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ت

ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد منا يا رب حتى بعد الرضا  ,والصالة
والسالم على معلم البشرية وخاتم األنبياء والمرسلين أما بعد ...

وكما أوصانا رسولنا الكريم عليه الصالة والسالم بقوله ( :ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس) رواه أبو هريرة
رضي اهلل عنه) .إن لساني ليعجز أن يجد الكلمات التي يعبر بها عن شكري وامتناني وعظيم تقديري لكل
من ساهم في هذا العمل المتواضع حتى يضيف قطرة في محيط العلم الواسع.

لقد تمت هذه الدراسة بإشراف الدكتور /يوسف عبد عطية بحر ,والذى تفضل باإلشراف على هذه

الرسالة واعطائي الكثير من علمه ,ووقته ,وجهده ,وكان كريمأ في نصحه ,وارشاده ,وعطائه ,ليخرج هذا

العمل في أبهى صورة ,والذي يرجع إليه الفضل بعد اهلل بخروجه إلى النور ,له مني عظيم الشكر والتقدير,
أطال اهلل في عمره ,و جزاه اهلل عنى و عن أهل العلم كل خير وجعله دائماً وأبداً عوناً لطالبه على طريق

العلم.

وكما يطيب لي في هذا المقام أن أعترف لكل ذي فضل بفضله ,وأبدأ بتقديم شكري وامتناني

وعرفاني لجامعة األزهر بغزة ,منهل العلم وموئل العلماء ,متمثلة في إدارتها وجميع العاملين فيها ,لما قدمته

وتقدمه من برامج تعليمية راقية ومميزة ألبناء األمة العربية واإلسالمية ولفلسطين الغالية ,موظفةً لذلك كل

اإلمكانات والطاقات المتوفرة.

وأتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير من الدكتور الفاضل /أيمن أبو سويرح  ,والدكتور

الفاضل /محمد فارس لتفضلهما بمناقشة رسالتي هذه ,وانه ليسرني أن استزيد من علمهما ومالحظاتهما
القيمة.

كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى األخوة المحكمين لما بذلوه من جهد في تحكيم أداة الدراسة ,وال

يفوتني أن أتقدم بشكري وعرفاني للعاملين البنوك الفلسطينية العاملة في قطاع غزة كال باسمه ولقبه على

دورهم المؤازر لي أثناء إعداد هذه الدراسة ,ولما قدموه من تسهيالت أثناء تطبيق أداة الدراسة ,وكما أجزي

شكري وعرفاني لألهل الكرام على دعمهم المعنوي المتواصل.

ث

ملخص الدراسة
هدددفت الد ارسددة إلددى التعددرف علددى مدددى تطبيددق التسددويق الددداخلى فددي البنددوك الفلسددطينية العاملددة فددي
قطاع غزة ,كذلك التعرف على مستوى اإللتزام التنظيمي لدى العاملين فيهم ,ومن ثم اختبار العالقة بدين كدل
من التسويق الداخلى و اإللتزام التنظيمي.

اعتمدددت الد ارسددة المددنهج الوصددفي التحليلددي كمنهجيددة للد ارسددة ,وعلددى اإلسددتبانة كددأداة للد ارسددة ,شددمل

مجتمددع الد ارسددة خمسددة بنددوك فلسددطينية عاملددة بقطدداع غدزة وهددي (بنددك فلسددطين ,البنددك اإلسددالمي الفلسددطيني,
البنددك اإلسددالمي العربددي ,بنددك اإلسددتثمار الفلسددطيني ,البنددك التجدداري الفلسددطيني) يعمددل بهددا ( )734عددامالً,

بلغت عينة الدراسة ()253عامالً  ,تم إسترداد ( )201إستبانة من العينة ,بلغت بنسبة اإلسترداد .%79

أهددم نتددائج الد ارسددة أن البنددوك الفلسددطينية تطبددق التسددويق الددداخلي بأبعدداده بدرجددة جيدددة وبددوزن نسددبي

( , )% 76.37وق ددد تراوح ددت األوزان النس ددبية له ددذه األبع دداد م ددا ب ددين ( )%80.14إل ددى ( )%76.19وج دداءت
مرتبددة تنازلي داً حسددب الددوزن النسددبي كالتددالي إختيددار وتعيددين العدداملين ,تدددريب وتطددوير العدداملين ,اإلتصدداالت

الداخليد ددة ,اإلحتفد دداظ بالعد دداملين ,مكآفد ددات وتحفيد ددز العد دداملين  ,فيمد ددا أظهد ددرت النتد ددائج أيض د داً أن درجد ددة اإللت د دزام
التنظيمي مرتفعة بوزن نسبي قدره (.)%79.16

أظهرت الدراسة وجود عالقة إرتباطية طردية بين جميع أبعاد التسويق الدداخلى و اإللتدزام التنظيمدي ,

وكذلك وجود عالقة طردية إرتباطية بين المحور ككل التسويق الداخلي و اإللتزام التنظيمي.

أظهرت النتائج عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين متوسدطات إسدتجابات أفدراد عيندة الد ارسدة
حول التسويق الداخلي تعزى للمتغيرات التالية الجنس ,المؤهل العلمي ,المسمى الوظيفي  ,بينما توجد فدروق

تع ددزى لمتغي ددري العم ددر وس ددنوات الخبد درة  ,وأظه ددرت أيض ددا ع دددم وج ددود فروق ددات ذات دالل ددة إحص ددائية بدددين
متوسددطات إسددتجابات أف دراد عينددة الد ارسددة حددول اإللت دزام التنظيمددي تعددزى للمتغي درات التاليددة الجددنس ,المؤهددل
العلمي ,المسمى الوظيفي  ,بينما توجد فروق تعزى لمتغيري العمر وسنوات الخبرة ,
وأوصددت الد ارسددة بضددرورة العمددل علددى تعزيددز أنظمددة الح دوافز و المكآفددات المعمددول بهددا فددي البنددوك
الفلس ددطينية العامل ددة ف ددي قط دداع غد دزة و زي ددادة مش دداركة الع دداملين ف ددي عملي ددة إتخ دداذ القد درار ,و تعزي ددز ك ددل م ددن
اإلتصدداالت الداخليددة سدواء الرسددمية أو غيددر الرسددمية بددين العدداملين و اإلدارة لمددا لهددا مددن أثددر فددي رفددع مسددتوى

إلتزامهم التنظيمي.

ج

Abstract
This study aimed to investigate the extent of applying Internal Marketing in
the Palestinian Banks in the Gaza Strip, and also to identify the level of
organizational commitment of Palestinian Banks in the Gaza Strip employees,
and then to determine the relationship between the internal marketing and
Organizational Commitment.
The study used the descriptive analytical method, A questionnaire was
designed to collect data from the study sample consisting of (253) employee, the
researcher distributed (253) questionnaires and received (196), the response rate is
79%.
The study sample applied the dimensions of the Internal Marketing at a
Good level with relative weight (76.37 %). The arithmetic mean for these
dimensions was between (80.14%) to (76.19%). The descending order of these
dimensions according to the is: "selection and staffing employee, training and
development, internal communications, retain employee's policy, rewards and
motivation"
The results also showed that the degree of Organizational Commitment was
good with arithmetic mean of (79.16%).
There is a significant positive relationship between the dimensions of the
Internal Marketing and Organizational Commitment.
The results also showed that there were no statistically significant
differences between the average of study sample responses about the internal
marketing due to demographic variables "sex, qualification, job title" While there
are differences due to the variables of "age and years of experience.
The average of study sample responses about the organizational
commitment due to demographic variables "sex, qualification, job title" While
there are differences due to the variables of "age and years of experience.
The study recommendations:
The study recommended the Palestinian banks in the Gaza Strip to support
Incentives and rewards system, increase the participation of employees in decisionmaking, and enhance the internal communications, whether formal or informal due
to its effects on of Organizational commitment.
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مقدمة:
يكتسب القطاع المصرفي أهمية خاصة في النشاط اإلقتصادي الفلسطيني بإعتباره المكون الرئيس

للنظام المالي الفلسطيني ،وفي ظل التغيرات التكنولوجية والفنية واإلقتصادية في البيئة المحيطة بالبنوك
الفلسطينية؛ فالتغيرات المختلفة في وسائل اإلستثمار وأدوات االئتمان وتقنيات التبادل النقدي والسلعي وظهور
ما يعرف بإقتصاد المعرفة ،ألزمت هذه البنوك بالتكيف مع الظروف المحيطة لكي تستطيع مواجهة تلك

التغيرات وجعلتها تركز إهتمامها على العاملين فيها ألنهم القادرين على مواجهة تلك التغييرات ،فالعنصر

البشري يعتبر ميزة تنافسية بالنسبة لها ،لما يملكه من معرفة وخبرة ومهارة يساعدها على البقاء و التميز،
ونظر ألهمية هذا المورد و إرتفاع تكلفته؛ فإن البنوك الفلسطينية ملزمة ببذل الجهود في الحفاظ عليهم
ا

وتعزيز اإللتزام التنظيمي لديهم.

إن تعزيز اإللتزام التنظيمي لدى العاملين في البنوك يشجعهم على اإلبداع والتميز من أجل الوصول

إلى مستوى عال من األداء واالنجاز ،ذلك أن اإللتزام التنظيمي يعتبر عامال مهما في التأثير على سلوك
العاملين ،ليسهموا في تحقيق أهدافها (عبد الباقي ،2004،ص.) 181
وهنا يبرز دور التسويق الداخلي في تعزيز اإللتزام التنظيمي؛ فالتسويق الداخلي يرى أن الموارد
البشرية في المنظمات عمالء داخليين يجب أن تُمارس عليهم عمليات التسويق المختلفة فتقدم لهم المنافع
والسلع والخدمات التي تشبع رغباتهم حاجاتهم والتي تؤدي إلى تحسين أدائهم وزيادة قدراتهم اإلبداعية
والتزامهم التنظيمي (الطائي و العالق ،2009،ص .)269

ويوفر التسويق الداخلي بأبعاده المختلفة المتمثلة في إختيار وتعيين العاملين ومكافآت وتحفيز

العاملين وتدريب وتطوير العاملين واإلتصاالت الداخلية وسياسة االحتفاظ بالعاملين أفضل ممارسات دقيقة
إلدارة الموارد البشرية كي تكون إستجابة المنظمة فعالة وكفؤة؛ ما يساهم في تقليل معدل دوران العمل وزيادة

كفاءة وفعالية المنظمة ،ومن جهة أخرى فإن اإللتزام التنظيمي بأنواعه المعياري والشعورى والعاطفي يعتبر
عنص ار مهما في بلوغ المنظمات ألهدافها وتعزيز العالقة بين المنظمة وبين العاملين من جهة أخرى ،مما
يسهم في تطويرها وقدرتها على البقاء والنمو.

فالتسويق الداخلي يحاكي التسويق التقليدي من خالل سحب العالقة بين المنظمة والعمالء على العالقة بين
المنظمة والعاملين ،فكما تحاول المنظمات تقديم األفضل لعمالئها ،يجب أن تحاول بنفس الوقت تسهيل وبناء

العالقة مع العاملين (.)Rafiq & Ahmad,2000,p449
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أوالً :مشكلة الدراسة:
المنظمات الناجحة هي من تستطيع تسخير مواردها البشرية لتطوير منتجاتها إستجابة منها لحاجات
ورغبات عمالءها ،فالمنظمات تعمل على توفير كل اإلمكانات المادية والمعنوية التي تساعد هذه الموارد

على التطور واإلبداع في تنفيذ المهام المطلوبة منها ،وتسعى دائما للحفاظ على هذه الموارد نظ ار إلرتفاع

تكلفتها ولقيمتها العالية في مساعدة المنظمة لتحقيق ألهدافها.

وبالرغم من عمل القطاع المصرفي الفلسطيني وفقا لقانون العمل الفلسطيني والتوجيهات الصادرة عن

سلطة النقد الفلسطينية (سلطة النقد الفلسطينية ،2014 ،ص ،)1وبالرغم من اإلمتيازات التي يتمتع بها

العاملين فيه والتي قلما توفرت في قطاعات عمل أخرى محليا ،إال أن التقارير الصادرة عن جميعة البنوك في
فلسطين (جميعة فلسطينية غير حكومية تأسست عام  1998بمبادرة من البنوك العاملة في فلسطين كمنظمة
غير ربحية تمثل القطاع المصرفي الفلسطيني وتعمل على رعاية مصالحه) تشير إلى إرتفاع عدد العاملين

الذين قامو بترك أعمالهم في البنوك العاملة في فلسطين ،وهو ما يوضحه جدول رقم (.)1
جدول رقم ( :)1حركة العاملين في البنوك العاملة في فلسطين.

العام

عدد العاملين الذين تم تعيينهم

عدد العاملين الذين تركو العمل* عدد العاملين الكلي

2010

740

552

4.678

2011

777

436

4.984

2012

410

303

5.148

2013

517

305

5.379

2014

734

401

5.763

المصدر :إعداد الباحث باالستعانة بتقارير جمعية البنوك لعام .2010,2011,2012,2013,2014

* تشمل عدد العاملين الذين تم إحالتهم للتقاعد أو أُقيلو أو إستقالو من أعمالهم ولم يستطيع الباحث الحصول على
تفاصيل أكثر بشأن تلك األرقام.

وان كان تعيين هذه األعداد الكبيرة من العاملين سنويا ُمبر ار بحركة التوسع التي تشهدها البنوك العاملة في
فلسطين سواء في حجم الخدمات التي تقدمها لعمالئها أو في اإلنتشار الجغرافي كإستجابة طبيعية منها لزيادة
عدد السكان؛ فإن إرتفاع عدد العاملين الذين تركو مكان عملهم في البنوك الفلسطينية خالل الخمس سنوات

الماضية ينذر بوجود إشكالية للبنوك الفلسطينية في اإللتزام التنظيمي للعاملين فيها ،وهو ما يؤثر بالسلب
على جهودها في تطوير وتعزيز كادرها البشري.

وبالرغم من وجود العديد من الدراسات التي أظهرت وجود عالقة إرتباطية بين كل من التسويق

الداخلي واإللتزام التنظيمي كدراسة (الصباغ )2005 ،ودراسة (الشوابكة )2010 ،ودراسة (،et al Abzari ،
 )2011ودراسة (أبو رمان وأحمد )2012 ،ودراسة ( )Ahmad & Al-Borie, 2012ودراسة (أبو
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سنينة )2013،ودراسة ( )Tasi,2014والتي أوصت جميعها بضرورة إعادة الدراسة في بيئات أخرى

ومجاالت أخرى؛ إال أنه وعلى حد علم الباحث ال توجد أي دراسة على المستوى المحلى تناولت هذه العالقة،

كل ذلك إسترعى إهتمام الباحث لدراسة العالقة بين التسويق الداخلي واإللتزام التنظيمي.

وبناءا على ما تم التطرق إليه أعاله فإن المشكلة الرئيسية للدارسة تتمثل في اإلجابة عن التساؤل

الرئيسي التالي:

ما عالقة التسويق الداخلي باإللتزام التنظيمي للعاملين في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة؟

و لإلجابة على هذا التساؤل الرئيس البد أن من اإلجابة عن مجموعة من األسئلة الفرعية وهي:

أوال :ما مدى إدراك وتطبيق البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة لمفهوم التسويق الداخلي بأبعاده المختلفة
من وجهه نظر العاملين؟

ثانيا :ما مستوى اإللتزام التنظيمي للعاملين في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة؟
ثالثا :هل توجد عالقة بين إختيار وتعيين العاملين واإللتزام التنظيمي لدى العاملين في البنوك الفلسطينية

العاملة بقطاع غزة؟

رابعا :هل توجد عالقة بين تدريب وتطوير العاملين واإللتزام التنظيمي لدى العاملين في البنوك الفلسطينية

العاملة بقطاع غزة؟

ثالثا :هل توجد عالقة بين مكآفات وتحفيز العاملين واإللتزام التنظيمي لدى العاملين في البنوك الفلسطينية

العاملة بقطاع غزة؟

ثالثا :هل توجد عالقة بين اإلتصاالت الداخلية واإللتزام التنظيمي لدى العاملين في البنوك الفلسطينية العاملة
بقطاع غزة؟

ثالثا :هل توجد عالقة بين سياسة اإلحتفاظ بالعاملين واإللتزام التنظيمي لدى العاملين في البنوك الفلسطينية

العاملة بقطاع غزة؟

خامسا :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إستجابات المبحوثين حول مفهوم التسويق

الداخلي تُعزى للمتغيرات الديموغرافية ( الجنس -العمر – المؤهل العملي – سنوات الخبرة  -المسمى
الوظيفي) لدى العاملين في البنوك العاملة بقطاع غزة ؟

سادسا :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إستجابات المبحوثين حول مفهوم اإللتزام

التنظيمي تُعزى للمتغيرات الديموغرافية ( الجنس -العمر – المؤهل العملي – سنوات الخبرة  -المسمى
الوظيفي) لدى العاملين في البنوك العاملة بقطاع غزة ؟
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ثانياً :متغيرات الدراسة:
حدد الباحث متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة كاآلتي:
المتغير
.1
.2
.3
.4
.5

المستقل :التسويق الداخلي وأبعاده حسب نموذج (:)Tansuhaj & alt,1988
إختيار وتعيين العاملين.
تدريب العاملين.
تحفيز ومكآفأت العاملين.
اإلتصاالت الداخلية.
اإلحتفا بالعاملين.

المتغير التابع:
اإللتزام التنظيمي.
المتغيرات الديموغرافية( :الجنس ،العمر ،عدد سنوات الخبرة ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي).
ويوضح الشكل رقم ( )1نموذج مفترض للدراسة من إعداد الباحث وذلك باإلستعانة بنموذج التسويق الداخلي

(:)Tansuhaj & alt,1988

شكل رقم ( :)1نموذج الدراسة.

المتغير المستقل
التسويق الداخلي
إختيار و تعيين العاملين
The selection of employees

المتغير التابع

مكافآت و تحفيز العاملين
Rewards and Motivation
تدريب و تطوير العاملين
Training and Development

اإللتزام التنظيمي

اإلتصاالت الداخلية
Internal Communications
االحتفاظ بالعاملين
Retention Employee

المتغيرات الضابطة  -المتغيرات الشخصية للعاملين
(الجنس  ،العمر  ،عدد سنوات الخبرة  ،المؤهل العلمي  ،المسمي الوظيفي)
المصدر :جرد بواسطة الباحث باإلستعانة بنموذج التسويق الداخلي (.)Tansuhaj & alt,1988
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ثالثاً :فرضيات الدراسة:
بناءا على العالقات التي تضمنها نموذج الدراسة ،فقد أمكن للباحث صياغة فرضيات الدراسة الرئيسية

والتي تحتوي كل منها على عدد من الفروض الفرعية والمحتملة ،وذلك من خالل الدراسات السابقة والتي
تناولت اإلطار المفاهيمي لمتغيرات الدراسة:
 الفرضية الرئيسية األولى:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥5بين التسويق الداخلي واإللتزام التنظيمي لدى

العاملين في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة.

يتفرع منها الفرضيات الجزئية التالية:
 -1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥5بين إختيار وتعيين العاملين واإللتزام
التنظيمي لدى العاملين في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة.
 -2توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥5بين نظام مكافآت وتحفيز العاملين
واإللتزام التنظيمي لدى العاملين في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة.
 -3توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥5بين تطوير وتدريب العاملين واإللتزام
التنظيمي لدى العاملين في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة.
 -4توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥5بين اإلتصاالت الداخلية واإللتزام
التنظيمي لدى العاملين اإلداريين في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة.
 -5توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥5بين اإلحتفاظ بالعاملين واإللتزام التنظيمي
لدى العاملين في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة.
 الفرضية الرئيسية الثانية:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(  )α≥5في متوسطات إستجابات المبحوثين حول

مفهوم التسويق الداخلي تُعزى للمتغيرات الشخصية ( الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،المسمى

الوظيفي) في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة.
 الفرضية الرئيسية الثالثة:

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )α≥5في متوسطات إستجابات المبحوثين حول

مفهوم اإللتزام التنظيمي تُعزى للمتغيرات الشخصية ( الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،المسمى
الوظيفي) في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة.
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رابعا :أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي الى دارسة العالقة بين التسويق الداخلي واإللتزام التنظيمي كأحد أهم
الموضوعات الحديثة في إدارة الموارد البشرية بالتطبيق على العاملين في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع

غزة ،ويمكن توضيح األهداف التي تسعى الدراسة الى تحقيقها في اآلتي:

 .1تحديد طبيعة العالقة بين كل بعد من أبعاد التسويق الداخلي واإللتزام التنظيمي في البنوك الفلسطينية
العاملة بقطاع غزة.

 .2التعرف على طبيعة ومستوى التسويق الداخلي في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة.

 .3بيان طبيعة ومستوى اإللتزام التنظيمي لدى العاملين في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة.
 .4التعرف على الفروق في متوسطات إستجابات المبحوثين حول العالقة بين التسويق الداخلي واإللتزام

التنظيمي في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة والتي تُعزى للمتغيرات الديموغرافية (الجنس،
العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبره ،المسمى الوظيفي).

 .5تقديم توصيات للبنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة مع وضع آلية لتنفيذها حول اإليجابيات التي

البد من تدعيمها ،والسلبيات التي البد من تجنبها في عالقتها مع العاملين وذلك لما يساهم في

تطوير أداء هذه البنوك.

خامسا :أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:
األهمية العلمية:
 .1تكتسب الدارسة أهمية من موضوعها الذي يعتبر أحد المواضيع القليلة التي تحقق التكامل بين
مدخل إدارة الموارد البشرية وادارة التسويق.

 .2للدارسة أهمية كبيرة ألنها وبحسب إطالع الباحث من أولى الدراسات على مستوى فلسطين التي
تتناول موضوع التسويق الداخلي وعالقته باإللتزام التنظيمي.

 .3المساهمة في توجيه أنظار الباحثين إلجراء المزيد من الدراسات التطبيقية في هذا المجال بما يشكل
إثراء للمكتبة العربية وألدبيات العلم اإلداري.

األهمية العملية:
 .1تستمد هذه الدراسة أهميتها من كونها تجرى على قطاع هام وحيوي للشعب الفلسطيني ،أال وهو
قطاع البنوك الفلسطينية التي تعتبر أهم المؤسسات االقتصادية بقطاع غزة.

 .2كما وترجع أهمية هذه الدراسة بالنسبة للباحث كونها ستثري معارفه وتفتح له آفاق ومعارف جديدة
وستساعده في الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال.
7

سادسا :مصطلحات الدراسة:
 -1التسويق الداخلي:
هو "عملية معاملة العاملين على أنهم زبائن داخليين بكل ما يترتب على ذلك من تشخيص إحتياجاتهم و
رغباتهم والعمل على إشباعها و تطوير قدراتهم بهدف تحسين مستويات الخدمة المقدمة من طرفهم( ".صادق
و جاسم ،2007 ،ص .)55
 -2اإلختيار والتعيين:
هو "جميع األنشطة التي يتم من خاللها إنتقاء أنسب الموارد البشرية من المرشحين للوظائف المتاحة و الذين
تتوفر لديهم المقومات الوظيفية من حيث المؤهالت والقابليات والقدرات الفكرية والعينية واإلنسانية(زويلف،
 ،2003ص .)65
 -3التدريب:
هو"عملية تعديل إيجابي يتناول سلوك الفرد من الناحية المهنية وذلك بإكتساب المعارف والخبرات التي يحتاج
إليها االنسان وتحصيل المعلومات التي تنقصه و إكسابه االتجاهات الصالحة للعمل و لإلدارة" (زويلف،
 ،2003ص .)97
 -4التحفيز:
هي "مجموعـة العوامـل والمـؤثرات الخارجيـة التـي تثيـر الفـرد وتدفعـه ألداء األعمـال الموكلة إليه على خير
وجه عن طريق إشباع حاجاته ورغباته المادية والمعنوية" (الهيتي ،2005 ،ص.)255
 -5اإلتصاالت الداخلية:
هي "عملية تبادل لألفكار و البيانات بغرض تحقيق أهداف العمل االداري" ( أبو سمرة ،2009 ،ص-9
.)10
 -6اإلحتفاظ بالعاملين:
هي "العملية التي يتم تشجيع العاملين على البقاء مع المنظمة ألطول فترة من الزمن" (Baruah & Das,
.)2013 ,p8
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 -7اإللتزام التنظيمي:
هو "إرتباط وثيق بأهداف المنظمة وقيمها ،وقبول األهداف والقيم والرغبة في بذل جهد معقول
بالنيابة عن المنظمة والرغبة القوية بالبقاء واإلستمرار في عضويتها" (Kazlauskaite, et al., 2006,p

).300-304

 -8اإللتزام الشعوري:
يعبر عن اإلرتباط الوجداني بالمنظمة ويتأثر بمدى إدراك الفرد للخصائص المتميزة لعمله ،من

استقاللية واكتساب المهارات ،وطبيعة عالقته بالمشرفين ،كما يتأثر بدرجة إحساس الموظف بأن البيئة

التنظيمية التي يعمل فيها تسمح بالمشاركة الفعالة في عملية اتخاذ الق اررات ،سواء فيما يتعلق بالعمل أو

العاملين ).(Kazlauskaite, et al., 2006,p 300-305
 -9اإللتزام اإلستمراري:
اإللتزام المستمر يعبر عن إدراك الموظف لحساب الربح والخسارة في اإلستمرار في المنظمة .ويستند
هذا النوع من اإللتزام إلى افتراض أن اإللتزام التنظيمي يعبر عن تراكمات المصالح المشتركة مثل (الترقيات
والتعويضات والمكافآت) بين الفرد والمنظمة ،أكثر من كونها عملية عاطفية أو أخالقية وتتحدد درجة التالزم

الفرد في هذه الحالة بالقيمة النفعية االستثمارية التي يمكن أن يحققها الفرد لوبقي في المنظمة وبصفة عامة
يالحظ أن تقييم الموظف ألهمية بقائه في المنظمة يتأثر بالخبرة الوظيفية والتقدم في العمر

).(Kazlauskaite, et al., 2006,p 300-304
 -10اإللتزام المعياري:

يعبر عن إحساس العاملين باإللتزام األدبي للبقاء في المنظمة وغالبا ما يكون المصدر األساسي لهذا

اإلحساس نابعا من القيم التي اكتسبها الفرد قبل التحاقه بالمنظمة ،أي من األسرة أوالتطبيع االجتماعي،

أوعقب التحاقه بالمنظمة من التطبيع التنظيمي وبالتالي يكون سلوك الفرد انعكاسا لما يشعر به ،ولما يعتقد
بأنه أخالقي ).(Kazlauskaite, et al., 2006,p 300-304
 -11البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة:
هي جميع البنوك الناشطة بقطاع غزة والتي تم تأسيسها في فلسطين تحت ترخيص سلطة النقد

الفلسطينية لغاية نهاية عام  ،2014وتقع مقرات إداراتها العليا في األراضى الفلسطينية والبالغ عددها ستة

بنوك وهي ( بنك فلسطين ،بنك القدس ،البنك االسالمى العربي ،البنك االسالمي الفلسطيني ،بنك االستثمار

الفلسطيني) (سلطة النقد الفلسطينية ،2014 ،ص.)2
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مقدمة:
تركز المنظمات على عمليات التبادل مع عمالء الخارجين وعلى رضا واشباع رغبات هؤالء عمالء
من أجل تحقيق أهدافها ؛ وعليه فإن الدور الذي يلعبه األفراد العاملين بالمنظمات وباألخص المنظمات

الخدماتية هودور حيوي بالنسبة لهذه المنظمات ،االمر الذي أدى بالمنظمات إلى تركيز االهتمام بشكل أخر
من أشكال التبادل وهوما يمكن أن يتم بين المنظمة واألفراد العاملين فيها ،وهذا ما أدى إلى ظهور مفهوم
تسويقي حديث يهتم بالعاملين داخل المنظمة يعرف بالتسويق الداخلي .وبكل حال فإن (مقدم الخدمة) إذا لم

يكن راضيا فإن عدم رضاه سوف ينعكس سلبا على المستفيد اوالمنتفع من الخدمة ،لذا يتطلب من المنظمات
أن تأخذ بعين اإلعتبار أن رضا الزبون الخارجي مرتبط إرتباطا وثيقا برضا الزبون الداخلي.
وكأحد أبعاد التسويق الشمولي المتكامل والتي تشمل التسويق االجتماعي والمسؤولية االجتماعية
وتسويق العالقات والتسوق الداخلي؛ يعتمد التسويق الداخلي على تطوير وتصميم وتطبيق البرامج التسويقية
والعمليات واألنشطة التي تدرك االتساع والترابط يؤكد على أن الجميع في المنظمات يجب ان يعتنقوا مبادئ

التسويق المناسبة وخاصة اإلدارة العليا ،فالتسويق الداخلي هوالتوظيف والتدريب ،وتحفيز الكوادر القادرة
والذين يرغبون في خدمة العمالء بشكل جيد (.) kotler and Keller, 2011,p18-22
والتسويق الداخلي يطبق داخل المنظمة إلدارة عملية التبادل والتفاعل بين المنظمة والعاملين فيها،

فالعاملين ال تقتصر حاجاتهم على الحاجات المادية فقط ،بل هناك حاجات إجتماعية مثل األمن واإلنتماء
والصداقة يريدون إشباعها ،وهذا ما يتحقق من خالل التسويق الداخلي (الضمور ،2004 ،ص.)67
و يرى الباحث أن الفكرة األساسية للتسويق الداخلي تتلخص في وجود نوعين من العمالء هما

العمالء الخارجيين والعمالء الداخليين ،وينبغي على جميع أعضاء المنظمة تبنى التفكير والسلوك اإليجابي
عند اإلتصال بهؤالء العمالء.
أوالً :تعريف التسويق الداخلي:
تشير األدبيات اإلدارية إلى ظهور مصطلح التسويق الداخلي في منتصف سبيعنات القرن الماضي
كحل لمشكلة توفيرالخدمات ذات الجودة العالية في المنظمات الخدمية ،من خالل التركيز على العنصر

البشري في تقديم الخدمة كونه الجزء الملموس والمعروف في المنظمة وبالتالي له األثر الكبير على اإلحتفاظ
بعمالء وضمان والئهم وبالتالي استم اررية المنظمة ونجاحها (.)Grönroos, 2000, p123

وعرف  )1991,p35( Berryالتسويق الداخلي بأنه "النظر إلى العاملين على أنهم زبائن داخل

المنظمة ،والنظر إلى الوظائف التي يقومون بها على أنها منتجات داخلية ،والعمل على تقديم هذه المنتجات
بشكل يرضي عمالء الداخلين من أجل تحقيق أهداف المنظمة".
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فيما حدد  )2006,p3( Kaleالتسويق الداخلي بأنه "عملية إجتذاب وتطوير وتحفيز واإلحتفاظ
بالعاملين المؤهلين والكفوءين من خالل توفير المنتجات ( الوظائف) التي تلبى إحتياجاتهم".
و ذكر كل من  )2007,p55( Mahnert &Torrsأن التسويق الداخلي "هو إنتاج وتطبيق المنظمة

للوظائف واألدوات واألساليب الهادفة نحو تشكيل وادامة لقوة العمل الكفؤة والفاعلة الموجهة نحو الزبون".

وأشار صادق وجاسم ( ،2007ص )51إلى أن التسويق الداخلي "هو عملية معاملة العاملين على

أنهم زبائن داخليين أخذين كل ما يترتب على ذلك من تشخيص إحتياجاتهم ورغباتهم والعمل على إشباعها
وتطوير قدراتهم بهدف تحسين مستويات الخدمة المقدمة من طرفهم".
كما عرفه الطائي والعالق ( ،2009ص )264بأنه "إستخدام المنظور التسويقي إلدارة العاملين في
المنظمة وتنمية مهاراتهم لكي يكونو قادرين على تقديم أفضل خدمات وخلق عالقات طيبة مع عمالء
وبالتالى تحقيق الهدف الذي تسعى إليه المنظمة لتحقيقه وهورضا عمالء الذي بدوره يحقق الربحية".

وترى الطويل ( ،2010ص  )322بأن التسويق الداخلي "يتمثل في مجهودات وأنشطة تمارسها

المنظمة بهدف تطوير العمالء الداخليين".

لكن شاكر ( ،2011ص  )186عرف التسويق الداخلي بأنه "نشاط رئيسي يهدف إلى معرفة كل من

العمالء الداخليين والخارجيين وازالة المعوقات الوظيفية لزيادة الفعالية التنظيمية".

وذكر  )2011,p 33( Vasconcelosأن التسويق الداخلي "هو العملية التي تنطوى على إقامة
وادامة وتطوير العالقة بين العاملين واداراتهم والمنظمة ،من أجل توليد قيمة أعلى للزبائن".
أما  )2011,p 1( Iliopoulos & Priporasفقد عرفا التسويق الداخلي بأنه "جميع إجراءات
المنظمة الهادفة إلى تدريب وتطوير وتحفيز العاملين فيها وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للزبون".
لكن الروسان ( ،2011ص  )15عرفه بأنه "التوجهه نحو الزبون واالهتمام به من خالل العاملين
وذلك عن طريق تحفيز موظفي الخطوط االمامية والخلفية بوصفهم فريق عمل".
وقد أكد  ،2014 ( Huang & elt.ص )196بأن التسويق الداخلي "هو تطبيق المنظمة لفلسفة

ومبادئ التسويق في تعاملها وعالقتها مع العاملين فيها".

و ُيعرف الباحث التسويق الداخلي بأنه كافة الجهود التي تبذلها المنظمة التي تهدف إلى التعرف
على حاجات ورغبات العاملين بهدف رفع كفاءتهم ما ُيمكنهم من تحسين جودة الخدمات المقدمة للزبائن

وسرعة االستجابة لمتطلبات السوق والتكيف مع التغيرات غير المتوقعة.
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وبمالحظة المفاهيم الواردة أعاله يتضح أن هناك إنقسام بيين الباحثين حول مفهوم التسويق الداخلي
ومضمونه وهذا ما أكده كل من  )2000,p449( Ahmed & Rafiqحيث أشار الباحثان إلى وجود قدر

كبير من اإلرتباك في األدبيات فيما يتعلق بمفهوم التسويق الداخلي ،فبعض الباحثين ينظر إلى التسويق

الداخلي أنه أحد مداخل إدارة الموارد البشرية ،ويرى باحثون آخرون أن التسويق الداخلي هو أحد مداخل رضا
العمالء ،وآخرون ينظرون إلى التسويق الداخلي كمصدر للميزة التنافسية ،أما آخرون فيجدون مجرد أنه
إستخدام لتقنيات التسويق التقليدي داخل المنظمة؛ و بالرغم من هذا اإلختالف إلى أن هناك إجماع من
الباحثين بأن التسويق الداخلي يرى العاملين عمالء داخليين ينبغى على المنظمة اإلهتمام بوضع خطط

وبرامج واستراتيجيات تلبي إحتاجاتهم وتعزز رضاهم بما ينعكس بالنتيجة على تحقيق رضا الزبون الخارجي.

ثانياً :خصائص التسويق الداخلي:
من الضروري معرفة وتحديد خصائص التسويق الداخلي ،كون أن هذه الخصائص تعد أدوات لتحديد

فوائد التسويق الداخلي سواء أكانت في البحث أو الممارسة ،باإلضافة إلى أنه يمكن التعرف والتحقق من
تحديد مدى تطبيق مفهوم التسويق الداخلي داخل المنظمات ،وكذلك سهولة االستفادة من النتائج التي يحدثها

التسويق الداخلي في المنظمات.
ذكر  )1995,p42( Vareyأن التسويق الداخلي يمتاز بعدد من الخصائص:
 .1التسويق الداخلي عملية إجتماعية فالتسويق الداخلي يطبق داخل المنظمة إلدارة عملية التبادل

والتفاعل بين المنظمة والعاملين ،والعاملين ال تقتصر حاجاتهم على االحتياجات المادية وانما هناك
حاجات إجتماعية مثل األمن واإلنتماء والصداقة ،يريدون إشباعها وهذا يتحقق من التسويق الداخلي.

 .2التسويق الداخلي عملية إدارية يعمل على تكامل الوظائف المختلفة داخل المنظمة من خالل:
 -1التأكد من أن كل العاملين لديهم دراية وخبرة كافية عن األنشطة التي يقومون بها .وأن هذه
األنشطة تؤدى إلى إشباع حاجات العمالء الخارجيين.

 -2التأكد من أن كل العاملين تم إعدادهم وحفزهم ألداء عملهم بكفاءة.
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ثالثاً :مراحل تطور مفهوم التسويق الداخلي:
حدد كل من )2000,p450( Ahmed & Rafiqمراحل تطور مفهوم التسويق الداخلي عبر أدبيات
التسويق الداخلي بثالث مراحل هي:
 المرحلة األولى :رضا العاملين.
كان ظهور مفهوم التسويق الداخلي لتطوير جودة خدمة العمالء في المنظمات ونظ ار لإلعتقاد السائد

أن العاملين هم المسئولين الرئيسين عن جودة خدمةة العمالء وتتميز هذه المرحلة بالتركيز على قضايا تحفيز
العاملين وتحقيق رضاهم ،والسبب الرئيسي وراء ذلك ؛ هوفي ضرورة توجيه مفهوم التسويق الداخلي لتحسين
وتطوير جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للعمالين.
 المرحلة الثانية :التوجه نحوالعميل.
وهي تعتبر المرحلة الرئيسية الثالثة في تطوير مفهوم التسويق الداخلي ،الذي يبدأ بالتركيز على
أهمية مفهوم التفاعل بين العاملين والعمالء ،وهي التي جاءت استجابة لحاجات العمالء ومتطلباتهم.
 المرحلة الثالثة :تنفيذ االستراتيجية وادارة التغيير.
وقد ركزت هذه المرحلة على أن التسويق الداخلي هوالدافع أوالمحرك لتطبيق استراتيجيات المنظمة،

أي ضرورة إشراك العاملين في وضع األهداف واإلستراتيجيات واداركهم لهذه االهداف واالستراتيجيات ،وذلك
لكونهم من يقوم بتنفيذها.

رابعاً :أهداف التسويق الداخلي:
يلعب العاملون في المنظمات دو ار حاسما في التأثير على درجة رضا العمالء ،ما يحتم على هذه
المنظمات العمل المتواصل على تهيئة أفرادها وتطويرهم ليكونوا على درجة عالية من التفهم والمعرفة العميقة

لحاجات العمالء ورغباتهم.

و أشار الضمور( ،2004ص )434بأن الهدف العام للتسويق الداخلي يتمثل في خلق قوة عمل

مستقرة ومتطورة في المنظمة تتصف بروح معنوية عالية واحساسهم بالمسؤولية ،ما يساعد في التقليل مستوى
دوران العمل ويساهم بزيادة رضا العاملين ويساعد على بناء بيئة تنظيمية مستقرة تؤثر إيجابا في تحقيق

أهداف المنظمة ،وأن النظرة الواسعة للتسويق الداخلي كفلسفة إدارية مع تطبيقاتها يمكن النظر إليها على

المستويين االستراتيجي والتكتيكي في آن واحد من خالل تحديد أهداف متكاملة ومتناسقة ،والجدول رقم ()2

يوضح ذلك.
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جدول( )2أهداف التسويق الداخلي ومجاالت تطبيقها.

مستويات الهدف

التطبيقات

الهدف العام
الهدف االستراتيجي

الهدف التكتيكي

 جعل العاملين أكثر تفهما وتحفي از واهتماما بالعمالء.
 خلق البيئة الداخلية التي تدعم التوجهه بالعميل لدى األفراد.

 دعم سياسة التدريب الداخلي ،ودعم إجراءات التخطيط والرقابة.
 على العاملين فهم لماذا ُيتوقع منهم التصرف بطريقة معينة عند حدوث موقف
معين.
 يجب تطوير الخدمة كاملة وأن تقبل داخليا قبل طرحها في السوق ،كما يجب
تفعيل قنوات اإلتصال الداخلية والبيع الشخصي.

المصدر( :الضمور ،2004 ،ص.)343

وذكر الصباغ ( ،2005ص )246أن التسويق الداخلي يهدف إلى تحقيق عدد من األهداف أهمها:
 .1تهيئة المناخ الداخلي والذي يساعد العاملين (العمالء الداخليين) على التعرف على حاجات ورغبات
العمالء الخارجيين وذلك من خالل إختيار وتعيين األفراد في المواقع الوظيفية التي تتناسب مع

كفاءاتهم ومهاراتهم.

 .2التأكيد على فهم جميع العاملين في المنظمة لتوقعات وادراكات العمالء الخارجيين حول مستوى

الخدمة المقدمة إليهم من المنظمة ودور كل عامل في تحقيق تلك التوقعات بما يتوافق مع أهداف

المنظمة.

 .3التأكيد على قدرة األفراد على إمكانية أدائهم ألدوراهم كمسوقين ألن التسويق ال يمثل مهمة أونشاط
إدارة التسويق فقط بل هومهمة كل فرد في المنظمة.

 .4الحصول على تأييد صانعي القرار األساسيين وذلك لضمان تنفيذ الخطط بالشكل المطلوب وخاصة
توفير الموارد البشرية والمالية وضمان عدم وجود تعارض في سياسات المنظمة.

 .5العمل على زيادة كل من الرضا الوظيفي والمشاركة الوظيفية واإللتزام التنظيمي والدافعية للعمل من
جانب العاملين.

 .6تكوين وتدعيم إتجاهات وسلوك العاملين بما يمكن من تنفيذ خطط واستراتيجيات المنظمة.

 .7كسب إلتزام العاملين لتنفيذ الخطط واالستراتيجيات وخصوصا تلك المتعقلة في الجانب التسويقي.
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خامساً :أهمية التسويق الداخلي:
يكتسب التسويق الداخلي أهمية كبيرة كونه يحقق ويشبع رغبات العاملين في المنظمات و هو ما
يؤدى إلى تحقيق الرضا الوظيفي لديهم ،و هذا ينعكس على سلوكهم تجاه منظماتهم ،األمر الذي يساعد

المنظمة على تحقيق أهدافها.

 .1أهمية التسويق الداخلي بالنسبة للمنظمة:
يعتبر التسويق الداخلي مدخل للمنظمة للوصول إلى العمالء من خالل تطوير وتحفيز أفراد المنظمة

للقيام بمهامهم على أكمل وجهه ،معنى ذلك أن التسويق الداخلي هوالطريق الذي تسلكه المنظمة وصوال إلى

أسواقها الخارجية ،واألداء الذي تحقق منه مرك از تنافسيا في تلك االسواق ما ينعكس عليها بااليجاب

ويساعدها في تحقيق أهدافها كما ويكتسب التسويق الداخلي أهميته للمنظمة من خالل المحاور التالية:

).( Ahmed & alt., 2003, p1221-1225
أ -إدارة التغيير:
العديد من المنظمات تشهد نوعا من التحول خالل دورة حياتها ؛ من خالل عمليات الدمج

والتحالفات ،أو تقليص حجم أعمالها ،أوادخال أنظمة جديدة مثل إدخال تكنولوجيا المعلومات أوممارسات

عمل جديدة ،وتغييرات أخرى مثل تغيير إسمها أوعالمتها التجارية أوحتى رسالتها أو أهدافها أو أي من
سياستها و برامجها فإنه من الضروري التواصل مع جميع االطراف ذوي العالقة بما فيهم العاملين داخل

المنظمة لتعزيز هذا التغيير ،والتسويق الداخلي ومن خالل أهدافه وممارساته يمكن أن يساهم في إدارة

التغيير في المنظمة من خالل جعل المنظمة أكثر مرونة واستجابة للتغييرات البيئية حيث أنه يخلق التنسيق
والتعاون الجيد بين إدارات المنظمة ،ويوفر منظومة إتصاالت داخلية قوية تدعم أي عملية تغير تقوم بها
المنظمة ما يجعل هذا التغيير مقبوال لدى الجميع.
ب -بناء الصورة العامة للمنظمة:
إن الصورة الذهنية التي تتكون لدى المجتمع عن المنظمات المختلفة تتوقف قوتها أو ضعفها تبعا

لطبيعية ونوعية اإلتصال بين المجتمع وتلك المنظمات ،ومدى إهتمام المجتمع بها أو تأثره بأنشطتها.

وتعد عملية تشكيل الصورة الذهنية للمنظمة عملية معقدة  ،فمن التحديات األساسية التي تواجه
المنظمات المعاصرة إنهيار الحدود والفواصل بين وظائفها الداخلية وعالقاتها الخارجية  ،حيث تتشابك

العالقات الداخلية والخارجية للمنظمة في الممارسات اليومية للعاملين فيها ،ويلعب التسويق الداخلي دور

رئيسي في تشكيل صورة المنظمة لدى العمالء والمجتمع حيث أنه يعمل على دمج ثقافة العمل والهيكل
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التنظيمي وادارة الموارد البشرية ورؤية واستراتيجيتة المنظمة مع االحتياجات المهنية واالجتماعية لهؤالء
العاملين ما يساهم في بناء صورة فعالة عن المنظمة للمجتمع.
ت -بناء إستراتيجية المنظمة:
إن تخطيط وبناء وتنفيذ أي إستراتيجية يتطلب بذل الجهود والتنسيق الكامل بين المنظمة والعاملين

فيها ،وجهود التسويق الداخلي تعمل على تقليل حدة الصراعات بين العاملين من خالل تفعيل اإلتصاالت
الداخلية وتحفيز العاملين وبناء اإللتزام المطلوب لتنفيذ تلك االستراتيجيات على أكمل وجهه ممكن.
 .2أهمية التسويق الداخلي بالنسبة للعاملين:
إن تطبيق برامج وسياسيات التسويق الداخلي يعود بالعديد من المنافع على العاملين داخل المنظمة ومن هذه

المنافع):( Ahmed & alt., 2003, p1228-1241
أ -تحقيق رضا العاملين.

تقوم فلسفة اإلدارة الحديثة على مبدأ أن العمالء يتوقعون األفضل دائما من المنظمة ،ومن خالل
نظرة التسويق الداخلي إلى العاملين بأنهم عمالء داخليين فانه يهدف إلى تحفيز وتدريب ودعم العاملين

وتعزيز اإلتصاالت الداخلية ما يعمل على تقليل حدة الصراعات بين العاملين ما يؤدي إلى إشباع رغباتهم
ويساهم في تحقيق الرضا لديهم.
ب -تطوير وتحسين أداء العاملين:
إن اإلدارة تستطيع أن تحرك الرغبة في الفرد عن طريـق إرضاء دوافعه وحاجاته التي تؤدي لرفع

الكفاءة اإلنتاجية للفـرد ،ويساعد التسويق الداخلي المنظمة في إكتشاف هذه الدوافع والحاجات والعمل على
إشباعاها ما يجعل رفع األداء نتيجة منطقية لعمليات التسويق الداخلي.
ت -الشعور باإللتزام التنظيمي:
إن عدم وجود إلتزام تنظيمي لدى العاملين في أي منظمة يعود عليها بنتائج كارثية قد تؤدى إلى
إغالقها .إن التوجه الرئيسي لمفهوم التسويق الداخلي هوالتأكد من أن العاملين يشعرون أن إدارة المنظمة تهتم

بهم وتعمل على تلبيه إحتياجاتهم ،حال تلبية هذه االحتياجات فإن العاملين سيشعرون باإللتزام التنظيمي
والحماس تجاه منظماتهم.
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سادسا :المزيج التسويقي للتسويق الداخلي:
يرى  )1995, p32( Ahmed & Rafiqأنه ال يزال من الممكن إستخدام تقنيات التسويق لتحفيز
العاملين واإلستفادة من تقنيات التسويق مثل تجزئة السوق وأبحاث السوق والمزيج التسويقي لتطوير سلوك
العاملين لصالح العمالء.

وبحسب  )1995, p34( Ahmed & Rafiqفإنه وبسبب الطبيعة الغير ملموسة للمنتج المراد

تسويقه وكذلك ظروف وأهمية وطبيعة العمالء فأنه من غير المجدى الحديث عن تطبيق المزيج التسويقي

التقليدي ( 4PSالمنتج ،السعر ،الترويج ،المكان) والذى أقترحه  ،McCarthyوأنه يجب إستخدام المزيج
التسويقي  7PSوالذى أقترحه كل من  Booms and Bitnerمن خالل إضافة ثالثة عناصر إلى العناصر
األربعة التقليدية للمزيج التسويقي ،بحيث أصبحت عناصر المزيج التسويقي الخدمي مؤلفة من سبعة عناصر

هي ( :الخدمة أوالمنتج ،Product :السعر ،Price :التوزيع ،Place:الترويج ،Promotion :المشاركين:

 ،Participantsالدليل المادي ،Physicalevidence :العملية )Process :وذلك ألن المزيج التسويقي
الحديث  ( 7PSوال سيما عنصري العملية والمشاركين) يعترف صراحة بالترابط بين الوظائف والحاجة إلى

بذل جهود متكاملة لتسليم خدمة فعالة (أو المنتج) والتي هي واحدة من األهداف الرئيسية للتسويق الداخلي،

و فيما يلي تفصيل لكل من هذه العناصر:
 .1المنتج :Product

وفقا ل  )1995, p38( Ahmad & Rafiqفإن التسويق الداخلي ينظر إلى المنتج من خالل ثالث

مستويات ،فعلى المستوى اإلستراتيجي يعتبر المنتج بمثابة اإلستراتيجيات التسويقية التي تتبعها المنظمة وفي

هذا المستوى فإن ما يتم إنتاجه هو القيم واإلتجاهات الالزمة لتنفيذ تلك االستراتيجيات ،أما على المستوى

التكتيكي فإن المنتج يجب أن يشمل طرق جديدة للقياس وتقييم األداء وطرق جديدة للتعامل مع عمالء ،أو

التدريب الذي تقدمه إدارة الموارد البشرية في المنظمة للعاملين فيها ،وعلى المستوى األساسي فإن المنتج هو
بمثابة الوظائف التي تقدمها المنظمة للعاملين.
 .2السعر :Price

يقول  )1995, p39( Ahmad & Rafiqإن تحديد أسعار بعض الخدمات المقدمة يجب أنه تحدده

المنظمة من خالل العاملين بها ،حيث يتم اإلسترشاد بآرائهم في هذا الصدد لما لهم من دراية وخبرة في تقييم
المجهودات المصاحبة لتقديم خدمات المنظمة للعاملين.
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 .3التوزيع :Distribution

يقول  )1995, p39( Ahmad & Rafiqبما أن المنظمة تقدم خدماتها المختلفة للعمالء من خالل

العاملين؛ فيمكن إعتبار العاملين هم قنوات التوزيع والتي تصب فيها خدمات المنظمة ،وتتجه نحو العميل
بشكل متكامل لتقديم الخدمة المناسبة له ،واذا كان العاملون يمثلون وكالء التسويق للمنظمة ،فإن ذلك يفرض
على المنظمة تقديم بعض الخدمات والمساعدات لهؤالء الوكالء مثل:
أ -تدريب وتنمية وتطوير أداء العاملين في المنظمة.

ب -إشراك العاملين في إتخاذ القرار وتخطيط وبناء استراتيجيات المنظمة.
 .4الترويج :Promotion
يرى  )1995, p39( Ahmad & Rafiqأن اإلعالنات والدعاية والعالقات العامة والبيع الشخصي

من وسائل التسويق للتأثير على توجهه العمالء نحو منتجات المنظمة ،لذلك تحفيز العاملين والتأثير على

توجاتهم هوعامل مهم وأساسي للتسويق الداخلي والذى يحتاج لوجود نظام إتصاالت فعال داخل المنظمة،
حيث تستخدم اإلتصاالت التسويقية في المنظمات في إخبار واقناع وتحفيز العاملين بها والتعرف على

إتجاهاتهم ومعرفة أي من العاملين أنسب لكي يعتمد عليه في ترويج الخدمات التي تقدمها المنظمة للعمالء.
ومحصلة هذه اإلتصاالت أن يكون العاملون على علم تام بالخطط التي تتبناها المنظمة لتقديم خدماتها

المختلفة والمشاكل التي تعترض تقديم هذه الخدمات وتأثيرها على عملهم.
 .5المشاركين :Participants

ذكر  )1995, p40( Ahmad & Rafiqأن المشاركين من المنظور التسويقي هم كل األشخاص

الذين شاركوا في إنتاج وتقديم المنتج أو أولئك الذين يتلقون المنتج ،وفي السياق التنظيمي نحتاج إلى وجود
إتصاالت فعالة للمساهمة في تحقيق أهداف المنظمة والتي تتمثل في إشباع رغبة العمالء.
 .6العملية :The Process

يقول  )1995, p41( Ahmad & Rafiqأن المقصود بالعملية هو كيفية حصول العميل على

المنتج؛ وفي سياق التسويق الداخلي ،فإنه يمكن غرس تقافة اإلهتمام بالعمالء لدى العاملين من خالل

التدريب (أو إعادة التدريب) وادخال بعض التغييرات الهيكلية في المنظمة مثل إدخال دوائر الجودة
واستحداث طرق جديدة الستقصاء آراء العمالء ،ومن الممكن أن يشير مصطلح العملية إلى إمكانية

إستحداث سياسات جديدة.
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 .7الدليل المادي :Physical evidence
يرى  )1995,p42( Ahmad & Rafiqأن مفهوم الدليل المادي يشير إلى البيئة التي يتم فيها

إنتاج المنتج وتسليمه إلى العمالء ،ويشير أيضا إلى عملية التفاعل بين العاملين (مقدمى المنتج) والعمالء

أثناء تقديم وتسليم المنتج ،أو أي أدوات أو منتجات أخرى يتم إستخدامها إلتمام علمية تسليم المنتج ،و
بالنسبة للتسويق الداخلي فإن مفهوم البيئة التي يتم فيها إنتاج وتسليم المنتج للعمالء ال يختلف كثي ار عن

المفهوم التسويقي للبيئة؛ حيث أن توثيق اإلجراءات والمعايير المختلفة التي ينبغي إتباعها إلتمام العمليات

يعتبر أحد األدلة المادية الهامة جدا للتسويق الداخلي لكي يكون هناك إلتزام من الجميع بمثل هذه السياسات

والمعايير ،وهناك أيضا عدد من األدلة المادية األخرى مثل الدورات التدريبية للعاملين التي تعتبر من األدلة
المادية التوضيحية لسياسة معينة أو هدف إستراتيجي معين.

سابعا :أبعاد التسويق الداخلي:
يتضمن التسويق الداخلي العديد من األبعاد ذات الطابع المتعلق بـالموارد البشـرية والقائمة على

التركيز على العاملين ،ألنه يشكل أحد عناصر المزيج التسويقي في منظمـات األعمال ،والتي تهدف إلى
االهتمام بالعاملين في الصفوف األماميـة والخلفيـة وعدهم زبائن داخليين ،وفقا لنموذج & elt. Tansuhaj

( )1988,p33إلدارة خدمات التسويق والذي يحدد العالقة بين العناصر الرئيسية لنظام التسويق والتي تشمل

كل من (التسويق الداخلي والخارجي ،سلوك العاملين ،سلوك العمالء) فإن أبعاد التسويق الداخلي هي إختيار

وتعيين العاملين ،تدريب العاملين ،تحفيز العاملين ،اإلتصاالت الداخلية ،سياسيات اإلحتفاظ بالعاملين وفيما
يأتي توضيح لهذه األبعاد:
 -1سياسة إختيار وتعيين العاملين:
تعرف سياسة اإلختيار والتعيين على أنها "جميع األنشطة التي يتم من خاللها إنتقاء أنسب الموارد
البشرية من المرشحين للوظائف المتاحة والذين تتوفر لديهم المقومات الوظيفية من حيث المؤهالت القابليات

والقدرات الفكرية والعينية واإلنسانية" (حمود و الخرشة ،2007 ،ص .)109

وفقا ل حمود و الخرشة ( ،2007ص  )109تعد سياسة اإلختيار والتعيين إحدى أهم األبعاد

الرئيسة للتسويق الداخلي والتي يفترض إنجازهـا بكفـاءة وفاعلية عالية ،إذ أن النجاح في هذا اإلنجاز
سينعكس على النشاطات األخـرى في المنظمة والتي من بينها النشاطات التسويقية ،إذ يترتب على الخطأ
والتساهل في سياسة اإلختيار والتعيين في المنظمات أثر سلبي على عدد مـن األنشـطة األخـرى كالتـدريب
والتطوير والحوافز وتقويم األداء ،ولذلك فإن سياسة اإلختيار والتعيين الصحيحة مفتاح نجاح لمنظة األعمال

ووسيلة تمكنها من تحقيق الميزة التنافسية والمتمثلة بنوعيـة الموارد البشرية ،تلك الميزة التي يصعب تقليدها
من قبل المنافسين اآلخرين لذا فإن التركيز على القيام بالنشاطات الخاصـة بـالتوظيف وتطبيـق إجراءات
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التوظيف بعدالة سوف تمكن منظمات األعمال من إختيار العمالة المناسـبة مع أنشطتها وأعمالها والتي تقود
إلى رضا الزبون في النهاية.
 -2تدريب وتطوير العاملين:
يعرف التدريب بأنه "عمليه تعديل إيجابي يتناول سلوك الفرد من الناحية المهنية وذلك إلكتساب

المعارف والخبرات التي يحتاج إليها اإلنسان وتحصيل المعلومات التي تنقصه واإلتجاهات الصالحة للعمل

ولإلدارة " ( زويلف ،2003 ،ص .)13

ويعد التدريب مصد ار مهما من مصادر إعداد الكوادر البشرية ،وتطوير كفايتهم ،وتطوير أداء العمل،

وزيادة اإلنتاج واإلنتاجية ،لذا يعد التدريب إنفاقا إستثماريا يحقق عائدا ملموسا يسهم في تلبية احتياجات النمو

اإلقتصادي ،و اإلجتماعي ،فضال عن كونه وسيلة مهمة في محاوالت اللحاق بركب التقدم التكنولوجي
(الطعاني ،2002 ،ص.)50
ويكون التدريب من خالل وضع برنامج تدريبي للعاملين على مسائل تتعلق بالمهارات الشخصية،

وخاصة التي تهتم بالمهارات تهتم بالوعي الثقافي ،وكذلك تدريب العاملين على ممارسة العديد من النماذج
والسلوكيات المختلفة والتي من شأنها أن تدعم رضا الزبون ،كما يجب على المنظمة أن تزود العاملين بنسخة

من التوصيات والتعليمات في كيفية التعامل مع الزبائن (الطعاني ،2002 ،ص.)55
إن نوعية الخدمات التي ترقى إلى مستوى توقعات عمالء هـي الهدف الذي يتعين على جميع

المنظمات أن تسعى لبلوغه وتحقيقه ،والمفتاح الرئيس لهذه العملية يتمثل في توفير البرامج التدريبية
الضرورية لجميع المستخدمين العاملين فيها ،ويعد التدريب أحد األدوات الرئيسة التي تسهم في تطوير قدرات
األفراد وتـأهليهم للقيام بأعمالهم على أحسن وجه ،ويعرف التدريب وفقا لذلك بأنه إجـراء مخطـط يكتسب
األفراد من خالله معارف ومهارات من أجل غرض محدد (.)Gounaris, 2008, p71-72
وأهمية التدريب تنبع من أنه مهما كانت عملية إختيار األفراد بناءة؛ فإن مهـارات وقدرات األفراد

السلوكية والوظيفية عند مرحلة اإلنطالق محدودة ،لـذلك هي بحاجة إلى اإلستمرار في التطوير وزيادة

المعارف ،وهـذه البرامج من شأنها أن تضمن قيام العاملين بشكل منسجم ومستمر بأداء واجباتهم وتنفيذ

أعمالهم الوظيفية وفق المعايير المتفق عليها لألداء ،ولكن عندما ال تنتقـل هـذه المعايير بشكل فعال وكفء،

فإن النتيجة ستكون تقـديم المنظمات خـدمات ومنتجات بشكل غير متناسق وغير ثابت إلى زبائنها ،وان عدم

اإلستقرار واإلنسـجام هذا يمكن أن يؤدي إلى زبائن ال يشعرون بالرضا واالرتياح ،وروح معنوية متدنيـة
للمستخدمين ،فضال عن انخفاض في األرباح وهدر في الوقت والمـوارد (Tsai & Tang, 2006, p18-

.)19
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 -3الحوافز والمكآفات:
تعرف الحوافز بأنها مجموعـة العوامـل والمـؤثرات الخارجيـة التـي تثيـر الفـرد وتدفعـه ألداء األعمـال

الموكلة إليه على خير وجه عن طريق إشباع حاجاته ورغباته المادية والمعنوية (الهيتي ،2005 ،ص،)255
وعليه فإنه يمكن إعتبار الحوافز مثيرات تعمـل علـى دفـع العـاملين ألداء عملهـم بمـا يـضمن تحريـك قدراتهم

اإلنسانية وتحويلها إلى سلوك إنتاجي موجه يصب في نهايته إلى تحقيق أهداف مطلوبة ،فالحوافز المشجعة
هي التي تحقق حاجات الفرد وتشعره بأنه إنسان له مكانـة وأنـه مقـدر في عمله (العاني ،2007 ،ص .)15
وتعتبر الحوافز واالمتيازات التي يحصل عليها العاملون أحد األبعاد الرئيسة لإلحتفاظ بهم ،إذ إن

العديد من العاملين يتركون العمل في بعـض المنظمات ألسباب متعلقة بنوعية تلك الحوافز ،لذا فإن
المنظمات التي تهدف إلى زيادة اإلنتاجية للعاملين لديها ،عليها أن تهتم بمسألة الحوافز سواء أكانت حوافز

فرديـة أو حـوافز جماعية أو حوافز مادية أم معنوية السيما في المنظمات التي تطبق سياسة فريق العمل

حيث تعتبر أنظمة تحفيز ومكافأة العاملين لها دور كبيـر في تحسين مستوى األداء وزيادة الكفاءة والفاعلية،
وتعد واحدة من أهم اإلستراتيجيات التي تضمن والء العاملين للمنظمة والبقاء فيها ،وان فشل العديد من

المنظمات في تقديم خدمة ذات جودة عالية يعود إلى عدم توافر أنظمة فعالة لتحفيز العاملين

)(Hwang & Chi, 2005,p285-288
 -4سياسة اإلحتفاظ بالعاملين:

تعرف سياسية اإلحتفاظ بالعاملين بأنها " العملية التي يتم تشجيع العاملين على البقاء مع المنظمة

ألطول فترة من الزمن " (.)Baruah & Das ،2013 ،p8

ويرى  )2000, p32-37( Ahmed & Rafiqأنه يجب على منظمات األعمال التي تقوم بتوظيف

العاملين الجيدين وتبـذل جهودا كبيرة في تدريبهم وتطويرهم وتوفر لهم الدعم الالزم بما يضمن مستوى عاليا
من جودة الخدمة الداخلية أن تبذل جهـودا أكبر ألجـل المحافظة عليهم ،خاصة وأن ترك العاملين للمنظمات

في هذه الحالة سيكون مكلفا لها بشكل كبير ،ألنه كرأس مال بشري أُستثمر به الكثير.

وقام كل من  )10 p ،2013( Baruah & Dasمن خالل مراجعتهم لألدبيات الخاصة بسياسة
اإلحتفاظ بالعاملين في المنظمات بتحديد عدد من العوامل التي تساعد على اإلحتفاظ بالعاملين أطول فترة

ممكنة ،وتشمل هذه العوامل :تعويضات العاملين ،مكافأة وتقدير العاملين ،تعزيز فرص نمو العاملين،
المشاركة في صنع القرار ،الموازنة بين العمل و الحياة الشخصية ،خلق بيئة العمل فعالة ،تدريب وتطوير
العاملين ،نمط القيادة ،وجود أمان وظيفي.
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 -5اإلتصاالت الداخلية:
تُعرف اإلتصاالت الداخلية بأنها " تبادل لألفكار والبيانات بغرض تحقيق أهداف العمل اإلداري" (
أبو سمرة ،2009 ،ص.)10-9
وتُعد أدوات اإلتصال بالعاملين الجانب المحسوس األكثر أهمية في التسويق الداخلي حيث نالحظ
إهتمام أغلب المنظمات باإلستثمار في برامج اإلتصال الداخلي من أجل تزويد العاملين بالمعلومات

الضرورية عن العمل وايضاح تاريخ وخلفية المنظمة لدى العاملين ،وهناك العديد من وسائل اإلتصال التي
يمكن إستخدامها إليصال ما يراد إيصاله من معلومات إلى العاملين وهي :النشرات الخاصة بأخبار المنظمة،

التقارير السنوية ،اإلجتماعات ،المؤتمرات ،البريد اإللكتروني ،وأقراص الـ  ،CDتلفزيون المنظمات ،مواقع
التواصل االجتماعي على اإلنترنت وما إلى ذلك (.)David Ballantyne,2000 ،p280
تعتبر اإلتصاالت الداخلية بين العاملين عملية ثنائية اإلتجاه ،و من الممكن أن هذه اإلتصاالت في
بعض المنظمات تكون غير فعالة بسبب وجود العوائق التي تعيق اإلتصال في إتجاه معين أو أن يحصل

سوء فهم في عملية اإلتصال ،لذلك على المنظمات أن تركز على تحسين هذه القنوات ،كذلك عليها تحسين

مستوى التنسيق بين العاملين خاصة العاملين في الخطوط األمامية وباقي العاملين في المنظمة ،حتي ال

يتأثر هؤالء العاملين الذين هم في حالة تواصل مباشر مع العمالء الخارجيين ،إن اإلتصاالت الداخلية

تتطلب من اإلدارة أن تمتلك مهارة اإلستماع إلى العاملين وليس فقط إصدار األوامرDavid ،p280( .
)Ballantyne,2000

ثامنا :نماذج التسويق الداخلي:
حاول الكثير من الباحثين تقديم بعض النماذج التي ُيرتكز عليها في تطبيق وتنفيذ التسويق الداخلي
داخل المنظمات وحدود تطبيقه ومن هذه النماذج:
 .1نموذج  Berryوالذي يرتكز على اعتبار العاملين مستهلكين.

 .2نموذج  Tansuhajوآخرون الذي ينظر إلى التسويق الداخلي كأحد مداخل إدارة الموارد البشرية.
 .3نموذج  Coronoosوالذي يرتكز عل التسويق التفاعلي.

 .4نموذج  Rafiq & Ahmedوالذي يرتكز على الجمع بين نموذج  Coronoosو نموذج . Berry
 .1نموذج  Berryللتسويق الداخلي (:)1981
طرح  )1981,p28( Berryنموذجا للتسويق الداخلي كما هوموضح في الشكل ( ،)2ووفقا للنموذج
فإن العاملين داخل المنظمة هم في الحقيقة عمالء داخليين (مستهكلين) والوظائف هي منتجات تقدمها
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المنظمة لهم ،وعليه فإنه ينبغي على المنظمة أن تقوم بإكتشاف حاجاتهم ورغباتهم والعمل على إشباعها من
خالل تبنى تقنيات تسويقية داخلية ،والعمل على تصميم وتشكيل الوظائف بطريقة تساهم في إشباع تلك

الحاجات والرغبات مع إعطائهم فرصة لإلندماج والمشاركة في خطط وسياسات المنظمة ما ينعكس على

رضاهم الوظيفي ويؤثر على أداءهم ما يجعلهم يتحلون بعقلية التوجهه نحوالمستهلك ،ووفقا للنموذج فإن

المنظمة التي لديها عاملين ذوي أداء عال يتحلون بعقلية التوجهه نحوالمستهلك تمتلك ميزة تنافسية كبيرة
تمكنها من تقديم خدمات عالية الجودة ورفع حصصها السوقية في االسواق.
شكل رقم ( :)2نموذج  Berryللتسويق الداخلي.

تحفيز
العاملين

رضا

جودة

التحلي بعقلية

الرضا

الوظائف

العاملين

المستهلك

الخدمة

التوجهه بالعمالء

الوظيفي

كمنتجات

كمستهلكين

داخلية

الميزة
التنافسية

جذب و الحفاظ على العاملين

تطبيق التقنيات التسويقية

الذين لديهم توجهه بالعمالء

داخل المنظمة

المصدر (.)Berry, L.L., 1981,p26

 .2نموذج التسويق الداخلي .)1988( Tansuhaj & elt.
قامت  )1988, p33( Tansuhaj & elt.بتصميم نموذج يوضح العالقة بين العناصر الرئيسية

إلدارة تسويق الخدمات والتي تشمل كل من (التسويق الداخلي والخارجي ،سلوك العاملين ،سلوك العمالء)
كما هوموضح في الشكل رقم (.)3
ويوضح النموذج كيفية تعزيز رضا العمالء من خالل العالقات بين أنشطة التسويق الداخلي

والتسويق الخارجي وصوال لرضا العمالء من خالل تكامل األنشطة التسويقية (الداخلي والخارجي) مع وجود

إدارة متكاملة لضبط الجودة وهو بالتأكيد وفقا لهؤالء الباحثين هو هدف أي منظمة.
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ويعطى النموذج دو ار محوريا للعاملين في المنظمات في جذب وبناء والحفاظ على العالقات مع
العمالء ،وعليه فإن برامج التسويق الداخلي يجب أن تكون موجهة بقوة نحو العاملين.
وقد حدد النموذج أنشطة التسويق الداخلي هي إختيار وتعيين العاملين ،تدريب العاملين ،تحفيز
العاملين ،اإلتصاالت الداخلية ،سياسيات اإلحتفاظ بالعاملين.
أما أنشطة التسويق الخارجي فتمثلت بكل من التسعير ،واإلعالنات ،والبيع الشخصى ،وبناء الصورة
الذهنية للمنظمة ،إدارة الجودة ،التوجهه بالعمالء.
شكل رقم ( :)3نموذج إدارة خدمات التسويق ل .Tansuhaj & elt.

التسويق الداخلي






إختيار وتعيين العاملين
تدريب و تطوير العاملين
تحفيز و مكآفات العاملين
اإلتصاالت الداخلية
اإلحتفاظ بالعاملين






توجهات العاملين

سلوك العاملين

اإللتزام التنظيمي
اإلبداع الوظيفي
التحفيز الوظيفي
الرضا الوظيفي

 بذل المزيد من الجهود
أثناء العمل
 تحسين األداء الوظيفي

التسويق الخارجي






سلوك العمالء

التسعير
اإلعالن
الصورة الذهنية للمنظمة
إدارة الجودة
التوجهه بالعمالء



والء العمالء



إدارك العمالء لمستوى اجودة



رضا العمالء



المصدر.)Tansuhaj & elt., 1988, p33(:

 .3نموذج  Coronoosللتسويق الداخلي ()1990
قام  )1990( Coronoosبوضع نموذج للتسويق الداخلي ،و يرى  Coronoosأنه ال يمكن للمنظمة
االستفادة من الفرص التسويقية المتاحة لها إال بوجود عاملين لديهم توجه بالمستهلك ووعي وادراك بخدمة

العميل ،ومتحلين بالعقلية البيعية ،ومدركين ألدوارهم ،وهو ما ينتج عنه تفاعل جيد مع العمالء ،وتقديم
خدمات بجودة عالية ،يؤدي في النهاية إلى تحقيق رضا العمالء وبالتالى تحقيق أهداف المنظمة.
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والشكل ( )4يوضح نموذج  Coronoosللتسويق الداخلي ،ويتضح من النموذج أنه يجب الحصول

على دعم اإلدارة العليا لتنفيذ برامج التسويق الداخلي ،والتي تستطيع إنجاح أو إفشال برامج التسويق الداخلي،
و يتبلور دور اإلدارة العليا في توفير الدعم المباشر وغير المباشر للعاملين في المنظمة من خالل توفير:
أ -برامج التدريب ،خاصة برامج التدريب على خدمة العمالء ألنها مرحلة حرجة في تحقيق التوجه
بالمستهلك و إستيعاب العاملين ألهمية الوعي بخدمة الزبون.

ب -برامج وسياسات التعيين مناسبة من خالل إختيار األفراد المناسبين ،وتصميم الوظائف بما يالئم
األفراد الذين سيشغلونها.

ت -دعم العاملين في اتخاذ الق اررات واعطانهم الحرية في اتخاذها.

ث -إطالع العاملين بكل التغيرات التي تحصل في اإلستراتيجيات قبل الشروع في تنفيذها ،من أجل أن
يدرك العاملين أدوراهم في تأدية الخدمة.
شكل رقم ( :)4نموذج  Coronoosللتسويق الداخلي.

دعم اإلدارة العليا

مساهمة العاملين في وضع االستراتيجيات و

برامج االستقطاب و

الحمالت التسويقية

التعيين

تدريب العاملين

قيام العاملين بمهاهم بكفاءة

عاملين محفزين يتحلون بعقلية

عالية

التوجهه بالعمالء

رضا العاملين

تفاعل جيد بين العاملين
و العمالء

التسويق التفاعلي

جودة الخدمة المقدمة
للعمالء
تضاعف حجم البيع
رضا العمالء

تضاعف األرباح

المصدر.)Rafiq & Ahmed,2000, p226( :
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اإلدارة التشاركية

حرية العاملين

 .4نموذج  Rafiq & Ahmedللتسويق الداخلي ()2000
قام الباحثان  )2000( Ahmed & Rafiqبعد دراسة ومتابعة إستمرت ألكثر من  20عاما لموضوع

التسويق الداخلي وباالعتماد على نموذجي كل من Berryو Cornoosالسابقين بتطوير نموذج يوضح كيفية

عمل وتطبيق التسويق الداخلي في المنظمات إنطالقا من العالقات المتبادلة والمتداخلة بين عناصر التسويق
الداخلي ،وقدم الباحثان تعريف جديد شمولي لمفهوم التسويق الداخلي ،حيث عرفا التسويق الداخلي بأنه
جهود مخططة إلستخدام تقنيات التسويق لتقليل مقاومة التغيير التنظمي ،وتوجيه وتحفيز العاملين لتحقيق

التعاون الفعال لتنفيذ اإلستراتيجات المختلفة وصوال لرضا العمالء من خالل خلق عاملين محفزين لديهم

عقلية التوجهه بالعميل ) ،(Ahmad & Rafiq,2000,p 454ويعتبر النموذج الموضح في الشكل رقم ()5
التوجهه بالعمالء مدخال لتحقيق رضا العمالء ومن ثم تحقيق المنظمة ألهدافها ،ويتضح من النموذج أن

التنفيذ الفعال للتسويق الداخلي ،يكون من خالل العالقات المتبادلة بين األنشطة التالية:
أ -تبني تقنيات تسويقية داخليا.
ب -التحفيز.

ت -التنسيق والتكامل بين الوظائف.
ث -التمكين اإلداري.
شكل رقم ( :)5نموذج  Rafiq & Ahmedالتسويق الداخلي في المنظمات الخدمية.
وجود دافعية لدى
العاملين

الرضا الوظيفي

التعاون و التكامل
الوظيفي

إتباع المدخل
التسويقي

التوجهه بالعمالء
التمكين

جودة الخدمة

رضا العمالء
الخارجيين

المصدر.)Rafiq & Ahmed,2000, p231( :
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المبحث الثاني

اإللتزام التنظيمي
 مقدمة
 أوالً :تعريف اإللتزام التنظيمي

 ثانياً :أهمية اإللتزام التنظيمي

 ثالثاً :خصائص اإللتزام التنظيمي

 رابعا :مراحل تكوين اإللتزام التنظيمي

 خامسا :العوامل المؤثرة في اإللتزام التنظيمي
 سادسا :أبعاد اإللتزام التنظيمي
 سابعا :تعزيز اإللتزام التنظيمي

 ثامنا :العالقة بين اإللتزام التنظيمي والتسويق الداخلي
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مقدمة:
يدل مفهوم اإللتزام في اللغة على اإلندماج أو الرغبة أو القبول أو اإلستعداد ،وكان لعلماء اإلجتماع

السبق في البحث في هذا المجال كون اإلنسان كائن إجتماعي ،يعيش مع اآلخرين في مجتمع ،وتربطه بهم
عالقات تُشعره بالثقة والمسؤولية تجاههم ،من هنا يمكن إدراك أن اإللتزام هو جزء من اإلنتماء اإلجتماعي
العام الذي يتمثل في تنمية مشاعر الفرد نحو المجتمع الذي يعيش فيه ،وبما يحويه من أفراد ومنظمات ،وما
ويرسخ
يسود فيه من أفكار ومبادئ وقيم ،ويشير اإللتزام التنظيمي إلى نوعية العالقة بين الفرد والمنظمةُ ،

الشعور اإليجابي لدى الموظف تجاه منظمته ،ويعكس مدى إرتباطه بها ورغبته في أن يبقى عضوا فاعال
فيها ،نتيجة لذلك برزت الحاجة إلى دراسة هذا السلوك اإلنساني في المنظمات.
ويشير خضير وآخرون ( ،1996ص  )75إلى أن ظهور موضوع اإللتزام التنظيمي في األدبيات

اإلدارية بدأ في مطلع النصف الثاني من القرن العشرين واستمر حتى الوقت الحاضر ،إذ برز مفهوم اإللتزام

في السلوك التنظيمي في بدايات عام ( ،)1950وبالرغم من أهمية اإللتزام التنظيمي للمنظمات إال أن
مفهومه العلمي الصحيح لم يحظ باإلهتمام المطلوب من قبل المختصين إال في نهاية الستينات وأوائل
السبعينيات من هذا القرن.

أوالً :تعريف اإللتزام التنظيمي:
تشير العديد من الدراسات العلمية إلى أن اإللتزام قد يفسر بمعان مختلفة منها :الوالء واإلنتماء

واإلخالص والحب والطاعة واإلنضباط ،وبالرغم من إختالف األلفاظ والتعبيرات إال أنها في نهاية المطاف

تركز على بقاء العاملين في المنظمة ،والمحافظة عليهم وبذل الجهد المضاعف لتحقيق أهدافهم وأهداف
المنظمة على حد سواء( .العواد والهران ،2006 ،ص)10
ولقد وردت العديد من التعاريف التي تتناول مفهوم اإللتزام التنظيمي والتي يذكرها الباحث:
فاإللتزام التنظيمي هو "الرغبة القوية لدى العاملين للبقاء أعضاء في المنظمة ،واالستعداد للقيام

بجهود كبيرة لصالحها ،واإليمان بها وتقبل قيمها وأهدافها" وأن هناك صفات لها تأثير كبير في تحديد اإللتزام
التنظيمي لألفراد وهي)Porter & elt, 1974, p603( :
 .1االعتقاد القوي بقبول أهداف المنظمة وقيمها.
 .2االستعداد لبذل أقصى جهد ممكن لصالح المنظمة.
 .3الرغبة القوية في المحافظة على استمرار عضويته في المنظمة.
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أما  )1990,p31( Allen & Meyerفقد عرفا اإللتزام التنظيمي بأنه "اإلرتباط النفسي الذي يربط الفرد
بالمنظمة مما يدفعه إلى االندماج في العمل والى تبني قيم المنظمة".
ويمكن القول بأن عملية اإللتزام التنظيمي ما هي إال "عملية اإليمان بأهداف المنظمة وقيمها والعمل

بأقصى طاقة لتحقيق تلك األهداف وتجسيد تلك القيم" ( خضير وآخرون ،1996 ،ص.)77

وفي نفس السياق عرف هيجان ( ،1998ص  )9اإللتزام التنظيمي بأنه "قوة تطابق واندماج الفرد مع
منظمته وارتباطه بها".
وعرفه كل من) Iverson & Buttigieg (1999,p309بأنه "مجموع السلوكيات التي يقوم بها

العامل وتدل على مدى إلتزامه بالقواعد األخالقية التي تحدد عالقته بعمله ،وكذلك تعبيره على الراحة النفسية
والرضا عن عمله الحالي واإلعتزاز به وتفضيله على غيره من األعمال األخرى".
و يرى  )2001 ،p101( Brownأنه يمكن وضع تعريف عام وشامل لبناء مفهوم اإللتزام

التنظيمي ،فهو يرى أن "األساس في موضوع اإللتزام التنظيمي يرتكز حول فكرة إستمرار العاملين في العمل
حتى في ظل المشاعر السيئة".

وعرفه  )2003 ،p31( Harrisبأنه" إعتقاد قوي وقبول من جانب الفرد بأهداف وقيم المنظمة التي
يعمل بها ،مع وجود رغبة قوية لإلستمرار بعضوية المنظمة".
ويرى عبد الباقي ( ،2004ص  )18أن "اإللتزام التنظيمي يجب أن يتصف بالشمولية واإليجابية،
فالعالقة بين الفرد والمنظمة وفقا لهذا المفهوم يجب أن تكون قوية وايجابية وتقوم على االقتناع الداخلي

بأهداف وغايات المنظمة مما يؤدى إلى وجود رغبة داخلية لدى الفرد للبقاء في منظمته والعمل المتواصل

للنهوض بها ،فهوالتزام طوعي نابع من إرادة الفرد وبمحض إختيار ه وليس إلتزاما قسريا يفرض عليه من
قوى خارجية ،أومجرد تقييم لما يحصل عليه الفرد من مزايا ومنافع مختلفة من منظمته ،فاإلرتباط الوجداني
يتمثل في والئه للمنظمة ويعزز رغبته في البقاء في العمل واإلستمرار فيه".
أما العنزي و الزبيدي ( ،2006ص  )117 – 118أشا ار إلى أن اإللتزام التنظيمي هو "أحد المفاهيم
التي يتم إستعمالها بطرق مختلفة لتشير إلى أن الفرد الملتزم هومن يحرص على إظهار نماذج سلوكية معينة
كالدفاع عن المنظمة والشعور بالفخر واإلعتزاز واالنتماء لها والرغبة في البقاء فيها ألطول مدة ،كما أنه
يبرز مستويات عالية من سلوك التميز التي تنصب نحواألداء المطلوب".
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وهناك من يرى بأن اإللتزام هو "إيمان الفرد بالمنظمة وقيمها وأهدافها إلى الدرجة التي تجعله ينصهر

ويندمج فيها ،ويفتخر باإلنتماء إليها ما يدفعه إلى بذل المزيد من الجهود المطلوبة في عمله واستعداده لتحمل
أعباء عمل إضافية والمبادرة من أجل إنجاح المنظمة وتقدمها"( .حلس ،2012 ،ص .)5
وفي ضوء ما سبق ُيعرف الباحث اإللتزام التنظيمي بأنه سلوك إنساني يعبر عن درجة تطابق الفرد
مع منظمته وارتباطه بها ورغبته في بذل أكبر عطاء أوجهد ممكن لصالحها ،مع وجود رغبة قوية لديه في
اإلستمرار في عضويها.

ثانياً :أهمية اإللتزام التنظيمي:
تعود أهمية اإللتزام التنظيمي إلى وثاقة إرتباطه بعدد من الظواهر السلوكية ذات العالقة باتجاه الفرد

وسلوكياته سواء منها ما كان يخصه أو منظمته أو المجتمع كافة ،فهو كأي متغير سلوكي آخر ال يمثل

واقعا ملموسا؛ لكن يستدل عليه من خالل الظواهر أو اآلثار الناتجة عن توفره لدى الفرد أوعدمه ،وال يمكن

الحصول عليه مباشرة ،أو يتم فرضه فرضا بوسائل مختلفة ،بل إنه نتيجة لتفاعالت الكثير والعديد من

العوامل والمتغيرات ،إنه ليس عامال أو نظاما ،بل إنه نتيجة منطقية لتفاعل العديد من النظم والسياسات
والسلوكيات ،ويؤثر عليه العديد من المتغيرات (الفهداوي والقطاونة ،2004 ،ص .)12

و يرى الباحث أنه بالرغم من كون اإللتزام التنظيمي أحد أوجه اإلرتباط بين العاملين والمنظمات،

أثار مختلفة على إتجاهات وسلوك العاملين في المنظمات ،وألن سلوك العاملين في
فإن لإللتزام التنظيمي ا
المنظمات سلوك عقالني ُمقيد فإن ذلك ال يعني ضمنيا أن هذا السلوك ُموجه دائما نحو تحقيق أهداف
المنظمة ،فاألفراد يكافحون إلعطاء األولوية ألهدافهم الشخصية التي ليست بالضرورة يجب أن تتوافق بالكلية
مع األهداف المنظمة.
وترجع أهمية اإللتزام التنظيمي إلى األسباب التالية (عبد الباقي ،2004 ،ص :)182
 .1اإللتزام التنظيمي يمثل أحد المؤشرات األساسية للتنبؤ بعديد من النواحي السلوكية وخاصة معدل

دوران العمل ،فمن المفترض أن األفراد الملتزمين سيكونون أكثر بقاء في المنظمة وأكثر عمال
نحوتحقيق أهدافها.

عنصر هاما بين المنظمة واألفراد العاملين بها ال سيما في األوقات التي ال
ا
 .2يمثل اإللتزام التنظيمي

تستطيع فيها المنظمات أن تقدم الحوافز المالئمة لدفع هؤالء األفراد العاملين للعمل وتحقيق أعلى

مستوى من اإلنجاز.

 .3إلتزام األفراد تجاه المنظمات التي يعملون بها يعتبر عامال أكثر أهمية من الرضا الوظيفي في التنبؤ
ببقائهم في منظماتهم أوتركهم العمل.
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 .4إلتزام األفراد تجاه منظماتهم يعتبر عامال هاما في التنبؤ بفاعلية المنظمة.
 .5اإللتزام التنظيمي من أكثر المسائل التي أخذت تشغل بال إدارة المنظمات كونها أصبحت تتولى
مسؤولية المحافظة على المنظمة في حالة صحية سليمة تمكنها من اإلستمرار والبقاء ،وانطالقا من
ذلك برزت الحاجة لدراسة السلوك اإلنساني في تلك المنظمات لغرض تحفيزه وزيادة درجات والئه
ألهدافها وقيمها.

 .6إلتزام األفراد مع منظماتهم يعتبر عامال هاما في ضمان نجاحها واستمرارها وزيادة إنتاجها.

الشكل رقم ( )6يوضح أهمية وآثار اإللتزام التنظيمي على كل من الفرد والمنظمة والمجتمع.
شكل رقم ( :)6أهمية وأثار اإللتزام التنظيمي على المستويات المختلفة.

المصدر) :أبو جياب ،2014 ،ص .)18

ثالثاً :خصائص اإللتزام التنظيمي:
ذكر المعاني ( ،1996ص )78أن اإللتزام التنظيميمي يمتاز بعدد من الخصائص هي:

 .1اإللتزام التنظيمي حالة نفسية غير ملموسة تصف العالقة بين الفرد والمنظمة يستدل عليها من
ظواهر تنظيمية تتابع من خالل سلوك األفراد العاملين في المنظمة والتي تجسد مدى إلتزامهم عنه

برغبة قوية في اإلستمرار في عضوية المنظمة.

 .2اإللتزام التنظيمي حصيلة تفاعل العديد من العوامل اإلنسانية والتنظيمية وظواهر إدارية أخرى داخل
المنظمة.

 .3يتسغرق وقتا طويال لتحقيقه ،فهو ناتج عن قناعة تامة لدى األفراد ،والتخلي عنه اليكون نتيجة لتأثير
عوامل سطحية ،بل يكون نتيجة إلستراتيجيات ضاغطة.
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 .4إفتقاده لخاصية الثبات ،بمعنى أن مستوى اإللتزام التنظيمي قابل للتغيير حسب درجة تأثير العوامل
األخرى فيه.
 .5أنه متعدد األبعاد ،ورغم إتفاق غالبية الباحثين في هذا المجال على تعدد أبعاد اإللتزام ،إال أنهم
يختلفون في تحديد هذه األبعاد ،ولكن هذه األبعاد تؤثر في بعضها اآلخر ،ويمكن تحديد أسباب

التعدد في هذه األبعاد كما يلي:

 .1أن المنظمة تتكون من عدة فئات ،لكل فئة منها أهدافها الخاصة بها ،وليس من الضرورة
اشتراك هذه الفئات في هدف واحد.

 .2عادة يوجد داخل كل منظمة تكتالت ،أي مجموعة من األفراد يكونون كتلة واحدة لها إهتمام

واحد ،وكل تكتل من هذه التكتالت يحاول الحصول على منافع خاصة له دون اآلخرين،
وبناء على تعدد الفئات والتكتالت داخل المنظمة ،فإن لكل فئة وتكتل أهدافا وقيما تحاول

تحقيقها ،هذه األهداف والقيم تختلف من فئة إلى أخرى ومن تكتل إلى آخر وبالتالي فإن
إلتزام األفراد والتكتالت لهذه األهداف والقيم تكون مختلفة نسبيا.

رابعاً :مراحل تكوين اإللتزام التنظيمي:
يرى اللوزي ( ،1999ص  )88أنه يمكن حصر مراحل اإللتزام التنظيمي في ثالث مراحل هي:

 .1مرحلة اإلذعان أواإللتزام :حيث يكون إلتزام الفرد في البداية ،مبنيا على الفوائد التي يحصل عليها
من المنظمة؛ وبالتالي فهو يقبل سلطة اآلخرين ويلتزم بما يطلبونه.

 .2مرحلة التطابق والتماثل بين الفرد والمنظمة :حيث يقبل الفرد سلطة اآلخرين وتأثيرهم ،رغبة منه في
اإلستمرار بالعمل في المنظمة؛ ألنها تشبع حاجاته لالنتماء والفخر بها.

 .3مرحلة الَ ِّ
تبني :حيث يعتبر الفرد أن أهداف المنظمة وقيمها مطابقة ألهدافه وقيمه ،وهنا يحدث
اإللتزام نتيجة تطابق األهداف والقيم.

ويؤكد المعاني ( ،1996ص  )18المراحل الثالث لإللتزام التنظيمي وهي:

 .1مرحلة التجربة :هي المرحلة التي تمتد من تاريخ مباشرة الفرد لعمله ولمدة عام واحد ،يكون الفرد

خاللها خاضعا للتدريب واإلعداد والتجربة ،حيث ينصب اهتمامه على تأمين قبوله في المنظمة،
ومحاولة التأقلم مع الوضع الجديد ،والبيئة التي يعمل فيها ،وتكييف اتجاهاته مع اتجاهات المنظمة،

وادراك ما يتوقع منه ،واظهار خبراته ومهاراته في أدائه.

 .2مرحلة العمل واإلنجاز :تتراوح مدة هذه المرحلة بين عامين وأربعة أعوام تلي مرحلة التجربة ،يسعى
الفرد خاللها إلى تأكيد مفهومه لإلنجاز ويتبلور في ذهنه وضوح الوالء للعمل والمنظمة.

 .3مرحلة الثقة بالتنظيم :هي المرحلة التي تبدأ تقريبا من السنة الخامسة من إلتحاق الفرد بالمنظمة
وتستمر إلى ما بعد ذلك ،حيث يزداد والؤه وتزيد عالقته بالمنظمة وينتقل بعدها إلى مرحلة النضج.
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خامسا :العوامل المؤثرة في اإللتزام التنظيمي:
العديد من الدراسات أجريت لتحديد العوامل التي تؤثر في تكوين اإللتزام التنظيمي لدى األفراد ،ومن

أهمها نموذج  ،)p80 ,1977( Steersحيث أشار  Steersإلى ثالث عوامل رئيسية تؤثر في تكوين
اإللتزام التنظيمي لدى الفرد ،وهي :صفات الفرد ،وصفات العمل ،والخبرة أثناء العمل ،و هذه العوامل الثالثة
تتفاعل معا كمدخالت لينتج عنها ميل الفرد لإلندماج بمنظمته ،والمشاركة الفعالة فيها ،واعتقاده الراسخ

بأهدافها وقيمها ،وبالتالي قبول تلك األهداف والقيم ،وهذا بدوره يولد الرغبة األكيدة في بذل المزيد من الجهد
تجاه التنظيم ،وهذه الرغبة تجعل الفرد أكثر تمسكا بالتنظيم واستعدادا للتضحية من أجله ،مما يؤدي إلى آثار

إيجابية كأنخفاض نسبة الغياب واالستنكاف عن العمل.
ويمكن إجمال هذه العوامل على النحو التالي:
 .1السياسات التنظيمية :تعرف السياسات التنظيمية بأنها جملة اإلجراءات والسياسات التي تعتمدها
دور ناجحا في تحقيق اإللتزام التنظيمي ،من
المنظمة من أجل تحقيق أهدافها ،وتلعب هذه السياسات ا

خالل تبني المنظمة لسياسات واجراءات داخلية تساعد على إشباع حاجات األفراد العاملين في

التنظيم ،وبالتالي خلق نمط سلوكي إيجابي يساهم في الشعور بالرضا واالطمئنان واالنتماء ومن ثم
اإللتزام التنظيمي.

 .2وضوح األهداف واألدوار :يساعد وضوح األهداف واألدوار لدى العاملين على زيادة اإللتزام التنظيمي
لديهم؛ فكلما كانت األهداف واضحة ومحددة ،ازدادت عملية إدراك وفهم العاملين للمهام المنوطة
بهم ،والمعايير المقررة لها.

 .3مشاركة العاملين :تساعد المشاركة من قبل األفراد العاملين في إتخاذ القررات ووتحديد األهداف
التنظيمية واستراتيجيات المنظمة بصورة إيجابية على تحقيق أهداف التنظيم؛ وذلك بإتاحة الفرصة
لهم للمساهمة بأفكارهم وتشجيعهم لتحمل المسؤولية وايجاد الجوالنفسي واالجتماعي البناء في بيئة

العمل ،حيث أن المشاركة في اتخاذ الق اررات وتحديد األهداف التنظيمية هي نقطة البداية المنطقية
ألي نشاط تنظيمي ،وأن نقطة النجاح األولى للمنظمة تكمن في قدرة تلك المنظمات على تحديد

أهداف تنظيمية واقعية توفر الدافع القوي لدى أعضاء المنظمة ،كما توفر لهم العائد المناسب مقابل
مساهماتهم الفعالة في تحقيق تلك األهداف التي تؤثر على التزامهم التنظيمي.

 .4المناخ التنظيمي :يقصد بالمناخ التنظيمي "مجموعة الخصائص الداخلية للبيئة والتي تتمتع بدرجة
من الثبات النسبي أواالستقرار يفهمها العاملون ويدركونها فتنعكس على قيمهم واتجاهاتهم وسلوكهم"
ومن المفترض أن المنظمات والعاملين على حد سواء يسعون للوصول إلى بيئة عمل ذات مناخ
تنظيمي جيد لكال الطرفين ،ألنه في حال كانت البيئة التنظيمية سيئة وال مبالية وغير حيوية وذات
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طابع متسلط ومثبط لمعنويات العاملين فإنها تساعد على تسرب العاملين وال تنمي فيهم قيم اإللتزام
التنظيمي.

 .5الحوافز :يعبر الحافز عن "االسلوب أوالوسيلة التي تقدم للفرد اإلشباع المطلوب بدرجات متفاوتة
لحاجاته الناقصة" ،لذا فإن توافر أنظمة مناسبة من الحوافز مادية أومعنوية يؤدي إلى إشباع حاجات

األفراد العاملين في التنظيم ،وبالتالي خلق نمط سلوكي إيجابي يساهم في الشعور بالرضا واالطمئنان
واالنتماء ومن ثم اإللتزام التنظيمي

 .6العمل على بناء ثقافة منظمة :إن االهتمام بإشباع حاجات العاملين والنظر إليهم كأعضاء في بيئة
عمل واحد يرسخ معايير أداء متميز ألفرادها ،ويعمل على توفير درجة كبيرة في المشاركة في اتخاذ

الق اررات ،مما يترتب عليه زيادة تماسك المنظمة وزيادة اإللتزام التنظيمي للمنظمة والوالء لها.

 .7الثفاقة التنظيمية :تعرف الثقافة التنظيمية بأنها "منظومة المعاني والحضور والمعتقدات والطقوس
والممارسات التي طورت مع الزمن ،وأصبحت سمة خاصة للمنظمة " وتعتبر القافة التنظيمية محدد

تأثير واضحا على السلوك
ا
هام من محددات اإللتزام التنظيمي ،ذلك أن للثقافات في المجتمعات لها

تأثير كبي ار على سلوك األفراد في المنظمات وتركز على
ا
خارج المنظمات وداخلها ،وألنها تمارس
أيجاد قيم وأهداف مشتركة بين العاملين.

 .8نمط القيادة :إن الدور الكبير الذي يجب أن تقوم به اإلدارة هو إقناع اآلخرين ،وفي جو عمل
مناسب ،بضرورة إنجاز األعمال بدقة وفاعلية؛ فاإلدارة الناجحة هي اإلدارة القادرة على كسب التأييد

الجماعي إلنجاز األعمال من خالل تنمية مهارات األفراد اإلدارية بإستخدام أنظمة الحوافز المناسبة،

وتحقيق درجة عالية من الرضا الوظيفي للعاملين وشعورهم بعدالة األجور والحوافز ومزايا العمل
واألمن الوظيفي فالقائد الناجح هو من يستطيع زيادة درجات اإللتزام التنظيمي لدى األفراد.

سادساً:أبعاد اإللتزام التنظيمي:
أشار كل من  (1990, p 12) Allen & Mayerإلى ضرورة النظر إلى اإللتزام التنظيمي كإتجاه

متعدد األبعاد ذو ثالث أبعاد وهي اإللتزام الشعورى ،واإللتزام المستمر ،واإللتزام المعياري تشكل هذه
اإلتجاهات مجتمعة اإللتزام التنظيمي ،و فيما يلي تفصيل لكل من هذه األبعاد:
 .1اإللتزام الشعورى:
ُيعرف هذا النوع من اإللتزام بأنه :اإلرتباط العاطفي والشـعور القـوي باالنتمـاء واالندماج والمشاركة في
المنظمة" و عليه فإن اإللتزام العاطفي يتطلب ( :(Allen and Meyer, 1990,p 24
 .1تشكيل اإلرتباط العاطفي بالمنظمة.
 .2الشعور القوي باالنتمـاء إلى المنظمة.
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 .3والرغبة في اإلحتفاظ بالعضوية التنظيميـة.
و يرى  )1990, p24) Allen and Meyerأن العاملين سيطورون من إرتباطهم العاطفي

بالمنظمة عندما يتعرفون على أهدافها ،وعنـدما تتطـابق قـيمهم مع قيم المنظمة ،وعندها يكونون قادرين علـى

تش ُـرب قـيم وأهـداف المنظمة وتبنيها ،وبهذا يتولد إندماجا نفسيا بينهم وبين المنظمة و يصبح اإلنتسـاب إليهـا
واإلرتباط بها إفتخا ار ،لذلك فإن العاملين ذوي اإللتزام الشعوري القوي يستمرون في أعمـالهم ألطول فترة
ممكنة ألنهم يريدون ذلك.
 .2اإللتزام المستمر:
يعتبر البعد الثاني من أبعاد اإللتزام التنظيمي؛ فعندما يبقى األفراد في أي منظمة لفترات زمنية طويلة

فـإنهم يبنون اإلستثمارات التي تشمل الوقت والجهد الوظيفي والمهارات المكتسبة والمزايا والمكافآت التي تثنيهم
عن السعي للحصول على فرصة عمل في منظمة أخرى ،مـن هنا فاإللتزام المستمر يمثل أحد أشكال

اإلرتباط السيكولوجي مع المنظمة ،والـذي يعكـس إدراك العاملين للخسارة التي من الممكن أن تلحق بهم عند
مغادرة المنظمة(Kazlauskaite, et al., 2006,p 300-304) .
وعليه فإن اإللتزام المستمر يتطلب من العامل إدراكا ووعيا بحجم التكاليف المرتبطة بترك المنظمة،
وتشـكل هذه الرابطة الرئيسة للعامل مع المنظمة وق ارره البقاء فيها جهدا مبذوال لإلحتفاظ بالفوائـد والمنافع

واستم اررية الحصول عليها ،في حين يعتقد آخرون بأن هذا النوع من اإلرتباط يشكل إرتباطا وفق مبدأ

الصفقة ،فالعاملين يحسبون استثماراتهم في المنظمة بنـاء على ما قدموه للمنظمة وما العائد الذي سيعود
عليهم إذا استمروا في نفس العمل ،أوفي حال شعور العامل أنه سوف يفقد الكثير إذا ترك المنظمة ،فضال

عن أن الخوف من فقدان هذه االستثمارات سيدفع العاملين إلى تطوير اإللتزام المسـتمر بسـبب االفتقار إلى

البدائل). (Caruana and Calleya, 1998, 109-110

بينما أشار  )2005, p75-77( Fulfordأن إلتزام الفرد يمكن أن يعتمد على مدركاته لخيارات

العمل المتاحة خارج عمله ،ويحدث هـذا عندما يعتقد العامل داخل المنظمة أن مهاراته غير قابلة للتسويق،
مثل هذا العامل يمكن أن يشعر انه مقيد بمؤسسته الحالية ،لذا فإن العاملين ذوي اإللتزام المستمر العالي

يظلون في أعمـالهم ألنهم يحتاجون ذلك.
 .3اإللتزام المعياري:
أشار كل من  (1990,p 22-23) Allen and Meyerإلى أن اإللتزام المعياري يعكس اإلحساس

في اإلستمرارية داخل المنظمة ،وغالبا ما يعزز هذا الشعور الدعم الجيـد مـن قبـل المنظمة للعاملين فيها،
والسماح لهم بالمشاركة والتفاعل اإليجابي ،ليس فقط في كيفية اإلجراءات وتنفيذ العمل ،بل المساهمة في
وضع األهداف والتخطيط ورسـم السياسـات العامـة للتنظـيم.
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فالعاملين الذين لديهم مستوى مرتفع من اإللتزام المعياري يشعرون أنه يجب عليهم البقاء مع

المنظمة ،فضال عن أن العديد من الباحثين ينظرون إلى اإللتزام المعياري مـن زاويـة أخالقية ويسمونه إلتزاما
أخالقيا ،حيث يكون اإللتزام المعياري أكثر عندما يجد األفراد العاملين أنه من الصعب إعادة اإلستثمارات
التي أنفقتها عليهم المنظمات ،وعليه فإن العاملين ذوي اإللتزام المعياري العالي سيظلون في أعمالهم ،ألنهم

يشعرون بأن عليهم إلتزاما بذلك(Lam and Zhang, 2003,p 215-218) .

سابعاً :تعزيز اإللتزام التنظيمي:
ذكر أبو جياب ( ،2014ص  )23أن هناك العديد من األساليب التي تعزز من اإللتزام التنظيمي
للعاملين في المنظمات وهي:
 .1إبتكار أساليب وطرق البراز قيم وأهداف وإنجازات المنظمة بشكل يجعل العاملين فخورين باالنتماء
إليها.
 .2إدراك المنظمة بأن عملية اإللتزام التنظيمي هي عملية ذات إتجاهين ،بمعنى أنه بنبغي أن تقوم
المنظمة باإلعتراف بإسهامات ومصالح األفراد من أجل الحصول على إلتزامهم.
 .3خلق مناخ من الثقة من خالل عدالة المعاملة والمصداقية وحفظ الوعود من قبل المنظمة وإبداء
االستماع لمالحظات األعضاء وإقتراحتاتهم.
 .4إلتزام المنظمة بأخذ مصالح األفراد بعين اإلعتبار وتغليب أسلوب التعاون والمشاركة وعدم إغفال
حقوق العاملين في التطور والتقدم على السلم الوظيفي.
 .5خلق الشعور بالتوحد في المصير والتخلص من ثقافة "نحن وهم ".
 .6العمل على دمج األفراد في المنظمة من خالل المكآفات المرتبطة بأداء العاملين وخطط المشاركة في
االرباحوالمشاركة في الملكية.
.7

تطوير أساليب أنخراط العاملين في أعمالهم من خالل عمليات تصميم العمل وعمليات االثراء
الوظيفي.

ثامنا :العالقة بين التسويق الداخلي واإللتزام التنظيمي:

أوضحت  )1988, p33( Tansuhaj & elt.أن الهدف الرئيسي للتسويق الداخلي التأكد من أن

اإلدارة تولي إهتماما كافيا بالعاملين لديها وتعمل على إكتشاف رغباتهم وتلبية إحتياجتهم ،وينعكس تطبيق هذا
المفهوم بنجاح على سلوكيات العاملين تجاه منظماتهم مثل سلوك اإللتزام التنظيمي وسلوك االستغراق
الوظيفي والرضا الوظيفي للعاملين والدافعية وحب إنجاز األعمال.
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وذكر  )p620 ،2009( Georgeأن األدبيات اإلدارية الخاصة بتسويق الخدمات توصلت لوجود
تأثير مباشر أوغير مباشر لبعض عناصر التسويق الداخلي على عدد من عناصر األداء التنظيمي مثل
تحسين جودة الخدمة ،وخفض معدالت دوران العمل ،خلق عاملين لديهم توجهه لدى العمالء ،وتحسين إلتزام

العاملين تجاه منظماتهم.
وهذا ما أشارت إليه دراسة ( ) Ajay & Sabir ,2009,p256التي توصلت إلى وجود عالقة

إرتباط قوية بين رفاهية العاملين في المنظمات والممثل بستة أبعاد هي ( التحكم في أعباء العمل ،السيطرة

الشخصية على الوظيفة ،الدعم من المشرفين والزمالء ،عالقات العمل االيجايبة ،وضوح أدوار العمل،
المشاركة الفعالة في حاالت التغيير التنظيمي) وبين اإللتزام العاطفي واإلستمرارى للعاملين في المنظمات.
وأكدت دراسة ) )Lings, 2004, p75إلى قوة العالقة بين رضا العاملين ورضـا العمالء ،وأوضحت

الدراسة أن التغيرات اإليجابية في سلوكيات واتجاهات العاملين تؤدي الى تغيرات إيجابية في رضا العمالء،
وجود اإللتزام لدى العاملين تجاه منظماتهم يتم ترجمته بسلوك إيجابي من هؤالء العاملين تجاه العمالء.
وفي نفس السياق أشارت دراسة ( )Heskeet et al ,1997,p40إلى وجود ما أسمته "مرآه الرضا"

ويقوم هذا المفهوم على أن سلوك العاملين أثناء العمل يسير بشكل متوازى مع رضا العمالء ،أي أن سلوك

العاملين يزداد بزيادة رضا العمالء ،ما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للعمالء ،األمر الذي يؤدي في
النهاية إلى زيادة إلتزام العاملين التنظيمي.
كذلك فإن سياسات اإلختيار والتعيين في المنظمات تعتبر من األنظمة التي تساهم في رفع معنويات

العاملين ،وذلك عندما تتضمن القواعد الموضوعية المالئمة لإلختيار والتي يتم بمقتضاها إختيار العاملين

الذين تتوافر فيهم االستعدادات والقدرات والميول للقيام بمهام ومسؤوليات الوظيفة ،أي بمعنى وضع الرجل

المناسب في المكان المناسب ،إلى جانب توفير قواعد موضوعية واضحة للنقل والترقية ،وينعكس ذلك على
مستوى اإللتزام والحماس من قبل العاملين للمنظمة( .جرغون ،2009 ،ص .)40
واذا ما كانت المنظمة تتبنى في إختيارها للعاملين على أساس أهداف المنظمة والذين تتوافق قيمهم

وأهدافهم مع قيم وأهداف المنظمة ،وليس على أي أٌسس أخرى غير موضوعية؛ فإن ذلك سيؤدى إلى تقليل
ضغوط العمل الناتجة عن تعارض األهداف مع المنظمة وبالتالى زيادة مستوى اإللتزام التنظيمي لدى
العاملين( .جرغون ،2009 ،ص .)40
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المبحث الثالث

البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة
 مقدمة
 أوالً :الجهاز المصرفي في فلسطين

 ثانياً :الخدمات التي تقدمها البنوك الفلسطينية
 ثالثاً :البنوك العاملة بقطاع غزة

40

مقدمة:
تعتبر البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة الشريان الداعم لإلقتصاد الوطني بإعتبارها شريكا في

توجيه اإلقتصاد المحلي نحوتحقيق اإلستقرار والتنمية المستدامة ،فهي تقوم بتعبئة أموال المدخرين ثم توجيهها

إلى قطاع االستثمار؛ لبناء مشاريع منتجة وخلق فرص عمل ،ووظائف قد تنتج عن تلك المشاريع وبالتالي
تنشيط وتنمية االقتصاد الوطني ،لذا فإن صحة وفاعلية االقتصاد الوطني بشكل عام وبقطاع غزة على وجه

الخصوص ما هواال انعكاس لصحة وقدرة هذه البنوك على تعبئة المدخرات ثم تحويلها إلى إستثمارات،
وأضحى لزاما على البنوك الفلسطينية أن تسعى بخطوات متسارعة نحوتطوير جودة خدماتها المصرفية
المقدمة وكذلك البحث عن ميزات تنافسية خاصة بها والسيما أن بعض هذه البنوك باتت تفكر في العمل
بشكل دولي واالنتقال إلى العالمية  ،وهذا يتطلب منها االرتقاء إلى مستوى التحديات المتباينة التي تواجه

العمل المصرفي خالل القرن الحادي والعشرين.

أوالً :الجهاز المصرفي الفلسطيني:
تعتبر سلطة النقد العمود الفقري للجهاز المصرفي الفلسطيني ،وسلطة النقد منظمة عامة مستقلة
تعمل بموجب القانون الخاص بسطلة النقد رقم ( )2الصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1997
والذى حدد إستقالليتها باالضافة إلى قانون البنوك الفلسطيني رقم ( )9لعام ( 2010سلطة النقد،)2014 ،
وبموجب هذين التشريعيين فإن سلطة النقد مسئولة عن رسم وتنفيذ السياسات النقدية والمصرفية لضمان

المحافظة على االستقرار المالي ،وتتعامل سلطة النقد مع االستقرار المالي على أنه الحالة الي يتم فيها تدفق
األموال بسالسة بين والشركات والحكومة وبين المواطن وبقية العالم ،ويتطلب هذا المفهوم تحقيق التالي

(سلطة النقد ،2014 ،ص :)2
 سالمة وفعالية عملية الوساطة المالية ،في ظل أسواق مالية فعالة وكفؤة.

 قدرة الشركات المالية على الصمود أمام الصدمات السلبية الي تصيب االقتصاد الكلي ،وصدمات
السيولة ومخاطر العدوى.

 توافر سيولة كافية وقدر من الثقة في فعالية األسواق المالية.
كذلك تهدف سلطة النقد إلى سالمة الجهاز المصرفى ونمو القطاع المحلي بشكل متوازن وتعزيز النمو
اإلقتصادى المستدام وذلك من خالل (سلطة النقد:)2014 ،
 .1التنظيم الفعال والشفاف واالشراف على البنوك ومؤسسات االقراض المختلفة ومؤسسات الصرافة
العاملة في فلسطين.

 .2االشراف على تنفيذ وتشغيل نظم المدفوعات الحديثة بطريقة فعالة وكفؤة.
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 .3رسم وتنفيذ السياسة النقدية بهدف تحقيق االستقرار النقدى.
ويوضح الشكل رقم ( )7هيكل القطاع المصرفي الفلسطيني حتى نهاية عام .2015
شكل رقم ( )7هيكل القطاع المصرفي الفلسطيني حتى نهاية عام .2015

المصدر ( :سلطة النقد الفلسطينية ،2014،ص ) 1

ثانياً :الخدمات التي تقدمها البنوك العاملة بقطاع غزة:
تمثل الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك كالقروض وادخار االموال والخدمات المصرفية إحدى

أهم مكونات التقدم االقتصادى ،حيث تحتاج المشاريع والمؤسسات إلى القروض لتمويل نشاطاتها ،وليس
هناك من يقوم بهذه الخدمة إ ال البنوك التي تستقطب الودائع وتعيد توظيفها وتشغيلها من خالل إعادة

إقراضها للمشاريع والمنظمات واألفراد كل حسب حاجته.
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ومن الخدمات التي تقدمها البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة:
 خدمة اإلدخار. -القروض.

 -الجاري مدين.

 السحب على المكشوف. -التمويل اإلسالمي.

 -االعتمادات المستندية.

 االوراق التجارية )الكمبيالة ،السند االدني ،الشيك(. الحواالت. -الحساب الجاري.

 الصرف األجنبي. -تأجير الخزائن.

 الخدمات المصرفية اإللكترونية. بطاقات الفي از. -بنك اإلنترنت.

 خدمات الرسائل المصرفية القصيرة ). (SMS -البنك الناطق.

ثالثاً :البنوك العاملة بقطاع غزة:

الجدول رقم ( )3يوضح البنوك العاملة بقطاع غزة تحت ترخيص سلطة النقد الفلسطينية وذلك نهاية العام
.2014

جدول رقم ( :)3البنوك العاملة بقطاع غزة.

البنك

عدد األفرع والمكاتب

بنك فلسطين م.ع.م

15

بنك القدس **

6

البنك التجاري الفلسطيني

1

بنك االستثمار الفلسطيني

1

البنك اإلسالمي الفلسطيني

7

البنك اإلسالمي العربي ****

1

المصدر ( :سلطة النقد الفلسطينية ،2014،ص ) 5
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** بنك القدس رفض المشاركة في هذه الدراسة دون تبرير أسباب الرفض.
**** قام بنك فلسطين باالستحواذ على نسبة من أصول البنك وذلك بداية العام .2015
أوالً :بنك فلسطين:
تأسس بنك فلسطين في العام  ،1960كمنظمة مالية تسعى للنهوض بمستوى الخدمات المصرفية في
فلسطين ،وتلبية االحتياجات المالية والمصرفية للشرائح االجتماعية واالقتصادية المختلفة ،ويعد بنك فلسطين
من أكبر البنوك الوطنية ،حيث يمتلك البنك طاقما من الكوادر التي تعمل على خدمة ما يزيد عن
 750,000عميل من األفراد والشركات والمؤسسات ،يتبنى بنك فلسطين أفضل السياسات والممارسات المالية
العالمية بما يشمل ذلك متطلبات اإلفصاح المالي والحوكمة الرشيدة والدقة والشفافية في كافة أعماله،
والجدول رقم ( )4يوضح عدد أفرع ومكاتب بنك فلسطين بقطاع غزة وأعداد العاملين فيها.
جدول رقم ( :)4أفرع بنك فلسطين العاملة بقطاع غزة وعدد العاملين فيها

الفرع /المكتب

عدد العاملين

اإلدارة العامة – غزة

183

الفرع الرئيسي

56

فرع الرمال

66

فرع النصر

31

فرع النصيرات

24

فرع جباليا

32

فرع خانيونس

32

فرع دير البلح

24

فرع رفح

31

مكتب السرايا

11

مكتب بنى سهيال

8

مكتب بيت الهيا

8

مكتب تل الهوا

6

مكتب عمر المختار

12

المجموع

524

المصدر :دائرة الموارد البشرية في بنك فلسطين .2015
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ثانياً :البنك اإلسالمي:
تأسس البنك اإلسالمي الفلسطيني كشركة مساهمة عمومية محدودة عام 1995وبدأ نشاطة المصرفي

في مطلع العام  1997بعد حصوله على ترخيص سلطة النقد بمزاولة جميع األعمال المصرفية وفقا ألحكام

الشريعة اإلسالمية ،وفي عام  2005تم شراء صافي موجودات بنك القاهرة عمان – فرع المعامالت

االسالمية ،ويعتبر البنك اإلسالمي الفلسطيني من أكبر المؤسسات المصرفية االسالمية في فلسطين ،يقدم

جميع األعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال االستثمار وفقا الحكام الشريعة االسالمية ،والجدول رقم
( )5يوضح عدد أفرع ومكاتب البنك اإلسالمي الفلسطيني بقطاع غزة وأعداد العاملين فيها.
جدول رقم ( :)5أفرع البنك اإلسالمي الفلسطيني العاملة بقطاع غزة وعدد العاملين فيها

الفرع  /المكتب

عدد العاملين

االدارة اإلقليمية -غزة

50

فرع غزة الرئيسي

21

فرع النصر

15

فرع جباليا

17

مكتب الشجاعية

10

فرع النصيرات

17

فرع دير البلح

14

فرع خان يونس

13

فرع رفح

15

المجموع

172

المصدر :التقرير السنوى للبنك اإلسالمي الفلسطيني لعام  ،2014ص .57

ثالثاً :بنك اإلستثمار الفلسطيني:
تأسس بنك االستثمار الفلسطيني كشركة مساهمة فلسطينية عامة بمشاركة نخبة من المصرفيين

ورجال األعمال من فلسطين والدول العربية الشقيقة ويعتبر البنك الفلسطيني األول الذي حصل على
التراخيص الالزمة لمزاولة أعماله من السلطة الوطنية الفلسطينية وقد تم تسجيله في مدينة غزة بتاريخ

 1994/8/10برأس مال مدفوع مقداره  20مليون دوالر أمريكي ،وتولى إدارة البنك إهتماما بالغا ومستم ار في
حوسبة الخدمات المصرفية واإلستثمارية وذلك من خالل إدخال أحدث التقنيات واألنظمة اآللية واألجهزة
والبرامج بهدف تقديم خدمة مميزة للمتعاملين مع البنك ورفع الكفاءة االنتاجية للبنك ،والجدول رقم ( )6يوضح
عدد أفرع ومكاتب البنك االستثمار الفلسطيني بقطاع غزة وأعداد العاملين فيها.
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جدول رقم ( :)6أفرع البنك االستثمار الفلسطيني العاملة بقطاع غزة وعدد العاملين فيها

الفرع /المكتب

عدد العاملين

فرع غزة

18

المجموع

18

المصدر :تقرير البنك السنوي لنهاية عام  ،2014ص .30

رابعا:البنك التجارى الفلسطيني:
تأسس البنك التجاري الفلسطيني سنة  1992من قبل عدد من رجال االعمال الفلسطينيين ،وبدأ

البنك مزاولة أعماله المصرفية من خالل الفرع الرئيسي في رام اهلل في شهر آب من العام  ،1994وبرأس

مال قدره  11,255,000دوالر امريكي ،ليكون بذلك أول البنوك الفلسطينية العاملة في عهد السلطة الوطنية
الفلسطينية والجدول رقم ( )7يوضح عدد أفرع ومكاتب البنك التجاري الفلسطيني بقطاع غزة وأعداد العاملين

فيها.

جدول رقم ( :)7أفرع البنك التجاري الفلسطيني العاملة بقطاع غزة وعدد العاملين فيها

الفرع /المكتب

عدد العاملين

فرع غزة

8

المجموع

8

المصدر :تقرير البنك السنوي لنهاية عام  ،2014ص.12

خامسا:البنك اإلسالمي العربي:
تأسس البنك اإلسالمي العربي ،كأول شركة مصرفية إسالمية تعمل في فلسطين ،بتاريخ

 1995/1/8وهوشركة مساهمة عامة مسجلة ،وقد باشر البنك نشاطه المصرفي في مطلع عام ،1996
ويقوم بممارسة األعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال االستثمار وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية ،يعمل

البنك على ترسيخ مبدأ التعامل مع النظام المصرفي اإلسالمي كخيار أول للتعامل المصرفي ،ويلتزم البنك

بتقديم حلول وخدمات مصرفية إسالمية عصرية ذات جودة عالية ،والجدول رقم ( )8يوضح عدد أفرع
ومكاتب البنك اإلسالمي العربي العاملة بقطاع غزة وأعداد العاملين فيها.
جدول رقم ( )8أفرع البنك اإلسالمي العربي العاملة بقطاع غزة وعدد العاملين فيها.

الفرع /المكتب

عدد العاملين

فرع غزة

12

المجموع

12

المصدر :تقرير البنك السنوي لنهاية عام  ،2014ص .18
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الفصـــل الثالث

الدراسات السابقة
 مقدمة

 أوالً :الدراسات التي تناولت المحور األول التسويق الداخلي

 ثانياً :الدراسات التي تناولت المحور الثاني اإللتزام التنظيمي
 ثالثاً :الدراسات ربطت بين المحورين

 رابعا :تعقيب الباحث على الدراسات السابقة
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مقدمة:
يهدف هذا الفصل إلى إستعراض بعض الدراسات المتعلقة بشكل مباشر أـوغير مباشر بموضوع الدراسة،

وبعد اإلطالع والبحث وجد الباحث تباينا في الدراسات التي تناولت متغيري الدراسة ففي البيئة الفلسطينية

تكاد تكون الدراسات التي تناولت التسويق الداخلي معدودة ،مع وجود وفرة في الدراسات التي تناولت اإللتزام

التنظيمي ،أما على مستوى البيئة العربية فالحظ الباحث وجود وفرة في الدراسات التي تناولت كل من

التسويق الداخلي ،مع وجود ندرة في الدراسات التي بحثت عالقة هذين المتغييرين ببعضهما ،أما على مستوى
البيئة الدولية فقد كان هناك العديد من الدراسات التي تناولت متغيري الدراسة والعالقة بينهما.

أوالً :الدراسات التي تناولت التسويق الداخلي:
أ -الدراسات المحلية:

 .1دراسة (زعرب)2016 ،

بعنوان :الدور الوسيط " للملكية النفسية تجاه الوظيفة " على العالقة بين ممارسات التسويق الداخلي

وسلوك المواطنة التنظيمية في المؤسسات األكاديمية الفلسطينية.

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى درجة ممارسات التسويق الداخلي في المنظمات األكاديمية الفلسطينية في

قطاع غزة ،و إتبعت الدراسة على المنهج الوصفي لغرض إختبار فرضياتها ،و على اإلستبانة كأداة للدراسة،،
و شمل مجتمع الدراسة العاملين في أربع منظمات أكاديمية و البالغ عددهم ( )1294فيما شملت عينة

الدراسة ( )371عامال ،وحددت الدراسة أبعاد التسويق الداخلي (التدريب والتطوير ،التحفيز ،الرؤيا) ،وأشارت
نتائج الدراسة إلى أن تبني مجتمع الدراسة لممارسات التسويق الداخلي جاء بشكل متوسط ،و أن ممارسة

التسويق الداخلي تؤثر باإليجاب على سلوك المواطنة التنظيمية ،كذلك أظهرت وجود عالقة إرتباط طردية بين
كل من ممارسات التسويق الداخلي و الملكية النفسية تجاه الوظيفة ،و أوصت الدراسة بضرورة تطوير

المنظمات األكاديمية لرؤيتها لتتناسب مع واقع قطاع غزة ،و كذلك أوصت بضرورة بزيادة إهتمام المنظمات
المبحوثة بالتدريب و تطوير العاملين.
 .2دراسة (الترتورى)2015 ،

بعنوان :العالقة بين التسويق الداخلي واألداء التسويقي للجامعات الفلسطينية.
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق التسويق الداخلي وفي الجامعات الفلسطينية وكذلك عالقته

باألداء التسويقي لهذه الجامعات ،و إتبعت الدراسة على المنهج الوصفي لغرض إختبار فرضياتها ،و على

اإلستبانة كأداة للدراسة ،وتكون مجتمع الدراسة الجامعات الفلسطينية الخاصة بقطاع غزة وتكونت عينة

الدراسة من ( )180عامال بهذه الجامعات ،وأشارت نتائج الدراسة إلى تبنى مجتمع الدراسة مفهوم التسويق
48

الداخلي بأبعاده المختلفة ،كذلك أظهرت النتائج وجود عالقة طردية بين كل من التسويق الداخلي واالداء
التسويقي لهذه الجامعات ،وأوصت الدراسة بضرورة زيادة المنظمات المبحوثة لفعالية إجراءات التسويق

الداخلي المختلفة لما له من أثر على أداء العاملين فيها.
 .3دراسة (أبو عودة)2014 ،

بعنوان :واقع التسويق الداخلي في شركة اإلتصاالت الخلوية الفلسطينية (جوال) وأثره على جودة
الخدمات المقدمة – قطاع غزة.
هدفت الدراسة إلى قياس واقع التسويق الداخلي من وجهه نظر العاملين في شركة جوال وأثره على

الخدمات المقدمة للعمالء ،واتبعت الدراسة على المنهج الوصفي لغرض إختبار فرضياتها ،واعتمدت على

اإلستبانة كأداة للدراسة حيث تم توزيع إستبانتين األولى لقياس واقع التسويق الداخلي في شركة جوال واألخرى

لقياس جودة الخدمات المقدمة للعمالء ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في شركة اإلتصاالت
الخلوية الفلسطينية جوال وتكونت عينة الدراسة من ( )60عامال من مقدمي الخدمات في معارض شركة

جوال ومن  550إستبانة من عمالء الشركة المترددين على هذه المعارض ،وحددت الدراسة أبعاد التسويق

الداخلي (تعيين العاملين ،التدريب ،نشر المعلومات التسويقية ،الدعم االدارى ،نظم الحوافز والمكآفات)،
وأشارت نتائج الدراسة إلى تبنى شركة جوال لمفهوم التسويق الداخلي بأبعاده المختلفة ،كذلك أظهرت النتائج

وجود أثر لتبنى التسويق الداخلي على جودة الخدمة المقدمة لعمالء جوال ،وأوصت الدراسة بضرورة زيادة

شركة لفعالية إجراءات التسويق الداخلي المختلفة خصوصا أنظمة الحوافز والمكآفات والدعم اإلدارى لتمكين
العاملين من تقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع.
 .4دراسة ( لبد وريان)2013 ،

بعنوان :أثر التسويق الداخلي على أداء العاملين في منظمات المجتمع المدني – قطاع غزة.
هدفت الدراسة إلى دراسة أثر إجراءات التسويق الداخلي على أداء العاملين في منظمات المجتمع المدنى

بقطاع غزة ،واتبعت الدراسة على المنهج الوصفي لغرض إختبار فرضياتها ،واعتمدت على اإلستبانة كأداة

للدراسة ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع منظمات المجتمع المدنى العاملة بقطاع غزة وتم أخذ عينة مكونة
من ست منظمات يعمل فيها ( )80عامال ،وحددت الدراسة أبعاد التسويق الداخلي (ترسيخ ثقافة الخدمة ،نشر

المعلومات السوقية ،تطوير وتنمية العاملين) ،وأشارت نتائج الدراسة إلى تبنى عينة الدراسة مفهوم التسويق
الداخلي بأبعاده المختلفة ،كذلك أظهرت النتائج وجود عالقة طردية بين كل من التسويق الداخلي وأداء

العاملين في هذه المنظمات ،وأوصت الدراسة بضرورة زيادة المنظمات المبحوثة لفعالية إجراءات التسويق
الداخلي المختلفة لما له من أثر على أداء العاملين فيها.
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 .5دراسة (أبو رحمة)2010 ،

بعنوان :متطلبات تطبيق إدارة الجودة التسويقية ( التسويق الكلي) ،دراسة حالة – شركة اإلتصاالت

الخلوية الفلسطينية (جوال).

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى إمكانية تطبيق إدارة الجودة التسويقية المتمثلة في ( التسويق

المتكامل التسويق الداخلي ،التسويق المجتمعي ،التسويق بالعالقات) في شركة اإلتصاالت الخلوية الفلسطينية

جوال ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لغرض إختبار فرضياتها ،واعتمدت على اإلستبانة كأداة

للدراسة ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في شركة اإلتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال وتكونت

عينة الدراسة من  150عامال من العاملين اإلداريين في شركة جوال ،وحددت الدراسة أبعاد التسويق الداخلي

(تعيين العاملين ،التدريب ،التنسيق والتعاون بين األقسام) ،وأشارت نتائج الدراسة إلى تبنى شركة جوال لمفهوم
التسويق الداخلي بأبعاده المختلفة ،وأوصت الدراسة بضرورة تحسين شركة جوال للخدمات المقدمة لعمالءها

بإستمرار لما له من أثر على نموواستقرار الشركة.

ب -الدراسات العربية:

 .1دراسة (أبو بكر)2015 ،

بعنوان :أثر ممارسات التسويق الداخلي على رضا العاملين.
هدفت الدراسة إلى إختبار أثر ممارسات التسويق الداخلي علي رضا العاملين وذلك كدراسة حالة لبنك

أبو ظبي اإلسالمي فرع مدينة العين ،واتبعت الدراسة منهج الوصفى التحليلي ،وأعتمدت على اإلستبانة كأداة

للدراسة ،وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في بنك أبوظبى اإلسالمي ،وتم أخذ عينة عشوائية مقدارها 100

إستبانة ،تم إسترداد  85إستبانة ،ووفقا للدراسة فإن أبعاد التسويق الداخلي هي (التمكين ،البرامج التدريبية،
اإلتصال الداخلي ،الحوافز والمكافآت) ،أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية لممارسات
التمكين ،والبرامج التدريبية ،واالتصال الداخلي وممارسة الحوافز والمكافآت على رضاء العاملين بالبنوك

اإلسالمية ،وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تحقيق مستويات عالية من الرضاء الوظيفي بين أفراد
التنظيم من خالل ممارسة القيادة المناسبة ،وضرورة قيام إدارة البنوك بإيضاح الخطة اإلستراتيجية للعاملين،

مع تكثيف نشر المعلومات واشراكهم في صياغتها.
 .2دراسة (إسماعيل)2011 ،

بعنوان :التسويق الداخلي كمفهوم إلدارة الموارد البشرية وأثره على جودة الخدمة التعليمية  -دراسة
تطبيقية على العاملين في كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية في الجامعات األردنية الخاصة.

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أهمية تبنى مفهوم التسويق الداخلي كمفهوم إلدارة الموارد البشرية في

الجامعات األردنية الخاصة ،و مدى تطبيقه ،و مدى مساهمته في إكسابها ميزة تنافسية ،وأثر تطبيق التسويق
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الداخلي على جودة خدماتها ،إتبعت الدراسة المنهج الوصفى التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من العاملين

في كليات اإلقتصاد والعلوم اإلدارية في الجامعات األردنية الخاصة وعددها إثني عشر جامعة ،فيما شملت
عينة الدراسة ( )340عامال ،وقد تناولت الدراسة العناصر التالية كأبعاد للتسويق الداخلي وهي ( الحوافز

والمكافآت ،وضوح أدوار العمل ،تدريب العاملين وتطوريهم ،اإلتصاالت الداخلية) ،وأشارت نتائج الدارسة إلى
وجود عالقة إرتباط قوية بين عناصر التسويق الداخلي وجودة الخدمة التعليمية ،فيما أوصت الدراسة بزيادة

فعالية عناصرالتسويق الداخلي لما له من أثر على جودة الخدمة التعليمية.
 .3دراسة (الروسان)2011 ،

بعنوان :العالقة بين التسويق الداخلي واألداء التسويقي دراسة تطبيقية في الجامعات األردنية الخاصة.
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق الجامعات األردنية الخاصة لمفهوم التسويق الداخلي بأبعاده (

التعيين ،التطوير ،أنظمة الدعم ،المحافظة على أفضل العاملين ،تحفيز العاملين) ،و بحث عالقة التسويق

الداخلي باالداء التسويقي ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى التحليلى واإلستبانة كأداة رئيسية للدارسة،
وشملت عينة الدراسة ( )240من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات األردنية الخاصة ،وتوصلت الدراسة

إلى وجود عالقة إرتباطية إيجابية بين التسويق الداخلي ومتغيرات األداء التسويقي ،باإلضافة إلى أن تطبيق

الجامعات لمفهوم التسويق الداخلي جاء متوسطا.
 .4دراسة ( الحاج عبد والضمور)2010 ،

بعنوان :أثر تطبيق التسويق الداخلي في الرضا الوظيفي لموظفي المبيعات في مجموعة اإلتصاالت

األردنية.

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق التسويق الداخلي في الرضا الوظيفي من وجهة نظر موظفي البيع

في مجموعة اإلتصاالت األردنية ،و تحديد وقياس تأثير مكونات التسويق الداخلي وكذلك العوامل

الديموغرافية (الجنس ،والسن ،والخبرة ،والتعليم) في العالقة بين التسويق الداخلي ورضاهم عن العمل ،و

إعتمدت الدراسة المنهج الوصفى التحليلي واإلستبانة كأداة رئيسية للدارسة ،وشملت عينة الدراسة جميع

العاملين موظفي المبيعات في مجموعة اإلتصاالت األردنية والبالغ عددهم ( )230عامأل ،وحددت الدراسة
أبعاد التسويق الداخلي (التعيين ،التطوير ،اإلتصاالت الداخلية ،الحوافز) ،وأشارت الدراسة إلى وجود تأثير
قوي للتسويق الداخلي على الرضا عن العمل ،وكان للحوافز األثر األكبر في رضا العاملين ،وكانت سياسة

اإلختيار والتعيين أقلها تأثي ار ،وأظهرت الدراسة نجاح مجموعة اإلتصاالت األردنية في تطبيق إستراتيجيات
التسويق الداخلي والمتمثلة في التوظيف والتطوير واإلتصال الداخلي فيما تبين عدم فاعلية اإلدارة في تطبيق

إستراتيجية التحفيز ،وكان للعوامل الديموغرافية مثل :العمر ،وسنوات الخبرة ،والمستوى التعليمي تأثير ذو

داللة إحصائية في العالقة بين التسويق الداخلي والرضا الوظيفي ،ولم يكن لمتغير الجنس أي تأثير،
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وأوصت الدراسة بضرورة تبني مفهوم العميل الداخلي ،واعطاء إهتمام كبير للحوافز المعنوية والمادية ،وتفعيل
اإلتصاالت الداخلية بين موظفي المبيعات والتسويق واإلدارة.
 .5دراسة (األسدى و أبو غنيم)2010 ،

بعنوان :إستراتيجية التسويق الداخلي وأثرها في جودة الخدمة المصرفية دراسة تطبيقية لعينة من البنوك

العراقية.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر التسويق الداخلي على جودة الخدمة المصرفية في عدد من البنوك
العراقية الحكومية واألهلية باإلضافة إلى تقييم وتقويم الممارسات الفعلية إلستراتيجية واجراءات وبرامج

التسويق الداخلي في هذه البنوك ،واعتمدت على اإلستبانة كأداة دراسة وقد بلغ حجم العينة  326فردا
موزعين على ثمانية مصارف ،ووفقا للدراسة فقد شملت أبعاد التسويق الداخلي كل من (تدريب وتنمية

العاملين ،المكآفات والحوافز ،اإلتصاالت الداخلية) ،وأشارت نتائج الدارسة إلى وجود إرتباط إيجابي ذو داللة
إحصائية بين التسويق الداخلي ومستوى جودة الخدمة المصرفية المقدمة للعمالء ،وقد كان وضوح ادوار
العمل لدى العاملين االكثر إرتباطا بجودة الخدمات المقدمة للعمالء فيما كانت اإلتصاالت الداخلية األقل

إرتباطا بجودة الخدمات المقدمة للعمالء في البنوك العراقية موضع الدراسة ،وأوصت الدراسة بتبنى مفهوم
التسويق الداخلي من خالل تصميم وممارسة االستراتيجيات والسياسات والبرامج المختلفة الموجهة بإحتياجات
ورغبات عمالئها الداخليين.
 .6دراسة (مطاحن)2010 ،

بعنوان :تطبيق التسويق الداخلي في الشركات الصناعية في األردن.
هدفت الدراسة إلى قياس أبعاد التسويق الداخلي في منظمات صناعة األثاث في عمان من وجهه نظر

العاملين فيها ،واتبعت الدراسة منهج الوصفى التحليلي ،واعتمدت على اإلستبانة كأداة للدراسة ،وتكون مجتمع
الدراسة من جميع المنظمات العاملة في صناعة األثاث في العاصمة األردنية عمان والتي يبلغ عددها ()14
منظمة يزيد فيها عدد العاملين عن ( )1000عامل فيما مثلت عينة الدراسة ب ( )490فردا ،ووفقا للدراسة

فإن أبعاد التسويق الداخلي أحد عشر عنص ار وهي (الدعم اإلدارى ،فرص التطور الوظيفي ،اإلتصاالت
وعالقات العمل ،فرق العمل والمشاركة في إتخاذ القرار ،الرواتب والحوافز) ،وأشارت نتائج الدارسة إلى عدم
وجود وعي بمفهوم التسويق الداخلي بالرغم من قيام المنظمات بتطبيق بعض أبعاده (الدعم اإلدارى ،فرص

التطور الوظيفي ،اإلتصاالت وعالقات العمل ،فرق العمل) ،وأوصت الدراسة بزيادة اإلهتمام بمفهوم التسويق

الداخلي وضرورة تركيز المنظمات على جوانب القصور لديها في تطبيق تقنيات التسويق الداخلي بما يضمن
رضا العاملين وتحسين أدائهم.
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 .7دراسة (حداد وعلي)2008 ،

بعنوان :إختبار صالحية تطبيق مقياس التسويق الداخلي في بيئة األعمال األردنية (دراسة تحليلية ألبعاد

التسويق الداخلي في البنوك التجارية في األردن).

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة إلتزام البنوك التجارية في األردن بمضمون التسويق الداخلي،

كذلك هدفت إلى الوصول إلى نموذج لقياس التسويق الداخلي يتم إختباره في البيئة األردنية ومقارنته

بالمقاييس المعتمدة من قبل اآلخرين من خارج البيئة األردنية ،واشتمل مجتمع الدراسة جميع البنوك التجارية
العاملة في األردن (المحلية واألجنبية) وخاصة العاملة في مدينة عمان حيث بلغ عدد البنوك المرخصة ()23
بنكا على صعيد المملكة األردنية الهاشمية وبلغ عدد العاملين فيها ( )13182موظفا ،أما عينة الدراسة تم

إختيار عينة مكونة من ( )10عشرة بنوك توزعت حسب عدد العاملين فيها ،منها الكبيرة ومنها المتوسطة

الحجم ومجموعة أخرى مثلت البنوك الصغيرة ويمثل عدد العاملين في البنوك المختارة (  )10536أي ما
نسبته  80%من إجمالي عدد العاملين في البنوك التجارية في األردن والبالغ (  )13182موظفا ،وقد

اعتمدت الدراسة العينة العمدية (القصدية) بهدف تمثيل المجتمع تمثيال صحيحا وبكافة صفاته ،هذا من حيث

عدد البنوك ،أما بخصوص عدد العاملين (المستجوبين) فقد تم سحب عينة بواقع (  )526موظفا من العاملين
في المكاتب األمامية أي ما نسبته  %5تقريبا من إجمالي عدد العاملين في البنوك المختارة ،بعدها تم توزيع

( )526استمارة على موظفي المكاتب األمامية وبأسلوب العينة العشوائية المنتظمة ،وأشارت نتائج الدارسة
إلى عدم وجود مفهوم ثابت وواضح لمفهوم التسويق الداخلي لدى مجتمع الدراسة مع وجود مستوى مقبول

لتطبيقه ،كذلك فقد قامت الدراسة بوضع نموذج لقياس التسويق الداخلي في بيئة األعمال األردنية ويتكون

النموذج من األبعاد اآلتية (بعد المكافآت ،بعد اإلتصاالت الداخلية ،بعد تطوير العاملين ،بعد القيادة والدعم
اإلداري).

 .8دراسة (صادق وجاسم)2007 ،

بعنوان :أثر إجراءات التسويق الداخلي في أداء العاملين – دراسة ميدانية في عينة من البنوك التجارية في
محافظة نينوى.

هدفت الدراسة إلى دراسة عالقة وأثر إجراءات التسويق الداخلي المتمثلة على أداء العاملين في عدد من
البنوك التجارية الحكومية في محافظة نينوى ( الموصل) – العراق والبالغ عددها  3مصارف ،،وحددت
الدراسة أبعاد التسويق الداخلي ( ثقافة الخدمة والتدريب الداخلي ونشر المعلومات السوقية) ،واتبعت الدراسة

منهج الوصفى التحليلي واستخدمت اإلستبانة كأداة للدراسة ،وأشارت نتائج الدارسة إلى وجود عالقة إرتباط
معنوية موجبة بين إجراءات التسويق الداخلي وأداء العاملين ،كذلك أشارت إلى وجود أثر معنوي إلجراءات
التسويق الداخلي على أداء العاملين بالرغم من أن القدرة التفسيرية لهذا األثر (معامل التحديد) ضعيفة ،حيث
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أن هناك إتفاق إيجابي في إجابات األفراد المبحوثين حول ترسيخ ثقافة الخدمة بنسبة  ،%71.75فيما جاءت
إجابات األفراد المبحوثين حول إجراءات التدريب الداخلي بنسبة تصل إلى  ،%55.62وبخصوص نشر
المعلومات السوقية جاءت إجابات األفراد المبحوثين بنسبة  ،62.50%وأوصت الدراسة بضرورة زيادة
اإلهتمام باجراءات التسويق الداخلي وتطبيقها.
 .9دراسة (الطائي)2001 ،

بعنوان :قياس تقييمات واجراءات التسويق الداخلي في صناعة الفنادق األردنية من وجهة نظر العاملين

(دارسه حالة عمان) -األردن.

هدفت الدراسة إلى تحديد تقييمات العاملين إلجراءات التسويق الداخلي في صناعة الفنادق ،واتبعت
الدراسة منهج الوصفى التحليلي ،وأعتمدت على اإلستبانة كأداة للدراسة ،تكون مجتمع الدراسة من العاملين

في أقسام فنادق الدرجة األولى (خمس نجوم) العاملة في مناطق أمانة عمان الكبرى و البالغ عددهم

( )1520عامال ،فيما شملت عينة الدراسة ( )210عامال من مختلف اإلدارات ،ووفقا للدراسة فإن أبعاد
التسويق الداخلي تشمل (ثقافة الخدمة ،إدارة الموارد البشرية ،إتصال داخلي ،تطبيق نظام مكافأة عادل)،

وأشارت نتائج الدارسة إلى أن تقييم العاملين إلجراءات التسويق الداخلي في الفنادق المبحوثة كان بشكل
محايد ،و أن هناك قصور من تلك الفنادق فى تطبيق إجراءات التسويق الداخلي ،كما أشارت الدراسة إلى أن

العاملون في الفنادق عينة الدراسة يرون بأن اإلدارات الفندقية ال توليهم االهتمام الكبير كما هو الحال في
اهتمامها بالزبائن ،وأوصت الدراسة بضرورة إهتمام الفنادق بإجراءات التسويقي الداخلي بهدف التوجه
نحوالعاملين مع التركيز على ثقافة الخدمة الفندقية ونشر المعلومات التسويقية المرتبطة بها ،وتطبيق نظام

مكافأة عادل ،وبرامج تدريبية مكثفة إلكساب العاملين مهارات وخبرات ومعارف.

ج:الدراسات األجنبية:

 .1دراسة ()Huang, Rundle-Thiele,2014
Title: "The moderating effect of cultural congruence on the internal
marketing practice and employee satisfaction relationship: An empirical
 "examination of Australian and Taiwanese born tourism employeesAustralia.
بعنوان" :أثر التطابق الثقافي في المنظمات في العالقة بين التسويق الداخلي ورضا العاملين" دراسة مقارنة

بين العاملين االستراليين والتايوانيين في قطاع السياحة"  -أستراليا.

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التطابق الثقافي ( وهو الدرجة التي تهتم فيها منظمة االعمال بتوفير

اإلحتياجات الثقافية للموظف) على العالقة بين التسويق الداخلي ورضا العاملين ،من خالل أستقصاء آراء
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بعض من العاملين المحليين واألجانب في قطاع السياحة األُسترالي ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفى التحليلى

واعتمدت على اإلستبانة كأداة رئيسية للدارسة ،وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في قطاع السياحة في
أستراليا فيما بلغت عينة الدراسة  458مبحوثا ،ووفقا للدراسة فإن أبعاد التسويق الداخلي شملت كل من

(اإلتصاالت الداخلية ،التدريب والتطوير ،بحوث السوق الداخلية) وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة قوية
طردية بين التسويق الداخلي ورضا العاملين في قطاع السياحة في أستراليا ،فيما كان هناك دور جوهرى

للتطابق الثقافى في تعزيز هذه العالقة.

 .2دراسة ))Wymer , et al, 2012

Title: "Internal Marketing in Portuguese Health Care" - Portugal.
بعنوان" :التسويق الداخلي في منظمات الصحة البرتغالية" -البرتغال.
هدفت الدراسة إلى قياس درجة ممارسات التسويق الداخلي في المنظمات الصحية في البرتغال ،واتبعت

الدراسة المنهج الوصفى التحليلى واعتمدت على اإلستبانة كأداة رئيسية للدارسة ،وتكون مجتمع الدراسة من

المستشفيات العامة ووحدات الرعاية طويلة األجل في البرتغال فيما شملت عينة الدراسة  234ممرضا
وممرضة ،ووفقا للدراسة فإن أبعاد التسويق الداخلي ( تحفيز العاملين ،اإلتصاالت الداخلية ،نمط القيادة

المتبع داخل المنظمة ،جودة الحياه الوظيفية) ،وتوصلت الدراسة إلى وجود درجة ممارسة متدنية
إلستراتيجيات التسويق الداخلي في تلك المنظمات ،وأوصت بضرورة رفع درجة ممارسة إستراتيجيات التسويق

الداخلي لما له من أثر على تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.
 .3دراسة ()Sheeraz, 2012
Title: "The Effect of Internal Marketing on Employee retention in Pakistani
Banks" -Pakistan.
بعنوان" :أثر التسويق الداخلي على اإلحتفاظ بالعاملين في البنوك الباكستانية" -باكستان
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر ممارسات التسويق الداخلي على اإلحتفاظ بالعاملين في البنوك في

باكستان ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفى التحليلى واعتمدت على اإلستبانة كأداة رئيسية للدارسة ،وتكون

مجتمع الدراسة من جميع أفرع البنوك العاملة في مقاطعة ) )D. G. Khanالباكستانية والبالغ عددها 32

فرع ،فيما شملت عينة الدراسة  128عامال في هذه البنوك ،ووفقا للدارسة فإن أبعاد التسويق الداخلي شملت
كل من (تحفيز العاملين ،التدريب ،اإلتصاالت الداخلية ،النموالمستقبلي) ،وتوصلت الدراسة إلى وجود
ممارسة متدنية للتسويق الداخلي في البنوك الباكستينية مع وجود أثر إيجابي لهذه المماراسات على إحتفاظ
تلك البنوك بالعاملين فيها.
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 .4دراسة ()Panigyrakis & Theodoridis, 2011
Title: "Internal marketing impact on business performance in a retail
context" - Greece.
بعنوان " أثر التسويق الداخلي على أداء منظمات االعمال في سوق التجزئة" – اليونان.
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التسويق الداخلي على أداء منظمات تجارة التجزئة (السوبرماركت) في

اليونان ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى التحليلى واإلستبانة كأداة رئيسية للدارسة ،وتكون مجتمع الدراسة

من جميع أفرع محالت السوبرماركت المنتشرة في اليونان والمدعومة من الحكومة الوطنية في أثينا وتم

إختيار عينة عشوائية تمثلت ب  1,288مدي ار لتلك األفرع إلجراء الدراسة ،ووفقا للدراسة فإن أبعاد التسويق

الداخلي شملت كل من ( التوجهه بالعمالء الداخليين ،اإلتصاالت والعالقات الداخلية ،البيئة الخارجية،
التغذية الراجعة ،االجرءات والسياسات الداخلية ،نظام المكآفات واألجور ،مرونة الوظيفة) وتوصلت الدارسة

إلى وجود أثر لبعض عناصر التسويق الداخلي على منظمات االعمال (التوجهه بالعمالء الداخليين ،نظام

األجور والحوافز ،اإلتصاالت والعالقات الداخلية ،مرونة الوظيفة) فيما لم يكن بحسب الدراسة لباقى عناصر
التسويق الداخلي أي أثر.
 .5دراسة ))Ahamad, et al, 2003
بعنوان" :دور التسويق الداخلي في بناء الكفاءات التنظيمية" -ماليزيا.
Title: "Internal marketing and the mediating role of Organizational
Competencies" – Malaysia.
هدفت الدراسة إلى وضع إطار لتنفيذ إستراتيجيات التسويق الداخلي في المنظمات من أجل بناء قدرات
وجدارات تلك المنظمات ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى التحليلى واإلستبانة كأداة رئيسية للدارسة،
وتكون مجتمع الدراسة من  504من شركات صناعية وخدماتية في ماليزيا والتي يزيد عدد العاملين فيها عن

 300شخص ،وتوصلت الدراسة إلى ان التطبيق الشامل للتسويق الداخلي في المنظمات له أثر كبير في
بناء القدرات والجدارات الخاصة بتلك المنظمات ،للدراسة فإن تطبيق إستراتيجية التسويق الداخلي يجب أن

يشمل جميع المستويات اإلدارية في المنظمات بدأ من اإلدارة العليا حتى اإلدارة التشغيلية واقترحت الدراسة

مجموعة من الوسائل الخاصة ( )Internal marketing mixالتي ينبغى إستخدامها عند تطبيق التسويق

الداخلي في كل مستوى إداري والتي من شأنها التأثير على العاملين وتحفزهم من أجل لتلبية رغبة العمالء.
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ثانياً :الدراسات التي تناولت اإللتزام التنظيمي

أ -الدراسات المحلية

 .1دراسة (طموس)2015 ،

بعنوان :التمكين اإلدارى وعالقته بااللتزام التنظيمي لدى العاملين في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة.
هدفت الدراسة للكشف عن مستوى المستوى اإللتزام التنظيمي للعاملين في الهيئات المحلية الكبري
بقطاع غزة ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت على اإلستبانة كأداة للدراسة ،وشمل

مجتمع الدراسة الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة والبالغ عددها ( ،)5فيما شملت عينة الدراسة ()337

عامال ،وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين كل من التمكين اإلداري واإللتزام التنظيمي فيما
كان مستوى اإللتزام التنظيمي لدى العاملين في هذه الهيئات مرتفع ،وأوصت الدراسة بضرورة تحسين أنظمة

الرواتب والمكآفات في الهيئات المحلية باالضافة إلى تعزيز إستراتيجية التمكين اإلداري بأبعادها لما لها من
دور في تعزيز اإللتزام التنظيمي للعاملين في هذه الهيئات.
 .2دراسة (فارس)2014 ،

بعنوان :العالقة بين الثقة التنظيمية واإللتزام التنظيمي دراسة ميدانية على جامعة األزهر – غزة.

هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى كل من اإللتزام التنظيمي والثقة التنظيمية للعاملين في جامعة األزهر،

والتعرف على العالقة بين الثقة التنظيمية واإللتزام التنظيمي في جامعة األزهر بغزة ،واستخدمت الدراسة

المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت على اإلستبانة كأداة للدراسة ،وتكون مجتمع الدراسة من العاملين اإلداريين

في جامعة األزهر بغزة ويبلغ عددهم (  )170موظفا إداريا ،ونظ ار لصغر مجتمع الدراسة فقد إعتمد الباحث
على طريقة المسح الشامل في تحديد عينة الداسة ،وأشارت نتائج الدراسة مجموعة من النتائج أهمها وجود
عالقة ارتباط طردية متوسطة بين الثقة بالمشرفين واإللتزام التنظيمي ،ووجود عالقة ارتباط طردية ضعيفة بين

الثقة بزمالء العمل واإللتزام التنظيمي ،ووجود عالقة طردية متوسطة بين الثقة بإرادة الجامعة واإللتزام

التنظيمي ،وأوصت الدراسة بضرورة بناء ثقافة تنظيمية داخل الجامعة قائمة على العمل بروح الفريق ،وعقد

دورات تدريبية في مجال العالقات اإلنسانية لتحسين العالقات بين الرؤساء والمرؤوسين ،وضرورة االهتمام
بتعزيز العالقة بين إدارة الجامعة والعاملين وتطورها.
 .3دراسة (األغا وحجاج)2014 ،

بعنوان :العالقة بين برامج العالقات العامة ومستوى اإللتزام التنظيمي للعاملين اإلداريين في جامعة األزهر
– غزة.
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هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين برامج العالقات العامة ومستوي اإللتزام التنظيمي في

الجامعة وتحديد تأثير الخصائص الشخصية للعاملين علي التزامهم التنظيمي ،واستخدمت الدراسة المنهج
الوصفي التحليلي واعتمدت على اإلستبانة كأداة للدراسة ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين اإلداريين
واألكاديميين في الجامعة والبالغ عددهم (  )245عامال ،وتم توزيع (  )150استبانة ،وقد بلغ عدد االستبانات

المستردة (  )95استبانة ،وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة طردية الدرجة الكلية لنشاط العالقات العامة

واإللتزام التنظيمي للعاملين في الجامعة ،ووجود عالقة بين تحقيق السمعة الطيبة للجامعة على درجة اإللتزام
التنظيمي لدى العاملين ،كذلك أوضحت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوي اإللتزام

التنظيمي عند العاملين تُعزى للمتغيرات الشخصية ،وأوصت الدراسة بضرورة قيام دائرة العالقات بتقديم البرامج
المناسبة لتحسين سمعة الجامعة وتعزيز اإللتزام التنظيمي لدى العاملين فيها والعمل علي توصيل رغبات
العاملين لإلدارة العليا في جامعة األزهر بغزة بغية تحقيق مطالبهم.
 .4دراسة (أبو جياب) 2014 ،

عنوان الدراسة :مداخل تنمية اإللتزام التنظيمي لدى ضبَّاط الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة اإللتزام التنظيمي بأبعاده ( اإلستمراري والعاطفي والمعياري)

لدى ضبَّاط الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة ،والتعرف على المداخل التي تساهم في تعزيز اإللتزام التنظيمي

لديهم ،كذلك التعرف على الفروقات في تقديرات المبحوثين حول اإللتزام التنظيمي ومداخل تنميته التي تُعزى
إلى متغيراتهم الشخصية والوظيفية ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت على اإلستبانة

كأداة للدراسة ،وشمل مجتمع الدراسة جميع ضبَّاط جهاز الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة البالغ عددهم

( )2973وقد طُبقت الدراسة على عينة عشوائية طبقية مكونة من ( )480ضابطا ،وأشارت نتائج الدراسة إلى

تمتع ضبَّاط الشرطة الفلسطينية بدرجة عالية من اإللتزام التنظيمي ووجود عالقة ذات داللة بين مداخل تعزيز

اإللتزام التنظيمي واإللتزام التنظيمي لضبَّاط جهاز الشرطة ،كما أشارت إلى وجود فروق في تقديرات

المبحوثين حول اإللتزام التنظيمي تُعزى لمتغير العمر ومكان العمل والرتبة ،فيما لم تكن هناك فروق في

تقديرات المبحوثين حول اإللتزام التنظيمي تُعزى لمتغير الحالة االجتماعية وعدد سنوات الخدمة والمؤهل
العلمى ،وأوصت الدراسة بزيادة إهتمام جهاز الشرطة الفلسطينية بتنمية اإللتزام التنظيمي ،وتطوير نظام
االستقطاب والتعيين وزيادة بدل المخاطرة لعناصره.
 .5دراسة (حلس)2012 ،

بعنوان :دور إدارة التغيير في تعزيز اإللتزام التنظيمي لدى العاملين – حالة دراسية على بلدية غزة.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تحليل العالقة بين مدى فعالية إدارة التغيير ومدى إلتزام العاملين

التنظيمي للعاملين في بلدية غزة ،والعمل على تعزيز وتحسين مستوى اإللتزام التنظيمي للعاملين في البلدية،

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت على اإلستبانة كأداة للدراسة ،وشمل مجتمع الدراسة
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جميع العاملين في بلدية غزة ذووالمناصب اإلدارية واالشرافية والتي تترواح من رئيس شعبة إلى مدير دائرة

والبالغ عددهم( )235موظفا ،واستخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل في تحديد عينة الدراسة أسلوب

الحصر الشامل نظ اٌر لصغر مجتمع الدراسة ،وأشارت نتائج الدراسة إلى إنخفاض مستوى اإللتزام التنظيمي

لدى العاملين في البلدية ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين محاور التغيير التنظيمي واإللتزام التنظيمي،

ووجود فروق في تقديرات المبحوثين حول اإللتزام التنظيمي تُعزى لمتغير الجنس وعدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية في تقديرات المبحوثين حول اإللتزام التنظيمي تعزي لمتغير العمر والؤهل العلمي والمسمى الوظيفي

وعدد سنوات الخبرة ،وأوصت الدراسة بزيادة االهتمام بتدريب العاملين وتحسين نظام المكآفات الحالى في

البلدية ودعم التوجهه الديموقراطي والبعد عن البيروقراطية لما لها من آثار إيجايبة في تعزيز وتحسين اإللتزام

التنظيمي.

 .6دراسة (حنونة)2006 ،

بعنوان :قياس مستوي اإللتزام التنظيمي لدي العاملين بالجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
هدفت الدراسة الي التعرف على مستوي اإللتزام التنظيمي لدي العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع
غزة ومعرفة مدى تأثير بعض العوامل الديمغرافية الخاصة بالعاملين على مستويات التزامهم التنظيمي مثل

(الجنس ،العمر ،مستوى التعليم ،سنوات الخدمة ،المستوي الوظيفي ،مكان العمل ،ونوع الوظيفه) ،وقد تكون
مجتمع الدراسة من العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة (جامعة األقصى ،جامعة األزهر ،الجامعة

اإلسالمية ،جامعة القدس المفتوحة) والبالغ عددهم ( ،)١٦٧٦أما عينة الدرسة تكونت من ( )340عامال،
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى التحليلي واعتمدت على اإلستبانة كأداة للدراسة ،وأشارت نتائج الدراسة

وجود مستوي عالي من اإللتزام التنظيمي لدى موظفي الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،ووجود عالقة بين

مستويات اإللتزام التنظيمي لدي العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة والمتغيرات الديمغرافية التالية،
(العمر ،مستوي التعليم ،نوع الوظيفة ،مدة الخدمة بالجامعة ،المستوى الوظيفي) ،في حين اظهرت النتائج عدم
وجود عالقة ذات داللة إحصائية في مستوي اإللتزام التنظيمي تعزي لمتغير (الجنس ،ومكان العمل) ،وأوصت

الدراسة بضرورة العمل على ادخال أدبيات اإللتزام التنظيمي لدي العاملين في الجامعات الفلسطينية ،وضرورة
تطوير الجامعات للعاملين فيها ،باالضافة الي االهتمام بالمناخ التنظيمي والثقافة المجتمعية وخصائص

العمل.

ب -الدراسات العربية.

 .1دراسة ( عبد الحسين)2012 ،

بعنوان" :أثر تمكين العاملين في اإللتزام التنظيمي" -العراق

هدفت الدراسة إلى تحديد أثر إستراتيجية التمكين اإلداري في مستوى اإللتزام التنظيمي للعاملين في

الهيئة العامة للسدود والجسور في العراق ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت على
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اإلستبانة كأداة للدراسة ،وشمل مجتمع الدراسة جميع األفراد العاملين في الهيئة والبالغ عددهم ( )40شخصا،
فيما تم إستخدام أسلوب المسح الشامل في تحديد العينة نظ ار لصغر حجم مجتمع الدراسة ،وأشارت نتائج
الدراسة إلى وجود أثر وارتباط معنوى بين تمكين العاملين واإللتزام التنظيمي لديهم ،كما أشارت النتائج إلى
وجود مستوى إلتزام تنظيمي متوسط بين العاملين في الهيئة.
 .2دراسة (البدراوي وماجد)2013 ،
بعنوان" :األ نماط القيادية وأثرها في اإللتزام التنظيمي من خالل تمكين العاملين -دراسة إستطالعية في
عينة من من منظمات االعمال العراقية" -العراق.

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر االنماط القيادية في اإللتزام التنظيمي من خالل تمكين العاملين،

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت على اإلستبانة كأداة للدراسة ،وتمثل مجتمع الدراسة

من ( )2476العاملين موزعين على ( )3شركات صناعية تقع في محافظات العراق الجنوبية فيما شملت
عينة الدراسة ( )223شخصا ،توصلت الدراسة إلى وجود إرتباط معنوى بين كل من أسلوب القيادة التبادلية

والتحويلية واإللتزام التنظيمي ،فيما لم تشر النتائج إلى وجود إرتباط بين أسلوب القيادة الحر واإللتزام
التنظيمي ،كذلك كان هناك أرتباط معنوى بين كل من اإللتزام التنظيمي وتمكين العاملين ،وأوصت الدراسة
بضرورة تبنى المنظمات المبحوثة لنمط القيادة التحويلية وتطبيقه لما له من أثر على اإللتزام التنظيمي وكذلك

اإلهتمام بتمكين العاملين.

 .3دراسة (يحياوي ومقري)2013 ،
بعنوان" :أثر إدارة المواهب على أداء المنظمة من خالل اإللتزام التنظيمي دراسة ميدانية في المنظمة
الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية– وحدة منعة (باتنة) " -الجزائر.

هدفت الدراسة إلى التحقق من وجود عالقة إدارة المواهب على أداء منظمات االعمال من خالل وجود
اإللتزام التنظيمي كعامل وسيط ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت على اإلستبانة كأداة

للدراسة ،وشمل مجتمع الدراسة جميع العاملين في المنظمة الوطنية للعصير و المواد الغذائية بوحدة منعة
والبالغ عددهم ( )90عامل ،فيما إستخدمت الباحثتان أسلوب الحصر الشامل في تحديد العينة نظ ار لصغر

حجم مجتمع الدراسة ،وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر إلدارة المواهب بشكل معنوى وايجابي على اإللتزام

التنظيمي ،فيما أوصت الدراسة بضرورة إهتمام إدارة المنظمة المبحوثة بالعاملين فيها وتعزيز إلتزامهم
التنظيمي.
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 .4دراسة (أبو رمان وآخرون)2011 ،

بعنوان" :العالقة بين الدعم التنظيمي المدرك واإللتزام التنظيمي دراسة ميدانية في المستشفيات األردنية" –
األردن.
هدفت الدراسة إلى إختبار العالقة بين الدعم التنظيمي المدرك واإللتزام التنظيمي لدى الكادر التمريضي

في المستشفيات األردنية الحكومية ،كما حاولت الدراسة الكشف عن أكثر أبعاد الدعم التنظيمي المدرك تأثي ار
في اإللتزام التنظيمي ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت على اإلستبانة كأداة للدراسة،
وشمل مجتمع الدراسة جميع الممرضين العاملين في المستشفيات الحكومية العاملة في العاصمة عمان
وعددها ثالث مستشفيات فيما تكونت عينة الدراسة من  275ممرض وممرضة موزعين في جميع المستشفيات

واالقسام بشكل عشوائى ،توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن الدعم التنظيمي المدرك يؤثر بشكل
معنوي باإللتزام التنظيمي لدى العاملين ،كما أشارت نتائج الدراسة أن سياسة اإلحتفاظ وفرص الترقية والمكافأة
واإلثراء الوظيفي ومعالجة المشاكل والتذمرات هي وحدها األبعاد التي تؤثر على شعور الكادر التمريضي

باإللتزام العاطفي ،في المقابل فإن أداء العاملين ،وظروف العمل ،واألجور العادلة ،والدعم اإلشرافي كانت

أكثر األبعاد تأثي ار في اإللتزام المعياري كأحد أبعاد اإللتزام التنظيمي.
 .5دراسة (النجار وخيري الدين)2010 ،

بعنوان " :أثر البيئة الداخلية على اإللتزام التنظيمي في المنظمة العامة للضمان اإلجتماعي في المملكة
األردنية الهاشمية " -األردن.
هدفت الدراسة الى التحقق من أثر عناصر البيئة الداخلية (الهيكل التنظيمي والثقافة التنظيمية) على
اإللتزام التنظيمي في المنظمة العامة للضمان االجتماعي في المملكة األردنية الهاشمية ،كذلك هدفت الدراسة
إلى قياس وتحديد مستوى اإللتزام التنظيمي لده هؤالء العاملين ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي
واعتمدت على اإلستبانة كأداة للدراسة ،وشمل مجتمع الدراسة جميع العاملين في المنظمة العامة للضمان
االجتماعي في المملكة األردنية الهاشمية والبالغ عددهم ()1210عامال ،فيما كانت عينة الدراسة عشوائية

وتشمل ( )291عامال ،وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود وجود مستوى مقبول وذو داللة من اإللتزام التنظيمي
بين العاملين وكذلك أشارت النتائج أيضا إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية لعناصر البيئة الداخلية التي تم
تناولها (الهيكل التنظيمي والثقافة التنظيمية) على مستوى اإللتزام التنظيمي.
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ج -الدراسات األجنبية.

 .1دراسة ( )2015 ،Jan & Khan

Title: "The Study of Organization Commitment and Job Satisfaction among
"Hospital Nurses. A Survey of District Hospitals of Dera Ismail Khan
Pakistan.
بعنوان " :دراسة اإللتزام التنظيمي والرضا الوظيفي بين ممرضات المستشفيات .دراسة مسحية للمستشفيات

في منطقة ديار اسماعيل خان " -باكستان

هدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بين اإللتزام التنظيمي والرضا الوظيفي باالضافة إلى تحديد مستوى

اإللتزام التنظيمي والرضا الوظيفي للممرضين في إثنين من مستشفيات مقاطعة ديار إسماعيل خان في
باكستان ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت على اإلستبانة كأداة للدراسة ،وشمل مجتمع

الدراسة جميع األفراد العاملين في إثنين من المستشفيات التعليمية مقاطعة ديار إسماعيل خان والبالغ عددهم

( )125ممرضا ،فيما تم إستخدام أسلوب المسح الشامل في تحديد العينة نظ ار لصغر حجم مجتمع الدراسة،
وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة طردية قوية بين كل من الرضا الوظيفي واإللتزام التنظيمي وأشارت
أيضا إلى ان كل من االجور وبيئة العمل الداخلية هي أكثر العوامل التي تؤثر في اإللتزام التنظيمي ،فيما
لعبت عوامل أخرى دور ثانوى في تعزيز اإللتزام التنظيمي مثل التحفيز ونظام االشراف وتحفيز العاملين،

وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بالحوافز والتدريب لتعزيز اإللتزام التنظيمي.
 .2دراسة ()Nguyen, et al, 2014

Title: "Factors Affecting Employees’ Organizational Commitment–A Study
of Banking Staff in Ho Chi Minh City, Vietnam".
بعنوان" :العوامل التي تؤثر على اإللتزام التنظيمي -دراسة على العاملين في البنوك في مدينة Ho Chi

 Minhفي فيتنام " -فيتنام.

هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل التي تؤثر في تعزيز اإللتزام التنظيمي لدى العاملين في البنوك

الخاصة والوطنية في مدينة  Ho Chi Minhفي فيتنام ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

واعتمدت على اإلستبانة كأداة للدراسة ،وشمل مجتمع الدراسة جميع األفراد العاملين في ( )11منالبنوك

الخاصة والوطنية في المدينة والبالغ عددهم ( )201عامال ،فيما إستخدم الباحث أسلوب المسح الشامل في
تحديد عينة الدراسة الدراسة ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الرضا الوظيفي يعتبر من أقوى العوامل تأثي ار في
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اإللتزام التنظيمي فيما لعب كل من نظام اإلتصاالت الداخلية و عالقات فريق العمل والدعم التنظيمي المدرك
دور هاما في تعزيز اإللتزام التنظيمي.
ا
 .3دراسة ()2012 ،Abdullah & Ramay
Title: "Antecedents of organizational commitment of banking sector
employees in Pakistan" Pakistan.
بعنوان " :اإللتزام التنظيمي لدى في القطاع المصرفي الباكستانى " -باكستان
هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى اإللتزام التنظيمي للعاملين في القطاع المصرفي الباكستانى وتحديد
العوامل التي تؤثر في تعزيز اإللتزام التنظيمي لديهم ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت
على اإلستبانة كأداة للدراسة ،وشمل مجتمع الدراسة جميع األفراد العاملين في البنوك الخاصة والعامة العاملة

في باكستان ،شملت عينة الدراسة عينة عشوائية مكونة من ( )350عامال موزعين على أفرع البنوك الوطنية
والخاصة المنتشرة في جميع المدن الباكستانية ،ووفقا للدراسة فإن العوامل التي تؤثر في اإللتزام التنظيمي
تشمل كل من (نظام األجور والحوافز ،بيئة العمل ،األمن الوظيفي ،المشاركة في صنع القرار) وأشارت نتائج
الدراسة إلى وجود عالقة طردية قوية بين كل من هذه العوامل واإللتزام التنظيمي حيث كان األمن الوظيفي

أكثر العوامل التي تؤثر في اإللتزام التنظيمي ،فيما لعبت عوامل أخرى دور ثانوى في تعزيز اإللتزام التنظيمي
مثل التحفيز ووجود بيئة عمل مناسبة ،بينما كان اإلرتباط ضعيفا بين المشاركة في صنع القرار واإللتزام

التنظيمي.

 .4دراسة ()2008 ،Çelik
Tilte: "Relationship of organizational commitment and job satisfaction: A
field study of tax office employees " Turkey.
بعنوان " :العالقة بين الرضا الوظيفي واإللتزام التنظيمي :دراسة ميدانية على موظفي مكتب الضرائب " -
تركيا

هدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بين كل من اإللتزام التنظيمي والرضا الوظيفي ،وقياس مستوى اإللتزام
التنظيمي للعاملين في مكتب الضرائب في مدينة ميرسن جنوب تركيا ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي

التحليلي واعتمدت على اإلستبانة كأداة للدراسة ،وشمل مجتمع الدراسة جميع األفراد العاملين في مكتب
الضرائب ( )232عامال ،فيما إستخدم الباحث أسلوب المسح الشامل في تحديد عينة الدراسة الدراسة ،وأشارت

نتائج الدراسة إلى وجود عالقة طردية قوية بين كل من اإللتزام التنظيمي والرضا الوظيفي للعاملين ،وأوصت

الدراسة بضرورة تعزيز هذه العالقة.

63

ثالثاً :الدراسات التي ربطت بين متغيري الدراسة:
أوالً :الدراسات العربية:

 .1دراسة (أبو سنينة)2013 ،

بعنوان :أثر التسويق الداخلي في اإللتزام التنظيمي مع وجود الرضا الوظيفي متغي ار وسيطاً – دراسة عينة
من العاملين في المستشفيات األ ردنية الخاصة.

هدفت الدراسة إلى تحديد مدى تطبيق مستشفيات القطاع الخاص في األدرن لمفهوم التسويق الداخلي
وتحديد مستوى اإللتزام التنظيميي للعاملين في مهنة التمريض في هذه المستشفيات وتحديد أثر تطبيق
التسويق الداخلي بداللة أبعاده على تحقيق اإللتزام التنظيمي وعلى الرضا الوظيفي للعاملين بمهنة التمريض

في المستشفيات األردنية الخاصة ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت على اإلستبانة كأداة
للدراسة ،وشمل مجتمع الدراسة جميع العاملين في مهنة التمريض في سبع مستشفيات خاصة يزيد عدد أسرتها

عن ( )100سرير في العاصمة األردنية وعددهم ( )1468عامال ،وشملت عينة الدراسة ( )295مبحوثا،
ووفقا للدراسة فإن أبعاد التسويق الداخلي (التدريب والتحفيز وفرق العمل واالتصال الداخلي( ،وأشارت نتائج

الدراسة إلى أن المستفيات الخاصة تقوم بتطبيق مفهوم التسويق الداخلي بصورة مرتفعة ،وتوصلت الدراسة إلى
أن اإللتزام التنظيمي للعاملين ذو إتجاه إيجابي ،وأشارت النتائج أيضا إلى وجود أثر ألبعاد التسويق الداخلي

في تحقيق اإللتزام التنظيمي للممرضين في المستشفيات الخاصة ،حيث أوضحت الدراسة ووجود عالقة ذات
داللة إحصائية بين التحفيز واالتصال الداخلي وتحقيق اإللتزام التنظيمي بينما لم تكن العالقة بين التدريب

وعامل روح الفريق دالة في تحقيق اإللتزام التنظيمي.
 .2دراسة (أبو رمان و أحمد)2012 ،
بعنوان :العالقة بين التسويق الداخلي واإللتزام التنظيمي للعاملين في الفنادق األردنية.
هدفت الدراسة إلى توضيح العالقة بين التسويق الداخلي واإللتزام التنظيمي للعاملين في الفنادق فئة

الخمس نجوم في العاصمة األردنية عمان ،وبيان طبيعة اإللتزام التنظيمي للعاملين في المؤسسات الفندقية،
وكيف يمكن للتسويق الداخلي أن يفسر اإلختالفات في شكل وطبيعة إلتزامهم ،واستخدمت الدراسة المنهج

الوصفي التحليلي واعتمدت على اإلستبانة كأداة للدراسة ،وتمثل مجتمع الدراسة بجميع العاملين في الفنادق

األردنية فئة الخمسة نجوم في العاصمة عمان والبالغ عددهم ( )287عامال موزعين على خمس فنادق،

وشملت عينة الدراسة جميع العاملين مقدمي الخدمات في الخط األمامي في هذه الفنادق ،ووفقا للدراسة فإن

أبعاد التسويق الداخلي هي (اإلختيار والتعيين ،والتدريب والتطوير ،ونوعية الحوافز ،والدعم التنظيمي،
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وسياسة اإلحتفاظ بالعاملين) ،وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر للتسويق الداخلي واإللتزام التنظيمي،
وأشارت النتائج أيضا إلى أن سياسة اإلحتفاظ بالعاملين ،والتدريب والتطوير ،ونوعية الحوافز هي أكثر األبعاد

تأثي ار باإللتزام التنظيمي للعاملين ،و أوصت الدراسة بضرورة اإلهتمام بسياسات إختيار وتعيين العاملين لما
للكادر البشري من أهمية كبيرة في المنظمات ،وأوصت أيضا بضرورة تعميق شعور العاملين باإلستقرار

واألمان الوظيفي قوال وممارسة ،ذلك ألن شعورهم بذلك يجعلهم مصد ار أساسيا في بناء صورة المنظمة

االيجابية.

 .3دراسة ()2012 ، Ahmad and Al-Borie

بعنوان" :أثر التسويق الداخلي في الرضا الوظيفي واإللتزام التنظيمي :دراسة في المستشفيات التعليمية في
المملكة العربية السعودية" -السعودية.
هدفت الدارسة إلى الكشف عن أهمية العاملين بالنسبة للمستشفيات التعليمية في المملكة العربية
السعودية ،والكشف عن مدى تطبيق ممارسات التسويق الداخلي في هذه المستشفيات ،ودراسة تأثير هذه

الممارسات على رضاهم الوظيفي والتزامهم التنظيمي ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت
على اإلستبانة كأداة للدراسة ،وشمل مجتمع الدراسة جميع األطباء السعوديين والغير سعوديين العاملين في
المستشفيات التعليمية المرخصة في المملكة العربية السعودية والبالغ عددهم ( )250طبيبا موزعين على

خمس مستشفيات ،واستخدم الباحثان أسلوب الحصر الشامل للعينة نظ ار لصغر مجتمع الدراسة ،وتم توزيع

( )250إستبانة ،وتم إسترداد ( 230إستبانة) ،ووفقا للدراسة فإن أبعاد التسويق الداخلي (إلختيار والتعيين،
التدريب والتطوير ،الدعم التنظيمي ،والحوافز والمكآفات ،وسياسة اإلحتفاظ) ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أن

التسويق الداخلي يعلب دو ار كبي ار في تحقيق الرضا الوظيفي واإللتزام التنظيمي لألطباء المبحوثين ،وأشارت
أيضا إلى وجود أثر إيجابي للتسويق الداخلي بأبعاده على اإلتزام التنظيمي ،وكان أكثر األبعاد تأثي ار التدريب

والتطوير ،وكانت سياسة اإلحتفاظ بالعاملين أقلها تأثي ار ،وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز إجراءات التسويق
الداخلي في المستشفيات التعليمية وتحسين ظروف العمل لالطباء لما له من أثر على رضاهم الوظيفي
والتزامهم التنظيمي.

 .4دراسة (الشوابكة)2010 ،
بعنوان :أثر التسويق الداخلي في تحقيق اإللتزام التنظيمي متعدد األبعاد للعاملين في أمانة عمان الكبرى
هدفت الدراسة إلى تحديد أثر التسويق الداخلي في تحقيق اإللتزام التنظيمي للعاملين في أمانة عمان
الكبرى ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت على اإلستبانة كأداة للدراسة ،وتكون مجتمع

الدراسة جميع العاملين في أمانة عمان الكبرى والبالغ عددهم ) ،)2,044وشملت عينة الدراسة من ()400

من العاملين ،وتناولت الدراسة أبعاد التسويق الداخلي (تدريب العاملين ،تمكين العاملين ،فرق العمل ،الدعم
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اإلداري ،نشر المعلومات التسويقية) ،وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر كبير ألبعاد التسويق الداخلي في
تحقيق اإللتزام التنظيمي للعاملين في أمانة عمان الكبرى ،وأوصت الدراسة بضرورة إهتمام أمانة عمان
بضرورة االهتمام بأبعاد التسويق الداخلي من أجل تعزيز اإللتزام التنظيمي للعاملين.
 .5دراسة (الصباغ)2005 ،
بعنوان :أثر التسويق الداخلي والعوامل الشخصية على اإللتزام التنظيمي بالتطبيق على منظمة اإلتصاالت
بدولة االمارات العربية المتحدة

هدفت الدراسة إلى مدى تطبيق منظمة اإلتصاالت بدولة االمارات العربية المتحدة للتسويق الداخلي
ومعرفة مستوى اإللتزام التنظيمي لدى العاملين فيها ،وتحديد آثار التسويق الداخلي والعوامل الشخصية

للعاملين على إلتزامهم التنظيمي بأبعاده (اإلستمراري والعاطفي والمعياري) ،واستخدمت الدراسة المنهج

الوصفي التحليلي واعتمدت على اإلستبانة كأداة للدراسة ،وشمل مجتمع الدراسة جميع العاملين في منظمة

اإلمارات لإلتصاالت البالغ عددهم ( )10,000موظف ،وتكونت العينة من ( )500من العاملين فيها،

واستخدم الباحث مقياس ) (Money and Formen, 1996لقياس التسويق الداخلي في منظمة اإلتصاالت
والذى يتكون من األبعاد التالية ( رؤية المنظمة ،التدريب والتطوير ،المكآفات والتحفيز) .وأشارت نتائج
الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين التسويق الداخلي واإللتزام التنظيمي بأبعاده

(اإلستمراري والعاطفي) ،فيما لم تكن هناك أي عالقة ذات داللة إحصائية بين التسويق الداخلي واإللتزام
المعياري ،وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة بين الخصائص الديموغرافية (أقدمية العمل ،الحالة االجتماعية،
سنوات الخبرة ،المسمى الوظيفي) واإللتزام التنظيمي الكلي ما عدا متغير العمر فكانت العالقة غير معنوية،
وأوصت الدراسة بضرورة زيادة االهتمام أكثر بتطبيق التسويق الداخلي وتحسين البيئة التنظيمية والعالقات بين

العاملين لما لها من آثار إيجابية على إلتزام العاملين.

ثانياً :الدراسات األجنبية:

 .1دراسة ()2014 ،Tsai

Title: "Learning organizations, internal marketing, and organizational
commitment in hospital", Taiwan.
بعنوان :المنظمات المتعلمة ،التسويق الداخلي واإللتزام التنظيمي في المستشفيات.
هدفت الدراسة إلى تقديم مقترحات لمستشفيات تايوان لتعزيز مستوى خدمة التمريض المقدمة للمرضى،

التي أجريت على عدد من الممرضات في المركز الطبي أوالمستشفى المركزي في مدينة  Taichungالتايونية
وهدفت لدارسة العالقة بين المنظمة المتعلمة والتسويق الداخلي واإللتزام التنظيمي لدى العاملين ،وخلصت

الدراسة إلى وجود عالقة بين المنظمة المتعلمة ببعديها ( التعلم المنظمي ،اإلتصاالت والمعلومات) والتسويق
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الداخلي بأبعاده (رؤية المستشفى ،التطوير ،إدارة الموارد البشرية) كمتغير وسيط واإللتزام التنظيمي بأبعاده
(اإلستمراري والمعياري والعاطفي) ،وأكدت على العالقة اإليجابية بين المنظمة المتعلمة والتسويق الداخلي،
واإللتزام التنظيمي.

 .2دراسة ()Cobein & Percin, 2011
Title: "The effects of factors of internal marketing on compent of
organizational commitment in four and five star hotels located in
Cappadocia" – Turkey.
بعنوان" :أثر التسويق الداخلي على مكونات اإللتزام التنظيمي في فنادق خمس وأربع نجوم في مقاطعة
كبادوكيا" – تركيا.
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق التسويق الداخلي على أنواع اإللتزام التنظيمي المعروفة المعياري
والعاطفي والمستمر ،وذلك في عدد من فنادق فئة أربع وخمس نجوم في منطقة كبادوكيا السياحية في تركيا،
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت على اإلستبانة كأداة للدراسة ،وشمل مجتمع الدراسة

جميع العاملين في ( )11فندقا في تلك المنطقة فيما شملت عينة الدراسة ( )310من العاملين في تلك

الفنادق ،ووفقا للدراسة فإن أبعاد التسويق الداخلي شملت (الرضا الوظيفي ،اإلتصاالت الداخلية ،المكافات
واالجور ،تكامل الوظائف ،التمكين اإلداري ،التحفيز ،جودة حياه العمل) ،وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر

للتسويق الداخلي على مكونات اإللتزام التنظيمي حيث كان هناك أثر لكل من نظام المكآفات واإلتصاالت
وتكامل الوظائف على اإللتزام العاطفي ،فيما أثر كل من المكآفات واالجور واإلتصاالت وتكامل الوظائف
على اإلستمرار المعياري ،فيما كان هناك دور لنظام التحفيز أثر قوى على اإللتزام المستمر ،وأوصت الدراسة

إدارة تلك الفنادق بضرورة االستفادة من اإلتصاالت الداخلية لتعزيز اإللتزام التنظيمي لدى العاملين.
 .3دراسة ()2011 ،Abzari , et al

Title: “The Effect of Internal Marketing on Organizational Commitment
”from Market Orientation Viewpoint in Hotel Industry in Iran
بعنوان :أثر التسويق الداخلي على اإللتزام التنظيمي من وجهة نظر التوجه نحو السوق في الصناعة
الفندقية في إيران.
هدفت الدراسة لتوضيح العالقة بين التسويق الداخلي واإللتزام التنظيمي مع إضافة التوجهه نحو السوق

كعامل وسيط ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت على اإلستبانة كأداة للدراسة ،وشمل
مجتمع الدراسة جميع مديري الفنادق السياحية من فئة ثالثة وأربعة وخمس نجوم في مدينة أصفهان في إيران

والبالغ عددهم ( )121مدي ار ،واستخدم الباحثون أسلوب الحصر الشامل للعينة نظ ار لصغر مجتمع الدراسة،
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وتم توزيع ( )121إستبانة وتم إسترداد ( )100إستبانة واستخدمت الدراسة مقياس ( Money and Formen,
 )1996لقياس أبعاد التسويق الداخلي ،وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية مباشرة
وغير مباشرة بين التسويق الداخلي بأبعاده واإللتزام التنظيمي ،حيث تؤثر عناصر التسويق الداخلي بشكل
مباشر على اإللتزام التنظيمي ،وتؤثر بشكل غير مباشر من خالل مبدء التوجهه نحوالسوق كعامل وسيط،
فالتسويق الداخلي يؤثر على توجهه المنظمة نحو السوق؛ وتوجهه المنظمة نحو السوق يزيد من الوالء

التنظيمي للعاملين لها ،و أوصت الدراسة بضرورة تعزيز إجراءات التسويق الداخلي بإعتبارها إستراتيجية
للتوجهه نحو السوق ،لما لها من أثر في تحسين القدرة التنافسية للمنظمة من خالل التأثير وخلق الدوافع
وتعزيز كفاءات العاملين ما يؤدي إلى تحسين األداء التنظيمي وهو ما يؤدى في النهاية إلى تحقيق رضا

العمالء.

رابعاً :التعقيب على الدراسات السابقة:

تعقيبا على الدراسات السابقة التي إستعرضها الباحث يتضح أن هذه الدراسات قد تعددت و إختلفت

بإختالف األهداف التي سعت كال منها لتحقيقها و إختالف الموضوعات التي تناولتها و إختالف البيئة التى
تمت فيها ،منها ما تناول بعد التسويق الداخلي و منها ما تناول بعد اإللتزام التنظيمي و منها ما تناول البعدين

معا ،وأظهرت الدراسات السابقة إهتماما واضحا بمتغيري الدراسة وما يمكن أن يحققاه من منافع وفوائد في
مختلف المنظمات على إختالف هوياتها و رساالتها ،فمن الواضح أن هذين المفهومين لم يأتيا على منظمات
بعينها دون الغير ،فشملت الدراسات السابقة منظمات خدماتية وتعليمية وطبية وربحية وأمنية وصناعية.
من خالل تفحص الدراسات السابقة في مجال اإللتزام التنظيمي الحظ الباحث التالي:

 تنوعت األهداف الرئيسية لهذه الدراسات ،فكان هناك مجموعة من الدراسات هدفت إلى التعرف على مستوىاإللتزام التنظيمي لدى العاملين في المنظمات كدراسة (فارس )2014 ،ودراسة (األغا )2013 ،ودراسة

(طموس )2015 ،ودراسة (حنونة )2006 ،ودراسة ( )2012 ،Ramayودراسة ( ،( 2008 ،Celikفيما
هدفت دراسات أخرى إلى التعرف على طرق تنمية وتعزيز اإللتزام التنظيمي لدى العاملين مثل دراسة (حلس،

 )2012و دراسة (أبو جياب )2014 ،و دراسة ( ،)Nguyen, et al, 2014فيما هدفت دراسات أخرى إلى
دراسة العالقة بين اإللتزام التنظيمي ممثال في أبعاده وتحقيق أهداف المنظمات من خالل ربط هذه األبعاد

بأبعاد أٌخرى مثل الرضا الوظيفي كدراسة ( )2008 ،Çelikو دراسة (  ،)2015 ،Jan & Khanوالثقة

التنظيمية مثل دراسة (فارس ،)2014 ،وعوامل البيئة الداخلية كدراسة ( أبو رمان و آخرون)2011 ،
ودراسة (النجار و خيري الدين )2010 ،ودراسة (البداوي و ماجد ،)2013 ،ومنها ما ربط بين التمكين

اإلداري كمتغير مستقل واإللتزام التنظيمي كدراسة (طموس )2015 ،و دراسة (عبد الحسين.)2014 ،
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 فيما يخص األبعاد الخاصة باإللتزام التنظيمي والتي أُستخدمت في الدراسات السابقة نرى أن معظم الدراساتإستخدمت األبعاد التالية :الوالء الوظيفي ،المسئولية تجاه العمل ،الرغبة في اإلستمرار بالعمل داخل المنظمة،

اإليمان بالمنظمة.
-

أما فيما يخص بمقاييس اإللتزام التنظيمي والتي أُستخدمت في الدراسات السابقة نرى أن معظم الدراسات

إستخدمت مقياس ( (Allen And Mayer ،1995الذى يحدد أنواع اإللتزام التنظيمي بثالث أنواع (
المعياري و العاطفي و المستمر).
و قد حدد الباحث أوجه التشابه و اإلختالف للدراسة الحالية عن الدراسات السابقة التى تناولت اإللتزام
التنظيمي كما يلي:

 -أوجه التشابه:

 منهج الدراسة :إتفقت الدراسة الحالية بإعتمادها المنهج الوصفي التحليلي ،فيما إعتمدت على اإلستبانة
كأداة رئيسية للدراسة.

 بيئة ومجتمع الدراسة :تشابهت الدراسة الحالية فى تناولها البيئة اإلدارية للعاملين مثل دراسة (طموس،
 )2015و دراسة ( ،)Nguyen, et al, 2014ودراسة (  )2015 ،Jan & Khanودراسة (النجار و
خيري الدين )2010 ،ودراسة (عبد الحسين )2014 ،ودراسة (البداوي و ماجد )2013 ،ودراسة

( )2012 ،Ramayو دراسة (الصباغ )2005،ودراسة (.( 2008 ،Celik

 متغيرات الدراسة :ربطت الدراسة الحالية بين متغير اإللتزام التنظيمي ومتغير التسويق الداخلي كدراسة (
أبو سنينة )2013،ودراسة (  )Tasi,2014و دراسة ( أبو رمان و أحمد )2012،و دراسة ( الشوابكة،
.)2010



مقياس اإللتزام التنظيمي :إستخدم الباحث في دراسته الحالية مقياس ((Allen And Mayer ،1995

لقياس مستوى اإللتزام التنظيمي في البنوك ،مثل دراسة (  ،)2015 ،Jan & Khanودراسة (Nguyen,

 ،)et al, 2014ودراسة (أبو جياب ،)2014 ،ودراسة (عبد الحسين ،)2014 ،ودراسة (،Ramay

 ،)2012و دراسة (أبو رمان وآخرون ،)2011 ،ودراسة ( )Cobein & Percin, 2011و دراسة
( ،)2014 ،Tsaiو دراسة (يحياوي ومقري.)2014،

 -أوجه اإلختالف:

 -بيئة ومجتمع الدراسة :إختلفت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة فى بيئة الدراسة حيث جاءت

بعض الدراسات فى تناولها البيئة األكاديمية للعاملين مثل دراسة كدراسة (فارس )2014 ،ودراسة (األغا،
 )2013ودراسة (حنونة )2006 ،ومنها ما تناول البيئة األمنية كدراسة (أبو جياب )2014،و منها ما
تناول البيئة الصناعية كدراسة (البدراوي و ماجد )2013 ،و دراسة (يحياوي ومقري )2014،ومنها ما

تناول البيئة الصحية كدراسة ( أبو رمان وآخرون.)2011 ،
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-

مقياس اإللتزام التنظيمي :إختلفت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في األبعاد المستخدمة
لقياس اإللتزام التنظيمي مثل دراسة (األغا وحجاج )2014،التي إستخدمت ( الوالء الوظيفي ،المسئولية
تجاه العمل ،الرغبة في اإلستمرار بالعمل ،االيمان بالمنظمة) و هي نفس األبعاد التي إستخدمتها دراسة

(طموس )2015،و دراسة (حلس ،)2008 ،ودراسة (حنونة.)2006،

ومن خالل تفحص الدراسات السابقة في مجال التسويق الداخلي يمكن مالحظة اآلتى:

 جميع الدراسات السابقة إعتمدت المنهج الوصفي التحليلي كمنهجية للدراسة ،فيما إعتمدت على اإلستبانةكأداة رئيسية للدراسة.

 -تنوعت األهداف الرئيسية لهذه الدراسات ،فكان هناك مجموعة من الدراسات هدفت إلى التعرف على مستوى

تطبيق المنظمات لمفهوم التسويق الداخلي كدراسة (زعرب( )2016،الترتوري )2015 ،ودراسة (أبو بكر،

 )2015ودراسة (أبو عودة )2014 ،ودراسة (لبد )2013 ،ودراسة ( )Wymer , et al, 2012ودراسة

(إسماعيل )2011 ،ودراسة (صباغ )2005 ،ودراسة (الروساني )2011 ،ودراسة (مطاحن،)2010 ،
ودراسة ( ،)2008 ،Celikفيما هدفت دراسات أخرى إلى التعرف على طرق تنمية وتعزيز إستراتيجيات

التسويق الداخلى في المنظمات مثل دراسة (األسدي وأبو غنيم )2010 ،و دراسة (الحاج و عبد

الضمور )2012،و دراسة (الطائي.)2001،

 جميع الدراسات السابقة ركزت على التعريف بأهمية أبعاد التسويق الداخلي التي تساهم بشكل مباشر فيتحقيق أهداف المنظمات من خالل ربط هذه األبعاد بأبعاد أخرى مثل ربطها الرضا الوظيفي كدراسة (أبو

بكر )2015 ،ودراسة ( )2012 ،Ahmad and Al-Borieودراسة (الحاج ،و عبد الضمور)2010 ،
ودراسة ( ،)Huang, Rundle-Thiele,2014أو ربطها بأداء العاملين كدراسة (لبد ،ريان )2013،ودراسة

(صادق وجاسم )2007 ،ودراسة (الطائى ،)2001،أو ربطها بتحسين الخدمات المقدمة للعمالء مثل دراسة
( أبو عودة )2014،و دراسة ( أبو رحمة )2010،ودراسة (األسدي وأبو غنيم )2010،و دراسة

(إسماعيل ،)2011،أو ربطها باألداء التسويقي للمنظمات مثل دراسة (الترتوري )2015،و دراسة

(الروسان )2011،ودراسة (.)Panigyrakis & Theodoridis, 2008

 فيما يخص النماذج الخاصة بالتسويق الداخلي والتي إستخدمها الباحثون في الدراسات السابقة نرى إختالففي أبعاد التسويق الداخلي ولم تتفق الدراسات السابقة على أبعاد محددة بذاتها ويرجع ذلك إلى إختالف نظرة
الباحثين إلى التسويق الداخلي كما أشار الباحث سابقا و قد حدد الباحث أوجه التشابه و اإلختالف للدراسة

الحالية عن الدراسات السابقة التى تناولت التسويق الداخلي كما يلي:

 -أوجه التشابه:

 منهج الدراسة :إتفقت الدراسة الحالية بإعتمادها المنهج الوصفي التحليلي ،فيما إعتمدت على اإلستبانة
كأداة رئيسية للدراسة.
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 بيئة ومجتمع الدراسة :تشابهت الدراسة الحالية فى تناولها البيئة اإلدارية للعاملين (زعرب)2016 ،
ودراسة (أبو بكر )2015 ،ودراسة (أبو عودة )2014 ،ودراسة (لبد )2013 ،ودراسة ( Wymer , et

 )al, 2012ودراسة (صباغ ،)2005 ،ودراسة ( ،)2008 ،Celikو دراسة (األسدي وأبو غنيم،
 ،)2010و دراسة (حداد و علي ،)2008،و دراسة (الطائي ،)2001،و دراسة (.)Sheeraz,2012

 متغيرات الدراسة :ربطت الدراسة الحالية بين متغير اإللتزام التنظيمي ومتغير التسويق الداخلي كدراسة (
أبو سنينة )2013،ودراسة (  )Tasi,2014و دراسة ( أبو رمان و أحمد )2012،و دراسة ( الشوابكة،
.)2010

 -أوجه اإلختالف:

 بيئة ومجتمع الدراسة :إختلفت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة فى بيئة الدراسة حيث جاءت
بعض الدراسات فى تناولها البيئة األكاديمية للعاملين مثل دراسة كدراسة (الترتوري )2015 ،ودراسة

(زعرب )2016 ،ودراسة (الروسان )2011 ،ودراسة (إسماعيل ،)2013،ومنها ما تناول البيئة

الصناعية كدراسة (مطاحن )2010 ،ودراسة ( ،)2003،Ahamad, et alومنها ما تناول البيئة

السياحية كدراسة ( أبو رمان و آخرون.)2011 ،
خامساً :ميزة الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 تأتي هذه الدراسة في نسق الدراسات السابقة في مضمونها وفي الهدف العام المرجو من كل متغير علىحده ،ولكن وبحسب ما قام به الباحث من إستطالع وبحث دقيق فإن هذه الرسالة تعتبر األولى على

مستوى قطاع غزة في الجمع بين متغيري الدراسة (التسويق الداخلي ،اإللتزام التنظيمي) في دراسة واحدة،
وهذا أهم ما يميزها عن غيرها من الدراسات األخرى.

 -تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في مجتمع الدراسة والذي يمثل كافة العاملين في كافة

المستويات اإلدارية في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة ،و هو قطاع لم يتم تناوله في الدراسات

السابقة.
سادساً :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
لقد إستفاد الباحث من إستعراض للد ارسات السابقة في أمور كثيرة منها:
 .1وضع اإلطار العام لألساس النظري لهذه الد ارسة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

 .2مساعدة الباحث في إختيار نموذجي الدراسة ،حيث إختار الباحث نموذج ((Allen And ،1995
 Mayerلقياس اإللتزام التنظيمي ،و نموذج  )1988, p33( Tansuhaj & elt.لقياس مكونات
التسويق الداخلي في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة.

 .3مساعدة الباحث على تحديد منهجية الدراسة وبناء أداة الدراسة (اإلستبانة).
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 .4توجيه الباحث إلى المراجع والكتب المتعمقة بمشكلة الدراسة.
 .5االستفادة من نتائج وتوصيات الد ارسات السابقة في مناقشة نتائج الدراسة الحالية.
وتأتي هذه الدراسة في نسق الدراسات السابقة في مضمونها و في الهدف العام المرجو من كل متغير

على حدة ،و لكن و بحسب ما قام به الباحث من تفحص دقيق فإن هذه الدراسة تعتبر األولى على مستوى
فلسطين من نوعها في الجمع بين (اإللتزام التنظيمي والتسويق الداخلي) في دراسة واحدة ،و هو أهم ما يميزها

عن الدراسات األخرى.
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الفصل الرابع

اإلجراءات المنهجية
 مقدمة

 أوالً :منهجية الدراسة

 ثانياً :طرق جمع البيانات

 ثالثاً :مجتمع وعينة الدراسة

 رابعاً :أداة الدراسة (اإلستبانة)
 خامساً :تصحيح أداة الدراسة

 سادساً :صدق وثبات أداة الدراسة

 سابعاً :التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة

 ثامناً :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
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مقدمة:
يتناول هذا الفصل كافة اإلجراءات المنهجية المتبعة في هذه الدراسة ،السيما وأن المنهجية العلمية

هي نسق من القواعد واإلجراءات التي يعتمد عليها البحث العلمي ،وهذا النسق مرن وغير مغلق ،لذا فهو

غير منزه عن الخطأ ،إال أن المنهج يبقى أساسيا في تدوين المعلومات والبيانات التي يحتاجها أي باحث

إلنجاز وتحقيق أهداف بحثه ،كما أن المنهج العلمي هوالذي يلزم الباحث بالدقة ،ويضمن حياده النسبي

الموضوعي بعيدا عن ميوله الشخصية ،وبالتالي يلزم الباحث بعدم إبداء رأيه الشخصي دون تعزيزه بآراء لها
قيمتها العلمية ،والتقيد بإخضاع أي رأي للنقد ،فال رأي فوق النقد والنقاش مهما كانت درجة الثقة فيه ،إذ ال

توجد حقيقة راسخة بذاتها .وقد اعتمد الباحث في عرضه لإلجراءات المنهجية على عدة خطوات أهمها:

منهج الدراسة ،ومجتمع الدراسة ،وأدوات الدراسة ،ومحاور الدراسة ،وصدق وصالحية أداة البحث وثباتها،
وأساليب التحليل االحصائي المستخدمة في الدراسة.

أوالً :منهجية الدراسة:
من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإستخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يحاول من

خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة (العالقة بين التسويق الداخلي و اإللتزام التنظيمي للعاملين في البنوك
الفلسطينية العاملة بغزة) وتحليل بياناتها وبيان العالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها والعمليات التي
تتضمنها واآلثار التي تحدثها ،وهو أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة

محددة وتصويرها كميا عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة وتصنيفها وتحليلها
واخضاعها للدراسات الدقيقة.

ثانياً :طرق جمع البيانات:
اعتمد الباحث على نوعين من البيانات:
 -1البيانات األولية:
وذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانات لدراسة بعض مفردات البحث وحصر وتجميع

المعلومات الالزمة في موضوع البحث ،ومن ثم تفريغها وتحليلها بإستخدام برنامج SPSS (Statistical
)Package for Social Scienceاإلحصائي واستخدام اإلختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول

لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.
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 -2البيانات الثانوية:
قام الباحث بمراجعة الكتب والدوريات والمنشورات الخاصة أوالمتعلقة بالموضوع قيد الدراسة ،والتي
تتعلق بدراسة العالقة بين التسويق الداخلي واإللتزام التنظيمي للعاملين في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع

غزة ،وأية مراجع قد يرى الباحث أنها تسهم في إثراء الدراسة بشكل علمي ،وينوي الباحث من خالل اللجوء
للمصادر الثانوية في الدراسة ،التعرف على األسس والطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات ،وكذلك أخذ
تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت وتحدث في مجال الدراسة.

ثالثاً :مجتمع وعينة الدراسة:
يتكون مجمتع الدراسة من جميع العاملين في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة ،ويوضح جدول
رقم ( )9حجم مجتمع الدراسة وتوزيعه على البنوك العاملة بقطاع غزة وتم إختيار عينة عشوائية حجمها

( )253حسب معادلة ستيفن ثامبسون التالية:

N  p1  p 
N  1 d 2  z 2  p1  p 



.







n

حيث ان:

:N

حجم المجتمع.

:z

الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة  0.95وتساوي .1.96

:d

نسبة الخطأ وتساوي .0.05

:p

نسبة توفر الخاصية والمحايدة = .0.50

:n

حجم العينة.
جدول رقم ( )9مجتمع وعينة الدراسة.

مجتمع الدراسة
البنك

عدد

عينة الدراسة

التمثيل

عدد

التمثيل

عدد اإلستبانات

العاملين

النسبي

العاملين

النسبي

التى تم إستردادها

524

%71.4

181

%71.5

130

البنك التجاري الفلسطيني

8

%1.1

3

%1.2

3

بنك االستثمار الفلسطيني

18

%2.5

6

%2.4

6

البنك اإلسالمي الفلسطيني

172

%23.4

59

%23.3

59

البنك اإلسالمي العربي

12

%1.6

4

%1.6

3

بنك فلسطين م.ع.م
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734

المجموع

100.0

253

100.0

201

المصدر :جرد بواسطة الباحث.

وتم توزيع اإلستبانة على أفراد العينة وتم إسترجاع ( )201إستبانة وبنسبة إسترداد بلغت  ،%79وبعد

نظر لعدم تحقق الشروط المطلوبة لإلجابة على اإلستبيان ،وبذلك
تفحص اإلستبانات تم إستبعاد  4إستبانات ،ا
يكون عدد اإلستبانات الخاضعة للدراسة ( )197إستبانة.

رابعاً :أداة الدراسة:

اعتمدت هذه الدراسة (اإلستبانة) كأداة للدراسة في جمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة ،لما تمتاز

به هذه األداة في جمع المعلومات من عدد كبير من األشخاص في وقت محدد ،وألنها تعطى مساحة كافية
ألفراد العينة في التفكير دون ضغوط نفسية كما هو الحال في المقابلة وتتسم بالموضوعية العلمية في

النتائج ،حيث قام الباحث بإعداد إستبانة لدراسة العالقة بين التسويق الداخلي واإللتزام التنظيمي للعاملين في
البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة من خالل اتباع الخطوات اآلتية:

 -1مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،واالستفادة منها في بناء اإلستبانة وصياغة
فقراتها.

 -2تم إعداد مسودة أولية لالستبانة من أجل تقييمها وعرضها على المشرف وأخذ رأيه حول صالحية
اإلستبانة لهذا الدراسة.

 -3إعادة ترتيب مجاالت وأبعاد اإلستبانة ،واعادة صياغة فقراتها وفق التعديالت التي أبداها المشرفين.
 -4تم عرض اإلستبانة على مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورهم بتقديم النصح واإلرشاد وتعديل
وحذف ما يلزم ،والملحق رقم ( )2يبين أسماء المحكمين.

 -5في ضوء آراء المحكمين وتوجيهات المشرفين تم تعديل بعض فقرات اإلستبانة من حيث الحذف
أواإلضافة أوالتعديل لتستقر اإلستبانة في صورتها النهائية كما في ملحق رقم (.)1

ولقد تم تقسيم اإلستبانة إلى قسمين كما يلي:

القسم األول :يتكون من البيانات الشخصية لعينة الدراسة ويتكون من خمس فقرات.
القسم الثاني :تم تقسيمه الى محورين كما يلي:

المحور األول :تتناول المتغير المستقل التسويق الداخلي وتم تقسيمه إلى خمسة أبعاد كما
يلي:
.1
.2
.3
.4

البعد األول /إختيار وتعيين العاملين.
البعد الثاني /مكافآت وتحفيز العاملين.

البعد الثالث /تدريب وتطوير العاملين.
البعد الرابع /اإلتصاالت

الداخلية.
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.5

البعد الخامس /سياسة اإلحتفاظ

بالعاملين.

المحور الثاني :تناول المتغير التابع اإللتزام التنظيمي.

خامساً :تصحيح أداة الدراسة:
استخدم الباحث تدريج خماسي وفق مقياس ليكرت ( )Likert Scaleلتصحيح أداة الدراسة ،بحيث

تعرض فقرات اإلستبانة على عينة الدراسة ومقابل كل فقرة خمس إجابات تحدد مستوى موافقتهم عليها
وتُعطى فيه اإلجابات أوزان رقمية تمثل درجة االجابة على الفقرة ،كما هو موضح بالجدول رقم (:)10
جدول رقم( :)10لتصحيح أداة الدراسة وفق مقياس ليكرت الخماسي

اإلجابة

اوافق بشدة

أوافق

محايد

ال اوافق

ال اوافق بشدة

الدرجة

5

4

3

2

1

حيث يتضح من الجدول رقم ( )5أعاله بأن الفقرة التي يتم الموافقة عليها بشدة تأخذ الدرجة (،)5

والفقرة التي يتم الموافقة عليها تأخذ الدرجة ( ،)4أما الفقرة التي تكون نتيجة اإلجابة عليها محايد تأخذ الدرجة

( ،)3في حين أن الفقرة التي تكون اإلجابة عليها ال اوافق تأخذ الدرجة ( ،)2وكذلك الفقرة التي يجاب عليها
ال اوافق بشدة تأخذ الدرجة ( ،)1ولتحديد مستوى الموافقة على كل فقرة من الفقرات وكل بعد وكل مجال

ضمن أداة الدراسة ،تم االعتماد على قيمة الوسط الحسابي وقيمة الوزن النسبي والجدول رقم ( )11أدناه
يوضح مستويات الموافقة استنادا لخمس مستويات (منخفض جدا ،منخفض ،متوسط ،مرتفع ،مرتفع جدا).
جدول رقم ( :)11مستويات الموافقة على فقرات وأبعاد مجاالت الدراسة.

مستوى

منخفض

الموافقة

جداً

منخفض

متوسط

مرتفع

مرتفع جداً

الوسط الحسابي

أقل من 1.80

 1.80إلى 2.59

 2.60إلى 3.39

 3.40إلى 4.19

أكبر من 4.20

الوزن النسبي

أقل من %36

 %36إلى %51.9

 %52إلى  %68 %67.9إلى %83.9

أكبر من %84

وهذا يعطى داللة واضحة على أن المتوسطات التي تقل عن ( )1.80تدل على وجود درجة

منخفضة جدا من الموافقة على الفقرة أو البعد أو المجال بمعنى وجود درجة مرتفعة جدا من عدم الموافقة،
أما المتوسطات التي تتراوح بين ( )2.59-1.80فهي تدل على وجود درجة منخفضة من الموافقة بمعنى

درجة مرتفعة من عدم الموافقة على الفقرات أو األبعاد أو المجال ،بينما المتوسطات التي تتراوح بين

( )3.39-2.60فهي تدل على وجود درجة متوسطة من الموافقة أو وجود درجة حيادية تجاه الفقرة أو البعد
أو المجال المقصود ،كما أن المتوسطات التي تتراوح بين ( )4.19-3.40تدل على وجود درجة مرتفعة من
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الموافقة ،في حين أن المتوسطات التي تساوي وتزيد عن ( )4.20تدل على وجود درجة مرتفعة جدا من
الموافقة ،وهذا التقسيم تم تحديده وفق مقياس ليكرت الخماسي الذي تم اعتماده في تصحيح أداة الدراسة.

سادسا :صدق وثبات اإلستبانة:
صدق اإلستبانة يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه (العساف ،)429 :1995 ،كما

يقصد بالصدق "شمول اإلستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية ،ووضوح فقراتها

ومفرداتها من ناحية ثانية ،بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها" (عبيدات وآخرون  ،)179 ،2001وقد
قام الباحث بالتأكد من صدق أداة الدراسة كما يلي:

 -1صدق فقرات االستبيان :تم التأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين.
أ .الصدق الظاهري لألداة ( صدق المحكمين)

قام الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين تألفت من ()12

أعضاء من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التجارة في جامعتي األزهر واإلسالمية بغزة باإلضافة إلى

متخصصين في مجال اإلحصاء ،ويوضح الملحق رقم ( )1أسماء المحكمين الذين قاموا مشكورين بتحكيم
أداة الدراسة .وقد طلب الباحث من المحكمين من إبداء آرائهم في مدى مالئمة العبارات لقياس ما وضعت

ألجله ،ومدى وضوح صياغة العبارات ومدى مناسبة كل عبارة للمحور الذي ينتمي إليه.ومدى كفاية العبارات

لتغطية كل محور من محاور متغيرات الدراسة األساسية هذا باإلضافة إلى اقتراح ما يرونه ضروريا من

تعديل صياغة العبارات أوحذفها ،أو إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة ،وكذلك إبداء آرائهم فيما يتعلق

بالبيانات األولية (الخصائص الشخصية والوظيفية المطلوبة من المبحوثين) ،إلى جانب مقياس ليكارت
المستخدم في اإلستبانة .وتركزت توجيهات المحكمين على انتقاد طول اإلستبانة حيث كانت تحتوي على
بعض العبارات المتكررة ،كما أن بعض المحكمين نصحوا بضرورة تقليص بعض العبارات من بعض

المحاور واضافة بعض العبارات إلى محاور أخرى.

واستنادا إلى المالحظات والتوجيهات التي أبداها المحكمون قام الباحث بإجراء التعديالت التي اتفق

عليها معظم المحكين ،حيث تم تعديل صياغة العبارات وحذف أواضافة البعض اآلخر منها.
ب .صدق االتساق الداخلي لفقرات اإلستبانة

تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة الدراسة االستطالعية البالغ حجمها 30

مفردة ،وذلك بحساب معامالت اإلرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له وتبين الجداول رقم

( )12ورقم ( )13أن معامالت اإلرتباط دالة عند مستوى داللة ( ،)0.05حيث إن القيمة اإلحتمالية لكل فقرة
اقل من  0.05وقيمة  rالمحسوبة أكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساوي  ،0.361وبذلك تعتبر فقرات
اإلستبانة صادقة لما وضعت لقياسه.
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جدول ( :)12الصدق الداخلي لفقرات المحور األول :التسويق الداخلي
م .الفقرة

معامل

القيمة

اإلرتباط

اإلحتمالية

البعد األول /إختيار وتعيين العاملين
1

إعتبرت إدارة البنك خبراتي السابقة أساس مهم في إختيار ي كموظف.

0.871

0.000

2

تهتم إدارة البنك بتوظيف الموهوبين والمتميزيين.

0.721

0.000

3

تنافس إدارة البنك وبشكل قوي المؤسسات األخرى للحصول على أفضل عاملين.

0.758

0.000

4

توجد إجراءات محددة وواضحة تضبط عملية التوظيف.

0.798

0.000

5

تقوم إدارة البنك بإتباع النظام واإلجراءات المحددة في جميع عمليات التوظيف.

0.770

0.000

0.793

0.000

6

خضعت إلختبارات في الشخصية مثل الصبر واستيعاب نوعيات مختلفة من العمالء
واألشخاص قبل عملية التعيين.

البعد الثاني /مكافآت وتحفيز العاملين
1

أحصل على راتب يتناسب مع حجم العمل الذي أقوم به.

0.725

0.000

2

تٌعتبر المرتبات داخل البنك عالية مقارنة بالمنظمات األخرى

0.651

0.000

3

تقوم إدارة البنك بتقديري بحوافز معنوية مثل شهادات التقدير.

0.764

0.000

4

تقوم إدارة البنك بنشر أسماء المتميزين من العاملين ما يشكل حاف از لي.

0.838

0.000

5

تتناسب المكآفات والحوافز مع متطلبات المعيشة الحالية.

0.658

0.000

6

تقوم إدارة البنك بإبالغ العاملين عن أسباب مكافأتهم.

0.907

0.000

7

يتميز نظام الحوافز والمكآفات المعمول به داخل البنك بالعدالة والشفافية.

0.831

0.000

8

يشجع نظام الحوافز والمكافآت العاملين بالعمل سوية بروح الفريق الواحد.

0.885

0.000

البعد الثالث /تدريب وتطوير العاملين
1

تمتلك إدارة البنك خطط تطويرية وتدريبية لرفع كفاءة العاملين.

0.898

0.000

2

تقوم إدارة البنك بإلحاقي بالدورات التدريبية لصقل مهارتي.

0.843

0.000

3

تقوم إدارة البنك بتوفير الموارد الكافية من أجل تدريب العاملين.

0.852

0.000

4

يتناسب التدريب الذي يعقده البنك مع طبيعة عملي.

0.621

0.000

5

تمنحني إدارة البنك السلطة الكافية إلتخاذ الق اررات التي تخص عملي.

0.717

0.000
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6

يساعدني نظام التقييم المعمول به في البنك على التطور الوظيفي.

0.662

0.000

7

تشجعني إدارة البنك على العمل بروح الفريق.

0.412

0.024

البعد الرابع /اإلتصاالت الداخلية
1

تقوم إدارة البنك دائما بالتواصل معنا كعاملين.

0.377

0.040

2

أحصل دائما بسهولة على المعلومات التي أحتاجها من اإلدارة أوالزمالء.

0.583

0.001

3

تقوم إدارة البنك بتزويدي بالمعلومات بشكل دقيق وصحيح.

0.727

0.000

4

تعتبر اإلتصاالت بيني وبين موظفي باقى اإلدارات فعالة بشكل جيد.

0.565

0.001

5

توفر لي إدارة البنك المعلومات الكافية عن إستراتيجية البنك وأهدافه.

0.745

0.000

6

يعتبر البريد اإللكتروني والنشرات الداخلية قنوات إتصال فعالة.

0.715

0.000

0.595

0.001

0.615

0.000

0.483

0.007

7
8
9

أحصل على المعلومات من خالل قنوات اإلتصال الغير رسمي ( مثال الزمالء)
باإلضافة إلى قنوات اإلتصال الرسمية.
يعزز نظام اإلتصال الداخلي المتبع داخل البنك من تعاملي كموظف مع العمالء.
تحرص إدارة البنك على تشجيع وتنظيم لقاءات للعاملين خارج بيئة العمل مثل
الرحالت ...إلخ

البعد الخامس /اإلحتفاظ بالعاملين
1

تدرك إدارة البنك ضرورة التعامل مع العاملين كعمالء داخليين.

0.462

0.010

2

تعطي إدارة البنك أولوية كبيرة لرضا العاملين لديها.

0.498

0.005

3

تشرك إدارة البنك العاملين في إتخاذ الق اررات وتحديد أهداف وسياسات العمل.

0.907

0.000

4

تعتبر إدارة البنك نجاح العاملين أحد معيار نجاحها.

0.698

0.000

5

تحظى شكاوى العاملين باالهتمام الكافى من اإلدارة.

0.745

0.000

6

تقوم اإلدارة بإعطاء فرص حقيقية للعاملين لتطوير مستقبلهم الوظيفي.

0.645

0.000

7

تعزز القواعد واإلجراءات التنظيمية في البنك العدالة والمساواة

0.543

0.002

8

تعتبر بيئة العمل المحيطة منفحتة وتسودها أجواء الثقة واإلحترام.

0.614

0.000

0.487

0.006

9

تمتلك إدارة البنك سياسات متميزة بما يتعلق بخدمات التأمين الصحي والضمان
اإلجتماعي ومكآفأه نهاية الخدمة.

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "28تساوي .0.361
جدول رقم ( :)13الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني :اإللتزام التنظيمي.
م.

الفقرة
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معامل

القيمة

اإلرتباط

اإلحتمالية

1

أشعر بالرغبة في قضاء ما تبقى من حياتي المهنية في البنك الذي أعمل به.

0.815

0.000

2

أشعر وبجدية بأن مشاكل اللبنك جزء من مشاكلي الشخصية.

0.847

0.000

3

أشعر بأن زمالء العمل في البنك هم جزء من عائلتى.

0.699

0.000

4

أشعر بأنني مرتبط نفسيا بالعمل في البنك.

0.851

0.000

5

أعتقد أنه من السهل أن أرتبط ببنك أخر تماما كما أنا مرتبط ببنكي الحالي.

0.829

0.000

6

يعنى لي هذا البنك قد ار كبي ار من المعاني الشخصية.

0.821

0.000

7

ستتأثر أمور كثيرة في حياتي إذا ما قررت ترك العمل في البنك.

0.414

0.023

0.645

0.000

0.785

0.000

0.566

0.001

0.630

0.000

 12أشعر أن لدي خيارات وفرص محدودة ألن أفكر في ترك العمل في البنك.

0.667

0.000

 13أشعر باني ملتزم في البقاء بالعمل في هذا البنك.

0.600

0.000

 14أشعر من الخطأ مغادرة البنك حاليا ،حتى لوكان األمر مفيدا لي.

0.624

0.000

 15سأشعر بالذنب إذا غادرت البنك حاليا.

0.386

0.035

 16أشعر بأن البنك يستحق إخالصي ووالئي له.

0.598

0.000

 17أشعر بالتزام كبير جدا تجاه زمالئي في البنك.

0.669

0.000

 18أدين بمقدار كبير لهذا البنك.

0.742

0.000

8
9

سيكون من الصعب للغاية بالنسبة لي لمغادرة البنك اآلن ،حتى لوتوفرت فرصة

أخرى.

بقائي في البنك اآلن نابع من حاجتي للعمل فيه.

 10أشعر بالخوف من ترك العمل في البنك لصعوبة الحصول على عمل آخر.
11

أحد األسباب الرئيسة إلستمراري في العمل في البنك ،هوأنه يقدم لي مزايا ال تتوافر

في بنوك أخرى.

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "28تساوي 0.361

ت .صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة:
جدول رقم ( )14يبين معامالت اإلرتباط بين معدل كل محـور مـن محـاور الد ارسـة مـع المعـدل الكلـي

لفق ـرات اإلســتبانة والــذي يبــين أن معــامالت اإلرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مســتوى داللــة  ،0.05حيــث إن القيمــة
اإلحتمالية لكل فقرة اقل من  0.05وقيمة  rالمحسوبة أكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساوي .0.361
جدول رقم ( :)14معامل اإلرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات اإلستبانة

المحور
التسويق الداخلي

األول

عنوان المحور

معامل اإلرتباط القيمة اإلحتمالية

إختيار وتعيين العاملين

0.826

0.000

مكافآت وتحفيز العاملين

0.842

0.000

تدريب وتطوير العاملين

0.783

0.000

اإلتصاالت الداخلية

0.917

0.000

اإلحتفاظ بالعاملين

0.698

0.000
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الثاني

0.745

اإللتزام التنظيمي

0.000

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "28تساوي 0.361

ثبات فقرات اإلستبانة :Reliability

أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا لوتكرر تطبيقها على

األشخاص ذاتهم في أوقات (العساف .)430 :1995 ،وقد أجرى الباحث خطوات الثبات على العينة
االستطالعية نفسها بطريقتين هما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.
 -1طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسـون بـين معـدل األسـئلة الفرديـة الرتبـة ومعـدل األسـئلة الزوجيـة الرتبـة لكـل
بعــد وقــد تــم تصــحيح معــامالت اإلرتبــاط بإســتخدام معامــل ارتبــاط ســبيرمان بـراون للتصــحيح (Spearman-

 )BrownCoefficientحسب المعادلة التالية:

2ر
معامل الثبات =
 1ر

حيث ر معامل اإلرتباط وقد بين جدول رقم ( )15يبين أن هناك معامل ثبات

كبير نسبيا لفقرات االستبيان حيث بلغ  0.884مما يطمئن الباحث على إستخدام اإلستبانة بكل طمأنينة.
جدول رقم ( :)15معامل الثبات ( طريقة التجزئة النصفية).
المحور
التسويق الداخلي

األول

الثاني

عنوان المحور

معامل اإلرتباط القيمة اإلحتمالية

إختيار وتعيين العاملين

0.735

0.847

مكافآت وتحفيز العاملين

0.742

0.852

تدريب وتطوير العاملين

0.882

0.937

اإلتصاالت الداخلية

0.925

0.961

اإلحتفاظ بالعاملين

0.791

0.883

اإللتزام التنظيمي

0.769

0.870

0.792

0.884

جميع المحاور

 -2طريقة ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha

استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد بـين جـدول

رقم ( )16أن معامالت الثبات مرتفعة حيث بلغ  0.902مما يطمئن الباحث على إستخدام اإلستبانة.
جدول رقم ( :)16معامل الثبات ( طريقة والفا كرونباخ )
المحور
التسويق الداخلي

األول

عنوان المحور

معامالت الثبات

إختيار وتعيين العاملين

0.867

مكافآت وتحفيز العاملين

0.870

تدريب وتطوير العاملين

0.957

اإلتصاالت الداخلية

0.960

اإلحتفاظ بالعاملين

0.917
82

الثاني

0.897

اإللتزام التنظيمي

0.902

جميع المحاور

سابعاً :التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة:

يستخدم اإلحصائيون نـوعين مـن اإلختبـارات اإلحصـائية إلختبـار الفرضـيات ،النـوع األول اإلختبـارات

المعلميــة ( )Parametric Testsوالنــوع الثــاني اإلختبــارات الالمعلميــة (،)Non Parametric Tests
ويشــترط الســتخدام اإلختبــارات المعلميــة شــرط التوزيــع الطبيعــي للبيانــات الم ـراد إج ـراء اإلختبــارات اإلحصــائية

عليهــا ،بينمــا تســتخدم اإلختبــارات الالمعلميــة كبــديل لإلختبــارات المعلميــة فــي حــال عــدم تحقــق شــرط التوزيــع
الطبيعي للبيانات ولكـن ذلـك يكـون فقـط فـي حـال العينـات الصـغيرة التـي يقـل حجمهـا عـن ( )30مفـردة ،بينمـا

العينات التي يزيد حجمها عن ( )30مفردة يمكن التخلي عن شرط التوزيع الطبيعي وذلك وفقا لما تقره نظريـة

النهاية المركزية ( ربيع ،2007 ،ص ،)111كما توصل ( )Geoff Norman,2010إلى أنه يمكن إستخدام

اإلختبارات المعلمية مع بيانات مقياس ليكرت الخماسي بغض النظر عن حجم العينة كبي ار أوصـغي ار ،وبغـض

النظــر عــن البيانــات تتبــع التوزيــع الطبيعــي أم ال ،وفــي هــذا البحــث ســيتم إســتخدام اإلختبــارات المعلميــة وفقــا
للسببين السابق ذكرهم دون اللجوء للتحقق من شرط التوزيع الطبيعي للبيانات.

ثامناً :األساليب اإلحصائية المستخدمة:

لتحقي ــق أه ــداف الد ارس ــة وتحلي ــل البيان ــات الت ــي ت ــم تجميعه ــا ،فق ــد ت ــم إس ــتخدام العدي ــد م ــن األس ــاليب

اإلحصـائية المناسـبة بإسـتخدام الحـزم اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة Statistical Package for Social
) Science ( SPSSوفيما يلي مجموعة من األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات:

 -1التكـ ـ اررات والمتوس ــطات الحس ــابية والنس ــب المئوي ــة لمعرف ــة العالقـــة بـــين التســـويق الـــداخلي و اإللتـــزام
التنظيمي للعاملين في البنوك الفلسطينية العاملة في قطاع غزة.

 -2إليجاد صدق اإلتساق الداخلي لإلستبانة تم إستخدام معامل ارتباط بيرسون "."Pearson

 -3إليجــاد معامــل ثبــات اإلســتبانة تــم إســتخدام معامــل إرتبــاط ســبيرمان بــروان للتجزئــة النصــفية المتســاوية،
ومعادلة جتمان للتجزئة النصفية غير المتساوية ،ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ.

 -4اختبار  T.Testللفروق بين متوسطات عينتين مستقلتين يعزى لمتغير الجنس.

 -5تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات ثالث عينات فأكثر تُعزى لمتغيـر العمـر ،والمؤهـل العلمـي،
المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخبرة.
 -6معامل ارتباط بيرسون لقياس إختبار الفرضيات.
 -7اختبار .One way ANOVA
 -8اختبار شيفيه.
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الفصل الخامس

تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
 مقدمة

 أوالً :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة

 ثانياً :نتائج تحليل محاور وأبعاد الدراسة
 ثالثاً :إختبار ومناقشة فرضيات الدراسة
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مقدمة:
يســتعرض هــذا الفصــل تحليــل البيانــات واختبــار فرضــيات واالجابــة علــى أســئلة الد ارســة للتعــرف علــى

أبــرز نتــائج اإلســتبانة والنتــائج التــي تــم التوصــل إليهــا مــن خــالل تحليــل فقراتهــا ،وذلــك بإســتخدام األســاليب
اإلحصائية الوصفية واالستداللية لتحليل بيانات الدراسة والتوصل لنتائجها ومن ثم مناقشتها والتعليق عليها.

أوالً :الوصف االحصائي لعينة الدراسة:
الجداول التالية تبين خصائص وسمات عينة الدراسة كما يلي:
 .1الجنس:

يتبــين مــن الجــدول رقــم ( )17أن  %69مــن عينــة الد ارســة مــن جــنس الــذكور بينمــا  %31مــن عينــة
الدراسة من جنس اإلناث ،وهو ما يتفق مع ما ذكرته إحصائيات جهاز الفلسطيني المركزي لإلحصـاء و التـى

أشارت إلى أن اإلناث تشكل حوالى ثلث القوة العاملة في فلسطين.

جدول رقم ( )17توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس.
الجنس

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

136

69.0

أنثى

61

31.0

المجموع

197

100.0

 .2العمر:
يتضح من الجدول رقـم ( )18أن مـا نسـبته ( )%79.7هـم مـن فئـة الشـباب والـذين تقـل أعمـارهم عـن

أربعــين عامــا ،ويعــزى ذلــك إلــى أن معظــم البنــوك الفلســطينية العاملــة فـــي قطــاع تعتمــد بشــكل أساســى علــى
عنصــر الشــباب ،ويــرى الباحــث أن هــذه النســبة طبيعيــة فــالمجتمع الفلســطيني مجتمــع شــاب ،وهــذا مــا يــنعكس
بطبيعة الحال على المؤسسات المصرفية المختلفة كذلك ،ويعزى ذلك إلـى عمليـة التوسـع التـى شـهدتها البنـوك

الفلســطينية فــي الســنوات األخي ـرة و التــي شــملت إفتتــاح أفــرع جديــدة وتطــوير خــدمات جديــدة للعمــالء فأصــبح
واجبا عليها إستقطاب العديد من العاملين تلبية لهذا التوسع وهذا ما نراه بوضوح في الجدول.
جدول رقم ( :)18توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر
التكرار

النسبة المئوية

العمر
أقل من  30سنة

73

37.1

 -30أقل من  40سنة

84

42.6

 -40أقل من  50سنة

28

14.2

 50سنة فأكثر

12

6.1

197

100.0

المجموع
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 .3المؤهل العلمي:

يتضــح مــن جــدول رقــم ( )19أن مــا نســبته  %82.7مــن العينــة هــم مــن حملــة شــهادة البكــالوريس،

ويعـزو الباحـث ذلـك إلــى أن غالبيـة األعمـال المنوطـة بالعــاملين فـي البنـوك تتطلـب درجــة جامعيـة ال تقـل عــن

درجة البكالوريوس ،مع وجود بعض الوظائف التي ال تتطلب درجة جامعية عالية مثل موظفي الخدمات ،فيما
تتطلب بعض الوظائف اإلدارية العليا درجة جامعية عالية مثل مدراء األفرع والدوائر المختلفة.
جدول رقم ( :)19توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي.
المؤهل العلمي

التكرار

النسبة المئوية

دبلوم فأقل

9

4.6

بكالوريوس

163

82.7

ماجستير

25

12.7

دكتواراة

0

0..0

المجموع

197

100.0

 .4عدد سنوات الخبرة:
يبين جدول رقم ( )20توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة ويالحظ من الجدول أن ما نسبته

 %61.4من عينة الدراسة من ذوي الخبرة األقل من  10سنوات ،ويعزو ذلك الباحـث ذلـك للزيـادة الكبيـرة فـي
السنوات العشر الماضية في عدد سكان قطاع غزة والذي تطلب من البنوك توفير كاد ار بشريا من أجل مواكبة
هذا التطور .

جدول رقم ( :)20توزيع عينة الدراسة حسب متغير الخبرة.
التكرار

النسبة المئوية

الخبرة
أقل من  5سنوات

70

35.5

 -5أقل من  10سنوات

51

25.9

 -10أقل من  15سنة

40

20.3

 15سنة فأكثر

36

18.3

197

100.0

المجموع

 .5المسمى الوظيفي:
يبــين جــدول رقــم ( )21توزيــع عينــة الد ارســة حســب المســمى الــوظيفي ويالحــظ مــن الجــدول تنــوع فــي

المسميات الوظيفية لعينة الدراسة ،ويعزو الباحث هذا اإلختالف إلى إختالف طبيعة الهياكل التنظيمية للبنوك
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العاملة بقطاع غزة ،كذلك إختالف حجـم أنشـطة وعمـالء هـذه البنـوك وخـدماتها ومـدى إنتشـارها مـا يـؤثر علـى
المسميات الوظيفية للعاملين فيها.
جدول رقم ( :)21توزيع عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي.

التكرار

النسبة المئوية

المسمى الوظيفي
مدير إدارة

2

1.0

مدير دائرة

10

5.1

رئيس فرع

52

26.4

رئيس قسم

10

5.1

إداري

44

22.3

غير ذلك

79

40.1

197

100.0

المجموع

ثانياً :نتائج تحليل محاور وأبعاد الدراسة:
تـم إسـتخدام إختبـار  Tللعينـة الواحـدة (  )One Sample T testلتحليـل فقـرات اإلسـتبانة ،وتكـون
الفقـ ـرة ايجابي ــة بمعن ــى أن أفـ ـراد العين ــة يوافق ــون عل ــى محتواه ــا إذا كان ــت قيم ــة  tالمحس ــوبة أكب ــر م ــن قيم ــة t

الجدولي ــة والت ــي تس ــاوي ( )1.97أو القيم ــة اإلحتمالي ــة اق ــل م ــن ( )0.05وال ــوزن النس ــبي أكب ــر م ــن % 60
والمتوسط الحسابي أكبر من المتوسط المحايد ( ،)3وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على

محتواهــا إذا كانــت قيمــة  tالمحســوبة أصــغر مــن قيمــة  tالجدوليــة والتــي تســاوي ( )1.97-أوالقيمــة اإلحتماليــة

اقل من ( )0.05والوزن النسـبي اقـل مـن  % 60والمتوسـط الحسـابي أكبـر مـن المتـويط المحايـد ( ،)3وتكـون
آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كان القيمة اإلحتمالية لها أكبر من (.)0.05
 -1تحليل فقرات المحور األول :المتغير المستقل التسويق الداخلي:

البعد األول /إختيار وتعيين العاملين:

فيمــا يلــي عــرض ألهــم نتــائج التحليــل اإلحصــائي لفقـرات البعــد األول "إختيــار وتعيــين العــاملين" الــذي

ينــدرج تحــت المحــور األول التســويق الــداخلي ،حيــث تــم حســاب الوســط الحســابي واإلنح ـراف المعيــاري والــوزن
النسـبي لكـل فقـرة مـن فقـرات البعــد ومـن ثـم حسـاب المتوسـط العــام واإلنحـراف المعيـاري والـوزن النسـبي للدرجــة

الكلية للبعد ،كما تم التحقق من مساواة متوسطات اإلجابة على فقرات البعد للقيمة ( )3التي تعبر عن الدرجة

الحيادية بإستخدام إختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدول رقم ( )22يوضح نتائج التحليل.
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جدول رقم ( :)22تحليل فقرات البعد األول (إختيار وتعيين العاملين).

2
3
4
5
6

المتوسط الحسابي

1

االنحراف المعياري

79.59 0.833 3.98

16.512

0.000

4

82.64 0.865 4.13

18.373

0.000

1

81.22 0.818 4.06

18.195

0.000

2

تقوم إدارة البنك بإتباع النظام واإلجراءات المحددة في
جميع عمليات التوظيف.
خضعت إلختبارات في الشخصية مثل الصبر واستيعاب
نوعيات مختلفة من العمالء واألشخاص قبل عملية التعيين.

78.98 0.856 3.95

15.571

0.000

5

78.17 0.938 3.91

13.600

0.000

6

جميع الفقرات

80.14 0.689 4.01

20.497

0.000

م

اعتبرت إدارة البنك خبراتي السابقة أساس مهم في إختيار
ي كموظف.
تهتم إدارة البنك بتوظيف الموهوبين والمتميزيين.
تنافس إدارة البنك وبشكل قوي المؤسسات األخرى
للحصول على أفضل عاملين.
توجد إجراءات محددة وواضحة تضبط عملية التوظيف.

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة اإلحتمالية

الترتيب

80.20 0.931 4.01

15.225

0.000

3

الفقرات

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة "  "0.05ودرجة حرية "  "196تساوي 1.97

وبحسب النتائج في جدول رقم ( )22يتضح أن أعلى فقرة حسب الوزن النسبي :هي فقرة رقم ()3

بوزن نسبي  %82.64وهي أكبر من  ،% 67.9والقيمة اإلحتمالية تساوي ( )0.000وهي أقل من 0.05
مما يدل على أن إدارة البنوك العاملة بقطاع غزة تنافس وبشكل قوي مع المنظمات األخرى للحصول على

أفضل عاملين.

ويعزو الباحث ذلك إلى فهم ووعي إدارة البنوك المبحوثة طبيعة الدور الذي يلعبه المورد البشري في

تحقيق أهدافها وتعبره أثمن مورد لديها واألكثر تأثي ار في إنتاجيتها ،فهي على إستعداد لدخول منافسة وبشكل

قوي مع المنظمات األخرى من أجل إستقطاب الكفاءات الالزمة التي تساهم وبقوة في تحقيق أهدافها وربح
لها.

كما تبين النتائج أن أقل فقرة حسب الوزن النسبي :هي الفقرة رقم ( )6بوزن نسبي  %78.17وهي

أكبر من  ،% 67.9والقيمة اإلحتمالية تساوي ) (0.000وهي أقل من ) (0.05مما يدل على أن إدارة
البنوك العاملة بقطاع غزة تقوم بإخضاع العاملين قبل تعيينهم إلختبارات في الشخصية مثل الصبر واستيعاب
نوعيات مختلفة من العمالء واألشخاص قبل عملية التعيين.

ويعزو الباحث ذلك إلى طبيعة عمل البنوك الخدمية وبالتالى فهي تولى إهتماما خاصا بمقدمي

الخدمات لديها خصوصا في الخطوط األمامية ،وتدرك جيدا دور مقدمي الخدمات في تحسين جودتها
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وبالتالى نيل رضا العمالء وكسب رضاهم وهو أمر ذووداللة على تحقيق الربحية وتحقيق أهداف اإلدارة
بشكل أساسي.

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات البعد األول (إختيار وتعيين العاملين) تساوي

) (4.01وهي أكبر من القيمة المتوسطة المحايدة ( ،)3واإلنحراف المعياري ) )0.689والوزن النسبي

 %80.14وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد "  " %60وقيمة  tالمحسوبة تساوي ) )20.497وهي أكبر
من قيمة  tالجدولية والتي تساوي  ،1.97والقيمة اإلحتمالية تساوي  0.000وهي أقل من  0.05مما يدل
على أن إدارة البنوك تحرص وتعمل على إختيار وتعيين العاملين األكفاء عند مستوى داللة (.)α= 0,05

ويعزو الباحث إهتمام إدارة البنوك المبحوثة بعملية إختيار وتعيين العاملين كونها من أساسيات

إستراتيجية التسويق الداخلي ونجاح تطبيقه في المنظمات ،باإلضافة إلى إدراك إدارة البنوك المبحوثة للدور

الذي يلعبه العنصر البشري في المنظمة في تحقيق أهدافها ،فهى تنظر إلى العنصر البشري ك أرس مال

بشري وليس مجرد أفراد فقط ،وعليه فإنها تقوم بإختيار العنصر البشري ذو المواهب والمهارات والقدرات
واإلمكانات المتعددة القادر على على تأدية الوظائف المتعددة داخل المنظمة.

وهذا ما يتفق مع دراسة أبو عودة ( )2014ودراسة أبو رحمة ( )2010التان أشارتا إلى إهتمام

شركة اإلتصاالت الخلوية الفلسطينية بالمعايير المناسبة والالزمة عند إختيار العاملين ،واتفقت أيضا مع
دراسة  )2012( Ahmad and Al-Borieالتي أظهرت رضا العاملين عن إجرءات اإلختيار و التعيين
التى تتبعها المستشفيات التعليمية في المملكة العربية السعودية ،و دراسة أبو رمان و أحمد ( )2012التي
أظهرت إهتمام اإلدارة العليا في الفنادق األردنية بالعاصمة عمان بالعاملين والحفاظ عليهم ،ودراسة الحاج

عبد والضمور ( )2010والتي أشارت إلى إهتمام شركة اإلتصاالت األردنية أيضا بعملية إختيار وتعيين

العاملين ،واتفقت أيضا مع دراسة الروسان ( )2011التي أشارت إلى بذل الجامعات األردنية الخاصة جهودا

حثيثة إلستقطاب وتعيين العاملين لما له من أثر على أدائها التسويقي ،ودراسة )Ahmad & etl. (2003

التي أشارت إلى أهتمام المنظمات الصناعية الماليزية بعملية اإلختيار و التعيين.

و يرى الباحث أن هذا اإلتفاق في النتائج جاء كون هذه الدراسات أجريت على منظمات خدماتية في

القطاع الخاص الذي يولي إهتمام أكبر بعمالئه و بمستوى جودة الخدمة المقدمة لهم ،و بالتالي حرصه

الشديد على إختيار أفضل األفراد لتقديم هذه الخدمات.

و إختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة مطاحن ( )2010والتي بالرغم من كونها طُبقت على منظمات

تنشط في القطاع الخاص إال أنها أشارت إلى تطبيق منظمات صناعة األثاث األردنية إلجراءات إختيار

وتعيين العاملين كان بشكل متوسط.

و يعزو الباحث هذا االختالف إلى إختالف مجتمع الدراسة أو إختالف في خصائص العينة المستهدفة

واختالف بيئة العمل واألنظمة اإلدارية المطبقة فيها عن بيئة وأنظمة عمل البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع

غزة.
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البعد الثاني /مكافآت وتحفيز العاملين:
فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الثاني "مكآفات وتحفيز العاملين" الذي
يندرج تحت المحور األول "التسويق الداخلي" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري والوزن
النسبي لكل فقرة من فقرات البعد ومن ثم حساب المتوسط العام واإلنحراف المعياري والوزن النسبي للدرجة

الكلية للبعد ،كما تم التحقق من مساواة متوسطات اإلجابة على فقرات البعد للقيمة ( )3التي تعبر عن الدرجة
الحيادية بإستخدام إختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدول رقم ( )23يوضح نتائج التحليل.
جدول رقم ( :)23تحليل فقرات البعد الثاني (مكافآت وتحفيز العاملين)
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7
8

المتوسط الحسابي

5

االنحراف المعياري

4

الوزن النسبي

3

قيمة t

2

القيمة اإلحتمالية

1

الترتيب

م

3.72

0.957

74.42

10.568

0.000

1

3.55

0.971

71.07

8.000

0.000

4

3.48

1.048

69.54

6.392

0.000

7

3.49

1.067

69.85

6.476

0.000

5

3.49

0.993

69.75

6.889

0.000

6

3.65

0.965

73.10

9.524

0.000

2

3.42

1.097

68.43

5.389

0.000

8

3.59

1.034

71.88

8.063

0.000

3

71.00 0.806 3.55

9.579

0.000

الفقرات

أحصل على راتب يتناسب مع حجم العمل الذي أقوم
به.
تٌعتبر المرتبات داخل البنك عالية مقارنة بالمنظمات
األخرى
تقوم إدارة البنك بتقديري بحوافز معنوية مثل شهادات
التقدير.
تقوم إدارة البنك بنشر أسماء المتميزين من العاملين ما
يشكل حافزاً لي.
تتناسب المكآفات والحوافز مع متطلبات المعيشة
الحالية.
تقوم إدارة البنك بإبالغ العاملين عن أسباب مكافأتهم.
يتميز نظام الحوافز والمكآفات المعمول به داخل البنك
بالعدالة والشفافية.
يشجع نظام الحوافز والمكافآت العاملين بالعمل سوية
بروح الفريق الواحد.
جميع الفقرات

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة "  "0.05ودرجة حرية "  "196تساوي 1.97

وبحسب نتائج الجدول رقم ( )23فإن أعلى فقرة حسب الوزن النسبي هي :الفقرة رقم (  )1بوزن

نسبي بلغ  %74.42وهي أكبر من  ،% 67.9والقيمة اإلحتمالية لها تساوي ( )0.000وهي أقل من
( )0.05مما يدل على أن العاملين في البنوك الفلسطينية يحصلون على راتب يتناسب مع حجم العمل الذي
يقومون به.
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ويعزو الباحث ذلك إلى إن إدارة البنوك تسعى دائما لفهم حاجات العاملين لديها من أجل تحقيق
أهدافها فهي تعرف جيدا الدور الذي يلعبه الراتب في التأثير على كل أداء العاملين وشعورهم بالعدالة ،وهو
ما ينعكس باإليجاب على هذه البنوك.

كما تبين النتائج ان أقل فقرة حسب الوزن النسبي :هي الفقرة رقم ( )7وبوزن نسبي %68.43وهي

أكبر من  ،% 67.9والقيمة اإلحتمالية تساوي( )0.000وهي أقل من ( )0.05مما يدل على أن نظام

الحوافز والمكآفات داخل البنوك يمتاز بالعدالة والشفافية.

ويعزو الباحث ذلك إلى أنه بالرغم من وجود شفافية في نظام الحوافز والمكآفات به داخل البنوك

الفلسطينية إال إنه ينبغى على إدارة البنوك العاملة بقطاع غزة اإلهتمام أكثر بتصحيح مسار ُنظم الحوافز
والمكافآت لتتميز بالشفافية والعدالة خصوصا بما يتعلق بمعرفة بالضوابط واألحكام التي تنظم منح المكآفات

و الحوافز و معرفة العاملين بهذه الضوابط و األحكام للحوافز ،والتركيز على إعطاء المكآفآت لمستحقيها

دون غبن أو محاباة.

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات البعد الثاني (مكافآت وتحفيز

العاملين) تساوي ( )3.55وهي أكبر من القيمة المتوسطة المحايدة ( ،)3واإلنحراف المعياري يساوي
) (0.806والوزن النسبي يساوي  %71.00وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد  %60وقيمة  tالمحسوبة

تساوي ( (9.579وهي أكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي ) ،(1.97والقيمة اإلحتمالية تساوي ()0.000
وهي أقل من ( )0.05مما يدل على أن البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة لديها نظام حوافز ومكآفات

فعال للعاملين عند مستوى داللة (.)α= 0,05

ويرى الباحث أن هذه النتيجة واقعية إلى حد كبير ،فالبنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة تقدر جهود

العاملين فيها و تدرك أثر وجود نظام فعال للمكآفات والحوافز على تحسين أداء هؤالء العاملين وشعورهم
باألمان الوظيفي والتطور الوظيفي األمر الذي يؤثر باإليجاب على إلتزامهم التنظيمي.

واتفقت هذه النتائج مع العديد من الدراسات التي أجريت على منظمات في بيئات مختلفة وذات

أنشطة متنوعة ،فالبرغم من هذا التنوع إال أن النتائج أتت متوافقة لتؤكد على أهمية الحوافز والمكآفات في
تعزيز رضا العاملين وتحسين أدائهم وهو أمر يؤثر بشكل كبير على إلتزامهم التنظيمي ،فقد أكدت هذه

النتائج دراسة أبو بكر ( )2015التي أظهرت أن البنوك اإلسالمية في دولة اإلمارات المتحدة تطبق أنظمة
حوافز ومكآفات فعالة ،ودراسة  )2012( Ahmad and Al-Borieالتي أظهرت رضا العاملين عن انظمة
الحوافز و المكآفات المقدمة للعاملين في المستشفيات التعليمية في المملكة العربية السعودية ،ودراسة أبو

عودة ( )2014التي أشارت إلى رضا العاملين عن أنظمة الحوافز والمكآفات في شركة اإلتصاالت
الفلسطينية الخلوية ،ودراسة إسماعيل ( )2011التي أشارت إلى رضا العاملين في كليات العلوم اإلدارية
بالجامعات األردنية الخاصة عن أنظمة الحوافز و المكآفات ،ودراسة حداد وعلي ( )2010التي أشارت إلى

وجود إهتمام من قبل البنوك التجارية في األردن بالتسويق الداخلي والذي تمثل الحوافز والمكآفات أحد أبعاده،
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وهوما ينطبق أيضا على دراسة  )2008( Panigyrakis & Theodoridisالتي أشارت إلى أن متآجر
التجزئة اليونانية تطبق نظام فعال للحوافز و المكآفات ،واتفقت مع دراسة ) Ahmad & etl. (2003التي

أشارت إلى رضا العاملين في المنظمات الصناعية الماليزية عن أنظمة الحوافز ومكآفات.

ويرى الباحث أن هذا اإلتفاق في النتائج يعكس إدراك المنظمات المبحوثة ألهمية وجود أنظمة

حوافز و مكآفات فعال يعكس مدى رضا العاملين وتحقيق رغباتهم.

فيما لم تتفق النتائج مع دراسة زعرب( )2016التي أشارت إلى عدم رضا العاملين في المنظمات

الفلسطينية األكاديمية بقطاع غزة عن أنظمة الحوافز والمكآفات المعمول بها ،و كذلك دراسة wymer

( )2012التي أشارت إلى عدم رضا العاملين في المنظمات الصحية البرتغالية عن أنظمة المكآفات

والحوافز ،ودراسة أبو سنينة ( )2013أشارت إلى درجة رضا العاملين فى المستشفيات الخاصة األردنية عن

انظمة الحوافز كان متوسطا ،ودراسة الروسان ( )2011التي أشارت غياب إهتمام الجامعات األردنية
الخاصة بتطبيق أنظمة حوافز ومكآفات فعال ،و دراسة ) Coban and Percin (2011التي أشارت إلى

المتبعة ،ودراسة الحاج وعبد
عدم رضا العاملين في المنظمات السياحة فى تركيا ألنظمة التحفيز و المكآفات ُ
الضمور( )2010التي أظهرت عدم رضا العاملين في مجموعة اإلتصاالت األردنية عن أنظمة الحوافز

والمكآفات المقدم لهم من اإلدارة ،ودراسة األسدي وأبو غنيم ( )2010التي أجريت على عينة من البنوك

العراقية والتي أشارت إلى عدم رضا العاملين عن أنظمة الحوافز و المكآفات المقدمة لهم ،و دراسة مطاحن
( )2010التي أشارت إلى أن شركات صناعة األثاث األردنية ال تطبق نظام مكآفات وحوافز فعال ومرض
للعاملين.

ويعزو الباحث اإلختالف بين نتائج الدراسة الحالية والدراسات السابقة إلى إختالف مجتمع الدراسة من

حيث األماكن التي تم تطبيق أداة الدراسة عليها أو إختالف خصائص العينة المستهدفة أو إختالف بيئات

العمل واألنظمة اإلدارية المطبقة فيها عن بيئة وأنظمة عمل البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة.
البعد الثالث /تدريب وتطوير العاملين:

فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الثالث "تدريب وتطوير العاملين" الذي

يندرج تحت المحور األول "التسويق الداخلي" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري والوزن
النسبي لكل فقرة من فقرات البعد ومن ثم حساب المتوسط العام واإلنحراف المعياري والوزن النسبي للدرجة

الكلية للبعد ،كما تم التحقق من مساواة متوسطات اإلجابة على فقرات البعد للقيمة ( )3التي تعبر عن الدرجة

الحيادية بإستخدام إختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدول رقم ( )24يوضح نتائج التحليل.
جدول رقم ( :)24تحليل فقرات البعد الثالث (تدريب و تطوير العاملين).
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6
7

جميع الفقرات

المتوسط الحسابي

5

االنحراف المعياري

4

الوزن النسبي

3

قيمة t

2

القيمة اإلحتمالية

1

تمتلك إدارة البنك خطط تطويرية وتدريبية لرفع كفاءة
العاملين.
تقوم إدارة البنك بإلحاقي بالدورات التدريبية لصقل
مهارتي.
تقوم إدارة البنك بتوفير الموارد الكافية من أجل تدريب
العاملين.
يتناسب التدريب الذي يعقده البنك مع طبيعة عملي.
تمنحني إدارة البنك السلطة الكافية إلتخاذ القرارات
التي تخص عملي.
يساعدني نظام التقييم المعمول به في البنك على
التطور الوظيفي.
تشجعني إدارة البنك على العمل بروح الفريق.

التريب

م

الفقرات

4.12

0.790

82.34

19.842

0.000

1

3.96

0.883

79.29

15.334

0.000

7

4.01

0.769

80.20

18.431

0.000

2

3.98

0.817

79.70

16.910

0.000

3

3.70

0.941

73.91

10.368

0.000

7

3.70

0.988

74.01

9.951

0.000

6

3.88

0.943

77.66

13.146

0.000

5

0.000 17.769 78.16 0.717 3.91

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة "  "0.05ودرجة حرية "  "196تساوي 1.97

وتبــين النتــائج فــي جــدول رقــم ( )24ان أعلــى فقــرة حســب الــوزن النســبي ه ـي الفق ـرة رقــم ( )1بــوزن

النسبي  %82.34وهي أكبر من  ،% 67.9والقيمة اإلحتمالية تساوي ( )0.000وهي أقل من ( )0.05مما
يدل على أن إدارة البنوك المبحوثة لديها خطط تطويرية وتدريبية لرفع كفاءة العاملين فيها.

ويعــزو الباحــث ذلــك أن إدارة البنــوك المبحوثــة تــدرك الــدور الــذي يلعبــه تــدريب و تطــوير العــاملين فــي

إكســابهم الخب ـرات والمعــارف والمهــا ارت التــي تــؤثر علــى إتجاهــاتهم وعلــى ســلكوهم التنظيمــي وبالتــالى علــى

إلت ـزامهم التنظيمــي ،ولــذلك فهــي ال تقــوم بالتــدريب والتطــوير بشــكل عش ـوائى؛ إنمــا تقــوم دائمــا بإعــداد خطــط
تدريبية تلبى إحتياجات ورغبات العاملين فيها األمر الذي يؤثر بااليجاب عليها في تحقيق أهدافها.

كما تبين النتائج ان أقل فقرة حسب الوزن النسبي هي الفقرة رقم ( )5وبـوزن نسـبي  %73.91وهـي أكبـر

مــن  ،% 67.9والقيمــة اإلحتماليــة تســاوي ( )0.000وهــي أقــل مــن ( )0.05ممــا يــدل علــى إن إدارة البنــك
تمنح السلطة الكافية إلتخاذ الق اررات التي تخص عمل العاملين.

ويــرى الباحــث أن هــذه النتيجــة تؤكــد إهتمــام البنــوك الفلســطينية بمــنح الصــالحيات للعــاملين فيهــا إلتخــاذ

بعض الق اررات خاصة القرارت على المستوى التكتيكي والقرارت التـى تسـهل بعـض المعـامالت للعمـالء ،لكنهـا

في ذات الوقت ال زالت تعمل بأسلوب اإلدارة المركزية والذى يحجم من إشراك العاملين فعليا في إتخاذ بعض
الق اررات األخرى خاصة ذات التوجهه اإلستراتيجي.

وبصــفة عامــة يتبــين أن المتوســط الحســابي لجميــع فقـرات البعــد الثالــث (تــدريب وتطــوير العــاملين) تســاوي

) (3.91وهي أكبر مـن القيمـة المتوسـطة المحايـدة ( ،)3واإلنحـراف المعيـاري يسـاوي  0.717والـوزن النسـبي
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يســاوي  %78.16وهــي أكبــر مــن الــوزن النســبي المحايــد  %60وقيمــة  tالمحســوبة تســاوي ) (17.769وهــي
أكبــر مــن قيمــة  tالجدوليــة والتــي تســاوي ( ،(1.97والقيمــة اإلحتماليــة تســاوي  0.000وهــي أقــل مــن ()0.05
مما يدل على أن البنوك تعمل على تدريب وتطوير العاملين بشكل كبير عند مستوى داللة (.)α= 0,05

ويعزو الباحث ذلك إلى إدراك البنوك الفلسـطينية العاملـة بقطـاع غـزة الفائـدة العائـدة عليهـا مـن تـدريب

وتطوير العاملين ،فهذه العملية تساعد العاملين على تطـوير أنفسـهم رفـع قـدراتهم وتحسـين مسـتوى أداءهـم؛ مـا
يجعلهم أكثر فهما لكيفية أداء أعمالهم وأكثر إستيعابا للدور المنوط بهم داخل بيئة العمل ما يعمل على تعزيز
ثقــتهم بأنفســهم ويســاهم فــي تقليــل إغتـرابهم الــوظيفي ويقلــل مــن اآلثــار الســلبية لضــغوط العمــل التــي يواجهونهــا

وهذا كله له أثر إيجابي في تنمية إلتزامهم التنظيمي.

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع د ارســة أب ـو بكــر ( )2015التــي أشــارت إلــى وجــود درجــة عاليــة مــن رضــا

العاملين علـى البـرامج التدريبيـة و التطويريـة المقدمـة لهـم ،ود ارسـة ( Huang (2014التـي أشـارت إلـى وجـود

مستوى مرتفع ُلبعد التدريب والتطوير في المنظمات السياحية ،و دراسة أبو عودة ( )2014ود ارسـة أبـو رحمـة
( )2010اللتــان أش ــارتا إل ــى رض ــا الع ــاملين ع ــن أنظم ــة ت ــدريب الع ــاملين ف ــي ش ــركة اإلتص ــاالت الفلس ــطينية
الخلويــة ،ود ارســة لبــد ( )2013التــي أشــارت إلــى إهتمــام منظمــات المجتمــع المــدني فــي غ ـزة بعمليــة التــدريب

كونها أحد مكونات التسويق الـداخلي ،ود ارسـة إسـماعيل ( )2011التـي أشـارت إلـى رضـا العـاملين فـي كليـات

العل ــوم اإلداري ــة بالجامع ــات األردني ــة الخاص ــة ع ــن أنظم ــة ت ــدريب و تط ــوير الع ــاملين ،ود ارس ــة الح ــاج عب ــد

المقدمـة لهـم،
والضمور( )2010التي أشارت إلى وجود رضا لدى العاملين عن الخطط التدريبيـة و التطويريـة ُ
ود ارســة حــداد وعلــى ( )2010التــي أشــارت إلــى رضــا العــاملين عــن عمليــة التــدريب و التطــوير الــذي تطبقــه

البنــوك األردنيــة ،واتفقــت أيضــا مــع د ارســة الروســان( )2011التــي أشــارت إلــى أن التــدريب والتطــوير ُيعــد أهــم
عناصر التسويق الداخلي حيث إن منح العاملين فرص التطـور والتـدريب سـياعدهم علـى أداء واجبـاتهم بشـكل
مثــالي ،ود ارســة صــادق وجاســم ( )2007التــي أشــارت إلــى رضــا العــاملين عــن توجهــات إدارة البنــوك العراقيــة
لعملية تدريب وتطوير العاملين بوصفه أحد مكونـات التسـويق الـداخلي واتفقـت أيضـا مـع د ارسـة & Ahmad

) etl. (2003التـي أظهـرت أن تطبيــق المنظمـات الصــناعة الماليزيـة لعمليــة تـدريب و تطــوير العـاملين كــان
مرتفعا.

ويعــزو الباحــث هــذا اإلتفــاق إلــى إدراك المنظمــات المبحوثــة علــى إخــتالف بيئاتهــا و أنشــطتها القيمــة

المضــافة التــي تضــيفها عمليــة التــدريب و التطــوير للعــاملين فيهــا ،فهــي تســاعد العــاملين علــى تحســين مســتوى
أداءهم وفهمهم ألعمالهم وتجعلهم أكثر قابلية لمواجهة التحديات و التغيرات المستمرة في البيئة المحيطة.

فيمــا لــم تتفــق هــذه النتــائج مــع د ارســة زعــرب( )2016التــي أشــارت إلــى ان ممارســة فــي المنظمــات

الفلسطينية األكاديمية بقطاع غزة ألنشطة تدريب و تطوير العاملين كان متوسطا.
البعد الرابع /اإلتصاالت الداخلية:
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فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد ال اربـع "اإلتصـاالت الداخليـة" الـذي ينـدرج
تحت المحور األول "التسويق الداخلي" ،حيث تم حساب الوسـط الحسـابي واإلنحـراف المعيـاري والـوزن النسـبي

لكــل فقـرة مــن فقـرات البعــد ومــن ثــم حســاب المتوســط العــام واإلنحـراف المعيــاري والــوزن النســبي للدرجــة الكليــة
للبعــد ،كمــا تــم التحقــق مــن مســاواة متوســطات اإلجابــة علــى فق ـرات البعــد للقيمــة ( )3التــي تعبــر عــن الدرجــة
الحيادية بإستخدام إختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدول رقم ( )25يوضح نتائج التحليل.
جدول رقم ( :)25تحليل فقرات البعد الرابع (اإلتصاالت الداخلية).
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االنحراف المعياري

3

الوزن النسبي

2

قيمة t

1

تقوم إدارة البنك دائما بالتواصل معنا كعاملين.
أحصل دائما بسهولة على المعلومات التي أحتاجها من
اإلدارة أوالزمالء.
تقوم إدارة البنك بتزويدي بالمعلومات بشكل دقيق
وصحيح.
تعتبر اإلتصاالت بيني وبين موظفي باقى اإلدارات فعالة
بشكل جيد.
توفر لي إدارة البنك المعلومات الكافية عن إستراتيجية
البنك وأهدافه.
يعتبر البريد اإللكتروني والنشرات الداخلية قنوات إتصال
فعالة.
أحصل على المعلومات من خالل قنوات اإلتصال الغير
رسمي ( مثال الزمالء) باإلضافة إلى قنوات اإلتصال
الرسمية.
يعزز نظام اإلتصال الداخلي المتبع داخل البنك من تعاملي
كموظف مع العمالء.
تحرص إدارة البنك على تشجيع وتنظيم لقاءات للعاملين
خارج بيئة العمل مثل الرحالت ...إلخ
جميع الفقرات

القيمة اإلحتمالية

م

الفقرات

3.72

1.019

74.42

9.925

0.000

8

3.91

0.864

78.17

14.759

0.000

5

3.91

0.887

78.17

14.371

0.000

5

3.96

0.768

79.19

17.528

0.000

2

3.91

0.825

78.27

15.537

0.000

4

4.16

0.817

83.25

19.972

0.000

1

3.85

0.902

76.95

13.192

0.000

3.93

0.815

78.68

16.088

0.000

3

3.48

1.123

69.54

5.964

0.000

9

7

0.000 17.692 77.41 0.690 3.87

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة "  "0.05ودرجة حرية "  "196تساوي 1.97

وتبــين النتــائج فــي جــدول رقــم ( )25ان أعلــى فقــرة حســب الــوزن النســبي :ه ـي الفق ـرة رقــم ( )6وب ـوزن

نسبي  %83.25وهي أكبر من  ،% 67.9والقيمة اإلحتمالية تساوي ( )0.000وهي أقـل مـن ( )0.05ممـا
يدل على إن البريد اإللكتروني والنشرات الداخلية تعتبر قنوات إتصال فعالة داخل البنوك.

ويرى الباحث أن هـذه النتيجـة تعكـس إهتمـام البنـوك المبحوثـة بتفعيـل وسـائل اإلتصـال الرسـمية والتـي

م ــن بينه ــا البري ــد االلكترون ــى والنشـ ـرات الداخلي ــة ،حي ــث تس ــاعدها ه ــذه القنـ ـوات ف ــي نق ــل األوام ــر والتعليم ــات

للعاملين والحصول علـى تغذيـة راجعـة بخصـوص المشـكالت التـي تـواجهم أثنـاء العمـل ،باالضـافة إلـى معرفـة
حاجات ورغبات العاملين وردود أفعالهم تجاه سياساتها وأهدافها.
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كما تبين النتائج ان أقل فقـرة حسـب الـوزن النسـبي هـي الفقـرة رقـم ( )9وبـوزن نسـبي  %69.54وهـي
أكبــر مــن  ،%67.9والقيمــة اإلحتماليــة تســاوي( (0.000وهــي أقــل مــن ( )0.05مــا يــدل علــى حــرص إدارة

البنوك المبحوثة على تشجيع وتنظيم لقاءات للعاملين خارج بيئة العمل مثل الرحالت ...إلخ.

ويــرى الباحــث أن هــذه النتيجــة تعكــس إهتمــام البنــوك المبحوثــة أيضــا بتفعيــل قن ـوات اإلتصــال الغيــر

رســمية بينهــا وبــين العــاملين ،كتشــجيع وتنظــيم لقــاءات للعــاملين خــارج بيئــة العمــل واإلجتماعــات العامــة فــي
المناســبات االجتماعيــة والدينيــة والتــي تســاعد فــي تســهيل التفاعــل االجتمــاعي بــين العــاملين وتنميــة العالقــات

اإلنسانية بينهم وتساعدهم في الحصول على معلومات إضافية تخص المنظمـة وأهـدافها وسياسـتها واجراءاتهـا
وان كان ذلك االهتمام بدرجة أقل من االهتمام بالقنوات الرسمية.

وبصــفة عامــة يتبــين أن المتوســط الحســابي لجميــع فق ـرات البعــد ال اربــع (اإلتصــاالت الداخليــة) تســاوي

( )3.87وهي أكبر مـن القيمـة المتوسـطة المحايـدة ( ،)3واإلنحـراف المعيـاري يسـاوي  0.690والـوزن النسـبي
يســاوي  %77.41وهــي أكبــر مــن الــوزن النســبي المحايــد  %60وقيمــة  tالمحســوبة تســاوي ) (17.692وهــي

أكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي ) ،(1.97والقيمة اإلحتمالية تسـاوي ( )0.000وهـي أقـل مـن ()0.05
مما يدل على ان اإلتصاالت بين العاملين وباقى اإلدارات تعتبـر فعالـة بشـكل جيـد عنـد مسـتوى داللـة (0,05

=.)α

ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى حــرص البنــوك المبحوثــة لتفعيــل نظــام إتصــاالت بشــكل جيــد مــن أجــل تبــادل

المعلومــات بــين اإلدارة و العــاملين والتنســيق بــين كافــة األقســام والــدوائر ،مــا يجعــل العــاملين علــى علــم ود اريــة
تامة بأهدافها وخططها ،ويجعل اإلدارة على دراية بأي مشاكل قد تواجه العاملين قبل وأثناء تنفيذ تلك الخطـط

وايجاد حلول لها مما يساهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الثقة بين اإلدارة والعاملين لديها.

وتتفق هذه النتائج مع دراسة أبو بكر ( )2015التي أشـارت إلـى إرتفـاع مسـتوى اإلتصـاالت الداخليـة بـين

العاملين داخل بنك أبو ظبي اإلسالمي ،ود ارسـة أبـو عـودة ( )2014وأبـو رحمـة ( )2010التـان أكـدتا إهتمـام
اإلدارة العلي ــا بالتنس ــيق واإلتص ــاالت الداخلي ــة وتش ــر المعلوم ــات التس ــويقية اإلتص ــاالت الداخلي ــة ف ــي ش ــركة

اإلتصــاالت الخلويــة الفلســطينية "ج ـوال" ،ود ارســة  )2014( Rundle-Thiele &Huangالتــي أشــارت دور

اإلتصــاالت الداخليــة فــي تقليــل تبعــات الخلفيــة الثقافيــة للعــاملين وأثــر ذلــك علــى أدائهــم ،ود ارســة لبــد ()2013
التي أشـارت إلـى أهميـة اإلتصـاالت الداخليـة بوصـفها أحـد مكونـات التسـويق الـداخلي ،ود ارسـة صـادق وجاسـم

( )2007التــي أظهــرت إهتمــام اإلدارة بتفعيــل اإلتصــاالت الداخليــة ،ود ارســة الحــاج عبــد والضــمور ()2010
التى أشارت أهمية اإلتصاالت الداخلية بوصفه أحد مكونات التسويق الداخلي بمجموعة اإلتصاالت األردنيـة،

ود ارســة مطــاحن ( )2010التــي أظهــرت أهميــة وجــود شــبكة إتصــاالت فعالــة بــين اإلدارة والعــاملين فــي تطبيــق

المنظم ــات لمفه ــوم التس ــويق ال ــداخلي ،ود ارس ــة ح ــداد وعل ــي ( )2010الت ــي أظه ــرت أهمي ــة دور اإلتص ــاالت
الداخليــة بــين اإلدارة والعــاملين وبــين العــاملين أنفســهم وتفعيــل اإلتصــاالت الخارجيــة مــع العميــل الخــارجي،،
ود ارســة ) Ahmad & etl. (2003التــي أشــارت إلــى أهميــة اإلتصــاالت الداخليــة بوصــفه أحــد أهــم أبعــاد
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إس ــتراتيجية التس ــويق ال ــداخلي ،ود ارس ــة ) Waymer(2012الت ــي أش ــارت إل ــى دور اإلتص ــاالت الداخلي ــة ف ــي
تعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للعمالء.،

ويعزو الباحث سبب ذلك أن المنظمات المبحوثة تتفهم جيدا وجود نظـام إتصـاالت فعـال بشـكل جيـد،

مـا يجعلهـا قـادرة علـى التواصـل مـع العـاملين فيهـا و يجعلهـا دائمـا علـى إطـالع مسـتمر بـأي مشـاكل قـد تواجـه

العاملين وايجاد حلول لها مما يساهم في إستقرارهم و تحسين أدائهم.

واختلفــت نتــائج الد ارســة الحاليــة مــع د ارســة األســدى وأبـو غنــيم ( )2010التــي أشــارت إلــى وجــود مسســتوى

متـدني مــن اإلتصــاالت الداخليــة بــين العـاملين مــا جعــل بيئــة العمــل غيـر مالئمــة ،و د ارســة Coban and
) Percin (2011التي أشارت إلى عدم رضا العاملين في المنظمات السـياحة فـى تركيـا ألنظمـة اإلتصـاالت

المتبعة.
الداخلية ُ

ويعزو الباحث اإلختالف بين نتائج الد ارسـة الحاليـة وهـذه الد ارسـة إلـى إخـتالف مجتمـع الد ارسـة مـن حيـث

المكان الذي تم فيه تطبيق أداة الدراسة واختالف العينة المسـتهدفة و إخـتالف بيئـة العمـل و األنظمـة اإلداريـة
المعمول بها عن بيئة وأنظمة عمل البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة.

البعد الخامس /اإلحتفاظ بالعاملين:

فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الخامس "اإلحتفاظ بالعاملين" الذي يندرج

تحت المحور األول "التسويق الداخلي" ،حيث تم حساب الوسـط الحسـابي واإلنحـراف المعيـاري والـوزن النسـبي

لكــل فقـرة مــن فقـرات البعــد ومــن ثــم حســاب المتوســط العــام واإلنحـراف المعيــاري والــوزن النســبي للدرجــة الكليــة

للبعــد ،كمــا تــم التحقــق مــن مســاواة متوســطات اإلجابــة علــى فق ـرات البعــد للقيمــة ( )3التــي تعبــر عــن الدرجــة
الحيادية بإستخدام إختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدول رقم ( )26يوضح نتائج التحليل.
جدول رقم ( )26تحليل فقرات البعد الخامس (اإلحتفاظ بالعاملين).
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المتوسط الحسابي

5

تحظى شكاوى العاملين باالهتمام الكافى من اإلدارة.
تقوم اإلدارة بإعطاء فرص حقيقية للعاملين لتطوير
مستقبلهم الوظيفي.
تعزز القواعد واإلجراءات التنظيمية في البنك العدالة

االنحراف المعياري

4

الوزن النسبي

3

قيمة t

2

القيمة اإلحتمالية

1

تدرك إدارة البنك ضرورة التعامل مع العاملين كعمالء
داخليين.
تعطي إدارة البنك أولوية كبيرة لرضا العاملين لديها.
تشرك إدارة البنك العاملين في إتخاذ القرارات وتحديد
أهداف وسياسات العمل.
تعتبر إدارة البنك نجاح العاملين أحد معيار نجاحها.

الترتيب

م

الفقرات

3.90

0.931

77.97

13.542

0.000

2

3.75

1.022

75.03

10.315

0.000

6

3.64

1.048

72.89

8.637

0.000

9

3.85

0.971

77.06

12.329

0.000

3

3.78

1.044

75.63

10.510

0.000

5

3.69

1.051

73.71

9.152

0.000

8

3.72

0.963

74.42

10.509

0.000

7

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة اإلحتمالية

9

والمساواة
تعتبر بيئة العمل المحيطة منفحتة وتسودها أجواء الثقة
واإلحترام.
تمتلك إدارة البنك سياسات متميزة بما يتعلق بخدمات
التأمين الصحي والضمان اإلجتماعي ومكآفأه نهاية
الخدمة.
جميع الفقرات

3.83

0.937

76.55

12.392

0.000

4.12

0.836

82.44

18.828

0.000

الترتيب

م

8

الفقرات

4
1

0.000 13.827 76.19 0.822 3.81

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة "  "0.05ودرجة حرية "  "196تساوي 1.97

وتبين النتائج في جدول رقم ( )26ان أعلى فقرة حسب الوزن النسبي هي الفقرة رقم (  )9وبوزن

نسبي %82.44وهي أكبر من  ،% 60والقيمة اإلحتمالية تساوي ( )0.000وهي أقل من ( )0.05وهذا

يشير وجود سياسات متميزة لدى البنوك المبحوثة بما يتعلق بخدمات التأمين الصحي والضمان اإلجتماعي

ومكآفأه نهاية الخدمة.

ويرى الباحث أن هذه النتيجة منطقية ومتوافقة مع النتائج السابقة حيث تعتبر خدمات التأمين الصحى

والضمان اإلجتماعي ومكآفاه نهاية جزء من الحوافز المادية التي تقدمها البنوك المبحوثة للعاملين فيها،
وبالتالى هي تعمل على تلبية رغباتهم وحاجاتهم وهوما يؤثر على إلتزامهم التنظيمي.
كما تبين النتائج أن أقل فقرة حسب الوزن النسبي هي الفقرة رقم ( )3وبوزن نسبي  %72.89وهي أكبر

من  ،% 67.9والقيمة اإلحتمالية تساوي ( )0.000وهي أقل من ( )0.05مما يدل على إن وهذا يشير إلى

البنوك المبحوثة تعمل على إشراك العاملين في إتخاذ القرارات وتحديد أهداف وسياسات العمل.

ويعزو الباحث ذلك إلى أنه و بالرغم من أن البنوك المبحوثة تترك للعاملين فيها حرية إتخاذ بعض

الق اررات التكتيكية التى تحقق سرعة العمل اإلداري و يحقق المرونة اإلدارية ،إال أن إدارة البنوك المبحوثة ال
تحبذ مشاركة كافة العاملين في الق اررات ذات التوجهه اإلستراتيجي بسبب أن وضع السياسات و

اإلستراتيجيات يعتبر حساسا للغاية و ذوو تكلفة مرتفعة و يرتبط بشكل كبير بمصالح العمالء ،كما أنه أحيانا
تكون هذه السياسات و االستراتيجات خاضعة لضوابط و توجيهات سلطة النقد للبنوك والتي قد ال يكون

جميع العاملين على دراية كاملة بها ،وهو ما يجعل إتخاذ مثل هذه الق اررات بيد فئة محددة من العاملين.

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات البعد الخامس (اإلحتفاظ بالعاملين) تساوي

3.81وهي أكبر من القيمة المتوسطة المحايدة ( ،)3واإلنحراف المعياري يساوي ) (0.822والوزن النسبي
يساوي  %76.19وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد  %60وقيمة  tالمحسوبة تساوي ( (13.827وهي
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أكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي  ،1.97والقيمة اإلحتمالية تساوي  0.000وهي أقل من  0.05مما
يدل على ان إدارة البنوك تحرص على اإلحتفاظ بعامليها جيد عند مستوى داللة (.)α= 0,05

ويعزو الباحث ذلك إلى أن البنوك المبحوثة تدرك أهمية الحفاظ على أفضل العاملين لديها؛ إلرتباطه

بتحقيق أهدافها اإلستراتيجية ،وادراكها أن تلبية إحتياجات العاملين يعد أحد أهم العوائق أمام خروجهم منها،
وأن خروج بعض العاملين ذوي الكفاءة العالية قد يخلق في بعض األحيان أزمات ما يؤثر على إنسياب

العمل وتحقيق األهداف ،وأن تحسين جودة حياة العمل ( بيئة العمل المادية والمعنوية) تُعد أحد أهم أعمدة
إلتزام العاملين تجاه منظماتهم.
إتفقت هذه النتيجة مع دراسة ) Ahmad & etl. (2003التي أظهرت إهتمام اإلدارة العليا في عدد

من الشركات الصناعية الماليزية بالعاملين والحفاظ عليهم ،ودراسة أبو رمان و أحمد ( )2012التي أظهرت
إهتمام اإلدارة العليا في الفنادق األردنية بالعاصمة عمان بالعاملين والحفاظ عليهم.

ويعزو الباحث هذا اإلتفاق إلى فهم هذه اإلدارات طبيعة الدور الذي يلعبه العاملين داخل منظماتهم و

فهمها أيضا أن الموارد البشرية هي أغلى موارد يجب على المنظمة الحفاظ عليها و اإلهتمام فيها.

فيما لم تتفق هذه النتائج مع دراسة  )2012) Wymer , et al.التي أشارت إلى عدم رضا العاملين

عن سياسات المنظمات الصحية البرتغالية الخاصة بالحفاظ عليهم ،ودراسة Ahmad and Al-Borie

( )2012التي أظهرت عدم رضا العاملين عن إجرءات االحتفاظ بالعاملين التى تتبعهاالمستشفيات التعليمية

في المملكة العربية السعودية ،ودراسة الروسان ( )2011التي أظهرت أن الجامعات األردنية الخاصة ال

تولى أي إهتمام للحفاظ على العاملين فيها وال زالت بعيدة تماما عن بيئة العمل النموذجية التي تجعل من
أداء األعمال أكثر سالسة وجودة ،ويعزو الباحث ذلك إلى طبيعة عمل الجامعات الخاصة و التى تهتم
بالربحية و تجعلها من أولوياتها في تقوم بخفض تكاليف تشغيلها ألدنى مستوى ممكن من أجل الوصول إلى

أعلى مستوى من الربحية دون النظر إلى أى عوامل أخرى تساهم في تحسين هذه الربحية.

و يعزو الباحث اإلختالف بين نتائج الدراسة الحالية والد ارسة السابقة إلى إختالف مجتمع الدراسة الذي

تم تطبيق أداة الدراسة عليه واختالف خصائص العينة المستهدفة واختالف بيئة العمل واألنظمة اإلدارية
المطبقة فيها عن بيئة وأنظمة عمل البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة.
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تحليل النتائج المتعلقة بالمحور األول (المتغير المستقل) التسويق الداخلي:
يوضح جدول رقم ( )27آراء أفراد عينة الدراسة في أبعاد المحور األول "التسويق الداخلي":
جدول رقم ( )27تحليل أبعاد المحور األول :التسويق الداخلي.
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة اإلحتمالية

الترتيب

األول

إختيار وتعيين العاملين

4.00

0.689

80.14

15.225

0.000

1

الثاني

مكافآت وتحفيز العاملين

3.55

0.806

71.00

16.512

0.000

5

الثالث

تدريب وتطوير العاملين

3.90

0.717

78.16

18.373

0.000

2

الرابع

اإلتصاالت الداخلية

3.87

0.690

77.41

18.195

0.000

3

الخامس

اإلحتفاظ بالعاملين

3.80

0.822

76.19

15.571

0.000

4

3.81

0.633

76.37

13.600

0.000

#

البعد

جميع األبعاد
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وبحســب الجــدول رقــم ( )27فــإن النتــائج تشــير إلــى أن المتوســط الحســابي لجميــع أبعــاد المحــور األول

تســاوي ((3.81

وهــي أكبــر مــن القيمــة المتوســطة المحايــدة ( ،)3واإلنح ـراف المعيــاري يســاوي )،(0.633

والــوزن النســبي يســاوي  %76.37وهــي أكبــر مــن الــوزن النســبي المحايــد  %60وقيمــة  tالمحســوبة تســاوي

) (13.600وهي أكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي ( ،)1.97والقيمة اإلحتمالية تساوي ( )0.000وهـي
أق ــل م ــن ( )0.05مم ــا ي ــدل عل ــى أن إدارة البن ــوك الفلس ــطينية العامل ــة بقط ــاع غـ ـزة تم ــارس سياس ــات وبـ ـرامج
واجراءات التسويق الداخلي بشكل جيد وذلك من وجهه نظر العاملين عند مستوى داللة (.)α= 0,05

ويرى الباحث أن هذه النتيجة تعكس مدى االهتمام الكبير من إدارة البنوك الفلسطينية العاملة بقطـاع غـزة

بالعاملين فيها و يعكس توجهها نحو العميل الداخلي إيمانا منها بأهميـة هـذا العميـل فـي تحقيـق أهـدافها؛ فهـي

تمــارس التســويق الــداخلي بأبعــاده المختلفــة إلكتشــاف حاجاتــه ورغباتــه وتعمــل علــى إشــباعها وص ـوال لكســب

رضاه ،ما يساهم في تحسين أدائها.

وبــالرغم مــن أنهــا تمــارس التســويق الــداخلي بدرجــة جيــدة إال أن هنــاك بعــض سياســات واجـراءات التســويق

الــداخلي التــي تحتــاج للكثيــر مــن التعــديل والتطــوير ،لتغــدو هــذه البنــوك أفضــل وأكثــر تميـ از؛ فوفقــا لجــدول رقــم
( )27فــإن أنظمــة الح ـوافز والمكآفــات تحتــاج إلــى التعــديل والتطــوير حتــى تلب ـي إحيتاجــات وتطلعــات العمــالء
الداخليين.
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وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة أبو عودة ( )2014و التي أشارت إلى موافقة العاملين عـن إجـراءات
التسويق الداخلي التى تطبقها شركة اإلتصاالت الخلوية الفلسطينية "جوال" و بمتوسط حسـابي ( )4.0ود ارسـة

أبو رمان وأحمد ( )2012التي أشارت إلى أن درجة موافقة العاملين على ممارسة الفنادق األردنيـة بالعاصـمة
عمـان جـاءت بدرجـة مرتفعـة و بوسـط حسـابي بلـغ ( ،)3.8ود ارسـة  )2011( Abzari & et alالتـى أشـارت

إلى موافقة المدراء العاملين فى قطاع السياحة في إيران عن إجراءات التسـويق الـداخلي المتبعـة داخـل الفنـادق

اإليرانيــة فــي منطقــة أصــفهان بمتوســط ( ،)3.6و واتفقــت أيضــا مــع د ارســة الروســان ( )2011التــي أشــارت
الجهود التي تبذلها الجامعات األردنية الخاصـة فـي تطبيـق إسـتراتيجات التسـويق الـداخلي ،ود ارسـة الحـاج عبـد
والضمور ( )2010التى أشارت إلى موافقة العاملين في مجموعة اإلتصاالت األردنيـة عـن إجـراءات التسـويق

المتبعة ،و دراسة ) Ahmad & etl. (2003التي أشارت إلى أن شركات الصناعة الماليزية تمـارس
الداخلي ُ
التسويق الداخلي بشكل جيد

فيما تعارضت هذه النتائج مع دراسة  (2012) Ahmad & Al-Borieالتي أظهرت أن موافقـة العـاملين

عل ــى مس ــتوى ممارس ــة المستش ــفيات الس ــعودية للتس ــويق ال ــداخلي ك ــان متوس ــطا و بنس ــبة ( ،)3.237ود ارس ــة
) Coban and Percin (2011التي أشارت إلى أن مستوى تطبيق المنظمات السياحة فى تركيا إلجراءات

التسويق الداخلي كان متدنيا ،ودراسة األسدى وأبو غنيم ( )2010التي أشارت إلى وجود مسستوى متدني من
تطبيق التسويق الداخلي في البنوك العراقية في محافظة النجف بالعراق.
تحليل النتائج المتعلقة بالمحور الثاني "اإللتزام التنظيمي":

فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات المحور الثاني "اإللتزام التنظيمي" ،حيث تم حساب
الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقـرة مـن فقـرات البعـد ومـن ثـم حسـاب المتوسـط العـام
واإلنحـراف المعيـاري والـوزن النسـبي للدرجـة الكليـة للبعـد ،كمــا تـم التحقـق مـن مسـاواة متوسـطات اإلجابـة علــى

فق ـرات البعــد للقيمــة ( )3التــي تعبــر عــن الدرجــة الحياديــة بإســتخدام إختبــار (،)One Sample T-Test
والجدول رقم ( )28يوضح نتائج التحليل.

جدول رقم ( :)28تحليل فقرات المحور الثاني (اإللتزام التنظيمي).

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة اإلحتمالية

الترتيب

أشعر بالرغبة في قضاء ما تبقى من حياتي المهنية في
البنك الذي أعمل به.
أشعر وبجدية بأن مشاكل اللبنك جزء من مشاكلي
الشخصية.

3.85

1.077

76.95

11.046

0.000

12

3.78

0.964

75.53

11.307

0.000

16

3

أشعر بأن زمالء العمل في البنك هم جزء من عائلتى.

4.11

0.778

82.13

19.953

0.000

4

4

أشعر بأنني مرتبط نفسيا بالعمل في البنك.

3.99

0.892

79.80

15.574

0.000

7

م

1
2

الفقرات
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 16أشعر بأن البنك يستحق إخالصي ووالئي له.
 17أشعر بالتزام كبير جدا تجاه زمالئي في البنك.
 18أدين بمقدار كبير لهذا البنك.
جميع الفقرات

المتوسط الحسابي

 9بقائي في البنك اآلن نابع من حاجتي للعمل فيه.
أشعر بالخوف من ترك العمل في البنك لصعوبة
 10الحصول على عمل آخر.
أحد األسباب الرئيسة إلستمراري في العمل في البنك،
 11هوأنه يقدم لي مزايا ال تتوافر في بنوك أخرى.
 12أشعر أن لدي خيارات وفرص محدودة ألن أفكر في ترك
العمل في البنك.
 13أشعر باني ملتزم في البقاء بالعمل في هذا البنك.
 14أشعر من الخطأ مغادرة البنك حاليا ،حتى لوكان األمر
مفيدا لي.
 15سأشعر بالذنب إذا غادرت البنك حاليا.

االنحراف المعياري

8

الوزن النسبي

7

قيمة t

6

يعنى لي هذا البنك قدرا كبيرا من المعاني الشخصية.
ستتأثر أمور كثيرة في حياتي إذا ما قررت ترك العمل
في البنك.
سيكون من الصعب للغاية بالنسبة لي لمغادرة البنك اآلن،
حتى لوتوفرت فرصة أخرى.

القيمة اإلحتمالية

5

أعتقد أنه من السهل أن أرتبط ببنك أخر تماما كما أنا
مرتبط ببنكي الحالي.

الترتيب

م

الفقرات

3.27

1.243

65.38

3.038

0.003

18

3.95

0.888

79.09

15.082

0.000

9

4.13

0.835

82.64

19.034

0.000

2

3.82

1.017

76.45

11.347

0.000

13

3.96

0.853

79.29

15.862

0.000

8

3.91

0.930

78.27

13.789

0.000

10

3.80

0.969

75.94

11.549

0.000

15

3.73

0.997

74.62

10.293

0.000

17

4.12

0.852

82.34

18.395

0.000

3

3.87

0.986

77.36

12.356

0.000

11

3.82

1.037

76.45

11.130

0.000

13

4.04

0.944

80.71

15.393

0.000

6

4.19

0.810

83.86

20.664

0.000

1

4.10

0.969

82.03

15.958

0.000

5

3.96

0.717

79.16

18.760

0.000

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة "  "0.05ودرجة حرية "  "196تساوي 1.97

وتبين النتائج في جدول رقم ( )27ان أعلى فقـرة حسـب الـوزن النسـبي هـي الفقـرة رقـم ( )17وبـوزن نسـبي

 %83.86وهي أكبر من  ،% 60والقيمة اإلحتمالية تساوي ( )0.000وهي أقل من ( )0.05مما يدل على

أن هناك شعور مرتفع من أفراد العينة المبحوثة بالتزام كبير جدا تجاه زمالئهم في البنك.

ويعزو الباحث ذلك إلى نمو وتطور العالقات الشخصية بين أفراد العينة المبحوثة مع زمالئهم في لتصبح

أقرب إلى العالقات الصداقة واألسرية وهوما يعكس هذا اإللتزام تجاههم.

كما تبين النتائج ان أقل فقرة حسب الوزن النسبي هي الفقرة رقـم ( )5وبـوزن نسـبي  %65.38وهـي أكبـر

مــن  ،% 60والقيمــة اإلحتماليــة تســاوي ) (0.003وهــي أقــل مــن ( )0.05ممــا يــدل علــى أن إســتجابة العينــة

المبحوثة محايدة فيما يتعلق باالرتباط ببنك آخر تماما كماهي مرتبطها ببنكها الحالي.
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ويعــزو الباحــث ذلــك الحيــاد أن لــدى العينــة المبحوثــة مســتوى رغبــة كبيــر فــي اإلســتمرار فــي العمــل الحــالى
نظر إلرتفاع التكلفة المادية وغيـر الماديـة لتـرك العمـل الحـالى هـذا باإلضـافة إلـى إكتسـابهم العديـد مـن الفوائـد
ا
والم ازيــا مــن عملهــم الحــالي ،لكــن وب ـرأى الباحــث فإنــه حــال تــوفر فرصــة أخــرى بمكاســب وم ازيــا أفضــل وأمــان
وظيفي أعلى فإن العاملين لديهم إستعداد لتحمل هذه التكاليف والمغامرة بتـرك العمـل الحـالي ،ويعتبـر الباحـث

هــذا األمــر طبيعيــا فاالنســان يســعى دائمــا لتطــوير ذاتــه مهنيــا واجتماعيــا بمــا يخــدم أهدافــه ويحقــق تطلعاتــه

فالحاجة إلى تحقيق الذات هدف مشروع لجميع البشر.

وبص ــفة عام ــة يتب ــين أن المتوس ــط الحس ــابي لجمي ــع فقـ ـرات المح ــور الث ــاني (اإللتـ ـزام التنظيم ــي) تس ــاوي

3.96وهــي أكبــر مــن القيمــة المتوســطة المحايــدة ( ،)3واإلنح ـراف المعيــاري يســاوي  0.717والــوزن النســبي
يساوي  %79.16وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد "  " %60وقيمة  tالمحسوبة تسـاوي  18.760وهـي

أكبر مـن قيمـة  tالجدوليـة والتـي تسـاوي  ،1.97والقيمـة اإلحتماليـة تسـاوي  0.000وهـي أقـل مـن  0.05ممـا
يدل على أن هناك إلتزام تنظيمـي بدرجـة عاليـة مـن قبـل العـاملين فـي البنـوك العاملـة بقطـاع غـزة عنـد مسـتوى

داللة (.)α= 0,05

وهذا يتفق مع دراسة (حنونة )2006 ،التي أشارت إلى وجود مستوى إلتزام تنظيمي مرتفع لدى العـاملين

فــي الجامعــات الفلســطينية ،ود ارســة فــارس ( )2014ود ارســة األغــا وحجــاج ( )2014التــي أشــارت إلــى وجــود
مستوى إلتزام تنظيمي مرتفع لدى العاملين فـي جامعـة األزهـر بغـزة ،ود ارسـة أبـو جيـاب ( )2014التـي أشـارت
إلـ ــى وج ـ ــود مسـ ــتوى مرتف ـ ــع مـ ــن اإللتــ ـزام التنظيمـ ــي ل ـ ــدى عناصـ ــر األجه ـ ـزة األمنيـ ــة بقط ـ ــاع غ ـ ـزة ،ود ارسـ ـ ـة

طمـوس( )2015التـي أظهـرت وجـود مســتوى إلتـزام تنظيمـي مرتفـع لـدى العــاملين فـي الهيئـات المحليـة الكبــري
بقطاع غزة ،ويرى الباحث تقارب هذه النتائج كون هذه الد ارسـات أُجريـت علـى منظمـات تتبـع القطـاع الخـاص

بقط ــاع غـ ـزة وف ــى فت ــرات متقارب ــة ،ك ــذلك فـ ــإن الظ ــروف السياس ــية م ــن إنقس ــام سياس ــي واح ــتالل والظـ ــروف
اإلقتصادية المتمثلة في إرتفاع مستوى البطالة وزيادة نسبة الفقر والتي يمر بها قطاع غزة تجعل من الصـعب
على العاملين المفاضلة بين عدد من الوظائف المتاحة.

واتفقت أيضا مع دراسة خيري الدين والنجار( )2011التي أشارت إلى وجود مستوى إلتزام تنظيمي مرتفـع

لدى العـاملين فـي المنظمـة العامـة للضـمان االجتمـاعي فـي األردن ،ود ارسـة ) (Nguyen et,al ,2014التـي
أشارت إلى وجود مستوى إلتزام تنظيمي مرتفع لدى العاملين في البنوك في فيتنام.

واختلفــت نتــائج هــذه الد ارســة مــع د ارســة حلــس ( )2012التــي أشــارت إلــى وجــود مســتوى إلت ـزام تنظيمــي

منخفض لدى العاملين في الوظائف اإلشرافية في بلدية غزة ،ودراسة عبد الحسـين ( )2014التـي أشـارت إلـى

وجود مستوى إلتزام تنظيمي متوسط لدى العاملين في الهيئة العامة للسدود والخزانات العراقية ،واختلفـت أيضـا

مع دراسة ) Abdallah & Ramay (2012التي أشـارت إلـى وجـود مسـتوى مـنخفض مـن اإللتـزام التنظيمـي
للعاملين في البنوك الباكستنية ود ارسـة  )2008( Çelikالتـي أشـارات إلـى إنخفـاض مسـتوى اإللتـزام التنظيمـي
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للعـاملين فـي مكتـب الضـرائب فـي تركيـا ,ود ارسـة ( )Demirel & Yücel, 2013التـي أشـارت إلـى إنخفـاض
مستوى اإللتزام التنظيمي للعاملين في عدد من الشركات الصناعية في تركيا.

ويعـزو الباحـث اإلخــتالف بـين نتـائج الد ارســة الحاليـة والد ارسـات الســابقة إلـى إخـتالف مجتمــع الد ارسـة مــن

حيث األماكن التي تم تطبيق أداة الدراسة عليها أو إخـتالف فـي خصـائص العينـة المسـتهدفة واخـتالف بيئـات

العمل واألنظمة اإلدارية المطبقة فيها عن بيئة وأنظمة عمل البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة.

ثالثاً :إختبار ومناقشة فرضيات الدراسة:
 -1الفرضية الرئيسية األولى:

تهــدف هــذه الد ارســة إلختبــار الفرضــية الرئيســية األول ـى والتــي تــنص عل ـى " توجــد عالقــة ذات داللــة

إحصائية عنـد مسـتوى داللـة بـين التسـويق الـداخلي (إختيـار وتعيـين العـاملين ،مكافـآت وتحفيـز العـاملين،
تــدريب وتطــوير العــاملين ،اإلتصــاالت الداخليــة ،سياســة الحفــاظ علــى العــاملين) واإللت ـزام التنظيمــي لــدى

العاملين في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة ".

ويتفــرع مــن هــذه الفرضــية خمــس فرضــيات فرعيــة ،تــم التحقــق مــن صــحتها مــن خــالل حســاب معامــل

إرتبــاط بيرس ــون لقي ــاس العالقــة ب ــين أبع ــاد المحــور األول "التس ــويق ال ــداخلي" وأبعــاد المح ــور الث ــاني "اإللتــزام
التنظيمــي " ،حيــث تــم إحصــائيا إختبــار الفرضــية التــي تفتــرض وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية ،وتــم الحكــم
علــى نتيجــة اإلختبــار بنــاء علــى قيمــة مســتوى الداللــة المحســوبة لإلختبــار ( )Sigحيــث تــم التوصــل لصــحة

الفرضية وقبولها.

 -بالنسبة للفرضية الفرعية األولى:

"توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α= 0,05بين إختيار وتعيين العاملين واإللتزام التنظيمي

لدى العاملين في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة"

جدول رقم ( :)29إختبار العالقة بين بعد إختيار وتعيين العاملين وااللتزام التنظيمي.

البعد
إختيار وتعيين العاملين

اإللتزام التنظيمي
معامل ارتباط بيرسون

R= 0.445

معامل الداللة ()Sig

Sig= 0.000

عدد اإلستجابات ()N

N= 197

قام الباحث بإستخدام إختبار بيرسون إليجاد العالقة بين إختيار وتعيين العاملين واإللتزام التنظيمي
لدى العاملين في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة عند مستوى داللة ( )α= 0,05وتبين النتائج في

جدول رقم ( )29أن قيمة معامل اإلرتباط يساوي ( ،)R= 0.445والقيمة اإلحتمالية تساوي ( ) 0.000وهي
أقل من ( )0.05مما يدل على وجود عالقة إرتباطية طردية متوسطة بين سياسة إختيار وتعيين العاملين

واإللتزام التنظيمي لدى العاملين في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة عند مستوى داللة (. )α= 0,05
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أي أنه كلما حسنت البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة من سياساتها الخاصة بإختيار و تعيين العاملين

كلما أدى ذلك لرفع مستوى اإللتزام التنظيمي للعاملين فيها .

ويعزو الباحث ذلك إلى عمق الترابط بين أهداف العينة المبحوثة وأهداف البنوك محل الدراسة في

إطار ما تحققه سياسات اإلختيار و التعيين الفعالة من مصلحة لهذه البنوك وهو ما ينعكس على مصلحة
العاملين فيها ،ويرى الباحث أيضا أن هذه النتيجة تعبر عن الدور الكبير الذي تلعبه سياسات اإلختيار و

التعيين في زيادة القبول في قيم و أهداف البنوك و العمل على تحقيقها.

وهذا يتفق مع دراسة  )2011( Abzari & et alالتى أشارت إلى وجود عالقة طردية موجبة بين

كل من إختيار و تعيين العاملين و اإللتزام التنظيمي لهم من وجهه نظر المدراء العاملين فى قطاع السياحة

في إيران ،و كذلك دراسة الصباغ ( )2005التى توصلت إلى وجود عالقة إرتباطية طردية بين كل من
تعيين العاملين و تعزيز اإللتزام التنظيمي لهم في المؤسسة اإلماراتية لإلتصاالت و إتفقت أيضا مع دراسة

 (2012) Ahmad & Al-Borieالتي أظهرت وجود عالقة طردية متوسطة بين كل من إختيار وتعيين
العاملين في المستشفيات السعودية ووالئهم التنظيمي.

من جهة أُخرى تعارضت هذه النتيجة مع دراسة أبو رمان و أحمد ( )2012التى أشارت إلى عدم

وجود إرتباط بين سياسة االختيار و التعيين و اإللتزام التنظيمي للعاملين في الفنادق األردنية.

وبذلك يكون الباحث قد أجاب على التساؤل الفرعي األول للدراسة "هل توجد عالقة بين سياسة اإلختيار

والتعيين واإللتزام التنظيمي لدى العاملين في في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة ؟"
 -بالنسبة للفرضية الفرعية الثانية:

"توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α= 0,05بين نظام مكافآت وتحفيز العاملين واإللتزام
التنظيمي لدى العاملين في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة".

جدول رقم ( :)30إختبار العالقة بين بعد نظام مكافآت وتحفيز العاملين وااللتزام التنظيمي.

البعد
نظام مكافآت وتحفيز
العاملين

اإللتزام التنظيمي
معامل ارتباط بيرسون

R= 0. 421

معامل الداللة ()Sig

Sig= 0.000

عدد اإلستجابات ()N

N= 197

قام الباحث بإستخدام إختبار بيرسون إليجاد العالقة بين نظام مكافآت وتحفيز العاملين واإللتزام

التنظيمي لدى العاملين اإلداريين في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة عند مستوى داللة ()α = 0,05
وتبين النتائج في جدول رقم ( )30أن قيمة معامل اإلرتباط يساوي ( ،)0.421والقيمة اإلحتمالية تساوي

( )0.000وهي أقل من ( )0.05مما يدل على وجود عالقة إرتباطية طردية متوسطة بين نظام مكافآت

وتحفيز العاملين واإللتزام التنظيمي لدى العاملين اإلداريين في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة عند
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مستوى داللة ( ،)α = 0,05أي أنه كلما تحسن نظام مكآفات وتحفيز العاملين المطبق في البنوك الفلسطينية
العاملة بقطاع غزة أدى ذلك إلى رفع مستوى اإللتزام التنظيمي لدى العاملين فيها عند مستوى داللة (0,05
= .)α

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن حصول العاملين على الحوافز يشعرهم بمدى أهميتهم و إسهامهم

في البنك الذي يعملون فيه باإلضافة إلى شعورهم بالرضا عن تقدير المنظمة لهم وهو ما يساهم فى زيادة

إلتزامهم التنظيمي ،كذلك فإن حصولهم على المكآفات يساهم فى زيادة إستقرارهم الوظيفي الذى يزيد الرغبة
لديهم للبقاء واإلستمرار في العمل.

وهذا يتفق مع دراسة  )2011( Abzari &et alعالقة بين كل من مكآفات و تحفيز العاملين و

اإللتزام التنظيمي لهم من وجهه نظر المدراء العاملين فى قطاع السياحة في إيران ،و يتفق أيضا مع دراسة

الصباغ ( )2005التى توصلت إلى وجود عالقة إرتباطية بين كل من مكآفات و تحفيز العاملين وتعزيز
اإللتزام التنظيمي لهم في المؤسسة اإلماراتية لإلتصاالت ،و يتفق مع دراسة أبو رمان و أحمد ( )2012التي
أشارت إلى وجود إرتباط إيجابي بين مكآفات و حوافز العاملين و تعزيز إلتزامهم التنظيمي تجاه الفنادق التي

يعملون بها ،ودراسة  (2012) Ahmad & Al-Borieالتي أظهرت وجود عالقة طردية متوسطة بين كل
من حوافز و مكآفات العاملين في المستشفيات السعودية و والئهم التنظيمي ،ودراسة أبو سنينة ( )2013التى

توصلت إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التحفيز وتحقيق اإللتزام التنظيمي ،ودراسة Coban and
) Percin (2011التى أشارت إلى أنه كلما تحسن نظام مكآفات العاملين كلما إزداد مستوى اإللتزام
التنظيمي لديهم.

وبذلك يكون الباحث قد أجاب على التساؤل الفرعي الثاني للدراسة "هل توجد عالقة بين نظام مكآفات وتحفيز
العاملين واإللتزام التنظيمي للعاملين في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة ؟"
 -بالنسبة للفرضية الفرعية الثالثة:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α= 0,05بين تطوير وتدريب العاملين واإللتزام التنظيمي

لدى العاملين اإلداريين في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة.

جدول رقم ( :)31إختبار العالقة بين بعد تدريب وتطوير العاملين وااللتزام التنظيمي.

البعد
تدريب وتطوير العاملين

اإللتزام التنظيمي
معامل ارتباط بيرسون

R= 0. 523

معامل الداللة ()Sig

Sig= 0.000

عدد اإلستجابات ()N

N= 197

قام الباحث بإستخدام إختبار بيرسون إليجـاد العالقـة بـين تطـوير وتـدريب العـاملين واإللتـزام التنظيمـي

لدى العاملين اإلداريين في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة عند مستوى داللة ( )α= 0,05وتبين النتائج
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في جدول رقم ( )31أن قيمة معامل اإلرتباط يساوي  ،0.523والقيمة اإلحتمالية تساوي ( )0.000وهـي أقـل
مـن ( )0.05ممـا يــدل علـى وجــود عالقـة إرتباطيةةة طرديةةة متوسةةطة بــين تطـوير وتــدريب العـاملين واإللتـزام
التنظيمــي للعــاملين فــي البنــوك الفلســطينية العاملــة بقطــاع غـزة عنــد مســتوى داللــة ( ،)α= 0,05أي أنــه كلمــا

إرتفــع مســتوى تــدريب وتطــوير العــاملين فــي البنــوك الفلســطينية العاملــة بقطــاع غ ـزة أدى لرفــع مســتوى اإللت ـزام
التنظيمي للعاملين فيها عند مستوى داللة (.)α= 0,05

ويفســر الباحــث ذلــك بــأن المبحــوثين يــدركون قيم ــة تــوفير البنــوك فــرص تدريبيــة وتطويريــة لهــم ف ــي
المجاالت التـي تقـع ضـمن دائـرة إهتمامـاتهم؛ هـذا اإلدراك يـنعكس علـى شـعورهم باإلنتمـاء للمنظمـة و إلتـزامهم

التنظيمي.

وهذا يتفق مع دراسة  )2011( Abzari &et alالتى أشارت إلى وجود عالقـة إرتباطيـة طرديـة بـين

كـل مـن تــدريب العـاملين و بـين اإللتـزام التنظيمـي لهـم ،ود ارســة الصـباغ ( )2005أشـارت الــى ووجـود عالقــة
إرتباطيــة بــين تــدريب و تطــوير العــاملين ويــن اإللت ـزام اإلســتمراري و العــاطفى لهــم ،ود ارســة أب ـو رمــان وأحمــد

( )2012التى أشارت إلى وجود أثر إيجـابي للتـدريب و التطـوير علـى اإللتـزام التنظيمـي للعـاملين فـى الفنـادق
األردنيـة ،ود ارسـة  (2012) Ahmad & Al-Borieالتـي أشـارت إلـى أن بعـد التـدريب و التطـوير كـان أكثـر
أبع ــاد التس ــويق ال ــداخلي ت ــأثي ار ف ــي تحقي ــق اإللتـ ـزام التنظيم ــي للع ــاملين ف ــي المستفش ــيات التعليمي ــة الس ــعودية،
ودراسة الشوابكة ( )2010التى أشارت إلى وجود أثـر لتـدريب العـاملين فـي تحقيـق اإللتـزام التنظيمـي للعـاملين

ف ــي أمان ــة عم ــان الكب ــرى ،ود ارس ــة  )2014( Tasiالت ــى أش ــارت إل ــى وج ــود عالق ــة ب ــين التط ــوير و اإللتـ ـزام
التنظيمي ،واختلفت مع أبو سنينة ( )2013التي أشارت إلـى عـدم وجـود أى داللـة بـين التـدريب و التطـوير و
االلتزام التنظيمي.

وبــذلك يكــون الباحــث قــد أجــاب علــى التســاؤل الفرعــي الثالــث للد ارســة "هــل توجــد عالقــة بــين تــدريب وتطــوير

العاملين واإللتزام التنظيمي لدى العاملين في في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة ؟"
 -بالنسبة للفرضية الفرعية الرابعة:

توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ( )α= 0,05بــين اإلتصــاالت الداخليــة واإللتـزام التنظيمــي

لدى العاملين اإلداريين في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة.

جدول رقم ( :)32إختبار العالقة بين بعد اإلتصاالت الداخلية وااللتزام التنظيمي.

البعد
اإلتصاالت الداخلية

اإللتزام التنظيمي
معامل ارتباط بيرسون

R= 0. 608

معامل الداللة ()Sig

Sig= 0.000

عدد اإلستجابات ()N

N= 197
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تم إستخدام إختبار بيرسون إليجاد العالقـة بـين اإلتصـاالت الداخليـة واإللتـزام التنظيمـي لـدى العـاملين
اإلداريين في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة عنـد مسـتوى داللـة ( )α = 0,05وتبـين النتـائج فـي جـدول
رقــم ( )32أن قيمــة معامــل اإلرتبــاط يســاوي ( ،)0.608والقيمــة اإلحتماليــة تســاوي ( )0.000وهــي أقــل مــن

( )0.05مما يدل على وجود عالقة إرتباطية طردية متوسطة بين اإلتصاالت الداخلية واإللتزام التنظيمي لدى
العــاملين فــي البنــوك الفلســطينية العاملــة بقطــاع غ ـزة عنــد مســتوى داللــة ( ،)α = 0,05أي أنــه كلمــا إرتفــع

مستوى اإلتصاالت الداخلية بين العاملين في البنوك الفلسـطينية العاملـة بقطـاع غـزة أدى لرفـع مسـتوى اإللتـزام
التنظيمي للعاملين فيها عند مستوى داللة (.)α = 0,05
ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى أن اإلتصــاالت الداخليــة ســبب رئيســي فــي زيــادة العالقــات الرســمية وغيــر
الرســمية بــين العــاملين ومــدرائهم وهــو مــا يــؤثر علــى إلت ـزامهم التنظيمــي ،فوجــود مســتوى عــال مــن اإلتصــاالت

الداخلية بين اإلدراة و العاملين يعزز شعور هؤالء العاملين بعضوية المنظمة واإلنتماء إليها.

وهذا يتفق مع دراسة  )2011( Abzari & et alالتـي أشـارت إلـى وجـود عالقـة طرديـة موجبـة بـين

اإلتصــاالت الداخليــة كأحــد أبعــاد التســويق الــداخلي و مســتوى اإللت ـزام التنظيمــي للعــاملين ،ود ارســة أب ـو ســنينة

( )2013الت ــي أش ــارت إل ــى وج ــود عالق ــة ب ــين مس ــتوى اإلتص ــاالت الداخلي ــة و اإللتـ ـزام التنظيم ــي ،ود ارس ــة
) Coban and Percin (2011التـى أشـارت إلـى وجـود عالقـة إرتباطيـة طرديـة بـين وجـود نظـام إتصـاالت

داخلــي فعــال و كــل مــن اإللت ـزام الشــعوري و المعيــاري للعــاملين فــي فنــادق خمــس و أربــع نجــوم فــي مقاطعــة
كبادوكيا في تركيا ،ودراسة الشوابكة ( )2010التى أشارت إلى وجود أثر كبير لبعد نشر اإلتصاالت الداخلية
فى تحقيق اإللتزام التنظيمي للعاملين فى أمانة عمان الكبرى.

وبذلك يكون الباحث قد أجاب على التساؤل الفرعي الرابع للدراسة " هل توجد عالقة بـين اإلتصـاالت الداخليـة
واإللتزام التنظيمي لدى العاملين في في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة ؟"
 -بالنسبة للفرضية الفرعية الخامسة:

توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ( )α= 0,05بــين سياســة الحفــاظ علــى العــاملين واإللتـزام

التنظيمي لدى العاملين اإلداريين في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة.

جدول رقم ( :)33إختبار العالقة بين بعد الحفاظ على العاملين وااللتزام التنظيمي.

البعد
الحفاظ على العاملين

اإللتزام التنظيمي
معامل ارتباط بيرسون

R= 0. 531

معامل الداللة ()Sig

Sig= 0.000

عدد اإلستجابات ()N

N= 197

ق ــام الباح ــث بإس ــتخدام إختب ــار بيرس ــون إليج ــاد العالق ــة ب ــين سياس ــة الحف ــاظ عل ــى الع ــاملين واإللتــزام

التنظيمــي لــدى العــاملين فــي البنــوك الفلســطينية العاملــة بقطــاع غ ـزة عنــد مســتوى داللــة ( )α= 0,05وتبــين
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النتائج في جدول رقم ( )33أن قيمة معامل اإلرتباط يسـاوي  ،0.531والقيمـة اإلحتماليـة تسـاوي  0.00وهـي
أقل من  0.05مما يدل على وجود عالقة إرتباط طردية بين سياسة الحفاظ علـى العـاملين واإللتـزام التنظيمـي

لــدى العــاملين فــي البنــوك الفلســطينية العاملــة بقطــاع غـزة ،أي أن كلمــا تحســنت سياســة الحفــاظ علــى العــاملين
المتبعة في البنوك الفلسطينية إرتفع مستوى اإللتزام التنظيمي للعاملين فيها عند مستوى داللة (.)α= 0,05

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى إدراك البنـوك أهميـة إحتفاظهـا بالعـاملين فيهـا ،فهـي بـذلت الجهـود فـي

إختــارهم و تعييــنهم و تــدريبهم و إكســابهم الخب ـرات المختلفــة ،وعليــه فهــي ال تريــد خســارة إســتمثاراتها فــي هــذا
الجانب؛ فهي تبذل جهود للحفاظ عليهم و تقـديم الـدعم لهـم ،وهـذه الجهـود بكـل تأكيـد تلقـى رضـا مـن العـاملين
طالمــا أنهــا تلبــى تطلعــاتهم و إحتياجــاتهم مــا يجعلهــم يعملــون علــى رد الجميــل لمنظمــاتهم مــن خــالل إلت ـزامهم
بالعمل على تحقيق اهدافها والتزامهم بعدم مغادرتها .

وهـذا يتفـق مـع د ارســة  )2011( Abzari &et alالتـي أشــارت إلـى وجـود عالقــة إرتباطيـة بـين مــا

تبذله الفنادق في إيران للحفاظ على العاملين فيها والتزامهم التنظيمي ،وهو مـا أكدتـه أيضـا ود ارسـة أبـو رمـان

وأحمــد ( )2012التــى أظهــرت أن سياســة الحفــاظ علــى العــاملين كانــت األكثــر تــأثي ار فــي إلت ـزامهم التنظيمــي،
ودراسة  (2012) Ahmad & Al-Borieالتي أشـارت إلـى أنـه كلمـا تحسـنت سياسـة الحفـاظ علـى العـاملين
التى تتبعها إدارة المستشفيات السعودية أدى ذلك إلى تحسين مستوى اإللتزام التنظيمـي للعـاملين فيهـا ،ود ارسـة
 )2011( Cobein & Percinالتـي أشـارت إلـى وجـود عالقـة إرتباطيـة بـين سياسـات اإلحتفـاظ بالعـاملين و

مكونات االلتزام التنظيمي للعاملين فنادق خمس وأربع نجوم في تركيا.
وبــذلك يكــون الباحــث قــد أجــاب علــى التســاؤل الفرعــي الخــامس للد ارســة " هــل توجــد عالقــة بــين

سياسة اإلحتفاظ بالعاملين والتعيين واإللتزام التنظيمي لدى العاملين فـي فـي البنـوك الفلسـطينية العاملـة بقطـاع
غزة ؟"

و بشكل عام فإن الجدول رقم ( )34يوضح نتائج إختبار وجود عالقة بـين المتغيـر المسـتقل التسـويق

الداخلي بأبعاده والمتغير التابع المتمثل في "اإللتزام التنظيمي".
جدول رقم ( :)34نتائج إختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية ذات العالقة بها

المتغيرات المستقلة

المتغير التابع "اإللتزام التنظيمي"
عدد اإلجابات

معامل ارتباط بيرسون

مستوى الداللة

إختيار وتعيين العاملين

197

0.445

0.000

المكآفات والحوافز

197

0.421

0.000

تدريب وتطوير العاملين

197

0.523

0.000

اإلتصاالت الداخلية

197

0.608

0.000

()n
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()r

()Sig.

سياسة اإلحتفاظ بالعاملين

المحور األول ككل "التسويق الداخلي"

197

0.531

0.000

197

0.603

0.000

قـام الباحـث بإسـتخدام إختبـار بيرسـون إليجـاد العالقــة بـين التسـويق الـداخلي ككـل واإللتـزام التنظيمــي

في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة عنـد مسـتوى داللـة ( )α= 0,05وتبـين النتـائج فـي جـدول رقـم ()28

أن قيمة معامل اإلرتباط يساوي  ،0.603والقيمة اإلحتمالية تساوي  0.00وهي أقل من  0.05مما يدل على
وجــود عالقــة إرتبــاط طرديــة بــين التســويق الــداخلي واإللت ـزام التنظيمــي لــدى العــاملين فــي البنــوك الفلســطينية

العاملة بقطاع غزة ،أي أن زيادة مستوى ممارسة البنوك الفلسطينية العاملة للتسـويق الـداخلي بأبعـاده المختلفـة
يؤدي إلى رفع مستوى اإللتزام التنظيمي للعاملين فيهاعند مستوى داللة (. )α= 0,05

و يعزو الباحث وجود هذه العالقـة إلـى أن قيـام البنـوك بإتبـاع سياسـة إختيـار وتعيـين جيـدة ،و قيامهـا

بتــدريب عامليهــا بشــكل فعــال ،و تقــديمها ألنظمــة حـوافز مكافــأة عادلــة ،و تتفاعــل بشــكل إيجــابي مــع العــاملين

وتبذل جهودا حثيثة في الحفاظ عليهم وذلك في إطار رؤيتها و رسالتها وأهدافها ،فإن هذا كلـه يزيـد مـن تعلـق

العاملين عاطفيا بها تقدي ار منهم لهذه الجهود و إلدراكهـم حجـم اإلسـتثمار الـذي تبذلـه المنظمـة فـى سـبيل تلبيـة
إحتياجــاتهم واحساســهم بــأن المنظمــة تضــع إحتياجــاتهم علــى ُســلم أولوياتهــا مــا يجعلهــم فخــورين باإلنتمــاء لهــا
ومستعدين لبذل كافة الجهود الممكنة في سبيل تحقيق أهدافها والبقاء فيها أكثر فترة ممكنة.
واتفقت هذه النتيجة مـع د ارسـة  )2014( Tsaiالتـي أشـارت إلـى وجـود عالقـة بـين كـل مـن التسـويق

الــداخلي و اإللت ـ ازم التنظيمــي فــي المستشــفيات تــايوان ،ود ارســة  )2012( Ahmad and Al-Borieالتــى
أشارت إلى وجود عالقة إرتباطية طردية موجبة بين كل من التسويق الداخلي واإللتزام التنظيمي بـين العـاملين

في المستشفيات التعليمية السعودية ،ودراسة أبو سنينة ( )2013التي أشارت إلى أن تطبيق التسويق الـداخلي
بأبعــاده فــي المستشــفيات االردنيــة الخاصــة يــؤثر تحقيــق االلت ـزام التنظيمــي للممرضــين ،و د ارســة أبــو رمــان و

أحم ــد ( )2012الت ــي بين ــت م ــدى أهمي ــة الـ ـربط ب ــين أبع ــاد التس ــويق ال ــداخلي واإللتـ ـزام التنظيم ــي وبلغ ــت ق ــوة
االرتباط بينهما (.)%65,4

(وبصــفة عامــة يكــون الباحــث قــد أجــاب علــى التســاؤل الــرئيس للدراســة " مــا هــي العالقــة بــين التســويق

الداخلي واإللتزام التنظيمي لدى العـاملين فـي البنـوك الفلسـطينية العاملـة بقطـاع غـزة ؟" كمـا تمكـن الباحـث
من تحقيق الهدف األول للدراسة فيما يخص هذه العالقة).
 -2الفرضية الرئيسية الثانية:

ته ــدف ه ــذه الد ارس ــة إلختب ــار الفرض ــية الرئيسـ ـي الث ــاني والت ــي ت ــنص عل ــى "توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة

إحصــائية عنــد مســتوى ( )α= 0,05ب ــين متوســط إســتجابات المبحــوثين ح ــول التســويق الــداخلي فــي البن ــوك
الفلســطينية العاملــة بقطــاع غ ـزة تُعــزى للمتغي ـرات الشخصــية (الجــنس ،العمــر ،المؤهــل العلمــي ،عــدد ســنوات
الخب ـرة ،المســمى الــوظيفي) ،وللتحقــق مــن صــحة هــذه الفرضــية تــم إســتخدام إختبــار ( )Tفــي حــاالت العينتــين
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المستقلتين إلختبار الفروق التي تُعزى لمتغير الجنس ،بينما تم إستخدام إختبار تحليل التباين األحادي ( One
 )way ANOVAإلختبار الفروق التي تُعزى للمتغيرات األخرى التي تتكـون مـن أكثـر مـن مجمـوعتين ،وفيمـا
يلي إختبار الفرضية الرئيسية الثانية وفقا للمتغيرات الشخصية كال على حدة.
 -بالنسبة لمتغير الجنس:

قام الباحث بإستخدام إختبار  T-testإلختبار الفروق بين متوسطات إستجابات المبحوثين حول التسويق

الداخلي في البنوك الفلسطينية العاملـة بقطـاع غـزة تُعـزى إلـى متغيـر الجـنس عنـد مسـتوى داللـة (،)α≤ 0,05
والنتائج مبينة في جدول رقم ( )35والذي يبين أن القيمة اإلحتمالية لمحاور التسويق الداخلي تسـاوي 0.969
وهــي أكبــر مــن  0.05ممــا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق بــين متوســطات إســتجابات المبحــوثين حــول التســويق

الداخلي في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة تُعزى إلى متغير الجنس عند مستوى (.)α≤ 0,05

جدول رقم ( )35نتائج إختبار  tللفروق بين متوسطات إستجابات المبحوثين حول التسويق الداخلي في البنوك الفلسطينية العاملة
بقطاع غزة تُعزى إلى متغير الجنس.

المحور

اإلختيار والتعيين

مكافآت وتحفيز العاملين

تدريب وتطوير العاملين

اإلتصاالت الداخلية

اإلحتفاظ بالعاملين

التسويق الداخلي

النوع
ذكر
انثى
ذكر
انثى
ذكر
انثى
ذكر
انثى
ذكر
انثى
ذكر
انثى

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

136

4.012

0.738

61

3.995

0.572

136

3.599

0.821

61

3.441

0.767

136

3.903

0.755

61

3.918

0.629

136

3.829

0.724

61

3.962

0.604

136

3.801

0.841

61

3.827

0.783

136

3.817

0.657

61

3.821

0.579

العدد
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قيمة t
0.166

1.280

-0.132

-1.247

-0.201

-.039

القيمة
اإلحتمالية
0.868

0.202

0.895

0.214

0.841

0.969

قيمة  tالجدولية عند درجة حرية " "195ومستوى داللة  0.05تساوي1.97

ويعزو الباحث ذلك إلى مدى أهمية متغير الدراسة للعاملين من الجنسين على حد السواء لما له أثر على

شعورهم باالستقرار واألمان الوظيفي ،كذلك فإن خضوع العاملين من الجنسين لنفس نظام وظروف العمل
والعبئ الوظيفي جعل وجهة نظرهم متقاربة حول هذا المتغير.

و تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة أبو عودة ( )2014و دراسة أبو رحمة ( )2010اللتان أظهرتا عدم

وجود فروقات في متوسطات إستجابات المبحوثين حول التسويق الداخلى تعزى لمتغير الجنس للعاملين فى
شركة اإلتصاالت الفلسطينية الخلوية "جوال" ،ودراسة الحاج عبد والضمور ( )2010التى أشارت إلى عدم
وجود إختالفات في إستجابات العاملين الذكور و اإلناث في مجموعة اإلتصاالت األردنية لمفهوم التسويق

الداخلي.

فيما لم تتفق مع نتيجة زعرب ( )2016التي أظهرت وجود فروقات في متوسطات إستجابات المبحوثين

حول التسويق الداخلى تُعزى لمتغير الجنس للعاملين في المؤسسات األكاديمية الفلسطينية ،ودراسة مطاحن
( )2010التى أشارت إلى وجود فروقات في إستجابات المبحوثين حول التسويق الداخلي في المنظمات

الصناعية في األردن لصالح اإلناث ،و دراسة الطائي ( )2001التى أشارت إلى وجود فروق ذات داللة

إحصائية في مجال تقييم التسويق الداخلي حسب الجنس ،و أن االختالف يميل لصالح اإلناث.
 بالنسبة لمتغير العمرقام الباحث بإستخدام إختبار تحليل التباين األحادي إلختبار الفروق بين متوسطات إستجابات
المبحوثين حول التسويق الداخلي في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة تُعزى إلى متغير العمر عند

مستوى داللة (.)α< 0,05

والنتائج مبينة في جدول رقم ( )36والذي يبين أن القيمة اإلحتمالية لجميع محاور التسويق الداخلي

تساوي  0.000وهي أقل من  0.05مما يدل على وجود فروق بين متوسطات إستجابات المبحوثين عن

التسويق الداخلي في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة تُعزى إلى متغير العمر.

جدول رقم ( :)36نتائج تحليل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAبين متوسطات إستجابات المبحوثين حول التسويق الداخلي
في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة تُعزى إلى متغير العمر.

المحور

اإلختيار والتعيين

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

القيمة

المربعات

الحرية المربعات

""F

اإلحتمالية

بين المجموعات

7.479

2.493

داخل المجموعات

85.679

مصدر التباين
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3
193

0.444

5.615

0.001

المحور

مكافآت وتحفيز العاملين

تدريب وتطوير العاملين

اإلتصاالت الداخلية

اإلحتفاظ بالعاملين

التسويق الداخلي

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

القيمة

المربعات

الحرية المربعات

""F

اإلحتمالية

المجموع

93.158

196

بين المجموعات

11.490

3

3.830

داخل المجموعات

115.874

193

0.600

المجموع

127.364

196

بين المجموعات

8.383

3

2.794

داخل المجموعات

92.415

193

0.479

المجموع

100.799

196

بين المجموعات

7.795

3

2.598

داخل المجموعات

85.630

193

0.444

المجموع

93.426

196

بين المجموعات

6.669

3

2.223

داخل المجموعات

125.628

193

0.651

المجموع

132.297

196

بين المجموعات

7.693

3

2.564

داخل المجموعات

70.778

193

0.367

المجموع

78.470

196

مصدر التباين

6.380

5.836

5.857

3.415

6.992

0.000

0.001

0.001

0.018

0.000

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "193 ،3ومستوى داللة  0.05تساوي 2.65

ويبين إختبار شفيه جدول رقم ( )37أن الفروق بين الفئة " -30أقل من  40سنة " ،والفئة " أقل من

 30سنة " والفروق لصالح الفئة " أقل من  30سنة " كما يوجد فروق بين الفئة " 50سنة فأكثر " ،والفئة "
 -30أقل من  40سنة " والفروق لصالح الفئة "  50سنة فأكثر ".
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جدول رقم ( :)37إختبار شفيه للفروق بين المتوسطات حسب متغير العمر.
الفرق بين المتوسطات
أقل من  30سنة

أقل من 30

 -30أقل من

 -40أقل من

سنة

 40سنة

 50سنة

 50سنة فأكثر

0

 -30أقل من  40سنة

*-0.360

0

 -40أقل من  50سنة

-0.238

0.122

0

 50سنة فأكثر

0.003

*0.362

0.240

0

ويعزو الباحث ذلك إلى إن أفراد عينة الدراسة ذوي الفئة العمرية " أقل من  30سنة " عاملين جدد

ينتظرون منها فوائد وميزات تعود بالنفع عليهم نظير أعمالهم ،أما بخصوص الفئة العمرية " 50سنة فأكثر"
فإن الباحث يرى أن العاملين الكبار في السن يكونوا أكثر فهما لرؤية المنظمة وتكون ،و لديهم القدرة على
تمييز أنظمة الحوافز و المكآفات و سياسات المنظمة في كافة مناحى أنشطتها.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو عودة ( )2014التي أظهرت إختالفا حول مفهوم التسويق الداخلي

بين العاملين في شركة اإلتصاالت الخلوية الفلسطينية "جوال" ُيعزى لمتغير الفئة العمرية ،ودراسة زعرب
( )2016التي أظهرت وجود فروقات في متوسطات إستجابات المبحوثين حول التسويق الداخلى تُعزى
لمتغير العمر للعاملين في المؤسسات األكاديمية الفلسطينية ،ودراسة الحاج عبد والضمور ( )2010التي

أظهرت إختالفا حول طبيعة التسويق الداخلي بين العاملين في شركة اإلتصاالت األردنية ُيعزى لمتغير الفئة
العمرية ،و دراسة الطائي ( )2001التى أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجال تقييم
التسويق الداخلي حسب العمر.

فيما لم تتفق مع دراسة أبو رحمة ( )2010التي لم تظهر إى إختالف حول مفهوم التسويق الداخلي

بين العاملين في شركة اإلتصاالت الخلوية الفلسطينية "جوال" ُيعزى لمتغير العمر ،ودراسة مطاحن ()2010
التى أشارت إلى عدم وجود فروقات في إستجابات المبحوثين حول التسويق الداخلي في المنظمات الصناعية

في األردن تُعزى لمتغير العمر.

 بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي:قام الباحث بإستخدام إختبار تحليل التباين األحادي إلختبار الفروق بين متوسطات إستجابات

المبحوثين حول التسويق الداخلي في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة تُعزى إلى متغير المؤهل العلمي
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عند مستوى داللة ( )α< 0,05والنتائج مبينة في جدول رقم ( )38والذي يبين أن القيمة اإلحتمالية لجميع
المحاور تساوي  0.681وهي أكبر من  0.05مما يدل على عدم وجود فروق بين متوسطات إستجابات

المبحوثين حول التسويق الداخلي في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة تُعزى إلى المؤهل العلمي عند
مستوى (.)α< 0,05
جدول رقم ( :)38نتائج تحليل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAبين متوسطات إستجابات المبحوثين حول
التسويق الداخلي في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة تُعزى إلى المؤهل العلمي.

المحور

اإلختيار والتعيين

مكافآت وتحفيز العاملين

تدريب وتطوير العاملين

اإلتصاالت الداخلية

اإلحتفاظ بالعاملين

التسويق الداخلي

مصدر التباين

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

0.221

2

0.110

داخل المجموعات

92.937

194

0.479

المجموع

93.158

196

بين المجموعات

1.177

2

0.588

داخل المجموعات

126.188

194

0.650

المجموع

127.364

196

بين المجموعات

0.636

2

0.318

داخل المجموعات

100.163

194

0.516

المجموع

100.799

196

بين المجموعات

0.271

2

0.136

داخل المجموعات

93.154

194

0.480

المجموع

93.426

196

بين المجموعات

0.200

2

0.100

داخل المجموعات

132.097

194

0.681

المجموع

132.297

196

بين المجموعات

0.162

2

داخل المجموعات

78.309
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194

0.081
0.404

قيمة

"" F

0.230

0.905

0.616

0.283

0.147

0.200

القيمة

اإلحتمالية

0.795

0.406

0.541

0.754

0.864

0.819

المحور

مصدر التباين
المجموع

مجموع

درجة

المربعات

الحرية

78.470

196

متوسط

المربعات

قيمة

"" F

القيمة

اإلحتمالية

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "193 ،3ومستوى داللة  0.05تساوي .3.04

ويعزو الباحث ذلك إلى وجود إتفاق لدى العاملين في البنوك بمختلف مؤهالتهم العلمية حول قيمة

الفوائد العائدة عليهم من رواتب وحوافز ومكافآت وتدريب و غيرها من المزايا األخرى والتي يصعب توفرها

في منظمة أخرى.

و تتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو رحمة ( ،)2010ودراسة أبو عودة ( )2014اللتان أظهرتا وجود

إتفاق بين العاملين بالرغم من إختالف فئاتهم العمرية لتقييم مفهوم التسويق الداخلي في شركة اإلتصاالت
الخلوية الفلسطينية جوال ،ودراسة  )2012( Sheerazالتى أشارت إلى عدم وجود إختالفات في متوسطات

إستجابات المبحوثين في البنوك الباكستانية حول مفهوم التسويق الداخلي ُيعزى لمتغير المستوى التعليمي.
فيما لم تتفق مع دراسة زعرب ( )2016التى أشارت إلى وجود إختالفات في متوسطات إستجابات
المبحوثين في المنظمات األكاديمية الفلسطينية بغزة حول مفهوم التسويق الداخلي ُيعزى لمتغير المستوى
التعليمي ،ودراسة الحاج عبد والضمور ( )2010التى أظهرت إختالف في تقييم العاملين لمفهوم التسويق
يعزى للمستوى التعليمي ،ودراسة مطاحن ( )2010التى أشارت إلى وجود فروقات في تقييمات
الداخلي ُ
المبحوثين للتسويق الداخلي في المنظمات الصناعية في األردن تُعزى لمتغير المستوى التعليمي ،و دراسة

الطائي ( )2001التى أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجال تقييم التسويق الداخلي حسب
المؤهل العلمي ،و أن االختالف يميل لصالح حملة شهادات البكالوريس عن حملة شهادات الدبلوم.
بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخبرة:

قام الباحث بإستخدام إختبار تحليل التباين األحادي إلختبار الفروق بين متوسطات إستجابات المبحوثين
حول التسويق الداخلي في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة تُعزى إلى عدد سنوات الخبرة عند مستوى
( ،)α≤ 0,05والنتائج مبينة في جدول رقم ( )39والذي يبين أن القيمة اإلحتمالية لجميع المحاور تساوي وهي

أقل من  0.05مما يدل على وجود فروق بين متوسطات إستجابات المبحوثين حول التسويق الداخلي في
البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة تُعزى إلى متغير عدد سنوات الخبرة عند مستوى (.)α≤ 0,05
جدول رقم (:)39نتائج تحليـل التبـاين األحـادي ) ( One Way ANOVAبـين متوسـطات إسـتجابات المبحـوثين حـول التسـويق
الداخلي في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة تُعزى إلى متغير سنوات الخبرة.

المحور

مصدر التباين

اإلختيار والتعيين

بين المجموعات

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

9.432

3

3.144
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7.247

0.000

المحور

مكافآت وتحفيز العاملين

تدريب وتطوير العاملين

اإلتصاالت الداخلية

اإلحتفاظ بالعاملين

التسويق الداخلي

مجموع

مصدر التباين

متوسط

درجة

المربعات

الحرية

المربعات

داخل المجموعات

83.726

193

0.434

المجموع

93.158

196

بين المجموعات

12.225

3

4.075

داخل المجموعات

115.140

193

0.597

المجموع

127.364

196

بين المجموعات

6.546

3

2.182

داخل المجموعات

94.252

193

0.488

المجموع

100.799

196

بين المجموعات

7.374

3

2.458

داخل المجموعات

86.052

193

0.446

المجموع

93.426

196

بين المجموعات

6.604

3

2.201

داخل المجموعات

125.693

193

0.651

المجموع

132.297

196

بين المجموعات

7.682

3

2.561

داخل المجموعات

70.788

193

0.367

المجموع

78.470

196
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6.830

4.468

5.513

3.380

6.982

0.000

0.005

0.001

0.019

0.000
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ويبين إختبار شيفيه جدول رقم ( )40ان الفـروق بـين الفئـة " -10أقـل مـن  15سـنة" ،والفئـة " أقـل مـن 5
سنوات " والفروق لصالح الفئة " أقل من  5سنوات".
جدول رقم ( :)40إختبار شيفيه للفروق بين المتوسطات حسب متغير عدد سنوات الخبرة .
الفرق بين المتوسطات

أقل من 5
سنوات

 -5أقل من

 -10أقل من

 10سنوات

 15سنة

أقل من  5سنوات
 -5أقل من  10سنوات

-0.332

 -10أقل من  15سنة

*-0.466

-0.134
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 15سنة فأكثر

 15سنة فأكثر

0.222

-0.110

0.356

ويعزو الباحث ذلك إلى شعور المبحوثين ذوى الخبرة األقل من خمس سنوات بصعوبة العثور على فرص

عمل بديلة بنفس مستوى فرصهم الحالية بسبب نقص الخبرة العملية لديهم أو بسبب الظروف اإلقتصادية

الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة زعرب( )2016التى أظهرت فروقات في إستجابات العاملين في المنظمات
األكاديمية الفلسطينية بقطاع غزة حول التسويق الداخلي ،و دراسة أبو عودة ( )2014التي أظهرت فروقات

في تقييم المبحوثين لمفهوم التسويق الداخلي في شركة اإلتصاالت الخلوية الفلسطينية "جوال" ،ودراسة مطاحن

( )2010التى أشارت إلى وجود فروقات في تقييمات المبحوثين للتسويق الداخلي في المنظمات الصناعية في
األردن تُعزى لمتغير الخبرة العملية و عدد سنوات الخدمة في المنظمة ،ودراسة الحاج والضمور ()2010

التي أظهرت فروقات في تقييمات المبحوثين للتسويق الداخلي تُعزى لعدد سنوات الخبرة ،و دراسة الطائي
( )2001التى أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجال تقييم التسويق الداخلي حسب متغير
سنوات الخبرة.

فيما إختلفت هذه النتائج مع دراسة أبو رحمة ( )2010التى أظهرت عدم وجود فروقات فى إستجابات

المبحوثين حول مفهوم التسويق الداخلي للعاملين في شركة اإلتصاالت الخلوية الفلسطينية "جوال" تُعزى إلى
متغير عدد سنوات الخبرة ،،ودراسة  )2012( Sheerazالتى أشارت إلى عدم وجود إختالفات في

متوسطات إستجابات المبحوثين في البنوك الباكستانية حول مفهوم التسويق الداخلي ُيعزى لمتغير عدد
سنوات الخبرة.
 بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي:قام الباحث بإستخدام إختبار تحليل التباين األحادي إلختبار الفروق بين متوسطات إستجابات المبحوثين

حول التسويق الداخلي في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة تُعزى إلى متغير المسمى الوظيفي عند
مستوى داللة    0.05والنتائج مبينة في جدول رقم ( )41والذي يبين أن القيمة اإلحتمالية لجميع المحاور
تساوي  0.345وهي أكبر من  0.05مما يدل على عدم وجود فروق بين متوسطات إستجابات المبحوثين

حول التسويق الداخلي في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة تُعزى إلى متغير المسمى الوظيفي عند
مستوى (.)α≤ 0,05
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جدول رقم ( :)41نتائج تحليل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAبين متوسطات إستجابات المبحوثين
حول التسويق الداخلي في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة تُعزى إلى متغير المسمى الوظيفي.

المحور

اإلختيار والتعيين

مكافآت وتحفيز العاملين

تدريب وتطوير العاملين

اإلتصاالت الداخلية

اإلحتفاظ بالعاملين

التسويق الداخلي

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

3.540

5

0.708

داخل المجموعات

89.617

191

0.469

المجموع

93.158

196

بين المجموعات

0.415

5

0.083

داخل المجموعات

126.949

191

0.665

المجموع

127.364

196

بين المجموعات

2.456

5

0.491

داخل المجموعات

98.342

191

0.515

المجموع

100.799

196

بين المجموعات

3.596

5

0.719

داخل المجموعات

89.830

191

0.470

المجموع

93.426

196

بين المجموعات

5.285

5

1.057

داخل المجموعات

127.012

191

0.665

المجموع

132.297

196

بين المجموعات

2.234

5

0.447

داخل المجموعات

76.236

191

0.399

المجموع

78.470

196

مصدر التباين

قيمة

القيمة

" " Fاإلحتمالية
1.509

0.125

0.954

1.529

1.590

1.120

0.189

0.987

0.447

0.183

0.165

0.351
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ويع ــزو الباح ــث ذل ــك إل ــى أن إدارة البن ــوك العامل ــة بقط ــاع غـ ـزة تق ــوم بتطبي ــق بـ ـرامج وسياس ــات التس ــويق

الداخلي على جميع العاملين بشكل عادل ودون تمييز يتعلق بالمستوى اإلداري للعاملين.

و تتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو رحمة ( ،)2010ودراسة أبو عودة ( )2014اللتان أظهرتا وجود إتفـاق

بــين العــاملين بــالرغم مــن إخــتالف مســتوياتهم اإلداريــة لتقيــيم مفهــوم التســويق الــداخلي فــي شــركة اإلتصــاالت
الخلوية الفلسطينية جوال.
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فيما إختلفت هذه النتائج مـع د ارسـة مطـاحن( )2010إلـى وجـود فروقـات فـي تقييمـات المبحـوثين للتسـويق
ال ــداخلي ف ــي المنظم ــات الص ــناعية ف ــي األردن تُع ــزى لمتغي ــر المس ــتوى التعليم ــي ،ود ارس ــة الح ــاج والض ــمور

يعـزى للمسـتوى التعليمـي ،و د ارسـة
( )2010التى أظهرت إختالف في تقييم العاملين لمفهوم التسويق الداخلي ُ
الطائي ( )2001التى أشـارت إلـى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي مجـال تقيـيم التسـويق الـداخلي حسـب
متغير المؤهل العلمي.

 -3الفرضية الرئيسية الثالثة:
تهدف هذه الدراسة إلختبار الفرضية الرئيسية الثالثة والتي تنص على "توجد فروق ذات داللة إحصةائية
عنةةد مسةةتوى ( )α≤ 0,05بةةين متوسةةط إسةةتجابات المبحةةوثين حةةول اإللتةةزام التنظيمةةي فةةي البنةةوك الفلسةةطينية
العاملة بقطاع غزة تُعزى للمتغيرات الشخصية (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،عدد سنوات الخبرة ،المسمى
الوظيفي).
وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم إستخدام إختبار ( )Tفي حاالت العينتين المستقلتين إلختبار الفروق التي

تُعـزى لمتغيــر الجــنس ،بينمــا تــم إســتخدام إختبـار تحليــل التبــاين األحــادي ( )One way ANOVAإلختبــار
الفــروق التــي تُعــزى للمتغي ـرات األخــرى التــي تتكــون مــن أكثــر مــن مجمــوعتين ،وفيمــا يلــي إختبــار الفرضــية
الرئيسية الثانية وفقا للمتغيرات الشخصية كال على حدة.
 -بالنسبة لمتغير الجنس:

قام الباحث بإستخدام إختبار  T-testإلختبار الفروق بين متوسطات إستجابات المبحوثين حول اإللتـزام
التنظيمي في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة تُعزى إلى متغير الجنس عند مستوى داللة (.)α≤ 0,05
والنتــائج مبينــة فــي جــدول رقــم ( )42والــذي يبــين أن القيمــة اإلحتماليــة لمحــور اإللت ـزام التنظيمــي تســاوي
 0.159وهــي أكبــر مــن  0.05ممــا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق بــين متوســطات إســتجابات المبحــوثين حــول

اإللتـزام التنظيمــي فــي البنــوك الفلســطينية العاملــة بقطــاع غـزة تُعــزى إلــى متغيــر الجــنس عنــد مســتوى (0,05
≤.)α
جدول رقم ( )42نتائج إختبار  tللفروق بين متوسطات إستجابات المبحوثين حول اإللتزام التنظيمي في البنوك الفلسطينية
العاملة بقطاع غزة تُعزى إلى متغير الجنس.
المحور

اإللتزام التنظيمي

النوع
ذكر
انثى

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

136

3.910

0.747

61

4.066

0.640

العدد
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قيمة t
1.413-

القيمة
اإلحتمالية
0.159

ويعزو الباحث ذلك إلى مدى أهمية متغير الدراسة للعاملين من الجنسين على حد السواء لما له أثر علـى

شــعورهم باإلســتقرار واألمــان الــوظيفي ،كــذلك فــإن خضــوع العــاملين مــن الجنســين لــنفس نظــام وظــروف العمــل
والعبئ الوظيفي جعل وجهة نظرهم متقاربة حول هذا المتغير.

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع د ارســة طمـوس( )2015التــى أشــارت إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية

حول اإللتزام التنظيمي في الهيئات المحمية الكبرى بقطاع غزة تُعـزى لمتغيـر الجـنس ،ود ارسـة يحيـاوي ومقـري
ـزم التنظيم ــي ب ــين
( )2013الت ــي أش ــارت إل ــى ع ــدم وج ــود اختالف ــات ذات دالل ــة معنوي ــة ف ــي مس ــتويات اإللت ـ ا
العــاملين فــي المؤسســة المؤسســة الوطنيــة للعصــير فــي الج ازئــر ،ود ارســة حنونــة ( )2006التــي أظهــرت عــدم

وجود فروق ذات داللة إحصائية فى إجابات المبحوثين حول اإللتزام التنظيمي تعزى لمتغير الجنس ،و دراسة

النجـار و خيـري الـدين ( )2010التــي أشـارت إلـى عــدم وجـود عالقـة ذات داللـة احصــائية بـين متغيـر الجــنس
وااللتزام التنظيمي في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي في المملكة األردنية الهاشمية.

فيما إختلفت هذه النتيجة مع دراسة حلس( )2012والتي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي

إجابات المبحوثين حول اإللتـزام التنظيمـي تعـزى لمتغيـر النـوع لصـالح الـذكور ،ود ارسـة  )2008( Celikالتـى
أشارت إلى وجود فروقات في مستوى اإللتزام التنظيمي بين العاملين تُعزى لمتغير الجنس.
 بالنسبة لمتغير العمر:ق ــام الباح ــث بإس ــتخدام إختب ــار تحلي ــل التب ــاين األح ــادي إلختب ــار الف ــروق ب ــين متوس ــطات إس ــتجابات

المبحــوثين حــول اإللت ـزام التنظيمــي فــي البنــوك الفلســطينية العاملــة بقطــاع غ ـزة تُعــزى إلــى متغيــر العمــر عنــد
مستوى داللة (.)α< 0,05
والنتائج مبينة في جدول رقم ( )43والذي يبين أن القيمـة اإلحتماليـة لمحـور اإللتـزام التنظيمـي تسـاوي

 0.019وهي أقل من  0.05ممـا يـدلل علـى وجـود فـروق بـين متوسـطات إسـتجابات المبحـوثين حـول اإللتـزام
التنظيمي في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة تُعزى إلى متغير العمر عند مستوى (.)α< 0,05
جدول رقم ( :)43نتائج تحليل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAبين متوسطات إستجابات المبحوثين حول
اإللتزام التنظيمي في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة تُعزى إلى متغير العمر.

المحور

مصدر التباين
بين المجموعات

اإللتزام التنظيمي

مجموع درجة متوسط قيمة
المربعات الحرية المربعات ""F
5.070

داخل المجموعات 95.647
المجموع

3

1.690

193

0.496

196 100.717
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3.410

القيمة
اإلحتمالية
0.019

ويبين إختبار شفيه جدول رقم ( )44أن الفروق بين الفئة " -30أقل من  40سنة " ،والفئة " أقل مـن

 30ســنة " والفــروق لصــالح الفئــة " أقــل مــن  30ســنة "كمــا يوجــد فــروق بــين الفئــة " 50ســنة فــأكثر" ،والفئــة "
 -30أقل من  40سنة" والفروق لصالح الفئة " 50سنة فأكثر".
جدول رقم ( :)44إختبار شفيه للفروق بين المتوسطات حسب متغير العمر
الفرق بين المتوسطات
أقل من  30سنة

أقل من 30
سنة

 -30أقل

من  40سنة

 -40أقل من
 50سنة

 50سنة
فأكثر

0

 -30أقل من  40سنة

*-0.360

0

 -40أقل من  50سنة

-0.238

0.122

0

 50سنة فأكثر

0.003

*0.362

0.240

0

ويعزو الباحـث ذلـك إلـى إن أفـراد عينـة الد ارسـة ذوي الفئـة العمريـة " أقـل مـن  30سـنة " عـاملين جـدد

من جيل الشباب الذين هم بحاجة إلى تأكيد ذاتهم في مجال العمل والنجاح في بناء حياتهم الشخصية لذا فهم
يــدركون أن عــدم اإللت ـزام قــد يهــدد حيــاتهم الوظيفيــة واألس ـرية بغــض النظــر عــن معاملــة البنــك لهــم كعمــالء

داخليين وما يترتب على هـذه المعاملـة مـن ميـزات تعـود بـالنفع علـيهم .أمـا بخصـوص الفئـة العمريـة " 50سـنة

فأكثر" فإن الباحث يرى أنه كلما تقدم الموظف في العمر زاد إلتزامه التنظيمي بسبب اإلستقرار الوظيفي الـذي
يتمتــع بــه ،وتنــوع الم ازيــا التــي تقــدمها لــه إدارة البنــك والتــي تعــود عليــه بــالنفع ،باإلضــافة إلــى أن اإلنســان بعــد

التقدم في السن يميل إلى البقاء في نفس العمل أكثر عن البحث عن عمل آخر.

و تتفــق هــذه النتــائج مــع  )2015( Jan & Khanالتــي أشــارت إلــى وجــود فروقــات فــي إســتجابة

الصـغرى ،ود ارسـة Ramay
المبحـوثين حـول اإللتـزام التنظيمـي تُعـزى لمتغيـر العمـر لصـالح الفئـات العمريـة ُ
( )2012التي التي أشارت إلى فروقات في إستجابة العـاملين فـي القطـاع المصـرفي الباكسـتاني حـول اإللتـزام
التنظيمي تُعزى لمتغير العمر ،ود ارسـة  )2008( Celikالتـى أشـارت إلـى تـأثر درجـة اإللتـزام التنظيمـي بعمـر
العاملين ،ودراسة يحياوي ومقري ( )2013التي أشارت إلى وجود إختالفـات ذات داللـة معنويـة فـي مسـتويات

لتزم التنظيمي بين العاملين فـي المؤسسـة المؤسسـة الوطنيـة للعصـير فـي الج ازئـر تعـزى إلـى متغيـر العمـر،
اإل ا
ود ارسـة حنونـة ( )2006التــي أظهـرت وجـود فــروق ذات داللـة إحصــائية فـى إجابـات المبحــوثين حـول اإللتـزام

التنظيم ــي تع ــزى لمتغي ــر العم ــر أيض ــا ،ود ارس ــة أب ــو جي ــاب ( )2014الت ــي أظه ــرت وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة
إحصائية فى إجابات المبحوثين حول اإللتزام التنظيمي العمر وذلك لصالح الذين أعمارهم  45سنة فأكثر

122

فيما إختلفت هذه النتيجـة مـع د ارسـة طمـوس التـي أشـارت إلـى عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية
حول االلتزام التنظيمـي فـي الهيئـات المحليـة الكبـرى بقطـاع غـزة يعـزى لمتغيـر العمـر ،ود ارسـة األغـا و حجـاج

( )2014التــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي مســتوى االلت ـزام التنظيمــي للعــاملين فــي
جامعة األزهر بغزة تُعزى لمتغير العمر ،ودراسة حلس( )2012والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة
إحصـائية فـي إجابـات المبحـوثين حــول اإللتـزام التنظيمـي تعـزى لمتغيـر العمــر ،ود ارسـة النجـار و خيـري الــدين

( )2010التــي أشــارت إلــى عــدم وجــود عالقــة ذات داللــة احصــائية بــين متغيــر العمــر وااللتـزام التنظيمــي فــي
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي في المملكة األردنية الهاشمية
 بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي:ق ــام الباح ــث بإس ــتخدام إختب ــار تحلي ــل التب ــاين األح ــادي إلختب ــار الف ــروق ب ــين متوس ــطات إس ــتجابات

المبحوثين حول اإللتزام التن يمي في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة تُعـزى إلـى متغيـر المؤهـل العلمـي
عند مستوى داللة ( )α< 0,05والنتائج مبينـة فـي جـدول رقـم ( )45والـذي يبـين أن القيمـة اإلحتماليـة لمحـور

اإللت ـزام التنظيمــي تســاوي  0.681وهــي أكبــر مــن  0.05ممــا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق بــين متوســطات

إســتجابات المبحــوثين حــول اإللتزززام التن ينززي فززي البنززوك الفلسززطينية العاملززة بقطززاع غزززة تُعــزى إلــى المؤهــل
العلمي عند مستوى (.)α< 0,05
جدول رقم ( :)45نتائج تحليل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAبين متوسطات إستجابات المبحوثين
حول اإللتزام التنظيمي في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة تُعزى إلى المؤهل العلمي.
المحور

مصدر التباين
بين المجموعات

اإللتزام التنظيمي

داخل المجموعات
المجموع

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

القيمة

المربعات

الحرية

المربعات

"" F

اإلحتمالية

0.539

2

0.270

100.178

194

0.516

100.717

196

0.522

0.594

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "193 ،3ومستوى داللة  0.05تساوي 3.04

ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى وجــود قناعــة لــدى العــاملين فــي البنــوك بمختلــف مــؤهالتهم العلميــة بأعمــالهم

الحالية وعدم وجود رغبة لديهم لتغيرها بسبب تنوع الم ازيـا العائـدة علـيهم مـن رواتـب وحـوافز ومكافـات وتـدريب
وتطور والتي يصعب الحصول عليها عند العمل في منظمة أخرى.

و تتفــق هــذه النتــائج مــع د ارســة طمــوس ( )2015التــى أشــارت إلــى عــدم وجــود فروقــات فــي مســتوى

اإللتزام التنظيمي بين العاملين في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تُعزى لمؤهلهم العلمي ،ود ارسـة األغـا و
حجــاج ( )2014التــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي مســتوى االلتـزام التنظيمــي للعــاملين
123

فــي جامعــة األزهــر بغ ـزة تُعــزى لمتغيــر المؤهــل العلمــي ،و د ارســة أبــو جيــاب ( )2014التــي أشــارت إلــى عــدم
وجـود فــروق ذات داللــة إحصـائية فــي مســتوى االلتـزام التنظيمــي للعــاملين فـي أجهـزة األمــن بغـزة تُعــزى لمتغيــر
المؤهل العلمي ،و دراسة حلس( )2012والتي أشارت إلى عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي إجابـات
المبحــوثين حــول اإللت ـزام التنظيمــي تعــزى لمتغيــر المؤهــل العلمــي ،و د ارســة و د ارســة النجــار و خيــري الــدين

( )2010التي أشارت إلى عدم وجود عالقة ذات داللـة إحصـائية بـين المسـتوى التعليمـي و االلتـزام التنظيمـي

في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي في المملكة األردنية الهاشمية.

فيما إختلفت هذه النتائج مـع د ارسـة  )2012( Ramayالتـي أشـارت إلـى وجـود فروقـات فـي إسـتجابة

الع ــاملين ف ــي القط ــاع المصـ ـرفي الباكس ــتاني ح ــول اإللتـ ـزام التنظيم ــي تُع ــزى لمتغي ــر المؤه ــل العلم ــي ،ود ارس ــة
ـزم التنظيمـي
يحياوي ومقري ( )2013التي أشارت إلى وجود إختالفات ذات داللـة معنويـة فـي مسـتويات اإللت ا

بـين العـاملين فـي المؤسســة المؤسسـة الوطنيـة للعصـير فــي الج ازئـر تعـزى إلـى متغيــر المؤهـل العلمـي ،ود ارســة
حنونة ( )2006التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية فى إجابات المبحوثين حـول اإللتـزام التنظيمـي

العليـا ،ود ارسـة  )2015( Jan & Khanالتـي أشـارت
تعزى لمتغير المؤهـل العلمـي لصـالح حملـة الشـهادات ُ
إلى وجود فروقات في إستجابة المبحوثين حول اإللتزام التنظيمي تُعزى لمتغير المؤهل العلمي.
 بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخبرة:قام الباحث بإستخدام إختبار تحليل التباين األحادي إلختبار الفروق بين متوسـطات إسـتجابات المبحـوثين

حــول اإللتـزام التنظيمــي فــي البنــوك الفلســطينية العاملــة بقطــاع غـزة تُعــزى إلــى عــدد ســنوات الخبـرة عنــد مســتوى
دالل ــة ( )α≤ 0,05والنت ــائج مبين ــة ف ــي ج ــدول رق ــم ( )46وال ــذي يب ــين أن القيم ــة اإلحتمالي ــة لمح ــور اإللتـ ـزام
التنظيمي تساوي  0.002وهي أقل من  0.05مما يدل على وجود فروق بين متوسطات إستجابات المبحوثين
حول اإللتزام التنظيمي في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة تُعزى إلى متغير عدد سنوات الخبرة.
جدول رقم (:)46نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين متوسطات إستجابات المبحوثين
حول اإللتزام التنظيمي في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة تُعزى إلى متغير سنوات الخبرة.
المحور

مصدر التباين
بين المجموعات

اإللتزام التنظيمي

داخل المجموعات
المجموع

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

7.292

3

2.431

93.425

193

0.484

100.717

196
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قيمة " "Fالقيمة اإلحتمالية

5.021

0.002

ويبين إختبار شفيه جدول رقم ( )47أن الفروق بين الفئة " -10أقل من  15سنة" ،والفئة " أقل من  5سنوات
" والفروق لصالح الفئة " أقل من  5سنوات".
جدول رقم ( :)47إختبار شفيه للفروق بين المتوسطات حسب متغير عدد سنوات الخبرة.
الفرق بين المتوسطات

أقل من 5

 -5أقل من

سنوات

 10سنوات

 -10أقل من

 15سنة فأكثر

 15سنة

أقل من  5سنوات
 -5أقل من  10سنوات

-0.332

 -10أقل من  15سنة

*-0.466

-0.134

 15سنة فأكثر

-0.110

0.222

0.356

ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى شــعور المبحــوثين ذوى الخب ـرة األقــل مــن خمــس ســنوات بصــعوبة العثــور علــى

فرصة عمل بديلة بنفس مستوى فرصتهم الحالية بسبب نقص الخبرة العملية لديهم.

و إتفق ــت ه ــذه النت ــائج م ــع د ارس ــة حنون ــة ( )2006الت ــي أظه ــرت وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ف ــى
إجابــات المبحــوثين حــول اإللتـزام التنظيمــي تعــزى لمتغيــر عــدد ســنوات الخدمــة ،و د ارســة

Jan & Khan

( )2015التي أشارت إلى وجود فروقات في مستوى اإللتزام التنظيمي تُعزى لعدد سنوات الخبرة.

فيمــا إختلفــت هــذه النتيجــة مــع د ارســة طمــوس ( )2015التــى أشــارت إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة

إحصــائية حــول االلتـزام التنظيمــي فــي الهيئــات المحليــة الكبــرى بقطــاع غـزة تُعــزى لمتغيــر مــدة الخدمــة ،ود ارســة

األغــا وحجــاج ( )2014التــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي مســتوى االلت ـزام التنظيمــي

للعاملين في جامعة األزهر بغزة تُعزى لسنوات الخبرة ،ودراسة أبو جياب ( )2014التي أشارت إلى عدم وجود
فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي مســتوى االلت ـزام التنظيمــي للعــاملين فــي أجه ـزة األمــن بغ ـزة تُعــزى لمتغيــر عــدد
سنوات الخدمة ،ودراسة يحياوي ومقري ( )2013التي أشارت إلى عدم وجود إختالفات ذات داللة معنويـة فـي

لتزم التنظيمي بين العاملين في المؤسسة المؤسسة الوطنية للعصير في الجزائر تعـزى إلـى متغيـر
مستويات اإل ا

عــدد س ــنوات الخبـ ـرة ،ود ارســة حل ــس ( )2012الت ــي أش ــارت إلــى ع ــدم وج ــود فــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ف ــي

إجابــات المبحــوثين حــول اإللتـزام التنظيمــي تعــزى لمتغيــر عــدد ســنوات الخبـرة ،و د ارســة النجــار و خيــري الــدين

( )2010التي أشارت إلى عدم وجود عالقة ذات داللة احصـائية بـين عـدد سـنوات الخبـرة و االلتـزام التنظيمـي
في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي في المملكة األردنية الهاشمية ،ود ارسـة  )2008( Celikالتـى أشـارت
إلى عدم تأثر درجة اإللتزام التنظيمي بطول مدة الخدمة داخل المنظمة.
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 بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي:قام الباحث بإستخدام إختبار تحليل التباين األحادي إلختبار الفروق بين متوسـطات إسـتجابات المبحـوثين
حــول اإللت ـزام التنظيمــي فــي البنــوك الفلســطينية العاملــة بقطــاع غ ـزة تُعــزى إلــى متغيــر المســمى الــوظيفي عنــد
مستوى داللة ( )α≤ 0,05والنتائج مبينة في جدول رقم ( )48والذي يبين أن القيمة اإلحتمالية لمحور اإللتزام
التنظيمــي تســاوي  0.549وهــي أكبــر مــن  0.05ممــا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق بــين متوســطات إســتجابات
المبحوثين حول اإللتزام التنظيمي في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة تُعزى إلى متغير المسمى الـوظيفي
عند مستوى (.)α≤ 0,05
جدول رقم ( :)48نتائج تحليل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAبين متوسطات إستجابات المبحوثين
حول اإللتزام التنظيمي في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة تُعزى إلى متغير المسمى الوظيفي.

المحور

مصدر التباين
بين المجموعات

اإللتزام التنظيمي

داخل المجموعات
المجموع

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

2.074

5

0.415

98.643

191

0.516

100.717

196

قيمة " "Fالقيمة اإلحتمالية

0.803

0.549

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "191 ،5ومستوى داللة  0.05تساوي .2.26

ويعزو الباحث ذلك إلى أن إدراك جميع العاملين لمفهوم اإللتزام التنظيمي وفوائده وأهميته لهم و

لمنظماتهم دون أن يتأثر ذلك اإلدراك بإختالف المستوى اإلداري للعاملين.

و تتفق هذه النتائج مع دراسة أبو جياب ( )2014التى أشارت إلى تأثر اإللتزام التنظيمي بالمسمى

الوظيفي ،و دراسة  )2015( Jan & Khanالتي أشارت إلى وجود فروقات في إستجابة المبحوثين حول

اإللتزام التنظيمي تُعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،ودراسة حلس ( )2012والتي أشارت إلى وجود فروق ذات

داللة إحصائية في إجابات المبحوثين حول اإللتزام التنظيمي تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،ودراسة حنونة

( ) 2006التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية فى إجابات المبحوثين حول اإللتزام التنظيمي تعزى
لمتغير المسمى الوظيفي للعاملين فى الجامعات الفلسطينية لصالح فئة األكاديميين.
و تختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة طموس ( )2015التى أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية حول االلتزام التنظيمي في الهيئات المحلية الكبرى بقطاع غزة تُعزى لمتغير المسمى الوظيفية،
ودراسة النجار و خيري الدين ( )2010التي أشارت إلى عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بين الموقع

الوظيفي و االلتزام التنظيمي في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي في المملكة األردنية الهاشمية .
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الفصـــل السادس

النتائج والتوصيات





مقدمة
أوال :النتائج
ثانيا :التوصيات
ثالثا :الدراسات المقترحة
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مقدمة:
يحتوى الفصـل علـى ملخـص ألهـم النتـائج التـي توصـلت إليهـا الد ارسـة ،وأهـم التوصـيات التـي يوصـي
بها الباحث في ضوء نتائج الدراسة ،إضافة إلى مقترحات للدراسات المستقبلية.

وبن ــاء عل ــى الد ارس ــة الميداني ــة الت ــي أج اره ــا الباح ــث ح ــول العالق ــة ب ــين التس ــويق ال ــداخلي واإللتـ ـزام

التنظيمـي للعـاملين فــي البنـوك الفلسـطينية العاملــة بقطـاع غـزة ،فقــد خلصـت الد ارسـة إلــى مجموعـة مـن النتــائج

والتوصــيات وذلــك مــن خــالل البيانــات التــي جمعهــا الباحــث مــن خــالل أداة الدارســة (اإلســتبانة) وبعــد عــرض

وتفسير النتائج وربطها بالدراسات السابقة ذات العالقة فقد توصل الباحث إلى ما يلي:

أوالً :نتائج الدراسة:
بعد قيام الباحث بتحليل محاور الدراسة واختبار الفرضيات توصل إلى النتائج اآلتية-:

 .1النتائج الخاصة بالتسويق الداخلي:
 نباين آراء الباحثين حول التسويق الداخلي و هو ما إنعكس على تعدد أبعاده.

 أظهرت نتائج الدراسة نجاح البنوك الفلسطينية العاملة بغزة فـي تطبيـق اسـتراتيجيات التسـويق الـداخلي
مـن وجهـة نظــر العـاملين فيهـا والمتمثلــة فـي أختيــار و تعيـين العـاملين و أنظمــة الحـوافز والمكآفــات و
التدريب و تطوير العاملين و أنظمة اإلتصاالت الداخلية و سياسة اإلحتفاظ بالعاملين.

 بالرغم من أن البنوك الفلسطينية بغزة تمارس التسويق الداخلي بنسبة مرتفعة بلغت ( )% 76.37إال
إن هذه البنوك تحتاج إلى رفع نسبة ممارستها للتسويق الداخلي من أجل ضمان رضا العاملين عنها.

 أكدت نتائج التحليل اإلحصـائي للبيانـات رضـا العـاملين عـن سياسـة اإلختيـار و التعيـين المعمـول بهـا
في البنوك الفلسطينية العاملة بغزة ،حيـث تمتلـك إدارة البنـوك المبحوثـة إجـراءات واضـحة و فعالـة بمـا
يتعلــق بإختيــار وتعيــين العــاملين وبــوزن نســبي بلــغ ( ،)%80.14فهــي تقــوم بإخضــاع العــاملين فيهــا

إلختبارات في الشخصية واإلقناع والتفـاوض مـع العمـالء بعـد إجتيـازهم إختبـارات الكفـاءة العلميـة وهـو
ما يعزز تلك اإلجراءات.

 أظهــرت نتــائج التحليــل اإلحصــائي لبعــد أنظمــة الح ـوافز والمكآفــات أنــه أقــل أبعــاد التســويق الــداخلي

تطبيقا داخل البنوك العاملة فى قطاع غزة ،فالبرغم من رضا من العاملين عنه إال أنه يتعبـر منقوصـا

وهو ما يحتم على اإلدارة تحسين هذه األنظمة.

 أظهـ ــرت نتـ ــائج الد ارسـ ــة أن وجهـ ــات نظـ ــر العـ ــاملين إيجابيـ ــة نحـ ــو التـ ــدريب و التطـ ــوير فـ ــي البنـ ــوك
الفلســطينية العاملــة بغ ـزة ،ومــن جهــة أخــرى أظهــرت النتــائج تبــاين وجهــات النظــر حــول اســتراتيجية

الت ــدريب والتط ــوير المتبع ــة ف ــي البن ــوك ،فق ــد كان ــت إيجابي ــة نح ــو البـ ـرامج والخط ــط التدريبي ــة وم ــدى
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مالءمته ــا لطبيع ــة عمله ــم ،إال أن موافق ــة الع ــاملين ج ــاءت بش ــكل أق ــل ح ــول دور البن ــك ف ــي تنمي ــة
مساعيهم الخاصة بالتطور الوظيفي.

 نت ــائج التحلي ــل اإلحص ــائى أظه ــرت أن وجه ــات نظ ــر الع ــاملين إيجابي ــة نح ــو معظ ــم أبع ــاد االتص ــال
الداخلي ،كأحد أبعاد إستراتيجية التسويق الداخلي.

 نتائج التحليل اإلحصائى أظهرت أن البنوك الفلسطينية العاملة بغزة تولى إهتماما كافيا بالعاملين فيها
و تعمل على عدم تسربهم خارجها من خالل ممارسة أفضل سياسات للحفاظ على العاملين.

 أخيـ ار يمكــن تلخــيص النتــائج الخاصــة بدرجــة تطبيــق البنــوك الفلســطينية العاملــة بعـزة مــن وجهــة نظــر
العـاملين للتســويق الــداخلي و أبعادهــد كمــا يلــي :بشــكل عــام كــان موافقــة العــاملين عــن مســتوى تطبيــق

التســويق الــداخلى جــاء بوســط حســابي ( ،)3.81وجــاءت أبعــاد التســويق الــداخلي مرتبــة تنازليــا حســب

الوسـط الحسـابي لهــا جـاءت مرتبـه تنازليــا كالتـالي :إختيـار وتعيـين العـاملين حسـابي ( ،)4.01تــدريب
وتطــوير العــاملين بوســط حســابي ( ،)3.91اإلتصــاالت الداخليــة بوســط حســابي ( ،)3.87اإلحتفــاظ
بالعاملين بوسط حسابي ( ،)3.81مكآفات وتحفيز العاملين بوسط حسابي (.)3.55
 .2النتائج الخاصة باإللتزام التنظيمي:
 أظهــرت النتــائج أن للعــاملين فــي البنــوك الفلســطينية العامل ــة بقطــاع غ ـزة يتمعــون بدرجــة عاليــة م ــن
اإللتزام التنظيمي بوزن نسبي (.)79.16

 بالرغم من إرتفاع مستوى اإللتزام التنظيمي إال أنه ينبغى علـى البنـوك الفلسـطينية العاملـة بقطـاع غـزة
أن تعمــل علــى تعزيــز هــذا اإللت ـزام ألن درجــة موافقــة العــاملين علــى ســهولة اإلرتبــاط مــع أي منظمــة

أخرى و الحصول على فرصة عمل أخرى جاءت مرتفعة و هو ما يشكل إنذا ار لهذه البنوك.

 .3النتائج الخاصة بالعالقة بين التسويق الداخلي و اإللتزام التنظيمي:
 يرتبط التسويق الداخلي بعالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0,05مع اإللتزام
التنظيمي في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة ،فكلما ارتفع مستوى تطبيق التسويق الداخلي أدى

ذلك إرتفاع درجة اإللتزام التنظيمي لدى العاملين فى تلك البنوك.

 أظه ــرت النت ــائج وج ــود عالق ــة طردي ــة ذات دالل ــة إحص ــائية ب ــين إختي ــار وتعي ــين الع ــاملين واإللتـ ـزام
التنظيمي لهم في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة.

 أظه ــرت النت ــائج وج ــود عالق ــة طردي ــه ذات دالل ــة إحص ــائية ب ــين نظ ــام الحـ ـوافز والمكآف ــات واإللتـ ـزام
التنظيمي للعاملين في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة.

 أظهــرت النتــائج وجــود عالقــة طرديــه ذات داللــة إحصــائية بــين التــدريب والتطــوير واإللت ـزام التنظيمــي
للعاملين في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة.
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 أظهرت النتائج وجود عالقة طرديـه ذات داللـة إحصـائية بـين اإلتصـاالت الداخليـة واإللتـزام التنظيمـي
للعاملين في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة.

 أظهــرت النتــائج وجــود عالقــة طرديــه ذات داللــة إحصــائية بــين سياســة اإلحتفــاظ بالعــاملين واإللت ـزام
التنظيمي للعاملين في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة.

 .4النتائج الخاصة بالفروق في متوسطات إسـتجابات عينـة الدراسـة حـول متغيـري
الدراسة و التي تُعزى للمتغيرات الديموغرافية:
 أظهــرت النتــائج عــدم وجــود فــروق ذات دالل ـة إحصــائية عنــد مســتوى ( )α≤ 0,05بــين متوس ــطات
إستجابات أفراد عينة الدراسة حول التسويق الداخلي تُعزى لكل من المتغيرات التالية "الجـنس ،المؤهـل

العلمي ،المسمى الوظيفي" ،بينما توجد فروق تُعزى لمتغيري "العمر ،سنوات الخبرة".
 أظهرت النتائج أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤ 0,05بين متوسطات
إستجابات أفراد عينة الدراسة حول اإللتزام التنظيمي تُعزى لكل من المتغيرات التالية "الجنس ،المؤهـل
العلمي ،المسمى الوظيفي" ،بينما توجد فروق تُعزى لمتغيري "العمر ،سنوات الخبرة".

ثانياً :توصيات الدراسة:

في ضوء نتائج هذه الدراسة الحالية ،فإن الباحث يضع بين يدي البنوك الفلسطينية العاملة بقطـاع غـزة بعـض
توصيات الالزم لتعزيز اإللتزام التنظيمي للعاملين فيها كما و قام الباحث بـإقتراح آليـات لتنفيـذ هـذه التوصـيات

و الجدول رقم ( )49يوضح هذه التوصيات:

جدول رقم ( :)49توصيات الدراسة.

آلية التنفيذ

التوصية

الجـ ـ ــدد قبـ ـ ــل إخضاع العاملين الجدد لبرنامج توجيهي وارشادي قبل االلتحاق بالعمل
 .1تأهيـ ـ ــل العـ ـ ــاملين ُ
بدءهم مهام أعمالهم.

وذلك من خـالل برامج معدة مسبقة لكل وظيفة ومحددة بمدة زمنية معينة.

تقييم المتـدربين بعـد انتهـاء الدورات التدريبية من أجل معرفة مدى التقدم
الذي حققوه وفيما إذا أظهروا تفهم لطبيعـة وظروف العمل الذي سيلتحقون
به ،وما إذا كان هناك قصور في جوانب معينـة لـديهم لتالفيها أوتحويلهم
إلى وظيفة أخرى مناسبة لمقدراتهم.
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 .2تعزيز أنظمة

المكآفات و مراجعة أنظمة تقييم األداء المعمول بها و قياس مدى فعاليتها ،و رضى

المقدمة للعاملين.
الحوافز ُ

العاملين عنها.
تعديل أنظمة الحوافز والمكآفات المعمول بها حاليا ليكون تقييم أداء
العاملين أو سجل إنجازهم هو األساس لها.

 .3تعزي ـ ــز الش ـ ــفافية والعدال ـ ــة بم ـ ــا نشر نظام الحوافز و المكآفات المعمول به.
يتعل ـ ـ ـ ـ ــق بأنظم ـ ـ ـ ـ ــة المكآف ـ ـ ـ ـ ــات
والحوافز.
 .4زيادة مشاركة العاملين في
عملية إتخاذ الق اررات.

عقد ورشات لتوعيـة العـاملين بهـذا النظـام ،إليضـاح المعـايير الخاصـة التـى
يتم بناءعليها منح العالوات و المكآفات.
تحسين نوعية البرامج التدريبية المقدمة للعاملين.
إشراكهم في وضع أهداف العمل وآليات تنفيذ تلك األهداف.
إشاعة أجواء من الحرية واالستقاللية في بيئة العمل وتعزيز الحوار
والنقاش مع رؤسائهم مما يدفعهم نحو المزيد من اإلنجاز والمساهمة الفعالة
فى تقديم حلول لبعض المشاكل التى تواجهم.
العمل بمبدأ وسياسة التدوير الوظيفي للعاملين.

 .5منح مزيد من الصالحيات
للعاملين.

تفويض الصالحيات.
إتباع سياسة التمكين الوظيفي للعاملين.

 .6تعزيز اإلتصاالت غير

زيادة و فعالية إستخدام البنوك لمواقع التواصل اإلجتماعي و تطبيقاتها

الرسمية بين العاملين.

المختلفة في التواصل بين العاملين أثناء وبعد العمل و إستخدام هذه
المواقع و التطبيقات في النقاشات المتعلقة بالقضايا أو المشاكل التى تثير
إهتمامهم.

 .7تعزيز العالقات االجتماعية
بين العاملين.

القيام بأنشطة خارج نطاق العمل كاألنشطة الترفيهية والرياضية أو
األنشطة التي تُقام في المناسبات الدينية والوطنية .
نشر هذه األنشطة عبر مواقع التواصل اإلجتماعي و السماح للعاملين
بالتفاعل معها.
عقد لقاءات دورية بين العاملين و أُسرهم برعاية إدارة البنك.
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ثالتا:الدراسات المقترحة:

أسهم البحث الحالي في بيان مجاالت التسويق الداخلي وأظهرت أهمية تأثيرها على عامل هام من

العوامل التنظيمية والسلوكية التي ترمى منظمات األعمال إلى التأكد منها والسعي لتحقيقها وهوسلوك اإللتزام
التنظيمي للعاملين في مختلف التخصصات ومن خالل هذه الدراسة والنتائج التي تم التوصل إليها يمكن

للباحث أن يوصي بإجراء المزيد من الدراسات المستقبلية حول كل من اإللتزام التنظيمي والتسويق الداخلي
منها:

 .1دراسة مداخل تعزيز اإللتزام التنظيمي لدى العاملين في البنوك الفلسطينية بقطاع غزة
 .2دراسة العالقة بين كل من المناخ التنظيمي واإللتزام التنظيمي للعاملين في البنوك الفلسطينية.
 .3دراسة العالقة بين كل من الثقة التنظيمية واإللتزام التنظيمي للعاملين في البنوك الفلسطينية.
 .4دراسة العالقة بين كل من ضغوط العمل واإللتزام التنظيمي للعاملين في البنوك الفلسطينية.
 .5دراسة العالقة بين التمكين اإلداري و اإللتزام التنظيمي للعاملين في البنوك الفلسطينية.
 .6دراسة العالقة بين التسويق الداخلى و األداء التنظيمي للبنوك الفلسطينية.
 .7دراسة العالقة بين التسويق الداخلى و رضا العمالء.

 .8دراسة العالقة بين التسويق الداخلي و الميزة التنافسية للبنوك الفلسطينية.
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ملحق رقم ()1
اإلستبانة بصورتها النهائية
جامعـــــــــــــــــــــــــــــة األزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
عمـــــــــــادة الدراســــــــــــات العليــــــــــــــــــــا

كلية القتصاد والعلوم اإلداريــــــــــــــــــــــة
قســـــــــــــــم إدارة األعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

أخي الكريم  /أختي الكريمة:
،،،السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
الموضوع /تعبئة اإلستبانة المرفقة
يقوم الباحث بإجراء دراسة للحصول على درجة الماجستير في إدارة االعمال من جامعة األزهر بعنوان...
العالقة بين التسويق الداخلي و االلتزام التنظيمي للعاملين في البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة

تهدف هذه اإلستبانة إلى التعرف على عالقة التسويق الداخلي و اإللتزام التنظيمي للعاملين في البنوك
الفلسطينية العاملة بقطاع غزة .

لذا يرجى التكرم بقراءة جميع الفقرات بعناية ووضع عالمة ( )في الخانة التى تعبر عن مدى موافقتكم

عليها .كما ونشكر تعاونكم معنا في إنجاز هذا البحث مع العلم بأن المعلومات التي سيتم الحصول عليها

سرية ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.
وتفضلوا بقبول فائق الحترام والتقدير

الباحث /محمد عبد المعطي خيري الجاروشة
Email: eng-mo7ammed@hotmail.com
Mobile: 0599692015
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أول :المتغيرات الديموغرافية
 .1الجنس
أنثى

ذكر
 .2العمر
أقل من  30سنه

 .3المؤهل العلمي
دبلوم فأقل

 -30أقل من  40سنه

 -40أقل من  50سنة
ماجستير

بكالوريس

 50سنه فأكثر
دكتواراة

 .4عدد سنوات الخبرة
أقل من  5سنوات

سنة فأكثر

 -5أقل من  10سنوات

 -10أقل من  15سنه

 .5المسمى الوظيفي
مدير إدارة

مدير دائرة

إداري

غير ذلك

رئيس فرع
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رئيس قسم

15

ثانيا :التسويق الداخلي
م

موافق

العبــــــــــــــــــارة

بشدة

موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

البعد األول /إختيار و تعيين العاملين  :هو إنتقاء الفرد المناسب من بين مجموعة من األفراد المتقدمين لشغل وظيفة معينة.
.1

إعتبرت إدارة البنك خبراتي السابقة أساس مهم في اختياري كموظف .

.2

تهتم إدارة البنك بتوظيف الموهوبين و المتميزيين.

.3

تنافس إدارة البنك و بشكل قوي المؤسسات األخرى للحصول على أفضل موظفين.

.4

توجد إجراءات محددة وواضحة تضبط عملية التوظيف.

.5

تقوم إدارة البنك بإتباع النظام واإلجراءات المحددة في جميع عمليات التوظيف.

.6

خضعت إلختبارات في الشخصية مثل الصبر واستيعاب نوعيات مختلفة من
العمالء و األشخاص قبل عملية التعيين.

البعد الثاني /مكافآت و تحفيز العاملين :هو مجموعـة العوامـل والمـؤثرات الخارجيـة التـي تثيـر الفـرد وتدفعـه ألداء األعمـال الموكلة إليه على خير

وجه عن طريق إشباع حاجاته ورغباته المادية والمعنوية
.1

أحصل على راتب يتناسب مع حجم العمل الذي أقوم به.

.2

تٌعتبر المرتبات داخل البنك عالية مقارنة بالمنظمات األخرى
تقوم إدارة البنك بتقديري بحوافز معنوية مثل شهادات التقدير.

.4
.5

تقوم إدارة البنك بنشر أسماء المتميزين من العاملين ما يشكل حاف اًز لي.
تتناسب المكآفات و الحوافز مع متطلبات المعيشة الحالية.

.6

تقوم إدارة البنك بإبالغ العاملين عن أسباب مكافأتهم.

.7

يتميز نظام الحوافز و المكآفات المعمول به داخل البنك بالعدالة و الشفافية.

.8

يشجع نظام الحوافز و المكافآت العاملين بالعمل سوية بروح الفريق الواحد.

.3

البعد الثالث /تدريب و تطوير العاملين :هو عمليه تعديل إيجابي يتناول سلوك الفرد من الناحية المهنية وذلك بإكتساب المعارف والخبرات التي

يحتاج إليها االنسان
.1

تمتلك إدارة البنك خطط تطويرية و تدريبية لرفع كفاءة العاملين.

.2

تقوم إدارة البنك بإلحاقي بالدورات التدريبية لصقل مهارتي.

.3

تقوم إدارة البنك بتوفير الموارد الكافية من أجل تدريب العاملين.

.4

يتناسب التدريب الذى يعقده البنك مع طبيعة عملي.

.5

تمنحني إدارة البنك السلطة الكافية التخاذ الق اررات التي تخص عملي.

.6

يساعدني نظام التقييم المعمول به في البنك على التطور الوظيفي.

.7

تشجعني إدارة البنك على العمل بروح الفريق.

البعد الرابع /اإلتصالت الداخلية :هي تبادل لألفكار و البيانات بغرض تحقيق أهداف العمل اإلداري
.1

تقوم إدارة البنك دائما بالتواصل معنا كموظفين.
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.2

أحصل دائما بسهولة على المعلومات التي أحتاجها من اإلدارة أو الزمالء.

.3

تقوم إدارة البنك بتزويدي بالمعلومات بشكل دقيق و صحيح.

.4

تعتبر اإلتصاالت بيني وبين موظفي باقى اإلدارات فعالة بشكل جيد.

.5

توفر لي إدارة البنك المعلومات الكافية عن إستراتيجية البنك وأهدافه.

.6

يعتبر البريد اإللكتروني و النشرات الداخلية قنوات إتصال فعالة.

.7
.8
.9

أحصل على المعلومات من خالل قنوات اإلتصال الغير رسمي ( مثال الزمالء)
باإلضافة إلى قنوات االتصال الرسمية.
يعزز نظام اإلتصال الداخلي المتبع داخل البنك من تعاملي كموظف مع العمالء.
تحرص إدارة البنك على تشجيع وتنظيم لقاءات للموظفين خارج بيئة العمل مثل
الرحالت ...إلخ

البعد الخامس /اإلحتفاظ بالعاملين :هى العملية التي يتم تشجيع الموظفين على البقاء مع المنظمة ألطول فترة من الزمن
.1

تدرك إدارة البنك ضرورة التعامل مع العاملين كعمالء داخليين.

.2

تعطي إدارة البنك أولوية كبيرة لرضا العاملين لديها.

.3

تشرك إدارة البنك العاملين في إتخاذ الق اررات و تحديد أهداف و سياسات العمل.

.4

تعتبر إدارة البنك نجاح العاملين أحد معيار نجاحها.

.5

تحظى شكاوى العاملين باالهتمام الكافى من اإلدارة.

.6

تقوم اإلدارة بإعطاء فرص حقيقية للعاملين لتطوير مستقبلهم الوظيفي.

.7

تعزز القواعد واإلجراءات التنظيمية في البنك العدالة والمساواة

.8

تعتبر بيئة العمل المحيطة منفحتة و تسودها أجواء الثقة و اإلحترام.

.9

تمتلك إدارة البنك سياسات متميزة بما يتعلق بخدمات التأمين الصحي و الضمان
اإلجتماعي و مكآفأه نهاية الخدمة.

ثالثا :اللتزام التنظيمي
م

موافق

العبــــــــــــــــــارة

بشدة

موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

اإللتزام التنظيمي  :درجة تطابق الفرد مع منظمته وارتباطه بها وجدانيا و رغبته في بذل أكبر عطاء أو جهد ممكن لصالح المنظمة التي
يعمل فيها ،مع رغبة قوية في اإلستمرار في عضوية هذه المنظمة.

.1

أشعر بالرغبة في قضاء ما تبقى من حياتي المهنية في البنك الذى أعمل
به.

.2

أشعر وبجدية بأن مشاكل اللبنك جزء من مشاكلي الشخصية.

.3

أشعر بأن زمالء العمل في البنك هم جزء من عائلتى.

.4

أشعر بأنني مرتبط نفسيا بالعمل في البنك.

.5

أعتقد أنه من السهل أن أرتبط ببنك أخر تماما كما أنا مرتبط ببنكي الحالي.
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.6

يعنى لي هذا البنك قد ار كبي ار من المعاني الشخصية.

.7

ستتأثر أمور كثيرة في حياتي إذا ما قررت ترك العمل في البنك.

.8
.9

سيكون من الصعب للغاية بالنسبة لي لمغادرة البنك اآلن ،حتى لو توفرت

فرصة أخرى.

بقائي في البنك اآلن نابع من حاجتي للعمل فيه.

 .10أشعر بالخوف من ترك العمل في البنك لصعوبة الحصول على عمل آخر.
.11

أحد األسباب الرئيسة إلستمراري في العمل في البنك ،هو أنه يقدم لي مزايا
ال تتوافر في بنوك أخرى .

.12

أشعر أن لدي خيارات وفرص محدودة ألن أفكر في ترك العمل في البنك.

.13

أشعر باني ملتزم في البقاء بالعمل في هذا البنك.

.14

أشعر من الخطأ مغادرة البنك حاليا ،حتى لو كان األمر مفيدا لي.

 .15سأشعر بالذنب إذا غادرت البنك حاليا.
.16

أشعر بأن البنك يستحق إخالصي ووالئي له.

.17

أشعر بالتزام كبير جدا تجاه زمالئي في البنك.

.18

أدين بمقدار كبير لهذا البنك.

شاكرا لكم حسن تعاونكم
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ملحق رقم ()2
قائمة المحكمين لإلستبانة
مكان العمل

التخصص

م

السم

.1

د .رامز بدير

جامعة األزهر -بغزة

إدارة األعمال

.2

د .وفيق األغا

جامعة األزهر -بغزة

إدارة األعمال

.3

د .نهاية التلباني

جامعة األزهر -بغزة

إدارة األعمال

.4

د .مروان األغا

جامعة األزهر -بغزة

إدارة األعمال

.5

د .محمد فارس

جامعة األزهر -بغزة

إدارة األعمال

.6

د .سامى أبو الروس

الجامعة اإلسالمية -غزة

إدارة األعمال

.7

د .خالد دهليز

الجامعة اإلسالمية -غزة

إدارة األعمال

.8

د .ياسر الشرفا

الجامعة اإلسالمية -غزة

إدارة األعمال

.9

د .وسيم الهابيل

الجامعة اإلسالمية -غزة

إدارة األعمال

الجامعة اإلسالمية -غزة

إدارة األعمال

جامعة األزهر -بغزة

إحصاء

الجامعة اإلسالمية -غزة

إحصاء

 .10د .أكرم سمور
 .11د .شادي التلباني
 .12د .نافذ بركات
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ملحق رقم ()3

كتب تسهيل المهمة

أول :كتاب تسهيل مهمة لبنك فلسطين

150

ثانيا:كتاب تسهيل مهمة لبنك التجاري الفلسطيني
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ثالثا:كتاب تسهيل مهمة لبنك الستثمار
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رابعا:كتاب تسهيل مهمة لبنك اإلسالمي العربي
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خامسا:كتاب تسهيل مهمة لبنك القدس
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