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  أستاذ مساعد -إعداد: د. أيمن عبد اهلل محمد أبوبكر 
 العينفرع  – جامعة أبوظبي 

 العربية المتحدةرات االما
 عممية محكمةورقة 

 م4102اكتوبر  –السودان لمعموم والتكنولوجيا جامعة  –مجمة العموم االقتصادية  الناشر:
 
 
 
 

 ممخص الدراسة
دراسة حالة بنك , ينمماالع رضاءأثر ممارسات التسويق الداخمي عمي تيدف الدراسة إلى اختبار 

الحوافز  وتمثمت ممارسات التسويق الداخمي بـ "التمكين, البرامج التدريبية,فرع مدينة العين,  -أبوظبي اإلسالمي 
الداخمي, واستعان الباحث في اختيار ممارسات التسويق الداخمي بناًء عمى الدراسات  االتصالو والمكافآت 

 011وتم أخذ عينة عشوائية مقدارىا  بنك أبوظبى اإلسالمىمين في السابقة, وتمثل مجتمع الدراسة بالعام
 SPSSاستبانة, صالحة لمتحميل اإلحصائي وتم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية  58استبانة, تم استرداد 

 الختبار فرضيات الدراسة وتحقيق أىدافيا.
 واالتصال البرامج التدريبية,التمكين, و توصل الباحث إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية لممارسات 

 .البنوك اإلسالميةبالعاممين  رضاءفي الحوافز والمكافآت ممارسة و الداخمي 

 من التنظيم أفراد بين الوظيفي رضاءال من عالية مستويات تحقيق عمى العملبضرورة يوصي الباحث 
 العاممين إحساس لتحسين االنفعالي االلتزام في يؤثروا أن كذلك عمييم وينبغي المناسبة, القيادة ممارسة خالل
 .الوظيفي رضاءبال
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Abstract  

The study aims to test the impact of marketing practices internal employee satisfaction  

, a case study Abu Dhabi Islamic Bank - Branch Al Ain city, and represented practices 

internal marketing as "empowerment, training programs, incentives and rewards and 

intercom, and hired a researcher to choose the practices of internal marketing on the 

basis of previous studies, the study population represents workers at Abu Dhabi 

Islamic Bank has been taking a random sample of 100 questionnaires were recovered 

85 questionnaire, valid for statistical analysis program was used SPSS statistical 

package to test the hypotheses of the study and achieve their goals.                                

     The researcher found to have a statistically significant effect of the practices of 

empowerment, and training programs, and internal communication and the practice of 

incentives and rewards in employee satisfaction Islamic banks .                                     

 The researcher recommends the need to work to achieve high levels of job satisfaction 

among members of the organization through the exercise of appropriate leadership, 

and they should also influence the emotional commitment to improve the sense of 

working gratified career.                                                                                                  
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 اإلطار العام لمدراسة:

 مقدمة الدراسة:

وجية تواجو المنظمات ىذه األيام ظروفًا اقتصادية عالمية وعمى رأسيا ظاىرة المنافسة والتطورات التكنول
التي حدثت بطريقة فجائية وسريعة تجاوزت قدرات المنظمات عمى التكيف مع الواقع, األمر الذي المتسارعة, و 

دعا تمك المنظمات تسعى جاىدة إلى إيجاد سبل فعالة لمواجية التحديات الخارجية في سبيل المحافظة عمى 
وتحقيق نجاحيا, وذلك بالتركيز  يازيادة كفاءتحيث تعمل منظمات األعمال جاىدة عمى  بقائيا وزيادة فاعميتيا,

عمى كفاءة العنصر البشري وذلك بإيجاد أفضل العناصر المؤىمة والقدرات المناسبة حتى تتمكن من ضبط األداء 
مما دفع المنظمات لمقيام وبشكل مستمر بالتعرف عمى حاجات ورغبات العاممين  وتحقيق األىداف اإلستراتيجية

 ميمًا من عوامل نجاح منظمات األعمال. العاممين باعتبارىا عامالً  رضاءحسين مستوى والتي من شأنيا ت

في المنظمة في تحديد مستوى جودة الخدمة والذي يعتبر بمثابة الروح  ىاماً  يمارس الموظفين دوراً 
ىذا ظير ء العمالء الخارجيين عن العرض التسويقي الذي يقدمونو, وبناء عمى رضاءالمبدعة والدافعة نحو إ

مفيوم تسويقي حديث ييتم بالموظفين كعمالء داخميين يسمى بالتسويق الداخمي. وكان ظيور ىذا المفيوم في 
عن طريق مديري الجودة اليابانية كما أنو يرى أن الوظائف التي يمارسيا الموظفين عمى أنيا  0581أوائل سنة 

 . (Berry, L.L 1983,p112 )منتجات داخمية.
 رضاءمدى تأثير ممارسات التسويق الداخمى عمى في  بحثتمق فإن ىذه الدراسة من ىذا المنط

, وانعكاسات ذلك عمى طبيعة ونوعية الخدمات بنك أبوظبى اإلسالمى وذلك بتسميط الضوء عمى  ,العاممين 
تميزة , ومدى ظيور ذلك عمى مستوى قدراتيا عمى تقديم الخدمات المىذا البنك المقدمة من قبل العاممين في 

ىم مع الحفاظ عمى العمالء الحاليين في ظل بيئة تغزو رضاءوتطويرىا الستقطاب المزيد من الزبائن, وكسب 
 عمييا الثورة التنافسية اليائجة والتي ال تقيدىا أي قوانين.

 دراسة:أهمية ال

 مدى تأثيرتكتسب ىذه الدراسة أىميتيا من أىمية الموضوع, وذلك بتسميط الضوء عمى توضيح 
, وذلك مما أستوجب عمى بنك أبوظبى اإلسالمى  , دراسة حالةالعاممين  رضاءممارسات التسويق الداخمى عمى 

البنوك ضرورة تبني أساليب حديثة والعمل عمى التحسين المستمر لتبقى رائدة بتقديميا أفضل وأجود الخدمات 
باىتماميا بالعنصر الفعال والمحور  ومواجية كل التيديدات واستغالل الفرص ومواكبة األنظمة المعاصرة

األساسي الذي تقوم عميو أال وىو المورد البشري كعميل داخمي نحو تحقيقيا إلستراتيجياتيا, وبيذا تنعكس إيجابا 
 عمى التنمية االقتصادية.

 دراسة:أهداف ال

ممارسات  مدى تأثيريتمثل اليدف الرئيسي والذي تسعى ىذه الدراسة نحو تحقيقو ىو التعرف عمى   
, ومن ىذا اليدف العام تتفرع جممة من األىداف التفصيمية والمتمثمة العاممين  رضاءالتسويق الداخمى عمى 
 بالتعرف عمى ما يمي:
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 .العاممين  رضاء عمىأثر التمكين  .0

 .العاممين  رضاء عمىأثر البرامج التدريبية  .4

 .العاممين  رضاء عمىأثر الحوافز والمكافآت  .3

 .العاممين  رضاء عمىلداخمي أثر االتصال ا .2

  دراسة:المشكمة 

 :تمثمت مشكمة الدراسة فى التساؤل التالى

 العاممين ؟  رضاء عمىلممارسات التسويق الداخمي  ر ذو داللة احصائيةيأثتهنالك هل 

 مجموعة من التساؤالت الفرعية اآلتية: ىويتفرع من ىذا التساؤل الرئيس

 ؟العاممين  رضاء عمىمتمكين لذو داللة احصائية أثر ىل يوجد  .0

 ؟العاممين  رضاء عمىمبرامج التدريبية لذو داللة احصائية أثر ىل يوجد  .4

 ؟العاممين  رضاء عمىمحوافز والمكافآت لذو داللة احصائية أثر ىل يوجد  .3

 ؟العاممين  رضاء عمىالتصال الداخمي لذو داللة احصائية أثر ىل يوجد  .2

  دراسة:فرضيات ال
شكمة وأىداف الدراسة وبناء عمى ما عرضتو الدراسات السابقة من فرضيات فقد تمت انطالقًا من م

 صياغة الفرضية الرئيسة اآلتية الختبارىا وىي: 
 العاممين. رضاء عمىلممارسات التسويق الداخمي  ىنالك تأثير ذو داللة احصائية :الفرضية الرئيسة 

 لفرعية اآلتية:وينبثق من الفرضية الرئيسة مجموعة من الفرضيات ا

 .العاممين رضاء عمىمتمكين لذو داللة احصائية أثر يوجد  .0

 .العاممين رضاء عمىمبرامج التدريبية لذو داللة احصائية أثر يوجد  .4

 .العاممين رضاء عمىمحوافز والمكافآت لذو داللة احصائية أثر يوجد  .3

 .العاممين رضاء عمىالتصال الداخمي لذو داللة احصائية أثر يوجد  .2

 :دراسةنهج الم

 إلجراءات تحميل بيانات الدراسة. حميميالوصفى التالمنيج عمى عتماد إلتم ا    
 أدوات وأساليب جمع بيانات الدراسة :

 تم الحصول عمييا من الكتب والدوريات والرسائل الجامعية ذات الصمة. / البيانات الثانوية:1
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 .العاممين ببنك أبوظبى اإلسالمىتبانات التى وزعت عمى حيث تم الحصول عمييا من االس / البيانات األولية:2
 حدود الدراسة :

 لمدراسة حدان عمى النحو التالى: 
 فرع مدينة العين. – بنك أبوظبى اإلسالمىالحدود المكانية:  
 م.4103الحدود الزمانية: عام  
 السابقة:الدراسات 

الوظيفي:  رضاءالداخمي وأثرها عمى ال ( بعنوان: "واقع ممارسات التسويق2009دراسة )دربالي،  -1
 دراسة حالة الكادر الطبي والتمريضي في مستشفى الممك عبد اهلل الجامعي".
الوظيفي في القطاع الصحي  رضاءىدفت الدراسة إلى معرفة واقع التسويق الداخمي وأثره عمى مستوى ال

ة كأداة قياس ووزعت عمى عينة مالئمة بمغت في األردن ممثال في مستشفى عبد اهلل الجامعي, وتم تطوير استبان
( 311ت العاممين والكادر في المستشفى, وقد بمغ حجم العينة )رضاء%( من مجموع األطباء والمم31حوالي )

( استبانة 051(, واستخدمت منيا )02( استبانة و تم استبعاد )052ت وأسترجع )رضاءمن األطباء والمم
 (.5, ص4115,)درباليصالحة لمتحميل اإلحصائي.

توصمت الدراسة إلى أن ممارسات التسويق الداخمي ومدى تجسيده في المستشفى كانت نتائجو بشكل 
)التدريب, التمكين, إيجابي, حيث أتضح أن ىناك عالقة إيجابية بين ممارسات التسويق الداخمي والمتمثمة بـ 

 الوظيفي.  رضاءوال التحفيز, االتصال الداخمي, التنسيق والتكامل الداخمي(

الوظيفي من  رضاء( بعنوان: "أثر تطبيق التسويق الداخمي عمى ال2008، عبد المؤمن الحاجدراسة ) -2
 وجهة نظر موظفي البيع في مجموعة االتصاالت"

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر ممارسات التسويق الداخمي والمتمثمة بـ )التوظيف, التطوير, 
الوظيفي لموظفي البيع في مجموعة االتصاالت األردنية, ولتحقيق  رضاء( عمى الاالتصال الداخمي والتحفيز

( موظف البيع" نظرًا لصغر 431أىداف الدراسة تم تطوير استبانة التي وزعت عمى جميع أفراد المجتمع ")
 ( استبانة لتوافقيا مع الشروط .59( استبانة واعتمد منيا )400حجمو وقد تم استرجاع )
الوظيفي, حيث كان  رضاءراسة إلى وجود أثر واضح لتطبيق التسويق الداخمي عمى الوتوصمت الد

 (.01, ص4115,عبدالمؤمن الحاج)الوظيفي.  رضاءلمتحفيز األثر الكبير عمى المتغير التابع و المتمثل بال

 اإلطار النظرى لمدراسة:

سات السابقة والمواضيع ذات الصمة بيذا ُيعد مفيوم التسويق الداخمي مفيومًا حديثًا وذلك لما ُتبينو الدرا
دارة الموارد البشرية,  الحقل المعرفي الذي يحمل في طياتو االىتمام الواسع من طرف منظري اإلدارة التسويقية وا 

 وذلك من خالل ما جاء في بحوثيم ودراساتيم, وفيما يمي سيتم إدراج مجموعة من التعريفات.
 :مفهوم التسويق الداخمي 

التسويق الداخمي عمى أنو "التعامل مع الموظفين كعمالء داخميين Berry (Barry,1981,p51)ف عر 
وذلك بتصميميا وتطويرىا وفق رغبات واحتياجات العمالء  والتعامل مع الوظائف عمى أنيا منتجات داخمية,
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يف العاممين عمى أنو اختيار وتوظZeithaml et al. (Zeithaml,2000,p23 )الداخميين ", وفي تعريف قدمو 
لمناسبة بيدف التزويد في الخدمة االمناسبين وتدريبيم وتحفيزىم ومكافأتيم مع توفير ليم المعدات والتكنولوجيا 

بأنو "تمكين  Mulhern & Schthiz (Mulhern & Schthiz,2000,p13)ذات الجودة العالية, وأضاف 
عمالء الخارجيين نحو الخدمات المقدمة من العاممين في مختمف الوظائف بيدف أخذ انطباع إيجابي لدى ال

"أن تعريف التسويق الداخمي ال يقتصر فقط عمى  Joshi (Joshi,2007,p17)طرف المنظمة, ومن جية يعرفو 
النشاطات اإلدارية نحو التأثير في الكفاءة وتزويد العاممين بما يحتاجونو وتدريبيم وتحفيزىم, وخمق ليم ظروف 

البد من إيصال ذلك بنظريات ومبادئ تسويقية ليكون الموظفين بالمنظمة زبائن داخميين عمل مرنة ومناسبة, بل 
عمى أنو"  McGrath (McGrath,2009,p36)يعممون عمى فيم وتوطيد العالقة مع الزبائن", ىذا وقد أشار 

ء وتنمية العالقات أسموب ألنظمة الحوافز والمكافآت الموجية لمعاممين بغية تحسين جودة الخدمة المقدمة لمعمال
 التفاعمية بينيم".

 :أبعاد التسويق الداخمي

من خالل ما تضمنتو الدراسات السابقة لوحظ أنو يوجد تعدد واختالف حول تبنييم لممارسات وأبعاد 
التسويق الداخمي, حيث ال يوجد نموذج موحد ومحدد يعكس ما يندرج ضمنو, وعميو حاولت ىذه الدراسة أن تبرز 

 د التي تطرقت إلييا الدراسات اآلنفة الذكر, والتي تخدم أىداف البحث وىي كاآلتي:أىم األبعا

 التمكين: / 1
أنو "أسموب إدارة يشترك من خاللو المدراء وأعضاء التنظيم Bruce (Bruce,2003,p28) عرفو

بنظم منظمة التدريب  اآلخرون لمتأثير في عممية اتخاذ القرار التي ال تحدد بمواقع القوة الرسمية بقدر ما تحدد
 Ongori (Bruce,2009,p23)والمكافأة والمشاركة في السمطة وأسموب القيادة والثقافة التنظيمية", كما يشير 

في مواقع اتخاذ القرار وتشجيع مشاركتيم يساىم في زيادة  (Employees Empowerment)"أن تمكين األفراد 
ذا ما اختارت أي منظمة  رضاءذا يساىم في زيادة الاالستجابة السريعة ألي تغيرات في البيئة وبي الوظيفي", وا 
 :(33,ص4115دربالى, ) تمكين عاممييا يمكنيا أن تحقق النتائج التالية

العمل عمى حل مشاكل العمالء باعتبار الموظفين  لكة العامل الحتياجات العمالء, وكذسرعة استجاب -
 ناسب.لدييم المعرفة والصالحية لمتصرف في الوقت الم

 زيادة تفاعل الموظفين مع العمالء الخارجيين. -
اتساع نظرة الموظف وذلك فيما يخص عمميات الخدمة وبيذا يكون مصدرًا لألفكار الجيدة لتطوير  -

 الخدمة. 
 البرامج التدريبية:/ 2

تقريبًا كل ممارسات التسويق الداخمي تؤكد عمى أىمية التدريب لمموظفين "خاصة في الخط 
" ألنيم يحتاجون إلى زيادة المعرفة والقدرة وكذا بيدف حل المشاكل لضمان Frontline Employeeاألمامي"

" العممية التي تستيدف تعميم الموظفين  كذلك تم تعريفيا بأنيا, (Jeffrey,1998,p44) خدمات ذات جودة عالية
كما ُينظر إلى التدريب في , (89, ص4119)عبدالمتعال وآخرون, الجدد الميارات األساسية ألداء وظائفيم"
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أثناء الخدمة عمى أنو عممية نمائية تتصف باالستمرارية والنظامية والتكاممية تتمركز بصورة رئيسية حول األدوار 
اآلنية والمستقبمية التي يضطمع بيا المتدربون في ضوء االحتياجات والمستجدات, وفي ضوء ما تفسر عنو 

 . (53, صم4110, طائى وآخرون)ال وري لممتدربينعمميات التشخيص وتقويم األداء الد

 الحوافز والمكافآت: / 3
إذا كان األجر أو المرتب ىو المقابل الذي يحصل عميو الفرد كقيمة لموظيفة التي يشغميا, فإن الحافز 

, وبالتالي نجد أن (014,صم4113)ماىر أحمد,ىو العائد الذي يحصل عميو كنتيجة لمتميز في األداء,
تجازييم ذلك ت المنظمة لممارسات التسويق الداخمي ىو االىتمام بموظفييا وال تطمب منيم فقط بل كتطبيقا

  (.55,ص م4113)دعبول وأيوب,
 االتصال الداخمي:/ 4

االتصال الداخمي عمى أنو "شبكة العمل التي يمكن من  (00,صم4115)منصور,منصور يعرف
رية لصنع القرار الفعال, باإلضافة إلى إسيامو في خدمة خالليا جمع وانتقال المعمومات وىي عممية ضرو 

العمالء بجودة عالية, فيوفر جمع المعمومات الضرورية لمموظفين", مع تيسير عممية انتقاليا بحيث تكون خالية 
 من التعقيد, والعمل عمى تفعيل العالقة بين الطرفين المتصمين. 

 :خصائص التسويق الداخمي

الداخمي يحمل ميزات وخصائص مستمدة من تكامل تطبيقات إدارة الموارد  ُيشار إلى أن التسويق
البشرية واإلدارة التسويقية, ويمكن تمخيص الخصائص اليامة لمتسويق الداخمي بما يمي: 

 (.83,صم4118)العجارمة,

التسويق الداخمي عموما ىو ليس أنشطة منفصمة, ولكنيا مضمنة بالجودة األولية لبرامج  -
ن واإلستراتيجيات واألعمال الكمية, حيث يشكل ىيكل األنشطة المرافقة ويعد ىيكل خدمة الزبو 

 تمييدي لمنشاط التسويق الخارجي. 
االتصاالت ىي النقطة الحاسمة لنجاح التسويق الداخمي, كما لو دور حاسم في اكتساب  -

 . الميزة التنافسية وفي تقميص الصراع داخل نطاق الكادر الوظيفي لممصرف
التسويق الداخمي عممية اختيارية تقود العاممين لمحصول عمى النتائج الجيدة, ُويستخدم يعد  -

 . في تيسير روح اإلبداع
يكون التسويق أكثر نجاحا عندما يكون االلتزام عالي عند المستويات الُعميا في اإلدارة وكذلك  -

  . لسائديمتزم بو كافة العاممين ويكون أسموب اإلدارة المفتوحة ىو األسموب ا
يعتبر التسويق الداخمي عممية اجتماعية فيتجاوز وظيفتو إشباع الحاجات المادية لمعاممين  -

الوظيفي  رضاءويعمل عمى توفير ليم االستقرار الوظيفي واألمن, باإلضافة إلى زيادة ال
 لدييم.

ــداخمي عمميــة إداريــة يســعى لتحقيــق التكامــل والتنســيق بــين الوظــائف د - اخــل يعتبــر التســويق ال
 المنظمة.
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 :الوظيفي رضاءال
               .الـــــوظيفي عمـــــى خبـــــرة كـــــل فـــــرد ويـــــرتبط بحاجـــــات األفـــــراد وتطمعـــــاتيم وفوائـــــد أعمـــــاليم رضـــــاءُيبنـــــى ال

( Locke,1976,p22) الوظيفي عمى أنو موقف الفرد تجاه عممو رضاءو يمكن أن ُيفيم ال.   ( Dong, Q. & 

Howard,2006,p34) عــن حالــة عاطفيــة إيجابيــة أو ســارة ناتجــة عــن تقيــيم عمــل الفــرد أو  وُيعــرف بأنــو عبــارة
 الوظيفي: رضاءنوعين من ال Herzberg (Herzberg,1966,p24)حيث وصف , خبراتو العممية

يـــتم قياســـو مـــن خـــالل مســـتوى األجـــور والمزايـــا  رضـــاء: وىـــذا النـــوع مـــن ال(Hygiene)المـــؤثر الخـــارجي  -0
 خصية المتبادلة والسياسات واإلجراءات.اإلضافية والقيادة والعالقات الش

يتم قياسو من خالل األحاسيس الداخمية التي تتولـد مـن  رضاءالمؤثر الداخمي )الدافعية(: وىذا النوع من ال -4
 الشعور باإلنجاز والمشاركة في أعمال ىادفة, وتمقي التقدير والعرفان واكتساب المزيد من المسؤولية. 

 الدراسة الميدانية:

 لدراسة الميدانية:مجتمع ا

قصــدية بإعتبــاره واحــد مــن البنــوك بنــك أبــوظبى اإلســالمى فــرع العــين كعينــة يتكــون مجتمــع الدراســة مــن 
,  عـــاممينال رضـــاء عمـــىممارســـات التســـويق الـــداخمي  تـــأثير وذلـــك لمتعـــرف عمـــى مـــدى الرائـــدة فـــي ىـــذا المجـــال 

( موظفًا, وقد بمغ عدد 011راسة والبالغ عددىا )ولموصول إلى ىذا اليدف تم تطوير استبانة طبقت عمى عينة الد
الجـدول .% 58أى بنسـبة ( 58( استبانة , أما عدد االستبانات الصالحة )08) الصالحة لمتحميلاالستبانات غير 

 ( يمخص حجم العينة لمموظفين:0رقم )

 (1جدول رقم )
 ممخص حجم العينة لمموظفين

حة عدد االستبانات غير صال حجم العينة العينة
 لمتحميل

عدد االستبانات الصالحة 
 لمتحميل

 58 08 011 الموظفين

 م.2013اعداد الباحث من بيانات اإلستبانة،  

 أسموب جمع بيانات الدراسة:
إعتمد الباحث عمى أسموب اإلستبانة لمحصول عمى بيانات الدراسة, وقام الباحـث بتحكـيم اإلسـتبانة عـن 

 .اإلختصاصمحكمين من ذوى  خمسطريق عرضيا عمى 
أمـــن المحكمـــون عمـــى إســـتيفاء اإلســـتبانة لمشـــروط الشـــكمية والموضـــوعية مـــن حيـــث أن أســـئمتيا تغطـــى 

البحـث واألوجـو األخـرى لمدراسـة, وقـد إعتبروىـا مناسـبة ومالئمـة لجمـع بيانـات الدراسـة وأوصـوا بتوزيعيـا  اتفرضي
 .تيابعد إجراء بعض التعديالت الطفيفة فى بعض أسئم
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 : بيانات الدراسة الميدانيةخدمة في تحميل الطرق المست
( باستخدام SPSSتم تحميل بيانات الدراسة عن طريق برنامج الحزمة االحصائية لمعموم االجتماعية )

 الطرق التالية:

 طريقة الوسط الحسابى ألسئمة االستبيان:/ 1

الخماسي في اإلجابة عمى لتحميل بيانات واختبار فرضيات الدراسة تم االعتماد عمى مقياس ليكرت     
 األسئمة وذلك حسب الدرجة التالية:

 غير موافق بشدة. :( تعبر عن0درجة )

 غير موافق. :( تعبر عن4درجة )

 ( تعبر عن: محايد.3درجة )

 ( تعبر عن: موافق.2درجة )

 ( تعبر عن: موافق بشدة.8درجة )

   :"Multiple Regression analysisتحميل االنحدار المتعدد"/ 2

 الختبار صالحية نموذج الدراسة ومعنوية تأثير المتغيرات المستقمة عمى التابع.

عمى  بنك أبوظبى اإلسالمىوتم تعديل مقياس التحميل بناء عمى متوسطات إجابات أفراد العينة في 
 النحو التالي:

 (3)رقم جدول 
 مقياس التحميل

 درجة الموافقة الوسط الحسابي                
 ضعيفة 4.25إلى أقل من أو يساوي  0من    
 متوسطة 3.25إلى أقل من أو يساوي  4.81من    
 عالية 8إلى  3.81من    

 م.2013اعداد الباحث من بيانات اإلستبانة، 

 صدق وثبات أداة الدراسة:
ُيقصد بصدق أداة الدراسـة, صـالحية األداء, بحيـث يـتم التأكـد مـن مضـمون فقراتيـا حتـي تكـون مفيومـة 

 وقد تم ذلك من خالل التعرف عمي الصدق الظاىري لألداء وذلك من خالل عرضيا عمي المحكمين.
أما فيما يتعمق بثبات أداة الدراسة وُيقصد بو مدي التوافق أو اإلتساق في نتـائج اإلسـتبيان أذا تـم تطبيقـو 

فيـو   (Cronbach Alpha) وفـي ظـروف مماثمـة, وقـد تـم اختبـار اإلتسـاق الـداخمي كرونبـاخ الفـاأكثـر مـن مـرة 
الموجـودة فـي المقيـاس, كمـا ُيمكـن تفسـير الفـا بأنيـا  يقيس مدي التناسق في إجابات المستجوبين عمي كـل األسـئمة
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ــداخمي بــين اإلجابــات, ويــدل ارتفــاع قيمتــو عمــي درجــة ارتفــاع الثبــات ويتــراوح مــا بــين ) ( 6 - 1معامــل الثبــات ال
وق, عميــو جــاءت نتــائج ثبــات أداة الدراســة عمــي النحــو التــالي مــن خــالل %( ومــا فــ61ويكــون قيمتــو مقبولــة عنــد )

 :(:)الجدول بالرقم 
 ممارسات التسويق الداخمي

 قيمة معامل الفا عدد الفقرات المتغير
 0.8244 4 التمكين

 0.8276 4 البرامج التدريبية
 0.8999 4 الحوافز والمكافآت
 0.8290 4 اإلتصال الداخمي

 بعالمتغير التا
 قيمة معامل الفا عدد الفقرات المتغير

 0.8989 7 رضاء العاممين
  ;: فقرات اإلستبانة ككل

 م.2013اعداد الباحث من بيانات اإلستبانة، 
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 تحميل البيانات الشخصية:

, المسمى الوظيفىتناولت الدراسة جممة من المتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة من حيث "
عمى ذلك تم  ", والمستقاة من المعمومات العامة التي تضمنتيا االستبانة, واستناداً سنوات الخبرة, مؤىل العممىال

 وصف عينة الدراسة كاآلتي:

 (4) جدول رقم

 متغيرات الدراسةحسب  التكرارات والنسب المئوية

 النسبة التكرار الفئات المتغيرات الشخصية
 %4 0 مدير يفيالمسمى الوظ

 %43 41 أمين صندوق
 %38 31 حسابات جارية
 %21 32 تدقيق شيكات

 %100 85 المجموع
 %45 48 فوق جامعي المؤهل العممي

 %85 81 جامعي
 %04 01 دون جامعي

 %100 85 المجموع
 سنوات الخبرة

  
 %24 38 سنة01أكثر من 
 %38 31 سنة01وأقل من  8أكثر من 

 %43 41 سنوات 8ن اقل م
 %100 85 المجموع

 م.2013اعداد الباحث من بيانات اإلستبانة، 

 :بيانات الدراسةتحميل 

, فقد تم اإلسالميةبيدف التعرف عمى آراء الموظفين حول ممارسات التسويق الداخمي في البنوك 
تسويق الداخمي, كما ىو موضح حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات كل بعد من أبعاد ال

 :الجداول التاليةفي 
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 / التمكين:1

 ( 5) رقمجدول 

فى البنوك  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى بعد التمكين
 اإلسالمية

رقم 
 الفقرة

المتوسط  العبارة
 الحسابي

 الرتبة درجة التقدير

التصرف في تعديل الخدمة بناء عمى أممك الحرية في  0
 احتياجات طالب الخدمة.

 0 متوسطة 4.55

 3 ضعيفة 4.23 ُيتاح لي الفرصة ألداء عممي دون رقابة مستمرة. 4
ُتوفر لي إدارة البنك فرص اإلبداع واالبتكار أثناء عممي  3

 في الوظيفة.
 2 ضعيفة 4.40

لقرارات تُفوض إدارة البنك لي الصالحية التخاذ بعض ا 2
 المناسبة الخاصة بمتطمبات العميل

 4 متوسطة 4.05

 متوسطة 5.2: التمكين

 م.2013اعداد الباحث من بيانات اإلستبانة، 

فى  عمى بعد التمكين( أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة 8ُيالحظ من الجدول ) 
 .وبدرجة تقدير )ضعيفة إلى متوسطة( ( 4.55 - 4.40) تراوحت ما بين  البنوك اإلسالمية
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  / البرامج التدريبية:2

 (6)رقم جدول 

فى  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى بعد البرامج التدريبية
 البنوك اإلسالمية

رقم 
 الفقرة

المتوسط  العبارة
 الحسابي

 الرتبة درجة التقدير

 2 متوسطة 3.41 عتبر البرامج التدريبية المتاحة في البنك كافية.تُ  0
تيتم إدارة البنك بتدريب العاممين وتنمية مياراتيم في  4

 ئيم.رضاءمجال التعامل مع العمالء وكيفية إ
 0 عالية 2.38

ويكسبني  حقيقياً  أشعر بأن التدريب المقدم يغطي نقصاً  3
 المزيد من الميارات.

 4 متوسطة 2.14

يقوم البنك بإعداد وتنفيذ برامج تدريبية لمعاممين بشكل  2
 دوري.

 3 عالية 3.00

 عالية 08.; التدريبية البرامج

 م.2013اعداد الباحث من بيانات اإلستبانة، 

عمى بعد البرامج ( أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة 0ُيالحظ من الجدول ) 
 .وبدرجة تقدير )متوسطة إلى عالية( (2.38 -3.41)تراوحت ما بين  ك اإلسالميةفى البنو  التدريبية
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 / الحوافز والمكافآت:3
 (7)رقم جدول 

فى  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى بعد الحوافز والمكافآت
 البنوك اإلسالمية

توسط الم العبارة رقم الفقرة
 الحسابي

 الرتبة درجة التقدير

دائي أأرى أن الحوافز والمكافآت تتناسب مع مستوى  0
 في العمل.

 2 متوسطة 3.28

يوجد في البنك نظام حوافز ومكافآت عادل موجو  4
 لمعاممين بالبنك.

 3 متوسطة 3.20

 0 عالية 2.03 أتمقى المدح والثناء من مديري كمما أحسنت في عممي. 3
مكافأة العاممين الذين يقدمون جيدا متميزا في تقديم يتم  2

 خدمة جيدة لمعميل.
 4 عالية 2.14

 والمكافآت التحفيز
 عالية 67.;

 م.2013اعداد الباحث من بيانات اإلستبانة، 

عمى بعد الحوافز ( أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة 9ُيالحظ من الجدول )  
 .(عاليةوبدرجة تقدير )متوسطة إلى  (4.08 -3.28)تراوحت ما بين  البنوك اإلسالميةفى  والمكافآت
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 / اإلتصال الداخمى:4
 

 (8)رقم جدول 
فى البنوك  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لبعد االتصال الداخمي

 اإلسالمية

المتوسط  العبارة رقم الفقرة
 بيالحسا

 الرتبة درجة التقدير

 توُيوفر البنك لي المعمومات الالزمة عن إستراتيجي 0
 وأىدافو.

 2 متوسطة 3.00

 0 عالية 2.24 يوجد نظام اتصال فعال بين طاقم العاممين بالبنك 4
ُيمكنني االتصال بسيولة برئيسي المباشر في حال  3

 مواجية مشكمة ما بعممي.
 4 عالية 3.94

البنك بتوضيح أدوار العاممين ومختمف  تقوم إدارة 2
 الميام الموكمة ليم.

 3 عالية 3.88

 عالية 68.; الداخمي االتصال

 م.2013اعداد الباحث من بيانات اإلستبانة، 

 لبعد االتصال الداخمي( أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة 5ُيالحظ من الجدول ) 
 .(عاليةوبدرجة تقدير )متوسطة إلى  (2.24 -3.00)وحت ما بين ترا فى البنوك اإلسالمية
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 العاممين: رضاء/ 5

, فقد تم حساب المتوسطات الحسابية اإلسالميةالعاممين في البنوك  رضاءبيدف التعرف عمى 
 ( كما يمي:5, كما ىو موضح في الجدول رقم )رضاءواالنحرافات المعيارية بفقرات كل بعد من أبعاد ال

 (9قم )جدول ر 

 اإلسالميةالعاممين في البنوك  رضاءالمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى 

رقم 
 الفقرة

المتوسط  العبارة
 الحسابي

 الرتبة درجة التقدير

 0 متوسطة 3.20 أشعر أن العمل الذي أقوم بو ميماً  0
 8 متوسطة 4.84 استغل مواىبي الفردية 4
 9 ضعيفة 4.25 ي الكبيرة في العملأنا ُأعرف بإنجازات 3
 4 متوسطة 3.04 يتم معاممتي بصفتي فرد وليس عضو في مجموعة 2
 3 متوسطة 4.95 أتصرف بطرق تجعمني محط احترام 8
يعتبرني شخصًا ذي حاجات وقدرات وتطمعات مختمفة  0

 عن اآلخرين
 2 متوسطة 4.88

 0 اليةع 3.81 يسعدني أن أقضي بقية حياتي في المنظومة 9
 متوسطة 29.: العاممين رضاء

 م.2013اعداد الباحث من بيانات اإلستبانة، 

العاممين  رضاءعمى ( أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة 5ُيالحظ من الجدول )
 .(متوسطةإلى  ضعيفةوبدرجة تقدير ) (3.20 -4.25)تراوحت ما بين  اإلسالميةفي البنوك 
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 ختبار فرضيات الدراسة:ا

 الدراسة فرضيات الختبار المتعدد االنحدار  نموذج

 فيما موضح ىو كما ليا اإلحصائية واالختبارات لممقدرات االنحدار معامالت قيم ُيوضح( 11) الجدول
 :يمي

 (98) جدول
 (Coefficient) المعامالت جدول

 Standardized T Sig النموذج

β 

 1.642 1.466-  الثابت الحد

 1.125 3.112 1.281 التمكين

 1.111 4.091 1.399 التدريبية البرامج

 1.111 4.675 1.391 والمكافآت الحوافز

 1.111 4.641 1.385 الداخمي االتصال

 م.2013اعداد الباحث من بيانات اإلستبانة، 

 :األولى الرئيسية الفرضية اختبار

 العاممين في البنوك رضاء عمىلممارسات التسويق الداخمي  ئيةذو داللة احصا يوجد أثر : 
 .اإلسالمية

 األولى الفرعية الفرضية اختبار: 

 .اإلسالميةالعاممين في البنوك  رضاء عمىمتمكين ل ذو داللة احصائيةأثر يوجد  : 

 من قلأ وىي( Sig =1.125) معنوية مستوى عند( 3.112) بمغت( T) قيمة أن (11) الجدول يوضح 
ذو داللة أثر يوجد  " أن عمى تنص والتي الفرضية قبول يتم سوف وبالتالي(  α≤0,05) الداللة مستوى قيمة

 بمغت (B)قيمة ُيظير( 11) الجدول أن كما ," اإلسالميةالعاممين في البنوك  رضاء عمىمتمكين ل احصائية
 االسالمية( البنوك في العاممين رضاء) التابع المتغير قيمة في المتحقق النقصان مقدار تعكس والتي( 1.281)

 (. التمكين) المستقل المتغير نقصان نتيجة

 :الثانية الفرعية الفرضية ختبارإ

 .اإلسالميةالعاممين في البنوك  رضاء عمىمبرامج التدريبية ل ذو داللة احصائيةأثر يوجد  : 

 من قلأ وىي( Sig =1.111) معنوية مستوى عند( 4.691) بمغت( T) قيمة أن (11) الجدول يوضح 
ذو داللة أثر يوجد  " أن عمى تنص والتي الفرضية قبول يتم سوف وبالتالي(  α≤0,05) الداللة مستوى قيمة

 (B) قيمة ُيظير (11)الجدول كماأن ,"اإلسالميةالعاممين في البنوك  رضاء عمىمبرامج التدريبية ل احصائية
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 البنوك في العاممين رضاء) التابع المتغير قيمة في المتحقق النقصان مقدار تعكس والتي( 1.399)بمغت
 (. التدريبية البرامج) المستقل المتغير نقصان نتيجة االسالمية(

 :الثالثة الفرعية الفرضية ختبارإ

 .اإلسالميةلبنوك العاممين في ا رضاء عمىمحوافز والمكافآت ل ذو داللة احصائيةأثر يوجد  : 

 أكبر وىي( Sig =1.111) معنوية مستوى عند( 4.675) بمغت( T) قيمة أن (11) الجدول يوضح
ذو داللة أثر يوجد  " أن عمى تنص والتي الفرضية قبول يتم سوف وبالتالي(  α≤0,05) الداللة مستوى قيمة من

 (B) قيمة ُيظير (11) الجدول ,كماأن"ميةاإلسالالعاممين في البنوك  رضاء عمىمحوافز والمكافآت ل احصائية
 البنوك في العاممين رضاء) التابع المتغير قيمة في المتحققنقصان ال مقدار تعكس والتي( 1.391)بمغت

 (. والمكافآت الحوافز) المستقل المتغير نقصان نتيجة( االسالمية

 :الرابعة الفرعية الفرضية ختبارإ

 اإلسالمية .العاممين في البنوك  رضاء عمىالتصال الداخمي ل لة احصائيةذو دالأثر يوجد  : 

 أكبر وىي( Sig =1.111) معنوية مستوى عند( 4.641) بمغت( T) قيمة أن (11) الجدول يوضح
ذو داللة أثر يوجد  " أن عمى تنص والتي الفرضية قبول يتم سوف وبالتالي(  α≤0,05) الداللة مستوى قيمة من

 (B)قيمة ُيظير (11)الجدول ,كماأن"اإلسالميةالعاممين في البنوك  رضاء عمىمحوافز والمكافآت ل احصائية
 البنوك في العاممين رضاء) التابع المتغير قيمة في المتحققنقصان ال مقدار تعكس والتي( 1.385)بمغت

 (. والمكافآت الحوافز) المستقل المتغير نقصان نتيجة( االسالمية
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 تمةالخا

 اً وبناء ,أثر ممارسات التسويق الداخمي عمي رضاء العاممين عمى ىدفت الدراسة الى التعرف عمى 
 :الى النتائج والتوصيات التالية الدراسة توصمت فرضياتال اختبارنتائج التحميل و  عمى

 أواًل: النتائج:

 موظفين.ىنالك إىتمام من قبل ادارة البنك بالبرامج التدريبية والتي يخضع ليا ال .0

 اتضح من تحميل بيانات الدراسة بأن الموظفين ال يجدون حرية التصرف داخل البنك. .4

 تفويض الصالحيات إلتخاذ القرارات داخل البنك متمركزة لد اإلدارات العميا فقط. .3

 يتم منح الموظفين حوافز جيدة تتناسب مع مستوي أدائيم في العمل. .2

 متميزًا في تقديم خدمات جيدة لمعمالء. يتم مكافأة العاممين الذين يقدمون جيداً  .8

 يتمقي الموظفون الذين يحسنوا في عمميم المدح والثناء من قبل المديرين. .0

 يوجد تكنولوجيا اتصال ذات كفاءة عالية بالبنك تمكن الموظفين من أداء عمميم عمي أكمل وجو. .9

خل البنك ما بين متوسطة اتضح من إجراء تحميل بيانات الدراسة بأن مستويات رضاء العاممين دا .5
 وعالية.
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 :ثانيًا: التوصيات

 : خرجت الدراسة بالتوصيات التالية

 . والمؤازرة اليادف والعمل بالتحدي مميئة فرصاً  بإعطائيم األفراد تحفيز .1
 .اعميي المتفق الميام إنجاز عمى لمعامل المكافآت منح خالل من ذلك و المشروطة المكافأة مبدأ تطبيق .2

 القيادة ممارسة خالل من التنظيم أفراد بين الوظيفي رضاءال من عالية مستويات تحقيق عمى العمل .3
 رضاءبال العاممين إحساس لتحسين االنفعالي االلتزام في يؤثروا أن كذلك عمييم وينبغي المناسبة,
 .الوظيفي

 الحصول في الكادر ىذا اتطموح عمى يتعرفوا أن اإلدارة عمى ينبغي الوظيفي رضاءال زيادة أجل من .4
 عن لتكشف مدربة موظفين شؤون ىيئة تديرىا التي المميزة الجماعات استخدام و التشجيعية الحوافز عمى

 .التنظيم جانب من صدورىا يفضمون التي واالستجابات األفراد حاجات

شراكيم موماتالمع نشر تكثيف مع لمموظفين, اإلستراتيجية الخطة بإيضاح البنوك إدارة قيام ضرورة .5  في وا 
 وتولد طاقاتيم تُفجر جديدة طاقة خمق من ُيمكنيم وىذا البنك, من يتجزأ ال جزء أنيم لُيحسوا صياغتيا

 .البنكية لمخدمات تقديميم خالل من ُيجسدونيا إبداعية أفكار لدييم

 سرعة من جياً وخار  داخمياً  تعامميم بكيفية متصمة ىادفة تدريبية برامج وضع عمى البنوك تركيز ضرورة .6
 .األخطاء من وخالية عالية جودة ذات خدمات تقديم في ودقة
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 المالحق
 (1ممحق رقم )

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 /...............................................................المحترماألخت -خاأل

 السالم عميكم ورحمة اهلل
 العاممين  رضاءممارسات التسويق الداخمى عمى  أثرالموضوع: ورقة بعنوان: 

 فرع مدينة العين – ك أبوظبى اإلسالمىنب دراسة حالة
دراسة  – العاممين رضاءأثر ممارسات التسويق الداخمي عمي  إن اليدف من ىذه الورقة ىو التعرف عمى 

بتعبئة ىذا اإلستبيان ورده فى أقرب تعاونكم الفعال رجو نعميو  فرع مدينة العين -مىك أبوظبى اإلسالنب حالة
أود أن أحيط سيادتكم عممًا بأن كل ما تدلوه من آراء أو بيانات ستكون موضع اىتمام الباحث كما ممكن وقت 

 ولن تستخدم إال ألغراض البحث العممي فقط.
 

 مع فائق الشكر والتقدير
 

 عبداهلل محمد أبوبكر أيمن  :الباحث
 
 
 

 مالحظات:
 ليس المطموب منكم كتابة االسم أو الجهة -1
 ( أمام مدرج اإلجابة√ال تضع أكثر من عالمة )  -2
 استخدم ظهر الورقة لكتابة التعميقات التي تراها مناسبة  -3
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 ( أمام اإلجابة التي تراها مناسبة من وجهة نظرك:√الرجاء وضع إشارة )
 : صيةأواًل: البيانات الشخ

 :يالوظيفالمسمى / 1
 )        (. أ: مدير

   )        (. ب: أمين صندوق
 )        (. : حسابات جاريةج
 )        (. :   حواالتد

 :/المؤهل العممي2
 )        (. أ: فوق جامعي 
 )        (. ب: جامعي    
 )        (. ج: دون جامعي

 / عدد سنوات الخبرة:3
 )        (. سنة 01أ: أكثر من 
 )        (. سنة01وأقل من  8ب: أكثر من 

 )        (.  سنوات 8: اقل من ج
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 ثانيًا: البيانات الموضوعية:
 المحور األول: أبعاد التسويق الداخمي:

 

 رقم
 الفقرة

 محتوى الفقرة
 موافق
ال  محايد موافق بشدة

 أوافق
ال أوافق 

 بشدة
 التمكين

ية في التصرف في تعديل الخدمة بناء أممك الحر   .1
 عمى احتياجات طالب الخدمة.

     

      ُيتاح لي الفرصة ألداء عممي دون رقابة مستمرة.  .2
ُتوفر لي إدارة البنك فرص اإلبداع واالبتكار أثناء   .3

 عممي في الوظيفة.
     

تُفوض إدارة البنك لي الصالحية التخاذ بعض   .4
 ة بمتطمبات العميلالقرارات المناسبة الخاص

     

 البرامج التدريبية
      ُتعتبر البرامج التدريبية المتاحة في البنك كافية.  .1
تيتم إدارة البنك بتدريب العاممين وتنمية مياراتيم   .2

 ئيم.رضاءفي مجال التعامل مع العمالء وكيفية إ
     

أشعر بأن التدريب المقدم يغطي نقصا حقيقيا   .3
 من الميارات.ويكسبني المزيد 

     

يقوم البنك بإعداد وتنفيذ برامج تدريبية لمعاممين   .4
 بشكل دوري.

 

     

 الحوافز والمكافآت
أرى أن الحوافز والمكافآت تتناسب مع مستوى   .1

 دائي في العمل.أ
     

يوجد في البنك نظام حوافز ومكافآت عادل موجو   .2
 لمعاممين بالبنك.

     

من مديري كمما أحسنت في  أتمقى المدح والثناء  .3
 عممي.

     

يتم مكافأة العاممين الذين يقدمون جيدا متميزا في   .4
 تقديم خدمة جيدة لمعميل.
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 االتصال الداخمي
ُيوفر البنك لي المعمومات الالزمة عن إستراتيجية   .1

 وأىدافو.
     

      يوجد نظام اتصال فعال بين طاقم العاممين بالبنك   .2
ي االتصال بسيولة برئيسي المباشر في ُيمكنن  .3

 حال مواجية مشكمة ما بعممي. 
     

تقوم إدارة البنك بتوضيح أدوار العاممين ومختمف   .4
 الميام الموكمة ليم. 

     

 العاممين:  رضاءالمحور الثاني: 

 رقم
 الفقرة

 موافق محتوى الفقرة
 بشدة

ال  محايد موافق
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

      عمل الذي أقوم بو ميماً أشعر أن ال  .1
      استغل مواىبي الفردية  .2
      أنا ُأعرف بإنجازاتي الكبيرة في العمل  .3
      يتم معاممتي بصفتي فرد وليس عضو في مجموعة  .4
      أتصرف بطرق تجعمني محط احترام  .5
يعتبرني شخصًا ذي حاجات وقـدرات وتطمعـات مختمفـة عـن   .6

 اآلخرين
     

      أن أقضي بقية حياتي في المنظومةيسعدني   .7

 
 
 

 


