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 ثناءشكر و 
الحمد هلل رب العالمين أن هداني ويسر لي أمري واصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد 

 وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديهم إلى يوم الدين.

تورة لدكابعد إنهاء اطروحتي يطيب لي أن أتوجه بالشكر واالمتنان إلى أستاذتي الفاضلة 
رشاداتها لي  نجلة يونس محمد ال مراد التي منحتني من وقتها ووافر علمها فضاًل عن متابعتها وا 

على تخطي وتذليل الكثير من الصااااعوباي، حين كاني هرااها السااااديدة وتوجيهاتها مما ساااااعدني 
ن مفي خروج هاذه االطروحة على ما هي عليه، وفقها اهلل لعمل المييد الحكيماة الفضاااااااااااااال األول 

 فعل الخير وجياها عني كل خير وعرفان.

كما يقتضاااي الوفاء بالعرفان ان أشاااكر دعم وتشاااجيع السااايد عميد كلية اإلدارة واالقتصااااد 
أ.د ثاار احمد سعدون السمان المحترم والسيد معاون العميد للشؤون العلمية أ.د عالء عبد السالم 

 األفاضل منهم أ.د معن وعداهلل المعاضيدي ويحيى المحترم لطلبة الدراساي العليا وأساتذة قسمي 
أ.م.د اهء عبدالموجود العاني واألسااتذة المحاضارين في كورساي الدراسة الثالثة ولجنة االمتحان 
الشاامل ولجنة األساتذة المكلفين بمتابعة الدراسة، والشكر موصول إلى السادة الخبراء الذين كاني 

الى السادة و  وجيه اساتمارة االستبيان نحو وجهتها الصحيحة،إلساهاماتهم العلمية عييم األثر في ت
  وحة.االطر هذه  اغناءبذولة في سبيل على جهودهم الم األفاضللجنة المناقشة  وأعضاءرايس 

لتعاونهم معي في انجاي هذه  ن في المدارس االهلية المبحوثةوالمدرسااااااااااو  يرونكما وأشااااااااااكر المد
الدراسااااااااة والى مسااااااااؤول شااااااااعبة المعلوماي واالتصاااااااااالي ومدير المركي التدريبي وشااااااااعبة التعليم األهلي 
 واالجنبي وشعبة االجاياي الدراسية في مديرية تربية نينوى لتعاونهم معي وتسهيل أمور المجايين دراسيًا. 

وال يسااااااااااااااعني المجاال اال ان أتقادم بوافر شااااااااااااااكري وامتنااني إلى كال من مد لي يد العون 
والمساعدة في اتمام وانجاي هذه االطروحة واخص بشكري أساتذة قسم اإلدارة الصناعية منهم م.د 
احمد هاني النعيمي و م. احمد طالل احمد و م. بسام منيب علي لمساندتهم لي خالل اعداد هذه 

ويادفعني واجاب الوفااء والتقدير أن أتوجه بخالص شااااااااااااااكري واعتيايي إلى من قدم لي  االطروحاة.
التشاااجيع والمسااااعدة طوال مدة دراساااتي والدتي الجالية ويوجتي وأخوتي األعياء، فجياهم اهلل عني 
خير الجياء وطيب الوفاء. وال يفوتني أن اشاكر يمالاي االعياء أ.د احمد علي حسين و د. يهراء 

ن ود. ياسااار داؤد ساااليمان ود. ايمن جاسااام محمد ود. رأفي عاصاااي حساااين ود. عمار غايي ذنو 
 إدارة اإلعمال وأتمنى لهم التوفيق في حياتهم.  /عواد و د. ثامر عكاب في برنامج الدكتوراه 

الباحث



 أ
 

 المستخلص

سعي الدراسة الى دراسة العالقة بين بعدين مستقلين وهما التسويق الداخلي وجودة حياة العمل 
من خالل مجموعة متجيراي فرعية مترابطة في بعد معتمد وهو االلتيام التنييمي، وعلى الرغم من 

عالقة بين لوجود دراساي عربية واجنبية تناولي العالقة بين التسويق الداخلي وااللتيام التنييمي، وا
لبعدين اجودة حياة العمل وااللتيام التنييمي، اال انها حسب اطالع الباحن لم تدرس العالقة بين 

وقدرتها على التأثير في متجيراي االلتيام التنييمي ولم تجمع أي دراسة المستقلين ومتجيراتهما 
 ية.في البياة العراقية وتحديدًا المدارس الثانوية االهل االبعاد الثالثة

أسلوب استمارة االستبانة بوصفها أداة رايسة لجمع  اعتمد الباحن الدراسة اهداف تحقيق بجيةو 
( مدرساً يعملون 221البياناي وذلك من خالل توييع االستماراي عشوااياً على عينة الدراسة البالجة )

( مدارس أهلية ثانوية في مدينة الموصل، كما تم صياغة انموذج فرضي للدراسة يعكس 9في )
ها الذي انبثق عنه مجموعة من الفرضياي الرايسية والفرعية عالقاي االرتباط والتأثير بين ابعاد

التي تم اختبارها باستخدام تحليل االرتباط واالنحدار البسيط والمتعدد واختباراي ال معلمية اخرى، 
بشكل عام و وأكدي نتااجها قبواًل لكل الفرضياي الرايسة والفرعية ماعدا عدد من فرضياتها الفرعية. 

 :وهيجابة على مجموعة من التساؤالي تحاول الدراسة اإل

 .؟هل هناك عالقة بين التسويق الداخلي وجودة حياة العمل في المنيماي المبحوثة .2

توجهاي المنيماي المبحوثة دعم ما مدى مساهمة التسويق الداخلي وجودة حياة العمل في  .1
 ؟.بإتجاه تعييي االلتيام التنييمي

 .بين ابعاد الدراسة ومتجيراتها هل هناك تعنقد .3

 وتوصلي الدراسة الى مجموعة من االستنتاجاي نوجي أهمها بما يأتي:

هناك عالقاي ارتباط معنوية طردية قوية بين بعد ومكوناي التسويق الداخلي وبعد ومكوناي  .2
 جودة حياة العمل.

 ب متفاوتة.ييمي وبنسهناك عالقاي تأثير معنوية قوية للبعدين المستقلين في االلتيام التن .1

واعتمادًا على االستنتاجاي التي توصلي اليها الدراسة، ُقدمي مقترحاي منسجمة مع هذه 
 االستنتاجاي كان من أهمها:



 ب
 

التركيي على تدريب االفراد المبحوثين والسيما التدريب الذي يسهم في انجاي المهام الوييفية  .2
 تدريس والتعامل السلوكي مع الطلبة.لالفراد المبحوثين وخاصة الدوراي في طرااق ال

ضرورة التيام المنيماي المبحوثة بتحسين يروف العمل لالفراد المبحوثين، من حين توفير  .1
البياة المادية اهمنة والسالمة الصحية وساعاي العمل التي تناسب قدراتهم وتوفير أفضل 

 المتطلباي االساسية ألداء أعمالهم.
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 المقدمة

 ال في بناءالفع   وذلك لدورهاًا في تنظيم وتطوير المجتمع دورًا مهمًا وأساسيدارس المتؤدي 
ر، سواء كانت هذه المدارس حكومية ام أهلية فانها مثقف وواعي لمجتمٍع متقدم ومتطو  جيل جديد

 األدبيو  الفكري المحتوى إثراء خالل من معرفتهم وزيادة الطالب، تثقيف فيكبير  دورتقدم 
 تكو ن شخصياتهي ، والمجتمع األول لكل طالب، فللطالب المنزل الثانيهي فالمدرسة  لديهم

الطالب، وتبرز اختالفهم وما يميزهم فتنم ي مواهبهم، وتصقل شخصياتهم حت ى يصبحوا على قدرة 
 ع.عالية من إمكاني ة االنخراط في المجتم

وتبرز أهمية المدارس االهلية من خالل ما تقدمه من خدمات تتميز بها على المدارس  
، وتسعى الى توظيف كل مواردها من الطالب أكبرالحكومية في سعيها المتالك حصة سوقية 

ارس االهلية كما تسعى المد على المنافسين في القطاع الخاص.والتفوق لتحقيق المزايا التنافسية 
 المدرسين بجودة حياة عملها المتمثلة بالبقاء والنمو، وهذا االمر يتطلب منها االهتمام لتحقيق أهداف

زام التنظيمي تعزيز االلتل الالزمة لبناء السلوكيات اإليجابية وتعزيز أساليب تطويرهم وتحفيزهم
ة مع القيم التنظيمي المدرسين مواءمةو  ،رسةالمدالمدرسين واهداف وتحقيق توافق بين اهداف 

 مدرسة ونموهاالطويالً لضمان بقاء  شوطاً  يستغرق المدرسة لمصلحة توظيفهموعزمهم على البقاء و 
 .يعد هذا األمر أكثر أهمية في صناعة الخدماتو 

مع النمو في أهمية قطاع الخدمات واالقتصاد القائم على المعرفة، أصبح التسويق الداخلي و 
 ثابتة خدمة ودةج لتحقيق كطريقة الداخلي التسويق مفهوم تقديم تمو  ،نظماتمهمًا بشكل متزايد للم

 ليكون: "اسيةاألس ةفكر ال ث يستند التسويق الداخلي الىيح ،الخدمات مجال في رئيسية مشكلة وهي
 بشكل حقيقهت يمكن هذا وأن" نراضي الموظفين تجعل أن أيضاً  ةمنظمال على ينبغي ،زبون راضياً ال

 ميمتص على التسويق مبادئ تطبيق طريق عن أي ،زبائنك الموظفين معاملة خالل من أفضل
 محصوراً  طبيقهت يعد ولم الرئيسية التطورات من عدداً  المفهوم هذا شهدو . الموظفين وتحفيز الوظائف

  .الخدمات مجال في

وان على المنظمات توفير مستتتتتتتتوى عالي من جودة حياة العمل لكي تستتتتتتتتمر هذه المنظمات 
في اجتذابها للموظفين واالحتفاظ بهم وأن ال يقتصتتتتتتر اهتمامها على تحستتتتتتين حياة العمل فقط بل 
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يمتد الى تحسين الحياة خارجه من خالل جعل بيئة العمل محط تركيز إدارة المنظمة حيث تصبح 
ذا شتتتتتعر الو  ظفين أكثر أهمية.نشتتتتتاطات المو  أن احتياجات مكان العمل متاحة أو تفوق  موظفونا 

التوقعات، فإنهم يشتتعرون بمستتتتوى أفضتتتل من جودة حياة العمل، مما ستتيزيد من مستتتتوى رضتتتاهم 
ذلك، ال تؤثر جودة حياة العمل على الرضا الوظيفي فحسب، بل تؤثر أيضًا  فضاًل عنالوظيفي. 

 على أشكال أخرى من الرضا عن الحياة وهي العالقات األسرية والترفيه والجوانب االجتماعية.

دور التستتتتتويق الداخلي وجودة حياة العمل في تعزيز  في استتتتتتكشتتتتتافينصتتتتتب هدف الدراستتتتتة و 
قيام بدراستتتتتة استتتتتتطالعية مراء عينة من المدرستتتتتين العاملين في عدد االلتزام التنظيمي من خالل ال

من المدارس الثانوية االهلية في مدينة الموصتتتتل، وتقديم مجموعة من المقترحات الدارات المدارس 
المبحوثة والمدرستتتتتتين فيها عن موضتتتتتتوع الدراستتتتتتة اعتمادًا على ما ستتتتتتتتمخ  عنه نتائ  الدراستتتتتتة 

زز من أداء تلك المدارس ويستتتتتتتتاعدها على البقاء والنمو في ظل البيئة الميدانية وبالشتتتتتتتتكل الذي يع
 التنافسية التي تعمل فيها.

سائل لجمع البيانات، واعتمدت على عدد واستتخدمت الدراستة استمارة االستبيان والمقابالت كو 
من التحليالت اإلحصتتتتتتتتتتتتتتائيتة منهتتا تحليتل االرتبتتاط وتحليتل االنحتدار البستتتتتتتتتتتتتتيط والمتعتدد وعتدد من 

 االختبارات الالمعلمية للوصول الى نتائ  الدراسة. 

جرت الدراسة في تسع مدارس ثانوية أهلية عشوائية في مدينة الموصل، وشملت عينة مقدارها 
 .(11/3/9191( وانتهت في )9112( مدرسًا فيها، وبدأت الدراسة في مطلع العام )111)

واجه الباحث صعوبة في اختيار النماذج والمقاييس التي تتالءم مع ابعاد الدراسة لتنوع المتغيرات 
في هذه النماذج وصعوبة تطبيقها في البيئة العراقية، وكذلك هناك الكثير المصطلحات العلمية 

ة مما صعب على يالبعاد الدراسة ومتغيراتها في المراجع األجنبية المترادفة بالمعاني في اللغة العرب
 صعوبة جمع البيانات من بع الباحث فك االلتباس فيما بينها ومحاولة توحيدها معانيها. و 

 المدارس التي زارها الباحث حيث رف  البع  منهم استالمها والبع  امخر ارجعها فارغة.

وقد جاءت هذه الدراسة في ستة فصول تضمن األول اإلطار المنهجي للدراسة وضم ثالثة 
باحث، خصص األول للدراسات السابقة، اما الثاني فتناول منهجية الدراسة، في حين اشتمل م

 الثالث على وصف مجتمع الدراسة واالفراد المبحوثين. 
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وتناول الفصل الثاني التسويق الداخلي في ثالثة مباحث، تضمن األول التطور التاريخي 
 وأهمية وأهداف التسويق الداخلي، وخصص الثالثلمفهوم التسويق الداخلي، وعر  الثاني مفهوم 

لنماذج ومكونات التسويق الداخلي. وقدم الفصل الثالث جودة حياة العمل في ثالثة مباحث، اذ 
اشتمل األول على التطور التاريخي لمفهوم جودة حياة العمل، وتناول الثاني مفهوم وأهمية جودة 

 كونات جودة حياة العمل.حياة العمل، أما الثالث فقد خصص لنماذج وم

وعر  الفصل الرابع االلتزام التنظيمي في خمسة مباحث، تناول األول مفهوم وأهمية 
االلتزام التنظيمي، واشتمل الثاني على نظريات ومداخل االلتزام التنظيمي، وتضمن الثالث بناء 

ل العالقة الخامس فقد تناو االلتزام التنظيمي، وعر  الرابع نماذج االلتزام التنظيمي ومكوناته، اما 
وصف العالقات الواردة في مخطط الدراسة لبين أبعاد الدراسة. وخصص الفصل الخامس 

في مبحثين، تناول األول وصف متغيرات الدراسة وتشخيصها، اما الثاني  وتشخيصها واختبارها
ترحات التي لمقفتناول اختبار أنموذج الدراسة وفرضياتها. وجاء الفصل السادس باالستنتاجات وا

 توصلت اليها الدراسة وكان في مبحثين، تناول األول االستنتاجات، وعر  الثاني المقترحات.
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 الفصل األول

 اإلطار المنهجي للدراسة

 تمهيد

يهدف هذا الفصتتل إلى اإلشتتارة لبع  الدراستتات الستتتابقة ومحاور طروحاتها الفكرية ذات 
 تصوراتها المعرفية والعلمية واإلفادة منها، كما يهدف إلىالصلة بمتغيرات الدراسة بهدف استكمال 

تحديد أبعاد مشتتتتتتكلة الدراستتتتتتة وأهميتها وأهدافها، فضتتتتتتاًل عن شتتتتتترح األنموذج الذي طرحه الباحث 
والفرضيات التي وضعها وآلية جمع البيانات والطرائق المتبعة في استخراج وتحليل النتائ ، فضاًل 

 ه، وسيتم ذلك من خالل ثالثة مباحث وعلى النحو امتي:عن وصف لمجتمع الدراسة وعينت

 

 ذات العالقة الدراسات السابقةبعض المبحث األول: 

 

 المبحث الثاني: منهجية الدراسة

 

 المبحث الثالث: وصف مجتمع وعينة الدراسة
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 المبحث األول

 ذات العالقة بعض الدراسات السابقة

يسلط المبحث الحالي الضوء على الدراسات النظرية والتطبيقية، التي تسهم في بناء اإلطار 
وجزًا لعدد عرضًا م يأتيالهيكلي لمنهجية الدراسة وتدعم انموذج الدراسة بشكل مباشر. ونقدم فيما 

تناول تمن الدراسات المتعلقة بموضوع الدراسة ضمن محورين، يتعلق المحور األول بالدراسات التي 
العالقة بين التسويق الداخلي بمتغيراته وااللتزام التنظيمي، والمحور الثاني يضم الدراسات التي 

 جودة حياة العمل بمتغيراتها وااللتزام التنظيمي. بين  تتناول العالقة

 اواًل: الدراسات المتعلقة بالتسويق الداخلي بمكوناته وااللتزام التنظيمي

 الدراسات العربية -أ
 (2112 والجرجري، حسن المال) دراسة .1

 اءمر  استطالعية دراسة: البشرية المواهب إدارة في الداخلي التسويق إسهام مدى"
 ".الموصل جامعة في اإلدارية القيادات بع 

 منظماتال في البشرية الموارد إدارة في الداخلي التسويق اسهام مدى بيان الى الدراسة سعت
 وشملت يانات،الب وتحليل لجمع واالنحدار االرتباط وتحليل االستبيان الباحثان واستخدم المبحوثة،

 ودوج الى الدراسة وتوصلت الموصل، جامعة في الجامعية القيادات من اً موظف( 01) الدراسة عينة
دارة الداخلي التسويق بين توافقية عالقة  اهتمام عزيزت التوصيات ابرز وكانت البشرية، المواهب وا 

 لداعمةا بالسلوكيات االلتزام خالل من البشرية المواهب إدارة وابعاد بممارسات المبحوثة المنظمة
 طريق عن المنظمة في بهم واالحتفاظ الموهوبين للموظفين داعمة عمل بيئة توفير والسيما لذلك

 .الداخلي التسويق مفهوم توظيف
 (2112دراسة )المطيري،  .2

في تحقيق االلتزام التنظيمي للموظفين: دراسة استطالعية مراء عينة "دور ابعاد التسويق الداخلي 
 من موظفي شركة زين العراق لالتصاالت"

تسعى الدراسة الى التعرف على مدى تأثير أبعاد التسويق الداخلي في االلتزام التنظيمي 
للموظفين في شركة زين العراق لالتصاالت، واستخدم الباحث استمارة االستبيان وتحليل االنحدار 
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( موظفًا في قسم خدمة 11البسيط كأدوات لجمع وتحليل بيانات الدراسة، وشملت عينة الدراسة )
زبائن في الشركة المبحوثة، وتوصلت الدراسة الى وجود عالقة تأثير معنوية ألبعاد التسويق ال

 الداخلي في تحقيق االلتزام التنظيمي.
 األجنبيةالدراسات   -ب

 (Oliver, 1990)دراسة  .3

"Work Rewards, Work Values, and Organizational Commitment in an 

Employee-Owned Firm: Evidence from the U.K" 

 "مكافآت العمل، قيم العمل، وااللتزام التنظيمي في شركة مملوكة للموظف: دليل من المملكة المتحدة"

 فحصت الدراسة تأثير قيم عمل الموظف والخصائص الديموغرافية والمكافآت المنظمية
على مستويات االلتزام، التضمين، التطابق، والوالء في شركة مملوكة للموظف في المملكة المتحدة، 
والفكرة بان االلتزام يمكن ان يفهم كدالة للمواءمة بين قيم الموظف والمكافآت المنظمية. وتوصلت 

ف على مستوى ير طفيالدراسة باستخدام تحليل االنحدار المتعدد بان المتغيرات الديموغرافية لها تأث
 .عرضت عالقات معنوية مع االلتزام التنظيميالمكافآت المنظمية وقيم العمل  من االلتزام، لكن كالً 

 (Janssen, 2004)دراسة  .4

"The Barrier Effect of Conflict with Superiors in the Relationship between 

Employee Empowerment and Organizational Commitment" 

 "التنظيمي وااللتزام الموظف تمكين بين العالقة في الرؤساء مع الصراع حاجز تأثير"

 تمكين بين يةاإليجاب العالقة في عائق تأثير له الرؤساء مع الصراع أن فكرة تتبنى الدراسة
 والقيم ألهدافا بتحديد للسلطة األعلى التصنيفات ذوو اءسالرؤ  يقوم. التنظيمي وااللتزام الموظف
 النزاعات تعيق قدو . للسلطة األدنى التصنيف ذوو الموظفون بها يلتزم أن المتوقع من التي التنظيمية

 تزاماالل من عالية مستويات على الحفاظ أو لتطوير المفوضين الموظفين اءؤسالر  هؤالء مع
. هولندا في ثانوية مدرسةفي  اً ( مدرس21) بين استقصائي استبيان واستخدمت الدراسة. التنظيمي

 في لنفسيا التمكين على الدراسة هذه في عليه العثور تم والذي الرؤساء مع التعار  تأثيروان 
 نتائ  تشيرو  .بالمنظمة الموظف التزام في وتأثيره األخرى الموظفين تجارب مع يتفاعل العمل مكان
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 الموظفون واجهي عندما تختفي التنظيمي وااللتزام التمكين بين اإليجابية العالقة أن إلى االستبيان
 .اءوسالرؤ  مع الصراع من أعلى مستويات

 (Cho, et. al., 2006)دراسة  .5

"Workplace Empowerment, Work Engagement and Organizational 

Commitment of New Graduate Nurses" 
 "الجدد للممرضين التنظيمي وااللتزام الوظيفي تباطاالو  العمل مكان في التمكين"

 ألحدثا الموظفين وتمكين ارتباط تعزيز شأنها من التي العواملتهدف الدراسة الى فحص 
 الهيكلي، لتمكينا بين العالقات فحص وتم ،للمرضى الجودة عالية رعاية تقديم لهم يتيح مما ،توظيفاً 
 .تنظيميال وااللتزام العاطفي واإلرهاق ،(العملب رتباطالا اسبقيات) العمل حياة من مجاالت وستة

ن خالل م نظري نموذج الختبار تجريبي وغير تنبؤي استقصائي تصميم ت الدراسةاستخدمو 
 جابيإي تأثير الهيكلي للتمكين وتوصلت الدراسة الى ان. ممرضة (226) من عينة في االستبيان

 .العاطفي االلتزام على مباشر ايجابي تأثير وكذلك العمل، حياة مجاالت على مباشر
 (Newman, et. al., 2011)دراسة  .6

"The impact of employee perceptions of training on organisational 

commitment and turnover intentions: a study of multinationals in the 

Chinese service sector" 

 لشركاتل دراسة: دوران العمل ونوايا التنظيمي االلتزام في لتدريبل الموظف تصورات تأثير"
 "الصيني الخدمات قطاع في الجنسيات متعددة

 والعالقة ،التنظيمي االلتزام في للتدريب الموظف تصورات تأثير في الدراسة هذه تبحث
 متعددة شركات خمس في صينياً  ( موظفاً 730شملت عينة من ). دوران العمل نوايا مع األخيرة

 مع توافقت بان الدراسة االستبيان نتائ  توصلت الصيني، اذ الخدمات قطاع في تعمل الجنسيات
 االلتزام عزيزلت كأداة التدريب أهمية على الضوء تسلط االجتماعي، وان هذه الشركات التبادل نظرية

 المعادلة نمذجةالدراسة واستخدمت  .الموظفين دوران معدل وتقليل للموظفين، العاطفي التنظيمي
 البيئات في لسابقةا الدراسات عن تختلف النتائ  وتوصلت الدراسة الى ان .لتحليل البيانات الهيكلية

 في للتدريب صورةالمت والفوائد التعلم تحفيزل أثر ألي دليل أي على العثور يتم الصينية، اذ لم غير
 الموظفين، بلتدري الالإرادية الطبيعة عوامل، ثالثة خالل من ذلك تفسير ويمكن. التنظيمي االلتزام
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 لجنسيات،ا متعددة الشركات في المحليين للموظفين المتاحة المحدودة الوظيفي التطوير وفرص
 .الثقافية االختالفات ضوء في المكتسبة المهارات تطبيق في الموظفين وصعوبة

 (Siburian, 2013)دراسة  .7

"The Effect of Interpersonal Communication, Organizational Culture, Job 

Satisfaction, and Achievement Motivation to Organizational Commitment 

of State High School Teacher in the District Humbang Hasundutan, North 

Sumatera, Indonesia" 

"تأثير االتصاالت الداخلية الشخصية، والثقافة التنظيمية، والرضا الوظيفي، والدافعية لإلنجاز 
، شمال Humbang Hasundutanاللتزام التنظيمي لمدارس الوالية الثانوية في مقاطعة نحو ا

 سومطرة، إندونيسيا"

 منها:فرضيات مقترحة  ستة تهدف هذه الدراسة إلى اإلجابة عن

 رسين.دااللتزام التنظيمي للم في تصاالت الشخصية الداخليةلالالتأثير المباشر  .1
 درسين. االلتزام التنظيمي للم فيالتأثير المباشر للرضا الوظيفي  .9

  هومبان مقاطعةلالمدارس الثانوية  في بصورة عشوائية ( مدرساً 111الدراسة ) عينة وشملت
اندونيسيا، واستخدمت الدراسة االستبيان وتحليل المسار واالنحدار الخطي  في هاسوندوتان

 واالنحدار المتدرج واختبار التوزيع الطبيعي والتجانس كأدوات إحصائية لتحليل البيانات. 

 لتنظيميا االلتزام في لالتصاالت الشخصية الداخلية المباشر التأثير وتوصلت الدراسة الى
 االلتزام لدى تحسينول للمدرسين، التنظيمي االلتزام في الوظيفي للرضا المباشر والتأثير للمدرسين،

 التنظيمية لثقافةوا االتصاالت الشخصية الداخلية فاعلية زيادة ينبغي الثانوية المدارس في لمدرسينا
 .لإلنجاز والدافعية الوظيفي والرضا
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 (Jehanzeb, et. al., 2013)دراسة  .8

"Organizational Commitment and Turnover Intentions: Impact Of 

Employee’s Training In Private Sector Of Saudi Arabia" 

"االلتزام التنظيمي ونوايا دوران العمل: أثر تدريب الموظفين في القطاع الخاص بالمملكة العربية 
 السعودية"

 في لعملدوران ا ونوايا التنظيمي االلتزام في التدريب آثار استكشاف تهدف الدراسة الى
 اللتزاما بين العالقة تركيز إلى الدراسة وتسعى السعودية، العربية المملكة في الخاص القطاع

 ( مجيباً 911) لعينة تضمنت االستبيان واستخدمت الدراسة. لموظفينل عملالدوران  ونوايا التنظيمي
 بين سلبيةال العالقة وتوصلت الدراسة الى. السعودية العربية المملكة في رائدة خاصة مؤسسة في

 االلتزامي ف الموظفين تدريبوهناك عالقة تأثير إيجابية لدوران العمل،  ونية التنظيمي االلتزام
 التدريب فرص إلى المدروس الوصول بين العالقة في التحكم يتمو . دوران العمل ونوايا التنظيمي
 .فيالوظي التضمين وليس الوظيفي الرضا طريق عن التنظيمي لاللتزام العاطفي والشكل

 (Nazir, et. al., 2016) دراسة .9

"Influence Of Organizational Rewards On Organizational Commitment 

And Turnover Intentions" 
 "دوران العمل ونوايا التنظيمي االلتزام على التنظيمية المكافآت تأثير"

غير و  الجوهرية )الرضا عن الوظيفة نفسها( المكافآت بين العالقة استكشاف هدفت الدراسة الى
واالجتماعية )عالقات إيجابية داعمة مستمدة من التواصل مع الموظفين  الجوهرية )المادية(

 فينللموظ العمل دوران ونوايا التنظيمي )العاطفي والمعياري( االلتزام من ومكونين والمشرف(
 لبيانات وتما لجمع كطريقة االستبيان والخاص، واستخدمت الدراسة العام القطاعين في الصينيين
 اً موظف (919) من عليها الحصول تم التي المسح بيانات لفحص الهيكلية المعادلة نمذجة استخدام

 االجتماعيةو  والجوهرية وغير الجوهرية المكافآت أن النتائ  وتظهر .الصين من الجنوبي الجزء في
 المزايا عن االرض أن إلى النتائ  تشيرو . والمعياري العاطفي بااللتزام كبير بشكل مرتبطة كانت

 له قرارال صنع في والمشاركة والتدريب واالستقاللية العمل زمالء ودعم المشرف دعمو  الخارجية
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ي مرتبط والمعيار  العاطفي االلتزام وكان. للموظف والمعياري العاطفي االلتزام على كبير تأثير
 .العمل لدى الموظفين دوران بنوايا سلبي بشكل

 (Kim, et. al., 2016)دراسة  .01

"Effects of corporate social responsibility and internal marketingon 

organizational commitment and turnover intentions". 

 المغادرة" واياون التنظيمي االلتزام في الداخلي والتسويق للشركات االجتماعية المسؤولية آثار"

أربعة جوانب من المسؤولية االجتماعية للشركات )المسؤولية  تأثيرتناولت هذه الدراسة 
لرفاهية ا الداخلي )نظامجوانب للتسويق  ةاالقتصادية والقانونية واألخالقية والعمل الخيري( وخمس

في  لمغادرةاين ونوايا االلتزام التنظيمي للموظف في اإلدارة(ودعم والتدريب والتعوي  واالتصال 
، تم فحص قطاع الخدماتيعملون في  اً موظف( 311وضمت عينة الدراسة ). الخدماتصناعة 

وتحليل العوامل من الدرجة الثانية ونمذجة المعادلة  توكيديال امليتحليل العالالعالقات باستخدام 
 جتماعيةوالمسؤولية اال التسويق الداخليإلى أن تصورات كل من  الدراسة تشير نتائ و الهيكلية. 

افة برام  ، مما يشير إلى أن إضبنوايا المغادرة وسلباً  االلتزام التنظيميبت إيجابياً  ترتبط ارتباطاً 
الحالية من المرجح أن تحسن مواقف العمل  التسويق الداخليإلى برام   االجتماعية المسؤولية
 .نوايا المغادرةهم بدوره في تقليل ، مما يسكااللتزام التنظيميالمرغوبة 

 (Walden, et. al., 2017) دراسة .00

"Employee Communication, Job Engagement, And Organizational 

Commitment: A Study Of Members Of The Millennial Generation" 

 "Millennial Generation ألعضاء دراسة: التنظيمي وااللتزام واالرتباط الوظيفي الموظف "اتصاالت

 لعناصرا من واثنين االرتباط الوظيفي بين العالقة استكشاف هو الدراسة من الهدف كان
ثين ضمن الفئة للمبحو  ستقصائيةاال دراسةال نتائ  تشيرو . منظمةوال الموظف بين للعالقات ةالرئيس

 توسطي الوظيفي االرتباط أن إلى( 539)والبالغ عددهم  المتحدة الواليات فيالعمرية لجيل االلفية 
ظف ، وعالقة إيجابية بين االتصاالت وارتباط المو التنظيمي وااللتزام الموظف اتصاالت بين العالقة
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 التزامهم زيزتع يتم عملهم،ب الموظفون يرتبط عندما أنه إلى ت الدراسةوخلص .وااللتزام التنظيمي
 المنظمات ىعل ينبغي ،االرتباط لتعزيز ذلك فضاًل عن ،ةنظمللم تركهم احتمالية وتقل بالمنظمة

 حول ينللموظف مستمرة مالحظات وتقديم الداخلية المعلومات تدفق دون تحول التي العقبات إزالة
 .والتنظيمية الفردية القضايا

 (Suprihanto, et. al., 2018)دراسة  .12

"The Relationship Between Internal Marketing And The Organizational 

Commitment Of Doctors And Nurses At Mardi Waluyo Hospital, Metro 

Lampung Indonesia  "  

 "Mardi Waluyo"العالقة بين التسويق الداخلي وااللتزام التنظيمي لألطباء والممرضات في مستشفى 

الدراسة هو قياس العالقة بين التسويق الداخلي وااللتزام التنظيمي لألطباء الغر  من كان 
سويق ، واستكشاف جهود التفي اندونيسيا Mardi Waluyoالعاملين في مستشفى  ينوالممرض

( طبيبًا وممرضًا من المستشفى، 111، وتضمنت عينة الدراسة )مستشفىالالداخلي التي يطبقها 
يان والمقابالت وتحليل االنحدار الخطي كأدوات لجمع وتحليل البيانات، واستخدمت الدراسة االستب
 لألطباء يالتنظيم بااللتزاممعنوية  إيجابية عالقة له الداخلي التسويقوتوصلت الدراسة الى ان 

 للمساعدة لداخليا التسويق تطبيق على التأكيد ينبغي لذلك،. مستشفىال في العاملين والممرضات
 .خدمة أفضل وجودة تنظيمي التزام بناء في

 (OCAK & MARANGOZ, 2019)دراسة  .13

"How Do Internal Marketing Activities Affect Organizational 

Commitment? The Mediating Role of Job Satisfaction" 

 في"وظيالرضا لدور الوسيط لالكيف تؤثر أنشطة التسويق الداخلي على االلتزام التنظيمي؟ "

 الداخلي سويقالت أنشطة تأثير على الوظيفي للرضا الوسيط الدور فحص الدراسة الىتهدف 
 قطاعات عدة من اً موظف( 313) الدراسة عينة وتضمنت. للموظفين التنظيمي االلتزام في اتنظمللم

واستخدمت الدراسة االستبيان االلكتروني وتحليل االنحدار المتدرج وتحليل  لمنظمات عامة وخاصة،
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 بشكل رتبطمالداخلي  التسويقوتوصلت الدراسة الى أن . وقية كأدوات لجمع وتحليل البياناتالموث
 ،الوظيفي ابالرض كبير بشكل مرتبط التنظيمي االلتزام، كما وجد بأن التنظيمي بااللتزام كبير

 كبير تأثير له يالوظيف الرضا أنووجدت الدراسة تأثير كبير للتسويق الداخلي في الرضا الوظيفي و 
 له الوظيفي لرضاا أن، و التنظيمي االلتزام في كبير تأثير الداخلي لتسويقول التنظيمي االلتزام في
 أن لدراسةا قترحوت. للموظفين التنظيمي وااللتزام الداخلي التسويق عالقة في جزئي وسيط دور

 زيادة مكني ذلك، ومع. للموظفين التنظيمي االلتزام لزيادة مهمة للمنظمات الداخلي التسويق أنشطة
 .الداخلي التسويق أنشطة خالل من الوظيفي الرضا تطوير خالل من التأثير هذا

 (Lizote, et. al., 2019) دراسة .01

"Perceived Organizational Factor, Internal Marketing and Organizational 

Commitment In University Teachers" 

 "ساتذة الجامعاتألالعامل التنظيمي المتصور والتسويق الداخلي وااللتزام التنظيمي "

 العمل، يف والحرية اإلداري، الدعمة )التنظيمي العواملالعالقة بين  هدفت الدراسة الى تحديد
 راسةااللتزام التنظيمي، وتضمنت عينة الدوالتسويق الداخلي مع  (العمل في عدم التأكدو  والمكافآت،

 تحديدل التحليل العاملي ت الدراسةاستخدممجموعة من أساتذة جامعات عامة وخاصة في البرازيل، و 
مع المكافأة و  االداريدعم ارتباط إيجابي بين الالنتائ   واظهرت. ات بين متغيرات الدراسةالرتباطا

ة لحرية العمل قة سلبيالمعياري وعال االلتزام مع لتطويرلإيجابية  عالقةو  والمعياري العاطفي االلتزام
 .يالمعيار و  العاطفي االلتزامارتباطات إيجابية مع  الداخلي لتسويقلكان مع االلتزام االستمراري، و 

 بمتغيراتها وااللتزام التنظيمي ثانيًا: الدراسات المتعلقة بجودة حياة العمل

 الدراسات العربية -أ
 (2116دراسة )المالح،  .1

 "الموصل جامعة في استطالعية دراسة العمل حياة نوعية لتحسين كأداة المرن الوقت نظام"

 من( املينع موظفين، ين،يتدريس) الموصل جامعة في االفراد استفادةتهدف الدراسة الى بيان 
 اديةاعتي عمل بساعات يعملون الذين االفراد رغبة عن فضالً  مرنة عمل بساعات الدوام امكانية
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، واستخدمت الباحثة استمارة االستبيان كأداة المرنة الساعات وفق والعمل االستفادة امكانية من
( فردًا، وتوصلت الدراسة الى ان لدى التدريسيين مرونة 911لجمع بيانات الدراسة من عينة بلغت )

عالية في الدخول والخروج، ولديهم الرغبة من االستفادة من العمل بساعات عمل مرنة. وتوصلت 
 ةالمرن بالساعات العمل وتحدد تنظم وتعليمات قوانين اصدارحات منها الدراسة الى عدد من المقتر 

 المرنة ملالع بساعات العمل يقتضي، و العمل في والشرعية ةالقانوني من مزيداً  إلعطائها وانواعها
 راءاتواالج والشروط به العمل ليةآ عن لألفراد واضحة فكرة بإعطاء المبحوثة المنظمة تقوم ان

 .بها التقيد يجب التي

 (2117دراسة )فزع،  .2
 "واقع تطبيق برام  جودة حياة العمل في مستشفى السالم التعليمي بالموصل: دراسة حالة"

وتهدف الى تحديد أنواع البرام  الخاصة بجودة حياة العمل ومن ثم تأشير مستوى تطبيقها في 
لبرام  ق هذه االمنظمات المبحوثة والوقوف على أوجه القصور التي تعتر  سير عملية تطبي

وبيان المعالجات المقترحة لها، وهي دراسة ميدانية في مستشفى السالم التعليمي وتم اختيار عينتين 
( 321، والثانية اقتصرت على )موظفاً ( 13تمثلت بالقيادات اإلدارية وعددها ) األولى ،عشوائيتين

انات كأداتين رئيستين لجمع بي، واستخدمت الباحثة )قائمة الفحص واستمارة االستبانة( موظفاً 
ضرورة االخذ بالبرام  الحديثة والتقليدية لكون أحدهما يكمل امخر، الى وتوصلت الدراسة  ،الدراسة

في  موظفينوالالعمل على تحقيق حالة التوافقية بين القيادات اإلدارية بالدراسة  جاءت توصياتو 
 المنظمة المبحوثة بشأن برام  جودة العمل.

 ت االجنبيةالدراسا  -ب
 (Garg & Rastogi, 2009)دراسة  .3

"Effect of Psychological Wellbeing on Organizational Commitment of 

Employees" 

 موظفين"لل التنظيمي االلتزام في النفسية الرفاهية تأثير"

( 111) دراسةلا وشملت ،الموظفين التزام ة فيالنفسي يةالرفاه تأثير دراسة إلى الدراسة تهدف
ارات( في السي وصناعات ،التحويلية الصناعات البنوك،) مختلفة منظمات في يعملون مستجيباً 

وصلت التدريجي كأدوات لتحليل البيانات، وت االنحدار واستخدمت الدراسة االستبيان وتحليل . الهند
 .التنظيمي االلتزام في النفسية للرفاهية كبير تأثير وجود إلى النتائ 
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 (Ali, 2011)دراسة  .4

"Influence Of Quality Of Work Life, Ego-Strength And Job Attitude On 

Organizational Commitment Of Managerial Personnel" 

 اريين"اإلد ولينللمسؤ  التنظيمي االلتزام في العمل موقفو  األنا وقوة العمل، حياة جودة "تأثير

 في ملالع وموقف األنا وقوة العمل، حياة جودة تأثير تحديد هو للدراسة الرئيسي الهدفكان 
 الفرق ةأهمي تحديد و والخاصة، العامة المؤسسات مديري بين الخاصة وأبعاده التنظيمي االلتزام

 وأبعاد العمل موقف األنا، قوة ،العمل الحياة جودة على والعامة الخاصة المشاريع مديري بين
 من لكل وزعت بالتساوي اً مدير  (311) من الدراسة عينة وتتألفالتنظيمي،  االلتزام من مختلفة

 العاصمة )منطقة  NCR ومنطقة دلهي من مختلفة ألجزاء والعامة عشوائياً  الخاصة المؤسسات
لتحليل بيانات الدراسة،  Tتحليل االنحدار المتعدد الخطوات واختبار  ت الدراسة، واستخدم(الوطنية

 مديري ينب المستمر لتزاماال في األنا وقوة الوظيفي إيجابي للموقف وتوصلت الدراسة الى تأثير
 التنظيمي موااللتزا المعياري االلتزام في العمل حياة إيجابي لجودة وهناك تأثير الخاصة، المشاريع
 .الخاصة المشاريع مديري بين الشامل

 (Agyemang & Ofei, 2013)دراسة  .5
 

"Employee Work Engagement and Organizational Commitment: A 

Comparative Study of Private and Public Sector Organizations In Ghana" 

  ""ارتباط عمل الموظفين وااللتزام التنظيمي: دراسة مقارنة للمنظمات الخاصة والقطاع العام في غانا

م ارتباط عمل الموظفين وااللتزام التنظيمي باستخداق من العالقة بين التحقهدفت الدراسة الى 
( 111) وبلغت قصدية ة الدراسةعين وكانتنه  مقارن لموظفي القطاعين العام والخاص في غانا. 

من ثالث مؤسسات عامة وثالث مؤسسات خاصة ذات خصائص مماثلة في أكرا متروبوليس  اً موظف
 كشفتو تحليل البيانات. لأدوات إحصائية ك Tبيرسون واختبارمعامل واستخدمت الدراسة . نافي غا

موظفو يتمتع و  االلتزام التنظيمي،و الموظف  ارتباطبين  قويةوجود عالقة إيجابية عن نتائ  الدراسة 
الموظفين والتزامهم التنظيمي مقارنة بموظفي  ارتباطالمؤسسات الخاصة بمستوى عاٍل من 

في  لبالعم األجل ةقصير  واطويلة  أوقاتلف الموظفون الذين قضوا المؤسسات العامة، ولم يخت
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ار تزويد الموظفين بالموارد الالزمة ألداء أدو  بضرورةالدراسة  واوصت. التنظيمي مستويات االلتزام
 الموظفين وااللتزام التنظيمي. ارتباطعملهم حيث يكون لها آثار تبعية على 

 (Nart & Batur, 2014)دراسة  .6

"The Relation Between Work-Family Conflict, Job Stress, Organizational 

Commitment And Job Performance: A Study On Turkish Primary Teachers" 

 دراسة :الوظيفي واألداء التنظيمي وااللتزام العمل وضغوط األسرة-العمل صراع بين العالقة"
 "التركية االبتدائية المرحلة معلمي على

 تزامواالل الوظيفي اإلجهاد على امسرةو  العمل بين الصراع آثار دراسة إلى الدراسة هدفت
( معلمًا في مدارس ابتدائية في 933وشملت عينة الدراسة ) .للمعلمين الوظيفي واألداء التنظيمي

في تركيا، واستخدمت الدراسة االستبيان وتحليل االنحدار المتعدد كأدوات  South Marmaraاقليم 
وضغط  سرةاألو  العمل بين الى عدم وجود تأثير للصراع الدراسة لجمع وتحليل البيانات، وتوصلت

 معنوياً  اً سلبي اً ر تأثي تسبب العمل ضغوط أن اً أيض توجد وقد العاطفي، التنظيمي االلتزام علىالعمل 
 .االستمراري التنظيمي االلتزام في

 (Albdour & Altarawneh, 2014)دراسة  .7

"Employee Engagement and Organizational Commitment: Evidence from 

Jordan" 

 : دليل من األردن""ارتباط الموظف وااللتزام التنظيمي

 رتباط الموظف )التضمين الوظيفي والتضمينالقياسين ماستكشاف العالقة بين هدفت الى 
زام ة وهي: االلتزام العاطفي وااللترئيس مقاييسالتنظيمي( وااللتزام التنظيمي المقاس بثالثة 

في الخطوط األمامية للبنوك  اً موظف (333وشملت عينة الدراسة )االستمراري وااللتزام المعياري، 
. يةكأداة احصائ ستبيانواال االحتمالية،ينات غير الدراسة تقنية أخذ ع تستخدموافي األردن. 

ين أن الموظفين في الخطوط األمامية الذين لديهم التضم الدراسة إليها تتوصلتظهر النتائ  التي و 
الوظيفي والتضمين التنظيمي سيكون لديهم مستوى عاٍل من االلتزام العاطفي وااللتزام المعياري. 
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لتزام اال يفللموظفين بشكل ملموس  العاليلتضمين الوظيفي ؤثر ايمن ناحية أخرى، يمكن أن و 
 لموظفين.ل ستمرارياال

 (Choudhury, 2015)دراسة  .8

"Quality Of Work Life, Employee Commitment And Organization 

Citizenship Behavior (A Study Of IT Professionals In Odisha)" 

 ياتكنولوج لمتخصصي دراسة) التنظيمية المواطنة وسلوك الموظف والتزام العمل حياة جودة "
 "Odisha في المعلومات

 ة التنظيميةوسلوك المواطن التزام الموظفين في العمل حياة تأثير جودة تحليل هدفت الدراسة الى
ة التنظيمية، سلوك المواطن على والتزام الموظفين العمل حياة لجودة المشترك والتأثير مستقل بشكل
دمت الدراسة االستبيان وتحليل االرتباط واالنحدار المتعدد لجمع وتحليل البيانات، وشملت واستخ

 الدراسة ووجدت. الهند/ Odishaفي والية  المعلومات تكنولوجياب مختصاً ( 11عينة الدراسة )
 بين جودة وياً قإيجابيًا  وكذلك ارتباطاً  العمل حياة وجودة الموظف التزام قويًا بينإيجابيًا  ارتباطاً 
 .التنظيمية، وتأثير معنوي لجودة حياة العمل في االلتزام التنظيمي المواطنة العمل وسلوك حياة

  (Saeidian & Salimi 2015 ,)دراسة  .2
"Relationship Between Quality Of Work Life And Psychological Empowerment 

By Employees’ Productivity (Structural Equations Modeling)" 

العالقة بين جودة حياة العمل والتمكين النفسي بواسطة إنتاجية العاملين""  

ين بكان الغر  من الدراسة تحديد سبب العالقات وصياغة معادالت هيكلية من العالقات 
، وتضمنت عينة Zahedanجودة حياة العمل والتمكين النفسي وانتاجية العاملين إلدارة بلدية 

( موظفًا اداريًا، وتوصلت الدراسة الى ان جميع العالقات بين المتغيرات كانت 910الدراسة )
معنوية، وتوصل نموذج المعادالت الهيكلية الى ان جودة حياة العمل لها تأثير مباشر على زيادة 

  إنتاجية العاملين، وان التمكين النفسي مؤثر أيضًا على إنتاجية العاملين.
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 (Valaei & Rezaei, 2016)دراسة  .11
"Job satisfaction and organizational commitment an empirical 

investigation among ICT-SME "  

االت ص"الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي تحقيق تجريبي بين شركات تكنولوجيا المعلومات واالت
 "الصغيرة والمتوسطة

كان الهدف من الدراسة هو دراسة العالقة الهيكلية بين جوانب الرضا الوظيفي التسعة لت 
Spector  ،اإلشراف، وطبيعة العمل، واالتصاالت، والمكافآت المشروطة، وزمالء العمل(

جراءات التشغيل(، وجوانب االلتزام التنظيمي )االلتزام  واالستحقاقات اإلضافية، والدفع، والترقية، وا 
معياري وااللتزام العاطفي وااللتزام االستمراري( وتأثير سنوات خبرة الموظفين على عالقات الرضا ال

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في شركات ب مختصاً  (913وااللتزام. وشملت عينة الدراسة )
 ةصغيرة ومتوسطة الحجم في ماليزيا واستخدمت االستبيان ونمذجة المربعات الصغرى الجزئي

اإلضافية  االستحقاقاتو إلى أن الدفع والترقية  توصلت الدراسةو  كأدوات لجمع البيانات وتحليلها.
جراءات التشغيل وطبيعة العمل ترتبط ارتباطًا إيجابيًا بااللتزام  وزمالء العمل واالتصاالت وا 

فآت االعاطفي. فضاًل عن ذلك، فإن الدفع والترقية واالستحقاقات اإلضافية واإلشراف والمك
جراءات التشغيل وطبيعة العمل لها عالقة إيجابية مع االلتزام المعياري. وهناك  المشروطة وا 

هناك و اختالفات كبيرة بين مستويات االلتزام التي يشعر بها الموظفون بناًء على سنوات خبرتهم. 
حوث السابقة، بفي الترتيب السببي للرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي، وعلى عكس نتائ  ال اً تباين

ضا سابقة سببية للرضا الوظيفي، تؤكد الدراسة أن الر  وصفهالتي أشارت إلى االلتزام التنظيمي ب
 الوظيفي هو سابقة سببية لاللتزام التنظيمي.

 (Geldenhuys, 2017دراسة ) .11

"Perceptions of Social and Living Conditions and Quality of Working Life: 

A Study of Border-Post Employees" 

 "الحدود لموظفي دراسة: العمل حياة جودةو  والمعيشية االجتماعية الظروف تصورات "
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 المناطق يفوتهدف الى تحديد العالقة اإليجابية بين الظروف االجتماعية والمعيشية للعاملين 
ت الدراسة ، واستخدمبالعمل المتصلة الحياة جودةو  افريقيا جنوب حدود من بالقرب الواقعة الريفية

( 131واختبار الفا كرومباخ لتحليل البيانات، وشملت عينة الدراسة ) Tتحليل االرتباط واختبار
 جتماعيةاال الظروف بين اً كبير  اً ترابط النتائ  ظهرتموظفًا يعمل في حدود جنوب افريقيا، وا

 لظروفل الثالثة األبعاد هي والصحة والغذاء السكن أنظهر ب فقد، العمل حياة جودةو  والمعيشية
 قاتالعال أكثر يحمل السكنو  العمل، حياةجودة  مع قوية عالقة لها التي والمعيشية االجتماعية

 .أهمية

 (Badawy, et. al., 2018) دراسة .12

"Psychological Empowerment As A Stimulus Of Organisational 

Commitment And Quality Of Work-Life: A Comparative Study Between 

Egypt And India" 

"والهند مصر بين مقارنة دراسة: العمل حياة وجودة التنظيمي لاللتزام كحافز النفسي التمكين"  

 الهندو  مصر من استخراجهما تم عينتين بين مقارن تحليل إجراء هو الدراسة من الهدف كان
 صولف عدة من البيانات جمع تم. العمل حياة وجودة التنظيمي وااللتزام النفسي التمكين حول

وضمت  التنوع هدف لتحقيق في ثالث جامعات خاصة تقع في القاهرة األعمال إدارة في ماجستير
  .( مستجيباً في الهند من منظمات صناعية وخدمية119( مستجيباً في مصر و)110عينة الدراسة )

 لتركيزا خالل من الموظفين أداء تحسين كيفية حول مهمة رؤى للمدراء الدراسة نتائ  ووفرت
 قيادي دعم ارإظه المديرين علىينبغي  ،التمكين النفسي إلى للوصولو . النفسية رفاهيتهم على
 منظمةال بمهمة المتعلقة المعلومات ىعل كافٍ  بشكل موظفيهم صولح ضمانو  ،لموظفيهم قوي

. قراراتال اتخاذعلى  يعملون عندما الثقة للموظفين ذلك سيوفراذ  ،وأهدافها أدائها ومستويات
 لمساهمةا على الموظفين لتحفيز األداء على القائمة المكافآت أنظمة باستخدام وتوصي الدراسة

نو . عملهم مكان في كبير بشكل  اً يضأ ضروري أمر الموظفين مع العمل بيئة ظروف مناقشة ا 
 .وااللتزام التمكين تحسين إلى يؤدي مما رفاهيتهم لضمان

 



12 

 

 (Fatmasari & Wulida, 2018)دراسة  .13

"The Effect Of Quality Of Work-Life And Motivation On Employee 

Engagement With Job Satisfaction As An Intervening Variable" 

 "مع الرضا الوظيفي كمتغير متداخل تأثير جودة حياة العمل والدافعية على ترابط العاملين"

تأثير جودة حياة العمل والدافعية على ترابط العاملين مع الرضا  تحليل إلى الدراسة تهدف
 في خاصةال Merdeka جامعة على كمي بأسلوب تفسيرية دراسة وهي ،الوظيفي كمتغير متداخل

Malang ارواختب المسار تحليل الدراسة هذه واستخدمت ( أستاذاً محاضرًا،07) لعينة تتكون منT 
 لوظيفيا نااألمك لمحاضرل الجامعة تقدمها التي يةالدافع أن ت الدراسةوجد وقد ،بياناتال لفحص
 لوظيفيا والعالقة بين الرضا. وترابط المحاضرين رضا من زيدت أن يمكن المعنوية والروح والمكافأة

 الجامعة. في المحاضرينبين  ترابطاً  تبني أن يمكن مريحةال عملال وبيئة

 (Geisler, et. al., 2019)دراسة  .14

"Retaining Social Workers: The Role of Quality of Work and Psychosocial 

Safety Climate for Work Engagement, Job Satisfaction, and Organizational 

Commitment" 

العمل ومناخ السالمة النفسية لالرتباط بالعمل "االحتفاظ باألخصائيين االجتماعيين: دور جودة 
 والرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي"

تبحث هذه الدراسة في كيفية ارتباط مناخ السالمة النفسية، ومتطلبات الوظائف )الصراع  
، والموارد الوظيفية )الدعم االجتماعي من الرؤساء سرة(األبين األدوار والصراع بين العمل و 

االجتماعي في العمل(، وتقييمات جودة العمل المتعلقة بعمل األخصائيين االجتماعيين والمجتمع 
 ( عامالً 831)االرتباط بالعمل والرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي(. وشملت عينة الدراسة )

 من الخدمات االجتماعية لبلدية مدينة سويدية كبيرة واستخدمت االستبيان االلكتروني كأداة اً اجتماعي
أظهرت نتائ  دراسة أن جودة العمل كانت مرتبطة بقوة بالمتنبئات و لجمع البيانات عبر موقع ويب، 

الثالثة )االرتباط بالعمل والرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي( لالحتفاظ بالموظفين، في حين تبين 
 أن مناخ السالمة النفسية مرتبطة بالرضا الوظيفي لدى األخصائيين االجتماعيين.
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 (Solemana, et. al., 2020)دراسة  .05

"Islamic Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Intention to 

Leave: Moderating Role of Islamic Work Ethics"  

 العمل ألخالقيات المعتدل الدور: للمغادرة والنية التنظيمي، االلتزام اإلسالمي، الوظيفي "الرضا
 اإلسالمي"

 المغادرة، نية يف التنظيمي وااللتزام اإلسالمي الوظيفي للرضا المباشر التأثير في الدراسة تبحث
 االلتزام ساطةو  في تبحث كما التنظيمي، االلتزام في اإلسالمي الوظيفي للرضا المباشر والتأثير

 ألخالقيات لالمعتد للمغادرة، والتأثير والنية اإلسالمي الوظيفي الرضا بين العالقة في التنظيمي
 عينة تشمل. المغادرة نية في التنظيمي وااللتزام اإلسالمي الوظيفي الرضا في اإلسالمي العمل
 تائ ن وتشير. بإندونيسيا مالوكو شمال مقاطعة في اإلسالمية البنوك في موظفاً  (137) الدراسة
 االلتزام على ومباشر هام إيجابي تأثير له كان اإلسالمي العمل عن الرضا أن إلى الدراسة

 االلتزامو  .المغادرة نية على ومباشر هام سلبي تأثير له اإلسالمي الوظيفي الرضاو . التنظيمي
 العالقة في يالتنظيم االلتزام يتوسط كما. المغادرة نية على وهام مباشر سلبي تأثير التنظيمي له

 لعملا أخالقيات أن البحوث نتائ  تكشف كذلك،. المغادرة ونية اإلسالمي الوظيفي الرضا بين
. رةلمغادا نية مستوى على اإلسالمي الوظيفي الرضا تأثير من تخفف أن يمكن ال اإلسالمي
 .لمغادرةا نية على التنظيمي االلتزام تأثير من اإلسالمي العمل أخالقيات تخفف قد بالمقابل،

 

 فادة منهامناقشة الدراسات السابقة وتحديد مجاالت اال

خالل ما أوجز عن بع  الدراسات السابقة، َأنَّ هناك غزارة بحثية يميزها التداخل يتضح من 
والتشابك المعرفي، ويعد ذلك مؤشرًا لصحة التناسق والتداخل بين أبعاد الدراسة التي جرى تحديدها 
في مخططها، الذي شكل عاماًل مهمًا أغنى الدراسة بجميع فصولها، مما ولد للباحث مؤشرات 

ي توجيه الجهد القائم بدقة في تناول الموضوعات المختلفة، للخروج بمخطط جديد يجمع أفادت ف
 ما اتفقت عليه أراء الباحثين وكما يأتي:

 التعرف على طبيعة العالقة بين التسويق الداخلي وااللتزام التنظيمي. .1
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 استكشاف العالقة بين جودة حياة العمل وااللتزام التنظيمي. .9

بقة حالة من الترابط بين متغيرات التسويق الداخلي وااللتزام التنظيمي اشرت الدراسات السا .3
 ومتغيرات جودة حياة العمل وااللتزام التنظيمي.

 الوصول الى آراء الباحثين بشأن االتفاق حول متغيرات التسويق الداخلي. .7

 تناولت الدراسات متغيرات متعددة لبعد جودة حياة العمل وفق نماذج ومقاييس متعددة، .1
 ساعدت الباحث على اختيار نموذج ومقياس متكامل.

 االطالع على المقاييس التي استخدمها الباحثين واختيار المقاييس المالئمة للدراسة.  .3

ارشدت الدراسات السابقة الباحث الى أداة جمع البيانات )االستبيان( التي استخدمها في  .0
 قياس الجانب التطبيقي من الدراسة.

توظيف ابعاد الدراسة في منظمات خدمية )مدارس، جامعات، منظمات اشرت الدراسة  .1
 حكومية(.

 
واتساقًا مع ما تقدم فان الدراسة الحالية تتميز عن الدراسات السابقة بتبنيها دراسة العالقة بين 
التسويق الداخلي وجودة حياة العمل وبيان اسهام هذه العالقة في تعزيز االلتزام التنظيمي، وتطبيقها 

 ي مدارس ثانوية أهلية وتبنت الدراسة نماذج ومقاييس لتغطية الجانب النظري والعملي لها.ف

 

  



22 

 

 المبحث الثاني

 منهجية الدراسة

للجانب التطبيقي تعر  الدراستتتتتتتتتتتتتة من خالل هذا المبحث المنهجية التي نعتمدها  تمهيداً 
ضتتتتتتتتتياتها، فضتتتتتتتتتاًل عن في ضتتتتتتتتوء تحديد مشتتتتتتتتتكلة الدراستتتتتتتتة وأهميتها وأهدافها وبناء أنموذجها وفر 
 األساليب المتبعة في جمع البيانات وتحليلها وذلك ضمن المحاور امتية:

 اواًل: مشكلة الدراسة

اذ قام الباحث بإجراء زيارات تنطلق مشكلة الدراسة الرئيسة وفق االطالع الميداني 
رفة للبنات، ثانوية دار المع)ثانوية القادة للبنين، إستطالعية أولية لعدد من المدارس الثانوية األهلية 

ن لموصل للمدة الممتدة بيفي مدينة ا انوية ار  الرافدين للبنين(ثانوية األوائل للبنين، ث
( واالستفسار من مدراء تلك المدارس حول المشاكل التي 31/11/9111( و)1/11/9111)

ادة حاالت عنه من زيتواجههم، الحظ الباحث ضعف االلتزام التنظيمي لدى المدرسين فيها وما نت  
مغادرة المدرسين بحثاً عن فرص عمل أفضل وعدم قدرة المدارس المبحوثة على االحتفاظ بالمدرسين 

 بيئات العمل غير المستقرة واهمال جانب رفاهيةالكفوئين، وتولد ذلك من عدة أسباب متعددة منها 
ستجابة وعدم اال لمالئمة للعملن العمل واألسرة وعدم توفر الظروف االموظفين وفقدان التوازن بي

وفقدان االيمان بقدرة  الحتياجات الموظفين مما يؤشر عدم اهتمام المنظمة بجودة حياة العمل
دة الداعمة للمنظمة وزيا المدرسين ، وهذا يقود الى انخفا  سلوكياتالمدارس على االهتمام بهم

 . المدرسةحاالت مغادرة 

هي و  علمياً ها فيما بين تتداخل التيومن هذه األسباب انطلقت الدراسة في تناول االبعاد الثالثة 
 لينظر من خاللها إلى إشكالية الدراسة، )التسويق الداخلي، جودة حياة العمل، االلتزام التنظيمي(
 والتي يمكن حصرها بمجموعة من التساؤالت وكما يأتي:

فرع وقد ت، الداخلي وجودة حياة العمل في المنظمات المبحوثةالتسويق  هناك عالقة بينهل  .1
 عن هذا التساؤل الرئيس، التساؤالت الفرعية امتية:

هتتل توجتتد عالقتتات أرتبتتاط بين التستتتتتتتتتتتتتتويق التتداخلي وجودة حيتتاة العمتتل فيمتتا بينهمتتا في  -أ
 المنظمات المبحوثة؟
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هتتتل هنتتتاك تفتتتاوت بين التستتتتتتتتتتتتتتويق التتتداخلي وجودة حيتتتاة العمتتتل في توجهتتتات المنظمتتتات  -ب
 المبحوثة بإتجاه تعزيز االلتزام التنظيمي؟

توجهات المنظمات المبحوثة دعم ما مدى مساهمة التسويق الداخلي وجودة حياة العمل في  .2
 رعية امتية: تساؤالت الفوقد تفرع عن هذا التساؤل الرئيس، البإتجاه تعزيز االلتزام التنظيمي، 

هل يستتتتتتتتتتتتهم التستتتتتتتتتتتتويق الداخلي وجودة حياة العمل في دعم توجهات المنظمات المبحوثة  -أ
 ؟التنظيمي االلتزام تعزيزبإتجاه 

جودة حيتتاة العمتتل في دعم توجهتتات المنظمتتات المبحوثتتة هتتل يؤثر التستتتتتتتتتتتتتتويق التتداخلي و  -ب
 ؟االلتزام التنظيمي تعزيزبإتجاه 

ت وقد تفرع عن هذا التساؤل الرئيس، التساؤال ،بين ابعاد الدراسة ومتغيراتها هل هناك تعنقد .3
 الفرعية امتية:

 ؟الرئيسة هل هناك تعنقد بين ابعاد الدراسة -أ
 هل هناك تعنقد بين متغيرات الدراسة؟  -ب

 
 أهمية الدراسة ثانيًا: 

 تكمن أهمية الدراسة في جانبين اكاديمي وتطبيقي:

 في هذا الجانب من امتيتنبع أهمية الدراسة  الجانب االكاديمي:

بحسب اطالع الباحث تعد الدراسة الحالية من أوائل الدراسات على مستوى الجامعات العراقية  -أ
التي تطرقت الى توظيف مفهوم التسويق الداخلي ومكوناته في المدارس االهلية الثانوية وكذلك 

مدارس ي تطرقت لمفهوم التسويق الداخلي وما يقدمه للتعد امتداداً للدراسات العربية واألجنبية الت
الثانوية االهلية عند العمل بتوجه المدرسة الى االهتمام بالمدرسين كاالهتمام بالطلبة واعتبارهم 
السوق الداخلي للمدرسة مما يعزز السلوكيات اإليجابية لدى المدرسين التي تعزز االلتزام 

 المدرسين تجاه مدارسهم.
حث غزارة الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت موضوع )جودة حياة العمل( اذ الحظ البا -ب

يعد هذا الموضوع من المواضيع الهامة حاز على اهتمام اغلب المنظمات لدوره في تحديد 
مستقبلها ونموها، وعلى حد علم الباحث هناك ندرة في األبحاث التي وظفت نموذج ومقياس 

 ( في البيئة العراقية وتحديدًا المدراس االهلية الثانوية.9العمل )جودة الحياة المتصلة ب
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هناك غزارة بالدراسات العربية واالجنبية التي تناولت موضوع )االلتزام التنظيمي( كونه يعد احد  -ت
ناك هالمواضيع الهامة في ادبيات إدارة المنظمة والسلوك التنظيمي، وعلى حد علم الباحث 

هلية س االر االمدفي ( نموذج المكونات الثالثةوظفت نموذج ومقياس )ندرة في األبحاث التي 
 .العراقية الثانوية

حققت هذه الدراسة ميزة للباحث بوصفها من أوائل الدراسات على مستوى الجامعات العراقية  -ث
بحسب اطالع الباحث التي ربطت بين بعدين مستقلين أولهما )التسويق الداخلي( والثاني )جودة 

وتحليل العالقة بينهما، وبهذا يمكن وصفها إثراًء غنيًا للمكتبة العلمية في جامعة  العمل(حياة 
الموصل، اذ يمثل هذا الربط بحد ذاته إضافة علمية جديرة باالهتمام والسيما وبحسب اطالع 
الباحث بان هناك ندرة لمثل هذه الدراسات وفقًا الطالعه على االدبيات اإلدارية ذات الصلة 

 ين الموضوعين وبما تمثل منهاًل للباحثين والدارسين في مجاالت إدارة االعمال.بهذ

 في هذا الجانب من امتيتنبع أهمية الدراسة  الجانب التطبيقي:

تتحتتدد األهميتتة الميتتدانيتتة للتتدراستتتتتتتتتتتتتتتة في كون ان تلتتك المتتدارس الثتتانويتتة االهليتتة تعتتد احتتدى  -أ
لطلبة قدم خدماتها التربوية لشتتتتتتتريحة كبيرة من االتشتتتتتتتكيالت التابعة للمنظمات التربوية والتي ت

ستتتتنويًا، لذا فان اعتماد تلك المدارس التستتتتويق الداخلي وجودة حياة العمل يستتتتهم في تحستتتتين 
موقف المدرستتتتتتتتتتتة تجاه المدرستتتتتتتتتتتين وتحستتتتتتتتتتتين رفاهيتهم وزيادة دافعيتهم تجاه أعمالهم وتعزيز 

 رسين.السلوكيات الالزمة لتعزيز االلتزام التنظيمي لدى المد

الدراستتتتتتتتة للمدارس الثانوية االهلية نتائ  دقيقة عن مستتتتتتتتوى تبني التستتتتتتتتويق الداخلي  تقدم -ب
ومكونتتاتتته وجودة حيتتاة العمتتل ومكونتتاتهتتا ومتتدى تتتأثير هتتذه االبعتتاد في االلتزام التنظيمي 

 للمدرسين عينة الدراسة.

 

 أهداف الدراسة ثالثًا: 
 وأهميتها في النقاط امتية: مشكلتهاداف الدراسة في ضوء تحديد تصنف أه

تعريف المدرستتتتتتتتتتتتتين في المدارس الثانوية االهلية المبحوثة بمكونات التستتتتتتتتتتتتتويق الداخلي ودوره  .1
واهميته في تعزيز االلتزام التنظيمي لدى المدرسين، وبيان مدى اعتماد فلسفة التسويق الداخلي 

 في المدارس المبحوثة من وجهة نظر المدرسين عينة الدراسة.
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ة بأهمية الدور الذي تضطلع به جود نشر الوعي واثارة اهتمام المدرسين في المدارس المبحوثة .9
حياة العمل في توفير بيئة صتتتتتتتتتتتتحية آمنة للمدرستتتتتتتتتتتتين، والتعرف على مدى اعتماد جودة حياة 

 العمل في مدارسهم.
زام االلتدور التستتتتتتتتويق الداخلي وجودة حياة العمل في تعزيز تحاول الدراستتتتتتتتة أن تستتتتتتتتتكشتتتتتتتتف  .3

مراء عينة من المدرستتتين العاملين في عدد من  التنظيمي من خالل القيام بدراستتتة استتتتطالعية
  في مدينة الموصل.الثانوية االهلية  المدارس

ة عن موضوع الدراس الدارات المدارس المبحوثة والمدرستين فيهاتقديم مجموعة من المقترحات  .7
ستتتتتتتتة الميدانية وبالشتتتتتتتتكل الذي يعزز من أداء تلك اعتمادًا على ما ستتتتتتتتتتمخ  عنه نتائ  الدرا

 ويساعدها على البقاء والنمو في ظل البيئة التنافسية التي تعمل فيها. المدارس

 رابعًا: أنموذج الدراسة 

مجموعة العالقات المنطقية التي قد تكون في صتتتتتتتورة كمية أو  يوضتتتتتتتح مخطط الدراستتتتتتتة
ي تهتم به، فالمعالجة المنهجية لمشتتتتتتتتتتكلة الدراستتتتتتتتتتة كيفية وتجمع معًا المالمح الرئيستتتتتتتتتتة للواقع الذ

تتطلب تصتتتتتميم مخطط فرضتتتتتي يوضتتتتتح فيه العالقات المنطقية بين أبعاد الدراستتتتتة، وللتعبير عن 
نتائ  األستتتتئلة البحثية المثارة في مشتتتتكلة الدراستتتتة، إذ َأنَّ تصتتتتميم هذا المخطط تم باالعتماد على 

اًل عن شتتتموليته، إذ يمثل التستتتويق الداخلي بوصتتتفه إمكانية قياس كل بعد من أبعاد الدراستتتة، فضتتت
بعدًا مستتقاًل أول، في حين كان البعد المستتقل الثاني متمثاًل بجودة حياة العمل، أما البعد المعتمد 

 (.1فتمثل بااللتزام التنظيمي الشكل )
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(1الشكل )  

 أنموذج الدراسة االفتراضي

  

 بعد التسويق الداخلي:

 االتصاالت الداخلية.1
 التدريب.9
 تمكينال.3
 المكافآتنظام .7

 

 

 بعد جودة حياة العمل:

 الرفاهية العامة.1
 األسرة-العملبين  واجهةال.9
 والمهني الرضا الوظيفي.3
 العملب التحكم.7
 ظروف العمل.1
 العمل طغض.3
 موظفارتباط ال.0

 

 بعد االلتزام التنظيمي:

 العاطفيااللتزام .1
 االلتزام االستمراري.9
 يالمعيار االلتزام .3

 

 عالقة

 تأثير

H1 

H2 
H4 H5 

H3 

H فرضية 
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 خامسًا: فرضيات الدراسة 
لي خال توجد عالقة ارتباط معنوية بين بعدي ومتغيرات التسويق الدا) الفرضية الرئيسة األولى

 ( وتتفرع منها الفرضيات اآلتية:في المنظمات المبحوثةوجودة حياة العمل 
 .ال توجد عالقة توافقية بين بعد ومتغيرات التسويق الداخلي في المنظمات المبحوثة .1
 .ال توجد عالقة توافقية بين بعد ومتغيرات جودة حياة العمل في المنظمات المبحوثة .9
 ال توجد عالقة ارتباط معنوية بين متغيرات التسويق الداخلي للمنظمات المبحوثة. .3
 ال توجد عالقة ارتباط معنوية بين متغيرات جودة حياة العمل في المنظمات المبحوثة. .7
 

م التنظيمي خلي في االلتزامتغيرات التسويق الدايوجد تأثير لبعد و ال الفرضية الرئيسة الثانية )
 وتتفرع منها الفرضيات اآلتية: (لدى المنظمات المبحوثة

 .ال يتباين تأثير متغيرات التسويق الداخلي في االلتزام التنظيمي وفق االهمية لدى للمنظمات المبحوثة .1
 .يالداخلي في متغيرات االلتزام التنظيم ال تتباين القدرة التفسيرية لمتغيرات التسويق .9
 

يمي جودة حياة العمل في االلتزام التنظمتغيرات يوجد تأثير لبعد و ال ) الفرضية الرئيسة الثالثة
  وتتفرع عنها الفرضيات الفرعية اآلتية: .(لدى المنظمات المبحوثة

ال يتباين تأثير متغيرات جودة حياة العمل في االلتزام التنظيمي وفق االهمية لدى للمنظمات  .1
 المبحوثة.

 ال تتباين القدرة التفسيرية لمتغيرات جودة حياة العمل في متغيرات االلتزام التنظيمي. .9

 
ال يسهم التسويق الداخلي في تعزيز االلتزام التنظيمي للمنظمات الفرضية الرئيسة الرابعة )

  .(المبحوثة

 
ال تسهم جودة حياة العمل في تعزيز االلتزام التنظيمي للمنظمات الفرضية الرئيسة الخامسة )

 وتتفرع عنها الفرضية الفرعية اآلتية: .(المبحوثة
 ال يوجد فرق معنوي في مستوى ضغوط العمل وفق ساعات عمل المبحوثين األسبوعية. .1

 ال يوجد فرق معنوي في مستوى االلتزام التنظيمي بين الذكور واالناث من المبحوثين. .2
 األسرة بين المبحوثين وفق المسؤولية-ال يوجد فرق معنوي في مستوى الواجهة بين العمل .3

 األسرية.
  .(ال تتعنقد ابعاد ومتغيرات الدراسة فيما بينها) السادسةالفرضية الرئيسة 
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 أساليب جمع البياناتسادسًا: 

قيق نتائ  وتحبغية الحصول على البيانات الالزمة إلتمام هذه الدراسة والوصول إلى ال
 الباحث على األساليب امتية: عتمداأهداف الدراسة فقد 

 . اإلطار النظري 1
ا الباحث على إسهامات الباحثين التي تم جمعه عتمدادف تغطية الجانب النظري للدراسة به

بحوث وال حطاريواألن الكتب والمجالت والدراسات من المصادر والتي تمثلت بالمراجع العلمية م
بكة شعن المصادر التي تم الحصول عليها من  فضالً ، العلمية ذات الصلة بموضوع الدراسة

 .(ت)االنترن عالميةلا معلوماتال

 . اإلطار الميداني9
من الوسائل الضرورية في جمع  الباحث في إكمال الدراسة الميدانية على عددٍ  عتمدا

 البيانات الخاصة بهذا الجانب من الدراسة هي:

 . المقابالت الشخصية أ

بهدف (، 7) ملحقالسادة والسيدات مدراء المنظمات المبحوثة الإذ تمت المقابلة مع 
استقصاء ما تقدمه هذه المنظمات لموظفيها وذلك في ضوء ابعاد ومتغيرات الدراسة وماهي توجهات 

 ستبانةاإلالغامضة في فقرات التوضيح تقديم وشرح وكذلك في  إدارة المنظمات ألبعاد الدراسة،
 .التي تدعم هذه الدراسةفي حالة الحاجة إلى ذلك لضمان اإلجابة الصحيحة لديهم 

 اإلستبانة  رةٌاستما. ب

دراسات والسيما الستخدامها في أغلب ال لجمع البيانات رئيساً  مصدراً  اإلستبانة أستمارة دتع
السابقة، ولتوفر مقاييس عالمية جاهزة، استند الباحث في صياغة فقرات بعد التسويق الداخلي لعدة 
مقاييس وذلك العتماده على أعلى نسب اتفاق للباحثين حول متغيرات هذا البعد، وتبنى في البعدين 

واعتمدت بع  المقاييس المستخدمة الصياغة  االخرين نموذج ومقياس جاهز وكما في ادناه،
 السلبية لبع  فقرات المقياس وذلك لبيان مدى استيعاب المستجيب وفهمه لفقرات االستبيان. 

شتتتتتتتملت1الملحق ) لجمع البيانات الالزمة إلتمام الدراستتتتتتة ستتتتتتتبانةستتتتتتخدام اإلإ اتم  على  ( وا 
شتتتملت على )استتم  أربعة أجزاء، خصتتص األول للبيانات الشتتخصتتية الخاصتتة باألفراد المبحوثين وا 
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المدرستتتتتتتتتتة، والجنس، والعمر، والشتتتتتتتتتتتهادة، واجمالي الخبرة في المدارس الستتتتتتتتتتتابقة ان وجدت، عدد 
ستتتتتتتتنوات الخدمة في المدرستتتتتتتتة الحالية، عدد ستتتتتتتتاعات العمل االستتتتتتتتبوعية، عدد الدورات التدريبية، 

ستتتتؤولية امستتتترية للمبحوثين( ، ويركز الجزء الثاني من اإلستتتتتبانة على المقاييس الخاصتتتتة ببعد الم
التستتتتتتتتتتويق الداخلي والذي شتتتتتتتتتتمل أربعة متغيرات )االتصتتتتتتتتتتاالت الداخلية، التدريب، التمكين، نظام 

( مقياستتتتًا، وركز الجزء الثالث على جودة حياة العمل من وجهة نظر 91المكافآت( وكانت بتتتتتتتتتتتتتتتتتت )
األسرة، -ظمات والتي اشتتملت أيضتًا على سبعة متغيرات )الرفاهية العامة، الواجهة بين العملالمن

الرضا الوظيفي والمهني، التحكم بالعمل، ظروف العمل، ضغوط العمل، ارتباط الموظف( وكانت 
رات ي( مقياسًا ، أما الجزء األخير فكان لبعد االلتزام التنظيمي والذي اشتمل على ثالثة متغ31بتتت )

( مقياسًا، وقد تم استخدام 91)االلتزام العاطفي، االلتزام االستمراري، االلتزام المعياري( وكانت بتتت )
( الخماستي في االستتمارة، والمرتب بالتدري  من عبارة، ال أتفق بشدة التي أخذت Likertمقياس )
 مدى االستتتتتتتجابة يكون (، أي َأنَّ 1(، وصتتتتتتواًل إلى عبارة أتفق بشتتتتتتدة التي أخذت الوزن )1الوزن )

(، باستثناء الفقرات التي صيغت بشكل سلبي فقد اخذت 3( وبوسط حسابي فرضي قدرُه )1 - 1)
 (.1نفس االوزان لكن بشكل معكوس الجدول )
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 (1الجدول )

 أبعاد الدراسة ومتغيراتها الواردة في اإلستبانة

 من إعداد الباحث باإلعتماد على إستمارة اإلستبانة. المصدر:

 المتغيرات الرئيسة األبعاد
أرقام الفقرات 

 في 
ٌاستمارة 
 اإلستبانة

 الرموز في
 المالحظات المعتمدةالمقاييس  متن الدراسة 

معلومات 
 عامة 

بيانات شخصية تخص 
 األفراد المبحوثين

1-1  
  

التسويق 
 الداخلي

 ,X1-X6 (Money & Foreman 3-1 االتصاالت الداخلية 

1995, 763), (Berry & 

Parasuraman, 2000, 

186), (Wu, et. al., 

2012, 8), (Akroush, 

et. al., 2013, 334-

335),  (Üzümcü, et. 

al., 2017, 1916). 

 

  X7-X13 13-0 التدريب

  X14-X18 11-17 التمكين

 X19-X25 91-12 نظام المكافآت

 

جودة حياة 
 العمل

 X26-X30 31-93 الرفاهية العامة 

(Work-Related 

Quality of Life2, 

2015) 

(Jack, 2016) 

 

-الواجهة بين العمل
 امسرة

31-37 X31-X34 
 

  X35-X39 32-31 الوظيفي والمهنيالرضا 

  X40-X43 73-71 التحكم بالعمل

  X44-X47 70-77 ظروف العمل

 X48-X51 11-71 ضغوط العمل

الفقرات 
X48,X50,X51 
 صيغت بشكل سلبي

 X52-X54 17-19 ارتباط الموظف
X55   فقرة تقييم للبعد

 ككل وفق المقياس

االلتزام 
 التنظيمي

 X56-X63 33-13 العاطفيااللتزام 

(Allen & Meyer, 

1990, 6-7) 

-X59الفقرات 

X61,X63  صيغت
 بشكل سلبي

 X64-X69 32-37 االلتزام االستمراري

الفقرات 
X64,X66,X68,X69 
 صيغت بشكل سلبي

 X70-X76 03-01 االلتزام المعياري
 X71-X72الفقرات 

 صيغت بشكل سلبي
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 ستبانة الدراسة الصدق والثبات إل
 :امتيختبارات قبل توزيعها وبعده تمثلت بإستبانة إلى تم إخضاع اإل

 االستبانة ٌاستمارةار قبل توزيع ختباإل .1

 قياس الصدق الظاهري  .أ
تبانة سوبعد إعداد اإل ،جلهأاس ما صممت من على قي دراسةستبانة الإيقصد بالصدق قدرة 

ائهم بمدى لمعرفة آر  ،(3والملحق ) (9)الملحق  ة من الخبراء المتخصصينعرضها على مجموع تم
ة أبعاد وشمولي ،ستبانة ومقدار مالءمتها على قياس متغيرات الدراسةووضوح وترابط فقرات اإل

وتم إعادة صياغة بع  فقرات  بتوجيهاتهم شكاًل وجوهراً  األخذ إجماالً  ستبانة وتموعوامل اإل
 .نة على رأي األكثرية من المحكمينستباا يضمن دقتها في القياس وحصلت اإلبم اإلستبانة

 قياس الشمولية  .ب
لية المحكمين عن شمو  قياس الشمولية في ضوء طرح العديد من األسئلة على السادة ختبرا

أخرى،  فقراتوحذفت ، أضيفت فقرات مقاييساإلستبانة وفي ضوء الوعوامل أبعاد ومتغيرات 
 .مةءبأخرى أكثر مال ستبدلت، وات عباراتححوص

  اإلستبانةقياس ثبات  .ت
رة أخرى م األداة تعطي النتائ  نفسها لو أعيد تطبيقها على العينة ذاتها نَّ يعني الثبات أَ 

عادة االختبار التي تحعند إخالل مدة زمنية معينة  ات في قياس مدى ثب عتمدهاإساب االختبار وا 
اسة الدر  ينةع فراداألعلى مجموعة من  اإلستبانة استمارةختبار أولي بتوزيع إ يَ رإ ج  أُ إذ ، أداة الدراسة

 عمرة ثانية في األسبوع الراب تبارخثم أعيد اإل (9112) تشرين الثانيفي األسبوع األول من شهر 
معامل  تخداماسريغ البيانات تم وتف ،ستبانةستمارات اإلإنتهاء من جمع اإل دوبع ،من الشهر نفسه
تحديد درجة ثبات أداة القياس في هذه الدراسة، وتبين َأنَّ ( لGronbach Alphaالفا كرونباخ )

( وهي نسبة تثبت درجة 85%جمالي )نسبة التطابق في اإلجابات للعينة بلغت على المستوى اإل
( الخاصة بالدراسات 60%( البالغة )Standard Alphaجيدة من ثبات اإلستبانة بالمقارنة مع )

 .اإلنسانية
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 ستبانة اإل ٌاستمارةختبارات بعد توزيع اإل. 2

  الحيادية  .أ
 اد المبحوثيناألفر في إجابات  أثيرلت بعدم التتمث، زيع االستمارةلة عند تو أعتمد الباحث مسإ

جابة عن لإل وقتًا كافياً علمية وبموجب ذلك منح كل فرد جل تحقيق الموضوعية والحيادية الأمن 
 .     اإلستبانة

 تساق الداخلياإل  .ب
بهدف التحقق من صدق محتوى االستبيان تم قياس االتساق الداخلي بين الفقرات المعبرة عن 

االرتباطات المعنوية الموجبة أو الستتتتالبة قوة أو ضتتتتعف تعبير متغيرات الدراستتتتة، بحيث تقيس قيم 
( على النحو 3هذه الفقرات عن الظاهرة قيد الدراستة، وتمثلت نتائ  االتساق الداخلي في الملحق )

 األتي:

 االتساق الداخلي للتسويق الداخلي .1

القات ( إلى وجود ع3مصتتتفوفة االرتباط الخاصتتتة ببعد التستتتويق الداخلي الملحق ) تشتتتير  
( مما يشتتتتتتير إلى وجود االتستتتتتتاق الداخلي بين %100ارتباط معنوية موجبة بين الفقرات والبالغة )

 فقرات البعد المذكور.

 االتساق الداخلي لجودة حياة العمل .2

( إلى وجود عالقات 3مصتتتفوفة االرتباط الخاصتتتة ببعد التستتتويق الداخلي الملحق ) تشتتتير
( مما يشتتتتتتير إلى وجود االتستتتتتتاق الداخلي بين %100والبالغة )ارتباط معنوية موجبة بين الفقرات 

 فقرات البعد المذكور.

 االتساق الداخلي لاللتزام التنظيمي .3

( إلى وجود عالقات 3مصتتتفوفة االرتباط الخاصتتتة ببعد التستتتويق الداخلي الملحق ) تشتتتير
االتستتتتتاق الداخلي بين ( مما يشتتتتير إلى وجود %98.5ارتباط معنوية موجبة بين الفقرات والبالغة )

 فقرات البعد المذكور.
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 أساليب التحليل اإلحصائي  :سابعاً 

بعد َأن  جمعت إستمارات اإلستبانة أجرى الباحث التحليل اإلحصائي بإستخدام عددًا من 
األدوات اإلحصائية لغر  الوصول إلى نتائ  العالقات بين األبعاد والمتغيرات، فضاًل عن التحقق 

، وقد تمثلت الوسائل (SPSS-Ver26)يات، وتم إستخدام البرنام  اإلحصائي من صحة الفرض
 اإلحصائية بامتي:

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية كونها أدوات وصف  .1
 متغيرات الدراسة، وعر  مناقشة النتائ  األولية.

ستخدامه لقياس قوة العالقة بين متغيرين، فضاًل عن ، (Spearman)معامل اإلرتباط الرتبي  .9 وا 
 إستخدامه في تحديد اإلتساق الداخلي بين فقرات متغيرات الدراسة.

 وُأستخدم للتعرف على العالقة التوافقية بين المتغيرات. (Chi-Square)إختبار مربع كاي  .3

روقات المعنوية الذي يبينان الف (Wilcoxon)و (Mann-Whitney)االختبار غير المعلمي  .7
 مستجيب وبصورة متبادلة.  امخربين متغيرين غير معلميي ن أحدهما يكون المفسر و

َم لتحديد أولويات عنقدة االبعاد والمتغيرات مع بعضها وبيان  .1 دإ التحليل العنقودي الذي ُأسُتخ 
 التأثيرات المشتركة فيما بينها.

 دة.غيرات المستقلة في المتغيرات المعتمإستخدام اإلنحدار الخطي البسيط لقياس تأثير المت .3

 .معتمدةال تامتغير الو  ستقلةمال اتمتغير البين  األثرالمتعدد المتدرج لقياس  نحدارستخدام اإلإ .0
 

 حدود الدراسة ًا: ثامن

 .الحدود المكانية 1

 ضمن الحدود الجغرافية لمدينة الموصل. اهلية و تسع مدارس ثانوية في تنحصر الدراسة 

  البشريةالحدود .2

 . في المدارس الثانوية المبحوثةالعاملين  تمت الدراسة على مجموعة من المدرسين
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  الحدود الزمانية.3

تمثل الحدود الزمانية المدة التي امتدت في إنجاز هذه الدراسة، إذ أعد الباحث اإلطار 
ن يداني فامتدت ما بي(، أما فيما يخص الفترة الزمنية للجانب الم9112النظري خالل بداية العام )

(، ولحين االنتهاء من جمع 1/11/9112زيارات الباحث للمنظمات المبحوثة التي ابتدأت في )
 (.11/3/9191استمارات االستبانة، وصواًل إلى االنتهاء من كتابة الدراسة في )

 

 : الصعوبات التي واجهتها الدراسةاً ثامن

الدراسة منها اكاديمية وأخرى ميدانية يمكن ايجازها هناك عدد من الصعوبات التي واجهتها   
 بالنقاط التالية:

واجه الباحث صعوبة في اختيار النماذج والمقاييس التي تتالءم مع ابعاد الدراسة لتنوع  .1
المتغيرات في هذه النماذج وصعوبة تطبيقها في البيئة العراقية، وكذلك هناك الكثير 

 في المراجع األجنبية المترادفة بالمعاني في ة ومتغيراتهاالبعاد الدراس المصطلحات العلمية
 اللغة العربية مما صعب على الباحث فك االلتباس فيما بينها ومحاولة توحيدها معانيها.

د اعتم والبع  االخر، استالمها تالمدارس التي رفضصعوبة جمع البيانات من بع   .2
 . التأجيل والمماطلة رغم استالمهم االستمارات واعطاءهم وقت إضافي الكمالها
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 المبحث الثالث

 وصف مجتمع وعينة الدراسة

تعر  الدراستتتتة الحالية من خالل هذا المبحث وصتتتتف مجتمع وعينة الدراستتتتة من خالل المحاور 
 امتية: 

 : وصف مجتمع الدراسة ومبررات اختياره  أوالً 

تحديد القطاع الذي تجري فيه الدراسة أهمية كبيرة إذ تتضح متغيرات الدراسة وأهدافها في يكتسب 
ضتتتوء التحديد الصتتتحيح للقطاع مجتمع الدراستتتتة وقد وقع اختيارنا على القطاع الخاص )الخدمي( 

 إلجراء الدراسة أال وهو المدارس الثانوية االهلية في مدينة الموصل وذلك لألسباب امتية:

تجارب ستتتتتتتتتتتتابقة من تطبيق متغيرات الدراستتتتتتتتتتتتة في قطاعات خدمية والستتتتتتتتتتتتيما المدارس هناك  .1
 ,Zhu) في مدرسة ثانوية في هولندا، ودراسة (Janssen, 2004, 56)والجامعات، كدراسة 

et. al., 2011)  في مدرستتتتتة ثانوية في الصتتتتتين، ودراستتتتتة(Siburian, 2013, 247)  في
 .في جامعات البرازيل (Lizote, et. al., 2019)ودراسة  مدرسة ثانوية في اندونيسيا

تواجته المنظمتات المبحوثة معدالت دوران عمل عالية للموظفين فيها ومحاولة هذه المنظمات  .9
 اجتذاب الكفاءات من الموظفين.

يقدم القطاع الخاص للمنظمات المبحوثة فرص التنافس والستعي للحصتول على حصة سوقية  .3
 يتوفر في القطاع الحكومي. أكبر من الطلبة وهذا ما ال 

إمكانية اختبار متغيرات الدراستتة في هذه المنظمات بشتتكل أكثر دقة من غيرها من المنظمات  .7
لما يمتلكه العاملون فيها من مستتتويات تعليمية متنوعة وخبرات متنوعة منها طويلة في مجال 

يين ومنهم حديثي التع العمتل )اإلداري والعلمي( كتالمتقتاعتدين من الوظتائف التربويتة الحكوميتة
 وهم الطاقات الجديدة لهذه المنظمات.

 أهمية الدور الذي تمارسُه المدارس في البناء االجتماعي واالقتصادي للمجتمع. .1
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 المنظمات المبحوثةثانيًا: وصف 

خمس منها استلمت استمارات  في مدينة الموصل( مدرسة ثانوية 17زار الباحث أكثر من )
 ،في سنوات تأسيسها متباينة( مدارس ثانوية 2)االستبيان واعادتها فارغة، واستجابت للباحث 

ومن المالحظ ان بع  المدارس بدأت عملها بمدرسة ابتدائية ومتوسطة ثم توسعت الى أكثر 
ة النشأ نها ليست حديثمن مدرسة ثانوية )ذكور واناث وثنائية اللغة( وفق حاجة السوق بمعنى ا

 (.9الجدول )

 (2الجدول )

 المبحوثة منظماتتعريف مبسط بال

 المالك سنة التأسيس اسم المدرسة ت
 93 9110 ثانوية األوائل للبنين  .1
 19 9110 ثانوية العراق للبنين  .9
 12 9112 ثانوية النبراس للبنين  .3
 11 9111 ثانوية دار المعرفة للبنات  .7
 91 9111 للبناتثانوية األوائل   .1
 93 9111 ثانوية ار  الرافدين للبنين  .3
 93 9111 ثانوية القادة للبنين  .0
 11 9112 ثانوية الهدى للبنات  .1
 19 9112 ثانوية الفردوس للبنات ثنائية اللغة  .2

 من أعداد الباحث )باالعتماد على الزيارات الشخصية للباحث وسجالت المديرية العامة   المصدر:

 (للتربية في محافظة نينوى          

 عينة الدراسةثالثًا: وصف 

تم اختيار المدرسين العاملين في المنظمات المبحوثة كعينة للدراسة لكونهم الفئة المهمة  
والتي تتوافق مع متطلبات الدراسة مع استبعاد ممن هم بمنصب اداري او ممن يعمل كمحاضر 

ابات وللوصول الى النتائ  الحقيقية المرجوة للدراسة. وقد قام بشكل مؤقت وذلك للحيادية في االج



37 

 

( استمارة استبيان على األفراد المبحوثين في مواقع عملهم، مما تطلب الكثير 111الباحث بتوزيع )
( وتم 191من الوقت والجهد مع اعطائهم الوقت المناسب، وبلغ عدد االستمارات المسترجعة )

( استمارة 111يتها للتحليل وبذلك أصبح عدد االستمارات الصالحة )اهمال استمارتين لعدم صالح
 ( %82.56(، وبلغت نسبة االستجابة )31وعدد االستمارات غير المسترجعة )

 (.3الجدول )

 (3الجدول )

 توزيع استمارات االستبيان على األفراد المبحوثين في المنظمات المبحوثة

 نسبة االستجابة المسترجعة الموزعة المنظمات المبحوثة ت
 %61 16 26 ثانوية األوائل للبنين  .1
 %100 6 6 ثانوية العراق للبنين  .9

 %60 9 15 ثانوية النبراس للبنين  .3

 %93 14 15 ثانوية دار المعرفة للبنات  .7

 %88 22 25 ثانوية األوائل للبنات  .1

 %66 10 15 ثانوية ار  الرافدين للبنين  .3

 %84 22 26 ثانوية القادة للبنين  .0

 %100 10 10 ثانوية الهدى للبنات  .1

 %91 11 12 ثانوية الفردوس للبنات ثنائية اللغة  .2

 %82.56 120 150 المجموع
 من أعداد الباحث )في ضوء استمارة االستبيان( المصدر:

  

( أهم الستتتتتمات والخصتتتتتائص لألفراد المبحوثين من حيث التحصتتتتتيل العلمي، 7ويوضتتتتتح الجدول )
الفئات العمرية، مدة الخدمة الستتابقة في المدارس، مدة الخدمة في المدرستتة الحالية، عدد ستتاعات 

 العمل االسبوعية، عدد الدورات التدريبية، المسؤولية األسرية، والجنس.
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 (4الجدول )

 وصف األفراد المبحوثين

 التحصيل العلمي

 بكالوريوس دبلوم عالي ماجستير دكتوراه

 % العدد % العدد % العدد % العدد

1 0.84 25 21.18 3 2.54 89 75.42 

 الفئات العمرية

 51 فأكثر 50-46 45-41 40-36 35-31 30-26 25-21

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

13 11 44 37.2 24 20.3 6 5 4 3.3 6 5 21 17.7 

 مدة الخدمة السابقة

  16 فأكثر  11-15 6-10 1-5 ليس لديهم خدمة

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

48 40.6 42 35.5 10 8.4 0 0 18 15.2 

الحالية في المدرسة مدة الخدمة  

5-1 10-6 15-11 

 % العدد % العدد % العدد

99 83.8 11 9.3 8 6.7 

 ساعات العمل االسبوعية

فأكثر  30-21 20-11 10-1 31 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

20 16.9 19 16.1 60 50.8 19 16.1 

 الدورات التدريبية

فأكثر  11-15 6-10 1-5 لم يشتركوا بدورة 16 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

22 18.6 79 66.9 10 8.4 4 3.3 3 2.5 

 المسؤولية االجتماعية

 ال نعم

 % العدد % العدد

92 77.96 26 22.04 

 الجنس

 انثى ذكر

 % العدد % العدد

60 50.85 58 49.15 

 من أعداد الباحث )في ضوء استمارة االستبيان( المصدر:
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 ثانيالفصل ال

 التسويق الداخلي

 

 تمهيد

يعرض الفصل الحالي ماهية التسويق الداخلي والمراحل التي مر بها تطور مفهوم التسويق 
 الداخلي، وصواًل الى بعض نماذج التسويق الداخلي ومكوناته.

 

 وعليه تناول الفصل الحالي المباحث االتية:

 التسويق الداخليالمبحث األول: التطور التاريخي لمفهوم 

 التسويق الداخلي  اهدافو أهمية و المبحث الثاني: مفهوم 

 التسويق الداخلي كوناتالمبحث الثالث: نماذج وم
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 المبحث االول

 التطور التاريخي لمفهوم التسويق الداخلي
 

 وبعد  (Berry, et. al., 1976) بواسطة مرة ألول الداخلي التسويق استخدم مصطلح
 على (Murray, 1979) و (Thompson, et. al, 1978)و (George, 1977) قبل من ذلك
 لتسويقا فكرة أن إال قبلهم، من مباشرة استخدامه يتم لم الداخلي التسويق مصطلح أن من الرغم

 ولم يتم العمل به اال بعد ،& Arbeit, 1976) (Sasserمقالة  في أيضاً  موجودة كانت الداخلي
 ائنكزب الموظفين جعل" بأنه الداخلي التسويق فيها حدد ( التي(Berry, 1981 مقالة نشره في
 في ليينالداخ الزبائن هؤالء ورغبات احتياجات تلبي داخلية كمنتجات الوظائف وعرض داخليين،
 إلدارةا بشكل شائع في كتابات دخل المصطلح المنظمة وهذا أهداف مع فيه تتعامل الذي الوقت

(Farias, 2010, 100.) 

 مدى على لألدبيات متأنية دراسة (Ahmed & Rafiq, 2002, 4-9أجرى الباحثان )
 بشكل كةومتشاب مترابطة مراحل ثالثة وجود إلى والتي تشير الماضية والعشرين الخمس السنوات

 التسويق الداخلي وتتمثل باآلتي: مفهوم مع وثيق

  ينالموظف ورضا تحفيز: االولى المرحلة

 تحفيز ألةمس حول الداخلي التسويق على العمل غالبية ركزت المبكرة، التطوير مرحلة في
 لداخليا التسويق مفهوم جذور أن حقيقة هو ذلك وراء الرئيسي السبب كانو  ،ورضاهم الموظفين

 لموظفينا ظهري  كائن الم وجود عدم حالة فيحيث . الخدمة جودة لتحسين المبذولة الجهود في تكمن
 شكلةم ركزتو  ،المقدمة الخدمة جودة مستوى يتغير لذلك ونتيجة الخدمة مهام أداء في تناقضات

 كاناذ  ،باستمرار الجودة عالية خدمات يقدمون الموظفين جعل على التنظيمية الجهود" التباين"
 االفتراض تم ،هذه البداية نقطة من. ورضاهم الموظفين تحفيز قضية تقديم هو لهذا الكلي التأثير
 .زبائنال رضا على يؤثر مهم كمعامل الموظف رضا أهمية على

 زبائنال كونيل" الفرضية إلى هذه النظر وجهة إليه ستندت الذي األساسي االفتراض يستند
 هذا  SasserوArbeit   أخذو  ،"نراضي الموظفين تجعل أن اً أيض ةمنظمال على نبغيي ،نراضي
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، خدمةال ةلمنظم سوق أهم هم الموظفين بأن االدعاء خالل من أخرى خطوة الفرضية من الخط
 جاتكمنت للوظائف رهمتصو  خالل من الموظفين في مجال التسويق تقنيات نشر إلى وأشارا

 المدراء جبري زبائنك هموموظفي كمنتجات بهم الخاصة وظائفال فرص عرض" :زبائنك موظفينالو 
  ".خدماتهم من للمشترين هايكرسون كما لوظائفهم الرعاية نفس تكريس على

 الزبوننحو توجه الالمرحلة الثانية: 

 ,Gronroos)ل من قب التسويق الداخليتم تنفيذ الخطوة الرئيسية الثانية في تطوير مفهوم 
كانت نقطة البداية هي القلق من أن موظفي االتصال في الخدمات أصبحوا يشاركون اذ  (1981

أن تفاعالت و  ،لزبائنامن الضروري أن يستجيبوا الحتياجات  اذ انه أسماه "التسويق التفاعلي" فيما
 البائع فاعالتت أن اً أيض بلقرارات الشراء وتكرارها فحسب،  ي والبائع ليس لها تأثير علىالمشتر 

 موجهين ينموظف تطلبت الفرص هذه من الستفادةول .للمنظمة تسويقية فرصة توفر والمشتري
 بشكل تأثرت أن يمكن ةنظمالم لموظفي الداخلية السوق أن المؤكد من، و بالمبيعات ومهتمين زبائنلل

 خالل من والتفكير بالمبيعات يالسوق توجهالو  زبائنال وعيالى  محفزة فهي ثم ومن فاعلية أكثر
 .اً داخلي التسويق تشبه أنشطة وتطبيق التسويق يشبه داخلي نهج

دارة اإلستراتيجية تنفيذ - الداخلي التسويق مفهوم توسيع: الثالثة المرحلة  يرالتغي وا 

 صريح كلبش بدأوا الذين الباحثين من عدد من مستقاة برؤى الثالثة المرحلة بداية تتميز
 واحدة من (Winter, 1985) كانت. اإلستراتيجية لتنفيذ كوسيلة التسويق الداخلي دور إدراك في

 نحو موظفينال إلدارة كطريقة المحتملالتسويق الداخلي  دور إبراز في أسهمت الباحثين التي أوائل
 وتحفيزهم قيفهموتث الموظفين توافق"هو التسويق الداخلي  دور وتؤكد أن التنظيمية، األهداف تحقيق
 ولكن لبرنامجا بقيمة فقط ليس ويعترفوا الموظفون يفهمها التي العملياتية المنظمية األهداف نحو

. التنفيذ آلية فهبوصلتسويق الداخلي ل األولية المفاهيم غرس قد التركيز هذا أن ، ويبدو"فيه مكانهم
ويق الداخلي التس بأن المتنامي االعتقاد على للتنفيذ كمنطلقالتسويق الداخلي  تطوير ساعد وقد
 إلدارة ةفلسف هوالتسويق الداخلي  وأن .المنظمة داخل الوظائف متعددة تكامل كآلية إمكانات لديه

 الرأي هذا عن التعبير وتم". المتعددة الوظائف إلدماج شاملة إدارة كعملية" للمنظمة البشرية الموارد
 دمج فيالتسويق الداخلي  دور يؤكدان اللذان ،(Glassman & McAffee, 1992) قبل من بقوة

   .يقالتسو  لوظيفة مورداً  الموظفون فيه يصبح الذي الحد إلى ووظائف الموظفين التسويق
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 قتسوي من الداخلي التسويق مفهوم ( فقد أشار الى نشأةGummesson, 2000, 27واما )
 فريق أو األمامي الخط- الخدمة لقاءات في شارك من كل جعل هو اهتمامه كانو  الخدمات
 هو ما إلى مالمفهو  هذا استخدام توسع وقد. زبائنال مع التفاعل في أفضل بشكل يعمل - االتصال

 نم تعميمال هذاو  ،المنظمات أنواع جميع في مقبولةال مصطلحاتال من وأصبح الخدمات من أبعد
 السائدة ةالمعرف من اآلن أصبح اذ جيد، بشكل يبرره ما له التصنيع شركات إلى الخدمات شركات

 .التجاري النشاط أنواع جميع في مهمة الخدمات أن

 الداخلي التسويق مفهوم رتطو  في رئيسية مراحل أربع (Morsy, 2011, 15-16)وحدد 
  :(5) الجدول
 زبون(.ك موظفال) الموظف رضا 
 (.الخدمة ثقافة) زبائنال وعي تطوير 
 التسويق استراتيجية تنفيذ. 
 الداخلي العالئقى النهج. 

 (5) الجدول
 الداخلي التسويق تطور في األربع للمراحل الرئيسية السمات

 زبائنك الموظفون: االولى المرحلة
الباحث الرئيسي/ 

 للمرحلة الرئيسية المفاهيم نوع البحث التاريخ

Berry (1981, 

1987) 

Tansuhaj, et. 

al., 1987 

Tansuhaj, et. 

al., 1988 

 قياسي
 تجريبي
 قياسي

 الوظيفي الرضا في الداخلي التسويق نتائج. 
 األمامية الخطوط موظفي يستهدف الداخلي التسويق. 
 لاعف سلوكي نهج. 
 ظائفالو  هندسة إلعادة استراتيجية هو الداخلي التسويق 

 الخط موظفي استنباط إلى تهدف الداخلي والتواصل
 زبائن.ال الذين يتطلعون الى األمامي

 زبائنال وعي تطوير: الثانية المرحلة
/ الرئيسي باحثال

 التاريخ
 للمرحلة الرئيسية المفاهيم نوع البحث

George (1990)  

 Grönroos  

(1993-1997) 
 

 

 قياسي
 قياسي

 ويذ والموظفين المبيعات في الداخلي التسويق نتائج 
 .الخدمية العقلية
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 الموظفين جميع يستهدف الداخلي التسويق. 
 سلوكي وسيلي نهج/  شامل منهج اتباع. 
 الموارد اتإدار  تنسيق خالل من الداخلي التسويق تنفيذ يتم 

 والتسويق. البشرية
 بونز ال قيمة في يؤثر موظف كل مسؤولية هو التسويق. 

 التسويق استراتيجية تنفيذ: الثالثة المرحلة
المؤلف الرئيسي/ 

 للمرحلة الرئيسية المفاهيم نوع البحث التاريخ
Piercy and 

Morgan (1991) 

 

 

Ahmed and Rafiq 

(1993 ;1995) 

 قياسي
 
 قياسي
 

 لتسويقا استراتيجية ليةعفا لزيادة الداخلي التسويق نتائج 
 .المواءمة خالل من

 نظمة.مال استراتيجيات تنفيذل الموظفين ودمج تحفيز 
 الموظفين جميع ستهدفي. 
 شامل نهج. 
 نياتتق تطبيق خالل من الداخلي التسويق تنفيذ يتم 

 شريةالب الموارد إدارة ممارسات مع جنب إلى جنباً  التسويق
 ية.السوق منظمةلا أهداف تنفيذ لتسهيل

 الداخلي العالئقي النهج: الرابعة المرحلة
المؤلف الرئيسي/ 

 التاريخ
 للمرحلة الرئيسية المفاهيم نوع البحث

Ballantyne (1997)  

 

 

 

 

Gummesson 

(1987;2000)  

Vomia (2000)  

 

 

 

 

 دراسة حالة
 قياسي
 

 دراسة حالة
 قياسي
 

 رصف وتحسين اإلنتاجية لزيادة الداخلية التسويق نتائج 
 .المعرفة وتجديد العمل

 لخدمةا قيمة إنشاء سلسلة في الموظفين جميع تستهدف. 
 وميكانيكي شامل نهج. 
 قافةالث تغيير وآلية ثقافي إطار هو الداخلي التسويق. 
 االتصاالتعبر  الداخلية العالقات إدارة خالل من نفذ 

 .الداخلية
Source: Morsy, Nermin, 2011, Internal Marketing: A HRM-Marketing 

Nexus “The Case of A Global Travel Company”, Dissertation for 

Philosophy Degree Ph.D., University Of Strathclyde, Glasgow, UK, P15. 

 



00 

 

 :وهي التسويق الداخلي رتطو  في أساسية مراحل ثالثة تحديد يمكنو 

(Bohnenberger, et. al., 2019, 9) 

  للمنظمة زبونك الموظف .1
 اعتبار فلسفة هي التسويق الداخلي أن (Berry & Parasuraman,1991)أبرز 
 موظفونال يعد عندما تحدث أن يمكن مشاكل هناك أخرى ناحية من ،داخليين زبائنك الموظفين

 في يماس ال ،ومع ندرة الموارد باستمرار تنمو أن يمكن احتياجاتهم ألن وذلك داخليين، زبائن
 .للغاية تنافسية بيئة

 كعملية التسويق الداخلي .4
. هسنف الوقت في زبائنو  موردين منظمة يأل داراتاإل جميع يتم وفق هذا األسلوب جعل

 ليح الذي المضمونة الخدمات قسم إلى ،زبائنال احتياجات يحدد الذي التسويق، قسم من
 ومن وجهة نظر". الشاملة الجودة إدارة" في أصله له المنظور هذا. المنتجات مشاكل

(Conduit & Mavondo, 2001) نزبائلل الداخلي التوجه" التسويق الداخلي على يطلق"، 
 لىع الموظفون يحصل أن نبغييو . عملية نظر وجهة من الداخليين زبائنال نحو التوجه أي

 يتمكنوا تىح الداخلية، التوريد سلسلة في أسالفهم يقدمها التي المنتجات من ممكنة جودة أفضل
 .لزمالئهم الالحقيين في هذه السلسلة المنتجات أفضل تقديم من

 زبائنال نحو التوجه ثقافة تطوير .9
 الخارجي، للتسويق امتداداً  الموضوع تعد ىاألول. مجموعتين إلى تقسيم هذه المرحلة يمكنو 
 لتحسين بديل نع يبحث( والخارجي الداخلي) زبائنال من لنوعين التسويق بمفاهيم تعلقت ةوالثاني
 منظمات.ال أداء

 تقديم ةلمشكل" كحل الداخلي التسويق اقترحوا الذين باحثينال أوائل من ((Berry, 1976 كانو 
يقدمون  اكانو  لموظفينا ألن" الداخلي، لتسويقل األفكار هذه طوراذ  ،"باستمرار الجودة عالية خدمة
 ،زبائنال باكتسا على كبير تأثير لها كان ربما تصرفاتهم لذلك ،اً شيوع االكثر الخدمات أشكال

 هي الداخلي قلتسويوكانت فلسفته ل ،"ةمنظملل النهائي النجاح من ثمو  ،مغادرتهمو  بهم، واالحتفاظ
 فائالوظ-المنتجات يلتشك استراتيجيةب تتمثلو  ن،و مستقبلي وزبائن بل ،الموظفين كزبائن مع التعامل
 والذين ةنظملما داخل يعملون الذين عاملينبال الداخلي التسويق ويهتم. موظفينال احتياجات لتالئم

  .(Kaplan, 2017, 7) التجارية وعالمتها ومنتجاتها وقيمها ةنظمالم سياسات في يشتركون
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 ونحن نشير الى أهم أسباب نشأة التسويق الداخلي والتي تتمثل باآلتي:

 السعي لتقديم جودة الخدمة باستمرار. .1
 تحفيز الموظفين. .2
 رضا الموظف عامل مؤثر في رضا الزبون.  .3
 االستجابة الحتياجات الزبائن واالحتفاظ بهم. .4

وانبثق التسويق الداخلي من تسويق الخدمات واستند الى الفكرة األساسية "ليكون الزبون راضيًا 
فق عليها ة اتينبغي على المنظمة ان تجعل الموظفين راضيين"، وتضمن تطور المفهوم مراحل مهم

  ,Bohnenberger)( Morsy, 2011, 15-16)( Ahmed & Rafiq, 2002, 4-9)الباحثين 

et. al., 2019, 9) :وتتمثل في 

 تحفيز ورضا الموظفين. -الموظفون كزبائن  .1
 ثقافة التوجه نحو الزبون. .2
 التسويق الداخلي عملية إدارية شاملة لتنفيذ االستراتيجية المنظمية. .3
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 الثانيالمبحث 

 مفهوم وأهمية وأهداف التسويق الداخلي

 التسويق الداخلي مفهوماواًل: 

 (.6التسويق الداخلي وفق اراء الباحثين وبتسلسل زمني الجدول ) عدد من تعاريف يمكن عرض

 (4الجدول )

 التسويق الداخلي تعاريف

 المفهوم الباحث

(Christopher, et. al., 

1991, 8) 

جراءات خطط تطوير يعني الداخلي التسويق  أي إدارةي والتشارك ف تحديدلل استراتيجية وا 
 .الخارجية التسويق خطط نجاح أو تعزيز هو هدفه يكون داخلي نشاط

(Berry & 

Parasuraman, 2000, 

176-177) 

 خالل نم المؤهلين بالموظفين واالحتفاظ وتحفيز، وتطوير، جذب، هو الداخلي التسويق
 داخليين، ائنزبك الموظفين معاملة فلسفة هوو  ،احتياجاتهم تلبي التي الوظائف-منتجاتال

 .الموظفين االحتياجات لتالئم الوظائف-المنتجات تشكيل استراتيجية وهي

 (Varey & Lewis, 

2000, 293) 

 لهو  تسويقية، ممارسة مجرد وليس إداري، عمل كإطار الداخلي للتسويق الواسع لمفهوما
 .ةنظمالم إدارة على التي تترتب اآلثار من عدد

(Voima, 2000, 246) 
 من مة،للقي الخارجيين زبائنال إدراك على يؤثر مما الداخلية العالقات جميع إدارة عملية
 .الضرورة وعند وتطويرها عليها والحفاظ الداخلية العالقات هذه تحديد خالل

(Ahmed & Rafiq, 

2002, 11) 

 تنفيذ أجل من الموظفين، تحفيز إلى موجه بالتسويق شبيه نهج باستخدام مخططاً  جهداً 
 .بالزبائن التوجه نحو ودمجها التنظيمية االستراتيجيات

 (Dunmore, 2002, 

23) 

 طبيعة على تؤثر التيو  المنظمة داخل تحدث التي واألنشطة بالموارديهتم  الداخلي التسويق
 .منه الغرض تحقيقمسار لك التنافسية وقدرتها ثقافتها
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 من اعداد الباحث. المصدر:

ما تم عرضه آلراء الباحثين حول مفهوم التسويق الداخلي يمكن اإلشارة الى ما ومن خالل 
 تم االتفاق عليه من قبل الباحثين باآلتي:

 .بالموظفين واالحتفاظ وتحفيز تطوير هوالتسويق الداخلي  .1
 التسويق الداخلي هو فلسفة معاملة الموظفين كزبائن داخليين. .2

(Baron & Harris, 

2003, 123) 

 الموظفين، ينب زبائنالب وعيالو  الداخلية االتصاالت تحسين على تعمل التي األنشطة تلك
 .الخارجية السوق وأداء األنشطة هذه بين والروابط

(Berthon, et. al., 

2005, 151) 

 موتعلي تحفيز على ينطوي وهو منظمة ألي سوق أول هم نظمةالم موظفي بأن يجادل
 .المنظمة موظفي

(Kurtz, 2008, 314-

315) 

 لك أدوار فهم من المنظمة أعضاء جميع تمكن إدارية إجراءات الداخلي التسويق يشمل
 زبائنللالجيد  ارضال يساعدو . التسويق استراتيجية تنفيذ من اجل بها والوفاء وقبولها منهم

 يقدرون نالذي المتميزين بالموظفين واالحتفاظ واختيار، جذب، على اتنظمالم ينالداخلي
 .الخارجيين زبائنلل متميزة خدمة تقديم في دورهم ثمنونوي

(Kotler & Keller, 

2016, 46-47) 

 الموظفين زوتحفي والتدريب التوظيف مهمة الى ويشير الشمولي، التسويق عناصر أحد هو
 . جيد بشكل الزبائن بخدمة يرغبون الذين القادرين

(Kaplan, 2017, 7) "جيد شكلب الزبائن خدمة على القادرين العاملين وتحفيز وتدريب بنجاح، التوظيف مهمة". 

(Micek, 2018, 69) 

 زبائنلل عامال الرفاه تحقيق أجل من كفريق للعمل منظمةال موظفي وتمكين تحفيز عملية
 في ةالمساعد أجل من زبائنك الموظفين بمعاملة األمر يتعلقو  ذاتها، ةمنظمال وبالتالي
 .واضحة رسالة وتوصيل بتناغم تعمل العمل مكونات جميع جعل

(Bohnenberger, et. 

al., 2019, 7) 

 القيم على ينظمالم الطابع إلضفاء كأداة متزايد بشكل الداخلي التسويق على التعرف يتم
 .زبائنال رضا وتعزيز الموظف التزام وتحسين التنظيمية،
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 ,.Bohnenberger, et. al) (Micek, 2018)تتفق الدراسة الحالية مع مفهوم الباحثان 
 وألغراض هذه الدراسة نعتمد المفهوم االجرائي اآلتي للتسويق الداخلي: (2019

مدخل اداري يوظف تقنيات التسويق تجاه موظفي المنظمة بوصفهم زبائن داخليين من خالل 
اهداف المنظمة التزامهم بوظائفهم وقيم و  عزيزتتدريبهم وتمكينهم ومكافئتهم وتحقيق رضاهم بهدف 

 .زبائنال رضا زيادةو 

 

 ثانيًا: أهمية التسويق الداخلي

صاد القائم على المعرفة، أصبح التسويق الداخلي مع النمو في أهمية قطاع الخدمات واالقت
نظمات لى المع استراتيجية التسويق الداخلي ومع ذلك ال تقتصر قيمة ،مهًما بشكل متزايد للمنظمات

العديد من المنتجات لها جوانب متعلقة بالخدمة، كما أن  اذ ان التي تشارك في تسويق الخدمات.
 لخدمة ذات صلة بالمنظمات التي تقوم بتسويق المنتجاتالعوامل الداخلية للنجاح في بيئات ا

(Dunmore, 2002, 5). 

الداخلي أن  يضمن التسويقو والموظفين  زبائنالتسويق الداخلي وسيلة لتعزيز رضا ال يعدو 
ة يتعاملون مع األعمال ويفهمون أنشطته وحمالته المختلفة نظمالموظفين في جميع مستويات الم

 بتوجيه وذلك تطورت حدود التسويق الداخلي، من خالل األدبياتزبون، كما في بيئة تدعم وعي ال
العالقات إدارة سلسلة القيمة والخدمة و الى  زبون""المؤيدين لل الموظفينلتلبية احتياجات  منظمةجهد ال

ي جميع أنحاء ف زبونالداخلية بين زمالء العمل بشكل أكثر فاعلية وتطوير التركيز على أولوية ال
 (.Morsy, 2011, 13)بأكملها منظمةال

تزايد االهتمام بالتسويق الداخلي من قبل المديرين والنمو السريع في عدد من إدارة كما 
المنظمات التي تتبنى ممارسات التسويق الداخلي ألنه يتناول قضايا ومشكالت تنفيذ االستراتيجيات 

ويق، إلدارة االستراتيجية واستراتيجية التسالتنظيمية، إذ تم إهمال هذه المسألة في معظم مناقشات ا
ولقد اكتشفت العديد من المنظمات أن صياغة االستراتيجيات الرائعة أمر عديم الفائدة دون تنفيذ 

 .(Ahmed & Rafiq, 2002, xi)فاعل 
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 بائن،ز معا لتحقيق أهداف ال المنظمة عندما تعمل جميع إدارات يتحقق ح التسويقاجان نو 
شراء ب قومالمشتريات تالتمويل المناسب، و  الماليةقدم وتعندما تصمم الهندسة المنتجات المناسبة، 

 الربحية يستق المنتجات المناسبة في الوقت المناسب، والمحاسبة صنعالمواد المناسبة، واإلنتاج ي
اإلدارة  قتحقا عندم لكن، حقاً  يتحققبين اإلدارات يمكن أن  مثل هذا االنسجامالصحيحة.  بالطرق
دمة الزبائن. خ وفلسفة منظمةلل يقالسو  هتوجالكيفية  المنظمة حول رؤيةل بوضوح التصالا العليا

 حتى رىاألخ اإلدارات مع األفقية والمحاذاة العليا اإلدارة مع رأسية مواءمة الداخلي التسويق يتطلب
 .(Kotler & Keller, 2016, 47-46)التسويق  جهود ويدعم ويقدر الجميع يفهم

(: 2لشكل )ا تتميز باآلتي فاعلية األكثر الداخلي التسويق اساسيات تمارس التي المنظمات أنو 
(Berry & Parasuraman, 2000, 190 ) 
 .المواهب سوق تها منحص على للحصول بقوة تنافس .1
 ل.العم مكانرؤيا ل تقديم .2
 للزبائن. ممتاز بشكل خدمتهم أدوار ألداء الالزمة والمعرفة بالمهارات موظفونال تزويد .3
 .الجماعي عملال ثمار من لالستفادة توحيد جهود العاملين .4
 .الحرية عاملالرافعة لـ .5
 .والمكافآت تقويم االداء خالل من اإلنجاز تعزيز  .6
 الوظيفة االساسية. –المنتج  تصميم راتاقر  .7
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 (4الشكل )

   Parasuraman)  (Berry &اساسيات التسويق الداخلي لـ 

Source: Berry, L., & Parasuraman, A., 2000, Services marketing starts 

from within. In R. Varey, & B. Lewis, Internal Marketing: Direction for 

Management, Routledge, London, P178. 
 

 
 إلى الداخلي التسويق جهود يتؤد لم إذا أنه(Dunne & Barnes, 2000, 195)  كدوأ

 لتسويقا يدعمو . اإلدارة ووقت للمال ةاضاع مجرد يصبح، الخارجيين زبائنلل أفضل خدمات تقديم
 الموظفين ىإل ي نظر أن نبغيي الجهود، هذه من الهدف ألن نظًرا للتسويق اً صريح اً توجه الداخلي

 يضع الذي المدمج الموظف برنامج تطوير إلى اإلشارة أجل من زبائنال من مجموعة أنهم على
 ائنزبال خدمة في ودورها المنظمة أهداف وكذلك ،احتياجاتهم على يركز بيئة في الموظفين
 .الغاية هذه لتحقيق الخارجيين
 منظمة،زيادة أرباح ال إلى بنجاح، تنفيذها تم إذا ،الداخلي التسويق برامج تؤدي أن يمكنو 

 يؤدي) الموظفين دوران معدل انخفاض( 1) رئيسية؛ مصادر أربعة من الداخلي التسويق فوائد تنبعو 
 رضا من عالية مستويات( 3) الخدمة، جودة في زيادة( 2) ،(والتدريب التوظيف تكاليف تقليل إلى

 .المنظمة في التغيير تنفيذ على ةعالي قدرة( 4) و الموظفين

جذب وتطوير وتحفيز 

واالحتفاظ بالموظفين 

 المؤهلين

 المواهبالتنافس على 

 معرفة الزبون

تقويم االداء 

 والمكافأة

الرافعة لعامل 

االجهاد الوظيفي  الحرية

 لفرق العمل 

 عرض الرؤيا

تحضير 

 العاملين لألداء

 الوظيفة(-)المنتج
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 رجيينالخا زبائنال حيث من عادةً  العالقات وتسويق زبائنال رضا مفاهيم مناقشة تتمو 
 المنظمات في التسويق ولكن منظمة(،ال منتجات تستخدم أو تشتري التي نظماتالم أو )الموظفين

 الموظفين- يينالداخل زبائنال مع تعاملال يتم أن ينبغي األمد طويلة والعالقات زبائنال برضا المعنية
. األخرى اإلدارات أو اآلخرين الموظفين عمل على نجاحها يعتمد التي منظمةال داخل اإلدارات أو

 عملية كملأ الذي المبيعات لمندوب الداخلي زبونال هو منتج جديد لشراء اً طلب يعالج الذي فالفرد
 أن من لرغما علىو . المبيعات لمندوب الخارجي زبونال هو المنتج اشترى الذي فردكال تماًما البيع،
 مباشر أثيرت له يكون أن يمكن أداءه أن إال مباشر، بشكل اً خارجي ازبون يواجه ال قد الطلبات معالج
 .(Kurtz, 2008, 314-315) تقديمها منظمةال تستطيع التي اإلجمالية القيمة على

 ن، األولىيتأساسي فائدتينله  الداخلي لتسويقفان ا (Morsy, 2011, 61) لـ وفقاً و 
 بين صيةالشخ التفاعالت تسهيل خالل من الخارجية االستراتيجية التسويقية الجهود استكمال
 تطويرلا على تعمل إنهاف ةثانيال ، اماورضاهم زبائنال جذبوالتي تشجع  زبائنوال الموظفين

 داخليةوال الخارجية التسويق أهداف تحقيق في يساهم مرضيو  محفز عمل مكان على ةفظاحموال
 ستخلق احبنج والخارجية الداخلية القيمة قضايا معالجة أن يعني وهذا والكفاءة واإلنتاجية كالجودة

 كل الناجحة لداخليةا التسويق استراتيجيات تعزز أن يمكنو . نفسها على تحافظ ذاتية تسويقية بيئة
 .للموظف اإليجابي السلوك زيادة إلى يؤدي مما بالمنظمة، واالعتزاز الوظيفي الرضا من

 بتقديم تعهدال المنطقي من وليس ،الخارجي التسويق يسبق أن نبغيي الداخلي التسويق أنو 
 الداخلي التسويق يعتمد، و ممتازة خدمة لتقديم مستعدين منظمةال موظفو يكون أن قبل ممتازة خدمة
 لمعلوماتا على وكذلك الوثيق، والتفاعل الداخلي والبريد الشخصي االتصال على كبير حد إلى

 هاماً  راً عنص الداخلي التسويق المنظمات" ويعد بجميع عالقة له الداخلي التسويق" ، وانالجماعية
 (.Kaplan, 2017, 8) فاعلة تسويقية ةذات انشط ناجحة ألي منظمة

 تحفيز مليةع خالل منزبائن ال رضا وتحسين تحقيق في هاماً  دوراً  الداخلي التسويق ويقدم
رضاء  الزبائن نحو الموجهة االستراتيجيات تنفيذ ويدعمون يلتزمون الذين عاملينال وا 

(Ng, et. al., 2016, 36). 

 صوتهم قلون زبائنال احتياجات بفهم وهم مكلفين الوسيط، دور المسوقون أدى ،تقليدياً و 
 التفاعل يوظيف مجال لكل يمكن بالشبكة متصلة نظمةم في ولكن ،الوظيفية المجاالت مختلف إلى

 اآلن ينبغي إنهف مع الزبائن، وعليه للتفاعل الوحيدة ملكيةال لتسويقل يعد لمو . زبائنال مع مباشرة
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 ,Kotler & Keller, 2016) ةمنظمال مع ونتفاعلي عندما الزبائن تخدم التي العمليات جميع دمج

46-47). 

 ونحن نرى بان أهمية التسويق الداخلي تتمثل باآلتي:

 .انه وسيلة لتعزيز رضا الزبائن والموظفين .1
 انخفاض دوران العمل لدى الموظفين. .2
 زيادة جودة الخدمة. .3
 يتناول قضايا ومشاكل تنفيذ االستراتيجية المنظمية. .4
 يعد مكمل لجهود التسويق الخارجي. .5
 تطوير والمحافظة على بيئة عمل محفزة. .6
 .جذب الموظفين واالحتفاظ بهم .7

 

 ثالثًا: اهداف التسويق الداخلي

". ملينالمحت المحفزين والزبائن الموظفين على الحصول"هو  التسويق الداخلي هدف إن
 أن اً ضأي نبغيي ولكن أفضل، ألداء حفزينم الموظفون يكون أن يكفي ال هذه، النظر وجهة من

 بين عالً فا اً تنسيق أيًضا الفاعلة الخدمة تتطلب ذلك، فضاًل عن". المبيعات نحو مندفعين" يكونوا
 .(Ahmed & Rafiq, 2002, 6) دعمال وموظفي االتصال موظفي

 لمتمثلا النهائي الهدف مع الموظف على يركز الناجح الداخلي إن التسويق القول يمكنو 
لى، و الخارجيين زبائنال تخدم فاعلة خدمة استراتيجيات بناء في  على كيدالتأ من مزيد تقديم ا 

تتمثل  ليالداخ للتسويق الحاسم الدور نتائج وان. المنظمة في الداخلية التسويقية القيمة مدخالت
 الموظفين ةمعاملل اً دامغ دليالً  تقدم النتائجفضاًل عن ان  الموظفين، بين الداخلي الرضا بناء في
 وثيًقا اًطاارتب ترتبطالتي  المحددة، الداخلي التسويق عناصرل دعمهم خالل من داخليين، زبائنك

 Next)خط الداخلي التالي على ال زبونال مع الداخليون زبائنال بها يتعامل التي اإليجابية بالطريقة

In Line) (Morsy, 2011, 61-62). 
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 (Dunne & Barnes, 2000, 195) باآلتي: التسويق الداخلي أهداف تتمثلو

 الشاملة جودةال عن ومسؤوليتهم زبائنال مع التفاعالت أهمية وقبول فهم على الموظفين مساعدة .1
 .ةمنظملل التفاعلي التسويقي واألداء

 والنظم والخدمات واألهداف واالستراتيجيات المهمة وقبول فهم على الموظفين مساعدة .2
 .ةمنظملل الخارجية والحمالت

 الخارجية، والحمالتمنتجات وال الجديدة المفاهيم على واطالعهم الموظفين تحفيز في االستمرار .3
 .االقتصادية النتائج فضاًل عن

 .جيدينال موظفينال على والحفاظ جذب .4

 الزبون نحو توجهالة كياالستراتيجية المنظم األهداف يسهم تطبيق التسويق الداخلي في تحقيقو 
 .(Bohnenberger, et. al., 2019, 7) ةنظمالم وأداء التنظيمي وااللتزام

 حتاجوي ،ةنظمالم داخل اً داخلي اً سوق يمثلون الموظفين أن فكرة من الداخلي التسويق يتطورو 
. نهازبائ وتوقعات منتجاتها وفوائد المنظمة،حول مهمة  ومطلع متعلم كوني أن إلى السوق اهذ
 تحقيق يف كبير بشكل سيساهم المجموعة لهذه الناجح" التسويق" أن هو لذلك المنطقي األساسو 

 االساسي الهدف إنف ،من ثمو . الخارجيين زبائنلل التسويقية األنشطة جميع تسليم فيالنهائي  النجاح
 على دتهمومساع االستراتيجي، والتوجه المنظمة مهمة في الموظفين"اشراك"  وه الداخلي لتسويقل

 اإلدارة فوأهدا التشغيلية الكفاءة بين" التوازن" سيحقق وبذلك،. وتقييمها منظمةال أهداف فهم
(Gilmore, 2000, 76.) 

هم التسويق الداخلي بشكل إيجابي في نجاح استراتيجية المنظمة التسويقية وذلك عبر يسو 
الموظفين واعتماد مبدأ التطوير الذاتي لمهارات الموظفين ومعارفهم، وتفويض إعادة النظر بتدريب 

ويهدف التسويق الداخلي الى تنمية وتطوير الموظفين  السلطات ومساعدتهم على تنفيذ أعمالهم.
ات المنتج أفضللكي يصبحوا ذوو معارف ومهارات وتوجهات متطورة يمكن من خاللهم تقديم 

 .(412، 2114)النسور والصغير،  للزبائن والتي تلبي حاجاتهم وتفوق توقعاتهم

 اتظممنال تضع ما عادةو . الداخلي للتسويق مهمة أهدافاً  ومشاركته الموظف معرفة تعد
 مةمنظال بأهداف اطالع على الموظفين إبقاء على أولوية زبائنال إرضاء في تتفوق التي

 طلبات معالجةل الالزمة األدوات الموظفين لدى يكون أن وينبغي. زبائنال واحتياجات واستراتيجياتها
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 دفقت على تساعد منظمةالكل  في تصالاال شبكاتو . المناسب الوقت في ومشاكلهم زبائنال
 شبكاتهم على رئيسيين موردين اتمنظمال من العديد تضم كما. والوظائف اإلدارات بين االتصاالت

 رضا، ويعد المخزون مراقبة إلى المنتج تصميم من األعمال جوانب بكافة االتصال وتيسير لتسريع
 نزبائال إرضاءعلى  لموظفينا ما يعمل نادراً  اذ الداخلي للتسويق آخر هام هدف هو الموظف
 لرسائلا بنشر الراضين غير الموظفون يقوم أن المرجح منو  ،سعداء غير أنفسهم يكونون عندما
 سلوك لىع التقارير هذه تؤثر أن ويمكن والمعارف، واألصدقاء األقارب إلى الفم طريق عن السلبية
 ائالتوالع األصدقاء ويخبرون العمل أصحاب منتجات ضونالرا الموظفون يشتري ، حيثالشراء
 زبائنال إلى ايجابية رسالة يرسلون النهاية وفي ،زبائنال خدمة جودة بمدى

(Kurtz, 2008, 314-315). 

( الى ان النظرة الواسعة التسويق الداخلي كفلسفة إدارية 327، 2112وأشار )الضمور، 
ان هدف التسويق الداخلي هو جعل الموظفين أكثر وعيًا وتفهمًا للزبائن وأكثر تحفزًا لخدمتهم، 
 حوعلى المستوى االستراتيجي فان هدفه هو بناء البيئة الداخلية المناسبة التي تدعم الزبون والتفت

الذهني البيعي بين الموظفين، اما هدفه على المستوى التكتيكي هو بيع الخدمات والخدمات الداعمة 
 وترويج الجهود التسويقية للموظفين.

 ويمكن ان نشير الى أبرز اهداف التسويق الداخلي باآلتي:

 بناء البيئة الداخلية المناسبة للموظفين التي تدعم الزبائن. .1
 عيًا وتفهمًا للزبائن.جعل الموظفين أكثر و  .2
يسهم في تحقيق اهداف واستراتيجيات المنظمة كالتوجه نحو الزبون وااللتزام التنظيمي  .3

 .للموظفين
 .دمج الموظفين بمهمة المنظمة .4
 .تطوير الذاتي لمهاراتهم ومعارفهمتنمية وتطوير الموظفين وال .5
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 المبحث الثالث

 التسويق الداخلي مكوناتنماذج و 

 نماذج التسويق الداخلياواًل: 

 هناك نماذج عديدة للتسويق الداخلي ولعدة باحثين نعرض منهم اآلتي: 

 الداخلي للتسويق ,Berry) 1981)نموذج  .4

 :هي Leonard Berry لنموذج المميزة السمات

 الموظفين، مواقف في تغييرات إلى سيؤدي زبائنك الموظفين معاملة أن على األساسي التأكيد -أ
 سيةتناف وميزة أفضل خدمة جودة إلى يؤدي مما ،يفكرون بالخدمة أصبحوا الموظفين أن أي
 .السوق في

 خرآ منتج أي أنها على الوظائف مع التعامل يتم أن زبائنك الموظفين معاملة تتطلب -ب
 المنتج لجعل جهد بذل ويتم حسبانال في ورغباته زبونال احتياجات أخذ يتم أي، ؛منظمةلل

 .زبائنلل جذاًبا

 شكلب وتنطوي البشرية الموارد إدارة من اً جديد اً نهج كمنتجات الوظائف معالجة تتطلب -ت
 بهم واالحتفاظ زبائنلل الموجهين الموظفين لجذب اً داخلي التسويق تقنيات تطبيق على أساسي
 .(3الشكل )
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 (9الشكل )

 للتسويق الداخلي (Berry, 1981)نموذج 
Source: Ahmed, Pervaiz K. & Rafiq, Mohammed, 2002, Internal 

Marketing: Tools and concepts for customer-focused management, 

Butterworth-Heinemann, UK, P14. 

 

 للتسويق الداخلي ,Gronroos) 1985) نموذج .4

 ايكونو  أن إلى بحاجة الموظفين أن مفادها فرضية على Gronroos لـ األصلي النموذج يعتمد
 يؤدي مما اعلي،التف التسويق فرص من االستفادة يمكنهم حتى مبيعاتيفكرون بالو  زبائنلل واعين
 .األرباح زيادة من ثمو  المبيعات، وزيادة الخدمة جودة تحسين إلى

 التدريبو  الداعمة التوظيف ممارسات هي زبائنبال المهتمين بالموظفين الخاصة ابقةالس إن
 لخدماتا تقديم عملية في التصرف حرية الموظفين يمنح مما التشاركية، اإلدارة ونمط المطلوب

 منح خالل من. زبائنوال االتصال موظفي بين الناتجة التفاعالت من االستفادة يمكنهم حتى
 منف عملهم، على السيطرة من المزيد الموظفين إعطاء خالل من وهذا التصرف، حرية الموظفين
 ن المدركينفزيالمح الموظفين من المزيد إلى يؤدي من ثمو  للموظف، الوظيفي الرضا يزيد أن المؤمل

 .زبائنلل

 
تضمين الموظفين 

 والمشاركة

معاملة 

الموظفين 

 كزبائن

الوظائف 

 كمنتجات

 رضا

 الموظفين

المواقف 

تجاه عقلية 

 الخدمة

جودة 

الخدمة 

 المسلمة

رضا 

 الزبائن

ميزة 

 ةتنافسي

تطبيق تقنيات 

 التسويق داخليا  

  واالحتفاظ جذب

  الزبائن بموظفي

 .الواعين
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 لتسويقا استراتيجيات في تغييرات بأي علم على الموظفون يكون أن ينبغي فضاًل عن ذلك،
 الموظفين لىع ينبغي أنه هي السياسة هذه وراء الفكرة. الخارجي السوق في إطالقها قبل والحمالت

دراك فهم ، وكل ذلك يتطلب دعم اإلدارة العليا وتسليم الخدمات إنتاج عملية في دورهم أهمية وا 
 .(4الشكل )
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معلومات ما قبل 

الحمالت  إطالق

 التسويقية

ممارسات 

 التوظيف الداعمة

 التدريب

 اإلدارة التشاركية

يدرك الموظفين 

 أهمية ادوارهم

تفاعل 

 جيد
موظفون محفزون 

 زبائنلل نو واعو 

دعم 

 االدارة

جودة 

الخدمة 

 المسلمة

رضا 

 الزبائن

زيادة 

 المبيعات
 التسويق

 التفاعلي

زيادة 

 الربحية

 رضا الموظفين

حرية التصرف 

 للموظفون

 (4الشكل )

 للتسويق الداخلي (Gronroos, 1985)نموذج 

Source: Ahmed, Pervaiz K. & Rafiq, Mohammed, 2002, Internal Marketing: Tools and concepts for customer-

focused management, Butterworth-Heinemann, UK, P. 16. 
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 للتسويق الداخلي (Forman & Money, 1995)نموذج  .9

 فهوم مفيداً ذا الم، لكي يكون هأوالً  تتمثل باآلتي: أبرز وجهات النظر حول التسويق الداخلي ان
نيع التص منظمات ، وفيالخدمات منظماتأن يجد التطبيق خارج حدود  ينبغي، للمسوقين حقاً 

. ككليها ظفلمو  ككل ةمنظمال ي نظر إلى التسويق الداخلي على أنه شيء تقوم به ال: . ثانياً أيضاً 
، هناك الكثير من األدلة على أن التسويق الداخلي ال يتم تنفيذه في كثير من األحيان في الواقع
 ل،لمثوبا، ولكن عن طريق اإلدارات أو المجموعات أو الوظائف داخلها. ة بأكملهامنظممن قبل ال

من  بدالً -لجهود التسويق الداخلي  اً ثير من األحيان هدففإن غالبية الموظفين ال يكونون في ك
نشاء إب قام الباحثان قد يتم التركيز على قسم أو مجموعة أو وظيفة واحدة فقط وتسويقها. ذلك،

 (.5)الشكل  ة بسيطةمصفوف

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5الشكل )

  الداخلي التسويق آفاق

Source: Foreman, Susan K. & Money, Arthur H., 1995, Internal 

marketing: Concepts, measurement and application, Journal of Marketing 

Management, Vol. 11, No. 8, P. 760. 
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، من هو المسوق الداخلي؟ )المنظمة . أوالً واسعين، يجيبان على سؤالين ناك محورينه
أو  ظفين؛المو ؟ )جميع الداخلي التسويق من الذي هدفت اليه جهود، بأكملها أو قسم داخلها(. ثانياً 

، إذا تم عرض (5)خل المنظمة(. كما يتضح من الشكل مجموعة أو وظيفة أو إدارة معينة دا
ة من التسويق أنواع مختلف، فيمكن تحديد أربعة واألسواق الداخلية بهذه الطريقة المسوقين الداخليين

 . (I, II, III, IV)ع انو تم تسمية هذه اال ،الداخلي

 ةالجه هي واحدة وظيفة أو مجموعة أو إدارة أن الداخلي التسويق من األول النوع ويالحظ
 ككل منظمةال تقوم الثاني، النوع من الداخلي التسويق حالة فيو (. زبائن) زبونك وأخرى المسؤولة
 ولاأل المقام في هو ذلك من والقصد. نفسها داخل محددة إدارات أو وظائف أو مجموعات بتسويق

 أو داراتاإل أو المجموعات  .التنظيمية المبادرات بعض يعزز أو يدعم بسلوك الفريق هذا يقوم أن
 هذا يعد. الثالث الربع في الداخلي التسويق سمات من سمة هي بأكملها للمنظمة التسويق وظائف
 .المنظمات داخل الموظفين مارسهاي التي الخدمة وظائفل تماماً  نموذجياً  الداخلي التسويق

 المنظمة يثح الحديثة، األدبيات في االهتمام الداخلي معظم التسويق من الرابع النوع تلقى
 ,Berry) بواسطة األصل في إليه المشار الداخلي التسويق بالفعل إنه اذ والسوق، المسوق هي

 التسويق مفهوم يتطلب) (Kotler, 1991)و (كمنتجات العمل وفرص ،زبائنك الموظفون) (1980
 التسويق أن (George, 1990) يقترح(. ناجحاً  الخارجي التسويق كان إذا "الداخلي التسويق"

 تحقيق لىع يركز ألنه تنظيمية، كضرورة خدمةال نحو توجهال لتأسيس طريقة أفضل هو الداخلي
 األسواق عم الناجحة للتبادالت كشرط موظفيها ومجموعات المنظمة بين لةاعالف الداخلية التبادالت
 هو الداخلي التسويق على التركيز أن (Gronroos,1990) رىي مماثل، نهج باتباعو . الخارجية

" الداخلي التسويق" يصبح ،من ثمو . بهم واالحتفاظ بالزبائن المهتمين الموظفين على الحصول كيفية
 .زبون كل في موظفوال ،موظف كل في زبونال لرؤية لةوفاع مفيدة استعارة

 تختارو  ذبتجتالمنظمة ان  لضمان ضروري الداخلي التسويق من الرابع النوع أن اقترح لقدو 
  الممتازة الخدمة جودة تقديم في دورهم ويقدرون يرون وأنهم الموظفين، أفضلب ظوتحتف

(Foreman & Money, 1995, 760). 
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 للتسويق الداخلي (Bansala, et. al., 2001)نموذج  .0

 فاظواالحت الزبائن جذب اتنظمالم من متزايد بشكل الخدمات نحو الموجهاالقتصاد  يتطلب
 على هودهاج تركيز المنظمات على ينبغي الهدف هذا لتحقيقو . مستدامة تنافسية ميزة لضمان بهم

 المحافظة علىلجذب و  كوسيلة الداخليين الزبائن رفاهية على تؤكد تنظيمية ثقافة واستدامة تطوير
 يمثل ارجيالداخلي والخ الزبون أن فكرة إلى المنطقي األساس هذا ويستند. الخارجيين الزبائن رعاية

 ينب مباشرة عالقة وجود إلى التجريبية األدلة من متنامية مجموعة تشير الواقع فيو . ةمنظمال
ول كأص الموظفين تعامل التي الداخلي التسويق بممارسات والتزامها ةمنظملل المالي النجاح

دارة الموارد التسويق إدارة في الكتابات إلى اً واستناد. )موجودات(  ,Bansala) قترحا البشرية، وا 

et. al., 2001) الزبائنوالء و  لتحقيق رضاء رئيسية داخلية تسويقية ممارسات بستة يتعّلق اً نموذج 
( اإلدارةب ثقةوال الوظيفي، والرضا للشركة، الوالء مثل) الداخلية الزبائن مواقف بوساطة الخارجيين،

 .(6الشكل ) الخارجيين للزبائن موجهة إضافية ادوار سلوكيات إلى يؤدي وذلك

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4الشكل )

 للتسويق الداخلي (Bansala, et. al., 2001)نموذج 
Source: Bansal, Harvir S. & Mendelson, Morris B. & Sharma, Basu, 2001, 
The Impact Of Internal Marketing Activities On External Marketing 
Outcomes, Journal of Quality Management, vol. 6, P. 65. 
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الرضا 

 الوظيفي

والء 

الزبون 

 الداخلي

الثقة 

 باإلدارة

  سلوكيات

  األدوار

  االضافية
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  للزبون

 الخارجي
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 الخدمات  في الداخلي للتسويق المركب (Ahmed & Rafiq, 2002)نموذج  .5

. Gronroosو Berry نماذج من توليفة من مستمد لتسويق الداخليل جديد نموذجقدم الباحثان 
ئهم ووال زبائنال رضا بين العالقة تطوير تتضمن النموذج في اإلضافية الميزات من عدد هناكو 

 .لراضينا زبائنال قبل من الكلمة المنطوقة ترويج طريق عن الربح زيادة يتم كما. األرباح وزيادة

 لكافي،ا التدريب وظيفة هي الموظفين برضا الخاصة الخلفيات أن إلى النموذج يشير كما
فضاًل . ظفينالمو  احتياجات تلبية أيضا تحتاج والمهمة. التشاركية واإلدارة وحرية التصرف الموظف

مزايا  مقترحال النموذج ويتضمن. أيضا ضروري االتصال وموظف التسويق بين الجيد عن التواصل
 (Ahmed & Rafiq, 2002, 15) :عديدة منها

 ولكنها متنافسة نماذج ليست Berryو Gronroos نماذج أن حقيقة على الجديد النموذج يؤكد .1
 ذهه الجديد النموذج ويستخدم ،التسويق الداخلي من مختلفة جوانب على الضوء تسلط

  .شموالً  أكثر تصور لبناء االختالفات
 إلى اجتحت التي الضمنية والعالقات االفتراضات من كبير عدد على الضوء النموذج يسلط .2

 .تجريبي اختبار
 .الداخلي التسويق تنفيذ في المضمنة اآلليات النموذج يوضح .3
 أكثر ةنظر  يقدم أنه إال األصلية، النماذج من ما حد إلى تعقيًدا أكثر هو النموذج أن حين في .4

 التسويق الداخلي. على اكتماالً 

 المعدل (Ahmed & Rafiq, 2002)نموذج 

 ليهاإ المشار العالقات تستمد( عالقات النموذج بشكل قابل للحل أكثر، و 7يعيد الشكل )
نو . التسويق الداخلي أدبيات من مباشرة تم  التسويقب الشبيهة األنشطة خالل من الموظفين تحفيز ا 

 يقالتنس لتحسين لتسويقل مشابه هجمنب Gronroos يوصي كما. ذكره في االدبيات بشكل صريح
 محوريين مرينأ الوظائف بين والتكامل التنسيق ديع. زبائنال نحو توجهال وبالتالي الوظائف بين

 األساسية ماتاالهتما من المنظمة في زبائنال توجه تحسين كانو . الحديثة التسويق الداخلي ألدبيات
التسويق ب ماملالهت الرئيسي السبب كان األخيرة، اآلونة وفي. نشأته منذ التسويق الداخلي لمفهوم
 خالل نم لالستراتيجيات الفعال التنفيذ في التسويق الداخلي من المحتملة المساهمة هو الداخلي
 .الموظفين زيحفتو  الوظائف بين التنسيق زيادة
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 لتحفيز ويقالتس مشابه نهجم خالل زبائن منال نحو هتحقيق التوج يتم وبناء على ما تقدم
 أدبيات في تهأهمي زبائنال لتوجه المركزية األهمية تعكس. الوظيفي الداخلي والتنسيق الموظفين،
 وفقاً و  .التنظيمية األهداف تحقيق من ثمو  زبائنال رضا تحقيق في االساسي ودورها التسويق

 أساسياً  انباً ج يفي الداخليالوظ التنسيق يعد ،يالسوق التوجه في الباحثين كبار من لمجموعتين
 .يالسوق لتوجهل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4الشكل )

 إطار التسويق الداخلي للخدمات (Ahmed & Rafiq, 2002)نموذج 
Source: Ahmed, Pervaiz K. & Rafiq, Mohammed, 2002, Internal 

Marketing: Tools and concepts for customer-focused management, 

Butterworth-Heinemann, UK, P. 20. 
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 ،Gronroos ـل التفاعلي التسويق مفهوم لتفعيل ضرورياً  أمراً  التمكين متغير إدراج ديعو 
 من درجة بتطلي أنه أي ،األمامية الخطوط موظفي تمكين نبغيي التفاعلي، التسويق يحدث لكيو 

 كونوت زبائنال الحتياجات سريع االستجابة كوني لكي الخدمة مهمة أداء خالل حرية التصرف
 تباين مدى على الخدمة لموظفي المقدمة التمكين درجة تعتمدو . الخدمة استعادةب على القيام قادرة

 هوالتوج يالوظيف الرضا على النموذج في التمكين يؤثرو . المهام تعقيد ودرجة زبائنال احتياجات
 دأح داده  عإ يمكن لألداء، اً رئيس اً أساس الموظف رضا اعتماد من بدالً و  .الخدمة وجودة زبونلل

 لخال من مباشر غير بشكل الخدمة جودة على الوظيفي الرضا تأثير يحدثالنموذج و  عوامل
 .الخدمة وجودة الوظيفي الرضا بين مباشر بشكل وليس زبائنال توجيه

 للتسويق الداخلي (Ng, et. al., 2016)نموذج  .5

 Morgan & Hunt اقترحها التي العالقة تسويق في الثقة-االلتزام نظرية أن من الرغم على
لزبائن وا الموردين على واضح بشكل كان التركيز أن إال واسع، نطاق على توثيقها تم قد (1994)

 على وتحديًدا المنظمات، داخل الدراسات من جًدا قليل عدد سوى إجراء يتم ولم الخارجيين،
 بين الجمع البحثية (Ng, et. al., 2016) دراسة تحاول وهكذا،. الوظيفية واإلدارات الموظفين

 صناعة في الداخلي التسويق سياق في االلتزام-الثقة نظرية تطبيق خالل من معا الموضوعين
 ,Morgan & Hunt) دراسة من اشتقاقه تم (2) الشكل أولي عمل إطار وضع تمو  .لخدماتا

 .لداخليا التسويق فاعلية على والثقة لاللتزام المحتمل التأثير في التحقيق أجل من (1994
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 (4الشكل )

 الفاعل الداخلي التسويق في والثقة االلتزام لتأثير األولي اإلطار
Source: Ng, Eric & Fang, Wei-Ta & Lien, Ching-Yu, 2016, An Empirical 
Investigation of the Impact of Commitment and Trust on Internal 
Marketing, Journal Of Relationship Marketing, Vol. 15, NOS. 1-2, Taylor 
& Francis Group, LLC, P38. 

 العالقة أن ادلالتب شركاء يعتقد اذ التسويقية، العالقات في المتغيرات أهم أحد االلتزام يعد
 بذل تتطلبو  كبيرة، متبادلة فوائد ولها األهمية، بالغ أمر البعض مبعضه مع المستمرة المستدامة

 والعاملين قيمينالم   بين ما تحديد في حاسماً  دوراً  أيضاً  االلتزام يعطيو . عليها للحفاظ الجهود أقصى
 ذات لعالقةا استمرارية في واالستثمارات التعلم عمليات في االلتزامات هذهوتكون  المجال، هذا في

 في تشاركت التي منظماتلل مستقبلية ومزايا قيمة االلتزام يضمن أن يمكن ذلك، فضاًل عن. القيمة
 القيم. 3. العالقة فوائد. 2. العالقة إنهاء تكاليف. 1. متغيرات االلتزام التنظيمي للنموذج: العالقة

 .االنتهازي السلوك. 5. االتصاالت. 4 المشتركة

 تطوير النموذج

 االلتزام-الثقة نظرية تطبيق خالل من موضوعين (Ng, et. al., 2016) دراسة جمعت
 هذا نتائج تضيفو . الماضي في كاف   بشكل مجتمعة بحثها يتم لم والتي الداخلي، التسويق على

 األهم لكنو  الداخلي والتسويق وااللتزام الثقة نظرية حول الموجودة لألدبيات جديدة معرفة البحث

 االلتزام

تكاليف انهاء 

 العالقة

 فوائد العالقة

التسويق 

 الداخلي الفاعل
 القيم المشتركة

 االتصاالت الثقة

السلوك 

 االنتهازي
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 النتائج أدت يثح. الداخلي التسويق فاعلية في والثقة االلتزام تأثير حول جديدة رؤى توفير ذلك من
 .الخدمات صناعة في الداخلي التسويق فعالية لفحص (9) الشكل موسع نظري نموذج تطوير إلى
 من ًضاأي ولكن( المستشفيات مثل) فقط الخدمات منظماتل هإعداد يتم ال شامالً  إطاراً  ذلك يوفر
 .هازبائنل قدمهات التي الخدمة جودة لتعزيز الداخلي التسويق من االستفادة تعتزم التي اتمنظمال ِقبل
 يكونوا أن يضاً أ المدراء على نبغيي الفاعل، الداخلي للتسويق الستة الرئيسية المهام إلى باإلضافةو 

 أن المديرين لىعوينبغي . الداخلي التسويق ليةاعف في والثقة االلتزام يؤديه الذي بالدور دراية على
 القيم العالقة، فوائد العالقة، إنهاء تكاليف أي) الرئيسية العوامل مختلف تأثير حسبانال في يأخذوا

لى المهام ع أن تؤثر يمكن كيف من ثمو  والثقة، لاللتزام( االنتهازي السلوك االتصال، المشتركة،
في وضع خطط تسويقية داخلية فاعلة واالستراتيجيات. إن فهمهم وتقديرهم لألدوار التي يلعبها 

 االلتزام والثقة في التسويق الداخلي سيسهم في تعزيز جودة الخدمة ورضا الزبائن.

 (3الشكل )

 إطار موسع للتسويق الداخلي الفاعل
Source: Ng, Eric & Fang, Wei-Ta & Lien, Ching-Yu, 2016, An Empirical 

Investigation of the Impact of Commitment and Trust on Internal 
Marketing, Journal Of Relationship Marketing, Vol. 15, NOS. 1-2, Taylor 
& Francis Group, LLC, P47. 

 التوظيف

 التدريب

 التحفيز

 رؤية/ اهداف المنظمة

 التواصل

 باالستقطابالمشاركة 

 االلتزام

 الثقة

فعالية التسويق 

 الداخلي

جودة 

 الخدمة

رضا 

 الزبون
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 للتسويق الداخلي (Bohnenberger,  et. al., 2019)نموذج  .6

 التي توالممارسا واألدوات العملية، وتنسيق للمنظمة، االستراتيجي التوجهالنموذج  يتضمن
 ضروري مرأ الخارجي والتسويق التخطيط والتسويق الداخلي، عملية بين العالقةو . استخدامها يمكن
 الزبائن.  نحو الموجهة اتمنظمال في

 نحو وجهةم ثقافة لتطوير تنظيمي كدور التسويق الداخلي في الحسبان النموذج يأخذ أن وينبغي
 إلدارةا ألداء طريقة هو التسويق الداخلي أن ديع المقترح النموذج أن الصدد، هذا وفي. الزبائن

 تم .رجيينالخا الزبائن نحو التوجه مع تسويقي، منظور خالل من البشرية للموارد االستراتيجية
 معتقدات( 1: )ركائز ثالثة على بناء( 11) الشكل المقترح نموذج التسويق الداخلي تصميم

.ةالرئيس واإلجراءات األنشطة( 3) العملية تنسيق( 2) المنظمات
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 مستوى التنفيذيال

 الموارد البشرية التسويق

 التعليم الموظفينتوظيف  التكيف مع العمل االتصاالت الداخلية االتصاالت الخارجية بحوث السوق

تقسيم الزبائن 

 الداخليين

معرفة احتياجات 

 الموظفين

  في المنظمة أداء

 الخارجية البيئة

إطالق المنتج 

 الجديد

  المنظمة أداء

 اإلعالم في

اهداف وغايات 

 المنظمة

 المنجزةالمخرجات 

قيم وثقافة 

 المنظمة

 التغيير التنظيمي

توافق التحفيز 

 والمهارة

 التمكين

االعتراف الرسمي 

 وغير الرسمي

 التعيين

 االختيار

تطوير 

 المهارات

التوجه نحو 

 الزبائن

المعرفة 

 الجديدة

 (10الشكل )

 للتسويق الداخلي (Bohnenberger, et. al., 2019)نموذج 

Source: Bohnenberger, Maria C. & Schmidt, Serje & Damacena, Cláudio & Batle-Lorente, Francisco Julio, 2019, 

Internal marketing: a model for implementation and development. Dimensión Empresarial, Vol. 17, No. 1, P14. 
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 الداخليثانيًا: مكونات التسويق 

ستتناول دراستنا الحالية )االتصاالت الداخلية والتدريب والتمكين ونظام المكافآت( كمكونات 
(، 7)لجدول ا ( فما فوق من قبل الباحثين%51)اتفاق  نسبةللتسويق الداخلي، اذ حصلت على 

  كما تضمنت النماذج السابق عرضها على واحدة او أكثر من هذه المكونات.
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1(bansal et.al., 2001, 66-70)√√√√√√

2(Ahmed & Rafiq, 2002, 20)√√√√√√√√

3(Gounaris, 2008, 412)√√√

4(Panigyrakis & Theodoridis, 2009, 600)√√√√√

5(Ali, 2010, 22)√√√√√√

6(Morsy, 2011, 44)√√√√√√

7(Al-Hawary et.al., 2013, 811)√√√√

8(Noor et.al., 2014, 202)√√√√√√

9(Alshurideh et.al., 2015, 140-141)√√√√

10(Huang & Rundle-Thiele, 2015, 571)√√√

11(Torfeh et.al., 2015, 89)√√√√√√

12(Lee et.al., 2015, 67)√√√

13(Ng et.al., 2016, 37)√√√√√√

14(Kotler & Keller, 2016, 46-47)√√√

15(Alshura et.al., 2016, 168)√√√√√

16(Wang, & Li, 2016, 4288)√√√√

17(Ismail & Sheriff, 2016, 203)√√√√√

18(IŞIK & ALTUNOĞLU, 2016, 9)√√√

19(Bojarskytė, 2017, 18)√√√

20(Baran & Arabelen, 2017, 34)√√√√

21(Üzümcü & etal., 2017, 1916)√√√√√√

22(Haider, & Akbar, 2017, 296)√√√√√√

23(Micek, 2018, 17)√√√

24(Suprihanto et.al., 2018, 82)√√√

25(Bohnenberger et.al., 2019, 7).√√√√√

26(EFE & AKYOL, 2019, 98)√√√

8711851566111313223122112111111111
31%27%4%69%19%58%23%23%4%4%50%50%8%8%12%4%8%8%4%4%8%4%4%4%4%4%4%4%4%4%

التكرار

النسبة %

مكونات التسويق الداخلي
الجدول )7(

 المصدر: اعداد الباحث.
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 الداخلية اواًل: االتصاالت

 لموظفينا بها يتفاعل التي ( الى االتصاالت الداخلية بانها العمليةAli, 2010, 24) اشارت
 ,Papasolomou) الوظيفية، وعّرف بأهدافهم وعيهم زيادة أجل من والمعلومات األفكار ويتبادلون

 مع حوار في المنظمة خاللها من تدخل إدارية عملية بأنها الداخلية االتصاالت (90 ,2002
ل للمعلومات عاالتبادل الفعرفها ب( Bojarskytė, 2017, 34)الداخلية، أما  جماهيرها مختلف

 لموظفينل العاطفي بالسلوك ما حد إلى مرتبط الداخلي التواصل ألن ، نظًراوالموظفينبين اإلدارة 
 وفي كار،األف باقتراح للموظف يسمح ألنه اتجاهين في التواصل يكون أن المهم منالملتزمين. و 

 بهم. المتعلقة باألشياء اطالع على الموظفين إبقاء هنفس الوقت

ال االتصال بين المنظمة والموظفين وينبغي ان يكون اتصي عنى التسويق الداخلي بتحسين 
ل يوفر المعلومات باتجاهين، ويعتمد التواصل مع الموظفين على الفهم الجيد لحاجات شرائح اعف

الموظفين وسهولة التغذية الراجعة من الموظفين. وفي حالة غياب االتصاالت المنظمية يالحظ 
وتغييرات في التوظيف وهذا ينتج عنه شعور بعدم الثقة  ظهور شائعات عن مراجعة إجراءات العمل

بين الموظفين واإلدارة. وتخفي الكثير من منظمات الخدمة المعلومات عن الموظفين مما ينشئ 
شعورًا بوجود فئة دنيا في الوصول للمعلومات ومثل هذه الممارسات ال تساعد على بناء شعور 

 (.636-635، 2117وظفين )بالمر، بالقبول والمشاركة المعنوية من قبل الم

 ام إذا كامل بشكل الموظفين ينبغي ان يكونوا على دراية بان (Ali, 2010, 24) ويرى
 عتمامًا ان أعمالهم تتناسب م الموظفون يفهم أن وينبغي. المنظمة في يةفاعلب المشاركة أرادوا

 التواصل مناخ يعتمد أن وينبغي. المنظمة أهداف تحقيق في يساهمون وكيف المنظمة استراتيجية
 المتبادل ترامواالح االنفتاح على تعتمد بدورها والتي االتجاه، ثنائية اتصال عملية على اإليجابي

 .الجد محمل على تؤخذ نظرهم وجهات بأن الموظفين وشعور والثقة

 اتقدمه التي بالمعلومات -المنظمات وغايات كأهداف- الداخلية االتصاالت ترتبطو 
 زبائنلل الخارجية االتصاالت توفير يتم أخرى، ناحية من. لموظفيها أساسي بشكل المنظمات
 للزبائن المنظمة عن جديدة معلومات تقديم ينبغي ما وعادةً . اإلعالنات خالل من والمجتمع
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 هذه عن والً أ الكشف يتم بأن التسويق الداخلي ويقترح الوقت، نفس في الخارجيين والموظفين
 أيضاً  اتصال هناكو . الخارجي الجمهور إلى ثم للموظفين الجديدة المعلومات

 الموظفين، اجاتباحتي يتعلق فيما المديرين أنفسهم واتصال بين والموظفين المديرين بين 
 واألهداف ظيموالتن بالعمل تتعلق معلومات من تتكون التي المعتادة االتصال بعمليات األول يتميز

 ر، ويشيروالتقاري والصحف المباشرة االتصاالت طريق عن نقلها يمكن التي والتخطيط والغايات
 ياجاتاحت تحليل عند الهرمية المستويات أعلى بين تحدث التي االتصال عملية إلى الثاني

 ,.Bohnenberger, et. al) :وهي الداخلي لالتصال محددة أنشطة أربعة اقتراح الموظفين. وتم

2019, 10)  

  المنظمة. وغايات أهدافنشر  .1
 إلداراتا تطوير بمستوى المتعلقة المعلومات تمثل والتي المنظمة وحالة النتائج المتحققة .2

 ماناأل يوفر والذي الحقيقية المنظمة بحالة الموظفين معرفة مميزاته ومن ككل، والمنظمة
 المؤكد. الوظيفي

 على فالتعر  عملية من جزءاً  وتشكل مختلفة بطرق نقلها يمكن والتي المنظمة وثقافة قيم .3
 كزبائن. الموظفين

 والتغيرات تواإلضافا االندماج عن تنتج التي الشكوك من التقليل يمكن: التنظيمية التغييرات .4
 .جيدة تواصل عملية خالل من السوق في والتغيرات اإلنتاج في

 على نشرها قبل المنظمات في اإلعالنية الحمالت نشر أهمية( (Grönroos, 1990 عزز
سبب ب سويًة مع الزبائن بالخداع، يعلمون بالحمالت الذين الموظفون يشعر وقد الخارجي، الجمهور

 ك يحدثوبذل المنظمات، في األخرى واالقسام التسويق قسم بين تواصلو  تفاعل هناك عدم وجود
 بالموظفين فاالعترا اعتقاد مع الفكرة هذه وتتماشى اإليجابية، النتائج يعزز الذي ال الفردي العمل
 حتى السوق، في المنظمات تأثير يعرف من أول يكونوا أن الضروري من ألنه داخليين كزبائن
 اإلعالنية للحمالت المتوقعة وتحقيق النتائج بالمنظمات االلتزام من يتمكنوا

 (Bohnenberger, et. al., 2019, 16-17). 

 إلى يؤدي الداخلية االتصاالت وجود عدم ان فكرة (Barnes, et. al., 2004, 599) طرحو 
 داخل فتوحةم اتصال سياسة تبني خالل ومن فيها، ومكانتهم المنظمة مفككة للموظفين تجاه رؤية
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 فشل أو احنج على تصرفاتهم تؤثر وكيف المنظمة بأهداف وعياً  أكثر الموظفون سيكون المنظمة
 نقل لىاإلدارات ع بين الرسمية غير االتصاالت تشجعكما . المنظمة فيها دخلت التي المشروعات

 سلسلة اعليةف بدوره يعزز الذي األمر مختلف الموظفين، بين االجتماعية وتكوين العالقات المعرفة
 .الداخلية التوريد

 :التسويق الداخلي لنجاح مواءمتها ينبغي أشكال ثالثة من الداخلية وتتألف االتصاالت
(Lubbe, 2013, 92) 

 فيما سائلر  توصيل بهدف مركزية إدارة تديره الذي التواصل تتمثل في المركزية االتصاالت أواًل:
 وغالباً " الدفع" دأمب عبر الرسائل إرسال يتم االتصاالت من النوع هذا وفي. الداخلي التسويقب يتعلق

 قاتوالملص اإلنترانت واتصاالت اإلخبارية النشرات مثل جماهيرية وسائط شكل في تكون ما
 االتصال أو" السحب" مبدأ باستخدام االتصال هذا اإلعالم وسائل تدعم أن وينبغي. الداخلية

 لتواصلا المركزي، حيث ان االتصاالت قسم إلى للوصول الفعل بردود السماح أجل من التصاعدي
 .ليالتسويق الداخ ببرنامج المتعلقة الحديثة المعلومات وتوزيع الوعي إلنشاء مفيد المركزي

 أسفل ىإل تتحرك التي المنظمة اعلي في المتولدة االتصاالت هي المتعاقبة االتصاالت ثانيًا:
 الدعم طلبتت التي المعلومات نشر يناسب االتصاالت من النوع هذا التنظيمي، الهرمي التسلسل
 ماتوالمعلو  طوياًل، وقتا يستغرق ان يمكن االتصاالت من النوع هذا ان من الرغم على اإلداري،

 المصداقية تسابواك المتشككين الموظفين إقناع في مفيدة مباشرة االدارة طريق عن تمريرها يتم التي
 هذا يتطلب لذلك السلطة، مناصب في يشغلون الذين المنظمة داخل االفراد من قادمة دتع ألنها

 نشر نع المسؤولية تتحمل التي االدارة ضمن واالفراد مؤيدي التسويق الداخلي، يسمي ما االتصال
 .إداراتهم داخل التسويق الداخلي معلومات

 صفي الداخلي، التسويق برنامج نجاح من يتجزأ ال جزء أنه على الجانبية االتصاالت ثالثًا:
 أو لمنصبا عن النظر بغض الموظفين بين للمعلومات الرسمي غير بالتواصل الجانبي التواصل
 عليهم غيينب الداخليين التسويق مروجي قوي، اذ ان التواصل من النوع هذا يكون ما غالباً  القسم،

 داخل" مصدر سري للمعلومات grapevine" أو الرسمية غير االتصال شبكات باستخدام االهتمام
 الداخلية التسويقية االتصاالت نشر عند مفيدة أداة grapevine دوتع ،المعلومات لنقل المنظمة
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 كثرأ معلومات مصدر أنها على الموظفون إليها ينظر ما وغالباً  اإلدارة لسيطرة تخضع ال ألنها
 الصعب نم أنه في االتصال هذا استخدام عند التحديات أحد ويتمثل ة،المتعاقب االتصاالت من دقة

 على نبغيي من ثمو  الرسمية، غير الشبكات عبر نقلها يتم التي المعلومات ودقة سرعة في التحكم
 االتصال تشبكا في يقدمونه الذي المحتوى لنوع خاص اهتمام إيالء الداخلي التسويق م تخصصي

 .األقصى الحد إلى فائدته زيادة أجل من الجانبية

 عملية ضمن تحفيزية كأداة االتصاالت أهميةالى  (Morsy, 2011, 54-56)وأشار 
 لداخلي،ا التسويق حملة من كجزء الداخليين والموردين الزبائن تحديد خالل من ،الداخلي التسويق
 بهذه مرتبطةال االتصاالت فحص ويمكن والزبائن الداخليين الموردين بين التفاعالت تحديد يمكن

 أو القيمة لسلةس في اإلدارات بين االتصاالت هذه تكون وقد. التحسين إمكانيات لتحديد التفاعالت
 فهومم من جزءاً  أنو . الموظفين جميع إلى وتوجه للمنظمة الهرمي الهيكل في تنشأ التي تلك

 مناخ ةتهيئ خالل من الموظفين بين التفاعلي االتصال قنوات تحسين هو الداخلي التسويق
 وأن داخليال التسويق مزيج عناصر أحد هو والموظفين اإلدارة بين التواصلو  .المفتوح المعلومات
 استخدام ضمنيت وهذا الجديدة التسويق استراتيجيات عن معلومات يوفر أن ينبغي الواسع التواصل
 إلى دعوةوال الداخلي التسويق مزيج من جزء التواصلوان . المصادر من وغيرها اإلخبارية الرسائل
 الفعل ودورد الجيدة االتصاالت وأن. الرسمية واالجتماعات التقديمية والعروض التقارير استخدام

 السريع ولالقب تسهل( للسوق الداخلي التوجه من عالية مستويات أي) الموظفين على المديرين من
 .وت غيير سلوك الموظفين التنظيمية للتوجيهات

 ارجيالخ التوجه سياق في المعلومات نشر مفهوم توازي الداخلية االتصاالت أن يبدوو 
. نشرهاو  السوق معلومات توصيل ينبغي السوق، احتياجات مع منظمة أي تتكيف لكيو  ،للسوق
 الداخلية وقبالس الصلة ذات المعلومات توصيل ينبغي للسوق الداخلي، التوجه بناء في وبالمثل
 لتسويقا انشطة توجيه ينبغيو  .الداخلي السوق احتياجات مع للتكيف المنظمة أجل من ونشرها
 يه القطاعات هذه وأن الخارجي التسويق انشطة الستكمال مختارة داخلية شرائح إلى الداخلي
 والموردين نالزبائ بمفهوم وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط وهذا. األفراد من مجموعات تلعبها التي الوظائف
 داخلية سوق تقطاعا إلى تقسيمها يمكن للمنظمة الداخلية البيئة أن فرضية إلى ويستند الداخليين،

 نم مختلفة قطاعات وجود تقدر ال المنظمات كانت إذا. مختلفة ورغبات احتياجات ذات متميزة
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 لقطاعاتل ي ذكر معنى تحمل ال رسائل إنتاج في فستستمر المختلفة، واحتياجاتهم الموظفين
 .,Piercy & Morgan) (90 ,1991 المستهدفة

 Next كزبون المقبلة العملية عرض" هي الداخلي لالتصال أخرى عرض طريقة وهناك
"Operation as Customer (NOAC )ينبغي المنظمة داخل مجموعة كل أن فكرة على تعتمد 

 لهم، ودةالج عالية مخرجات لتوفير جاهدة وتسعى داخلي كزبون إلنتاجها المستفيدين تعامل أن
 واالتصاالت العالقات وتمثل. الخارجيين للزبائن الخدمة تقديم في الجودة دمج سيتم الطريقة، بهذه
 من نهمتمكي في األخرى اإلدارات على االعتماد يمكنهم الموظفين أن لدرجة مقاييس اإلدارات بين
 دون حولت التي اإلدارات بين التنافس درجة وكذلك األولى، المرة من صحيح بشكل وظائفهم أداء

 من داراتاإل بين الخدمة لمشاكل الجذرية األسباب وتنبع بعض. وموثوقيتها الخدمة جودة تحقيق
 العمل دوران معدل وارتفاع الوظيفي، التدريب كفاية وعدم االتصال، وضعف األدوات، كفاية عدم
(Morsy, 2011, 54-56). 

د من الحاالت بتوفير تمويل خارجي للخدمات التي كانت تقدمها يقامت المنظمات في عدو 
سفر ذلك أعمل موسعة او منظمات افتراضية و األقسام الداخلية تقليديًا، االمر الذي نتج عنه شبكة 

لين هذه الرؤيا لزبائن وممو  ظمتهم. وتعدمنعن تجارة الموظفين للخدمات مع موظفين آخرين داخل 
 ،دمة والبعض االخر يقدم خدمات الدعمداخليين بعضهم يتعامل مباشرة في عمليات تقديم الخ

 (11الشكل )( Porter, 1980ويتضح ان هذه الرؤيا وثيقة الصلة بمفهوم سلسلة القيمة )
 (.621، 2117)بالمر، 
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 (44الشكل )

 سلسلة القيمة المعدلة للخدمات المنتجة داخلياً 

، ترجمة بهاء شاهين وعال احمد إصالح مبادئ تسويق الخدمات، 2117بالمر، ادريان،  المصدر:
 .62، مجموعة النيل العربية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ص 1، ط2119ودعاء شراقى، 

 المراد والمهمة الخاصة لمنظماتهم مناسبة اتصال آليات إيجاد إلى المديرون يحتاجو 
 دور موضيخفض غ النازل التواصل ودقة وجودة تكرار أن إلى البحثية الدالئل تشيراذ . تنفيذها

 يقالتسو  لنجاح أساسي أمر الداعمة العليا اإلدارة الوظيفي. ان الرضا زيادة وبالتالي الموظف
 التنسيق لتسه ومن ثم الداخلي التسويق لمبادرات الموظفين جميع أهمية إلى تشير ألنها الداخلي

 سويقيةالت االتصاالت مع متوازية ةالداخلي التسويقية االتصاالت تكون وعندما الوظائف. بين
 الموظفين نأل األداء من المطلوب بالمستوى للوفاء أفضل فرصاً  تكون المعلنة الوعود فإن الخارجية،

 .(Ahmed & Rafiq, 2002, 18) لتنفيذها أفضل استعداد على

 مدخالت من ممول خارجي

 الموظفعملية 

 1مرحلة 

 عملية الموظف

 2مرحلة 

 عملية الموظف

 3مرحلة 

 موظفو الخدمة المباشرة

 الوسطاء

 الزبون النهائي
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 تطوير ممارسة من يتجزأ ال جزء الداخلية االتصاالت أن إلى (Asif, 2015, 26) اشارتو 
 نظام ويرتط المهم ومن. الموظفين تطوير تنفيذ في األساسية العناصر من واحدة وهي الموظفين
 التواصل" أنو  ،الموظفين تطوير تنفيذ يسهل المنظمة مستوى وعلى ومنسق رسمي داخلي اتصال

 تطوير إلى دفته اتصال عمليةب الداخلي التسويق ويتثمل". الداخلي التسويق في للنجاح حاسم أمر
 لأج من األفكار تبادل حول يدور الداخلي التواصل. المنظمة داخل الزبائن نحو موجهة ثقافة

 . التنظيمي التقدم في المساهمة

 ىعل إيجابي تأثير فاعلال الداخلي للتواصل يكون أن يمكن (Ali, 2010, 24) لـ وفقاً 
 فضلأ الموظفين أداء يكون أن المرجح من. أكبر بجدية العمل على تحفيزهم خالل من الموظفين

 مقترحاتهم،و  بأفكارهم والمساهمة بصراحة، التحدث ويمكنهم تقدرهم، منظماتهم بأن يشعرون عندما
 يكافئون والتقدم، التطور ويمكنهم أدائهم، حول منتظمة مالحظات وتلقي وتبادلها، المعرفة وتطوع
 .مساهمتهم على

ممارسة تسويقية داخلية توفر اتصال تفاعلي  هي ان االتصاالت الداخليةويرى الباحث 
يزود اإلدارة والموظفين بالمعلومات المتعلقة باحتياجات الموظفين والوعي بأهداف المنظمة وثقافتها 

 ومدى مساهمتهم في تحقيقها وبالشكل الذي يعكس مكانتهم في المنظمة.

 

 ثانيًا: التدريب

 مخططة عملية" بأنه (Bohnenberger, et. al., 2019, 9) قبل من التدريب تعريف تم
 في فاعللا األداء لتحقيق التعلم تجربة خالل من السلوكية أو المهارة المعرفة أو المواقف لتعديل
 ةوتلبي الفرد قدرات تطوير هو العمل، حالة في منه، والغرض. األنشطة من مجموعة أو نشاط

 ."والمستقبلية الحالية العاملة في المنظمة القوى احتياجات

 ( الى ان التدريب هو اكتساب معرفة ومهارات محددة تمكن644، 2117واشار )بالمر، 
نالموظفين من أداء عملهم بفاعلية، و   الذي لتعلما خالل من للسلوك المنتظم التعديل هو التدريب ا 

 تدخالت أنه على وصفه يمكنو . لها المخطط والخبرة والتطوير، ،والتوجيه للتعليم، نتيجة يحدث
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ألداء  تلقائي تحسن حدوث توقع مع الموظفين رؤساء إلى معرفة المدربين نقل خاللها من يتم
  .واألداء التنظيمي الموظفين

 المعرفةب تزويدهم خالل من بكفاءة مهامهم ألداء الموظفين إعداد بانه " عملية ايضاً  وعرف
  (.Ali, 2010, 24التسويقية" ) مهاراتهم وتطوير الصحيحة

أنه جهد استباقي للمنظمة لتطوير مهارات الموظف ومعرفته بشكل مستمر من ب عرفوي  
 .(Bojarskytė, 2017, 34أجل دعم تنميته  وتحقيق أهداف المنظمة )

بتكوين أيضا الموظفين دريبت ويرتبط  الموظفين دريبت إجراء ويمكن الزبائن، معرفة ثقافة ًً
 جداً  يدةمف الممارسة هذه دبمهامهم، وتع القيام ينبغي" لماذا" أساسي وبشكل ،"ماذا" يعرفوا حتى

، لزبائنا التوجه نحو في المساهمة من ثمو  احتياجات الزبائن، إلدراك والحساسية المهارات لتطوير
 ما عادة ةالبشري الموارد قسم حيث ان ،للتسويق الداخلي ةالرئيس األنشطة أحد لتطويرويعتبر ا

 يمكن ،أخرى ناحية من. به للقيام المتاحة الموارد على يحتوي ألنه النشاط هذا عن مسؤوالً  يكون
 نحو بالتوجه علقيت فيما الموظفين بتدريب المتعلقة والموارد المعلومات في المساهمة التسويق لقسم

 تنفيذ على درةالق وزيادة أفضل، قرارات اتخاذ على الموظفين انه يساعد تدريبال فوائد منو . الزبائن
 تأثيرات هعن ينتج دريبالت أن إلى أيضاً  اإلشارة وتجدر. الزبائن معرفة أخرى، ناحية ومن مهامهم،
  للمستقبل والتهيؤ الوظيفي باألمن يتعلق فيما الموظفين على إيجابية

(Bohnenberger, et. al., 2019, 9-16.) 

 أكثر وايكون أن نحو الموظفين وسلوك مواقف لتغيير الموظفين تدريب استخدام يمكنو 
 نظمةم بطريقة الموظفين تطوير حول وفهم وعي بناء الضروري ومن الزبائن نحو وتوجهاً  خدمة

 المعلومات ان إلى الموظفين بتطوير يتعلق فيما داخلي اتصال نظام إلى االفتقار ويشير. ومتسقة
 الفاعل يذهاتنف يعوق قد مما ،الموظفين إلى صحيح بشكل تبلغ ال الموظفين بتطوير المتعلقة

(Asif, 2015, 26). 

 تسويقية ةممارس فهي الموظف، سلوك في دائماً  تغييراً  يحدث الموظفين تدريب ألن ونظراً 
 رامجب المنظمة تقدم وعندما. المشاركين الموظفين سلوكيات على تؤثر أن يمكن مهمة داخلية

 أكثر يكونوا نأ على وتحفزهم التدريب بمجال ثقتهم الموظفين، تتحسن تطوير تعليمية وتدريب
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 المهم من ذلكل الموظف، يبذلها التي بالجهود يرتبط التدريب أن يثبت وهذا .وظائفهم في انخراطاً 
 تعزيز أجل نم لموظفيها تقديمها ينبغي التي والتطوير التدريب برامج المبتكرة المنظمة تحدد أن

 ذلك، عن فضالً  .الوظيفة خصائص عن النظر بغض عملهم في يبذلونها التي اإلضافية الجهود
، لموظفينلمختلف ا مخصصة تكون أن شأنها من وتطوير تدريب برامج تنشئ أن للمنظمات ينبغي

نو   وعندما ها،يملكون ال الذين أولئك من مشاركة أكثر تطوير فردي هم خطة لديهم الذين الموظفين ا 
ظهار تجاهها بالعاطفة يشعرون فإنهم بهم تهتم المنظمة بأن الموظفون يشعر  ستوياتم أعلى وا 

لقاء داخليين كزبائن الموظفين اذ ان معاملة ،المشاركة  فر لهمقيمهم، يو  على األجل طويلة نظرة وا 
 أال نبغيي الموظفين تطوير وأن. التطوير لفرص العادل والوصول اآلن يحتاجونه الذي التدريب
 المهارات رتطوي ذلك في بما ،نظامياً  يكون أن ينبغي بل العرضية، التدريبات على فقط يعتمد

دارة الداخلي والتنقل الوظيفي، والتطوير بالوظيفة، المتعلقة  (.Bojarskytė, 2017, 34) األداء وا 

 لداخليا التسويقب يتعلق فيما الحاليين الموظفين تدريب أن (Lubbe, 2013, 95) ذكرو 
 اذ يتيح .ليالداخ للتسويق الشاملة األهداف ضمن وأدوارهم أنفسهم وضعقيمتهم  فهم على يساعدهم
 النحو لىع المطلوبة المعايير مع يتماشى بما الموظفين وسلوك مواقف تشكيل للمنظمات التدريب
 عمل من حقةالال بالمراحل وتدريبهم الموظفين رضا بطتوير . الداخلي التسويق برنامج في المحدد

 نصةم أيضاً  ويوفر التنظيمية باألهداف االلتزام إلعادة إلهام مصدر التدريب ويوفر الموظف،
 للسماح فرصة كونه تكمن في أهمية الموظفين تطويروان ل .الوظيفي المسار في للموظف الذي يليه

 والتطوير لتدريبا ويرتبط. المهنية حياتهم في والتقدم التنظيمية األهداف على بالتعرف للموظفين
ؤيدي التسويق م وأن. ومتفانيين متمرسين بموظفين االحتفاظ خالل من وذلك بالموظفين باالحتفاظ
 .لمنظمةا داخل جدد موظفين إلى المعرفة هذه وينقلون التسويق الداخلي ثقافة يدعمون الداخلي

 أن غيينب ثم. الجدد الموظفين من كافية مجموعة وجود إلى واالختيار التوظيف يؤدي قدو 
 أذهان يف كاف بشكل المنظمة خدمة منظور لغرس المنظمة لهم في االجتماعية التنشئة عملية تتم

 مقدمة يبيةتدر  برامج شكل في رسمية االجتماعية التنشئة عملية تكون أن ويمكن الجدد. الموظفين
 المنظمات لىع ينبغي لذا األفراد، في تغييرها يمكن ال المتأصلة المواقف إن حيث. الجدد للموظفين
 .(,.Czaplewski, et. al 15 ,2001) معينة مهارات على الموظفين تدريب ثم المواقف توظيف
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 النسبةب خاصة التدريب أهمية على تقريباً  الداخلية التسويق ممارسات أوصاف جميع تشددو 
 على التعرف على والقدرة المطلوبة المعرفة إلى يحتاجون الذين األمامية الخطوط لموظفي

 :وهي للتدريب مهمة مجاالت ثالثة وهناك ،الجودة عالية منتجات وضمان وحلها المشكالت
(Pfeffer, 1998, 105) 

 مشاركة طلبيت الخدمة تسويق أن حقيقة ويقبلون الموظفين جميع يفهم بحيث المواقف ضبط .1
 .الجميع

 .المنظمة في الزبائن عالقات في موظف كل يؤديه الذي الدور إدراك .2
 .بالعمل المتعلقة الموظفين مهارات تحسين .3

 للتحديات استمرارب الموظفين توقع ضمان في حيوياً  عنصراً  التدريبية البرامج في االستثمار يعدو 
 أن ، اذةالمتوقع غير المشكالت مع للتعامل كبديل امكانياتهم من القصوى واالستفادة البيئية

 لزبائنا احتياجات تحديد مثل الموظفين، كفاءة لتحسين الموظفين تطوير تستخدم المنظمات
 لموظفينا وهذا سيمكن. الزبائن خدمة تحسين أجل من المناسبة المنتجات مع ومطابقتها الخارجيون

 أن ويمكن .الزبائن رضا زيادة وبالتالي خدمة كمزودي بدورهم وفاعلية كفاءة أكثر يصبحوا أن من
 تشير قد لتيا المهارات وزيادة المواقف تحسين مثل ملموسة غير فوائد التدريب في لالستثمار يكون
 والوالء الزبائن ورضا الخدمة جودة من أعلى مستويات إلى

(Papasolomou & Vrontis, 2006, 40).  

 الخدمة عاييرم لتحقيق السعي أهمية فهم على الموظفين والتعليمية التدريبية الدورات تساعدو 
 الهدف ان اذ. الجودة عالية زبائن خدمة لتحقيق أساسي كشرط الداخلية تفاعالتهم في الداخلية
 عضاءأل التدريب يوفر كما. بأكملها المنظمة في تنتشر قوية خدمة عقلية تطوير هو الشامل
 ني لزبائنهاتجاه التطوير المه المنظمة التزام ويبلغ المنظمة قبل من المطلوبة والثقافة القيم المنظمة
. جيد شكلومدعومة ب مستمرة العملية تكون أن ينبغي بنجاح، التدريب برامج ولتنفيذ. الداخليين
إن  قولال يمكنو  الجدد. العمال لدعم التدريبي البرنامج أهمية على العمل زمالء يؤكد أن وينبغي
اذ . الزبائن موفه جيدة خدمة تقديم على قدراتهم لزيادة همانضباط مدى إلى يشير الموظفين تدريب
. الخدمة لقاءات خالل واضحاً  الخدمة جودة نقص يصبح الموظفين بعناية، بتدريب االهتمام ان عدم
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 للزبائن وعةالمتن االحتياجات تلبية ضوء في الموظفين تدريب على المنظمات تركز أن الحكمة ومن
 .(Morsy, 2011, 52) الوقت بمرور

 توفير سيماالو  اآلالت، في تستثمر ما بقدر الموظفين في الخدمة منظمات تستثمر أن ينبغيو 
 بائنالز  توقعات تلبية على الخدمات مقدمي قدرات تعزيز أجل من الخدمة مهارات على التدريب

 خدمة ةتجرب تعزيز يمكنهم جيداً  تدريباً  المدربين الموظفين ألن وذلك العالية الخدمة من جودة
 خدمات،ال منظمات وفي. المستجيبة للخدمة المنظمات سمعة في كبير بشكل والمساهمة الزبائن

، الخدمة راتيجيةاست تجاه مواقفهم وتغيير الموظفين معرفة تحسين مهمة هو الموظفين يكون تدريب
 قيقةح من التدريب أهمية تنبع اذ الخدمة، وتسويق ألداء الموظفين إعداد مهمة هو التدريب أنو 

 لموظفينا واستبقاء وتحفيز وتطوير جذب: الداخلي للتسويق فرعي هدف كل يعزز أن يمكن أنه
 برنامج نجاحي ف التدريب أهمية وتكمن .الداخلي التسويق في أساسياً  عنصراً  ديع لذلك المتفوقين
 الوظائف فيو  نفسها المنظمة في والفخر المنظمات بمنتجات المعرفة سيعزز ألنه الداخلي التسويق
 طويرت وأن. المحددة التسويق ومهارات األعمال وتطوير الخدمات الجديدة بفرص والوعي الفردية

 .(Ali, 2010, 24)الداخلي  للتسويق الرئيسية العناصر أحد هو الموظفين

وتواجه الكثير من منظمات الخدمة التي تخصص ميزانيات كبيرة لتدريب الموظفين مشكلة 
تتمثل بالمنافسين الذين يعتمدون ميزانيات تدريب اقل ويستدرجون الموظفين الم َدربين من منظماتهم 

أثر  هالتي قامت بتدريبهم. وينبغي ان يرتبط التدريب بسياسات إدارة الموارد البشرية وهذا سيكون ل
في انشاء شعور بالوالء طويل االجل لدى الموظفين حيث تكون سياسات إدارة الموارد البشرية 
وحدها غير كافية لإلبقاء على الموظفين الم َدربين. وقد تسعى المنظمات الى ربط الموظف بها من 
 خالل إعادة دفع النفقات إذا ما ترك الموظف المنظمة خالل مدة زمنية معينة 

 (.647-644، 2117، )بالمر

أحد األنشطة المهمة للتسويق الداخلي يتمثل في اكساب الموظفين  هو ان التدريبويرى الباحث 
دراك احتياجات الزبائن وتعديل سلوك الموظفين بما  المعرفة والمهارة المطلوبة إلنجاز أعمالهم وا 

 ينسجم مع استراتيجية واهداف المنظمة.
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 التمكين :ثالثاً 

 عمال مّكنت  و  شجعت والتي للموظفين اإلدارة تهاابد التي "المعاملة أنه على التمكين يعرف
 شكلب والتصرف التنظيمية، السياسة حدود ضمن بصورة مستقلة، أداء مهامهم من األمامي الخط

 .(Timmerman & Lytle, 2007, 274) وزبائنها" المنظمة عن نيابة شخصية وبنزاهة استباقي

وعرف التمكين بانه العملية التي يقوم المديرين من خاللها بمساعدة الموظفين على اكتساب 
 المهارات والسلطة التي يحتاجونها التخاذ القرارات التي تؤثر فيهم وفي عملهم

 (.27، 2119)الدوري وصالح، 

 لسيطرةوا والحرية بالمسؤولية بالتمتع للموظفين بانه" السماح (Ali, 2010, 25) وعرفته
 لصارمةا السيطرة من الموظفين يحرر أنهو  القرار". صنع في للمشاركة وسلطاتهم مهامهم على

 ببساطة. عالهموأف وقراراتهم أفكارهم مسؤولية تحمل حرية ويمنحهم واألوامر، والسياسات بالتعليمات
 بمشاعر أساسي بشكل يشعروا أن للموظفين الذهنية الحالة هذه تتيح. ذهنية حالة بأنه يوصف أكثر،
 العمل تائجن عن لةوالمساء العمل، به يتم الذي بالسياق والوعي الوظيفة، أداء كيفية في التحكم

 التنظيمي. األداء عن المشتركة والمسؤولية الشخصية،

الدرجة التي يتم بها  التمكين بانه إلى (Humborstad & Perry, 2011, 327)وأشار 
تشجيع الموظفين على اتخاذ قرارات معينة دون استشارة رؤوسائهم، وينشأ في التنظيم الديناميكي. 

ويركز على  ،تقديري لديه إدارة توفر للموظفين السلطة التقديرية واالستقاللية في مهامهم بناءوهو 
 وته في التعامل مع األحداث والمواقفالعالقات بين قادة الفريق واألعضاء وعلى إدراك الموظف لق

 واألشخاص الذين يقابلهم في العمل.

 في سيما ال المكون هذا أهمية برزتو  ،والثقة والمسؤولية بالحرية التمكين يرتبط أن يمكنو 
 لزبائنا انتظار أخرى ناحية ومن فوري، قرار اتخاذ الموظفين على يتعين حيث الخدمات، منظمات

 التسويق سمق الزبائن على مع االتصال يقتصر حيث التصنيع، منظمات وفي. لالستجابة لطلباتهم
 أكبر مما ريةبح والعمل استقاللية أكثر الموظفين جعل في التمكين هميس التقنية، اذ المساعدة أو

 .(Bohnenberger, et. al., 2019, 16)العمل  عن رضاهم من يزيد
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لألعمال، لم يعد عامل النجاح  قويةوالمنافسة المع التغيرات السريعة في بيئة العمل و 
ل يؤثر أداء موظفي الخدمة بشكو بل رأس المال البشري.  تحقيق األرباح ت هومنظماالرئيسي لل

 ولكن أيضاً  الخارجيين زبائنال يشمل الهدف فقط الو في تسويق الخدمات،  زبائنكبير على رضا ال
لي لسوق الداخا نحو لتوجهلالداخليون(. هذا يعني أن الحاجة  زبائنة )المنظمالموظفين داخل ال

اخلي، فعليها دالتسويق الة تنفيذ استراتيجية نظممعترف بها على نطاق واسع. لذلك، إذا أرادت الم
 لتسويقاإن تمكين الموظفين من خالل استراتيجية  الموظفين. بتمكين ملتزمة االدارة انأن تضمن 

ؤدي ت ،زبائنمستويات تقديم الخدمات في نطاق ثقافة خدمة واعية للداخلي يمكن أن يعزز ال
ة العالمة تحسين صور  من ثمالراضين و  زبائنالمستويات العالية من تقديم الخدمات إلى مزيد من ال

 (.Burin, et. al., 2016, 45) السوقضمن ة الخدمة نظمالتجارية لم

فة مختلفة وهذه الطرق المختل أشكاالً  يتخذ أن الخدمات قطاع منظمات في للتمكين ويمكن
 ختلفةم تصورات إلى تستند تطبيقها يتم التي اإلدارية المعاني من مجموعة على ان دليل هي

 من ليهاع الحصول يمكن التي المتصورة والفوائد التمكين، الستخدام والدوافع العمل، لمشاكل
 أكبر رعةبس ويستجيبون طوعاً  الخدمة لقاء عن المسؤولية المخولون الموظفون ويتحمل. التمكين

 أقل اندور  معدل المنظمة وستشهد .الزبائن أذواق في والتغيرات الزبائن والشكاوى الحتياجات
 سيتم. تحسينهو  أدائهم مسؤولية الموظفون وسيتولى مرتفعة الموظفين معنويات وستكون للموظفين،
 وأرباح ينالراض الزبائن من المزيد إلنتاج المنظمة في المتأصلة الموظفين ومواهب مهارات توظيف
 بعروض تعلقي فيما التدريب ويتطلب التمكين أشكال أبسط هو الروتيني حرية التصرف إن، أكبر

 رفحرية التصو . التنظيمي اإلطار حدود ضمن االختيار بحرية السماح أجل من وأنظمتها المنظمة
 تطوير على همومكافأت الموظفين تشجيع يتم حيث للتمكين، تقليدية األكثر الشكل هي االبتكاري
 ظائفالو -المنتجات حرية التصرف من قبل من النوع هذا تحديد يتم ولم. مهامهم ألداء البدائل
 السلطة تفويض ويغلق الوظائف. توصيف في المضمنة التمكين عوامل بواسطة إنشاؤه تم ولكن

 يشير لكنهو  الوظائف،-المنتجات حيث من تناوله يتم الذي النحو على التمكين مفهوم مع الروابط
 تأثيرًا على يةوالالمركز  المركزية لسلطةوان ل. المنظمة في القرارات بها تتخذ التي الطريقة إلى أيضا

 احتماالً  ألكثرا هي المركزية األكثر المنظمة سلطة ان ويفترضون الموظفون بها يعمل التي الطريقة
 (.Lubbe, 2013, 83)بفاعلية  الداخلي التسويق برنامج تأسيس على قادرين يكونوا الن
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 (625، 2117ثالثة أنواع من حرية التصرف للموظف: )بالمر،  وهناك

حرية التصرف الروتينية: وتحدث عندما يسمح للموظفين باختيار بديل من قائمة موضوعة  .1
 مسبقًا لإلعمال الممكنة ألداء وظيفتهم.

 ممارستها حين يطلب من الموظفين وضع سبل بديلة ألداء مهمة ما.حرية التصرف اإلبداعية: يتم  .2
حرية التصرف شاذة: ينظر اليها صاحب العمل بطريقة سلبية حيث تتضمن سلوكيات ال تعد  .3

 جزءًا من توصيف العمل الرسمي وخارج نطاق سلطتهم.

 لوح المعلومات تقديم الموظفين من ي طلب الزبائن، خدمة لمنظور الوظيفي الدور فيو 
هذه  لح تتطلب التي البيئة الالزمة إلدارة السلطة هو حقاً  إليه يحتاجون ما فإن لذا ،المشكالت
الذين و  وتدريب المديرين مجال تعليم في التمكين مسألة معالجة إلى المنظمات تحتاج، و المشاكل
حل  دودح توسيع فوائد عن يتعلموا أن وينبغي اإلدارة في اإلفراط مخاطر تعليم إلى يحتاجون
 في نادرة لعةس الحريةو  بيروقراطية، مبادئ على مبنية التقليدية ان المنظماتو . لموظفيهم المشاكل

 الرضا فاضانخ إلى البيئات هذه تؤدي ذلك ومع. والسيطرة التحكم روح ذات البيروقراطية المنظمات
 الزبائن دمةخ مستوى على بدوره يؤثر مما التنظيمي، والوالء الثقة ونقص الموظفين لدى الوظيفي
 على فقط يستل التي المنظمات في إال التمكين بيئة توجد أن يمكن وال. الخارجيين للزبائن المقدمة
 اً ومنفتح واسعاً  الوظائف توصيف تجعل أيضاً  ولكن واللوائح، القواعد لتقليل استعداد

(Berry & Parasuraman, 2000, 185). 

 يتمو اذ يعد مدعومًا  المتجانسة غير الخدمات لتقديم ومهم خاصة أهمية ذو التمكينوبما ان 
 وللتمكين. ياريةومع مكتوبة ذلك، لوال ستكون، كانت التي السلوكيات مرونة لتعزيز كطريقة تقديمه
 تحاول وقد. أخرى ناحية من" والمساءلة التوقعات" و جهة، من" واالحترام الحرية" هما جانبان

 التأهيل تشمل التمكين خصائص ان عموماً  عليه المتفق ومن. االثنين بين توازن خلق المنظمات
 والقيم التأثير،و  بالكفاءة واإلحساس والشراكة، الذاتي والحكم والمسؤولية، والسلطة الوظيفية والملكية

 (.Bansal, et. al., 2001, 70) المركزية القرارات اتخاذ إلى التحول وعمليه المشتركة،

 حدأ واالستهالك، لإلنتاج المتزامنة الطبيعة وخصوصاً  للخدمات، الخاصة الطبيعة تعدو 
طاء مستوى من إع ينبغي بأنه يجادلون للخدمات المسوقين من العديد تجعل التي الرئيسية األسباب

 ركيز علىالت يتطلب ذلك، فضاًل عن ،الزبائن مع التعامل عند االتصال لموظفي حرية التصرف
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 ممتعة تجاربب تتمثل والزبائن األمامية الخطوط في الموظفين بين التفاعالت تكون أن الزبائن رضا
 وظائفهمب والراضين الشديد والحماس بالقدرة يتمتعون موظفين خالل من ويمكن انجاز ذلك. للزبون
شراكهم لتمكينهم نتيجة دراكهم وا   هو التمكين .لجودةا على التنظيمية الثقافة تضعه الذي للتركيز وا 
 قافةث في ينتشر يجعله مما موظف، كل ومسؤوليات دور في مفصالً  يكون أن ينبغي مفهوم

االدنى  المستويات إلى وجودة الزبائن بكفاءة خدمة تقديم مسؤولية لنقل أداةً  عّده ويمكن. المنظمة
 .(Dunne & Barnes, 2000, 211) المنظمة صفوف خالل من

 يمكن ينالتمك مفهوم الموظف. أن ومشاركة الوظيفية بالمشاركة أيضاً  التمكين إلى يشارو 
 األساسي االفتراض. الموظفين ومشاركة التشاركية اإلدارة نظريات من مستمد أنه على إليه ينظر أن

 لرضاوا األداء سيعزز الموظفين مع القرار اتخاذ سلطة المدراء مشاركة أن هو التشاركية لإلدارة
 وتحسين ن،الموظفي رضا تعزيز هي العمل لجودة حياة الرئيسية القضايا أن يؤكدون وهم. الوظيفي
 الرضا انك لذلك،. ووظائفهم عملهم عن بالرضا الشعور على الموظفين ومساعدة الجوهري، الدافع

 تلك إلى ظفينالمو  تمكين أسباب تقسيم يمكنو .للتمكين المتوقعة النتائج أولى من واحداً  الوظيفي
نتاجية دافعية تحسين على تعمل التي  للزبائن خدمةال تحسين على تعمل التي وتلك الموظفين وا 

 مكينت يؤدي أن يمكن الخدمات، تسويق مجال في. فاعلية أكثر بشكل الخدمة منتجات وتسويق
 عن ناتجةال المواقف في التغييراتو . الموظفين لدى وموقفية سلوكية تغيرات إلى األمامي الخط

 تنف الدورالذي يك غموض وتقليل اإلجهاد الوظيفي وتقليل الوظيفي الرضا زيادة تشمل التمكين
 انبج من أسرع استجابة إلى أيًضا التمكين ويؤدي مهمة. سلوكية عواقب أيضاً  له التمكينو 

. التنفيذيين نالمديري إلى الزبائن طلبات إحالة في أقل وقت يضيع اذ الزبائن، الحتياجات الموظفين
 في األهمية الغب أمراً  التمكين يعد التغير، شديدة الزبائن احتياجات فيها تكون التي الحاالت وفي

 لتمكينا يؤدي حيث آخر مجااًل  الخدمة استرداد يعد. الخدمات تقديم بتخصيص للموظفين السماح
 ذلك، الفخ. الخدمة في فشل حدوث عند ضرورياً  أمراً  للخدمة السريع االسترداد يعدو . حيوياً  دوراً 
، وبشكل بسرعة الخدمة فشل تصحيح يتم لم إذا  اإلجمالية موثوقيةبال ايمانهم الزبائن يفقد فقد مرض 

 .(Morsy, 2011, 58-60)للخدمة 

 مةقي ليس لها الداخلي للتسويق الرسمية التسويق خطة أن (Ali, 2010, 25)وأشارت 
 مشاركة أنو  .المطلوبة الخدمة جودة مستوى لتقديم بالزبائن االتصال موظفي تمكين يتم لم إذا تذكر
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 التسويق شطةأن من جزء هي الزبائن مع التفاعل عند القرارات اتخاذ من مكنهمي   وتمكينهم الموظفين
من و  لهمعم عن بالرضا المخولون الموظفون ويشعر. المنظمات من العديد تستخدمها التي الداخلي

 . جيد بشكل الزبائن لخدمة حماسة أكثر فهم ثم

هناك فائدتان لتمكين الموظفين تعمالن بشكل متبادل وهما تحسين إنتاجية ودافعية و 
الموظفين وتحسين توصيل الخدمة للزبائن، من جانب الدافعية فان تمكين موظفي الخط االمامي 
يمكن ان يؤدي الى تغييرات في سلوك ومواقف الموظفين، اذ تتضمن التغييرات الموقفية زيادة 

والحد من الضغوط الوظيفية والنتيجة تحفيز في العمل والذي ينعكس في تفاعل  الرضا الوظيفي
أفضل مع الزبائن، وسلوكيًا فان التمكين يمكن ان يؤدي الى استجابة أسرع للموظفين لحاجات 
الزبائن ووقت اقل في إحالة طلبات الزبائن الى المديرين. وللتمكين عيوب تتمثل في انه يزيد من 

وظف، وهذا يتطلب تدريب جيد للموظف للتكيف مع مهام أكبر من المتوقع توليها، مجال عمل الم
وكذلك يؤثر على توظيف عمالة جيدة وزيادة أجور الموظفين نتيجة زيادة أداء ومهام الموظفين 

 (.626، 2117)بالمر، 

يم والحرية عند تقد التمكين هو منح العاملين المزيد من الصالحيات انيرى الباحث بو 
 لخدمة بهدف تحسين كفاءة الموظفين وزيادة التزامهم ودافعيتهم تجاه مهامهم وحل مشاكل العمل.ا

 نظام المكافآت :اً رابع

 Conscious مدركةال التدخالت من سلسلة أو تدخل أي" بأنه المكافآت نظام وصف يمكن
 عن الموظفين تعوض التي أو المطلوبة، السلوكيات تعزيز أو تشجيع إلى تهدف منظمة داخل
 (. Morsy, 2011, 52) "معينة إجراءات اتخاذ

 ,Ahmed) واشار داخلي، تسويق برنامج أي لنجاح أساسياً  شرطاً  الموظفين مكافأة دتعو 
et. al., 2003, 1222) التي تمثل  المكافأة إطار في لعملا حوافز من مختلفين نوعين الى

 اإلجراءاتو  السلوكيات االستراتيجية المكافآت تحفز أواًل،. الداخلي التسويق من عناصر عنصر
 ،الحوافز أنظمة ثانيًا،. المحددة االعمال أهداف نحو المنظمة تقدم على تساعد التي واإلنجازات

 التي يموالق والسلوكيات األعمال أنشطة لمكافأة المنظمة تستخدمه الذي األساسي الدفع نظام مثل
 .تشجيعها اإلدارة تريد
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 الجيد األداء على الحافز لديه الموظف أن (Grobler, et. al., 2002, 382) ذكرو 
 ألدائه يجةنت عليها الحصول الموظف يتوقع التي ،الجوهرية أو النقدية المكافآت، بعض بسبب
للحصول  عملال من المتوقعة المستويات لتقديم الموظفين تحفز التي هي المكافآت نظم انو . الجيد

 في ولاأل المقام في المكافآت نظام أهداف وتتمثل. المنظمة تقدمها التي الموعودة على المكافآت
  .واالحتفاظ بهم الجيدين الموظفين اجتذاب

 نشطست   آتالمكاف هذه أن افتراض يمكن الداخلي، التسويق بنتائج المكافآت ربط خالل منو 
 عند توقعال نظرية إلى ويمكن االشارة .لنجاحه الالزمة والسلوكيات اإلجراءات على وتحافظ وتوجه
 بطريقة فالتصر  إلى الموظف ميل قوة أن على التوقع نظرية تنصو  ،الموظفين مكافآت مع التعامل
 للموظف جذابة مكافآت سيحصد السلوك بأن الموظف ذلك توقع قوة على تعتمد معينة

(Lubbe, 2013, 98). 

 بين التوفيق خالل من أنه إلى ((Papasolomou & Vrontis, 2006, 191 استنتجو 
 يف الموظفين ثقة المنظمات ترسخ رسمي، مكافآت نظام خالل من والموظفين المنظمات أهداف

 تنشئ فسو  األداء، حيث تقييمات في ستنعكس الداخلي التسويق أهداف تحقيق في جهودهم أن
 أنظمة نم االستفادة للمنظمات وينبغي مكافأة، شكل على للموظف فائدة المحسنة األداء تقييمات
، الداخلي التسويق أنشأت التي التنظيمية األهداف إلى للوصول الملموسة وغير الملموسة المكافآت

 الملموسة المكافآت الترقية وتشمل أو اإلداري االعتراف تشمل الجوهرية أو الملموسة غير المكافآتو 
 أيضاً  طمحوني ولكنهم دية،النق المكافآت على يركزون الموظفين وأن. والعموالت والمكافآت الجوائز

 الخطوط يموظف مكافآت على كثيراً  المنظمة تركز أال المهم من. التقدير مكافآت على الحصول إلى
اذ . ينالموظف لهؤالء الزبائن خدمة معايير تحديد األسهل من يكون قد أنه من الرغم على األمامية،

 . لمحددةا التسويق الداخلي معايير تحقيق على الدعم موظفي جميع مكافأة هي المناسبة ان الطريقة

 لتقليل كأداة أيضاً  تعمل أن يمكن المكافآت أنظمة أنب (Robbins, 2000, 72) وجادل
 يصدقو  جديدة، لسلوكيات تقديمهم عند الموظفين لدى التناغم )عدم االنسجام( عدم تجربة مقدار
 قدو  .الدعم يموظف إلى البرامج هذه مثل تقديم عند الداخلي بالتسويق يتعلق فيما خاص بشكل هذا

 على وظائفهم تأثير كيفية معرفة في الزبائن مع مباشر بشكل يشاركون ال الذين الموظفون يفشل
 سينخفض .منهم إضافي جهد بذل تتطلب التي للبرامج مقاومين يكونون قد من ثمو  الزبون قيمة
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 ومكافأة لمطلوبةا السلوكيات تقييم على تركز التي المكافآت أنظمة تقديم تم إذا الداخلي التنافر هذا
 .الزبائن نحو الموجه السلوك

 لنظام اً وفق الموظفين وتقييم منظمات، أو االعمال في العادلة للمكافآت نظام وجود يؤثرو 
 نفسيكو  خاطئًا، األداء تقويم نظام كان إذا ذلك، ومع. الوظيفي الرضا على العادلة المكافآت
 ةالحال هذه وفي الناجح، الموظف وكذلك المكافآت على الحصول على قادراً  الفاشل الموظف
 الموظفين تشجيع تمي الداخلي، التسويق تطبيقات سلبًا. وفي الناجح للموظف الوظيفي الرضا سيتأثر
 يلتزم الحوافز،و  المكافآت حيث مع. بالمكافآت الموظفين هؤالء أداء تمثيل ويتم أهدافهم تحقيق على

 ؛حسبانال في خذتؤ  أن ينبغي العملية في أخرى نقطة. إضافية طاقة نفقات بتوفير طواعية الموظفون
 .(EFE & AKYOL, 2019, 99)الحوافز  في ظلم الو 

 افأهد بين التوفيق الى المنظمات معظم تسعى الداخلي، مبادرة التسويق من كجزءو 
 افيةاإلض الطاقة أن في الثقة تشجيع أجل من رسمي مكافآت نظام خالل من والموظفين المنظمات

 تطبيق أن بولق المعقول من .ومكافآتهم أدائهم تقييمات في ستنعكس طواعية األفراد يستثمرها التي
 إذا ،تحديداً  رأكث وبشكل. الخدمة تقديم سياق في بسهولة تطبيقه يمكن األداء على المعتمد الدفع
 مكافأة ؤديت أن المتوقع فمن ووالئهم، الزبائن رضا هي للمنظمة الرئيسية النتائج مقاييس كانت

 مكافآت لمنظماتا تقدمو المطلوبة.  السلوكيات هذه تعزيز إلى ممتازة زبائن خدمة لتوفيرهم الموظفين
 اقتراح يمكن ىحت بالملكية الشعور وتغذي وتبني التنظيمية األهداف لتحقيق ملموسة وغير ملموسة

 ارجيينالخ للزبائن التجارية العالمةاتفاق  تقديم على الموظفين تحفز أن يمكن المكافآت أن
(Papasolomou & Vrontis, 2006, 191.) 

 يجادلو  ،التنظيمية األهداف لتحقيق كوسيلة المالية المكافآت على(Pfeffer, 1998, 109)  ركزو 
 ربحيةوال( األرباح تقاسم أي) اإلنتاجية بمكاسب المرتبط واألجر األعلى األساسي المرتب بأن
 لتحقيق الدافعيةو  لاللتزام للموظفين إضافية حوافز بمثابة( الموظفين أسهم خيارات وخطط المكافآت)

 قوة. لمالكينا مثل ويفكرون يتصرفون فإنهم مالكين، الموظفون يكون وعندما. التنظيمية األهداف
 ةالمنظم أعضاء لجميع يسمح وهذا باألداء مرتبطة المكافآت أن هي المعتمد )المشروط( األجر

 (.العوائد تقاسم) اإلنتاجية وتحسين( األرباح تقاسم) المالية المكاسب في بالمشاركة

 شملت في حين والعالوات الرواتب من مكونة األجل قصيرة حوافز المالية المكافآت تشمل
 عادةً  تالمكافآ هذه ت عد ال. األسهم وخيارات األسهم وملكية األرباح تقاسم األجل طويلة الحوافز
 عوامل حتصب أن يمكن ،"عادلة" أنها على إليها ي نظر ال عندما لكن الطويل، المدى على تحفيزية

 الرضا لىع إيجابياً  تأثيراً  واالعتراف األجور مثل المالية للمكافآت يكون وأن. تثبيط للموظفين
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ضاًل ف .الوظيفي األداء على له دور مؤثر سيكون ومن ثم عادلة، الموظفون عّدها إذا الوظيفي،
 يح،الصح السلوك ممارسة على الموظفين تحفيز هو المكافآت نظام من الغرض كان إذا أنه عن

 المكافآت ظامن إلى ي نظر أن ينبغي ذلك، فضالً عن. قيمة المقدمة شيء ذا المكافآت أن تعد فينبغي
 مةالخد أداء مع تتناسب والمكافآت به، لالعتراف فرصة لديه شخص كل أي) عادل أنه على

 على يإيجاب تأثير وعادل مناسب المكافآت نظام أن الموظفين اعتقاد لمدى سيكوناذ (. المتميزة
 .(Morsy, 2011, 52-53)للموظفين  الوظيفي الرضا

تتأثر عملية االحتفاظ بالموظفين بشكل مباشر بجودة المكافأة المعروضة فالهدف األساسي 
. تتأثر ذا قيمة نظير األداء الجيد ئاً تحسين مستوى أداء الموظفين بإعطائهم شيلنظام المكافآت هو 

وجهة نظر الموظفين بشأن المكافأة الجيدة بطبيعة الحافز الذي يدفع لكل فرد لهذا السبب نظام 
المكافأة الموحد ليس من المحتمل ان يحقق اعلى حافز بين قوة عمل كبيرة ومتنوعة. ان نظام 

اة جوهرية للربط بين اهداف المنظمة )مثل التوجه نحو الزبون( وأداء المنظمة والموظف، المكافأة أد
التأثير اإليجابي لدمج مقاييس األداء غير المالي في مخططات مكافأة الموظفين وواجهت  انو 

الكثير من المنظمات مشاكل في ربط نظام المكافآت برضا الزبون والسبب يعود لصعوبة قياس 
ن والرابط المفقود بين رضا الزبون واالحتفاظ به. ويمكن تقسيم مكافآت الموظفين الى رضا الزبو 

نقدية وغير نقدية واألخيرة تغطي مجال واسع من الفوائد، بعضها سيكون جزءًا رسميًا من نظام 
المكافأة مثل )اإلسكان المدعم، او الخدمات الرياضية، واالعتراف العام بإنجازات العمل(، وقد 

ن غير رسمية وتمثل شيئًا خفيًا في اجندات اإلدارة مثل منح الموظف جدواًل سهاًل نسبيًا في تكو 
 (. 649-642، 2117)بالمر،  طويلة بالمنظمة مدةالعمل كونه عمل ل

مجموعة من الممارسات التي تتخذها المنظمة لجذب  هونظام المكافآت  بان يرى الباحثو 
وتحفيز العاملين واالحتفاظ بهم من خالل تقديم المكافآت النقدية والمعنوية لتحقيق أهدافها وتعزيز 

 سلوكيات الموظفين باتجاه تقديم خدمة جيدة للزبائن.
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 المبحث األول 

 جودة حياة العملالتطور التاريخي لمفهوم 

 في العمل لظروف الخاص السدددددددددددديا  في بالتدريج تتجسددددددددددددد العمل حياة جودة فكرة بدأت
 أبعاد لىة اإلنسددانية الصددب ة إضددفا  ةلى والتركيز الخمسددينيات  نهاية في الصددناةية المجتمعات

 لبيات بالسددددد مليئة السدددددتينيات حقبة العمل في حياة كانت. العمل ظروف تحسدددددي  وكذلك العمل 
 التجرد م " المماطلة" " العمل"  توحيد" ميل  م  مدرسددددددددددددددة اإلدارة العلمية التدثييرات بسددددددددددددددبد 
 لةوةز  العمل  ة  الرضدددددا ةدمتنشدددددث سدددددلبيات   "االغترا " و" الالإنسدددددانية الظروف"  "اإلنسددددانية
 بي  اعللصددر  نتيجة هي والتي األجور  في المسدداواة وةدم والظروف  المفسدددة العمل وبيئة العمل 

 تتطل  ةواالقتصادي واالجتماةية السياسية والت يرات العالمية األزمات وكذلك  ومدرا هم الموظفي 
 وبعبارة  "البشددر" هو الت ييرات لهذه الوحيد الموضددوعو  .ومبتكرة جديدة طر  تجربة اتمنظمال م 

 كيرأ والموظفي  العمل حياة جعل كيفية" أصدددبحت الموضدددوع  هذا سددديا  فيو ". الموظفي " أخرى
. المتقدمة بلدا لل بالنسدبة خاصدة مهمة مشدكلة" وفعاليتهم الموظفي  إنتاجية زيادة كيفية" و" تثهيالا 

 في لنظرا ويتم  فيها بفاةلية الموظفو  يشدددددددددارك حيث جديدة برامج تطويرب بدأوا فقد  م  يمو 
 لأفضدددد ةمل ظروف لتوفير أنشددددطة أجريت وقد. جيد بشددددكل المهنية والصددددحة السددددالمة قضددددايا

 (.AFŞAR, 2014, 124) والكفا ة اإلنتاجية وتحسي  المنظمة ةمر زيادة أجل م  للموظفي 

الذي قيم  Mayo, 1960))أولى استخدامات مصطلح جودة حياة العمل ظهر في بحث وا  
وكا  أصددددحا  األةمال والنقابات وصددددناع السددددياسددددة في   ي موظفطريقة تثيير البيئة ةلى أدا  ال

السددددددويد أول م  تحرك تجاه إضددددددفا  الطابى اإلنسدددددداني ةلى العمل وهذا التوج  انتقل ةبر أوروبا 
يم وصدل في نهاية المطاف إلى أمريكا حيث استخدم مصطلح جودة   اقل تنظيماا وا  كا  انتقال  

تسددداةد في  لوصدددف برامج موتورز جنرالفي شدددركة   (Irving Bluestone)حياة العمل م  قبل
مر نتج ة  هذا النشددددداط انعقاد الم تو    نفسددددد واإلنتاجية في الوقت لموظفي تطوير وزيادة رضدددددا ا

وارتبط ببحوث حول توسديى مقايي  جودة الحياة  (2791)ةام  موظفي الدولي حول جودة حياة ال
للبحث في الظروف الصدددددددحية وظروف ( 2791)وتثسدددددد  المجل  الدولي لجودة حياة العمل ةام

  .(Geldenhuys, 2017, 17) العمل
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واسدددددتخدم مصدددددطلح جودة حياة العمل أول مرة في السدددددتينات م  القر  الماضدددددي وأصدددددبحت 
ير اهتماماا بسدددددالمة الموظف  مشدددددددةا ةلى وجود ةالقات ايجابية بي  الموظفي  مواقف اإلدارة أك

في منتصددددددف السددددددبعينات أخذت جودة حياة العمل م  ووتحسددددددي  ظروف العمل بشددددددكل واسددددددى. 
منظور ت يرات وطر  يمك  دةمها في المنظمات لتعزيز الحصددديلة النهائية لانتاج وأيضدددا لزيادة 

نتما  والفخر في العمل. واألميلة ةلى هذه المناهج تشدددددمل فر  احسدددددا  الموظفي  وشدددددعورهم باال
يرا  العمل والت ير االجتماةي التقني ويمك  ا  تكو  هذه المناهج  العمل والمجموةات المستقلة وا 
فداةلة ولك  ينب ي ةدم ةدهها العالج الشددددددددددددددافي الذي يمك  طرح  وتطبيق  باألسددددددددددددددلو  التقليدي 

(Markham, 2009, 13). 

 الستينيات أواخر في بد  جودة حياة العمل تطوير الى ا  (Lewis, 2019, 31)وأشار 
. لسبعينياتا أوائل في أولية مفاهيمية فئات واقُترحت جودة حياة العمل مصطلح تقديم تم ذلك  ومى
 أبرزتو  العمل وبيئة الموظفي  بي  العالقات جودة ةلى جودة حياة العمل ركزت الوقت  ذلك خالل
 السيماو    لوظيفت الموظف تصور أنها ةلى جودة حياة العمل تعريف تم اذ .للعمل اإلنسانية األبعاد
 االهتمام م  دالمزي جودة حياة العمل تلقتو . العقلية وصحت  الموظف باحتياجات يتعل  فيما الرضا
 ورد بثدا  للموظفي  سمح الذي جودة حياة العمل برنامج أول موتورز جنرال شركة بدأت ةندما
  األخيري العقدي  في جودة حياة العمل بشث  متجدد قل  حدثحيث   العمل إصالح في نشط
دورا   ونوايا لتزاماال السيماو  الوظيفي الرضاو  األسرية والبنية العمل بيئات ةلى الطل  تزايد بسب 
 .م  جان  المنظمات العمل

 قدماإلدارية للمصدددددنعي  االجان  كانت تبا  الممارسدددددات  (Davis, 2017, 70)لقد الحظ و 
فداليدابدا  ةلى األخص كدانت مشددددددددددددددهورة في صددددددددددددددنى القرار   نتدائج أكير فداةليدة وف  هدذا المفهوم

نتدداجيددة كفو ة ولك  م  جدداندد   ا خر انتقدددت فيهددآبدداإلجمدداع والددذي يرافقدد  إنتدداج ةددالي الجودة وا 
ها "إدارة بالضددد وطات" لكونها تزيد رقابة اإلدارة وتزحزح مراكز وصدددفممارسدددات التصدددنيى الرشدددي  ب

ة بي    العالقددلقددد در  بدداحيو  في جودة حيدداة العمددلو  .الهيكددل التنظيميالقوى إلى األةلى في 
الموظفي  للوظيفددة الجيدددة واإلنتدداجيددة  وبحلول اليمددانينددات كددا  التركيز قددد تحول إلى وجهددة نظر 

ا  العمل وطبيعة الضدددد وطات والسدددديطرة والمشدددداركة وبعد ةقد م  مجال الصددددحة النفسددددية في مك
 (2777)الزما  تحول االهتمام إلى موازنة العمل والحياة والوقت الذي ُيقضددددددى بالعمل  ففي ةام 
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وفي اآلونة األخيرة وضددددددعت  Decent Workطرحت منظمة العمل الدولية مفهوم العمل الالئ  
 .ا إلى جن  مى االندماج االجتماةية األوروبية جنبجودة حياة العمل ةلى أجندة المفوضي

وظهر مصطلح )جودة حياة العمل( م  مفهوم النظام االجتماةي التقني المفتوح الذي 
صمم في السبعينات ليساةد ةلى ضما  االستقاللية في العمل واالةتماد المتبادل والمشاركة الذاتية 

 .(Jack, 2016, 18نظمة االجتماةية )بثفضل األفكار للموا مة ما بي  التقنية والم

 

 الى أبرز جوان  التطور لجودة حياة العمل باآلتي: ويشير الباحث

   حقبة الستينات: كا  التركيز ةلى الموظفي  وبيئة ةملهم وكذلك طريقة تثيير البيئة ةلى أدا
 الموظفي .

 .حقبة السبعينات: انتقل التركيز ةلى ظروف العمل الصحية واآلمنة 
 اليمانينات: تحول التركيز نحو مجال الصحة النفسية في مكا  العمل وطبيعة ض ط  حقبة

 العمل ومشاركة الموظفي .
  حقبة التسعينات وما بعدها: التحول الى التركيز ةلى الصراع بي  العمل واألسرة ومفهوم العمل

 .واالندماج االجتماةي الالئ 
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 المبحث الثاني 

 ملمفهوم واهمية جودة حياة الع

 : مفهوم جودة حياة العملاولا 

انها تشمل العديد م  المفاهيم المترابطة الى جودة حياة العمل ب (Dabicci, 1981, 2)أشار 
كلة الهي  تطوير الموارد البشرية  إةادة هيكلة العمل  االغنا  الوظيفي  إةادة التي تتضم 

بي   العمل  فر  العمل  التعاو  في إضفا  الطابى اإلنساني  اجتماةية التكنوالتنظيمية  النظم 
 .الموظفي   مشاركة الموظفي  وهيكلة العمل التعاوني والموظفي   تضمي اإلدارة 

 وةملية هدفا  جودة حياة العمل بانها منهج تطويري يتضم   ((Carlson,1981,99ويرى 
 وفلسفة:

 ملالع وبيئات الوظائف م  المزيد إنشا  العمل م  خالل بتحسي  المنظمة التزام :كهدف 
 .والفاةلية وزيادة المشاركة

 ميىج في للموظفي  مشاركة خالل م  الهدف هذا لتحقي  الجهود بذل إلى تدةو :كعملية 
  .العملية تلك في والمنظمة موظفال تطوير أسالي  ةلى باالةتماد  المنظمة أنحا 

 المنظمة أةضا  لجميى األساسية اإلنسا  منزلةب االةتراف: فلسفةك. 

( لجودة حياة العمل بانها مجموةة م  العمليات المتكاملة 7  1002واشار )جاد الر   
هم بتحقي  بما يس سريةوالمستمرة الهادفة لتحسي  جميى م يرات جودة حياة الموظفي  وحياتهم األ

 أهداف كال م  المنظمة االستراتيجية والموظفي  والمتعاملي  معها.

( مفهوم جودة حياة العمل م  جانبي  أساسيي   أولهما استخدام 12  1002ويرى )العنزي  
كل اإلمكانات البشرية لتحسي  اإلنتاجية م  خالل تطوير نظم العمل ويانيهما يتميل بسعي 

 لعمل.في ا الموظفي  الى اشباع حاجاتهم األساسية والمشاركة في اتخاذ القرارات مى المديري 

  لفيمخت باحيي ويمك  فهمها بشكل مختلف م  قبل  شئمفهوم نا يه جودة حياة العملو 
ة مال مة بيئ غير مال مة او بد جودة حياة العمليشار إلى اذ   حس  مواقفهم وأدوارهم المختلفة

ضا ر بثنها ابتكار ال يستهدف و   رفاهية الموظفل شعور محس ه  اثنهموظفي   وباملة للشالعمل ال
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 ظاهرة ألولا المقام في   كما انهالية التنظيمية واإلنتاجيةةاالف اا ضالموظفي  فحس   بل يعزز أي
 .(Ilyas, 2013, 284  &Arif) الحالية العمل بظروف كبير حد إلى تتثير ذاتية

جودة حياة العمل تميل مسددتوى سدعادة او ةدم رضددا الموظف ا  ب (Jack, 2016, 2)وأشدار 
 يتمتعو  بجودة حياة ةمل ةالية في حي  أ  م  همبمهنتد  فم  يتمتعو  بمهنتهم يقدال ةنهم ا  

غير سدددددددعيدي  أو حاجاتهم غير محققة فيقال انهم يعانو  جودة حياة ةمل منخفضدددددددة  وا  جودة 
حياة العمل م  وجهة نظر الموظفو  هي ضدددددددما  الوظيفة ومشددددددداركة في الربح وتوفر بيئة ةمل 

ف العمل م  أجل زيادة سددددددددليمة وصددددددددحية  وم  وجهة نظر أصددددددددحا  العمل هي تحسددددددددي  ظرو 
اإلنتددداجيدددة. وأ  جودة حيددداة العمدددل هي مجموع القيم الكليدددة المددداديدددة وغير المددداديدددة التي يحققهدددا 

 الموظف خالل حيات .
 بيئةو  موظفي ال في للتفكير طريقةلجودة حياة العمل بانها  (Ogunsanya, 2017, 14)وأكد 

 .التنظيمية ليةاةوالف موظفي ال ةلى العمل بتثيير االهتمام هو المميز ةنصرهاو  العمل

 لىإ العمل حياة ة  العام الرضا إلى تشير األبعاد متعددة بنية ة  ةبارة جودة حياة العملو 
 بيئة إجمالي شملت التيو  ماحتر او  جدارةبو  ةمل مجموةة إلى باالنتما  التراكمي اإلحسا  جان 
 ليةاةفال وتعزز الموظفي  رضا تستهدف التي واالبتكارات الموظف  برفاهية شعورو   العمل

نها بنية. واإلنتاجية التنظيمية   وااللتزام والقدرة والوةي االهتمام معايير تتضم  وا 
(Nayak, et. al., 2018, 119). 

الموظفي   جعلتيمك  أ  و شرط لحصيلة التفاةل بي  األفراد والوظائف   هي جودة حياة العملو 
 جودة  وا  م  أشكال جودة حياة العمل شكالا  ده الذي يع دي إلى الرضا الوظيفي تأكير إنتاجية و 

 وانها  الحياة م  خالل ايجاد وظيفة أفضل جودة برنامج يتضم  طريقة لتحسي  الحياة العمل هي
ة حياة قتا  لفهم تعريف جودهناك طريو   إدراك الموظف لسالمت  العقلية والبدنية في مكا  العمل

أ  جودة حياة العمل هي مجموةة م  المواقف والممارسات المتعلقة باألهداف   ىاألول :العمل
ة اإلشراف ةلى العمل الديمقراطية  وترابط الموظفي     وأنظمتنظيمية  ميل السياسة الترويجيةال

الموظفي  هم في مثم   النظر الى جودة حياة العمل مى تصور أ   يه ةوالياني  وأةمال األما 
حياة  ودةجتعتمد هاتا  النظريتا  ةلى العالقة بي  و   ويمك  أ  ينمو  ويتطورو    جداا وراضي
جودة حياة العمل تعني أهمية مكافثة الموظف كما ا    مى المتاح م  احتياجات الموظفي  العمل
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ظفي  تقنياا مو في بيئة العمل الخاصة ب  يمك  أ  ت ير مناخ العمل بحيث يمك  للمنظمة تقديم ال
 .(Fatmasari & Wulida, 2018, 108) جودة أفضل لحياة العملل

 التي العمل لمكا  المواتية الظروف أنها ةلى جودة حياة العمل (Lewis, 2019, 31)وةرف 
 هيو   النمو وفرصة الوظيفي  واألم  المناسبة  المكافآت ضما  خالل م  الموظفي  رضا تدةم

 العك  ةلى. الموظفي  ورفاهية الكاملة الرفاهية تعالج التي العمل لمكا  المواتية والبيئات الظروف
 صورتأنها و  .البيئة داخل والضعف القوة نقاط خالل م  تحددت جودة حياة العمل إ  قيل ذلك  م 

  العمل دورا  دلومع  العمل دورا  ونوايا الوظيفي  بالرضا يتعل  فيما العمل في لخبرتهم الموظفي 
 بشكل يزالترك يتم  جودة حياة العمل م  مستواه بتقييم الموظف يقوم ةندماو . العمل في واإلجهاد

 صورت إلى واستناداا  .الخبرات خالل م  الموظفي  احتياجات تلبية ةلى ةنظمالم قدرة ةلى ةام
 ةرضة رأكي هي العمل لحياة أفضل جودةو  مالئمة ةمل بيئات تقدم التي تمنظماال فإ  الموظفي  

 .بهم واالحتفاظ القيمي  الموظفي  لجذ 

 سددددددددتة تعاريف اةتمدت ةلى تطور جودة حياة العمل م  الخمسددددددددينات إلى اليمانينات وهناك
 Davis, 2017,72-73)) (Markham, 2009, 13-18) تي:وتتضم  اآل

 (. 2791-2797) او ناتجاا  اا متغير جودة حياة العمل  ده التعريف األول: تع

  (. 2791-277) منهجاا جودة حياة العمل  ده التعريف الياني: تع

 (. 2791-2791) طرقاا جودة حياة العمل  ده التعريف اليالث: تع

  (. 2720-2791) حركةا جودة حياة العمل  ده التعريف الرابى: تع

 (. 2721-2797) ئاا كل شيجودة حياة العمل  ده التعريف الخام : تع

 .خرآ ئاا شيالعمل جودة حياة  ده التعريف الساد : تع

عمل و ناتج ة  تجربة الالى العمل أ تجابةلالس اا جودة حياة العمل مت ير  ده يع األولالتعريف 
يستخدم  الموظفو  وأصحا  العمل  اا منهج ده فهو يع الثانيالعمل أما التعريف ة   ميل الرضا

ست ل جودة حياة حيث ت طرقاا  اهده يع الثالثوالتعريف   التعاو  في العمل لتحسي  النتائج المشتركةب
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اة فهو يعك  ظهور جودة حي الرابعالعمل كثداة لصنى زيادة في اإلنتاجية والرضا  أما التعريف 
يديولوجية تحمل مياليات اإلدارة بالمشاركة العمل في نهاية السبعينات بوصف  حركةا  وفي التعريف   وا 

ج الشافي العال وصف ب ئاا ل كل شيمفهوم ةالمي معقد يشمكظهر مفهوم جودة حياة العمل ي الخامس
ان  تعريف مصيره الى  (Nadler & Lawler, 1983) لك  اشارلجميى مشاكل اإلنتاجية والجودة 

ا  جودة حياة العمل   حيث جودة حياة العمل )شي  اخر( ده عيوالذي  السادسالتعريف و الفشل  
كتهم في صنى ومشار  موظفي م  ال االستفادةا  يحق   ال تهتم فقط باإلنتاجية بل كيف يمك  للعمل

 لموظفي ير حول اطريقة التفك وصفهاليشمل: جودة حياة العمل ب تعريفال وتم توسيىالقرار التنظيمي 
 : التي تتميل باآلتيزة ددددددددددداصرها المتميدوالعمل والمنظمة وةن

  ةالتنظيمية  أيره ةلى الفاةلية  فضالا  موظفي  الاالهتمام بثير العمل ةلى. 
  .المشاركة في حل المشاكل التنظيمية وفي صنى القرار 

 والمنظمة. موظف العمل ةلى المجتمى الذي يعمل في  ال أير 
 

 الى مفهوم جودة حياة العمل باآلتي: يشير الباحثو 

تسدددتخدمها المنظمة بهدف تحسدددي  ظروف وضددد وط العمل للموظفي   التي مجموةة م  العمليات
والرفاهية في العمل والرضدددددددددددددا الوظيفي وارتباط الموظفي  وبنا  بيئة ةمل آمنة وسدددددددددددددليمة وتعزيز 
السددددددلوك اإليجابي للموظفي  تجاه المنظمة وميزة تنافسددددددية ناجمة ة  مسددددددتقبل واةد للوظائف في 

 المنظمة.

العمل اا: أهمية جودة حياةثاني  

الموارد البشرية م  خالل تحسي  دور كل للوصول الى ميزة  المنظمة استراتيجيةتهدف 
ينعك  و   كفا ة وانشا  جودة حياة ةمل جيدةالمعنويات و التشجيى  م  خالل الموارد البشرية وذلك

لعمل اياة جودة ح  و تحسي  التنافسية للمنظمةب والمتميل هدف إدارة جودة حياة العمل ذلك ةلى
 فا  لذلك  حتكاك بينهم وتخفيض دورا  العملوتقليل اال موظفي معنويات ال األفضل تقود لزيادة

  اا وكفو  فاةالا  ا  يقدموا أدا ا  بإمكانهم موظفي االفتراض ةندما يتوفر الجو المناس  لل
(Fatmasari & Wulida, 2018, 108.) 
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با  جودة حياة العمل لها تثيير معنوي ةلى  (Geldenhuys, 2017, 17) توجدو 
التي ت ير بدورها ةلى معدالت ال يا  ودورا  العمل وبالنتيجة ةلى اإلنتاجية  موظفي معنويات ال

 واالحتفاظ بالموظفي  واجتذابهم.

ير داري الذي يركز ةلى العوامل التي ت  االمدخل ال  حياة العمل جودة مداخلا  أحد 
ذا شعر الو   والرضا الوظيفيةلى الدافعية  أ  احتياجات مكا  العمل متاحة أو تفو   موظفو ا 

التوقعات  فإنهم يشعرو  بمستوى أفضل م  جودة حياة العمل  مما سيزيد م  مستوى رضاهم 
ذلك  ال ت ير جودة حياة العمل ةلى الرضا الوظيفي فحس   بل ت ير أيضاا  فضالا ة الوظيفي. 

رضا ة  الحياة وهي العالقات األسرية والترفي  والجوان  االجتماةية. ةلى أشكال أخرى م  ال
ةند النظر إلى التثيير ةلى الدافعية  فإ  الدافى يمك  أ  يوفر الطاقة واالتجاه والسلوك الشخصي و 

 لموظفي اترتبط الدافعية بقوة واتجاه السلوك والعوامل التي ت ير ةلى اذ لتحقي  أهداف المنظمة. 
لموظف إذا كا  دافى ا مدرا  لذلك تحتاج الدافعية ا  تكو  محط اهتمام ال  طريقة معينةللتصرف ب

 موظفي ترابط ال يف تثيير جودة حياة العمل  ولةلى زيادة الرضا الوظيفي اا تثيير  مرتفعاا  فسيكو  لذلك
ندما ة   حيثموظفالذي يعتمد ةلى تحفيز كل  موظفي وتظهر النتائج الفر  في مستوى ترابط ال

  والتفا ل    ميل اليقة بالنفموظفبوظيفة  فإن  ي ير ةلى الشخصية النفسية لل موظفيرتبط ال
ةلى الرضا وي دي إلى انخفاض نوايا دورا  العمل لدى موظفي  بشكل أكبر وهذا سيشجى ال

 .(Fatmasari & Wulida, 2018, 108) موظفي ال

ة تصبح جودة حياة العمل مسال ،ةاجتماةي ةزلةالذي  يواجهو   موظفي بالنسبة إلى الاما 
يواجهو   الذي  مهمة فالذي  يعانو  أمراض نفسدددددددددددددية حالهم حال المصدددددددددددددابي  بالعو  الجسددددددددددددددي

اجهوا و  فصدددددددام اذان  المصددددددابي  باالوا  التهميش بسددددددب  األفكار الم لوطة والجهل الذي يحيطهم
ية  اتهم االقتصددددددددددادية واالجتماةفهم قادري  ةلى تحسددددددددددي  حي همتجربة ايجابية في جودة حياة ةمل

الذي    موظفيال نواوا  ذلك يسدددددددداةد في تثهيلهم بشددددددددكل أكير فاةلية م  برامج العالج الوظيفي 
اجتماةية ويتمتعو  بجودة حياة العمل  نظماتية نفسدددددددددية والذي  يعملو  في مصدددددددددح يعانو  ةلالا 

يهم تشدددددددددددمل جوان  أحياة العمل بر  العمل وجودةفي بقائهم مدة أطول في  سدددددددددددهمتأ حيث  ةالية
ى م وجوان  العالقاتجيد  موظفشدددددددخصدددددددية داخلية منها الشدددددددعور باالنتما  وشدددددددعور المر  بثن  

ا  تحسي  مكا  العمل م  الحلول و  .االخري  شدملت العالقة االيجابية مى ر سا  العمل والزمال 
 الندداجحددة في بيئددة العمددل م  ت دي الى مشدددددددددددددداركتهم والتي المبعدددي  اجتمدداةيدداا  موظفي للالددداةمددة 
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اجرا  تعديالت في بيئة العمل و مة مكا  العمل  موا ده تعدو خالل المسدددددددددددددداواة والمندافى واالمتيدازات. 
تسددددداةد هذه التحسدددددينات ةلى اسددددددتدامة و ةلى ادا  ةمل .  المبعد اجتماةياا  موظفالتي تسددددداةد ال

أو المرض أو االنتكاسددددددددات. في الوظيفة وتمكينهم م  التعامل مى الضدددددددد وطات  الموظفي ه ال  
التحسدددينات المذكورة قد تشدددمل سددداةات العمل المرنة وجدولة العمل وواجبات  والتدري  للمسددداةدة و 

 الددددمددددرندددديدددد  والددددودوديدددد  زمددددال وامددددتددددالك الدددد فددددي الددددتددددعددددلددددم وتددددوفددددر مشدددددددددددددددددرف ةددددلددددى الددددعددددمدددددددل
(Davis, 2017, 74). 

 يا  فهي ت ير ةلى ال وا  لجودة حياة العمل أهمية كبيرة بالنسدددددددددددددبة الى معنويات الموظفي 
 م  جودة حياة العمل لكي تستمر مستوى ةال   وترك العمل واإلنتاجية. وا  ةلى المنظمات توفير

هذه المنظمات في اجتذابها للموظفي  واالحتفاظ بهم وأال يقتصدددددددددددر اهتمامها ةلى تحسدددددددددددي  حياة 
بح تركيز وفي  تصدددددددالعمل بل يمتد الى تحسدددددددي  الحياة خارج  م  خالل جعل بيئة العمل محط ال

نشدددددددددددددددداطدددات الموظفي  أكير أهميدددة. والبددداحيو  متفقو  ةلى أهميدددة جودة حيددداة العمدددل في أدا  
الموظفي  والمنظمات ونجاحهم. وترى النماذج ا  جودة حياة العمل وجودة الحياة نفسددها معتمدي  

عمل التي الةلى بعضددهم اآلخر  حيث ا  الصددحة والسددالمة م  األوج  البدنية والنفسددية في بيئة 
ت ير في الموظف فبيئة العمل المجهدة والخطرة وضددددددد وطات العمل واالكتئا  أو القل  وما ينجم 
ة  ذلك م  أمراض بدنية أو اةتالالت نفسددية تسددب  ضددعف في جودة حياة العمل. هناك الكيير 

ال   لم  المنافى التي قد تنتج ة  مبادرات جودة حياة العمل سدددوا  للموظفي  او ألصدددحا  العم
ضدفا  الطابى اإلنساني ةلى العمل  هذه الجودة تعزز م  كرامة الموظف م  خالل رضدا العمل وا 
وتعيي  الموظفي  الى وظائف لها معنى وضددددددددددددددما  العمل وتوفير األجور والمنافى الكافية وتوفير 
ةطا  فرصة لتطوير الطاقات البشرية وضما  النمو والضما   ظروف سالمة وصحة في العمل وا 

جتماةي والتكامل االجتماةي والدسددتورية وحرية التعبير ة  الذات وبهذا فهي تسدداةد في زيادة اال
  .(Jack, 2016, 21) إنتاجية الموظف وتدةم تحقي  الفاةلية التنظيمية

 (Hobbs ,1993,13) : ي  متميز يعنصر ب وتظهر أهمية جودة حياة العمل م  خالل اهتمامها

 .ةلية التنظيميةاوكذلك الف موظفي ال يةاالهتمام برفاه .2
 تشجيى مشاركة الموظفي  في المشكالت والقرارات المهمة المتعلقة بالعمل.  .1

ساةد قد ت م  دراسة جودة حياة العمل في المنظماتالمعلومات التي تم الحصول ةليها كما ا  
ا تجاه هف موظفيوتوج  المنظمات لتبني اإلجرا ات المناسبة لتحسي  ظروف العمل  وكذلك مواق
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  خالل زيادة االحتفاظ وتحسي  الرضا الوظيفي م العملالحد م  الت ي  ودورا  ك  العمل
 في مشاركتهمو  الموظفي  تضمي  وبالتالي  اإلنتاجية والمعنويات وااللتزام تحسي و ؛ بالموظفي 

 الوظيفي الرضا جودة حياة العمل تركيز فو ية  و جتماةياال ةيمس ولال أنشطة
(Ilyas, 2013, 284  &Arif). 

 وأرباح ةكفا  تحسي  م  يمو  الموظفي   كفا ة تحسي  في العمل حياة جودة تحسي  سهميو 
  ة فضالا  العمل ظروف تحسي  خالل م  يتم الموظفي  كفا ة تحسي اذ ا    المنظمة ومدخرات

 ةلى ت ير العمل حياة جودة أ  الدراسات م  العديد تكشف اذ .ةنظمالم مى الموظفي  تكامل
 العمل وأدا  يفيالوظ والرضا التنظيمي وااللتزام التنظيمية الهوية ميل للموظفي  التنظيمي السلوك

(AFŞAR, 2014, 124).  

 اا ر أ  يكو  القائد قاد نب ي( ي2: )تتميل باآلتي حياة العمل جودةا   الجهود المبذولة لتحسي  و 
( مشاركة المعلومات بي  اإلدارة العليا 1الزمال   )( االنفتاح واليقة بي  1  )موظفي ةلى حماية ال

الم شرات المستخدمة لقيا  جودة حياة العمل  تميلتو   ( الت يير لتحقي  األهداف4  )موظفي مى ال
جات واحتيا قتصادية  واحتياجات تحقي  الذات احتياجات الصحة والسالمة  واالحتياجات االب

 .(Fatmasari & Wulida, 2018, 108) واالحتياجات المعرفيةاالجتماةية التقدير واالحتياجات 

 ( الى أهمية تحسي  جودة حياة العمل في المنظمات باآلتي:12  1002واشار )العنزي وصالح  

 حل جميى مشكالت الموظفي  والمنظمات م  خالل اسلو  المشاركة. .2
 لمنظمة.في  في اتحسي  بيئة العمل بتقليص ساةات العمل والمحافظة ةلى سالمة الموظ .1
 إةادة هيكلة األنشطة للوصول الى رضا الموظفي  ة  العمل. .1
 انشا  بيئة ةمل آمنة وظيفياا م  خالل االهتمام بحقو  الموظفي  في المنظمة. .4
 تطوير الطاقات الفكرية والمعارف للموظفي . .1
 في .ظتقليل الصراع بي  الموظفي  لبنا  مناخ تنظيمي مبني ةلى روح التعاو  بي  المو  .9
نتاجية المنظمة. .9  تحسي  اتجاهات وسلوكيات الموظفي  بما يحق  زيادة في كفا ة وا 

 

 

 



019 

 

 الى أهمية تحسي  جودة حياة العمل في المنظمات باآلتي: الباحث شيريو 

  تسهم في زيادة الرضا الوظيفي م  خالل توفير متطلبات العمل وظروف ةمل مرضية
 للموظفي .

  وخفض دورا  العمل للموظفي  ونوايا م ادرة المنظمة. تقليل معدالت غيا  الموظفي 
 .تسهم في تحسي  السلوك اإليجابي البنا  للموظفي  تجاه المنظمة 
  تقليص الصراع والمشاكل بي  الموظفي  م  خالل تخفيض ض ط العمل والسعي الى

 األسرة.-التواز  بي  العمل
 .زيادة مشاركة الموظفي  في تحقي  اهداف المنظمة 
 ة الدافعية لدى الموظفي  م  خالل التركيز ةلى رفاهية الموظفي .زياد 
 .تعزيز استراتيجية االحتفاظ بالموظفي  وجذ  أفضل الموارد البشرية 
  الموظفي تحسي  إنتاجية. 
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 المبحث الثالث
 هااتكونوم نماذج جودة حياة العمل

 
 اولا: نماذج جودة حياة العمل

 الى يالية نماذج لجودة حياة العمل تتضم  اآلتي: (Swai, 2014, 35)أشار الباحث 

 (Hackman & Oldham, 1976)نموذج حاجات النمو النفسي  .0

وهو يلفت االهتمام  (Hackman & Oldham, 1976)لقد تم تطوير هذا النموذج م  قبل 
إلى ما يصددددف  ةلما  النف  باسددددم حاجات النمو النفسددددي وشددددمل هذا النموذج ةدة مسددددائل تشددددمل 
تنوع المهارات وهوية المهام ومعنوية المهام واالستقاللية والت ذية الراجعة وقد اقترح الباحيي  أةاله 

ني هذا يع ة ةمل ةالية.بدثند  يجد  مخداطبدة هدذه الحداجدات لكي يمر الموظفي  بتجربدة جودة حيا
بددا  النموذج يركز ةلى المهددام وةلى القددائم بددالعمددل ولكنهددا تركددت ةلى جندد  بعض المسدددددددددددددددائددل 

 االجتماةية واالقتصادية ميل التعويضات والعالقات االجتماةية التي تتطور في سيا  العمل.

 (Taylor, 1979)نموذج عوامل العمل  .1

نموذج مختلف وهو نموذج ةوامل العمل وشددددددمل ةوامل داخلية  (Taylor, 1979)لقد طور 
وخارجية بوصدددددددددددددفها جوان  مهمة في جودة حياة العمل وقد شدددددددددددددخص الباحث ةملياا العناصدددددددددددددر 
الضدددرورية لجودة حياة العمل بوصدددفها العوامل الجوهرية الخارجية األسددداسدددية وهي تتميل باألجور 

أو ضددددمنية لطبيعة العمل نفسدددد  وهي سددددلطة  وسدددداةات العمل وظروف  كما شددددملت مفاهيم داخلية
الفرد والمشددددددداركة في ةملية صدددددددنى القرار اإلداري والعدالة والمسددددددداواة واسدددددددتخدام المهارات الحالية 
وتطوير الدذات والعمدل المسددددددددددددددتقبلي الدذي يحمدل معنى واالرتبداط االجتمداةي للعمدل وتثيير العمل 

العمدددل تختلف بددداختالف المنظمدددات  ةلى نشدددددددددددددددداطدددات المنظمدددة واقترح بدددا  مفددداهيم جودة حيددداة
 ومجموةات الموظفي . 

 ( (Cuttle, 2006نموذج  .9

ا  جودة حياة العمل بالنسدبة إلى البعض تشدمل تصدميم أنظمة ةمل تعزز تجربة حياة العمل 
لدى أةضدددددددددا  المنظمة م  خالل تحسدددددددددي  االلتزام والدافعية لتحقي  أهداف المنظمة  وتعده جودة 
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أةضدددا  منظمة العمل ةلى إرضدددا  حاجاتهم الشدددخصدددية المهمة م  خالل حياة العمل مدى قدرة 
مشددددددددددددددداركتهم في المنظمددة. ويمك  ا  توظف جودة حيدداة العمددل بدداالةتمدداد ةلى إدراك الموظفي  
لسالمتهم البدنية والنفسية في مكا  العمل  وقد شخص النموذج سبعة ةوامل مهمة تشمل األجور 

 العمل الوظيفي والمشددددددداركة توجدولة العمل البديل وضددددددد وطاومنافى الموظفي  واألما  الوظيفي 
 والديموقراطية في مكا  العمل. 

 وهناك نماذج أخرى لباحيي  آخري  منهم:

 ((Walton, 1973نموذج  .0

أ  جودة حياة العمل هي نوع م  اليقافة التي تخل  مستوى ةال م   (Walton,1973)يعتقد 
فإنها تقدم تحسينات في أدا  المنظمة م  خالل خل   وكهدف االلتزام بي  األفراد والمنظمات. 

لحسبا  ت في االوظائف ومكا  ةمل أكير إرضا ا في جميى مستويات المنظمات. أخذ يمانية مت يرا
لتثسي  جودة حياة العمل. وم  النقاط الهامة التي يج  أخذها في االةتبار أ  هذه كثهداف 

  (Salimi & Saeidian, 2015,12) :تيةلى النحو اآل المت يرات مرتبطة بعضها ببعض وتكو 

 .تعويض كاف وةادل -أ
 .ظروف ةمل آمنة وصحية - 
 .تنمية القدرات البشرية -ت
 .فرص للنمو المستمر واألم  -ث
 .حياة العمل االجتماةيةو  التوحد -ج
 .الدستورية في ةمل المنظمة -ح
 .إجمالي وضى الحياة -خ
 األهمية االجتماةية لحياة العمل. -د

 
المعايير التي يتضمنها نموذج  اهم الى (Timossi, et. al., 2008, 5)وأشار الباحث 

(Walton, 1973) ( 2الجدول.) 
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 (9الجدول )

 (Walton, 1973)وفق نموذج  العمل حياة لجودة الفرعية المعايير

Source: Timossi, L. & Pedroso, B. & Francisco, A. & Pilatti, L., 2008, Evaluation Of 

Quality Of Work Life: An Adaptation From The Walton’s Qwl Model, Xiv 

International Conference On Industrial Engineering And Operations Management: The 

integration of productive chain with an approach to sustainable manufacturing, Rio De 

Janeiro, Brazil, 13-16 October, P. 5. 

 

 ((QWL Walton, 1973 نموذج - QWL تقييم معايير

 وةادل مناس  تعويض. 2

 العادل األجر 
  األجور تواز 
 النتائج في المشاركة 
 إضافية منافى 

 االجتماةي التكامل. 1

 تمييز 
 الموظفي  بي  العالقة 
 الفري  تسوية 
 تيمي  األفكار  

 وصحية آمنة بيئة. 1

 أسبوةية رحلة 
   العمل ة 
 العملية تكنولوجيا 
 الصحة ةلى المحافظة 
 ومعدات االجهاد الموسى التحصي  برنامج EPC 

 الدستورية. 9

  العامل ح 
 التعبير حرية 
 والقواةد مناقشة 
 األفراد احترام 

 البشرية القدرات تنمية. 1

 الذاتي الحكم 
 المهمة أهمية 
 تعدد التكافئات 
 األدا  تقييم 
 الممنوحة المس ولية 

 الحياة مساحة مجموع. 9

 روتي  األسرة ةلى التثيير  
 الترفي  إمكانية 
 والراحة العمل وقت 

 واألم  النمو. 4

 المهني النمو 
 تدريبية دورات 
 االةتزال 
 الدراسات تشجيى 

 االجتماةية األهمية. 2

 بالعمل فخور 
 الم سسية الصورة 
 المجتمى تكامل 
 الخدمات/  المنتجات صفات 
 البشرية الموارد سياسة 
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 ((Martel & Dupuis, 2006نموذج  .1
 والتحكم  الهدف  مفاهيم إلى يستند جديداا  نظرياا  إطاراا  ((Dupuis, et. al., 1989 طور

 .الحياة تمجاال مختلف في البشرية لألهداف الهرمي والتنظيم والسلبية  اإليجابية الفعل وردود
جودة  لتقييم أداة بتطوير وزمال ه Dupuis قام 2727 ةام في النظامي  النموذج هذا إلى استناداا و 

 Quality of Life‘‘" الحياة النظامي لجودة لمخزو ا" وهي  Quality of Life الحياة العامة

Systemic Inventory’’ اةتمده الذي النموذج (Dupuis, et. al., 1989) كبير بإنجاز سمح 
 ة الحياة العامةجود بي  المفاهيمي التشاب  أوج  إلى بالنظرو  .جودة الحياة العامة وتقييم تحديد في
 في ضاا أي تنطب  سوف يقترحونها التي الحلول بث  االةتقاد يبرر ما هناك  جودة حياة العملو 

 منها يعاني حالة مى تواف ت معي  وقت في العمل حياة جودةووف  هذا النموذج فا    العمل مجال
 تقليل نعك ي حيث العمل مجاالت داخل هرمي بشكل التنظيمية ألهداف  الديناميكي سعي  في الفرد
 العامة  الفرد حياة جودة ةلى يجابياإل تثييرال طري  ة  األهداف هذه ة  الفرد تفصل التي الفجوة
 QWLSI النموذج قيا  استراتيجيةوتتميل  .للمجتمى العام األدا  وبالتالي التنظيمي  واألدا 

(The Quality of Working Life Systemic Inventory)  (.7الجدول ) بند (11د )ب 

 (3الجدول )
 ((Martel & Dupuis, 2006مكونات جودة حياة العمل وفقاا لنموذج 

 ,Turcotte)جودة حياة العمل وفقاا لـ 

1988) 
هياكل العمل لـ  & QWLSI (Kohlلـ  99المجالت الـ   

Shooler, 1982) 

 طبيعة الوظيفة نفسها

 التعقيد في الواجبات -
 
 

 بالواجبات الصلة ذات الذاتي الحكم -
 الدور المتثصل في الواجبات -
المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة  -

 بواجباتي

 الوقت ألدا  الواجبات .2
المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة  .1

 بواجباتي
 الموائمة بي  المهارات ونوع العمل .1
 االستقاللية في أدا  الواجبات .4
 تنوع الواجبات .1
 الفاةلية في العمل .9
المتطلبات المادية المطلوبة الدا   .9

 الواجبات

 التعقيد في العمل -
 الروتي  -

 
 ض ط الوقت -

بيئة العمل )الضوضا   الضو    .2 السياق المادي
 النظافة(.

 نظافة البيئة -
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Source: Martel, Jean-Pierre & Dupuis, Gilles, 2006, Quality Of Work Life: 

Theoretical And Methodological Problems, And Presentation Of A New Model 

And Measuring Instrument, Social Indicators Research, Springer. P 31-32. 

 الرطوبة -
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 ( (Work-Related Quality of Life Van Laar, et. al., 2007نموذج  .9

المتكو  م  سددتة ابعاد تتميل في )الرضددا الوظيفي والمهني   (WRQoL)يعتمد ةلى نموذج 
العمددل  الضدددددددددددددد وط في العمددل  التحكم بددالعمددل  وظروف -الرفدداهيددة العددامددة  الواجهددة بي  المنزل

 العمل(.
/المملكة المتحدة  Portsmouthالباحيو  في جامعة  ((Van Laar, et. al., 2007وضى 

وهو مقيا  متاح للباحيي  ةلى موقى  (WRQoL) بالعمل المرتبطة الحياة جودة لنموذجهم مقيا 
 مل الع حياة لجودة األدلة ةلى قائم مقيا  ( قابل للتطوير  وهوhttp://www.qowl.co.ukاالنترنت )

 ورصد   تخطيطال في الستخدام  الموظف رضا مدى لتقييم المطلوبة األساسية المعلومات ويوفر
 .التنظيمي الت يير تثيير وتقييم الموارد البشرية خبرة

  م واسعة مجموةة في العمل حياة جودة وتحسي  لتقييم ومشتقات  مقيا ال استخدام تمحيث 
 رطة الش) الكبيرة الوطنية المنظمات م  وغيرها ومدار  نقابات  وخم  المتحدة  المملكة جامعات

 جامعة فيالعمل  الحياة جودة فري  م  المقدمة والبيانات البحث ويشكلقنوات اخبارية( 
Portsmouth  اإلجهاد معالجة في ونهجها المتحدة المملكة حكومة لتعريف هاماا  ةنصراا  اآل 

 م  أكير في استخدام  تم وقد ل ات (20) م  بثكير (WRQoL) مقيا  يتوفرو . التنظيمي
 . (Easton & Van Laar, 2018, 6) دولة( 10)

 
 ( Jack, 2016) (WRQoL2)نموذج  .9

( الى اختالف وجهدات نظر البداحيي  حول Geldenhuys, 2017, 16-17أشددددددددددددددارت )
ويعتمددد  (WRQoL)ابعدداد جودة حيدداة العمددل ولعدددة نمدداذج نظريددة وهددذا دفعدد  الى تطوير نموذج 

 Work-Related Quality of( 1نموذجها األبعاد السدددددددددددددبعة لجودة الحياة المرتبطة بالعمل )

Life 2  ( 21الشكل). 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.qowl.co.uk/


000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (01)الشكل 
 لجودة حياة العمل(WRQoL2)  نموذج

Source: Jack, Nomfundo Princess Douw, 2016, Perceptions Of Quality Of 

Work-Life: A Study Of The Research Fieldworkers In The Western Cape, 

Dissertation For Labour Relations and Human Resources, Degree MSc, 

Nelson Mandela Metropolitan University, P. 22. 

 

 ل وف العم حياة جودة حول سددددددد االا  (19) (Geldenhuys, 2017, 16-17) تاسدددددددتخدم
 السددددددددبعة األبعاد تلخيص يمك و  .المعياري (QoWL2) 1 بالعمل المرتبط الحياة جودة مقيا 
 (.20الجدول ) العمل الحياة لجودة

  

االسرة 

 واالصدقاء

األنشطة 

 الترفيهية

الرفاهية 

الصحة  العامة

 العقلية

الصحة 

 البدنية

الواجهة بين 

 العمل والمنزل

السيطرة  الشخصية

 في العمل

الرضا الوظيفي 

 والمهني

ضغط 

 العمل

االفراد 

 في العمل

ظروف 

 العمل

ة الثقافة والبيئ

االقتصادية 

 واالجتماعية

ارتباط 

 الموظف

 جودة حياة العمل

 العمل

 المنزل

 الموظف
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 (01الجدول )

  لجودة حياة العمل (QoWL2)ابعاد نموذج 

 

Source: Geldenhuys, Linda, 2017, Perceptions of Social and Living 

Conditions and Quality of Working Life: A Study of Border-Post 

Employees, Thesis For Labour Relations and Human Resources, Degree 

MSc, Nelson Mandela Metropolitan University, P. 25. 

فردية وتنظيمية  اا ال  ل  أبعاد (WRQoL2( الى ان  استخدم نموذج )Jack, 2016, 22وأشار )
فان  أوضح المقايي  النفسية الصادقة والمويوقة لجودة  (Van Laar, et. al., 2007)وهو حس  

 حياة العمل هو مقيا  جودةحياة العمل بي  مقاييس  االخرى التي اشارت اليها الدراسات  وا  
أوسى م  مجرد كون  مقياساا سالمة فهو ال يقتصر ةلى تقييم ض وطات العمل رغم ا  ض وط 

 (WRQoL2)تسمح المقايي  الفرةية لنموذج و  العمل هي احدى العوامل المستخدمة في قياس .
سيرها ةبر فللباحيي  والمنظمات بتحليل أهم المسائل التي ت ير في تجربة توظيف الموظفي  وت

 المضمون البعد المختصر ت
1.  

WRQoL.CAW 
 العمل في تحكمال

(CAW) 
 بثنك تشددددددددددددددعر أنك ةلى تواف  مدى أي إلى

 .العمل يف ةليك ت ير التي القرارات في مشترك
2.  

WRQoL.EEN 
 الموظف ارتباط
(EEN) 

 فيها. تعمل التي المنظمة تُقيم مدى أي إلى

3.  
WRQoL.GWB 

 العامة الرفاهية
(GWB) 

 امة بشددكل تشددعر أنك ةلى تواف  مدى أي إلى
 .ككل الحياة ة  بالرضا

4.  
WRQoL.HWI 

 

 المنزل-العمل واجهة
(HWI) 

 تفهم المنظمددددة أ  ةلى تواف  مدددددى أي إلى
 .العمل خارج بض وط مساةدتك وتحاول

5.  
WRQoL.JCS 

 

ة  الوظيفة  الرضا
 (JCS) والمهنة

 مةا بوج  سددددعيد أنك ةلى تواف  مدى أي إلى
 .بعملك القيام ةلى لقدرتك

6.  
WRQoL.SAW 

 

 العمل في اإلجهاد
(SAW) 

 تجربة ةلى تواف  أنك تشدددددددددددعر مدى أي إلى
 .العمل في اإلجهاد

7.  
WRQoL.WCS 

 

 العمل ظروف
(WCS) 

 يالت بالظروف سدددددددعيد أنك ةلى موافقتك مدى
 فيها تعمل
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 (Easton & Van Laar, 2012)مدى واسى م  العوامل المرتبطة بالعمل والموظف. وقد أشار 
( WRQoLفي مقيا  ) 11إلى البحوث اإلضافية التي أجريت ةلى المقيا  فتم تعديل الفقرات الد 

والذي  (WRQoL2)نتج المقيا  الحالي و  1021فقرة إضافية منذ ةام  (21)األصلي لتشمل 
( فقرة كما ا  للمقيا  ةامل نفسي اجتماةي فرةي سابى وهو ارتباط الموظف 19كو  م  )يت

Employee Engagement (EEN)   وا  المقيا  أصبح أكير شموال بعد إضافة المقيا .
الفرةي هذا وقد أصبح للمقيا  أهمية في إدارة المنظمة المعاصرة  والحقاا تم اختصار بعض فقرات 

 ( فقرة.11المقيا  الى )

 (Rahman, et. al., 2017)نموذج  .9

 بقا  ومت يرات نتائجها  ميل نية العملتثسي  ةالقة بي  أبعاد جودة الحياة  يو يعتزم الباح
ديد تحو  ياإلطار المفاهيم (21)يوضح الشكل و . بصورة شاملة التمتى بالحياة التنظيميةو  الموظفي 

جودة ( لفرز أبعاد EFAتحليل ةامل االستكشاف )تم استخدام   اذ حجم التثييرات بي  المت يرات
 بالموظفي  االحتفاظ استراتيجية ةلى متباينة تثييرات أنتجت األبعاد هذه أ  أظهرواو  .حياة العمل

 مساهمات و المشرف يقدهر مدى أي إلى الموظفي  آرا  إلى يشير اإلشرافي البعد .التنظيمية والحياة
 البقا  نية لىة رئيسياا  م شراا   وصفب اإلشرافي الدةم مفهوم ةلى راا كبي اا اهتمام وهناك الموظفي  

 الحدود يعبر مورد اا أيض وهو تقديم  يتم قيم تنظيمي موردك العمل مرونة بعدوُقدم  .منظمة في
 تنظيمية تائجن تحقي  في يسهمو  والعمل األسرة لمجاالت المترابطة العملية في فيها النظر تم التي
 القضايا يرأك أحد التعويض يعد. دورا  العمل والحد الوظيفي والرضا والت ي  اإلنتاجية ميل قيمة
 ةالقات تظهر نافىالم تجاه قفاوالمو  األجر ورضا األجور أ و  ةليها والحفاظ المواه  بجذ  أهمية
 فيها لةم ة  للباحيي  المتصورة المنظمة وجاذبية دورا  العمل ونوايا العمل ة  الت ي ب هامة

 .الوظيفي واألدا  التنظيمية المواطنة وسلوكيات
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 (31الشكل )

 لجودة حياة العمل (Rahman, et. al., 2017)نموذج 

Source: M. M., Rahman  & M., Abdul & N. A., Ali & M. J, Uddin & M. 

S., Rahman, 2017, Employees’ Retention Strategy on Quality of Work Life 

(QWL) Dimensions of Private Commercial Banks in Bangladesh, Social 

Sciences & Humanities, 25 (2), P. 651. 

 (Afroz, 2017) نموذج .6

إلى  (1002)ةام  تم مراجعة المقاالت المنشورة المتخصصة بجودة حياة العمل للمدة بي 
( ةامل لجودة حياة العمل نتيجة مراجعة هذه 19  وتم تحديد )بطريقة منهجية( 1029)ةام 

 الممارسات التنظيمية

 هيكلية الرواتب

 نظام المكافآت

 الدفع واألداء

 األمان الوظيفي

 عبء العمل

 ساعات العمل

 مرونة ساعات العمل

 التدريب على التكيف

 البيئة المادية

 الفوائد المقدمة

 عمل مثير لالهتمام

 االتصال بالمشرف

 تقدير العمل

 خطة الدعم الوظيفي

 العالقة مع المشرف

 العالقة مع أقرانهم

 سياسة المغادرة

 نظام تسوية التظلم

 جودة حياة العمل

 النتائج ابعاد جودة حياة العمل

 بعد االشراف

 بعد الصيانة

 بعد المرونة

 بعد االما 

 بعد التعويضات

 النية للبقا 

  ةبالحيا التمتى
 التنظيمية
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لقد أسفر   " لبنا  إطار ةمل مفاهيميParetoتطبي  أداة الجودة "تحليل  المقاالت  وتم استخدم
وهي: التعويض المناس  والعادل  فرصة جودة حياة العمل ةامالا رئيسياا لد (21)تحليل ة  تحديد ال
لنمو  ظروف ةمل آمنة  مساحة العمل والحياة الكاملة  التكامل االجتماةي  اإلشراف  قدرات ا

ةلى التحكم  رالتقدم البشري  الدستورية  المكافثة واالةتراف  األم  الوظيفي  االستقاللية و تم العيو 
 (.24لجودة حياة العمل الشكل )والمشاركة في صنى القرار والتواصل لتكو  ةوامل مهمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(09)لشكل ا  

لجودة حياة العمل ( Afroz, 2017) نموذج 

Source: Afroz, Saman, 2017, Quality of Work Life: A Conceptual Model, 

Advances in Economics and Business Management (AEBM), Krishi 

Sanskriti Publications, Vol. 4, Iss. 8, October-December, P. 573. 

  

 تعويضات عادلة وكافية

 فرص النمو

 ظروف العمل الصحية واالمنة

 التكامل االجتماعي والتماسك

 العمل ومجال الحياة الكلي

 االشراف

 قدرات تقدم الموظفين

 العدالة الدستورية واإلنصاف

 المكافأة والتمييز

 األمان الوظيفي

 والسيطرةالحكم الذاتي 

 المشاركة في اتخاذ القرار

 االتصاالت

 جودة حياة العمل
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 العمل حياة جودةات كونثانياا: م

جودة حياة العمل وف  آرا  مجموةة م  الباحيي  قام الباحث بعمل جدول يضم مكونات 
 (WRQoL2)  1 بالعمل المرتبطة الحياة جودة نموذج(  واةتمد الباحث مكونات 1الملح  )

(Geldenhuys, 2017, 16-17 )(Jack, 2016, 23-25)   لجودة حياة العمل  وذلك ألسبا
 اآلتية:

آرا  الباحيي  مما صع  ةلى لوجود تعدد وتشع  في مكونات جودة حياة العمل وف   .2
الباحث اختيار مكونات جودة حياة العمل وصعوبة تحديد المقيا  الدقي  لها  فضالا 

 (.2ة  قيام الباحث بتوحيد المكونات المتشابهة الملح  )
 تواف  النموذج الذي تم اختياره مى ابعاد دراستنا. .1
 يمتاز بالحداية. (WRQoL2)نموذج  .1
 وهو قابل للتطوير ومتاح لجميى الباحيي . (WRQoL)نموذج مطور ة  نموذج  .4
 يمتاز بالشمولية اذ يحتوي ةلى سبعة مكونات. .1
 يمتاز بالوضوح مقارنة ب يره م  النماذج. .9
 تم استخدام النموذج في أكير م  بحث ةلمي ورسالة ماجستير. .9
 ( س االا.11تطوير المقيا  الخاص بالنموذج اذ يضم المقيا  ) .2
 القطاع التربوي والمدار .تم تطبيق  في  .7

ةبر ياليددة أبعدداد هي العمددل  (WRQoL2)تتقدداطى العوامددل الفرةيددة السددددددددددددددبعددة في نموذج 
 والمنزل والموظف وفيما يثتي شرح لمكونات النموذج: 

 General Well-being (GWB)العامة  اولا: الرفاهية

 م  بكل الحياة ة  والرضا السعادة حول العامة الموظفي  مشاةر (GWB) مكو  ُيقيم
 ويرتبط العامة  البدنية والصحة النفسية الصحة حول (GWB) مكو  محوريتو . والعمل المنزل
 العمل في وظفمال أدا  ةلى النفسي الرفاه ي ير أ  يمك . اذ العامة الصحة مقايي ب كبيراا  ارتباطاا 
 جيد شكلب للعمل رغبة أكير يكونو  فقد بالرضا  موظفو ال يشعر ةندماو . لألسوأ أو لألفضل

 ض المر  أو القل  أو بالضعف الموظفو  يشعر ةندما ذلك ومى. العمل م  بالمزيد واالستمتاع
 حتملالم فم  المنزل  في الصعوبات م  أو ةملهم م  كانت األسبا  تنبى إذا ةما النظر ب ض
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 وم  يم  العمل في أدائهم يتثير أ  يمك   الموظفي  صحة تثيرت ةندماو  .اا بسل ةملهم يتثير أ 
 يحتاج لعملا في موظفي لل العام إ  الرفاه القول يمك و . النفسية بالراحة إحساسهم ا  يقل يمك 
 ية العامة للموظفي الرفاه بالمحافظة ةلى االهتمام إيال  مى إيجابية  معالجة إلى
(Easton & Van Laar, 2018, 16.) 

 ةدم (2): باآلتي المهنية الرفاهية( الى جوان  Fernandes, et. al., 2017, 4وأشار )
 ةلى القدرة (4) الشخصية انتحال ةدم (1) المهنية والكفا ة والطموح االستقاللية (1) اإلرها 
 ويعده  لعاطفيةا للعالقة وسيلة أن  ةلى يفسر الوظيفي الرضا أ  إلى أخرى دراسات تشير  و التركيز
 Worrall) دراسة فيو  .العمل مكا  في والعالقة الذات وتحقي  التنظيمي بااللتزام صلة ذا جانباا 

& Cooper, 2012)  سب ب ينخفض الوظيفي الرضا أ  بينت المملكة المتحدة في أجريتوالتي 
 موظفي ال رفاه درجة م  التحق  الضروري م   لذلك نتيجة. الراحةعدم ب والشعور الصحة تدهور

 .العمل في الحياة جودة لضما  كوسيلة لذاتهم واحترامهم

 ةام بشكل رتبطي الوظيفي التحكم ميل العمل في الموارد أ  (Ali, 2011, 105) كشفتو 
 ميل لوظائفا تطلباتم فإ  ذلك  فضالا ة . بالوظيفة المتعلقة والمواقف والصحة بالسالمة اا إيجابي
 الموارد ميل يفةبالوظ المتعلقة والمواقف يةالرفاه ةلى التثييرات نف  لها وتنوةها الوظائف تعقيد
 ت ومعرف موظفال مهارات باستخدام تسمحو  موظفال قدرات في تفرط ال أنها طالما العمل في

 مى نوةهاوت الوظائف تعقيد م  إيجابية ةالقات ة  اإلبالغ تم. و التعلم تعزيز م  يمو  وقدرات 
. ةام بشكل ملالع في باإلجهاد المتعلقة األدبيات م  كل في والوظيفة بالرفاهية المرتبطة المواقف
 اإليجابية مواقفوال الجيدة والصحة بالرفاهيةفي العمل  والتنوع والتعقيد السيطرة ترتبط في حي 
 لض وطاتا تميل ةام بشكلو . العمل في الض وطات ةلى ينطب  العك  فإ  بالوظيفة  المتعلقة
 لمرتبطةا المواقف ةلى اا سلب وت ير والصحة يةالرفاه ضعف ميل المزم  لاجهاد محتمالا  مصدراا 

 بمرور لعاطفيا وااللتزام الوظيفي الرضا م  الموظفو  يقلل قد الميال سبيل ةلىو  .اا أيض بالوظيفة
 .الوظيفة ترك في النوايا بدورهم ويعززو  الوقت 

كمددا ا  المنظمددات أنتجددت منددافى كييرة للبشددددددددددددددريددة فحيدداتنددا اليوم تتمحور حول المنظمددات اذ 
تسدديطر هذه المنظمات ةلى الموارد واليروة التي تشددكل حياتنا. ولجودة حياة العمل أير كبير ةلى 
الرفاهية العامة وا  هذا التثيير معقد جداا ولك  يمك  القول ا  ةناصددددددددر الرفاهية تشددددددددمل جوان  
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  ;Beheshtifar & Nazarian, 2013)نية ونفسددددددددددددددية واجتماةية. لقد أظهرت دراسددددددددددددددات بد

Dollard, et. al., 2012)  با  تثييرات الصددحة الناتجة ة  المهنة والتي تنعك  ةلى الموظف
قد تشددددمل المشدددداكل الصددددحية البدنية والمشدددداكل الصددددحية النفسددددية والعالقات الشددددخصددددية المتوترة: 

(Jack, 2016, 36-37) 

م في د تسدددههناك الكيير م  العوامل في جودة حياة العمل التي ق :لبدنيةاالمشــاكل الصــحية  .0
 ومنها:  موظفالبدنية لل تعزيز الصحة والسالمة

كفاية االجور الستدامة مستوى معاشي مقبول اجتماةيا يتميل في توفر )المسك  والملب   -
 والطعام والدوا  والخ( للموظف وألسرت  وم  يعيلهم.

 رتباط المدفوةات والعالوات والزيادات والمكافآت والترقيات باألدا . ا -

 الضما  الوظيفي يتميل باستمرار دخل الوظيفة.  -

 وجود نظام مكافآت ةادل.  -

 حمل العمل وساةات العمل معقولة.  -

 توفر مرونة في جدول العمل وساةات ةمل مرنة.  -

 توفر محيط آم  ومريح وايجابي للصحة.  -

 ا  تكو  ض وطات العمل ضم  الحد المعقول.  -

 تقليل مخاطر المرض أو اإلصابات والمخاطر الصحية االخرى الى أدنى حد.  -

 توفير استراحات ةمل معقولة ومدفوةة األجور.  -

وقاةات للتماري  الرياضدية في موقى العمل فضالا ة  توفير مراكز تيقيف  تتوفير منشدث -
 في الصحة واللياقة والت ذية وأسلو  الحياة الصحي وتقديم الفحوصات الطبية الدورية. 

  تقديم األدوية والعناية الصحية المجانية أو المدةومة للموظفي  وم  يعيلونهم. -
الصددحة النفسددية االكتئا  أو القل  أو السددلبية أو  قد تشددمل مشدداكلمشــاكل الصــحة النفســية.  .1

ا  الحالة النفسددددددددددددددية للموظف لها و   العدوانية أو الضددددددددددددددجر أو فقدا  تقدير الذات أو التركيز
نفسدددية م  متطلبات تحقي  السدددالمة الو بالتثكيد تثيير معنوي ةلى حيات  المهنية والشددخصدددية. 

  الضددد وطات واإلجهاد والتوتر والقل  م ال  وجود مكا  ةمل يحق  رضدددا العمل وا  يكو  خ
 والضجر واإلحباط والوحدة واإلقصا . 

 كل موظف يمضدي الكيير م  وقت  في العمل لذا م  المهم ا  الشخصية المتوترة.العالقات  .1
ا  تشددجى بيئة العمل وتدةم وحتى تكافئ الموظف في  تكو  ةالقت  مى زمالئ  جيدة وينب ي

حقيقية واهتمام مى الزمال  وجميى الموظفي  الذي  يتعامل  تطوير واسددددددددددددددتددامدة ةالقات محبة
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معهم داخدددل وخدددارج موقى العمدددل بحيدددث يشددددددددددددددعر الموظف بدددالقبول واالنتمدددا  في مجموةدددة 
 اجتماةية أكبر. 

ونح  نشددددددددير الى مكو  الرفاهية العامة الى مسددددددددتوى السددددددددعادة الذي يبني  الموظف خالل العمل 
 دنية والنفسية ومدى تثيير العمل ةليها.وحيات  المنزلية ومستوى صحت  الب

 

 Home-Work Interface (HWI)األسرة -العمل بين واجهةثانياا: ال

 دراكإ ومدى األسرية والحياة العمل بي  بالتواز  المتعلقة المشكالت( HWI) مكو  يعالج
 واألسرة  العمل بي  الصراع باسم أيضاا  إلي  يشارو . ما موظفل األسرية الحياة لدةم العمل صاح 
 مدى سرةواأل لالعم بي  التواز  قيميُ و  .والعملاألسرة  متطلبات بي  التواز  تحقي  أهمية ويتناول
 التصور ذاه يعك  أ  يمك و . يعملو  وكيف وأي  متى ةلى السيطرة لديهم بث  الموظفي  شعور

 بادلةالمت المنفعة لصالحو  األجر  ةمدفوة العمل وخارج داخل مستوفاة حياة لدي  بثن  موظفلل
 جاهت موظفال بالتزامات الكافي االهتمام إ  ةدم القول يمك و  .والمجتمى األةمال وقطاع موظفلل

 تواز ال تحقي  في الفشل اذ ا  .الطويل المدى ةلى جيد بشكل العمل صاح  يخدم ل  المنزل
 م  يأ في ما أفضل ةلى الحصول ةلى الموظف قدرة يهدد سوفواألسرة  العمل متطلبات بي 

 نشاطب واألسرة العمل بي  التواز  مراقبة إلى بحاجة العمل وصاح  موظفال م  كلو  .المجالي 
جرا  مستمر  وبشكل  لمرونةا إلى حاجة هناك تكو  ما غالباا و . المطلو  النحو ةلى التعديالت وا 

 الحلول تحديد تعزز ةملية قيود ضم  وسطية وحلول مناقشة إجرا  مى الجانبي   كال م 
(Easton & Van Laar, 2018, 17.) 

تتميل  ةاألسري هناك وسائل ةدة تساةد ادارة المنظمة ةلى تحقي  التواز  بي  العمل والحياةو 
 (20  1009باآلتي: )العنزي والفضل  

يجاد الحلول المساندة:  .2 وتتميل في مساةدة إدارة المنظمة لجميى الموظفي  لمواجهة المشكالت وا 
 سبة لها.المنا

المرونة: وتتميل في مقدرة ادارة المنظمة ةلى التكيف للمواقف واألزمات التي تواج  المنظمة  .1
 والموظفي .

 التواصل المتبادل: وتتميل في االتصال بي  اإلدارة والموظفي  حول مطالبهم. .1
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 الوسائل: تتميل في الوسائل التي تحق  التواصل الفاةل بي  اإلدارة والموظفي . .4
 العمل: تشكيل فري  ةمل متكامل يعمل ةلى تحقي  اهداف العمل الجماةي في المنظمة.فر   .1
 التنظيمي. لتزاماال ةحق  االستجابة اإليجابية لادارة تحفيز للموظفي  وتنميتالموقف اإليجابي:  .9

ميل للموظفي  ستحصل المنظمة ةلى نتائج تت األسريةوةند تحقي  التواز  بي  العمل والحياة 
م  و  تنظيمي أكير وتقليص أيام ال يا  التزاماالجهاد الوظيفي وزيادة الدافعية وضما  بخفض 

 زيادة اإلنتاجية. يم

 لموظفي ل بالنسبة األقل ةلى مهمة األسرة وأدوار العمل بي  الجمى نحو ةنظمالم يقافة تعدو 
 ةاطفية موارد للموظف الداةمة العمل بيئة توفرو . واألسرة العمل بي  التواز  ة  يبحيو  الذي 

 يجمعو  لذي ا الموظفي  تجاه تفاهم موقف المنظمات لدى يكو  ةندماو   واالةتراف والمشورة الفهمك
 إذا الوظيفية الفرص بشث  الموظفو  يقل  ال (سرةلآل المستجيبة اليقافة) واألسرة العمل أدوار بي 
 .(Mejbel, et. al., 2013, 400)األسرية  المس وليات بسب  ةملهم ساةات م  قللوا

 تزامواالل الوظيفي بالرضا مرتبط واألسرة العمل بي  التيسير أ  (Ali, 2011, 105) وأوضح
 خيارات ميل) اةوالحي العمل برامج دراسات في المتوافقة غير النتائج فإ  م  يمو   العاطفي التنظيمي

 مى واف تت ةبني استخدام تستدةي( المرنة العمل ساةات وترتيبات جزئي بدوام والعمل المرنة العمل
 والساةات لبديوالت الزمني الجدولو  الفعلي والوضى المفضل الوضى بي  التواف  تدر  التيو  العمل

 .عملبال المتعلقة والمواقف األسرية والحياة العمل بي  للتواز  الحيوية السواب  بوصفها

 متطلبات بي  موظفال يختبره الذي التواز  بثن  األسرية والحياة العمل بي  التواز  ُيعرهفو 
 مستوفاة سريةأ حياة في لالنخراط الكافي الوقت بتوفير يتعل  فيما خاصة  سريةاال والحياة العمل

Fulfilling Home Life  والحياة العمل بي  التواز العمل. اذ ا   خلاتد م  ومخاوف انقطاع دو 
 اليها ينظر ا  ينب ي الشخصية والحياة األجر المدفوع العمل أ  فكرة ةلى قائم" مفهوم هو األسرية
 أ  ليحتم في حي . "كاملةال حياةلل ةناصر متممة كونها م  أكير متنافسة أولويات انها ةلى
 التباي  برزي الدليل أ  إال الموظفي   لجميى اهتمام موضى األسرية والحياة العمل بي  التواز  يكو 

 يثوحد مهيم  موضوع هناك. و الديموغرافية االختالفات م  ومجموةة لموظفي ا بي  الملحوظ
 تكنولوجيا تثييرب يتعل  األسرية والحياة العمل بي  التواز  حول المعاصرة النظر وجهات بي  اا نسبي

مكانية بعد ة  والوصول المحمول الهاتف  لعملا بي  التاريخية الحدود طم  إلى ذلك ي دي أ  وا 



010 

 

 الخط ارباك خالل م  األسرة-العمل تعارض م  تزيد الناتجة التي تثييراتوالاألسرية   والحياة
 لعملا فرص انخفاض بسب  جودة حياة العمل انخفاض وفي  العمل ومكا األسرة  بي  الفاصل
 الذاتي الحكم يف وزيادة   والمنافى المتحققة تتميل بتقليص وقت العملاالجتماةي والتفاةل الجماةي
 .(Blackford, 2015, 56) والسيطرة

العمل  اتمتطلب بمشكالت تحقي  التواز  بي  األسرة-العمل بي  واجهةالونح  نشير الى مكو  
 التي تواج  الموظف ومدى الدةم المقدم م  المنظمة للت ل  ةلى هذه المشكالت. واألسرة

 

 Job-Career Satisfaction (JCS)ثالثاا: الرضا الوظيفي والمهني 

 لأفضللموظفي   العمل مكا  بها يوفرالتي  لدرجةا( JCS) مهنيوال الوظيفي الرضا يميل
 الذات ترامواح باإلنجاز  الشعور: ميل بالرضا يشعرو  تجعلهم التي األشيا - العمل في األشيا 
 الرضا ادأبع م  يتكو  األبعاد ينائي مفهوم هو الوظيفي الرضا أ و . اإلمكانات وتحقي  العالي

  موظفلل يةالفرد الخصائص ةلى الداخلي الرضا يعتمد اذ  )الظرفية( والخارجية )الفعلية( الداخلية
 فعلياا  موظفال ي دي  الذي العمل أو المشرفي   مى العالقات أو المبادرة  استخدام ةلى القدرة ميل

 (الوظيفي  اواألم والترقية األجورك) البيئة ةلى ويعتمد ظرفي أن  ةلى الخارجي الرضا إلى وينظر
(Easton & Van Laar, 2018, 18.) 

 مىو    األدا يمتقي ة  ينتج الذي موظفال ةمل تجاه إيجابي شعور هو الوظيفي الرضاو 
 ت ير تيال العوامل م  العديد   وهناكممتعة وظيفت  أ  يشعر أ  للموظف يمك  الوظيفي الرضا

 فس  ن بالعمل متعلقة ةوامل هناك ولك   ةامل االجور فقط لي  للموظف  الوظيفي الرضا في
 الم شرات ويمك  اإلشارة الى .واللوائح العمل  وظروف العليا  اإلدارة مى الموظف ةالقات ميل

( (Closon, et. al., 2015 أجراها التي األبحاث إلى الوظيفي الرضا لقيا  المستخدمة والعناصر
 االرض تثيير ويالحظ. واإلشراف الزمال   مى العمل وةالقات العمل  وبيئة  ذات  العمل ميل

 أكير سيكو و   للمنظمة كبير وال  ولدي  إنتاجية  أكير هو بالعمل اا مقتنع الموظف كا  إذا الوظيفي
 (.Fatmasari, et. al., 2018, 110) ةمنظمال أهداف تحقي  في مشاركة
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 اتومت ير  العمل مت يرات مستوى ة  راضو  وظفو الم يكو  ةندما تزداد العمل حياة جودة  إ
 ي الموظف أ و . العمل حياة جودةو  الوظيفي الرضا بي  كبيرة ةالقة هناك أ ووجد   العمل غير
  ة رضا أقل كانوا لموظفي ا ا  السب  في ذلك وكا  منخفضة جودة حياة ةمل لديهم الذي 

 .(Mejbel, et. al., 2013, 400) اإلداري والدةم الوظيفية والترقية والمزايا األجور

 الناحية م  المقبول غير م  وأ  جودة حياة العمل  م  اا مهم اا جز  الوظيفي الرضاوةده 
 الرضاب الذات تحقي  إلى الحاجة دو  جودة حياة ةمل مرتفعة هناك يكو  أ  نتخيل أ  النفسية

 ضاالر  ةدم م  معينة درجة أ  تتميل في الوظيفي لرضاا حدود ا  أخرى  ناحية م و  .ما حد إلى
 ذلك   ة فضالا   اا قدم المضي ةلى وتحريضهم أهدافهم تحقي  ةلىموظفي  ال لتحفيز ضرورية

 رتتثي أ  المرجح فم  الرضا  م  حالة إلى موظفي ال جميى وصل إذا تنظيمية  نظر وجهة م 
 لكذ حتى اا ةموم المستخدم النموذج أ  حقيقة ا  عك ال ةلىو  .تحس ت ا  م  أكير اإلنتاجية
 مستوى دديح الرضا ةدم أو بالرضا الشعور بث  االدةا  إلى يستند جودة حياة العمل لتحديد الحي 

 الرضا يي مقا في التباي  نصف م  يقر  ما تفسير يمك  أن  أكد رأي   لدةمو . جودة حياة العمل
 ةلى حثباال هذا أكد  فضالا ة  ذلك. البيئية الظروف م  نسبياا  محدود ةدد طري  ة  الوظيفي

 ييراتللت  حساسية ةدم م  ةلي  يترت  وما الرضا مفهوم قيا  في زمني منظور أي وجود ةدم
  ة فصل  يمك  ال بنا  هو الوظيفي الرضا أ  موظف  وأضافال أو الوظيفة أو المنظمة داخل

 جودة حياة العمللد نتيجة ولي  سبباا  هةده  وينب ي جودة حياة العمل
(2006, 5-6 Martel & Dupuis,). 

  وا  لحاليةا ةمل  بثدوار يتعل  فيما موظفلل العام التصور بثن  الوظيفي الرضا ووصف
 تجاه في موظال وموقف ةاطفية استجابة ةلى ينطوي متنوةة وأن  بعوامل يتثير الوظيفي الرضا

 وهناك .ةمختلف أبعاد ةلى ينطوي معقد مفهوم هو الوظيفي الرضا أ  هو العام اإلجماع  و وظائفهم
 ظروف  المزايا االةتراف  الترقيات  األجر  العمل : وهي الوظيفي بالرضا تتعل  جوان  تسعة

دارة العمل  زمال  اإلشراف  العمل   يري   الذي الحاسم العامل أ  ذلك م  استنتج وقد .ةمنظمال وا 
 اتالدراس م  العديد هناك كانت الحي   ذلك منذو .  موقف الواقى في هو موظفال إنتاجية ةلى
 ةمالا  بحي  ده يع الذي  Elton Mayo أجراها التي تلك م  واحدة  موظفي لل الوظيفي الرضا حول
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 موظفال حياة جودةو  بالتحفيز يتعل  فيما اإلنساني السلوك مجال في اا رائد
(Nekouei, et. al., 2014, 218). 

 خارج اةالحي ةلى وكذلك للموظفي  الوظيفي الرضا ةلى العمل حياة جودة ت ير أ  يمك و 
ذاو . الفراغ ووقت االجتماةية والحياة األسرية الحياة ميل العمل بيئة  الموظفي  ال مط تلبية يتم لم ا 
 .ورضاهم ئهموأدا هميترفاه ةلى سلبية ةواق  إلى ي دي قد مما ض وطلل فسيتعرضو  العمل  في
 ل يا وا الشكاوى م  الحد إلى ي دي العمل حياة جودة برنامج تنفيذ أ  الدراسات بعض أظهرتو 

 والرضا القرار صنى في المشاركة وزيادة الموظفي   بي  اإليجابي الموقف وتحسي  الوظيفي 
 حسي ت ةلى اتنظمالم يساةد حسبا ال في الموظفي  مطال  أخذ فإ  أخرى  ناحية م   و الوظيفي
 ةاملو  التنظيمي لألدا  حيوي ةامل هي العمل حياة جودة أ و  .الطويل المدى ةلى الكفا ة وزيادة

 باستخدام ممطالبه تحقي  خالل م  يتحق  الموظفي  رضا أ و . العمل في الموظفي  لتحفيز لاةف
 (.Anbari, et. al., 2014, 155) العمل مكا  أنشطة في المشاركة ونتائج واألنشطة الموارد

 تعةالمم العاطفية الحالة" بثن  الوظيفي الرضا ُيعرهف (Blackford, 2015, 60) لد وفقاا و 
  تعريف   وتم"ةيالوظيف قيمال تحقي  تسهيل أو تحقي  أنها ةلى موظفال وظيفة تقييم ة  الناتجة

 المس وليةو  واإلنجاز االةتراف ميل الموظفو  يواجه  الذي العمل في الجوهرية" العوامل ثن  تلكب
 لمكوناتا بي  الرئيسي الفر  وا . "الوظيفة ومعنى المحسنة والكفا ة الشخصي والنمو والتقدم

 التحديو  الموظف  لدى التحكم/ القرار اتخاذ بدرجة تعل ت   االولىالخارجية والمكونات الجوهرية
 األشيا  تلكب مرتبطة واليانية  المنظمة داخل والوظائف المهارات استخدام وفرصة العمل يميل  الذي
 خارجة تكو  التي السنوية اإلجازة واستحقاقات والعالوات باألجور يتعل  فيما المنظمة تقدمها التي
 ستويي  م ةلى يعمل الوظيفي الرضا أ نفس . و  العمل في المباشرة وتجربت  الموظف ارادة ة 

 ضيفت الوظيفة بث  والشعور  ب  واالستمتاع الموظف بعمل  القيام خالل م  المكتس  الرضا
اة جودة حي م  أخرى بجوان  يتثير أ  يمك  الوظيفي الرضا أ  ةلى ةام اتفا  هناك  و قيمة
 ارتباط الموظف و  الذاتي الحكمو  والتطوير التدري  فرصو  الترقية فرصالفعلية و  تآمكافكال العمل
 تعزيز  لذلك ونتيجة  الموظف كفا ة زيادة ةلى القدرة لديها جودة حياة العمل م  الجوان  هذه كل

 تمكي  وكذلك األوسى التنظيمية األهداف إلى ةملهم يضيفها التي القيمة ة  الموظف تصورات
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 رضاال ة  الموظف تصورات يعزز أ  المحتمل م  ذلك كل المتق   بعمل  االةتزاز م  الموظف
 .وظيفت  أدا  خالل م  المكتس 

ونح  نشير الى مكو  الرضا الوظيفي والمهني بان  شعور الموظف اإليجابي وموقف  تجاه وظيفت  
 والناتج م  ةوامل وظيفية داخلية تميل جوهر الوظيفة وةوامل خارجية وظيفية بيئية.

 

 Control at Work (CAW) رابعاا: التحكم بالعمل

 هيعده  ما ممارسة بإمكان  أن  الموظف ب  يشعر الذي المستوى (CAW) مكو  يعك 
 بما العمل   جوان بمختلف بالتحكم المفهوم هذا يرتبط قدو   ةملهم بيئة في مناس  تحكم مستوى

 إيجابية ةالقة وجود توضيح تمو . ةليهم ت ير التي القرار صنى ةملية في المساهمة فرصة ذلك في
 بصحة بقوة ملالع في بالسيطرة أكبر شعور ويرتبط الوظيفي  والرضا الشخصي التحكم بي  مهمة

 (.Easton & Van Laar, 2018, 20) ورفاههم الموظفي 

نموذج و  Job Demand-Control( JDC) الوظائف متطلبات في التحكم نماذج تشكلو 
 أكيرJob Demand-Control-Support (JDCS)  الدةم في التحكم- الوظيفة م  اتطلبمتال

ية والرفاه عملوال الصحة خصائص بي  العالقات وتفسير لفهم واسى نطا  ةلى اا استخدام النظريات
 .(Antúnez, et. al., 2018, 1االجهاد المهني )وتهيم  هذه النماذج ةلى ادبيات 

-Job Demand الوظائف متطلبات في لتحكم"ا( (Karasek, 1979 نموذج طور

Control (JDC)" توترال فرضية" ةلى النموذج هذاويعتمد . العمل مكا  في التحكم مفهوم 
hypothesis strain "التي لوظائفا في توقعها ينب ي السلبية الصحية النتائج أ  إلى شيرالتي ت 

حرية ل ةالمختلف واألشكال المطال  م  كل بث  يجادل. التحكم وضعف متطلباتال بارتفاع زتمتا
لشكل التوتر ا م  أةلى مستويات إلى  ديت أ  يمك  موظفال قبل م  القرار اتخاذ التصرف في

 قد ملالع في ضارة صحية نتائج م  يعانو  الذي  الموظفي  أ  إلى هذا الشكل يشيرو  .(21)
-isoايزو  التوتر فرضية" باسم هذا إلى ويشار بالوظيفة  مرتبطاا  ضعيفاا  دةماا  أيضاا  يواجهو 

strain hypothesis"  وأصبح النموذج(Job Demand-Control-Support model) (نموذج 
 في ترابطةم ده تع والدةم والسيطرة ل الط فإ   م  يمو (. الدةم في التحكم- الوظيفة م  اتطلبمتال

 الصحة تحسي  يمكنها المنظماتبا   Karasek نتائج أظهرت  و العمل في الموظفي  رفاهية تحديد
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 م  العمل ض ط م  المنظمات تقلل أ  يمك  الميال سبيل ةلى. باإلنتاجية التضحية دو  العقلية
 هيكلها  ييرت للمنظمات يمك و   الفعلي العمل ة   تقليل دو   الموظفي  بالعمل تحكم زيادة خالل

  اإلنتاجية خفض دو  للموظفي  العقلية الصحة وحماية الموظفي  إجهاد لتقليل اإلداري
(Easton & Van Laar, 2018, 20). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (09الشكل )
 (Karasek, 1979)لـ  JDC الوظائف متطلبات في التحكمنموذج 

Source: Derdoef, Margot Van & Maes, Stan, 1999, The Job Demand-

Control(-Support) Model and psychological well-being : a review of 20 

years of empirical research, Work & Stress, Vol. 13, No. 2, P. 88. 

 
  فإ  الموظفي  الذي  يعملو  في وظيفة JDCفي نموذج  Strain لفرضية اإلجهاد اا قوفو 

تنص و منخفض( يعانو  م  أدنى مستويات الرفاهية. تحكم  -طلبات ةاليةمتةالية الض ط )
لية العاةلى أ  التحكم يمك  أ  يخفف م  اآليار السلبية للمطال   Bufferالتخفيف فرضية 

الموسى  تتنبث فرضية األيزو  JDCSةند ترجمة هذه الفرضيات إلى نموذج و . يةةلى الرفاه
 -ةالية )متطلبات iso-strainاالجهاد ايزو في وظيفة  موظفي بالنتائج األكير سلبية بي  ال

ةلى  Bufferالتخفيف   في حي  تنص الفرضية (دةم اجتماةي منخفض  -تحكم منخفض
ةلى و . ةيةلى الرفاه شديدالتثيير السلبي للض ط ال يخفف م تماةي يمك  أ  أ  الدةم االج

إال أ  دةم التثيير   strain و iso-strainقدم دةماا كبيراا لفرضيات ت ياتالرغم م  أ  األدب
يفة جوان  التحكم في الوظ اذ ا . اا اتساقالمعتدل للتحكم في الوظيفة والدةم االجتماةي أقل 

طلبات تمالتي تخفف م  تثيير ال فقط التي تتواف  مى المتطلبات المحددة لوظيفة معينة هي

 توتر منخفض

 غير فاعل

 فاعل

 مرتفعتوتر 

 المتطلبات

 مرتفع

 منخفض

 التحكم

 التعلم منخفض مرتفع

 التوتر
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يبدو أ  مجموةات سكانية فرةية معينة أكير ةرضة  ذلك  فضالا ة . يةالعالية ةلى الرفاه
 لييستفيد آخرو  أكير م  التحكم العا في حي   strain (iso)لاجهاد العالي 

(Doef & Maes, 1999, 87) . 
اهتمام العديد م  الباحيي  بالعالقة بي  ةوامل الخطورة المرتبطة بظروف العمل وبي  ا  

ظهور العديد م  االضطرابات الجسدية والنفسية ومنهم نموذج االجهاد في العمل لد 
(Karasek, 1979)    (99  1021والذي يعتمد ةلى يالية أس  تترابط فيما بينها: )الزرو 

كيرة متطلبات العمل المتميلة في ض ط اةبا  العمل لكيرة ساةات العمل وتنوع المهام مى  .2
 ض ط الوقت.

ضعف او غيا  االستقاللية في اتخاذ القرار والمبادرة ألخذ المس ولية بشث  تنفيذ مهمة  .1
 و  التنفيذ.معينة او ت يير أسل

 ضعف او غيا  الدةم االجتماةي داخل المنظمة سوا  م  قبل اإلدارة او الموظفي . .1

 كفا ة ادةزي إلى يترجم موظفي لل المتكاملة الصحة لتحسي  جهد كل أ  في   شك ال ماو 
 تبرز التي والعقلية الجسدية الصحة ةلى األكبر المخاطر أ  م  JDCS نموذج يحذرو   العمل
 يخضعو  الذي  أولئك أي  (iso-strain) الض ط ةالية وظيفة م  يعانو  الذي  موظفي ال بي 

 رضيةف) المنخفض االجتماةي دةموال ضعيف قرار أو تحكم سيا  في المرتفعة العمل لطلبات
 في محدودة  زالت ال الياليي التفاةلي التثيير لهذا التجريبية األدلة فإ  ذلك  ومى(. متساوية ض ط
 الوظائف مختلف بي  العمل وظروف خصائص حيث م  متنوةة مجموةة خالل م  األول المقام
 أ  ينب ي JDCS نموذج الختبار المستخدمة العينات أ  إلى  باحيي ال م  العديد يشير. والمه 
 عرضت بمستوى يتعل  فيما متجانسة غير أنها م  الرغم ةلىو  اإلمكا   قدر متجانسة تكو 

 ذات مه  في بحث إجرا  إلى الحاجة إلى الظرف هذا يشيرو . العمل بيئة لمت يرات موظفي ال
 ميلت ولك  الض ط  م  الدرجة لنف  المه  جميى تخضى ال  فضالا ة  ذلك. ممايلة خصائص

 ةرضة يرأك الوظائف تلك في موظفي ال تجعل التي الشروط بعض بي  الجمى إلى المه  بعض
 .(Antúnez, et. al., 2018, 2) والعقلية الجسدية صحتهم حيث م  للخطر

 لموظفي ا سيطرة درجة بان  Autonomyاو االستقاللية بالعمل  الذاتي الحكم تعريف تمو 
 بإدارة تعل ي فيما المتاح االختيار مقدار ةلى اا أيض ويعتمد ةملهم  ويوم ةملهم تنظيم كيفية ةلى
 بطارت قد موظفال هاينم معينة ةمل بيئة ةلى الفعل وردود التصور  وا .العمل وة   الوقت
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 بهذه يمان إ كا  لو حتى البيئة  تلك ةلى السيطرة يستطيى أن  موظفال ب  يشعر الذي بالقدر
 مى باشرم بشكل وكذلك ويقت  الموظف بمشاركة الذاتي الحكم رتبطوي .محل  غير في السيطرة
 العمل بي  التعارض م  يقلل العمل ساةات مدار ةلى الذاتي الحكم أ  تبي . و الوظيفي الرضا

 االلتزامب لالرتباط اا دةم الحديية الدراسات وجدت فقد  التنظيمي االلتزام ويعزز  الحياة األسريةو 
 .(Blackford, 2015, 47) التنظيمي

ونح  نشير الى مكو  التحكم بالعمل الى إمكانية الموظف لممارسة مستوى تحكم مناس  في بيئة 
 اسهام  في صنى القرارات المتعلقة بالعمل.ةمل  ومدى 

 

 Working Conditions (WCS) ظروف العملخامساا: 

 حيث ( WRQoL2) نموذج ضم  (JCS) بد النظرية الناحية م  (WCS) مكو  يرتبط
 يا األش - العمل في األشيا  أفضل موظفلل العمل مكا  بها يوفر التي الدرجة (JCS) يعك 
 حي  في راف واالةت والترقية األهداف  الشخصية  التنمية تحقي ك بالرضا يشعرو  تجعلهم التي
 لباتبالمتط العمل مكا  بها يفي التي الدرجة يعك اذ  ذلك م  النقيض ةلى (WCS) مكو  أ 

 (WCS) جوان  أ  حي  في. ماديةال ةملهم بيئة ة  رضاهم ةدم سيما وال  موظفلل األساسية
 التي الدرجة يقيم (JCS) مكو  فإ  العمل  في المحتمل الرضا ةدم لمواجهة معالجة إلى تحتاج
  م مجموةة أظهرتو  .العمل مكا  في الرضا لتجربة الفرصة موظفلل العمل مكا  بها يوفر
 أقساط انخفاض ذلك في بما المهنية  والسالمة الصحة تدخالت ة  ئتنش أ  يمك  التي الفوائد
 مرضية ال األجور تكاليف وانخفاض الموظفي   دورا  معدل انخفاض الت ي ؛ وتقليل التثمي 
 الستيمارا وفرص األرباح انخفاض ينتج أ  يمك و . الوظيفي الرضا وتحسي  اإلنتاج وتحسي 

 اآلمنة غير أو السيئة العمل ظروف بسب  ضرورية غير تكاليف ة  ةنظمللم المنخفضة
(Easton & Van Laar, 2018, 21). 

دفى مقابل العمل اإلضافي  الالظروف المادية وساةات العمل ك (WCS)مكو  ي طي و 
   م م  أجل تعديل ظروف العملو والمواقف التي تقلل م  خطر الحوادث والمشاكل الصحية. 

وضا .   ميل التلوث البصري والضفي مهام  موظفالضروري تقليل الجوان  التي يمك  أ  تضر ال
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تم و  .ةوبيئة مادية آمنة وصحي  تم تنظيمها كساةات ةمل معقولة بصحة بيئة العمل وفيما يتعل 
خصية ة الش  ومعدات الوقايفي ساةات العمل األسبوةية  وة   العمل  والتع  اا تصنيفها الحق

ية م  ساةات العمل األسبوة ظروف العملتم ت يير و . اتوالجماةية  والصحة وتكنولوجيا العملي
  وتكنولوجيا العمليات إلى استخدام لعمل إلى كمية العملل  وة   اإلى كمية ساةات العم

  ومعدات الحماية الشخصية لوجيا واآلالت والمعدات في العمل  والصحة إلى ظروف العملالتكنو 
 تع بال تم استبدال في مكا  العمل واإلرها   الموظفي حماية و والجماةية إلى معدات السالمة 

(Fernandes, et. al., 2017, 4). 

  رضر ال تتضم ببيئة العمل الخارجية التي يعمل فيها الموظفو  و  تعل  ظروف العملت
 أ . و جسدياا وةقلياا  -كبير  ة   ةمل صراةاتال  جوال  همالاإل  صوتال  التاكد  ةدم خطرال
 لرضاا أ  "المزدوج العامل نظرية" وافترضت "العمل ة  الرضا ةدم تحفز المعاكسة العمل ظروف"

 ةدم أو غيا  م  يثتي الوظيفي الرضا أ  حي  في الجوهرية  العوامل م  اا أساس مستمد الوظيفي
 ادإسن إلى يميلو  سوف الموظفي  أ  كما .واألجر العمل ظروف ميل الخارجية  العوامل كفاية
 .(Blackford, 2015, 50) وغيرها البيئة إلى سيئال دا األو   ألدائهم جيدة نتائج

مكو  مهم لجودة حياة العمل  المهنية السالمة أ  (Mejbel, et. al., 2013, 400) كدوأ
 وايتعرض أال ينب ي موظفي ال أ  المجتمعات في واسى نطا  ةلى المقبول م و  في المنظمة 

 واإلجرا ات التشريعات أدتولقد . صحتهم ةلى ضارة أو خطرة تكو او اةمال  جسدية لظروف
 .المرضية العمل ظروف مستويات في مستمر ارتفاع إلى العمل  حاصا واهتمام النقابية

تعمل   ا ا  أهمية مكو  ظروف العمل تتجسد بسالمة المناخ التنظيمي للمنظمة  وينب يو 
المنظمة ةلى إيجاد بيئة ةمل صحية وامنة لتعطي اليقة بالمنظمة والعمل بدو  الخوف م  اضرار 

 (.92  1009اإلصابة اينا  العمل )العنزي والفضل  

يواج  الموظفي  خطر متميل ببيئة العمل المعاصر ولهذا فا  العمل المجهد يكو  ضاراا و 
بصحة الموظف وهذا ي دي الى كآبة نفسية وشكاوى صحية  وت ير ظروف العمل المادية م  
تهوية واضا ة ورطوبة وحرارة وضوضا  ةلى درجة تقبل الموظف لبيئة ةمل   لذلك فا  الظروف 

 (.14  1027ت دي الى رضا الموظفي  ة  بيئة ةملهم )ةبد العالي  البيئية الجيدة 
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 المتعلقة والمواقف يةوالرفاه العمل ظروف ة  (Grebner, et. al., 2003) دراسة وبينت
 (191)و االتصال مراكز وكال  م ( 114) والتي شملت  االتصال مركز وكال  بي  بالوظيفة
 تنوع/  عقيدوت الوظيفة في التحكم انخفاض ة   األمد طويل تدري  مى تقليدية وظائف في اا موظف
 تركيزال ومتطلبات الوقت ض ط كا  ذلك ومى  االتصال وكال  بي  العالي اليقي  وةدم المهام

 .(Ali, 2011, 105) االتصال ةوامل في أقل العمل وانقطاع

 شكلب االكتئا  أةراض معدالت بارتفاع أيضاا  السيئة الجسدية العمل ظروف ارتبطتو 
 األجور ده تع ال ماةند سيما الو  المرض  بسب  المتزايد  يا الو  واإلرها   الموظفي   لدى ملحوظ
 التقليدية آليارا ةلى المنشورة النتائج معظم تركزو . المعاكسة العمل لظروف الكفاية في  بما ةمعوض
 م  بدالا  واألدا   الخطث معدالت ةلى وتثييرها (الحراري واإلجهاد الضوضا ك) والسالمة للصحة
 الوظيفي االرض معدالت ارتفاع أ  م  الرغم ةلى  بجودة حياة العمل المرتبطة النتائج ةلى التركيز

 إلى المةوالس بالصحة المتعلقة مداخلال تدةو. األما  مناخ ة  إيجابية أكير بمفاهيم ارتبطت قد
شراكهم العمل بيئة في المخاطر تحديد في الموظفي  إشراك  نهج وهو الممكنة  الحلول إيجاد في وا 
 واالجتماةي يالنفس الرضا ةدم بمخاطر يتعل  وفيما البدني العمل بيئة ةلى أيضاا  تطبيق  يمك 
  .(Blackford, 2015, 51) ومشاركت  الموظف ارتباط خالل م 

ونح  نشير الى مكو  ظروف العمل بان  مستوى المتطلبات األساسية للموظف الذي تقدم  بيئة 
 العمل في المنظمة التي تمكن  م  أدا  ةمل  وتحق  ل  السالمة المهنية.

 

 Stress at Work( SAW) العملسادساا: ضغط 

 أو مفرطة ض وط م  يعاني أن  موظفال يتصور مدى أي إلى( SAWيشير مكو  )
 يرو   الذي الموظفي  أ  ةلى دليل هناكو . العمل في اإلجهاد م  لها مبرر ال بمستويات يشعر

 يمك و  .الوظيفي الرضا م  أةلى مستويات ة  اإلبالغ إلى يميلو  معقولة  بالعمل مطالبهم أ 
 أو طالمفر  الض ط ةلى موظف أي لدى سلبي فعل رد أي حيث م  أفضل بشكل الض وط ر ية

 ةلى عتمدت للتوتر ما موظف تجربة أ  فكرة ةلى التعريف هذا يعتمد. ل  يتعرض الذي الطل 
 التعريفات حدأ يقترح. ةلي  الت ل  ةلى قادر أن  يعتقد كا  إذا وما الموقف حول الفردية التصورات
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 تطلباتم تتناس  ال ةندما تحدث ضارة وةاطفية جسدية استجابة هو الوظيفة ض ط أ  البديلة
 .(Easton & Van Laar, 2018, 22) احتياجات  أو موارده أو الموظف قدرات مى العمل

. ملالع مكا  في أةلى إنتاجية مستويات مى عاليةالعمل ال حياة جودة وربطت األدبيات
 ومراقبة الوظائف طلبات ذلك في بما  العمل ض ط ي دي  الذي للدور متزايد اهتمام إيال  تم لذلك 

 وةدم يفيالوظ والتوتر المجموةة داخل والصراع التنظيمية والعدالة الوظيفي األم  وانعدام الوظائف
 ت ير عواملب ذلك ربط تم المقابل  في. العمل دويروت التوظيف  ومستوى المكافآت  بي  التواز 

 يف كبيرة خسائر إلى وي دي العمل أدا  ضعف إلى ي دي مما األر  ك الحياة جودة ةلى اا سلب
 ابينه م  العوامل  م  واسعة مجموةة خالل م  العمل حياة جودة ضبط تم. اتنظمللم اإلنتاجية
 موارد ايةكف وكذلك العمل  مكا  في والرفاهية الصحية والظروف واالجتماةية النفسية المعايير
 اةتبارات لىة بنا ا  إنشا ها تم التي واللوائح السياسات اقترحتو . المقدمة التحتية والبنى العمل

 والرضا االلتزامو  اليقة ميل  شخصية لمكونات اا نظر  اإلنتاجية في اا كبير  اا تحسين الفردية الموظفي 
 .(Leitão, et. al., 2019, 5) والتحكم

هم التي ل الموظفي  وبيئة ةملإلى حالة نفسية سلبية تنشث ة  تفاة عملال ض وطشير وت
األساسي  ة. كا  التركيزأنها تتجاوز قدراتهم ومواردهم  مما يزةج سالمتهم العقلية والبدني يدركو 
وطات الض و  المهني ةلى العالقة بي  الض وطات والتوتر وآليات المواجهة.  الض ط لدراسات
stress للتوتر هي الظروف البيئية التي تيير استجابة ةاطفية؛ strain  هي االستجابة الفردية و

 بي  للتوتر األساسية المصادر إ . هو الجهد الفردي لتقليل التوتر coping للض وط. والتكيف
 المت يرة  المس وليات مى والتعامل المهام  إلنجاز والموارد الوقت كفاية ةدم هي الموظفي 
 فايةك وةدم القرار  وصنى التخطيط في المشاركة وةدم المتعارضة  األسرةو  العمل ومتطلبات
 لمرتبطةا العوامل" ةلى وركز المهنة ةبر بالعمل المرتبط وا  والض ط. الموظفي  ونقص األجور 
 اليقافة" و "العمل في العالقات" و" الوظيفي التطوير" و" المنظمة في الدور" و" الجوهرية بالوظيفة
 وظفمال ل  يتعرض الذي الض ط مقدار أ  البحث حددو  .للتوتر كمصادر" والمناخ التنظيمية

 آلياتو  واألسرة العمل في يتلقاه الذي الدةم ومقدار العمل  ض وط ووجود العمل  نوع ةلى يعتمد
 . (Nayak, 2016, 72)الض ط  مى التعامل

( ترتبط مى مكو  WRQoL2هناك مخاطر تنتج ة  فقدا  ضدما  العمل في نموذج )و 
(SAW)   وأيضددددددداا مى نقص التطلعات إلى الترقية وةدم وضدددددددوح أو ةدم ةدالة نظام تقييم األدا

  الم شدددرات ومفهذه المسدددائل ت ير في كيفية نظر الموظف إلى وظيفت  ومسدددتوى رضددداه المهني. 
 (Jack, 2016, 40) المهمة لهذه المخاطر:
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 العمل وسرعة العمل:  عبء .0

المخاطر المرتبطة بالض وطات وهي تشمل كيرة  ا  ة   العمل وسدرةة العمل م  م شدرات
العمدل أو قلتد  أو العمدل تحدت ضدددددددددددددد ط الوقدت وهدذه المخداطر ترتبط بدالرفداهية العامة في نموذج 

WRQoL2 اذ ا  ةددم القددرة ةلى التعدامدل مى حمل العمل وسددددددددددددددرةة العمل ي ير سددددددددددددددلباا ةلى .
 الرفاهية التي تتثير وت ير في العمل. 

د في العمددل ةلى أنهددا حدداالت بيئيددة أو أحددداث ربمددا تكو  قددادرة ةلى وتعرف ةوامددل اإلجهددا
توليد نوع م  الض وطات. وا  ض وطات العمل تنتج ة  التفاةل بي  الموظف وظروف ةمل   
وظروف العمدل المولددة للضدددددددددددددد وطدات مرتبطة بالمخاطر النفسددددددددددددددية واالجتماةية وهي تتميل في 

بات العمل السريى أو ض وط الوقت ونقص السيطرة ةلى متطلبات العمل العالية أو الرتيبة ومتطل
 ة   العمل وةمليات العمل. 

 محتوى الوظيفة ومواردها  .1

ا  االسدددددبا  التي ت دي إلى هذه المخاطر المرتبطة بالضددددد وطات تتراوح ما بي  كو  المهام 
ف يقيم ةامل ظرو و رتيبة وغير محفزة وةديمة المعنى أو مهام غير مرضددددددددددددية ت دي إلى تجنبها. 

مدى رضددددددددددا الموظفي  بالموارد األسدددددددددداسددددددددددية المتوفرة لهم وظروف ةملهم  WRQoL2العمل في 
واألم  الضدددروري للقيام بالعمل بفاةلية فعدم الرضدددا بظروف العمل البدنية ميل الصدددحة وسدددالمة 

ا  يالعمل والنظافة قد يكو  ل  تثيير سددددددلبي ةلى جودة حياة العمل للموظف. يمك  اسددددددتخدام مق
 مويو  لقيا  ذلك وهو ةدد اإلصابات المهنية وحوادث الوفاة التي حديت في مكا  العمل.

ونح  نشدددير الى مكو  االجهاد الوظيفي بان  اسدددتجابة ةاطفية وجسددددية ضدددارة تحدث ةندما تزيد 
 متطلبات الوظيفة الى مستوى يفو  قدرات الموظف.

 
  Employee Engagement (EEN) موظفارتباط السابعاا: 

 موظفي تسخيرالى ارتباط الموظف بان   (Armstrong & Taylor, 2014, 194) اشار
 أدا  أينا  اا فيوةاط اا ومعرفي مادياا  أنفسهم ة  ويعبهرو  و يوظف وبالترابط  ةملهم أدوار إلى المنظمة

  هم.أدوار 
 الذهنية الحالة إلى الموظف ارتباط (Agyemang & Ofei, 2013, 20)فيما أشار 

 أنفسهم استيمارو  أنفسهم ة  للتعبير الموظفي  تدفى والتي بالعمل  المرتبطة والعاطفية اإليجابية
 .دورهم أدا  في وجسدياا  ومعرفياا  ةاطفياا 

 اتخاذ يف والمشاركة باالستماع الموظفي  شعور مدى أنها ةلى الموظف ارتباط تعريف تمو 
 وأشار الى تسا ل تمحور  "األةمال لنجاح ساسياأل محركال" ثن وب  ةملهم منظمة داخل القرارات
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 الموظف طارتبا اذ ا   العمل أدا  جوان  مختلف في ارتباط الموظف تثيير بكيفية يتعل  ماحول 
 اتخاذ/ اكلالمش حل فيتسهم  المشاركة ا  ةلى التثكيد تم وقد التنظيمي  األدا  بتحسي  مرتبط

 Harter, et. al., 2002)؛Bates, 2004 )باحيي  ال م  ةدد قبل م  والتش يلية اإلدارية القرارات
ورضا  ال و  ذلك في بما  للمنظمة إيجابية نتائج تحقي  في أهميتها منهم الكييرو  ادةى حيث

 دةا فقد ظفي  لمو ا لالرتباط ةلى المحتملة بالمزايا يتعل  فيماو  .المنتج بجودة يتعل  ماو  زبائ ال
 الشكاوى و  والحوادث المرض غيا  م  للحد ةاةلف كوسيلة القرار صنى في المشاركة إلى الباحيو 
  .لوظيفيا والرضا الوظيفية المشاركة وتعزيز اإلرها  م  الحدو  تصورالم التنظيمي الدةم وزيادة

 العمل بيئة ةلى بالسيطرة الموظف إحسا  تعزيز م  اا واحد اا جانب القرار صنى فيتشارك ال ميلوي
 وازنةم ةلى الموظف سيطرة تعزيز إلى اا أيض المشاركة هذه ت دي أ  المحتمل وم  ب   الخاصة
 .(Blackford, 2015, 52) العمل ة  ة إدار  كيفية تشكيل في إشراك  خالل م  وظيفت  متطلبات

بان  ةملية مساهمة تستيمر طاقات الموظفي  وال اية م   موظفال رتباطيعرف االو 
 اا تحفير  اا م أكير ه مرتبطي تصميمها لتشجيى الموظفي  ةلى االلتزام والوال  للمنظمة  وا  الموظفي  ال

تجاه انجاز األهداف المنظمية  ويتمتعو  بانسجام تاماا بي  أهدافهم واهداف المنظمة  ومستعدو  
 (.19  1027وا  كانت مشاةرهم سلبية تجاه المنظمة )حجي ومحمد  للبقا  بالمنظمة حتى 

 اراتالقر  واتخاذ عملياتال في والمشاركة المعلومات مشاركة إلى الموظف ارتباط شيروي
 ستقالليةاال بعض بممارسة للموظفي  يسمحو . محتملة وبدائل جديدة أفكار إلنتاج المشكالت وحل
 شاركي ةندماو . في  يعملو  الذي السيا  في القرار صنى ةمليات في والمشاركة مهامهم في

 واألدا  التنافسية زةالمي وزيادة االستباقية في التثيير ةلى القدرة مله يكو  القرار  صنى في الموظفو 
 ةلى رةبالسيط يتمتعو  ةندما ي موظفلل جودة حياة العمل تسهل المشاركة أ  يمك و . العمل في

 لىة الالزمة المكافثة ويتلقو  والمشرفي   الزمال  م  االجتماةي الدةم ويتلقو  العمل ة  
 همةم هذه المشاركة ممارسة ده تعو  المنظمة  داخل ونزاهة باحترام معهم التعامل ويتم مساهماتهم

 لموظفي ل العالي لتزامالوا الموظفي  مشاركة بي  ةالقة وجودو . القدرات وتحسي  لاةالف للتكامل
 مشاركة ي ب العالقة في توسط المتصور التنظيمي الدةم أ و . التنظيمي واألدا  الوظيفي والرضا

 .(OSIBANJO, et. al., 2019, 422) تنظيميال لتزامالوا الموظفي 

 ةية اجتما مجموةة في ارتباط الموظفي  يعك  الذي االجتماةي الدةم وتمت اإلشارة الى
 توفير يف اا مهم اا دور  اا أيض التحتية البنى وت دي وظيفي ال األدا  في الحياة جودةل مهم كم شر
 المناط  يف خضرا ال مروجال توفير أ و . العمل حياة تحسي  جودة م  يمو  العمل مكا  في الرفاهية
 النشاطو  للموظفي  االجتماةي التفاةل م  يزيد مما العمل  مكا  في الحياة جودة يعزز الحضرية
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 أمراا  الداةمي  في والمشر  الكافي واالةتراف التعاونية القرارات اتخاذ ده يعو . بالطبيعة وةالقتهم البدني
 المواتية اتوالعالق الوظيفي األدا  ةلى المناسبة الفعل ردود مى  جودة حياة العملل بالنسبة أساسياا 

 أبعد لىإ وهناك م  يشير جودة حياة العمل  ةلى مباشراا  تثييراا  لهم إ  ُيقال الذي  المشرفي  مى
 جودة حياة العمل في ةنصر أهم هو اإلشرافي السلوك أ  كشفيو  ذلك م 

(Leitão, et. al., 2019, 6). 

 لتطويرو   نيوالتفا الحما  يطوره إيجابي تحفيزي أن  ةلى الموظف ارتباط تفسير يمك و 
. والموظف دارةاإل بي  االتجاه ينائية ةالقة وجود يلزم ة نظمم أي في ارتباط الموظفي  ةلى والحفاظ

 (.Fatmasari, et. al., 2018, 110) :الموظفي  رتباطال أبعاد يالية هناك أ و 

 في الرغبةو  العمل  في العقلي التحمل ةلى والقدرة الطاقة م  ةالية بمستويات تميزي النشاط .2
 الد و . في العمل الجهد استيمار

 المعرفي  بعدال فقط يشمل ال التفاني. والتحدي والفخر واإللهام بالحما  يتميز الذي التفاني .1
 .العاطفي البعد أيضاا  يشمل ولك 

 الوقت يمر حيث العمل  في كبيرة ومتعة التركيز م  ةالية بدرجة يتميز الذي االستيعا  .1
 .العمل ة  االنفصال في صعوبة ما موظف ويواج  بسرةة

وتعزز مستويات ارتباط الموظفي  م  أدا  العمل أو المهمة وسلوك المواطنة التنظيمية 
واإلنتاجية وخدمة الزبو  وربحية المنظمة فالموظف المرتبط بالمنظمة يكو  أكير تمسكاا 
 بمنظمت  ولدي  ميوالا أقل لم ادرتها  وا  متطلبات ارتباط الموظفي  تتميل باآلتي: 

(Jack, 2016, 41).   
مسدددددددددددددتويات ةالية م  مواطنة . 4اإلخالص. . 1التقييم الذاتي الداخلي. . 1االسدددددددددددددتيعا . . 2

 ربط األهداف الفردية الى االهداف التنظيمية. . 9المشاركة في ةمل في  معنى. . 1المنظمة. 

 التواز  بي  العمل والحياة. . 20النشاط. . 7تقار  القيم. . 2الدةم التنظيمي المدرك.  .9

 
تقييم الموظف للمنظمدددة التي يعمدددل فيهدددا ونح  نشددددددددددددددير الى مكو  ارتبددداط الموظف بمقددددار 

 .وشعور الموظف حول قيام  بعمل 
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 الفصل الرابع

 االلتزام التنظيمي

 تمهيد

 ينظريات ومداخل االلتزام التنظيموأبرز  االلتزام التنظيمييعرض الفصل الحالي ماهية 
االلتزام التنظيمي ومكوناته، كما يتناول بناء االلتزام التنظيمي والعالقة بين ابعاد وبعض نماذج 

 الدراسة.

 

 تناول الفصل الحالي المباحث اآلتية:و 

 المبحث األول: مفهوم واهمية االلتزام التنظيمي

 المبحث الثاني: نظريات ومداخل االلتزام التنظيمي 

  المبحث الثالث: بناء االلتزام التنظيمي

 مكوناتهو  االلتزام التنظيمي نماذجالمبحث الرابع: 

 المبحث الخامس: العالقة بين ابعاد الدراسة
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 المبحث االول

 م التنظيميمفهوم واهمية االلتزا 

 
 اواًل: مفهوم االلتزام التنظيمي

 (.11االلتزام التنظيمي وفق التسلسل الزمني من خالل الجدول ) تعاريفيمكن عرض أبرز 
 

 ( 44الجدول )

 االلتزام التنظيمي تعاريف

 

 المفهوم الباحث

(Meyer & Allen,1991, 67)  لة على قرار مواصهو حالة نفسية ُتميز عالقة الموظف بالمنظمة ولها آثار
 العضوية في المنظمة.

(Allen & Meyer, 1996, 252) 

 

 من تجعل الروابط وهذه ومنظماتهم الموظفين بين والعاطفية المعرفية الروابط
 طوعًا. منظماتهم مغادرة األفراد على الصعب

(Meyer &Herscovitch, 2001, 

301) 
 يرتبط ما عادةو  الهدف أو غايةبال أنفسهم لربط الموظفين به يشعر الذي الحافز

 . السلوك هذا تشكيل في تساعد التي العقلية بالتصرفات

 .درجة اندماج الموظف بالمنظمة واهتمامه باالستمرار فيها (512، 4002جرينبرج و بارون، )

(Mullins, 2005 , 901) الوظيفي  تضمينبال اإلحساس ذلك في بالمنظمة بماموظف لل النفسي االرتباط
 ".المنظمة بقيم واإليمان والوالء

للمنظمة التي تظهر بثالث صور وهي:  موظفان االلتزام يعبر عن مواالة ال (65، 4002)العنزي وصالح، 
التطابق بين قيم الموظفين واهداف المنظمة واالندماج في النشاط الذي يزاوله 

 الموظف والوالء من خالل مودة الموظفين وتشبثهم بالمنظمة.
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(Luthans, 2011, 146) 

 
 اللهاخ من عبر مستمرة عملية وهو لمؤسستهم الموظفين والء يعكس موقف

 .يتهاورفاه المستمر ونجاحها بالمنظمة اهتمامهم عن التنظيميون المشاركون

(Armstrong & Taylor, 2014, 

185) 

 

 والتعلق ،(الوالء) المنظمة مع التطابق: الموظف في تعكس األبعاد متعددة بنية
 جهدال) المنظمة عن نيابة جهد لبذل والرغبة ،(البقاء في نيةال) بالمنظمة
 (.التقديري

(Little, 2017, 16) مع المنظمة" "الرابطة النفسية للموظف. 

(Maiocco, 2017, 11)  ة المرتبطة لتكلفيتم النظر إليه من خالل عدسة او التعلق العاطفي،  مقياسأنه
حساس الموظفبمغادرة المنظمة،  مرتبط بالتعهد المتصور بالبقاء في ال وا 

 المنظمة.

(Robbins & Judge, 2018, 50) الحفاظ يف رغبيو  وأهدافها معينة منظمة مع الموظف بها تطابقي التي الدرجة 
 .المنظمة في عضويته على

(Kinicki & Fugate, 2018, 

56) 
 .رأكث أو واحد بهدف الصلة ذي العمل بمسار موظفال او تُقيد تربط قوة

(Ake, 2019, 22) 

 

 السعي يف الجهد لبذل منظمته، في لبقاءل الموظف تدفع التي القوى مجموع
 نريد لنايجع ما هو بمعنى. المنظمة ومبادئ قيم مع والتوافق هاأهداف لتحقيق
 لوظيفةا في أكثر بجد نعمل أن نريد السبب ولهذا لعمل،مبكرًا في ا الظهور

 فاعلة )وسيلية( محفزات من القوى هذه تتألفو . منظمتنا مع نبقى وأن
 مميزة قوىك توجد وال متبادلة بالضرورة ليست الدافعة القوى وهذه عاطفية،و 

 .موظفال داخل

(Berjaoui & Akkary, 2019, 

3) 
تم تعريف االلتزام التنظيمي باستخدام ثالثة مفاهيم رئيسية؛ التماثل 

identification  والتضمينinvolvement  والوالءloyalty اذ يصف ،
التماثل إيمان الموظفين برؤية المنظمة ورسالتها وقيمها، ويعكس التضمين 
ظهار التفاني في تحقيق أهداف المنظمة،  استعدادهم لبذل جهد إضافي وا 
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 من اعداد الباحث باالعتماد على المصادر أعاله. المصدر:

 ان نؤشر أبرز محاور المفهوم بانه: ( لمفهوم االلتزام التنظيمي يمكن11من خالل الجدول )

 .هو حالة نفسية .1
 والنفسية للموظفين. والعاطفية المعرفية الروابطيشير الى  .4
 تماثل اهداف الموظف مع األهداف المنظمية واالندماج والتعلق. .3
 .العمل بمسار الموظف تربط او تُقيد قوة .2

ي تنشأ التشبث العاطفي والمادي والقيمي التحالة الى مفهوم االلتزام التنظيمي بانه  ويشير الباحث
 .وايمانهم بقيم المنظمة المنظمةالموظفين عند تماثل أهدافهم مع اهداف  لدى

 

 أهمية االلتزام التنظيميثانيًا: 

 يأخذ ،ذلك من بدالً و  ،المنظمة وأهداف بقيم أفرادها يلتزم عندما جيداً  أداءً  المنظمات تؤدي
 الحد فقط نموظفيال يضع ،من ثمو  منخفضة، االلتزام مستويات تكون عندما ضعيفاً  منعطفاً  األداء
 .(Ake, 2019, 22) العمل على للحفاظ المطلوب األدنى

نه مفهوم و  ،فيها تضمينمع المنظمة وال موظفال تماثليمثل االلتزام قوة و  ورًا مهمًا د ادىا 
قيق أقصى قدر "لتح هاسياسات إدارة الموارد البشرية تم تصميم وان ،في فلسفة إدارة الموارد البشرية

ويصف الوالء رغبتهم في االستمرار في خدمة المنظمة، ويتم تحقيق التزام 
 فين مرتبة عالية في هذه المكونات الثالثة. عاٍل عندما يحتل الموظ

(Colquitt, et. al., 2019, 62)  الرغبة من جانب الموظف في البقاء عضوًا في المنظمة، ويؤثر االلتزام
التنظيمي فيما إذا كان الموظف يبقى عضوًا في المنظمة )يتم االحتفاظ به( 

 أو يغادر لمتابعة وظيفة أخرى )يتحول او ينقلب(.

(Scandura, 2019, 189) عم العالقة لمواصلة والميل بمنظمتهم الموظف عالقة تصف نفسية حالة 
 .أهدافهاو  المنظمة بقيم تماثله بسبب بالمنظمة الموظف يربط وهو ،المنظمة
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دارة إااللتزام في مفهوم كما ان من التكامل التنظيمي والتزام الموظفين والمرونة وجودة العمل". 
فضل ألنه "ال يمكن أن يؤدي فقط إلى مزيد من الوالء واألداء األ اً رئيسي الموارد البشرية باعتباره ُبعداً 

 تحسين أنلموظف"، و لـ الذاتية والهوية النفس تضمين كرامةو إلى تقدير الذات  اً أيض، ولكن ةنظمللم
 ،وظفينالم إدارة على السيطرة نحو الموجه التقليدي المدخل عن المنظمة ابتعاد إلى سيؤدي األداء
 النهج ذاه االستعاضة عن اقترحو  ،الكفاءة وتحقيق الرقابة وممارسة النظام ارساء على يعتمد والذي

  – اً إبداع رواألكث - أفضل بشكل االستجابة من الموظفين تمكن أن شأنها من التزام باستراتيجية
 يرغ كضرورة وتعامل ، بدقة محددة وظائف في وتوضع ،بأحكام اإلدارةليس كما تتحكم فيهم 

 لمساهمةا على تشجيعهم يتمو  أوسع، مسؤوليات منحهم يتم عندما ذلك من بدالً  ولكن بها، مرغوب
 .(Armstrong & Taylor, 2014, 185) عملهم عن الرضا تحقيق في والمساعدة

 عاطفية جابةاست ولكن المنظمة تتوقعه ما فهم أو اعتراف مجرد الحقيقي االلتزام يتطلب الو 
جزية م تعد لم الخبرة أو الطويلة الخدمة أو الوالء أن للموظفين بدا إذا. الموظفين من وسلوكية
 أقلوهم  اةالحي قيد على بقوا الذين المنظمة أعضاء على اً سلبي اً تأثير  لذلك يكون فقد ،للمنظمة
 تقديره تم دق بالمنظمة الموظفين التزام" أنو . بالمنظمة االلتزام من عالٍ  مستوىليكون لديهم  احتماالً 

". لموسةم حتأصبالتي  الهندسة وأعاده الحجم لتقليص الوالء تكاليفنمط  إلى ويعود طويلة ةمد منذ
 بين منو  ".المستمر والتغيير للتكيف حيوي أمر وااللتزام الثقة وبناء المنظمة روح فهم" إنكما 

 ظفينالمو  شعور مدى هو ودوافع عالية، معنوياتو  سليم تنظيمي مناخ في همتس التي العوامل
 ضاًل عن انف .العمل أداء مستوى على كبير تأثير التزامهم لمدى سيكونو  المنظمةتجاه بااللتزام 
دارة تنظيم أساليب في الهام التغيير  مكان في زامااللت إلى التنظيمية ةرقابال من يكونس العمل وا 
 االلتزام يجيةاسترات سياسات جميع عليه تقوم الذي األساس ان إلى جيد بشكل ةاالدل وتستند ،العمل
                   "األداء تحسين إلى سيؤدي الموظف التزام استقطاب بأن االعتقاد" مركزها في إدارية فلسفة هي

(Mullins, 2005 , 903). 

 عرضة أقل هم بالمنظمة اً التزام األكثر الموظفون (Scandura, 2019, 189)وترى 
 المتدنية لالعم وجودة جدًا، الطويلة االستراحة فتراتك) التنظيمي او التباين االنحرافب لالنخراط

 (.األقران عن النميمةك) الشخصي واالنحراف (عمداً 
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االلتزام التنظيمي كمتنبئ بالتغيب واألداء  (Berjaoui & Akkary, 2019, 3) ووصف
ودوران العمل. ويرتبط ارتباطًا عكسيًا بالرغبة في العثور على عروض عمل بديلة والنية بترك 

 بما في ذلك الرضا الوظيفي.الوظيفة الحالية، ويؤدي إلى نتائج تنظيمية أكثر إيجابية، 

 عضواً  ليظ أن ويود وأهدافها معينة منظمة مع تنظيمي التزام لديه الذي الموظف ويتوافق
 يكونو  .لموظفينا اللتزام" الذهبي المعيار" بقيمها واإليمان بالمنظمة العاطفي التشبث يعتبرو . فيها

 ألن ينراض غير كانوا لو حتى العمل من نسحاباال في لالنخراط عرضة أقل الملتزمون الموظفون
 عملهم، نع حالياً  راضين غير الموظفون كان إذا حتىو  .التعلق أو التنظيمي بالوالء شعور لديهم
 يكفي بما ملتزمين كانوا إذا للمنظمة تضحيات لتقديم استعداد على فإنهم

(Robbins & Judge, 2018, 50). 

 (Kinicki & Fugate, 2018, 56) :نتيجتين لعرض الملتزمون الموظفون يميلو 

 .المنظمة مع عملهم استمرار احتمال .1
 .التنظيمية والقرارات األهداف متابعة نحو أكبر تحفيز .4

ويختلف سلوك الموظفين الذين يقوى لديهم االلتزام التنظيمي عن غيرهم من الموظفين ويتضح ذلك 
 (512، 4002جرينبرج و بارون، )من خالل اآلتي: 

الضئيل لترك الموظف الملتزم للعمل: فالموظفين الذين يقوى لديهم االلتزام االحتمال  .1
 التنظيمي أقل احتمااًل لترك العمل او الغياب، بمعنى انهم أكثر استقرارًا في العمل.

ستمرار الرغبة في اال فضالً عنالموظف الملتزم أكثر رغبة في التضحية من اجل المنظمة:  .4
بالمنظمة فان الموظف الذي يقوى لديه االلتزام التنظيمي يكون أكثر استعدادًا للتضحية 

 من اجل بقاء المنظمة واستمرارها.

يقودون األنظمة  تضم موظفينألن المنظمات  االلتزام التنظيمي اهمية من المهم فهمو 
ن و  ،والعمليات  لمصلحة متوظيفهالتنظيمية وعزمهم على البقاء و  مع القيم الموظفينهؤالء  مواءمةا 
يعد هذا األمر أكثر أهمية في صناعة و طوياًل لضمان بقاء المنظمة.  شوطاً  يستغرق المنظمة

لك، طرح ذ فضاًل عن. زبائنالخدمات، حيث يكون الموظفون هم وجه المنتج الذي يتم تقديمه لل
ثل: مي والمواقف والنتائج التنظيمية الهامة األخرى مالعديد من الباحثين روابط بين االلتزام التنظي



411 

 

المواقف  قد ال تنعكسو علية. ا، األداء والف، المشاركة، الرضا الوظيفيالعمل ، دورانغياب الموظفين
 ، ولكن حتى تصرف موظف واحد قد يعطيما صناعيةة لمنظمالسلبية هذه في المنتج النهائي من 

في العالم الحديث  خاصة،. اتة موجهة نحو الخدممنظمتداعيات خطيرة ل نشئوي اً دائم انطباعاً 
 .(Ake, 2019, 30) ومشاركات الفيديو على وسائل التواصل االجتماعي زبائنلمراجعات ال

 االلتزام وملمفه المفترضة هي العالقة اإلدارة تهتم بها أن ينبغي التي الهامة الجوانب أحد
 لمغادرة والنية واالنحراف العمل، عن التغيب مثل العمل مكان في السلبية المواقف مع التنظيمي
. العمل مكان يف بالتغيب للتنبؤ بسهولة استخدامها يمكن التنظيمي االلتزام مستويات أنو  ،المنظمة
 يزعمون اكم العمل، مكان في واالنحراف التنظيمي االلتزام بين مهمة ولكنها سلبية عالقة وهناك

 المقبوليةو  ،التنظيمي واالنحراف ضمير الموظف بين العالقات في يتوسط التنظيمي االلتزام أن
 إيجابية واقفم فقط يعرضوا لن الملتزمين األفراد أن إلى المواقف هذه تشيرو . الشخصي واالنحراف

السلبية  يةالشخص سمات تأهيل إعادة أو تخفيف في دوراً  ؤديي االلتزام هذا ولكن العمل، بيئة في
 ونية لمعياريوا العاطفي االلتزام بين إيجابية عالقات الى توصلال تم ذلك، فضاًل عن. للموظفين
 (.(Guay, et. al., 2015, 3 العمل في البقاء في الموظف

االلتزام التنظيمي عامل حاسم في بقاء ونمو المنظمات لما يقدمه من فوائد مهمة  ويمكن القول ان
تتمثل بتقليص نسب دوران العمل وبناء السلوك االيجابي للموظفين تجاه المنظمة وخفض نوايا 
مغادرة الموظفين للمنظمة مما يزيد من التحفيز واالنسيابية بالعمل وتحقيق االستقرار في أداء 

 ألعمالهم وهذا يسهم في تحسين األداء المنظمي بشكل عام. الموظفين 
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ثانيالمبحث ال  

 نظريات ومداخل االلتزام التنظيمي

 

 نظريات االلتزام التنظيمياواًل: 

 (Becker, 1960)الرهان الجانبي  نظرية .4

كلمـا خســــــــــــــر بمغـادرتهـا لـذا يزداد االلتزام  أكبروترى بـأنـه كلمـا كـان رهـان المرء في المنظمـة 
االلتزام دالة للمكافآت والكلف المرتبطة بالبقاء في المنظمة ومن هذه العوامل تقدم  د  التنظيمي، ويع

 . (Chusmir, 1988, 90) العمر والزواج واألطفال والخدمة الوظيفية وغيرها

انها تقع ضمن عدة  (Becker, 1960)تأخذ الرهانات الجانبية عدة أشكال فقد إقترح و 
 (Powell & Meyer, 2004, 158-159)تصنيفات واسعة: 

 توقعات ثقافية عامة حول السلوك المسؤول.  -أ

 االهتمام في تمثيل الذات. -ب

 الترتيبات البيروقراطية بين األشخاص. -ت

 تكيف الفرد اتجاه المواقف االجتماعية.  -ث

 اهتمامات أخرى غير مرتبطة بالعمل. -ج

هي توقعات المجموعة المرجعية المهمة للفرد  الثقافية العامة حول السلوك المسؤولالتوقعات ف
ان انتهاك و  ،ن يبقى فيها الفرد في وظيفة ما؟(أ نبغي)ما المدة التي ي مسؤوالً  في ما يمثل سلوكاً 

ا عندم الذات االهتمام في تمثيليظهر و . فرضيةهذه التوقعات قد يؤدي إلى نتائج سلبية حقيقية او 
فشل  ، وانتتطلب منه ان يتصرف بأسلوب معين يحاول الشخص أن يعرض للرأي العام صورة

 موظفينبين ال ةالترتيبات البيروقراطي اما الشخص بالقيام بذلك قد يؤدي إلى تشويه هذه الصورة.
هي قواعد او سياسات تضعها المنظمة لتشجع او تكافئ البقاء طويل األجل في الوظيفة ومنها 

ي ه تكيف الفرد اتجاه المواقف االجتماعية. في الخدمة الرواتب الذي يعتمد على األقدمي ةنظام 
خرى قل مالءمة لمواقف أأالجهود التي يقوم بها الفرد ليتكيف مع موقف معين ولكن هذا يجعله 

 في حين ان )مثال على ذلك استثمار الوقت والجهد للحصول على مهارات خاصة بالمنظمة(.
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مثال نفسه وال يهي رهانات جانبية خارج العمل المنظم االهتمامات أالخرى غير المرتبطة بالعمل
على ذلك عندما يضع الموظف جذوره في مجتمع محلي قد يتعرض الى اضطراب اذا ترك المنظمة 

هذه االصناف من الرهانات   Beckerلقد وصف و عن عمل في موقع جغرافي مختلف.  باحثاً 
خمسة بالتفصيل ولكنه لم يقترح ان هذه القائمة مغلقة بل أشار ان الرهانات الجانبية قد الجانبية ال

تتركب مع بعضها بطرق معقدة تزيد من التكاليف التي قد ترتبط باالنقطاع عن عمل معين وعليه 
 تسبب الزيادة بااللتزام.

 

 Gouldner, 1960)) نظرية التبادل االجتماعي. 1

 وغير ملموسة وتبادالت التبادالت المشروطة بين عالقة هو االجتماعي التبادل إن  
 ملزمون أنهمب بموجبها الموظفين يشعر التي بالظروف االجتماعي التبادل نظرية تعترف. ملموسة
 حدث قد اعياالجتم التبادل أن ُيفترضو . اآلخرين تصرفات من شخصياً  يستفيدون عندما بالمثل
 هذا ويستدعي آخر لطرف مكافأة أو منفعة( منظمة أو مدير أو موظف) األطراف أحد يقدم عندما
 د المتصورالتعه أنو . بالمقابل الفوائد بعض توفير خالل من بالمثل اآلخر الطرف تعهد التبادل

 لمعاملةا بقاعدة يربطها الذي االجتماعي التبادل نظرية من يتجزأ ال جزء هو للبقاء في المنظمة
 .(Haar & Spell, 2004, 1041) بالمثل

 ؤديت حيث "واألخذ العطاء" مبدأ إلى تســــــتند ثقافية قيمة هي بالمثل المعاملة قاعدة أنكما 
 تؤكد مثلبال المعاملة قاعدة أنو . عالقتهما وتوطيد المتبادلة المنفعة إلى الطرفين كال تصـــــرفات

 يستند المحسوس التعهد هذا أنو . لآلخرين االمتيازات بإعادة الموظف به يشـعر الذي التعهد على
 .(Haar & Spell, 2004, 1041) االجتماعي التبادل حاالت في الثقافية السلوك قواعد إلى

 وهي "Mutualityالتبادلية " تطوير يكون أن نبغيي الهدف أن اعتقاده عن Walton أعربو 
 ماداالعت هذا من كالهما ويستفيد مترابطين والموظفين اإلدارة من كل يكون عندما قائمة حالة

 النحو على (Walton,1985) ِقبل من بااللتزام وعالقتها التبادلية أهمية توضيح تم. المتبادل
 (Armstrong & Taylor, 2014, 185) :تياآل
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 التأثير ادلة،المتب األهداف - التبادلية تعزز سياسات من الجديد البشرية الموارد إدارة نموذج يتكون
 سياسات نأ هي النظرية. المتبادلة المسؤولية ، المتبادلة المكافآت ، المتبادل االحترام ، المتبادل
  .أكبر شريةب وتنمية أفضل اقتصادي أداء إلى سيؤدي بدوره والذي االلتزام تركز على سوف التبادل

عقدة ال عملية م التنظيميااللتزام  اذ ان التنظيمي،هناك عدة نظريات تفســــــــر عملية االلتزام و 
، ويمكن عرض نظريــــــات االلتزام التنظيمي بــــــاآلتي: ان تعتمــــــد على نظريــــــة منفردة كنهــــــايم

(Chusmir, 1988, 90) 

 (Goulder, 1957)نظرية المجموعة المرجعية  .1

كل فرد يرتبط بمجموعة مرجعية داخل وخارج المنظمة وان درجة الصراع  تشير الى ان حيث
هــذه المجموعــات والمنظمــة نفســــــــــــــهــا هو الــذي يحــدد مســــــــــــــتوى االلتزام  روابطهم معمــا بين 

 التنظيمي.
  (Blau & Scott, 1962)نظرية الدور  .4

وترى بان االلتزام التنظيمي هي دالة إلدراك الفرد لنفسه ودوره في المنظمة فالشخص الذي له 
مســـــــــــتوى تعليمي عالي أو مكانة اجتماعية عالية يرى نفســـــــــــه مثقف ويلتزم لشـــــــــــيء أهم من 

 أو ثقافة قد يكون عالي االلتزام بالمنظمة التي يعمل فيها.  األقل تعليماً  في حينالمنظمة 

  Kiesler & Sakumura, 1966))زو نظرية الع .3

 جودةالمنظمة مو هو دالة لمتغيرات ما قبل االنضـــــــــــــمام الى  التنظيميوهي تقترح بان االلتزام 
قبل االنضـمام فيها ومنها خصـائص الشخص ومواقفه وما يعزوه لنفسه كسلوك  الموظفلدى 

 شخصي. 
 ;Hall, Schneider & Nygren, 1970) والمنظمة موظفنظرية التقارب بين أهداف ال .2

Lee, 1971))   

ــــــــــــ  OCQااللتزام التنظيم مقياسوهي أساس   اً االلتزام عالي د  ويع ((Porter, et. al., 1974 لـ
  .تجاهها جهودهم نطاق ويوسعون وقيمها المنظمة أهداف مع موظفينال يتطابقعندما 

ظرية والقليل منها يجمع أكثر من ن التنظيميخالصــــة القول هناك تفســــيرات منفصــــلة لاللتزام 
غذية الراجعة في آلية الت أثرتجاهل ت واحدة ولم تتناول أي منها الفرق بين الجنسين وجميعها تقريباً 

 العملية الكلية.
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 مداخل االلتزام التنظيميثانيًا: 

 ((Feeley & Barnett,1997مدخل التآكل والتالشي  .1

 روابط او قيود لديهم الذين الموظفين أن إلى Erosion Modelالتآكل او التالشي  نموذج يشير
 اهذ يشعر أن المحتمل من العاطفي، االلتزام منظور ومن. المنظمة يغادروا أن المحتمل من أقل

 ةبمغادر  قرار اتخاذ األسهل من يجعل مما العمل، في زمالئه مع عاطفياً  أقل بتعلق الموظف
 . (Colquitt, et. al., 2019, 65) المنظمة

 ((Feeley & Barnett,1997 االجتماعي التأثير مدخل .4
 أكثر ونسيصبح" المغادرين" بـ مباشرة صالت تربطهم الذين الموظفين أن إلى يشير هذا المدخل

 مثل نتشروت معدية، العاطفي االلتزام في التخفيضات تصبح الطريقة، وبهذه. للمغادرة عرضة
 .(Colquitt, et. al., 2019, 65)العمل  وحدة عبر المرض

 (Meyer & Allen, 1991)التنظيمي  لاللتزام والسلوكية الموقفية المداخل .3
 لموقفيا المدخل وهي التنظيمي، االلتزام الستقصاء المزدوجة المداخل بين األدبيات تميز

 الكيفية إلى الموظفين بها يصل التي الطريقة إلى الموقف يشير اذ .التنظيمي اللتزامل والسلوكي
 للموظف هنيذ كإطار هذا إلى النظر ويمكن منظمتهم، وبين أنفسهم بين العالقة بها يتصورون التي
 العملية ىإل السلوكي االلتزام يشيرو . المنظمةوأهداف  قيمهم بين المواءمة إلى نظره كيفية حول
 السلوكية اتالدراس ركزتها. اذ مع تعاملهم وكيفية منظمةال في الموظفين إشراك خاللها من يتم التي
 على غالبال في الموقفية الدراسات ركزت حين في التنظيمي، االلتزام خلفيات على الغالب في

 & Meyer) طوره الذي التنظيمي لاللتزام مكونات ثالثة من المكون النموذج يشتملو . المخرجات

Allen, 1991) الهدف انسجام من خالل لاللتزام والسلوكية الموقفية المداخل مزيج من على/ 
 (15الشكل ) المنظمة في اً عضو  البقاء في الموظف رغبة يعكس أن يمكنالذي  القيمة

(Ake, 2019, 22). 
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 السلوك حالة نفسية الظروف

 المدخل الموقفي

 السلوك
 السلوك

 حالة نفسية

روف، مثل االختيار الظ
مكانية الرفض  وا 

 السلوكيالمدخل 

 العالقات السببية االساسية      

 العالقات الثانوية     
 (41الشكل )

 (Meyer & Allen, 1991)المدخل السلوكي والموقفي لاللتزام التنظيمي وفق 

Source: Meyer, J. P. & Allen, N. J., 1991, A Three-Component 

Conceptualization of Organizational Commitment, Human Resource 

Management Review. Vol.  1, No. 1, JAI Press, Inc. P.63. 
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 المبحث الثالث

 التنظيمي االلتزام بناء

 ألكثرا االستراتيجياتو  عليه والمحافظة العاطفي االلتزام لبناء الطرق من العديد هناك
 (McShane & Glinow, 2018, 107)  :هي استخداماً 

 لموظفينا تجاه بالتزاماتها تفي التي المنظمات في أعلى العاطفي االلتزام والدعم: العدالةاواًل. 
 بمفهوم القيم ذهه وتتعلق. األخالقية والنزاهة والتسامح والمجاملة النزاهة مثل اإلنسانية بالقيم وتلتزم
 أعلى ستوياتم تنمية إلى الموظفين رفاهية تدعم التي المنظمات تميل وبالمثل. التنظيمية العدالة

 المقابل. في الوالء من

 المنظمة، مع تماثل الموظف تحديد إلى العاطفي االلتزام تعريف يشير المشتركة: القيمثانيًا. 
 يواجه .لمنظمةل المهيمنة القيم مع تتوافق قيمهم أن الموظفون يعتقد عندما أعلى التماثل هذا ويكون

 اعمالها،و  المنظمات قيم مع الشخصية قيمهم تتماشى عندما إيجابية أكثر مشاعر أيضاً  الموظفون
 .المنظمة مع للبقاء تحفيزهم من يزيد مما

 التي واقفالم في آخر موظف تجاه موظف لدى اإليجابية التوقعات إلى الثقة تشير :الثقةثالثًا. 
 اطنش أيضاً  إنه. أخرى مجموعة أو موظف في االيمان وضع تعني الثقة. المخاطر على تنطوي
 بالعمل لزمونم بأنهم ويشعرون الموظفون ويتماثل .الثقة إظهار يجب الثقة، للحصول على: متبادل

 أعظم من دةواح هي الموظفين تسريح لماذا يفسر ما هذا. قادتها في يثقون عندما فقط المنظمة في
 ثقة نم يقلل الوظيفي في المنظمات حيث األمان من الحد طريق وعن. العاطفي االلتزام مصائب
 .العمل وعالقة العمل صاحب في الموظفين

 ذلك يف بما للمنظمة، الموظفين فهم مدى إلى التنظيمي االدراك يشير التنظيمي: االدراكرابعًا. 
 مطلباً  الوعي هذا يعد. المادي والتصميم او المظهر االجتماعية والتغيرات االستراتيجي التوجه

. له بالوالء رتشع أو جيداً  تعرفه ال شيء على التعرف الصعب من ألنه العاطفي لاللتزام ضرورياً 
 إبعاد لىإ الناتج الضغط يؤدي أن ويمكن اليقين، عدم إلى المعلومات نقص يؤدي ذلك، فضاًل عن
 أن من التأكد هي هنا العملية واآلثار(. المنظمة أي) هذا اليقين عدم مصدر عن الموظفين
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 فيرتو  خالل من هذا يحدث. للمنظمة ما حد إلى وكامالً  واضحاً  عقلياً  نموذجاً  يطورون الموظفين
 ما افواكتش العمل، زمالء مع والتفاعل التنظيمية، األحداث لمواكبة للموظفين وفرص معلومات

 .المستقبلية وخططها المنظمة تاريخ على والتعرف المنظمة، من مختلفة أجزاء في يجري

 لملكيةا تعزيز خالل من العاطفي االلتزام من الموظف تضمين يزيد الموظفين: تضمينخامسًا. 
 عندما المنظمة من جزء بأنهم الموظفون ويشعر. بالمنظمة االجتماعية وهويته للموظف النفسية

 الوالء بناء على أيضاً  الموظف تضمين يعمل. المنظمة مستقبل توجه التي القرارات في يشاركون
 .موظفيها في المنظمة ثقة يوضح ألنه

 ثالث وهناك االلتزام خلق في السلوك أهمية (Armstrong & Taylor, 2014, 185) يؤكد
 النتائج، ءإلغا إمكانية عدم ومدى األفعال، وضوح: بأفعالهم الموظفين ربط في للسلوك مهمة سمات
 دعم لىع للحصول وتسخيره االلتزام التنظيمي تعزيز يمكنو . طوعاً  بالعمل الموظف قيام ودرجة

 .القرارات في المشاركة خالل من المنظمية واالهتمامات لألهداف

 تسود التي القيم عم للموظفين الشخصية القيم فيه تتطابق الذي بالقدر تنظيمي التزام ويتوافر
 تحقيقهم لىع موظفينال كافئوت اإلنجاز قيمة تقدر المنظمة نتاك إذا .لمنظمةل التنظيمية الثقافة في

 خصيةالش القيم بين االتساق هذا ويسمى. ةالمنظمب الموظفين لتزمي أن المرجح فمن لألهداف،
 تمثل ، اذظفللمو  النفسية العقود جودة على االلتزام يعتمدمالئمة الثقافة الشخصية. و  –والمنظمية 

 يمثل لعمل،ا بيئة في. المنظمة وبينبينه  تداولالم التبادل حول الموظف تصور النفسية العقود
. مةالمنظ إلى يقدمه ما مقابل عليه الحصول له يحق ما حول الموظف معتقدات النفسي العقد
 والرضا تنظيميال االلتزام بانخفاض يرتبط النفسي للعقد العمل صاحب خرق أن إلى دراساتال تشير

 .(Kinicki & Fugate, 2018, 56)لمغادرة المنظمة  أكبر ونوايا واألداء الوظيفي

 تحتاج الوظيفي، نااألم زوال مع انه (Galunic & Weeks, 2003, 222)ويقترح 
 لتعويضات،ل االهتمام من المزيد إيالء خالل ومن ،االلتزام عزيزلت أخرى استراتيجيات إلى المنظمات

 ادراتالمب هذه أن ومع ،للحياة الصديقة واالمتيازات بعد عن العمل لدعم واإلنفاق المرن، والعمل
 لمساعدةا أجل منو . الوظيفي نااألم عن بديالً  ليست أنها إال بجد، العمل على الموظفين تشجع قد
 ة،المنظمب الخاص التدريب فضاًل عن أخرى، مرة الوظيفي األمن توفير دون االلتزام استعادة في
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 المهني لمستوىا لرفع والتعليم العامة المهارات على يركز العام التدريب في لالستثمار برنامج يوجد
 لمهنيا األمن خالل من الرزق كسب على والقدرة" التوظيف قابلية" تطوير خالل منو . للموظفين

 .ةظممنال تجاه أكبر بالتزام بدورهم الموظفون يستجيب أن المحتمل من- الوظيفي وليس-

 من ارياإلد التحكم تحقيق محاولة في به القيام للمديرين يمكن الذي األساسي االختيار ان
 االلتزام مدى على المباشرة وغير المباشرة ةرقابال محاوالت بين االختيار يؤثرو . العمل تصميم خالل
 ذات ةالمباشر  الرقابة مبادئ نحو تميل التي منظمةال وستكون. الموظفين من المطلوب النفسي
 صارمةال قواعدال على تركيز هناكو . محكمة بيروقراطية وثقافةتنظيمي  هيكل مع عالية مركزية

 لتزامالل من نسبياً  منخفض مستوى على الحصول إلى السعي يتم حيث بدقة محددةال جراءاتاإلو 
 الستخدام ينالموظف في قليلة ثقة سوى تضع ال اإلدارة بأن االيحاء بسببو  .لموظفينا من النفسي
 فإن ذلك، من النقيض على". المنخفضة الثقة" ثقافة تظهر ،او حرية تصرفهم الخاص تقديرهم
 كل تنظيميهي مع مركزية أقل ستكون المباشرة غير الرقابة استخدام نحو أكثر تميل التي المنظمة
 حيث رونةم أكثر واإلجراءات نسبياً  فضفاضة القواعد ستكونو . مرونة أكثر بيروقراطية وثقافة
 المتطلبات مع تتناسب بطريقة مهامهم تنفيذ كيفية حول حرية التصرف من بمزيد الموظفون يتمتع

 هناك مة،المنظ أعضاء بين الثقة من العالي المستوى بسبب ،االستراتيجية واألولويات اإلدارية
 .(Watson, 2012 , 160) المنظمة تجاه النفسي االلتزام من عالٍ  مستوى

 ةمنظم (12) لـ حالة دراساتبناًء على ة رئيس ركائز ثالثة على يعتمد االلتزام التنظيميان 
 (Mullins, 2005 , 902) بريطانية تتمثل باآلتي: 

. لناجحةا الصناعية للعالقات الضروري الوالء على يبنى وهذا: المنظمة إلى باالنتماء الشعور .1
 :هم الموظفين ان ضمان خالل من المديرين قبل من باالنتماء الشعور إنشاء يتم

 مطلعون. -أ
 تم تضمينهم. -ب
 النجاح. في مشاركون -ت

 بالحماس اً أيض الموظفين شعر إذا إال المحسنة النتائج تتحقق لن: الوظيفة في الحماسب شعور .4
 اللخ من الشعور هذا تحقيق ويمكن. الجيد األداء على تحفيزهم إلى يؤدي مما عملهم حيال
 :من العليا المستويات احتياجات تلبية
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 الفخر -أ
 الثقة -ب
 .النتائج حول المحاسبة -ت

 في لثقةا يحترمون ال الموظفين كان إذا واإلثارة االنتماء حواس اإلحباط يمكن: اإلدارة في الثقة .3
 :بـ االهتمام خالل من االحترام هذا تعزيز ويتم. اإلدارية القيادة

 السلطة -أ
 التفاني -ب
 .الكفاءة -ت

 مثل مرغوبةال والنتائج التنظيمي االلتزام بين اإليجابية للعالقة اً دعم الدراسات اغلب تظهرو 
 التزام أن لىع دليل أيضاً  هناكو . المنخفض وتغيبهم الموظفين دوران معدل وانخفاض العالي األداء

 وجدتو . والحماسي الداعم التنظيمي المناخ تصور مثل األخرى، المرغوبة بالنتائج يرتبط الموظف
 ديهمل الذين ألولئك بالنسبة واألداء التنظيمي االلتزام بين أقوى عالقة وجود الدراسات إحدى

 كلما أنه أخرى دراسة ووجدت العالية، االحتياجات ذوي بأولئك مقارنة منخفضة مالية احتياجات
قل أ التزامهم تأثير كان بها، يعمل التي ةالمنظم في أكثر الوظيفي بالعمل tenureالثبات  كان
. المنظماتب االلتزام من أكثر باألداء بقوة يرتبط بالمشرفين االلتزام أن دراسة وجدت. األداء على

 :اآلتي تتضمن للموظفين التنظيمي االلتزام تعزيزل إداري نظام لتنفيذ محددة إرشادات وهناك

(Luthans, 2011, 149) 

 .المناسبين المديرين وتوظيف بالقيم، االلتزام .1
 القائمة ظيفالتو  ممارسات استخدامو  ـ،واأليديولوجية المهمة توضيح للمهام، والتواصل التوضيح .4

 .والتدريب اإلجهاد قيم على القائم التوجهو  ،القيمة على
جراءو  ،التنظيمية العدالة ضمان .3  .اتجاهين في النطاق واسعة التصاالتا توفرو  ،الشامل التظلم ا 
 .لجماعيا والعمل المتبادل، واالنتفاع ،القيمة على القائم التماثل بناء ،المجتمعب شعور بناء .2

 تمكين؛الو  ثراءاإل ؛الوظيفة في األولى السنة تحدي تقديم داء،باأل االلتزام ،الموظفين تطوير دعم .6
 .ضمانات دون األمان الوظيفي توفير طويرية،الت األنشطة توفير الدافعية،

 سياسات على يشتمل الذي العالي االلتزام نموذج إلى االلتزام استراتيجية تستند أن يمكنو 
 الوظيفي والتخطيط والتطوير والتعلم الوظائف تصميم مثل البشرية الموارد مجاالت في وممارسات
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دارة دارة األداء وا   مواردال تؤدي أن وينبغي. الموظفين يةورفاه واالتصال والمشاركة المكافآت وا 
 اتخاذها مكني التي العشر الخطواتمن خالل  ،االلتزام عالية منظمة تطوير في رئيسياً  دوراً  البشرية

 (Armstrong & Taylor, 2014, 189) :هي

نجازات اإلدارة وأهداف قيم توصيل طرق بشأن المشورة إسداء .1  لموظفونا يكون بحيث ةنظمالم وا 
 .أجلها من العملعند  باعثة للفخر باعتبارها ةنظمالم مع التماهي إلى ميالً  أكثر

 بالمنظمة ينالموظف التزام توقع يمكن الو  االتجاه؛ ثنائية عملية االلتزام أن على لإلدارة التأكيد .4
 .مصلحةال كأصحاب بمساهمتهم وتعترف بهم ملتزمة أنها اإلدارة تثبت لم ما

 بنزاهة ومعاملتهم ،موظفينال مع الصدق خالل من الثقة من مناخ تطوير إلى اإلدارة حاجة .3
بداء كلمتها، على والحفاظ وثبات، وعدالة  قتراحاتواال التعليقات إلى لالستماع استعدادهم وا 
 .والمشاركة التشاور عمليات أثناء الموظفين من المقدمة

 بين توجد التي المكتوبة غير ولكن المتبادلة التوقعات من مجموعة) إيجابي نفسي عقد تطوير .2
 لىع واالعتماد مصلحة، كأصحاب موظفينال مع التعامل خالل من( عملهم وأرباب الموظفين
 والتقدم التطويرو  التعلم فرص توفير على والتركيز واإلكراه، السيطرة من بدالً  والتعاون التوافق

 .الوظيفي
 والنهج الهدف وحدة على تؤكد التي النقابات مع شراكة اتفاقيات إبرام بشأن المشورة تقديم .6

 .تهمهم التي األمور في صوتاً  الموظفين إعطاء وأهمية معاً  للعمل المشتركة
 اتفاقية في اتضمينه يتم ما غالباً ) الموظفين لجميع واحدة حالة تحقيق في والمشاركة التوصية .5

 ".وهم نحن" ثقافة هناك تعد لم بحيث( شراكة
ترك  لتجنب تذاتخ الخطوات ان من والتأكد العمل أمان سياسة إعالن على اإلدارة شجعت .7

 .العمل غير الطوعي
 .والفردية التنظيمية األهداف مواءمة توفر التي األداء إدارة عمليات تطوير .2
 قةالمتعل المكافآت خالل من المنظمة مع الموظف تماثل زيادة وسائل بشأن المشورة تقديم .9

 .لموظفل حصة ملكية مخططات أو( األرباح تقاسم أو األرباح تقاسم) التنظيمي باألداء
 من بها، نيقومو  التي بالوظيفة الموظفين تطابق أي للموظف، االرتباط الوظيفي تعزيز .10

 فيالوظي الرضا من أعلى مستويات بناء إلى تهدف التي الوظائف تصميم عمليات خالل
 (.الوظيفي االثراء)
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وهناك الكثير من محددات االلتزام التنظيمي، ففي حالة وفرة الفرص الوظيفية ينخفض االلتزام 
ارة عمل الكثير لتقوية االلتزام العاطفي من خالل اآلتي: االستمراري لدى الموظفين وباستطاعة اإلد

 (512، 4002بارون، جرينبرج و )

التعمق الراسي للوظيفة يجعل الموظف أكثر مسؤولية عن عمله ويعطيه  االثراء الوظيفي، .1
المزيد من حرية التصرف واالستقالل ومزيد من المشاركة في اتخاذ القرارات المؤثرة في عمله. 

 وهذا من شأنه ان يقوي االلتزام التنظيمي.
ان  الموظفون إيجاد نوع من التوافق بين مصلحة المنظمة ومصالح العاملين: يجب ان يشعر .4

ما تحققه المنظمة من منافع يعود عليهم ايضًا بالنفع الن هذا الشعور من شأنه ان يقوي 
التزامهم تجاه المنظمة. وتحاول بعض المنظمات تحقيق ذلك بشكل مباشر من خالل خطط 

 الحوافز وخاصة برنامج المشاركة في األرباح.
ف قيمهم مع قيم المنظمة. كلما كانت قيم الموظاستقطاب واختيار الموظفين الجدد الذين تتوافق  .3

متوافقة مع قيم المنظمة وأهدافها كلما ارتفع االلتزام التنظيمي لديه. فاذا كان من قيم المنظمة 
االهتمام بالعمل الجاد والحرص على الجودة فيجب ان تراعي هذه الشروط بحزم عند اختيار 

 فيه تلك القيم. الموظفين الجدد بحيث يتم اختيار من تتوافر 

 لبشريةا الموارد ممارسات من العديد خالل من الموظفين التزام إدارة أو تحسين تحاول أن للمنظمات ويمكن
 . (Ake, 2019, 22)والتعويض  والترقية التدريب/  االجتماعية والتنشئة التوظيف: ذلك في بما

 ،الموظف زام بالمنظمة من جانبه والتنشئة االجتماعية لتعزيز االلتيتم تصميم عمليات التوجو 
نو  ذه ، ولكن بمجرد أن تنتهي هالجدد وظفينالتي ترسخ هذا الشعور لدى الم هي هذه العمليات ا 

، فإن ما يعزز االلتزام هو عوامل مثل تصميم وحدهم ألداء دورهم الجديدليتركون الخطوات و 
 االلتزام، على للحفاظو  .(17الشكل ) المناسبة مالحظات/ الموظفين وال الوظائف، وتوافق األدوار

 على بناؤه تم الذي الدافع يكون قدو  ،وتهيئتها بعناية بين المنظمة والموظف العالقة رعاية يجب
 فينبغي بعيد حد لىإ استنفد قدللموظفين  التمهيدي التدريب خالل االجتماعية والتنشئة التوجيه برامج
 ن:بدأيم سيكون وفق به القيام يقررون ما كلوتحفيزهم، حيث ان  التزامهم على لحفاظا عليها

(Mudie & Pirrie, 2006, 144) 

 .الزبائن ورضا الجودة عالية خدمة تقديم أهمية على الحفاظ .1
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 يتعلق يماف فقط ليس، واضحة األهداف هذه تحقيق في العليا اإلدارة مشاركة تكون أن نبغيي .4
 يفعلون. بما يتعلق فيما أيضاً  ولكن يقولون، بما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (41الشكل )

 بناء موارد بشرية ملتزمة

Source: Mudie, Peter & Pirrie, Angela, 2006, Services Marketing 

Management, 3rd Ed., Elsevier Ltd., UK, P. 143. 

 تصميم الوظائف

 االغناء التوسيع

 الرقابة والتقويم

 االداء مالئمة الموظف/ الوظيفة

 التغذية العكسية

 دوران الموظفين  +  موارد بشرية  +  زيادة  +  تحسين خدمة  

 الزبون       منخفض             ملتزمة         االنتاجية     

 التمكين

 التوجه + التنشئة االجتماعية + التدريب على المهارات التقنية وغير التقنية 

 التدريب

 االختيار

 التوظيف
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أن االلتزام التنظيمي يعتمد على أكثر من الى  (Colquitt, et. al., 2019, 62)وأشار 
أي أن الموظفين ليسوا ملتزمين دائمًا بالمنظمات، إنهم ملتزمون أيضًا باإلدارة  ،مجرد "المنظمة"

رف عليهم الذي يشالعليا التي تقود المنظمة في وقت معين أو القسم الذي يعملون فيه، أو المدير 
 االلتزام كزاستخدم مصطلح مر ويمباشرة، أو الفريق أو زمالء العمل الذين يعملون معهم عن كثب. 

Focus of Commitment  باإلشارة إلى مختلف األشخاص واألماكن واألشياء التي يمكن أن
العمل  صاحبالبقاء مع  الموظف ختاريقد و الرغبة في البقاء عضوًا في المنظمة.  الموظف تلهم

د رواتب قلق بشأن التكاليف المرتبطة بفقيو ، هعملمرتبط عاطفيًا بفريق  هألن هبالحالي الخاص 
في  هبترغإذا كان األمر كذلك، فإن  .الحالي همدير شعر بشعور بااللتزام تجاه يو ، ةمنظمالومزايا 

 المعياري( ومراكز متعددةالبقاء تمتد عبر أنواع متعددة من االلتزام )العاطفي، واالستمراري، و 
 .(12الشكل ) المدير( المنظمة، العمل،اللتزام )فريق ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 (41الشكل )

 دوافع االلتزام التنظيمي الشامل

Source: Colquitt, Jason A & LePine, Jeffery A & Wesson, Michael J., 

2019, Organizational Behavior: Improving Performance And Commitment 

In The Workplace, 6th Ed., McGraw-Hill Education, USA, P. 63. 

االلتزام 

 االستمراري

االلتزام 

 المعياري

االلتزام 

 العاطفي

االلتزام التنظيمي 

 الشامل

الشعور بمرجع 

 دحدام: إل

 المنظمة

 اإلدارة العليا

 القسم

 المدير

 فريق العمل

 زمالء العمل 



411 

 

 المبحث الرابع

 همكوناتو االلتزام التنظيمي  نماذج

 

 نماذج االلتزام التنظيمياواًل: 

  (Etzioni, 1961,1975) نموذج .4

هو نظرية منظمية كلية فهو يعرض  تنظيميال تضمينلل (Etzioni, 1961,1975)إن نموذج 
 راساتدطريقة مرغوبة لوضع مفهوم التزام الموظف اتجاه المنظمة ولكنه لم يتلقى اهتمام كبير في ال

يظهر تعقيد النموذج في و  امتالكه لمقاييس مناسبة. وعدم وربما يكون السبب هو تعقيد النموذج
ب غترابي. ان االلتزام االغترابي هو قطب سالواال والحسابي األخالقي لتزاموتتمثل في اال ابعاده

ج ب الثاني لالهتمام المحدود في صياغة هذا النموذبالسو  ،بالمنظمة لتزامفي الصيغة الفاعلة من اال
أبعاد  تتمثل. و ن المنظمة تمتلك نظام مطابقةا الى شيرالتي تهو بسبب خاصيته المنظمية الكلية 

 (Penley & Gould, 1988, 45-48)باآلتي:  Etzioniمي في نموذج ينظتاللتزام الا

انه نابع عن هيكل المطابقة  Etzioni ويسمى االرتباط األخالقي ويرى االلتزام االخالقي: -أ
من  وعاً ن د  مع األهداف المنظمية ويع طابقبالتالرمزية فااللتزام األخالقي هو التزام يتميز 

 المنظمي. طابقالت

م الى منظمة تعتمد على تقديم المحفزات للموظف لُتطابق ويمثل االلتزا :االلتزام الحسابي -ب
تحفيز وليس ارتباط عاطفي كمسبب لنوايا  ةمساهماته، وهي تعتمد على المبادلة وهي أدا

 يعتبر االلتزام الحسابي منفصل انفصال ملموس عن االرتباط العاطفي في المنظمة. و سلوكية. 
انه التزام يظهر في معسكرات التدريب حيث على   Etzioniااللتزام االغترابي: وقد وصفه -ت

أنه  االغتراب علىان يفهموا  يصعب على الكثير من القراءو يسود نظام المطابقة القسري. 
 ولكن يمكن اعتبار هذا االرتباط موجود نتيجة لـ: التنظيمياساس االلتزام 

 .نقص السيطرة على البيئة الداخلية في المنظمة 
  مي. ينظتااللتزام الغياب مدرك لبدائل 

 انه اذمن الضروري لفهم مفاهيم هذا النموذج ان نفهم سياق استخدام كلمة االغتراب و 
شير الى نقص السيطرة فااللتزام االغترابي نابع عن الغياب المدرك للبدائل وغياب هذه البدائل ي
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ة. الموظف الخارجييجعل الموظف الملتزم اغترابيًا يدرك وجود نقص في السيطرة على بيئته 
قد يغادر المنظمة عندما ال تعوض مكافآت المنظمة جهده ولكن الموظف  الملتزم حسابياً 
ء تسميته طبيعي هو السبب وراالغير هذا الدور و يبقى رغم هذا العجز.  اً اغترابي اً الملتزم التزام

 بااللتزام االغترابي.
 (Chusmir, 1988)نموذج  .1

فسير في ت أكثر وقد يكون مكتمالً  التنظيمينموذج نظري لعملية االلتزام  (19)ُيظهر الشكل 
بين العاملين من الرجال والنساء مقارنة بالنماذج السابقة. هناك ثالثة مراحل في  التنظيميااللتزام 

. تتمثل المرحلة األولى بمرحلة ما قبل االنضمام الى المنظمة وتعتمد على التنظيميعملية االلتزام 
تة تظهر بشكل سو بالعمل ومواقف خارجية أخرى  ويمكن تعديلهاائص فردية لدى الشخص خص

هذه و  ،التنظيمي لدى كال الجنسينعلى االلتزام  مباشراً  تؤثر تأثيراً و  تصورات ومواقف معتدلة
 (Chusmir, 1988, 90) التأثيرات المباشرة هي:

 الحاجة الى الرضا -أ
 الرضا بالعمل او الوظيفة -ب
 الوظيفيااللتزام  -ت
 االلتزام بالعمل  -ث
 ضغوطات دور العمل -ج

 أهداف المنظمة مع األهداف الشخصية. انسجام -ح
ما قبل وهي عوامل مؤثرة وسيطة بين التأثير ( 19)هناك عوامل أخرى تظهر في الشكل و  

 والمتغيرات المستقلة. االنضمام للمنظمة
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 الخصائص الفردية

 الديموغرافية

الجنس 

العمر 

التعليم 

 الطبقة االجتماعية

 البيئية

 قي: وامداف الموظف

حاجات التحفيز 

اخالق العمل 

الموقف تجاه التغيير 

 خصائص الوظيفة

التكامل والتضمين الوظيفي 

مواءمة الموظف/ المنظمة 

مجال الوظيفة والتحديات 

المكافآت والكلف 

 الموقع والدور الوظيفي 

 الخصائص الخارجية االخرى

 غير المتعلقة بالجنس

البدائل االقتصادية 

المناخ التنظيمي 

 قيم واهداف المنظمة 
 

 المتعلقة بالجنسغير 
الحالة الزوجية 

عدد األطفال 

والعمل  ةر االجتماعيادواال

  ةصلذات ال

 المتغيرات المستقلة

الحاجة للرضا 

ةالرضا بالعمل والوظيف 

االلتزام بالعمل/ الوظيفة 

ضغوط الدور الوظيفي 

 انسجام اهداف المنظمة

 والموظف

االلتزا: 

 التنظيمي

تبديل 

 التقييم
ة العكسيالتغذية 

 االخرى

التأثيرات ما قبل  المؤثرات الوسيطة

 االنضما: للمنظمة

 تصورات معتدلة

 ( 91الشكل )
 عملية االلتزا: التنظيمي النظرية

Source: Chusmir, Leonard H., 1988, An Integrative Process Model Of Organizational Commitment For Working Women 

And Men, Journal Of Business And Psychology, Vol.3, No. 1, P. 91. 
 

Leonard H. Chusmir 
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 ((Meyer& Allen, 1984, 1990,1991نموذج المكونات الثالثة  .3

" نموذج المكونات الثالثة في محاولة  ((Meyer& Allen, 1984, 1990,1991طور 
 ,Becker) ما ذكره  فضاًل عن التنظيميلتكامل وضع المفهوم متعدد األبعاد الحالي لاللتزام 

لزم ان االلتزام يبفي نظرية الرهان الجانبي وقد أشارا بان العنصر المشترك االعتقاد  (1960
الى مسار عمل معين ولكنهم يختلفون حول العقلية التي يفترض ان تميز هذا االلتزام،  الموظف
يرى بأن االلتزام يرافقه وعي اتجاه تكاليف االنقطاع عن مسار عمل ولكن عدد   Beckerفكان 

رى مة ومنهم من يمن أصحاب النظريات االخرين يرون االلتزام على أنه ارتباط عاطفي الى المنظ
 (Meyer & Allen)االلتزام على أنه التزام اخالقي للمطابقة مع المعايير السلوكية وقد استخدم 

. ها ثالثة اشكال من مكونات االلتزاموصفب معياريمصطلحات االلتزام االستمراري والعاطفي وال
يد من كلفة هانات جانبية( تز مثال استجابة الى ظروف معينة )ر  ُيتوقع ان يتطور االلتزام االستمراري
حساس لتجربة العمل نفسه )نطاق العمل والدعم المنظمي(. االمغادرة بينما االلتزام العاطفي فهو 

زام من جانب العواقب، االلتو يتطور استجابة للضغوط االجتماعية.  المعيارييعتقد أن االلتزام و 
ة وبة )الحضور واألداء وسلوك المواطنالعاطفي له تأثير إيجابي اقوى على سلوكيات العمل المرغ

األثر على  سلبي او قليلاالستمراري ُيتوقع ان االلتزام و  المعياري،لتزام االيتبعها  التي التنظيمية(
 . (Powell & Meyer, 2004, 159) السلوكياتهذه 

 اطفيالع التعلق على االول ركز الى مسارين حول االلتزام التنظيمي، الدراسات أشارتو 
 (،(Porter, Steers, Mowday, & Boulian, 1974 قبل منتطويره  وتم ،للموظف بمنظمته

 مرور ومع. المنظمة في بالبقاء مقارنة المنظمة مغادرة تكلفة في نظر اآلخر التيار أن حين في
 .(40الشكل ) المكونات ثالثي اً إطار  ليصبح هذا لمكوناتا ثنائي العمل إطار تطوير تم الوقت

 العاطفي تزامااللك) األبعاد من بعد بكل موظفال التزام مستوى مقارنة على القدرة ميزة النموذج يوفرو 
 واحد وقتب سيواجه الموظف أنو (. المنخفضة والمستمرة المعيارية لتزاماالمستويات  مقابل العالي
 تجاه التعهد عورش( ب) العاطفي االلتزام باسم ُيعرف عاطفي،ال تعلقال( )أ: في يتمثل مكرساً  التزاماً 

 كلفةت ستتحمل المنظمة مغادرة أن تصور )ت( وأخيراً  المعياري به بااللتزام المعترف المنظمة،
. الستمراريا االلتزام باسم والمعروفة مقبول، غير بشكل مرتفعة للموظف اجتماعية أو/  و اقتصادية

 في ةومجمع البعض بعضها عن مستقل الثالثة المكونات من مكون كل أن الدراسات أثبتت لقد
 العمل مكان بسلوكيات اتساقاً  وأكثر عالقة أقوى له العاطفي االلتزام إيجاد ان

(Jackson, 2019, 220). 
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 (11الشكل )

 نموذج المكونات الثالثة لاللتزام التنظيمي

Source: Meyer, J. P. & Allen, N. J., 1991, A Three-Component 

Conceptualization of Organizational Commitment, Human Resource 

Management Review. Vol.  1, No. 1, JAI Press, Inc. P.68. 

 

 االلتزا: السلوكي

 االسناد السببي

 خبرات العمل

 المرونة-
 الجدارة-

خصائص 

 الهيكل التنظيمي

 السمات الشخصية

 االلتزا: العاطفي

 االلتزا: االستمراري

 االلتزا: المعياري

 التنشئة االجتماعية

 الثقافية/ العائلية-
 التنظيمية-

 االستثمارات المنظمية

 معيار التبادلية

 البدائل

االستثمارات/ 

 الرمانات الجانبية

 المسؤولية الشخصية

 دوران العمل

 على السلوك الوظيفي

 األداء-
 الغياب-
 المواطنة-
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 (Wang, 2004)نموذج  .1

 .Ling, et) ونموذج في اليابان (Takao, 1998) اذج منها نموذجنمعدة على  اعتماداً 

al., 2001)   والنموذج الغربي الصيني(Meyer & Allen,1991) روافكا (McGee & 

Ford, 1987) ، دفع(Wang, 2004)  إلى اقتراح نموذج التزام منظمي من خمسة مكونات وهي
في  Wang 2004ظهر يو  سلبية.ة واالستمرارية الالفاعلاالستمرارية المعيارية والقيمة والعاطفة و 

بان االلتزام العاطفي وااللتزام المعياري يقيسان االرتباط العاطفي وااللتزام في البقاء في  وذجهنم
 . (Wong & Tong, 2014, 70)(41الشكل ) المنظمة

 

 

 

 

 

 (14الشكل )

 (Wang, 2004)نموذج المكونات الخمسة لـ 

Source: Wong, Anthony & Tong, Canon, 2014, Evaluation of 

Organizational Commitment Models and their components in Asian Cities, 

International Journal of Human Resource Studies, Vol. 4, No. 2., P. 71. 

  (Park & Kim, 2013)نموذج  .1

اضة لدى المتطوعين في الري التنظيميعلى النظرية لاللتزام  اً مستند اً نموذج الباحثان طور
 ن نعد  بوصفه إطار ارشادي. رغم ذلك يمكن ا Kohlberg وباستخدام مخطط التطور األخالقي لــ
وأن االلتزام األخالقي ليس قمة هذا الهرم. الهدف النهائي  اً جميع األعمال الطوعية مسعى اخالقي

ى احترام بالنسبة إل علهم ملتزمين عاطفياً بل ج إلدارة المتطوعين ليس جعلهم ملتزمين اخالقياً 
لفهم مستويات تطور االلتزام  إطار Kohlbergاألخالقي لـ  لتطورمراحل اف تصو المنظمة. 

 المعيارية

 االستمرارية السلبية

 العاطفة

 القيمة

 االستمرارية الفاعلة
 فاعل سلبي
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مي للمتطوعين في الرياضة على هرم عمودي وَيقتِرح ان االلتزام الموقفي هو التزام تطوعي. ينظتال
 (Park & Kim, 2013,103-104)اللتزام التطوعي: لالمراحل الخمسة وتشمل 

 االلتزام االبتدائي. -أ

 االلتزام االستمراري. -ب

 االلتزام الخارجي. -ت

 .معياريااللتزام ال -ث

 وهي متسلسلة وهرمي ة. االلتزام العاطفي. -ج
و طاعة ا قد يظهر االلتزام االبتدائي في المجتمعات التي فيها تكون العقوبة البدنية مقبولة ثقافياً 

يدرج النموذج أيضا االلتزام الخارجي الن هناك اشخاص آخرين وثقافة و . السلطة سائدة ثقافياً 
مي ينظتالمجتمع التي قد تؤثر في الفرد ليشارك في النشاطات الطوعية او يستمر فيها. ان االلتزام ال

ال يحدث بمجرد مرور الوقت بل ينتج عن عمليات تقود من مرحلة الى اخرى. النموذج الهرمي 
لتطوعي ال يعني بان االلتزام في كل شخص يتطور من المراحل األولى إلى المقترح لاللتزام ا

ن هذا الهرم العامودي ليس مقيداً   .(44الشكل ) باالنتقال الصاعد حصرياً  الخامسة وا 

 

 

 

 

 

 

 (11الشكل )

 بالرياضة للمتطوعين التنظيمي لاللتزام الهرمي النموذج

Source: Park, Se-Hyuk & Kim, May, 2013, Development Of A 

Hierarchical Model Of Sport Volunteers' Organizational Commitment, 

European Sport Management Quarterly, Vol. 13, No. 1, P.104. 

 االلتزام العاطفي

 االلتزام المعياري

 االلتزام الخارجي

 االلتزام االستمراري

 االلتزام االبتدائي

 الخامسة: التوجه القانوني التعاقديالمرحلة 

  التوقعات واحترام" الواجب أداء" إلى التوجهالمرحلة الرابعة: 

 اآلخرين من المكتسبة

 اآلخرين وإرضاء الموافقة نحو المرحلة الثالثة: التوجه

 االنانية بسذاجة والتبديل المرحلة الثانية: توجه

 والعقابنحو الطاعة  المرحلة االولى: توجه

 المرحلة السادسة: التوجه وفق مبدأ الضمير

    النموذج المقترح    Kohlbergنموذج 
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 ثانيًا: مكونات االلتزام التنظيمي

الذي  (Meyer & Allen, 1991) المكونات الثالثة لاللتزام التنظيمي نموذج دراستنااعتمدت 

 يضم االلتزام العاطفي واالستمراري والمعياري، وذلك لألسباب اآلتية:

 اعتماد النموذج في دراسات كثيرة وطور الباحثون فيها نماذج من النموذج المذكور. .1
  .Porter) & (O’Reillyجمع النموذج أفكار نظريات ونماذج سابقة له كنموذج  .4
 السلوكي والموقفي لاللتزام التنظيمي.استخدم النموذج المدخل  .3
 اتسم بالشمولية في تغطية مكونات االلتزام التنظيمي. .2
 وفر النموذج مقياسًا كاماًل لمكوناته الثالثة. .6

 

 االلتزام العاطفي .4

ويعبر عن قوة رغبة الموظف باالستمرار بالعمل في منظمة معينة ألنه موافق على أهدافها 
حقيق تلك األهداف. واحياناً تمر بعض المنظمات بأوقات تغيير جوهرية وقيمها ويريد المشاركة في ت

قد تتغير فيها بعض اهداف وقيم المنظمة، فاذا كان باستطاعته التكيف مع األهداف والقيم الجديدة، 
فانه سيستمر بالعمل في المنظمة، اما اذا واجه صعوبة في التكيف، فسيترك العمل بالمنظمة 

 .(417-415، 4002جرينبرج وبارون، )

 دافواأله الشخصية القيم/  األهداف بين التوافق من العاطفي المكون ينبع ما غالباً 
 ءالزمال مع ودية عمل بعالقة الموظف يتمتع عندما ذلك،فضاًل عن . ةالمنظم قيم/ التنظيمية

وهذا االلتزام  .عاطفي بشكل العمل مكان في االلتزام تعزيز في اً مهم اً دور  يؤدي هذا فإن والمشرفين،
. العاطفي االلتزام هذا على (Allen & Meyer, 1991) أطلق في حين ،االمتثالو  التطابق هو

 هذا توسيع وتم .التنظيمية باألهداف رتباطاالو  قبولال بأنه وصفوه الذي" األخالقي" وسمي ايضاً 
 إلى فالموظ يدفع( بالقيمة االلتزام) العاطفي االلتزام من النوع هذا بأن القول خالل من الوصف

 أن يفترضو . فيه مرغوب سلوك إلى يؤدي االلتزام من النوع هذا أن ضمناً  يعني مما جهد بذل
 عضويةب ضمنون بالتنظيم ويتمتعونوي يتطابقون عندما اً عالي اً عاطفي اً التزام الموظفين يظهر

 أن لمرجحا ومن العمل تجارب خالل من أكبر بشكل تحفيزه يتم العاطفي االلتزام أنكما . المنظمة
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نجاز الحضور مثل العمل سلوكيات حيث من إيجابية نتائج إلى يؤدي  التنظيمية والسلوكيات المهام وا 
 .(Ake, 2019, 27) اإليجابية

 أهداف بلونويق المنظمة، يتطابقون مع العاطفي االلتزام بإحساس يشعرون الذين الموظفونو 
 ماثلنظمة. من خالل التالم عن نيابة إضافي مجهود لبذل استعداداً  أكثر ويكونون وقيمها، المنظمة

 انوباالمككإحساسهم بذاتهم.  مهمة أنها على المنظمة عضوية إلى ينظرون فإنهم المنظمة، مع
 فيهم،موظ في غرسه في يرغبون الذي االلتزام نوع اختيار المديرين بإمكان كان إذا أنه القول

 ،"ملتزم إنه" ويقول الموظف إلى المدير ينظر عندما ذلك، فضال عن. العاطفي االلتزام فسيختارون
 ميلي المثال، سبيل على .العاطفي االلتزام عن سلوكي تعبير إلى عادةً  المدير ذلك اذ يشير
 نةالمواط سلوكيات من المزيد في االنخراط إلى العمل بفاعلية لصاحب الملتزمون الموظفون
 يعكس لعاطفيا االلتزام ألن نظراً و . والتعزيز الرياضية والروح المساعدة مثل والتنظيمية، الشخصية
 وبالتالي، ليه.ع العمل زمالء بين العاطفية الروابط تؤثر أن الطبيعي فمن بالمنظمة، عاطفياً  ارتباطاً 
 الموظفين تربط يالت الروابط على فاحصة نظرة ألقينا إذا العاطفي لاللتزام أفضل فهم اكتساب يمكننا
 .(Colquitt, et. al., 2019, 64) معاً 

 أقوىعد  وي ،ةبالمنظم والتعلق باالنتماء الموظف مشاعر مستوى العاطفي االلتزام يعكسو 
 إلظهار ضةعر  أقل هممنظمت مع البقاء في يرغبون الذين الموظفون هؤالءو  االلتزام، أشكال من شكل

 المواطنة لوكسوزيادة  بانتظام، العمل حضور على اً ز تركي أكثر يكونون وسوف االنسحاب سلوكيات
ذا .أداء اقصى لجهودهم لضمانو  التنظيمية،  اضحو  مؤشر على الحصول للموظفين يمكن كان وا 

 سيتأثر عاطفيال التزامهم يكون أن األرجح فمن يحدث، الذي التغيير تكافئ أو تفي تجاربهم أن على
ذاو . اً إيجاب  بها اءالوف تم والتي اً حديث الناشئة المنظمة عن إيجابية توقعات الموظف لدى كان ا 
 قدو . غاياتهاو  أهدافها مع ويتوافقون ةالمنظم بتلك عاطفياً  ارتباطاً  يشكلوا أن المرجح فمن ،الحقاً 
 ولكن ،كبيراً  العمل في وغاياته الموظف أهداف نحو االندماج عن الناجم المحتمل االضراب يكون

 لنجاحل طريقة رؤية من الموظف تمكن إذا ضرر أي تخفيف يتم قد األقل، أو على ،دعمه يتم قد
 .(Jackson, 2019, 220) حديثاً  المشكلة المنظمة داخل

ونحن نشير الى االلتزام العاطفي بانه تطابق الموظف مع اهداف وقيم المنظمة من خالل 
 ء والمشرفين.التعلق العاطفي للموظف بالمنظمة عبر عالقات العمل الودية مع الزمال
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 االلتزام االستمراري .1

 تم التي ةالجانبي الرهانات تشمل والتي ،للموظفين االساسية بالجوانب المكون هذا يتعلق
 قد يالت المتخصصة المهارات ذلك في بما ،الموظفين ألحد الحالية الوظيفة على لها التحوط
موظف، لل حاليةال االجتماعية البيئة تشكلها التي قيود )الروابط(وال آخر عمل مكان إلى نقلها يصعب
 المرتبطة ئدوالفوا ةمماثل فرص علي الحصول ةامكاني يتناول التزام من الشكل لهذا آخر جانب وهناك
 في حين اإلذعان )االمتثال(، بأنه( (O'Reilly & Chatman, 1986 هوصفو . محددة بوظيفة
 بمكافآت مدفوع االلتزام هذا أن وأكدوا ،" الحسابي" اسم( (Penley & Gould, 1988 عليه أطلق
 العمل موقع يف الموظف يتكبدها مادية بخسائر ويتميز االستمراري" تزاملاال" عليه أطلق كما. مالية

 (Ake, 2019,28) :عاملين من االستمراري تزاملاال يتكونو . الحالي

 ادية.واالقتص االجتماعية التكاليف أي بترك المنظمة المرتبطة المتصورة التضحيات -أ
 .بدائل لعمله في منظمته الحالية وجود بعدم الموظف تصور -ب

 لمعياريا االلتزام وهو الثالث، الشكل ألن أهمية األكثر هما االلتزام من الشكلين هذين أن يبدوو 
 يجب الذي المحرك نهأ على العاطفي االلتزام إلى ُينظر بينما ،العاطفي بااللتزام وثيًقاً  ارتباطاً  يرتبط
. لمنظمةا في عضواً لبقاء الموظف  الدافع أنه على االستمراري لتزاماال إلى ُينظرو  به، القيام

 حين يف والمعنوية، المالية الناحية من مكلف دوران العمل من المرتفع المستوى ألن ،مهم وكالهما
 .المنظمة ألعضاء نفسية مكاسب ويخلق اإليرادات أيضاً  يعزز األداء أن

ويشير الى قوة رغبة الموظف ليبقى في العمل بمنظمة معينة العتقاده بان ترك العمل فيها 
يكلفه الكثير. فكلما طالت مدة خدمة الموظف في المنظمة فان تركه لها سيفقده الكثير مما استثمره 
 نفيها على مدار الوقت وكثير من الموظفين ال يرغب بالتضحية بها، ومثل هؤالء الموظفين تكو 

 .(417-415، 4002جرينبرج و بارون، )درجة التزامهم االستمراري عالية 

 مع المغادرة،ب مرتبطة وتكلفة بالبقاء يرتبط ربح هناك يكون عندما اريستمر اال تزاملاال يحدثو 
 مرتبطةال الشديدة العقوبات بسبب المنظمة تغيير الصعب من يجعل العالي المستمر االلتزام

 من) راالستثما كمية إجمالي هو المستمر االلتزام من تزيد التي العوامل أحد حيث ان بالتحويل.
 اتهمبواجب الوفاء أو عملهم أدوار إتقان في الموظفون به قام الذي( والطاقة والجهد الوقت حيث

 لم إذا. التوظيف بدائل إلى االفتقار وهو المستمر االلتزام من يزيد آخر عامل هناكو  .التنظيمية
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 عتمدت حيث ،أعلى البقاء إلى الحاجة فستكون إليه، يذهبون آخر مكان أي ينالموظف لدى يكن
 قابليةو  البطالة االقتصادية ومعدل الظروف ذلك في بما عوامل، عدة على نفسها التوظيف بدائل

 (14) الجدول من األوسط العمود في األسباب بعض أن على التسويق. وقدراته الموظف مهارات
 لشخصيةا القضايا على ستمرارياال لتزاماال يركزو . العائلية أو الشخصية القضايا على تركز

 سبابأل البقاء إلى يحتاجون ما غالباً  الموظفين ألن ،اآلخرين االلتزام نوعي من أكثر والعائلية
 أن مكني التي العاملة وغير العاملة القوى توضح التي المفاهيم أحد يتمثلو . العمل وغير العمل
 وشعورهم الموظفين روابط يلخص الذي ،Embeddednessالتماسك  في ،بمنظمتنا تربطنا

 يعززو  .وظيفةال تغيير أجل من به التضحية عليهم يجب وما ومجتمعهم، منظمتهممع  بالمالءمة
 في لبقاءل الموظفون يحتاجها التي األسباب من المزيد تقديم خالل من المستمر االلتزام سكالتم

 األحداث على التغلب على الموظفين يساعد سكالتم أن إلى الدراسات تشيرو  ،الحالية مناصبهم
 .(Colquitt, et. al., 2019, 68)تحدث  التي السلبية

 
 (41الجدول )

 المستمر وااللتزام التماسك

 

Source: Colquitt, Jason A & LePine, Jeffery A & Wesson, Michael J., 

2019, Organizational Behavior: Improving Performance And Commitment 

In The Workplace, 6th Ed., McGraw-Hill Education, USA, P. 68. 

 

 للمجتمع للمنظمة الجانب
 .طويلة لفترة هنا عملت لقد - الروابط

 واللجان. الفرق من العديد في أعمل أنا -
 ةوالعائل المقربين األصدقاء من العديد -

 .قريب مكان في يعيشون
 .المجتمع هذا في عائلتي جذور -

 كلبش ومواهبي مهاراتي تستخدم وظيفتي - المالءمة
 .جيد

 هذه في لدي والمسؤولية السلطة أحب أنا -
 .المنظمة

 .لي مناسب فيه أعيش الذي الطقس -
 فيه أعيش الذي المجتمع في أفكر -

 .كموطن

 .ازةممت المنظمة تقدمها التي التقاعد فوائد - التضحية
 فة.الوظي هذه تركت إذا كثيرا التضحية أود -

 .مجتمعي في كثيراً  الناس يحترمني -
 .داً ج صعباً  سيكون المجتمع هذا ترك -
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 لتزاما مستوى على ستؤثر التي االجتماعية أو االقتصادية التكاليف على األمثلة ومن
 التكاليفو  المستحقة، التقاعدية المعاشات مثل المالية، التكاليفب االستمراري قد تتمثل الموظف

 المتوقعة لتكلفةا فإن لذا،. البديلة العمل أشكال تعوق التي البطالة مستويات ارتفاع مثل المالية، غير
 نم سيزيد الحالة هذه يعزز حدث أو عمل وأي ،الوظيفة في البقاء من أكبر المنظمة لمغادرة

 أنها على هاب االعتراف تم التي السوابق إن. الموظف لها يتعرض التي المستمر االلتزام مستويات
 هذه ألن راً نظو . والبدائل االستثمارات هي تجربتها تمت وظيفي تغيير أي في تأثيراً  األكثر

 تكلفة أي) للمقارنة وقابلة واضحة تكون أن على تعتمد التي للظروف تحديداً  أكثر االحتياجات
 منو  .والمعياري العاطفي االلتزام كما في للموظف واضحة اً دائم ليست فهي (المغادرة أو البقاء

 ألساسيةا األهمية ذي االلتزام ملف هو االندماج حالة في اريستمر اال االلتزام يصبح أن المتصور
(Jackson, 2019, 220). 

ونحن نشير الى االلتزام االستمراري بانه تعلق الموظف بالمنظمة الناتج من موازنة الموظف 
 يرتبط بالبقاء والتكلفة المرتبطة بمغادرة المنظمة.للربح الذي 

 االلتزام المعياري  .3

-Evaluativeالتزام السيطرة التقييمية  -المصطلح    (Kanter, 1968)استخدم 
Control Commitment تزام بالمعايير والقيم واالعتقادات الداخلية التيلالذي تم وصفه بأنه "اال 

للموظف مع المنظمة  التضمين االخالقيعن   (Etzioni, 1975)تحدث  وتلزم الموظف أخالقيًا". 
ح "قاعدة مصطلوان التي ُوصفت بأنها التوافق اإليجابي بدرجة عالية مع أهداف المنظمة وقيمها. 

بقاء بالتبرير األخالقي من جانب بعض الموظفين لل اً ر ه شعو وصفااللتزام مدى الحياة" الذي طرحوه ب
بيئة العمل. من األدبيات يمكن االفتراض أن في الرغم من الحالة أو الراحة في منظماتهم على 

االلتزام المعياري يتخذ موقفًا عكسيًا من االلتزام االستمراري. حيث ان بداًل من البقاء في المنظمة 
ألسباب مفيدة أو اقتصادية كما هو الحال في االلتزام المستمر، يحفز االلتزام المعياري الموظف 

 ى البقاء في المنظمة ألنه يشعر وكأنه يشبه مسار العمل الصحيح من الناحية األخالقيةعل
(Ake, 2019, 28). 

 يشعر الذي االلتزامالى االلتزام المعياري بانه (Meyer & Allen, 1991, 72) وأشار 
 زامااللت هذا على أطلقو  منظمتهم في بالبقاء مضطرون بأنهم يشعرون عندما الموظفين به
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ن وينظر الى هذا المكو . واالجتماعية األسرية الرعاية من مستوحى وهما يزعمان بأنه ،"المعياري"
 لمنظمةا أهداف في للمساهمة الموظف بها يشعر التي الداخلية المعيارية الضغوط نهج خالل من

 وكذلك قعاتهاوتو  األسرة معتقدات، وبالمنظمة دخول وبعد قبل الموظف تجاربب يتأثرو . واحتياجاتها
 من لموظفينل كبيراً  المعياري االلتزام يكون أن المتوقع منو . ومبرراته للموظف األخالقية القواعد

. ككل معوالمجت سرةاأل أفراد وضغوط توقعات بسبب المنتظمة مجتمعاتالو  متواضعةال خلفياتال
 السلطات قبول األفراد من ُيتوقع حيث العالية، المسافات ذات المجتمعات في أيضاً  الحال هو هذاو 

 .الهرمية المجتمعات هذه في القواعد من جزء وهي لها، والوالء

 ارتباط الموظف بالمعايير ( الى االلتزام المعياري بانه22، 4012المصري وعامر، وأشار )
التي تشكل سلوكه في اتجاهات مرغوبة من جانب المنظمة، والتنصل من المعايير السابقة التي 
ارتبط بها الموظف قبل التحاقه للعمل بالمنظمة وفي سبيل تحقيق ذلك فان المنظمة تطالب موظفيها 

 باعادة صياغة مفاهيمهم الذاتية وتبني اهداف المنظمة وقيمها.

وان شعور الموظف بانه ملتزم بالبقاء في المنظمة بسبب ضغوط اآلخرين. فالموظفين 
الذين يقوى لديهم االلتزام المعياري يأخذون في حسابهم الى حد كبير ماذا يمكن ان يقول اآلخرون 
 لو تركوا العمل بالمنظمة. فهم ال يريدون ان يسببوا قلقًا للمنظمة او يتركون انطباعًا سيئًا لدى
 زمالئهم بسبب تركهم العمل. اذن هو التزام ادبي حتى ولو كان على حساب أنفسهم 

 .(417-415، 4002جرينبرج و بارون، )

 االلتزام من انكمكون امتحديده تمو  بطبيعتها، ارتباطاً  أقل واالستمراري االلتزام المعياري وان
 التزامب يقو  بشعور المعياري االلتزام يواجه الذي الموظف سيشعر اذ .العاطفي المكون من أضعف
التنشئة  عملية( 1: )المعياري االلتزام تطوير تعزز شروط ثالثة وهناك. المنظمة في لبقاءل أخالقي

 ألسابيعا في الوقت تخصيص أن مفادها التي العالمة تحدد والتي ،(الموظف تماثلك) االجتماعية
 وذجالنم بهذا االلتزام الموظف تطوير لديها يعمل التي المنظمة ارادت إذا مهم العمل من األولى
 ذلك ومع فيهم استثمرت قد المنظمة أن الموظفون يشعر عندما( 4) حديثًا؛ المدمج موظفها لدى
 بسبب مدرك التزام هناك يكون عندما( 3) ؛(والتطوير التدريب مثل) بالمثل الرد يستطيعون ال

 .(Jackson, 2019, 223) العمل صاحب مع تطويره تم نفسي لعقد المدركة الشروط
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 أو" يحالصح" الشيء هو البقاء بأن شعور هناك يكون عندما المعياري ويتوافر االلتزام 
 ملهمع أرباب مع الموظفين بقاء بضرورة اإلحساس ينجم قدو . به القيام يجب الذي" األخالقي"

 تمي الت والخطأ الصواب تجارب من عامة أكثر رموز أو الشخصية العمل فلسفات عن الحاليين
 وظفونالم كان إذا المنظمة، داخل المبكرة التجارب أيضاً  تمليها وقد. حياتهم مدار على تطويرها
 عن النظر وبصرف .الشذوذ عنها وليس القاعدة هو األجل طويل الوالء بأن يعتقدون اجتماعياً 
بالتعهد  رشعو  لبناء طريقتين هناك أن يبدو االجتماعية، التنشئة أو الشخصية العمل فلسفات

Obligation الموظفين بأن شعور بناء هي الطرق إحدى الموظفين، تتمثل بين االلتزام على القائم 
 شجعخاص، اذ ت بشكل خيرية المنظمة تصبح أن هي الثانية للمنظمة، والطريقة بشيء مدينون
 المهارات أو الوقت إعطاء - التطوعي العمل في المشاركة على الموظفين المنظمات من العديد
 .(Allen & Meyer, 1996, 261) خيرية أو ربحية غير لمجموعة له مخطط نشاط أثناء

وان القيم الشخصية التي يؤمن بها الموظف لها الدور الكبير في بلورة هذا االلتزام، فضاًل 
لتلك المنظمة،  الوفاءعن شعوره بالمسؤولية والواجب تجاه المنظمة والموظفين فيها الذي يحتم عليه 

لذا فان الموظفين الذين يصنفون بان التزامهم معياري يعملون بطريقة مالءمة ألهداف المنظمة 
 (.54، 4002كونهم يؤمنون بان ما يفعلون صحيحًا واخالقيًا )العنزي وصالح، 

ى لاألنواع الثالثة لاللتزام التنظيمي استنادًا ا (Colquitt, et. al., 2019, 63)وفسر 
 لحاليةا المنظمة مع للبقاء العاطفية األسباب بعض األيمن العمود ( حيث يعكس13) الجدول اسبابه

 من اءاالنته عند بالمتعة والشعور المنظمة ثقافة أو والجو الصداقات حول المشاعر ذلك في بما
 أنه على فهتعري وتم عاطفيًا، التزاماً  العاطفية األسباب من األنواع هذه وتنشئ الوظيفة، واجبات
ببساطة  ها،مع والتفاعل المنظمة بتلك العاطفي للتعلق نظراً  منظمة في عضواً  البقاء في الرغبة
 بما البقاء ةتكلف على القائمة األسباب بعض األوسط العمود ويعكس. ذلك" يريد ألنه البقاء "عليه
 األنواع وهذه ،الزمالء بهجر المتعلقة المخاوف عن فضالً  والترقية، والمنافع الرواتب قضايا ذلك في
 بسبب ما منظمة يف عضواً  البقاء في الرغبة أنه على تعريفه وتم مستمرًا، التزاماً  تخلق األسباب من

 العمود عكسي. لذلك" بحاجة ألنه البقاء "عليه أخرى، وبعبارة. بتركها المرتبطة للتكاليف إدراكه
بأن  إلحساسا ذلك في بما الحالية، المنظمة في للبقاء االلتزام على القائمة األسباب بعض األيسر
 اماً التز  تخلق األسباب من األنواع وهذه المنظمة ذاتها، أو زميل أو لرئيس مستحق دين هناك

 هذه االلتزام، وفيب الشعور بسبب منظمة في عضواً  البقاء في الرغبة بأنه ُيعرَّف او قيميًا، معيارياً 
 .ينبغي عليه" كما "يبقى الحالة
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ونحن نشير الى االلتزام المعياري بانه مجموع القوى التي تلزم الموظف بالبقاء في المنظمة 
 الناشئة عن التعهد الذي يكنه الموظف للمنظمة والقيم الشخصية التي يمتلكها.

 (43الجدول )

 أسباب بقاء الموظف في المنظمة

 

Source: Colquitt, Jason A & LePine, Jeffery A & Wesson, Michael J., 

2019, Organizational Behavior: Improving Performance And Commitment 

In The Workplace, 6th Ed., McGraw-Hill Education, USA, P. 64. 

 المعياريااللتزام  االلتزام المستمر االلتزام العاطفي

)مستند على العاطفة او 
 الشعور(

)مستند على المديونية او  )مستند على التكلفة(
 العهد(

بعض من أعز أصدقائي 
يعملون في مكتبي. . . 
 سأفتقدهم إذا غادرت.

انا مستحق ترقية قريبًا. . . 
سوف أتقدم بالسرعة في 

 المنظمة الجديدة؟

استثمر مديري الكثير من لقد 
وقام بتوجيهي ، الوقت في

وتدريبي وأظهر لي الخيوط 
 او العقد.

أنا حقا أحب الجو في 
وظيفتي الحالية. . . إنه 

 ممتع ومريح

راتبي والفوائد يمكنني من 
الحصول على منزل جميل 

في بلدتنا. . . تكلفة المعيشة 
 أعلى في هذا المجال الجديد.

ي البداية. . . تأعطتني منظم
لقد وظفتني عندما اعتقد 

 خرون أنني غير مؤهل.آ

واجبات وظيفتي الحالية 
مجزية للغاية )يتم مكافئتها(. 
. . أنا أستمتع بالحضور إلى 

 العمل كل صباح.

النظام المدرسي جيد هنا، 
وزوجتي لديها وظيفة جيدة. . 

. لقد وضعنا حقًا جذورنا 
 حيث نحن.

ساعدني صاحب العمل في 
الخروج من مأزق في عدة 

يمكنني أن حوادث. . . كيف 
 أغادر اآلن؟

 .البقاء ألنك ملزم البقاء ألنك تحتاج. البقاء ألنك تريد.
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 المبحث الخامس

 العالقة بين ابعاد الدراسة

األساس المنطقي العتماد التسويق الداخلي هو ضمان شعور الموظفين بأن اإلدارة ان 
فين تجاه عملهم مواقف إيجابية للموظبالتطبيق الناجح للمفهوم  ويعكساحتياجاتهم.  وتلبيتهتم بهم 

أن الهدف و ي. والرضا الوظيف الدافعية في العمل، و التضمين الوظيفيبما في ذلك االلتزام التنظيمي، 
ية ، أي مبادراتهم اإلدار منظماتاألهم للتسويق الداخلي هو ضمان إعالم جميع الموظفين برؤية ال

لي كآلية التسويق الداخ ويمكن استخدام قهم المخدومة.أسواوأهدافهم ونتائجهم وخدماتهم ومنتجاتهم و 
 فضاًل عن ،الخبرات الوظيفية الفريدةللموظفين  تقدمعمل  ئةبناء بي تمكن ادارة المنظمة منحيوية 
 االلتزام يادةز  في الداخلي للتسويق النتائج اهم إحدى تتمثلو  لتحقيق إمكاناتهم الكاملة. سعيهم

 األداء ةزياد فإن ،من ثمو  ،الوظيفي الرضا زيادة إلى سيؤدي دورهب وهذا ،للموظفين التنظيمي
 فاعليةالت العمليات زيادة في يساعدان الموظفين دوران معدل وانخفاض الوظيفي

(Mishra, 2010, 188). 

 جهد قصىأ الى تقديم الموظفين سيحفز الداخلي التسويق عن الناتج اإليجابي التأثيران 
 شكلب الخارجيين زبائنال ورغبات احتياجات تلبية من ثمو  الجهد من األدنى الحد من بدالً  ممكن
 اشئن ضعيف أداء إلى يؤدي مما ة،نظمبالم اً ضار  الموظفين التزام عدم يكون أن يمكنو  .أفضل
 لكسب الحل يكون أن يمكن الداخلي التسويق أنو . التكاليف وارتفاع الرديئة الخدمة عروض عن
 . (Caruana & Calleya, 1998, 110) الموظف التزام

أصحاب مع يعمل التسويق الداخلي بشكل أساسي على تطوير عالقات الموظفين و 
. لزبائنامما يؤدي إلى تحسين خدمة  سلوك التوجه نحو الزبونمن أجل غرس  نالداخلييالمصلحة 

 صفهو الموظف بظر التسويق الداخلي إلى ين اذ هذه العالقات هي مقدمة لنظام تنظيمي تقدمي.
ظمة ن االلتزام طويل األجل بالمنكو  ويالموارد ويتحكم في الموارد األخرى  ينشى حيث موردًا رائدًا،

أو  اديةمأداء الموظف أثناء العمل متناسبًا بشكل مباشر مع تلبية احتياجات الموظف، اليكون و 
 اً مصدر  د هعمية التقدمية ويمكن ال يتجزأ من الثقافة التنظي اً جزءيعد التسويق الداخلي . و العاطفية

 متزايد نحو علىعمال التنافسية األستراتيجية في بيئة االتفاضلية الميزة لل
(Janjua, et. al., 2014, 203). 
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ان أبرز النتائج الهامة للتسويق الداخلي تمثلت بزيادة الرضا الوظيفي والثقة التنظيمية 
 األمل يبةوخ الوظيفي اإلحباطوتعزيز االلتزام التنظيمي لدى الموظفين في المنظمة، وان حاالت 

 من نوع وأ تنظيمي وظيفي خلل عن قد تكون ناتجة التي العمل بيئات فيللموظفين  الرضا وعدم
 لموظفينا التنظيمي لدى تزاملاال وضعف الثقة وفقدان استياء إلى يؤدي والذي امراض المنظمات

 ويمكن ان نستعرض اهم المسببات في خفض التنظيمي واألداء الموظفين إنتاجية انخفاضومن ثم 
 (Vasconcelos, 2011, 37-44)التسويق الداخلي من قبل المنظمات باآلتي: 

 النفسي  العقد انتهاك .1

 يولد إيماناً  ألنه نظراً  والمنظمات الموظفين بين العالقة على يقوم مكونًا حيوياً  النفسي العقد د  يع
 إشارة يأ في التمزق إلى العقد النفسي يميل والمنظمة، اذ الموظف بين بالمثل المعاملة بواجب
 النفسي دالعق المنظمات تقوضوفي الحقيقة  ،المستقرة غير العمل بيئات وا العمل اضطراب على
 الحكم لىإ الحاالت هذه مثل في بدورهم، موظفونال يميلو  ،لسلوكها قوي كمحدد ضمنياً  يعمل الذي
 تأثير لها نيكو  أن المحتمل من النفسية العقود انتهاكات أنو  النفسي، العقد تنتهك اتالمنظم بان

 اجباتللو  المتزايد اإلهمال ذلك في بما الموظفين، وسلوكيات مواقف على النطاق واسع سلبي
 لمنظمة،ل الداعمة الطوعية السلوكيات في االنخراط في الرغبة وانخفاض العمل، أثناء الوظيفية
 إلى تؤدي دق النفسي للعقد السلبية العواقب أن ذلك على فضالً . المنظمة لمغادرة المحاوالت وزيادة

 .اً أيض التنظيمية ليةاعبالف تضر سلوكيات

 عدم االهتمام بجودة حياة العمل  .4

والحياة يؤشر ذلك عدم اهتمام  العمل بين التوازن بقضية معنية غير المنظمة عندما تكون
 فينالموظ حياة جودة على التنظيمية اإلجراءات تحافظ أن بجودة حياة العمل، اذ ينبغي المنظمة
ياة بجودة ح حقاً  مهتمون المنظمات قادة غالبية أن يبدو ال الواقع، وفي. العمل مكان وخارج داخل

 ال ندماع لذلك،. الصحي غير سلوكهم بسبب العمل ضغط توليد مسؤوليات ويتحملون الموظف،
 قادة إلى زئياً ج ذلك ُيعزى أن فينبغي التنظيمية، الحياة في مناسب بشكل جودة حياة العمل دمج يتم

 يتعلق يماف للمنظمات االجتماعية المسؤولية واجبات مع مناسب بشكل يتعاملوا لم الذين المنظمات
  .الموظفين برفاهية
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وينتج عن عدم االهتمام بالتسويق الداخلي نتائج وخيمة على المنظمات، ابرز هذه النتائج عدم 
ن العدد المتزايد من الموظفيرضا الوظيفي للموظفين عن عملهم وضعف االلتزام التنظيمي و  ن ا 

ظمة، وهذا المنظيفي يدل على ضعف العالقة وااللتزام بينهم وبين الذين يظهرون عدم الرضا الو 
 . (VASCONCELOS, 2011, 49) بالمنظمةتعزيز فك ارتباط الموظفين  يدفع باتجاه

ه النتيجة يمكن تفسير هذو  ،مرتبطة بااللتزام التنظيمي جودة حياة العملتظهر النتائج أن و 
بأن ظروف العمل اإليجابية ترتبط بمواقف العمل اإليجابية.  الجدلية التي تنصعلى أساس 

الموظفون الذين يشعرون أن ظروف العمل تفي بتوقعاتهم هم أكثر عرضة لالستمتاع بعملهم 
، من المرجح أن يظهروا مواقف إيجابية تجاه من ثمأكبر في عملهم، و  تضمين وظيفيعن  واالقرار

 على ةمنظالم في العمل ظروف قدرة لكيفية الموظف وراتتص العمل حياة جودة تشمل. و تهمنظمام
 التأثير يف اً رئيسي اً دور  تؤدي أن العمل حياة جودة لـ يمكنو  .الهامة الشخصية احتياجاتهم تلبية
 أنها لىع العمل حياة جودة إلى ُينظرو . بعمله والتزامه للموظف العقلي أو العاطفي التماثل على

 ميااللتزام التنظي اعتمادها من االسبقيات المؤثرة في تم وقد بالوظيفة متعلقةال رفاهيةال
(Ojedokun, et. al., 2015, 236). 

تم العثور على العالقة بين جودة حياة العمل للموظفين بانه  (AFŞAR, 2014, 131)وبين 
، لتنظيمياوالتزامهم التنظيمي، وال سيما حقيقة أن جودة حياة العمل لها تأثير كبير على االلتزام 

مشيرًا إلى أن "االستجابة الحتياجات الموظف تؤدي إلى شعور قوي باالنتماء من قبل الموظف 
 لالعم حياة جودةل أن، و اللتزام التنظيميا اسبقياتأهم احدى  العملجودة حياة  وان، "تجاه منظمته

 و ،"فينللموظ الوظيفية الخبرة جودة وتحسين العمل مكان على اإلنساني الطابع إضفاء: "هدفان
 ياجاتالحت استجابة هي العمل حياة جودة فإن ،من ثمو ". المنظمة في والكفاءة اإلنتاجية تحسين"

 .العمل وفظر  لتحسين التدابير من سلسلة أو وطريقة التنظيمية، لالحتياجات وكذلك الموظفين

ترك أن االلتزام العاطفي كان أقوى مؤشر على نية  (Blackford, 2015, 65) وجدو 
ة من خالل المعامل أن تعزيز العالقة العاطفية للموظف بالمنظمةو  ،واحتمال مغادرة المنظمة العمل

العادلة والدعم االجتماعي االقتصادي والوظيفة الصعبة / الُمرضية، تؤدي بدورها إلى زيادة االلتزام 
، وكل ذلك يمكن تحقيقه من خالل المنظمة الموظف في مغادرة غبةر تقلل من  من ثمالعاطفي، و 
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 افتراض ىعل التنظيمي بني بااللتزام جودة حياة العمل وان ترابط. جودة حياة العملتعزيز جوانب 
 .مغادرتهم للمنظمة احتمال فسيقل جيدة، حياة عمل بجودة يتمتعون الموظفون كان إذا أنه

 العمل حياة جودة بين كبيرة عالقة وجود إلى (Yasin & Khalid, 2015, 568)واشار 
 منظمةال تجاه االلتزام بناء إلى ؤديي العمل حياة جودة تحسين وان ،العمل وساعات الجنس ونوع
 ويهدف الحماس،و  والتعلق التفاني شعورب يتمثلو  المنظمة، إلى الموظفين كانتماء تفسيره تم والذي
 ينللموظف كان التي المنظمات وفي .الزمن من طويلة مدةل المنظمة مع العمل في االستمرار إلى
 في فانياً ت وهم أقل عملهم، واجبات من أقل أعمالب مشغولين لوحظ بأنهم كانوا سلبية مواقف فيها

. ئةردي عمل حياة جودة ولديهم ،الوظيفة من لالستقالة عرضة أكثر كانواوتبين انهم  ،العمل
 نخفضت العمل حياة فان جودة منخفضاً  يكون التنظيمي عندما االلتزام أن إلى دراسةال توصلتو 

 .أيضاً 

 سبعة تلبية عند تتحقق العمل الحياة جودة فان ((Sirgy, et. al., 2001, 241 ووفق
 يف واإلصابة الصحة اعتالل من الحماية) والسالمة الصحة احتياجات هيو  للموظف احتياجات

 األمن األجر،) سريةواآل االقتصادية واالحتياجات ، (الجيدة الصحة وتعزيز العمل، وخارجه العمل
 الفراغ ووقت العمل في الزمالة) االجتماعية واالحتياجات ،(األخرى األسرية واالحتياجات الوظيفي،

 واحتياجات ،(وخارجها المنظمة داخل العمل وتقدير االعتراف) التقدير واحتياجات ،(العمل من
 عزيزلت التعلم) ةيالمعرف حتياجاتاالو  ،(وكمحترف المنظمة داخل المرء إمكانات تحقيق)الذات 

 شخصيال اإلبداع وكذلك العمل في اإلبداع) الجمالية واالحتياجات ،(والمهنية الوظيفية المهارات
 هذه لبيةت عند مباشر غير تأثيراً  تحديدها تم التي العمل حياة جودة ُتظهرو . (العامة والجماليات
 عمللا حياة جودة في ومحدداً  حاسماً  عامالً  هذه االحتياجات وتصبح متعددة، بأبعاد االحتياجات
 عتارتف كلما ، اذالحياة عن العام والرضا األخرى الحياة ومجاالت الوظيفي، الرضا فضاًل عن

 ضالمفتر  منو . بها يعمل التي ةنظمالم تجاه اإليجابية مشاعره زادت لموظف،ا عمل حياة جودة
 جابيةاإلي المشاعر هذه فإن بها، يعمل التي المنظمة تجاه بإيجابية يشعر موظفال كان إذا أنه

 .الموظف تجاه منظمته التزام إلى تؤدي

 عاتقه لىع يقع منفعة على يحصل الذي موظفال أن إلى االجتماعي التبادل نظرية تشيرو 
حدىو . ما بطريقة المنفعة بمبادلة قوي معياري تعهد  بأن ينالموظف لتصور المحتملة النتائج ا 
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 أن مرجحال ومن ،الوظيفي للتضمين الموظفين زيادة هي جودة حياة عمل أفضل لهم تقدم المنظمة
 التنظيمي تزاماالل اذ يتضمن ،االلتزام من المزيد أنها على الوظيفي التضمين في الزيادة هذه تظهر
 موظفينلل النسبةب أنه الذاتي االتساق نظرية تفترضو  .بالمنظمة الترابطو  الوظيفي التضمين كثافة

 لذلك، .لذاتا معها وما توفره لهم من احترام تماثلهمب ون بالوظائفرتبطي فانهم بالوظيفة، المعنيين
الموظف  بحليص المطلوب اإليجابي العاطفي التعلق سيحفز منظماتهم من الجيدة المعاملة إدراك فإن

 القول مكني النظريتين، هاتين بين الجمع خالل منو . بالمنظمة اً وملتزم ًا بالوظيفةنفسيمتضمن 
( اة العملجودة حي) التنظيمي الدعم لتبادل عرضة أكثر هم المضمنين وظيفياً  الموظفين أن أيضاً 
 االلتزام يادةز  في تهمنظمامل سدادال في نيالموظف يستخدمها التي الطرق إحدى تتمثلو . لهم المقدم

 نم األعلى المستويات أن افتراض مع متسقة تبدو والتي أخرى إيجابية عمل مواقف عرض أو
 اتهممع منظم لموظفينل اعلى وتماثلبتضمين وظيفي  ستقترن العمل حياة جودة

(Ojedokun, et. al., 2015, 236). 

، همملعتقلل من معدل دوران في أعماق موظفيهم و ويمكن للمنظمات ان تزرع االلتزام التنظيمي 
 (73-71، 4015)المعايطة والحموري،  :باآلتيالقيام  خالل من

الترقية الداخلية: فمنح الموظفين األولوية بملء جميع الشواغر التي تظهر في المنظمة، سيشعل الروح  .1
 التنافسية ويذكي طموح الموظفين االكفاء ويؤكد لهم وجود فرص للنمو والتطوير داخل المنظمة.

التدريب والتطوير: االستثمار في التدريب والتطوير لتحقيق التطور الوظيفي من االستثمار في  .4
األمور التي تربط الموظف بمنظمته، والعمل على االستثمار في مساحات القوة لدى الموظفين، 

د بيئة تعليمية، وتوفير الموارد الالزمة لتدريبهم وس بناءوعدم التركيز على نقاط ضعفهم، و 
 رية، وبشكل مستمر، ليكون هناك منظمة متعلمة.حاجاتهم التطوي

ن ما بين حياته الوظيفية وحياته اآلسرية: المنظمات ز ااحترام حاجة الموظف الى تحقيق التو  .3
الناجحة تحترم مسؤوليات الموظف واولوياته خارج العمل، بحيث تكون مستعدة للقيام بالترتيبات 

واالولويات الخاصة، والتحلي ببعض المرونة  الالزمة لتخفيف النزاع ما بين أولويات العمل
 تجاه االلتزامات الشخصية المترتبة على الموظف.

بيئة عمل مريحة ومحببة: ينبغي العمل على توفير مناخ وظيفي مريح ومكان عمل مالئم  بناء .2
 الحتياجات الموظف، بحيث يكون المكان مثيرًا للبهجة واالرتياح ومشجعًا لألبداع واإلنتاجية.
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إبقاء قنوات االتصال مفتوحة: المحافظة على قنوات االتصال مفتوحة والتأكد من ان الموظفين   .6
 قادرون على االطالع على اخبار المنظمة وتوجهاتها، مما يدعم ارتباطهم بها.

وضع برنامج لمكافأة وتقدير الموظفين: ان الموظفين الذين يشعرون بان جهودهم مقدرة وعملهم  .5
يز الموظفين ني آلية معينة، لتحفبَ تَ ينبغي ، لذا اً ل اإلدارة العليا هم األكثر والءبمميز ومقدر من ق

 وتقدير جهودهم ماديًا ومعنويًا.
المشاركة في النشاطات المجتمعية: من العوامل التي تحفز الموظفين وتزيد من ارتباطهم  .7

الموظفين بين المدير و  التي تدعم العالقات تلك بالمنظمة ومشاركتهم في النشاطات االجتماعية
 .أنفسهموبين الموظفين 

 

 ويمكن ان نشير الى العالقة بين ابعاد الدراسة باآلتي:

ان التأثير اإليجابي للتسويق الداخلي يتمثل بزيادة دافعية الموظفين للعمل في المنظمة 
عور شوهذا يقودهم الى تقديم أفضل الجهود بهدف تلبية احتياجات ورغبات الزبائن، وتعزيز 

الموظفين بان اإلدارة تهتم بهم، وهذا ينعكس بمواقف وسلوكيات إيجابية لدى الموظفين تجاه العمل 
 تقلل من رغبة الموظفين بمغادرة المنظمة ولذلك عد ه الباحثين بالحل لكسب التزام الموظفين.

انب ال جوان األسباب الهامة النخفاض التسويق الداخلي هو بيئات العمل غير المستقرة واهم
رفاهية الموظفين وفقدان التوازن بين العمل واألسرة وزيادة ضغط العمل وعدم االستجابة الحتياجات 
الموظفين مما يؤشر عدم اهتمام المنظمة بجودة حياة العمل، وهذا يقود الى انخفاض رغبة الموظفين 

 في السلوكيات الداعمة للمنظمة وزيادة حاالت مغادرة المنظمة. 

تسويق الداخلي مكماًل لجودة حياة العمل من خالل سعي كال المفهومين الى بناء ويعد  ال
السلوك والمواقف اإليجابية للموظفين عبر ظروف العمل اإليجابية والمعاملة الجيدة للموظفين 

يؤدي الى بناء شعور االنتماء للمنظمة، حيث ان لجودة حياة العمل وهذا واالستجابة الحتياجاتهم 
 .زامه بهاالت يتولد ومن ثم أثير على التماثل العقلي للموظف مع منظمتهيسيًا في التدورًا رئ

ويمثل التسويق الداخلي وجودة حياة العمل من االسبقيات الهامة لاللتزام التنظيمي ويمكن وصفهما 
 منظمة.بمصادر للميزة التنافسية لل
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 الفصل الخامس
 وصف العالقات الواردة في مخطط الدراسة وتشخيصها واختبارها

 
 

 تمهيد
بهدف التعرف على ماهية المكونات الرئيسةةةةةة ومتهيراتها ال رعية المعتمدأ مو جنمودر الدراسةةةةةة 
ومرضةةةةةةةةةةةةةةيةةاتهةةا وطبيعةةة عر ةةات اترتبةةاط والتةةجوير بيا التسةةةةةةةةةةةةةةوي  الةةدا لو و ودأ  يةةاأ العمةة  واتلت ا  
التنظيمو، مقد ت  ت صةي  هدا ال صة  لوصف وتي ي  متهيرات الدراسة والت ق  ما مدس سرياا 

 جنمود ها اتمتراضو وا تبار مرضياتها.
 

 واعتمادًا على ما تقد  مقد ت  تقسي  هدا ال ص  إلى المبا ث اآلتية:
 

 المبحث األول: وصف متغيرات الدراسة وتشخيصها.
 

 المبحث الثاني: اختبار أنموذج الدراسة وفرضياتها.
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 المبحث األول
 هاوتشخيص وصف متغيرات الدراسة

يتناو  هدا الب ث وصةةةةةةةةةف وتيةةةةةةةةة ي  متهيرات الدراسةةةةةةةةةة، إد ت  ترمي  وتصةةةةةةةةةنيف هد  
المتهيرات بهةةةدف معةةةال تهةةةا ابتةةةداًل ما الت ليةةة  الولو للبيةةةانةةةات المتعلقةةةة بمتهيرات الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةة 
مسةةةةت دميا التو يعات التكرارية والنسةةةةة المئوية والوسةةةةاط ال سةةةةةابية واتن رامات المعيارية ولك  

 ات الدراسة. ولت قي  دلك مقد ت  تقسي  هدا المب ث إلى وروة م اور:متهير ما متهير 
 

 : وصف متغيرات التسويق الداخلي وتشخيصهاأولا 
يتناو  هدا ال  ل وصةةةةةة ًا وتيةةةةةة يصةةةةةةًا لمتهيرات التسةةةةةةوي  الدا لو التو تمت ا يةةةةةةةارأ إليها مو  

نظا   ت الدا لية، التدرية، التمكيا،ال انة النظري والمعتمد مو جنمودر الدراسة والمتمولة بةةةةةةةةةةةةةة  اتتصات
 المكامآت . وميما يجتو وصف لهد  المتهيرات مو المدارس م تمع الدراسة:

 التصالت الداخلية .5

( إلى التو يعات التكرارية والنسةةةةةةةةةةة المئوية والوسةةةةةةةةةةاط ال سةةةةةةةةةةابية 14تيةةةةةةةةةةير معطيات ال دو   
ال اصةةةةة بمتهير اتتصةةةةاتت الدا لية، ( X1- X6واتن رامات المعيارية لإل ابات ت ا  ال قرات  

( ما المراد المب وويا مت قوا على هةةد  ال قرات مقةةابةة  %84.92إد تيةةةةةةةةةةةةةةير النسةةةةةةةةةةةةةةة إلى جا  
( منه  م ةةايةةدوا مو ا  ةةابةةة على مقرات %9.73( غير مت قيا على هةةد  ال قرات و  5.35% 

وما  ر  متابعة  (0.758( وان راف معياري  4.209هدا المتهير، و ال دلك بوسةةةةط  سةةةةةابو  
مدس إسةةةةها  ك  مقرأ مو دع  متهير اتتصةةةةاتت الدا لية تبيا إا لدس المدرسةةةةيا معرمة بجهداف 

( وبوسط %95.8( هو الكور إسهامًا ودلك بات ا  معظ  جمراد عينة الدراسة بنسبة  X5المدرسة  
درسةةةةةةةةةةةةةةةة  نةةاعةةة ( تمتلةةك المةةX2(، وال قرأ  0.569( وان راف معيةةاري  4.619 سةةةةةةةةةةةةةةةابو مقةةدار    

( وان راف معياري 4.364( وبوسةةةط  سةةةابو مقدار    %95باتتصةةةاتت الدا لية وبنسةةةبة بات ا   
 0.724.) 
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 (54الجدول )
 التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية والنحرافات المعيارية لمتغير التصالت الداخلية

 N=118ما جعداد البا ث  مو ضول استمارأ اتستبياا(                            المصدر:

 
 التدريب .2

( إلى التو يعات التكرارية والنسةةةةةةةةةةة المئوية والوسةةةةةةةةةةاط ال سةةةةةةةةةةابية 15تيةةةةةةةةةةير معطيات ال دو   
ال اصةةةةةةةة بمتهير التدرية، إد تيةةةةةةةير  (X7- X13واتن رامات المعيارية لإل ابات ت ا  ال قرات  

( غير %3.11( ما المراد المب وويا مت قوا على هد  ال قرات مقاب   %80.08النسة إلى جا  
( %16.09مت قيا على هد  ال قرات، مو  يا يةةةةةةةةةةةةةك  المراد المب وووا الم ايدوا مو ا  ابة  

 (.0.831ف معياري  ( وان را4.130على مقرات هدا المتهير، و ال دلك بوسط  سابو  
( ووسةةةةةةةط  سةةةةةةةابو %89( هو الكور ات ا ًا بنسةةةةةةةبة  X13( جا ال قرأ  16وير ظ ما ال دو   

بالتركيز في المدرسةةةةةةم رفة )لرفم  لما ا ( والمتعلقة 0.733( وان راف معياري  4.263مقةدار    

وان راف ( 4.280( ووسةةةةةط  سةةةةةابو مقدار    %89( بنسةةةةةبة  X11، وال قرأ  ننجز ارمالنا وكيف(
 ا  اسةةتاماريُلد تطوير )لرفم و)هارات المدرسةةي   والمتلفقم برؤيم المدرسةةم ا ( 0.772معياري  

 .تكففم يحقق رائد وليس
 
 
 
 
 
 

 الفقرات
 اتفق بشدة

5 

 اتفق
4 

 محايد
3 

اتفقل   
2 

     ل اتفق 
 1 بشدة 

الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 % ت % ت % ت % ت % ت
X1 46 39.00 65 55.10 6 5.10 0 0.00 1 0.80 4.314 0.650 

X2 54 45.80 58 49.20 2 1.70 3 2.50 1 0.80 4.364 0.724 

X3 37 31.40 70 59.30 9 7.60 2 1.70 0 0.00 4.203 0.648 

X4 59 50.00 46 39.00 13 11.00 0 0.00 0 0.00 4.390 0.680 

X5 78 66.10 35 29.70 5 4.20 0 0.00 0 0.00 4.619 0.569 

X6 31 26.30 22 18.60 34 28.80 21 17.80 10 8.50 3.364 1.279 

 0.758 4.209 1.68   3.67       41.82   43.10   المعدل

  84.92  9.73   5.35   
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 (51الجدول )
 التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية والنحرافات المعيارية لمتغير التدريب

                                 N=118 ما جعداد البا ث  مو ضول استمارأ اتستبياا(. المصدر:
 

 التمكين .3

ال سةةةةةةةةةةابية  ( إلى التو يعات التكرارية والنسةةةةةةةةةةة المئوية والوسةةةةةةةةةةاط16تيةةةةةةةةةةير معطيات ال دو   
، إد تيةةةةةةير التمكيا( ال اصةةةةةةة بمتهير X14-X18واتن رامات المعيارية لإل ابات ت ا  ال قرات  

( غير %3.00( ما المراد المب وويا مت قوا على هد  ال قرات مقاب   %83.96النسة إلى جا  
( %13.04مت قيا على هد  ال قرات، مو  يا يةةةةةةةةةةةةةك  المراد المب وووا الم ايدوا مو ا  ابة  

 (.0.794( وان راف معياري  4.214على مقرات هدا المتهير، و ال دلك بوسط  سابو  
(  ا تا على ات ا  جغلبية المراد المب وويا X17, X14( جا ال قرتيا  11وير ظ ما ال دو   

 وبإ)كا ، المدرسةةةةةةي  بظااف و ائفه  تا)هةا  اللمةف في المدرسةةةةةةم وفقا  لقدر بةانجةا التو تتعل  

إد  الًت بنسةةةةةةةةةةةةةبة ، لغرض حف المشةةةةةةكالت الطالباتخا  القرارات رند التفارف )ع  رسةةةةةةي المد
( 0.683( وان راف معياري  4.415(  4.415( وبوسةةةةةةةط  سةةةةةةةابو مقدار    91.5%(  93.3% 
 ( على التوالو. 0.671 

 
 
 
 
 
 

 الفقرات
 اتفق بشدة

5 

 اتفق
4 

 محايد
3 

 ل اتفق
2 

 ل اتفق بشدة

1 
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 % ت % ت % ت % ت % ت المعياري

X7 40 33.90 48 40.70 25 21.20 3 2.50 2 1.70 4.025 0.901 

X8 42 35.70 51 43.20 22 18.60 1 0.80 2 1.70 4.102 0.851 

X9 42 35.70 51 43.20 22 18.60 0 0.00 3 2.50 4.093 0.877 

X10 34 28.80 58 49.20 22 18.60 2 1.70 2 1.70 4.017 0.837 

X11 53 44.90 48 40.70 14 11.90 3 2.50 0 0.00 4.280 0.772 

X12 44 37.40 51 43.20 17 14.40 6 5.10 0 0.00 4.127 0.843 

X13 47 39.80 58 49.20 11 9.30 1 0.80 1 0.80 4.263 0.733 

 0.831 4.130 1.20   1.91       44.20   36.60   المعدل

  80.80  16.09   3.11   
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 (51الجدول )
 المعيارية لمتغير التمكينالتوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية والنحرافات 

 N=118ما جعداد البا ث  مو ضول استمارأ اتستبياا(.                         المصدر:
 

 نظام المكافآت .4

التو يعات التكرارية والنسةةةةةةةةةةة المئوية والوسةةةةةةةةةةاط ال سةةةةةةةةةةابية ( إلى 11تيةةةةةةةةةةير معطيات ال دو   
( ال اصةةةةة بمتهير نظا  المكامآت، إد X19- X25واتن رامات المعيارية لإل ابات ت ا  ال قرات  

( ما المراد المب وويا مت قوا على هةةةد  ال قرات مقةةةابةةة  %68.80تيةةةةةةةةةةةةةةير النسةةةةةةةةةةةةةةةةة إلى جا  
( غير مت قيا على هد  ال قرات، مو  يا يك  المراد المب وووا الم ايدوا مو ا  ابة 9.19% 
( وان راف معياري 3.890( على مقرات هدا المتهير، و ال دلك بوسةةةةةةةةةةةةةةط  سةةةةةةةةةةةةةةابو  22.01% 
 0.971.) 

م مدرسةةةةةالإاارة وما  ر  متابعة مدس إسةةةةةةةةةةها  ك  مقرأ مو دع  متهير نظا  المكامآت تبيا إا 

( هو الكور إسةةةةةةةةهامًا ودلك بات ا  معظ  جمراد عينة الدراسةةةةةةةةة بنسةةةةةةةةبة X25  )لنويم فآت)كا تقد 
يركز ( X20(، وال قرأ  0.946( وان راف معياري  4.169( وبوسةةةةةةط  سةةةةةةابو مقدار    79.7% 

ات ا  وبنسةةةبة ب رفة تحفيز سةةفوا المدرسةةي  نحو ا ف ةةف في المدرسةةمالمسةةتخد   مكافآتنظا  ال
 (.0.891( وان راف معياري  4.042مقدار     ( وبوسط  سابو78% 

 الفقرات
 اتفق بشدة

5 

 اتفق
4 

 محايد
3 

 ل اتفق
2 

  ل اتفق 
  1 بشدة

الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 % ت % ت % ت % ت % ت
X14 59 50.00 51 43.30 7 5.90 0 0.00 1 0.80 4.415 0.683 

X15 46 39.00 48 40.70 21 17.80 2 1.70 1 0.80 4.153 0.833 

X16 41 34.80 53 44.90 17 14.40 5 4.20 2 1.70 4.068 0.903 

X17 60 50.80 48 40.70 9 7.60 1 0.80 0 0.00 4.415 0.671 

X18 38 32.30 51 43.30 23 19.50 5 4.20 1 0.80 4.017 0.877 

 0.794 4.214 0.82   2.18       42.58   41.38   المعدل

  83.96  13.04   3.00   
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 (57الجدول )
 التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية والنحرافات المعيارية لمتغير نظام المكافآت

 N=118ما جعداد البا ث  مو ضول استمارأ اتستبياا(.                         المصدر:
 

واتسةا ًا مع ما تقد  يمكا اا نشيةر بعا ال قائ  مو ضةول نتائل الوصةف والتيةة ي  والمتمولة 
 باآلتو:
( 84.92%( بالمرتبة الولى وبنسةةةةةةةةةةةبة ات ا   الدا لية اتتصةةةةةةةةةةاتت ال ترتية متهير   .1

ودلةك يعود الى توامر نظةا  اتتصةةةةةةةةةةةةةةاتت الةدا لية مو المنظمات المب ووة وهناك تدم  
 للمعلومات ما ا دارأ الى المدرسيا وبالعكس.

( مما يشيةةةةةةةةةةةةةر 83.96% ال ترتية متهير  التمكيا( بالمرتبة الوانية وبنسةةةةةةةةةةةةةبة ات ا     .2
  مو جدال جعمالهمسةةةتوس ما  رية التصةةةرف تمن ة إدارأ المنظمات المب ووة للمدرسةةةيا 

 و   الميكرت التو توا هه .

( مما ييةةةير الى و ود 80.8% ال متهير  التدرية( مو المرتبة الوالوة وبنسةةةبة ات ا     .3
برامل تدريبية مو المنظمات المب ووة تلبو  ا ة المدرسةةةةةةةةةيا ميها  ن ا  عمله  وهناك 

 عملية تطوير مستمرأ لمهارات ومعارف المدرسيا ميها.

( مما ييةةير الى 68.8%( مو المرتبة الرابعة وبنسةةبة ات ا   نظا  المكامآتير   ال مته .4
ماعلية نظا  للمكامآت مو اغلة المنظمات المب ووة سةةةةةةةةةةةةوال كانت مادية او معنوية مو 

 ت  ي  المدرسيا لتقدي   دمات تعليمية جمض .
 
 
 

 الفقرات
 اتفق بشدة

5 

 اتفق
4 

 محايد
3 

 ل اتفق
2 

 ل اتفق بشدة

1 
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 % ت % ت % ت % ت % ت المعياري

X19 22 18.60 50 42.40 32 27.10 12 10.20 2 1.70 3.661 0.954 

X20 39 33.10 53 44.90 20 16.90 4 3.40 2 1.70 4.042 0.891 

X21 32 27.10 37 31.40 36 30.50 12 10.20 1 0.80 3.737 0.999 

X22 39 33.20 47 39.80 22 18.60 9 7.60 1 0.80 3.966 0.951 

X23 36 30.55 43 36.40 28 23.70 10 8.50 1 0.80 3.873 0.974 

X24 35 29.75 41 34.70 27 22.90 11 9.30 4 3.40 3.780 1.079 

X25 53 45.00 41 34.70 17 14.40 5 4.20 2 1.70 4.169 0.946 

 0.971 3.890 1.56  7.63    37.76  31.04  المعدل

  68.80  22.01  9.19   
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 ثانياا: وصف متغيرات جودة حياة العمل وتشخيصها
ص ًا وتي يصًا لمتهيرات  ودأ  ياأ العم ، وهد  المتهيرات تتمو  بةةةة  الرماهية يتناو  هدا ال  ل و 

العامة، الوا هة بيا العم  والسةةةةةةةةةةةرأ، الرضةةةةةةةةةةةا الوظي و والمهنو، الت ك  بالعم ، ظروف العم ، 
 ضهوط العم ، ارتباط الموظف . واآلتو وصف لهد  المتهيرات مو المنظمات المب ووة:

 الرفاهية العامة .5

( ما المراد %83.94( إلى ات ةةا   18نتةةائل الت ليةة ، كمةةا هو موضةةةةةةةةةةةةةة  بةةال ةةدو    جيةةةةةةةةةةةةةةةارت
( ت يت قوا على مقرات هةةةةدا المتهير %3.69( مقةةةةابةةةة   X26- X30ال قرات   ىالمب وويا عل

( 4.176( م ايدوا مو ا  ابة عا هد  ال قرات ويدع  دلك الوسةةط ال سةةابو  %12.37وهناك  
حاليا  شةةلور ديد  ه لدي( ما المب وويا إلى جا %93.3يما جيةةةةار  (، م0.823وان راف معياري  

( وان راف معياري X26  )4.415، ويع   دلك  يمة الوسةةةةةةةةةةةةط ال سةةةةةةةةةةةةابو للمتهير  حول رمفه 
الة ا  حياة المدرسةو  ا ف ةف اياسا  بغير    ( ما المب وويا%86.5 وكذلك أشةار (، 0.683 

 X28  )4.169  0.777( وان راف معياري). 
 (51الجدول )

 التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية والنحرافات المعيارية لمتغير الرفاهية العامة

 N=118ما جعداد البا ث  مو ضول استمارأ اتستبياا(.                         المصدر:
 
 

 األسرة-العملالواجهة بين  .2

السةةةةةةةةةةةةةرأ( مو المنظمات -( ما المراد المب وويا على و ود  الوا هة بيا العم %76.55ات    
( منه  %17.53( منه  ت يت قوا على مقرات هةةةةدا المتهير و  %5.93المب ووةةةةة وبةةةةالمقةةةةابةةةة   

 ( وان راف معياري4م ايدوا مو ا  ابة عا هد  ال قرات و ال دلك بوسةةةةةةةةةةةةط  سةةةةةةةةةةةةابو مقدار    
 (.11( كما مو ال دو   0.891 

 الفقرات
 اتفق بشدة

5 

 اتفق
4 

 محايد
3 

 ل اتفق
2 

ل اتفق 
 1 بشدة 

الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 % ت % ت % ت % ت % ت
X26 59 50.00 51 43.30 7 5.90 0 0.00 1 0.80 4.415 0.683 

X27 53 44.95 41 34.75 15 12.70 7 5.90 2 1.70 4.153 0.975 

X28 41 34.75 61 51.75 12 10.15 3 2.55 1 0.80 4.169 0.777 

X29 33 28.00 61 51.70 21 17.80 1 0.80 2 1.70 4.034 0.805 

X30 43 36.40 52 44.10 18 15.30 3 2.50 2 1.70 4.110 0.875 

 0.823 4.176 1.34   2.35       45.12   38.82   المعدل

  83.94  12.37   3.69   
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رفة تحقيق توا   سفي   ( التو تتعل  بةةةةةقدرأ المدرسياX34ويتض  ما نتائل الت لي ، جا ال قرأ  

( %84.8 د مولت جعلى نسةةةةبة ات ا  بيا المراد المب وويا بنسةةةةبة   ا سةةريم حياته و ه بي  رمف
 سةةةةةةاعات عم ( المتعلقة بX32(، وال قرأ  0.776( وان راف معياري  4.195وبوسةةةةةةط  سةةةةةةابو  

( وبوسةةةةةط  سةةةةةابو %77.2بنسةةةةةبة   تناسةةةةةة ظرومو اليةةةةة صةةةةةية ة مو المدرسةةةةةةال الي المدرسةةةةةيا
 (.0.938( وان راف معياري  4.008 

 (51الجدول )
التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية والنحرافات المعيارية لمتغير الواجهة بين 

 األسرة-العمل

 N=118ما جعداد البا ث  مو ضول استمارأ اتستبياا(.                         المصدر:
 

 الرضا الوظيفي والمهني .3

( ما المراد %84.32( إلى ات ةةا   22جيةةةةةةةةةةةةةةةارت نتةةائل الت ليةة ، كمةةا هو موضةةةةةةةةةةةةةة  بةةال ةةدو   
( ت يت قوا على مقرات هةةةةةدا المتهير %3.68( مقةةةةةابةةةةة   X35-X39على ال قرات   المب وويا
( م ايدوا مو ا  ابة عا هد  ال قرات ويدع  دلك الوسةةةةةةةةةةط ال سةةةةةةةةةةابو مقدار   %12.00وهناك  

 (.0.818( وان راف معياري  4.232 
جمورم ) با)تالا المدرسةةةةةةي المتعلقتيا ( X35, X37( جا ال قرتيا  22وير ظ ما ال دو   

)دير قدره بلمف ديد يُ  المدرسةةةةةةو  قو يرند)ا و، ه )  القيا  بلمف ه واضةةةةةةحم )  ا  دا  تمكن

( وبوسةةةةةةةةةط  سةةةةةةةةةابو مقدار   85.1%  (%89.9،  د مولت جعلى نسةةةةةةةةةبة ات ا  البالهة  المدرسةةةةم
 (على التوالو.0.804( 0.750( وان راف معياري  4.373( 4.246 

 الفقرات
 اتفق بشدة

5 

 اتفق
4 

 محايد
3 

 ل اتفق
2 

ل اتفق 
 1 بشدة 

الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 % ت % ت % ت % ت % ت
X31 36 30.50 53 45.00 22 18.60 5 4.20 2 1.70 3.983 0.906 

X32 39 33.10 52 44.10 18 15.20 7 5.90 2 1.70 4.008 0.938 

X33 27 23.00 54 45.70 29 24.50 4 3.40 4 3.40 3.814 0.942 

X34 45 38.20 55 46.60 14 11.80 4 3.40 0 0.00 4.195 0.776 

 0.891 4.000 1.70   4.23       45.35   31.20   المعدل

  76.55   17.53   5.93   
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 (21الجدول )
 والنسب المئوية واألوساط الحسابية والنحرافات المعيارية لمتغير الرضا الوظيفي والمهني التوزيعات التكرارية

 N=118ما جعداد البا ث  مو ضول استمارأ اتستبياا(.                         المصدر:
 التحكم بالعمل .4

( ما المراد %73.78( إلى ات ةةا   21جيةةةةةةةةةةةةةةةارت نتةةائل الت ليةة ، كمةةا هو موضةةةةةةةةةةةةةة  بةةال ةةدو   
( ت يت قوا على مقرات هةةةةةدا المتهير %6.98( مقةةةةةابةةةةة   X40-X43المب وويا على ال قرات  

( م ايدوا مو ا  ابة عا هد  ال قرات ويدع  دلك الوسةةةةةةةةةةط ال سةةةةةةةةةةابو مقدار   %19.25وهناك  
 (.0.850معياري  ( وان راف 3.943 

رفة ابداف  المةدرسةةةةةةي  بقةدرةالمتعلقتيا ( X40, X43( جا ال قرتيا  21وير ظ ما ال ةدو   

 د  ،حول التغيير في اللمف )دير المدرسةةةمفرص كافيم لالسةةةتفسةةةار )   ه لدي، ولمفالاآلراف في 
( 4.144(  4.127( وبوسط  سابو مقدار    78.1%  (%84.7مولت جعلى نسةبة ات ا  البالهة  

 (على التوالو.0.798 ( 0.780وان راف معياري  
 (25الجدول )

 التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية والنحرافات المعيارية لمتغير التحكم بالعمل

 N=118ما جعداد البا ث  مو ضول استمارأ اتستبياا(.                         المصدر:

 الفقرات
 اتفق بشدة

5 

 اتفق
4 

 محايد
3 

 ل اتفق
2 

ل اتفق 
 1 بشدة 

الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 % ت % ت % ت % ت % ت
X35 46 39.00 60 50.90 7 5.90 5 4.20 0 0.00 4.246 0.750 

X36 45 38.20 54 45.80 14 11.80 4 3.40 1 0.80 4.169 0.830 

X37 65 55.70 35 29.40 15 12.70 3 2.50 0 0.00 4.373 0.804 

X38 54 45.70 44 37.20 16 13.50 4 3.30 0 0.00 4.254 0.818 

X39 45 38.20 49 41.50 19 16.10 3 2.50 2 1.70 4.119 0.888 

 0.818 4.232 0.50   3.18       40.96   43.36   المعدل

  84.32  12.00   3.68   

 الفقرات
 اتفق بشدة

5 

 اتفق
4 

 محايد
3 

 ل اتفق
2 

ل اتفق 
 1 بشدة 

الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 % ت % ت % ت % ت % ت
X40 38 32.20 62 52.50 14 11.80 3 2.50 1 0.80 4.127 0.780 

X41 30 25.40 61 51.70 19 16.10 8 6.80 0 0.00 3.958 0.831 

X42 20 17.00 45 38.20 34 28.80 17 14.41 2 1.69 3.542 0.993 

X43 45 38.10 47 40.00 24 20.30 2 1.70 0 0.00 4.144 0.798 

 0.850 3.943 0.62  6.35    45.60  28.18  المعدل

  73.78  19.25  6.98   
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 ظروف العمل .1

( إلى التو يعات التكرارية والنسةةةةةةةةةةة المئوية والوسةةةةةةةةةةاط ال سةةةةةةةةةةابية 22تيةةةةةةةةةةير معطيات ال دو   
( ال اصةةةةةةةةةةةة بمتهير ظروف العم ، إد X44-X47المعيارية لإل ابات ت ا  ال قرات  واتن رامات 

( ما المراد المب وويا مت قوا على هةةةد  ال قرات مقةةةابةةة  %88.41تيةةةةةةةةةةةةةةير النسةةةةةةةةةةةةةةةةة إلى جا  
( منه  م ةةايةةدوا مو ا  ةةابةةة على مقرات %9.51( غير مت قيا على هةةد  ال قرات و  2.08% 

( وما  ر  متابعة 0.734( وان راف معياري  4.288ابو  هدا المتهير، و ال دلك بوسةةةةط  سةةةةة
م توفر )درستنا كافم )ستفز)ات اللمفيمدس إسها  ك  مقرأ مو دع  متهير ظروف العم  تبيا إا 

( ه  الكور إسةةهامًا ودلك بات ا  X45 تتسةة  بي م )درسةةتنا بدردم )  ا )ا  ( وX47  التلفيميم
 (4.449( وبوسةةةةةةةةةةط  سةةةةةةةةةةابو مقدار    %93.35(  %94.1معظ  جمراد عينة الدراسةةةةةةةةةةة بنسةةةةةةةةةةبة  

 ( على التوالو.0.749(  0.608( وان راف معياري  4.373 
 (22الجدول )

 التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية والنحرافات المعيارية لمتغير ظروف العمل

 N=118ما جعداد البا ث  مو ضول استمارأ اتستبياا(.                         المصدر:
 

 ضغوط العمل .1

( إلى التو يعات التكرارية والنسةةةةةةةةةةة المئوية والوسةةةةةةةةةةاط ال سةةةةةةةةةةابية 23تيةةةةةةةةةةير معطيات ال دو   
( ال اصةةةةةة بمتهير ضةةةةةهوط العم ، إد X48-X51المعيارية لإل ابات ت ا  ال قرات  واتن رامات 

( ما المراد المب وويا مت قوا على هةةةد  ال قرات مقةةةابةةة  %45.20تيةةةةةةةةةةةةةةير النسةةةةةةةةةةةةةةةةة إلى جا  
( منه  م ايدوا مو ا  ابة على مقرات %20.95( غير مت قيا على هد  ال قرات و  33.85% 

( وما  ر  متابعة 1.035( وان راف معياري  3.102 سةةةةةابو  هدا المتهير، و ال دلك بوسةةةةط 
بإ)كا  المدرسةةةةي  أااف رمفه  في مدس إسةةةةةةةةها  ك  مقرأ مو دع  متهير ضةةةةةةةةهوط العم  تبيا إا 

( ه  X50  غالبا  بمستويات راليم )  التوتر في اللمف ور المدرسي شةلو( X49  الوات المحدا

 الفقرات
 اتفق بشدة

5 

 اتفق
4 

 محايد
3 

 ل اتفق
2 

ل اتفق 
 1 بشدة 

الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 % ت % ت % ت % ت % ت
X44 36 30.50 57 48.30 22 18.65 2 1.70 1 0.80 4.059 0.798 

X45 57 48.35 53 45.00 4 3.40 3 2.50 1 0.80 4.373 0.749 

X46 51 43.30 52 44.10 12 10.10 2 1.70 1 0.80 4.271 0.781 

X47 60 50.90 51 43.20 7 5.90 0 0.00 0 0.00 4.449 0.608 

 0.734 4.288 0.60  1.48    45.15  43.26  المعدل

  88.41  9.51  2.08   
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( وبوسط  سابو %38.1(  %94.1عينة الدراسة بنسبة  الكور إسهامًا ودلك بات ا  معظ  جمراد 
 ( على التوالو.1.200(  0.640( وان راف معياري  3.059  (4.246مقدار    

 Work-Related Quality) مقياسبيك  سلبو وم   (X23, X25, X26وصيهت ال قرات  
of Life2, 2015) وت  تمويلها بجو اا معكوسة.المعتمد مو هد  الدراسة ، 

 (23الجدول )
 التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية والنحرافات المعيارية لمتغير ضغوط العمل

 N=118ما جعداد البا ث  مو ضول استمارأ اتستبياا(.                         المصدر:
 

 ارتباط الموظف .7

( إلى التو يعات التكرارية والنسةةةةةةةةةةة المئوية والوسةةةةةةةةةةاط ال سةةةةةةةةةةابية 24تيةةةةةةةةةةير معطيات ال دو   
، إد ارتباط الموظف( ال اصةةةة بمتهير X52-X54المعيارية لإل ابات ت ا  ال قرات  واتن رامات 

( %1.1( ما المراد المب وويا مت قوا على هد  ال قرات مقاب   %94.43تيير النسة إلى جا  
( منه  م ةةايةةدوا مو ا  ةةابةةة على مقرات هةةدا المتهير، %4.50غير مت قيا على هةةد  ال قرات و 

( وما  ر  متابعة مدس إسةةةةةها  0.648( وان راف معياري  4.475سةةةةةابو  و ال دلك بوسةةةةةط  
 اديد )ع )درسةةةةيه رفة نحو المدرسةةةةمتواصةةةف ك  مقرأ مو دع  متهير ارتباط الموظف تبيا إا 

 X52  وبوسةةةةةةةط %91.7( هو الكور إسةةةةةةةهامًا ودلك بات ا  معظ  جمراد عينة الدراسةةةةةةةة بنسةةةةةةةبة )
 (.0.715معياري  وان راف  (4.381 سابو مقدار    

 الفقرات
 اتفق بشدة

5 

 اتفق
4 

 محايد
3 

 ل اتفق
2 

  ل اتفق 
  1 بشدة 

الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 % ت % ت % ت % ت % ت
X48 8 6.80 29 24.70 28 23.70 29 24.50 24 20.30 2.729 1.231 

X49 39 33.10 72 61.00 4 3.40 3 2.50 0 0.00 4.246 0.640 

X50 14 11.80 31 26.30 36 30.50 22 18.70 15 12.70 3.059 1.200 

X51 2 1.70 18 15.40 31 26.20 38 32.20 29 24.50 2.373 1.069 

 1.035 3.102 14.38  19.48    31.85  13.35  المعدل

  45.20  20.95  33.85   
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 (24الجدول )
 التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية والنحرافات المعيارية لمتغير ارتباط الموظف

 N=118ما جعداد البا ث  مو ضول استمارأ اتستبياا(.                         المصدر:
 

 ممولةةةةت المقيةةةةاس العةةةةا  ل ودأ  يةةةةاأ العمةةةة  وم  مقيةةةةاس (24مو ال ةةةةدو    (X55)امةةةةا ال قرأ 
(Work-Related Quality of Life2, 2015)  المعتمد مو هد  الدراسةةةةةة، مقد ايةةةةةارت نسةةةةةبة

( غير مت قيا على هد  ال قرأ 0.8%( مقاب  نسةةةةبة  91.5%ات ا  المب وويا عينة الدراسةةةةة الى  
 وهدا يشير بتوا د  ودأ  ياأ العم  مو المنظمات المب ووة.

تمولة مواتسةا ًا مع ما تقد  يمكا اا نشيةر بعا ال قائ  مو ضةول نتائل الوصةف والتيةة ي  وال
 باآلتو:

( ودلك يشيةةةةر 94.43% ال ترتية متهير  ارتباط الموظف( بالمرتبة الولى وبنسةةةةبة ات ا    .1
بو ود مستوس عا  ما التضميا الوظي و لدس المدرسيا مو المنظمات المب ووة وه  راضيا 

تمال وييةةةةعروا باتن، نظميةمهداف الال للمسةةةةاهمة مو ت قي  بظروف العم  ولديه  الدامعية
 .بالمنظمة

( وهدا يد  على 88.41% ال ترتية متهير  ظروف العم ( بالمرتبة الوانية بنسةةةةةةبة ات ا     .2
 اا المنظمات المب ووة تومر بيئة عم  مناسبة وتشما ا تيا ات مدرسيها لدال مهامه .

 ال متهير  الرماهية العامة( ومتهير  الرضةةةةةةا الوظي و والمهنو( مو المرتبة الوالوة وبنسةةةةةةة   .3
( على التوالو وهدا يشير باا المدرسيا مو المنظمات 83.94%(  84.32%ت ا  متقاربة  ا

المب ووة ي ضوا بمستوس  يد ما السعادأ عا  ياته  الوظي ية والسرية وتومر له  وظائ ه  
مسةةتوس معايةةو جمضةة  ما اآل ريا، وه  راضةةيا عا وظائ ه  وما تقدمة له  هد  المنظمات 

 اته  و دراته .ما مر  لتطوير مهار 

 الفقرات
 اتفق بشدة

5 

 اتفق
4 

 محايد
3 

 ل اتفق
2 

ل اتفق 
 1 بشدة 

الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 % ت % ت % ت % ت % ت
X52 58 49.30 50 42.40 7 5.90 3 2.50 0 0.00 4.381 0.715 

X53 71 60.20 42 35.60 5 4.20 0 0.00 0 0.00 4.559 0.578 

X54 64 54.30 49 41.50 4 3.40 0 0.00 1 0.80 4.483 0.650 

 0.648 4.475 0.27   0.83       39.83   54.60   المعدل

  94.43  4.50   1.10   

X55 61 51.70 47 39.80 9 7.60 0 0.00 1 0.80 4.415 0.708 
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( مما 76.55%السةةةةةةةةرأ( مو المرتبة الرابعة وبنسةةةةةةةةبة ات ا   - ال متهير  الوا هة بيا العم  .4
على اا متطلبات الوظائف مو المنظمات المب ووة تترل  مع ال ياأ السةةةرية للمدرسةةةيا وه  

 يستطيعوا ت قي   الة توا ا بيا العم  والسرأ.

( وهدا يشيةةةر باا 73.78%ة وبنسةةةة ات ا   رتبة ال امسةةةالت ك  بالعم ( مو الم ال متهير   .5
المدرسةةةةةةةةيا مو المنظمات المب ووة لديه  القدرأ على الميةةةةةةةةاركة مو ات اد القرارات ال اصةةةةةةةةة 

 بم ا  عمله  وابدال اآلرال  و  العم .

( يقابلها نسةةةةةبة عد  45.2% ال متهير  ضةةةةةهوط العم ( مو المرتبة ات يرأ وبنسةةةةةة ات ا    .6
( ويع و البا ث هد  النسة الى عد  ال ه  الكام  20.95%( ونسبة  ياد  33.85%ات ا   

لهد  ال قرات ما  ب  المسةةةةةةةت يبيا  يث اا وروة مقرات لقياس هدا المتهير صةةةةةةةيهت بيةةةةةةةك  
 سلبو، او اا المست يبيا ه  معًر يعانوا ما ضهوط العم  والتوتر مو المنظمات المب ووة.

 
 اللتزام التنظيمي وتشخيصهاثالثاا: وصف متغيرات 

يتناو  هدا ال  ل وص ًا وتي يصًا لمتهيرات اتلت ا  التنظيمو، وهد  المتهيرات تتمو  بةةةةةةةةةةة  اتلت ا  
العاط و، اتلت ا  اتسةةةةةةةةةتمراري، اتلت ا  المعياري . واآلتو وصةةةةةةةةةف لهد  المتهيرات مو المنظمات 

 المب ووة:
 

 اللتزام العاطفي .5

( إلى التو يعات التكرارية والنسةةةةةةةةةةة المئوية والوسةةةةةةةةةةاط ال سةةةةةةةةةةابية 25 تيةةةةةةةةةةير معطيات ال دو  
، اتلت ا  العاط و( ال اصةةةةةةةةةة بمتهير X56- X63واتن رامات المعيارية لإل ابات ت ا  ال قرات  

( ما المراد المب وويا مت قوا على هةةد  ال قرات مقةةابةة  %67.86إد تيةةةةةةةةةةةةةةير النسةةةةةةةةةةةةةةة إلى جا  
( منه  م ايدوا مو ا  ابة على مقرات %19.06ال قرات و   ( غير مت قيا على هد 13.08% 

( وما  ر  متابعة 0.977( وان راف معياري  3.827هدا المتهير، و ال دلك بوسةةةةط  سةةةةةابو  
 تأ  )شةةةةكال شةةةةلور المدرسةةةةي مدس إسةةةةةةةةها  ك  مقرأ مو دع  متهير اتلت ا  العاط و تبيا إا 

( هما X62  لفمدرسةةي ار )  )لنة بالنسةةبم اك تماف المدرسةةم( وX58  شةةكالته المدرسةةم  ي )
( وبوسةةةةةةط  سةةةةةةابو %79الكور إسةةةةةةهامًا ودلك بات ا  معظ  جمراد عينة الدراسةةةةةةة وبدات النسةةةةةةبة  

 ( على التوالو.0.743(  0.734( وان راف معياري  4.059(  4.127مقدار    
 ,Allen & Meyer) مقياسبيةةةك  سةةةلبو وم   (X59, X60, X61, X63وصةةةيهت ال قرات  

 ، وت  تمويلها بجو اا معكوسة.المعتمد مو هد  الدراسة (6-7 ,1990
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 (21الجدول )
 التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية والنحرافات المعيارية لمتغير اللتزام العاطفي

 N=118ما جعداد البا ث  مو ضول استمارأ اتستبياا(.                         المصدر:
 

 اللتزام الستمراري .2

إلى التو يعات التكرارية والنسةةةةةةةةةةة المئوية والوسةةةةةةةةةةاط ال سةةةةةةةةةةابية ( 26تيةةةةةةةةةةير معطيات ال دو   
( ال اصةة بمتهير اتلت ا  اتستمراري، X64-X69واتن رامات المعيارية لإل ابات ت ا  ال قرات  

( ما المراد المب وويا مت قوا على هةةد  ال قرات مقةةابةة  %40.98إد تيةةةةةةةةةةةةةةير النسةةةةةةةةةةةةةةة إلى جا  
 قرات، مو  يا يةةةةةةةةةةةةةةكةة  المراد المب وووا الم ةةايةةدوا مو ( غير مت قيا على هةةد  ال28.65% 

( وان راف 3.182( على مقرات هدا المتهير، و ال دلك بوسةةةةةةةةةةةةةةط  سةةةةةةةةةةةةةةابو  %30.37ا  ابة  
 (.1.096معياري  

و  )  سةةةيكوما  ر  متابعة مدس إسةةةةةها  ك  مقرأ مو دع  متهير اتلت ا  اتسةةةةةتمراري تبيا إا 

( هو الكور X65  رغبوا بذلكاآل ، حتة لو  ه )درسةةةةةت يتركواأ   ة المدرسةةةةةي الصةةةةةل  رف
( 3.864( وبوسةةط  سةةابو مقدار    %67.8إسةهامًا ودلك بات ا  معظ  جمراد عينة الدراسةةة بنسةةبة  

ضةةةةرورة  درسةةةم حاليا  مال لفمدرسةةةي  في البقافيماف ( X67(، وال قرأ  0.995وان راف معياري  

( وان راف معياري 3.856بوسةةةةةةةةط  سةةةةةةةةابو مقدار    ( و %63.6وبنسةةةةةةةةبة ات ا    اائمم في حياته 
 0.989.) 

 ,Allen & Meyer) مقياسبيةةةك  سةةةلبو وم   (X64, X66, X68, X69وصةةةيهت ال قرات  
 ، وت  تمويلها بجو اا معكوسة.المعتمد مو هد  الدراسة (6-7 ,1990

 

 الفقرات
 اتفق بشدة

5 

 اتفق
4 

 محايد
3 

 ل اتفق
2 

 ل اتفق بشدة

1 
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 % ت % ت % ت % ت % ت المعياري

X56 42 35.60 40 34.00 26 22.00 5 4.20 5 4.20 3.924 1.063 

X57 42 35.60 40 34.00 26 22.00 5 4.20 5 4.20 4.280 0.703 

X58 40 34.00 53 45.00 25 21.20 0 0.00 0 0.00 4.127 0.734 

X59 16 13.50 25 21.20 31 26.30 29 24.50 17 14.30 2.949 1.260 

X60 31 26.10 57 48.30 15 12.70 10 8.50 5 4.20 3.839 1.046 

X61 23 19.50 48 40.70 24 20.30 17 14.40 6 5.10 3.551 1.114 

X62 34 29.00 59 50.00 23 19.50 2 1.70 0 0.00 4.059 0.743 

X63 40 34.00 50 42.40 10 8.50 11 9.30 7 5.80 3.890 1.153 

 0.977 3.827 4.73  8.35    39.45  28.41  المعدل

  67.86  19.06   13.08  
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 (21الجدول )
 والنحرافات المعيارية لمتغير اللتزام الستمراريالتوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية 

 N=118ما جعداد البا ث  مو ضول استمارأ اتستبياا(.                         المصدر:
 

 اللتزام المعياري .3

( إلى التو يعات التكرارية والنسةةةةةةةةةةة المئوية والوسةةةةةةةةةةاط ال سةةةةةةةةةةابية 21تيةةةةةةةةةةير معطيات ال دو   
، اتلت ا  المعياري( ال اصةةةةةةةةة بمتهير X70- X76واتن رامات المعيارية لإل ابات ت ا  ال قرات  

( ما المراد المب وويا مت قوا على هةةد  ال قرات مقةةابةة  %63.70إد تيةةةةةةةةةةةةةةير النسةةةةةةةةةةةةةةة إلى جا  
( منه  م ايدوا مو ا  ابة على مقرات %23.49( غير مت قيا على هد  ال قرات و  12.81% 

( وما  ر  متابعة 0.983اري  ( وان راف معي3.746هدا المتهير، و ال دلك بوسةةةةط  سةةةةةابو  
واصةفم تفز)ه  بمالمدرسةي   أخالقمدس إسةها  ك  مقرأ مو دع  متهير اتلت ا  المعياري تبيا إا 

( هما X76  و)كوثه  في )درسةةةةم واحدة أف ةةةةف لحياته  الو يفيم( X73  اللمف في المدرسةةةةم
( وبوسةةةةةةةةط %77.2(  %83.9الكور إسةةةةةةةهامًا ودلك بات ا  معظ  جمراد عينة الدراسةةةةةةةة وبنسةةةةةةةبة  

 ( على التوالو.0.987(  0.794( وان راف معياري  4.093(  4.212 سابو مقدار    
 (Allen & Meyer, 1990, 6-7) مقياسبيةةك  سةةةلبو وم   (X71, X72وصةةيهت ال قرات  

 ، وت  تمويلها بجو اا معكوسة.المعتمد مو هد  الدراسة
 

 الفقرات
 اتفق بشدة

5 

 اتفق
4 

 محايد
3 

 ل اتفق
2 

 ل اتفق بشدة

1 
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 % ت % ت % ت % ت % ت المعياري

X64 8 6.80 18 15.30 38 32.20 32 27.10 22 18.60 2.644 1.151 

X65 35 29.70 45 38.10 28 23.70 7 5.90 3 2.50 3.864 0.995 

X66 11 9.30 34 28.80 34 28.80 28 23.70 11 9.30 3.051 1.131 

X67 37 31.40 38 32.20 34 28.80 7 5.90 2 1.70 3.856 0.989 

X68 10 8.50 23 19.50 46 39.00 25 21.20 14 11.90 2.915 1.106 

X69 12 10.20 19 16.10 35 29.70 33 28.00 19 16.10 2.763 1.203 

 1.096 3.182 10.02  18.63    25.00  15.98  المعدل

  40.98  30.37  28.65   
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 (27الجدول )
 المئوية واألوساط الحسابية والنحرافات المعيارية لمتغير اللتزام المعياريالتوزيعات التكرارية والنسب 

 N=118ما جعداد البا ث  مو ضول استمارأ اتستبياا(.                         المصدر:
 

واتسةا ًا مع ما تقد  يمكا اا نشيةر بعا ال قائ  مو ضةول نتائل الوصةف والتيةة ي  والمتمولة 
 باآلتو:

( ودلك يشير 67.86%متهير  اتلت ا  العاط و( بالمرتبة الولى وبنسبة ات ا     ال ترتية .1
بو ود تقارة لقي  واهداف المدرسيا مع  ي  واهداف المنظمات المب ووة التو يعملوا بها 

 اته .بمنظم وهناك تعل  عاط و للمدرسيا

( وهدا يد  على 63.7%    ال ترتية متهير  اتلت ا  المعياري( بالمرتبة الوانية بنسةةةبة ات ا  .2
اا المدرسةةةةةةيا مو المنظمات المب ووة تربطه  صةةةةةةلة ج ر ية و ي  م تمعية وتعهدات ن سةةةةةةية 

 بمنظماته .

( مقاب  نسبة عد  40.98% ال متهير  اتلت ا  اتستمراري( مو المرتبة الوالوة بنسبة ات ا    .3
ت المنطقية ل قرات ( و ال دلك بعكس التصةةةةةةةةةورا30.37%( ونسةةةةةةةةةبة  ياد  28.65%ات ا   

 ياس هدا المتهير وهدا يعود الى عد  ال ه  الكام  لهد  ال قرات ما  ب  المسةةةةةةةةةةةةةت يبيا  يث 
اا جربع مقرات لقياس هدا المتهير صةةيهت بيةةك  سةةلبو، او اا المسةةت يبيا ه  معًر ت تمو  

 له  تكاليف مهادرأ المنظمات المب ووة بالمر الها  على عكس المنط .
 
 

  

 الفقرات
 اتفق بشدة

5 

 اتفق
4 

 محايد
3 

 ل اتفق
2 

 ل اتفق بشدة

1 
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 % ت % ت % ت % ت % ت المعياري

X70 15 12.70 48 40.70 36 30.50 16 13.60 3 2.50 3.475 0.967 

X71 44 37.30 46 39.00 13 11.00 10 8.50 5 4.20 3.966 1.101 

X72 6 5.20 26 22.00 45 38.10 25 21.20 16 13.60 2.839 1.078 

X73 48 40.70 51 43.20 15 12.70 4 3.40 0 0.00 4.212 0.794 

X74 32 27.10 44 37.30 29 24.60 9 7.60 4 3.40 3.771 1.041 

X75 34 28.80 41 34.70 37 31.40 5 4.20 1 0.80 3.864 0.914 

X76 49 41.60 42 35.60 19 16.10 5 4.20 3 2.50 4.093 0.987 

 0.983 3.746 3.86  8.96    36.07  27.63  المعدل

  63.70  23.49  12.81   
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 المبحث الثاني
 وفرضياتها إختبار أنموذج الدراسة

 التو وردت مو م طط تبار مرضةةةةةةةةيات الدراسةةةةةةةةة الرئيسةةةةةةةةة وال رعية إهدا المب ث على ينصةةةةةةةةة 
 :الدراسة، ما  ر  اآلتو

لي خل توجد عالقة ارتباط معنوية بين بعدي ومتغيرات التسويق الداى )الفرضية الرئيسة األول. أولا 
 (.في المنظمات المبحوثةوجودة حياة العمل 

( عا توامر عر ةةات ارتبةةاط طبيعيةةة معنويةةة طرديةةة بيا 28ت صةةةةةةةةةةةةةة  معطيةةات ال ةةدو   
 بعدي ومتهيرات التسوي  الدا لو و ودأ  ياأ العم .

( بوصةةةةةةةة ها متباينة، اد 28جما ب صةةةةةةةةو   وأ هد  العر ة متبدو اعتمادًا على معطيات ال دو   
العر ة بيا بعد التسةةةةةةةةةوي  الدا لو وبعد  ودأ  ياأ العم  معنوية  وية وهو العلى ارتباطًا بدت 

 (.0.01( عند مستوس المعنوية  0.922بدتلة  يمة معام  اترتباط التو بلهت  
وعلى مسةةةةةةةتوس عر ات متهيرات البعديا بر ت العر ة بيا اتتصةةةةةةةاتت الدا لية وظروف العم  

( ميما بدت 0.01( عند مسةةةةةةةةةتوس المعنوية  0.883معام  اترتباط التو بلهت  ودلك بدتلة  يمة 
العر ةة بيا ضةةةةةةةةةةةةةةهوط العمة  وبيا التةدرية ال   ارتباطًا، ودلك بدتلة ن س المعام  الدي بلهت 

 (.0.01( عند مستوس المعنوية  0.582 يمتة  
 ط على الن و اآلتو:جما بقية العر ات ال رس ميمكا ترتيبها ب سة  وأ معام  اترتبا

 (.0875العر ة بيا التمكيا وبيا ظروف العم  بمعام  ارتباط  يمتة   .ج

 (. 0.869العر ة بيا التمكيا وبيا الرماهية العامة بمعام  ارتباط  يمتة   .ة

 (.0.866العر ة بيا الرماهية العامة وبيا اتتصاتت الدا لية بمعام  ارتباط  يمتة   .ت

 (.0.862الدا لية وبيا ارتباط الموظف بمعام  ارتباط   العر ة بيا اتتصاتت .ث

 (.0.855بمعام  ارتباط   الت ك  بالعم العر ة بيا التمكيا وبيا  .ر

 (.0.854العر ة بيا اتتصاتت الدا لية وبيا الت ك  بالعم  بمعام  ارتباط   .ح

 (.0.840ارتباط  العر ة بيا اتتصاتت الدا لية وبيا الرضا الوظي و والمهنو بمعام   .خ

 (.0.831ارتباط الموظف بمعام  ارتباط  العر ة بيا التمكيا وبيا  .د

 (.0.824العر ة بيا التمكيا وبيا الرضا الوظي و والمهنو بمعام  ارتباط   .د

 (.0.821العر ة بيا اتتصاتت الدا لية وبيا الوا هة بيا العم  والسرأ بمعام  ارتباط   .ر

 (.0.810ا الوا هة بيا العم  والسرأ بمعام  ارتباط  العر ة بيا التمكيا وبي . 

 (.0.807العر ة بيا التدرية وبيا ظروف العم  بمعام  ارتباط   .س

 (.0.803العر ة بيا نظا  المكامآت وبيا الت ك  بالعم  بمعام  ارتباط   .ش
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 (.0.779العر ة بيا نظا  المكامآت وبيا وارتباط الموظف بمعام  ارتباط   . 

 (.0.776يا نظا  المكامآت وبيا ظروف العم  بمعام  ارتباط  العر ة ب .ا

 (.0.774العر ة بيا الرضا الوظي و والمهنو وبيا التدرية بمعام  ارتباط   .ط

 (.0.772العر ة بيا ارتباط الموظف وبيا التدرية بمعام  ارتباط   .ظ

 (.0.762العر ة بيا الرماهية العامة وبيا التدرية بمعام  ارتباط   .ع

 (.0.753العر ة بيا التدرية وبيا الت ك  بالعم  بمعام  ارتباط   .غ

 (.0.751العر ة بيا نظا  المكامآت وبيا الرضا الوظي و والمهنو بمعام  ارتباط   .ف

 (.0.731العر ة بيا نظا  المكامآت وبيا الرماهية العامة بمعام  ارتباط   . 

 (.0.722السرأ بمعام  ارتباط  -العم العر ة بيا التدرية وبيا الوا هة بيا  .ك

 (.0.680العر ة بيا اتتصاتت الدا لية وبيا ضهوط العم  بمعام  ارتباط   . 

 (.0.673العر ة بيا التمكيا وبيا ضهوط العم  بمعام  ارتباط   . 

 (.0.653السرأ بمعام  ارتباط  -العر ة بيا نظا  المكامآت وبيا الوا هة بيا العم  .ا

 (.0.618نظا  المكامآت وبيا ضهوط العم  بمعام  ارتباط  العر ة بيا  .ه

التو ايرت عر ات معنوية  (Saeidian & Salimi 2015 , وهد  النتائل تت   مع دراسة  
والتو اكدت على  (Walden, et. al., 2017)بيا التمكيا ومتهيرات  ودأ  ياأ العم ، ودراسة 

 ,.Geisler, et. al)  اترتباط ا ي ابو بيا اتتصاتت وارتباط الموظف بمنظمتة، ودراسة 

 ودأ العم  كانت مرتبطة بقوأ بالمتنبئات الوروة  اترتباط بالعم  التو توصلت الى اا  (2019
 مو المنظمة. والرضا الوظي و واتلت ا  التنظيمو( لر ت اظ بالموظ يا

د توج لالتي تنص على:  الرئيسااة الولىتماداا على النتائج السااابقة نرفص صااحة الفرضااية اع
ات في المنظم عالقة ارتباط معنوية بين بعدي ومتغيرات التسااااااااويق الداخلي وجودة حياة العمل

. وقبول الفرضاااااااااياة الباديلاة التي تنص على: وجود عالقاة ارتبااط معنوياة بين بعدي المبحوثاة
 .في المنظمات المبحوثة التسويق الداخلي وجودة حياة العملومتغيرات 
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 (21الجدول )
 نتائج عالقة الرتباط بين بعدي ومتغيرات التسويق الداخلي وجودة حياة العمل

  N=118                                          (    0.01**المعنوية عا مستوس  
 .SPSSما إعداد البا ث با عتماد على نتائل البرنامل ا  صائو  المصدر:

 
  الفرضيات الفرعية اآلتية: الولىويتفرع عن الفرضية الرئيسة 

  متغيرات التسويق الداخلي في المنظمات المبحوثة.بعد و ل توجد عالقة توافقية بين  .5
 ( يتض  ما يجتو:21ال دو   ما معطيات 

( 130.898إاَّ  يمة إ تبار كاي سكوير الم سوبة لبعد التسوي  الدا لو  م تمعة( بلهت   .أ
( مما ييةةةةةير 0.05( عند مسةةةةةتوس معنوية  128.30وهو جكبر ما القيمة ال دولية البالهة  

 إلى و ود عر ة توامقية معنوية لبعد التسوي  الدا لو.

(، وهو جكبر ما 36.712وبة لمتهير اتتصةةةةةةةةاتت الدا لية تبل   كانت  يمة كاي الم سةةةةةةةة .ب
(، وهدا يد  على َجاَّ متهير 0.01( وعند مسةةةةةةةتوس معنوية  34.53القيمة ال دولية البالهة  

 اتتصاتت الدا لية دو عر ة توامقية عالية.

ة كاي (، وهو جكبر ما  يم88.102بلهت  يمة كاي الم سوبة لمتهير التدرية ما  يمتها   .ت
(، وهدا يد  على َجاَّ للتدرية 42.31( والتو تبل   0.01ال دولية عند مسةةةةةةةةةةةتوس المعنوية  

 عر ة توامقية عالية.

( وهو جكبر ما القيمة ال دولية 113.119إاَّ  يمة كاي الم سةةةةوبة لمتهير التمكيا بلهت   .ث
الية لمتهير (، مما يد  على و ود عر ة توامقية ع0.01( وعند مسةةةةةةةتوس معنوية  34.53 

 التمكيا.

 التسويق الداخلي
 جودة حياة العمل

التصالت 
 التسويق الداخلي نظام المكافآت التمكين التدريب الداخلية

 **0.863 **0.731 **0.869 **0.762 **0.866 الرفاهية العامة
 **0.803 **0.653 **0.810 **0.722 **0.821 األسرة-الواجهة بين العمل

 **0.853 **0.751 **0.824 **0.774 **0.840 الرضا الوظيفي والمهني

 **0.874 **0.803 **0.855 **0.753 **0.854 التحكم بالعمل

 **0.893 **0.776 **0.875 **0.807 **0.883 ظروف العمل

 **0.683 **0.618 **0.673 **0.582 **0.680 ضغوط العمل

 **0.868 **0.779 **0.831 **0.772 **0.862 ارتباط الموظف

 **0.922 **0.808 **0.907 **0.817 **0.918 جودة حياة العمل
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(، وهو جكبر ما  يمتها 42.678إاَّ  يمة كاي الم سةةةةةةةةةةةةةةوبة لمتهير نظا  المكامآت بلهت   .ج
(، وهةةةدا يةةةد  على جا لمتهير نظةةةا  0.05(، وعنةةةد مسةةةةةةةةةةةةةةتوس معنويةةةة  38.58ال ةةةدوليةةةة  

 المكامآت عر ة توامقية معنوية.

ا فإن متغيرات التسويق الداخلي، لهذوتشير هذه النتائج إلى وجود عالقة توافقية معنوية لبعد و 
ل توجد عالقة توافقية بين بعد ومتغيرات التسويق الداخلي الفرضية العدمية األولى التي تنص )

وافقية توجد عالقة ت :( ترفص، وتقبل الفرضااااية البديلة التي تنص علىفي المنظمات المبحوثة
 المبحوثةبين بعد ومتغيرات التسويق الداخلي في المنظمات 
 (21الجدول )

 العالقة التوافقية لبعد ومتغيرات التسويق الداخلي
 

 N=118(            0.05(     *عند مستوس  0.01**المعنوية عا مستوس  

 .SPSSبا عتماد على نتائل البرنامل ا  صائو المصدر: ما إعداد البا ث 
 

  في المنظمات المبحوثة. جودة حياة العملمتغيرات بعد و ل توجد عالقة توافقية بين  .2
 ( يتض  ما يجتو:32ما معطيات ال دو   

( 137.25 م تمعة( بلهت    ودأ  ياأ العم إاَّ  يمة إ تبار كاي سةكوير الم سوبة لبعد  .ج
( مما ييةةةةةير 0.01( عند مسةةةةةتوس معنوية  135.81ما القيمة ال دولية البالهة   اكبروهو 

 . ياأ العم   ودأ إلى و ود عر ة توامقية معنوية لبعد

(، وهو جكبر ما القيمة 39.1تبل    الرمةاهيةة العةامةةكةانةت  يمةة كةاي الم سةةةةةةةةةةةةةةوبةة لمتهير  .ة
يةةةد  على َجاَّ متهير (، وهةةةدا 0.01( وعنةةةد مسةةةةةةةةةةةةةةتوس معنويةةةة  26.22ال ةةةدوليةةةة البةةةالهةةةة  

 اتتصاتت الدا لية دو عر ة توامقية عالية.

(، وهو 49.18ما  يمتها   السةةةةةةةرأ-الوا هة بيا العم بلهت  يمة كاي الم سةةةةةةةوبة لمتهير  .ت
، وهدا يد  (24.72 ( والتو تبل  0.01جكبر ما  يمة كاي ال دولية عند مستوس المعنوية  

 عر ة توامقية عالية. السرأ دو-متهير الوا هة بيا العم على َجاَّ 

 البعد والمتغيرات
 الختبار

 التدريب التصالت الداخلية  التسويق الداخلي
 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة

Chi-Square 130.89* 128.30 36.71** 34.53 88.10** 42.31 

Sig. 0.002 0.000 0.000 
 المتغيرات

 الختبار

 نظام المكافآت التمكين
 

 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة 
Chi-Square 113.1** 34.53 42.67** 38.58 

Sig. 0.000 0.001 
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( وهو جكبر ما 43.89بلهت   الرضةةةةةةةةا الوظي و والمهنوإاَّ  يمة كاي الم سةةةةةةةةوبة لمتهير  .ث
(، مما يد  على و ود عر ة توامقية 0.01( وعند مستوس معنوية  24.72القيمة ال دولية  
 .الرضا الوظي و والمهنوعالية لمتهير 

(، وهو جكبر ما  يمتهةةا 48.16بلهةةت   الت ك  بةةالعمةة إاَّ  يمةةة كةةاي الم سةةةةةةةةةةةةةةوبةةة لمتهير  .ر
(، وهةةدا يةةد  على جا لمتهير الت ك  0.01(، وعنةةد مسةةةةةةةةةةةةةةتوس معنويةةة  24.72ال ةةدوليةةة  

 عر ة توامقية معنوية. بالعم 

(، وهو جكبر ما  يمة 85.59ما  يمتها   ضةةةةهط العم بلهت  يمة كاي الم سةةةةوبة لمتهير  .ح
، وهةةدا يةةد  على َجاَّ (23.21 ( والتو تبل  0.01ة  كةةاي ال ةةدوليةةة عنةةد مسةةةةةةةةةةةةةةتوس المعنويةة

 عر ة توامقية عالية. متهير ضهط العم  دو

(، وهو جكبر ما  يمتهةةا 45.27بلهةةت   ظروف العمةة إاَّ  يمةةة كةةاي الم سةةةةةةةةةةةةةةوبةةة لمتهير  .خ
(، وهةةدا يةةد  على جا لمتهير ظروف 0.01(، وعنةةد مسةةةةةةةةةةةةةةتوس معنويةةة  26.22ال ةةدوليةةة  
 عر ة توامقية معنوية. العم  دو

(، وهو جكبر ما 106.5ما  يمتها   ارتباط الموظفبلهةت  يمةة كةاي الم سةةةةةةةةةةةةةةوبةة لمتهير  .د
، وهدا يد  على َجاَّ (18.48 ( والتو تبل  0.01 يمة كاي ال دولية عند مسةةتوس المعنوية  

 عر ة توامقية عالية. متهير ارتباط الموظف دو

لهذا فإن  ،جودة حياة العملة توافقية معنوية لبعد ومتغيرات وتشير هذه النتائج إلى وجود عالق
ل توجد عالقة توافقية بين بعد ومتغيرات جودة حياة العمل الفرضية العدمية األولى التي تنص )

وافقية توجد عالقة ت :( ترفص، وتقبل الفرضااااية البديلة التي تنص علىفي المنظمات المبحوثة
 بين بعد ومتغيرات جودة حياة العمل في المنظمات المبحوثة

 (31الجدول )
 جودة حياة العملالعالقة التوافقية لبعد ومتغيرات 

 N=118(                    0.05(         *عند مستوس  0.01**المعنوية عا مستوس  

 .SPSSبا عتماد على نتائل البرنامل ا  صائو المصدر: ما إعداد البا ث 
 

 البعد والمتغيرات
 الختبار

 الرضا الوظيفي والمهني السرة-الواجهة بين العمل الرفاهية العامة جودة حياة العمل
 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة

Chi-Square 137.25** 135.81 39.1** 26.22 49.18** 24.72 43.89** 24.72 

Sig. 0.001 0.000 0.000 0.000 
 المتغيرات

 الختبار

 ارتباط الموظف ظروف العمل ضغط العمل التحكم بالعمل

 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة
Chi-Square 48.16** 24.72 85.59** 23.21 45.27** 26.22 106.5** 18.48 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 
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 ل توجد عالقة ارتباط معنوية بين متغيرات التسويق الداخلي للمنظمات المبحوثة. .3

( عا توامر عر ةات ارتبةاط طبيعيةة معنويةة طردية بيا متهيرات 31ت صةةةةةةةةةةةةةة  معطيةات ال ةدو   
التسةةةوي  الدا لو سةةةواًل إدا ما درسةةةت مو إطار عر ة ك  متهير مع المتهيرات ال رس ك  على 

 ما بينها.ميعر ات ال د ، جو إدا ما درست مو إطار 
( بوصةةةةةةةة ها متباينة، إد 31معطيات ال دو    جما ب صةةةةةةةةو   وأ هد  العر ة متبدو اعتمادًا على

بةدت العر ةة بيا اتتصةةةةةةةةةةةةةةاتت الةدا ليةة وبيا التمكيا العلى جرتبةاطًا، ودلك بدتلة  يمة معام  
 ,Janssen)( وهدا يت   مع دراسةةةةةة 0.01( عند مسةةةةةتوس المعنوية  0.905اترتباط التو بلهت  

ى ما مسةةةةتويات جعلاعلى اسةةةةت ابة لتطوير  والتو توصةةةلت الى اا لمتهير التمكيا (60 ,2004
،  ميما بدت العر ة بيا اتتصاتت الدا لية وبيا نظا  المكامآت ال   ارتباطًا، اتلت ا  التنظيمو

 (.0.01( عند مستوس المعنوية  0.765ودلك بدتلة ن س المعام  الدي بلهت  يمتة  
 ام  اترتباط على الن و اآلتو:جما بقية العر ات ال رس ميمكا ترتيبها ب سة  وأ مع

 (.0.882العر ة بيا التدرية وبيا التمكيا بمعام  ارتباط  يمتة   .أ

 (. 0.836العر ة بيا اتتصاتت الدا لية وبيا التدرية بمعام  ارتباط  يمتة   .ب

 (.0.802العر ة بيا التمكيا وبيا نظا  المكامآت بمعام  ارتباط  يمتة   .ت

 (.0.787يا نظا  المكامآت بمعام  ارتباط  العر ة بيا التدرية وب .ث

رفص صاحة الفرضية الفرعية األولى التي تنص على عدم وجود نإعتماداا على النتائج الساابقة 
عالقة ٌارتباط معنوية بين متغيرات التسااويق الداخلي. وقبول الفرضااية البديلة التي تنص على: 

 .توجد عالقة ارتباط معنوية بين متغيرات التسويق الداخلي للمنظمات المبحوثة
 (35الجدول )

 نتائج عالقة الرتباط بين متغيرات التسويق الداخلي
 التمكين التدريب التصالت الداخلية 

   **0.836 التدريب
  **0.882 **0.905 التمكين

 **0.802 **0.787 **0.765 نظام المكافآت

                                   N=118(0.01**المعنوية عا مستوس           

 .SPSSما إعداد البا ث با عتماد على نتائل البرنامل ا  صائو  المصدر:
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 لمنظمات المبحوثة.في ال توجد عالقة ارتباط معنوية بين متغيرات جودة حياة العمل  .4

عر ةات ارتبةاط طبيعيةة معنويةة طردية بيا متهيرات  ( عا توامر32ت صةةةةةةةةةةةةةة  معطيةات ال ةدو   
  ودأ  ياأ العم .

( بوصةةةةةةةة ها متباينة، إد 32جما ب صةةةةةةةةو   وأ هد  العر ة متبدو اعتمادًا على معطيات ال دو   
بةدت العر ةة بيا ظروف العمة  وبيا ارتبةاط الموظف العلى ارتبةاطةًا، ودلةك بةدتلةة  يمة معام  

( ميما بدت العر ة بيا ضهوط العم  0.01( عند مستوس المعنوية  0.870ا رتباط التو بلهت  
( عند 0.623وبيا ارتبةاط الموظف ال ة  ارتبةاطةًا، ودلةك بةدتلةة ن س المعام  الدي بلهت  يمتة  

 (.0.01مستوس المعنوية  
 جما بقية العر ات ال رس ميمكا ترتيبها ب سة  وأ معام  اترتباط على الن و اآلتو:

 (.0.869 ة بيا الرماهية العامة وبيا الرضا الوظي و والمهنو بمعام  ارتباط  يمتة  العر .ج

 (. 0.865العر ة بيا الرضا الوظي و والمهنو وبيا ارتباط الموظف بمعام  ارتباط  يمتة   .ة

 (.0.860العر ة بيا الرماهية العامة وبيا ارتباط الموظف بمعام  ارتباط  يمتة   .ت

 (.0.855بمعام  ارتباط  يمتة   الت ك  بالعم العر ة بيا الرماهية العامة وبيا  .ث

 (.0.843العر ة بيا الرماهية العامة وبيا الوا هة بيا العم  والسرأ بمعام  ارتباط   .ر

 (.0.839العر ة بيا الرضا الوظي و والمهنو وبيا ظروف العم  بمعام  ارتباط   .ح

 (.0.832مة وبيا ظروف العم  بمعام  ارتباط  العر ة بيا الرماهية العا .خ

 (.0.825العر ة بيا الوا هة بيا العم  والسرأ وبيا الرضا الوظي و والمهنو بمعام  ارتباط   .د

 (.0.816العر ة بيا الت ك  بالعم  وبيا ظروف العم  بمعام  ارتباط   .د

 (.0.806رتباط  العر ة بيا الرضا الوظي و والمهنو وبيا الت ك  بالعم  بمعام  ا .ر

 (.0.805العر ة بيا الت ك  بالعم  وبيا ارتباط الموظف بمعام  ارتباط   . 

 (.0.804العر ة بيا الوا هة بيا العم  والسرأ وبيا الت ك  بالعم  بمعام  ارتباط   .س

 (.0.798العر ة بيا الوا هة بيا العم  والسرأ وبيا ظروف العم  بمعام  ارتباط   .ش

 (.0.746الوا هة بيا العم  والسرأ وبيا ارتباط الموظف بمعام  ارتباط  العر ة بيا  . 

 (.0.719العر ة بيا الرضا الوظي و والمهنو وبيا ضهوط العم  بمعام  ارتباط   .ا

 (.0.710العر ة بيا الوا هة بيا العم  والسرأ وبيا ضهوط العم  بمعام  ارتباط   .ط

 (.0.691العم  بمعام  ارتباط  العر ة بيا الت ك  بالعم  وبيا ضهوط  .ظ

 (.0.673العر ة بيا الرماهية العامة وبيا ضهوط العم  بمعام  ارتباط   .ع

 (.0.651العر ة بيا ظروف العم  وبيا ضهوط العم  بمعام  ارتباط   .غ
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رفص صاحة الفرضية الفرعية األولى التي تنص على عدم وجود نعتماداا على النتائج الساابقة ا
وجد تعنوية بين متغيرات جودة حياة العمل. وقبول الفرضااية البديلة التي تنص: عالقة ٌارتباط م

 .لمنظمات المبحوثةفي اعالقة ارتباط معنوية بين متغيرات جودة حياة العمل 
 (32الجدول )

 نتائج عالقة الرتباط بين متغيرات جودة حياة العمل
 التسويق الداخلي       

 
 جودة حياة العمل

الرفاهية 
 العامة

الواجهة بين 
-العمل

 األسرة

الرضا 
الوظيفي 
 والمهني

التحكم 
 بالعمل

ظروف 
 العمل

ضغوط 
 العمل

      **0.843 األسرة-الواجهة بين العمل
     **0.825 **0.869 الرضا الوظيفي والمهني

    **0.806 **0.804 **0.855 التحكم بالعمل

   **0.816 **0.839 **0.798 **0.832 ظروف العمل

  **0.651 **0.691 **0.719 **0.710 **0.673 ضغوط العمل

 **0.623 **0.870 **0.805 **0.865 **0.746 **0.860 ارتباط الموظف
  N=118                                  (       0.01**المعنوية عا مستوس      

 .SPSSعلى نتائل البرنامل ا  صائو  ما إعداد البا ث با عتماد المصدر:
 

ي اللتزام خلي فمتغيرات التسويق الدايوجد تأثير لبعد و ل الثانية )الفرضية الرئيسة  :ثانياا 
 التنظيمي لدى المنظمات المبحوثة(.

 ( يتض  اآلتو:33ما معطيات ال دو   
  هدا مو اتلت ا  التنظيمو، ويدع ييةةير نمودر اتن دار الى و ود تجوير معنوي للتسةةوي  الدا لو

( والتو هو اكبر ما  يمتهةةا ال ةةدوليةةة البةةالهةةة 333.87البةةالهةةة  ( الم سةةةةةةةةةةةةةةوبةةة Fالتةةجوير  يمةةة  
(، إد يتض  ما معام  الت ديد 116 ,1( وبدر تو  رية  0.01( وضما مستوس معنوية  3.92 
 2R)   ي سةةةةةةر   التسةةةةةةوي  الدا لو مو المنظمات  اتلت ا  التنظيمو( ما .7420لألنمودر العا  جا

( ما اتلت ا  0.861( الةةدي يةةد  على جا  Betaويع   دلةةك  يمةةة معةةامةة  اتن ةةدار  المب ووةةة، 
التنظيمو مو المنظمات المب ووة هو نتي ة تهير و دأ وا دأ ما التسةةةةةةةةةةةةوي  الدا لو ويدع  دلك 

( وعند مسةةةةةةةةتوس 2.358ة البالهة  ( وهو جعلى ما  يمتها ال دولي18.272( الم سةةةةةةةةوبة  t يمة  
 (.0.01معنوية  
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التو توصةةةةةةةةةلت الى و ود عر ة تجوير معنوية  (2211 المطيري، وهد  النتائل تت   مع دراسةةةةةةةةةة 
 ,OCAK & MARANGOZ)لبعاد التسةةةةوي  الدا لو مو ت قي  اتلت ا  التنظيمو ودراسةةةةة 

 مو الرضةةةةةةةةةا الوظي و واتلت ا  معنوي اي ابو تجوير الدا لو التو ايةةةةةةةةةرت اا للتسةةةةةةةةةوي  (2019
 .التنظيمو

 (33الجدول )
 تأثير بعد التسويق الداخلي في اللتزام التنظيمي في المنظمات المبحوثة

**: P ≤ 0.01                      N=118                          (T  المحسوبم ) 

 .SPSSما إعداد البا ث با عتماد على نتائل البرنامل ا  صائو  المصدر:
 

 الفرضيات الفرعية اآلتية: الثانيةويتفرع عن الفرضية الرئيسة 
ل يتباين تأثير متغيرات التسويق الداخلي في اللتزام التنظيمي وفق الهمية لدى للمنظمات  .5

 المبحوثة.

لبياا التجوير المتبايا لمتهيرات التسةةةةةةةةةةةةوي  الدا لو مو اتلت ا  التنظيمو اسةةةةةةةةةةةةت د  البا ث ت لي  
تدرر  دار ماتن دار المتدرر لمتهيرات التسةةةةوي  الدا لو بهدف ال صةةةةةو  على جمضةةةةة  نمودر ان

 (.34والوصو  الى المتهيرات الكور تجويرًا مو اتلت ا  التنظيمو ال دو   
 ت  ص  معطيات نمودر اتن دار عا اآلتو: 

صةةةةةةةاتت اتت توصةةةةةةة  نمودر اتن دار الى متهيريا للتسةةةةةةةوي  الدا لو ه  الكور تجويرًا وهما .ج
 .ما جكور المتهيرات جهمية الدا لية ونظا  المكامآت ويعداا

( ما التهير مو اتلت ا  التنظيمو ت سةةةةةةةةةةةةةةر   0.761( إلى جا  2Rييةةةةةةةةةةةةةةير معةةامةة  الت ةةديةةد    .ة
( التو ت و   يمتها ال دولية 183.21( الم سوبة  Fمتهيرات التسوي  الدا لو، تدعمة   يمة  

( لتشيةةر معنوية معام  الت ديد 0.01( عند مسةةتوس  رية  115 ,2( وبدر تو  رية  3.07 
 2Rد تةةجوير التسةةةةةةةةةةةةةةوي  الةةدا لو مو اتلت ا  التنظيمو مو المنظمةةات المب ووةةة، ( الةةدي يشكةة

ولت سةةةةةير تجوير المتهيرات وم  الهمية لك  متهير ما متهيرات التسةةةةةوي  الدا لو مو اتلت ا  
( جا متهير t( وا تبار  Betaالتنظيمو المشير الكلو يتض  ما متابعة معامرت اتن دار  

  جكور ما غيرِ  ما المتهيرات مو ت سةةةةةةةةير  وأ التجوير مو اتلت ا  اتتصةةةةةةةةاتت الدا لية جسةةةةةةةةه
( بدتلة 0.585( الدي بل   Betaالتنظيمو المشيةةةر الكلو وبتجوير معنوي لمعام  اتن دار  

              المستقل بعدال       
 

   المعتمد بعدال
B0 التسويق الداخلي 

B1 
2R 

F 

 الجدولية المحسوبة

 0.243 اللتزام التنظيمي
(1.3) 

0.861 
(18.272)** 

0.742 333.87** 3.92 
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( عند 2.358( مقةارنةة بقيمتهةا ال ةدوليةة والبالهة  8.267( الم سةةةةةةةةةةةةةةوبةة التو بلهةت  t يمةة  
 (.0.01مستوس معنوية  

  بنظا  باتتصةةةاتت الدا لية وهت  بالدر ة الولى ت المنظمات المب ووة اَّ جَ  النتائل وتيةةةير هد 
المكامآت لما لة ما جهمية كبيرأ مو عمله  وهدا ما جكد  الوصةةةةةةةةةةف والتيةةةةةةةةةة ي  لبعد التسةةةةةةةةةةوي  

 ,Oliver)دراسةةةةةةةةةةةةةةة الةدا لو ما  يةث ترتية الهمية النسةةةةةةةةةةةةةةبية لمتهيرات هدا البعد، وهدا يت   

عر ةةات معنويةةة لكًر ما المكةةامةةآت المنظميةةة و ي  العمةة  مع اتلت ا   عرضةةةةةةةةةةةةةةةةت التي (1990
 مو لرتصةةةةةاتت الدا ليةالتجوير المبايةةةةةر التو ايةةةةةرت  (Siburian, 2013)ودراسةةةةةة  ،التنظيمو

تجوير  نتائ هاالتو ايةةةرت  (Nazir, et. al., 2016)درسةةةيا، وكدلك دراسةةةة اتلت ا  التنظيمو للم
 والمعياري. العاط و باتلت ا  وات تماعية ال وهرية وغير ال وهرية للمكامآت مباير

ووفق ما ظهر من نتائج فإن تأثير متغيرات التسويق الداخلي يختلف من متغير إلى أخر، عليه 
تزام يتباين تأثير متغيرات التسويق الداخلي في الل لترفص الفرضية الفرعية التي تنص على: 

ير ، وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على: يتباين تأثبحوثة وفق الهميةالتنظيمي للمنظمات الم
 متغيرات التسويق الداخلي في اللتزام التنظيمي وفق الهمية لدى للمنظمات المبحوثة.

 (34الجدول )
 اللتزام التنظيمي وفق الهمية فيتأثير متغيرات التسويق الداخلي 

 المتغير        
 المستقل        
 المتغير
 المعتمد

B0 

 التسويق الداخلي

2R 

F 

التصالت 
 الداخلية

B1 

نظام 
 المكافآت

B2 

 الجدولية المحسوبة

اللتزام 
 التنظيمي

0.237 

(1.326) 

0.585 

(8.267)** 

0.34 

(4.8)** 
0.761 183.21* 3.07 

**: P ≤ 0.01        N=118         d.f: (2, 115)             (T  المحسوبم ) 

 .SPSSما إعداد البا ث با عتماد على نتائل البرنامل ا  صائو  المصدر:
 
 

 ل تتباين القدرة التفسيرية لمتغيرات التسويق الداخلي في متغيرات اللتزام التنظيمي. .2

 ( ما  ر  اآلتو:35يمكا توضي  بيانات ال دو   
م  الدا لو مع هدا المتهير و : كةاا ترتيةة تةجويرات متهيرات التسةةةةةةةةةةةةةةوي  اللتزام العااطفي .أ

 القدرأ الت سيرية كاآلتو:

   0.6%التمكيا بقدرأ ت سيرية مقدارها.) 

   2.4%عندما د   متهير التدرية جصب ت القدرأ الت سيرية.) 

 36.2%  بقدرأ ت سيرية  ال متهير نظا  المكامآت بالمرتبة الوالوة.) 

  55.4%بمقدار   تجويراً العلى    متهير اتتصاتت الدا لية بالمرتبة.) 
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كاا ترتية الهمية النسةةةبية لتجويرات متهيرات التسةةةةوي  الدا لو مو اللتزام الساااتمراري:  .ب
 هدا المتهير كاآلتو:

   15.3%التمكيا بقدرأ ت سيرية مقدارها.) 

 30.5% قدرأ الت سيرية  ال متهير نظا  المكامآت بالمرتبة الوانية لتصب  ال .) 

  32%التدرية جصب ت القدرأ الت سيرية  عندما د   متهير.) 

  35.3%بمقدار   العلى تجويراً    متهير اتتصاتت الدا لية بالمرتبة.) 

كاا ترتية الهمية النسبية لتجويرات متهيرات التسوي  الدا لو مو هدا  اللتزام المعياري: .ت
 المتهير كاآلتو:

   8.2%التمكيا بقدرأ ت سيرية مقدارها.) 

    11.8%متهير التدرية جصب ت القدرأ الت سيرية  عندما د.) 

 21.1%  ت سيرية ال متهير نظا  المكامآت بالمرتبة الوالوة لتصب  القدرأ ال.) 

  67.8%بمقدار   العلى تجويراً    متهير اتتصاتت الدا لية بالمرتبة.) 

بعامة ... فإن القدرة التفسااااايرية لمتغيرات التساااااويق الداخلي تختلف باختالف متغيرات اللتزام 
تباين القدرة تالتنظيمي، عليه ترفص الفرضااية الفرعية وتقبل الفرضااية البديلة التي تنص على: 

 .التفسيرية لمتغيرات التسويق الداخلي في متغيرات اللتزام التنظيمي
 (31الجدول )

 التفسيرية لتأثير متغيرات التسويق الداخلي في متغيرات اللتزام التنظيمي القدرة
 التسويق الداخلي   

 اللتزام التنظيمي
التصالت 

 نظام المكافآت التمكين التدريب الداخلية

 3 1 2 4 اللتزام العاطفي
0.554 0.024 0.006 0.362 

 2 1 3 4 اللتزام الستمراري
0.353 0.32 0.153 0.305 

 3 1 2 4 اللتزام المعياري
0.678 0.118 0.082 0.211 

                                                    N=118 

 .SPSSما إعداد البا ث با عتماد على نتائل البرنامل ا  صائو  المصدر:     

 
وجد تأثير لبعد يعليه نرفص الفرضية الرئيسة الثانية، ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على : )

 (.خلي في اللتزام التنظيمي لدى المنظمات المبحوثةمتغيرات التسويق الداو 
 

زام جودة حياة العمل في اللتمتغيرات يوجد تأثير لبعد و ل الثالثة )الفرضية الرئيسة  :ثالثاا 
 التنظيمي لدى المنظمات المبحوثة(.
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 ( يتض  اآلتو:36ما معطيات ال دو   
يدع  مو اتلت ا  التنظيمو، و  لبعد  ودأ  ياأ العم ييير نمودر اتن دار الى و ود تجوير معنوي 

ال ةةدوليةةة البةةالهةةة ( وهو اكبر ما  يمتهةةا 440.88البةةالهةةة  ( الم سةةةةةةةةةةةةةةوبةةة Fهةةدا التةةجوير  يمةةة  
اتلت ا  ( ما .7920جا    يث لألنمودر العا  (2Rنر ظ  يمة معام  الت ديد  (، وكدلك 3.92 

ويع   دلةك  يمةة معةامة  اتن دار  ودأ  يةاأ العمة  مو المنظمةات المب ووةة، ت سةةةةةةةةةةةةةةر    التنظيمو
 Beta ) ما اتلت ا  التنظيمو مو المنظمات 0.839والدي يد  باا   (0.839 الدي تبل   يمتة )

( الم سةةةةةةةةةةةةةةوبةةة tالمب ووةةة هو نتي ةةة تهير و ةةدأ وا ةةدأ ما  ودأ  يةةاأ العمةة  ويةةدع  دلةةك  يمةةة  
 (.0.01( وعند مستوس معنوية  2.358( وهو جعلى ما  يمتها ال دولية البالهة  20.99 

 وم العم   ياأ إي ابو ل ودأ تجويرالتو توصةةلت الى  (Ali, 2011  تت   هد  النتائل مع دراسةةة
بينت التجوير التو  (Choudhury, 2015)اليةةةام ، ودراسةةةة  التنظيمو واتلت ا  المعياري اتلت ا 

( التو ايةةةةةةةةرت التجوير Akar, 2018، ودراسةةةةةةةةة  المعنوي ل ودأ  ياأ العم  مو اتلت ا  التنظيمو
 ا ي ابو ل ودأ  ياأ العم  مو اتلت ا  العاط و.

 (31الجدول )
 تأثير بعد جودة حياة العمل في اللتزام التنظيمي في المنظمات المبحوثة

**: P ≤ 0.01                      N=118                          (T  المحسوبم ) 

 

 :الفرضيات الفرعية اآلتية الثالثةويتفرع عن الفرضية الرئيسة 

ل يتباين تأثير متغيرات جودة حياة العمل في اللتزام التنظيمي وفق الهمية لدى للمنظمات  .1
 المبحوثة.

 ( عا اآلتو: 31ت ص  معطيات نمودر اتن دار ال دو   
ط ضةةةةةةةةةةةهو  توصةةةةةةةةةةة  نمودر اتن دار الى متهيريا ل ودأ  ياأ العم  ه  الكور تجويرًا وهما .ج

 .ما جكور المتهيرات جهمية العم  وارتباط الموظف ويعداا

( ما التهير مو اتلت ا  التنظيمو ت سةةةةةةةةةةةةةةر   0.839( إلى جا  2Rييةةةةةةةةةةةةةةير معةةامةة  الت ةةديةةد    .ة
( التو ت و   يمتهةةةا 300.41( الم سةةةةةةةةةةةةةةوبةةةة  F يمةةةة  متهيرات  ودأ  يةةةاأ العمةةة ، تةةةدعمةةةة  

 بعدال       
 المستقل       

 بعد ال
 المعتمد

B0 جودة حياة العمل 
B1 

2R 

F 

 الجدولية المحسوبة

 0.266 اللتزام التنظيمي

(1.652) 
0.839 

(20.99)** 
0.792 440.88** 3.92 
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( لتشير معنوية معام  0.01( عند مستوس  رية  115 ,2( وبدر تو  رية  3.07ال دولية  
( الةةةةدي يشكةةةةد تةةةةجوير  ودأ  يةةةةاأ العمةةةة  مو اتلت ا  التنظيمو مو المنظمةةةةات 2Rالت ةةةةديةةةةد  

العم   ما متهيرات  ودأ  ياأ المب ووة، ولت سةةةةةةةةةةةير تجوير المتهيرات وم  الهمية لك  متهير
( وا تبار Betaمو اتلت ا  التنظيمو المشيةةةةةةر الكلو يتضةةةةةة  ما متابعة معامرت اتن دار  

 t جا متهير ارتباط الموظف جسةةةةةةه  جكور ما غيرِ  ما المتهيرات مو ت سةةةةةةير  وأ التجوير مو )
( 0.577( الدي بل   Betaاتلت ا  التنظيمو المشير الكلو وبتجوير معنوي لمعام  اتن دار  

( 2.358( مقارنة بقيمتها ال دولية والبالهة  12.071( الم سةةةةةةوبة التو بلهت  tبدتلة  يمة  
 (.0.01عند مستوس معنوية  
جهمية  لما لة ما المنظمات المب ووة بارتباط الموظ يا معها الى اهتما  وتيةةةةةةةةةةةةير هد  النتائل

ف والتيةةةةةة ي  لبعد  ودأ  ياأ العم  ما  يث كبيرأ مو اسةةةةةةتدامة عملها وهدا ما جكد  الوصةةةةةة
 & Agyemang)ترتية الهمية النسةةةةةةبية لمتهيرات هدا البعد. وتت   هد  النتائل مع دراسةةةةةةة 

Ofei, 2013)  تلت ا  االموظف والت ا   ارتباطبيا   ويةو ود عر ة إي ابية التو توصلت الى
الديا جا الموظ يا  الى تتوصةةةةل (Albdour & Altarawneh, 2014)، ودراسةةةةة التنظيمو
 .سيكوا لديه  مستوس عاٍ  ما اتلت ا  العاط و واتلت ا  المعياري ارتباط بالمنظمةلديه  

ووفق ما ظهر من نتائج فإن تأثير متغيرات جودة حياة العمل يختلف من متغير إلى أخر، عليه 
ام يتباين تأثير متغيرات جودة حياة العمل في اللتز  لترفص الفرضااية الفرعية التي تنص على: 
، وتقبل الفرضاااااااااية البديلة التي تنص على: يتباين التنظيمي للمنظماات المبحوثة وفق الهمية

 تأثير متغيرات جودة حياة العمل في اللتزام التنظيمي وفق الهمية لدى للمنظمات المبحوثة.

 
 (37الجدول )

 اللتزام التنظيمي وفق الهمية فيالعمل تأثير متغيرات جودة حياة 

**: P ≤ 0.01                N=118         d.f: (2, 115)             (T  المحسوبم ) 

 .SPSSما إعداد البا ث با عتماد على نتائل البرنامل ا  صائو  المصدر:
 

 

 
 

 المتغير        
 المستقل        
 المتغير

 المعتمد

B0 

 جودة حياة العمل

2R 

F 

 ارتباط الموظف
B1 

 ضغوط العمل

B2 
 الجدولية المحسوبة

اللتزام 
 التنظيمي

0.267 

(1.888) 

0.577 

(12.071) ** 

0.438 

(9.164)** 
0.839 300.4** 3.07 
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 ل تتباين القدرة التفسيرية لمتغيرات جودة حياة العمل في متغيرات اللتزام التنظيمي. .2

 

 ( ما  ر  اآلتو:38  يمكا توضي  بيانات ال دو 
: كةةاا ترتيةةة تةةجويرات متهيرات  ودأ  يةةاأ العمةة  مو هةةدا المتهير وم  اللتزام العاااطفي -ج

 القدرأ الت سيرية كاآلتو:

   0.3%الت ك  بالعم  بقدرأ ت سيرية مقدارها.) 

   3.1%عندما د   متهير الرضا الوظي و والمهنو جصب ت القدرأ الت سيرية.) 

 11.3%العامة بالمرتبة الوالوة لتصب  القدرأ الت سيرية    ال متهير الرماهية.) 

  14.9السرأ اصب ت القدرأ الت سيرية  -بد و  متهير الوا هة بيا العم% .) 

   21.2عندما د   متهير ظروف العم  اصب ت القدرأ الت سيرية%.) 

   بد و  متهير ارتباط الموظف.%37.4اصب ت القدرأ الت سيرية ) 

  41.3%  أ ت سيريةقدر العلى تجويرًا بط العم  بالمرتبة    متهير ضهو.) 

كاا ترتية الهمية النسبية لتجويرات متهيرات  ودأ  ياأ العم  على اللتزام الساتمراري:  -ة
 هدا المتهير كاآلتو:

   1.6%الرماهية العامة بقدرأ ت سيرية مقدارها.) 

  4%الت سيرية  عندما د   متهير الت ك  بالعم  جصب ت القدرأ.) 

  8.2%  لتصب  القدرأ الت سيرية ال متهير ظروف العم  بالمرتبة الوالوة.) 

   11بد و  متهير الرضا الوظي و والمهنو اصب ت القدرأ الت سيرية% .) 

  15.1السرأ اصب ت القدرأ الت سيرية  -عندما د   متهير الوا هة بيا العم%.) 

   و  متهير ارتباط الموظف.( بد%43.6اصب ت القدرأ الت سيرية  

 58.2%  يريةت ستهير ضهوط العم  بالمرتبة العلى تجويرًا بقدرأ    م.) 

كاا ترتية الهمية النسةةةةةةةةةةةةبية لتجويرات متهيرات  ودأ  ياأ العم  على  اللتزام المعياري: -ت
 هدا المتهير كاآلتو:

   3.6%ظروف العم  بقدرأ ت سيرية مقدارها.) 

  5.4%الت ك  بالعم  جصب ت القدرأ الت سيرية  عندما د   متهير.) 

 8.3%  ريةت سي ال متهير الرضا الوظي و والمهنو بالمرتبة الوالوة لتصب  القدرأ ال.) 

   8.4بد و  متهير الرماهية العامة اصب ت القدرأ الت سيرية% .) 

  13.2السرأ اصب ت القدرأ الت سيرية  -عندما د   متهير الوا هة بيا العم%). 

   بد و  متهير ضهوط العم .%17.6اصب ت القدرأ الت سيرية ) 

 42.9%  يريةت سبالمرتبة العلى تجويرًا بقدرأ     متهير ارتباط الموظف.) 
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بعاامة ... فإن القدرة التفسااااااااايرية لمتغيرات جودة حياة العمل تختلف باختالف متغيرات اللتزام 
 ة، وتقبل الفرضاااااااية البديلة التي تنص على:التنظيمي، عليه ترفص الفرضاااااااية الفرعية العدمي

 .تتباين القدرة التفسيرية لمتغيرات جودة حياة العمل في متغيرات اللتزام التنظيمي
 (31الجدول )

 القدرة التفسيرية لتأثير متغيرات جودة حياة العمل في متغيرات اللتزام التنظيمي

 التسويق الداخلي   
 اللتزام التنظيمي

الرفاهية 
 العامة

الواجهة 
بين 
-العمل

 األسرة

الرضا 
الوظيفي 
 والمهني

التحكم 
 بالعمل

ظروف 
 العمل

ضغوط 
 العمل

ارتباط 
 الموظف

 6 7 5 1 2 4 3 اللتزام العاطفي
0.113 0.149 0.031 0.003 0.212 0.413 0.374 

 6 7 3 2 4 5 1 اللتزام الستمراري
0.016 0.151 0.11 0.04 0.082 0.582 0.436 

 7 6 1 2 3 5 4 اللتزام المعياري
0.084 0.132 0.083 0.054 0.036 0.176 0.429 

                                                     N=118 

 .SPSSما إعداد البا ث با عتماد على نتائل البرنامل ا  صائو  المصدر:     
ر لبعد الفرضية البديلة التي تنص على: )يوجد تأثيالثالثة، ونقبل الفرضية الرئيسة عليه نرفص 

 جودة حياة العمل في اللتزام التنظيمي لدى المنظمات المبحوثة(.متغيرات و 

 
رابعاا: الفرضاااااااية الرئيساااااااة الرابعة )ل يساااااااهم التساااااااويق الداخلي في تعزيز اللتزام التنظيمي 

 للمنظمات المبحوثة(.
( Wilconxonو   Mann-Whitneyإ تبار  نوضةةةةةةةةة  الت صةةةةةةةةةي  الدي جمضةةةةةةةةةى إلية  

 (.31ة ال دو   رابعلقياس ص ة ال رضية الرئيسة ال
 (31الجدول )

 بين التسويق الداخلي واللتزام التنظيمي Wilconxonو   Mann-Whitneyنتائج إختبار
 البعد المستقل

 التسويق الداخلي البعد المعتمد

 Sig (2-tailed) يمة  Mann-Whitney Wilcoxon اللتزام التنظيمي

4023** 11044** 0.00 

 N=118(                                        0.01**المعنوية عند مستوس      
 .SPSSما إعداد البا ث با عتماد على نتائل البرنامل ا  صائو  المصدر:    
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الم سةةةوبة للتسةةةوي  الدا لو ( Mann-Whitney( َجاَّ  يمة إ تبار 31تيةةةير معطيات ال دو   
(، 0.05( وهو ا ةة  ما  0.00(، و يمةةة المعنويةةة لهةةدا ات تبةةار  4023واتلت ا  التنظيمو تبل   

مما ييةةةةير الى جاَّ التسةةةةوي  الدا لو يسةةةةه  مو تع ي  اتلت ا  التنظيمو لدس المنظمات المب ووة، 
يمو   الدا لو لتع ي  اتلت ا  التنظوهدا يعود الى اسةةت دا  المنظمات المب ووة لممارسةةات التسةةوي

( التو بلهةةت Wilcoxonلةةدس الموظ يا، والةةدي يشيةةد صةةةةةةةةةةةةةة ةةة هةةدا ات تبةةار هو  يمةةة إ تبةةار  
 (.0.00( عند مستوس المعنوية  11044 

تعزيز  في ل يسهم التسويق الداخلي: لذا ترفص الفرضية العدمية الرئيسة التي تنص على
م التسويق يسه التي تنص على: وتقبل الفرضية البديلة ،المبحوثةالتنظيمي للمنظمات  اللتزام

 الداخلي في تعزيز اللتزام التنظيمي للمنظمات المبحوثة.
 
ة )ل تساااهم جودة حياة العمل في تعزيز اللتزام التنظيمي خامساااسااااا: الفرضاااية الرئيساااة الماخ

 للمنظمات المبحوثة(.
( لقياس ص ة Wilconxonو   Mann-Whitneyنوض  الت صي  الدي جمضى إليها إ تبار  

 (.42ال رضية الرئيسة السادسة وكما يجتو ال دو   
 

 (41الجدول )
 بين جودة حياة العمل واللتزام التنظيمي Wilconxonو   Mann-Whitneyنتائج إختبار

 البعد المستقل
 جودة حياة العمل البعد المعتمد

 Sig (2-tailed) يمة  Mann-Whitney Wilcoxon اللتزام التنظيمي

4544** 11565** 0.00 

 N=118                                    (0.01عند مستوس معنوية  **   

 .SPSSما إعداد البا ث با عتماد على نتائل البرنامل ا  صائو  المصدر:    

 
الم سةةوبة ل ودأ  ياأ العم  ( Mann-Whitney( َجاَّ  يمة إ تبار 42تيةةير معطيات ال دو   
(، 0.05( وهو ا ةة  ما  0.00(، و يمةةة المعنويةةة لهةةدا ات تبةةار  4544واتلت ا  التنظيمو تبل   

مما ييةةةةةير الى جاَّ  ودأ  ياأ العم  ت سةةةةةه  مو تع ي  اتلت ا  التنظيمو لدس المنظمات المب ووة، 
  ياأ العم  لتع ي  اتلت ا  التنظيمووهدا يعود الى اسةةةةةةةةةةةت دا  المنظمات المب ووة متهيرات  ودأ 

( التو بلهةةت Wilcoxonلةةدس الموظ يا، والةةدي يشيةةد صةةةةةةةةةةةةةة ةةة هةةدا ات تبةةار هو  يمةةة إ تبةةار  
 (.0.00( عند مستوس المعنوية  11565 



217 
 

عزيز ت جودة حياة العمل فيسهم تل  :لذا... ترفص الفرضية العدمية الرئيسة التي تنص على
جودة حياة هم سالتي تنص على: ت التنظيمي للمنظمات المبحوثة. وتقبل الفرضية البديلة اللتزام
 .التنظيمي للمنظمات المبحوثة اللتزامتعزيز في  العمل

 
 ة الفرضية الفرعية اآلتية:خامسوتتفرع عن الفرضية الرئيسة ال

 األسبوعية. ل يوجد فرق معنوي في مستوى ضغوط العمل وفق ساعات عمل المبحوثين .5

( الم سةةةوبة لمسةةةتوس ضةةةهوط Kruskal-Wallis( َجاَّ  يمة إ تبار 41تيةةةير معطيات ال دو   
(، و يمة المعنوية لهدا ات تبار 0.727العم  لدس المب وويا وم  ساعات العم  السبوعية تبل   

(، مما ييةةةير الى عد  و ود مر  معنوي لمسةةةتوس ضةةةهوط العم  0.05( وهو جكبر ما  0.394 
 لدس المب وويا وم  ساعات العم  اتسبوعية.

ل يوجد فرق معنوي في مستوى ضغوط العمل الفرضية العدمية التي تنص على ) تقبللذا... 
 (.وفق ساعات عمل المبحوثين األسبوعية

 (45الجدول )
 ضغوط العمل وساعات العمل السبوعيةبين  Kruskal-Wallis نتائج إختبار

 المتغير الديموغرافي
 األسبوعيةساعات العمل  المتغير

 Sig يمة  Kruskal-Wallis ضغوط العمل
0.727 0.394 

                                                                 N=118 
 .SPSSعلى نتائل البرنامل ا  صائو  ما إعداد البا ث با عتماد المصدر:

 
 ل يوجد فرق معنوي في مستوى اللتزام التنظيمي بين الذكور والناث من المبحوثين. .2

( الم سةةةةةةةةوبة للدكور واتناث Kruskal-Wallis( َجاَّ  يمة إ تبار 42تيةةةةةةةةير معطيات ال دو   
( وهو جكبر ما 0.596ات تبةةةةةار  (، و يمةةةةةة المعنويةةةةةة لهةةةةةدا 0.281واتلت ا  التنظيمو تبل   

(، مما ييةةةير الى عد  و ود مر  معنوي بيا مسةةةتوس اتلت ا  التنظيمو لدس كر ال نسةةةيا 0.05 
تجوير ط يف للمتهيرات التو بينت  (Oliver, 1990 ما المب وويا، تت   هد  النتائل مع دراسةةة 

التو توصةةةةةةةلت الى عد   (Casper, et. al., 2011راسةةةةةةةة  ود الديموغرامية مو مسةةةةةةةتوس اتلت ا ،
 و ود مر  مو مستويات اتلت ا  التنظيمو مو  نس اتمراد المب وويا.

ام ل يوجد فرق معنوي في مستوى اللتز العدمية التي تنص على )الفرعية الفرضية  تقبللذا... 
 التنظيمي بين الذكور والناث من المبحوثين(.
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 (42الجدول )
 بين الذكور والناث واللتزام التنظيمي Kruskal-Wallis نتائج إختبار

  المتغير الديموغرافي              
 انثى -ذكر  البعد المعتمد

 Sig يمة  Kruskal-Wallis اللتزام التنظيمي
0.281 0.596 

                                                                       N=118 

 .SPSSما إعداد البا ث با عتماد على نتائل البرنامل ا  صائو  المصدر:
 
 األسرة بين المبحوثين وفق المسؤولية-ل يوجد فرق معنوي في مستوى الواجهة بين العمل .3

 األسرية.
( الم سةةةةةةةةةةةةةةوبةة لما لديه  Kruskal-Wallis( َجاَّ  يمةة إ تبةار 43تيةةةةةةةةةةةةةةير معطيةات ال ةدو    

(، و يمة المعنوية لهدا 2.705السرأ تبل   -ومتهير الوا هة بيا العم مسشولية جسرية ما عدمها 
(، مما ييةةةةةةةةير الى عد  و ود مر  معنوي بيا مسةةةةةةةةتوس 0.05( وهو جكبر ما  0.100ات تبار  

 السرأ لدس ما لدية مسشولية جسرية ما المب وويا.-الوا هة بيا العم 
ة ل يوجد فرق معنوي في مستوى الواجهالعدمية التي تنص على ) الفرعية الفرضية تقبللذا... 

 األسرة بين المبحوثين وفق المسؤولية األسرية(.-بين العمل
 (43الجدول )

 األسرة-بين المسؤولية األسرية والواجهة بين العمل Kruskal-Wallis نتائج إختبار
 المتغير الديموغرافي

 ليس لدي مسؤولية أسرية –لدي مسؤولية أسرية  المتغير 

 Sig يمة  Kruskal-Wallis األسرة-الواجهة بين العمل
2.705 0.100 

                                                                     N=118 

 .SPSSما إعداد البا ث با عتماد على نتائل البرنامل ا  صائو  المصدر:    
 

 
  )ل تتعنقد ابعاد ومتغيرات الدراسة فيما بينها( ةسادسالرئيسة الثالثاا: الفرضية 

 وفيما يأتي نتائج الختبارات:
 للت ق  ما ص ة ال رضية الرئيسة ت  ا رال الت لي  العنقودي ضما مستوييا وكما يجتو:
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 على مستوى البعاد الرئيسة للدراسة .أ

ابعاد الدراسة مو المنظمة المب ووة، مقد تكوا  ( نتائل اليك  المتي ر لعنقدأ23يظهر اليك   
العنقود اتو  المتيك  ما البعديا التسوي  الدا لو و ودأ  ياأ العم . ويظهر هدا العنقود  وأ 

 عر ة اترتباط الكبيرأ بيا البعديا. 
لدراسة ااما العنقود الوانو مقد ض  العنقود اتو  مع بعد اتلت ا  التنظيمو وهدا يتوام  مع م طط 

بتكام  بعدي التسوي  الدا لو و ودأ  ياأ العم  للتجوير مو اتلت ا  التنظيمو. إا نتائل ات تبار 
تنعكس مو التتطاب  مع وا ع ال ا  مو المنظمة المب ووة إد جا ممارسات التسوي  الدا لو تسه  

 لمب ووة.و المنظمات امع متهيرات  ودأ  ياأ العم  مو ت قي  اتلت ا  التنظيمو لدس الموظ يا م

 

 
 (23الشكل )

 الشكل المتشجر لعنقدة ابعاد الدراسة

 .SPSSما إعداد البا ث با عتماد على نتائل البرنامل ا  صائو  المصدر:
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 على مستوى متغيرات الدراسة .ب

( تسلس  العنا يد واه  المتهيرات التو د لت ضما العنا يد، مقد تكوا العنقود 44يظهر ال دو   
اتو  المتيك  ما المتهيرات  اتتصاتت الدا لية والتمكيا( الدي يمو  بداية اليك  المتي ر 

(، ويظهر العنقود اتو   وأ عر ة اترتباط الكبيرأ بيا كر المتهيريا، وكدلك 24للعنا يد اليك   
جويرات المعنوية ميما بينه  وهدا يد  على جهمية المتهيريا بالنسبة للمنظمات المب ووة، اد اا الت

هد  المنظمات تسعى ت قي  اتصاتت دا لية ماعلة ومن  الموظ يا التمكيا الر   لدال مهامه  
 لت قي  اهدامها.

 
 

 

 (24الشكل )
 الشكل المتشجر لعنقدة متغيرات الدراسة

 .SPSSما إعداد البا ث با عتماد على نتائل البرنامل ا  صائو  المصدر:
 

  



255 
 

 (44الجدول )
 نتائج عنقدة متغيرات الدراسة

 المتغيرات العناقيد
 + التمكيا الدا لية اتتصاتت العنقود الو 
 اتلت ا  العاط و + اتلت ا  المعياري العنقود الوانو
 العم  العنقود اتو  + ظروف العنقود الوالث
 الرماهية العامة + الرضا الوظي و والمهنو العنقود الرابع
 العنقود الرابع + ارتباط الموظف العنقود ال امس
 العنقود الوالث + العنقود ال امس العنقود السادس
 العنقود السادس + الت ك  بالعم  العنقود السابع
 يالعنقود الوانو + اتلت ا  اتستمرار  العنقود الواما
 رأالس-العنقود السابع + الوا هة بيا العم  العنقود التاسع
 العنقود التاسع + التدرية العنقود العاير

 العنقود العاير + العنقود الواما العنقود ال ادي عير
 العنقود ال ادي عير + نظا  المكامآت  العنقود الوانو عير
 العم العنقود الوانو عير + ضهوط  العنقود الوالث عير

 .SPSSما إعداد البا ث با عتماد على نتائل البرنامل ا  صائو  المصدر:
 

وتكوا العنقود الوانو المتيك  ما المتهيرات  اتلت ا  العاط و واتلت ا  المعياري( الدي يمو  
ي   وأ عر ة اترتباط الكبيرأ بيا كر المتهيريا، ويظهر الت ل ساس لبا و العنا يد، وهدا يعكسات

عنقدأ متهيري البعد المعتمد ودلك لكوا ج دهما يكم  اآل ر وم  تو هات اتلت ا  لدس المب وويا 
مو المنظمات المب ووة، وهدا يتطاب  مع ما ايارت الية الدراسات بتع ي   انبو اتلت ا  العاط و 

 موظ يا مو المنظمات لما لة ما جهمية للمنظمات.والمعياري لدس ال
جما العنقود الوالث مقد تضما العنقود الو  الدي عنقد متهيري  اتتصاتت الدا لية والتمكيا( مع 
ارتباطة بمتهير  ظروف العم ( وهدا يعود الى رشية المب وويا مو ت ق  اتتصاتت الدا لية 

 بيئة العم  المناسبة والوسائ  الك يلة بإن ا  مهامه . والتمكيا بتومير المنظمات المب ووة ل
وتيك  العنقود الرابع ما متهير  الرماهية العامة والرضا الوظي و والمهنو( وهدا يد  على  وأ 
الترابط بيا المتهيريا كوا الرماهية العامة عام  تجوير مه  مو ت قي  الرضا الوظي و والمهنو واا 

 ت قي  الرماهية مه  لدس المب وويا للوصو  الى الرضا الوظي و لديه .سعو المنظمات المب ووة ل
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وتكوا العنقود ال امس ما العنقود الرابع الدي عنقد المتهيرات  الرماهية العامة والرضا الوظي و 
ر متهيري ما  يث تجوي والمهنو( مع متهير  ارتباط الموظف( ودلك يعود لترابط إ ابات المب وويا

اتتصاتت والتمكيا مو متهير ارتباط الموظف بالمنظمات المب ووة واا در ة اترتباط تتجور بكر 
 المتهيريا.

وض  العنقود السادس العنقود الوالث الدي عنقد المتهيرات  اتتصاتت الدا لية والتمكيا وظروف  
 الرماهية العامة والرضا الوظي و وارتباط العم ( مع العنقود ال امس الدي يض  المتهيرات 

الموظف( ووض  هدا العنقود جهمية تكام  بعدي الدراسة المستقليا ودمل بعا ما متهيرات كر 
 البعديا مو عنقود وا د.

وتكوا العنقود السابع ما العنقود السادس والدي عنقد المتهيرات  اتتصاتت الدا لية والتمكيا 
ة العامة والرضا الوظي و وارتباط الموظف( والمتهير  الت ك  بالعم (، وظروف العم  والرماهي

بيك  م رد مع  ةويبر  هدا العنقود  وأ متهير الت ك  بالعم  مو التجوير بمتهيرات الدراسة ترتباط
 م موعة متهيرات ودلك يعود تهميتة وم  إ ابات المب وويا. 

انو الدي عنقد المتهيرات  اتلت ا  العاط و واتلت ا  اما العنقود الواما مقد تكوا ما العنقود الو
المعياري( ومتهير  اتلت ا  اتستمراي( وهدا يعود الى جهمية المتهيرات الوروة مو تيكي  اتلت ا  

 Meyer)التنظيمو لدس المب وويا وهدا ما امترضتة نمودر اتلت ا  التنظيمو دو المكونات الوروة 

& Allen, 1991) تبنتة الدراسة ال الية وييير الى ترابط المكونات الوروة لرلت ا   والدي
 التنظيمو.

وض  العنقود التاسع العنقود السابع والدي عنقد المتهيرات  اتتصاتت الدا لية والتمكيا وظروف  
العم  والرماهية العامة والرضا الوظي و وارتباط الموظف والت ك  بالعم ( مع المتهير  الوا هة 

السرأ( والدي ييير الى كونة عامًر  اسمًا مشورًا مو متهيرات الدراسة كونة تعنقد -يا العم ب
بيك  م رد مع م موعة متهيرات وهدا يعود الى  وأ تجوير الصراع بيا العم  والسرأ ومدس دع  

المهنو و المنظمات المب ووة لرمراد المب وويا مو ت  يف ما مياكله  وتجوير  على الرضا الوظي و 
 واترتباط بالمنطمة.

وتكوا العنقود العاير ما العنقود التاسع والدي عنقد المتهيرات  اتتصاتت الدا لية والتمكيا  
وظروف العم  والرماهية العامة والرضا الوظي و وارتباط الموظف والت ك  بالعم  والوا هة بيا 

ا من رد على متهيرات الدراسة اد يتضم السرأ( مع متهير  التدرية( وهو عنقود دو تجوير-العم 
العنقود اغلة المتهيرات المستقلة لهد  الدراسة بوص ة عكس  الة التكام  بيا بعدي الدراسة 
المستقليا ويمكا عد   عنقوداً رئيساً وهدا يد  على جهمية التدرية مو التجوير بم موعة ما المتهيرات 

س المب وويا واسهامة مو ت قي  عدأ عوام  منها وترابطة معها ويعود دلك لهمية التدرية لد
 الرماهية العامة والرضا الوظي و والمهنو.
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وتضما العنقود ال ادي عير العنقود العاير والدي عنقد المتهيرات  اتتصاتت الدا لية والتمكيا 
يا ب وظروف العم  والرماهية العامة والرضا الوظي و وارتباط الموظف والت ك  بالعم  والوا هة

السرأ والتدرية( مع العنقود الواما والدي عنقد متهيرات البعد المعتمد  اتلت ا  العاط و -العم 
واتلت ا  المعياري واتلت ا  اتستمراري( ولهدا العنقود تجوير كبير اد ض  اغلة العنا يد وبيا  الة 

  وويا. أ وم  إ ابات المبالتكام  بيا جكور المتهيرات المستقلة وتجويرها بالمتهيرات المعتمد
اما العنقود الوانو عير مض  العنقود ال ادي عير والدي عنقد المتهيرات  اتتصاتت الدا لية 
والتمكيا وظروف العم  والرماهية العامة والرضا الوظي و وارتباط الموظف والت ك  بالعم  والوا هة 

تهير   المعياري واتلت ا  اتستمراري( مع المالسرأ والتدرية واتلت ا  العاط و واتلت ا-بيا العم 
 نظا  المكامآت( وهو عنقود دو تجوير من رد على متهيرات الدراسة وهدا يد  على جهمية نظا  
المكامآت مو التجوير بم موعة ما المتهيرات وترابطة معها ويعود دلك لهمية نظا  المكامآت لدس 

ل انة المالو يرتبط با و اد اا اتلت ا  اتستمراريتنظيمالمب وويا واسهامة مو تع ي  اتلت ا  ال
والمكامآت المعنوية تع   الرماهية العامة والرضا الوظي و وبالتالو تسه  ب يادأ اتلت ا   ،للمب وويا

 العاط و وهو نوع اتلت ا  الكور اهمية للمنظمات.
ت الدا لية نقد المتهيرات  اتتصاتوبيا العنقود الوالث عير بانة يض  العنقود الوانو عير الدي ع

والتمكيا وظروف العم  والرماهية العامة والرضا الوظي و وارتباط الموظف والت ك  بالعم  والوا هة 
السرأ والتدرية واتلت ا  العاط و واتلت ا  المعياري واتلت ا  اتستمراري ونظا  -بيا العم 

عنقد بيك  المن رد مع متهيرات الدراسة ات رس وهدا المكامآت( مع المتهير  ضهوط العم ( الدي ت
يوض  التجوير الكبير لهدا المتهير على  ميع متهيرات الدراسة ال رس اد تمو  ضهوط العم  

 المشور الكبر على البعد المعتمد ومقًا لهدا الت لي .  
 يث  لدارسة،ما  ر  ما ت  عرضة نر ظ  وأ عر ات اترتباط والتدا   بيا متهيرات ا  

اتض  ما  ر  تيك  العنا يد اا اتلت ا  التنظيمو تجور بك  ما التسوي  الدا لو و ودأ  ياأ 
الدراسة  ل تتعنقد ابعاد ومتغيراتة والتي تنص على: سادسلذا ترفص الفرضية الرئيسة الالعم ، 

 .يما بينهاابعاد ومتغيرات الدراسة ف تتعنقدوتقبل الفرضية البديلة والتي تنص على:  فيما بينها
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 الفصل السادس

 االستنتاجات والمقترحات

 

 تمهيد

تناول هذا الفصل مجموعة من االستنتاجات الميدانية والمقترحات اعتمادًا على ما جاء في 
الطروحات النظرية والميدانية، وما افضت اليه نتائج اختبار مخطط الدراسة لفرضياته المختلفة، 

ة من المقترحات التي نخص بها إدارة المنظمات المبحوثولتكون االستنتاجات المقدمة المرتكز للعديد 
ات فضاًل عن المقترحات الخاصة بالدراس لالستفادة منها في تطبيق الموضوع الرئيس للدراسة،

 على ذلك تم تصميم الفصل الى مبحثين. وبناءً  المستقبلية

 

 المبحث األول: االستنتاجات

 المبحث الثاني: المقترحات
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 المبحث األول

 االستنتاجات

الدراسة ومن وجهة نظر المنظمات أنها كانت  كوناتأظهرت نتائج التحليل الوصفي ألبعاد وم .1
في اإلتجاه اإليجابي وبدرجة اتفق واتفق تمامًا مع ظهور تفاوت بين األبعاد فيما بينها وبين 

رفة عضمن البعد الواحد، وهذا يدل على قدرة المنظمات المبحوثة على تشخيص وم كوناتالم
المفاهيم التي تبنتها الدراسة ومحاولة تشخيصها من خالل الجانب الميداني، لذا فإن المنظمات 

 .ابعاد الدراسةالمبحوثة تعتمد 
ي التسويق الداخلي ف كوناتعالقات قوية معنوية موجبة بين بعد وم الدراسة اشرت نتائج .2

يق الداخلي التسو  مكوناتالمنظمات المبحوثة، ويدعم ذلك العالقات التوافقية العالية بين بعد و 
  المعتمدة لهذا البعد.  المكوناتوهذا يؤشر توافق االفراد المبحوثين مع 

ثة و بين بعد ومكونات جودة حياة العمل في المنظمات المبح برزت عالقات قوية معنوية موجبة .3
من خالل توافر العالقات التوافقية بين بعد ومكونات جودة حياة العمل وهذا يقود الى اتفاق 

 االفراد المبحوثين تجاه مكونات جودة حياة العمل.
ظهرت عالقة ارتباط معنوية قوية موجبة بين بعدي الدراسة المستقلين التسويق الداخلي وجودة   .4

بين مكونات البعدين، مما يؤشر ترابط البعدين في  حياة العمل ويدعم ذلك عالقات معنوية
 المنظمات المبحوثة.

هناك تأثيرًا معنويًا قويًا للتسويق الداخلي في االلتزام التنظيمي في المنظمات المبحوثة وهذا  .5
يدل على قدرة التسويق الداخلي على تفسير االلتزام التنظيمي لدى االفراد المبحوثين عينة 

 الدراسة.
االتصاالت الداخلية ونظام المكافآت هم األكثر تأثيرًا في االلتزام التنظيمي لدى االفراد  تبين ان .6

المبحوثين من بين مكونات التسويق الداخلي األخرى )التدريب والتمكين( حيث كان تأثيرهما 
 غير معنوي في االلتزام التنظيمي.

ن ان االلتزام التنظيمي، في حي ان االتصاالت الداخلية كان لها اعلى قدرة تفسيرية لمكونات .7
التمكين كان بأقل قدرة تفسيرية لمكونات االلتزام التنظيمي وهذا يؤشر ضعف اعتماد التمكين 

 لدى المنظمات المبحوثة.
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حقق ارتباط الموظف وضغوط العمل اعلى تأثير في االلتزام التنظيمي لدى االفراد المبحوثين  .8
 رى، حيث كان تأثيرهم غير معنوي في االلتزام التنظيمي.من بين مكونات جودة حياة العمل األخ

كان ضغوط العمل اعلى قدرة تفسيرية لمكونات االلتزام التنظيمي، في حين التحكم بالعمل كان  .9
 بأقل قدرة تفسيرية لمكونات االلتزام التنظيمي.

 .ثةو في تعزيز االلتزام التنظيمي لدى المنظمات المبحيسهم التسويق الداخلي تبين ان  .11
 .في تعزيز االلتزام التنظيمي لدى المنظمات المبحوثةاتضح بان جودة حياة العمل تسهم  .11
فرق معنوي في مستوى ضغوط العمل وفق ساعات عمل  اشرت نتائج الدراسة بعدم وجود .12

بين من لديه ساعات عمل كثيرة ومن لديه ساعات عمل قليلة من االفراد  المبحوثين األسبوعية
 .المبحوثين

فرق معنوي في مستوى االلتزام التنظيمي بين الذكور  اشرت نتائج الدراسة عدم وجود .13
 المبحوثين. االفراد واالناث من

لمبحوثين ا االفراد األسرة بين-فرق معنوي في مستوى الواجهة بين العملتبين عدم وجود  .14
 .من عدمها أسريةمن لديه مسؤولية  وفق

 حياة جودةو  الداخلي التسويق بين تعنقد وجود الدراسة ابعاد لعنقدة المتشجر الشكل أظهر .15
 يؤشر مما ،التنظيمي االلتزام مع وتعنقدها كبعدين مستقلين الدراسة هماافترضت اللذان العمل
 .المعتمد المتغير على وتأثيرهما المستقلين البعدين ترابط

 نظيميالت وااللتزام العمل حياة وجودة الداخلي التسويق كوناتلم المتشجر ن الشكلي  ب   .16
 عناقيد وبين ينهاب فيما تداخلت والتي المكونات لهذه النسبية األهمية المبحوثة للمنظمات بالنسبة
 تأثيرهو  الدراسة ابعاد من بعد كل مكونات بين ترابط وجود على ذلك من يستدل والذي أخرى،

 المبحوثين األفراد إجابات ضمن البعدين بين عالقة وجود إلى يشير مما المعتمد، البعد كوناتبم
 .الدراسة عينة
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 ثانيالمبحث ال

 المقترحات

 توجز الدراسة مجموعة من المقترحات للمنظمات المبحوثة تتمثل باآلتي:

عمل على وال تخلي مدراء المنظمات المبحوثة عن اإلجراءات البيروقراطية والعمل بروح الفريق .1
تعزيز تمكين االفراد المبحوثين بهدف الوصول الى االداء األمثل ومنح االفراد المبحوثين 

 .الصالحيات الالزمة لمعالجة مشكالت العمل التربوي
التركيز على تدريب االفراد المبحوثين والسيما التدريب الذي يسهم في انجاز المهام الوظيفية  .2

دورات في طرائق التدريس والتعامل السلوكي مع الطلبة، والبد لوزارة لالفراد المبحوثين وخاصة ال
التربية من اشراك المالكات في المنظمات المبحوثة في الدورات والورش التي تقيمها المراكز 
التدريبية والمديريات التابعة لهذه الوزارة والسيما في مجال التطوير الدوري للمناهج التعليمية 

 ة.والدورات التربوي
أهمية اتباع نظام مكافآت منصف وعادل في المنظمات المبحوثة التي غاب فيها تطبيق النظام  .3

لما يساهم فيه من تمييز أداء االفراد المبحوثين وزيادة الدافعية نحو تحقيق اهداف هذه المنظمات، 
ط االعتماد فقوالتركيز على المكافآت المادية والتعويضات المالءمة مع مجهود المالك وعدم 

على المكافآت العينية او التقديرية لما له من أهمية في بناء االلتزام االستمراري لالفراد، وهذا ما 
 اشارت اليه دراسات عديدة بان الجانب المادي هو أساس هذا االلتزام.

 لصحةالفت انظار المنظمات المبحوثة نحو تحسين الرفاهية العامة لالفراد المبحوثين من حيث  .4
في العمل اذ تعد المشكالت الصحية البدنية والنفسية الناجمة عن  العامة البدنية والصحة النفسية

العمل احد األسباب الهامة لخفض اإلنتاجية والرضا الوظيفي لدى االفراد المبحوثين وتعزيز 
 التزامهم التنظيمي العاطفي والمعياري.

ات راد المبحوثين في تحقيق التوازن بين متطلبتقدم المنظمات المبحوثة المساعدة الالزمة لألف .5
أعمالهم ومسؤولياتهم األسرية من خالل من ترتيبات ساعات العمل المرنة والتواصل المستمر 

 معهم ومعرفة المشاكل التي تعيق أداء أعمالهم ومساعدتهم على معالجتها.
العواطف  خالل كسب سعي المنظمات المبحوثة لتحسين الرضا الوظيفي لالفراد المبحوثين من .6

اإليجابية لالفراد المبحوثين تجاه اعمالهم من خالل منحهم فرص التطوير الوظيفي والترقية 
 عزيزتالوظيفية وزيادة األجور واالعتراف بانجازاتهم ومنحهم التعويضات المناسبة لجهودهم و 
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يث يسهم ، حالمنظمات المبحوثة أهداف في تحقيق عملهم يضيفها التي القيمة عن همتصورات
 تحسين الرضا الوظيفي في تعزيز االلتزام التنظيمي العاطفي واالستمراري لدى االفراد المبحوثين.

عطاء  .7 حث المنظمات المبحوثة على زيادة مستوى سيطرة االفراد المبحوثين على أعمالهم وا 
دارة الوقت ومشاركتهم في اتخاذ القرارات التي  اعمالهم لما تتعلق باالمكانية على تنظيم عملهم وا 

 له من أهمية في خفض ضغط العمل الذي يواجهه االفراد المبحوثين.
ضرورة التزام المنظمات المبحوثة بتحسين ظروف العمل لالفراد المبحوثين، من حيث توفير  .8

البيئة المادية اآلمنة والسالمة الصحية وساعات العمل التي تناسب قدراتهم وتوفير أفضل 
 اسية ألداء أعمالهم.المتطلبات االس

 

 

 ونوجز بعض مقترحات الدراسات المستقبلية باآلتي:

 .تأثير التسويق الداخلي على رضا الموظفين والزبائن 
 .العالقة بين جودة حياة العمل والسالمة العقلية للموظفين 
 لموظفين.حياة العمل في دوران عمل ا تأثير جودة 
  الموظفين.تأثير جودة حياة العمل في ارتباط 
 .تأثير تمكين الموظفين وضغط العمل في االلتزام التنظيمي 
 التنظيمية.سلوك المواطنة  وأثره في االلتزام التنظيمي 
 .تأثير الثقافة التنظيمية في االلتزام التنظيمي 
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  جامعة الموصل
 كلية اإلدارة واالقتصاد

 قسم إدارة اإلعمال
 الدراسات العليا / الدكتوراه

 ستبانةم / استمارة ا
 ونالمحترممدرسون ال ادةالس

 وبعد.. ..نهديكم أجمل تحياتنا
جزء  ن  شذذذذذذذذذذذذذذ تو أه تي  ال دك ت ال  ل  إدال   ال        ه مديك  ي  أبين هذه  الستذذذذذذذذذذذذذذ  ذ    ال    إن 
العالقة بين التسووو ال اللا وج دة حي ةياي العوا داموووفا فا يج  ع ا  ) بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ال  تتذذذذذذت  ت 

االلت ام التنظيوج: حرامووووة امووووتاال ية ةران  ينة  ن الولرمووووين العا وين يج  لح  ن 

 تذذذ  د ن    ج ء   ، تبب  غ الس  زالز ن قدم إ يكم ب(الولارس الثان اة االهوية يج  لانة الو صووا
 دتن   ن ال  ع ت  ؤ ال ال بي ن ؤ ت أن بل  التذذذذذ يل ء ال لق الؤ ال  فشذذذذذ   ل    ن هه  الستذذذذذ     ،       

ال ي ج   ت ن دتن قب كم تذذذ تذذذ ردم ال الث ال بيم ال ع    ت  تذذذم به بو ال تذذذ ي  تالا  ن  ال ع  ي 
ت دى  ن ال دق  تال  تضذذذذذذذذذذذذت ي  ل  إج ب  كم  ن ال  فكد تذذذذذذذذذذذذ عك  ت يكمك   ال، ال ى هك  الستذذذذذذذذذذذذم

 اله    كم تي صكم   ى تصت ن  إ ى ال ن  ئج ال دقيق  تال   جت .

 لتعاونكمنا وتقدير  نامع خالص شكر 
 

 : مالحظات عامة

ال تالضذذذي   لي  لق الؤبدق  تالستذذذ لتذذذ    ن ال  لق الؤيأ   ال ب يم  ن ال تذذ د  ال  جيبين ق الء  ال  .1
 إه يت هم ه ك ل   تر  ال دق   ن  ئج ال بيم. 

 ان ه ك يعن   دم صاليي  الست         ي ي .   يه   ب  السجدتن لق   ي جى  دم   ك أي  .2
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      .رغبتاآلن، حتى لو  يسيكون من الصعب علّي أن أترك مدرست  .22

      .اآلن يتدرسبالنسبة لي لمغادرة م جداً  لن يكون األمر مكلفاً   .22

      .قائمة في حياتيضرورة  درسة حالياً مال في البقاءيمثل   .25

      .ةمدرسال حال ترك  في  جداً  محدودة المتاحة لديَّ  خياراتال  .25

      من التضحية.أحد أسباب استمراري بالعمل هو ان المغادرة تتطلب قدر كبير   .25

 الفقرات ت

 مقياس االستجابة

اتفق 
 تماماً 

 محايد اتفق
ال 
 اتفق

ال 
 اتفق
 تماماً 

نتقل  .53       .كثيراً  في هذه األيام من مدرسة إلى أخرى المدرسين ي 

      .يلمدرست دائماً  كون مخلصاً اأن ينبغي ال   .52

      .من مدرسة إلى أخرى غير أخالقي على اإلطالق تنقلبالنسبة لي ال  .51

      تلزمني بمواصلة العمل في مدرستي. أخالقي  .50

      اتمسك بوظيفتي في مدرستي حتى وان توفرت لي فرصة عمل أخرى.  .50

      لمدرسة واحدة. مخلصاً  أظل أن بقيمة أؤمن أن تعلمت لقد  .52

      الوظيفية.مكوثي في مدرسة واحدة أفضل لحياتي   .52



 (2الملحق )
 

 ةا عة الو صا

 كوية اإلحاري داالقتصاح

 قسم إحاري اال وال

 / اللكت راه اللرامات العويا

 

 االمتبانة صلق قياس يج الخبران رانآ امتبانة أنو ذج

 

  نالوحتر بران الخ احيالس

  حية طيبة دبعل..

بين التسويق الداخلي وجودة حياة العمل  العالقةيع زم ال ب يم ال قي م ب  د التذ  ال  تتت      
واسلهامها في تعييي االلتيام التنظيمي: دراسة استطالعية ررا  عينة من المدرسين العاملين في 

ه ك بهدف بن ء  قي      غي الؤ ال د الت ، ت ( عدد من المدارس الثانوية االهلية في مدينة الموصل
 ي  .   ي  ال قي   هه  تال  بين    غي ال ه  ت ن ص ه  ه هال لقد ال د ال ب يم الت      الت ب ن    يقيق 

ت ن أج  ال    د ال تذذذي ق ؤ ال ع  ي  سر ب   ال صذذذدق ال ل ه ي  التذذذ ب ن  تال     عد  قي تذذذ     
يتذذذ ردم ال الث ال بيم ال ع   ، ي جى ال  لضذذذ  بابدالء ال  أي يت  الستذذذ ب ن  ت  لق الؤ ال     ند   

 رال :ض نه  تبي ن  اليل  كم ال ض ت ي   ن 

 ه  َأنَّ  دد الاتئ   ك ٍف؟ .1

 ه  َأنَّ الاتئ   تالضي  ت عب  ؟ .2

 ه  ي كن إض ل  أتئ   أر ى؟ .3

 ه  َأنَّ شك  الت      الست ب ن  تأتئ  ه   عب   ن  ض تن أبع د ت  غي الؤ ال د الت ؟ .4

 ي جى  عدي  الاتئ   تلق ال  نلت  ال هي   ال   ن تب   ِإن  تجد؟ .5

 مع التقدير
  الت قيع:

  السيل الخبير:امم 

  الشفاحي:

  الوقب العووج:

   اراخ الحص ل  وى الوقب العووج:  

  :جا عة/ الوعفلال

  الكوية:

 

 ية / األمتاذ الوسا ل اللكت رالوشري
 طالب اللكت راهالباةث / 

  وج أكرم  بل هللا نجوة ا نس  حول ال  راح



 (3الملحق )
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 ج  ع  ال  تص / ك ي  ال دال   تالسق ص د/ قتم إدال   الس     أت  ه د.  الء  بد ال تالم يييى  .23
 ج  ع  ال  تص / ك ي  ال دال   تالسق ص د/ قتم ال دال   ال صن  ي  أت  ه  ت  د د.   د  دن ن  فتف  .22
 تالسق ص د/ قتم إدال   ال  تتيقج  ع  ال  تص / ك ي  ال دال    أت  ه  ت  د د.  الء الي د يتن  .21
 ج  ع  ال  تص / ك ي  ال دال   تالسق ص د/ قتم إدال   الس     أت  ه  ت  د د.  يتتن  بدالهلل الي د  .20
 ج  ع  ال  تص / ك ي  ال دال   تالسق ص د/ قتم إدال   الس     أت  ه  ت  د د.   د   ي د  بدالهلل  .20
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 ج  ع   ك يؤ/ ك ي  ال دال   تالسق ص د/ قتم إدال   الس     أت  ه  ت  د د. ي  م      بدالهلل  .25
 ج  ع  ال  تص / ك ي  ال دال   تالسق ص د/ قتم إدال   الس     أت  ه  ت  د د. آسء  بدال  تجتد ال ع ن   .25
 ج  ع  ال  تص / ك ي  ال دال   تالسق ص د/ قتم إدال   الس     أت  ه  ت  د د. الي د يتن   ي د  .25
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 (4الملحق )

 المقابالت الشخصية

  ن ال دالد ال ب يم. المصدر:  

 

 

 

  

 التاريخ المنصب المدرسة ت
 20/2/1313  دي   ث نتي  ال ل دت    بن ؤ ثن ئي  ال  غ   .2
 20/2/1313  دي  ث نتي  ال ق د    بنين  .1
 22/2/1313  دي  ث نتي  ال ث ال  اللدين   بنين  .0
 22/2/1313  دي   ث نتي  دال  ال  ع ل    بن ؤ  .0
 25/2/1313  دي   السه ي  ج ت    دال   الاتالئ    .2
 25/2/1313  ت ث   ث نتي  الس ي الؤ   بن ؤ  .2
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X56 1

X57 0.694** 1

X58 0.741** 0.848** 1

X59 0.408** 0.468** 0.382** 1

X60 0.431** 0.563** 0.494** 0.578** 1

X61 0.508** 0.518** 0.511** 0.533** 0.725** 1

X62 0.646** 0.843** 0.766** 0.426** 0.547** 0.543** 1

X63 0.329** 0.612** 0.479** 0.482** 0.736** 0.674** 0.594** 1

X64 0.317** 0.410** 0.378** 0.546** 0.454** 0.524** 0.453** 0.518** 1

X65 0.458** 0.710** 0.667** 0.393** 0.455** 0.415** 0.673** 0.400** 0.309** 1

X66 0.352** 0.445** 0.409** 0.477** 0.595** 0.635** 0.418** 0.535** 0.626** 0.387** 1

X67 0.576** 0.746** 0.713** 0.447** 0.500** 0.499** 0.696** 0.373** 0.462** 0.723** 0.450** 1

X68 0.406** 0.285** 0.278** 0.430** 0.481** 0.511** 0.265** 0.457** 0.336** 0.166 0.422** 0.171 1

X69 0.290** 0.283** 0.307** 0.465** 0.381** 0.327** 0.318** 0.406** 0.341** 0.191* 0.266** 0.15 0.718** 1

X70 0.352** 0.466** 0.469** 0.382** 0.381** 0.374** 0.516** 0.456** 0.265** 0.474** 0.408** 0.419** 0.464** 0.310** 1

X71 0.435** 0.605** 0.561** 0.464** 0.711** 0.594** 0.587** 0.664** 0.377** 0.565** 0.464** 0.592** 0.360** 0.366** 0.332** 1

X72 0.423** 0.473** 0.414** 0.394** 0.424** 0.425** 0.425** 0.453** 0.479** 0.350** 0.512** 0.299** 0.508** 0.470** 0.294** 0.510** 1

X73 0.681** 0.773** 0.730** 0.377** 0.435** 0.494** 0.818** 0.451** 0.396** 0.655** 0.378** 0.692** 0.326** 0.312** 0.501** 0.488** 0.356** 1

X74 0.789** 0.709** 0.679** 0.352** 0.471** 0.510** 0.710** 0.412** 0.350** 0.519** 0.370** 0.625** 0.347** 0.318** 0.331** 0.414** 0.279** 0.726** 1

X75 0.728** 0.750** 0.738** 0.386** 0.448** 0.441** 0.770** 0.437** 0.349** 0.577** 0.385** 0.676** 0.297** 0.290** 0.463** 0.452** 0.331** 0.784** 0.814** 1

X76 0.713** 0.712** 0.691** 0.417** 0.442** 0.464** 0.681** 0.422** 0.327** 0.611** 0.402** 0.623** 0.288** 0.279** 0.400** 0.524** 0.378** 0.711** 0.729** 0.734** 1
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Abstract 

The study sought to explore the relationship between two 

independent dimensions, namely internal marketing and the quality of 

work life through a set of interconnected sub-variables in an approved 

dimension which is organizational commitment, and despite the presence 

of Arab and foreign studies that dealt with the relationship between internal 

marketing and organizational commitment, and the relationship between 

the quality of work life and organizational commitment, However, 

according to the researcher's knowledge, the relationship between the two 

independent dimensions and their variables did not study their ability to 

influence the organizational commitment variables, nor did any study 

collect the three dimensions in the Iraqi environment, specifically private 

secondary schools. 

In order to achieve the objectives of the study, the researcher adopted the 

method of the questionnaire form as a main tool for data collection by 

randomly distributing the questionnaires to the study sample of (118) 

teachers working in (9) secondary schools in the city of Mosul, and a 

hypothetical model for the study was formulated that reflects the 

relationship and influence relations. Among its dimensions, from which a 

set of main and sub-hypotheses emerged, which were tested using 

correlation analysis, simple and multiple regression, and other non-

parameter tests, and their results confirmed acceptance of all the main and 

sub-hypotheses, except for a number of their sub-hypotheses. In general, 

the study tries to answer a set of questions, namely: 

1. Is there a relationship between internal marketing and the quality of 

work life in the researched organizations? 

2. What is the extent of the contribution of internal marketing and the 

quality of work life in supporting the orientations of the researched 

organizations towards enhancing organizational commitment? 

3. Is there a clustering between the dimensions of the study and their 

variables? 

The study reached a set of conclusions, the most important of which are 

summarized as follows: 

1. There are strong positive significant correlations between the 

dimension and components of internal marketing and the dimension 

and quality of work life. 



B 

2. There are strong moral influencing relationships for the two 

independent dimensions of organizational commitment, to varying 

degrees. 

And based on the conclusions reached by the study, proposals were made 

consistent with these conclusions, the most important of which are: 

1. Focusing on training the individual respondents, especially the training 

that contributes to the fulfillment of the job tasks of the individuals 

researched, especially the courses in teaching methods and behavioral 

interaction with students. 

2. The necessity of the researched organizations ’commitment to 

improving the working conditions of the individuals surveyed, in terms 

of providing a safe physical environment, health safety, working hours 

that suit their abilities, and providing the best basic requirements for the 

performance of their work.
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