدافهم". وهي 

ة وح، وبيئة مستقر ة والوضلبساطيقوم الرئيس بشكل رمسي إبجراء التعيني ويتميز سري عملة اب الفريق الوظيفي: .1

 واثبتة.

 رية.رجة كبيتبع أسلوب مشاركة املرؤوسني يف اختاذ القرار بد :فريق العمل املوجه ذاتيا .2
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ذ أن مثل سوب، وإت احلاالسريع مثل مؤسسا: يعتمد يف املؤسسات ذات التغري فريق العمل متعدد الوظائف .3

رق متعددة بعمل ف لشركةهذه املؤسسات متتاز ابلتغري السريع خصوصا يف التطور التكنولوجي، لذلك تقوم ا

 للعمل ويف أكثر من جمال.

تفويض تعددة، و مفنية و وفيه أفراد من مستوايت إدارية وثقافية ومهارات علمية  فريق العمل املزدوج: .4

ل مشكالت لك يف حذساعد الصالحيات لبعض العاملني اليت تتبىن التسويق الداخلي يعد أمرا حيواي، حبيث ي

 العمالء.

 كما وتتصف فرق العمل ابخلصائص التالية:

وحيفز  املهمات دد مناعي، فهو يسمح لكل عضو أن يؤدي عيعتمد عمل الفريق على املشاركة والعمل اجلم .1

 األعضاء على استخدام خمتلف املهارات ويقلل من روتينية العمل.

 ا.مون هبمشاركة األعضاء يف حتمل مسؤولية حتقق النتائج واألهداف من األعمال اليت يقو  .2

ختاذ إجراءات الحيات ابصلني نح العامتتمتع فرق العمل ابلعمل اجلماعي من خالل املرونة إلجناز املهمات، وم .3

 ذات سلطات وصالحيات أوسع.

وقت املطلوب حتديد الفهم و تتوىل فرق العمل إدارة العمل بشكل ذايت حبيث تكون لديهم احلرية يف وضع أهدا .4

 إلجنازها ضمن اخلطة العاملة للمؤسسة.

 الفرع الرابع: التحفيز

نافع واحلوافز الكافية جلذب الفرد، واليت تدفعه لبذل اجلهد التحفيز بقوله هو توافر امل (Thomason) وصف

، 2018)حممود مسري،  وتنقسم احلوافز إىل نوعني رئيسيني مها، (09، صفحة 2017)العكش،   للحصول على تلك املنافع.

 :(33 -32الصفحات 
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  اآليت:تنقسم إىلو لني وهي احلوافز اليت تنمي روح اإلبداع والتجديد لدى العام احلوافز االجيابية: .1

عيشية، دة يف نفقات املة الزايقابلملوتتمثل يف األجور والعالوات السنوية، والزايدة يف األجر  احلوافز املادية: -

زااي التأمني م، وكذلك ددةاملكافآت واملشاركة يف األرابح، والعمل اإلضايف الذي يتجاوز ساعات العمل احمل

 الصحي، والتعويضات، واملزااي العينية ذات القيمة املادية.

 ية، وتقدير جهود: الرتقس مثلوتتمثل يف احلوافز اليت تتعلق أبداء العاملني بشكل رئي عنوية:احلوافز امل -

 العاملني، مشاركة العاملني يف اإلدارة وشهادات التقدير وغريها.

لذي مت  أداء املوظف اىل تغيريدف إويقصد هبا العقوابت املختلفة اليت تقع العاملني، واليت هت احلوافز السلبية: .2

 لعمل.اثناء قبته إجيابيا، وابلتايل تكون دافعا لشحن املوظف لتحسني أدائه وتصرفاته أمعا

 :(19 -18، الصفحات 2018)حممود مسري،   من أهداف التحفيز جند  

 االحتفاظ ابلعاملني املميزين. .1

 .املؤسسةإبراز أنشطة  .2

 مكافأة العاملني على أدائهم.  .3

 رفع الروح املعنوية للعاملني. .4

 زايدة إنتاجية العاملني. .5

 حتفيز العاملني ذوي األداء املتوسط على االرتقاء والتطور. .6

 تشجيع العاملني على اإلبداع واالبتكار املتجدد. .7

  (23، صفحة 2010)مطاحن،    الفرع اخلامس: الدعم اإلداري

ملهارات اليت ئيس هي ات الر ويقصد به إدارة األفراد أبسلوب يؤدي إىل كسب احرتامهم وثقتهم وتعاوهنم، وصفا

 يتمتع هبا، وتتضمن مساندة اآلخرين. 
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تسهيل ودعم  لقائد يفادور  وللدعم اإلداري مهام يتطلب تزويد العاملني مبا جيب عمله وأين ومىت، حيث يكمن

دعمهم مع هلم ويقوم بني، ويستلعاملاجهود العاملني حنو إجناز املهمات، ويشرتك يف حتمل املسؤولية الختاذ القرارات مع 

سة قيق رؤية املؤسم يف حتساعدهتفيشاركهم يف حل املشكالت، فالقائد هو مفتاح للتعامل مع اآلخرين ومنحهم الثقة، وم

 قدرة على مجع العاملني ودعمهم حنو اهلدف.وأن يشجع العاملني على التعاون وميلك ال

 ويفرتض أن يكون الدعم اإلداري حمققا ملا يلي:

 حتقيق توقعات العاملني. .1

 مساعدة العاملني على التخلص من نقاط ضعفهم. .2

 أن تكون األجواء بني العاملني متعاطفة وجيدة. .3

    االتصال الداخليالفرع السادس: 

ة من طرفني أو جمموع من خالهلا نقل أ تبادل معلومات ومفاهيم وأفكار ومشاعر بنياالتصال هو عملية أو اداة يتم 

 (23، صفحة 2018)أبو زيتون، ". األطراف من أجل حتقيق هدف أو جمموعة من األهداف

 (30 -28الصفحات ، 2016)التال،  وهي تنقسم إىل نوعني:

 االتصاالت الرمسية: أوال: 

ملباشرة وجها لشخصية اءات اهي االتصاالت اليت تنساب بني خطوط السلطة الرمسية، وقد تكون شفهية عرب اللقا

 كون مكتوبة عربي، وقد تهلاتفالوجه، وعرب اللقاءات اجلماعية خالل املؤمترات واالجتماعات أو عرب أجهزة االتصال 

 الرسائل والكتاابت واملراسالت املتبادلة بني اإلدارات واجلهات املختلفة.
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 االتصاالت غري الرمسية:اثنيا: 

ماعية كتقدمي ات االجتلعالقاوهي اتصاالت تتم خارج نطاق السلطة الرمسية عن طرق وسائل غري رمسية من بينها 

رمسية تبعا  سائل غريشأ بو إحدى االحتفاالت، حيث تن شكوى أو خطاب شفوي من أحد املرؤوسني إىل أحد الرؤساء يف

 للصالت الشخصية والعالقات االجتماعية وتتم خارج القنوات الرمسية.

 كما وتنبع أمهية االتصاالت الداخلية من خالل:

ن تسهيل عملية يقه ميكن طر ، أذ عحيث يلعب االتصال الداخلي دورا هاما يف اختاذ القرار اختاذ القرارات: .1

ائل للوصول فضل البدأتيار ال املعلومات والبياانت الصحيحة اليت أتيت من اخلارج واليت تساعد على اخيصإ

 ألرشد القرارات.

املؤسسة  ني أهدافلعاملحيث يستطيع املدير وابستخدام الوسائل املتاحة له أن يوجه وحيدد ل التوجيه: .2

 هذه األهداف.واإلمكاانت اليت تضعها حتت تصرفهم ملساعدهتم على حتقيق 

ال داخلية جيدة نوات اتصقوجود حيث يقصد به التوفيق بني األنشطة املختلفة يف املؤسسة وهذا يتم ب التنسيق: .3

 يف املؤسسة.

 فالتصاالت الداخلية هتدف إىل: (Spitzer and Swider)أما عن أهدافها فبحسب 

 فني.ملوظاسالة جلمهور السعي لنقل معلومات مفهومة ومقبولة ومركزة وذات صلة مبوضوع الر  .1

 فني.ملوظالسعي ألن تكون االتصاالت الداخلية موجهة ومعلمة وحمفزة للسواد األعظم من ا .2

يل لتايل رضا العمعاملة وابوى المثل جودة املنتج وأداء الق للمؤسسةالسعي إلجناز التطوير للمكوانت الداخلية  .3

 الذي يؤدي إىل زايدة املبيعات والرحبية.
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  الفصل:خالصة 

ملؤسسة هبدف ق داخل التسوياتناولنا يف هذا الفصل مفاهيم عامة حول التسويق الداخلي لذي يعترب أحد أشكال 

املؤسسة  ن أهدافأ ذإ، كناستقطاب العاملني واحملافظة على أفضلهم وحثهم على أداء وظائفهم على أفضل وجه مم

حتقيق أهداف  كنهم منمتلكي  د أهداف وأدوار األفراد بوضوحومهمتها جيب أن تكون  واضحة جلميع العاملني وأن حتد

 ارجي.ق اخلاملؤسسة، وممارسة التسويق الداخلي يكون هدفه املباشر هو حتسني أداء وظيفة التسوي

وظيف أفضل ن خالل تخلها مالتسويق الداخلي الذي ال يكون إال ابالهتمام ابلعنصر البشري دالتطبيق مفهوم 

ات ومعارف حىت ساب مهار الكت يف سوق العمل، بوضع الرجل املناسب يف املكان املناسب، وتدريبهم األفراد املتاحني

د يكون قلوكيات، واليت يام ابلسو القيتسىن هلم أداء أدوارهم بشكل أفضل، وحتفيز وإاثرة دافعيتهم والتوجه ابملستهلك حن

لتنسيق سهم يف تفعيل اتية جيدة داخل رجيني، وإجياد اتصاالتمن شأهنا حتسني جودة أداء اخلدمة املقدمة إىل الزابئن اخلا

 الالزم بني الوظائف والعمل على توصيل ونشر املعلومات بني طريف االتصال.

 ل املوايل.تنظيمي يف الفصلوالء الاول اتبعا ملا أوردانه يف هذا الفصل املتعلق ابإلطار النظري للتسويق الداخلي، سيتم تن
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 :متهيد

قد و ثني ن قبل الباحممتزايد  هتمامايعد مفهوم الوالء التنظيمي بصوره املتعددة من املمارسات اإلدارية اليت القت 

ؤسسة املم للربط بني عنصر ها ميثل كادميني على اعتبار أن الوالءع مفهوم لدى املديرين واألأدى هذا االهتمام إىل شيو 

 نهلذا البد م ايدة فعاليتها،دافها وز يق أهتعتمد على املوارد البشرية يف حتق ملؤسساتوبني األفراد العاملني فيها، حبيث أن ا

  أفرادها.نظيمي بنيء التتدريبها وتطويرها وحتفيزها ماداي ومعنواي من أجل حتقيق الرضا مما يؤدي إىل الوال

 ث مباحث:ي وفق ثالتنظيموعليه ويف هذا السياق سنحاول التطرق يف هذا الفصل إىل أهم ما جاء يف الوالء ال  

ة الوالء إىل ماهي سنشري :املفاهيم األساسية للوالء التنظيمي وهذا وفق ثالث مطالبنتناول  األولاملبحث 

 .والعوامل املؤثرة فيه همقومات وكذا ،التنظيميالتنظيمي، مراحل وأبعاد الوالء 

 لب أيضااوفق ثالث مط وآاثره، ااملفسرة وكذ همناذج ،الوالء التنظيميمداخل املبحث الثاين سنشري فيه إىل أما 

 رب ثالث مطالب،عوهذا  ميلتنظيلداخلي والوالء ااملبحث الثالث سنتطرق فيه إىل طبيعة العالقة بني التسويق او 

الء لداخلي على الو التصال ااري واالدعم اإلد وكذا، فرق العمل والتحفيز، كل من تدريب ومتكني العاملني  سنشري إىل أثر

 التنظيمي.
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 .املبحث األول: املفاهيم األساسية للوالء التنظيمي

يا، رتبطة به سلوكآلاثر املهره واعليه من خالل ظواالوالء التنظيمي مصطلح غري حمسوس وال ميثل واقعا، بل يستدل 

زات لعوامل واملتميمن ا ثريوالك وال ميكن احلصول عليه جاهزا أو يتم فرضه ابإلكراه، بل هو حصيلة للتفاعالت العديد

 السلوكية.

 الوالء التنظيمي ماهيةاملطلب األول: 

الء فهوم الو م كل من التنظيمي من خالل التطرق إىلاملطلب التعرف على ماهية الوالء  سنحاول من خالل هذا 

 التنظيمي، خصائصه وأمهيته.

  الوالء التنظيمي مفهوم  الفرع األول:

 د مفهوم الوالءرق لتحدية نتطتعددت التعاريف ملفهوم الوالء التنظيمي واختلف بعضها يف حتديد أبعاده، فبداي

 بصفة عامة، مث حتديد الوالء التنظيمي. 

على أيضا  ، ويعرف(113، صفحة 2012)رومين،  يعين) العهد، القرب، النصرة، احملبة، وااللتزام( يف اللغةالوالء 

" إخالص وحب شديدان، وهو ينبثق من التفاعل الديناميكي بني الفرد وبيئته املعاشه، وهذا اإلخالص واحلب : أنه

 حبيثيوجههما الفرد إىل موضوع معني مثل الذات أو األسرة أو الوطن أو مذهب ديين أو سياسي معني أو زعيم بذاته، 

دعوة إليه، والوالء قناعة ذاتية يتبناها الفرد قلبيا وعقليا دون أن الفرد حبياته ذاهتا لصاحل والئه أو دفاعه عنه أو ال ييضح

 (25، صفحة 2010)كرمي،  ."تفرض عليه من سلطة الستطيع مقاومتها أو الوقوف يف وجهها

"فيعرف على أنه احنراف األفراد أو تعلقهم الفعال أبهداف وقيم املؤسسة بغض النظر عن القيمة املادية  اصطالحا:أما 

 (118، صفحة 2010)اللوزي،  املتحققة من املؤسسة".

حبيث يبدى  املؤسسةو اقرتان فعال بني الفرد أبنه " (Buchanan)فقد عرفه بوشاانن  أما الوالء التنظيمي .1

 موقداملوظفون املوالون للمؤسسة رغبتهم يف خدمة املؤسسة بشكل كبري  برغم من حصوهلم على مردود أقل، 



الوالء التنظيمي وعالقته ابلتسويق الداخلي                                               الثاين  الفصل  
 

 
33 

 ."ثالثة مرتكزات رئيسية يرتكز عليها الوالء التنظيمي وهي: ) اإلحساس ابالنتماء واملسامهة الفاعلة واإلخالص(

   (53، صفحة 2014)املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 

)املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،   ."قوة انتماء الفرد للمؤسسة ومسامهته الفعالة هبا "أبنه (Steers) وعرفه ستريز .2

  (54، صفحة 2014

ذي يظهر مستوى الفرد ال وأنا، وارتباطه هب ؤسستهبق الفرد مع مقوة تطا على أنه"يف حني عرفه بورتر وزمالؤه  .3

 ما لديه الصفات التالية: مؤسسةعاليا من الوالء التنظيمي جتاه 

 .اعتقاد قوي بقبول أهداف وقيم املؤسسات 

 .استعداد لبذل أقصى جهد ممكن نيابة عن املؤسسة 

 (12 -11، الصفحات 2015)حممود صديق،   ."ؤسسةرغبة قوية يف احملافظة على استمرار عضويته يف امل  

( تعريفا للوالء التنظيمي وهو " إخالص الفرد للمؤسسة ورغبته يف حتقيق سلمان وأمحد عيسىكما قدم ) .4

)رومي،   ابالرتباط ابملؤسسة".أهدافها وشعوره ابلفخر واالعتزاز ابالنتماء إليها، كما أنه يعكس شعورا عاطفيا 

 (104، صفحة 2010

فيعرفان الوالء التنظيمي أبنه" عبارة عن حالة نفسية تعكس عالقة  (Allen and Meyer)أما آلن وماير  .5

 (292، صفحة 2009املالمحة، )خلفيات و   الفرد ابملؤسسة اليت يعمل فيها".

املؤسسة وقيمها، والعمل أبقصى  هدافأب" أبنه عملية اإلميان الوالء التنظيمي (العواد واهلران) يف حني يعرف .6

 (27، صفحة 2017)السوقي،    طاقة لتحقيق تلك األهداف وجتسيد تلك القيم".

أما أصحاب االجتاه السلوكي عرفوه أبنه متثيل لقيم وأهداف املؤسسة اإلدارية وانصهار الفرد داخل بيئة عمله،  .7

واستعداده لتقدمي التضحيات لصاحل املؤسسة، أو هو اجنراف األفراد أو تعلقهم الفعال أبهداف وقيم املؤسسة 

 (256 -254، الصفحات 2010)سامح و عالء حممد سيد، بغض النظر عن القيمة املادية احملققة من املؤسسة. 

دم ؤسسة وفق ما خيوبني امل ة بينهالوالء التنظيمي هو سعي الفرد إىل تقوية العالق وعليه مما سبق ميكن القول أن: 

 املصلحة العامة وحفاظا على األهداف املسطرة لبلوغها على حنو معقول.
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 خصائص الوالء التنظيمي الفرع الثاين:

 (14 -13، الصفحات 2015)حممود صديق،   ميتاز الوالء التنظيمي يف املؤسسات بعد خصائص تتمثل فيما يلي:  

صرفات األفراد سلوك وت خالل إن الوالء التنظيمي حالة غري ملموسة يستدل عليها من ظواهر تنظيمية تتابع من .1

 العاملني يف التنظيم والتوجيه والرقابة والتخطيط واليت جتسد مدى والئهم.

 رى.دارية أخإواهر إن الوالء التنظيمي حصيلة تفاعل العديد من العوامل اإلنسانية والتنظيمية وظ .2

ن ون أقل نسبيا مصل فيه تكحتيت إن الوالء التنظيمي لن يصل إىل مستوى الثبات املطلق إال أن درجة التغيري ال .3

 درجة التغيري اليت تتصل ابلظواهر اإلدارية األخرى.

اد ل على تعدد أبعذا اجملاه يف الوالء التنظيمي متعدد األبعاد وليس بعدا واحدا، ورغم اتفاق غالبية الباحثني .4

 لبعض.اعضها الوالء إال أهنم خيتلفون يف حتديد هذه األبعاد، ولكن هذه األبعاد تؤثر يف ب

 (427 -426، الصفحات 2010)العزاوي و جواد،  ابإلضافة إىل:

  املؤسسة ومدىلبقاء يفراد ابيؤثر الوالء على الكثري من الظواهر اإلدارية األخرى ويتضح ذلك يف رغبة األف .5

 والئهم ابحلضور إىل العمل ومستوى األداء واإلجناز.

ائها وقيمة هداف أعضأا من الوالء التنظيمي قيمة حبد ذاته وذلك عندما تصبح أهداف املؤسسة ومصاحلها هدف .6

 من قيمهم بغض النظر عن أهدافهم ومصاحلهم اخلاصة أو الذاتية.

 الفرع الثالث: أمهية الوالء التنظيمي 

 (34 -33، الصفحات 2016)العالول، تتمثل أمهية الوالء التنظيمي يف النقاط التالية:  

 تستطيع الاألوقات اليت  سيما يفا، الميثل الوالء التنظيمي عنصرا هاما يف الربط بني املؤسسة واألفراد العاملني هب .1

 .من اإلجناز ستوىميق أعلى وحتق فيها املؤسسات أن تقدم احلوافز املالئمة لدفع هؤالء األفراد العاملني للعمل

إن والء األفراد للمؤسسات اليت يعملون هبا يعترب عامال هاما أكثر من الرضا الوظيفي يف التنبؤ ببقائهم يف  .2

 مؤسساهتم أو تركهم العمل يف مؤسسات أخرى.



الوالء التنظيمي وعالقته ابلتسويق الداخلي                                               الثاين  الفصل  
 

 
35 

سسة وتقدمها احل املؤ يف ص كلما زاد شعور األفراد ابلوالء للمؤسسة ساعد ذلك على تقبلهم ألي تغيري يكون .3

  منهم أبن أي ازدهار للمؤسسة يعود عليهم ابخلري.إمياان

 إن والء األفراد ملؤسساهتم يعترب عامال هاما يف التنبؤ بفاعلية املؤسسة. .4

ىل مسؤولية صبحت تتو هنا أإن الوالء التنظيمي من أكثر املسائل اليت أخذت تشغل ابل إدارة املؤسسات، كو  .5

ذلك برزت  طالقا منء، وانوسليمة متكنها من االستمرار والبقااحملافظة على هذه األخرية يف حالة صحيحة 

 م وقيمهم.أبهدافه الئهماحلاجة لدراسة السلوك اإلنساين يف تلك املؤسسات لغرض حتفيزه وزايدة درجات و 

 ة إنتاجها.ها وزايدتمرار إن والء األفراد ملؤسساهتم يعترب عامال هاما يف ضمان جناح تلك املؤسسات واس .6

ؤسسات من جهة وبني امل ن جهةموالء التنظيمي من العناصر الرئيسية لقياس مدى التوافق بني األفراد يعترب ال .7

إىل  الءكما مييل هؤ   ؤسساهتم،جل مأخرى، فاألفراد ذوو الوالء التنظيمي املرتفع مييلون لبذل املزيد من اجلهد أل

 أتييد ودعم قيم املؤسسة والبقاء فيها لفرتة أطول.

  أبعاد الوالء التنظيميمراحل و  :الثايناملطلب 

فقون أهنم مجيعا مت وره، إىلي وتطرغم اختالف الباحثني يف عدد وتقسيم املراحل اليت يتشكل عربها الوالء التنظيم

هات ظر إليها من وجيتم الن اليت على ثالث مراحل أساسية وهو ما سنشري إليه يف هذا املطلب، ابإلضافة إىل أهم أبعاد

 تلفة حسب رأى كل ابحث.نظر خم

 للوالء التنظيمي: مراحل التطور التارخيي الفرع األول:

يتفق معظم العلماء على أن هناك مراحل يكون فيها الفرد والءه اجتاه مؤسسة، ومن هذه املراحل تلك اليت 

 (71 -70، الصفحات 2009)شريط،   سنوضحها كما يلي:

 املرحلة التجريبيةأوال: 
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خربات العمل  لديه من لى ماأي ما قبل الدخول يف العمل، ومتتد هذه املرحلة سنة واحدة، حيث يعتمد الفرد ع

رد عن توقعات الف ي، انمجةتنظيمالسابقة الن األفراد يدخلون املؤسسات وعندهم درجات ومستوايت خمتلفة من الوالء ال

 ة االجتماعية وما متثله من قيم واجتاهات وأفكار.وظروف العمل وطبيعة البيئ

التنظيمني،  لقبول منل على او الشعور به واحلصو  ناألمففي هذه املرحلة يهدف من توجه حنو العمل إىل حتقيق 

 وبذل اجلهد للتعلم والتعايش مع بيئة العمل اجلديدة.

 مرحلة العمل اثنيا: 

مني املرحلة من عا نية هلذهة الزماألول من اتريخ بدأ العمل وترتاوح الفرت ابألشهر وتتضمن خربات العمل املتعلقة 

هور قيم العجز وظ ا تتمثل يف األمهية الشخصية واخلوف منوتظهر خالهلا خصائص مميزة هب( سنة، 4 -2إىل أربعة أعوام )

 الوالء التنظيمي.

 اثلثا: مرحلة الثقة يف التنظيم

الء التنظيمي، رجات الو دزدايد ابدأ العمل، حيث تزداد االجتاهات اليت تعرب عن ومتثل السنة اخلامسة من اتريخ 

ملية علتنظيم وتقييم فرد يف اات الويزداد منو هذا الوالء حىت يصل إىل مرحلة النضوج، مث دعم الوالء من خالل استثمار 

 .التوازن بني اجلهود )التكلفة( واإلغراءات املعطاة لألفراد

لعمل، اء تصميم فرق اعمل وأثنرق التنظيمي يتم بطريقتني إحدامها رمسية واليت نلمسها عند تصميم طفبناء الوالء ال

نافسة ر كالتعاون، املحني آلخ من ونالعاملبينما الطريق الغري رمسية تتضح من خالل العمليات االجتماعية اليت يقوم هبا 

 راحل يف الشكل التايل:يكمن توضيح هذه امل هعلي و االجيابية، العالقات الطيبة.
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    (: مراحل التطور التارخيي للوالء التنظيمي.06الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 (38، صفحة 2016)مالكي،  املصدر: 

  أبعاد الوالء التنظيمي :الفرع الثاين

تعددت الدراسات اليت تناولت أبعاد الوالء التنظيمي ومل يكن هناك إمجاع على عناصر حمددة له، وقد دلت دراسة       

( Allen & Meyer :على ثالثة أبعاد يرتكز عليها الوالء التنظيمي تعاملت معها هذه الدراسة كمتغري اتبع هي ) ،قوز(

 (30 -29، الصفحات 2016

 (:Affective Loyalty أوال: الوالء العاطفي )

قرب رات املطلوبة و ل واملهاالعم يتأثر هذا النوع بدرجة إدراك الفرد للخصائص املميزة لعمله من درجة استقاللية

يف اختاذ  ح له ابملشاركةليها تسمإنتمي املشرفني وتوجيههم له، كما يتأثر بدرجة إحساس الفرد أبن البيئة التنظيمية اليت ي

رى ة وأهدافها وجدانيا وي( على أنه ارتباط الفرد ابملؤسسAffective Loyalty القرارات داخل التنظيم، ويعرفه )

(Moideenkutty et alأبن الوالء العاطفي يعكس االرتباط العاطفي ابملؤسسة والرغبة ،) يها والتوحد نتساب إليف اال

 راي هبا.ا وارتباطه شعو ماكه فيهة واهن( أن الوالء العاطفي يشري إىل درجة تطابق الفرد مع املؤسسإيناسوترى )مع هويتها، 

 وضوح الدور 
 حتدايت العمل 
 تضارب الوالء 
 فهم التوقعات 

 

  ترسيخ الوالء
 وتدعيمه

 

 األمهية الشخصية 
 اخلوف من العجز 
  ظهور قيم الوالء

 للمؤسسة

 فرتة التجربة العمل واإلجناز الثقة ابلتنظيم

الثانيةاملرحلة  املرحلة الثالثة  املرحلة األوىل 
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ع أهداف الفرد م لى تطابقعيدل  كما يرى الباحث أن الوالء العاطفي يشري إىل البقاء يف املؤسسة عن اقتناع مما

 قوية يف البقاء فيها.أهداف املؤسسة القرتانه هبا واندماجه فيها ورغبته ال

 (:Continuous Loyaltyاثنيا: الوالء املستمر )

         وعرفه         ه الكثرييكلف يشري إىل قوة رغبة الفرد يف بقاء عمله ابملؤسسة العتقاده أبن ترك العمل فيها

( Affective Loyaltyعلى أنه االندماج يف أنشطة املؤسسة مع األخذ يف االعتبار الت )تحملها يت سوف ييف الكال

 الفرد إذا ما ترك املؤسسة.

ذا اليت سيفقدها إو ملؤسسة، اد يف ويرى الباحث أن الوالء املستمر يتحقق نتيجة االمتيازات اليت حيصل عليها الفر 

 ما ترك العمل يف املؤسسة أكثر تكلفة، وبقاء انتج لعدم وجود بديل آخر.

 (:Normative Loyltyاثلثا: الوالء األخالقي )

لدى  ترك انطباع سيئؤسسة و مللحة اويشري إىل شعور الفرد إبلزامية البقاء يف املؤسسة لعدم رغبته يف اإلضرار مبص

 سة.( أبنه إحساس العاملني أدبيا بضرورة البقاء يف املؤسHackett et al)، ويعرفه زمالءه

لوالء ي افاألفراد ذو  املؤسسة،و لفرد االرابطة بني ورغم تعدد وتبيان أبعاد الوالء التنظيمي إال أهنا تشرتك يف عنصر 

ملؤسسة اإهنم يظلون يف خالقي فء األاملستمر يعد بقائهم يف املؤسسة انبع من حاجاهتم للعمل هبا، أما األفراد ذوي الوال

 لشعورهم الذي يدفعهم لاللتزام ابلبقاء فيها.

  فيه رةو العوامل املؤث الوالء التنظيميمقومات املطلب الثالث: 

 يلي: ثلة فيمااملتمسنتناول من خالل هذا املطلب مقومات الوالء التنظيمي وكذا العوامل املؤثرة فيه، و 

 الفرع األول: مقومات الوالء التنظيمي
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نستنتج مما تقدم من مفاهيم أن هناك اتفاقا واضحا على مفهوم الوالء على الرغم من االختالف يف التفسري، ومن 

إن الوالء ما هو إال عملية اإلميان أبهداف املؤسسة وقيمها والعمل أبقصى طاقة ممكنة لتحقيق تلك  مث ميكن القول:

 (194، صفحة 2001، املخاليف)   األهداف وجتسيد القيم. وهبذا ميكن القول ابن للوالء التنظيمي مقومات أساسية منها:

 وقيمها.قبول أهداف املؤسسة  .1

 بذل مستوى عال من اجلهد لتحقيق أهداف التنظيم. .2

 أن يكون على درجة عالية من االنغماس الشديد يف التنظيم والوالء له. .3

 الرغبة الشديدة يف البقاء يف التنظيم فقرة طويلة. .4

 امليل لتقومي التنظيم تقوميا إجيابيا. .5

 يف تكوين الوالء التنظيمي العوامل املؤثرة: الفرع الثاين

يف حماوالت الباحثني لفهم العوامل املؤثرة يف تكوين الوالء التنظيمي لدى العاملني، تنوعت اجتاهاهتم حول العوامل 

إىل ثالثة عوامل رئيسية تؤثر يف تكوين الوالء التنظيمي وهي:  سيرتزاملؤثرة فيه وتنوعت تصنيفاهتم تبعا لذلك، ولقد أشار 

 (55، صفحة 2016)مالكي، قسم اخلصائص الشخصية، قسم اخلصائص املرتبطة ابلعمل، وقسم خربات العمل.  

 .للعامل ليميلتعوتتمثل يف السن واجلنس واحلاجة إىل االجناز واملستوى ا اخلصائص الشخصية: .1

 عية للعمل.اثر الرج، اآل: وتتمثل يف طبيعة املهام، فرص التفاعل االجتماعياخلصائص املرتبطة ابلعمل .2

 شخصية للعامل.مهية الاك األوتتمثل يف اجتاهات اجلماعة، االعتماد التنظيمي وكذلك مدى إدر  خربات العمل: .3

لدائم للعامل حلضور اكذلك او رغبة العمال يف البقاء ضمن املؤسسة  (سيرتز)ينتج من هذه األقسام الثالث حسب     

ى الفرد الء التنظيمي علائج للو نت (سيرتز)واإلخالص للمؤسسة، ابإلضافة إىل املستوايت العالية من األداء واليت اعتربها 

 واملؤسسة.

 (73 -71صفحات ، ال2009)شريط، ابإلضافة إىل:        
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أفعال تقوم هبا  (03الثة )ثيرى أن الوالء التنظيمي يتحقق وينمو لدى العاملني من خالل   Solommonأن سولومو   

 املؤسسة وهي:

 معاملة العاملني بوصفهم شركاء ال جمرد أفراد. .1

 منح مزااي مادية وأخرى معنوية. .2

 إاتحة فرص التطور املهين و الوظيفي. .3

  ط أابطو، كان(Perry, Herbinia )(، وبريي وهرنيبيا 1972))  (Angleيف حني يرى كل من أجنل 

(Kante Abatto)ينة. مثلفآت مع، أن الفرد يشعر اباللتصاق النفسي ابملؤسسة نتيجة ا تقدمه له من مكا: 

ىل ل، ويؤدي ذلك إيف العم روتنيويعين إعطاء واجبات متنوعة للفرد العامل قصد التقليل من ال إثراء الوظائف: .1

 زايدة رضا العامل وزايدة الدافعية يف العمل.

 توطيد العالقة بني الرئيس واملرؤوسني أي بني قائد املؤسسة والعمال. .2

ه وجتاواب مع هذ ثر قبوالم أكؤدي إىل جعلهإاتحة الفرصة للعاملني للمشاركة يف صنع القرارات اإلدارية مما ي .3

ه على اعي يشجعقف مجأن املشاركة هي "االشرتاك الفعلي والعقلي يف مو  (دايفن)القرارات ، حيث يرى 

 .األهداف ق تلكاملشاركة واملسامهة يف حتقيق األهداف اجلماعية ويشرتك يف املسؤولية عن حتقي

جود العمال و يكتفي  ة أي اله البد أن تكون املشاركة فعلية وعقليأن (دايفن)وما ميكن استخالصه من مقولة  

ط ديدة يف التخطيجاتيجيات اسرت  حبجتهم )أجسادهم( فحسب، بل البد من املشاركة العقلية الفكرية اإلبداعية، كاقرتاح

بداع هم أكثر على اإلجعال وتشالعم ملشاريع مستقبلية، ابلتايل تكون املشاركة ملموسة وتساهم يف خلق روح املنافسة بني

 وحب مؤسستهم والسهر على تطويرها.

نتمي إىل نفس تع مجاعة ملعمل اترك احلرية لألعضاء يف اختيار اجلماعة اليت يعملون معها، ألن هناك من يردي  .1

د ليالعادات والتقاالقيم و  تطابقرقعته اجلغرافية، يف حني هناك من يريد العمل مع مجاعة تنتمي إىل نفس أصله ل

 مع بعضهم.
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م هم يشعرون أبهنز، وجيعلالتحيو االستقطاب اجليد واملوضوعي لألفراد وهذا يغرس لدى العمال فكرة عدم التمييز  .2

 شخص واحد والفرق بينهم يكون يف نسبة اإلنتاج واستثمار جهودهم.

و سلوك سليب وه آخر، م علىاالبتعاد الكلي عن التحامل، وهو شعور سليب اجتاه اآلخرين أي التعجل يف احلك .3

 ويتبعه مباشرة التعصب. 

 وآاثره همناذج الوالء التنظيمي،مداخل  الثاين:املبحث 

فة إىل التعرف ، ابإلضانظيميوميكن من خالل هذا املبحث التعرف على مداخل وأهم النماذج املفسرة للوالء الت

   التنظيمي. الوالء آاثرعلى 

 : مداخل الوالء التنظيمي.املطلب األول

 (53، صفحة 2015)عبداو،   مداخل الوالء التنظيمي إىل املداخل التالية: ميتقسميكن 

 : املدخل السلوكي :الفرع األول 

ة وغري تثمارات املاديالل االسخة من السلوك املاضي للفرد إىل ارتباطه ابملؤسس عين العملية اليت من خالهلا يؤديوي

املؤسسة،  يجة استمراره يفققها نتحيأنه  املادية اليت يستثمرها يف املؤسسة، فالوالء هنا ينبع من املكاسب اليت يرى املوظف

 أو التكاليف اليت يتكبدها نتيجة تركه هلا.

    االجتاهات:مدخل : الفرع الثاين

ا ومؤسسته، فعندم الفردني بالقة وفقا ملدخل االجتاهات فانه ينظر للوالء التنظيمي على أنه يتمثل يف طبيعة الع

 سوف يبذل جهود األخريذا ه، فأن ومعتقداته وأهدافه متطابقة مع أهداف املؤسسة والقيم السائدة فيها الفردتصبح قيم 

ل أن هناك ذا املدخهأنصار  ، ويرىأخرىمؤسسة وال يفكر يف تركها واالنتقال إىل إضافية يف عمله للرقي مبؤسسته، 

ومن ، ميها مقابل عملهصلوا علحيكن أن بغض النظر عن املصاحل العادية أو املكاسب اليت ميؤسساهتم ارتباط قواي لألفراد مب

 .ا بذلكيفعلون ذلك ألهنم يشعرون أنه جيب عليهم أن يقومو  العاملنيهذا املنطلق فإن هؤالء 
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 : النماذج املفسرة للوالء التنظيمياملطلب الثاين

توجد العديد من الدراسات اليت حاولت البحث يف تفسر ظاهرة الوالء التنظيمي سواء ما يتعلق أبسباهبا أو 

خل أو منوذج حمدد لدراسة الوالء التنظيمي، وعليه بنتائجها أو مزيج من ذلك كله، إال أهنا مل تستطع اخلروج مبد

 -41، الصفحات 2009)أبو العال،   سنستعرض عددا من النماذج املفسرة هلذه الظاهرة مرتبة حسب التسلسل التارخيي:

42)  

 : 1961 (Etzioni)منوذج : الفرع األول

اليت متلكها  و السلطةلقوة أمن أهم الكتاابت حول الوالء التنظيمي، حيث يستند إىل اتعترب كتاابت اتزيوين 

ث لتزام وأيخذ ثالء أو االلوالاملؤسسة على حساب الفرد انبعة من طبيعة اندماج الفرد يف املؤسسة، وهذا ما يسمى اب

 أشكال وهي:

ري ومعايهداف وقيم أبالفرد  ن قناعةمنابع ؤسسته والوميثل االندماج احلقيقي بني الفرد وم   :الوالء املعنويأوال: 

 املؤسسة اليت يعمل هبا ومتثله هلذه األهداف واملعايري.

دماج الفرد مع ن حيث انن رأيه، مموهي أقل درجة    الوالء القائم على أساس حساب املزااي املتبادلة:اثنيا: 

ا ويعمل على ن خيلص هلن من أمن حاجيات الفرد حىت يتمكمؤسسته والذي يتحدد مبقدار ما يستطيع أن تلبيه املؤسسة 

 حتقيق أهدافها، لذا فالعالقة هنا عالقة نفع متبادلة بني الطرفني الفرد واملؤسسة.

د لفر احيث اندماج  عمل هبا،ياليت  سةاملؤسمع  فردوهو ميثل اجلانب السليب يف عالقة ال  الوالء االغرتايب:اثلثا: 

 رد.على الف ؤسسةكون خارج عن إرادته وذلك نظرا لطبيعة القيود اليت تفرضها املمع مؤسسته غالبا ما ي

 Setters( 1977(منوذج سيرتز  الفرع الثاين:

يرى أن اخلصائص الشخصية وخصائص العمل وخربات العمل تتفاعل معا كمدخالت، وتكون ميل الفرد 

لالندماج مبؤسسته ومشاركته هلا واعتقاده القوي أبهدافها وقيمها، ورغبته األكيدة يف بذل أكرب جهد هلا مما ينتج عنه رغبة 
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غيابه وبذل املزيد من اجلهد والوالء لتحقيق أهدافه اليت  قوية للفرد يف عدم ترك التنظيم الذي يعمل فيه واخنفاض نسبة

ينشدها، وقد بني سيرتز يف منوذجه العوامل املؤثرة يف تكوين الوالء التنظيمي وما ميكن أن ينتج عنه من سلوك، متبعا 

 (07الشكل رقم )منهج النظم ومصنفا هذه العوامل والسلوك يف جمموعات كما يوضحها 

 (: مدخالت وخمرجات الوالء التنظيمي عند سيرتز.07الشكل رقم )

 

 

 

    

 

 

 

 

 (42، صفحة 2009)أبو العال،  املصدر:

  alanickS ndA tawS( 1977 ( منوذج ستاو وسالتيك : الفرع الثالث

 ويعتمد على ضرورة التفريق بني النموذجني من الوالء مها:

    الوالء املوقفي:أوال: 

 الشخصيةاخلصائص 

 احلاجة لالجناز 
 التعلم 
 العمر 
 حتديد الدور 

 خصائص العمل

 التحدي يف العمل 
 الرضا يف العمل 
  فرصة للتفاعالت

 االجتماعية
 التغذية العائدة 

 خربات العمل

 طبيعة ونوعية اخلربات 

 الوالء 

 التنظيمي

 

  الرغبة وامليل للبقاء
 قي التنظيم

  اخنفاض نسبة
 دوران العمل

  للتربع ابلعمل امليل
طواعية لتحقيق 
 أهداف التنظيم

  امليل لبذل اجلهود
 لتحقيق إجناز أكرب
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"، دوق األسودالصن"  هنه يشبميثل وجهة نظر علماء السلوك التنظيمي وينظر إليه على أوهذا النوع من الوالء 

صائص خصية، وخت الشحيث أن حمتوايت هذا الصندوق تتضمن بعضا من العوامل التنظيمية والشخصية مثل السما

صائص حيدد ن هذه اخلاجم عالدور الوظيفي، واخلصائص التنظيمية، وخربات العمل ابملقابل فإن مستوى الوالء الن

عمل ومقدار ذل يف اليت تبوالغياب واجلهود وال سلوكيات األفراد يف املؤسسة من حيث التسرب الوظيفي واحلضوري

 ملؤسساهتم.املساندة اليت يقدمها األفراد 

    الوالء السلوكي:اثنيا: 

ليات اليت ساس العمأعلى  يعكس هذا النوع من االلتزام وجهة نظر علماء النفس االجتماعي الذي تقوم فكرته

دين بح األفراد مقي، حيث يصهؤسستمباملكتبية، على تطوير عالقة الفرد يعمل من خالهلا السلوك الفردي وحتديدا اخلربات 

 ترتبت على هذا فآت اليتاملكاو أبنواع خاصة من السلوك أو التصرف داخل املؤسسات، نتيجة اطالعهم على بعض املزااي 

 السلوك، مما خيلق لديهم اخلوف من فقدان هذه املزااي ابإلقالع عن هذا السلوك.

 Angle and Perry( 1983(  بريي منوذج اجنل و: عالفرع الراب

ن تصنيفها يف مي، وميكلتنظييعترب هذا النموذج أن النماذج اليت تقوم على أساس البحث عن أسباب االلتزام ا

 منوذجني رئيسني مها:

  منوذج الفرد كأساس للوالء التنظيمي:  أوال: 

يعترب هذا النموذج أن جوهر الوالء التنظيمي يبىن على أساس خصائص الفرد وتصرفاته، ابعتبارها مصدر للسلوك 

املؤدي إىل هذا االجتاه، وأن يكون هذا السلوك عاما، واضحا واثبتا وطوعيا، وتبعا هلذا النموذج فانه ينظر إىل خصائص 

ها حمددات سلوك الفرد، لذا فإن هذا النموذج يركز على ما حيمله األفراد الفرد كالعمر واجلنس والتعليم واخلربات، ابعتبار 

من خصائص شخصية إىل مؤسسة، إىل جانب ما ميارسونه داخل املؤسسة، واليت تتحدد على أساسها والء األفراد 

ابعتبارها حمددات سلوك الفرد، لذا فان هذا النموذج يركز على ما حيمله األفراد من خصائص شخصية إىل  ملؤسساهتم

 . ملؤسساهتمإىل جانب ما ميارسونه داخل املؤسسة واليت يتحدد على أساسها والء الفرد  ،املؤسسة
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  منوذج املؤسسة كأساس الوالء التنظيمي:  اثنيا:

م تمي، حيث يم التنظياللتزااأن العمليات اليت حتدث يف املؤسسة وهي اليت حتدد يقوم هذا النموذج على أساس 

 يه بعض احلاجاتاس أن لدلى أس، لذا ينظر إىل الفرد يف هذه احلالة عالتفاعل بينها وبني الفرد نتيجة العمل فيها

مقابل  هاراته وطاقاتهتسخري م دد يفواألهداف اليت يتوقع حتقيقها من املؤسسة، وأنه يف سبيل حتقيق هذه األهداف ال يرت 

بادل هو ن جوهر هذا التؤسسة، وأوامل قيام املؤسسة بتلبية تلك احلاجات واألهداف، أي أن هذه العملية تبادلية بني الفرد

ددة ابلنسبة حمأو غري  حمددة تزامات والتعهدات اليت تكون" الذي يتضمن جمموعة من االلابلعقد النفسيما يسمى " 

ل يف هذه أن تؤدي أبي شكل من األشكال إىل رضا الفرد عن العمو لكنها البد  -الفرد واملؤسسة –لكال الطرفني 

ىل التزام الفرد أو إلية اليت تقود ساسا اآلثل أمت، وابلتايل فان الطريقة اليت تعامل هبا املؤسسة الفرد وتعاجل هبا حياته، املؤسسة

ؤدي ت جات الفرد سوفية احتيازام بتلبن املؤسسة اليت أتخذ على عاتقها االلتأاليت يعمل هبا، حبيث للمؤسسة مه عدم التزا

 سسته.ل بينه وبني مؤ املتباد لتزامبه يف النهاية إىل أن يتشرب قيمها ويعتربها قيمة، وابلتايل يكون هناك نوع من اال

 الوالء التنظيمي : آاثرالثالثاملطلب 

ابإلضافة إىل ما مت ذكره سلفا حول أمهية الوالء التنظيمي بشكل عام، ميكن حتديد أتثري الوالء التنظيمي على األفراد    

 (24 -23، الصفحات 2015)حممود صديق،  :واملؤسسات ابلنقطتني التاليتني

 سمني:قوتنقسم هي األخرى إىل   :على مستوى الفردآاثر الوالء التنظيمي الفرع األول: 

 القسم األول:أوال: 

وتتمثل يف آاثر الوالء التنظيمي على الفرد خارج نطاق العمل، حيث جند أن الوالء التنظيمي يقوي رغبة الفرد يف 

، ورضا الفرد الوظيفي االستمرار يف العمل، كما جيعله يستمتع عند أدائه لعمله، األمر الذي ينعكس على رضاه الوظيفي

جيعله يتبىن أهداف املؤسسة ويعتربها أهدافه ويعمل جاهدا على حتقيقها. وقد اعترب الرضا الوظيفي عامال هاما يف تطور 

الوالء التنظيمي ويف مراحل أوىل من التوظيف، وكذلك فإن آاثر الوالء التنظيمي تنعكس على حياة األفراد العاملني اخلاصة 
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عمل، حيث يتميز الفرد ذو الوالء التنظيمي املرتفع بدرجات عالية من السعادة والراحة والرضا خارج أوقات خارج إطار ال

 العمل، إضافة إىل ارتفاع قوة عالقاته العائلية.

 :القسم الثاين اثنيا:

ابلتايل دا يف عمله، و جمفع يكون ملرتاذو الوالء  لعامليتمثل يف آاثر الوالء التنظيمي على املسار املهين للفرد: فاو 

يف حتقيق  خالصا واجتهاداد أكثر إالفر  يكون أسرع ترقبا وتقدما يف املراتب الوظيفية، كذلك الوالء التنظيمي املرتفع جيعل

كافئه على ة ستن املؤسسأقته لث ملؤسسةأهداف املؤسسة اليت يعتربها أهدافه، كما أنه يرى أن من مصلحته النهوض اب

 والئه وإخالصه.

 : آاثر الوالء التنظيمي على مستوى املؤسسةالفرع الثاين

ل دوران العمل فاض معد، كاخنالشعور ابلوالء التنظيمي يؤدي إىل عدد من النتائج اإلجيابية ابلنسبة للمؤسسة

اإلنتاجية  ة العمل وزايدةفاض تكلفى اخنواستقرار العمالة واالنتقال يف العمل، وبذل املزيد من اجلهد واألداء مما يؤثر عل

جد أن ن انحية أخرى و دائه، وموأ ملالعاالوالء التنظيمي يزيد من إنتاجية  وحتقيق النمو واالزدهار للمؤسسة، وكذلك فإن

رك ري سلبيا على تظيمي أتثالتن هناك عالقة عكسية بني الوالء التنظيمي والغياب عن العمل، كما وجد أيضا أن للوالء

اليت جتنيها  ديد من الفوائدهناك العو ض، خفالعمل، فاألفراد الذين تركوا أعماهلم كانوا من األفراد ذوي الوالء التنظيمي املن

 عمل، وتتمثل فيما يلي:عن طرق التقليل من نسبة الغياب وترك ال املؤسسة

 د.ضاء اجلدلألع التقليل من املصروفات اإلدارية املرتبطة بعملية التوظيف واالختيار والتدريب .1

 لعامل.دريب ااألقل أثناء تاخنفاض اإلنتاجية فعند تدريب عامل جديد ستنخفض اإلنتاجية على  .2

قد  األمر الذي ،قنياملتب نيلعاملقد يكون له أثر سليب على معنوية ا لعاملنيالغياب عن العمل أو تركه من قبل ا .3

 نيداريقادة اإلني البيزيد عدد من يغيب أو يرتك العمل، وهذه املشكالت تكون أكثر عمقا عندما تكون 

 أصحاب املناصب املرتفعة.



الوالء التنظيمي وعالقته ابلتسويق الداخلي                                               الثاين  الفصل  
 

 
47 

ره م هلا، هذا بدو االنضما حاولونحلم مجيع األفراد الذين سي ليت يتصف أفرادها ابلوالء املرتفع تصبحااملؤسسة  .4

 يسهل على املؤسسة اختيار جمندين جدد ذوي مهارة عالية.

 الوالء التنظيمي علىأثره  املبحث الثالث: التسويق الداخلي و

جاهتم، م وتليب احتياة هتتم هبإلدار يشعرون أن ا لعاملنيأن االتوجه الرئيسي ملفهوم التسويق الداخلي هو التأكد من 

 .لتنظيميايمي، والتفاعل ء التنظالوال والتطبيق الناجح يظهر من خالل املواقف اإلجيابية للعاملني جتاه عملهم مبا يف ذلك

بدال من احلد األدىن من اجلهد  جيايب الناتج من التسويق الداخلي يعين أن العاملني سوف يبذلون احلد األقصىاإلالتأثري    

ميكن أن يكون ضارا  وابلتايل تلبية أفضل الحتياجات ورغبات العمالء اخلارجيني، وعدم وجود التزام ووالء للعاملني

للمؤسسة، فالعالقات تبدأ من الداخل إىل اخلارج، إن املؤسسة اليت ترمي إىل احلصول على العمالء اخلارجيني، عليها أوال 

سعداء يف عملهم فإهنم يعكسون أثر طيبا حوهلا عن طريق معاملتهم  اوالء العاملني فيها ألن هؤالء إن كانو أن تضمن 

للعمالء أثناء عملهم يف أحاديثهم عنها يف عالقتهم الشخصية، وعلى العكس من ذلك فإن العاملني املتذمرين الساخطني 

  هتم وأقواهلم اليت ميكن أن ترتك أسوء اآلاثر لدى الناس من حوهلم.إبمكاهنم هدم برامج العالقات العامة من أساسها بتصرفا

 (44 -43، الصفحات 2016)العالول، 

 الوالء التنظيمي على اأثرمهمتكني العاملني و  و املطلب األول: تدريب

 :مي، وهم كالتايلء التنظيالوال على العاملني ومتكني العاملنيتدريب سنشري يف هذا املطلب إىل أثر كل من البعدين 

 الوالء التنظيمي علىالفرع األول: أثر تدريب العاملني 

يلعب التدريب دورا مؤثرا يف حتقيق الوالء للمؤسسة، حبيث يساعد يف حل الكثري من املشاكل اليت تواجه 

العاملني، كما ميكن من خالله إاتحة الفرصة إلطالق القدرات الكامنة للعاملني، وتزويدهم ابملهارات اليت قد ال تكون 

بة لتحقيق إشباع حاجات الزبون اخلارجي أبفضل صورة، مما موجودة لديهم متكنهم من أداء واجباهتم ابلكفاءة املطلو 

يساعد وينمي ويوفر الفرص أمام العاملني للتطوير والتحفيز والرتقية، وابلتايل حتقيق اهلدف الذي تسعى إليه املؤسسة وهو 

لراسخ والقناعة يف حتقيق رضا الزبون ويعزز من شعور الوالء، كما يساهم التدريب يف إكساب املوارد البشرية الوالء ا

 (11، صفحة 2018)منصوري و جودي، الوظيفة والقدرة على التحرك يف مجيع االجتاهات.  
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 الوالء التنظيمي على الفرع الثاين: أثر متكني العاملني

للعاملني، وتسمح هلم ابملشاركة يف متكني العاملني يعد أحد أهم األساليب اليت تعمل على رفع الروح املعنوية 

املعلومات بغرض الوصول إىل نتائج إجيابية يف العمل، ورفع قدراهتم على حتمل املسؤولية، وابلتايل رفع مستوى والئهم 

. كما ويقوم التمكني على منح العاملني حرية وقوة التصرف وحتمل املسؤولية مما جيعلهم يشعرون أبمهيتهم عند التنظيمي

رة، وبتقديرها هلم وثقتها هبم، ويرمي إىل إشراف العاملني يف املستوايت اإلدارية املختلفة يف اختاذ القرارات والتصرف اإلدا

 (51، صفحة 2016)قوز،   حبرية يف املواقف اليت يواجهوهنا.

 التنظيمي الوالء على اأثرمهالتحفيز و  الثاين: فرق العمل واملطلب 

 ايل:هم كالتو ظيمي، على الوالء التن فرق العمل والتحفيزسنشري يف هذا املطلب إىل أثر كل من البعدين 

 الوالء التنظيمي علىالفرع األول: أثر فرق العمل 

إن استخدام فرق العمل بشكل مجاعي يزيد من سيادة جو العالقات اإلنسانية اجليدة والفعالة تقوم على اإلميان 

بقيمة الفرد يف املؤسسة، وابستخدام العمل اجلماعي تتوفر شبكة واسعة من االتصاالت بني العاملني بعضهم البعض وبني 

ت الصحيحة، ابإلضافة إىل اخنفاض نسبة الصراعات والنزاعات يف قادهتم، وهذه االتصاالت توفر كم هائل من املعلوما

العمل، التعاون، إىل غري ذلك من األمور اليت تؤدي إىل النتائج اجليدة. وابلتايل فال شك انه يف ظل العالقات اإلنسانية 

نوعا من االستقرار والرضا الفعالة  يستطيع العاملون إشباع حاجاهتم الفسيولوجية وحاجاهتم االجتماعية، مما يسبب هلم 

الوظيفي الذي هو نتاج الوالء التنظيمي. وابلتايل والئهم حنو مؤسستهم والعمل على حتقيق أهدافها من خالل قدرهتم على 

 (12، صفحة 2018)منصوري و جودي، حتقيق رضا العمالء.  

 الوالء التنظيمي علىالثاين: أثر التحفيز  الفرع

يشري التحفيز إىل جمموعة من العوامل واملؤشرات اليت تدفع الفرد حنو بذل أكرب جهد يف عمله واالبتعاد عن 

ارتكاب أخطاء ال حيمد عقباها، مقابل حصوله على ما يضمن حتقيق رغباته وإشباعه حلاجاته املتعددة والوصول إىل 

 وضمان بقاء العمال ابملؤسسة، وجتسيد روح االنتماء والوالء يف نفسيتهم. األهداف اليت يريد بلوغها من خالل عمله
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وهناك بعض الدراسات توصلت إىل وجود عالقة بني احلوافز والوالء التنظيمي فإذا توفرت هذه املدخالت فإن هذا سيدفع 

عور ابالستقرار الوظيفي وارتفاع األفراد تلقائيا للعمل هبدف احلصول على خمرجات الوالء التنظيمي، من خالل ارتفاع الش

  (164، صفحة 2018)سويسي،   الروح املعنوية وارتفاع معدالت األداء.

 يالوالء التنظيم على ااالتصال الداخلي وأثرمهو  الثالث: الدعم اإلدارياملطلب 

 :مي، وهم كالتايلء التنظيالوال على اإلداري واالتصال الداخليالدعم سنشري يف هذا املطلب إىل أثر كل من البعدين 

 الوالء التنظيمي على: أثر الدعم اإلداري الفرع األول

يشري الدعم اإلداري إىل استجابة املؤسسة الحتياجات املوظفني الذين يبذلون اجلهد لإلنتاج ومساعدهتم يف أداء 

تلك اخلدمات من خالل توفري كافة اإلمكاانت املتاحة وتشجيعهم وتدريبهم على األداء، انطالقا من مبدأ التبادل ينبغي 

بة للعاملني وحتافظ على حقوقهم االجتماعية وتشعرهم ابملزيد من القيمة على املؤسسة أن تقدم الرواتب واملكافآت املناس

، 2014)ديري، واالحرتام وهو ما ينفعهم لبذل املزيد من اجلهد، وحتقيق أهداف املؤسسة ويغلق لديهم الوالء التنظيمي.  

  (110صفحة 

 الوالء التنظيمي على الداخلي : أثر االتصالالفرع الثاين

يلعب االتصال الداخلي دورا اجيابيا يف حتقيق الوالء التنظيمي داخل املؤسسة، حيث يضع العاملني أمام صورة 

واضحة من اتريخ املؤسسة، رسالتها، رؤيتها وأهدافها، ليتمكنوا من خلق انطباع إجيايب لدى الزابئن عن صورة املؤسسة مما 

قات االجتماعية وغري الرمسية بني العاملني، حبيث يؤدي إىل زايدة الرضا الوظيفي للعاملني وابلتايل زايدة يعزز ويشجع العال

والئهم للمؤسسة، وما يرتتب عن ذلك ابنعكاس إجيايب على أدائهم ، ومنه نستنتج أن االتصال الداخلي دور يف حتقيق 

 (289، صفحة 2013)اإلبراهيمي،   الوالء التنظيمي.
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  خالصة الفصل:

 اط بشيء هام يفواالرتب اللتزامحالة وجدانية تتمثل يف اإلخالص والوفاء واأن الوالء  الفصل تبني من خالل هذا

 مؤسستهرد اجتاه وليه الفلذي يحياة الفرد، ومنه يعد الوالء التنظيمي حالة شعورية نفسية تكمن يف مدى االنسجام ا

 فيها يعملؤسسة اليت عال يف ملفداخلي  قق دون توفر تسويقحي. هذا الوالء التنظيمي ال  وقيمها وأهدافها ورغبته يف البقاء

ملستمر الء العاطفي، اعاد )الو إىل أب تطرقنا إىل مراحله وأمهيته، كما أشران سبق من خالل و قد خلصنا إىل ما، هذا الفرد

ره ملا له من آاثر على آاثإىل  ا تطرقنمث، املؤثرة يف تكوينهوكذا عوامل  النماذج املفسرة لهمداخله و ، مقوماتهواألخالقي(، 

 . املؤسسةالفرد و 

سويق رامج التبخالل  تستطيع حتقيق درجة عالية من الوالء التنظيمي من وابلتايل نستخلص أن املؤسسات

ذا هعمل، إذ أن كل ا فرق الي، وكذاالتصال الداخلي، والدعم اإلدار الداخلي مثل: متكني العاملني، التحفيز، التدريب، 

سة جزءا من املؤس ن يكونواأعلى  يصب يف هناية املطاف يف وعاء زايدة الكفاءة والفاعلية واإلنتاجية ويشجع العاملني

 ويعملون بكل جد وإخالص يف حتقيق أهدافها.

ملوايل بدراسة الفصل ا يام يفالوالء التنظيمي، سنحاول القوحىت نتعرف أكثر على أثر هذه األبعاد الستة على 

 .-سكرةب -يف مديرية توزيع الكهرابء والغاز سونلغازميدانية 
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 متهيـد   

 نظري، سنقوم يفنبهما المن جا الوالء التنظيميو  التسويق الداخليبعد ما تطرقنا يف الفصلني السابقني لكل من 

 ديدحيث سنحاول حت ،-بسكرة -غازسونل مديرية توزيع الكهرابء والغاز هذا الفصل إبسقاط ما مت التوصل إليه نظراي على

غاز ع الكهرابء واليرية توزيمبداحل أعوان املصللعمال اإلداريني والتقنيني و  الوالء التنظيمي علىالتسويق الداخلي  أثر

 ، هي كاآليت:ث مباحثوذلك من خالل ثال، -بسكرة -سونلغاز

ة عن عطاء نظرة عامإمن خالل ، -سكرةب -سونلغازمديرية توزيع الكهرابء والغاز سنقدم فيه املبحث األول 

ص التقييم تبيان خصائ -سكرةب -ونلغازسديرية توزيع الكهرابء والغاز التعريف مب، الشركة الوطنية لتوزيع الكهرابء والغاز

 .فيها وهيكلها التنظيمي

جمتمع ، حثهج البمن بنينإذ املبحث الثاين سنشري فيه إىل اإلطار املنهجي للبحث من خالل أربع مطالب: و 

ساليب ومات واألاملعلو وعينة البحث والوصف اإلحصائي هلا واخلصائص الشخصية، مصادر وأساليب مجع البياانت 

  .بات أداة البحثاإلحصائية املستخدمة، ابإلضافة إىل صدق وث

 فرضيات.تفسري الو ضيات واختبار فر الدراسة وحتليلها،  نتائج وفيما خيص املبحث الثالث سنتناول فيه عرض
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  -سكرةب -مديرية توزيع الكهرابء والغاز سونلغاز تقدمي: املبحث األول

هي و قالل اجلزائر، عند است نشائهاتوزيع الكهرابء والغاز قطب من أقطاب النمو اليت مت إل الوطنية املؤسسةتعترب 

خمة،  ضطن وقوة إنتاج ستوى الو معلى  إحدى املؤسسات الوطنية الرائجة املعتمد عليها يف إنتاج وتوزيع الطاقة الكهرابئية

نافس نظرا لقوهتا وقوة تسيريها دون م اجلزائرية على السوق و تستحوذكما حتتل الصدارة يف إنتاج الطاقة الكهرابئية 

 ورأمساهلا الضخم.

 والغاز توزيع الكهرابءالوطنية ل املؤسسةعن  نظرة عامة: املطلب األول

مومية ر، فهي مؤسسة عا اجلزائ عرفتهمن أقدم املنشآت القاعدية اليت والغاز توزيع الكهرابءاملؤسسة الوطنية ل تعترب

دافها ملؤسسة، أهيف ابيلي تعر  فيما و تقوم ابملسامهة الفعالة يف التنمية االقتصادية والصناعية. للكهرابء والغاز، حيث

 هيكلها التنظيمي.و 

 الكهرابء والغاز توزيعالوطنية لابملؤسسة تعريف الفرع األول: 

 La Société deتوزيع الكهرابء والغاز هي املؤسسة الوطنية للكهرابء والغاز الوطنية ل املؤسسةتعد 

distribution d’Electricité et de Gaz - Sonelgaz ،كمؤسسة عمومية   28/07/1969يف  أتسست

ابجلزائر، ومنذ نشأهتا عرفت املؤسسة عدة تطورات  قنواتالعرب مكلفة إبنتاج ونقل وتوزيع الكهرابء والغاز الطبيعي 

 هبيكلها التنظيمي حتسينا لطريقة التسيري لتكون يف مستوى التطور والتقدم االقتصادي على املستوى الوطين والعاملي.

غريت سونلغاز طبيعتها القانونية بتحويلها إىل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي جتاري  1991ويف سنة 

(EPIC)،  لتصبح مؤسسة ذات أسهم(SPA)،  :أصبحت  2009، ويف سنة 2002مليار دج سنة  15برأس مال

وأصبح امسها مؤسسة توزيع الكهرابء والغاز، ومت هيكلة هذه املؤسسة   الدولةمؤسسة ذات أسهم بقرار رمسي من طرف 

)مديرية توزيع الكهرابء والغاز; مصلحة  كمجمع حيتوي على العديد من الفروع حسب طبيعة النشاط الذي يقوم به كل فرع.

 . املستخدمني;(

 الكهرابء والغاز الوطنية لتوزيع املؤسسة أهدافالفرع الثاين: 

 طموحها يف عل أمههالبرية تعمل املؤسسة من أجل حتقيق العديد من األهداف ملا متتلكه من قدرات ومؤهالت ك
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 أن تصبح من بني املؤسسات اخلمس األوىل يف احلوض املتوسط يف جمال الكهرابء والغاز، معتمدة يف ذلك على: 

(WWW.SONELGAZ.DZ)  
 .التحسني والرفع من جودة خدماهتا 

 .تطبيق اجلودة يف جماالت التسيري وإدارة األعمال 

 العمل على تقليص التكاليف. 

ن خالل تنمية دمتها، ما يف خخمتلف التطورات التكنولوجية واملعرفية واستغالهلت رااتعمل املؤسسة على جمكما 

 ي.املهارات واخلربات لدى عماهلا وتعزيز رضاهم الوظيفي من أجل حتقيق األداء التنافس

 صادرقيق تنوع من أجل حتمدية تعمل جبابإلضافة لذلك تعي املؤسسة األمهية البالغة للمسائل البيئية، لذلك فهي 

 ة.ر إمكانيات ضخما اجلزائك فيهالطاقة الكهرابئية اعتمادا على املوارد املتجددة خصوصا الطاقة الشمسية اليت متتل

 الوطنية لتوزيع الكهرابء والغاز للمؤسسة اهليكل التنظيميالفرع الثالث: 

 (WWW.SONELGAZ.DZ) الوطنية سونلغاز ما يلي: للمؤسسةيضم اهليكل التنظيمي العام 

I. :جملس اإلدارة: ويضم كال من 

 وزير الطاقة 

 وزرير املالية 

 وزير مسامهات الدولة 

 ممثل عن رائسة اجلمهورية 

 املسؤول احلكومي املكلف ابلتخطيط 

II.  سة عشر ألخرى مخم هي احسب مستوايت هرمية، تضالرئيس املدير العام: يشرف على أربع مدراء فرعيني موزعني

 مديرا مركزاي كما يلي:

 املستوى األول: ويضم: .1

 .مديرية األعمال والضبط 

 .مديرية املوارد البشرية 
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 .مديرية احملاسبة واملراقبة 

 .مديرية اإلسرتاتيجية والتطوير 

 املستوى الثاين: ويضم: .2

 .مديرية التنظيم واإلعالم اآليل 

  املالية.مديرية 

 .مديرية اإلدارة العامة 

 املستوى الثالث: ويظم: .3

 .مديرية إنتاج الكهرابء 

 .مديرية نقل الكهرابء 

 .مديرية قيادة النظام الكهرابئي 

 .مديرية التوزيع 

 املستوى الرابع: ويضم: .4

 .مديرية نقل الغاز 

 .مديرية التجارة والتسويق 

 .مديرية االتصاالت الالسلكية 

  والتطوير.مديرية البحث 

 كما ويظهر اهليكل التنظيمي كما يلي:
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 ازلتوزيع الكهرابء والغ الوطنيةللمؤسسة اهليكل التنظيمي (: 08الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (WWW.SONELGAZ.DZ)املصدر: 

 لتنظيمياوهيكلها  –سكرة ب -التعريف مبديرية توزيع الكهرابء والغاز سونلغاز املطلب الثاين:

ا بسيطا هلذه نقدم عرضكرة فسستستهدف املديرية اجلهوية للتوزيع ببسنظرا لكون دراستنا كما سيأيت فيما بعد 

 .املديرية ووصفا ملختلف وظائفها

 

 

 مديرية إنتاج الكهرابء مديرية نقل الكهرابء

 مديرية اإلسرتاتيجية والتطوير مديرية احملاسبة ومراقبة التسيري

العامةمديرية اإلدارة   مديرية التنظيم واإلعالم 

 مديرية املوارد البشرية

 مديرية نقل الغاز

 جملس اإلدارة

 املدير العام

 مديرية املالية

 مديرية التوزيع

 مديرية األعمال والضبط

 مديرية االتصاالت الالسلكية مديرية البحث والتطوير

الكهرابئيمديرية قيادة النظام   

 مديرية التجارة والتسويق
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 –سكرة ب -توزيع الكهرابء والغاز سونلغازالفرع األول: تعريف مديرية 

، منذ (SONELGAZ DISTRIBUTION CENTRE)تتبع هذه املديرية فرع التوزيع للوسط 

 (WWW.SONELGAZ.DZ) املديرايت اجلهوية:إىل جانب كل من  2006

 البليدة 

 البويرة 

 املدية 

 تيزي وزو 

 اجللفة 

 ورقلة 

 الوادي 

 األغواط 

 غرداية 

 غرداية 

 إليزي 

 اتمنراست 

 م املديرية اجلهوية للتوزيع ببسكرة فروع هي:ضتو 

 مركز التوزيع بطولقة 

 مركز التوزيع أبوالد جالل 

  التوزيع بسيدي عقبةمركز 

 مركز التوزيع ببسكرة املدينة 
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ىل إ 2007 سنة ةيف هنايمشرتك يف جمال الكهرابء عن طريق شبكة وصل طوهلا  121717 املديرية ختدم

ل الغاز مرتبطني مشرتك يف جما 48760، و2006كلم مقارنة مع   86,637، أي بزايدة قدرت ب كلم  5870,873

قارنة بنفس الفرتة من م كلم  76، وهذا بزايدة قدرت ب 2007عند هناية ديسمرب  كلم  909,436بشبكة بلغ طوهلا 

 .2006سنة 

  فئات:( أصناف وكل صنف يقسم إىل03جند أن املوارد البشرية يف املديرية مقسمني إىل )كما و 

 وحيتوي فئتني: صنف اإلطارات: .1

  املصاحل.ألقسام و الوحدات ورؤساء ااملسؤولة عن اهلياكل وتضم مديري السامية وهي فئة اإلطارات 

 ات.لدراسفئة اإلطارات غري املسؤولة سلميا وهي الفئة اليت تضم املهندسني املكلفني اب 

 ويتضمن هذا الصنف فئتني مها: صنف أعوان التحكم: .2

 .فئة أعوان التحكم املؤطرين: وهي الفئة اليت تضم رؤساء الفرق ورؤساء الشعب 

 ؤطرين: كالتقنيني الرئيسيني للدراسات.فئة أعوان التحكم عرب امل 

 وحيتوي على فئة واحدة من العمال هم:  صنف أعوان التنفيذ: .3

  ريهم.يع وغالعمال الذين ينتمون ملهنة عامل مهين خمتص كالكهرابئي التوزيع وغازي التوز 

م حسب مستوايهت وزعنيعامل م 341إىل جمموعة من العمال وصل عددهم  يسهر على خدمة هذا العدد من الزابئنو 

 التنظيمية إىل: 

 67 .إطارا 

 214 .عون حتكم 

 60 .عون تنفيذ 
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 -بسكرة -ملديرية توزيع الكهرابء والغاز سونلغازاهليكل التنظيمي  الفرع الثاين: 

يف  ، وعليه نوضحسمقكلة ألي ام املو هلا وكذا املهوالوحدات املكونة التنظيمي ألي مؤسسة على األقسام  يعرب اهليكل    
 .-سكرةب -ملديرية توزيع الكهرابء والغاز سونلغازالشكل املوايل اهليكل التنظيمي 

 
 –بسكرة  -( اهليكل التنظيمي ملديرية توزيع الكهرابء والغاز09الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (WWW.SONELGAZ.DZ) املصدر:   

 هوية للتوزيعاجل ديريةامل

 

 مساعد مكلف ابلشؤون الداخلية

 مساعد مكلف ابلنزاعات القانونية

 مساعد مكلف ابإلتصال

 مساعد مكلف ابألمن

 أمانة التنسيق

مصلحة الدراسات  مصلحة االستغالل للغاز مصلحة االستغالل للكهرابء
 ومتابعة األشغال

 تجاريةمصلحة العالقات ال

مصلحة تسيري األنظمة 
 املعلوماتية

مصلحة املوارد 
 البشرية

مصلحة املالية 
 واحملاسبة

فرع الشؤون 
 العامة
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 (09رقم ) كما هو موضح يف الشكل -بسكرة -ملديرية توزيع الكهرابء والغاز سونلغاز يضم اهليكل التنظيمي

)مديرية توزيع الكهرابء والغاز;  وتتمثل يف:، املديريةالسري احلسن لنشاطات ضمان اليت تعمل على املصاحل العديد من 

 مصلحة املستخدمني;(

I. لتوزيعاجلهوية ل ديرية امل  

ئن يصاهلا إىل زابغازية وإة واليف حدود معينة بضمان توزيع الطاقة الكهرابئي ةابملؤسسة مكلف ثل قيمة اهلرممت

 اسب.املؤسسة يف أحسن الظروف ذات النوعية اجليدة ابالستمرارية يف التقييم والسعر املن

 تنسيق.مانة الأ .1

 يقوم ابلعديد من املهام نذكر منها ما يلي: املكلف ابالتصال: .2

  ملتاحةااملوجهة إىل اجلمهور والزابئن ابستعمال كل الوسائل حتضري وتنظيم املعلومات. 

 .املشاركة مع املديرية العامة يف التظاهرات التجارية 

 .اقرتاح مواضيع اإلشهار وإعالم الزابئن حسب الطبيعة احمللية 

 ربط عالقات وثيقة مع كل أنواع وسائل االتصال 

 املكلف ابلقضااي القانونية .3

  للمؤسسة يف احملكمة واجمللس القضائي.يعد املمثل القانوين 

 يتابع تنفيذ القرارات القانونية 

 أو الشكاوي  والغاز، رابءيتكفل بكل القضااي القانونية: كرفع دعوى حول التعدي على ممتلكات توزيع الكه

 ورفع الدعوة ضد املديرية من طرف الزابئن.

 دعوى قضائية(. يساعد كل األقسام يف القضااي ذات الطابع القانوين ) رفع 

 .تنظيم املعلومات القانونية وتقدميها وقت الضرورة 

 :ويقوم ابملهام التاليةاملكلف ابألمن والوقاية:  .4

  سية.للزايرات املربجمة للنشاطات التحسإعداد خمطط 
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  حتضري اجتماعات جلنة النظافة واألمن على مستوى املديريةCHS. 

  يف جمال النظافة واألمن.السهر على تطبيق كل اإلجراءات الوقائية 

 .إعداد اإلحصائيات حول حوادث الغاز والكهرابء مع املصاحل التقنية 

 يقوم ب: املكلف ابألمن الداخلي: .5

 .)املتابعة امليدانية لكل املقاييس األمنية داخل املديرية )احلراس، اجلدران 

 هتا.تقرير دوري إىل املسؤولني حول الوضعية األمنية للمديرية وخمتلف وكاال 

 .إعداد تقرير فوري بعد حدوث أي طارئ مباشر 

 .إعداد خمطط االمن الداخلي )سري جدا( ابلتعاون مع املصاحل األمنية للوالية  

II.  لتوزيع:جلهوية لديرية ااملأقسام  

 Exploitation Elee et GAZ قسم استغالل الشبكات الكهرابئية والغازية: .1

ت يام ابألشغال حتتني، القلسابقايهتم مبراقبة واستغالل الشبكات الكهرابئية والغازية، صيانة وتطوير الشبكتني 

 )الكهرابء(. TSTالتوتر 

 Etude d’Exécution et Travaux Elec et GAZ قسم الدراسات واألشغال )الكهرابء والغاز( .2

  أغلب مهامه ابمليدان، وله ثالثة مصاحل:

 .تقوم بكل ما يتعلق ابلدراسة )املوقع، املخططات(مصلحة الدراسات واألشغال:  -أ

خلاص مبقدار لتشفري ااخمطط  إنشاء الطلبات اخلاصة برخص احلفر، البناء، استقبالمصلحة السوق والربجمة:  -ب

 األشغال املرسل من مصلحة الدراسات وغريها من مهام ختص السوق والربجمة.

 االستثمار:مصلحة تسيري   -ج

 .تسيري القروض اخلاصة أبمر الدفع ومتابعة تنفيذها 

 .استقبال وإجراء األمر ابلدفع لكل فواتري املؤسسات املنفذة للمشاريع 
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 .)إنشاء عناصر اإلحصاء اخلاصة بتحقيق املشاريع ) الفيزايئية واملالية 

 .فتح وإغالق رخص الربامج 

  Division Relation Commerciales قسم العالقات اخلارجية  .3

 ني:مصلحت ا، طولقة، سيدي عقبة، أوالد جالل، وهب2، بسكرة1له مخس وكاالت جتارية: بسكرة

و التوتر املتوسط/ ) ذ MT/MPوهي مصلحة مسؤولة على نتابعة طلبات الزبون  مصلحة التقين التجاري: -أ

ى مستوى غريات علاث تإحد ذو الضغط املتوسط( وخمتلف الواثئق اخلاصة إبيصاالت جديدة لزبون جديد، أو

 ك.الشبكة، إضافة إىل فوترة كل األشغال اخلاصة بطلب الزبون اجلديد أو زبون مشرت 

 : هتتم بكل أمور الزابئن وملفاهتم ) فوترة وحتصيل الديون(.مصلحة الزابئن -ب

 ، ويقوم ب: Gestion des systémes inforatiques قسم تسيري األجهزة املعلوماتية  .4

 نة العتاد املعلومايت على مستوى املديرية واملصاحل التقنية هلا.تسيري وصيا 

 .تطوير تطبيقات املعلوماتية، طبع الفواتري الكهرابئية 

 .حتليل إحصائيات املشرتايت واملبيعات 

 ويقوم بعدة مهام امهها: قسم املالية واحملاسبة: .5

 حتضري امليزانية 

  للمديريةإعداد اجلداول البيانية حلصيلة األنشطة 

 ضمان مراقبة وحماسبة كل العمليات املالية 

 تسيري احلساابت البنكية والربيدية 

 ، ويهتم ب:Ressources Humaines  قسم املوارد البشرية .6

 .توزيع اإلطارات ابملؤسسة 

 خارجية،  اخلية أودت ) تسيري املوارد البشرية )دخول موظفني جدد، احلضور، الغياب، التكوين، الرتبصا

 العطل، األجر..((.



 -بسكرة -لكهرابء والغاز سونلغازمديرية توزيع ا حالةدراسة                            الثالثالفصل  
 

 
63 

 :Affaire Généralesقسم الوسائل العامة  .7

ج التقييم يف ماد نتائ، كاعتتنموية على أسس علمية لتطوير وظيفة املوارد البشرية اساتيوضع الس التمكني مع

 .ن العمالة شؤو حتديد احتياجات التدريب واستحقاقات التحفيز والرتقية والنقل، وكل ما يتعلق بتنمي

 الثاين: اإلطار املنهجي للبحثاملبحث 

در مصا ،صيةص الشخجمتمع وعينة البحث والوصف اإلحصائي هلا وفق اخلصائ إىلبحث يف هذا امل طرقسنت

 ث.ت البحصدق وثبات أدوا، وأساليب مجع البياانت واملعلومات واألساليب اإلحصائية املستخدمة

 املطلب األول: منهج البحث

قة للبحث أبنه طريعرف "والذي ي ابستخدام املنهج الوصفي التحليلي،من أجل حتقيق أهداف هذا البحث قمنا 

ير النتائج يحة وتصو ية صحتتناول أحداث وظواهر وممارسات موجودة ومتاحة للدراسة والقياس من خالل منهجية علم

 ها استخداما يفهج وأكثر ملنانسب احيث يعترب من أ اليت يتم التوصل إليها على أشكال رقمية معربة ميكن تفسريها"،

 لواقع،رة كما هي يف ارس الظاهنه يدويتسم املنهج الوصفي التحليلي ابلواقعية أل ،ة الظواهر اإلنسانية واالجتماعيةدراس

وحتليل  فهم لتوصل إىلجل اأ للتعبري عن الظاهرة وتفسريها منويستخدم خمتلف األساليب املناسبة من كمية وكيفية 

كهرابء ديرية توزيع الميف  ظيميء التنعلى الوالوأثرها  التسويق الداخليالظاهرة املبحوثة، ويهدف البحث إىل دراسة أبعاد 

  .-بسكرة -والغاز سونلغاز

  عينة البحث والوصف اإلحصائي هلا وفق اخلصائص الشخصية،املطلب الثاين: جمتمع 

 .الوظيفيةو شخصية أقراد اجملتمع وعينة البحث حسب املتغريات الفيما يلي سوق نتطرق إىل دراسة خصائص 

  عينة البحث:جمتمع و الفرع األول: 

، حيث أن جمتمع الدراسة -بسكرة -مبديرية توزيع الكهرابء والغاز سونلغازاألفراد العاملني  يفيتمثل جمتمع البحث 

عينة البحث أخذت بشكل عشوائي من كل املستوايت التنظيمية، أين قمنا مبسح شامل بتوزيع ، فردا( 341قد بلغ )

( 03استبانة وذلك عرب زايرات ميدانية، وبعد فحصها مت استبعاد ) 40االستمارات على الكل واسرتجاع ما مقداره 
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حصائي هو ت الصاحلة للتحليل اإلد االستبااناستباانت نظرا لعدم حتقيقها شروط اإلجابة الصحيحة، وهبذا يصبح عد

 .من جمموع االستباانت املوزعة ( %92,5بنسبة )، ( استبانة37)

 الوظيفيةو  الوصف اإلحصائي لعينة البحث وفق اخلصائص الشخصيةالفرع الثاين: 

 ة.ظيفيالو بحث حسب املتغريات الشخصية و فيما يلي سوف نتطرق إىل دراسة خصائص أفراد عينة ال

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املتغريات الشخصية والوظيفية02اجلدول رقم )

  التكرار املتغريات الشخصية والوظيفية

 اجلنس
 89,2 % 33 ذكر
 10,8 % 4 أنثى

 100 % 37 اجملموع

 العمر

 8,1 % 3 ستة 30أقل من 

 35,1 % 13 سنة 40 أقل من سنة إىل 30من 

 45,9 % 17 سنة 50أقل من سنةإىل40من 

 10,8 % 4 سنة 50 أكثر من 

 100 % 37 اجملموع

 املؤهل العلمي

 16,2 % 6 اثنوي فأقل

 37,8 % 14 تقين سامي

 32,4 % 12 ليسانس

 13,5 % 5 ماسرت أو مهندس

 0 % 0 دراسات عليا 
 100 % 37 اجملموع

 سنوات اخلربة

 5,4 % 2 سنوات 5أقل من 

 37,8 % 14 سنوات 10أقل منسنوات إىل  5من 

 16,2 % 6 سنة 15 أقل من إىل 10من 
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 (spss.v20)من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر:        

( يف حني بلغت 89,2 %، حيث بلغت نسبتهم )ذكورأن غالبية املبحوثني كانوا من  (02يظهر من اجلدول )

  اخل املؤسسةويعود هذا إىل طبيعة العمل د( من جمموع أفراد عينة الدراسة، 10,8 %) اإلانثنسبة 

 :كل التايلالل الشخعينة الدراسة حسب اجلنس من أفراد كما ميكن متثيل النتائج السابقة حول توزيع 

 سة حسب اجلنسار عينة الدأفراد (: توزيع 10الشكل رقم )

 
 (spss)من إعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات الربانمج االحصائي  املصدر:

و سنة(  50أقل من  إىل 40)ابلنسبة للسن فيتضح من اجلدول أعاله أن اغلب أفراد العينة ترتاوح أعمارهم بني و 

يف حني ، (سنة 40 أقل منإىل  30مابني )  أعمارهمترتاوح  (% 35,1)يف حني أن نسبة ( % 45,9)ذلك بنسبة 

89.2 %

10.8%

ذكر

أنثى

 40,5 % 15 سنة فأكثر 15من 

 نوع الوظيفة

 100 % 37 اجملموع
 59,5 % 22 إداري

 24,3 % 9 تقين

 5,4 % 2 عون أمن

 10,8 % 4 أخرى

 100 % 37 اجملموع
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 أقل أعمارهم ألفراد كانت   (% 8,1)نسبة أخريا و  ،سنة 50 من أكثرأعمارهم ألفراد  ةراجع (% 10,8)جند أن نسبة 

أن املديرية تعتمد على فئة الشباب كما تويل  ، أياألعمار متوسطي هم العاملني معظم أن يف يدل وهذا، سنة 30من 

 . اهتمام بذوي اخلربة

 ايل:التلشكل الل اخكما ميكن متثيل النتائج السابقة حول توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر من 

 سة حسب العمرار يع أفراد عينة الد(: توز 11الشكل رقم )

 
 (spss)من إعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات الربانمج االحصائي املصدر: 

 

حيث بلغت  امي،ة تقين سشهاد محلةأما ابلنسبة ملتغري املؤهل العلمي للمبحوثني فنالحظ أن أغلبية العينة من 

، يف حني  ليسانسدة ( من محلة شها% 32,4 (، مقابل )% 37,8) تقين سامي الشهادةهذه احلاصلني على  نسبة

، و محلة شهادة املاسرت املهندسني من (%13,5نسبة ) تليها ،(%16,2)حاملي شهادة البكالوراي فأقل كانت نسبة 

 العاملني من جيدة نسبة أن على يدل مما .(%0)فكانت لفئة الدراسات العليا املتخصصة و اليت قدرت بــ اقل نسبة  أما

 االستبيان على اإلجابة عن فضال سليمبشكل  مهامهم أداء من متكنهم جيدة علمية خبلفية يتمتعون الدراسة عينة يف

  . وأدق أفضل بشكل

 

8..1%

35.1%

45.9%

10.8%

سنة30أقل من  سنة40سنة إلى أقل من 30من 

سنة50إلى أقل من 40من  سنة50أكثر من 
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 لشكل التايل:ن خالل اعلمي متوزيع أفراد عينة الدراسة حسب املؤهل الكما ميكن متثيل النتائج السابقة حول 

 سة حسب املؤهل العلمي: توزيع أفراد عينة الدرا(12الشكل رقم )

 
 (spss)من إعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات الربانمج االحصائي  املصدر:

 

و ، ةسن 51 من أكثر ( منهم خربهتم%40,5املبحوثني جند أن ) وعند التدقيق يف سنوات اخلربة لدى

ن ( م%16,2جند أن ) سنوات(، يف حني 10قل من إىل أ 5( من املبحوثني  تقع خربهتم يف اجملال )من 37,8%)

(  وات فأقلسن 5لغت خربهتم )بسنة(، أما األفراد الذين  15إىل اقل من  10تقع خربهتم ضمن اجملال )من املبحوثني 

  السن.ملؤسسة مع متغريهذا ما يتماشى وطبيعة اأفراد عينة البحث، و ( من جمموع %5,4) بــ فقد حددت نسبتهم

 لشكل التايل:ن خالل اربة مكما ميكن متثيل النتائج السابقة حول توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات اخل

 

 

 

 

 

 

16.2%

37.8%

32.4%

13.5%

%0 

ثانوي فأقل تقني سامي ليسانس ماستر أو مهندس دراسات عليا
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 سنوات اخلربةسة حسب ار (: توزيع أفراد عينة الد13الشكل رقم )

 
 (spss)من إعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات الربانمج االحصائي  املصدر:

 

اد وظائفهم إدارية، تليها ( من األفر %59,5ما فيما خيص نوع الوظيفة، فنالحظ من خالل اجلدول أنه بنسبة )أ

قل نسبة  (، وأ%5,4)يف حني أن أعوان األمن بلغت نسبتهم ( ختص أفراد يشغلون وظائف تقنية، %24,3نسبة )

 .( ختص الوظائف األخرى%10,8كانت )

 شكل التايل:خالل ال فة منكما ميكن متثيل النتائج السابقة حول توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع الوظي

 

 

 

 

 

 

 

5.4%

37.8%

16.2%

41.5%

سنوات5اقل من  سنوات10سنوات غلى اقل من 5من 

سنة15سنوات الى اقل من 10من  فأكثر15من 
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 سة حسب نوع الوظيفةار (: توزيع أفراد عينة الد14الشكل رقم )

 
 (spss)من إعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات الربانمج االحصائي  املصدر:

 

 خدمةاملست مصادر وأساليب مجع البياانت واملعلومات واألساليب اإلحصائيةاملطلب الثالث: 

 نتناول يف هذا املطلب كل من مصادر وأساليب البياانت وهذا كما يلي:

 وأساليب مجع البياانت واملعلومات مصادرالفرع األول: 

  اعتمد هذا البحث على نوعني أساسيني من البياانت:

  البياانت األوليةأوال:  

غها وحتليلها مث تفري ة، ومنمت احلصول عليها من خالل تصميم استبانة وتوزيعها على عينة من جمتمع الدراس  

االختبارات  وابستخدام اإلحصائي Spss.V20 (Statistical package for Social Science) ابستخدام برانمج

 ث.اإلحصائية املناسبة هبدف الوصول إىل الدالالت ذات قيمة، ومؤشرات تدعم موضوع البح

 

59.5 %

24.3 %

5.4%

10.8%

إداري تقني عون امن أخرى
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 البياانت الثانويةاثنيا: 

 وسائل اجلامعية نية والر لكرتو مت احلصول عليها من خالل مراجعتنا للكتب والدورايت واملنشورات الورقية واإل 

ل اللجوء الواهلدف من خ لبحث،اامللتقيات واملقاالت املتعلقة ابملوضوع قيد البحث، واليت ساعدتنا يف مجيع مراحل 

أخذ تصور عام  ت، وكذلكدراساسس والطرق السليمة يف كتابة الللمصادر الثانوية يف هذا البحث، هو التعرف على األ

 عن آخر املستجدات اليت حدثت وحتدث يف جمال حبثنا احلايل.

ة األولي صورهتا  صممت يفسة واليتهلذه الدرا األولية البياانتو  املعلوماتمتثل االستبانة املصدر الرئيسي جلمع 

 التايل: لى النحوبانة عالصلة مبوضوع الدراسة، وقد مت إعداد االستبعد اإلطالع على الدراسات السابقة ذات 

 .إعداد استبانه أولية من أجل استخدامها يف مجع البياانت واملعلومات 

  من أجل اختبار مدى مالئمتها جلمع البياانت. ةاملشرفعرض االستبانة على  

  ةراه املشرفتتعديل االستبانة بشكل أويل حسب ما. 

 ديل وحذف ما رشاد وتعواإل مت عرض االستبانة على جمموعة من احملكمني والذين قاموا بدورهم بتقدمي النصح 

 . (01) انظر للملحق رقم  يلزم

  بياانت الالزمة للدراسة.التوزيع االستبانة على مجيع أفراد العينة جلمع 

 ( 02)انظر امللحق رقم   كما يلي:  حماور 3ستبانة إىل وقد مت تقسيم اال

 فقرات. (5املتعلقة بعينة الدراسة وتتكون من )والوظيفية البياانت الشخصية  احملور األول:

 لتدريب( عبارات 06(إىل:  متقسحيث ، ( عبارة33املختلفة وتتضمن ) وأبعاده التسويق الداخليخاص  احملور الثاين:

( عبارات 06دعم اإلداري و )( لل04( للتحفيز، )06لفرق العمل، )( عبارات 05(، لتمكني العاملني( 06( ،العاملني

 .لالتصال الداخلي

( 4) لوالء العاطفيارات بعد ا، حبيث بلغ عدد عب( عبارة12ويتضمن ) الوالء التنظيميخاص مبتغري  الثالث احملورو 

 .( عبارات4) ارياملعيالوالء ( عبارات، يف حني بلغ عدد عبارات بعد 4) الوالء املستمرعبارات، وبعد 
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حبيث كلما اقرتبت  ،ماسي( و الذي يدعى بسلم ليكرت اخل5إىل  1وقد مت اعتماد مقياس لإلجابة يرتاوح من )

 ( كلما كانت املوافقة بشكل أكرب.5اإلجابة من )

 األساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل البياانتالفرع الثاين: 

، وذلك التحليليو وصفي لإلجابة على أسئلة البحث واختبار صحة فرضياته، مت استخدام أساليب اإلحصاء ال

 (:Spss.V20)ابستخدام برانمج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

ث وإظهار (: وذلك لوصف جمتمع البحDescriptive Statistic Measuresمقاييس اإلحصاء الوصفي ) .1

ات البحث يب متغري وترت واإلجابة على أسئلة البحث اد على النسب املئوية والتكرارات،خصائصه، ابالعتم

 حسب أمهيتها ابالعتماد على املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية.

 دار.صالحية النموذج لالحن(: لقياس مدى Analysis of varianceحتليل التباين لالحندار) .2

ب تدريتقلة اآلتية: )وذلك الختبار أثر املتغريات املس(: Sample Regressionحتليل االحندار البسيط ) .3

الوالء و تغري التابع وهعلى امل (اخليالعاملني، متكني العاملني، فرق العمل، التحفيز، الدعم اإلداري، االتصال الد

 .التنظيمي

التوزيع الطبيعي  من (: ألجل التحققKurtosis( ومعامل التفلطح )Skewnessاختبار معامل االلتواء )  .4

 (.Normal Distributionللبياانت )

 داة البحث.": وذلك لقياس ثبات أ Cronbach’s Csefficient Alphaمعامل الثبات "ألفا كرونباخ: .5

 معامل صدق احملك: وذلك لقياس صدق أداة البحث.  .6

 واختبار التوزيع الطبيعي صدق وثبات أداة البحث )االستبانة(املطلب الرابع: 

 كما يلي:  هتا وهذاة ثباسنحاول يف هذا املطلب دراسة الصدق الظاهري وصدق احملك ألداة الدراسة، وكذلك دراس
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 صدق أداة البحث )صدق االستبانة(الفرع األول: 

تضمن قياسها، فهي ت( قدرة االستبانة على قياس املتغريات اليت صممت لValidityيقصد بصدق األداة ) 

 جله.ألصممت  موهنا يتفق مع الغرض اليتابملتغريات اليت تعمل على قياسها، وأن مضفقرات ذات صلة 

 وللتحقق من صدق االستبانة املستخدمة يف البحث مت دراسة نوعني من الصدق:

     صدق احملتوى أو الصدق الظاهري:أوال: 

حملكمني ئة من اا على هيعرضهمث  ،التأكد من أهنا ختدم أهداف البحثللتحقق من صدق حمتوى أداة البحث و  

ا النظر يف ليهم أيضإطلب ، و بسكرةحممد خيضر الذين يعملون يف جامعة  ،دمييني املختصني يف جمال اإلدارةمن األكا

و أي اإلخراج أغوية و ياغة اللى الصمشوليتها، وتنوع حمتواها وتقومي مستو حيث عدد العبارات و  مدى كفاية أداة البحث من

 ا.كم الزمه احملروهنا مناسبة فيما يتعلق ابلتعديل أو التغيري أو احلذف وفق ما يرامالحظات أخرى ي

كيم يئة التحآراء هو  وصياتتجرت التعديالت يف ضوء أاحاهتم و وقامت الطالبة بدراسة مالحظات احملكمني واقرت 

 حتقيقا ألهداف البحث.لتصبح اإلستبانة أكثر فهما و 

الظاهري وصدق  بة الصدقمبثا طلوبة هوإجراء التعديالت املمبالحظات احملكمني و بة أن األخذ قد اعتربت الطالو 

 بذلك اعتربت الطالبة أهنا صاحلة لقياس ما وضعت له. حمتوى األداة و 

 :صدق احملكاثنيا: 

ما هو كذلك  و خ" رونبا ي ملعامل الثبات "ألفا كمت حساب معامل صدق احملك من خالل أخذ اجلذر الرتبيع 

الدراسة،   على صدق أداة يدلما ( وهو 0,977ما قيمته ) بلغ معامل الصدق الكليإذ . ( 03) اجلدول رقمموضح يف 

لبحث هي ت أداة ان مجيع عباراهبذا ميكننا القول أ، الوالء التنظيمي( كمعامل صدق لعبارات حمور 0,857يف مقابل )

  غراض مناسب ألو جدا  أن معامل الصدق الكلي ألداة البحث هو معامل مرتفعو بذلك ف صادقة ملا وضعت لقياسه

هذا  ة ألهدافمناسبو برية جدا ككما نالحظ أيضا أن مجيع معامالت الصدق حملاور البحث    ،وأهداف هذا البحث

 البحث .
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     ):Reliability(البحث داة أثبات : الفرع الثاين

متشاهبة ابستخدام األداة ج متقاربة لو كرر البحث يف ظروف النتائج أو نتائويقصد هبا مدى احلصول على نفس 

 coefficient alpha" لفا كرونباخ"البحث ابستخدام معامل الثبات "أ أداة ثبات ويف هذا البحث مت قياس نفسها،

cronbach’s"،  كما يلي:فأكثر، حيث كانت النتائج   ( 0.60)الذي حيدد مستوى قبول أداة القياس مبستوى 

 (: نتائج معامالت الثبات والصدق03جدول رقم )

 عدد العبارات احملاور
معامل الثبات"ألفا  

 معامل الصدق كرونباخ"

 0,983 0,967 33 التسويق الداخلي
 0,857 0,736 12 الوالء التنظيمي

 0,977 0,956 45 ـــــارات                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلعبــامجيــــــــــــــــــــــــع    

    (spss.v20)من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج  املصدر:

( 0,956بلغت قيمته ) لفا كرونباخ"االتساق الداخلي "أيتبني أن معامل ثبات ( 03من خالل اجلدول رقم )

( 0,967) خ"ا كرونبا مل "الفحيث بلغت قيمة معا ،لك كانت القيمة حملاور الدراسة وأبعادهاوكذ ،وهي قيمة مرتفعة

، وهو التنظيميالوالء عبارات حمور ل( ابلنسبة 0,736يف املقابل ماقيمته ) ،كذلك  التسويق الداخليابلنسبة لعبارات حمور 

 ثلة.ى حتت ظروف ممامرة أخر  ادهتاعإ وي نفس النتائج إذا مت استخدامها أهنا تعطأي أ ،ما يدل على أن االستمارة اثبتة

 اختبار التوزيع الطبيعيالفرع الثالث: 

خنترب التوزيع خنتـرب التوزيـع أوال أن أوال أن حمل الدراسة البد حمـل الدراسـة البـد   ملؤسسةملؤسسـةاباب  الوالء التنظيميالـوالء التنظيمـيومستوى ومسـتوى   التسويق الداخليالتسـويق الـداخليقبل التطرق ملستوى قبل التطرق ملستوى 

بار الفرضيات وسنقوموهــو ضــروري يف حالــة اختبــار الفرضــيات وســنقوم  الطبيعي ملتغريات الدراسة،الطبيعــي ملتغــريات الدراســة، لة اخت تواء حبســابه مــن خــالل معامــل االلتــواء   وهو ضروري يف حا لتفلطح والــتفلطح حبسابه من خالل معامل االل وا

((kurtosis   و و(skewness ( ومن بني الدراسات يف هذا اجملال جند دراسـات تقـول أن ، ( ومن بني الدراسات يف هذا اجملال جند دراسات تقول أن ،Skewness جيـب أن تكـون ) جيب أن تكون )

بني  حمصـــــــورة بـــــــني   صورة  ـــــــني( ( Kurtosis[ و )[ و )  33, ,   -33حم بنيحمصـــــــورة ب صورة  قول أن [، بينمـــــــا جنـــــــد دراســـــــات أخـــــــرى تقـــــــول أن   1010, ,   -1010      حم خرى ت سات أ جند درا ما        [، بين



 -بسكرة -لكهرابء والغاز سونلغازمديرية توزيع ا حالةدراسة                            الثالثالفصل  
 

 
74 

((Skewnessجيب أن تكون حمصورة بني )جيب أن تكون حمصورة بني )      11, ,   -11  (و ](و ]Kurtosis  حمصورة بـني )  حمصورة بني )تطابق نتائج تطـابق نتـائج يف حني يف حـني   [،[،33, , -33

 ..الثانيةالثانيةدراستنا الدراسة دراستنا الدراسة 

ت الدراسة مع ت الدراسـة مـع من متغريامـن متغـريا  حساب قيمة االلتواء والتفلطح لإلجاابت حول الفقرات املكونة  لكل متغريحساب قيمة االلتواء والتفلطح لإلجاابت حـول الفقـرات املكونـة  لكـل متغـريوفيما يلي وفيما يلي 

 األخذ بعني االعتبار أن تدرج املقياس املستخدم يف الدراسة هو سلم ليكارت.األخذ بعني االعتبار أن تدرج املقياس املستخدم يف الدراسة هو سلم ليكارت.

  (: معامالت االلتواء والتفلطح ملتغريات الدراسة04اجلدول رقم )

    (spss.v20الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج  اعداد)من  املصدر:

       بعادها كانت حمصورة بنيأن معامالت االلتواء ملتغريات الدراسة مبختلف أ( يتضح 04من خالل اجلدول )

وابلتايل فمتغريات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي ونتأكد من ذلك أيضا من خالل معامالت   0,579-]و  [ 0,464

  Statistiques descriptives   
دىناحلد األ املتغريات علىاحلد األ   Skewness Kurtosis 

ألبعادا  اخلطأ املعياري اإلحصائيات اخلطأ املعياري اإلحصائيات اإلحصائيات اإلحصائيات 

 0,759 0,068 0,388 0,579- 5,00 1,17 تدريب العاملني

 0,759 0,729- 0,388 0,345- 4,17 1,33 متكني العاملني

 0,759 0,905- 0,388 0,064- 5,00 1,00 فرق العمل

 0,759 0,834- 0,388 0,257- 4,50 1,00 التحفيز

 0,759 0,758- 0,388 0,292- 4,00 1,00 الدعم اإلداري

 0,759 0,340- 0,388 0,566- 4,17 1,00 االتصال الداخلي

 0,759 0,555- 0,388 0,250- 4,12 1,09 التسويق الداخلي

 0,759 0,374- 0,388 0,353- 4,25 1,25 الوالء العاطفي

 0,759 0,391 0,388 0,097- 5,00 1,00 الوالء املستمر

 0,759 0,375 0,388 0,464 5,00 1,75 الوالء املعياري

 0,759 0,688 0,388 0,473- 4,25 1,58 الوالء التنظيمي



 -بسكرة -لكهرابء والغاز سونلغازمديرية توزيع ا حالةدراسة                            الثالثالفصل  
 

 
75 

إىل أن هذا األخري راسات حيث تشري بعض الد،  0,905-]و0,688  [( اليت كانت حمصورة بنيkurtosisالتفلطح )

 بني احمصور كون ب أن يجيإىل أنه  الدراسات األخرى األوىل تشري ، يف حني[ 10،  - 10  كون حمصور بني جيب أن ي

 3- ،3]. 

 : عرض نتائج الدراسة وحتليلها واختبار الفرضياتاملبحث الثالث

 ساؤالت الدراسةابة عن تاإلج نتناول يف هذا املبحث كل من التحليل اإلحصائي الوصفي للبياانت والذي يتم فيه

(( إلجاابت 05املوضح يف اجلدول رقم ) 3 -1ابستخراج املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري )على مقياس ليكارت 

ات ار مستوى متغري ، واختبيلتنظيموالوالء ا التسويق الداخليأفراد عينة البحث عن عبارات االستبانة املتعلقة مبحوري 

وأخريا نتائج الدراسة  R squareمل ، ونتطرق إىل اختبار األثر بني متغريات الدراسة ابستخدام معااملديريةالدراسة يف 

 .واقرتاحاهتا

ز االغهرابء و وزيع الكت ريةعاملني مبديمستوى الوالء التنظيمي لدى اللي و التسويق الداخ تطبيقلتحديد مدى و 

يتم سو ونة لكل بعد، رات املكللفقو عام  االحنراف املعياري ألبعاد الدراسة بشكل، قمنا حبساب املتوسط احلسايب و  بسكرة

 التعامل معها لتفسري البياانت الناجتة على النحو التايل:

 (: مقياس ليكارت للحكم على إجاابت األفراد05جدول رقم )

 درجات املوافقة احلسايبفئات املتوسط 

 منخفضة (1 - 2,32)

 متوسطة (2,33 – 3,66) 

 مرتفعة (3,67 – 5)

 )من اعداد الطالبة ابالعتماد على الدراسات السابقة(املصدر: 
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  التسويق الداخلير حتليل فقرات حمو : املطلب األول

 التساؤل التايل:ذلك من خالل طرح يتم حتليل  و

 ؟ -بسكرة -ونلغازمديرية توزيع الكهرابء والغاز سيف  التسويق الداخلي مدى تطبيقما : السؤال األول

 لإلجابة على هذا السؤال سوف نقوم بتحليل النتائج املوضحة يف اجلدول املوايل.

النسبية إلجاابت أفراد عينة البحث عن (: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية 06اجلدول رقم )

 .التسويق الداخلير عبارات حمو 

املتوسط  البعد الرقم
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

األمهية 
 النسبية

مستوى 
 القبول

 حمايد 1 848730, 3,3514 تدريب العاملني .1 
 متوسط 1 1,144 3,57 فريهاى تو عل هتتم املؤسسة بتحديد االحتياجات التكوينية وتعمل 1

 متوسط 4 1,045 3,27 يستفيد مجيع عاملي املؤسسة من دورات تكوينية 2

 متوسط 6 1,068 3,16 تضع املؤسسة برانجما تكوينيا واضحا 3

 متوسط 5 1,023 3,19 ةوينيلتكاتقييم املؤسسة درجة استفادة عامليها من الدورات  4

 متوسط 2 0,961 3,49 تنظم املؤسسة دورات تكوينية بشكل مستمر 5

6 
نه ألى تنظر املؤسسة إىل تدريب وتطوير العاملني لديها ع

 استثمار وليس تكلفة
3,43 0,959 3 

 متوسط

 متوسط 3 827710, 3,0090 متكني العاملني .2 

 متوسط 1 1,089 3,38 تشجع املؤسسة العاملني على حتمل املسؤولية 7

8 
ي الذ هداجلتتعاون املؤسسة مع مجيع العاملني بغض النظر عن 

 يبذلونه
3,14 1,110 2 

 متوسط

9 
يف  اركةملشاتعطي املؤسسة احلرية للعاملني فيها وتشجعهم على 

 اختاذ القرارات
2,81 1,050 5 

 متوسط

 متوسط 3 0,815 3,05 وظيفيةم الارهتناقش املؤسسة مع العاملني متطلبات إجنازهم ألدو  10
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 متوسط 4 1,010 2,92 املخولة له تدعم املؤسسة ممارسة كل فرد للصالحيات 11

ند عية حترص املؤسسة على ضرورة تكافؤ السلطة مع املسؤول 12
 تفويض بعض الصالحيات

 متوسط 6 1,011 2,76

 متوسط 2 0,97485 3,1459 فرق العمل .3 

 متوسط 3 1,041 3,16 تشجع املؤسسة العاملني على العمل بروح الفريق 13

 متوسط 1 1,065 3,24 ابملؤسسةتسود روح العمل اجلماعي  14

 متوسط 2 1,090 3,24 مينهتشجع املؤسسة العاملني على تبادل اخلربات فيما ب 15

 متوسط 4 1,022 3,11 هميعمل العاملون يف شكل فرق عمل لتحسني مستوى أدائ 16

 متوسط 5 1,142 2,97 لهتتم املؤسسة بتوطيد العالقات اإلنسانية يف العم 17

 متوسط 1 0,93940 2,8018 التحفيز 

 متوسط 5 1,056 2,68 تشعرين املؤسسة أبنين أحد أهم عوامل جناحها 18

 متوسط 2 1,153 2,95 هتتم املؤسسة بشكل كبري بشكاوي العاملني 19

ذه هها يستفيد مجيع عاملي املؤسسة من احلوافز اليت تقدم 20
 األخرية سواء كانت مادية أو معنوية

 متوسط 1 1,211 3,08

 متوسط 6 1,132 2,68 يتسم نظام التحفيز ابملؤسسة ابلعدالة واملوضوعية 21

 متوسط 3 1,071 2,73 توفر املؤسسة بيئة عمل حمفزة للعاملني 22

 متوسط 4 1,127 2,70 يد.شكل جي بأتلقى املدح والثناء من املسؤول املباشر عند إجناز عمل 23

 متوسط 3 0,86830 2,6959 الدعم اإلداري 

 متوسط 1 1,134 2,78 ملهمال عجم أتخذ املؤسسة بعني االعتبار اقرتاحات عامليها يف 24

لني لعاملية حترص املؤسسة على توفري برامج الرفاهية االجتماع 25
 مثل )املواصالت، التعليم(

 متوسط 3 1,184 2,65

 متوسط 2 1,002 2,68 يتمتع العاملون بعالقات جيدة مع الرؤساء 26
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 متوسط 2 1,002 2,68 ئفهماملؤسسة الدعم الكايف لعامليها للقيام بوظاتقدم  27

 متوسط 2 0,84425 2,7838 االتصال الداخلي 

 متوسط 4 1,126 2,81 يهافال تتبىن املؤسسة وسائل اتصال حديثة يف أتدية األعم 28

 متوسط 3 0,918 2,86 لنيلعامم اتساهم قنوات االتصال الداخلية يف تقريب آراء وقي 29

اخل دنهم بي ال جيد العاملني صعوبة يف تبادل املعلومات يف ما 30
 املؤسسة

 متوسط 1 0,924 2,92

 متوسط 2 1,149 2,89 عملهمقة بتعلتوفر املؤسسة كل املعلومات الكافية لعامليها امل 31

 متوسط 5 0,976 2,78 تتميز التعليمات واإلجراءات يف املؤسسة ابلوضوح 32

هتم شغاالان يستطيع العاملون الوصول إىل اإلدارة العليا لطرح 33
 بسهولة

 متوسط 6 1,144 2,43

 متوسط  0,74336 2,9754 التسويق الداخلي ككل 

 (spss.v20)من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج  املصدر:

 ما يلي:ستخلص ن (06)من خالل اجلدول رقم 

من حيث  األولجاء ابلرتتيب  "تدريب العاملني"( نالحظ أن بعد 06من خالل اجلدول ) :تدريب العاملني .1

( 3,35إذ بلغ املتوسط احلسايب لإلجاابت عن هذا البعد )، األمهية النسبية املعطاة له من قبل عينة البحث

 – 3,66)الثالثي  ليكارت مقياسمن فئات  الثانيةهو متوسط يقع ضمن الفئة و  (،0,84ابحنراف معياري )

اجتاهات  كانت  أفراد عينة البحث كما نالحظ أن،  حنو القبول املتوسطاآلراء  أن شري إىليالذي و ،  (2,33

، (3,57)و  (3,27)حيث تراوحت املتوسطات احلسابية بني على كل عبارات هذا البعد، آراءهم متوسطة 

بربامج تدريبية كافية من طرف اإلدارة وعدم وضع خطط تدريبية، وكذا عدم  اوهذا راجع لكون العاملني مل حيضو 

 مجيع مستلزمات العملية التدريبية، وبتايل عدم وجود تدريب فعال. توفري

من حيث  الثالثجاء ابلرتتيب  "متكني العاملني"( نالحظ أن بعد 06من خالل اجلدول ) :كني العاملنيمت .2

( 3,00األمهية النسبية املعطاة له من قبل عينة البحث، إذ بلغ املتوسط احلسايب لإلجاابت عن هذا البعد )
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 – 3,66)الثالثي  ليكارتمن فئات مقياس  الثانيةوهو متوسط يقع ضمن الفئة (، 0,82ابحنراف معياري )

ت اهاجتا كانت   نالحظ أن أفراد عينة البحثكما حنو القبول املتوسط،  اآلراء  شري إىل أنيوالذي ،  (2,33

،  (2,76)و  (3,38) حيث تراوحت املتوسطات احلسابية بني عبارات هذا البعد، كل  على متوسطةآرائهم 

وعدم منحهم الصالحيات الكافية اليت  ابلشكل الكايفوهذا يعود لعدم مشاركة العاملني يف اختاذ القرارات 

  على النحو أفضل يف كل أجزاء املؤسسة.متكنهم من القيام أبعماهلم 

مهية لثاين من حيث األجاء ابلرتتيب ا "لفرق العم" ( نالحظ أن بعد06من خالل اجلدول ) :فرق العمل .3

( ابحنراف 3,14لبعد )اهذا  النسبية املعطاة له من قبل عينة البحث، إذ بلغ املتوسط احلسايب لإلجاابت عن

،  (2,33 – 3,66)ثي الثال من فئات مقياس ليكارت الثانيةوهو متوسط يقع ضمن الفئة (، 0,97معياري )

ائهم ات آر هاجتاكانت حث  ، كما نالحظ أن أفراد عينة البحنو القبول املتوسطاآلراء  شري إىل أنيوالذي 

وهذا ، (2,97) و (3,24)على كل عبارات هذا البعد، حيث تراوحت املتوسطات احلسابية بني  متوسطة

 .مع العاملني األفكار تبادلراجع لكون اإلدارة مل تشجع على العمل اجلماعي ابلشكل الكايف وكذا مل هتتم ب

نسبية ن حيث األمهية الم األولجاء ابلرتتيب " زالتحفي"( نالحظ أن بعد 06من خالل اجلدول )التحفيز:  .4

( ابحنراف معياري 2,80عد )املعطاة له من قبل عينة البحث، إذ بلغ املتوسط احلسايب لإلجاابت عن هذا الب

والذي ،  (2,33 – 3,66)الثالثي  من فئات مقياس ليكارت الثانيةوهو متوسط يقع ضمن الفئة (، 0,93)

على  متوسطة  ت آرائهماجتاها كانت، كما نالحظ أن أفراد عينة البحث  حنو القبول املتوسطاآلراء  شري إىل أني

يعود هذا لضعف ، و (2,68( و )3,08، حيث تراوحت املتوسطات احلسابية بني )كل عبارات هذا البعد

 واي.و معنتشجيع اإلدارة للعمال وعدم حتفيزهم ابلشكل الكايف، سواء كان حتفيزا ماداي أ

من حيث  لثجاء ابلرتتيب الثا "الدعم اإلداري"( نالحظ أن بعد 06اجلدول )من خالل الدعم اإلداري:  .5

( 2,69األمهية النسبية املعطاة له من قبل عينة البحث، إذ بلغ املتوسط احلسايب لإلجاابت عن هذا البعد )

 – 3,66)الثالثي  من فئات مقياس ليكارت الثانيةوهو متوسط يقع ضمن الفئة  (،0,86ابحنراف معياري )

كانت اجتاهات ، كما نالحظ أن أفراد عينة البحث  حنو القبول املتوسطاآلراء  شري إىل أنيوالذي ،  (2,33

 ،(2,65( و )2,78حيث تراوحت املتوسطات احلسابية بني )على كل عبارات هذا البعد، آرائهم متوسطة 
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الوظيفية ابلشكل الكايف، ومل تتح دارة مل تشجع العمال على التطوير الوظيفي والرتقيات ويفسر هذا بكون اإل

 الفرصة للعاملني ألجل املسامهة واملشاركة يف اختاذ القرارات اليت هتم مستقبل املؤسسة.

ن مء ابلرتتيب الثاين جا "االتصال الداخلي"( نالحظ أن بعد 06من خالل اجلدول )االتصال الداخلي:  .6

ذا البعد هاابت عن لإلج حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل عينة البحث، إذ بلغ املتوسط احلسايب

ثي الثال اس ليكارتمن فئات مقي الثانيةوهو متوسط يقع ضمن الفئة (، 0,84( ابحنراف معياري )2,78)

 كانتلبحث  ، كما نالحظ أن أفراد عينة املتوسطالقبول احنو اآلراء  شري إىل أنيوالذي ،  (2,33 – 3,66)

و  (2,92 )ابية بنيحيث تراوحت املتوسطات احلسعلى كل عبارات هذا البعد، اجتاهات آرائهم متوسطة 

ني الطرفني  بالتفاهم لثقة و ، ويعود هذا لعدم توفر املعلومات الكافية حول نشاطات املؤسسة، وقلة ا(2,43)

 فعالية االتصال.يل نقص اوابلت

 لغاملتغري باابت عن هذا ( نالحظ أن املتوسط احلسايب لإلج06من خالل اجلدول ): ككل  التسويق الداخلي .7

ثي الثال اس ليكارتمن فئات مقي الثانية(، وهو متوسط يقع ضمن الفئة 0,74( ابحنراف معياري )2,97)

  ينة البحثع، كما نالحظ أن أفراد بول املتوسطالقحنو  اجتهت اآلراء شري إىل أنيوالذي  ،(2,33 – 3,66)

( 2,43) ابية بنيات احلس، حيث تراوحت املتوسطاملتغريعلى كل عبارات هذا كانت اجتاهات آرائهم متوسطة 

ديرية توزيع طة يف مجة متوسيعين هذا أن التسويق الداخلي مطبق وموجود أببعاده املدروسة وبدر ، و (3,57و )

 .-بسكرة -ونلغازالكهرابء والغاز س

  الوالء التنظيمير حتليل فقرات حمو : املطلب الثاين

 ذلك من خالل طرح التساؤل التايل:يتم حتليل و 

 ؟ -سكرةب -زز سونلغاء والغاديرية توزيع الكهرابمبمستوى الوالء التنظيمي لدى العاملني  وما ه السؤال الثاين:

 النتائج املوضحة يف اجلدول املوايل.لإلجابة على هذا السؤال سوف نقوم بتحليل 
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(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية و األمهية النسبية إلجاابت أفراد عينة البحث عن 07اجلدول رقم )

 .الوالء التنظيميعبارات حمور 

 املتوسط احلسايب البعد الرقم
 االحنراف
 املعياري

األمهية 
 النسبية

مستوى 
 القبول

 متوسط 2 0,76161 3,1689 العاطفيالوالء  .1 

ما كها  يصعب علي االلتحاق مبؤسسة جديدة واالنتماء إلي 1
 هو احلال مع هذه املؤسسة

 متوسط 4 1,142 2,97

 متوسط 2 1,226 3,32 ال أتنازل عن عملي للعمل مبؤسسات أخرى 2

أستمتع ابحلديث عن عملي مع أصدقائي خارج نطاق  3
 العمل

 متوسط 3 1,247 3,00

 متوسط 1 1,139 3,38 أعترب نفسي عضو بناء وفعال يف هذه املؤسسة 4

 متوسط 3 0,81125 3,1081 الوالء املستمر .2 

ول حلصأشعر ابخلوف من ترك العمل يف املؤسسة لصعوبة ا 7
 على عمل آخر

 متوسط 4 1,273 2,86

فكر  أأشعر أن لدي خيارات حمددة يف إجياد عمل، لذا ال 8
 العمليف ترك 

 متوسط 2 1,151 3,19

 متوسط 1 1,096 3,49 أحب البقاء واالستمرار يف عملي 9

 متوسط 3 0,936 2,89 سبةفرص العمل املتاحة يف املؤسسات األخرى غري منا 10

 متوسط 1 0,78974 3,3784 الوالء املعياري .3 

لعمل يف هذه ايدفعين لالستمرار يف  أشعر اباللتزام األخالقي 13
 املؤسسة

 متوسط 1 1,063 3,62

ضل أف أعتقد أن االستمرار يف وظيفة واحدة مدى احلياة 14
 للعامل

 متوسط 4 1,213 2,97

 متوسط 2 1,040 3,59 قيخالأأعتقد أن ترك العمل احلايل دون مربر تصرف غري  15

 متوسط 3 1,180 3,32 هبا عملأشعر ابالعتزاز عندما أحتدث عن املؤسسة اليت أ 16



 -بسكرة -لكهرابء والغاز سونلغازمديرية توزيع ا حالةدراسة                            الثالثالفصل  
 

 
82 

 متوسط  0,58013 3,2185 الوالء التنظيمي ككل 

          (spss.v20)من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج  املصدر:

 نستخلص ما يلي: (07)من خالل اجلدول رقم 

جاء ابلرتتيب الثاين من حيث  "الوالء العاطفي"( نالحظ أن بعد 07من خالل اجلدول ): الوالء العاطفي .1

( 3,16األمهية النسبية املعطاة له من قبل عينة البحث، إذ بلغ املتوسط احلسايب لإلجاابت عن هذا البعد )

 – 3,66)الثالثي  من فئات مقياس ليكارت الثانيةوهو متوسط يقع ضمن الفئة (، 0,81ابحنراف معياري )

كانت اجتاهات ، كما نالحظ أن أفراد عينة البحث  القبول املتوسطحنو اآلراء  شري إىل أنيوالذي ،  (2,33

، (2,97( و )3,38حيث تراوحت املتوسطات احلسابية بني )، على كل عبارات هذا البعدآرائهم متوسطة 

 االندماج واملشاركة داخل املؤسسة اليت يعملون هبا. االرتباط العاطفي وشعور العاملني بضعفلقلة  يعود ذلكو 

من حيث  لثالثاجاء ابلرتتيب  "الوالء املستمر"( نالحظ أن بعد 07من خالل اجلدول ): املستمر الوالء .2

( 3,10األمهية النسبية املعطاة له من قبل عينة البحث، إذ بلغ املتوسط احلسايب لإلجاابت عن هذا البعد )

 – 3,66)الثالثي  من فئات مقياس ليكارت الثانيةوهو متوسط يقع ضمن الفئة  (،0,81ابحنراف معياري )

كانت اجتاهات ، كما نالحظ أن أفراد عينة البحث  حنو القبول املتوسطاآلراء  شري إىل أنيوالذي ،  (2,33

، (2,86( و )3,49احلسابية بني ) احيث تراوحت متوسطاهت ،على كل عبارات هذا البعدآرائهم متوسطة 

  شعور الفرد أبنه جزء من املؤسسة والتضحية من أجل البقاء فيها. موهذا راجع لعد

من حيث  األولجاء ابلرتتيب  "الوالء املعياري"( نالحظ أن بعد 07من خالل اجلدول ) :الوالء املعياري .3

( 3,37األمهية النسبية املعطاة له من قبل عينة البحث، إذ بلغ املتوسط احلسايب لإلجاابت عن هذا البعد )

 – 3,66)الثالثي  من فئات مقياس ليكارت الثانيةوهو متوسط يقع ضمن الفئة  (،0,78ابحنراف معياري )

كانت اجتاهات ، كما نالحظ أن أفراد عينة البحث  حنو القبول املتوسطاآلراء  شري إىل أنيوالذي ،  (2,33

 ، (3,62( و )2,97احلسابية بني ) احيث تراوحت متوسطاهت ،على كل عبارات هذا البعدآرائهم متوسطة 

، وعدم السماح هلم ابملشاركة والتفاعل اإلجيايب وهذا راجع لعدم كفاية الدعم املقدم من طرف املؤسسة للعمال
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ليس فقط يف كيفية اإلجراءات وتنفيذ العمل، بل املسامهة يف وضع األهداف والتخطيط ورسم السياسات العامة 

 للتنظيم أيضا.

 غاملتغري بلاابت عن هذا ( نالحظ أن املتوسط احلسايب لإلج07من خالل اجلدول ): ككل  التنظيميالوالء  .4

ثي الثال اس ليكارتمن فئات مقي الثانية(، وهو متوسط يقع ضمن الفئة 0,58( ابحنراف معياري )3,21)

حث  عينة الب ، كما نالحظ أن أفرادبول املتوسطحنو الق اجتهت اآلراء شري إىل أنيوالذي ، (2,33 – 3,66)

( 2,97) ابية بنيات احلس، حيث تراوحت املتوسطاملتغريعلى كل عبارات هذا كانت اجتاهات آرائهم متوسطة 

 هذا داللة على وجود والء تنظيمي متوسط من طرف العاملني.، و (3,62و )

 : اختبار وتفسري الفرضياتالثالث املطلب

 :فرضيات الدراسة الرئيسية والفرعيةسنقوم فيما يلي ابختبار  

 اختبار وتفسري الفرضية الرئيسية الفرع األول: 

ى اليت تنص عل، يةة الرئيسلفرضيالنموذج الختبار مت استخدام نتائج حتليل التباين لالحندار للتأكد من صالحية ا

فرق العمل،  عاملني،، متكني الالعاملنيتدريب )  التسويق الداخليبعاد ألداللة إحصائية  أثر ذوجد و يال أنه " 

-بسكرة -غاز سونلغازابء والع الكهر ديرية توزيمب الوالء التنظيمي على( التحفيز، الدعم اإلداري، االتصال الداخلي

 وميكن توضيح نتائج التحليل يف اجلدول املوايل: ،"0,05عند مستوى الداللة  ،

 بار الفرضية الرئيسيةللتأكد من صالحية النموذج الخت (: نتائج حتليل تباين االحندار08جدول رقم )

سط متوســـــــــــــــــــــــــــــــــــط  درجة احلريةدرجة احلرية جمموع املربعاتجمموع املربعات مصدر التباينمصدر التباين متو
 املربعاتاملربعات

مة قيمـــــــة    F قي
 احملسوبةاحملسوبة

ستوى مســــــــــــــــــــــــــــــــــتوى  م
 Fالداللةالداللة

 *0,004 9,492 2,585 1 2,585 االحنداراالحندار

 0,272 35 9,531 اخلطأاخلطأ

 36 12,116 اجملموع الدورياجملموع الدوري

                 ((spss.v20)من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج )من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر:املصدر:      
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 (         (         0,05حصائية عند مستوى الداللة )حصائية عند مستوى الداللة )إإ* ذات داللة * ذات داللة 

                                                   0,213  ==(R²)معامل التحديد معامل التحديد 

  R(== 462,0(معامل االرتباط معامل االرتباط 

حيث بلغت حيـث بلغـت ، ، يسيةيسـيةفرضية الرئفرضـية الرئلنموذج الختبار اللنموذج الختبار الصالحية اصالحية امن خالل النتائج الواردة يف اجلدول السابق يتبني ثبات من خالل النتائج الواردة يف اجلدول السابق يتبني ثبات 

 ..((0,05( وهي اقل من مستوى الداللة )( وهي اقل من مستوى الداللة )0,004( وبقيمة احتمالية )( وبقيمة احتمالية )9,492( احملسوبة )( احملسوبة )Fقيمة )قيمة )

لى لى تمدان يف ذلك عتمدان يف ذلك عفة، أين اعفة، أين اعبفروعها املختلبفروعها املختل  ع اختبار الفرضية الرئيسيةع اختبار الفرضية الرئيسيةوبناءا على ثبات صالحية النموذج نستطيوبناءا على ثبات صالحية النموذج نستطي  

 االحندار اخلطي البسيط حيث ميكن توضيح النتائج يف اجلدول املوايل: االحندار اخلطي البسيط حيث ميكن توضيح النتائج يف اجلدول املوايل: 

على الوالء التنظيمي مبديرية توزيع  التسويق الداخلي ثر(: نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط أل09جدول رقم )

 -بسكرة -الكهرابء والغاز سونلغاز

املتغري 
 املستقل

(B) (T )
 احملسوبة

مستوى 
 الداللة

F) )
 احملسوبة

معامل 
 (R) االرتباط

R²  معامل
 التحديد

التسويق 
 الداخلي

0,360 3,081 *,0040 9,492 0,462 0,213                          

 (spss.v20)من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج  املصدر:       (0.05مستوى الداللة )ة عند يذات داللة إحصائ  *

 التسويق الداخليبعاد أل( 0,05من خالل اجلدول يتضح لنا وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

أثر للتسويق الداخلي وابلتايل وجود  ،-بسكرة  -الوالء التنظيمي مبديرية توزيع الكهرابء والغاز سونلغازاملتغري التابع  على

مبستوى  (3,081)( البالغة Tوكذلك قيمة ) (9,492)( احملسوبة البالغة (F، هذا ما دعمته قيمة على الوالء التنظيمي

 ،(0,05دالتان عند مستوى الداللة ) (T( و)(Fن قيمة كل من ( وابلتايل فإ0,05( وهو أقل من )0,004)داللة 

يفسر ما نسبته  التسويق الداخلين متغري حيث أ(، 0,462) بني املتغريين بنسبة متوسطةىل قوة ارتباط إضافة إ

عدم "اليت تنص على الفرضية  نرفضوابلتايل من خالل ما سبق ، الوالء التنظيميالتباين احلاصل يف من  (21,3%)

تدريب العاملني، متكني العاملني، فرق العمل، التحفيز، ) اآلتية  التسويق الداخليبعاد ألداللة إحصائية  أثر ذووجود 
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عند مستوى  ،-بسكرة -مبديرية توزيع الكهرابء والغاز سونلغاز الوالء التنظيمي على( الدعم اإلداري، االتصال الداخلي

 ". 0,05الداللة 

 :الفرعية اتختبار وتفسري الفرضيالفرع الثاين: ا
لوالء لي على االداخ التسويقهذه من خالل تفسري عالقة كل بعد من أبعاد  التأثريسنحاول تفسري عالقة 

 وذلك فيما يلي: التنظيمي

 وىلختبار وتفسري الفرضية الفرعية األاأوال: 

ديرية توزيع مبلتنظيمي الوالء ا على لتدريب العاملنييوجد أثر ذو داللة احصائية ال " تنص هذه الفرضية على أنه 

 "( 0,05) لداللةاعند مستوى  ،-بسكرة -سونلغازالكهرابء والغاز 

يل االحندار خدام حتلمت است على الوالء التنظيمي لتدريب العاملنيلغرض اختبار وجود أثر ذو داللة احصائية 

 اخلطي البسيط، حيث ميكن توضيح النتائج يف اجلدول املوايل:

 .من خالل االحندار اخلطي البسيط التنظيميتدريب العاملني على الوالء  أثر(: اختبار 10اجلدول رقم )

املتغري 
املستقل 

X1 
(B) (Tاحملسوبة )  مستوى

 الداللة
F) )

 احملسوبة
رتباط معامل اال

(R) 
R²  معامل

 التحديد

تدريب 
 العاملني

0,166 1,479 *,1480 2,187 0,243 0,059 

 .(spss.v20)من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر:      (   0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )*

 

 لتدريب العاملني (0,05)وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  عدم من خالل اجلدول يتضح لنا

( 2,187سوبة البالغة )( احمل(Fة ، هذا ما دعمته قيمسكرةب -على الوالء التنظيمي مبديرية توزيع الكهرابء والغاز سونلغاز

ضعيفة  ىل قوة ارتباطإإضافة  ،(0,05من ) أكرب ( وهو0,148توى داللة )( مبس1,479( البالغة )Tوكذلك قيمة )

الوالء التباين احلاصل يف من  (%5,9)يفسر ما نسبته  تدريب العاملنين بعد حيث أ (0,243)بني املتغريين بنسبة  جدا

 ب العاملنيلتدريية اللة إحصائد أثر ذووجود "عدم اليت تنص على  نقبل الفرضيةسبق  وابلتايل من خالل ما، التنظيمي

 ".0,05ة عند مستوى الداللسكرة، ب -على الوالء التنظيمي مبديرية توزيع الكهرابء والغاز سونلغاز
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طالق القدرات الفرص إل إاتحة فعالة وكذا عدم أبن الربامج التدريبية املوضوعة غريميكن تفسري هذه النتيجة و 

ل من اهات، مما يقليع االجتمجك يف الكامنة للعاملني مما يؤدي إىل عدم قناعة العمال ابلوظيفة وعدم القدرة على التحر 

 تعزيز الشعور ابلوالء التنظيمي.

 اختبار وتفسري الفرضية الفرعية الثانيةاثنيا: 

ديرية توزيع ديريـة توزيـع مبمبء التنظيمي ء التنظيمـي على الوالعلـى الـوال  لتمكني العاملنيلتمكـني العـاملنييوجد أثر ذو داللة إحصائية يوجد أثر ذو داللة إحصـائية ال ال ""  تنص هذه الفرضية على أنهتنص هذه الفرضية على أنه

 ""((0505,,00لداللة )لداللة )ااعند مستوى عند مستوى   ،،-بسكرةبسكرة  -الكهرابء والغاز سونلغازالكهرابء والغاز سونلغاز

ثر ذلغــرض اختبــار وجــود أثــر ذ بار وجود أ غرض اخت ميلتمكــني العــاملني علــى الــوالء التنظيمــيداللة إحصائية داللــة إحصــائية   وول لوالء التنظي عاملني على ا يل االحندار ليــل االحنــدار ستخدام حتســتخدام حتمت امت ا  لتمكني ال ل

 كن توضيح النتائج يف اجلدول املوايل: كن توضيح النتائج يف اجلدول املوايل: اخلطي البسيط حيث مياخلطي البسيط حيث مي

 من خالل االحندار اخلطي البسيط. متكني العاملني على الوالء التنظيمي(: اختبار أثر 11اجلدول رقم )

املتغري 
املستقل 

X2 
(B) (Tاحملسوبة ) 

مستوى 
 الداللة

F) )
 احملسوبة

معامل 
 (Rرتباط )اال

R²  معامل
 التحديد

متكني 
 العاملني

0,191 1,673 *0,103 2,800 0,074 0,272 

 .(spss.v20)من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج ملصدر:        (0.05مستوى الداللة )ذات داللة إحصائية عند   *

 تمكني العاملنيل (0,05وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )عدم من خالل اجلدول يتضح لنا 

ذا ما دعمته ه، (0,05ستوى الداللة )معند  ،-سكرةب -على الوالء التنظيمي مبديرية توزيع الكهرابء والغاز سونلغاز

من  كرب( وهو أ0,103) ( مبستوى داللة1,673( البالغة )T( وكذلك قيمة )2,800( احملسوبة البالغة )(Fقيمة 

يفسر ما نسبته  ني العاملنيمتكن بعد حيث أ (0,074بني املتغريين بنسبة ) (، إضافة إىل قوة ارتباط متوسطة0,05)

وجود "عدم لى عيت تنص رضية ال، وابلتايل من خالل ماسبق نقبل الفالوالء التنظيمي( من التباين احلاصل يف 27,2%)

عند  ،-سكرةب -زاز سونلغاوالغء على الوالء التنظيمي مبديرية توزيع الكهراب لتمكني العاملنيأثر ذو داللة إحصائية 

 ".0,05مستوى الداللة 
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 م أتهيلهم فنياوسع، وعدلطة أسبعدم منح العمال فرصة تويل القيام مبسؤولياهتم مع  و ميكن تفسري هذه النتيجة

ء نخفضة من الوالمىل درجة ؤدي إوسلوكيا وعدم الثقة فيهم وضعف تشجيعهم وحتفيزهم على روح املبادرة واإلبداع مما ي

 للمؤسسة.

 تفسري الفرضية الفرعية الثالثةختبار و ااثلثا: 

نه تــنص هــذه الفرضــية علــى أنــه  لى أ هذه الفرضية ع لة إحصائية يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية ال ال ""تنص  ثر ذو دال فرق العمللفــرق العمــليوجد أ لوالء اعلــى الــوالء ا  ل لى ا مي مبديلتنظيمــي مبديع رية توزيع ريــة توزيــع لتنظي

 .("("0505,,00لداللة )لداللة )ااعند مستوى عند مستوى   ،،-بسكرةبسكرة  -الكهرابء والغاز سونلغازالكهرابء والغاز سونلغاز

الحندار اخلطي الحنـدار اخلطـي م حتليل ام حتليـل امت استخدامت اسـتخدا  لفرق العمل على الوالء التنظيميلفـرق العمـل علـى الـوالء التنظيمـيداللة إحصائية داللـة إحصـائية   وولغرض اختبار وجود أثر ذلغرض اختبار وجود أثـر ذ

 البسيط حيث ميكن توضيح النتائج يف اجلدول املوايل: البسيط حيث ميكن توضيح النتائج يف اجلدول املوايل: 

 من خالل االحندار اخلطي البسيط. فرق العمل على الوالء التنظيمي(: اختبار أثر 12اجلدول رقم )

املتغري 
املستقل 

X3 
(B) (Tاحملسوبة ) 

مستوى 
 الداللة

F) )
 احملسوبة

معامل 
 (Rرتباط )اال

R²  معامل
 التحديد

 0,454 0,206 9,071 0050,* 3,012 0,270 فرق العمل
 .(spss.v20)من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر:    (    0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) *

على الوالء  لفرق العمل (0,05لنا وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) من خالل اجلدول يتضح

( وكذلك 9,071حملسوبة البالغة )ا( (F، هذا ما دعمته قيمة -سكرةب -التنظيمي مبديرية توزيع الكهرابء والغاز سونلغاز

ن بني املتغرييضعيفة ة ارتباط (، إضافة إىل قو 0,05( وهو أقل من )0,005( مبستوى داللة )3,012( البالغة )Tقيمة )

يل ، وابلتاالوالء التنظيمي ( من التباين احلاصل يف%45,4يفسر ما نسبته ) فرق العمل( حيث أن بعد 0,206بنسبة )

لتنظيمي اى الوالء عل لعمللفرق اوجود أثر ذو داللة إحصائية  "عدم الفرضية اليت تنص على نرفضسبق  من خالل ما

 ".(0.05)عند مستوى الداللة  ،-سكرةب -مبديرية توزيع الكهرابء والغاز سونلغاز

من هداف األ للعالقات الشخصية واالجتماعية بني العمال وفكرة نظام التقييم األداء اخلاص بتحديدهذا راجع و 

  .لتزامهم ووالئهم للمؤسسة، مما يزيد من رضا العمال وااألعمال اليت يقومون هبا
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 الرابعةتفسري الفرضية الفرعية اختبار و رابعا: 

  توزيع الكهرابءتوزيـع الكهـرابء  ظيمي مبديريةظيمـي مبديريـةعلى الوالء التنعلى الـوالء التن  للتحفيزللتحفيزيوجد أثر ذو داللة إحصائية يوجد أثر ذو داللة إحصائية ال ال ""تنص هذه الفرضية على أنه تنص هذه الفرضية على أنه 

 .""((0505,,00لداللة )لداللة )عند مستوى اعند مستوى ا  ،،-بسكرةبسكرة  -والغاز سونلغازوالغاز سونلغاز

ثر ذلغـــرض اختبـــار وجـــود أثـــر ذ بار وجود أ غرض اخت لة إحصائية داللـــة إحصـــائية   وول لى للتحفيـــز علـــى دال يز ع ميالـــوالء التنظيمـــيللتحف لوالء التنظي ستخدام مت اســـتخدام   ا يل االحندليـــل االحنـــدحتحتمت ا ار اخلطي ار اخلطـــي ل

 البسيط حيث ميكن توضيح النتائج يف اجلدول املوايل: البسيط حيث ميكن توضيح النتائج يف اجلدول املوايل: 

 من خالل االحندار اخلطي البسيط. على الوالء التنظيمي التحفيز(: اختبار أثر 13اجلدول رقم )

املتغري 
املستقل 

X4 
(B) (Tاحملسوبة ) 

مستوى 
 الداللة

F) )
 احملسوبة

معامل 
 (Rرتباط )اال

R²  معامل
 التحديد

 0,448 0,201 8,807 0050,* 2,968 0,277 التحفيز
 .(spss.v20)من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر:    (    0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) *

على الوالء  للتحفيز (0,05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )من خالل اجلدول يتضح لنا وجود أثر ذو 

( وكذلك 8,807حملسوبة البالغة )ا( (F، هذا ما دعمته قيمة -سكرةب -التنظيمي مبديرية توزيع الكهرابء والغاز سونلغاز

ن بني املتغرييضعيفة ة ارتباط (، إضافة إىل قو 0,05( وهو أقل من )0,005( مبستوى داللة )2,968( البالغة )Tقيمة )

ن م، وابلتايل والء التنظيميال( من التباين احلاصل يف %44,8يفسر ما نسبته ) التحفيز( حيث أن بعد 0,201بنسبة )

يع مي مبديرية توز ء التنظيالوال على لتحفيز وجود أثر ذو داللة إحصائية "عدمالفرضية اليت تنص على نرفضخالل ما سبق 

 (".0,05ند مستوى الداللة )ع، -بسكرة -زالكهرابء والغاز سونلغا

اجلهد العمل و  سب حجمبوجود نظام مكافآت مرضي للعمال حبيث تتم مكافأهتم حميكن تفسري هذه النتيجة و 

 ملؤسسة. اخل ادالذي يبذلونه يف العمل مما يؤدي إىل رضا العمال وابلتايل زايدة الوالء التنظيمي 

 خلامسةالفرعية ااختبار و تفسري الفرضية خامسا: 

نه تــنص هــذه الفرضــية علــى أنــه  ثر ذو داللة إحصائية يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية ال ال ""تنص هذه الفرضية على أ لوالء التنظيمي مبديرية توزيع علــى الــوالء التنظيمــي مبديريــة توزيــع   للدعم اإلداريللــدعم اإلدارييوجد أ على ا

 .("("0505,,00عند مستوى الداللة )عند مستوى الداللة )  ،،-بسكرةبسكرة  -الكهرابء والغاز سونلغازالكهرابء والغاز سونلغاز
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طي طي ل االحندار اخلل االحندار اخلخدام حتليخدام حتليمت استمت است  للدعم اإلداري على الوالء التنظيميللدعم اإلداري على الوالء التنظيميداللة إحصائية داللة إحصائية   وولغرض اختبار وجود أثر ذلغرض اختبار وجود أثر ذ

 البسيط حيث ميكن توضيح النتائج يف اجلدول املوايل: البسيط حيث ميكن توضيح النتائج يف اجلدول املوايل: 

 من خالل االحندار اخلطي البسيط. الدعم اإلداري على الوالء التنظيمي(: اختبار أثر 14اجلدول رقم )

املتغري 
املستقل 

X5 
(B) (T )

 احملسوبة
مستوى 
 الداللة

F) )
 احملسوبة

معامل 
 (Rرتباط )اال

R²  معامل
 التحديد

الدعم 
 اإلداري

0,325 3,299 *,0020 10,886 0,237 0,487 

 .(spss.v20)من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر:   (     0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) *

على  للدعم اإلداري (0,05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )من خالل اجلدول يتضح لنا وجود أثر ذو 

( 10,886بة البالغة )( احملسو (Fيمة ، هذا ما دعمته ق-سكرةب -الوالء التنظيمي مبديرية توزيع الكهرابء والغاز سونلغاز

بني ضعيفة ىل قوة ارتباط (، إضافة إ0,05( وهو أقل من )0,002( مبستوى داللة )3,299( البالغة )Tوكذلك قيمة )

الوالء اين احلاصل يف ( من التب%48,7يفسر ما نسبته ) الدعم اإلداري( حيث أن بعد 0,237املتغريين بنسبة )

 دعم اإلداريللصائية اللة إحدوجود أثر ذو "عدم الفرضية اليت تنص على  رفض، وابلتايل من خالل ما سبق نالتنظيمي

 .("0,05ستوى الداللة )معند  ،-سكرةب -يمي مبديرية توزيع الكهرابء والغاز سونلغازعلى الوالء التنظ

ملوكلة إليهم از املهام إجنا لىعلمرؤوسني اجليد لعلى تشجيع  وحرسها اإلدارة العلياابهتمام هذه النتيجة  وتفسر

 والذي بدوره يؤدي إىل زايدة مستوايت والوالء التنظيمي.

 السادسةتفسري الفرضية الفرعية اختبار و سادسا: 

ديرية توزيع ديرية توزيـع مبمبء التنظيمي ء التنظيمي على الوالعلى الوال  لالتصال الداخليلالتصال الداخلييوجد أثر ذو داللة إحصائية يوجد أثر ذو داللة إحصائية ال ال ""تنص هذه الفرضية على أنه تنص هذه الفرضية على أنه 

 .("("0505,,00لداللة )لداللة )ااعند مستوى عند مستوى   ،،-بسكرةبسكرة  -الكهرابء والغاز سونلغازالكهرابء والغاز سونلغاز
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ثر ذلغــرض اختبــار وجــود أثــر ذ بار وجود أ لداخلي على لالتصــال الــداخلي علــى داللة إحصائية داللــة إحصــائية   وولغرض اخت لوالء التنظيميالــوالء التنظيمــيلالتصال ا يل االحندار يــل االحنــدار ستخدام حتلســتخدام حتلمت امت ا  ا

 اخلطي البسيط حيث ميكن توضيح النتائج يف اجلدول املوايل: اخلطي البسيط حيث ميكن توضيح النتائج يف اجلدول املوايل: 

 من خالل االحندار اخلطي البسيط. على الوالء التنظيمي االتصال الداخلي(: اختبار أثر 15اجلدول رقم )

املتغري 
املستقل 

X6 
(B) (T )

 احملسوبة
مستوى 
 الداللة

F) )
 احملسوبة

معامل 
 (Rرتباط )اال

R²  معامل
 التحديد

االتصال 
 الداخلي

0,314 3,037 *,0040 9,226 0,209 0,457 

 .(spss.v20)من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج  املصدر: (      0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) *

على  لالتصال الداخلي (0,05لنا وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )من خالل اجلدول يتضح 

( 9,226بة البالغة )( احملسو (Fيمة ، هذا ما دعمته ق-سكرةب -الوالء التنظيمي مبديرية توزيع الكهرابء والغاز سونلغاز

بني ضعيفة ىل قوة ارتباط (، إضافة إ0,05( وهو أقل من )0,004( مبستوى داللة )3,037( البالغة )Tوكذلك قيمة )

الوالء تباين احلاصل يف ( من ال%45.7يفسر ما نسبته ) االتصال الداخلي( حيث أن بعد 0,209املتغريين بنسبة )

 تصال الداخليلالائية اللة إحصدوجود أثر ذو "عدم الفرضية اليت تنص على  نرفض، وابلتايل من خالل ما سبق التنظيمي

 ".(0.05لداللة )عند مستوى ا، -سكرةب -لتنظيمي مبديرية توزيع الكهرابء والغاز سونلغازعلى الوالء ا

ى م ،كما تعمل عليما بينهفاخلية دبوجود نظام اتصايل فعال وتوفري اإلدارة لعامليها وسائل اتصال هذه النتيجة  تفسرو 

 .لوالء التنظيميا زايدة ؤدي إىليوالذي بدوره تزويدهم ابملعلومات املتعلقة ابلوظيفة لتنفيذ املهام املوكلة إليهم 
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  خالصة الفصل:

 ،-سكرةب-نلغازالغاز سو لكهرابء و مديرية توزيع ايف  احلالةدراسة  إجراءسبق يف اجلانب النظري مت  بناءا على ما

ئص أهدافها، خصان وتبيا غازلكهرابء والغاز سونلمديرية توزيع اواملتمثلة يف  حيث قمنا بتعريف املؤسسة حمل الدراسة

 ؤسسة.املاملوظفني يف  على اعيهرى توزيجاليت و كأداة الدراسة   االستبيان واعتمدان علىالتقييم فيها وكذا هيكلها التنظيمي، 

ور احمل ، أماالبحث راد عينةفأبملتعلقة اوالوظيفية البياانت الشخصية  احملور األول :االستبيان  ثالث حماورحيث تضمن      

 ،لتنظيميالوالء امثل يف ابع املتتغري التخاص ابمل الثالثواحملور  التسويق الداخلييف  املتمثلخاص ابملتغري املستقل الثاين 

اري، يز، الدعم اإلدل، التحفرق العمتدريب العاملني، متكني العاملني، ف) أببعاده التسويق الداخليغرض قياس أثر بوهذا 

لتحقق من ل الزمةالياانت ع البوبغرض مج االستبانة واسرتجاعها وبعد توزيع ،الوالء التنظيمي على (االتصال الداخلي

ات كاملتوسط،  عديدة إحصائية ساليبأ ابستخدامعلى تساؤالهتا قمنا بتفريغها وحتليل بياانهتا  اإلجابةبياانت الدراسة و 

مث ، يعيالتوزيع الطب ارواختبك صدق احمل ومعامل، أداة الدراسةومعامل ألفا كرونباخ لثبات ، املعيارية واالحنرافاتاحلسابية 

أو نفي  صحة إثبات إىلا وتوصلن ،لفرعيةالفرضية الرئيسية وا واختبارقمنا بعرض وحتليل وتفسري النتائج الدراسة امليدانية 

 .الفرضيات اليت وضعناها وذلك بقبوهلا أو رفضها

مبختلف أبعاده  لداخليللتسويق ا (0,05عند مستوى الداللة ) ةإحصائي وجود أثر ذو داللةحيث استخلصنا  

( %21,3) ا مقدارهميفسر  يوالذ –بسكرة  -الوالء التنظيمي مبديرية توزيع الكهرابء والغاز سونلغازاملتغري التابع  على

 ناتنص يتني اللتانالفرضناء ابستثيات إذ توصلنا إىل إثبات صحة مجيع الفرضالوالء التنظيمي، التباين احلاصل يف قيمة من 

رياتن ورفض بول هااتن األخلتايل ق، وابيةللتدريب العاملني ومتكني العاملني على الوالء التنظيمي ابملدير  على عدم وجود أثر

 ابقي الفرضيات األخرى.
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لسفة تسويقية فك يعترب و كذلميكن القول أن التسويق الداخلي نشاط حركي وخالق وزاخر ابملنافسة الشديدة، وه

 ق حاجات ورغباتحتقي من طالقامتميزة داخل املؤسسة ألنه يقوم على تطوير وحتسني اجلودة وحتقيق رغبات الزابئن ان

يرجع و لى حد السواء، عالنامية دمة و املوظفني، فاالهتمام هبذا األخري يعد أهم ظاهرة تشغل ابل املسؤولني ابلدول املتق

من  قصى درجة ممكنةوارد أبذه املذلك لكون املوارد البشرية أهم عناصر اإلنتاج، فتعمل املؤسسات على االستفادة من ه

لشخصية ويضمن ألهداف اقق احييرها مما ينعكس يف النهاية على والء املوظفني حنو األفضل حبيث أجل العمل على تطو 

 للمؤسسة البقاء واالستمرار والنمو.

نظيمي من خالل والء التلى العحول أتثري التسويق الداخلي  ويف ضوء ما جاء يف هذه الدراسة قمنا إبعطاء نظرة

نظري يف هذا اجلانب ال ا بتطبيقا قمنللتسويق الداخلي على الوالء التنظيمي، وبعده وجود أثر تالنتائج النظرية اليت برر 

انت هلا مجع البياخال ن، واليت مت م-بسكرة  -الواقع، وكانت دراسة احلالة يف مديرية توزيع الكهرابء والغاز سونلغاز

 لتايل:كن إجيازها كاميت، اليت وصياتائج والتومعاجلتها وتفسري الفرضيات املطروحة، وبعد ذلك مت التوصل إىل جمموعة الن

 النتائج النظرية:

 ت اخلدمية.املؤسسا خلصوصالتسويق الداخلي أهم أنواع التسويق اليت ترتكز عليها املؤسسات املعاصرة واب 

  لني، متكني يب العام تدر يفأن عملية تبين التسويق الداخلي يوجب على املؤسسة تطبيق كل أبعاده املتمثلة

 املني، فرق العمل، التحفيز، الدعم اإلداري، االتصال الداخلي.الع

 شري.طه ابملورد البا الرتباا نظر يعترب موضوع الوالء التنظيمي من أهم املواضيع اليت تسعى املؤسسة إىل جتسيده 

 السوق.فسة يفأن الوالء التنظيمي أمر واجب حتققه يف املؤسسات لكي تتمكن من التقدم واملنا  

  ري.والوالء املعيا و ملستمرالوالء االوالء العاطفي،  الوالء التنظيمي على جمموعة من األبعاد واملتمثلة يفيقوم 

 .يسهم التسويق الداخلي يف حتقيق الوالء التنظيمي 

  غبتهم يف عدم ر هم ومدى منظمتو يعترب الوالء التنظيمي عامل أساسي يف حتديد االرتباط والتوافق بني األفراد

 تركها.
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 النتائج التطبيقية:

  جاء -كرةبس -سونلغاز الغازأظهرت الدراسة أن مستوى التسويق الداخلي السائد يف مديرية توزيع الكهرابء و 

 (.0,74عياري قدره  )ابحنراف م (2,97متوسط وفقا ملقياس الدراسة، حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب )

  بسكرة -لغازاز سونمبديرية توزيع الكهرابء والغوجود أثر للتسويق الداخلي على الوالء التنظيمي-. 

  ز سونلغاز     ء والغالكهراباعدم وجود أثر لتدريب العاملني كأحد أبعاد التسويق الداخلي يف مديرية توزيع   

 لى الوالء التنظيمي وهذا راجع لعدم توفر برامج تدريبية فعالة.ع -رةبسك -

  هرابء والغاز وزيع الكتيرية مد لتمكني العاملني على الوالء التنظيمي يفأظهرت النتائج أيضا عدم وجود أثر

ختوف و ن السلطة لك لرفض أفراد السلطة والنفوذ يف املؤسسة، االستغناء ع، ويعود ذ-بسكرة -سونلغاز 

 العمال من حتمل املزيد من املسؤوليات وغياب الثقة املتبادلة بني الطرفني.

  حيث كان  ،-بسكرة -ونلغاز سكهرابء والغاز يف مديرية توزيع اللوالء التنظيمي على افرق العمل لوجود أثر

دل األفكار تم بتباهتكذلك و هذا األخري واضحا على الوالء التنظيمي، ذلك أن اإلدارة تشجع العمل اجلماعي 

لوالء ا  حتقيقاعد يفسحول العمل مع العاملني وتعمل على نشر األجواء الودية بني العاملني وكل هذا 

 التنظيمي.

  وزيع تليا يف مديرية دارة العه اإلبأشارت النتائج إىل أن الدعم اإلداري يعكس األمهية البالغة للدور الذي تقوم

 مي.ء التنظيالدعم اإلداري كان واضحا على الوال ، حيث أن أثر-بسكرة -الكهرابء والغاز سونلغاز 

  سكرةب -نلغاز الغاز سو كهرابء و اليف مديرية توزيع على الوالء التنظيمي  زلتحفيلأظهرت النتائج إىل وجود أثر ،

هم ماداي م بتحفيز وتقو  حيث كان هذا األخري واضحا على الوالء التنظيمي، ذلك أن اإلدارة تشجع العمال

 ومعنواي وكل هذا ساعد على حتقق الوالء التنظيمي.

 على االتصال  ية تعتمداملدير معنوي على الوالء التنظيمي، ف له اثرشارت النتائج أن االتصال الداخلي كما أ

  د.خبارهم مبا هو جديوإ يصال املعلومات للعاملني يف الوقت املناسبإالداخلي يف 
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 :حاتااالقت 

 :كالتايلحات  ااالقت من خالل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ميكن إدراج جمموعة من 

  لى الوالء جيابيا عذلك إ االرتقاء ابلتسويق الداخلي إىل مستوى أكرب لينعكسجيب على املؤسسة حتسني أو

 التنظيمي.

 .السعي إىل حتقيق التوافق واالنسجام بني األهداف الفرد واملؤسسة 

 .العمل على وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب 

 .دعم وتشجيع املبدعني واملتميزين 

  ت.لقراراالتمكني وتشجيعهم على املشاركة يف اختاذ ارفع مستوى إدراك العاملني ملفهوم 

 وهنا تنصح  داخلهالتمكنيضرورة سعي املديرية إىل بناء نظام فعال للتفويض، وذلك من أجل تعزيز مستوى ا ،

 .نوطة هبمم املابلثقة أكثر يف عماهلا ومنحهم مزيدا من السلطة لضمان تفعيلهم يف أداء املها

  صنع واختاذ   عملياتيفألخص تعزيز املشاركة والعمل هبا كشعار وفلسفة داخلها، وابضرورة سعي املديرية إىل

ما ، والعاملني فيصفة خاصةبملني القرار، وهنا جيب التأكيد على تعزيز روح التعاون والتآزر بني الرؤساء والعا

 بينهم بصفة عامة.

  من املهارات.العاملني تياجاتيتوافق مع احالتخطيط االستاتيجي لعملية التدريب وتصميم برامج تدريبية مبا  

  ر سلوكياهتم يفم وتطويهاراهتمضرورة االهتمام ابلعاملني وزايدة الدورات التدريبية واليت تساعدهم على رفع 

 التعامل مع العمالء أثناء أداء مهامهم.

 للمؤسسةميزا والء مت ققونختطيط وتنفيذ املكافآت واحلوافز سواء املادية أو املعنوية للموظفني الذين حي. 

 عمل ذلك من خالل الماهلا، و ععلى  سعي املديرية إىل إعادة النظر يف طريقة توزيع احلوافز املادية واملنح ضرورة

العمل جبد  خلها إىلني دارى. كما ينصح املشرفبنظام األجر واملكافآت على أساس النتائج ال على أساس أخ

 اي.بعد أمرا ضرور  املتواصلو لكاف على تشجيع وحتفيز الناجحني واملبادرين أكثرن ألن التحفيز املادي واملعنوي ا
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 ابية يف بيئة ات االجيلعالقاب االتصال الداخلي مبا يساعد على تبادل املعلومات بدقة، وإنشاء يتطوير أسال

 العمل.

 ق الدراسة:آفا

 لية التالية:املستقب لبحوثاعلى ضوء أهداف حبثنا احلايل والنتائج اليت أسفر عنها واستكماال هلا ميكن اقتاح 

 .التسويق الداخلي وإدارة املوارد البشرية 

 .دور التسويق الداخلي يف تسيري الكفاءات 

  التنظيمي.أتثري التسويق الداخلي على جودة اخلدمة الصحية من خالل الوالء 

 ملؤسسات يف ديد من اى العدور التسويق الداخلي يف حتقيق الوالء التنظيمي مع توسيع عينة الدراسة أي لد

 اجلزائر.
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    -بسكرة -دراسة حالة: مديرية توزيع الكهرابء والغاز سونلغاز

 ...أخي الفاضل...أخيت الفاضلة... 
 ...السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته...    
 . اليتالوالء التنظيمي علىأثر التسويق الداخلي يل عظيم الشرف أن نضع بني أيديكم هذه االستمارة حتت عنوان:     

استكماال لنيل شهادة املاسرت يف علوم التسيري، ختصص  صممت من أجل احلصول على املعلومات الال زمة إلعداد مذكرة
 .-رةبسك-تسيري املوارد البشرية من جامعة حممد خيضر

ويف هذا الصدد ونظرا ألمهية رأيكم يف هذا اجملال آمل منكم اإلجابة على أسئلة هذه االستمارة بدقة، حيث أن صحة 
نتائج هذه الدراسة تعتمد بدرجة كبرية على صحة املعلومات املقدمة من طرفكم، علما أن هذه املعلومات لن تستخدم إال 

 الهتمام والسرية الت امة.ألغراض البحث العلمي فقط، وستكون موضع ا
 ويف األخري لكم مين فائق الشكر والتقدير على حسن تعاونكم معي.

 من إعداد الطالبة:                                                                           حتت إشراف األستاذة:

  منصوري رقية                                       بن خناثة صربين                                             

 2019/2020السنة الدراسية: 
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 احملور األول: املعلومات الشخصية والوظيفية.

( xيهدف هذا اجلزء إىل التعرف على املعلومات الشخصية والوظيفية اخلاصة ابملوظفني، لذلك أرجو منكم وضع العالمة )
 يف املكان املناسب:

 أنثى                                             ذكر   اجلنس: .1
 سنة  40سنة إىل أقل من  30سنة                                             من  30أقل من     العمر: .2

 سنة فأكثر 50سنة                         50سنة إىل أقل من  40من                     

 اثنوي فأقل                      تقين سامي                           ليسانس  العلمي:املؤهل  .3

 ماسرت أو مهندس                           دراسات عليا                                   

 سنوات     10سنوات إىل أقل من 5سنوات                        من  5أقل من     سنوات اخلربة:  .4

 سنة فأكثر  15سنة                              من  15سنوات إىل أقل من 10من                          

 أخرى                       إداري                  تقين                   عون أمن         نوع الوظيفة: .5

 

 احملور الثاين: التسويق الداخلي 

( xيهدف هذا احملور إىل معرفة مستوى تطبيق التسويق الداخلي مبختلف أبعاده يف مؤسستكم، لذا يرجى وضع العالمة ) 
 يف املكان املناسب:

 

أوافق  العبارات الرقم
 متاما

ال أوافق  ال أوافق حمايد أوافق
 متاما

      العاملني تكوين
      هتتم املؤسسة بتحديد االحتياجات التكوينية وتعمل على توفريها 1
      يستفيد مجيع عاملي املؤسسة من دورات تكوينية 2
      تضع املؤسسة برانجما تكوينيا واضحا 3
      تقييم املؤسسة درجة استفادة عامليها من الدورات التكوينية 4
      دورات تكوينية بشكل مستمرتنظم املؤسسة  5
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تنظر املؤسسة إىل تدريب وتطوير العاملني لديها على أنه استثمار  6
 وليس تكلفة

     

      متكني العاملني
      تشجع املؤسسة العاملني على حتمل املسؤولية 7
      تتعاون املؤسسة مع مجيع العاملني بغض النظر عن اجلهد الذي يبذلونه 8
تعطي املؤسسة احلرية للعاملني فيها  وتشجعهم على املشاركة يف اختاذ  9

 القرارات
     

      تناقش املؤسسة مع العاملني متطلبات إجنازهم ألدوارهم الوظيفية 10
      تدعم املؤسسة ممارسة كل فرد للصالحيات املخولة له 11
املسؤولية عند تفويض حترص املؤسسة على ضرورة تكافؤ السلطة مع  12

 بعض الصالحيات
     

      فرق العمل
      تشجع املؤسسة العاملني على العمل بروح الفريق 13
      تسود روح العمل اجلماعي ابملؤسسة 14
      تشجع املؤسسة العاملني على تبادل اخلربات فيما بينهم 15
      أدائهميعمل العاملون يف شكل فرق عمل لتحسني مستوى  16
      هتتم املؤسسة بتوطيد العالقات اإلنسانية يف العمل 17

      التحفيز
      تشعرين املؤسسة أبنين أحد أهم عوامل جناحها 18
      هتتم املؤسسة بشكل كبري بشكاوي العاملني 19
يستفيد مجيع عاملي املؤسسة من احلوافز اليت تقدمها هذه األخرية  20

 مادية أو معنوية سواء كانت
     

      يتسم نظام التحفيز ابملؤسسة ابلعدالة واملوضوعية 21
      توفر املؤسسة بيئة عمل حمفزة للعاملني 22
      أتلقى املدح والثناء من املسؤول املباشر عند إجناز عملي بشكل جيد. 23

      الدعم اإلداري
      عامليها يف جمال عملهم أتخذ املؤسسة بعني االعتبار اقرتاحات 24
حترص املؤسسة على توفري برامج الرفاهية االجتماعية للعاملني مثل  25

 )املواصالت، التعليم(
     

      يتمتع العاملون بعالقات جيدة مع الرؤساء 26
      تقدم ااملؤسسة الدعم الكايف لعامليها للقيام بوظائفهم 27

      االتصال الداخلي
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      تتبىن املؤسسة وسائل اتصال حديثة يف أتدية األعمال فيها 28
      تساهم قنوات االتصال الداخلية يف تقريب آراء وقيم العاملني 29
      ال جيد العاملني صعوبة يف تبادل املعلومات يف ما بينهم داخل املؤسسة 30
      بعملهمتوفر املؤسسة كل املعلومات الكافية لعامليها املتعلقة  31
      تتميز التعليمات واإلجراءات يف املؤسسة ابلوضوح 32
      يستطيع العاملون الوصول إىل اإلدارة العليا لطرح انشغاالهتم بسهولة 33
 

 احملور الثالث: الوالء التنظيمي 

  ( يف املكان املناسب: xالعالمة )يهدف هذا احملور إىل معرفة مستوى الوالء التنظيمي يف املؤسسة. وعليه يرجى وضع     

أوافق  العبارات الرقم
 متاما

ال أوافق  ال أوافق حمايد أوافق
 متاما

      الوالء العاطفي
يصعب علي االلتحاق مبؤسسة جديدة واالنتماء إليها كما هو احلال  1

 مع هذه املؤسسة
     

      ال أتنازل عن عملي للعمل مبؤسسات أخرى 2
      ابحلديث عن عملي مع أصدقائي خارج نطاق العملأستمتع  3
      أعترب نفسي عضو بناء وفعال يف هذه املؤسسة 4

      الوالء املستمر
أشعر ابخلوف من ترك العمل يف املؤسسة لصعوبة احلصول على عمل  5

 آخر
     

أشعر أن لدي خيارات حمددة يف إجياد عمل، لذا ال أفكر يف ترك  6
 العمل

     

      أحب البقاء واالستمرار يف عملي 7
      فرص العمل املتاحة يف املؤسسات األخرى غري مناسبة 8

      الوالء املعياري
      يدفعين لالستمرار يف العمل يف هذه املؤسسة أشعر اباللتزام األخالقي 9

      أعتقد أن االستمرار يف وظيفة واحدة مدى احلياة أفضل للعامل 10
      أعتقد أن ترك العمل احلايل دون مربر تصرف غري أخالقي. 11
      أشعر ابالعتزاز عندما أحتدث عن املؤسسة اليت أعمل هبا 12

 تعاونكم معنا ويف األخري شكرا على حس
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 spssخمرجات 

 خصائص العينة

Frequency Table 

P1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 4 10,8 10,8 10,8 

2 33 89,2 89,2 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

P2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 3 8,1 8,1 8,1 

2 13 35,1 35,1 43,2 

3 17 45,9 45,9 89,2 

4 4 10,8 10,8 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

P3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 16,2 16,2 16,2 
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2 14 37,8 37,8 54,1 

3 12 32,4 32,4 86,5 

4 5 13,5 13,5 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

P4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 2 5,4 5,4 5,4 

2 14 37,8 37,8 43,2 

3 6 16,2 16,2 59,5 

4 15 40,5 40,5 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

P5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 22 59,5 59,5 59,5 

2 9 24,3 24,3 83,8 

3 2 5,4 5,4 89,2 

4 4 10,8 10,8 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

 معامالت الثبات
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Scale: االستبيان 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,956 45 

 

 

Scale: X 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,967 33 

 

Scale: X1 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,903 6 

 

Scale: X2 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,897 6 
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Scale: X3 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,947 5 

 

 

Scale: X4 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,913 6 

 

Scale: X5 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,815 4 

 

 

Scale: X6 

Reliability Statistics 
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Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,894 6 

 

 

Scale: Y 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,736 12 

 

 

Scale: Y1 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,520 4 

 

 

Scale: Y2 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,697 4 

 

 

Scale: Y3 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,655 4 

 

 

 اختبار التوزيع الطبيعي

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

X1 37 1,17 5,00 -,579 ,388 ,068 ,759 

X2 37 1,33 4,17 -,345 ,388 -,729 ,759 

X3 37 1,00 5,00 -,064 ,388 -,905 ,759 

X4 37 1,00 4,50 -,257 ,388 -,834 ,759 

X5 37 1,00 4,00 -,292 ,388 -,758 ,759 

X6 37 1,00 4,17 -,566 ,388 -,340 ,759 

X 37 1,09 4,12 -,250 ,388 -,555 ,759 

Y1 37 1,25 4,25 -,353 ,388 -,374 ,759 

Y2 37 1,00 5,00 -,097 ,388 ,391 ,759 

Y3 37 1,75 5,00 ,464 ,388 ,375 ,759 

Y 37 1,58 4,25 -,473 ,388 ,688 ,759 

Valid N (listwise) 37       

 

واالنحرافات للمتغير المستقلالمتوسطات   

Descriptive Statistics 
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 N Mean Std. Deviation 

X11 37 3,57 1,144 

X12 37 3,27 1,045 

X13 37 3,16 1,068 

X14 37 3,19 1,023 

X15 37 3,49 ,961 

X16 37 3,43 ,959 

X21 37 3,38 1,089 

X22 37 3,14 1,110 

X23 37 2,81 1,050 

X24 37 3,05 ,815 

X25 37 2,92 1,010 

X26 37 2,76 1,011 

X31 37 3,16 1,041 

X32 37 3,24 1,065 

X33 37 3,24 1,090 

X34 37 3,11 1,022 

X35 37 2,97 1,142 

X41 37 2,68 1,056 

X42 37 2,95 1,153 

X43 37 3,08 1,211 

X44 37 2,68 1,132 

X45 37 2,73 1,071 

X46 37 2,70 1,127 

X51 37 2,78 1,134 

X52 37 2,65 1,184 
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X53 37 2,68 1,002 

X54 37 2,68 1,002 

X61 37 2,81 1,126 

X62 37 2,86 ,918 

X63 37 2,92 ,924 

X64 37 2,89 1,149 

X65 37 2,78 ,976 

X66 37 2,43 1,144 

X1 37 3,3514 ,84873 

X2 37 3,0090 ,82771 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

X3 37 3,1459 ,97485 

X4 37 2,8018 ,93940 

X5 37 2,6959 ,86830 

X6 37 2,7838 ,84425 

X 37 2,9754 ,74336 

Valid N (listwise) 37   

 المتوسطات واالنحرافات للمتغير التابع

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y11 37 2,97 1,142 

Y12 37 3,32 1,226 

Y13 37 3,00 1,247 

Y14 37 3,38 1,139 
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Y21 37 2,86 1,273 

Y22 37 3,19 1,151 

Y23 37 3,49 1,096 

Y24 37 2,89 ,936 

Y31 37 3,62 1,063 

Y32 37 2,97 1,213 

Y33 37 3,59 1,040 

Y34 37 3,32 1,180 

Y1 37 3,1689 ,76161 

Y2 37 3,1081 ,81125 

Y3 37 3,3784 ,78974 

Y 37 3,2185 ,58013 

Valid N (listwise) 37   

 

 

 

 

 اختبار الفرضية الرئيسية

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,462a ,213 ,191 ,52184 

 

a. Predictors: (Constant), X 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2,585 1 2,585 9,492 ,004b 

Residual 9,531 35 ,272   

Total 12,116 36    

 

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,146 ,359  5,985 ,000 

X ,360 ,117 ,462 3,081 ,004 

 

a. Dependent Variable: Y 

 

 اختبار الفرضيات الفرعية 

 االولى

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,243a ,059 ,032 ,57080 
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a. Predictors: (Constant), X1 

 

 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,713 1 ,713 2,187 ,148b 

Residual 11,403 35 ,326   

Total 12,116 36    

 

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X1 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,663 ,387  6,878 ,000 

X1 ,166 ,112 ,243 1,479 ,148 

 

a. Dependent Variable: Y 

 

 الثانية
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Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,272a ,074 ,048 ,56615 

 

a. Predictors: (Constant), X2 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,898 1 ,898 2,800 ,103b 

Residual 11,218 35 ,321   

Total 12,116 36    

 

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X2 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,644 ,355  7,440 ,000 

X2 ,191 ,114 ,272 1,673 ,103 

 

a. Dependent Variable: Y 

 

 الثالثة
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Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,454a ,206 ,183 ,52433 

 

a. Predictors: (Constant), X3 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2,494 1 2,494 9,071 ,005b 

Residual 9,622 35 ,275   

Total 12,116 36    

 

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X3 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,369 ,295  8,034 ,000 

X3 ,270 ,090 ,454 3,012 ,005 

 

a. Dependent Variable: Y 

 

 الرابعة
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Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,448a ,201 ,178 ,52591 

 

a. Predictors: (Constant), X4 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2,436 1 2,436 8,807 ,005b 

Residual 9,680 35 ,277   

Total 12,116 36    

 

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X4 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,443 ,275  8,871 ,000 

X4 ,277 ,093 ,448 2,968 ,005 

 

a. Dependent Variable: Y 
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 الخامسة
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,487a ,237 ,215 ,51385 

 

a. Predictors: (Constant), X5 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2,874 1 2,874 10,886 ,002b 

Residual 9,242 35 ,264   

Total 12,116 36    

 

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X5 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
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1 

(Constant) 2,341 ,279  8,391 ,000 

X5 ,325 ,099 ,487 3,299 ,002 

 

a. Dependent Variable: Y 

 

 السادسة
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,457a ,209 ,186 ,52341 

 

a. Predictors: (Constant), X6 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2,528 1 2,528 9,226 ,004b 

Residual 9,588 35 ,274   

Total 12,116 36    

 

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X6 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 
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B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,345 ,300  7,810 ,000 

X6 ,314 ,103 ,457 3,037 ,004 

 

a. Dependent Variable: Y 

 



 


