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Aziz: Digital marketing and its impact on organizational prosperity

التسويق الرقمي و تأثيره في االزدهار التنظيمي دراسة تحليلية آلراء عينة من العاملين
في شركة اسيا سيل فرع نينوى
م.م شعيب احمد عزيز

تاريخ االستالم2022/04/23 :

تاريخ القبول2022/08/12 :

المستخلص
يهدف هذا البحث الى معرفة تأثير التسويق الرقمي في االزدهار التنظيمي .كما قام الباحث بتوزيع
( ) 86استبانة على الموظفين في شركة اسيا سيل فرع نينوى ،وكان عدد االستبانات المسترجعة ()79
استبانة ،كانت كلها صالحة للتحليل االحصائي ،وبمعدل استجابة ( ،)%91وتم تحليلها باستعمال البرنامج
االحصائي ( (Spssفضال عن البرنامج االحصائي ( .)Excelجاءت اهمية البحث وذلك لندرة البحوث
التي حاولت تحديد ومعرفة طبيعة العالقة بين متغيرات الدراسة (التسويق الرقمي ،ازدهار التنظيمي )
وكذلك محاولة هذا البحث معالجة مشكلة واقعية تؤثر بصورة مباشرة على قطاع االتصاالت في العراق.
واظهر العرض لألدبيات السابقة وجود فجوة معرفية لتفسير طبيعة العالقة بين التسويق الرقمي وازدهار
التنظيمي بشكل عام وفي شركة اسياسيل بشكل خاص .ومن خالل التحليل اظهر هناك عالقة التأثير بين
متغيرات البحث ،وهي عالقة تأثير مباشر بين( التسويق الرقمي واالزدهار التنظيمي ) .ومن هنا نستنتج
ان اتباع الموظفين في شركة اسياسيل أسلوب التسويق الرقمي سيؤدي الى ارتفاع انتاج عمل المنظمة من
خالل جذب الزبائن واالحتفاظ بهم ،وبالنتيجة تحسن من مستوى نجاح المنظمة .اضافة الى استمرار اهتمام
شركة اسياسيل في محافظة نينوى بالتسويق الرقمي والتي له دور كبير في ازدهار التنظيمي.
الكلمات المفتاحية :التسويق الرقمي ،ازدهار التنظيمي ،شركة اسياسيل.

* طالب دراسات عليا ،كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل ،العراق.
Shuab33.2015@gmail.com
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Abstract
This research aims at knowing the impact of digital marketing on
organizational prosperity. The researcher also distributed (86) questionnaires
to employees in the Asia Cell Company, Nineveh branch, and the number of
the retrieved questionnaires was (79), all were valid for statistical analysis,
with a response rate of (91%), and they were analyzed by using the statistical
program (Spss) as well as the program the statistician (Excel) The importance
of the research came due to the lack of researches that tried to determine and
know the nature of the relationship between the study variables (digital
marketing, organizational prosperity).This research also attempt to address a
real problem that directly affects the telecommunications sector in Iraq. The
presentation of the previous literature showed the existence of a knowledge
gap to explain the nature of the relationship between digital marketing and
organizational prosperity in general and in Asiacell in particular.The analysis
reveals that there was an influence relationship between the research
variables, which is direct impact relationship between (digital marketing and
organizational prosperity). Hence, we conclude that if the employees in
Asiacell Company will follow the digital marketing method, that will lead to
a higher production of the organization’s work by attracting and retaining
customers, and as a result, improving the level of success of the organization.
In addition to the continued interest of Asiacell in Nineveh Governorate in
digital marketing, which has a major role in organizational prosperity.
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المقدمة
على الرغم من التطور والتغير الحاصل والمستمر في قطاع االتصاالت في العالم بشكل عام وفي العراق
بشكل خاص فإن هناك العديد من الشركات التي التزال تواجه بعض التحديات و الصعوبات السيما في نوع
التسويق والتي تلقي ضاللها على هذا القطاع ،كما ان التسويق الرقمي هو عملية التسويق و إنشاء وتوزيع
المحتوى ذي الصلة والقيمة لجذب واكتساب وإشراك جمهور مستهدف و محدد بهدف قيادة عمل الزبائن.
إذ تختلف المنظمة التي تتسم باالزدهار عن غيرها من خالل قـدرتها علـى االبتكار واالبداع ،والنمـو
السريع التـي تــسعى لتحقيق أهدافها ،ويتمثل ايضا بقدرتها على خلق ميزة التنافسية من خالل تحديد
االهداف في جميع مكوناتها وربطها برؤية دقيقة ومشتركة لكافة الزبائن لتحقيق أهدافها االستراتيجية على
مدى البعيد.
ومن هنا جاءت فكرة البحث التي ارتكزت على دراسة التسويق الرقمي بأبعاده (الجذب ،المشاركة،
االحت فاظ  ،التعلم ،التواصل ) ومدى تأثيره على االزدهار المنظمات .وتم تطبيقها لدى عينة من العاملين
في شركة اسياسيل فرع نينوى من خالل أبعاده ( االبتكار ،راس المال الفكري ،الرشاقة التنظيمية ) في
التأثير على تلك العالقة.
ولغرض تحقيق أهداف البحث تم تقسيمها إلى أربعة مباحث رئيسة ،إذ أشار المبحث األول من الدراسة
إلى المنهجية العلمية ،وتشمل (مشكلة البحث واالهمية واالهداف من البحث والمخطط الفرضي وفرضيات
البحث يضاف إلى ذلك إداة قياس البحث وتوضيح لمجتمع البحث والعينة المدروسة ).
أما المبحث الثاني فإنه يتعلق بالجانب النظري بمتغيرات البحث فيما يتعلق بالمفهوم واالبعاد .وأما
المبحث الثالث فكان يتعلق بالجانب العملي والتحليل االحصائي للبحث الحالي ومناقشة النتائج ،و وصف
وتشخيص متغيرات البحث ،واختبار فرضياته .اما المبحث الرابع فقد عرض أهم االستنتاجات والتوصيات.
المبحث االول /منهجية البحث
اوال :مشكلة البحث
يتطلب من شـركة اسـياسـيل فرع نينوى اهتمام بالتسـويق الرقمي ،والتي من خالله سـوف يؤثر على
االزدهار التنظيمي[1] ،بان التســـويق الرقمي هو ممارســـة ترويج المنتجات والخدمات باســـتخدام قنوات
أيضــا باســم التســويق ا لكتروني ويتضــمن ا عالن الرقمي أو ا عالن عبر
التوزيع الرقمية ،و يشــار
ا
ا نترنت ،والذي يسـلم الرسـائل التسـويقية للزبائن ،هناك اتفاق عام على أن الوسـائط الرقمية أثرت بشـكل
كبير على الطريقة التي يصــل بها المســوق إلى مســتهلك اليوم .يشــمل ذلك أي وســائط متوفرة عبر أجهزة
الكمبيوتر أو الهواتف المحمولـة أو الهواتف الـذكيـة أو األجهزة الرقميـة األخرى الـذي يشــــجع الى البقـاء
والتميز واالبداع في مديرية تربية نينوى .كما يعد التسـويق الرقمي مصـدرا ا اسـاسـيا ا للوصـول الى االزدهار
في ظل التغيرات المضطربة.
وفي حالة ا غفال وعدم اهتمام بالتسـويق الرقمي قد يؤدي الى قلة التسـويق وفشـل في تحقيق االهداف
المرجوة اضافة الى ذلك قد تجد شركة اسياسيل فرع نينوى نفسها عاجزة عن تحقيق أهدافها االستراتيجية
ومسـايرة التطور ويقودها إلى التراجع واالختالل التنظيمي فيها واسـتنادا ا إلى ما تقدم ومن خالل المعايشـة
الميدانية مع العاملين واالطالع على واقع هذه الشركة يمكن تشخيص مشكلة الدراسة باآلتي:
(تكمن مشــــكلة الدراســــة في محدودية إدراك أهمية التســــويق الرقمي في الشــــركة وتأثير ذلك على
االزدهارها) .تلخص مشـكلة البحث في اثارة السـؤال االتي (هل للتسـويق الرقمي تأثير ودور في االزدهار
المنظمات) ونتج عن هذا التساؤل العديد من التساؤالت الفرعية وهي :
 -1هل لجذب دور في ازدهار المنظمات؟
 -2هل للحفاظ دور في ازدهار المنظمات؟
 -3هل للمشاركة دور في ازدهار المنظمات؟
 -4هل للتعلم دور في ازدهار المنظمات؟
-5هل للتواصل دور في ازدهار المنظمات؟
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ثانيا  :أهمية البحث  :تتجسد أهمية البحث في المحاور اآلتية:
■ األهمية العلمية أو المعرفية
-1تعد موضــوع التســويق الرقمي واالزدهار المنظمات من المواضــيع المهمة والحديثة والتي تحتاج إلى
إغناء علمي.
-2رفد المنظمات بكيفية تحقيق االزدهار من خالل التسويق الرقمي.
 -3يساهم موضوع التسويق الرقمي في بناء ميزة تنافسية للمنظمات التي تسعى لتطبيقها.
ثالثا :اهداف البحث
اخذت موضـــوع التســـويق الرقمي وازدهار المنظمات مكانة و اهتمام الباحثين في مجال علم ا دارة
وهذا مما حفز الشركات إلى تحقيق أهداف ومنها:
-1التعرف على موضوع التسويق الرقمي كمفهوم إداري حديث ومدى تأثيراه في االزدهار لدى المنظمات
التي تروم تطبيقها.
-2معرفة دور البعد الجذب في تحقيق أبعاد ازدهار المنظمات.
-3تحديد دور االحتفاظ بالزبائن في االزدهار للمنظمات وخصوصا في شركة اسياسيل.
 -4دور البعـد التعلم ومـدى مســـــاهمتـه في تحســــين وتعزيز من االزدهـار عن طريق التـدريـب العـاملين
وتحفيزهم في الشركة.
-5دور البعد التواصل في ابقاء وديمومة العمل مع الزبائن ومدى تحقيق ازدهار المنظمات.
رابعا :مخطط البحث
أعـد البـاحـث بـاالســــتنـاد إلى متغيرات البحـث وبـاالعتمـاد على تســــاؤالت البحـث وأهميتـه وأهـدافـه مخططـا
فرضـيا يصـور المتغير المسـتقل والمتمثل بأبعاد التسـويق الرقمي( البعد الجذب ،البعد االسـتغراق ،والبعد
التواصــــل ،والبعـد التعلم ،واالحتفـاظ )والمتغير التـابع ازدهـار المنظمـات وبـأبعـاده( االبتكـار ،راس المـال
الفكري ،الرشاقة التنظيمية).

االزدهار
الشركات

التسويق الرقمي
الجذب
االستغراق
التواصل
االحتفاظ
التعلم
االرتباط

تأثير مباشر

االبتكار
راس المال
الفكري
الرشاقة التنظيمية

الشكل ( )1المخطط الفرضي للبحث
المصدر  :من إعداد الباحث باالستناد إلى األدبيات الواردة

خامسا :مقاييس البحث
تم االعتمـاد في هـذا البحـث على تـدرج مقيـاس ليكرت الخمـاســــي ( )Five-Point Likertوذلـك لقيـاس
اســــتجـابـة أفراد العيينـة ،ويتكون المقيـاس من (موافق جـدا ،موافق ،محـايـد ،غير موافق ،غير موافق ابـدا)
لغرض معرفة وقياس المتغير المسـتقل والمتمثل بالتسـويق الرقمي بأبعاده (الجذب ،االسـتغراق ،االحتفاظ،
التواصـــــل ،التعلم) إذ تضــــمنـت ( )25فقرة ،إمـا المتغير التـابع فهو (االزدهـار التنظيمي ) ولـه ثالثـة
ابعـاد(االبتكـار ،وراس المـال الفكري ،الرشــــاقـة التنظيميـة ) وكـانـت هنـاك ()18فقرة ،وكمـا موضــــح في
الجدول ( )1أنظر الملحق رقم (:)1
الجدول( )1مقاييس البحث
ت
-1

4

أبعاد القياس
التسويق الرقمي
الجذب
االستغراق

الرمز
DM
at-1
Ta-2

عدد الفقرات
25
5
5

مصدر القياس
(ليث والحمامي )2017 ،
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االحتفاظ
التواصل
التعلم
ازدهار التنظيمي
االبتكار
راس المال الفكري
الرشاقة التنظيمية

5
5
5
23
5
6
7

ke-3
co-4
Le-5
OS
In -1
Ic -2
Oa-3

(الدلفي)2020 ,

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على األدبيات

سادسا  :مجتمع البحث وعيّنته:
ا
تمثل مجتمع البحث في شـــركة اســـياســـيل فرع نينوى لتكون ميدانا للدراســـة ،وقد تم توزيع اســـتمارات
االسـتبيان على القادة في المديرية المذكورة ننفا فقد تم توزيع ) (86اسـتمارة موزعه في الشـركة المشـمولة
بالدراســـة من مجموع المجتمع البال ( )110وتم اســـتخراجه بحســـب المعادلة ( ،)Sekeran ,2010في
حين تم اسـتالم ) (79اسـتمارة فقط .إذ بل االسـتمارات الصـالحة للتحليل االحصـائي( )79ومعدل االسـتجابة
 .%91أما الجدول اآلتي فهو يوضــح مواصــفات عيينة الدراســة التي تم توزيع االســتمارات عليها ،فقد تم
التوزيع للعاملين في شركة اسياسيل المشمولة بالبحث وكما موضح في الجدول أدناه:
الجدول ( )2وصف مجتمع وعيينة البحث
المعلومات التعريفية
النوع االجتماعي

التصنيف
ذكر
انثى

المجموع الكلي
العمر
المجموع الكلي
المؤهل العلمي

المجموع الكلي
الخدمة الوظيفية

المجموع الكلي
الحالة االجتماعية

المجموع الكلي

 30-23سنة
 40-31سنة
 40فأكثر
بكالوريوس
دبلوم
اعدادية
5-1
10-6
15-11
-15فأكثر
اعزب
متزوج
غير ذلك

العدد
44
35
79
33
35
11
79
39
32
8
79
9
36
26
8
79
41
38
0
79

النسبة المئوية
%56
%44
%100
%42
%44
%14
%100
%49
%41
%10
%100
%11
%46
%33
%10
%100
%52
%48
%0
%100

المصدر :من إعداد الباحث باالستناد للبيانات التي تم الحصول عليها من استمارات االستبيان ()SPSS

المبحث الثاني  :اإلطار النظري للبحث
اوال-التسويق الرقمي
-1مفهوم :
نظرا
التسـويق الرقمي من أهم الظواهر التي حدثت في بيةة التجارة ا لكترونية في السـنوات االخيرة .ا
ألن معظم الشـركات قد بدأت في تحديد موقعها السـتغالل فرص األعمال التي تتيحها التجارة ا لكترونية.
كمـا ان من أهم التغييرات في المشــــهـد التجـاري ظهور لالمســــتهلكين عبر ا نترنـتل وعـالم التجـارة
ا لكترونية بين الشركات ،والواقع المتغير لعالم يزداد تعقيداا وديناميكية وفوضى ،وموجات ريادة األعمال
واالبتكار وما يرتبط بها نماذج أعمال جديدة .ومن هنا بدا البحث بتعريف التســويق الرقمي]، [2التســويق
الرقمي ادى الى ترحيل وتغير شـــكل العالقات االجتماعية في العالم الحقيقي إلى العالم االفتراضـــي ،مما
جعل إلى إنشـاء مجتمعات عبر ا نترنت تجمع بين األشـخاص من جميع أنحاء العالم ]3 .التسـويق الرقمي
هو التســويق الموارد ،الذي يمثل نموذج تســويق عضــوي ،بنا اء على العالقة الوثيقة بين الشــركة والزبائن
المحتملين أو الزبائن ،الذين أعربوا عن اهتمامهم بمنتجات الشــــركة (بنا اء على االشــــتراك في الرســــائل
ا خبارية والمدونة ،والشـبكات االجتماعية ،وما إلى ذلك) ]4 .على أنه لاسـتخدام التقنيات الرقمية نشـاء
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اتصـاالت متكاملة وموجهة وقابلة للقياس تسـاعد على اكتسـاب العمالء واالحتفاظ بهم مع بناء عالقة أعمق
معهم ]5 .إلى التسـويق الذي يسـتخدم األجهزة والقنوات ا لكترونية لدعم أهداف التسـويق ،ويشـمل عبر
مواقع الويــب ومحركــات البحــث وا عالنــات عبر ا نترنــت والبريــد ا لكتروني وقنوات التواصـــــل
االجتماعي ،]6 .التســـويق الرقمي هو ممارســـة للترويج للمنتجات والخدمات باســـتخدام قنوات التوزيع
الرقمية عبر أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة أو الهواتف الذكية أو األجهزة الرقمية األخرى.
- 2ابعاد التسويق الرقمي :
ان عـدد كثير من البـاحثين يقترحون ابعـاد اســــاســــيـة للتســــويق الرقمي في محـاولـة لمعرفتهـا ولســــهولـة
تشــخيصــها .اذ اتجه بعض الكتاب نحو تحديد ابعاده والذي ال يمكن اســتبعاد االبعاد بعضــها عن البعض
االخر ومن المهم دراســـتها بشـــكل متكامل بما يوفر مقياســـا كامالا له  ،وهنا ســـوف ندلي اســـماء بعض
الباحثين.]3 ،]1 ،]2 ، ]7 .
-1الجذب
هناك العديد من الطرق المختلفة التي تســتهدف رفع حركة جذب الزبون في أي شــركة  ،والحصــول على
المزيد من الزبائن]8 ،جذب هو اسـتخدام االنشـطة االعالنية الترويجية مثل التلفاز واالعالنات مما تتسـبب
الى إدراج الصــحف في التحول النفســي من االهتمام إلى الرغبة ،وبالتالي ،فإن إدراج الصــحف أو البريد
المباشر ،والتي يستخدمها تجار المبيعات بشكل أساسي كوسيلة إعالنية لجذب الزبائن ،من خالل الحصول
على المعلومات التي تريد إيصـالها إلى الزبائن المحددين بدقة بالغة وجذبهم مباشـرةا ]9 .الجذب هو اعتماد
على وســائل التواصــل االجتماعي وخصــوصــا في عصــر تكنولوجيا المعلومات الحديثة لدينا وتوســيع
اســـتخدام قنوات التداول ا لكترونية ،ما يؤدي الى تســـابق الشـــركات للوصـــول إلى زبائن جدد وزيادة
ارباحها من خالل االستفادة من تكنولوجيا المعلومات.
-2االستغراق او المشاركة.
برزت اسـتغراق الزبون في السـنوات القليلة الماضـية كموضـوع ذو أهمية كبيرة للمديرين واالسـتشـاريين
في مختلف الصـناعات والشـركات في جميع أنحاء العالم ،يتم تعريف ]10المشـاركة على أنها سـلوكيات
ـاســـا عالياا بالمبادرة
ومواقف تجاه المنظمات أو األنشــــطة االجتماعية ،حيث عادة ما يظهر األفراد إحســـ ا
والمشـاركة والشـعور بالرفاهية وا يجابية .اضـاف االسـتغراق المسـتهلك جز اءا من نموذج تسـويق العالقات
الممتدة ،ويتضــمن تجارب تفاعلية وعاطفية ،اضــافة الى أنها لســلوكيات مهمة تعزز االرتباطات بالعمل
وباآلخرينل ]11 .بأنه لعالقة حميمة طويلة األمد مع العميلل هي يمكن أن يشــمل مجموعة متنوعة من
المواقف التي تتراوح بين الوعي واالهتمام والرغبة في الشراء واالحتفاظ والوالء.
-3االحتفاظ
شـهدت السـنوات األخيرة االمتداد الواسـع النطاق لخط ا نتاج مما اذى الى اختيار االداريون االنخراط في
تســويق الخدمات أو تســويق العالقات أو التســويق التفاعلي أو التســويق المباشــر أو واحد من أي عدد من
أشــكال التســويق المختلفة]12 .االحتفاظ هي عمل جهد تســويقي من اجل العالقات الناجحة لتحســين والء
نظرا لفوائد العالقة الممتازة من مشــاركتهم]13 .االحتفاظ
الزبائن وأداء الشــركة من خالل روابط أقوى ،ا
هي حصــــول على معلومـات الزبـائن ومن المتوقع أن تؤثر جودة المعلومـات عبر ا نترنـت وجودة النظـام
وجودة الخدمة على أداء عالقات الزبائن بشـكل غير مباشـر من خالل رضـا الزبائن وثقة مقدم الخدمة عبر
ا نترنت لالحتفاظ بالزبائن هو رضا الزبائن.
-4التواصل.
التواصـــل التســـويقي ،وهي الوســـائل التي تعتمدها الشـــركات يصـــال المعلومات والرســـائل الخاصـــة
بالمنتجات والعالمات التجارية التي تبيعها ،إما بشــكل مباشــر أو غير مباشــر إلى الزبائن بقصــد إقناعهم
سوق أدوات االتصال التسويقي لخلق الوعي بالعالمة التجارية بين العمالء المحتملين،
بالشراء .يستخدم الم ي
مما يعني أن صـــورة العالمة التجارية يتم إنشـــاؤها في أذهانهم وهي التي ســـتســـاعدهم على اتخاذ قرار
الشـراء ]14 .االتصـاالت التسـويقية المتكاملة بمفهومها المتمثل في مسـاعدة المرسـلين على التواصـل من
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اجل تطوير االتصـاالت التسـويقية من خالل التغييرات في نطاق القنوات التواصـل ]15 .تسـاهم التواصـل
من قبل مقدم الخدمة في إنشــاء رابطة قوية بين مقدم الخدمة والعميل ،كما يعد أســلوب االتصــال األهمية
الكبيرة بسـبب دوره الحيوي في ربط الموظفين والزبائن و يؤثر على شـعور المسـتمع بالثقة وبالسـيطرة ،و
باالرتباط ،واحترام الذات.
-5التعلم.
يمكن أن يكون جمع معارف الزبائن وإدارتها ومشــاركتها أداة تنافســية قييمة لم تأخذها الشــركات والعلماء
بعين االعتبـار حتى اآلن .يتم تقـديم توضــــيح جيـد لنوع التفـاعـل والمعرفـة التي نريـد التقـاطهـا حول معرفـة
الزبـائن ]16 .يتطلـب معرفـة تفضــــيالت الزبـائن من خالل اكتســــاب الشــــركـات أوالا مثـل هـذه المعرفـة
ا جمالية حول تفضـيالت الزبائن ،عن طريق أبحاث السـوق أو بيانات المبيعات ،ثم تسـتخدم هذه المعرفة
لتحـديد مجموعات أســــعـار الحزمة التي يجـب أن تقـدمهـا]17 .عادة ا لتحديد فةات تفضــــيالت الزبائن التي
يمكن تعريفها على أنها األذواق الشخصية (الفردية) ،وفقاا لقياس المنفعة ،لمجموعة متنوعة من المنتجات،
استناداا إلى كيفية إدراك الزبائن للمنتجات وتأثيرها على رضاهم.
ثانيا-االزدهار التنظيمي
-1مفهوم :
إن االزدهار التنظيمي هو قدرة المنظمـة على تلبيـة حاجات ورغبات الزبائن من خالل الموارد وا مكانات
المعرفيـة والتعليميـة التي تمتلكهـا المنظمـة والتي تســــتطيع تحويلهـا الى منتجـات ذات جودة عـاليـة وبكفـاءة
وفاعلية الموارد البشـــرية وهي العمود الفقري لمنظمة .من الواضـــح أن توظيف األشـــخاص القادرين هو
نقطـة انطالق جـذابـة في العمليـة االزدهـار ،من المرجح أن يتم تعزيز الرخـاء المســــتمر للشــــركـة من قبـل
الموظفين الذين لديهم مواقف وقيمة وتوقعات تتماشــى بشــكل وثيق مع رؤية الشــركة ]18 .إنها تكمن في
أهليـة المنظمـة لتحقيق مجموعـة من النتـائج التي تؤدي إلى نجـاحهـا واســــتمراريتهـا على المـدى الطويـل،
ويمكن اعتبار االزدهار التنظيمي ظاهرة نوعية وليس ظاهرة كمية بحتة ،يعني النمو والتطوير المنظمة.
]19إن عمليـة االزدهـار غير ثـابتـة ،وكـذلـك معـدل النمو مرتفع ال يمكن التنبؤ بـه على الرغم من حقيقـة أن
االزدهـار والنمو ال يمكن التنبؤ بـه إلى حـد كبير ،الن يمكن للشــــركـة ان تحقق االزدهـار من خالل طرق
مختلفة]20 .يتم تفعيل مســتوى التوســع التنظيمي من خالل االســتثمار في الســلع والخدمات ،التوســع هو
أيضا عملية تنظيمية فإنه ينطوي على تعبةة الموارد البيةية وتجميعها في هياكل متباينة للتنظيم الرسمي.
-2ابعاد االزدهار التنظيمي
االزدهار التنظيمي موضـــوع إداري حديث و مهم يتكون من عدة أبعاد كما يمثل موضـــوع اهمية كبيرة،
وذلك نظرا ا لمكانتها في معرفة النمو المنظمة ومن تم الوصـــول الى االزدهار الحقيقي .ومن خالل ما تقدم
يمكن ذكر ابعـاد االزدهـار التنظيمي الـذي اتفق عليهـا كثير من البـاحثين والكتـاب امثـال ان االزدهـار
التنظيمي يتكون من ثالثة ابعاد وهما(االبتكار ،و راس المال الفكري ،والرشــاقة التنظيمية),]22 ,]21 .
.]23
-1االبتكار
ينظر إلى االبتكار على نطاق واسـع على أنه مصـدر حاسـم للميزة التنافسـية في بيةة متغيرة بشـكل متزايد.
وفقـا لعلمـاء ا دارة ،فـإن القـدرة على االبتكـار هي أهم محـدد ألداء الشــــركـة ]24 ،ينعكس االبتكـار في
النواتج الجديدة :ســلعة جديدة أو جودة جديدة للســلعةي طريقة جديدة لإنتاجي ســوق جديدةي مصــدر جديد
لإمدادي أو هيكل تنظيمي جديد ،يمكن تلخيصــه على أنه لفعل األشــياء بشــكل مختلفل ]25 .بأنها تنفيذ
طريقة تنظيمية جديدة في ممارسات األعمال في الشركة ،أو تنظيم مكان العمل ،أو العالقات الخارجية ،او
اســتخدام طريقة تنظيمية لم يتم اســتخدامها من قبل في الشــركة وهي نتيجة لقرارات ا دارة االســتراتيجية
كما يشمل ممارسات إدارية جديدة وتنظيم جديد ومفاهيم تسويقية جديدة واستراتيجيات مؤسسية جديدة.
 -2راس المال الفكري
رأس المال الفكري ( )ICهي في الوقت الحاضــر موضــوع اهتمام خاص من قبل المديرين والمســتثمرين
والمؤســســات االقتصــادية والحكومات ]26 .ببســاطة على أنه لمعرفة مفيدة ومعبأةل .وثم قاموا بتوســيع
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التعريف لالمعرفة التي يمكن تحويلها إلى قيمةل او مجموع كل المعارف التي يمكن للشـــركة اســـتخدامها
في عملية إدارة األعمال لخلق قيمة للشـركةل ]27 .يتم اسـتخدام مصـطلح راس المال الفكري لإشـارة إلى
األصـول غير الملموسـة أو عوامل األعمال غير الملموسـة للشـركة ،والتي لها تأثير كبير على أدائها ونجاح
األعمال بشــكل عام ،هو أكثر من مجرد مجموع الموارد البشــرية والهيكلية وعالقات الشــركة ]28 .على
أنها لامتالك المعرفة والخبرة التطبيقية والتكنولوجيا التنظيمية وعالقات العمالء والمهارات المهنيةل.
-3الرشاقة التنظيمية
تواجه المنظمات اليوم تغييرات في بيةاتها تتطلب منها تعديل إجراءاتها واســـتراتيجياتها وتكييفها بســـرعة
كبيرة .في هذه البيةة شـديدة التنافسـية ،أصـبحت الرشـاقة التنظيمية من االختصـاصـات الراسـخة المهمة التي
يمكن أن يكون لهـا تـأثيرات عميقـة على األداء المنظمـات ]29 .الرشـــــاقـة التنظيميـة هي كفـاءة تســــمح
للشـــركات بالتكيف مع حاالت الطوارل التي تفرضـــها البيةة .في البيةات الديناميكية ،حيث قد تكون قيمة
خطـة العمـل المختـارة غير مؤكـدة ،يمكن للشــــركـات تحســــين أدائهـا من خالل قـدرتهـا على تعـديـل أنظمـة
نشــاطها ]30 .تعد الرشــاقة التنظيمية  -قدرة المؤســســة على اســتشــعار التغيرات البيةية واالســتجابة لها
بســرعة من أجل اغتنام فرص الســوق بســرعة النها أحد الجوانب الرئيســية للبقاء واالزدهار في البيةات
عالية السرعة .يرى  ]31أنها قدرة المنظمة على الشعور بالتغيرات البيةية واالستجابة لها بكفاءة وفعالية.
المبحث الثالث :اإلطار العملي للبحث
اوال :وصف وتشخيص المتغيرات
المحور االول -وصف وتشخيص أبعاد التسويق الرقمي DM
ومن خالل ما تقدم يبين الجدول()3االوســـاط الحســـابية واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري والتباين
لألبعاد الفرعية لمتغير التسـويق الرقمي وترتيبه على مسـتوى األهمية بالنسـبة للشـركة اسـيا سـيل في نينوى
وفق نراء المبحوثين وكما يأتي:
الجدول ()3ترتيب األهمية النسبية لألبعاد التسويق الرقمي
73.38%

24.61%

الرابعة

71.90%

23.26%

الخامسة
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3.6769
3.7282
3.7692

0.86709
0.84140
0.77830

المعدل العام

الوسط الحسابي

االنحراف
المعياري
0.90295

نسبة االستجابة

معامل االختالف

الترتيب

0.3299375

0.338

الجدول من إعداد الباحث

-1التحليل االحصائي الوصفي لبُعد الجذب:
ويتضــح من خالل الجدول في اعاله ان البعد االول الجذب جاء بالمرتبة الرابعة من حيث أهميتها كما
يظهر من نتائج التحليل بان الوســط الحســابي بشــكل العام لبعد الجذب اعلى واكبر من الوســط الفرضــي
()4بوسـط حسـابي ( )3.6692وهذا يذل بأن هنالك انتشـار لبعد الجذب في شـركة اسـا سـيل (قيد الدراسـة)
وبخطأ معياري ) )24.61%والذي يشـــير الى دقة االجابة كما ان هناك اقتراب كبير(لمتوســـط العينة من
متوسـط المجتمع الدراسـة) مع االنحراف المعياري(  )0.90295وبنسـبة االسـتجابة إلى مسـاحة المقياس
(.)73.54%
-2التحليل االحصائي الوصفي لبُعد االستغراق:
ويتضـح من خالل الجدول في اعاله ان البعد االسـتغراق جاء بالمرتبة االخيرة من حيث أهميتها كما يظهر
من نتائج التحليل بان الوســط الحســابي بشــكل العام لبعد االســتغراق اعلى واكبر من الوســط الفرضــي
()4بوسـط حسـابي ()3.5949وهذا يذل ان هنالك وجود وانتشـار ببعد االسـتغراق في شـركة اسـاسـيل(قيد
ومكان الدراســـة) وبخطأ معياري ((23.26%والذي يشـــير بأنه االجابة كانت دقيقة كما تشـــير بأن هناك
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اقتراب لــــــــــــ(متوسط العينة من متوسط المجتمع الدراسة) مع االنحراف المعياري( )0.83604وبنسبة
االستجابة إلى مساحة المقياس (.)71.90%
-3التحليل الوصفي لبُعد التعلم:
ثم تأتي البعد الثالث التعلم ثالثا بوسـط حسـابي ( )3.6769وهذا يذل بأن هنالك انتشـار وجود لبعد التعلم في
شـركة اسـياسـيل(قيد الدراسـة) وبخطأ معياري ( )23.58%والذي يشـير بأن االجابة كانت دقيقة كما تشـير
بأن هناك اقتراب (لمتوســط العينة من متوســط المجتمع الدراســة) مع االنحراف المعياري ()0.86709
وبنسبة االستجابة إلى مساحة المقياس ( )73.54%مما يعني أن مستوى إدراك المبحوثين قد بل المستوى
الرابع من مســاحة المقياس (ارتفاع مســتوى الحالة المدركة) التي تؤشــر أهمية هذا البعد بالنســبة لألفراد
العاملين في المنظمة المبحوثة.
-4التحليل الوصفي لبعد االحتفاظ:
وتأتي البعد الرابع االحتفاظ ثانيا بمتوســط حســابي ( )3.7282وهذا يذل ان هنالك وجود لبعد االحتفاظ في
شـركة اسـياسـيل(قيد الدراسـة) وبخطأ معياري(  )22.57%والذي يشـير بأن االجابة كانت دقيقة كما تشـير
بأن اقتراب (لمتوسـط العينة من متوسـط المجتمع الدراسـة) مع االنحراف المعياري(  )0.84140وبنسـبة
االستجابة إلى مساحة المقياس ()74.56%
-5التحليل الوصفي لبعد التواصل:
وتأتي البعد التواصـل بمرتبة االولى من حيث اهميتها بوسـط حسـابي ()3.7692وهذا يذل ان هنالك وجود
وانتشـار ببعد التواصـل في شـركة اسـاسـيل(قيد ومكان الدراسـة) وبخطأ معياري ( )%20.65والذي يشـير
بأنه االجابة كانت دقيقة كما تشير بأن هناك اقتراب لـــــــــ(متوسط العينة من متوسط المجتمع الدراسة) مع
االنحراف المعياري(  )0.77830وبنســــبة االســــتجابة إلى مســــاحة المقياس ( )75.38%مما يعني أن
مسـتوى إدراك المبحوثين قد بل المسـتوى الرابع من مسـاحة المقياس (ارتفاع مسـتوى الحالة المدركة) التي
تؤشـــر أهمية هذا البعد بالنســـبة لألفراد العاملين في المنظمة المبحوثة .اما المعدل العام فقد كانت بوســـط
حســـابي عام ( )0.3299375واالنحراف المعياري عام)  )0.338وبخطأ معياري عام ( )0.916ونســـبة
االستجابة عام (.)3.341487
المحور الثاني_ وصف وتشخيص أبعاد ازدهار التنظيمي
ومن خالل مـا تقـدم يبين الجـدول( )4االوســـــاط الحســـــابيـة العـامـة واالنحرافـات المعيـاريـة والخطـأ
المعياري والتباين العام لألبعاد الفرعية لمتغير االزدهار التنظيمي وترتيبها على مســتوى األهمية النســبية
شركة اسيا سيل في محافظة نينوى وكما يأتي:
الجدول( )4ترتيب األهمية النسبية لألبعاد االزدهار التنظيمي
ت

اسم البعد

الوسط الحسابي

1
2
3
المعدل العام

االبتكار
راس المال الفكري
الرشاقة التنظيمية
ازدهار التنظيمي

3.5846
3.6325
3.6593
3.6255

االنحراف
المعياري
0.82180
0.82678
0.73621
0.79493

نسبة االستجابة

معامل االختالف

الترتيب

71.69%
72.65%
73.19%
%72.51

22.93%
22.76%
20.12%
21.937

الثالث
الثاني
االول

-1التحليل االحصائي الوصفي لبعد االبتكار:
ويتضـــح من خالل الجدول في اعاله ان البعد االول االبتكار جاءت بالمرتبة الثالثة من حيث أهميتها
بوسـط حسـابي ( )3.5846وهذا يذل بأن هنالك ظهور وارتفاع لبعد االبتكار في شـركة اسـياسـيلب وبالخطأ
المعياري( )22.93%والذي يشـير بأن االجابة كانت دقيقة كما تشـير بأن هنالك تقرب (لمتوسـط العينة من
متوســط المجتمع الدراســة) مع االنحراف المعياري ) )0.82180وبنســبة االســتجابة إلى مســاحة المقياس
(.)71.69%
-2التحليل االحصائي الوصفي راس المال الفكري:
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وتأتي البعد الثاني راس المال الفكري ثانيا من حيث االهمية النســبية بوســط حســابي ( )3.6325وهذا
يذل بأن هنالك ظهور وارتفاع لبعد راس المال الفكري في شــركة اســياســيل(قيد الدراســة) وكانت الخطأ
المعياري) )22.76%والذي يشــير بأن االجابة كانت دقيقة كما تشــير بأن هنالك اقتراب (لمتوســط العينة
من متوســط المجتمع الدراســة) مع االنحراف المعياري عام ) )0.82678وبنســبة االســتجابة إلى مســاحة
المقياس (.)72.65%
-3التحليل االحصائي الوصفي الرشاقة التنظيمية:
وتأتي البعد الثالث الرشاقة التنظيمية اوال من حيث االهمية النسبية بوسط حسابي ( )3.6593وهذا يذل
بأن هنالك ظهور وارتفاع لبعد الرشـــاقة التنظيمية في شـــركة اســـياســـيل (قيد الدراســـة) وكانت الخطأ
المعياري))20.12%والذي يشـير بأن االجابة كانت دقيقة كما تشـير بأن هنالك اقتراب (لمتوسـط العينة من
متوسـط المجتمع الدراسـة) مع االنحراف المعياري عام ))0.73621وبنسـبة االسـتجابة إلى مسـاحة المقياس
( )73.19%مما يعني أن مســتوى إدراك المبحوثين قد بل المســتوى الرابع من مســاحة المقياس (ارتفاع
مســـتوى الحالة المدركة) التي تؤشـــر أهمية هذا البعد بالنســـبة لألفراد العاملين في المنظمة المبحوثة .اما
المعـدل العـام لالزدهـار التنظيمي فقـد كـانـت بوســــط حســــابي عـام ( )3.6255واالنحراف المعيـاري عـام
( )0.79493وبالخطأ المعياري عام(  )21.937ونسبة االستجابة (.(%72.51
المبحث الثاني
تحليل نتائج اختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها
أوالً – تحليل نتائج عالقات االرتباط بين متغيري الدراسة (المستقل والمعتمد):
تهدف هذه الفقرة إلى التحقق من مدى سريان الفرضية الرئيسة للدراسة والفرضيات الفرعية المنبثقة
عنها كما يلي:
أ .تحليل نتائج عالقات االرتباط بين التسويق الرقمي بداللة متغيراتها في تحقيق االزدهار التنظيمي
.
الجدول ( )5نتائج عالقة االرتباط بين التسويق الرقمي (مجتمعة) في تحقيق االزدهار التنظيمي
(مجتمعة) على المستوى العام .
االختبار التائي
معامل االرتباط
0.454

المحسوبة

الجدولية

4.442

1.994

76 ) )P≤ 0.05 , N =78 , df
المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج (.)SPSS

أوضحت النتائج المبينة في الجدول ( )5أن قيمة معامل االرتباط بين التسويق الرقمي على االزدهار
التنظيمي بلغت ( )0.454وهي عالقة دالة احصائيا ا بعد اختبارها باالختبار التائي الخاص لداللة معامل
االرتباط إذ بلغت قيمة ( )tالمحسوبة ( )4.442وهي اكبر من القيمة الجدولية البالغة )  (1.994بمستوى
داللة ( )0.05ودرجة حرية (. )76مما يدل على معنويتها ،وهذا يبرهن قوة العالقة بين المتغيرين كما
ترشد هذه النتيجة إلى أنه كلما أهتمت المنظمة المبحوثة بتسويق الرقمي أسهم ذلك في دعم تحقيق االزدهار
التنظيمي ،وبذلك فإن هذه النتيجة ستجعلنا قبول عالقة االرتباط الرئيسة التي كانت تنص على  ( :توجد
عالقة ارتباط معنوية بين التسويق الرقمي وبين االزدهار التنظيمي ) وهذا يدل على قبولها.
ب – تحليل نتائج عالقات االرتباط بين كل بعد من أبعاد التسويق الرقمي في االزدهار التنظيمي
(مجتمعة)
االزدهار التنظيمي
أبعاد التسويق
الرقمي

معامل االرتباط

 Attractionالجذب
Engageاالستغراق

10

االختبار التائي

0.226
0.376

المحسوبة

الجدولية

2.023
3.537

1.994
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 Learnالتعلم
Retaiاالحتفاظ
 Relateالتواصل

2.484
2.347
2.622

0.274
0.260
0.288

76 ) )P≤ 0.05 , N =78 , df
المصدر :من اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج (.(SPSS

نتائج عالقة االرتباط بين ابعاد التسويق الرقمي لكل بعد (انفرادا)ا بوصفها متغيرات مستقلة في تحقيق
االزدهار التنظيمي (مجتمعة) كونها متغير مستجيب ،وكما يلي:
 )1العالقة بين بعد الجذب في تحقيق االزدهار التنظيمي  :سجلت نتائج الجدول ( )6وجود تأثير ذي داللة
معنوية لبعد الجذب في تحقيق االزدهار التنظيمي بعدها متغيرا ا مستجيبااب ويدعم هذا التأثير القيمة
المحسوبة لــ )(tعلى مستوى المنظمة المبحوثة والتي بلغت ( )2.023إذ يالحظ انها اكبر من قيمتها
الجدولية والبالغة ( )1.994عند مستوى معنوية ( )0.05ودرجتي حرية ( )76وحجم عينة ( ،)78مما
يوحي الى ضرورة تعزيز هذا البعد واالهتمام به لما له من تأثير على االفراد العاملين في المنظمة إذ
كانت قيمته المحسوبة أقل قيمة قياسا ا باألبعاد االربعة األخرى ،لذا تدعونا هذه النتيجة إلى قبول الفرضية
الفرعية األولى .
 )2العالقة بين بعد االستغراق في تحقيق االزدهار التنظيمي  :تبين نتائج الجدول ( )6القوة التأثيرية لبعد
االستغراق في تحقيق االزدهار التنظيمي إذ بلغت قيمة ) (tالمحسوبة ) )3.537وهي اكبر من القيمة
الجدولية لها والبالغة ( )1.994عند مستوى معنوية ( )0.05ودرجتي حرية ( )76وحجم عينة ()78ب
مما يدل على معنويتها لدى األفراد العاملين في المنظمة المبحوثة ومدى أهميتها لهم إذ كانت قيمته
المحسوبة عالية وجاءت في المرتبة الثانية من حيث القيمة األعلى .وعليه فإن هذه النتيجة ستقودنا إلى
قبول الفرضية الفرعية الثانية.
 )3العالقة بين بعد امتالك التعلم في تحقيق االزدهار التنظيمي  :أشارت نتائج الجدول ( )6الى وجود
تأثير ذي داللة معنوية لبعد امتالك التعلم في تحقيقي االزدهار التنظيمي نظرا ا لقيمة ) (tالمحسوبة
والبالغة ( )2.484وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة ( )1.994عند مستوى معنوية ( )0.05ودرجتي
حرية ( )76وحجم عينة ( ،)78وهذا يؤكد على أن هذا البعد يحتاج إلى اهتمام اكثر من قبل المنظمة
المبحوثة فقد كانت قيمته المحسوبة ضعيفة ويحتاج إلى دعم من قبل المنظمة لتحقيق االزدهار التنظيمي.
ومن هنا سوف نقبل الفرضية الفرعية الثالثة المنبثقة عن الفرضية الفرعية الثالثة.
 )4العالقة بين بعد االحتفاظ في تحقيق االزدهار التنظيمي  :تبين نتائج الجدول ( )6وجود تأثير ذي داللة
معنوية لبعد االحتفاظ في تحقيق االزدهار التنظيمي وذلك بداللة قيمة ( )tالمحســـوبة البالغة ()2.347
وهي اكبر من قيمتها الجدولية البالغة ( (1.994عند مســــتوى معنوية ( (0.05ودرجتي حرية ()76
وحجم عينـة ( ،)78ممـا يـدل على اهميـة هـذا البعـد وتـأثيره على األفراد العـاملين معنويـا ا في المنظمـة
المبحوثة وهذا يؤكد إلى أهميته لدى االفراد العاملين في المنظمة المبحوثة ،وهذا يجعلنا قبول الفرضية
الفرعية الرابعة.
 -1الفرضية األولى  :عالقة التأثير بين التسويق الرقمي في تحقيق االزدهار التنظيمي على المستوى
العام.
الجدول ( )7نتائج العالقة التأثيرية بين التسويق الرقمي (المتغير المستقل) في تحقيق االزدهار التنظيمي
(المتغير التابع) على المستوى العام لعينة الدراسة.

أ .عالقة التأثير بين التسويق الرقمي في االزدهار التنظيمي على المستوى العام.
المتغير المستقل

التسويق الرقمي

F

المتغير التابع

β0

β1

R²

المحسوبة

الجدولية

االزدهار التنظيمي

34.669
*)(5.000

0.333
*)(4.447

0.206

19.773

3.978

) P≤ 0.05 , N =78 , df =( 1 , 76 ) , t =( 1.994
المصدر  :من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج (.(SPSS
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أشـــارت النتائج المبينة في الجدول ( )7وجود تأثير ذي داللة معنوية لتســـويق الرقمي على االزدهار
التنظيمي على المســتوى العام للمنظمة المبحوثة ،حيث كانت قيمة ( )Fالمحســوبة ( )19.773وهي أعلى
بكثير من القيمة الجدولية لها والبالغة ( )3.978عند مســــتوى معنوية ( )0.05ودرجتي حرية (،)1 , 76
وهذا يبين مدى أهمية وجود دور تســويق الرقمي في تحقيق االزدهار التنظيمي في المنظمة المبحوثة ،من
ناحية أخرى فقد بل معامل التحديد ) (R²) (0.206وهذا يشــير إلى أن دور تســويق الرقمي أســهم وفســر
( )%20.6من االختالفات او التأثيرات الحاصـلة في تحقيق االزدهار التنظيمي ويعود الباقي إلى متغيرات
عشـــوائية ال يمكن الســـيطرة عليها أو أنها غير داخلة في أنموذج االنحدار من األســـاس ،وأن قيمة معامل
االرتباط بين دور التسـويق الرقمي مع االزدهار التنظيمي قد بلغت ( )34.669وهي عالقة دالة احصـائية
بعد اختبارها باالختبار التائي الخاص لداللة معامل االرتباط إذ بلغت قيمة ( )tالمحســــوبة ( )4.442وهي
أكبر من القيمة الجدولية البالغة ( )1.994بمســـتوى داللة معنوية ( )0.05ودرجة حرية ( )1 , 76وحجم
عينة ( ،)78وبهذا ســيتم قبول فرضــية الدراســة الرئيســة األولى التي كانت تنص على  ( :يوجد تأثير ذو
داللة معنوية بين تسـويق الرقمي وبين االزدهار التنظيمي على المسـتوى العام للدراسـة) مما يوحي بقبولها
.

 -2الفرضية الثانية  :العالقة التأثيرية ألبعاد التسويق الرقمي (منفردة) في تحقيق االزدهار التنظيمي
(مجتمعة) .الجدول ()8
االزدهار التنظيمي

المتغير المعتمد

أبعاد التسويق الرقمي

المتغيرات المستقلة

β0
الجذب
Attraction
االستغراق
Engag
التعلم
Learn
االحتفاظ
Retai
التواصل
Relate

57.059
*)(12.486
49.940
*)(11.313
54.300
*)(12.013
54.300
*)(11.377
52.553
*)(10.647

β1
0.451
*)(2.839
0.856
*)(3.540
0.600
*)(2.479
0.592
*)(2.344
0.678
*)(2.623

R²

F
المحسوبة

الجدولية

0.051

4.383

3.978

0.141

12.530

3.978

0.075

6.145

3.978

0.068

5.495

3.978

0.083

6.878

3.978

= P≤ 0.05 , N =78 , df = ( 1 , 76 ) , t
) ( 1.994
المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج (.)SPSS

 .1تأأثير بعأد الجأذب في تحقيق االزدهأار التنظيمي  :ســــجلـت نتـائج الجـدول ( )8وجود تـأثير ذي داللـة
معنويـة لبعـد الجـذب في تحقيق االزدهـار التنظيمي ب اعـدهـا متغيرا ا مســــتجيبـاا ،ويـدعم هـذا التـأثير القيمـة
المحسوبة لــــــــــــــــ )(Fعلى مستوى المنظمة المبحوثة التي بلغت ( )4.383إذ يالحظ أنها أكبر من
قيمتها الجدولية والبالغة ( )3.978عند مســتوى معنوية ( )0.05ودرجتي حرية ( ( 1 , 76مما يوحي
إلى ضــــعف الجذب الموجود للزبائن في المنظمة المبحوثة إذ كانت قيمته المحســــوبة أقل نســــبة من
األبعـاد االربعـة األخرى وعلى المنظمـة المبحوثـة ضــــرورة االهتمـام بهـذا البعـد لمـا لـه من تـأثير في
تحقيق االزدهـار التنظيمي في المنظمـة ،أمـا قيمـة معـامـل التحـديـد ) (R²لبعـد القوة فقـد بلغـت ()0.051
وهذا يعني أن بعد الجذب أســهم في تفســير ( )%5من التباين الحاصــل في تحقيق االزدهار التنظيمي
والباقي يعود إلى متغيرات غير منظورة وال يمكن السيطرة عليها او أنها لم تدخل في أنموذج االنحدار
اصــــالا ،ويـدعم هـذه النتيجـة قيمـة معـامالت ) (βفي المنظمـة المبحوثـة إذ بلغتـا ()0.451( )57.059
على التوالي ،أما قيمـة ) (tالمحســــوبة فقـد بلغـت ( )12.486وهي قيمـة معنوية ،ألنهـا اكبر من قيمتها
الجدولية البالغة ( )1.994عند مســـتوى معنوية ( )0.05وحجم عينة ( ،)78وبهذه النتيجة ســـوف يتم
قبول الفرضية الفرعية األولى.
 .2تأثير بعد توافر االستغراق في تحقيق االزدهار التنظيمي  :تبين نتائج الجدول ( )8القوة التأثيرية لبعد
االستغراق في تحقيق االزدهار التنظيمي حيث بلغت قيمة ) (Fالمحسوبة في المنظمة المبحوثة
( )12.530وهي اكبر من قيمتها الجدولية البالغة ( )3.978عند مستوى معنوية ( )0.05ودرجتي حرية
( ،) 1 , 76مما يدل على أهمية هذا البعد وتأثيره في سلوك الزبائن في المنظمة المبحوثة في تحقيق
االزدهار التنظيمي ،و استكماال لهذه العالقة التأثيرية فقد بلغت قيمة معامل التحديد ) (R²لبعد االستغراق
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( )0.141وهذا يشير إلى أن بعد االستغراق قد أسهم وفسر ) )%14من نسبة االختالف الحاصل في
تحقيق اال.زدهار التنظيمي والباقي يرجع إلى متغيرات عشوائية وال يمكن السيطرة عليها او أنها غير
داخلة في أنموذج االنحدار أساساا،ويدعم هذه النتيجة قيمة معامالت ) (βإذ بلغتا ()0.856( )49.940
على التوالي ،أما قيمة ) (tالمحسوبة فقد بلغت ( )11.313وهي اكبر من قيمتها الجدولية والبالغة
( )1.994عند مستوى معنوية ( )0.05وحجم عينة (، (78وهذا سيقودنا إلى قبول الفرضية الفرعية
الثانية.
 .3تأثير بعد التعلم في تحقيق االزدهار التنظيمي  :سجلت نتائج الجدول( )8وجود تأثير ذي داللة معنوية
لبعد التعلم في تحقيق االزدهار التنظيمي وذلك بداللة قيمة ) (Fالمحســــوبة ،إذ بلغت ( )6.145وهي
اكبر من القيمة الجدولية والبالغة ( )3.978عند مســــتوى معنوية ( )0.05ودرجتي حرية (،)1 , 76
ممـا يـدل على اهميـة هـذا البعـد حيـث إن قيمتـه المحســــوبـة كـانـت جيـدة وبنـا اء على هـذه النتيجـة على
المنظمـة هنـاك تـأثير للزبـائن على مســــتوى المنظمـة المبحوثـة جميعهـا وتـأثيرهـا في المنظمـة ،أمـا قيمـة
معامل التحديد ) (R²لبعد امتالك المعرفة واســتثمارها فقد بلغت ( )0.075مما يعني أن هذا أســهم في
تفسـير ( )%7.5من االختالفات ،والباقي يعود إلى متغيرات غير مسـيطر عليها او أنها غير داخلة في
النموذج أســـاســاا ،ومن مالحظة قيم معامالت ) (βحيث بلغتا ( )0.600( )54.300على التوالي ،أما
قيمـة ) (tالمحســــوبـة فقـد بلغـت ( )12.013وهي اكبر من القيمـة الجـدوليـة لهـا والبـالغـة ( )1.994عنـد
مستوى معنوية ((0.05وحجم عينة ( ،)78وهذا يقودنا إلى قبول الفرضية الثالثة .
 .4تأثير بعد االحتفاظ في تحقيق االزدهار التنظيمي :أشـــارت النتائج الواردة في الجدول ( )8إلى وجود
تأثير ذي داللة معنوية لبعد االحتفاظ في تحقيق االزدهار التنظيمي بداللة قيمة ) (Fالمحســــوبة حيث
بلغـت ( )5.495وهي اكبر من قيمتهـا الجـدوليـة والبـالغـة ( )3.978عنـد مســــتوى معنويـة ()0.05
ودرجتي حرية ) ،)1 , 76وفي هذا إشــارة واضــحة المعالم ألهمية االحتفاظ في تحقيق االزدهار في
المنظمـة المبحوثـة وهـذا يوحي إلى أن هـذا البعـد لـه أهميـة كبيرة في نفوس االفراد العـاملين في المنظمـة
إذ حقق أعلى نســبة محســوبة من بين األبعاد األربعة مما يدل على أهميته الكبيرة ،وتدعم هذه النتيجة قيمة
معامل التحديد ) (R²لبعد االحتفاظ فقد بلغت ( )0.068بمعنى أنه أســهم في تفســير ( )%6.8من تلك
االختالفات أما الباقي فســـببه أما كونه متغيرات عشـــوائية وغير مســـيطر عليها او أنها لم تدخل في
النموذج أصــــالا ،ومن مالحظـة قيم معـامالت ) (βحيـث بلغتـا ( )0.592( )54.300على التوالي ،أما
قيمة ) (tالمحســوبة فقد بلغت ( )11.377وهي اكبر من قيمتها الجدولية البالغة ( )1.994عند مســتو
معنوية ( (0.05وحجم عينة ( ،)78وهذه النتيجة تلزمنا قبول الفرضية الرابعة .
 .5تأثير بعد التواصأأأأل في تحقيق االزدهار التنظيمي :أشــــارت النتائج الواردة في الجدول ( )8إلى
وجود تأثير ذي داللة معنوية لبعد التواصــل في تحقيق االزدهار التنظيمي بداللة قيمة ( )Fالمحســوبة
حيث بلغت ( )6.878وهي اكبر من قيمتها الجدولية والبالغة ( )3.978عند مســــتوى معنوية ()0.05
ودرجتي حرية ( ،)1 , 76وفي هذا إشـــارة واضـــحة المعالم ألهمية التواصـــل في تحقيق االزدهار
التنظيمي في المنظمـة المبحوثة وهذا يوحي إلى أن هذا البعـد له أهميـة كبيرة في نفوس االفراد العاملين
في المنظمة إذ حقق أعلى نسـبة محسـوبة من بين األبعاد الخمسـة مما يدل على أهميته الكبيرة ،وتدعم
هذه النتيجة قيمة معامل التحديد ( )R²لبعد التواصــل فقد بلغت ( )0.083بمعنى أنه أســهم في تفســير
( )%8.3من تلك االختالفات أما الباقي فسـببه أما كونه متغيرات عشـوائية وغير مسـيطر عليها او أنها
لم تـدخـل في النموذج أصــــالا ،ومن مالحظـة قيم معـامالت ( )βحيـث بلغتـا ( )0.678( )52.553على
التوالي ،أما قيمة ( )tالمحســوبة فقد بلغت ( )10.647وهي اكبر من قيمتها الجدولية البالغة ()1.994
عند مســتو معنوية ( )0.05وحجم عينة ( ،)78وهذه النتيجة تلزمنا قبول الفرضــية الخامســة والمنبثقة
عن الفرضــــيـة الرئيســــة الثـانيـة ( يوجـد تـأثير ذو داللـة معنويـة لبعـد التواصــــل في تحقيق االزدهـار
التنظيمي ) وبهذا تم قبول الفرضية .
 -3الفرضية الثالثة  :درجة التباين في التأثير ألبعاد تمكين العاملين في تحقيق االستغراق الوظيفي.
الجدول ( )9نتائج اختبار تباين تأثير أبعاد التسويق الرقمي لكل بعد (انفراداا) في تحقيق االزدهار التنظيمي (اجماالا)
على مستوى عينة الدراسة.
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المرحلة

المتغيرات الداخلة في األنموذج

األولى

االستغراق

معامل
التحديد
R²
0.142

Fقيمة
المحسوبة
12.530

مستوى
المعنوية
0.001
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الثانية

االستغراق  ،التواصل

0.200

9.383

0.000

P≤ 0.05 , N =78
المصدر :من اعداد الباحث با عتماد على مخرجات برنامج (.)SPSS

يالحظ من الجدول ( )9أن اختبار االنحدار المتدرج  Stepwiseبالنسبة لــــــ (المنظمة المبحوثة)
قد أخرج المتغيرات المســـتقلة ( االســـتغراق ،التواصـــل ) وذلك لقلة معنويتها وأهمية تأثيرها في تحقيق
االزدهـار التنظيمي في المنظمـة المبحوثـة قيـد الـدراســــة ،في حين أبقى على االســــتغراق بوصــــفهـا أحـد
المتغيرات المسـتقلة ليفسـر لوحده ( )%0.142دون بقية األبعاد األخرى من المتغيرات الحاصـلة في تحقيق
االزدهار التنظيمي ،أما الباقي فيعود إلى متغيرات عشــوائية او غير متضــمنة في األنموذج أســاســاا ،كما
يالحظ أنه في المرحلة الثانية حينما أدخلت التواصـــل إلى جانب عمود االســـتغراق أدى ذلك إلى ارتفاع
القدرة التفســيرية لألنموذج من ( )%0.142إلى ( ،)%20وهذه نتيجة تشــير إلى مدى أهمية االســتغراق
والتواصــل في دعم تحقيق االزدهار التنظيمي في المنظمة نظرا ا لخصــوصــية نشــاطها مقارنة بمنظمات
أخرى.

المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات
أوال :االستنتاجات:
ا
يتناول هذا المبحث عرضا ألهم االستنتاجات التي انتجت عنها هذا البحث ،على النحو اآلتي-:
-1هناك عالقة ســــببية ما بين التســــويق الرقمي واالزدهار التنظيمي إذ إن أي زيادة بمســــتوى الرقمنة
ســـينعكس في اغلب االحيان على زيادة مســـتوى االزدهار التنظيمي ،لدى العاملين والمنظمة ككل وجميع
اصحاب المصلحة في شركة اسياسيل بمحافظة نينوى.
 -2ان تفعيل اســلوب التســويق الرقمي وبشــكل هادف في شــركة اســياســيل بمحافظة نينوى ســيؤدي الى
ازدهار التنظيمي.
-3اهتمام في شـركة اسـيا سـيل بالزبون واألخذ بنظر االعتبار الجوانب الجذب واالحتفاظ والمحافظة عليها
التي تجعل الزبائن اكثر والءا ا كما يقومون بمزيد من التعامل لتحقيق االزدهار التنظيمي.
-4يمتلك االدارة في شركة اسياسيل بمحافظة نينوى رؤية استراتيجية ال بأس بها في اسلوب وخارطة التي
تعمل بها هذه الشــــركة من خالل فحص وتقييم وكشــــف الدقيق للبيةة الداخلية والخارجية وتقديم الخدمات
والجهد والوقت ،وايضا لتكريس اهتماماتهم لخدمة الشركة والمجتمع.
-5يدرك االدارة في شــــركة اســــياســــيل بمحافظة نينوى بأن خلق مناال التنظيمي مالئم من خالل تطبيق
االسـتراتيجية الرقمية في العمل فضـالا عن تطوير راس المال الريادي والمالي وتبادل المعلومات فيما بين
الموظفين والزبائن وزرع الثقة لهم ســـوف يزيد من االزدهار والتفوق في العمل ،مما يجعلهم يشـــعرون
بالجذب والحيوية واالستعداد للوصول إلى االزدهار التنظيمي.
 -6ان اتباع شـــركة اســـياســـيل بمحافظة نينوى اســـلوب محافظة عل الثقافة الرقمية ســـيؤدي الى ارتفاع
مســــتوى الكفـاءة الموجودة لـدى الموظفين وكـذلـك الوالء لـدى الزبـائن في المجتمع وعينـة البحـث ،وتقليـل
حاالت الفشل والقلق واختالل والخوف لديهم ،وبالنتيجة تحسن من معنوية الموظفين والزبائن.
ثانيا :التوصيات:
- 1العمـل على تعزيز دور الرقمنـة لـدى الموظفين في الشــــركـة بمحـافظـة نينوى للوصــــول الى االزدهـار
التنظيمي.
- 2تنمية المهارات الذهنية للموظفين الشركة ليتمكنوا من الجذب والتعلم والحفاظ عليها.
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- 3ضـــرورة صـــقل المهارات الرقمية للموظفين بخبرات عملية وتطبيقية تســـاعدهم على تطوير الموارد
البشــرية اي راس المال الفكري ألنه من عناصــر المهمة في تميز وازدهار لشــركة اســياســيل بمحافظة
نينوى.
- 4العمل على تطوير ومحافظة على الثقافة الرقمية للعاملين والتي تدعم المبادرات التسـويق المعاصـر من
اجل تحقيق التميز والتفوق التنافسي.
- 5زيادة االهتمام بشـكل أكبر بتنمية وتطوير الموارد البشـرية في الشـركة من خالل التعلم والتواصـل بما
يحقق خططها االساسية والمهمة.
- 6تطوير هيكـل المنظمـة من نـاحيـة مشــــاركـة المعلومـات من خالل تحفيز وتشــــجيع ابـداعـات الموظفين
لتطوير العمل بطرق سهلة وحديثة بما يتوافق مع أهدافها التسويقية.
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