معايير اختيار الوكالة االعالنية وانعكاساتها عمى رضا منظمات األعمال
(دراسة ميدانية عمى قطاع شركات االتصاالت الخموية في األردن)

د .شفيق ابراهيم حداد
أستاذ مشارك.

د .عمي عبد الرضا الجياشي
قسم التسويق /كلية االقتصاد والعلوم االدارية

أستاذ مشارك.

جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

ممخص البحث

تيدف ىذه الدراسة لمتعرف عمى معايير تفضيل شركات االتصاالت الخموية لمتعامل مع

وكاالت االعالنات التجارية في االردن ومعرفة مدى رضى ىذه الشركات عن خدمات وكاالت
االعالن ،ومدى اختالف درجة الرضا باختالف العوامل التنظيمية.
تنوع اسموب التحميل االحصائي بين استخدام السط الحسابي واختبار  T TESTواختبار F
 TESTوتحميل االنحدار البسيط والمتعدد ،واختبار التباين ،وقد كانت نتائج اختبار  T TESTلكافة
فقرات االستبيان ذات داللة احصائية.

توصلمت الد ارسللة الللى مجموعللة مللن النتللائج ىميللا وجللود ثللر لعناصللر جللودة الخدمللة مجتمعللة

عم للى درج للة رض للا ش للركات االتص للاالت الخموي للة تج للاه الوك للاالت الت للي يتع للاممون معي للا .ووج للود ث للر
لألعتماديللة والتوكيللد والممموسللية عمللى درجللة رضللا تجللاه شللركات االتصللاالت الخمويللة الوكللاالت التللي

يتعللاممون معيللا .وعللدم وجللود ثللر لالسللتجابة والللتقمو العللاطفي والعقللات الشخصللية وسللمعة الم سسللة
عمى رضا الشركات عن خدمات وكاالت االعالنات التجارية.
و صت الدراسة بتركيز وكاالت االعالنات التجارية عمى بعاد االعتمادية والتوكيد والممموسلية

وتلوفير علدد كللافي ملن العللاممين فلي الم سسللة واالشلارة ليللم فلي اتصللاالتيا ملع الشللركات والت كيلد عمللى

توفر الخبرات الكافية لدييا لخدمة الشركات.
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أهمية الدراسة
ت تي ىمية ىذه الدراسة من الدور الذي تضطمع بو إدارات وكاالت االعالنات التجارية

النجاح عمميا وتحقيق ىدافيا التسويقية واالجتماعية وذلك من خالل تقديميا لمخدمات االعالنية

بجودة تحقق درجة رضا عالية لشركات االتصاالت األردنية ،إضافة إلى إمكانية البحث عن األساليب

المختمفة التي تساعدىا في مواصمة التعامل مع الشركات .ان التطور الكبير الذي حصل في مجال

الخدمات االعالنية وتنوعيا يتطمب ميارات خاصة من قبل مقدمييا حتى يتسنى ليم تحقيق الرضا
وال اتجاه ىذه الخدمات والبحث فيما بعد عن كيفية خمق والء من قبل الشركات اتجاه ىذه الوكاالت.

إن ىمي للة ى للذه الد ارس للة يض للا تكم للن ف للي معرف للة النق للاط األساس للية الت للي تبح للث عني للا ادارات

شركات االتصاالت الخموية وتفضل تواجدىا في وكاالت االعالنات حتى تتمكن الوكاالت من توفيرىا
وتق للديميا لمش للركات ،إض للافة إل للى مس للاعدتيا ف للي كيفي للة تص للميم البل لرامج الترويجي للة واالس للتحواذ عم للى
اىتمللاميم لجللذبيم والتعامللل معيللم ،وذلللك مللن خللالل معرفللة سللباب تفضلليل الشللركات عنللد تعللامميم مللع

ىللذه الوكللاالت ،وكللذلك المسللاىمة فللي تللوفير قاعللدة بيانللات تسللاعد وكللاالت االعالنللات التجاريللة فللي
تحقيق مزايا تنافسيو تساعدىم في اتخاذ ق ارراتيم التسويقية.

إن ندرة الدراسات الخاصة بيذا الموضوع قد دفعت الباحث إلجراء ىذه الدراسة والوصول إللى

ىم النقاط التي تبحث عنيا الشلركات والتلي ملن الممكلن ن تجعميلم يتلرددون و يكلررون تعلامميم ملع
وكاالت االعالنات التجارية والتي قد تسفر فيما بعد عن خمق نوع من االنتماء واللوالء ملن قلبميم تجلاه

ىذه الوكاالت.

أهداف الدراسة

تيدف ىذه الدراسة لمتعرف عمى

 .1معايير تفضيل شركات االتصاالت الخموية لمتعامل مع وكاالت االعالنات التجارية في االردن

 .2درجة رضا شركات االتصاالت الخموية عن خدمات وكاالت الدعاية واالعالن التي تتعامل معيا.
 .3مدى اختالف درجة الرضا باختالف العوامل التنظيمية لمشركات الخموية.

 .4مساعدة وكاالت الدعاية واالعالن في فيم متطمبات شركات االتصاالت الخموية.
مشكمة الدراسة

إن المعرفة العامة لمباحث بانخفاض درجة رضا شركات االتصاالت الخموية تجاه وكاالت

االعالنات التجارية التي يتعاممون معيا ،قد دفعتو إلى االىتمام بيذا الموضوع وطرح التسا الت
التالية.

 .1ما ىي معايير تفضيل شركات االتصاالت الخموية لوكاالت االعالن في األردن؟
 .2ما ثر جودة خدمات الدعاية واالعالن عمى رضا شركات االتصاالت الخموية؟
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 .3ىل ىناك ثر لمعالقات الشخصية وسمعة الوكالة عمى تفضيل شركات االتصاالت
الخموية لالختيار؟

 .4ىل ىناك تباين في درجة رضا شركات االتصاالت الخموية عن جودة الخدمات التي
تقدميا وكاالت االعالنات التجارية في األردن تعزى الى عدد العاممين وعدد سنوات

الخبرة؟

أدبيات الدراسة والدراسات السابقة

يشللير (العقيمللي  )2001إلللى ن الجللودة بشللكل عللام ليللا عالقللة مباشلرة بتوقعللات العمللالء .مللن

حيث الدقلة واإلتقلان والسلرعة فلي األداء والمواصلفات المتميلزة وتقلديم الخدملة فلي الوقلت المر لوب ملن
قب للل العمي للل بتكمف للة مناس للبة ل للو حي للث ن ت للوفر ى للذه النق للاط س للتعمل عم للى إقن للاع العمي للل بج للودة ى للذه

الخللدمات .كمللا يضلليف بل ن الجللودة ملن وجيللة نظللر إدارة الجللودة الشللاممة ) (TQMىللي معيللار لمتميللز

يجلب تحقيقلو وقياسلو .ولموصلول إللى التميلز عملى المنظملات ن تيلتم بكلل شليء والتفاصليل عملى حلد

سواء حيث ال مجال لمصدفة و التخميين.

ىنالللك العديللد مللن الد ارسللات األجنبيللة فللي ىللذا الموضللوع حيللث سلليتم اإلشللارة بشللكل سلريع إلللى

بعض ىذه الدراسات ذات االرتباط األكثر بموضوع ىلذه الد ارسلة .حيلث شلار ) (Railton 2006فلي

دراسة بعنوان رضا المعمن عن وكالة اإلعالن /سمعة إبداعية حيث ينيت الدراسة عمى استمارة مسحيو
لمدراء اإلعالن وقلد توصلل فلي د ارسلتو إللى ن النتلائج التلي سلبق ن شلارت إلييلا د ارسلات سلابقة فلي
مجال السمع والخدمات يمكن ن تنطبق عمى خدمات اإلعالن اإلبداعية حسلب نملوذج التوقعلات يلر

الم كللدة .مللا الد ارسللة التللي ج ارىللا ) (Hill and Johnson 2004حللول موضللوع تفيللم الخللدمات
شار إلى ن اعالن الخدمات االبداعية يتشارك في العديد من الخصلائو المرتبطلة ملع
ا
اإلبداعية فقد

الخ للدمات الميني للة لمنظم للات األعم للال والت للي نس للبياً تعتب للر ي للر ممموس للة ،وتعتم للد كثيل ل اًر عم للى الخبل لرة
واالعتماديللة وقملليالً مللا تعتمللد عمللى خصللائو البحللث وىللي عاليللة االرتبللاط وعاليللة الخطللورة وعرضللة

لمعمميللات التنظيميللة الداخميللة عاليللة التعقيللد .وفللي د ارسللة خللرى سللابقة لللنفس الباحثللان (Hill and

) Hohnson 2003فقد وجدا ن المدراء في العديد من األعمال يدركون الخدمات االبداعية ىي ذات

خطور عالية وتزيد عمى تمك الخطورة المرتبطة بخدمات األعمال ) (B2Bوفلي د ارسلة (Patterson
) et al 1997التللي ركللزت عمللى رضللا  /عللدم رضللا المسللتيمك فللي المجللال المينللي لحقللل األعمللال

لألعمل للال ) (B2Bحيلللث شلللارت الد ارسل للة إلل للى الناحيلللة الديناميكي للة فلللي مجل للال الرضل للا ع للن خل للدمات
األعمال.

ما الدراسات في مجال العالقات بين الوكالة والزبون فقد ساىمت في تطلوير منظلور ألسلباب

بقلاء و تحلول الزبللائن علن الوكاللة .وقللد كلان واضلحاً ن االبللداع فلي عملل الوكالللة كلان مركزيلاً بشللكل

مطمق لمثل ىذا القرار ). (Michall 1988, Michall et al 1992
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كلذلك فقلد حلاول ) (Quester and Romanint 1997استكشلاف األصلول النسلبية ألدوات
القيللاس المعروفللة لل ل ) (Servqual and Servperfفيمللا يتعمللق بجللودة الخدمللة لمخللدمات االعالنيللة
الكميللة .إن الللتمعن فللي تحميللل المحتللوى لخدمللة اإلعالنللات يشللير إلللى ن المللدخل المسللتخدم لوكللاالت
اإلعالن ال يتفق مع اإلطار المفاىيمي الذي بني عمى ساسلو الكثيلر ملن ىلذا البحلث (Aberneths

 )and Frank 1996حيث شارت ) (Mortimer,2001في مقال ليا بعنوان إعالنات الخدمات من
وجيللة نظللر الوكالللة اإلعالنيللة إلللى ن المللدراء ال يت ل ثرون بخصللائو المنللتج و الخدمللة و ن الم ل ثر

الرئيسي عمى العمل اإلبداعي ىو اليدف اإلعالني .ما في مجال التمييز بين السمع والخدمات وت ثير
ذلك عمى االستراتيجية التسويقية فقد كانت مجاالً لمعديد من االىتمام منذ فترة من الزمن بحيث صلب

من المتعارف عميو بين الباحثين في مجال التسويق التمييز بين السمع والخدمات مما يستدعي اىتماماً

خاص لاً بالخللدمات ) (Zithaml et al, 1985, Edgett and Parkinso,1993وقللد طللور

) Lovelock(1983النقاشات حول الخصائو المميزة لمخدمات حيلث اقتلرح خمسلة معلايير اعتملاداً

عمى

طبيعة الخدمة.

نوع العالقة مع الزبون.

مستوى التطبيع والحكمة في تقديم الخدمة.

طبيعة الطمب والعرض.

طريقة تقديم الخدمة.

وقللد طبللق ) (Hill and Gandhi 1992ىللذه المف لاىيم كقواعللد لمخطللوة العريقللة لمخللدمات

اإلعالنيللة حيللث اقترحللا انللو مللن الضللروري بيللان ن العالقللة القريبللة بللين مقللدم الخدمللة وبللين ك لالً مللن
خصللائو الخدمللة مللن جيللة والم ش لرات االعالنيللة مللن جيللة خللرى وانللو مللن الضللروري ر يللة مقللدم

الخدمة .ما ) Bowen (1990فقد جرى تحميالً عنقودياً لسبع خصلائو لمخلدمات تسليم فلي تحقيلق
عشرة نواع من الخدمات وتوصل إلى ثالث جماعات تصنيفية ىلي الخلدمات الشخصلية المعدللة مثلل

الخدمات الفندقية وشبو المعدللة يلر الشخصلية مثلل خلدمات التصلوير و خيل اًر شلبو المعدللة الشخصلية
مثل خدمات الوجبات السريعة.

وفيمللا يتعمللق ب نشللطة وكللاالت اإلعللالن المسللتخدمة لجللذب زبللائن جللدد فللي اسللتراليا قللد شللار

) (Weller et al 2001إلى ن عمى وكلاالت اإلعلالن كمختصلين فلي االتصلال اسلتخدام الممارسلة
األفض للل لت للرويج نفس لليم وج للذب الزب للائن وق للد ش للارت النت للائج إل للى ن االتص للال الشخص للي والتوص للبة

االيجابيللة مللن الزبللائن ال ارضللين عللن الوكالللة ىمللا األكثللر فاعميللة فللي جللذب الزبللائن الجللدد مللا األنشللطة
األخللرى التللي وجللدت فاعمللة يضلاً فيللي االسللتجابة لطمبللات العللرض لممنظمللات الجديللدة ،النشللر وكسللب

جوائز صناعية.
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لقد وجد ن ىناك العديد من الدراسات المتعمقة باختيار وكالة االعالن من وجية نظلر الزبلون
ومنيلا د ارسلة ) (Doyle et al 1980حلول موضلوع العالقلات بلين الوكاللة اإلعالنيلة والزبلائن ود ارسلة
) (Cagley and Roberts,1984حللول معللايير اختبللار وكالللة اإلعلالن تقللويم موضللوعي .ود ارسللة

) (Cagley,1986مقارنللة بللين العوامللل الم ل ثرة عمللى اختيللار الوكالللة اإلعالنيللة والعالقللة بللين الوكالللة
والزبلون .ود ارسلة ) (Wackman et al 1987تطلوير العالقلة بلين الوكاللة اإلعالنيلة وبلين الزبلائن

ودراسة ) (Harrey and Rupert, 1988البحث عن وكالة إعالن جديدة من منظور المستيمك .وقد

ركللزت جميللع ىللذه الد ارسللات عمللى تقللويم وجيللة نظللر الزبللائن فللي وكللاالت اإلعللالن والجوانللب التللي مللن
خالليللا يختللار الوكال لة االعالنيللة المناسللبة مسللتخدماً معللايير متعللددة كالسللمعة والعالقللات الشخصللية،
والكممة المنطوقة والتعامل السابق واالبداع والقدرة عمى االقناع و يرىا.

وىنالك القميل من الدراسات التي اىتمت بوجية نظر الوكالة ومنيلا د ارسلة )(Cagley 1986

المشلار إلييلا سلابقاً ود ارسلة ) (Fam and Waker, 1999حلول القلدرات البحثيلة لوكلاالت اإلعلالن
كعامل لكسب زبائن جدد.

وفي دراسة ) (Lace 1998حول تقيليم داء وكاللة اإلعلالن واإلجلراءات لتحسلين العالقلة بلين

الوكالة والزبون فقد شار إلى مجموعة من العوامل والتي منيا إدارة الوكالة ،تخطيط الحساب ،تخطيط
اإلعللالم والش لراء ،عوامللل الخدمللة ،اإلبللداع واالبتكللار وعوامللل العالقللات وقللد شللارت نتللائج المس ل إلللى
الجوان للب الوظيفيل للة لم للدور مثل للل المس للاىمة فل للي األى للداف التسلللويقية ،موق للف المن للتج والعالق للة والمل للزج

اإلبداعي .ملا اللدوافع الرئيسلة المتعلددة لرضلا الزبلائن فكانلت االرتبلاط المسلتمر بل دارة المنظملة وجلودة
الخدملة ،والقلدرة الذىنيلة  ،والخبلرة ،واالبتكلار اإلعالملي ،ملا  ) (Erbem and Tuncalp 1998ققلد

تعرض لا لتطللور وكللاالت االعللالن فللي المممكللة العربيللة السللعودية مبينللين ن المممكللة لللم تكللن موضللوع
اىتمام وكاالت اإلعالن حتى السبعينات من القرن الماضي حيث كانت بيروت ىي المركز في الشرق

األوسللط ولكللن بعللد األحللداث التللي مللرت بيللا لبنللان وفللي طف لرة الللنفط التللي حللدثت فللي السللعودية ظيللر
العدي للد م للن الوك للاالت مث للل تيام للا لالع للالن والش للركة المتح للدة لالعالن للات الخارجي للة وال ارئ للد لمتس للويق
واالعالن ومروة لمعالقات العامة و يرىا.

فرضيات الدراسة

اعتمدت الدراسة عمى مجموعة من الفرضيات التي ىدفت بصفة ساسية إلى معرفة معايير

اختيار شركات االتصاالت الخموية لوكاالت االعالنات التجارية في األردن.

الفرضية الرئيسة األولى :ال يوجد ثر لجودة الخدمات التي تقدميا وكاالت االعالنات

التجارية

عمى درجة رضا شركات االتصاالت الخموية.

الفرضية الفرعيةة األولةى ال تل ثر االعتماديلة عملى درجلة رضلا شلركات االتصلاالت الخمويلة
عن الخدمات التي تقدميا وكاالت االعالنات التجارية.
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الفرضية الفرعية الثانية ال ي ثر التوكيد عمى درجة رضا شركات االتصاالت الخموية عن
الخدمات التي تقدميا وكاالت االعالنات التجارية..

الفرضية الفرعية الثالثة ال ت ثر الممموسية عمى درجة رضا شركات االتصاالت الخموية
عن الخدمات التي تقدميا م سسات االعالنات التجارية.

الفرضية الفرعية الرابعة :ال ي ثر التقمو العاطفي عمى درجة رضا شركات االتصاالت
الخموية عن الخدمات التي تقدميا م سسات االعالنات التجارية.

الفرضية الفرعية الخامسة ال ت ثر االستجابة عمى درجة رضا شركات االتصاالت الخموية
عن الخدمات التي تقدميا م سسات االعالنات التجارية.

الفرضية الرئيسة الثانية :ال يوجد ثر لمعالقات الشخصية عمى رضا شركات االتصاالت الخموية

الفرضية الرئيسة الثالثة :ال يوجد ثر لسمعة الوكالة عمى رضا شركات االتصاالت الخموية

الفرضية الرئيسة الرابعة ال يوجد تباين في رضا شركات االتصاالت الخموية يعزى الى عدد
العاممين.

الفرضية الرئيسة الخامسة ال يوجد تباين في رضا شركات االتصاالت الخموية يعزى الى عدد
نموذج الدراسة

سنوات خبرة الشركة.

المتغير التابع

المتغيرات المستقمة
 -1الجودة

 -االعتمادية

رضا شركات

 -التوكيد

 -الممموسية

االتصاالت

 -التقمص العاطقي

عن وكاالت

الخموية

 -االستجابة

االعالن

 -2العالقات الشخصية
 -3سمعة الوكالة
 -4حجم الوكالة

 -5عدد سنوات الخبرة
شكل رقم ()1

نموذج الدراسة
6

منهجية البحث
اعتمد البحث في جوىره عمى ايجاد اجابات ألسئمة الدراسة الواردة في المشكمة وتم صليا ة فرضليات

تتطمللب النفللي او الثبللات لمعرفللة مضللمون معللايير االختيللار ،ودرجللات الرضللا مللن قبللل الشللركات عللن

وبناء عميو ف ن منيجية البحث تضمنت
الخدمات التي تقدميا وكاالت الدعاية واالعالن.
ً
مجتمع البحث
إن سبب اختيار القطاع كمجتمع بحث يعود إلى

 -1ىمية ىذا القطاع في الحياة االقتصادية في األردن
-2كونو يمثل بيئة جيدة لتسويق خدمات االتصاالت الخموية

 -3إن جميور ىذا السوق واسع جدا ويشمل مختمف شرائ المجتمع
اشتمل مجتمع الدراسة عمى كافة شركات االتصاالت الخموية في األردن ،وعددىا ربع

شركات وىي (شركة زين ،وشركة ورانج ،وشركة اكسبرس ،وشركة منية) .وتم استخدام اسموب

الحصر الشامل وذلك لصغر مجتمع الدراسة .تشكمت عينة الدراسة من جميع شركات االتصاالت

الخموية في االردن وعددىا  4شركات .وقد تم توزيع ( )20استمارة بواقع ( )5استمارات عمى قسام

التسويق في شركات االتصاالت الخموية ،استعيدت منيا  15استبانة معب ة بالكامل وصالحة لمتحميل
االحصائي وىناك خمس استبانات رفضت واحدة من الشركات تعبئتيا لسرية الموضوع من وجية

نظرىا ،وبذلك يتوفر ما نسبتو  %75من األستمارات صالحة لمتحميل االحصائي من إجمالي
االستمارات المرسمة.

أداة القياس وجمع المعمومات:

قام الباحث بتطوير استبانو ك داة لجمع البيانات والمعمومات المتعمقة بالدراسة ،والتي تكونت

من جزين ،تضمن الجزء األول المعمومات التنظيمية لمشركات تضمنت (حجم الوكالة (عدد
العاممين) ،خبرة الشركة).

والجزء الثاني تضمن مجموعة سئمة طت متغيرات الدراسة الخاصة بمعايير قياس جودة

الخدمات ،اضافة الى عوامل خرى مثل العالقات الشخصية وسمعة الوكالة .وقد تم اعتماد مقياس
ليكرت ذو الخمس درجات لتقييم إجابات فراد العينة ،وقد احتسبت العالمات بالنسبة لمخمسة عبارات

األولى ( )5-1عمى ساس إعطاء  5عالمات إلجابة راضي جدا ،و ( )4عالمات إلجابة راضي ،و
( )3عالمات إلجابة محايد ،و ( )2عالمتين إلجابة ير راضي ،وعالمة واحدة إلجابة ير راضي
جدا ،ولجميع متغيرات الدراسة.

اعتمد البحث عمى المراجع العممية ملن كتلب ودوريلات لمحصلول عملى الملادة النظريلة لمبحلث،

وعمى استمارة االستبيان المعدة لجمع البيانات الميدانية من قبل فراد عينة البحث المختارة.

مللا سللموب تحميللل البيانللات فقللد تنللوع بللين اسللتخدام اختبللار  T TESTواختبللار  F TESTوتحميللل

االنحللدار البسلليط واختبللار التبللاين ،وقللد كانللت نتللائج اختبللار  T TESTلكافللة فقلرات االسللتبيان ذات
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داللة احصائية (  Sig.قل و يساوي( )0.007ألدنى فقرة وتتراوح قيمة  Tبين ( )36162آلدنى قيمة
و ( )16ك ل عمى قيمللة ،لل ل  Tممللا ي كللد صللالحية التوزيللع لمبيانللات بوجللود فروقللات بللين وسللط العينللة
ووسط مجتمع البحث مما يسم باختبار فرضيات الدراسة.

أدبيات البحث

أوال :جودة الخدمة

إن المصللال االقتصللادية وشللدة المنافسللة والتطللور التكنولللوجي اليائللل فللي المجللاالت المختمفللة

وعدم مقدرة وكاالت االعالنات التجارية عمى تحقيق إشباع حاجات ور بات الزبائن ىلي ملن األسلباب
الرئيسة والتي قلد تل ثر بشلكل مباشلر عملى تحلول الزبلائن ملن مكتلب للى خخلر ،وعميلو فل ن زيلادة درجلة

الرض لا ى لي ناتج لة عللن مق لدرة م سسللات عمللى تحقيللق مصللال الزبللائن وتحقيللق قصللى إشللباع ممكللن
لحاجاتيم ور باتيم.

يقصد بجودة الخدمة درجة التماثل و التطابق بين ما تتوقعو الشركات الخموية مع ماتحصلل

عميو من خدمات من قبل م سسات االعالنات التجارية .وقد تم قياس جودة الخدمة من خالل مقيلاس
( (SERVQUALو بعاده الخمسة التالية
 .1االعتماديةReliability :

تقديم الخدمات مثمما تم وعد الشركات بيا ،ومعالجة المشاكل التي تلواجييم ،وتقلديم الخلدمات

بشلكل صللحي مللن ول ملرة وفلي كللل ملرة تقللدم فييلا الخدمللة ،باالضللافة الللى قلدرة الم سسللة عمللى تقللديم

الخدمات بدقة وفي الوقت المحدد مع الطرف اآلخر.
 .2التوكيدAssurance :

جعل الشركات تشعر بارتياح و مان دائمين عنلد التعاملل معيلا ،والتركيلز عملى اختيلار وتعيلين

الموظفين الذين لدييم المقدرة والمعرفة لمرد عمى استفسارات وتسا الت الشركات ،اضافة اللى خملق ثقلة

و مان بين شركات االتصاالت الخموية وم سسات االعالنات التجارية.
 .3الممموسيةTangibles :

تل للوفير االجي ل لزة والمعل للدات الحديثل للة ،وتقل للديم تسل للييالت مرئيل للة ،وتل للوفير المل للوظفين الم ل ل ىمين

والمحترفين في تقديميم لمخدمات ،اضافة الى تقديم مواد مرئية مساندة وداعمة لمخدمات.
 .4التقمص العاطفي Empathy

توفير طلاقم وظيفلي ملري فلي تعامملو ملع الشلركات ،وتلوفير سلاعات عملل مريحلة ليلم ،وملن

الشركات انتباه فردي وخاو وتوفير الراحة التامة ليم عند التعامل معيم ،إضلافة إللى تلوفير العلاممين
الذين لدييم فيم جيد الحتياجات الزبائن.

 .5االستجابة Responsiveness

إعالم الزبائن عن وقات تقديم الخدمة ليم وتطوير ىذه الخدمات يضاً والر بة في مساعدتيم

(جاىزية عالية) واالستعداد التام لإلجابة عمى احتياجاتيم وطمباتيم.
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ثانيا :العالقات الشخصية Personal Relationships
العالقات الموجودة بين األشخاو والتي من الممكن ن ت ثر عمى األعمال االدارية.

ثالثا :سمعة المؤسسة Establishment Reputation

ملا تتناقمللة الم سسللات او الفلراد مللن كللالم جميللل عللن الوكللاالت والتللي تعتمللد بشللكل كبيللر عمللى

كممة الفم والتي تشكل فيما بعد الصورة الذىنية لدى األفراد عن ىذه الوكاالت.
رابعا :الرضا Satisfaction

حصول الشركات عمى خدمات تساوي و يفوق توقعاتيا.

ثبات وصدق اإلستبانة.

ُعرضت االستبانة عمى عدة محكمين من ساتذة الجامعات األردنية وعمى بعض
المتخصصين في مجال االعالنات التجارية لدراسة مدى دقة صيا ة عبارات االستبانة ودرجة
مالءمتيا ألىداف الدراسة .وقد قام الباحث ب عادة النظر في بعض عبارات االستبانة في ضوء

التعديالت المقترحة من المحكمين.

ولقياس مدى دقة نتائج الدراسة ،فقد تم استخدام معادلة كرونباخ لفا ()Cronbach Alpha

حيث بمغ معامل لفا( ،%) 9168مما يشير إلى عالقة اتساق وترابط عالي بين عبارات االستبانة،
فيذه النسبة تزيد عن النسبة المقبولة إحصائياً والبالغة (.( Sekaran 1984( %)60

التحميل وعرض النتائج

جرى الباحث تحميال وصفيا إلجابات عينة الدراسة المتعمقة بموضوع الدراسة وتوصل الى ملا

يمي

الجدول رقم ()1
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمعايير األختيار والتفضيل من قبل الشركات الخموية

الرقم

المتوسط

نص العبارة

االنحراف

الحسابي

المعياري

1

األعتمادية

460933

.50634

2

التوكيد

460667

.34675

9

3

الماموسية

461000

.28031

4

التقمو العاطفي

461867

.35830

5

االستجابة

369667

. 58146

6

العالقات الشخصية

367333

.59362

7

سمعة الوكالة

369333

. 70373

يشللير الجللدول رقللم( )1عللاله ن عمللى متوسللط حسللابي (  ) 4618كللان لمتغيللر ( ) 4وال لذي
يلنو عمللى الللتقمو العللاطفي ،وبللانحراف معيللاري مقللداره ( ،) 06358وفلي المقابلل فللان قللل متوسللط
حسابي ( )36733كان لممتغير رقم (  )6والتي تلنو عملى العالقلات الشخصلية  ،وبلانحراف معيلاري
مقداره ( .)065936وتتوزع المتوسطات الحسابية لباقي إجابات فراد العينة عمى العبارات األخرى بلين
ىذين المتوسطين.

اختبار الفرضيات

التجارية

الفرضية الرئيسة األولى :ال يوجد ثر لجودة الخدمات التي تقدميا وكاالت االعالنات
مجتمعة عمى درجة رضا شركات االتصاالت الخموية.

الجدول رقم ()2

أثر جودة الخدمات التي تقدمها وكاالت االعالنات مجتمعة عمى درجة رضا شركات االتصاالت الخموية

مضمون الفرضية
الجودة

الرضا

R

R2

قيمة ( ) f

مستوى الدال لة

0.78

0.61

126863

06041

يتض ل مللن الجللدول عللاله ن قيمللة  Rتسللاوي  0678والتللي تمثللل العالقللة بللين جللودة الخدمللة

ب بعادىا الخمسة (مجتمعة) ودرجة رضا الشلركات (عينلة البحلث) والتلي تعتبلر عالقلة قويلة وفقلا لقيملة

 Rوبداللة معامل التحديد  R2والتي تساوي  0661والذي يشير الى مسلاىمة عاملل الجلودة فلي تحقيلق
حالللة الرضللا مللع ثبللات المتغي لرات األخللرى وفقللا لنظريللة الق لرار االحصللائي ممللا يعنللي رفللض الفرضللية

الرئيسلة العدميلة األولللى وقبلول الفرضلية البديمللة والتلي تلنو عمللى نلو يوجلد ثللر لجلودة الخلدمات التلي

تقدميا وكاالت االعالنات التجارية مجتمعة عمى درجة رضا شركات االتصلاالت الخمويلة ،وي كلد ىلذه

النتيجة قيمة كل من ( )F=12.863ومستوى الداللة االحصائية ) (Sig.=0.041وىي قل من 0.05
النسبة المعتمدة من قبل الباحث بقبول الفرضية.
جدول رقم()3

أثر جودة الخدمات التي تقدمها وكاالت االعالنات عمى درجة رضا شركات االتصاالت الخموية

الرقم
1

نص العبارة
األعتمادية
10

B

T

Sig.

162

26809

0.021

2

التوكيد

163

26117

06020

3

الممموسية

162

26809

06021

4

التقمو العاطفي

0609

26803

06804

5

االستجابة

0645

16500

06168

الفرضةةةية الفرعيةةةة األولةةةى ال تل ل ثر االعتمادي للة عم للى درجل لة رض للا ش للركات االتص للاالت الخموي للة ع للن
الخدمات التي تقدميا وكاالت االعالنات التجارية.

من معاينة نتائج الجدول رقم  3يتض رفض الفرضية الصفرية الفرعية األولى والمتعمقة بعدم

وجود ثر لالعتمادية عمى درجة رضا الشركات ملن خلالل معاملل التل ثير البلالغ ) (B=1.2ودعلم كلل
م للن قيمل لة ) )T=2.809ومس للتوى الدالل للة االحص للائية البالغ للة ) (Sig.=0.021حي للث نيل لا ق للل م للن

( )0605المسل للتوى المعتمل للد ليل للذه الد ارسل للة.وعميو يوجل للد ثل للر لالعتماديل للة عمل للى درجل للة رضل للا شل للركات
االتصاالت الخموية عن الخدمات التي تقدميا وكاالت االعالنات التجارية.

الفرضية الفرعية الثانية ال ي ثر التوكيد عمى درجلة رضلا شلركات االتصلاالت الخمويلة علن الخلدمات
التي تقدميا وكاالت االعالنات التجارية.

من معاينة نتائج الجدول رقم  3يتض رفض الفرضية الصفرية الفرعية الثانية والمتعمقلة بعلدم

وجود ثر لمتوكيد عمى درجة رضا الشركات من خالل معاملل التل ثير البلالغ ) (B=1.3ودعلم كلل ملن

قيمة ) )T=2.117ومستوى الداللة االحصلائية البالغلة ) (Sig.=0.020حيلث نيلا قلل ملن ()0605
المستوى المعتمد ليذه الدراسة .وعميو يوجلد ثلر لمتوكيلد عملى درجلة رضلا شلركات االتصلاالت الخمويلة
عن الخدمات التي تقدميا وكاالت االعالنات التجارية.

الفرضية الفرعية الثالثة ال ت ثر الممموسية عمى درجة رضا شركات االتصاالت الخموية عن
الخدمات التي تقدميا م سسات االعالنات التجارية.

من معاينة نتائج الجدول رقم  3يتض رفض الفرضية الصفرية الفرعية الثالثلة والمتعمقلة بعلدم

وجود ثر لمممموسية عملى درجلة رضلا الشلركات ملن خلالل معاملل التل ثير البلالغ ) (B=1.2ودعلم كلل

م للن قيم للة ) )T=2.809ومس للتوى الدالل للة االحص للائية البالغ للة ) (Sig.=0.021حي للث نيل لا ق للل م للن

( )0605المس ل للتوى المعتم ل للد لي ل للذه الد ارس ل للة.وعميو يوج ل للد ث ل للر لمممموس ل للية عم ل للى درج ل للة رض ل للا ش ل للركات
االتصاالت الخموية عن الخدمات التي تقدميا وكاالت االعالنات التجارية.

الفرضية الفرعية الرابعة :ال ي ثر التقمو العاطفي عمى درجة رضا شركات االتصلاالت الخمويلة علن
الخدمات التي تقدميا وكاالت االعالنات

التجارية.

من معاينة نتائج الجدول رقم  3يتض قبول الفرضية الصلفرية الفرعيلة الرابعلة والمتعمقلة بعلدم

وجللود ثللر لمللتقمو العللاطفي عمللى درجللة رضللا الشللركات مللن خللالل معامللل التل ثير البللالغ )(B=0.09
وكللل مللن قيمللة ) )T=2.803ومسللتوى الداللللة االحصللائية البالغللة ) (Sig.=0.804حيللث نيلا كبللرمن
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( )0605المستوى المعتمد ليذه الدراسة.وعميو ال يوجد ثر لمتقمو العاطفي عملى درجلة رضلا شلركات
االتصاالت الخموية عن الخدمات التي تقدميا وكاالت االعالنات التجارية.

الفرضةةية الفرعيةةة الخامسةةة :ال ت ل ثر االسللتجابة عمللى درجللة رضللا شللركات االتصللاالت الخمويللة عللن
الخدمات التي تقدميا وكاالت االعالنات التجارية.

مللن معاينللة نتللائج الجللدول رقللم  3يتض ل قبللول الفرضللية الصللفرية الفرعيللة الخامسللة والمتعمقللة

بعدم وجود ثر لالستجابة عمى درجة رضا الشركات من خالل معامل الت ثير البالغ ) (B=0.45وكلل
م للن قيم للة ) )T=1.500ومس للتوى الدالل للة االحص للائية البالغ للة ) (Sig.=0.168حي للث نيل لا كب للر م للن

( )0605المس للتوى المعتمل لد لي للذه الد ارس للة .وعمي للو ال يوج للد ث للر لالس للتجابة عم للى درج للة رض للا ش للركات
االتصاالت الخموية عن الخدمات التي تقدميا وكاالت االعالنات التجارية.

الفرضةةةةية الرئيسةةةةة الثانيةةةةة :ال يوجلللد ثل للر لمعالقل للات الشخصلللية عم للى معل للايير درج للة رضلللا شل للركات
االتصاالت الخموية

جدول رقم ()4
أثر العالقات الشخصية عمى درجة رضا شركات االتصاالت الخموية

مضمون الفرضية
العالقات

الرضا

B

R

R2

قيمة ( ) f

مستوى الداللة

06216

0.28

0.079

16109

06321

يتض ل ل مل للن الجل للدول عل للاله ن قيمل للة  Rتسل للاوي  0628والتل للي تمثل للل العالقل للة بل للين العالقل للات

الشخصللية ودرجللة رضللا الشللركات (عينللة البحللث) والتللي تعتبللر عالقللة ضللعيفة وفقللا لقيمللة  Rوبداللللة
معامل التحديد  R2والتي تساوي  0.079والذي يشير الى عدم مساىمة عامل العالقات الشخصية في
تحقيق حالة الرضا مع ثبات المتغيرات األخرى وفقا لنظرية القرار االحصائي مما يعني قبول الفرضية

الرئيسة العدمية الثانية والتي تنو عمى نو ال يوجد ثر لمعالقات الشخصليةعمى درجلة رضلا شلركات

االتصللاالت الخمويللة ،وي كللد ىللذه النتيجللة قيمللة كللل مللن ( )F=1.109وقيمللة ) (B=0,216ومسللتوى
الداللللة االحصللائية ) (Sig.=0.321وىللي كبللر مللن  0.05النسللبة المعتمللدة مللن قبللل الباحللث لقبللول

الفرضية.

الفرضةةية الرئيسةةة الثالثةةة :ال يوجللد ثللر لسللمعة الوكالللة عمللى معاييردرجللة رضللا شللركات االتصللاالت
الخموية.

جدول رقم ()5

أثر سمعة الوكالة عمى درجة رضا شركات االتصاالت الخموية

مضمون الفرضية
السمعة

الرضا

B

R

R2

قيمة ( ) f

مستوى الداللة

060384

0.059

0.003

06046

06834

12

يتض من الجدول علاله ن قيملة  Rتسلاوي  0.059والتلي تمثلل العالقلة بلين السلمعة العاملة
ودرجة رضا الشركات (عينة البحث) والتي تعتبر عالقة ضعيفة وفقا لقيمة  Rوبدالللة معاملل التحديلد

 R2والتي تساوي  0.003واللذي يشلير اللى علدم مسلاىمة عاملل العالقلات الشخصلية فلي تحقيلق حاللة
الرضللا مللع ثبللات المتغيلرات األخللرى وفقللا لنظريللة القلرار االحصللائي ممللا يعنللي قبللول الفرضللية الرئيسللة

العدمية الثالثة والتي تنو عمى نو ال يوجد ثر لمسمعة العاملة عملى درجلة رضلا شلركات االتصلاالت
الخمويل للة ،وي كل للد ىل للذه النتيجل للة قيمل للة كل للل مل للن ( )f=0.046وقيمل للة ) (B=0.0384ومسل للتوى الداللل للة
االحصائية ) (Sig.= 0.834وىي كبر من  0.05النسبة المعتمدة من قبل الباحث لقبول الفرضية.

الفرضةةةية الرئيسةةةة الرابعةةةة :ال يوجللد تب للاين فللي رضللا ش للركات االتصللاالت الخمويللة يع للزى الللى (ع للدد
العاممين)

الجدول رقم ()6

تحميل التباين األحادي إلجابات أفراد العينة عمى درجة الرضا في ضوء متغير عدد العاممين.

المصدر
عدد العاممين

قيمة( ) f

مستوى الداللة

16

06000

الرضا

يتض ل مللن الجللدول عللاله ن التبللاين فللي درجللة رضللا الشللركات يعللزى الللى التبللاين فللي عللدد

العاممين في وكالة االعالنات المتمثل بعدد العاممين فييلا ،وىلذه النتيجلة ت كلد رفلض الفرضلية العدميلة

وقبول الفرضية البديمة والتي تنو عمى وجود تباين فلي رضلا شلركات االتصلاالت الخمويلة يعلزى اللى

(عدد العاممين) ،وي كلد ذللك قيملة ) (F=16وقيملة مسلتوى الدالللة والتلي تسلاوي صلفر حيلث نيلا قلل

من  0605النسبة المعتمدة من قبل الباحث لقبول الفرضية.

الفرضةةية الرئيسةةة الخامسةةة :ال يوجللد تبللاين فللي رضللا شللركات االتصللاالت الخمويللة يعللزى الللى (عللدد
سنوات الخبرة)

الجدول رقم ()7

تحميل التباين األحادي إلجابات أفراد العينة عمى درجة الرضا في ضوء متغير عدد سنوات الخبرة.

المصدر
سنوات الخبرة

قيمة( ) f

مستوى الداللة

1566

06002

الرضا

يتض من الجدول عاله ن التباين في درجة رضا الشركات يعزى اللى التبلاين فلي علدد علدد

سنوات الخبرة لدى وكالة االعالنات ،وىذه النتيجة ت كد رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديمة
والتللي تللنو عمللى وجللود تبللاين فللي رضللا شللركات االتصللاالت الخمويللة يعللزى الللى عللدد سللنوات الخبلرة،

وي كللد ذلللك قيمللة ) (F=15.6وقيمللة مسللتوى الداللللة والتللي تسللاوي  0.002حيللث نيللا قللل مللن 0605

النسبة المعتمدة من قبل الباحث لقبول الفرضية.
النتائج

توصمت الدراسة الى النتائج التالية
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-1
-2
-3
-4

وجود ثر لعناصر جودة الخدمة مجتمعة عمى درجلة رضلا شلركات االتصلاالت الخمويلة تجلاه
الوكاالت التي يتعاممون معيا.

وج للود ث للر لألعتمادي للة عم للى درج للة رض للا تج للا ش للركات االتص للاالت الخموي للة الوك للاالت الت للي
يتعاممون معيا.

وجود ثر لمتوكيد عمى درجة رضا تجلا شلركات االتصلاالت الخمويلة الوكلاالت التلي يتعلاممون
معيا.

وجود ثر لمممموسية عمى درجلة رضلا شلركات االتصلاالت الخمويلة علن الخلدمات التلي تقلدميا
م سسات االعالنات التجارية .عدم وجود ثر لمتقمو العاطفي عمى درجلة رضلا شلركات

-5
-6
-7
-8
-9

االتصاالت الخموية الوكاالت التي يتعاممون معيا

عدم وجود ثر لمتقمو العاطفي عمى درجة رضا شلركات االتصلاالت الخمويلة الوكلاالت التلي
يتعاممون معيا.

ع للدم وج للود ث للر لمعالق للات الشخص للية عم للى درج للة رض للا ش للركات االتص للاالت الخموي للة تج للاه
الوكاالت التي يتعاممون معيا.

عللدم وجللود ثللر لسللمعة الوكالللة عمللى درجللة رضللا شللركات االتصللاالت الخمويللة تجللاه الوكللاالت
التي يتعاممون معيا.

وجود تباين في رضا شركات االتصاالت الخموية يعزى الى عدد العاممين.

وجود تباين في رضا شركات االتصاالت الخموية يعزى الى عدد سنوات الخبرة.

التوصيات

 -1تركيز وكاالت االعالنات التجارية عمى بعد االعتمادية عند تقديميا الخدمات لشركات
االتصاالت الخموية.

 -2تركيز وكاالت االعالنات التجارية عمى بعد التوكيد عند تقديميا الخدمات لشركات االتصاالت
الخموية.

 -3تركيز وكاالت االعالنات التجارية عمى بعد الممموسية عند تقديميا الخدمات لشركات االتصاالت
الخموية.

 -4مراعاة توفير عدد كافي من العاممين وذلك لوجود تباين في رضا شركات االتصاالت الخموية
يعزى الى عدد العاممين وابراز ذلك عند التواصل مع الشركات.
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