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الملخص
تسعى هذه الدراسة إلى تقديم نموذج نظري باالعتماد على العديد من الدراسات السابقة حول موضوع
االتصاالت التسويقية المتكاملة .أوالً ،بينت هذه الدراسة دور أثر األعمال اإللكترونية على أداء الشركة مع
األخذ بعين االعتبار أثر الوسيط وهو االتصاالت التسويقية المتكاملة على المتغير التابع "االداء" والمتغير
المستقل" أداء الشركة .أجريت الدراسة في قطاع الخدمات في األردن .استخدم الباحث التحليل العاملي
االستكشافي في المرحلة األولى من التحليل ،حيث تم فيه توزيع  17استبيانا لالختبار التجريبي .في
المرحلة الثانية ،تم إجراءالتحليل العاملي التوكيدي للتحقق من صدق وثبات أداة القياس ،حيث قام الباحث
فيه بتوزيع  721استبيانا استخدم للتحقق من الصدق والثبات .ثم استخدم الباحث طريقة هيكلة النموذج
البناءلتحليل العالقة بين أبعاد الدراسة وقياس أثر األعمال االلكترونية على أداء الشركة وأثر االتصاالت
ّ
التسويقية المتكاملة على األعمال االلكترونية واالداء ،وجدت نتائج الدراسة أن االعمال االلكترونية
واالتصاالت التسويقية المتكاملة لها تأثير كبير من الناحية اإلحصائية على االداء .اختبار نتائج النموذج
الهيكلي لم يدعم دور االتصاالت التسويقية المتكاملة في تأثير االعمال االلكترونية على االداء .الدراسة

ل

توصيات للمدراءفي قطاع الخدمات في األردن باستخدام األعمال اإللكترونية بشكل فعال لتحسين األداء
التنظيمي من خالل االتصاالت التسويقية المتكاملة.
الكلمات المفتاحية :االعمال االلكترونية ،االتصاالت التسويقية المتكاملة ،أداء الشركة.
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Abstract
This research aims to present a theoretical model whichinvestigate the impact of E-Business
on Firm Performance taking into account the role of Integrated Marketiong Communication,
The study was conducted in service sectors in Amman, the researcher used the exploratory
factor analysis in the first phase of the analysis. A total of 71 questionnaires were distributed
and considered for pilot testing. In the second phase, confirmatory factor analysis was
conducted to validate the measurement scale. The researcher distributes126questionnaires,
were used to validate the measurement scale. Then the researcher used Structural Equation
Modeling to examine the relationship between the dimensions of the study and to measure the
impact of E-business on Performance, and to measure the intermediate effect of Integrated
Marketiong Communication. Results of the study found that E-Business and Integrated
Marketiong Communication have a statistically significant impact on Performance. Testing
the structural model results did not support the role of Integrated Marketiong Communication
in the impact of E-Business on Performance. The study presents implication and
recommendation for managers in Jordanian’s service sectors that may be helpful in order to
make a full use of their E-Business and Integrated Marketiong Communication initiatives to
achieve Performance.
Keywords: E-Business, Integrated Marketing Communication, Firm Performance.
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 1.1المقدمة
يتم التعرف على التسـويق من قبل المنظمات كوظيفة عمل مهمة تلعب دو ار حاسـما في جهودها للحصول
على ميزة تنافسية في السوق .وهنالك عدد من السمات األساسية المتداخلة في التسويق المعاصر ،ومنها:
التركيز على العمالء واالتصـ ـ ـ ـ ـاالت والعالقات على المدى الطويل .هذه الد ارس ـ ـ ـ ــة تركز على الدور الهام
الذي تؤديه االتصـ ــاالت التسـ ــويقية المتكاملة في العمليات التسـ ــويقية الحديثة ،علما بأن لهذه االتصـ ــاالت
دو ار ًًال يستهان به حينما تدمج مع مفهوم األعمال االلكترونية وذلك من خالل تأثيرها على األداء.
إن منظمة األعمال االلكترونية تسـ ـ ـ ـ ـ ــعى إلى إيجاد حلول فعالة ،بغية االحتفاظ بالعمالء الحاليين ،وبغية
تقـديم محتوى غني ،يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـد في زيـادة عـددهم .ولتحقيق هـذين الهـدفين تعمل المنظمة على تبني نموذج
األعمال الخاص بها ألداء أعمالها ،لتحقيق إيرادات أعلى آخذه بعين االعتبار مفهوم االتصاالت التسويقية
المتكاملة.
إن مفهوم االتصــاالت التســويقية المتكاملة ظهر خالل العقد المنصــرم( ،مابين ســنوات ،)2272 -2222
ويرجع تـأخر وجوده لعـدم االهتمـام بـأهميـة فـاعليـة التكـامـل .ومن المعلوم أن ظهوره كـان على يـد وكاالت
االعالن ،وذلـك لتعزيز التعـاون فيمـا بينها ( .)Skinner,2005ومن البديهي أن وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل اإلعالم تركز
على اإلعالن قليل الكلفة ،الذي يجذب الجمهور المسـ ـ ـ ــتهدف ،ويوفر أدوات االتصـ ـ ـ ــال :مثل المناسـ ـ ـ ــبات
التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويقيـ ـة ،والرع ــاي ــة  ،والبري ــد المب ــاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،إض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ــة إلى تعزيز المبيع ــات من خالل اإلنترن ــت،
(.)Vantamay,2011
من المعروف أن االتصاالت التسويقية المتكاملة ( )IMCبأنها واحدة من أصعب المكونات ،وأكثرها أهمية
في العملية التسـ ـ ــويقية الحديثة ( .)2016,Kellerوهي تتكون من عدة أدوات منها -7 :العالقات العامة
 -2اإلعـ ـ ــالن  -3الـ ـ ــتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ــق ال ـ ـ ـم ـ ـ ـب ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر  -4ن ـ ـ ـق ـ ـ ــاط ال ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــع  -5خ ـ ـ ــدم ـ ـ ــة ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــالء.
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الربط بين أدوات االتصـ ــاالت التسـ ــويقية وذلك للمسـ ــاعدة بتحسـ ــين تأثيرها على المسـ ــتهلكين المسـ ــتهدفين
( ،)Vantamay, 2011إض ـ ـ ــافة إلى زيادة وعي الجمهور بجميع الخدمات المقدمة من ش ـ ـ ــركة ما وذلك
بمزامنة عمل أدوات االتصاالت التسويقية مع مراحل التسويق (.)Smith, 2010
تس ــاعد االتص ــاالت التس ــويقية المتكاملة الش ــركات على التواص ــل مع الجمهور المس ــتهدف ،ويكمن تأثيرها
بـدمجهـا لجعـل تـازر الجمهور من خالل جميع عنـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر العمليـة المتكاملة ،والتي تعتبر حاليا واحدة من
أكبر االبتكارات في مجال التسويق ( .)Rimkienė, 2013
تؤثر االتص ـ ـ ــاالت التس ـ ـ ــويقية المتكاملة تأثي اًر بالغا على اتجاهات ورغبات العمالء ،في حين أن الحمالت
اإلعالنية تزيد مسـ ـ ـ ـ ـ ــتويات اإليرادات المطلوبة لدى الشـ ـ ـ ـ ـ ــركات بأقل وقت وكلفة ( Al Khattab et al
.),2015
أن فعــاليــة الحملــة اإلعالنيــة ،والعالمــة التجــاريــة لهـا أبلغــالتــأثير في تحقيق الهــدف المنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود الــذي يعتبر
مقياس الكفاءة التقنية اإلمكانية (.)Luxton ,2015
وتقوم االتص ــاالت التس ــويقية المتكاملة بتحديد الس ــرعة ،وش ــكل مدى انتش ــار المنتج الجديد ،إضـ ــافة إلى
تأثيرها اإليجابي بالعوامل الظرفية على أدائه ،وتأثيرها بالعوامل اآلتية فيه (.)Rimkiene, 2013
أن االتص ــاالت التس ــويقية المتكاملة تس ــاعد بوص ــول الش ــركة المس ــتخدمة لها إلى مختلف فئات الجمهور،
مما يؤدي بالتالي إلى تغطية السوق بشكل مثالي بأقل قدر من االستثمار (Luxton, 2015).
تقدم االتصاالت التسويقية المتكاملة حال نموذجيا إليجاد فرصة تحسين أداء العالمة التجارية ،إضافة إلى
العمل على ربط العالمة التجارية بالعمالء ذات الص ـ ــلة ( .)Reid, 2005وجدير بالذكر أن االتص ـ ــاالت
التســويقية المتكاملة تتض ــمن برامج ذات أثر واض ــح في هدفها األس ــاس ــي وهو جعل االتص ــال أكثر فعالية
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وكفـاءة ممكنـة) .(Keller,2001ولتحقيق الهـدف المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إليه ينبغي االلتزام بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتة معايير أال وهي:
التغطية ،اإلسهام (المساعدة) ،العوامل المشتركة ،التكامل ،المتانة ،والكلفة.
أمااألعمال اإللكترونية فهي األعمال التجارية التي نحصــل عليها من خالل وســائل االتصــال (اإلنترنت
أو الشـ ــبكات اإللكترونية األخرى) ،إضـ ــافة إلى أنها تقوم بتحويل العمليات التجارية التقليدية إلى عمليات
إلكترونية من خالل اس ـ ــتخدام التكنولوجيا الحديثة ،ولذلك لدعم جميع أنش ـ ــطة األعمال التجارية ،إض ـ ــافة
إلى إتمــام عمليــات البيع والش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء والخــدمــات األخرى وتوفير الــدعم التقني للعمالء من خالل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكــات
اإلنترنـت ) ، (Lipitakis, 2012يكون تـأثير األعمـال االلكترونية على األداء من خالل أبعاد األعمال
اإللكترونية وهي االتصاالت اإللكترونية ،من خالل سير العمل اإللكتروني ،وتواجد للمعلومات اإللكترونية
( ،)Smith, 2010أثر تطوير األعمال اإللكترونية يؤدي إلى ارتفاع أداء الشـ ـ ــركة نتيجة النخفاض رأس
المــال والتكــاليف األخرى ( ،)Lipitakis, 2012وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافــه إلى أن األعمــال اإللكترونيــة تؤثر على أداء
الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركـة من حيـث التـأثير على المبيعـات ،والتأثير على العمليات الداخلية ،والتأثير على المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتريات
) .(Sheung, 2014ويعتبر أثر مسـ ـ ــتوى النشـ ـ ــاط التجاري االلكتروني مرتبطا بشـ ـ ــكل إيجابي بمسـ ـ ــتوى
التعاون مع الشركاء ،وأداء المبيعات(Chang and Wang, 2008).
تؤثر األعمال اإللكترونية على المنظمة من خالل العناصــر اآلتية :الكفاءة ،أداء المبيعات ،رضــا العمالء
وتطوير العالقة .إن العالقات التنظيمية تعتمد على أسـ

ومفاهيم مستمدة من المنظمات ،والمشتركة بين

اإلدارة اإلستراتيجية). (Narain and Gupta, 2014
تؤثر إدارة األعمال اإللكترونية على العناص ـ ـ ـ ـ ـ ــر التي تعتمدة عليها االتص ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت التس ـ ـ ـ ـ ـ ــويقية المتكاملة
) ،(Vantamay, 2011وتهدف إدارة األعمال االلكترونية في االتصــاالت التســويقية المتكاملة إلى زيادة
األثر في أنشطة إدارة المبيعات التي تشمل تجزئة السوق ،وتصنيف العمالء ،وإدارة قواعد بياناتهم ،وتقديم
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العروض الس ـ ـ ـ ــمعية والبصـ ـ ـ ـ ـرية) . (Karayanni and Avlonitis,2000كما أن تطوير إدارة األعمال
اإللكترونية يؤدي إلى ارتفاع أداء الشركة نتيجة النخفاض رأس المال ،وغيره من التكاليف .ومن هنا ندرك
أث ــر االعـ ـم ـ ـ ــال االلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ـ ـ ــة ( )EBعـ ـل ــى االتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت ال ــتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـقـ ـي ـ ـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـك ـ ـ ــامـ ـل ـ ـ ــة ()IMC
( ،)koning and roodhooft,2222إضـ ــافة إلى أن إدارة األعمال اإللكترونية تؤثر على أداء الشـ ــركة
من حيث تأثيرها على المبيعات ،والمشتريات ،والعمليات الداخلية). (Sheung,2014
كما أن األعمال االلكترونية تعك

مواقف أداء الموظفين وروحهم المعنوية في قسمي :التسويق والعالقات

العـامة التابعيين للشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة ،وعالقات هذين القسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمين مع اإلدارات والفروع اآلخرى ذات صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة ،تعمل
االتصـ ـ ــاالت التسـ ـ ــويقية المتكاملة على بناء الخطط والجسـ ـ ــور مع اإلدارات الداخلية األخرى في الشـ ـ ــركة،
وتجعل الجميع يتوجهون إلى هدف واحد للبرنامج (.)Telrandhe and Sisodia, 2010
اعتمادا على د ارس ـ ـ ـ ــة ) (Luxton et.al, 2015بأن هناك الحاجة ماس ـ ـ ـ ــة لد ارس ـ ـ ـ ــة العالقة بين مكونات
األعمال االلكترونية ،واالتصـاالت التسـويقية المتكاملة وتأثير ذلك على أداء الشـركات .حيث تركز مشكلة
البحث على د ارســ ــة هذه العالقة ،وتكمن أهمية هذه الد ارســ ــة بأنها تعتبر من أولى الد ارسـ ـ ــات التي تناولت
هذه األبعاد مجتمعة ضمن نموذج مفاهيمي واحد .وستقوم الدراسة بتطوير مقياس يتضمن العوامل الرئيسة
التي تحدد أبعادها يخضع الختبار صدق وثبات متباينة ،وعند التأكد من ثبات وصالحية هذا المقياس يتم
فحص عالقـات للنموذج البنــائي .واعتمـادا على نجـاح فحص العالقــات نصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إلى فهم طبيعتهـا ،ومــدى
التأثير بينهما وبين المقياس ،ومن ثم تقديم توصـيات بناءة إثر وضـوح نتائج الد ارسـة لدى متخذي القرار،
فيما تتضمن ذكر العوامل الهامة التي ينبغي التركيز عليها عند بناء استراتيجيات تحسين األداء.

 1.2مشكلة الدراسة
المشكلة الرئيسية في هذه الدراسة:
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هل يوجد أثر لالتصاالت التسويقية المتكاملة على األداء ،وهل لالعمال االلكترونية اثر على االتصاالت
التسويقية المتكاملة وهل يوجد اثر لالعمال االكترونية على األداء مع االخذ بعين االعتبار الدور الوسيط
لالتصاالت التسويقية المتكاملة في اثر االعمال االلكترونية على األداء في قطاع الخدمات في األردن.
تواجــه شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركــات الخــدمــات األردنيــة بعض التحــديــات والمعوقــات للوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول إلى الجمهور المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهــدف
(Cerdan and Acosta, 2005, Telrandhe and Sisodia, 2010, Narain and Gupta,
. )2014ولذلك وجب عليها مواكبة التطورات الس ـريعة باســتخدام وســائل وبرامج تقنية وحديثة .وإلى ذلك
ينبغي توافر عدة أمور باإلعالنات أهمها :احتواؤها على أدوات االتص ـ ــاالت التس ـ ــويقية المتكاملة ،والعمل
على تطويرها بحيث تزيد من كفاءتها بغية تحقيق أقصـ ــى قدر من المبيعات في أقص ـ ــر مدة ممكنة لزيادة
اإليرادات.

1.3أهداف الدراسة
تسعى الدراسة الى تحقيق األهداف التالية:
 .7التعرف على أثر االتص ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت التس ـ ـ ـ ـ ـ ــويقية المتكاملة ( )IMCعلى األداء في قطاع الخمات في
األردن.
 .2التعرف على أثر األعمال االلكترونية ( )EBعلى األداء في قطاع الخدمات في األردن.
 .3التعرف على أثراألعمال االلكترونية ()EBعلى االتصاالت التسويقية المتكاملة (.)IMC
 .4التعرف على الدور الوسـ ــيط لالتصـ ــاالت التســـويقية المتكاملة ( )IMCوتأثير األعمال االلكترونية
على األداء.
 .5تقديم توصـ ـ ـ ـ ــيات تعتمد على نتائج الد ارسـ ـ ـ ـ ــة لمتخذي القرار في شـ ـ ـ ـ ــركات الخدمات األردنية بغية
التركيز على الجوانب المهمة في االتصاالت التسويقية المتكاملة واألعمال االلكترونية في تحسين
مستويات األداء.
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 1.4أهمية الدراسة
تسـ ــتمد الد ارسـ ــة الحالية أهميتها أكاديمياً بتناولها جانبين :األول نظري -مفاهيم بعرض األدب والمعالجات
الفكرية ذات الصـ ـ ــلة بمتغيرات الد ارسـ ـ ــة الحالية (االتصـ ـ ــاالت التسـ ـ ــويقية المتكاملة ،األداء ،أثر تكنولوجيا
األعمــال اإللكترونيــة) في قطــاع الخــدمــات في األردن .ميــدانيـاً من خالل تطبيق مفــاهيم واألفكــار النظريــة
للدراسة على شركات الخدمات األردنية .أما اقتصادياً فأن شركات الخدمات األردنية تعد من أهم الشركات
التي تمكنت من دمج أدوات االتصــاالت التســويقية ومنها نتج تطبيق نهج االتصــاالت التســويقية المتكاملة
بقطاع الخدمات في األردن مما أنتج إعالناً بأقل تكلفة وأعلى اسـ ـ ـ ــتهدافاً للجمهور وزيادة في المبيعات من
خالل نقاط البيع ،وخدمة العمالء بش ـ ـ ــكل ممتاز مما أدى تحقيق إيرادات كبيرة أس ـ ـ ــهمت في زيادة األرباح
لدى شـ ــركات الخدمات األردنية .وأخي اًر ،فإن الد ارسـ ــة الحالية قامتفي أجراء المزيد من الد ارسـ ــات والبحو
حول الموضوع المشار إليه ومتغيراته الفرعية ،في ضوء التحليل والنتائج.

1.5أسئلة الدراسة وفرضياتها
استنادا إلى مشكلة الدراسة وأهدافها المحددة ،تم صياغة األسئلة اآلتية:
الس ـؤال الرئي

األول :هل تؤثر االتصــاالت التســويقية المتكاملة( )IMCعلى األداء في شــركات الخدمات

األردنية؟
السـ ـؤال الرئي

الثاني :ما هو مدى تأثير األعمال االلكترونية ()EBعلى االتص ــاالت التس ــويقية المتكاملة

( )IMCفي شركات الخدمات األردنية؟
السؤال الرئي

الثالث :هل تؤثر األعمال االلكترونية ( )EBعلى األداء في شركات الخدمات األردنية؟

السؤال الرئي

الرابع :كيف تتوسط االتصاالت التسويقية المتكاملة تأثير األعمال االلكترونية على األداء.
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اعتمادا على أس ـ ـ ــئلة الد ارس ـ ـ ــة ونموذجها تمت ص ـ ـ ــياغة الفرض ـ ـ ــيات الرئيس ـ ـ ــة اآلتية ،التي جرى اختبارها،
واستخالص النتائج والتوصيات من خاللها ،وذلك على النحو اآلتي :
الفرضية الرئيسة األولى
":H01يوجد أثر ذو داللة إحصـ ـ ــائية لالتصـ ـ ــاالت التسـ ـ ــويقية المتكاملة ( )IMCعلى األداء في شـ ـ ــركات
الخدمات األردنية عند مستوى داللة )."(≤ 0.05
الفرضية الرئيسة الثانية
":H02يوجــد أثر ذو داللــة إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيــة لألعمــال االلكترونيــة ( )EBعلى االتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويقي ــة
المتكاملة ) (IMCفي شركات الخدمات األردنية عند مستوى داللة )."(≤ 0.05
الفرضية الرئيسة الثالثة
" :H03يوجد أثر ذو داللة إحصائية لألعمال االلكترونية ()EBعلى االداء ( )PERفي شركات الخدمات
األردنية عند مستوى داللة )."(≤ 0.05
" :H04تتوسـط االتصـاالت التسـويقية المتكاملة التأثير بين األعمال االلكترونية واألداء عند مســتوى داللة
)."(≤ 0.05

 1.6أنموذج الدراسة
يصور الشكل ( )7-7أنموذج الدراسة المتضمن ثالثة متغيرات.
ّ

9

H04
االتصاالت

H01

التسويقية المتكاملة
األداء

H02
H03

األعمال
اإللكترونية

نموذج الدراسة Figures0.1

إع ـ ـ ــداد ال ـب ـ ـ ــاح ـ ـ ــث ب ـ ـ ــاالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـن ـ ـ ــاد إلــى (،)Reid, 2005(،)Luxton,2015( ،)Rimkien, 2011
( ،)Lekhanya, 2014لقياس االتصـاالت التسـويقية المتكاملة (متغير تابع ومستقل )  ،كما تم االستناد
إلى ((Vantamay, 2011) ،) Cheruiyot, 2014(،)Lipitakis,2012لقياس األداء(متغير تابع)،
كما تم االستناد إلى ) )Sheung,2014),(Smith, 2010لقياس األعمال اإللكترونية (متغير مستقل).

 1.7حدود الدراسة
الحدود المكانية :تم اختيار ش ـ ـ ــركات الخدمات األردنية ،وذلك ألن هذه الش ـ ـ ــركات تمثل قطاعا حيويا في
األردن ،وتســتخدم هذه الشــركات تكنولوجيا األعمال االلكترونية بشــكل مكثف ومتكامل مع جميع عملياتها
وأنش ــطتها ،كما أن ش ــركات الخدمات في األردن تنظر إلى االتص ــاالت التس ــويقية المتكاملة كأحد الركائز
األساسية لزيادة الفاعلية ورفع مستويات األداء فيها.
الحدود البشرية :مدراء ونواب ومساعدي ورؤساء أقسام العاملين بشركات الخدمات األردنية.
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الحدود الزمنية :المدة الزمنية التي تس ــتغرق إلنجاز الد ارس ــة ،والتي من المتوقع أن تس ــتغرق س ــتة شـ ـهور،
من شهر كانون الثاني ولغاية شهر حزيران من عام  2278ميالدي.

1.8محددات الدراسة
 .7الد ارســات التي تطرقت للربط بين متغيرات الد ارســة الحالية مجتمعة غير متوفرة على حد علم الباحث،
وهو ما سيشكل صعوبة على الباحث والتحري واستنباط العالقة بين متغيرات الدراسة الحالية المبحوثة.
 .2من المتوقع مواجهة الباحث صعوبات في مجال جمع البيانات من حيث الوقت.

1.9التعريفات المفاهمية واالجرائية للدراسة:
التعريفات المفاهمية للدراسة:
االتصاااااالت التسااااويقية المتكاملة  ) IMCومن المعروف بأنها واحدة من أص ـ ــعب المكونات رغم كونها
األكثر أهميــة في العمليــة التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويق الحــديثــة ( ،)Keller,2016تتكون من أدوات وهم العالقــات عــامــة،
واإلعالن ،والتسويق المباشر ،نقاط البيع ،وخدمة العمالء ،وجدير بالذكر أن الربط بين أدوات االتصاالت
التس ــويقية يس ــاعد بتحس ــين تأثيرها على المس ــتهلكين المس ــتهدفين ( ،)Vantamay,2011باإلض ــافة إلى
كونها عملية تقوم من خاللها الش ــركة بمزامنة أعمال أدوات االتص ــاالت التس ــويقية مع المراحل التسـ ـويقية
بغية زيادة وعي الجمهور بجميع الخدمات المقدمة من الشركة ).(Smith,2010
األعمال اإللكترونية هي األعمال التجارية التي نحص ـ ــل عليها من خالل وس ـ ــائل االتص ـ ــال (اإلنترنت أو
الش ـ ـ ـ ـ ـ ــبكات اإللكترونية األخرى) ،إض ـ ـ ـ ـ ـ ــافة إلى أنها تقوم بتحويل العمليات التجارية التقليدية إلى عمليات
إلكترونية من خالل اسـ ـ ــتخدام التكنولوجيا الحديثة ،لدعم جميع أنشـ ـ ــطة األعمال التجارية ،زيادة على ذلك
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إتمـ ــام عمليـ ــات البيع والش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء والخـ ــدمـ ــات األخرى وتوفير الـ ــدعم التقني للعمالء من خالل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكـ ــة
اإلنترنت(.)Lipitakis,2012
األداء :هو تحقيق المخرجات المقدرة كماً ،مثل األهداف والمبيعات واإليرادات والميزانيات ،ولكن األداء ال
يعنى فقط بمـا يحققـه الموظفون ،بـالمثابرة والعمل جاد لتحقيقه ،حتى تتم عملية إدارة األداء بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل فعال
س ـواء بالمدخالت المتعلقة ببعض الســلوكيات والتي أظهرها الموظف ،فض ـالً عن المخرجات والنتائج التي
يجب أخذها بعين االعتبار ( .)Becker,1998
التعريفات اإلجرائية للدراسة:
تعتبر االتصاالت التسويقية المتكاملة العالمة التجارية في تحديد السلوك بين الشركة والمستهلك حيث انها
تتوافق مع الشمولية االستراتيجية للمظمة ،على ان يكون هناك تكامل منطقي وتنظيمي بين عناصر مزيج
االتصــاالت التســويقية وعناصــر المزيج التســويقي واالســتناد الى قاعدة بيانات حديثة بغية اســتمرار التعامل
مع الجهات واألطراف المختلفة.
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الفصل الثاني
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 2.1.4أدوات االتصاالت التسويقية المتكاملة
 2.2الدراسات السابقة العربية واألجنبية
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 2.1األدب النظري
هدف هذا الفصــل إلى التعريف بالمفاهيم المتعلقة باالتصــاالت التســويقية المتكاملة واألداء وذلك للوصــول
إلى أدب نظري متكامل يعد أســاســا من حيث المفاهيم المتعلقة باالتصــاالت التســويقية المتكاملة من حيث
أهميتها ومبادئها وعناص ــرها ويتناول المبحث الثاني مراجعة ألهم األدبيات التي غطتها الد ارس ــات الس ــابقة
حول الدراسة الحالية ،ويتناول المبحث الثالث معرفة ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة.

 2.1.1تعريف االتصاالت التسويقية المتكاملة )IMC
تعرف بأنها واحدة من أصـ ـ ـ ــعب المكونات ولكنها األكثر أهمية في العملية التس ـ ـ ـ ــويق الحديثة (Keller,
) ،2016وتتكون من أدوات وهي العالقات عامة ،واإلعالن ،والتســويق المباشــر ،إضــافة إلى نقاط البيع،
وخدمة العمالء .والربط بين أدوات االتص ـ ـ ــاالت التس ـ ـ ــويقية ،يس ـ ـ ــاعد بتحس ـ ـ ــين تأثيرها على المس ـ ـ ــتهلكين
المسـ ـ ـ ــتهدفين ( ،)Vantamay,2011باإلضـ ـ ـ ــافة إلى أنها عملية تقوم من خاللها الشـ ـ ـ ــركة بمزامنة عمل
أدوات االتصـاالت التسويقية مجتمعة في المراحل التسويقية من أجل زيادة وعي الجمهور بجميع الخدمات
المقــدمــة من الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركــة ( .)Smith, 2010ويمكن تعريفهــا أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً بــأنهــا عمليــة تخطيط وتنفيــذ وتقييم
االتصـ ـ ــاالت التي تدمج جميع األطراف في عملية تبادلية من أجل تحقيق أقصـ ـ ــى قدر ممكن من الرضـ ـ ــا
المتبادل بين رغبات واحتياجات كل منها باإلضـافة إلى أنها عملية تطوير اإلدارة استراتيجيه التي تحتوي
على أنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ــة وإجراءات متـــداخل ــة تعبر عن حـــدود اإلدارات التقلي ــديـ ــة ،وتوظيف المعرفـــة ومهـ ــارات
المتخصـصـين وغير المخصـصـين على حد سـواء لجمع كافة مسؤوليات االتصاالت (،)Luxton, 2015
وقد تم تعريفها أيضاً بأنها عملية عمل استراتيجيه تستخدم لتخطيط وتطوير وتنفيذ وتقييم للعالمة التجارية
قابلة للقياس  ،االتصاالت التسويقية تمر بمرحلة انتقالية بسبب التقدم التكنولوجي (.)Keller, 2001

 2.1.2أهمية وفوائد االتصاالت التسويقية المتكاملة
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كل اســتراتيجيه لها أهميتها الخاصــة التي يمكن تقييمها من خالل النتائج ،والتأثير على تلك االســتراتيجية.
ومن المفترض أن تكون االتص ـ ــاالت التس ـ ــويقية المتكاملة ميزة تنافس ـ ــية رئيس ـ ــية في العديد من المنظمات
والمؤس ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــات والشـ ـ ـ ـ ــركات .وذلك ألن المبيعات واألرباح يمكن زيادتها من خالل توفير الوقت ،والمال،
والجهد.
وإن االتصاالت التسويقية المتكاملة لها تأثير إيجابي على االتصاالت وهي سبب التوافق ،إضافة إلى أنها
توفر نموذج يس ـ ـ ـ ــهل األعمال لجعل االتص ـ ـ ـ ــاالت التس ـ ـ ـ ــويقية المتكاملة موجهة نحو المس ـ ـ ـ ــتهلك مباشـ ـ ـ ـ ـرة
).(Naeem et.al, 2013

 2.1.3أهداف االتصاالت التسويقية المتكاملة )Naeem et.al, 2013
هناك دائماً أهداف محددة وراء كل اس ـ ـ ـ ــتراتيجية ،وتمثل هذه األهداف النتائج النهائية لتلك االسـ ـ ـ ـ ـتراتيجية.
ولالتص ـ ــاالت التس ـ ــويقية المتكاملة اس ـ ــتراتيجية تركز على تحقيق األهداف المحددة .وأهداف االتص ـ ــاالت
التسويقية المتكاملة الرئيسة كالتالي:
 .7تحقيق مبيعات كبيرة.
 .2بناء صورة قوية للعالمة التجارية.
 .3التأثير على سلوك الجمهور المستهدف.
 .4المساعدة في تخصيص الموارد.
 .5تحقيق الميزة التنافس ـ ـ ـ ــية ،وتطوير عملية األعمال في كل اتجاه المنظمة وعملياتها التي تض ـ ـ ـ ــيف
قيمة لعمالئها.
 .1وأهداف االتصاالت التسويقية المتكاملة المشتركة هي اآلتية:
 .7خلق الوعي بالعالمة التجارية.
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 .2مالءمة موقف العمالء.
 .3سير األعمال التجارية والحصول على إيرادات.

 2.1.4أدوات االتصاالت التسويقية المتكاملة
مفهوم العالقاات العامة :تعرف بأنها عالقة تكون بين األفراد ومجموعات األفراد والمنظمات ،وغالباً
ما تكون ســلوكيات االتصــال التي تربطهم ،وتعرف أيضــا بأنها :هي الوســيلة التي تمكن المؤس ـس ـة أو
الش ـ ـ ــركة أو المنظمة من الوص ـ ـ ــول إلى الجمهور المس ـ ـ ــتهدف بأثر ايجابي ،باإلض ـ ـ ــافة إلى أنها جهد
اتص ـ ـ ــال مخطط من قبل الش ـ ـ ــركة للمس ـ ـ ــاهمة في المواقف واآلراء اإليجابية تجاه المنتجات والخدمات
المقدمة من الشــركة ،وتســعى إلى بناء عالقات جيدة مع المســتهلكين ،وأصــحاب األســهم ،والمشــرعين،
والدعاية منخفضة التكلفة ،والمصداقية (.)Pawar, 2014
اإلعالن :يهدف إلى توفير وس ـ ــائل أكثر إقناعا للبيع ،وبأقل تكلفة ممكنة .وهو :أي ش ـ ــكل مدفوع من
العرض غير الشـ ــخصـ ــي ،والترويج لألفكار والسـ ــلع والخدمات من خالل وسـ ــائل اإلعالم ( Pawar,
.)2014
ويعرف
االعالم :يتكون من مجموعة قنوات تستخدم في نشر األخبار واإلعالنات
ّ
الترويجية والبيانات ُ
االجتماعية الرئيسة للتواصل مع الجمهور.)Leonardi,2013( .
أيضا ب ّأنه الوسيلة
ّ
التساوي المباشار هو :بيع منتج أو خدمة للمسـتهلك ،من شخص إلى شخص ،بعيداً عن موقع البيع
بالتجزئة الثابت ،وتسويقه من خالل مندوبي المبيعات المستقلين). (Christian Grönroos,2004
نقاط البيع هي :األمكنة التي تحد

فيها عملية بيع السلع.
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خدمة العمالء هي :مجموعة من الممارس ـ ـ ـ ـ ـ ــات التي تهدف إلى تعزيز مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى رض ـ ـ ـ ـ ـ ــا العمالء إي
اإلحسـ ـ ــاس بأن الخدمة أو المنتج قد نال رضـ ـ ــا العميل ،إضـ ـ ــافة إلى بأنها عملية تم من خاللها تلبية
احتيــاجــات وتوقعــات العمالء من خالل تقــديم خــدمــة ذات جودة عــاليــة ينتج عنهــا رض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا العمالء
(.)Eisingerich and Bell, 2008

 2.2الدراسات السابقة العربية واألجنبية
من أجل تكوين إطار مفاهيمي تسـتند إليه الد ارسـة الحالية في توضـيح الجوانب األسـاسية بموضوعها ،فقد
قام الباحث بمسح الدراسات السابقة حول موضوع هذه الدراسة ،وتم االستعانة واإلفادة من بعض الدراسات
التي لها عالقة مباشرة بالموضوع ،وتخدم متغيراتها .وفيما يأتي استعراض لبعض هذه الدراسات:

أوالً :الدراسات العربية
دراسة الموسى )8101،بعنوان:
استخدام االتصال التسويقي المتكامل في الشركات السعودية
تناولت هذه الدراسة تحليل نموذج االتصاالت التسويقية المتكاملة " "IMCالذي يعد أهم أحد تطبيقات
االتصاالت الحديثة التي تمثل القيمة التكاملية في مجال االتصاالت ،وتهدف الدراسة باإلطار النظري إلى
تأصيل البعد االتصالي لهذا النموذج من خالل البحث في أس

التكامل في مجال االتصاالت ،وعملت

الدراسة على توضيح تعريف االتصاالت التسويقية المتكاملة " "IMCوأبعادها ومستوياتها وتطبيقاتها وأدواتها.
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دراسة الخطيب وآخرون  )2015،بعنوان:
’(E-Integrated Marketing Communication and Its Impact on Customers
)Attitudes
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير االتصاالت التسويقية المتكاملة اإللكترونية ( )E-IMCعلى
مواقف العمالء تجاه المنتجات االلكترونية .ولتحقيق أهداف الدراسة ،قام الباحثون بنشر المنهج الوصفي
التحليلي نظ ار ألهميته لهذا النوع من البحث وكانت العينة عينة عشوائية مقصودة من العمالء عبر اإلنترنت
في سياق المنتجات اإللكترونية في األردن .إذ تم توزيع  541استبانه .جمع  498استبانه مرة أخرى .وتم
قبول  455استبانه .وأظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين االتصاالت التسويقية المتكاملة
اإللكترونية ومواقف العمالء تجاه المنتجات اإللكترونية.
دراسة دياب )8108،بعنوان:
دور أساليب تنشيط المبيعات في السلوك الشرائيللمستهلك :دراسة في إطار االتصاالت التسويقية
المتكاملة)
تسعى هذه الدراسة إلى محاولة الكشف عن دور أساليب تنشيط المبيعات (سعريه  /غير سعريه) في السلوك
الشرائي للمستهلك المصري بأبعاده المختلفة ،وقد ركزت الدراسة على خمسة أساليب لتنشيط المبيعات و
هي تخفيضات األسعار ،زيادة الكمية بنف

السعر ،الهدايا المجانية ،المسابقات ،و أسلوب السحوبات ،و

ذلك الختبار خمسة أدوار  /تأثيرات محتملة هي التحول لشراء السلع.
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ثاني ًا :الدراسات األجنبية
دراسة  )Vantamay,2011بعنوان:
Performances and measurement of integrated marketing communications
))(imc) of advertisers in thailand
هدفت الد ارسـة إلى توضـيح العالقة بين إدارة االتصاالت التسويقية المتكاملة واألداء في مؤسسات الدعاية
واإلعالن ،أظهرت النتائج أن هناك عالقة إيجابية بين إدارة االتص ـ ـ ــاالت التس ـ ـ ــويقية المتكاملة واألداء في
مؤس ـ ـسـ ــات الدعاية واإلعالن في تايالند وتم اسـ ــتخدام التحليل اإلحصـ ــائي ) (EFAوكانت النسـ ــبة ( = r
 ،)0.380ومن خالل التحليل والفرض ـ ـ ـ ــية الرئيس ـ ـ ـ ــية الموجودة تم اس ـ ـ ـ ــتنتاج التالي أظهرت الد ارس ـ ـ ـ ــة أن
المؤشـ ـ ـ ـرات في برنامج االتص ـ ـ ــاالت التس ـ ـ ــويقية المتكاملة يتكون من خمس ـ ـ ــة عوامل وهي :ردود العمالء،
العروض التسويقية ،أثر العالمة التجارية ،أثر االتصاالت ،و قناة الدعم.
دراسة  )Luxton,Reidet al,8105بعنوان:
Integrated Marketing Communication Capability and Brand Performance
هدفت الد ارس ـ ـ ــة إلى توض ـ ـ ــيح إمكانية تأثير االتص ـ ـ ــال التس ـ ـ ــويقية المتكاملة على األداء المالي للعالمة
التجـاريـة من خالل تـأثير فعالية حمالت التواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل على أداء العالمة التجارية ،أظهرت النتائج أن هناك
عالقة إيجابية بين إمكانية تأثير االتصـ ــال التسـ ــويقية المتكاملة على األداء المالي للعالمة التجارية في
استراليا  ،وتم توضح النتائج كما يلي  :االتصاالت التسويقية المتكاملة لها تأثير مباشر كبير على فعالية
الحملة وتأثير كبير غير مباشــر على أداء العالمة التجارية وعلى األداء المالي ،وســلطت الد ارســة الضــوء
على دور لجنة إدارة المعلومات باعتبارها إمكانية رئيس ـ ـ ــة خاص ـ ـ ــة بالشـ ـ ـ ــركة ذات تأثير كبير على نتائج
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األداء من الناحية التنافسية ،كلما تمكنت الشركة من بناء قدرتها من خالل اتصاالت التسويق المتكاملة،
كلما زادت فعاليتها في الحملة.
دراسة  )Rimkien,2011بعنوان:
Integrated Marketing Communication: Theoretical Approach
قامت هذه الد ارس ــة بتوض ــيح النهج النظري في االتص ــاالت التس ــويقية المتكاملة ،ولقد توص ــل الباحث إلى
اآلتي :لتحقيق االتصــاالت التســويقية المتكاملة يجب أن تتم من خالل اســتهداف جمهور معين عن طريق
نقل المعلومات ،من خالل اختيار قنوات االتصال في الوقت المناسب ،االتصاالت التسويقية.
تمكن المؤس ـ ـسـ ــة من التواصـ ــل مع الجمهور المسـ ــتهدف ،وأظهرت النتائج أن التأثير األكبر هو أنه يمكن
دمجهـا لجعـل تـازر الجمهور من قبـل جميع العنـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر في العمليـة وجعلها عملية واحدة ،من خالل نهج
االتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويقيـة المتكاملة ،والتي تعتبر حالياً واحدة من أكبر االبتكارات في مجال التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويق
واالتص ـ ـ ــاالت التس ـ ـ ــويقية المتكاملة وهي نوع من األدوات التي يمكن أن تس ـ ـ ــاعد المديرين والمهنيين على
االستجابة للتغيرات والتطورات التي حدثت في اآلونة األخيرة.
دراسة ) (Smith.2010بعنوان:
Beyond Promotion: Conceptualizing Public Relations in Integrated
Marketing Communications
تهدف هذه الد ارس ـ ــة إلى د ارس ـ ــة فاعلية دمج العالقات العامة في االتص ـ ــاالت التس ـ ــويقية ،وذلك من خالل
مفهوم ناشئ وعملية حديثة تعرف باسم االتصاالت التسويقية المتكاملة  ،حيث يضع العالقات العامة فيها
كعنصـر أسـاسـي السـتكمال عملية التكامل بين عناصـر االتصـاالت التسويقية المتكاملة .وهي عملية تقوم
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فيها المنظمات بمزامنة جميع وظائف االتص ـ ـ ـ ــاالت لتحقيق األعمال التجارية وأهدافها ،وبناء أو تحسـ ـ ـ ـ ـين
العالقات مع أصـ ـ ـ ــحاب المصـ ـ ـ ــلحة التنظيمية مثل :المؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات والشـ ـ ـ ــركات والمنظمات من خالل نهج
االتصـ ــاالت ،وقد حظيت باهتمام متزايد في اآلونة األخيرة .توضـ ــح هذه الد ارسـ ــة الدور المتطور للعالقات
العامة في االتص ــاالت التس ــويقية المتكاملة ،وتوض ــح أيض ــا أن المنظمات في العالقات العامة تنقس ــم إلى
قسمين وهما :أدوار ترويجية ،وأخرى غير ترويجية.
دراسة  )Skinner,2005بعنوان:
Wish you were here? Some problems associated with integrating
marketing communications when promoting place brands
تبحث الد ارس ـ ـ ـ ـ ــة في الطرق التي يتم بها تقيم نطاق االتص ـ ـ ـ ـ ــاالت التس ـ ـ ـ ـ ــويقية المتكاملة للعالمة التجارية،
والتعرف على بعض المش ــاكل المرتبطة بتحقيق مثل األهداف من خالل التس ــويق في مجال االتصـ ـاالت.
تم إجراء تحليل المحتوى باإلضـ ـ ــافة إلى مقابالت شـ ـ ــبه منظمة مع أعضـ ـ ــاء مجموعة من الهيئات العامة.
وأظهر تحليل البيانات على الفور وجود متناقضـات في االتصاالت التسويقية ،بعد مناقشة وتسليط الضوء
على بعض المشــاكل المرتبطة بدمج االتص ــاالت التس ــويقية مع الترويج للعالمات التجارية .نتائج الد ارسـ ـة
تم التوص ـ ــل إلى أن التكامل الحقيقي لالتص ـ ــاالت التس ـ ــويقية مع العالمة التجارية قد يكون من مس ـ ــتحيال
تحقيقه.
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دراسة  )Reid,2005بعنوان:
)performance auditing of integrated marketing communication (IMC
actions and outcomes
تهدف الد ارس ـ ـ ــة إلى إيجاد عالقة بين االتص ـ ـ ــاالت التس ـ ـ ــويقية المتكاملة ونتائج العالمة التجارية وذلك من
خالل البحــث والتحليــل ومعرفــة األمور المتعلقــة بــالعالمــة التجــاريــة مثــل الوعي بــالعالمــة التجــاريــة ،والء
العالمة التجارية ،والمبيعات ،وهي قضـ ـ ـ ـ ـ ــايا بالغة األهمية ،وجمعت البيانات وتم الحصـ ـ ـ ـ ـ ــول على النتائج
التالية :وجود عالقة إيجابية بين تنفيذ عملية االتصاالت التسويقية المتكاملة ونتائج العالمة التجارية ،وإن
الكثير من الشركات تتوجه إلى استخدامها ،مما جعل مستوى المنافسة بين الشركات أقوى.
دراسة )(Cheruiyot, 2014بعنوان:
Integrated Marketing Communication and Performance of
Kenya Post and Savings Bank
تبحث هذه الد ارسـ ـ ــة االتصـ ـ ــاالت التسـ ـ ــويقية المتكاملة وأداء مكتب بنك االدخار .االتصـ ـ ــاالت التسـ ـ ــويقية
المتكاملة عامل نجاح أي شــركة وصــفقة رائعة ويتطلب فيها االحتراف بســبب المنافســة المتزايدة بأســتمرار.
وتتطلب االتصاالت التسويقية المتكاملة دمج جميع أدوات االتصاالت لتحقيق نتائج األداء،
الهدف الرئي

من الدراسة هو معرفة ما إذا كان اإلعالن ،من خالل ترويج المبيعات ،والبيع الشخصي،

والتســويق المباشــر ،والعالقات العامة لتحســين األداء في البنك .وكان تصــميم البحث وصــفيا في الطبيعة.
أخذ العينات العشوائية التناسبية الطبقية.
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تظهر النتائج أن اإلعالن والتس ــويق المباش ــر ،البيع الش ــخص ــي ،وتعزيز المبيعات والعالقات العامة تعزز
من أداء الشـ ـ ــركة من خالل تعزيز جذب العمالء ،والء العمالء ،وحجم المبيعات ،وتوسـ ـ ــيع الفروع وتذكير
العمالء بخدمات البنك .وتوصــي الد ارســة بأن تأخذ اإلدارة على محمل الجد االســتراتيجيات التي يمكن أن
تحسن تنفيذ أدوات االتصاالت التسويقية المتكاملة.
دراسة  )Bruuhn and Schnebelen, 2017بعنوان :
Integrated marketing communication – from an instrumental to a
customer-centric perspective
تهدف هذه الد ارس ـ ـ ــة إلى توض ـ ـ ــيح تركيز االتص ـ ـ ــاالت التس ـ ـ ــويقية المتكاملة العمالء .ويتم ذلك من خالل
مناقشـ ــة الظروف المغيرة ،واألس ـ ـواق ،وتنفيذ الخطط ،وتقدم الد ارسـ ــة نهجاً مفاهيمياً لمركز إدارة المعلومات
المرتكزة على العمالء عن طريق إيجـاد خطوط جــديـدة للتفكير ،وأظهرت النتـائج أن مواقف العمالء متركز
على االتصاااالت التسااويقية المتكاملة وبينت أن أهم خطوط التفكير الجديدة التي يمكن اعتمادها كعناصــر
إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيــة من مركز إدارة العمالء المرتكزة على العمالء هي :توجــه العالقــة وتوجــه المحتوى وتوجــه
العملية .وبالتالي فإن الورقة تشير إلى أن تركيز االتصاالت التسويقية المتكاملة على العمالء يعني :عمل
التوازن بين أنشطة العالمة التجارية الخاصة بالشركة ودمج القضايا التي تركز على العمالء.
دراسة  )lekhanya,2014بعنوان:
The Role of Integrated Marketing Communications in Enhancement of
SMEs Growth in South Africa
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تهدف هذه الد ارس ــة إلى اكتش ــاف واختبار فجوة المعرفة تجريبياً فيما يتعلق بالدور الذي تؤديه االتص ــاالت
التسـويقية المتكاملة في تعزيز المشـاريع الصـغيرة ومتوسـطة الحجم .ومعرفة النهج الكمي في هذه الد ارسـة،
بيان بحث أدوات االسـ ـ ــتبيان التي تم إنشـ ـ ــاؤها من خالل د ارسـ ـ ــات سـ ـ ــابقة وكانت العينة مكونه من 314
مؤس ـســة صــغيرة ومتوســطة .وأظهرت النتائج الد ارســة وهي أن نســبة االتصــاالت التســويقية المتكاملة بين
المش ــاريع الص ــغيرة والمتوس ــطة الحجم كانت واض ــحة من العينة ،تم تطبيق أدوات االتص ــاالت التس ــويقية
المتكاملة من أجل تعزيز نمو الش ــركات الص ــغيرة والمتوس ــطة .وهي نقطة انطالق هامة ،تعزز أهمية دور
االتصاالت التسويقية المتكاملة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
دراسة  )Reid et al,2013بعنوان:
The relationship between integrated marketing communication, market
orientation, and brand orientation
تسـ ـ ــعى هذه الدارسـ ـ ــة إلى توضـ ـ ــيح العالقة بين االتصـ ـ ــاالت التسـ ـ ــويقية المتكاملة ( )IMCواتجاه السـ ـ ــوق
( ،)MOوتجاه العالمة التجارية ( ،)BOومقايي

األداء الخارجي .ومن أجل عمل الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة تم وض ـ ـ ـ ـ ـ ــع

نموذج ،ق ــاب ــل لالختب ــار يربط العالق ــات بين ه ــذه المف ــاهيم وجوان ــب العمالء ،واألداء التنظيمي .وتظهر
النتائج بمناقشة آثار الدراسة بين األكاديميين والممارسين على السواء.

 2.2.1مايميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
يمكن بيان مايميز الد ارسـة الحالية عن الد ارسـات السـابقة بما يلي :من حيث بيئة الدراسة وقطاع التطبيق:
أجريت الد ارســات الســابقة على المنظمات األمريكية األوروبية باإلضــافة إلى بعض المنظمات العربية مثل
شركات االتصاالت ومؤسسات الخدمية ،في حين تم تطبيق الدراسة على شركات االتصاالت األردنية.
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من حيث هدف الدراساااة :إذ تهدف الد ارس ــة الحالية إلى د ارس ــة االتص ــاالت التس ــويقية المتكاملة واألداء و
أثر تكنولوجيا إدارة األعمال اإللكترونية في قطاع الخدمات في األردن ،وتتمثل فيما يلي:
 .7التعرف على أثر االتص ـ ـ ـ ـ ــاالت التس ـ ـ ـ ـ ــويقية المتكاملة ( )IMCعلى األداء في قطاع الخدمات في
األردن.
 .2التعرف على أثر األعمال االلكترونية ( )EBعلى على االتصـاالت التسويقية المتكاملة في قطاع
الخدمات في األردن.
 .3معرفة مدى تأثير األعمال االلكترونية ( )EBعلى األداء (.)PER
من حيث المنهجية :تكمن الد ارسـ ـ ـ ــة الحالية د ارسـ ـ ـ ــة وصـ ـ ـ ــفية تحليلية لكونها تأخذ وجهة نظر كافة مديري
ونواب ومساعدي ورؤساء أقسام العاملين في شركات الخدمات األردنية.
أما محاور استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فتتمثل باآلتي:
 .7التعرف على مفهوم ومضــامين االتصــاالت التســويقية المتكاملة ،واألداء مما يفيد في تكون األدب
النظري للدراسة.
 .2اإلفادة من الدراسات السابقة في بناء األستبانة الخاصة بالدراسة الحالية.

25

الفصل الثالث
منهجية الدراسة الطريقة واإلجراءات)

 3.1منهج الدراسة
 3.2مجتمع الدراسة
3.3عينة الدراسة
 3.4أداة الدراسة
 3.5ثبات أداة الدراسة
 3.6صدق الدراسة
 3.7متغيرات الدراسة
 3.8المعالجة اإلحصائية

21

 3.1منهج الدراسة
اسـ ـ ـ ــتخدم الباحث المنهج الوصـ ـ ـ ــفي التحليلي من خالل االسـ ـ ـ ــتبانة التي تم إعدادها باالسـ ـ ـ ــتناد إلى األدب
النظري والد ارس ـ ـ ــات الس ـ ـ ــابقة وباإلعتماد على مقاييي

طورت من قبل العديد من الباحثين وبما يتالئم مع

ابعاد الد ارسـة ،وذلك بهدف جمع البيانات األولية وتحليلها واختبار الفرضــيات ،وتقديم التوصــيات المســتندة
الى نتائج الدراسة لمتخذي القرار في شركات الخدمات في االردن.

 3.2مجتمع الدراسة
طبقت الدراسة في شركات الخدمات في المملكة االردنية الهاشمية.

3.3عينة الدراسة
تم اختيار عينة الد ارســة من العاملين في اإلدارتين العليا والوســطى (المديرين ونوابهم ومســاعديهم ورؤســاء
االقس ـ ــام العاملين) في ش ـ ــركات الخدمات األردنية ،باس ـ ــتخدام العينة العشـ ـ ـوائية ،حيث ان هناك فئتين من
المدراء وتختلف خصــائصــهم عن بعضــهم البعض ،وتم اختيار العينة الممثلة للطبقة باالســلوب العش ـوائي.
واخذ الباحث بعين االعتبار في الحصـ ـ ــول على اسـ ـ ــتجابة مناسـ ـ ــبة من مجتمع الد ارسـ ـ ــة وذلك للتوافق مع
متطلبات عملية تطوير االستبيان.

 3.4أداة الدراسة
لتحقيق أهداف الد ارس ــة قام الباحث بتطوير اس ــتبانة بهدف اإلجابة عن أس ــئلة الد ارس ــة .إذتم تطوير األداة
بالرجوع إالى األدب النظري ذيالصـلة .وتم اسـتخدام مصـدرين أسـاسيين لجمع المعلومات ،وهما :المصادر
الثانوية ،حيث اتجه الباحث في معالجة األدب النظري للد ارسـ ـ ـ ـ ــة إلى المصـ ـ ـ ـ ــادر البيانات الثانوية و التي
تتمثل في الكتب و المراجع العربية و األجنيبة ذات العالقة ،والدورات و المقاالت والتقارير  ،باإلض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـافة
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إالى األبحا

و الد ارس ـ ـ ــات الس ـ ـ ــابقة التي تناولت موض ـ ـ ــوع الد ارس ـ ـ ــة  ،وهدفت المراجعة النظرية لالدبيات

الســابقة الى تطوير الفقرات االولية لالســتبيان وتحديد اي من الفقرات يمكن اعتبارها مالئمة للمتغير المراد
قياسه .
المصاااادر األولية ،لمعالجة الجوانب التحليلية لموضـ ــوع الد ارسـ ــة تم اللجوء إلى البيانات األولية من خالل
األسـتبانة كأداة رئيسـية للد ارسـة وشـملتاألسـتبانة عددا من العبارات تعك

أهداف الد ارسـة وأسئلتها ،لإلجابة

عليها من قبل المبحوثين ،وتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي بحيث تأخذ كل إجابة أهمية نسبية.

 3.5ثبات اداة الدراسة
تم التحقق من ثبات اداة الد ارسـ ـ ـ ــة من خالل اسـ ـ ـ ــتخدام التحليل العاملي االسـ ـ ـ ــتكشـ ـ ـ ــافي (Exploratory
) Factor Analysis EFAلفقرات المقي ــاس ،بع ــد ذل ــك تم عم ــل التحلي ــل الع ــاملي التوكي ــدي لغ ــاي ــات
اسـ ــتكشـ ــاف الفقرات التي تقي

االبعاد اوال ،ومن ثم التحقق من ثبات المقياس من خالل اسـ ــتخدام معادلة

كرونباخ الفا ,وكذلك الثبات المركب ) (Composite Reliabilityواخي ار التباين المستخلص Average
 .Variance Extracted AVEاحتفظ الباحث بالعوامل لكل متغير والتي حصـ ـ ــلت على معامل تحميل
بما يتناسب مع حجم العينة التي تم الحصول عليها ).(Hair et al, 2010

 3.6صدق أداة الدراسة
الصااادق الظاهري :قام الباحث بالتحقق من ص ــدق األداة عن طريق عرض ــها على عدد من أعض ــاء هيئة
التدري
عموما.

ذوي اإلختص ــاص ،وذلك للتأكد من س ــالمة اللغة ،ووض ــوح الفقرات ودرجة تناس ــب قياس الفقرات
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ولضـ ــمان تحقيق المقياس للخصـ ــائص المهمة باالضـ ــافة الى الثبات لغايات التقدير النهائي للعالقات بين
المتغيرات ،تم التحقق من عناصر الصدق االخرى باستخدام التحليل العاملي التوكيدي Confirmatory
 Factor Analysis CFAوسيكون التحقق من ابعاد الصدق االخرى على النحو االتي:
صدق البناء :عندما يكون االرتباط بين الفقرات عاليا ،يمكن القول بأن هناك صـدق في فقرات االستبيان.
باالضافة الى معدل التحميل للعامل ،ووزن االنحدار ومربع االرتباط للفقرة ).(Hair et al, 2010
الصدق التقاربي :والذي من خالله يتم قياس ما اذا كانت الفقرة تقي
تقي

فعال المتغير(متغيرات الدراسة)  ,وال

متغير آخر ،او ال يوجد تقاطع مع متغير اخر او متغيرات اخرى).(Hair et al, 2010

الصااااادق التمييزي :ومن خالله تم التحقق فيما اذا كانت المتغيرات الكامنة مختلفة ،بحيث ان الفقرة تقي
بعدا واحد (متغي ار واحدا) وال تقي

متغي ار أخ ار بنف

الوقت ،اي ان االرتباط بين العامل ض ـ ـ ـ ـ ـ ــمن المتغير

(البعد) قليل مع العامل ضمن المتغير (بعد آخر)) .(Zikmund, 2003

 3.7متغيرات الدراسة
 .7االتصاالت التسويقية المتكاملة (.)IMC
 .2األعمال االلكترونية (.)EB
 .3اداء شركات الخدمات ).)PER

 3.8المعالجة االحصائية
لإلجابة عن أسئلة الدراسة و اختبار فرضياتها اعتمد الباحث من خالل اللجوء إلى الرزمة اإلحصائية
للعلوم اإلجتماعية  SPSSوكذلك  AMOSوتم استخدام االساليب اإلحصائية التالية :
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 .0التك اررات والنس ــب المئوية بهدف تحديد مؤشـ ـرات القياس المعتمدة في الد ارسـ ـة وتحليل خص ــائص
عينة الدراسة.
 .8المتوسطات الحسابية لتحديد مستوى استجابة أفراد عينة الدراسة عن متغيراتها.
 .3اإلنحراف المعياري لقياس درجة تباعد إستجابات أفراد عينة الدراسة عن وسطها الحسابي.
 .4اختبار معامل الثبات كرونباخ ألفا

 Cronbach’sAlphaلقياس قوة اإلرتباط والتماسـ ـ ـ ــك بين

فقرات اإلستبانة المعدة.
 .5التحليل العاملي االســتكشــافي لتحديد واســتكشــاف الفقرات المناســبة التي تناســب كل بعد من ابعاد
الدراسة.
 .1التحليل العاملي التوكيدي للتاكد من صدق وثبات اداة الدراسة.
 Structure Equation Modeling .1للتحقق من مطــابقــة النموذج لعينــة الــد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ,وتقــدير
العالقـات البنـائيـة بين ابعـاد الــد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ,وفحص التطـابق بين النموذج المفترض والنموذج المعــدل
(الذي تم تعديله) بعد المطابقة ان وجدت.
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الفصل الرابع :تحليل البيانات
 4.1عينة الدراسة وطريقة جمع بيانات
 4.2وصف احصائي للعينة المبدئية
 4.3األداة (االستبيان)
 4.4التحليل االولي للبيانات والتحليل العامل االستكشافي
 4.4.1تحليل العامل االستكشافي )(Exploratory Factor Analysis (EFA) for Validity
4.5

تحليل الثبات ))Analysis for Reliability

4.6

المسح الشامل والتحليل العاملي التوكيدي

 4.6.1التحليل العاملي التوكيدي()CFA
 4.6.2فحص البيانات ()Data Screening
 4.6.3توصيف نموذج CFA
 4.6.4فحص التوزيع الطبيعي وصدق وثبات النموذج
 4.7فحص نموذج البناء
 4.7.1المتغير الوسيط في نموذج SEM
 4.8فحص النموذج المفترض
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الفصل الرابع
تحليل البيانات

 4.1عينة الدراسة وطريقة جمع بيانات
تم عمل هذه الدراسة في قطاع الخدمات في االردن .في البداية تم جمع المعلومات عن طريق تعبئة 17
نموذج من شركات الخدمات .حيث قام الباحث بجمع المعلومات عن طريق المقابالت الشخصية (مقابلة
المدراء والموظفيين المعنيين) وهي الطريقة المثلى لمعرفة ما يفكر به الناس حول اسئلة االستبيان ،حيث
اتبعت هذه الدراسة منهج ( )McKenna,1994الذي بين بأن جمع المعلومات عن طريق المقابالت
الشخصية تزيد من صحة وفاعلية التحليل) . (EFA analysisوكانت نسبة التجاوب  %722لهذا اعتبرت
جميع النماذج صحيحة وأكثر فاعلية لتحليل ال (.(EFA analysis

 4.2وصف احصائي للعينة المبدئية
بعد اتمام عملية جمع البيانات .تم تشفير المعلومات باستخدام حزمة ( ،(SPSSوفحص القيم المفقودة،
وكون مجموع االستبانات الصحيحة تساوي  17لم يتم استثناء اي نموذج.
يوضح جدول رقم ( )4.1االحصاء الوصفي ويتضمن :المتوسط ( ,(MEANاالنحراف المعياري
لكل من االتصاالت التسويقية المتكاملة )،)IMC
( ،)standard deviationوالقيمة الصغرى والعظمى َ
االعمال االلكترونية واداء الشركة.
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لكل من االتصاالت التسويقية
جدول رقم ( :)4.1االحصاء الوصفي )َ )Descriptive Statistics
المتكاملة ،االعمال االلكترونية واداء الشركة.
Kurtosis
Statistic Std.error

Skewness
Std.error

Statistic

Std

Mean

Deviation

Statisti

#

N

c

.563

.391

.285

-.598

.42152

3.94

71

.563

-.060

.285

-.800

.65838

3.88

71

.563

3.978

.285

-1.786

.64138

4.03

71

االتصاالت
التسويقية المتكاملة
))IMC
االعمال االلكترونية
))EB
أداء الشركة
)(PER

من خالل جدول ( )4.1وجد ان أداء الشــركة هو المعيار االكثر اهمية من بين المعايير حيث بلغت قيمة
المتوس ــط الحس ــابي فيه ( ،)M=4.03ثم يتبعة االتص ــاالت التس ــويقية المتكاملة بقيمة المتوس ــط الحس ــابي
( )M=3.94و المعيـار االقـل اهميـة كانت لالعمال االلكترونية حيث بلغت قيمة المتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط الحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابي
).(M=3.88اما فيما يخص فحص ) (The degree of Skewness and kurtosisيوضــح الجدول
ان قيمة كل منهما كانت اقل من  ، 7و ان قيمة ال ) (Z- scoreالمعامل الرياض ـ ــي لكالهما في نطاق
) 1.96(+-بنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة خطـأ )  .(P<0.05لـذلـك لم يتم تحليـل للبيـانـات الـديموغرافيـة ألنـه تم تحليلها في
المراحل القادمة لهذه الدراسة باجراء المسح الشامل للعينة بعد التحليل العاملي االستكشافي.
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4.3

األداة االستبيان)

هدف هذه الدراسة الى توضيح دور االعمال اإللكترونية على أداء الشركة واالثر الوسيط لالتصاالت
التسويقية المتكاملة .لذلك تم وضع  28سؤال فياالستبيان ،حيث وزعت االسئلة على ثالثة ابعاد هم:
االتصاالت التسويقية المتكاملة ،االعمال اإللكترونية وأداء الشركة .جدول رقم ( )4.2يوضح الفقرات االولية
للفئة المستهدفة في االجابة عنها.
جدول رقم  :)4.2الفقرات االولية من االستبيان
االتصاالت التسويقية المتكاملة )IMC
(Rimkiene, 2013), (Lipitakis, 2012), (Cerdan and Acosta, 2005), (Sheung,
)2014), (Chang, 2008
 -7تعمل جميع أدوات االتصاالت التسويقية معا لتحقيق اهداف نموذج االعمال االلكتروني للشركة
 -2نموذج الشركة المبتكر واسع بما يكفي الستخدامه في الحمالت التي تستهدف مختلف االطراف
التي لها عالقة بعمل الشركة
 -3نناقش بانتظام استراتيجية االتصاالت مع الجهات التي نرتبط بها بعالقات
 -4نقوم بالتنسيق مع االطراف الخارجية من اجل التشارك في تحقيق اهداف االتصاالت التسويقية
المتكاملة
-5تستند استراتيجية االتصاالت التسويقية لدينا على أهداف واضحة تتضمن العالقات مع االطراف
ذات العالقة بعمل الشركة
 -1تقود ابحا

السوق المكثفة عملية التخطيط للحمالت االعالنية

-1نقوم بإجراء تحليل SWOTللمساعدة في تحديد وتخطيط االتصاالت التسويقية المناسبة للشركة
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 -8تزيد استراتيجيات االتصاالت لدينا في تعظيم قوة جميع أدوات االتصاالت التسويقية
-9يقود الفهم الواضح للسوق وطبيعة المنتجات عملية التخطيط للحمالت االعالنية
-72نحن نقيم بدقة أداء كل حملة اعالنية.
 -77تلتزم الشركة بالحفاظ على الموظفين ذوي المهارات العالية إلدارة االتصاالت التسويقية
المتكاملة.
 -72تعطي الشركة الوقت الكافي للتخطيط لالتصاالت التسويقية المتكاملة وتنفيذها
األعمال االلكترونية )EB
 -7تتم عمليات البيع والشراء الكترونيا.
 -2تستخدم الشركة تقنيات األعمال اإللكترونية مقارنه بالمنافسين الرئيسين.
 -3تستخدم الشركة تقنيات األعمال اإللكترونية حسب توجهات العمالء الرئيسين.
 -4تعتمد الشركة على تقنيات األعمال اإللكترونية في إدارة العمليات التجارية.
 -5تستخدم الشركة التقنيات الحديثة لتحويل عملياتها التجارية من الطريقة التقليدية الى الطريقة
اإللكترونية.
 -1تواكب الشركة التطورات السريعة في الوسائل المستخدمة ألداء االعمال اإللكترونية.
 -1تقدم الشركة الدعم التقني للعمالء من خالل شبكات اإلنترنت.
 -8معظم النشاط التجاري الذي يتم الكترونيا مرتبط بمستوى التعاون مع الشركاء عبر االنترنت.
إلى أي مدى ُتَقِّيم أداء شركتك فيما يتعل باألمور التالية
الى اي درجه تقييم اداء الشركة في مجال:
 -7تقليل الكلفة بما يخدم اهداف الشركة.
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 -2جودة الخدمات المقدمة.
 -3عدد المنتجات والخدمات الجديدة.
 -4سرعة التوصيل للعميل.
 -5التحسينات المدخلة على تقليل الكلفة اإلجمالية للمنتج.
 -1نمو المبيعات.
 -1زيادة هامش الربح.
 -8زيادة رضا العمالء عن المنتجات والخدمات المقدمة.

4.4

التحليل االولي للبيانات والتحليل العامل االستكشافي

هدفت هذه الدراسة الى معرفة أثر دور االعمال االلكترونية على االداء من خالل المتغير الوسيط
(االتصاالت التسويقية المتكاملة) .في البداية تم اجراء التحليل العامل االستكشافي )(EFAبافتراض العوامل
ذات التأثير ،للتأكد من بناء كل عامل ولفحص ثبات فقرات االستبانات .لذلك تم حساب االرتباطات بين
المتغيرات ،حيث تبين أن  94من  229أي بنسبة ( )41%من العالقات االرتباطية ذات داللة احصائية
عند ) ، (0.01والعالقة بين المتغيرات كانت أكثر من ( ،)0.30وهذا دليل على امكانية الشروع في فحص
تحليل العوامل  EFAكما أوصى به (1995 ،Hair et al؛  2007 ،Afthaorhan.2013؛ Hair et
 .)2009 ،alوأشار ايضا الى انة إذا كانت معامالت االرتباط أكثر من  0.30فان مصفوفة االرتباط
غالبا ما تُعرف بـ ) .(Factorability of Rلذلك تبين في هذه الدراسة بعد فحص مصفوفة االرتباط
ً
معامل ) (Rبامكانية استخدام ال ) (EFAالتي تعتبر تقنية في استخدام البيانات لتقليل عدد المتغيرات
(اسئلة االستبيان) إلى عوامل اساسية تحتوي على معلومات مهمة في المتغيرات وذلك حسب (Bentler,
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).1983وضح ) (Della Vigna, 2009بانة فحص التحليل العاملي االستكشافي لتقليل هيكلية مجموعة
من المتغيرات ( )EFAلمعرفة ما إذا كانت البيانات مناسبة لتحليل العوامل أم ال .لذلك تم تطبيق فحص
) (Kaiser – Meyer –Olkinوفحص  (Bartlett’s Test of Sphericity).الهدف من كال الفحصين
هو لقياس دقة العينات ومناسبتها لتحديد مجموع العوامل من البيانات .اذا كان قياس ) )KMOاكثر من
فإننا نستنتج أنه يوجد تأثير للعوامل في البيانات.كذلك
 0.50و فحص ),(Bartlettذو داللة احصائية َ
استخدم الباحث طريقة االستخالص ) )Varimaxلتدوير البيانات وإلستخالص العوامل االساسية في هذه
الدراسة .حيث تم دمج هاتين الطريقتين ،للحصول على القيم الذاتية ) (Eigenvaluesوتحليل (Scree
) . plotوهذا مكن الباحث من الحصول على عدد من العوامل الموجودة في البيانات .على أن تكون قيمة
) (Eigenvaluesأكثر من  1حتى تعتبر عامل .تم استخدام اسلوب ) (Scree plotلتأكيد النتائج التي
حصلنا عليها من تحليل  .Eigenvaluesمن أجل التأكد بان جميع العوامل المستخلصة من التحليل
دقيقة ام ال كما اشار ).(Mac Callum, Widaman, Zhang, and Hang, 1999
في المرحلة االولى من الدراسة كانت حجم العينة كافيا وذلك الن العوامل وعدد االسئلة قليل .وبما ان
) (field, 2009أشار الى انة قيمة معامل التحميل لكل سؤال يجب ان تتجاوز  .0.3وانه يجب ان يستبعد
الباحث كل سؤال يقل معامل تحميله عن  0.3من هذا التحليل .لذلك تم استبعاد سؤال االستبيان الذي قيمة
معامل تحميله اقل من  0.30النه يجب ان تكون القيمة المشتركة لكل سؤال في حدود ال  .0.30بناء
على ) (hair et.al, 2010فإن تحديد معامل التحميل المقبول لحجم العينة بمقدار  0.50او أقل هي
 .0.75لكن الباحث قرر ان يبقي كل سؤال ذات القيمة األكثر من  0.30ألنه اراد ان يضم اسئلة اخرى
من اجل ضمان التوزيع االولي لهذه الدراسة .لذلك قام الباحث بعمل تحليل توكيدي لهذه العوامل في المرحلة
الثانية وذلك لزيادة دٌقة وصدق التحليل وزيادة الترابط بين البيانات المختارة .قام الباحث أيضا بفحص
الصدق الداخلي لجميع اسئلة االستبيان حيث تم تطبيق تحليل )(Cronbach’s alpha-coefficient
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لتقييم دقة الصدق الداخلي .اما بالنسبة الى ) (haron, 2010اشاربان قيمة ))Cronbach’s alpha
المقبولة يجب ان تكون  0.70او أعلى لمجموعة من االسئلة حتى تعتبر مقياسا ثابتا .ولكن البعض يستخدم
 0.75او واخرون استخدموا  0.6من قيم ) )Cronbach’s alphaوفي حال قلت قيمة معامل كرونباخ
عن  0.60يمكن اعتبارها غير مناسبة.
 4.4.1تحليل العامل االستكشافي )(Exploratory Factor Analysis (EFA) for Validity
قام الباحث باجراء تحليل العامل االستكشافي على 28سؤال باالستبيان لتقليل ،وتحديد وترتيب عدد كبير
من االسئلة الموزعة على المعايير الموجودة في هذه الدراسة وهي :االتصاالت التسويقية المتكاملة ،االعمال
االلكترونية و اداء الشركة ،حيث تم التحليل باستخدام ) (varimax rotationو).(SPPS version 22
باألضافة الى ذلك قام الباحث باحتساب صحة العينات لجميع العوامل باستخدام) ،(KMOوذلك للتأكد من
الدقة في اسئلة االستبيان .وبتطبيق فحص ) (Bartlettلكل تحليل ،لضمان تحليل العوامل وأن صفوف
العالقات المترابطة هي ليست صفوف متشابهة بالرغم ان كل قيم ()KMOلالسئلة كانت أكبر من ،0.50
واعلى من المستوى المقبول بناءاَ على ) .(field, 2009حيث أظهر قياس ( (KMOدَقة العينة للتحليل
الذي يساوي  ,0.600والتي هي أعلى من الحد المقبول  .0.5بينما فحص ) (Bartlettيبين مدى االرتبابط
بين االسئلة ،حيث بلغت:

=920.627,

)χ2(378

p<0.000

جدول ( )4.3يظهر نتائج Kaiser Meyer-Olkin (KMO) of Sampling Adequacy and
Bartlett’s Test of Sphericityالتي تظهر تناسب هيكلية النموذج لعينة البيانات بناء على (Hair,
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( لثالثة عوامل اكثر منeigenvalues)  كانت نتيجة,( االوليEFA) أما بالنسبة لنتائج ال, 2010)
.(Scree Plot( )4.1) واحد كما هو موضح في الشكل رقم
Table (4.3): Kaiser Meyer-Olkin (KMO) of Sampling Adequacy and
Bartlett’s Test of Sphericity
Kaiser Meyer-Olkin (KMO) of Sampling Adequacy and Bartlett’s Test of Sphericity
Kaiser Meyer-Olkin (KMO) of Sampling Adequacy

0.600
Approx. Chi

Bartlett’s Test of Sphericity

Square

920.627

Df

378

Sig

0.000

Scree Plot:)4.1 ( شكل
(1.0) ) يبين نتيجة استخالص ثالثة عوامل مركبة كانت فيها القيم الذاتية أعلى من4.4( جدول رقم
.) كما هو موضح في الجدول ادناه42.012( بينما نسبة التباين للعوامل الثالثة هي
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جدول  :)4.4يظهر نتيجة استخالص العوامل المركبة.
Result for the Extraction of Component Factors
Initial Eigenvalues
Component Total % of Variance Cumulative%
20.566

20.566

5.759

1

34.360

13.793

3.862

2

42.012

7.653

2.143

3

في الجدول رقم ( (4.4بين أن هيكلة اسئلة االستبيان والذي تتكون من  28سؤال تفسر مقدار التباين في
البيانات الذي هو(  .%( 42.012حيث ان العامل االول حصل على  %20.566من التباين الكلي مع
القيمه الذاتية التي تبلغ  .5.759بينما العامل الثاني حصل على  %13.793من التباين الكلي مع القيمه
الذاتية التي تبلغ  3.862واخي ار العامل الثالث حصل على  %7.653من التباين الكلي مع القيمه الذاتية
التي تبلغ .2.143
قام الباحث بتحليل) (EFAعدة مرات لمعرفة أي من متغيرات لها تأثير على كل عامل .حيث تم عزل
معامالت التحميل التي تقل عن ( .)0.30ايضا عزلت االسئلة ذات التحميل على عاملين او أكثر .والن
بعض االسئلة ُحملت على أكثر من عامل قام الباحث باجراء التصحيحات الالزمة ونقل االسئله الى العوامل
المناسبة .من هنا تم استبعاد معامالت التحميل ذو القيمة المنخفضة في ) (EFAاالولي .تبين ان بعض
االسئلة نقلت الى عاملين او أكثر مثال ) (IMC11,IMC12,IMC8, IMC7,IMC6,IMC10تم نقلهم
الى االعمال االلكترونية ،وال ) )EB1نقلت الى االتصاالت التسويقية المتكاملة .حيث تم حذف  9اسئلة
من االستبيان بسبب التحميل على أكثر من عامل .بعد مرحلة حذف المعامالتذات التحميل المنخفض
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واالسئلة التي تم تحميلها على أكثر من عامل ،تم أجراء فحص ) .)EFAحيث أظهرت النتائج بان 19
سؤال ثبتوا في عواملهم.
قام الباحث بتطبيق تحليل ( )VARIMAXمن اجل الحصول على مجموعة واضحة من العوامل التي تم
تحميلها وتجنب تحميل االسئلة التي ال تتعارض مع العوامل االخرى حيث قام الباحث بتحميل كل متغير
على عامل معين .حيث يشير تحميل العامل الى درجة ارتباط كل متغير مع كل عامل حسب (hair et
) .al 2009بناء على ما ذكر ،يبين الجدول ) (4.5تحليل العوامل بعد حذف االسئلة التي تحتوي على
أكثر من عامل ونتائج العوامل الثال

التي استخلصت.

الجدول ) (4.5تحليل العوامل .ونتائجها التي استخلصت
العامل
1
أداء الشركة
-7سرعة التوصيل للعميل

.773

-2زيادة هامش الربح

.738

 -3نمو المبيعات

.715

 -4زيادة رضا العمالء عن المنتجات والخدمات المقدمة

.642

-5التحسينات المدخلة على تقليل الكلفة االجمالية للمنتج

.632

2

3
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االعمال االلكترونية
-1معظم النشاط التجاري الذي يتم الكترونيا مرتبط

.613

بمستوى التعاون مع الشركاء عبر االنترنت
 -1تقدم الشركة الدعم التقني للعمالء من خالل شبكات

.544

االنترنت
-8تلتزم الشركة بالحفاظ على الموظفين ذوي المهارات

.539

العالية
اإلدارة االتصاالت التسويقية المتكاملة
-9تعطي الشركة الوقت الكافي للتخطيط لالتصاالت

.517

التسويقية المتكاملة وتنفيذها
-72تزيد استراتيجيات االتصاالت لدينا في تعظيم قوة

.477

جميع أدوات االتصاالت التسويقية
 -77نقوم باجراء تحليل  SWOTللمساعدة في تحديد

.470

وتخطيط االتصاالت التسويقية المناسبة للشركة
-72تواكب الشركة التطورات السريعة في الوسائل

.468

المستخدمة ألداء االعمال االلكترونية
-73تستخدم الشركة تقنيات االعمال االلكترونية حسب
توجهات العمالء الرئيسيين

.377
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-74تقود أبحا

السوق المكثفة عملية التخطيط

.367

للحمالت االعالنية
 -75نحن نقيم بدقة أداء كل حملة اعالنية

.348

االتصاالت التسويقية المتكاملة
-71تعمل جميع أدوات االتصاالت التسويقية معا لتحقيق

.971

اهداف نموذج االعمال االلكتروني للشركة
-71تتم عمليات البيع والشراء الكترونيا

.457

-78تستند استراتيجية االتصاالت التسويقية لدينا على

.399

اهداف واضحةتتضمن العالقات مع األطراف ذات
العالقة بعمل الشركة
-79نموذج الشركة المبتكر واسع بما يكفي الستخدامه

.348

في الحمالت التي تستهدف مختلف األطراف التي لها
عالقة بعمل الشركة

جدول رقم (ُ )4.6يظهر القيم الذاتية الجديدة ) ،(Eigenvaluesحيث ان اجمالي
مقدار التباين المستخلص من العوامل وصل الى).)36.353
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جدول رقم ُ )4.6يظهر القيم الذاتية ) (Eigenvaluesالجديدة وقيم التباين المستخلص:
Total Variance Explained
Rotation Sums of Squared

Extraction Sums of

Loadings

Squared Loadings

Cumulative

% of

%

Variance

Cumulative
Total

%

% of
Total Variance

Initial Eigenvalues
Cumulative
%

% of
Factor Total Variance

13.911

13.911

2.643

8.282

1.574 8.282

18.628

18.628

3.539

1

27.391

13.480

2.561

22.592

2.719 14.310

34.591

15.963

3.033

2

36.353

8.962

1.703

36.353

2.615 13.761

44.520

9.929

1.886

3

بناءاً على التحليل أعاله ،وجد الباحث أن مقياس الدراسة المكون من  28سؤال قد تناقص إلى  19سؤال
مح َّملة على ثال عوامل .وتم الغاء  9اسئلة َقد أ ِ
ُلغ َيت .وايضا تَ َّم احتساب نتائج فحص  Bartlettوفحص
َُ
( )KMOلقياس دقة العينات كما هو موضح في الجدول رقم ) )4.7والذي ُيظهر دقة العينة .حيث بلغت
قيمة  ).624) KMOوالتي هي أعلى من الحد المقبول الذي هو  .0.5بينما كان الفحص  Bartlettذو
داللة احصائية وقيمته  .0.000أيضاً Chi Square ،أظهر بأن هنالك ترابط كبير بين االسئلة .واخي ار
اظهر فحص  Bartlettبان النموذج مناسب لبيانات العينه .حيث بلغت:
p<0.000،χ2(171) =430.781
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Table (4.7): Kaiser Meyer-Olkin (KMO) of Sampling Adequacy and Bartlett’s
Test of Sphericity
Kaiser Meyer-Olkin (KMO) of Sampling Adequacy and Bartlett’s Test of
Sphericity
Kaiser Meyer-Olkin (KMO) of Sampling
Adequacy

0.624
Approx. Chi
430.781

Square

171

Df

0.000

Sig

Bartlett’s Test of Sphericity

 4.5تحليل الثبات ))Analysis for Reliability
بناءا على ) (Schumacker, 2012الذي اوضـ ــح بان الهدف من تحليل الثبات هو تقدير درجة القياس
سـ ـ ـواء كانت خالية من العشـ ـ ـوائية او عدم ثبات االخطاء في القياس قام الباحث باجراء تحليل لكل سـ ـ ـؤال
من اجل فحص دقة العوامل ،حيث تبين بان جميع العوامل المسـ ـ ـ ــتخدمة في هذه الد ارسـ ـ ـ ــة لديها تناسـ ـ ـ ــق
داخلي و ممت ــاز للقي ــاس وذل ــك ألن ك ــل قي ــاس ل ــدي ــه قيم ــة )(Cronbach’s Alphaأكثر من 0.90
,جدول)ُ (4.8يظهر ترابط الصفوف بين كل العوامل.
جدول) (4.8يُظهر ترابط الصفوف بين كل العوامل.

PC

EB

IMC

Factor

.156

584

1

IMC

.223

1

.584

EB

1

0.223

0.156

PC
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قام الباحث باحتساب ) (Cronbach’s Alphaلجميع االسئلة المتبقية في المقياس وذلك لتقييم دقة
التناسق الداخلي البعاد الدراسة ،واظهرت النتائج قيمة التناسق داخلي الذي بلغت قيمته بين0.9 - 0.7
وهذا يبين وجود تناسق داخلي في ابعاد الدراسة كما اشار له (.)Blunch, 2008وايضا بين الباحث بان
العوامل في المقياس لديها تناسق داخلي عالي ونسبة عالية من الدقة ,حيث كان المعدل األعلى للعوامل
يساوي  ,0.822واألقل هو  .0.742ويظهر ذلك في الجدول رقم ). (4.9

Table (4. 9): Cronbach’s Alpha for Elements of the E-Readiness
Instrument

Number of Items

Cronbach’s Alpha

5

0.822

PER

10

0.742

EB

4

0.755

IMC

بناء على التحليل اعاله ،فان نتيجة تحليل العامل االستكشافي يظهر بان االستبيان لديه هيكلة مكونة من
ثالثة عوامل تفسر ما مقداره  36.353%من التباين بين العوامل.حيث ان جميع العوامل لديها ثبات
عالي كون ( )Cronbach’s Alphaاكبر من . 0.70حيث بقي  19سؤال في المقياس االخير بعد ان
تم حذف  9اسئلة متعارضة مع عوامل متعددة وبسبب معامل التحميل على العامل كان اقل من .0.30

وقد تم تعديل هيكلية العوامل بشكلها النهائي لمقياس أداء الشركة على النحو اآلتي:
 - -1سرعة التوصيل للعميل.

41

 - -2زيادة هامش الربح.
 -3نمو المبيعات.
 -4زيادة رضا العمالء عن المفاهيم واألفكار المقدمة.
 -5التحسينات المدخلة على تقليل الكلفة اإلجمالية للمنتج.
ثم هيكلية العامل النهائي لمقياس االعمال االلكترونية:
 -7معظم النشاط التجاري الذي يتم الكترونيا مرتبط بمستوى التعاون مع الشركاء عبر االنترنت.
 -2تقدم الشركة الدعم التقني للعمالء من خالل شبكات اإلنترنت.
 -3تلتزم الشركة بالحفاظ على الموظفين ذوي المهارات العالية إلدارة االتصاالت التسويقية المتكاملة.
 -4تعطي الشركة الوقت الكافي للتخطيط لالتصاالت التسويقية المتكاملة وتنفيذها.
 -5تزيد استراتيجيات االتصاالت لدينا في تعظيم قوة جميع أدوات االتصاالت التسويقية.
 -1نقوم بأجراء تحليل  SWOTللمساعدة في تحديد وتخطيط االتصاالت التسويقية المناسبة للشركة.
 -1تواكب الشركة التطورات السريعة في الوسائل المستخدمة ألداء االعمال اإللكترونية.
 -8تستخدم الشركة تقنيات األعمال اإللكترونية حسب توجهات العمالء الرئيسين.
 -9تقود ابحا

السوق المكثفة عملية التخطيط للحمالت االعالنية.

 -72نحن نقيم بدقة أداء كل حملة اعالنية.

وأخي ار هيكلية العامل النهائي لمقياس االتصاالت التسويقية المتكاملة:
 -7تعمل جميع أدوات االتصاالت التسويقية معا لتحقيق اهداف نموذج االعمال االلكتروني للشركة.
 -2تتم عمليات البيع والشراء الكترونيا.
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 -3تستند استراتيجية االتصاالت التسويقية لدينا على أهداف واضحة تتضمن العالقات مع االطراف
ذات العالقة بعمل الشركة.
 -4نموذج الشركة المبتكر واسع بما يكفي الستخدامه في الحمالت التي تستهدف مختلف االطراف
التي لها عالقة بعمل الشركة.
ان البيانات التي استخدمت في هذا التحليل مناسبة الجراء التحليل العاملي االستكشافي على أساس تحليل
اإلحصاء الوصفي وايضا اعتبرت العينة كافية لالختبار التجريبي بناءا على ).(Hair et.al, 1995,2009
وتشير نتائج التحليل العاملي االستكشافي ان المقياس الجديد مناسب إلجراء مسح شامل للمدراء في قطاع
الخدمات في األردن .وكما ذكر من قبل ،فإن التحليل العاملي االستكشافي لي

أداة كافية الختبار األس

النظرية لألداة .فان اعادة اجراء التحليل أكثر من مرة يعد ضروريا لدراسة العالقات التي توجد بين المتغيرات
والمؤشرات الكامنة (العناصر) عن طريق إجراء تحليل عامل توكيدي). (CFA
 4.6المسح الشامل والتحليل العاملي التوكيدي
تم استخدام التحليل العاملي التوكيدي لزيادة تطوير ودَقة المقياس المكون من االتصاالت التسويقيه
تم استخدام المقياس الناتج في الجدول )(4.2الجراء
المتكامله ،االعمال االلكترونية واداء الشركة .حيث ّ
تم استخدام  19سؤال من المقياس الكامل كما هو مبين في الجدول
مسح واسع النطاق للعينه المختارةّ .
رقم ( 5, )4.5اسئله لالداء  10 ,اسئلة لالعمال االلكترونية و 4اسئلة لالتصاالت التسويقيه المتكاملة من
اجل جمع البيانات.
استخدم الباحث االستبيان لجمع المعلومات من شركات الخدمات في مناطق جغرافية مختلفة في االردن.
تكونت البيانات بناءا على االجابات
تم عمل االستبيان عن طريق االنترنت باإلضافة للمقابالت الشخصيةّ .
تم استخدام البيانات
التي حصل الباحث عليها من قبل المدراء وموظفيهم ومساعديهم ال ّذين تجاوبوا .حيث ّ
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للتحّقق من نموذج القياس بالنسبة للمتجاوبين ال ّذين لهم خبرة في األعمال االلكترونية ومراحل تنظيمها .في
العينة العشوائية التّي استخدمت للتأكد من عمومية تمثيل العينة .ت ّم اختيارنسبة
البداية اتبعت استراتيجية ّ
معينة من المجتمع بناءعلى معايير متعددة منها :اوال ،ان يكون لديهم خبرة عملية في االعمال االلكترونية.
ثانيا ،لديهم القدرة على استخدام مواقع مختلفة على االنترنت .لم يتم اخذ المستوى الوظيفي بعين االعتبار
الن هذه الدراسة هي لتقدير تأثير العوامل المستقلة والعوامل التابعة فقط .وللحصول على نتائج ذات
معنى .بناءا على ) (Joreskog, 1978, Hair et.al, 2010يجب التاكد بما فيه الكفاية بان حجم العينة
صحيح ،بإختبار وتطوير المعادالت البنائية  SEMباستخدام طريقة تقدير (Maximum LikelyHood
) MLوالتحول من التحليل االستكشافي إلى التحليل التوكيدي والذي يتطلب عينة كبيرة .بناءا على
)) (Anderson and Gerbing, 1988; Bentler, 1983; joreskog, 1966,1976فالباحث يحتاج
إلى عينة مكونة من  100او أكثر ،وقد حصل الباحث على 126استبانة للحصول على عينة ذات معنى
وممثلة .بناءا على ) ،)Hair, 2010ال يوجد حجم عينة مثالي من اجل عمل  .SEMويقترح بالنسبة
لتوصيف النموذج (عدد المتغيرات الكامنة) ما إذا كان النموذج له  5متغيرات/عوامل كامنة وعندما يكون
كل عامل يتكون من  3اسئلة او اكثر فلذلك يكفي  100عينة من المشتركين لغايات التقدير.
قام الباحث بارسال  222استبيان للفئة المستهدفة فيالدراسة حيث تجاوب منهم  126شخص اي بنسبة
 53.6%وهذا يبين بان نسبة التجاوب ضعيفة جدا وذلك بسبب ان الدراسة ركزت على مجموعة صغيرة
من اصحاب الشركات والمدراء حيث يعتقد الباحث ان عدد االستبيانات الموزعة مناسبة للحصول على
عينة من قطاع الخدمات التي تم اختيارها .تم اختيار العينة من مناطق مختلفة من األردن لتأكيد وجود
تمثيل هذه العينة ،كما اوضح ) (Byrd and Turner, 2001; Wisner, 2003بان االبحا

السابقة

التي كان فيها التركيز على المدراء كانت نسبة المشاركة مقاربة لهذه الدراسة ,على الرغم من قلة نسبة
التجاوب اال انه يمكن اعتبار االجابات قيمة.
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( توزيع حجم العينة في كل شركة من شركات الخدمات وان لدى المشاركين خبرة4.10( يظهر جدول رقم
. األعمال االلكترونية واداء الشركة،كافية في االتصاالت التسويقيه المتكاملة
Table (4.10): descriptive Statistics, Sex, Educationalqualification, Age, and
Experience
Sex

frequency

%

Male

55

44.4

Female

68

54.8

frequency

%

20-25 years old

14

11.3

25-30 years old

71

57.3

30-35 years old

22

17.7

More than 35 years old

17

13.7

frequency

%

Less than 5 years

28

22.6

5-10 years

61

49.2

10-15 years

21

16.9

More than 16 years

14

11.3

Educational qualification

frequency

%

College -Diploma

6

4.8

Bachelor's Degree

83

66.9

Master's Degree

31

25.0

PHD Degree

4

3.2

Age

Experience

 باستخدام رسائل البريد االلكتروني التي تم الحصول عليها،تم اجراء مسح عبر االنترنت مع المسح المباشر
 يبين.Google و تحميل االستبيان علىWhatsApp  وايضا منخالل،من قواعد بيانات شركات الخدمات
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جدول ( )4.10بان الغالبية العظمى في االجابة على فقرات االستبيان كانت من االنا

بنسبة )54.8) ,

والذين بلغت اعمارهم بين  25-30بنسبة ) (57.3حيث تراوحت خبراتهم في العمل ما بين 5-10
سنوات بنسبة ( )49.2بمستوى تعليمي (بكالوريوس) وكانت بنسبتهم (.)66.9و ذلك يشير الى ان العينة
المختارة من ذوي الخبرة .كما يشير ايضا الى ان الدراسات االستقصائية قابلة لالستخدام ،ويستطيع المجيبون
الحصول على معلومات من فقرات االستبانة التي تعطي تصو ار كامال لالتصاالت التسويقية المتكاملة،
االعمال االلكترونية واداء الشركة.
 4.6.1التحليل العاملي التوكيدي )CFA
بناءا على نتائج ( )EFAتم دمج مجموعة من العوامل لقياس االعمال االلكترونية واالتصاالت التسويقية
معا.
المتكاملة واالداء في شركات الخدمات في االردن .لتطوير المقياس العام تم جمع كل (العوامل) ً
للتأكد من استخدام قياسات ذات بعد واحد Unidimensionlaityحسب ( ، )Hair et al, 2009حيث
يمكن تفسير تاثير المتغيرات على عامل واحد .تماما عك

ال ( )EFAتم قياس المتغير لكي يكون عامل

واحد وهذا يعني أنه ال يوجد ) )Cross loadingكما هو الحال في التحليل العامل االستكشافي ( حيث
ُيفترض أن كل التحميل المتقاطع هو صفر) ،لذلك قام الباحث بتطبيق االجراءات االساسية النتاج األستبانة
بمصداقية عالية ولتصبح نتائج مؤكدة حيث تم استخدام اسلوب المعاينة نفسها التي نتجت من النموذج
االولي بعد التحليل العاملي االستكشافي والتي تم استخدامه ايضا لفحص هيكلة النموذج للعالقة بين
االعمال االلكترونية و االتصاالت التسويقية المتكاملة و االداء ،حيث قام الباحث بتحليل البيانات االولية
لمعرفة المشاكل الموجودة في البيانات و تقييم التوزيع الطبيعي للبيانات .كما يبين (Hair et al, 2005,
) . 2009ان ضمان توزيع العينة حسب التوزيع الطبيعي يجعل تفسير العوامل والقيم أسهل ،لهذا يجب
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عدة فحوصات احصائية من اجل
التأكد من توزيع العينة قبل فحص النموذج .في ( )CFAتم استخدام ّ
تأكيد بناء المقياس ،والصدق البنائي ،الصدق التمييزي ،ومعدل التباين المستخلص للنموذج ).(AVE

 4.6.2فحص البيانات )Data Screening
تم جمع البيانات النهائية وادخالها على برنامج ( )SPSSنسخة  19وبلغ مجموع االستجابات  139حيث
قام الباحث بحذف  9اجابات وذلك النه لم يتم االجابة على كل االجابات (تم ترك  %77من االجابات
فارغة) .تم اتباع اجراءات اخرى لمعالجة البيانات الناقصة والتي تشكل  20%في كل سؤال من معدل القيم
المفقودة ) (Missing valuesمن اجابات المشاركين االخرين (.)Rubin, 1987
من اجل تحسين وضع البيانات قام الباحث بتقييم القيم المتطرفة .حيث تم استخدام ( AMOS version
 )20لتوزيع جميع البيانات لحساب القيم المتطرفة .تبين للباحث بان الخطا يحد

عندما تكون االجابة

بعيدا جدا مقارنة مع اغلبية االجابات على مجموعة االسئلة ،تم حذف بعض االسئلة من اجل تحسين
التوزيع الطبيعي للعينة .تم التأكد من  130من مجموعة البيانات ،تم حذف  4اسئلة من مجموعة البيانات
نظ ار لضعف جودة تلك الفقرات وتطرفها وذلك حسب نتائج فحص قيم التطرف (χ2=96.39; n=28,
)p<0.001
تم تحليل مجموعة البيانات النهائية والتي بلغت  .126انظر جدول ( )4.10بما ان العينة أكبر من ,100
فان التوزيع الجديد سيكون أقرب الى التوزيع الطبيعي.
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 4.6.3توصيف نموذج CFA
تم اجراء تحليل نموذج ال) (CFAلألعمال االلكترونية ،االتصاالت التسويقية المتكاملة واالداء .حيث تم
توزيع االسئلة على ثالثة عوامل كما اشير من قبل .افترض الباحث بأنه يوجد تحميل غير صفري لكل
سؤال على العامل وتحميل صفري على باقي العوامل .جميع العوامل الثال لها ارتباط فيما بينها باالضافة
الى عدم الترابط في الخطا المعياري .تم اختيار ) (CFAمن اجل تقييم نسبة كل سؤال للتأكد من صحة
االداة .بناء على ) ،(Schreiber et.al, 2006تم فحص ال) (CFAلمعرفة الصدق الداخلي لعدد من
العوامل المطلوبة ضمن المتغيرات ولمعرفة اي من المتغيرات صحيحة أكثر لكل عامل .بناءاً على
(, (Tacq,1997استطاع الباحث ان يقررما إذا كانت العوامل تترابط أم ال ،باإلضافة إلى تطابق وارتباط
كل عاملين فيما بينهما وأي من المتغيرات الملحوظة تتأثر بعامل معين .اعتُِبر ) (CFAأداة لتأكيد العوامل
المقترحة .من أجل تحليل اداة القياس ،تم استخدام طريقة حذف االسئلة من التحليل ألن بعضها ذو تحميل
ضعيف وتحميل متعدد ،بناءاً على ) .Anderson and Gerbing (1988من أجل تحديد معايير
النموذج ،تم تحديد االسئلة المتعلقة بكل عامل والترابط بينهم .وبسبب ان ابعاد الدراسة تم قياسها من خالل
وضع اسئلة نهائية ويتم قياسها عن طريق قيم يمكن مشاهدتها ،تم تثبيت عامل تحميل على كل سؤال من
االسئلة التي تقي

كل عامل بقيمة معينة تساوي ( .)1.00تم إجراء ( (CFAعلى االبعاد الثالثة قبل تقييم

الصدق والثبات .يجب إزالة االسئلة التي ال تتناسب مع نموذج المقياس .بناءاً على )،Hair et al (2005
فإن عامل التحميل لكل سؤال يجب أن يتجاوز  .0.70تمت مرحلة اإلزالة للعامل ذو التحميل المنخفض.
بعد اإلزالة ،طبق الباحث نموذج القياس الجديد عدة مرات حتى يتحقق شرط القياس ذو البعد الواحد ،والذي
يتطلب عامل تحديد إيجابي .تم إجراء تقييم للنموذج بعد كل تحليل من أجل معرفة كيفية ترابط المتغيرات
مع االسئلة باستخدام مؤشرات المطابقة .يوجد عدة نقاشات حول أي مؤشر يجب استخدامه ،يجب على
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الباحث أن يستخدم مؤشر المطابقة لكل قسم .جدول رقم ) (4.11يبين المعلومات التي تتعلق بقسم النموذج
ومستوى القبول.
جدول ) (4.11المعلومات التي تتعلق بقسم النموذج ومستوى القبول
Acceptance
Level

Category

Index
Discrepancy Chi Square

P-value > 0.05

Chi-Square

RMSEA < 0.08

RMSEA

Approximation

GFI > 0.90

GFI

Goodness of Fit Index

AGFI > 0.90

AGFI

Adjusted Goodness of Fit

CFI > 0.90

CFI

Comparative Fit Index

TLI > 0.90

TLI

Tucker-Lewis Index

NFI > 0.90

NFI

Normed Fit Index

Absolute fit

Root Mean Square of Error

Incremental fit

<Chi-Suare/ df
3.0

Chisq/df

Chi Square/Degrees of Freedom

Parsimonious fit

معظم المراجع تقول إن مؤشرات المطابقة ( )RMSEA, GFI, CFI and CHISQ/DFيمكن استخدامها
عند مستوى قبول مناسب .بناءاً على المراجع أعاله فإن المؤشر الرئيسي هو  )chi-square( χ2والذي
يفحص درجة عدم تطابق المواصفات .إن ال  χ2غير الدالة احصائيا تدل على أن النموذج يتوافق جيداً
مع البيانات .إن قيمة ) )P-valueالمرتبطة ب  χ2تكون غير دالة احصائيا وذلك لعدم وجود تناسق بين
متغيرات الدراسة والفقرات .يعتبر χ2مؤش ار غير مناسب في حال زيادة حجم العينة ،لهذا فإن مستوى الداللة
يبدو مهماً .أيضاً ،يالحظ أن  χ2تزداد عندما تتزايد تناسق المتغيرات مع تلك الفقرات ،لذلك لم نعطي
اهتماماً لِقيمة ) )P-valueلسبب كبر العينة وتعقيد النموذج .بناءاً على (Hair et al., 1998; Baron
) and Kenny, 1986يمكن تجاهل قيمة χ2القليلة ،ألن قيمة χ2تتاثر بزيادة حجم العينة .استخدم
مؤشر ) (GFIلتقييم المتغيرات الملحوظة في النموذج .إن متوسط جذر المربع يصحح  χ2ليرفض النماذج
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ذات الحجم الكبير او المكرر أو عدد من المتغيرات ،اما ( )CFIفيظهر تناسب المقياس المحدد للمقياس
األساسي ويتغير من  0إلى  ,1مع وجود قيم عاليه مناسبة .تم استخدام )(CFIبسبب قوته وتناسبه
للنموذج .ويبدو مقبوالً العطاء داللة لصحة النموذج ( .)Hair el al 2009حيث يظهر الشكل رقم )(4.2
نموذج القياسات المحددة لقياس األعمال اإللكترونية ،االتصاالت التسويقية المتكاملة واالداء.
شكل ) (4.2توصيف نموذج القياسات المحددة لألعمال اإللكترونية،االتصاالت التسويقية المتكاملة
واالداء

يتكون النموذج من ثال

عوامل:

-7

االتصاالت التسويقية المتكاملة ()IMC

-2

األعمال االلكترونية ()EB
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-3

أداء الشركة

االتصاالت التسويقية المتكاملة )IMC
 -7تعمل جميع أدوات االتصاالت التسويقية معا لتحقيق اهداف نموذج االعمال االلكتروني
للشركة
-2تتم عمليات البيع والشراء الكترونيا
-3تستند استراتيجية االتصاالت التسويقية لدينا على أهداف واضحة تتضمن العالقات مع
االطراف ذات العالقة بعمل الشركة
-4نموذج الشركة المبتكر واسع بما يكفي الستخدامه في الحمالت التي تستهدف مختلف األطراف
التي لها عالقة بعمل الشركة
األعمال االلكترونية )EB
 -7تلتزم الشركة بالحفاظ على الموظفين ذوي المهارات العالية إلدارة االتصاالت التسويقية
المتكاملة.
 2تعطي الشركة الوقت الكافي للتخطيط لالتصاالت التسويقية المتكاملة وتنفيذها
-3تزيد استراتيجيات االتصاالت لدينا في تعظيم قوة جميع أدوات االتصاالت التسويقية.
 -4نقوم بإجراء تحليل  SWOTلمساعدة في تحديد وتخطيط االتصاالت التسويقية المناسبة
للشركة
 -5تقود ابحا

السوق المكثفة عملية التخطيط للحمالت االعالنية.

 -1تواكب الشركة التطورات السريعة في الوسائل المستخدمةألداء االعمال اإللكترونية.
 -1تقدم الشركة الدعم التقني للعمالء من خالل شبكات اإلنترنت.
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 -8معظم النشاط التجاري الذي يتم الكترونيا مرتبط بمستوى التعاون مع الشركاء عبر االنترنت.
 -9نحن نقيم بدقة أداء كل حملة اعالنية.
-72تستخدم الشركة تقنيات االعمال االلكترونية حسب توجهات العمالء الرئيسيين
إلى أي مدى ُتَقِّيم أداء شركتك فيما يتعل باألمور التالية
 -1سرعة التوصيل للعميل.
 -2التحسينات المدخلة على تقليل الكلفةاإلجماليةللمنتج.
 -3نمو المبيعات.
 -4زيادة هامش الربح.
 -5زيادة رضا العمالء عن المنتجات و الخدمات المقدمة.

يظهر الشكل رقم ( (4.3تحميل العامل لكل االسئلة والترابط بين العوامل .اظهرت النتائج ان المؤشرات
( )RMSEA,GFI,EGFI and CHISQ/DFلم تحقق المستوى المطلوب المقبول به .هذا الن بعض
االسئلة لها تحميل اقل من ( .(0.6كما يبين جدول رقم ) (4.12المؤشرات المطابقة للنتائج المبدئية لنموذج
(.)CFA
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الشكل ( : )4.3قيم تحميل العامل لكل االسئلة والترابط بين العوامل
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جدول ) :(4.12المؤشرات المطابقة للنتائج المبدئية لنموذج (.)CFA
Index
Index

Fitness Indexes

Acceptance

value

Not Accepted

0.082

RMSEA

Absolute fit

Not Accepted

0.819

GFI

Not Accepted

0.950

CFI

Not Accepted

0.942

TLI

Not Accepted

1.49

Chisq/df

Incremental fit

Parsimonious fit

P-Value= 0.000

تم حذف االسئلة التي كان كان عامل التحميل قيمته اقل من .702وقيمة  R2له اقل من 0.50من
نموذج القياس .عند الحصول على تحميل قليل للعامل يعني ان السؤال غير مفيد للعامل .الحفاظ على
هذه االسئلة قد تؤثر على مؤشرات المطابقة للنموذج .هناك اسباب كثيرة للحصول على عامل ذو تحميل
قليل ،هذه االسباب قد تتضمن االزدواجية ،عبارات غير مفهومة ،الخ .ادناه توجد قائمة االسئلة المحذوفة
بسبب انخفاض عامل التحميل ويظهر الشكل رقم  .4.3قيمة معامل التحميل لكل سؤال .ويبين الجدول
رقم  4.13حذف  9اسئلة من االستبيان.
في الجدول رقم ) )4.13حذف  9اسئلة من االستبيان
االتصاالت التسويقية المتكاملة )IMC
 -IMC3نناقش بانتظام استراتيجية االتصاالت مع الجهات التي نرتبط بها بعالقات.
 -IMC4نقوم بالتنسيق مع االطراف الخارجية من اجل التشارك في تحقيق اهداف االتصاالت
التسويقية المتكاملة.
-IMC9يقود الفهم الواضح للسوق وطبيعة المنتجات عملية التخطيط للحمالت االعالنية.
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األعمال االلكترونية )EB
 -EB2تستخدم الشركة تقنيات األعمال اإللكترونية مقارنه بالمنافسين الرئيسين.
 -EB4تعتمد الشركة على تقنيات األعمال اإللكترونية في إدارة العمليات التجارية.
 -EB5تستخدم الشركة التقنيات الحديثة لتحويل عملياتها التجارية من الطريقةالتقليدية الى الطريقة
اإللكترونية.
إلى أي مدى ُتَقِّيم أداء شركتك فيما يتعل باألمور التالية
الى اي درجه تقييم اداء الشركة في مجال:
 -PC 1تقليل الكلفة بما يخدم اهداف الشركة.
 -PC 2جودة الخدمات المقدمة.
 -PC 3عدد المنتجات والخدمات الجديدة.
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حيث تم تحسين مؤشرات المطابقة وعرضها,)4.4)  وتم عرضه في الشكل،قام الباحث بتعديل النموذج

 تم تحسين مؤشرات المطابقة,)4.4) الشكل

( مؤشرات المطابقة4.14( الجدول
Fitness Indexes

Index

Index value

Absolute fit

RMSEA

0.059

GFI

0.888

CFI

0.983

TLI

.979

Acceptance
Accepted
Accepted
Accepted

Incremental fit

Accepted
Accepted
Parsimonious fit

Chisq/df

1.430
P-Value= 0.000
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تظهر النتائج في الجدول رقم ( (4.14مؤشرات المطابقة حيث تحسنت بعد حذف االسئلة ذات التحميل
القليل .تم التأكيد على هذه المتغيرات ذات البعد الواحد من خالل حذف االسئلة ذات التحميل القليل.
اظهرت النتائج ان اداة القياس للعينة المختارة من شركات الخدمات في االردن تتكون من ثال

عوامل

وكل عامل يحتوي على اسئلة كانت معامالت تحميلها أكبر من  0.70عند داللة احصائية )(P≤0.05
حسب الشكل رقم  .4.4االسئلة التي لها عالقة بالعوامل الثالثة ( (IMC,EB and PERمطابقة مع
البيانات المختارة التي اظهرت ان المقياس يمكن ان يكون جيدا لقياس االعمال االلكترونية واالتصاالت
التسويقية المتكاملة واالداء.
بعد االنتهاء من نموذج القياس ) (CFAكان على الباحث التأكد من أن هذا النموذج يظهر صدق وثبات
هذه العوامل ،تقييم النموذج ذو البعد الواحد وصدقه وثباته تعتبر امور مطلوبة قبل اكمال نموذج البناء.
ايضا فحص حالة البيانات من اجل تقييم التوزيع الطبيعي لكل عامل (االسئلة الناتجة من النموذج ال
 CFAالثاني) بعد وضع نموذج القياس في مجموعة البيانات تم حساب )(Cromnbach's Alpha
لضمان التناسق الداخلي بين المتغيرات.

 4.6.4فحص التوزيع الطبيعي وصدق وثبات النموذج
اظهر ) Hair et. al (1995ان صدق المقياس هي قدرة االداة على قياس العوامل .تم تقسيم الصدق
الى ثال انواع :الصدق التقاربي والذي تعني ان كل االسئلة في نموذج القياس مهمة احصائيا .تم حساب
) (AVEلكل عامل عند قيمة أكبر من ( (0.5لتحقيق الصدق التقاربي ،ثانيا صدق البناء والتي يمكن
الحصول عليها عندما تكون مؤشرات المطابقة للعوامل مقبولة .النتائج في جدول رقم ) )4.15اظهرت
كفاءة جيدة لالسئلة في العوامل الكامنة .اخي ار الصدق التمييزي حيث يظهر مدى اختالف كل سؤال والذي
يقي

عامل واحد وال يقي

عامل آخر بوقت واحد ويظهر نموذج القياس للعوامل بأنه خالي من االسئلة
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الزائدة .يجب ان ال يتجاوز االرتباط بين العوامل ( (0.85للحصول على التمايز .تجاوز قيمة االرتباط عن
( (0.85تظهر ان العاملين يواجهان مشكلة تقنية.
من اجل تقييم الثبات ،تم حساب معامل  Cronbach alphaوال ) (AVEوالثبات المركب من اجل
قياس الثبات .يظهر الثبات الداخلي مدى قوة تماسك العوامل معا في قياس بنية معينة .يتم الحصول على
الثبات عندما يكون مقدار معامل  Cronbach alphaأكبر من .0.70

من ناحية أخرى ،تشير  Composite Reliabilityاو الثبات المركب إلى الثبات واالتساق الداخلي للعوامل
الكامنة ( .)2009 ،Hair et alيشير ( )AVEإلى متوسط النسبة المئوية لتغير عناصر القياس للعوامل
الكامنة .ووفًقا لما ذكره ) )Zikmund, 2003،Hair et.al 1995 and Holmes-Smith, 2001أن
 Composite Reliabilityيجب أن تكون أكبر من  0.7وأن يكون  AVEأكبر من  .0.5وكما يتبين
من الجدول ) ،(4.15تتجاوز قيم ) AVE(and Composite Reliabilityالحد األدنى للقيم المقبولة،
مما يشير إلى أن العوامل ذات ثبات وال توجد فيها أخطاء وتعرض نتائج متسقة .تظهر نتائج اإلحصاء
الوصفي ،وتقييم التوزيع الطبيعي المتعدد المتغيرات للعوامل المتبقية من بناء هذه الدراسةCronbach ،
 Composite Reliabilityand AVE ،alphaلكل بناء في النموذج ومؤشرات التوزيع الطبيعي .استخدم
الباحث المعادلة أدناه لحساب. and Composite Reliability AVE (Hair et.al, 1995.2009).
وقد تم استخدام المعادلة ادناه الحتساب الثبات المركب ومتوسط التباين المستخلص .والجدول رقم 4.15
يوضح هذه القيم ،باالضافة الى اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات.
AVE= ΣҚ2 / n
])CR = (ΣҚ)2 / [(ΣҚ)2 + (Σ1- Қ2
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 جمعت جميع العوامل كما هو ُمبين فيشكل.) لجميع عوامل اداة القياسPooled-CFA( استخدم الباحث
Standa
Item#

Cronbach
alpha

Mean

SD

Skew

Kurtosi

ness

s

rdized
path

SE

CR

P

SMC

coeffici

Compo

Averag

site

e

Reliabi

Varian

lity

ce
Extract

ent
E-Business

ed

0.956

EB1

3.75

.99286

.168

-1.433

.934

EB2

3.7177

1.0085

.159

-1.386

.946

.049

21.149

EB3

3.750

1.0250

-.032

-1.313

.905

.056

17.989

EB4

3.6452

1.574

.010

-1.363

.915

.058

18.701

EB5

3.7661

.98863

.076

-1.277

.924

.051

19.297

EB9

4.4435

.53042

-.103

-1.595

.749

.038

11.342

IMC

.806

.922

.750

.942

.766

.8724
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0

.8466
.81902
.83722
.8538
.561

0.910

IMC1

4.1452

.6463

-.329

.138

.697

IMC2

3.8871

0.9976

.030

-1659

.899

.209

9.537

IMC3

3.8065

1.0334

.039

-1.530

.924

.217

9.777

IMC4

3.5484

1.2386

.240

-1.629

.924

.260

9.783

PER

.96

.4698
0.00
0
0.00
0
0.00
0

.8082
.8538
.8538

0.940

PER1

4.6532

.54167

-1.263

.642

.925

.8556

PER2

4.6452

.5439

-1.218

.522

.883

.060

16.008

PER3

4.6452

.54390

-1.218

.522

.885

.060

16.072

PER4

4.6694

.50561

-1.108

.057

.955

.047

20.338

PER5

4.7903

.42816

-1.755

1.962

.707

.060

10.011

0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0

.7797
.69334
.9120
0.4998

.(4.15) تم فحص المؤشرات الظهار قياسات النموذج في جدول رقم.(4.2) رقم
Note: SE= Standard Error, CR= Critical Ratio, SMC= Squared Multiple Correlation
SE and CR for First item in each factor are not shown because the regression weight of
the first variable of each factor is fixed at 1
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فحص الباحث البيانات من اجل تقييم توزيع كل متغير من مجموعة البيانات بعد وضع نموذج القياس ،تم
قياس االنحراف لكل سؤال لتقييم التوزيع الطبيعي ،القيمة القصوى لالنحراف  1.0او اقل ،تظهر ان البيانات
موزعة بشكل طبيعي .كل االلتواءات الناتجة كانت اقل من  .1.0ايضا بالنظر للتفرطح المتعدد المتغيرات،
حيث وجد الباحث ان نسبة التفرطح ال تتعدى  3.0حسب ( Kim et.al,2001 and
) .)Chin,1995,1998يتطلب استخدام SEMمن خالل

Maximimum Likelyhood

Estimation MLEان تكون قيمة االلتواء اقل من  7.2وايضا التفرطح للتوزيع الطبيعي المتعدد المتغيرات
ما دام حجم العينة كبير ونسبة القيمة الحرجة  CRال تتجاوز  3.0ايضا مع العينة الكبيرة قيم االلتواء و
التفرطح ال تتجاوز  1.0 and 3.0بالترتيب .استطاع الباحث اجراء مزيدا من التحليل لتحليل  SEMحيث
ان طريقة التقدير المستخدمة هي  .MLEيظهر جدول ) )4.15نتائج تقييم التوزيع الطبيعي لكل سؤال في
نموذج القياس.
تم تحقيق الصدق التمييزي ) (DisrimenentValidityالذي اظهر مدى اختالف المتغيرات الكامنة،
والتحقق من ان كل سؤال يقي

عامل واحد كامل وال يقي

عامل اخر بنف

الوقت ،تم تحقيق الصدق

التمييزي لنموذج القياس عندما تم حذف االسئلة الزائدة .تم عمل جدول لتمايز العوامل ،كما يظهر جدول
رقم ) .(4.16اظهرت النتائج ان عوامل النموذج تتمايز عن بعضها ،تم حساب الجذر التربيعي ل AVE
لكل بناء (عامل) والقيم االخرى المترابطة بين العوامل .تم تحقيق الصدق التمييزي لكل عامل عندما تكون
قيم الجذر التربيعي ل AVEاعلى من القيم في العامود والصف ،بناء على ذلك تم االستنتاج ان الصدق
التمييزي لكل العوامل قد تحققت.
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جدول ) :.(4.16نتائج تحليل التمييز واالرتباطات وAVE

4.7

PER AVE

EB

IMC

.362 .750

0.650

1

.806

.456

1

.650

EB

.766

1

.456

.362

PER

Construct
IMC

فحص نموذج البناء

أشار ( (Afthanorhan, 2013بأن SEMهو دمج تحليل االنحدار وتحليل العوامل االستكشافية
والتوكيدية ،تعتبر ال  SEMتقنية احصائيه قوية لتشغيل التحليل العاملي التوكيدي  .CFAتحليل نماذج
االنحدارالمتعددة بطريقة عشوائية ،تحليل مشاكل االنحدارات المتعددة ،تحليل المسار مع المتغير الغير
مستقل ،تقدير العالقة المتبادلة والتباين في النموذج .وأخي ار معرفة العالقات بين المتغيرات في النموذج.
تشمل المتغيرات في SEMالبناء خارجيExogenouseاو المتغير المستقل ،البناء الداخلي
 Endogenouseاو المتغير التابع واخي ار المتغير الوسيط الذي هو متغير ذو دور مزدوج .يعمل هذا
المتغير كمتغير تابع بالمعادلة االولى ومتغير مستقل بالمعادلة الثانية ) .)Hair, 2009في هذه الدراسة
تتوسط االتصاالت التسويقية المتكاملة العالقة بين المتغير المستقل وهو االعمال االكترونية والمتغير التابع
وهو اداء الشركة .اظهر) (Wisner, 2003ان قوة المتغير الوسيط تعتمد على االرتباط بين معامل االرتباط
او الجذر التربيعي لالرتباط المتعدد في النموذج .يؤثر المتغير الوسيط على المتغير المستقل فيأثر على
متغيرات معينة .اشار) )Chang and Wang, 2008الى ان نسبة  R2إذا كانت اعلى من  .8تعتبر
ذو تباين كلي عالي .يوجد ثال

انواع لفحص تأثير الوسيط ابتداء من ) (Curan et.al, 1996ثم
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) (Hair, 2009وايضا اختبار ) .)Collins et.al, 2006كل هذه الفحوصات تستخدم Z-scoreاو
Z-testلالشارة الى ان النموذج ذو داللة احصائية.
كما ذكر سابقا ،تأثير الوسيط هو رابط تنبؤي في العالقات بين المتغيرين اخرين يمكن ان يصبح متغير
خارجي  Exogenousوداخلي  Endogenousفي نف

الوقت .بفحص التأثيرات الوسطية ،كشف

الباحث فحص التاثيرات بين المتغيرات ) .(IMC,EB,PERاظهر)Osborne and Fitzpatrick, 2011
) الى ان للوساطة ثالثة انواع وهم الوساطة الكلية ،والوساطة الجزئية وعدم وجود وساطة.
ان تأثير تحليل الوساطة تسمح بعملية الفحص للنموذج ) .(Mackinnon,2000افترض الباحث ان هناك
تاثيرات هيكلية في االتصاالت التسويقية المتكاملة التي تم تصميمها على انها المتغير الوسيط بين المتغير
المستقل وهو االعمال االلكترونية والمتغير التابع وهو اداء الشركة .تم اقتراح نموذج التوسط بناء على
المراجع المذكورة االدبيات النظرية .وفقا ) (Baron and Kenny,1986يوجد ثالثة شروط مطلوبة من
اجل تأثيرات الوسيط حسب االول هو ان المتغير المستقل يجب ان يؤثر على المتغير التابع .في هذا
النموذج تؤثر االعمال االلكترونية على االتصاالت التسويقية المتكاملة للشركة وتاثير الوسيط على كال
المتغيرين.
اظهر) Hair et.al (2009ان تأثير الوسيط باستخدام ال  SEMيتطلب ترابط مهم بين المتغير المستقل
والمتغير الوسيط والمتغير التابع.
اقترح الباحث أن االتصاالت التسويقة المتكاملة هي الوسيط ،أجرى الباحث عدة خطوات قبل اختبار تاثير
الوساطة باستخدام .SEMأوالً ،قام الباحث على ربط كل متغير بعدد من االسئلة مثال يحتوي ال IMC
على  4اسئلة ،ثانياً ،البنود غير المهمة (االسئلة األقل من  0.6تم حذفهم للحصول على نتائج صحيحة).
ثالثاً ،تم تحقيق شروط المطابقة المناسبة ،رابعاً ،المستوى المطلوب من الثبات و الصدق وتناسب اداة
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القياس ) ، (Cronbach's Alph ,Composite Reliability and AVEتم تقدير المسارات حيث تم
قياس متغيرين باإلضافة إلى المتغير الوسيط .وقام الباحث بتنفيذ النموذج الهيكلي ،يوضح الشكل ))4.5
نتائج االوزان االنحدارية المعيارية لعامل التحميل لكل متغير ،ويبين الجدول  4.71اوزان االنحدارو النسبة
الحرجة و القيمة المحتملة.

الشكل ) :)4.5نتائج االوزان االنحدارية القياسية لعامل التحميل لكل متغير
الجدول ) )4.17اوزان االنحدارو النسبة الحرجة والقيمة المحتملة.
Result

Probability

Critical ratio

value
Significant

0000

Estimate
9.519

IMC Impact .958
on EB
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Not

.223

-1.218

significant
Significant

PER Impact -.532
on IMC

.024

2.264

PER Impact .981
on EB

يعرض شكل رقم ) )4.5النموذج الهيكلي مع مؤشرات المطابقة .تم الوصول إلى المطابقة المطلوبة في
نموذج  .SEMتم التركيز على النتائج التي حققت المستوى المطلوب اثناء اجراء التحليل العاملي التوكيدي
باستخدام نموذج معادلة البناء .يمثل شكل رقم )ُ )4.5معامل االنحدار للوزن ذو تأثير المتغيرات الخارجية
على المتغيرات الداخلية .كان لعامل  EBتأثير كبير على ال  .IMCمن جهة أخرى ،ال يوجد تأثير لعامل
ال PERعلى  .IMCويوجد تأثيرلEBعلى ال  .PERمما يعني أن عامل ال  IMCله عالقة ارتباط أقل
على الPER.
4.7.1المتغير الوسيط في نموذج SEM
أكد الباحث ان المتغير الوسيط مهم في تحليل  .SEMتم اختيار عامل ال IMCلفحص تحليل قوة التقدير
باستخدام طريقة فحص  .Sobelتم تنفيذ نتائج قيم االنحدار والقيمة المحتملة .يجب ان يؤخذ التاثير للمتغير
المستقلعلى المتغير التابع ،المتغير الوسيط ،المتغير الغير مستقل والذي قيمة الوزن االساسي لكال المسارين
حيث يجب ضربه في (قيمة التقدير للمتغير الوسيط والمتغير الغيرالمستقل ضرب المتغير المستقل) .تبنى
) (Sureshchandar et.al, 2002طريقة فحص ) ,(Kazoleas and Teven, 2009حيث يجب
ان يكون التأثير الغير مباشر اعلى من التأثير المباشر حتى يدل على ان تأثير الوساطة قد حد

في

النموذج البنائي .هذا يعني ،ان المتغير الوسيط يجب ان يكون اعلى من التأثير المسبب .منطقياُ ،يعتبر
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المتغير الوسيط ذو تأثير بالزيادة او بالنقصان على تأثير المسبب لكل من المتغير المستقل والمتغير التابع.
المعادلة ادناه تعطي فهم أعمق عن تأثير الوساطة.
The indirect effect (EB*PER) = 0.96 x -0.530 = 0.508.
The direct effect = 0.980.
(EB - PER) is significant and (IMC to PER) is no significant means that
Non-mediation occurs
4.8

فحص النموذج المفترض

اظهر فحص تأثير الوساطة باستخدام نموذج معادلة البناء ان ال  IMCال يلبي الحالة ليكون متغير وسيط.
لقد فشل ال متغير IMCفي التوسط للعالقة بين االعمال االلكترونية واالداء حيث تبين انه لي

لدية داللة

احصائية ،بما أن نتيجة التأثير المباشر لم تتغير بإضافة المتغِير الوسيط ،لذلك فإن المتغير الوسيط لم
يحد

اي تغيير .ايضا ،ازدادت نتيجة التأثير المباشر عندما اضفنا المتغِير الوسيط للمعامالت ذو الداللة

االحصائية ،تم حساب نتيجة التأثير الغير مباشر .حيث إذا كانت قيمة التأثير المباشر اعلى من التأثير
الغير مباشر لذلك يمكن القول بأن التأثير الوسيط لم يحد  .جدول ) (4.18يعرض فحص الفرضيات.
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جدول ) (4.18يعرض فحص الفرضيات.

Supported or

p-value

Hypothesis

estimate

not

0.223

Not

-.538

":H01يوجد أثر ذو داللة إحصائية لالتصاالت التسويقية ()IMC
على األداء في شركات االتصاالت األردنية عند مستوى داللة ≤(

supported

)0.05
Supported

0.000

.981

Supported

0.000

0.958

 :”H02يوجد أثر ذو داللة إحصائية لألعمال االلكترونية ( )EBعلى
االتصاالت التسويقية المتكاملة ( )IMCفي شركات االتصاالت
األردنية عند مستوى داللة )(≤ 0.05
" :H03يوجد أثر ذو داللة إحصائية لألعمال االلكترونية ( )EBعلى
االداء في شركات االتصاالت األردنية عند مستوى داللة )."(≤ 0.05

تظهر النتائج في جدول ) (4.18عدم وجود تأثير وساطة وهذا ال يعني فشل في نتائج التحليل
ولكنه يدل انه ال يوجد له تأثير على البناء الكلي للنموذج .يمكن ان تعزى هذه النتيجة الى ضعف
ارتباط االتصاالت التسويقية المتكاملة مع النموذج الكلي ،ويمكن تفسير هذه النتيجة حسب وجهة
نظر المستجيبين الذين قاموا بتعبئة االستبانات واعتبروا ان هذا العامل ال حاجه لذكره.

17

الفصل الخامس
النتائج ،الخاتمة والتوصيات

 5.1المقدمة
 5.2نتائج تحليل البيانات
 5.3الخاتمة
 5.4التوصيات

12

الفصل الخامس
النتائج ،الخاتمة والتوصيات
 5.1المقدمة.
هدفت هذه الدراسة الى معرفة دور االعمال االلكترونية ) )EBفي أداء الشركة ) :)PERواالثر الوسيط
لالتصاالت التسويقية المتكاملة)(IMCعلى شركات الخدمات في االردن .لتحقيق اهداف هذه الدراسة،
وضعت الدراسة نموذجا لقياس أثر االتصاالت التسويقية المتكاملة على اداء الشركة ،أثر االعمال
االلكترونية على االتصاالت التسويقية المتكاملة وأثر االعمال االلكترونية على أداء الشركة .تم اجراء
مراجعة شاملة لالدبيات للمساعدة في بناء نموذج الدراسة .حيث ان نموذج الدراسة يحتوي على نوعين من
المتغيرات :المتغيرات المستقلة ) (EB and IMCوالمتغيرات التابعة) .)IMC and PERحيث تم تطبيق
النموذج واختباره في قطاع الخدمات في عمان.
 5.2نتائج تحليل البيانات
نتائج تحليل البيانات األولية والتحليل العاملي االسكشافي)(EFA
تتحرى هذه الدراسة عن دور االعمال اإللكترونية على أداء الشركة مع األخذ بعين االعتبار أثر الوسيط
لالتصاالت التسويقية المتكاملة .تم تقسيم االستبيان إلى ثالثة اجزاء :االتصاالت التسويقية المتكاملة،
االعمال اإللكترونية وأداء الشركة .تم وضع  28سؤال لتكوين االستبيان من الدراسات السابقة.
باختصار وجد أن هيكلة اسئلة االستبيان والذي يتكون من  28سؤال يفسر مقدار التباين في البيانات بنسبة
 %42.012الموجودة في جدول رقم ).(4.4وبعد اجراء التحليل العاملي االسكشافي اشارت نتيجة التحليل
ان االستبيان لديه هيكلة مكونة من ثالثة عوامل بلغت فسرت ما مقداره %31.353من التباين بين العوامل.
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وجد ان جميع العوامل لديها نسبة ثبات عالية كون ( )Cronbach’s Alphaاكبر من . 0.70بقي 19
سؤال في المقياس االخير بعد ان تم حذف  9اسئلة متعارضة مع عوامل متعددة وبسبب معامل التحميل
على العامل كان اقل من .0.30
للتحري عن معامالت التحميل لالسئلة في ) (EFAاالولي ،تم عمل ال) (EFAعدة مرات لمعرفة أي
متغيرات لها تأثير على كل عامل .تم عزل معامالت التحميل التي تقل عن ( .)0.30ايضا تم عزل االسئلة
ذات التحميل على عاملين او أكثر .بعض االسئلة تحمل على أكثر من عامل ،تم اجراء التصحيحات
الالزمة ونقل االسئله الى العوامل المناسبة .تم استبعاد معامالت التحميل القليلة في )(EFAاالولي .وجدنا
ان بعض البنود نقلت الى عاملين او أكثر) )EB1نقل الى االتصاالت التسويقية المتكاملة .تم حذف
9اسئلة من االستبيان بسبب التحميل على أكثر من عامل .بعد مرحلة حذف معامالت التحميل القليلة
واالسئلة التي تم تحميلها على أكثر من عامل ،تم أجراء فحص ) )EFAمرة اخرى .أظهرت النتائج ان 19
سؤال ثبتوا في عواملهم .قام الباحث بتطبيق تحليل ( )VARIMAXمن اجل الحصول على مجموعه
واضحة من العوامل التي تم تحميلها وتجنب تحميل االسئلة الغير المتعارضه لعوامل اخرى مع زيادة تحميل
كل متغير على عامل واحد .يشير تحميل العامل الى درجة االرتباط لكل متغير مع كل عامل.
تم إجراء تحليل لكل سؤال من أجل فحص دقة العوامل .جميع العوامل المستخدمة في هذه الد ارسة لديها
تناسق داخلي وممتاز للقياس وذلك ألن كل قياس لديه قيمة ) (Cronbach’s Alphaأكثر من .0.90
هناك اسباب كثيرة للحصول على عامل ذو تحميل قليل ،هذه االسباب قد تتضمن بيان االزدواجية،
عبارات غير مفهومة  ،الخ .ادناه توجد قائمة االسئلة المحذوفة بسبب انخفاض عامل التحميل.
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االتصاالت التسويقية المتكاملة )IMC
 -IMC3نناقش بانتظام استراتيجية االتصاالت مع الجهات التي نرتبط بها بعالقات.
 -IMC4نقوم بالتنسيق مع االطراف الخارجية من اجل التشارك في تحقيق اهداف االتصاالت التسويقية
المتكاملة.
-IMC9يقود الفهم الواضح للسوق وطبيعة المنتجات عملية التخطيط للحمالت االعالنية.
األعمال االلكترونية )EB
 -EB2تستخدم الشركة تقنيات األعمال اإللكترونية مقارنه بالمنافسين الرئيسين.
 -EB4تعتمد الشركة على تقنيات األعمال اإللكترونية في إدارة العمليات التجارية.
 -EB5تستخدم الشركة التقنيات الحديثة لتحويل عملياتها التجارية من الطريقةالتقليدية الى الطريقة اإللكترونية.

إلى أي مدى ُتَقِّيم أداء شركتك فيما يتعل باألمور التالية
الى اي درجه تقييم اداء الشركة في مجال:
 -PC 1تقليل الكلفة بما يخدم اهداف الشركة.
 -PC 2جودة الخدمات المقدمة.
 -PC 3عدد المنتجات والخدمات الجديدة.
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نتائج التحليل العاملي التوكيدي )(CFA
تم ارسال  200استبيان إلى اشخاص مختارين .تجاوب منهم 126شخص اي بنسبة  % 53.6والذي
يظهر نسبة تجاوب ضعيفة ،تم الحصول على تلك البيانات من 19سؤال تم توزيعهم على العديد من
شركات الخدمات في عمان .يوضح جدول ) )4.15االنحرافات المعيارية لتحليل العامل التوكيدي وتم
عرض النموذج النظري في الشكل رقم ).(4.5
في هذا التحليل ،ان كان عامل التحميل لكل سؤال قيمته اقل من  2.1وقيمة  R2له اقل من  0.4من
نموذج القياس يتم حذفه؛ الن المحافظة على تلك االسئلة قد تؤثر على مؤشرات المطابقة للنموذج و غير
مالئم للبناء حيث ان الباحث لم يقوم بحذف اي سؤال من هذا التحليل كون قيمة جميع االسئلة اكبر من
 0.6و قيمة  R2اكبر من .0.4
تالئمت االسئلة المتعلقة بالعوامل الثالثة ) )IMC,EB and PERمع البيانات المختارة التي اشارت الى
ان نموذج القياس يمكن ان يكون بمثابة مقياس جيد لقياس االعمال االلكترونية ،االتصاالت التسويقية
المتكاملة واداء الشركة في قطاعات الخدمات في عمان
بعد االنتهاء من نموذج القياس ) (CFAعلى الباحث التأكد أن كان النموذج يظهر صحة ودَقة العوامل،
تقييم النموذج ذو البعد الواحد ودقته وصدقه وثباته تعتبر امور مطلوبة قبل اكمال نموذج البناء .ايضا
فحص حالة البيانات من اجل تقييم التوزيع الطبيعي لكل عامل (االسئلة الناتجة من النموذج ال CFA
الثاني) بعد وضع نموذج القياس في مجموعة البيانات تم حساب ) (Cronbach's Alphaلضمان التناسق
الداخلي بين المتغيرات.
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نتائج فحص النموذج الهيكلي SEM
تعتبر ال  SEMتقنية احصائيه قوية تجمع التحليل العاملي التوكيدي  CFAواالنحدار المتعدد ،في هذه
الدراسة تتوسط االتصاالت التسويقية المتكاملة العالقة بين المتغير المستقل وهو االعمال االكترونية و
المتغير التابع و هو اداء الشركة .ان تأثير الوسيط باستخدام ال  SEMيتطلب ترابط ذو داللة احصائية
بين المتغير المستقل والمتغير الوسيط والمتغير التابع .إذا كانت العالقة المباشرة أكبر من العالقة الغير
مباشر هذا يعني ان الوسيط لي

له دورذو داللة إحصائية في هذه الدراسة.

التاثيرات المباشرة :االعمال االلكترونية لها أثر داال احصائيا على اداء الشركة = (path coofecient
) .98,P=.024وقد تم دعم هذه النتيجة من قبل ( )Lipitakis, 2012بينما االتصاالت التسويقية المتكاملة
لي

لها اثر ذو داللة احصائية على اداء الشركة ) (path coofecient = -.53,P=.223وتختلف هذه

النتيجة مع العديد من الدراسات ومن االمثلة على ذلك دراسة ( )Vantamay, 2011والتي اشارت الى
ان االتصاالت التسويقية المتكاملة تؤثر بشكل ايجابي في رفع مستويات االداء الشركات .في حين تؤكد
نتائج التحليل االحصائي بأن شركات الخدمات االردنية لم تتوصل الى مرحلة النضوج في استخدام
االتصاالت التسويقية المتكاملة ،ولم تعي االمكانيات التي تقدمها ،ويعبر عن ذلك في اجابات افراد العينة
باالضافة الى فحص نموذج المعادالت البنائي  .SEMاشارت النتائج ايضابان االعمال االلكترونية لها
اثر ذو داللة احصائيا على االتصاالت التسويقية المتكاملة () path coofecient =.96,P=0.00وقد
تم دعم هذه النتيجة من قبل (.)Narain and Gupta, 2014
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اال ان تاثير الوسيط ) )IMCلي

له أثر ذو داللة إحصائية على االعمال االلكترونية واداء الشركة وذلك

بسبب قيمة العالقة المباشرة بين المتغيرات أكبر من قيمة العالقة الغير مباشرة للمتغيرات مما يجعل النموذج
بدون المتغير الوسيط ) )IMCأكثر قوة في تفسير العالقة بين االعمال االلكترونية واالداء.
من اجل تحسين جودة المطابقة للنموذج فقد تم حذف سؤالين من عامل االداء وهما )،(PER3,PER4
وحذف  4أسئلة من األعمال االلكترونية ) (EB6,EB7,EB8 and EB10وهذا يؤدي الى زيادة جودة
مؤش ارت

المطابقة

ليصبح

النموذج

أكثر

قوة

ومطابقة

).)RMSEA=.044,GFI=.914,CFI=.992,TLI=.989
 5.3الخاتمة
تتناول هذه الد ارسـة تحليل نمــوذج االتصــاالت التســويقية المتكامــلة التي تعتبر احدى التطبيقـات االتصـالية
الحديثة التي تمثل القيمة التكاملية في الظاهرة االتصالية ،وقد هدفت هذه الدراسة في إطارها النظري إلى
توضيح البعد االتصالي لهذا النموذج من خالل البحـث في مالمـح التكامـل ،ثم عملت على دراسة مفهوم
"االتصاالت التسويقية المتكاملة" ” IMCوأبعـاده ومستوياته وتطبيقاته وأدواته االتصالية وعالقته الفعالة في
استخدام االعمال االلكترونية لتحسين أداء الشركة.
تقي

هذه الدراسة أثر االعمال االلكترونية على اداء الشركة في قطاع الخدمات .توضح هذه الدراسة ان

االتصاالت التسويقية المتكاملة تتوسط العالقة بين االعمال االلكترونية واداء الشركة .حيث ان الباحث قام
بتطوير ( )Measurment Scaleلقياس ابعاد الدراسة .وللتحقق من ثبات وصدق (Validity and
)Reliabilityركز هذا البحث على تحليل البيانات في الدراسة ،وتم استخدام التحليل العاملي االستكشافي
والتحليل العاملي التوكيدي والتحقق من ان نموذج القياس يتميز بصدق و ثبات عالي .وأيضا استخدم
الباحث طريقة ) )SEMلفحص العالقة بين ابعاد الدراسة ،وقياس أثر االعمال االكترونية على اداء الشركة
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ودراسة اثرعالقة الوسيط ) )IMCعلى االعمال االلكترونية واالداء .وجدت الدراسة ان االتصاالت التسويقية
المتكاملة ال تتوسط االعمال االكترونية واداء الشركة .اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق
النتائج .استخدم الباحث الطرق االحصائية الوصفية البعاد الدراسة ومتغيراتها ووصف عينة الدراسة .تم
استخدام الطريقة التحليلية الختبار العالقات بين متغيرات الدراسة .واخيرا ،قدمت الدراسة تطبيقات لنموذج
الدراسة ،توصيات لنتائج الدراسة وتوصيات للبحث في المستقبل.
 5.4التوصيات
تمت التوصيات استنادا الى نتائج الدراسة ،اقترح الباحث بعض التوصيات؛ اوال ،تحتاج قطاعات
الخدمات الى التركيز على االتصاالت التسويقية المتكاملة من خالل االستفادة من االعمال
االلكترونية عن طريق استخدامها بشكل فعال لتحسين جودة اداء الشركة .ثانيا ،يحتاج موظفي
االتصاالت التسويقية المتكاملة الى المساهمة بشكل كبير في زيادة جودة أداء الشركات .ثالثا،
ينبغي ان تركز شركات الخدمات على توظيف اشخاص من ذوي المهارات العالية ولديهم الخبرة
الكافية في ادارة االتصاالت التسويقية المتكاملة ،واخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة ذات جودة
دولية .رابعا ،عقد دورات تدريبية للموظفين الذين يعملون في شركات الخدمات .وهذا يعني ان
االتصاالت التسويقية المتكاملة تحتاج الى تحديد دورها ومهامها والبدء في التعامل مع انشطة فعالة
ومتميزة لتحسين جودة قطاع الخدمات.
من بين النتائج التي تحققت خالل مراحل تطور أداة القياس ،يوصي الباحث االدارة في شركات
الخدمات بالتركيز على االبعاد الواردة في الدراسة ) ,)IMC,EB ana PERحيث خضعت هذه
االبعاد الختبارات الصدق و الثبات في مراحل مختلفة و هذا يعود على ان االبعاد لها قوة تفسيرية
عالية.
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توصيات للبحوث المستقبلية
كانت هذه الدراسة محدودة في شركات الخدمات في عمان حيث ال يمكن تعميم هذه النتائج.
يوصي الباحث ان تتضمن االبحا

المستقبلية قطاعات اخرى مثل االتصاالت والصناعات وما

الى ذلك.
ركزت الدارسة على عينة من المدراء في االدارات العليا بشكل عام ،لذلك يوصي الباحث بأن
تشمل البحو المستقبلية في هذا المجال جميع فئات الموظفين كونهم الفئة االكثر تعامال مع
شرائح المستهلكين المختلفة.
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Appendix 2
استبيان البحث األولي
أثر االعمال االلكترونية على االداء :االثر الوسيط لالتصاالت التسويقية المتكاملة
(دراسة ميدانية في قطاع الخدمات باألردن)
تهددف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر االعمال الكترونية على االداء مع االخذ بعين االعتبار الدور
الوسيط لالتصاالت التسويقية المتكاملة وذلك من خالل دراسة ميدانية في قطاع الشركات الخدمات
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يرجى قراءة العبارات التالية وبيان رأيكم حول األثر الوسيط لالتصاالت التسويقية المتكاملة في أثر
األعمال اإللكترونية على األداء( ،دراسة ميدانية في قطاع شركات الخدمات باألردن) ،وذلك بوضع إشارة
(  ) xإزاء الجواب الذي تراه مناسباً.
االتصاالت التسويقية المتكاملة
)IMC
 -7تعمل جميع أدوات االتصاالت
التسويقية معا لتحقيق اهداف نموذج
االعمال االلكتروني للشركة
 -2نموذج الشركة المبتكر واسع بما
يكفي الستخدامه في الحمالت التي
تستهدف مختلف االطراف التي لها
عالقة بعمل الشركة
 -3نناقش بانتظام استراتيجية

االتصاالت مع الجهات التي نرتبط بها
بعالقات
 -4نقوم بالتنسيق مع االطراف
الخارجية من اجل التشارك في تحقيق
اهداف االتصاالت التسويقية المتكاملة
-5تستند استراتيجية االتصاالت
التسويقية لدينا على أهداف واضحة
تتضمن العالقات مع االطراف ذات
العالقة بعمل الشركة
 -1تقود ابحاث السوق المكثفة عملية
التخطيط للحمالت االعالنية
-1نقوم بإجراء تحليل SWOT
للمساعدة في تحديد وتخطيط االتصاالت

التسويقية المناسبة للشركة

مواف

بشدة

مواف

محايد

غير مواف

غير مواف بشدة
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 -8تزيد استراتيجيات االتصاالت لدينا
في تعظيم قوة جميع أدوات االتصاالت
التسويقية
-9يقود الفهم الواضح للسوق وطبيعة
المنتجات عملية التخطيط للحمالت
االعالنية
-72نحن نقيم بدقة أداء كل حملة
اعالنية.

 -77تلتزم الشركة بالحفاظ على

الموظفين ذوي المهارات العالية الدارة
االتصاالت التسويقية المتكاملة.

 -72تعطي الشركة الوقت الكافي
للتخطيط لالتصاالت التسويقية

المتكاملة وتنفيذها

األعمال االلكترونية )EB

مواف
بشدة

 -7تتم عمليات البيع والشراء
الكترونيا.
 -2تستخدم الشركة تقنيات األعمال

اإللكترونية مقارنه بالمنافسين
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 -3تستخدم الشركة تقنيات األعمال
اإللكترونية حسب توجهات العمالء
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 -4تعتمد الشركة على تقنيات
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 -5تستخدم الشركة التقنيات الحديثه
لتحويل عملياتها التجاريه من
الطريقهالتقليديه الى
الطريقهااللكترونيه.
 -1تواكب الشركة التطورات السريعه

في الوسائل المستخدمهالداء االعمال

االكترونيه.
 -1تقدم الشركه الدعم التقني للعمالء
من خالل شبكات اإلنترنت.
 -8معظم النشاط التجاري الذي يتم
الكترونيا مرتبط بمستوى التعاون مع
الشركاء عبر االنترنت.
إلى أي مدى تُقَيِّم أداء شركتك فيما
يتعلق باألمور التالية

منخفض
جدا

الى اي درجه تقييم اداء الشركه في
مجال:
 -7تقليل الكلفه بما يخدم اهداف
الشركه.
 -2جودة الخدمات المقدمه.
 -3عدد المنتجات والخدمات الجديده.
 -4سرعة التوصيل للعميل.
 -5التحسينات المدخله على تقليل

الكلفهاالجماليهللمنتج.
 -1نمو المبيعات.

منخفض متوسط
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 -1زيادة هامش الربح.
 -8زيادة رضا العمالء عن المنتجات
و الخدمات المقدمه.
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Appendix 3

االستبيان بعد التحليل العاملي االستكشافي
أثر االعمال االلكترونية على االداء :االثر الوسيط لالتصاالت التسويقية
المتكاملة
(دراسة ميدانية في قطاع الخدمات باألردن)
تهددف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر االعمال الكترونية على االداء مع االخذ بعين االعتبار الدور
الوسيط لالتصاالت التسويقية المتكاملة وذلك من خالل دراسة ميدانية في قطاع الشركات الخدمات
باألردن ،وألهمية رأيكم حول موضوع الدراسة ،يرجى التكرم باإلجابة على األسئلة المرفقة علماً بأنه سيتم
التعامل مع هذه البيانات بسرية تامة وإلغراض البحث العلمي فقط.
وشك اًر لتعاونكم

الباحث :نظمي عبد القواسمي
رقم الهاتف5791771945 :
البريد اإللكترونيnazmi.qwasmi@hotmail.com :
جامعة الشرق األوسط،
إدارة األعمال،
برنامج الماجستير في األعمال اإللكترونية
عمان ،األردن
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القسم الثاني :بنود االستبيان
يرجى قراءة العبارات التالية وبيان رأيكم حول األثر الوسيط لالتصاالت التسويقية المتكاملة في أثر
األعمال اإللكترونية على األداء( ،دراسة ميدانية في قطاع الشركات الخدمات باألردن) ،وذلك بوضع
إشارة (  ) xإزاء الجواب الذي تراه مناسباً.
االتصاالت التسويقية المتكاملة
)IMC

مواف

بشدة

مواف

محايد

غير مواف

غير مواف بشدة

 -7تعمل جميع أدوات االتصاالت
التسويقية معا لتحقيق اهداف نموذج
االعمال االلكتروني للشركة

-2تتم عمليات البيع والشراء الكترونيا
-3تستند استراتيجية االتصاالت
التسويقية لدينا على أهداف واضحة
تتضمن العالقات مع االطراف ذات
العالقة بعمل الشركة

-4نموذج الشركة المبتكر واسع بما
يكفي الستخدامه في الحمالت التي

تستهدف مختلف األطراف التي لها

عالقة بعمل الشركة

األعمال االلكترونية )EB

مواف
بشدة

 -7تلتزم الشركة بالحفاظ على

الموظفين ذوي المهارات العالية إلدارة
االتصاالت التسويقية المتكاملة.

مواف

محايد

غير مواف

غير مواف بشدة
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 2تعطي الشركة الوقت الكافي
للتخطيط لالتصاالت التسويقية

المتكاملة وتنفيذها

-3تزيد استراتيجيات االتصاالت لدينا
في تعظيم قوة جميع أدوات االتصاالت
التسويقية.
 -4نقوم بإجراء تحليل SWOT
للمساعدة في تحديد وتخطيط االتصاالت

التسويقية المناسبة للشركة
 -5تقود ابحاث السوق المكثفة عملية

التخطيط للحمالت االعالنية.
 -1تواكب الشركة التطورات السريعة

في الوسائل المستخدمة ألداء االعمال
اإللكترونية.
 -1تقدم الشركة الدعم التقني للعمالء

من خالل شبكات اإلنترنت.

 -8معظم النشاط التجاري الذي يتم
الكترونيا مرتبط بمستوى التعاون مع
الشركاء عبر االنترنت.
 -9نحن نقيم بدقة أداء كل حملة
اعالنية.
-01تستخدم الشركة تقنيات االعمال
االلكترونية حسب توجهات العمالء
الرئيسيين
إلى أي مدى تُقَيِّم أداء شركتك فيما
يتعلق باألمور التالية

منخفض
جدا

 -1سرعة التوصيل للعميل.

منخفض متوسط

عالي

عالي جدا
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 -2التحسينات المدخلة على تقليل
الكلفة اإلجمالية للمنتج.
 -3نمو المبيعات.
 -4زيادة هامش الربح.
 -5زيادة رضا العمالء عن المنتجات
و الخدمات المقدمة.
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Appendix 4
االستبيان المعدل بعد التحليل العاملي التوكيدي و نموذج المعادالت البنائية SEM
أثر االعمال االلكترونية على االداء :االثر الوسيط لالتصاالت التسويقية المتكاملة
(دراسة ميدانية في قطاع الخدمات باألردن)
تهددف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر االعمال الكترونية على االداء مع االخذ بعين االعتبار الدور
الوسيط لالتصاالت التسويقية المتكاملة وذلك من خالل دراسة ميدانية في قطاع الشركات الخدمات
باألردن ،وألهمية رأيكم حول موضوع الدراسة ،يرجى التكرم باإلجابة على األسئلة المرفقة علماً بأنه سيتم
التعامل مع هذه البيانات بسرية تامة وإلغراض البحث العلمي فقط.
وشك اًر لتعاونكم
الباحث :نظمي عبد القواسمي
رقم الهاتف2198117945 :
البريد اإللكترونيnazmi.qwasmi@hotmail.com :
جامعة الشرق األوسط،
إدارة األعمال،
برنامج الماجستير في األعمال اإللكترونية
عمان ،األردن
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يرجى قراءة العبارات التالية وبيان رأيكم حول األثر الوسيط لالتصاالت التسويقية المتكاملة في أثر
األعمال اإللكترونية على األداء( ،دراسة ميدانية في قطاع الشركات الخدمات باألردن) ،وذلك بوضع
إشارة (  ) xإزاء الجواب الذي تراه مناسباً.
االتصاالت التسويقية المتكاملة
)IMC

مواف

بشدة

مواف

محايد

غير مواف

غير مواف بشدة

 -7تعمل جميع أدوات االتصاالت
التسويقية معا لتحقيق اهداف نموذج
االعمال االلكتروني للشركة
-2تتم عمليات البيع والشراء الكترونيا
 -3تستند استراتيجية االتصاالت
التسويقية لدينا على أهداف واضحة
تتضمن العالقات مع االطراف ذات
العالقة بعمل الشركة
-4نموذج الشركة المبتكر واسع بما
يكفي الستخدامه في الحمالت التي

تستهدف مختلف األطراف التي لها
عالقة بعمل الشركة
األعمال االلكترونية )EB

مواف
بشدة

 -7تلتزم الشركة بالحفاظ على

الموظفين ذوي المهارات العالية إلدارة
االتصاالت التسويقية المتكاملة.

مواف

محايد

غير مواف

غير مواف بشدة
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 2تعطي الشركة الوقت الكافي
للتخطيط لالتصاالت التسويقية

المتكاملة وتنفيذها

 -3تزيد استراتيجيات االتصاالت لدينا

في تعظيم قوة جميع أدوات االتصاالت

التسويقية.

 -4نقوم بإجراء تحليل SWOT
للمساعدة في تحديد وتخطيط
االتصاالت التسويقية المناسبة للشركة
 -5تقود ابحا

السوق المكثفة عملية

التخطيط للحمالت االعالنية.
 -9نحن نقيم بدقة أداء كل حملة

اعالنية.

إلى أي مدى ُتَقِّيم أداء شركتك فيما
يتعل باألمور التالية
 -1سرعة التوصيل للعميل.
 -2التحسينات المدخلة على تقليل
الكلفة اإلجمالية للمنتج.
 -5زيادة رضا العمالء عن المنتجات
و الخدمات المقدمة.

منخفض
جدا

منخفض متوسط

عالي

عالي جدا

