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 :ملخص
لتعليمية، ىدفت الدراسة إىل التعرف على أمهية التسويق الداخلي ودرجة تبٍت اجلامعة ذلذا ادلفهوم، وأثر ىذا ادلفهوم على ربسُت جودة سلرجاهتا ا

 30الدراسة يف مجيع ادلوظفُت يف كلية التكنولوجيات احلديثة للمعومات واالتصال جبامعة قاصدي مرباح بورقلة والبالغ عددىم  وقد سبثلت عينة
والختبار تقييمات وجهات نظرىم مت تصميم استبانة وزعت عليهم، مكونة من زلوين زلور التسويق الداخلي بأبعاده ادلتمثلة يف:  موظف.

حلوافز، فرق العمل، واحملور الثاين جودة خدمة التعليم العايل.ولتحليل البيانات واختبار الفرضيات مت استخدام احلزمة التدريب، التمكُت، ا
 (.spssاالحصائية للعلوم االجتماعية )

لتعليمية، يف حُت  إىل ىناك أمهية لكل من بعد التدريب والتمكُت وفرق العمل وانعكاس ذلك اجيابيا على جودة اخلدمة ا وقد توصلت الدراسة
اء كان ىناك قلة االىتمام لبعد احلوافز. وقد أوصت الدراسة إىل ضرورة الالىتمام أكثر باحلوافز ادلمنوحة للموظفُت خاصة الذين حيققون أد

  متميز يف تقدمي اخلدمة التعليمية.
 .العايل ة التعليمدمخالتسويق الداخلي،  التدريب، التمكُت، احلوافز، فرق العمل، الكلمات المفتاحية:

Abstract:  

The study aimed to identify the importance of internal marketing and the degree of 

adoption by the university of this concept, and the effect of this concept on improving the 

quality of their educational outputs. The sample of the study was in all employees in the 

faculty of modern information technologies and communication at the University of 

Kasdi Merbah Ouargla, which has 30 employees. In order to test the evaluations of their 

views, a questionnaire was designed, composed of two pillars of the internal marketing 

hub: Training, Empowerment, Incentives, Working Groups. The second axis is the 

quality of the higher education service. 

 The study found that there is importance to both after training, empowerment and 

teams and a positive reflection on the quality of educational service, while there was a 

lack of attention to the dimension of incentives. The study recommended that more 

attention should be paid to the incentives granted to employees, especially those who 

achieve outstanding performance in providing educational services. 

Keywords: Internal Marketing, Training, Empowerment, Incentives, Task Forces, 

Higher Education Service. 
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 :مقدمة

يركز التسويق من الناحية التقليدية على عمليات التبادل بُت ادلنظمة اخلدمية مقدمة اخلدمة وبُت الزبائن طاليب اخلدمة، إال أن 
طبيعة الدور الذي يؤديو ادلوظفون بادلنظمة يف ربديد مستوى اجلودة اليت تليب حاجات الزبائن وادلوظفُت لو أكرب األثر يف زيادة  

نظمة ووموىا، وىذا النو  من التبادل وجو النظر إىل ككل خخر من أككال التبادل، وىو ما ديكن أن يتم بُت ادلنظمة قدرة ادل
وادلوظفُت فيها. ونظرا للسمات اخلاصة اليت تنفرد هبا اخلدمات من حيث التالزمية إلنتاج اخلدمة، وضرورة اكًتاك كل من مقدمي 

وإخراجها بصورهتا النهائية، إضافة إىل صعوبة تطويرىا أو تعديلها بعد انتاجها كوهنا تنتج  اخلدمة وطالبيها يف عملية انتاجها
. ويتمثل بإنتاجهاوتستهلك يف الوقت نفسو، شلا زاد من أمهية الًتكيز على جودة اخلدمة ادلقدمة من خالل ادلدخالت اخلاصة 

للزبائن. وق ويتجاوز ىذه التوقعات، دبعٌت توقع احلاجات ادلستقبلية جوىر جودة اخلدمة ادلقدمة يف تلبية توقعات زبائنها أو ما يف
فإن أداء ادلوظفُت يف رلال اخلدمات ديثل ادلنتج الذي يشًتيو الزبون اخلارجي، وأحد الوسائل الرئيسية اليت تستخدمها ادلنظمة  وعليو

 لتحقيق التميز يف السوق. 

مي اخلدمة، ظهر مفهوم التسويق الداخلي الذي ينظر إىل وظائف ادلوظفُت على ونظرا العتماد جودة اخلدمة على ادلوظفُت مقد
أهنا منتجات داخلية ومن مث جيب عرضها بالطريقة اليت تشبع حاجات ورغبات الزبون الداخلي، ودبا يساىم يف إزالة ادلعوقات 

م باجلودة وربقق رغبات الزبائن وأىداف ادلؤسسة  يف الوظيفية لزيادة الفعالية التنظيمية، ومن مث تقدمي خدمة للزبون اخلارجي، تتس
البقاء يف السوق. فمفهوم التسويق الداخلي يشَت إىل تصميم السياسات والربامج ادلوجهة للموظفُت بادلنظمة )الزبائن الداخليُت( 

دة اخلدمة ادلقدمة للزبائن هبدف ربقيق مستويات عالية من الرضا لديهم، والذي بدوره ديكن أن يؤدي إىل االرتقاء دبستوى جو 
اخلارجيُت.أي أن االعًتاف بأمهية دور ادلوظفُت يف تسويق اخلدمة يستوجب من اإلدارة النظر إليهم على أهنم ديثلون السوق األول 

ة درجة للمنظمة، وأن وظائفهم سبثل منتجات داخلية ذلم، واليت جيب تصميمها وتطويرىا دبا يتفق وحاجاهتم ورغباهتم، ومن مث زياد
رضاىم. وتنطوي سياسات التسويق الداخلي وبرارلو على بعض األنشطة ادلخططة وادلوجهة للموظفُت هبا واخلاصة بالتدريب 

 والتمكُت واحلوافز والعمل مع فريق العمل.

 الدراسة منهجية األول:المحور 
 مشكلة الدراسة وعناصرهاأوال: 

صة قطا  التعليم العايل من صعوبات يف نشاطها يؤثر على مدى فعاليتها وقدراهتا إن ما يواجو ادلنظمات اخلدمية يف اجلزائر خا
فالتعليم اجلامعي يف اجلزائر كهد زلاوالت جادة لتحسينو وتطويره حيث ازداد االىتمام مؤخرا باخلدمات اليت تقدمها  التنافسية.

امعة باالىتمام بنوعية وجودة اخلدمة، حىت صار ربقيق اجلامعة، ونتيجة للمشاكل اليت تعًتض أداء ىذه اخلدمات فقد قامت اجل
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اجلودة مطلبا يستلزم وضع مؤكرات ومعايَت واضحة ديكن استخدامها للحكم على مستوى اجلودة. وإن كانت ىذه اجلودة تعتمد 
ومن ىنا برزت أمهية على عناصر عديدة إال أن أمهها ىم ادلوظفون الذين ىم مصدر انتاج وتقدمي ىذه اخلدمات لزبائن اجلامعة، 

التسويق الداخلي كأحد ادلدخالت الرئيسية للعملية التعليمية ودوره يف رفع مستوى جودة اخلدمة التعليمية ادلقدمة، لكن ىذا 
 ادلدخل مل يلق االىتمام الكايف جبامعات اجلزائر، وبناءا على ذلك فإن إككالية الدراسة  تتمثل يف التساؤل الرئيسي التايل:

بكلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال بجامعة  العالي تعليمالجودة خدمة التسويق الداخلي في تحقيق  ما أثر
 ورقلة؟

 وديكن أن يتفر  على السؤال الرئيسي رلموعة من األسئلة الفرعية:
  حلديثة للمعومات واالتصال اليت تقدمها كلية التكنولوجيات ا العايل دمة التعليمخيف رفع مستوى جودة ما أثر التدريب

 جبامعة قاصدي مرباح بورقلة؟
  اليت تقدمها كلية التكنولوجيات احلديثة للمعومات واالتصال  العايل دمة التعليمخما أثر التمكُت يف رفع مستوى جودة

 جبامعة قاصدي مرباح بورقلة؟
  ة التكنولوجيات احلديثة للمعومات واالتصال اليت تقدمها كلي العايل دمة التعليمخما أثر احلوافز يف رفع مستوى جودة

 جبامعة قاصدي مرباح بورقلة؟
 اليت تقدمها كلية التكنولوجيات احلديثة للمعومات واالتصال  العايل دمة التعليمجودة خ فرق العمل يف رفع مستوى ما أثر

 جبامعة قاصدي مرباح بورقلة؟
 أهداف الدراسةثانيا:

مهية تبٍت مفهوم التسويق الداخلي واختبار مدى استخدام اجلامعة)التكنولوجيات احلديثة ىدفت الدراسة إىل التعرف على أ
للمعومات واالتصال( لنشاطات التسويق الداخلي، ومدى إدراك ادلوظفُت ذلذا ادلفهوم والعناصر ادلكونة لو، وأثر تطبيقو على 

 .صال( متمثال يف جودة سلرجاهتا التعليمية األداء الكلي للجامعة)كلية التكنولوجيات احلديثة للمعومات واالت
 أهمية الدراسةثالثا:

تتحدد أمهية الدراسة من طبيعة األنشطة اليت سبارسها ادلنظمة لتحقيق غاياهتا وأىدافها من خالل مفهوم التسويق الداخلي بتحقيق 
بتقدمي خدمات ذات جودة عالية ربقق  درجة عالية من الرضا الوظيفي للموظفُت، وانعكاس ذلك على األداء الكلي للموظفُت

 الرضا واإلكبا  للزبائن طاليب اخلدمة التعليمية.
 أنموذج الدراسةرابعا:
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  المتغير التابع: جودة خدمة التعليم العالي                    المتغير المستقل : التسويق الداخلي                        

 

 
 
 
 

 ادلصدر: من إعداد الباحثة
 فرضيات الدراسةسا:خام

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت التدريب ومستوى جودة خدمة التعليم العايلالفرضية األولى: 
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت التمكُت ومستوى جودة خدمة التعليم العايل.الفرضية الثانية: 
 وافز ومستوى جودة خدمة التعليم العايل.ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت احلالفرضية الثالثة: 
 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت فرق العمل ومستوى جودة خدمة التعليم العايل.الفرضية الرابعة

 التعريفات االجرائيةسادسا:

I. :الذين ولئكأ وخاصة ادلنظمة، جلميع ادلوظفُت يف اجليد والتحفيز والتدريب باالختيار تعٌت وظيفة التسويق الداخلي 
 لزبائنهم. متميزة خدمات بتقدمي يرغبون

II.  :ىي مالئمة ما يتوقعو الزبائن من اخلدمة التعليمية مع إدراكهم الفعلي للخدمة ادلقدمة، لذا جودة خدمة التعليم العالي
 فاخلدمة اجليدة من وجهة نظر الزبائن ىي اليت تتطابق مع توقعاهتم.

 اإلطار النظري: المحور الثاني
 خدمة التعليم العالي:أوال

I.  جودة خدمة التعليم العالي مفهوم 
من خالل  واستمرارىا، ووموىا وجودىا زلور ألهنم ،)الطلبة / الزبائن ( خدمة يف األساسي التعليمية ادلنظمة ىدف يرتكز 
 اخلدمة يف جودةتعر  ربديد الباحثُت يف نظر وجهات اختالف من بالرغم ذلم، و عملية وخربة تعليمية خدمة أفضل تقدمي

. كما 1ذلا لألداء الفعلي وإدراكهم للخدمة العمالء توقعات بُت بأهنا الفرق  Parasuramanادلقدمة، فقد عرفها  التعليمية

 جودة خدمة التعليم العالي

 التدريب

 التمكين

 الحوافز

 فرق

 العمل
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 الزبون لرضى الرئيسي احملدد وتعد الفعلي الواقع يف ادلتوقعة أو ادلدركة سواء اخلدمة ادلقدمة بأهنا:"جودة يعرفها الدراكة والشبلي
 . 2ادلقدمة" اخلدمة جودة يزلتعز 
 من تشًتى الذي للغرض ومالئمتها العيوب من خبلوىا ادراكو ومدى بالزبون ن خالل التعريفُت يتضح أن اخلدمة التعليمية تبدأم

 من اخلدمة التعليمية ادلقدمة. الفعلي لألداء إدراكو بعد الطالب يراه ما وىذا أجلو،
 تتصف اخلدمة خبصائص ىي:

 ة: كونو ال ديكن مشاىدهتا من قبل مقدم اخلدمة أو متلقيها.ملموسيالال 
 .عدم االنفصالية:وتعٍت عدم إمكانية الفصل بُت اخلدمة ومقدميها 
 .التغَت يف سلرجات اخلدمة)جودة اخلدمة(: اعتمادا على من يقدمها ومىت وأين وكيف يقدمها؟ 
 زبزينها. النفاذية: أي أهنا تنتج وتستهلك يف الوقت نفسو، أي ال ديكن 

II. أبعاد جودة خدمة التعليم العالي 
يف دراسة استطالعية أجراىا  على العديد من ادلنظمات اخلدمية يف الواليات ادلتحدة األمريكية يف   Parasuramanتوصل

وىي زلاولة لوضع مقياس جلودة اخلدمة يتسم بالصدق والثبات وقد سبكن من التوصل إىل مخسة أبعاد  أساسية جلودة اخلدمة 
 :3، وذلك بعد إدخال التعديالت ادلناسبة عليو ليتناسب مع اخلدمة التعليمية، واألبعاد ىي  Servqual األبعاد اخلاصة دبقياس

اجلوانب ادلادية ادللوسة: وتشمل:جاذبية ادلبٌت، مظهر ادلوظفُت، التصميم والتنظيم الداخلي للمبٌت، التوسع يف إنشاء األقسام  .1
 مة التعليمية، حداثة األجهزة اليت تساعد ادلوظفُت على سرعة تقدمي اخلدمة.اليت ربتاجها ادلنظ

االستجابة: وتشمل:رغبة ادلوظفُت يف مساعدة الزبائن وتقدمي خدمة فورية، السرعة يف تقدمي اخلدمة التعليمية ادلطلوبة، إخبار  .2
 ن يف مقدمة اىتمام اإلدارة.....الزبون عن وقت تقدمي اخلدمة التعليمية واالنتهاء منها، وضع مصلحة الزبو 

االعتمادية: وتشمل: الوفاء بتقدمي اخلدمة التعليمية يف ادلواعيد احملددة، الدقة وعدم اخلطأ يف حل مشاكل الطلبة، التزام االدارة  .3
 بالوعود ادلقدمة،.....

ليت هبا مشاكل، سرية ادلعلومات اخلاصة األمان: ويشمل: الشعور باألمان يف التعامل مع الزبائن ، استمرارية متابعة احلاالت ا .4
 بالزبائن الطلبة، تبادل عامل الثقة  داخل ادلنظمة اخلدمية.

 التعاطف: ويشمل: مراعاة ظروف الزبائن الداخليُت، التعرف على احتياجات الزبائن..... .5
 التسويق الداخليثانيا:

I.مفهوم التسويق الداخلي 
إدارة اجلودة  أدبيات يف مباكر غَت بشكل مناقشتو سبت ، حيث 1950 امع الداخلي التسويق مفهوم عن احلديث بدأ

 أن قاال اللذان  Sasser and Arbeitالتسويق الداخلي مها  مفهوم أدخل من أن أول  Saad et al الشاملة.بينما يرى
 ىو تطبيقو من اذلدف أن اخلدمات، حيث تسويق إىل ادلنظمة. وتعود جذور التسويق الداخلي خلدمات سوق أول ىم األفراد
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 الزبون خيدم الذي ىو اجليد الفرد أن الزبون، على اعتبار إلرضاء عالية جودة ذات خدمات االلتزام بتقدمي على ادلوظفُت ربفيز
رى ي Berryالدقيق،ف   معناه حول اتفاق يوجد ال أنو إال الداخلي، بالتسويق اىتمت اليت الدراسات تعدد من وبالرغم.4جيدا
أهنا  على هبا يقومون اليت الوظائف إىل والنظر سويق الداخلي: ىو النظر إىل ادلوظفُت على أهنم زبائن داخل ادلؤسسةأن الت

 .5ادلؤسسة أىداف  ربقيق أجل من الداخلُت الزبائن منتجات داخلية والعمل على تقدمي ىذه ادلنتجات بشكل يرضي

 أن قبل للعاملُت هبا وظائفها تبيع عليها أن جيب الناجحة خلدمةا الذي اعترب أن منظمة Kotler وىذا ماذىب إليو   
 اخلارج. يف للزبائن  خدامتها تبيع

من خالل ما سبق  ديكن القول أن التسويق الداخلي يعترب متطلبا سابقا ألداء التسويق اخلارجي، حيث تعترب ادلنظمة   
 عن بقية منافسيها وربافظ وتكتسب هبا زبائن جدد.موظفيها كركاء ذلا تتعاون معهم هبدف تقدمي منتجات سبيزىا 

II. الداخلي التسويق تطور مراحل 
 بالتدريب االىتمام مث ادلقدمة لزبائنها واخلدمات ادلنظمة ضلو واإلدارة وظفُتادل اذباىات بفهم الداخلي التسويق يبدأ  
 :6الداخلي ىي التسويق مراحل لتطوير ثالث ربديد مت ولقد، العمل وفرق
 ادلرحلة يف ىذه إن حيث ادلوظف"، إرضاء" ىو الداخلي التسويق افًتاض كانوتحفيزهم: الموظفين رضا :األولى لةالمرح .1

 ادلوظف رضا وربقيق .داخلية أهنا منتجات على الوظائف مع دخليون، وتتعامل زبائن أهنم على موظفيها تعامل ادلنظمات كانت
 رضا الزبون على تركز ربقيق رضاه. لكن مت انتقاد ىذه ادلرحلة باعتبارىا  ىلإ يؤدي الزبون مع أفضل تفاعل تقدمي على حيفزه

 تتمكن حىت كبَتة تكاليف مالية ادلنظمة تواجو وقد  ورغباتو، اخلارجي الزبون االىتمام حباجات على سلبا يؤثر قد الداخلي شلا 
 باستمرار. ادلادي للموظفُت التحفيز تقدمي من
 اخلط األمامي بُت تفاعل بناء على يركز الداخلي التسويق أصبح ادلرحلة ىذه يف :الزبون نحو التوجه :الثانية المرحلة .2

 ذلك إىل وظائف ادلنظمة، إضافة كل تكامل أن اعتقاد على يبٌت الذي التفاعلي، بالتسويق العملية وتعرف والزبائن، للموظفُت
 يف ادلوظفُت بُت فعال تناسق تركز على خلق ادلرحلة دمية .ىذهاخل ادلنظمات عمود يعد ادلنظمة يف الداخلي التسويق ىدف فإن
 أىداف ربقيق ضلو والسعي بالزبون االىتمام بضرورة الوعي نشر ادلرحلة ىو ىذه ميزأىم ما  ادلوظفُت. وباقي األمامي اخلط

 اكتسبها خاصية ادلنظمة. وأىم ضلاءأ مجيع يف التسويقية تطبيق التقنيات يستلزم بالزبون أن التوجو كما األقسام، كل يف التسويق
 اخلارجي. التسويق وصلاح اخلدمات تعظيم مفتاح يعد الداخلي التسويق ىي أن ادلفهوم

 لتطبيق أداة أنو على الداخلي تقدمي التسويق مت ادلرحلة ىذه يف :التغيير وإدارة االستراتيجي المرحلة الثالثة:التطبيق .3
 لوظيفة موردا األفراد جعل إىل هتدف البشرية، ادلوارد ووظيفة إلدارة منهجية الداخلي قالتسوي يعد حيث اسًتاذبيات ادلنظمة،

 أكثر بفعالية االسًتاتيجيات تطبيق إن الوظائف. حيث بُت التغيَت مقاومة من وزبفض انعزال الوظائف تلغي أهنا كما .التسويق
 حاجات إلكبا  استعدادا أكثر ي. ولكي تكون ادلنظمة الداخل االتصال من وحيسن الداخلية الصدمات على التغلب من يسهل
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 اخلدمات من ادلالئم ادلستوى تقدمي من ليتمكنوا وتدريبهم مجيع موظفيها ربفيز إىل ربتاج فهي ادلنافسُت، هتديدات ومواجهة الزبون
 للزبائن.

III. الداخلي عناصر التسويق 
اسات السابقة اليت تتضمن االتصال والتدريب وتتضمن أيضا الدوافع ىناك العديد من عناصر التسويق الداخلي اليت حددهتا الدر  

 والتطوير وتدريب العاملُت، إضافة إىل جذب ادلوظفُت وتعيينهم واحملافظة عليهم.
بائن والز  واإلداريةتستمد اسًتاتيجية التسويق الداخلي أمهيتها من أمهية عملية التفاعل بُت ادلوظفُت باجلامعة واذليئة التدريسية  

ادلتمثلُت يف الطالب طاليب اخلدمة التعليمية، حيث تتزامن عمليات تقدديها واستهالكها، ويسيطر العنصر البشري على عملية 
تقدديها ويشارك كل من ادلوظفُت باجلامعة والزبائن الطالب يف إنتاج اخلدمة التعليمية ذاهتا. وهتدف اسًتاتيجية التسويق الداخلي 

ادلوظفُت واحملافظة عليهم وحثهم على أداء وظائفهم على أفضل وجو شلكن، وذلك من خالل تطبيق كل من إىل استقطاب أفضل 
 .7فلسفة وأساليب التسويق اخلارجي على السوق الداخلي للعاملُت

 :التدريب .1
أو  اجيتهمإنتتلجأ ادلنظمة إىل تدريب ادلوظفُت لديها من أجل تأىيلهم لألعمال اليت سوف تنسب ذلم أو هبدف رفع   

اخلدمة  جلودة فإدراك الزبون الطالب اكساهبم ادلهارات ادلطلوبة اليت تنشأ نتيجة التغَتات التكنولوجية اليت تتطلب مهارات جديدة.
 زلصلة ألداء بقية ادلوظفُت يف ادلنظمة، لذلك  دبثابة والذي يعترب اخلدمة التعليمية، مقدمي وسلوكيات بأداء مباكرة يتأثر التعليمية

 .8أفضل ما ىو تقدمي من سبكنهم اليت ادلهارات من عالية بدرجة جيب أن يتمتع ادلوظفُت يف اجلامعة
 :التمكين .2

 الذي للقيادة، التقليدي النموذج عن بالتخلي ليطالب اإلداري الفكر يف التمكُت ،وجاء التعزيز  لغة ىي التمكُت كلمة  
. 9العمل بأدوار جذريا تغيَتا بدوره يتطلب وىذا، لزيادة االستفادة من الفرد لتشاوروا بادلشاركة تؤمن قيادة إىل التوجيو يركز على
 أفراد قادرين منهم لتجعل العمل وحرية وادلوارد والقوة السلطة من يكفي ما العاملُت منح التمكُت على أنو:" Ecclesوقد عرف 

 .10بفاعلية ادلنظمة خدمة على
االستجابة السريعة ألي تغَتات يف  وقع ازباذ القرار وتشجيع مشاركتهم يساىم يف زيادةأن سبكُت ادلوظفُت يف م On goriيشَت

 .11احمليط وهبذا يساىم يف زيادة الرضاء الوظيفي
 :12التالية النتائج ربقق أن ديكنها عامليها سبكُت امعةاجل اختارت ما وإذا
 ادلعرفة لديهم العاملُت مشاكلهم باعتبار حل لىع العمل وكذلك ،(الطالب)الزبائن  الحتياجات العامل استجابة سرعة 

 .ادلناسب الوقت يف للتصرف والصالحية
 اخلارجيُت الطلبة الزبائن مع تفاعل ادلوظفُت زيادة. 
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  اخلدمة  لتطوير اجليدة لألفكار مصدراً  يكون وهبذا اخلدمة التعليمية عمليات خيص فيما وذلك ادلوظف نظرة اتسا
 التعليمية

 الحوافز: .3
السبب ادلنشئ للسلوك، وىدف يسعى الفرد إىل بلوغو وىو يسلك سلوكا معينا، وأخَتا قوة  ىي: يتحدد سلوك الفرد لعوامل ثالثة

دفع توجو السلوك بعد أن تثَته وتسهم يف توجيهو إىل ربقيق اذلدف. واحلوافز ىي وسائل إكبا  متاحةـ أو أدوات يتم دبوجبها 
. ويف ىذا السياق عرفها الديري بأهنا:" 13موعة الظروف اليت تتوافر يف جو العمل وتشكل ثقافتواإلكبا ، أو أن احلوافز ىي رل

 : 15و احلوافز أنوا  ىي .14حاجاتو" إكبا  خالل من الفرد على سلوك التأثَت على تعمل اليت العوامل رلموعة
 جور اليومية والزيادات السنوية.ىي حوافز ملموسة تتخذ أككاال متنوعة مثل الرواتب الشهرية، األحوافز مادية: . أ
تعتمد على وسائل معنوية أساسها احًتام ادلوظف الذي لو أحاسيس وتطلعات اجتماعية. و ديكن أن تشمل:  حوافز معنوية: . ب

 توسيع العمل، إثراء العمل، ربسُت ظروف ومناخ العمل. ،اإلدارةفرص الًتقية، تقدير جهود ادلوظفُت، اكراك ادلوظفُت يف 
 مل:فرق الع .4
  .16ومشًتكة زلدودة أىداف لتحقيق بعضهم مع يعملون الذين األفراد من رلموعة ىي

 :العمل دبجموعة من اخلصائص ىي فرق تتصف
 على األعضاء وحيفز ادلهمات عدد من يؤدي أن عضو لكل يسمح فهو اجلماعي، والعمل ادلشاركة على الفريق عمل يعتمد 

 .العمل روتُت من ويقلل ادلهارات سلتلف استخدام
 هبا يقومون اليت األعمال من واألىداف النتائج ربقق مسؤولية ربمل يف األعضاء مشاركة. 
 أوسع العاملُت صالحيات ومنح ادلهام، إلصلاز ادلرونة خالل من اجلماعي بالعمل العمل فرق تتمتع. 
 ضمن إلصلازىا ادلطلوب الوقت وربديدأىدافهم  وضع يف احلرية لديهم تكون حبيث ذايت بشكل العمل إدارة العمل فرق تتوىل 

 ادلنظمة. خطة
 : اإلطار التطبيقيالمحور الثالث

 مجتمع وعينة الدراسةأوال:

يتمثل رلتمع الدراسة يف مجيع ادلوظفُت بكلية التكنولوجيات احلديثة للمعلومات واالتصال جبامعة ورقلة، أما عينة الدراسة فقد 
 .موظف 30عددىم  استهدفت مجيع أفراد اجملتمع والبالغ

 أداة الدراسةثانيا:
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مكونة من زلوين زلور التسويق الداخلي بأبعاده ادلتمثلة يف: التدريب، التمكُت،  ،استبانةتصميم الختبار فرضيات الدراسة مت 
 30سًتدت ايث استبانة على عينة الدراسة، ح 30احلوافز، فرق العمل، واحملور الثاين جودة خدمة التعليم العايل. وقد مت توزيع 

  .%100 وكلها صاحلة للتحليل أي بنسبة اسًتداد ،استبانة

 اختبار الثباتثالثا:

وىي نسبة شلتازة كوهنا أعلى من  %93استخدم اختبار الثبات)كرونباخ ألفا( لقياس مدى ثبات أداة القياس، حيث بلغت قيمتو 
 .%70النسبة ادلقبولة 

 اختبار فرضيات الدراسةرابعا:

I. ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بُت التدريب ومستوى جودة خدمة التعليم العايل لفرضية األولى:اختبار ا، 
والختبار ىذه الفرضية مت حساب ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري لكل فقرة من الفقرات اخلاصة لبعد التدريب واجملمو  الكلي 

 (1 ذلما)اجلدول رقم
 ابي واالنحراف المعياري لجميع فقرات التدريب: المتوسط الحس1الجدول رقم

المتوسط  متغيرات الدراسة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.407 3.20 وتنمية مهاراهتم يف رلال التعامل مع الطلبة ادلوظفُتهتتم اجلامعة بتدريب  01

 1.109 3.83 تعترب الربامج التدريبية اليت توفرىا اجلامعة للموظفُت كافية 02

 1.375 3.73 تقيس اجلامعة درجة استفادة ادلوظفُت من الربامج التدريبية 03

 1.748 3.10 الربامج التدريبية زادت من قدرايت وإمكانيايت العملية والعلمية 04

 1.500 3.50 يتم تطوير الربامج التدريبية دبا يتالءم مع التغَتات التكنولوجية 05

 1.427 3.47 اجملمو  الكلي 06

  spss                                             ادلصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على سلرجات        
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على موافقة ادلبحوثُت على أمهية التدريب باعتباره مكونا رئيسيا  1رقم  الحصاء الوصفي الواردة يف اجلدولبينت نتائج ربليل ا
(، فكان أعالىا للفقرة 3.83-3.10راوحت ادلتوسطات احلسابية لبعد التدريب ما بُت)جلودة خدمة التعليم العايل، وقد ت

 ( اليت تنص على: "أن الربامج التدريبية اليت توفرىا اجلامعة كافية".2رقم)
 األوىل طبق ربليل االضلدارالفرضية ومن أجل اختبار 

 بللتدري  Coefficientsومعامالت  ANOVA : نتائج ربليل2اجلدول رقم
 النتيجة .R r² ß T F Sig ادلتغَت ادلستقل

 نرفض فرض العدم 0.010 7.574 2.752 0.461 0.2123 0.461 التدريب

 (r=0.461)أن معامل االرتباط بُت الربامج التدريبية اليت تقدمها اجلامعة وجودة خدمة التعليم العايل قد بلغ 2رقم  يبُت اجلدول
( من حيث أمهية بعد الربامج التدريبية على جودة خدمة التعليم %21.33ر ما نسبتو)( فسr²، وأن قيمة معامل التحديد)

، وىي قيمة 7.574البالغة  F(، وتؤكد معنوية ىذه العالقة قيمة ß=0.461العايل، وىي نسبة تدل على درجة تأثَت مقدارىا
ض فرضية العدم اليت تنص على عدم وجود عالقة ، وبناءا على القرار االحصائي ترف0.01دالة إحصائيا وبداللة معنوية مقدراىا

وقبول الفرضية البديلة اليت تنص على : وجود عالقة ذات داللة  .ذات داللة احصائية بُت التدريب وجودة  خدمة التعليم العايل
 احصائية بُت التدريب وجودة خدمة التعليم العايل.

II. والختبار ىذه ، ائية بُت التمكُت ومستوى جودة خدمة التعليم العايلال توجد عالقة ذات داللة احص الثانية: اختبار الفرضية
الفرضية مت حساب ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري لكل فقرة من الفقرات اخلاصة لبعد التمكُت واجملمو  الكلي ذلما)اجلدول 

 (3رقم )
 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لجميع فقرات التمكين3الجدول رقم

المتوسط  متغيرات الدراسة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.757 3.03 سبنح إدارة اجلامعة صالحيات واسعة للموظفُت 01

 1.541 3.10 تتيح إدارة اجلامعة للموظفُت صالحيات ازباذ القرار لتسريع االستجابة حلاجات الطلبة  02

 1.702 3.23 زمة ألداء مهام ادلوظفُتربرص إدارة اجلامعة على توفَت التسهيالت الال 03
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 1.697 3.40 تتيح إدارة اجلامعة للموظفُت ادلعلومات الالزمة لتطوير عملهم 04

 1.430 3.13 تتيح اجلامعة للموظفُت إبداء الرأي يف حل ادلشكالت وطرح األفكار 05

 1.625 3.18 اجملمو  الكلي 06

 spssسلرجات ادلصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على 
على موافقة ادلبحوثُت على أمهية التمكُت باعتباره مكونا رئيسيا  3رقم  بينت نتائج ربليل االحصاء الوصفي الواردة يف اجلدول

(، فكان 3.40-3.03قد تراوحت ادلتوسطات احلسابية لبعد التمكُت ما بُت)ف ،لكن بدرجة متوسطة جلودة خدمة التعليم العايل
 ( اليت تنص على: "أن إدارة اجلامعة تتيح للموظفُت ادلعلومات الالزمة لتطوير عملهم".4قم)أعالىا للفقرة ر 

 ومن أجل اختبار الفرضية الثانية طبق ربليل االضلدار
 للتمكُت  Coefficientsومعامالت  ANOVA : نتائج ربليل4 اجلدول رقم

 النتيجة .R r² ß T F Sig ادلتغَت ادلستقل

 نرفض فرض العدم 0.000 27.024 5.198 0.701 0.491 0.701 التمكُت

 spssادلصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على سلرجات                  
، وأن قيمة معامل =r 0.701أن معامل االرتباط بُت التمكُت وجودة خدمة التعليم العايل قد بلغ 4رقم  يبُت اجلدول  
يث أمهية بعد التمكُت على جودة خدمة التعليم العايل، وىي نسبة تدل على ( من ح%49.1( فسر ما نسبتو )r²التحديد)

، وىي قيمة دالة إحصائيا وبداللة معنوية 27.024البالغة  F(، وتؤكد معنوية ىذه العالقة قيمة ß= 0.701درجة تأثَت مقدارىا
 ، 0.000مقدراىا
عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بُت التمكُت وبناءا على القرار االحصائي ترفض فرضية العدم اليت تنص على   

 وجودة  خدمة التعليم العايل.
 وقبول الفرضية البديلة اليت تنص على : وجود عالقة ذات داللة احصائية بُت التمكُت وجودة خدمة التعليم العايل.

III. والختبار ىذه  ة خدمة التعليم العايل: ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بُت احلوافز ومستوى جوداختبار الفرضية الثالثة
الفرضية مت حساب ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري لكل فقرة من الفقرات اخلاصة لبعد احلوافز واجملمو  الكلي ذلما)اجلدول 

 (5رقم
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 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لجميع فقرات الحوافز5الجدول رقم
 االنحراف المعياري ط الحسابيالمتوس متغيرات الدراسة الرقم

 1.476 2.80 ادلرتب الذي أحصل عليو يتناسب مع حجم العمل الذي أقوم بو 01

 1.541 3.10 تعترب ادلرتبات يف اجلامعة عالية بادلقارنة بادلؤسسات األخرى 02

 2.064 3.27 يشعر ادلوظفون  باجلامعة أن ىناك نظام مرضي للحوافز 03

 1.609 3.07 التقدير كهادات مثل معنوية حبوافز قديرياجلامعة بت تقوم 04

 1.609 3.67 تتناسب ادلكافآت واحلوافز مع متطلبات ادلعيشة ادلعقولة 05

 1.660 3.18 اجملمو  الكلي 06

 spssادلصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على سلرجات 
موافقة ادلبحوثُت على أمهية احلوافز باعتباره عدم على  5رقم بينت نتائج ربليل االحصاء الوصفي الواردة يف اجلدول  

 .(3.67-2.80مكونا رئيسيا جلودة خدمة التعليم العايل، وقد تراوحت ادلتوسطات احلسابية لبعد احلوافز ما بُت)
 ومن أجل اختبار الفرضية الثالثة طبق ربليل االضلدار

 للحوافز  Coefficientsومعامالت  ANOVA : نتائج ربليل6اجلدول رقم
 النتيجة .R r² ß T F Sig المتغير المستقل

 فرض العدم قبول 0.426 0.651 4.705 0.461 0.023 0.151 الحوافز

 spssادلصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على سلرجات 
، وأن قيمة 0.151 قد بلغ  أن معامل االرتباط بُت احلوافز اليت تقدمها اجلامعة وجودة خدمة التعليم العايل 6رقم  يبُت اجلدول

(، وىي ال تؤكد معنوية ß=0.461(فقط، وىي نسبة تدل على درجة تأثَت مقدارىا%2.3( فسر ما نسبتو)r²معامل التحديد)
، وبناءا على القرار  0.426، وىي قيمة غَت دالة إحصائيا وبداللة معنوية مقدراىا0.651 تغلب Fقيمة فىذه العالقة 
 .العدم اليت تنص على عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بُت احلوافز وجودة خدمة التعليم العايل فرضية تقبلاالحصائي 
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IV. :والختبار ، ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بُت فرق العمل ومستوى جودة خدمة التعليم العايل اختبار الفرضية الرابعة
ري لكل فقرة من الفقرات اخلاصة لبعد فرق العمل واجملمو  الكلي ىذه الفرضية مت حساب ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعيا

 (7ذلما)اجلدول رقم 
 : ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري جلميع فقرات فرق العمل7اجلدول رقم

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي متغيرات الدراسة الرقم

 2.270 3.20 يقتشجع إدارة اجلامعة ادلوظفُت على العمل بروح الفر  01

 1.147 3.17 تسود الثقة بُت أعضاء فرق العمل داخل اجلامعة 02

 1.245 2.97 سبكن فرق العمل من تبادل اخلربات واألدوار بُت ادلوظفُت 03

 1.119 2.70 تسهم فرق العمل ادلختلفة يف تطوير اخلدمات ادلقدمة للطلبة 04

سؤولية مساعدة تعزز فرق العمل لدى أعضائها قيم الشعور دب 05
 الزمالء يف أداء عملهم

2.73 1.258 

 1.408 2.96 اجملمو  الكلي 06

 spssادلصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على سلرجات 
على موافقة ادلبحوثُت على أمهية  فرق العمل باعتباره مكونا رئيسيا  7رقم بينت نتائج ربليل االحصاء الوصفي الواردة يف اجلدول

(، 3.20-2.70قد تراوحت ادلتوسطات احلسابية لبعد فرق العمل ما بُت)ف، لكن بدرجة متوسطة دمة التعليم العايلجلودة خ
 ( اليت تنص على: "أن إدارة اجلامعة تشجع ادلوظفُت على العمل بروح الفريق".1فكان أعالىا للفقرة رقم)

 الرابعة طبق ربليل االضلدار  ل اختبار الفرضيةومن أج
 لفرق العمل  Coefficientsومعامالت  ANOVA : نتائج ربليل8قماجلدول ر 

 النتيجة .R r² ß T F Sig ادلتغَت ادلستقل

 نفي فرض العدم 0.000 18.080 4.252 0.626 0.392 0.626 فرق العمل

 spssادلصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على سلرجات 
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، وأن قيمة معامل =r 0.626لعمل وجودة خدمة التعليم العايل قد بلغأن معامل االرتباط بُت فرق ا 8رقم يبُت اجلدول
( من حيث أمهية بعد فرق العمل على جودة خدمة التعليم العايل، وىي نسبة تدل على %39.2( فسر ما نسبتو )r²التحديد)

ة إحصائيا وبداللة معنوية ، وىي قيمة دال18.080البالغة  F، وتؤكد معنوية ىذه العالقة قيمة ß=0.626درجة تأثَت مقدارىا
، وبناءا على القرار االحصائي ترفض فرضية العدم اليت تنص على عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بُت 0.000مقدراىا 

 فرق العمل وجودة  خدمة التعليم العايل.
 ة خدمة التعليم العايل.وقبول الفرضية البديلة اليت تنص على : وجود عالقة ذات داللة احصائية بُت فرق العمل وجود

 مناقشة نتائج الدراسةخامسا: 
مهاراهتم شلا يسهم إجيابا  تبُت من خالل الدراسة أن الربامج التدريبية اليت تقدمها اجلامعة للموظفُت تزيد من فرص تطوير .1

 على سلرجات العملية التعليمية.
، ويعزى ذلك إىل العدد القليل للموظفُت الذين ميةتوصلت الدراسة  إىل وجود عالقة بُت التمكُت وجودة اخلدمة التعلي .2

يتعاملون وجها لوجو مع الطلبة، شلا يفرض عليهم أن يكونوا أصحاب قرار يف الوقت ادلناسب ويتحملون جزء من ادلسؤولية، وىذا 
 يساعدىم يف رفع درجة تقدديهم خلدمات ذات جودة عالية ومتميزةـ طبعا إذا كان قرارىم صائب.

وىذا ما يعيق العمل  ، وظفُت ال يتلقون ربفيزات تنشط وتنمي أدائهم شلا ثبط ذلك من معنوياهتمراسة أن ادلأوضحت الد .3
 ادلطلوب منهم وينعكس على أداء ادلنظمة ككل.

كما بينت الدراسة وجود عالقة بُت فرق العمل وجودة اخلدمة التعليمية، وىذا ما يوفر بيئة عمل يسودىا التعاون والذي    .4
 على األداء الكلي للموظفُت وبالتايل ربقيق اجلودة يف اخلدمة. ينعكس

 التوصياتسادسا: 
، ضرورة االىتمام باحلوافز بأنواعها للموظفُت الذين حيققون أداء متميزا يف تقدمي اخلدمة بالشكل ادلناسب للزبائن/ الطالب .1

 .وذلك لرفع جودة اخلدمة ادلقدمة
 لتعليم العايل ادلقدمة للطلبة بأبعادىا كافة لضمان رضاىم عنها.ضرورة التقييم ادلستمر جلودة خدمة ا .2
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