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 العامة  المقدمة

إن املنظومة الشاملة تبىن على أسس أمهها التكامل و معيارها اإلنتاج و اخلدمة و وسيلة رقيها التسيري 

فتظهر احلاجة إىل الفرد باعتباره أهم ركيزة من ركائز هذه املنظومة، و مورد كل املوارد و وسيلة لنجاعة  ،الفعال

 .تسيريها، و لكنه حيتاج إىل دعامات تفعيل يف إطار نشاطه

لذلك يعترب املورد البشري من أهم املوارد اإلسرتاتيجية و اليت تعد األكثر أمهية بالنسبة للمؤسسة، نظرا لكونه حيدد 

 .فرص املؤسسة يف البقاء و النجاح و التقدم

و تعتمد املؤسسات املتطورة على ختصيص إدارة كاملة هتتم بشؤون األفراد هلا مكانتها و قيمتها يف املؤسسة 

 .بالسلطة و اخلربة الكافية ألداء كل املهام و األعمال على أحسن وجه وتتمتع

فيكمن دور هذه اإلدارة يف هتيئة احمليط املناسب للعمل و االهتمام بالعامل و حتفيزه ليبذل أقصى جمهود لديه 

وارد ويساهم بشكل إجيايب يف رفع مستوى أداء املؤسسة و ذلك بفضل استعمال سياسات و تقنيات تسيري امل

 .البشرية و الربامج العلمية املختلفة اليت ختدم املؤسسة و الفرد

فاهلدف من وجود إدارة متخصصة يف املوارد البشرية هو ختطيط و تنظيم القوى العاملة و توفري الظروف املالئمة 

جة األوىل هذه اإلدارة لعمل األفراد بغية الوصول إىل أعلى مستويات األداء و اإلنتاجية، و لعل ما هتتم به و بالدر 

هو االختيار األنسب و األحسن للمورد البشري، مث متكينه من أداء وظائفه و أعماله عن طريق تنمية كفاءاته 

بشىت الطرق املتاحة بداية بتكوينه، تدريبه، تطويره وصوال إىل متكينه، دون جتاهل أثر احلوافز سواء املادية منها أو 

بتسيري مساره الوظيفي وصوال إىل إحالته إىل التقاعد، و احلقيقة أن هذه الوظيفة تعترب املعنوية، و كذا االهتمام 

 .و هذا ما اعترب اصطالحه مؤخرا بتسويق املوارد البشرية زيادة على حسن التعامل معه أي الفرد   لب هذه اإلدارة
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 :و على هذا األساس، و من هذا املنطلق يطرح اإلشكال اجلوهري املوايل

 ما تتمثل عملية تسويق الموارد البشرية في المؤسسة ؟في -

لإلحاطة أكثر باإلشكالية ، و لعدم اخلروج عن مبتغى و هدف هذه الدراسة صغنا عدة أسئلة فرعية ، نوجزها 

 :فيما يلي 

 ما املقصود بإدارة املوارد البشرية ؟ -

 فيما يكمن دور إدارة املوارد البشرية ؟ -

 ؟املوارد البشرية  ما هو التسويق -

 :الغاية من اختيار الموضوع

ذلك ألهنا الركيزة األساسية  ،املوارد البشرية من أهم و أجنع املهمات داخل املؤسسةتسويق نعلم أن مهمة 

ال األول و املقوم األساسي للقيام امل ففي الوقت الذي أصبح يعترب العنصر البشري رأس, لنجاحها

تطورة أصبحنا نشاهد باملوازاة مع ذلك إمهاال كبريا هلذا العنصر الفعال يف باقتصاديات معظم الدول امل

 .خاصة منها بلدان العام الثالث, معظم البلدان 

 :أما األسباب اليت من خالهلا تطرقنا إىل هذا املوضوع هي

 .اإلمهال املتعمد من املدراء و رؤساء املؤسسات للعنصر البشري   -

ؤسسات ألساليب و تقنيات جديدة لالستفادة من كفاءات و خربات عماهلا عدم استعمال امل -      

 .و موظفيه
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 :خطة البحث

 :ارتأينا أن نقسم البحث إىل

و وظائفها الفنية األساسية إدارة املوارد البشرية  التسويق و دخل إىلكمخصصنا الفصل األول   الدراسة النظرية

الفصل الثالث اخرتنا أن يكون دراسة تطبيقية و املتمثلة يف الدراسة  أما وأيضا تطرقنا إىل تسويق املوارد البشرية،

 .مستغامنبوالية    BDLيف بنك التنمية احمللية  امليدانية 
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 مقدمة 

 احلديثة منظمات األعمال خمتلف يف العمل حمركات أبرز من واحدا اليوم ميثل وممارسة كنظام التسويق إن
 القول املبالغة قبيل من اليعترب ورمبا ، فيها توجد اليت والبيئة املنظمة بني مواجهة ألية إسرتاتيجيا حمورا يعد كما ،

 املنظمات لنجاح احلقيقي التحدي هو احلاضر الوقت يف التسويق بأن
 فالتسويق ميكن ، والتكنولوجي واالقتصادي االجتماعي التطور ظل يف خاصة ، وازدهارها ومنوها وبقائها

 ، هلا تسعريها والرتويج على العمل مث ، السوق ورغبات وحاجات يتفق مبا منتجاهتا وتطوير ختطيط من املنظمات
 . املستهدف السوق مع تتالئم اليت األمثل بالطريقة وتوزيعها

والتكنولوجي احلاصل يف بيئة منظمات األعمال،أصبح لزاما على هذه  واالقتصادي االجتماعي ظل التطورففي 
على األدوات التسويقية املطبقة يف   األخرية الرتكيز على موردها البشري والعمل جاهدة على احلفاظ عليه باإلعتماد

 .كسب والء العمالء وبالتايل لتطبيقها على مستخدميها وكسب والءهم
أو قسم املوارد  مبصلحة التسويق يرتبط لكنسات و سرد البشرية ها وظيفتان منفصلتان يف املؤ اواملو  قفالتسوي

املوارد  ومصاحلمن جهة،  هداف املؤسسةا يتماشى مع أوهذا مبلبشرية من أجل جذب، اقتناء وحتفيز العمال ا
، أخرىجهة  من وأقسام املؤسسة مصاحل مجيعملقدمة يف اطريق اخلدمات  عنرف أسباب وجودها عالبشرية ت

البسيط  التبادلهذا  عند واملوارد البشرية ال يتوقف ، فإن التداخل بني التسويق سلتسويق وعلى العكا ومنها
  .للخدمات

ية مربزين يف ذلك خمتلف هذا الفصل سوف نتطرق إىل الواقع النظري لتطبيق التسويق يف إدارة املوارد البشر  ويف
إدارة املوارد البشرية وكذا األدوات التسويقية املطبقة على إدارة املوارد ب و مفاهيم أخرى متعلقةالتسويق ب املفاهيم
 .البشرية
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 نبذة حول التسويق :المبحث األول

 1تعريف التسويق :األول مطلبال

والذي يعين السوق وكذلك  Mercatusهي كلمة مشتقة من املصطلح الالتيين  Marketingإن كلمة تسويق 
والتسويق قد مر بعدة  D’Amico and Zikmund 1303واليت تعين املتجر  Mercariيشتق من الكلمة الالتينية 

يوضح كيف تطور التعريف بنشاط التسويق ، وإذا نظرنا إىل هذا اجلدول ( 1-1)تعاريف عرب الزمن واجلدول رقم 
 . AMAوجدنا أن التسويق قد قدم له تعريفان رمسيان بواسطة اجلمعية العامة األمريكية للتسويق 

American Marketing Association   والثاين هو الذي قدمته  1338األول هو الذي قدمته اجلمعية يف عام
وبني هذه الفرتات حاول بعض من كتاب التسويق تقدمي تصورات لتعريف التسويق ، ومن أبرز  1305اجلمعية عام 

أو بواسطة  1335هذه احملاوالت تلك اليت قدمت بواسطة جمموعة أساتذة التعريف يف جامعة أوهايو يف عام 
أما معظم كتاب التسويق فقد . 1301اولة اليت قدمها ماكاريت عام وتلك احمل  Kotler 1308األستاذ كونلو عام 

وذلك حىت ظهور التعريف الرمسي الثاين للجمعية  1338اعتمدوا على التعريف الرمسي الذي قدمته اجلمعية يف عام 
 .الذي يتصف بالشمول والوضوح ويعد من أفضل التعاريف اليت قدمت حىت اآلن يف جمال التسويق

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .65، ص3112دار اجلامعة للنشر،  اجلزء الثاين، مصر، ،"التسويقإدارة  "عبد السال م أبو قحف، /د  - 1
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 تطور تعريف التسويق بالسنوات (:0-0)ول رقم جد

 التعريف السنة
التسويق هو ممارسة أنشطة األعمال اليت توجه عملية تدفق السلع واخلدمات  - 1338/  1340

 .من املنتج إىل املستهلك أو املستخدم
Marketing staff of the Ohio 

state universiting 1965 
التسويق هو العملية اليت توجد يف اجملتمع واليت بواسطتها ميكن التنبؤ ، وزيادة  -

، وإشباع هيكل الطلب على السلع واخلدمات االقتصادية من خالل تقدمي 
 .وترويج وتبادل والتوزيع املادي هلذه السلع واخلدمات

احلاجات من التسويق هو النشاط اإلنساين الذي يهدف إىل إشباع الرغبات و  - 1308
 . Kotlerخالل عملية التبادل 

التسويق هو العملية االجتماعية اليت توجه التدفق االقتصادي للمنتجات  - 1301
واخلدمات من املنتج إىل املستهلك بطريقة تضمن التطابق بني العرض والطلب 

 . Macarthyوتؤدي إىل حتقيق أهداف اجملتمع 
التسويق هو العملية اخلاصة بتخطيط وتنفيذ وخلق وتسعري وترويج وتوزيع  - 1305

األفكار أو السلع واخلدمات الالزمة إلمتام عمليات التبادل واليت تؤدي إىل إشباع 
 .حاجات األفراد وحتقيق أهداف املنظمة

 American Marketing Association 1985. 

 22ص  0112، اإلسكندرية  ،التسويق الجزء الثاني  ،عبد السالم أبو قحف / د: المصدر

 1التسويق وظائف: الثاني المطلب

 التسويقي النشاط تقسيم يستلزم حيث التسويق، لدراسة األساسية املراحل أحدى التسويقية الوظائف دراسة تعد
 ثالث إىل تقسيمها وميكن التسويق وظائف اسم على ويطلق شامال من جزء كل حتليل ليتسىن صغرية أجزاء إىل

 :أنواع
 (والشراء -البيع ) عملييت على الوظيفة هذه حتتوى :الملكية نقل وظائف -أوال

                                                           
 .نفس املرجع  – 1
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 :يلي فيما ذكرها وميكن الشراء وظيفة ضمن تدخل اليت األنشطة بعض هناك :الشراء .1
 .والطلب احلاجات حتديد-
 والسلع املواد هذه عرض مصادر عن البحث-
 . .للملكية ناقل هو العقد أن حيث واملشرتى البائع بني االتفاق-
 .املتوقع األداء مع مقارنة للسلعة الفعلي األداء أساس على الشراء قرار تقييم-

 هلم البيع ميكن الذين املستهلكني عن والبحث السلع، على الطلب باكتشاف أساسا البيع وظيفة تتعلق :البيع .2
 وظيفة مباشرة، أو ميثلهم من طريق عن إما واملشرتي، البائع بني اجلمع هي األساسية الوظائف ومن معقول، بسعر
 .الطلب خلق وظيفة السلعة، لتخطيط تصميم وظيفة التسهيلية، الوظائف تتضمن البيع
 :المادي االنتقال وظيفة -ثانيا
 املهمة ذهه ويقوم استهالكها، مصادر اىل إنتاجها مصادر من السلع حيرك الذي النشاط هو :والتوزيع النقل 1

 وشركة احلديدية، السكك شركة مثل العمل، هذا تتوىل قد اليت املتخصصة املؤسسات بعض إال املشرتي، أو البائع
 .إخل.....الطريان

 :يف واملتمثلة املستهلك، احتياجات إشباع عملية على اثر هلا امللكية نقل وظيفة إن
  :إىل يؤدي وبالتايل ختزينها واملفروض السلع، كمية ختفيض إىل يؤدي النقل وأسلوب سرعة يف التحسني

 .والتوزيع اإلنتاج يف الدوران معدل زيادة-      
 .األسعار وبالتايل التكلفة ختفيض إىل يؤدي النقل أسلوب حتسني-

 تتخذ أن املؤسسة على التخزين جمال ويف عليها، الطلب حلني إنتاجها إمتام منذ السلعة ختزين ويعين :التخزين2
 :يلي فيما تتمثل عديدة قرارات

 .املستعملة املخزن نوع-
 .املخازن موقع-
 .استئجارها و املخازن ملكية بني االختيار-
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  والترتيب التنميط 3 :
 يتقبلها، عليها يتعرف أن املستهلك على يسهل حبيث للسلع، ثابتة ومواصفات مقاييس وضع هو :التنميط .أ

 اللون، الوزن، مثل موضوعية تكون وقد للسلعة، الذاتية اخلصائص عن تعرب عادة واملواصفات املقاييس وهذه
 .إخل...احلجم

 عملية يف حددت معينة مواصفات ذات جمموعة كل السلع، من معينة جمموعات إعادة هو :الترتيب .ب
 .املختلفة األحجام حسب ترتيبها يكون املالبس مثال التنميط،

 1التسهيلية الوظائف -ثالثا :
 وميكن االئتمان، طريق عن السلع تبادل عملية تعرتض اليت العقبات على التغلب هي :واالئتمان التمويل.1

 يبيع حىت االقرتاض إىل يلجأ أن بد ال إنتاجه، متويل من املنتج يتمكن فحىت االستهالك، مرحلة يسبق أن لإلنتاج
 الوسطاء أو املستهلكني يشجع بان تروجييا، دورا يلعب أن لالئتمان ميكن كما دخل، على واحلصول اإلنتاج، هذا
 .الشراء على
 :وهي السوق يف االتصال عملية حتققها أساسية أهداف ثالث حتديد ميكن :االتصاالت.2
 .معينة سلعة مبزايا املستهلك وإقناع بإخبار البائع يهتم حيث البيع، وظيفة من أساسي جزء تعترب-
 وقت من والتوزيع، اإلنتاج بعملية املتصلة املختلفة الوحدات بني الربط على االتصاالت تساعد-
 يفعله ما على التعرف على املنتج على تساعد كما النهائي، املستهلك إىل تصل حىت اخلامات استخراج-

 .سياسته وضع يف املعلومات هذه تساعد ذاهكو  منافسيه،
 .األوضاع لتصحيح القرارات واختاذ األداء، تقييم يف تساعد-

 وتنتج والطلب، العرض تغري لالحتماالت نتيجة تنتج قد اليت اخلسارة، احتمال اهنبأ تعريفها ميكن :المخاطرة3
 الصعوبات وبعض السرقة، الفيضانات، الطريق، خماطر :مثل فيها، التحكم لإلدارة ميكن ال لعوامل نتيجة املخاطرة

 .اإلنساين السلوك تنبؤ على القدرة لعدم نتيجة أيضا تنتج وقد مسبقا، تنبؤها يصعب اليت املالية
 :وهي أقسام ثالثة إىل املخاطر هذه تقسيم وميكن

  .السوقية الظروف يف التغري عن الناشئة األخطار-
  .الطبيعية أسباب من تنشأ اليت األخطار-

                                                           
 4 ص ، 2003 طبعة مصر، والتوزيع، للنشر احلامد دار ،"معاصرة مفاهيم :التسويق" حداد، ابراهيم شفيق سويدان، موسى نظام - 1
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 .األفراد تصرفات عن تنتج اليت األخطار-

 اهداف التسويق واهميته: المطلب الثالث

 1اهداف التسويق :األولالفرع 

 فهناك التسويق، إدارة نشاط خالل من حتقيقها، يف املؤسسة ترغب اليت النهائية، النتائج التسويق بأهداف يقصد
 جتارية، إنتاجية،)طبيعتها اختالف على االقتصادية املؤسسات أن على واملسريين، االقتصاديني بني إمجاع

 .األهداف هذه حتقق لكي مواردها تنظم مث أهدافها حتدد ، (خدماتية
 :للمؤسسة بالنسبة التسويق أهداف -أوال

 :وهي املؤسسة أنشطة خمتلف حتقيقها يف يشرتك عامة أهداف ثالث هناك
 أن ذلك ومعىن مؤسسة، ألي الوحيد اهلدف هو الربح، تعظيم أن االقتصاد رجال معظم يري :الربح هدف .1

 احلدي، اإليراد مع احلدية التكلفة عنده تتساوى اليت املبيعات إنتاج وحجم سعر حتدد أن جاهدة حتاول املؤسسة
 اليت احلكومية، والرقابة واملنافسة البديلة، السلعة جودة ومدى املنافسني، كتصرفات كثرية، قيود توجد أنه والواقع
 .الربح بتعظيم املؤسسة قيام صعوبة إىل تؤدي

 من يعترب الربح هدف أن الكثري ويعتقد مثايل، عائد مبعدل يتحدد الذي األمثل، الربح يعين هنا الربح هدف إن
 اجلهود يتضمن املؤسسة حتققه الذي الربح الن حتقيقه، يصعب االمر وهذا وحدها، التسويق دائرة مسؤولية
 :التالية الصيغة يف تظهر اليت الربح معادلة تأملنا ما وإذا وعناصرها، الوحدات من للكثري املتظافرة

 التكلفة – اإليراد = الربح

 أحد هي والتكلفة تكلفتها، عن املبيعات إيراد زيادة مقدار عن عبارة هي احلقيقية األرباح قيمة أن نالحظ
 األنشطة هذه معظم فإن وبالتايل املؤسسة، يف األنشطة مجيع عن وتنتج كثرية، عناصر من اليت تتكون املتغريات

 .املؤسسة يف التسويق دائرة نطاق عن خترج
 

 

                                                           
 28 1ص ،، 3111 مصر، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،، "رؤية مستقبلية :إدارة الموارد البشرية" حسن راوية، -1
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 1 النمو  هدف .2 :
 أكرب مباشر تأثري ذات تكون ما غالبا املؤسسة منو هدف فإن الربح، هلدف املعطاة الكربى األمهية من الرغم على
 من احلافز ترمجة أن والواقع والتوسع، النمو على حافز املؤسسات معظم لدى يوجد حيث التسويق، أهداف على
 :مثل التسويق ختصص مهام

 .كبري حد إىل البسيطة األمور من تعد السوق، يف التوسع أو السوق حصة زيادة أو املبيعات حجم زيادة-
 .املؤسسات من كثري يف واضحا أمرا الدافع هذا ويعد :احلجم زيادة إىل الدافع-
 خسارة، ال و ربح ال املؤسسة فيها حتقق ال اليت النقطة  على التعادل نقطة تعرف :التعادل نقطة حتليل عملية-

 يفوق أن البد رحبا املؤسسة حتقق لكي أنه الطبيعي ومن والنفقات، اإليرادات جمموع فيها يتساوى اليت النقطة أي
 ال السوق، وحصة املبيعات حجم زيادة طريق عن الرئيسي النمو هدف فان التكاليف، جمموع اإليرادات جمموع
 سياسات شكل على تظهر أو احلجم يف النمو وسائل تعترب تشغيلية، فرعية أهداف عرب إال يتحقق أن ميكن
 :وهي املؤسسة تتبعها قد خمتلفة

 األساسي شاغلها يكون عندما للنمو تشغيليني هدفني بني املؤسسة ختتار :احلالية واألسواق احلالية السلع-
 السوق، يف الكلي الطلب زيادة أي الطلب، زيادة هو اهلدفني هذين وأول األسواق يف تباع اليت احلالية، املنتوجات

 .الكلي الطلب ثبات ظل يف السوق حصة زيادة فهو الثاين اهلدف أما
 لتوسيعها حمددة أهداف بإعداد النمو عن تبحث الشركة فإن احلالة هذه ويف :اجلديدة واألسواق احلالية السلع-

 .نفس العمالء على للمحافظة اجلغرايف التوسع حماولة أو كلية، أسواق هذه يتضمن وقد السوقي،

 السوقي، والتوسع السلعي التوسع من كل بني جتمع أن هنا املؤسسة وحتاول :احلالية واألسواق اجلديدة السلع-
 .جديدة أسواق إىل توجه جديدة سلع وتطوير بتحديد
  2 واالستمرار البقاء هدف .3 :
 دور يأيت واملساعدة التابعة للوحدات الوظيفية واملهام ،(والنمو الربح أهداف) التشغيلية األهداف حتديد يتم بعدما
 املؤسسة أن نذكر ال وحنن للتسويق، والرئيسي األول اهلدف الكثريين نظر يف اهلدف هذا ويعترب واالستمرار، البقاء

                                                           
  383 ص ،سبق ذكره مرجع حسن راوية، – 1
 باملدية، اجلامعي املركز التسيري، علوم معهد ليسانس مذكرة ،"التسويق واسترتيجيات االقتصادية المؤسسة "،حممد مرتيل مولود، مري خلضر، زمخي -2

 21ص ، 2005 الرابعة، السنة
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 التسويق لإلدارة بد وال حتقيقه،يف  حيوي بدور يقوم التسويق أن نرى ولكننا اهلدف، هذا حتقيق يف تشرتك كلها
 .هبا واالقتناع النقطة تفهم من

 أساسيني لغرضني لتحقيقه، الكافية اجلهود بذلت إذا اهلدف هذا لتحقيق بفعالية تساهم أن التسويق إلدارة وميكن
 :مها
  .جديدة تسويقية فرص على باستمرار تنقب أن التسويق إدارة على جيب-
 حتقيق يف املساعدة إىل بدورها تؤدي اليت التسويقية، املعلومات نظام هلا كهدف تضع أن التسويق إلدارة بد ال-

 .املؤسسة جوانب مجيع يف القرارات واختاذ التخطيط عملية ويف املشروع، أهداف
 خلق إىل وتؤدي املؤسسة جوانب مجيع يف منتشرة وتسلسلها املختلفة بأبعادها األهداف أن شك وال

 .املؤسسة حلياة األساسية العناصر عن تعرب اليت والتعديل التغيري لعملية ضرورية وتعد املنسقة، االسرتاتيجيات
 1:للمستهلك بالنسبة التسويق أهداف -ثانيا
 إخل،....التعليم درجة أو واجلنس السن حيث من سوقها سلعة لكل :المالئمين للمستهلكين السلع تقديم.1
 ذلك وعلى اجلوانب، كل من ينتجها اليت للسلعة املستهلكني خصائص على يتعرف أن املنتج على البد هلذا

 .واإلعالن التوزيع و البيع نشاطات تتوقف
 يف يتحكم الذي وهو لقطاعام، أو املستهلكني إىل سلعته يقدم الذي هو الرشيد؛ املنتج إن :المناسب المكان2

 .املنتج سلع فيها وتباع تسوق سوف اليت املتاجر أنواع
 .أيضا املستهلك عليه يقدر الذي السعر وهو عائدا، للمنتج حيقق الذي الثمن هو :المناسب الثمن3

 .إليها حيتاج الذي الوقت يف للمستهلك السلعة تقدمي هو :المالئم الوقت4

 همية التسويقأ: الفرع الثاني

تعترب وظيفة التسويق من أهم الوظائف اإلدارية ألي مؤسسة وحمددة لنشاطها،فمقدرة أي مؤسـسة على إنتاج 
السلع وتقدمي اخلـدمات تكون حمدودة ما مل يصاحبها جهدا تسـويقيا فـعاال ،فالنشاط التسويقي من األنشطة اهلامة 

 يسمح هلذه األخرية مبراقبة ما حيدث يف حميطها على مستوى املؤسسـات الصنـاعية واخلـدماتية على السواء حني
اخل ...اخلارجي من عوامل ومتغريات كأذواق الزبائن ،وشدة املنافسة والطلب املتوقع على منتجاهتا وخدماهتا 

                                                           
 43 ص ، سبق ذكره مرجع حسن راوية، -  1
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 ،فاملتابعة واملراقبة الدائمة للمؤسسة حمليطها يسمح بتوفري املعلومات الالزمة لبناء اخلطط والقرارات املناسبة ولقد
ازدادت أمهية التسويق بشكل عام بعد الثورة الصناعية وما جاء من تطور طرق اإلنتاج ووسائل النقل واملواصالت 
وهذا األمـر جعل األسـواق تقرتب فازدادت املنافـسة مما أدى إىل ظهور الوسـطاء أو املؤسسات اليت تتوىل مهمة 

 .التوزيع

األسلحة الفعالة يف حتقيق النمو والتقدم فالتسويق يعطي فكرة جيدة ويف الدول املتقدمة جند أن التسويق هو احد 
عما يدور يف بيئة األعمال وكيفية اغتنام الفرصة املناسبة لتحقيق أهداف املنشاة كما يساهم يف توفري عدد كبري 

أعماهلم،ففي من فرص التوظيف ،فبدون نظام تسـويقي لن يتسىن استـمرار العاملني يف ميدان اإلنتاج من ممارسة 
الواليات املتحدة األمريكية جند أن ربع العاملـني يف اخلدمة املدنية يقومون مبزاولة أعمال تسويقية سواء يف التوزيع 

اخل، عالوة على  ذلك فان عدد املشتغلني بالتسويق يتزايد مبعدل أسرع من ...أو وكاالت اإلعالن وأقسام التوزيع
 .املشتغلني باإلنتاج والتمويل

ذا االهتمام املتزايد يعكس األمهية النسبية للتسويق كأداة فعالة يف حتقيق معدالت التنمية االقتصادية واملسامهة يف ه
 .سرعة تنميتها يف الدول، كما يعكس مستوى معيشة األفراد

كما يعكس مستوى معيشة األفراد، حيث يساهم التسويق كما يعتقد البعض يف خلق مستوى معيشي معني من 
 .1 ل منافعه االقتصادية للمجتمعخال

 .فالتسويق له أمهية كبرية على مستوى اجملتمع عامة واملستهلك خاصة وال تقتصر أمهيته على املؤسسة فقط

 2أهمية التسويق على مستوى المؤسسة: أوال

يرى املختصون أن للتسويق أمهية كبرية بالنسبة للمؤسسة ألنه يف ظل االقتصاد الصناعي تصعب عملية تصريف 
املنتوج يف السوق أكثر من إنتاجه الن قدرات اإلنتاج متوفرة ومنه يعترب التسويق كوسيلة فعالة للمؤسسة ألنه 

أن تتطور وحتافظ على مكانتها بني املؤسسات   يزودها باملعلومات التسويقية األساسية حيث بدوهنا ال ميكنها

                                                           
مذكرة خترج لنيل شهادة ليسانس، املركز  ،"إدارة الموارد البشرية مكانتها و تأثيرها على أداء المؤسسة"شعواطي فاتح، قرمزيل حممد،  - 1

 41، ص 3113-3111، اجلامعي املدية

2
-  R.Y ,M. Larocho.J.V petrof g , "le markting fondement t applications",1978 ,26 MC g raw –hillediteur, p 

10. 
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األخرى من خالل بيع منتجاهتا بصفة مستمرة فالتسويق يربط املؤسسة باجملتمع الذي تعيش فيه وباألسواق اليت 
 .ختدمها

 أهمية التسويق على مستوى المجتمع : ثانيا

 :يما يليإن التسويق يلعب دورا هاما يف خلق منافع كثرية للمجتمع اليت تتمثل ف

 .التسويق يساهم يف خلق التنمية وهذا من خالل تنمية االقتصاد -ا

إن معرفة احلاجيات والرغبات احلقيقية للمستهلكني عن طريق البحوث والدراسات التسويقية يساعد يف  -ب
 .توجيه اإلمكانيات واالستغالل األمثل للموارد

 .املناطق تؤدي إىل التوزيع األمثل للسلع واخلدمات إن املقابلة السليمة بني العرض والطلب يف خمتلف -ج

نظام التسويق اجليد جيعل الفرد يف اجملتمع يعرف البدائل املتوفرة من السلع وخبصائص كل منها من اجل اختاذ  -د
 .القرار السليم الذي يالئم ظروفه

فالتسويق يفيد اجملتمع يف  الرفع من املستوى املعيشي حىت يعيش الفرد يف ظروف جيدة ويف أفضل مستوى -ه
 .امور عديدة فخدمة اجملتمع تضم  خدمة املستهلك ايضا 

 اهمية التسويق على مستوى المستهلك :ثالثا

ان التسويق يفيد املستهلك كما يفيد اجملتمع واملؤسسة وذلك من خالل توفري منافع رئيسية له ويسعى اىل حتقيقها 
 : 1 دوما وتتمثل هذه املنافع فيما يلي

،يتم خلق هذه املنفعة حينما تقوم املؤسسة بتعديل املواد اخلام ومدخالت اإلنتاج إىل السلع  :المنفعة الشكلية-ا
 .صنع،أي يطرأ على هذه املواد تغيري شكلي حبيث تصبح السلعة جديدة) أو خدمات تامة 

 .إن خلق املنفعة الشكلية ختتص به الوظيفة اإلنتاجية       

                                                           
 .99، ص 1556أطروحة دكتوراه، جامعة االسكندرية، مصر، كلية التجارة،   "المبادئ والقرارات األساسية–التسويق " عبده ناجي،   - 1
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أي توفري السلعة للمستهلك يف وقت طلبها ،فعندما ال حيتاج إليها ، ختزن هذه السلعة  :الزمانيةالمنفعة  -ب
 حلني ظهور احلاجة إليها وهذا ما حيدث أثناء فرتات األزمات 

 تتلخص يف نقل ملكية السلعة من املنتج إىل املستهلك وقت شرائها واهلدف منه هو :المنفعة الحيازية -ج
 .يف حاالت كثرية تكون صعوبة حتقيق املنفعة املتعلقة بعدم كفاءة النظام اإلداريتسهيل العملية و 

يتم خلق هذه املنفعة بتوفري السلع واخلدمات يف األماكن املناسبة للمستهلك النهائي أو  :المنفعة المكانية -د
 .1ن تواجد املستهلكنياملشرتي الصناعي ويظهر هنا دور التوزيع من خالل فروع املنظمة اليت تنتشر يف أماك

إذن التسويق هو يف خدمة املستهلك واجملتمع واملؤسسة على حد سواء فوجود نشاط تسويقي ذو كفاءة عالية 
يسمح بفتح أسواق جديدة وإيصال السلعة إىل املستهلك يف املكان والوقت املناسبني وباملواصفات املرغوبة ومنه 

واخنفاض حجم الصادرات يف بلد ما يعود إىل انعدام نظام تسويقي  ميكن القول أن عدم جناح املؤسسات من جهة
 .فعال

ومنه يظهر جليا أسباب االهتمام بالتسويق حيث انه يساهم بشكل أساسي يف رفع مستوى معيشة األفراد 
للوصول هبم إىل درجة عالية من الرفاهية وذلك من خالل تسهيل عملية تدفق السلع من أماكن إنتاجها إىل 

 .املستهلكني  

حتقـيق السعر النهـائي للسلعة وذلك من خالل ختفيض تكاليف األنشطة التسويقية مما يساهم يف مواجهة  -3
 %50فعالية حيال املنافسني حيث أظهرت الدراسات املتعلقة هبذا اجملال أن تكلفة األنشطة التسويقية تزيد عن  

 .من تكلفة السلعة أو اخلدمة 

 .من حتديد اإلنتاج كما ونوعا مبا يتناسب مع احلاجات والرغبات وقدرات املستهلك األخريميكن التسويق  -2

 .إجياد الفرص التسويقية من خالل الكشف عن احلاجات والرغبات الكامنة والعمل على إثارهتا وإشباعها-6

حتقيق الربح العادل يساعد التسويق على بقاء املشروع ومنوه من خالل إشباع حاجات ورغبات املستهلكني و  -9
 .األمد البعيد يف

                                                           
 .14-19،ص 1556دار زهوان للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن، ،"مدخل متكامل-مبادئ التسويق" عمرو وصفي عقيلي وآخرون   - 1
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 إدارة الموارد البشرية: المبحث الثاني

متثل املوارد البشرية يف املنظمات مورداً من أهم موارد املنظمة، وأصاًل من أهم األصول اليت متتلكها املنظمة، 
فاملنظمة بدون أفراد ما هي إاّل جمموعة من املباين،  فال ميكن حتقيق أهداف املنظمة بدون هذه املوارد البشرية،

لذلك من . واملعدات، واآلالت فقط، فاألفراد، وليس املباين أو املعدات، هي اليت تصنع وختلق املنظمات 
 .الضروري االهتمام هبذه املوارد واالستثمار يف تنمية مهاراهتا، حىت تكون قادرة على حتقيق أهداف املنظمة بفعالية

 :قد تناولنا يف هذا املبحث ثالث مطالبو 

 .مفهوم إدارة املوارد البشرية  -1

 .أهداف إدارة املوارد البشرية -2

 .تنظيم إدارة املوارد البشرية -3

 مفهوم إدارة الموارد البشرية : المطلب األول
إدارة املوارد البشرية بأهنا عملية اختيار واستخدام وتنمية وتعويض املوارد البشرية  " French" يعرف 
 .1العاملة باملنظمة

إدارة املوارد البشرية بأهنا استخدام القوى العاملة داخل املنشأة أو بواسطة املنشأة، "  Sikula" كما يعرف 
عويض واملرتبات، العالقات الصناعية، تقدمي اخلدمات االختيار والتعيني، تقييم األداء، التدريب والتنمية، الت

 .2االجتماعية والصحية للعاملني وأخرياً حبوث األفراد

وشريمان أن إدارة املوارد البشرية تشتمل على عمليات أساسية ينبغي أداؤها "  Chruden,H" كما يرى
يتعني استخدامها إلدارة جمموعات  وجمموعة من القواعد العامة جيب إتباعها، وكذلك جمموعة أدوات وأساليب

األفـراد يف التنظيم، واملهمة الـرئيسية ملديـر األفراد هي مساعدة املديرين يف املنشأة وتـزويدهم مبا حيتاجون إليه من 
 .رؤى ومشورة متخصصة متكنهم من إدارة مرؤوسيهم بطريقة أكثر فاعلية

                                                           
 .31، ص3111الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، ،"إدارة الموارد البشرية"صالح عبد الباقي، /د  -2- 1
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لبشرية بأهنا مسؤولية كافة املديرين يف املنشأة وأيضاً، إدارة املوارد ا"  Smith.O,Orant.J" وأخريًا يعرف
 .توصيف ملا يقوم به املوارد البشرية املتخصصون يف إدارة األفراد

من التعريفات السابقة أن إدارة املوارد البشرية متثل إحدى الوظائف اهلامة يف املنشآت احلديثة اليت  ويتضح
 .ختتص باستخدام العنصر البشري بكفاءة يف هذه املنشآت

وتشري إدارة املوارد البشرية إىل جمموعة املمارسات والسياسات اليت تشمل اجلوانب املتعلقة بإدارة املوارد 
 .داخل املنظماتالبشرية 

هناك موارد وقوى بشرية مالئمة وهي عبارة عن األفراد الذين : "كما يقول نظمي شحادة يف هذا الصدد
يؤدون إسهامات ذاتية قيمة قي سبيل حتقيق أهداف املؤسسة وهذه اإلسهامات هي تتجه إلنتاجهم يف الوظائف 

 .  1"اليت يشغلوهنا كموظفني وعاملني

يعترب البشر مورد بالنسبة للمنظمة فهو ميثل : "يد سلطان فقد أعطاها املفهوم التايلأما الدكتور حممد سع
استثماراً، ولكي تستطيع املنظمة استخدامه، واستغالل وتنمية هذا االستثمار فعليها إدارته، مبعىن أنه يتطلب 

 لإلنتاج، التخطيط، التنظيم، التوجيه والتقييم مثلما يتطلب ذلك استخدام العوامل املادية 

ويعترب املتغري الـمحوري فـي كل املنظمات والذي بدونه تفقد األصول املادية قيمتها متاماً، وبالتايل فإدارة املوارد 
لذا جيب . البشرية يكون هدفها هو التفهم واالستخدام الفعال للعالقة بني املوارد البشرية واملهمة اليت يقوم هبا

 ".البشرية، مبعىن أنه جيب إدارهتاختطيط، تنظيم وقيادة املواد 

من خالل كل هذه التعريفات ميكننا استنباط عددًا من األنشطة الرئيسية اليت تؤدى من قبل إدارة املوارد 
 :البشرية وأمهها

 .توصيف الوظائف -1

 .ختطيط املوارد البشرية -2

 تعريف إدارة الموارد البشرية: المطلب الثاني
                                                           

 16، ص3111دار صفاء، عمان، األردن،  ،"إدارة الموارد البشرية"نظمي شحادة،  - 1
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يف حتديد مفهوم موحد إلدارة املوارد البشرية،حيث ميكن التمييز بني وجهيت نظر لقد اختلفت وجهات النظر 
 .خمتلفتني ومها التقليدية واحلديثة

حفظ كيرى أصحاب النظرة التقليدية أن إدارة املوارد البشرية ماهي إال نشاط روتيين يشمل على نواحي تنفيذية،
انعكس ذلك  بضبط أوقات حضورهم وانصرافهم وإجازهتم،مماملفات وسجالت العاملني ومتابعة النواحي املتعلقة 

على الدور الذي يقوم به مدير إدارة املوارد البشرية وكذلك الوضع التنظيمي للجهاز الذي يقوم بأداء الوظيفة يف 
 .1اهليكل التنظيمي العام للمؤسسة

ظائف األساسية يف املؤسسة وهلا نفس أما أصحاب وجهة النظر احلديثة،أن إدارة املوارد البشرية تعترب إحدى الو 
وذلك ألمهية العنصر البشري على الكفاية اإلنتاجية ( ،املاليةاإلنتاج،التسويق،التمويل)أمهية تلك الوظائف

 .2للمؤسسة

وهبدف الوصول إىل تعريف موحد وأكثر وضوحا إلدارة املوارد البشرية نستعرض بعض تعريفات إدارة املوارد البشرية 
 .ظر الكتاب املهتمني هبامن وجهة ن

يقصد بإدارة املوارد البشرية كل اإلجراءات والسياسات املتعلقة باختيار وتعيني وتدريب العاملني ومعاملتهم يف -1
مجيع املستويات،والعمل على تنظيم القوى العاملة داخل املؤسسة،وزيادة ثقتها يف عدالة اإلدارة وخلق روح تعاونية 

 .3"سة إىل أعلى مستويات اإلنتاجيةبينها،والوصول باملؤس

 

 

 

 

 

                                                           
 .62،صمرجع سبق ذكرهنظمي شحادة، -1
 .15،صمرجع سبق ذكره ، راوية حسن -2
3

 .21،ص1558دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،مصر،  ،"إدارة الموارد البشرية"علي السلمي،  - 
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 أهداف إدارة الموارد البشرية: المطلب الثالث

 حكومية، عليمية، جتارية،ت إنتاجية، سواء كانت) تعترب املوارد البشرية عنصرا هاما وحيويا يف كل التنظيمات
يف احلصول على مواردها البشرية ويتوقف بقاء املؤسسة وحتقيق أهدافها على الطريقة اليت استخدمت  ،(اخل..ودينية

 .وطريقة استغالهلا بواسطة القيادات

إنه من املهم أن تستعمل املؤسسة املوارد البشرية املتاحة أحسن استغالل ممكن،كما جيب على اإلدارة أن تعتين 
املوارد البشرية أو بصفة مستمرة باملوارد البشرية وبالطريقة اليت تستخدم وتنمى هذه املوارد سواء بتكوين سياسات 

 .1بالطرائق واإلجراءات اليت تستخدم فيما يتعلق بقوة العمل

إن األهداف اليت تسعى إليها إدارة املوارد البشرية باملؤسسة هي األهداف نفسها اليت تسعى إليها اإلدارة بصفة 
املوارد البشرية،وهي أنشطة غري ،وعلى مدير املوارد البشرية القيام  مبجموعة من األنشطة املتعلقة باستغالل 2عامة

مطبقة يف وحدات أخرى من التنظيم،لكن هذا العمل يساهم يف اجناز نفس األهداف اليت يسعى املديرون 
 .3اآلخرون لتحقيقها

 :4وتنقسم األهداف إىل نوعني من األهداف التنظيمية املرتابطة واملتميزة أيض

اليعترب هدف جديدا،فهو معروف منذ وقت بعيد كهدف رئيسي التنظيم والذي  فاهلدف األول هو تعظيم إنتاجية
وطاملا أن أهداف إدارة املوارد البشرية مطابقة ألهداف باقي فريق اإلدارة،فإن اإلنتاجية تصبح .للمؤسسات األخرى

 .أيضا شاغال رئيسيا للعاملني يف حقل وظيفة اإلدارة

السياسات واإلجراءات اليت تساهم يف حتقيق هذا إن من مسؤولية مديري املوارد البشرية تطوير واقرتاح 
اهلدف،والعمل على تقييم وتطبيق بعض الربامج والطرق اليت تتماشى مع اهلدف،وعلى ضرورة تطوير أساليب 

                                                           
 .65ص، مرجع سبق ذكرهصالح حممد عبد الباقي،   -1

2
- Bélanger L.ET AL.,Gestion Stratégique Et Opération Des Ressources Humaines , Chicoutimi,Gaéton 

Morin 1999 , p63. 

3
 - Barnard Martory, Daniel Grazer ,"Gestion Des Ressources Humaines,Pilotage Social Et Performances, 

Dunod, Paris, 4éme Edition, 2001,  P108.    
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قياس درجة تأثري األنشطة اليت يقومون هبا من أجل حتقيق هدف اإلنتاجية،والذي من أجلها جيب تطوير طرق 
ذلك فإنه ميكن تقييم مدى فاعلية إدارة املوارد البشرية باملؤسسة مبدى مسامهتها يف حتقيق وعلى .تقييم أداء العمل

 .أهدافها

أما اهلدف الثاين الرئيسي لإلدارة فهو مرتبط باهلدف األول أيضا، ولكن ميكن متييزه عنه بوضوح،حيث يركز على 
وجه الضغوط الداخلية واخلارجية،وأحيانا يطلق احملافظة على التنظيم القائم كوحدة تسري خبطى متقدمة دائما يف 

 ".الوقاية التنظيمية"على اهلدف اصطالح 

إن أمهية هذا اهلدف بدأ تداركه  يف الفرتة التالية للحرب العاملية الثانية،وذلك عندما حدث عجز يف العناصر ذات 
 ذلك الوقت،لذلك بدأت اإلدارة تدرك الكفاءة العالية،ووجود منافسة قوية على املتاح من هذه العناصر النادرة يف

ضرورة االحتفاظ بقوة عمل دائمة،وذلك من خالل خلق ظروف عمل داخل التنظيم تساهم يف حتقيق الرضا عن 
 .العمل،وهذا ما يساهم يف دعم واحلفاظ على هذه الكفاءات ذات املقدرة العالية

وة العمل، زيادة األوتوماتيكية واالخرتاعات فإذا أرادت املؤسسة أن تتحدى الضغوط اخلارجية مثل تغيري ق
التنظيمية،حيث إن عدم حتقيق هذا  التكنولوجية فعليها أن تبذل جمهودا متزايدا حنو املشكالت املتعلقة بالرقابة

 .العمل قد يسبب تغريات ضخمة يف كثري من املؤسسات ويعرض هياكلها التنظيمية للمخاطرة احلادة

ة تلعب دورا هاما يف خلق الظروف اليت تساهم يف استقرار التنظيم، وتتمثل مسؤولية مديري إدارة املوارد البشري إن
املوارد البشرية يف حتديد السياسات،اإلجراءات والربامج اليت جتعل من املؤسسة مكانا جذابا للعمل،ويف نفس 

اقل حد ممكن،وعندما تكون هذه الوقت العمل على تقليل الصراع والنزاع الداخلي والذي يهدد كيان املؤسسة إىل 
 .1اجلهود ناجحة،ويتحقق االستقرار الداخلي،فإن املؤسسة تكون يف مركز قوى ضد الضغوط اخلارجية والداخلية

العلوم السلوكية بنصيب كبري يف جمال الوقاية التنظيمية،حيث أن البحوث املنبثقة من هذه امليادين  لقد سامهت
البشرية بدرجة كبرية ويف جماالت عديدة مثل قياس الرضا عن العمل، الروح املعنوية  السلوكية تساعد إدارة املوارد

اخل،باإلضافة إىل ذلك فأن هذه الفروع من املعرفة تساعد بدرجة كبرية يف تثقيف األفراد واجلماعات ...للعاملني
ن أجل االستقرار والبقاء ومجيع القوى التنظيمية املختلفة مبا يساعدهم على التكيف مع التغريات اجلديدة م

املستمر،وإذا كان علم االقتصاد له مسامهات وفرية يف إمداد املؤسسة باملعلومات عن الطرق اليت تستخدمها 
                                                           

 .65ص ،1555 مصر، دار اجلامعية للنشر، ،"البشريةإدارة الموارد " أمحد ماهر، - 1
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هلا قيمة كبرية (علم االجتماع،علم النفس)الضغوط اخلارجية يف تأثريها على قدرهتا على البقاء،فإن العلوم السلوكية
  .2عة الضغوط الداخلية يف اهليكل التنظيمي للمؤسسةكمصدر للمعلومات اخلاصة بطبي

 : 1وباإلضافة إىل األهداف العامة السابقة ميكن تلخيص أهم األهداف الفرعية إلدارة املوارد البشرية فيمايلي

 .حتقيق التعاون الفعال بني العاملني لتحقيق أهداف املؤسسة-

 .إجياد احلافز لدى القوة العاملة لتقدمي أقصى جمهود ممكن لتحقيق أهداف املؤسسة-

 .تنمية العالقات الطيبة يف العمل بني مجيع أفراد التنظيم-

 .حتقيق العدالة وتكافؤ الفرص جلميع العاملني يف املشروع من حيث الرتقية واألجور والتدريب والتطوير-

اليت تكفل جوا مناسبا لإلنتاج وعدم تعريض العمال ألية خماطر مثل حوادث العمل توفري ظروف العمل املناسبة -
 .الصناعية وأمراض املهنة

 .اختيار أكفأ األشخاص لشغل الوظائف احلالية والقيام بإعدادهم وتدريبهم للقيام بأعماهلم على الوجه املطلوب-

شروع ومنتجاته وسياساته ولوائحه وتوصيل أرائهم إمداد العاملني بكل البيانات اليت حيتاجوهنا واخلاصة بامل-
 .واقرتاحاهتم للمسئولني قبل اختاذ قرار معني يؤثر عليهم

 .االحتفاظ بالسجالت املتعلقة بكل عامل يف املشروع بشكل موحد-

 .  رعاية العاملني وتقدمي اخلدمات االجتماعية والثقافية والعلمية هلم-

 .رهم يف حتقيق أهداف خطة التنمية االقتصادية ودفعهم لبذل أقصى جهود ممكنةتوعية العاملني مبدى أمهية دو -

 

 

                                                           
 .87ص ، 1559مصر، مركز اإلسكندرية للكتاب، ،"إدارة اإلفراد" عادل حسن، -2

 .104ص، 3111 ،عمان دار الفكر للطباعة والتوزيع، ،"إدارة الموارد البشرية،مدخل كمي"،مهدي حسن زويلف - 1
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 تسويق الموارد البشرية: المبحث الثالث

 :مفهوم تسويق الموارد البشرية: المطلب األول
يعترب تسويق املوارد البشرية أحد املفاهيم اجلديدة يف ميادين التسويق الواسعة،ويف هذا املطلب حاولنا مجع 

 :خمتلف التعاريف اليت تطرقت إىل هذا املفهوم اجلديد ونذكر منها مايلي
على إعتبار  مقاربة جديدة للعالقة يه ن العامل ورب العمل واليت تنص"يعرف تسويق املوارد البشرية على أنه 

املتعاونني والعمال كزبائن ز باملعىن األمسى للعبارة، ويتمثل األمر يف تطبيق منطق وتقنيات التسويق واإلتصال من 
 .1"أجل جذب املرتشحني، توظيفهم ،إدماجهم وبالتايل كسب والئهم

مبعرفة أكثر لسوق  يشمل جمموع التقنيات واألدوات اليت تسمح"كما يعرف تسويق املوارد البشرية على أنه 
وإلقرتاح منتجات وخدمات موارد بشرية تتماشى مع مطالب العمالء احملليني واحملتملني واليت من شأهنا أن  العمل

 .2"وإعادة البيع حتسن البيع
جمموع الطرق والوسائل اليت متلكها املؤسسة من أجل خلق، تقدمي ونشر القيم،  "ومن الباحثني من يعرفه على أنه 

  .3"قات معهم بشكل مربح للمؤسسة و للعمال  ب من عماهلا احلاليني واحملتملني ومن أجل تسيري العالبالقر 
 :خصائص تسويق الموارد البشرية  -0

 :يتميز تسويق املوارد البشرية بعدة خصائص نذكر منها 
 .تسويق املوارد البشرية عملية إجتماعية -
 .تسويق املوارد البشرية عملية إدارية -

 :وسوف حناول إبراز هذه اخلصائص يف الشكل التايل
 
 
 

 
 

                                                           
1
- Philippe liger :" Le Marketing des ressources humaines : attirer,integrer et fidéliser les salariés".Dunod 

.Paris,2007,p :09 
2
- Serge panczuk, "ressources humaines pour la première fois", éditions d’organisation, paris, 2007,p :218  

3-
 Radolphe colle," l’appropriation des outils marketing de fidélisation en GRH, Actes du congrés de 

l’AGRH", Fribourg, Suisse,2007,p :04. 
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 .خصائص تسويق الموارد البشرية (:1-1) الشكل
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 من إعداد الطالب: المرجع

ومن خالل الشكل املبني أعاله يتضح لنا أن تسويق املوارد البشرية يطبق داخل املنظمة إلدارة عملية التبادل 
فالعاملني ال تقتصر حاجاهتم على احلاجات امللموسة فقط وإمنا هناك جانب  والتفاعل بينها وبني العاملني هبا،

 .أخر من احلاجات يريدون إشباعها واملتمثلة يف األمن، اإلنتماء والصداقة
كما يعمل تسويق املوارد البشرية على تكامل خمتلف الوظائف داخل املؤسسة عن طريق التأكد من اخلربة 

ملني عن األنشطة اليت يقومون هبا وأن هذه األخرية تؤدى بالطريقة األمثل باإلضافة إىل والدراية الكافية لدى العا
 .التأكد من أن مجيع العاملني مت إعدادهم وحفزهم ألداء مهامهم على أكمل وجه وبكفاءة عالية

 أهمية تسويق الموارد البشرية: المطلب الثاني
واحملافظة على أفضل الكفاءات وحثهم على أداء وظائفهم  يهدف مفهوم تسويق املوارد البشرية إىل إستقطاب

على أكمل وجه، ووهذا من خالل تطبيق األدوات التسويقية على سوق العمل ومجهور العاملني باإلضافة إىل 
تطوير معارف كل من العميل الداخلي واخلارجي والعمل على إزالة املعوقات الوظيفية اليت تعيق الفعالية 

  .ل املؤسسةالتنظيمية داخ
 :وإنطالقا مما سبق ذكره فإن تطبيق مفهوم تسويق املوارد البشرية يف املؤسسة يتطلب اإلجابة على األسئلة التالية

 ماهي امليزة اليت تتميز هبا املؤسسة عن باقي املؤسسات األخرى؟ -
 من هم األفراد العاملني داخل املؤسسة؟ -

 خصائص تسويق الموارد البشرية

 تسويق املوارد البشرية عملية إجتماعية تسويق املوارد البشرية عملية إدارية

إدارة عملية التبادل والتفاعل بين  -

 .المؤسسة والعاملين بها

إشباع الحاجات اإلجتماعية للعمال  -

 (األمن، اإلنتماء والصداقة)

 .العمل على تكامل الوظائف داخل المؤسسة -

التأكد من خبرة ودراية العاملين عن  -

 .األنشطة الموكلة إليهم

التأكد من إعداد وحفز العاملين ألداء عملهم  -

 .بكفاءة
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 أداء األنشطة داخل املؤسسة؟ ماهي الطريقة املثلى اليت سيتم هبا -
  خطوات التطبيق تسويق الموارد البشرية: المطلب الثالث

أدركت غالبية املنظمات اخلدمية احلاجة إىل التسويق الداخلي بوصفه سالحا تنافسيا يستخدم يف االحتفاظ 
فالتسويق الداخلي . بائنبعالقات محيمة طويلة املدى مع الزبائن من خالل تقدمي اخلدمات جبودة عالية حتقيق الز 

يعد مبثابة طريقة إدارية هتدف للوصول إىل الزبائن من خالل تطوير وحتفيز أفراد املنظمة للقيام مبهامهم على أكمل 
وجه أثناء االتصال بالزبائن وتطبيق فلسفة اإلدارة واجلودة يف أداء اخلدمات من قبل مجيع أعضاء املنظمة بالطريقة 

 .ضا الزبائناليت حتقق اجلودة ور 

 :وهناك مجلة من األنشطة املرتابطة واليت تعد من مهمة لتطوير التسويق الداخلي وتنفيذه، من أمهها

 .تصميم املنظمة بالطريقة اليت تسهل عملية التوجيه حنو التسويق الداخلي -0

يت تنطبق أعباؤها مع كما جيب القيام بتوصيف الوظائف وتقوميها ألجل اختيار األفراد املالئمني لشغل الوظائف ال
 .املهارات والقدرات املتوافرة يف شاغل الوظيفة

إجراء مسح دوري لطاقم العمل للتعرف على قدراهتم وتقومي أدائهم وإمكانيتهم يف تنفيذ األعمال هبدف  -3
 ضمان إجناح سري األعمال وحتسني جودة اخلدمات الداخلية واخلارجية

درجة االتصال بالزبائن وتعد هذه املسألة ضرورية يف عملية االختيار  توزيع العاملني يف املنظمة حبسب -2
 وتصميم الربنامج التدريبية املناسبة وفقا للمهام املوكلة لكل فرد يف املنظمة

تفويض طاقم العمل وإعطاؤه احلرية الكافية يف التصرف واختاذ القرارات املناسبة من أجل تأدية أفضل  -6
 .اخلدمات للزبائن

لتقومي واملكافأة يف ضوء إسهامات العاملني وتفوقهم يف اخلدمة وفق املعايري املعتمدة، وحتتل هذه العملية أمهية ا -9
 .بالغة يف تشجيع السلوك اإلجيايب جتاه العمل

املنظمة وتعزز جودة اخلدمات  إجياد فنوات اتصال داخلية فاعلة تساهم يف تنسيق األنشطة الداخلية من -4
عل ما يقدمه كل فرد يف إطار النشاط الواسع للمنظمة، كما تسهل عملية الرتابط التنظيمي وجتعل خلية وجتاالد

 .مجيع العاملني حيصلون على املعلومات يف الوقت احملدد



 أهمية تسويق الموارد البشرية                                                                   الفصل األول   
 

 
26 

أن تكون مقاييس األداء مدروسة وفق أسس عملية لتقومي مدى إسهام كل فرد وكل قسم يف حتقيق أهداف  -0
 .املنظمة

بناء عالقات التعاون والعمل اجلماعي بني العاملني وتعزيز كفاءة االتصال الداخلي لتحسني مستوى  تشجيع -8
 .اجلودة الداخلية يف األعمال اليت يقومون هبا، زمن مث حتسني جودة اخلدمات املقدمة للزبائن

يذ براجمها يتطلب ذلك ولكي تنجز إدارة التسويق الداخلي أهدافه وحتصل املنظمات اخلدمية على إجيابيات تنف
خلق بيئة تنظيمية داخلية يستطيع من خالهلا العاملون التصرف بطريقة تنسجم مع أهداف املنظمة، كما جيب 

 :مراعاة االلتزام من قبل العاملني بتحقيق هذه األهداف من خالل

 إميان قوي من األفراد بأهداف وقيم املنظمة -0

 .تعود بالنفع على اإلدارة والعاملني فيها واملتعاملون معهارغبة العاملني يف تقييم جهود ملحوظة  -5

 .رغبة العامل القوية يف االنتماء للمنظمة -0

إن كثري من الفشل يف أعمال املنظمات بشىت أنواعها يعزى يف الكثري من األوقات إىل عدم ترسيخ ثقافة املنظمة 
ء املنظمة وإمياهنم بأهدافها وثقافتها له األثر البالغ يف لدى األفراد العاملني هبا، ولذلك فإن تعزيز الوالء لدى أعضا

تعامل األفراد العاملني عالقتهم مع زبائن املنظمة، لذا فإن أي برنامج للتسويق الداخلي هو عبارة عن عملية متثيل 
م خدمة لثقافة اخلدمة ألن برنامج تسويق اخلدمة حيكم عليه الفشل إن مل تصل املنظمة إىل ترسيخ ثقافتها لدع

 .الزبائن، فربامج التسويق الداخلي حتتاج إىل التزام قوي من اإلدارة

وثقافة املنظمة هي منط من املشاركة يف القيم واالعتقادات اليت تعطي بعدا معنويا إىل األعضاء يف املنظمة 
هلا ألهنا تالزمه يف وتزويدهم بالقواعد اخلاصة بالسلوك فلكل منظمة ثقافة خاصة هبا يستمد الفرد ثقافته من خال

 :وتساعد الثقافة القوية املنظمات يف جمالني مها. سلوكياته وتصرفاته وأعماله جتاه الزبائن

إن العاملني يصبحون أكثر قدرة على حتديد ما هو مطلوب منهم وفق آليات معينة، ما هو اإلنتاج املتوقع  -1
 منهم؟

م جزءا ال يتجزأ من قوامها مما يدفعهم حنو تنفيذ براجمها تنمي ثقافة املنظمة اإلحساس لدى العاملني بأهن -3
 .وأهدافها
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وعليه فإن املنظمات اخلدمية اليت متتلك ثقافة خدمية قوية ستؤثر إجيابيا على عالقة العاملني مع الزبائن كما أن 
 .القواعد والقيم املشرتكة بني أفراد املنظمة يؤثر إجيابا على التسويق الداخلي يف املنظمة
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 خاتمة 

مما سبق ميكن احلكم على أن أي مؤسسة تسعى خاصة يف الوقت الراهن إىل البحث عن االستقرار والدميومة يف 
حديثة خاصة حينما يتعلق األمر مبواردها البشرية أحد هذه اآلليات احلديثة  أسواقها لزاما عليها تبين طرق تسيريية

 .اليت بات يعول عنها كثريا خاصة يف الوقت الراهن

تعترب تسويق املوارد البشرية أهم اآلليات اليت بدأت املؤسسة تنظر إليها على أهنا أحد األدوات املهمة للرفع من 
التكوين والتدريب، تقييم األداء، التحفيز، وغريها من األنشطة األساسية،  أدائها معتمدة على التوظيف اجليد،

فالقاعدة تؤكد على أنّه كما املؤسسة تسعى دوما جللب واحملافظة أطول مدة ممكنة على زبائنها فهي مطالبة كذلك 
األكيد الرفع من بالسعي احلثيث والتوجه حنو أفرادها سواء موظفني أو عّمال وهذا ضمانا لرفع معنوياهتم وب

 .أداءهم وحتقيق االنتماء الوظيفي وبالتايل توجيه جهودهم وطاقاهتم حنو حتقيق أهدافهم وأهداف املؤسسة
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 مقدمة

و لكن إحساس املؤسسة الشديد و إمياهنا بأن  مل يكن تبين فكرة تسويق املوارد البشرية فكرة نابعة من العدم،
زمن االحتفاظ بالزبون قد وىل و أنه عليها إذا ما أرادت أن تكتسب الزيادة و حتقق التفوق التنافسي خاصة يف 
سوق ال يرحم و ال يعرتف بالضعيف عليها أوال إعادة النظر و بصورة جذرية يف أفرادها، فهي كلما تقربت 

لتقرب من زبائنها، فالفرد قادر على خلق املعجزات إذا ما أحس بالرضا و االنتماء إىل منهم إمنا تستطيع ا
مؤسسته و لن حيس بذلك إال إذا التفتت املؤسسة إليه و جعلته يف قلب إسرتاتيجيتها العامة، و عليه حاولنا 

بنك التنمية احمللية، و هذا من خالل هذه الدراسة معرفة واقع تسويق املوارد البشرية يف مؤسسة عمومية جزائرية 
 .عن طريق قياس رضا أفراد البنك، و قياس كذلك رضا الزبائن عن البنك
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 دراسة بنك التنمية المحلية: المبحث األول

 بطاقة شاملة حول بنك التنمية المحلية: المطلب األول

 LDBتعريف بنك التنمية احمللية -1

هو أحدث البنوك يف اجلزائر، و انبثق من القرض الشعيب اجلزائري و قد تأسس  LDBبنك التنمية احمللية 
برأس مال قدره سبعة ماليني دينار جزائري، مقره الرئيسي  68/84/1305املؤرخ يف  05/105مبوجب املرسوم رقم 
 .سطاوايل والية تيبازة

و يعترب بنك الودائع يقوم بكل  هو بنك ملك الدولة خاضع للقانون التجاري و يتوىل العمليات املألوفة
عمليات حلسابات جارية، توفري، قروض،   صفقات، و خدمات متفرقة، يقوم بتقدمي قروض قصرية ومتوسطة 
و طويلة لكل القطاعات االقتصادية باستثناء القطاع الفالحي حيث يوجد بنك خاص هلذا القطاع وهو بنك 

LDDB. 

 :و اختصار وظائفه فيما يلي

 لعمليات املألوفةالقيام با*

 متويل االستثمار اإلنتاجي املخططة يف طرق اجلماعات احمللية*

 متويل عمليات الرهن*

 متويل عمليات االسترياد و التصدير*

 متويل القروض العقارية*

وكالة موزعة على  140يعترب بنك التنمية احمللية من أكثر الشبكات البنكية على الصعيد الوطين إذ حيتوي على 
 .إطارات℅  63شخصا منهم  3386مديرية جهوية و يشغل أكثر من  15

دج مما ميكنه من القيام بالعمليات الثالث املذكورة  BDL   888 888 388 16يبلغ رأس مال  االجتماعي ل
 .أعاله
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  المحليةالهيكل التنظيمي الوطني لبنك التنمية : المطلب الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس مدير عام

PDG 

 المراقبة

لمفتشية العامةا  

DIG 
ملحق بالمديرية 

 العامة
 مستشار

مشروع تابع 

 رئيس مدير عام
مديرية الشؤون 

القانونية و 

 المنازعات

 سكريتاريا

قسم االستغالل و 

 التنشيط التجاري

قسم التسيير الوسائل و 

 الموارد البشرية

قسم التنظيم و 

األنظمة اإلعالمية 

ISOD 

قسم التعهدات و 

 العالقات الخارجية

تمويل  مديرية

 القروض و السكن

مديرية القروض 

الموجهة و الصناعة 

و الخدمات   

مديرية العالقات 

الخارجية و التجارة 

 الخارجية

مديرية اإلعالم 

 اآللي

مديرية التنظيم و 

 المراقبة التسيير

مديرية المحاسبة 

ICDالعامة   

مديرية تطور اإلعالم 

IIDDاآللي و النقد   

 المفتشية الجهوية

مديرية شبكة 

IRDاالستغالل   

مديرية األسواق و 

 رؤوس األموال

مديرية مراقبة 

التعهدات و تسديد 

IDECالديون  

مديرية مجمع 

 االستغالل

 وكاالت

 مديرية وسائل العتاد

مديرية الموارد 

 البشرية

 مديرية التكوين

مديرية حماية التراث 

األرشيف و تسيير  
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 تعريف بنك التنمية المحلية الجهوي  والية مستغانم: المطلب الثالث

بن "و كان يشمل أنذاك وكالة رمسية مبستغامن  1305جويلية  81أنشأ بنك التنمية احمللية ملدينة مستغامن  يف 
 .و أيضا وكالة غليزان، تيارت، واد أرهيو، ماز ونة و سيدي علي" سليمان

مراكز جديدة لفوج االستغالل مبستغامن وكالة الدهرة و عدة  12/11/1330برز هذا التقدم يف الشبكة  بفتح يف 
ية سنة واليات إىل هنا 86وكالة مقسمة على  11وكاالت أخرى بعني تادلس، قصر الساللة، و زمورة ما ميثل 

2886. 

تعاىل عدد العمال  2886ممارستها على كل الزبائن و أعضاء البنك التوسع يف حميط واسع و أمن يف هناية سنة 
إطار و قد استفادوا من تكوينات خمتلفة متوجهة بشهادات بنكية متعددة ℅ 42شخص منهم  102إىل 

 .كذلك التكوينات خمصصة للعمال اجلدد LB ،DED ،SBEDالدرجات 

و يف إطار هذه األولوية املخصصة للتكوين، متكن فوج مستغامن لالستغالل من حتقيق جهد خاص و ذلك من 
 .املراقبة و القروض/ الصندوق، حمفظة األوراق املالية: أجل إعادة تأهيل املوظفني يف ختصصات عدة منها

 :و فيما يلي خمطط مديرية جممع االستغالل
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 مديرية مجمع االستغاللمخطط (: 1-2)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثيقة داخلية للبنك: المصدر

 

Comité de crédit مدير مجمع االستغالل 

 سكرتاريا المديرية

1er degré قسم المراقبة  قسم الشؤون اإلدارية  

الميزانية-يةنالقانو  

قسم العروض و التنشيط 

 التجاري

المراقبة و  مصلحة مصلحة الشؤون القانونية مصلحة دراسة القروض

 المحاسبة

1er degré خلية المراقبة   مصلحة األسهم التجارية مصلحة تسيير المستخدمين 

 مصلحة األمانة و التعهدات مصلحة إدارة و الوسائل
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 دراسة لواقع المورد البشري ببنك التنمية المحلية  :المبحث الثاني

 دراسة في مصالح بنك التنمية المحلية :المطلب األول 

 :اهليكل التنظيمي ملديرية املوارد البشرية 

 (الفروع)حامل لنشأة الشعب  2881/81/82ل  2881/881املرجع 

 DRMMBDحامل لتنظيم  2881/81/82ل /2881/884

 DRMMBDحامل الشكل العام لتنظيم  2881/82/10ل  2881/822

 املنشور الثاين يوضح املهام ملديرية املوارد البشرية 

 :املهام -1

 .مديرية املوارد البشرية ذات مهمة منح البنك املوارد البشرية املطلوبة لنشاطها -1

 تؤمن التوظيف والتسيري دوران األجور واخلدمات االجتماعية وكذا املراقبة  -3

 .وتتابع املسار املهين جملموع املوظفني البنكتؤمن -2

تسهر بتعاون مع املديرية التكوين على مستوى الكفاءات والتطور للعمل مع النشاط االقتصادي  -6
 .واالجتماعي

 .تؤمن التوجيه للموظفني وذلك عن طريق تسيري مسارهم املهين وحتسني مردود املوظفني املوجودين -9

 .تسريية للموارد البشرية اجلارية وتسهر على التسيري احلسن يف إطار تأدييبتراعي املتطلبات ال -4

 .تؤمن وتضع يف ميدان الوسائل تسري العاملني -0

 هتتم وتسري يف اجلانب القانوين على كل املنازعات بني العمال البنك  -8

 .             DD R  BDوذلك مع  
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 .جمموع العمال يف البنك،وترفع من مردودهم ترفع بصفة الكفنة  -5

 .تسهر على تطبيق النظام الداخلي للبنك وتقرتح مالئمته مع اإلطار التنظيمي  -11

 .هتتم بدراسة ورد على كل الشكاوى وتساؤالت العمال يف خيال وضعيتهم املهنية واالجتماعية -11

 .بنكتسيري االتفاقيات اجلماعية وتوظيف وظائف العمال ال-13

 .توضح السياسة االستخدامية وتؤمن اتصال فعال بني خمتلف العمال يف البنك -12

تنشط وتراقب النشاطات من اجل تسيري املوارد البشرية وذلك إلعطاء اجل مقابل التوصيف املتبع  -16
 .للوظائف

 :   العالقات -3

قسم تسري الوسائل املادية واملوارد البشرية  مديرية إدارة املوارد البشرية هي هيئة مركزية املوضوع حتت السلطة
 .تعتين بالعالقات الوظيفية مع خمتلف هيئات البنك وشركاء االجتماعية

 .حتدد ملديرية التكوين احلاجات التكوينية-

 :     مسامهات املدير -2

 .مدير املوارد البشرية هو املسئول األول يف السلم اإلداري يف التنظيم

 .قسم تسري الوسائل املادية واملوارد البشريةهو تابع إداري ل-

 هو املسئول على تسري املوارد البشرية يف إطار امليزانية السنوية -

 .يسهر على حتقيق التعاون والربط مع الشريك االجتماعي وذلك فيما يتعلق بتقدميات االجتماعية -

 .هو املسئول أمام املديرية العامة يف حتقيق املخطط السنوي  -
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   استمارة خاصة بزبائن البنك: المطلب الثاني 

 انتظامية الزبون: (1-2)الجدول 

 اإلجابة العدد النسبة

 نعم 13 %188
 ال 88 %88
 المجموع 13 %188

 :التعليق

 .٪188كل الزبائن الذين مت استقصاؤهم زبائن منتظمني لبنك التنمية احمللية ،وهذا ما عكسته نسبة 

 .أقدمية الزبون مع بنك التنمية المحلية  :(2-2)الجدول 

 اإلجابة العدد النسبة
 اقل من سنة 11 11٪

 ما بني ثالث ومخس سنوات 10 20.02٪
 أكثر من مخس سنوات 11 22.52٪
 المجموع 02 011٪

:التعليق    

ذوي أقدمية ما  ٪46.35نستنتج من اجلدول أعاله أن أغلبية زبائن بنك التنمية احمللية والذين بلغت نسبتهم 
بني ثالث سنوات ومخس سنوات،ويف حني الزبائن ذوي اقدمية أكثر من مخس سنوات بلغت نسبتهم 

53.25٪. 
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 وقوع اختيار الزبائن على هذا البنك :(3-2)الجدول 

 اإلجابة العدد النسبة
 لتنوع اخلدمات 12 00.52٪

 سرعة التقدمي 12 52٪
 كفاءة موظفيه 12 00.52٪
 شعوركم باألمان 15 05.2٪
 المجموع 02 011٪

 :التعليق 

نستنتج من اجلدول أعاله أن اغلب الزبائن الذين وقع اختيارهم على بنك التنمية احمللية لتنوع اخلدمات والذي 
أما النسب املتبقية .، والذي يعادل نسبة الزبائن الذين اختاروا هذا البنك لكفاءة موظفيه ٪61.25بلغ نسبتهم 

 .٪12.5وشعورهم باألمان ٪،25ختيار زبائن البنك تتمثل يف سرعة التقدمي واليت تكون نسبتها ال

 مستوى نوعية الخدمات المقدمة في هذا البنك: (4-2)الجدول 

 النسبة العدد اإلجابة
 ٪52 12 جودة عالية

 ٪20.02 00 جودة مقبولة

 ٪2.52 10 دون جودة

 ٪011 02 المجموع

 :التعليق 

نستنتج من خالل النتائج املسجلة يف اجلدول اعاله ان نوعية اخلدمات املقدمة يف هذا البنك ذات جودة 
،فيما صرح البعض ان اجلودة عالية حيث وصلت  ٪30.35عالية،حيث وصلت النسبة اليت تشري اىل ذلك اىل 

 .هي دون جودة ٪3.25والنسبة املتبقية ٪25النسبة اىل 

 



 ية تسويق الموارد البشرية في بنك التنمية المحليةدراسة واقع أهمية عمل                 الثاني    الفصل
 

 
39 

 الموظفين الذين يتعاملون مع الزبائنتقييم  :(5-2)الجدول

 النسبة العدد اإلجابة
 ٪20.02 00 يستقبلون حبفاوة

 ٪00.02 10 مهملون

 ٪05.21 15 غري مبالون

 ٪011 02 المجموع

 :التعليق 

وهي ٪ 30.35حيث بلغت نسبة االستقبال حبفاوة .نالحظ أن املوظفني يتعاملون مع الزبائن بشكل مرضي
مهملون  ٪10.25) ،٪61.25يف حني نسبة املوظفون املهملون وغري املبالني معا وصلت إىل نسبة عالية ،

 (.غري مبالني ٪12.5و

 تقييم نوعية الخدمات في بنك التنمية المحلية مقارنة مع البنوك األخرى :(6-2)الجدول 

 النسبة العدد اإلجابة
 ٪00.21 12 نفس املستوى

 ٪00.2 12 ذات مستوى أحسن

 ٪2.52 10 ضعيف مستوى

 ٪00.02 10 دون إجابة

 ٪011 02 المجموع

 :التعليق 

من خالل النسب املسجلة يف اجلدول نالحظ أن نوعية اخلدمات يف بنك التنمية احمللية مقارنة بالبنوك ،فذات 
تشري إىل  ٪3.25،أما نسبة ٪ 63.5مستوى أحسن أو نفس املستوى وهي اعلي نسبة حيث وصلت إىل 

 .٪10.35املستوى األضعف وهي نسبة قليلة، فيما امنع البعض عن اإلجابة بنسبة تقدر ب 
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 هل تجدون صعوبات أتناء التعامل مع البنك: (7-2)الجدول 

 النسبة العدد اإلجابة
 ٪00.02 10 نعم

 ٪00.52 00 ال

 ٪011 02 المجموع

 :التعليق 

أن النسبة العالية تشري إىل عدم وجود صعوبات أثناء التعامل مع بنك التنمية احمللية وقد وصلت النسبة  نالحظ
وهي نسبة  ٪10.35،وقد وصلت نسبة الزبائن الذين جيدون صعوبات أثناء التعامل مع البنك إىل  01.25إىل 

 .غري مرتفعة

 .ت الزبونهل يستجيب بنك التنمية المحلية النتظارا :(8-2)الجدول 

 النسبة العدد اإلجابة
 ٪20.02 00 نعم

 ٪00.52 12 ال

 ٪011 02 المجموع

 :التعليق 

نستنتج من النسب املوجودة يف اجلدول أن بنك التنمية احمللية يستجيب النتظارات الزبون ألنه ميثل النسبة 
 .٪ 61.25،وقد بلغت نسبة  ال  ٪30.35العالية يف اجلدول واليت وصلت إىل 

 

 

 

 



 ية تسويق الموارد البشرية في بنك التنمية المحليةدراسة واقع أهمية عمل                 الثاني    الفصل
 

 
41 

 هل تعاملتم مع بنك أخر من قبل :(9-2)الجدول 

 النسبة العدد اإلجابة
 ٪00.52 12 نعم

 ٪20.02 00 ال

 ٪011 02 المجموع

 :التعليق 

فقد وصلت نسبتهم إىل .مالحظ أن معظم زبائن بنك التنمية احمللية مل يتعاملوا مع بنك أخر من قبل 
 .٪61.25وقد بلغت  نسبة الزبائن الذين تعاملوا مع بنوك أخرى غري بنك التنمية احمللية ، 30.35٪

 . هل تفكرون في تغيير التعامل مع البنك: (11-2)الجدول 

 النسبة العدد اإلجابة
 ٪00.52 12 نعم

 ٪20.02 00 ال

 ٪011 02 المجموع

 :التعليق 

أن أغلبية زبائن بنك التنمية احمللية ال يفكرون يف تغيري التعامل مع البنك فقد وصلت نسبتهم إىل  نالحظ
 .٪61.25،أما الزبائن الدين يفكرون يف تغيري التعامل مع البنك مثلوا نسبة قليلة وهي  30.35٪
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 تقييم تعامل الموظفين مع زبائن بنك المحلية:  (11-2)الجدول 

 النسبة العدد اإلجابة
 ٪43.75 10 دائما

 ٪22.52 11 أحيانا

 ٪00 10 أبدا

 ٪011 02 المجموع

 :التعليق 

نستنج من النسب املوجودة يف اجلدول أن تعامل مقدمو اخلدمات مع الزبون مثلته أحيانا بأكرب نسبة وهي 
 ٪88و أبدا ٪ 46.35:بينما النسب املتبقية فيما يلي .53.25٪

 .هل مقدمو الخدمات على مستوى البنك يأخذون الشكاوي بعين االعتبار  : (12-2)الجدول 

 النسبة العدد اإلجابة
 ٪52 12 دائما

 ٪22.52 11 أحيانا

 ٪00.02 00 أبدا

 ٪011 02 المجموع

 :التعليق 

نالحظ خالل النسب املوجودة يف اجلدول أعاله أن موظفي البنك ال يأخذون شكاوي الزبون بعني االعتبار  
،  ٪25، يف حني تأخذ شكاوي الزبون بعني االعتبار دائما بنسبة ٪ 53.25إال أحيانا وقد بلغت نسبة ذلك 

 .٪10.35فقد بلغت ( أبدا)أما نسبة عدم أخذ الشكاوي بعني االعتبار 
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 الوسيلة المستعملة لتقديم شكوى لبنك التنمية المحلية: (13-2)لجدول ا

 النسبة العدد اإلجابة
 ٪21 10 مباشرة مع مقدمي اخلدمات

 ٪21 10 االتصال مبصلحة الزبائن

 ٪00 10 عرب موقع البنك االلكرتوين

 ٪011 02 المجموع

 :التعليق 

نستنتج أن أكثر الوسائل املستعملة لتقدمي شكوى لبنك التنمية احمللية تكون مباشرة مع مقدمي اخلدمات 
أما عرب موقع ٪،58، كما تعادهلا نسبة وسيلة االتصال مبصلحة الزبائن ونسبتها  ٪58،واليت وصلت نسبتها إىل 

 .(٪88)البنك االلكرتوين تنعدم متاما أي 

 ع هذا النوع من القناةسبب تتب :(14-2)الجدول 

 النسبة العدد اإلجابة
 ٪21 10 للسرعة

 ٪00.02 10 جلودة الرد

 ٪00.52 20 سهولة االستعمال

 ٪11 11 للكلفة

 ٪011 02 المجموع

 :التعليق 

نستنتج من النسب املوضحة على اجلدول أن اغلب الزبائن تتبعوا هذا النوع من القناة للسرعة واليت وصلت 
أما النسب املتبقية هي جلودة ٪،61.25كما تتبع هذا النوع لسهولة االستعمال ونسبتها هي ٪،58نسبتها إىل 

 .٪88يف حني تنعدم نسبة الكلفة متاما  ٪10.35الرد وتكون نسبتها 
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 االستفادة من االمتيازات من طرف بنك التنمية المحلية: (15-2)الجدول 

 النسبة العدد اإلجابة
 ٪00.21 12 نعم

 ٪25.21 01 ال

 ٪011 02 المجموع

 :التعليق 

نستنتج أن معظم زبائن بنك التنمية احمللية ال يستفيدون من امتيازات املقدمة من طرف البنك ،حيث تراوحت 
 .٪63.58أما النسبة الباقية وهي للزبائن  الدين استفادوا من امتيازاته وصلت  إىل ٪،32.58نسبتهم  إىل 

 اتصال البنك بالزبائن :(16-2)الجدول 

 النسبة العدد اإلجابة
 ٪2.52 10 نعم

 ٪10.02 02 ال

 ٪011 02 المجموع

 :التعليق 

إال أن نسبة قليلة اليت ٪،  36.35ومتثلت نسبتهم يف :نالحظ أن اغلب زبائن بنك التنمية احمللية مل يتصل هبم 
 .٪3.52مت االتصال هبا من طرف البنك عن طريق اهلاتف وهي 
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الطرق التي يتعرف بها زبائن بنك التنمية المحلية على الخدمات واالمتيازات  :(17-2)الجدول 
 .المقترحة

 النسبة العدد اإلجابة
 ٪22.52 09 عن طريق األصدقاء

 ٪2.52 01 طريق اإلشهار يف التلفازعن 

 ٪11 00 عن طريق اإلشهار يف الراديو

 ٪00.02 10 اجلرائد واجملالت عن طريق اإلشهار يف

 ٪05.21 15 عن طريق اإلشهار عرب امللصقات

 les panneaux 10 2.52٪عن طريق اإلشهار عرب 

 ٪011 02 المجموع

 :التعليق 

نستنتج أن اغلب الزبائن مت تعارفهم على اخلدمات واالمتيازات اجلديدة املقرتحة من طرف البنك عن طريق 
،بينما مت تعارف البعض على اخلدمات عن طريق اإلشهار يف اجلرائد واجملالت  ٪53.25األصدقاء متثل نسبتهم 

وعن ٪،12.5،يف حني البقية مت تعارفهم على االمتيازات عن طريق اإلشهار بامللصقات بنسبة ٪10.35ونسبتهم 
وانعدم متاما ٪،3.25بنسبة  les panneauxوأيضا عن طريق  اإلشهار عرب ٪،3.25طريق اإلشهار بالتلفاز بنسبة 

 .٪88التعارف عن طريق اإلشهار يف الراديو ومتثل نسبته 

 الزبائن من طرف بنك التنمية المحلية استقصاء(: 18-2)الجدول 

 النسبة العدد اإلجابة
 ٪2.52 10 نعم

 ٪10.02 02 ال

 ٪011 02 المجموع
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 :التعليق

يف حني مت استقصاء  ٪،36نالحظ أن اغلب الزبائن مل يتم استقصائهم من طرف البنك ومتثلت نسبتهم يف 
 .٪3.25نسبة قليلة جدا وصلت إىل 

 جنس زبائن بنك التنمية المحلية :(19-2)الجدول 

 النسبة العدد اإلجابة
 ٪00.52 00 ذكور

 ٪00.02 10 إناث

 ٪011 02 المجموع

 :التعليق 

 .٪01.25نالحظ أن النسبة العالية من جنس الزبائن معظمها ذكور حيث بلغت نسبتهم 

 سن زبائن بنك التنمية المحلية :(21-2)الجدول 

 النسبة العدد اإلجابة
25-65 10 20.02٪ 

65-45 12 00.21٪ 

45-55 15 05.21٪ 

 ٪2.52 10 سنة 55اكرب من 

 ٪011 02 المجموع

 :التعليق 

سنة  45-65فكانت للزبائن الذين ينتمون للشرحية  العمرية ما بني  ٪63.58 ثاين نسبة فإن من خالل نتائج 
كانت لذوي الشرحية ٪3.25سنة ،وأخريا اقل نسبة  55-45فتم تسجيلها للفئة العمرية  ٪12.58،أما نسبة 

 .سنة 55العمرية أكثر من 
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 المستوى التعليمي لزبائن بنك التنمية المحلية :(21-2)الجدول 

 النسبة العدد اإلجابة
 ٪11 11 ابتدائي

 ٪11 11 أساسي-متوسط

 ٪00.02 10 ثانوي

 ٪00.52 00 جامعي

 ٪011 02 المجموع

من خالل النسب املسجلة يف اجلدول نالحظ أن املستوى التعليمي لزبائن بنك التنمية احمللية من  :التعليق 
يف حني بلغت نسبة ٪،01.25الثانوية فما فوق ،وقد كان املستوى اجلامعي اعلي نسبة حيث وصلت إىل 

 (.االبتدائي واألساسي)وانعدمت نسبة املستويات األخرى ٪، 10.35املستوى الثانوي 

 وظائف زبائن بنك التنمية المحلية (:22-2)دول الج

 النسبة العدد اإلجابة
 ٪05.21 15 خاص

 ٪2.52 10 مسري

 ٪05.21 15 مقاول

 ٪2.52 10 رئيس دائرة يف شركة

 ٪05.21 15 مهندس

 ٪2.52 10 بيطري

 ٪2.52 10 أستاذ جامعي

 ٪2.52 10 أستاذ ثانوي

 ٪2.52 10 حماسب

 ٪2.52 10 معلمة

 ٪2.52 10 طبيبة
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 ٪2.52 10 حمامية

 ٪2.52 10 صيديل

 ٪011 02 المجموع

 :التعليق 

نالحظ يف اجلدول أعاله أن وظائف زبائن بنك التنمية احمللية ختتلف من وظيفة ألخرى كما جند نسبة اخلواص 
 ٪3.25حني بلغت الوظائف اآلخرة نسبة  كما تعادهلا نسبة املهندسني واملقاولني، يف٪، 12.58فيه وصلت إىل 

 (.مسري، رئيس دائرة يف شركة، بيطري، أستاذ جامعي، أستاذ ثانوي، حماسب، معلمة، طبيبة، حمامية، صيديل)

 االستنتاج العام الخاص بالدراسة : المبحث الثالث

 البنك  وظفيمباستنتاج الدراسة الخاصة  :المطلب األول

سنة ،يتمتعون مبستوى تعليمي  58سنة و 48أغلبية موظفو البنك من فئة الذكور يرتاوح متوسط عمرهم ما بني 
 .عايل على العموم ،ما بعد بعض األفراد القالئل

 أغلبية األفراد موظفون ولكن نسبة اقل رؤساء األقسام

 يتمتع هؤالء املوظفون خربة كبرية أكثر من مخس سنوات -

 ك دائما أفراده يف أهدافه وأولوياتهيشرتك البن -

يتمتع املوظفون بدرجة   حرية عالية يف وظائفهم، كما حيصلون دائما على املعلومات الكافية للقيام  -
 .باعتماهلم على أحسن وجه

حيسن الرؤساء ومسئولو األقسام مع مرؤوسيهم حيصل أحيانا فقط  أفراد البنك مكافئات و التحفيزات  -
 .اهتم وأدائهم الفعالمقابل جمهود

يتعاون أقسام البنك أحيانا فيما بينهم للعمل أكثر، كما أن مناخ وبيئة العمل الداخلية تشجع أحيانا على  -
 .األداء الفعال ،يتلقى هؤالء األفراد أحيانا تدريبا أو تكوينا للتعامل اجليد مع الزبائن
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بنك  أحيانا بزبائنه  كما يقوم أحيانا مبتابعة فقدان يأخذ البنك الزبون دائما ضمن إسرتاتيجية ، يتصل ال -
 .زبائنه

، لكنه ال يتوفر البنك أبدا عن هذه القاعة اخلاصة (BDL)يقوم البنك أحيانا مبقياس رضا الزبائن  -
 .باملنافسني

 .ال يتوقع البنك فقدان للزبائن ،وال يعمل وال خيلط على اسرتجاع الزبائن املتسربني -

 استنتاج الدراسة الخاصة بزبائن البنك  :يالمطلب الثان

البنك لتنوع خدماته  التعامل منعه خيتار عادة الزبائنكل الزبائن منتظمني يف تعاملهم مع البنك واغلبهم قدمي 
 .وكفاءة موظفيه على العموم يقوم البنك خدمات ذات جودة مقبولة

 .حيسن املوظفني عملية االستقبال-

 .تعترب نوعية اخلدمات اليت يقدمها البنك باملقارنة   بالبنوك األخرى خدمات أحسن -

 .على العموم ال يواجه الزبائن صعوبات يف تعاملهم مع بنكهم -

 .يعمل البنك جمهودات جبارة لالستجابة النتظارات وتطلعات زبائنه-

 .مطلقا يف تغيري التعامل مع بنكهم   زبائن بنك التنمية احمللية ،زبائننا  أوفياء له وال يفكرون -

 .يأخذ أحيانا مقدمو اخلدمات على مستوى البنك شكاوي زبائنهم بعني االعتبار  -

آو يتصلون مبصلحة الزبائن للتعبري  (front office)يتصل زبائن البنك مباشرة مع مقدمي اخلدمات األمامية 
 .االتصال وتقدمي شكاويهم، وهذا يعود بالدرجة األوىل  لسرعة 

على العموم ال يستفيد كل زبائن البنك من االمتيازات اليت يقدمها ،ال تتبع البنك سياسة اتصال فعالة 
 .لالتصال بزبائنه ،يعترب األصدقاء طريقا سهال للتعرف على بنك التنمية احمللية

سنة  25ط أعمارهم ما بني ال يقوم البنك باستقصاء زبائنه، أكثرية زبائن بنك التنمية احمللية ذكورا، متوس-
 .سنة دوي مستوى جامعي يشغلون مناصب متعددة، لكن اغلبها مناصب خاصة، املقاولة ومهندس 65و
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 المتوصل إليها النتائج: المطلب الثالث

احلقيقة أن معظم املؤسسات يف الدول النامية ما زالت تعاين من مشاكل كثرية ،ولكن خاصة فيما يتعلق منها 
لوالية مستغامن ،إحدى هذه العينات اليت مازالت  BDLباجلانب التنظيمي و التسريي، وبنك التنمية احمللية 

املعوقات األساسية لتطور هذه املؤسسات  تتخبط يف بقايا االشرتاكية ،فمركزية القرارات ما زالت متثل احد
فرغم أن فكرة تسويق املوارد البشرية قد رفته املؤسسات األجنبية مند مطلع السبعينات و ظهور التسويق 
بالعالقات  فان مؤسساتنا مازالت تسري بالطرق التايلورية أو الفوردية آو حىت أقدم من ذلك،فالفرد يف املؤسسة 

لتنمية احمللية خاصة ،مازالت ينظر إليه جمرد عامل من عوامل اإلنتاج ،وهذا رغم اجلزائري عامة وبنك ا
اجملهودات  اليت قطعها البنك ،إال انه مازال بعيدا على تبين هذه التقنيات احلديثة يف إدارة املؤسسات وإدارة 

 .املوارد البشرية باخلصوص
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 خاتمة 

تسويق املوارد البشرية مؤشرا أساسيا يف تأسيس قاعدة متينة ميكن لقد أثبتت دراستنا جدواها،وهذا كون 
للمؤسسة االعتماد عليها يف خلق التفوق التنافسي ،فكما أن املؤسسة دائما تسعى جللب واالحتفاظ بزبائنها 

ظيم، ملاذا ال هتتم املؤسسة بأفرادها ؟ مهما اختلف تواجدهم يف التن:وزبائن منافسيها فمن هنا يثار التساؤل 
هم الدين يقومون بإنتاج ( موظفون ،إطارات، وعمال )بقدر اهتمامها بزبائنها ، واحلقيقة أن هؤالء األفراد 

 . مجيع املنتوجات  اليت تليب رغبات واحتياجات الزبائن أو خدامات حيتاجها الزبون

يعترب تسويق املوارد البشرية من أهم احملاور اليت جلبت الكثري من املفكرين والعملني ،فمنذ أن ظهر التسويق 
،واملؤسسة تبحث عن آليات االحتفاظ ورفع مستوى وفاء زبائنها (1338)بالعالقات يف السنوات السبعينات 

 .وأفرادها

ننا تقدمي جمموعة من التوصيات اليت نرى بأهنا قد من خالل ما توصلنا إليه يف هذه الدراسة من نتائج ميك
 :تكون مناسبة لتعزيز مستويات األداء يف املؤسسات وتطوير أعماهلا وحتسني جودة منتجاهتا وخدماهتا

نوصي بضرورة أن يعمل البنك مبزيد من اجلهود  باجتاه تلبية حاجات موظفيه وكسب رضاهم ،لضمان  -1
 .دون تفكريهم  باالنتقال إىل بنوك أخرى استمرارهم يف العمل والعدول 

نوصي بان  تعمل البنوك على إتباع أساليب العلمية يف عملية اختيار األفراد  لشغل الوظائف  الشاغرة  -3
فيها واختيار  اإلطارات الشابة  القادرة على تطوير واستخدام تقنيات بنكية واخلدمية احلديثة ومواكبة التطور 

 .على املستوى العاملييف العمل  البنكي 

إدراكا ألمهية العنصر البشري يف تقدمي وجتديد اخلدمات فإننا نوصي بضرورة االهتمام بالتدريب الشامل  -2
يف كافة املستويات الوظيفية واالهتمام بالتدريب املتصل بالتطور  التكنولوجي يف جمال العمل البنكي وإتباع 

بشكل دوري ومستمر ،تركز على تزويد  العاملني باملعارف ومهارات  إسرتاجتية تدريبية وتطويرية ل لعاملني
االتصال واملهارات التقنية وكذلك كيفية التفاوض وتعزيز العالقات  بالزبائن لتأدية أعماهلم وحتسني جودة 

 .اخلدمات البنكية املقدمة
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من قبل العاملني  عند ممارسة  ضرورة االهتمام من قبل إدارات البنوك باجتاه دعم فرص اإلبداع واالبتكار -6
 .مهامهم الوظيفية ذات العالقة مبشاكل الزبائن نظرا ملا  هلذه العملية اثر بالغ واجيايب  على جودة اخلدمة

التأكيد على تعزيز مبدأ العمل اجلماعي والعمل بروح الفريق الواحد ،واالبتعاد عن األعمال الفردية   -9
 .للعاملني  لضمان جناح برامج التسويق الداخلي

ضرورة تركيز على احتياجات الزبائن وتوسيع نطاق اخلدمات  البنكية املقدمة ،للتوافق مع متطلباهتم وكذا -4
مات والتكنولوجيا ملواكبة التطور يف العمل البنكي ،األمر الذي يساعد على تطوير حتديث أنظمة املعلو 

 .الصناعة البنكية وحتسني جودة اخلدمات وتعزيز القدرات التنافسية هلده البنوك 

نوصي بان تعمل البنوك على إيصال قدر كبري من املعلومات التسويقية إىل عامليها كي يصبحوا قادرين  -0
 .دمات البنكية من خالل عملية الرتويج املباشر واملسبق للخدمات املقدمة من قبل البنوكعلى بيع اخل

يعد االهتمام  بالدليل املادي واجلوانب امللموسة من أهم أبعاد اجلودة ،ومن هنا نوصي بضرورة االهتمام    -8
ى الزبائن عن مركز البنك وموقعه باملظهر اجليد واألناقة والتقيد  بالزى املوحد والذي يعكس صورة اجيابية لد

 .وجودة اخلدمات املقدمة من قبله

اليت هلا دور فعال يف تطوير (TQM)نوصي البنوك  باالجتاه حنو تطبيق برامج إدارة اجلودة الشاملة  -5
 .اخلدمات البنكية وحتسني جودهتا ، كما تعد نقطة مهمة يف سبيل نيل رضا الزبائن

ملسوحات الدورية املستمرة عن الزبائن للتعرف على اخلدمات اليت يرغبون فيها نوصي البنوك  بإجراء ا -11
،قياس مستوى رضاهم عن اخلدمات املقدمة من قبل البنوك  بغية العمل على حتسني مستوى جودة اخلدمات 

 .وزيادة درجات الرضا لدى الزبائن عنها.
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 الخاتمة العامة

إن اختيار موضوع الوظائف الفنية أو املهام األساسية إلدارة املوارد البشرية يعترب موضوعا غاية يف األمهية 

خاصة و اجلزائر تنتقل من التوجه االشرتاكي إىل اقتصاد  السوق الذي بدأ يفرض مبادئ و شروطا جديدة، ولعل 

 .من املنافسة الشديدة أمهها قدرة املؤسسة أن تتنافس يف سوق بدأ يعرف مؤخرا نوعا

إن املوارد املتاحة أمام املؤسسة سواء منها املالية أو املادية و خاصة البشرية أصبح لزاما عليها االهتمام هبا 

 .وتنظيمها قدر املستطاع لضمان البقاء و االستمرار يف هذا احمليط

اختياره بعناية كون هذه املؤسسة تعترب  مل يكن وليد الصدفة بل مت (BDL)بنك التنمية احمللية إن اختيار مؤسسة 

من أهم املؤسسات اإلسرتاتيجية على مستوى الوالية و اجلزائر ككل، و كون موردها البشري يعترب احملرك األساسي 

 .الذي بدأ يعول عليه كثريا يف حتسني خدمات امليناء

إن االهتمام بالوظائف الفنية لوظيفة املوارد البشرية يف مؤسسة أعطانا فرصة كبرية للتعرف على أهم هذه الوظائف 

 :منها و اليت يف احلقيقة استنتجنا أن هذه املؤسسة هتتم هبا نوعا ما، فمثال التوظيف يعتمد على معايري عديدة

وظيفة االستقطاب حاضرة بقوة يف هذه املؤسسة، ختطيط ة، املكتسب الشهادة، اخلربة، املؤهل العلمي و املعارف

 .املوارد البشرية تعترب هذه املؤسسة عملية ضرورية، تصميم الوظائف و حتليلها غاية يف األمهية بالنسبة هلا كذلك

د إدارة تعتمد املؤسسة كذلك على منوذج حتفيزي لدفع األفراد لبذل املزيد من اجملهودات، سياسة التكوين أداة تعتم

عليها لتطوير قدرات، مهارات، سلوكيات، معارف األفراد، إن تسيري املسار الوظيفي ضرورة ال مفر منها يف  البنك

 .ملا له آثار اجيابية على األفرادالبنك 
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 .كما سجلنا بعض النقائص كعدم منح الفرد حرية اإلبداع بل العملية تعتمد على اإلطارات العليا فقط

احلكم على أن إدارة مؤسسة تعترب من اإلدارات اليت بدأت بالفرد و تعتربه موردا اسرتاتيجيا و هذا و أخريا ميكن 

 .   من خالل اهتمامها املبالغ بالوظائف الفنية و اليت تعترب جوهر أي إدارة
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