
 
 

 

 

 

 
 
 

 وانعكاساتيا عمى التسويق الخفي جتماعيةاالالمسؤولية 
 في شركة كورؾ لبلتصاالت المتنقمة في العراؽ استطبلعيةدراسة 

 
 رسانت تقذو بها

 عبدالرحمن عبدا محمد
 ياجستير 

 عًالدارة األإفي 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بإشراف

 تورالدكاألستاذ 
 حمدانياليحيى عالء عبدالسالم 

 
 م2222                         ىـ4442

 الموصلامعة ــــــــج

 ة اإلدارة واالقتصادــــــكلٌ

 قســـــم إدارة األعمال 

 

 



 
 

 وانعكاساتيا عمى التسويق الخفي جتماعيةاالالمسؤولية 
 في شركة كورؾ لبلتصاالت المتنقمة في العراؽ استطبلعيةدراسة 

 
 

 رسانت تقذو بها

 عبدالرحمن عبدا محمد
 
 
 
 
 إنى

 مجمس كمية اإلدارة واالقتصاد في جامعة الموصل
  وىي جزء من متطمبات نيل شيادة الماجستير

 إدارة األعمال في
 
 
 

 
 بإشراف

 تورالدكاألستاذ 
 الحمدانييحيى عالء عبدالسالم 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ا َجَعهَُكى  ﴿ ًه ِ َوَسُسىنِهِۦ َوأََفِمُىْا ِي  َءاِيُُىْا تِٱَّلله

ٍَ َءاَيُُىْا ِيُُكۡى وَ  ٍَ فٍِِهِۖ فَٱنهِزٌ ۡستَۡخهَفٍِ أََفَمُىْا نَهُۡى أَۡجٞش يُّ

 ﴾َكثٍِشٞ 

 صدق اهلل العظيم

 

 سورة الحدٌد 

 [7: اآلٌة ]

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 إقرار المشرف
وانعكاساتيا عمى التسويق  جتماعيةاالالمسؤولية أشيد أف إعداد ىذه الرسالة الموسومة بػ )

إشرافي  ى تحت( جر العراق في المتنقمة لالتصاالت كورك شركة في استطالعية دراسة: الخفي
الماجستير في شيادة كمية االدارة واالقتصاد/ قسـ ادارة االعماؿ، وىي جزء مف متطمبات نيؿ في 

 إدارة االعماؿ.
 التوقيع : 

 عبلء عبدالسبلـ الحمداني أ.د:سـالا    
 0202التاريخ :    /    /                                                 

                                    
 إقرار المقوم المغوي

 وانعكاساتيا عمى التسويق الخفي جتماعيةاالالمسؤولية اشيد باف ىذه الرسالة الموسومة )
مراجعتيا مف  قد جرى( العراق في المتنقمة لالتصاالت كورك شركة في استطالعية دراسة

وبذلؾ أصبحت الرسالة مؤىمة لممناقشة بقدر تعمؽ األمر بسبلمة األسموب  الناحية المغوية،
 وصحة التعبير. 

 التوقيع : 
  أ.ـ.د فائزة محمد محمود: سـاال

 0202التاريخ :    /    / 
 

 إقرار رئيس لجنة الدراسات العميا
 ، أرشح ىذه الرسالة لممناقشة المشرؼ والمقـو المغوي التوصيات التي تقدـ بيابناًء عمى 

 التوقيع : 
  أ.د معف وعداهلل المعاضيدي: سـاال

 0202التاريخ :    /    / 
 

 إقرار رئيس قسم إدارة االعمال
، ارشح مغوي ورئيس لجنة الدراسات العميابناًء عمى التوصيات التي تقدـ بيا المشرؼ والمقـو ال

 ىذه الرسالة لممناقشة . 
 التوقيع : 

  أ.د معف وعداهلل المعاضيدي: سـاال
 0202التاريخ :    /    / 



 
 

 
 

 قرار لجنة المناقشة 
 الرسػػػػػػالة الموسػػػػػػومةطمعنػػػػػػا عمػػػػػػى أنشػػػػػػيد بعننػػػػػػا أعضػػػػػػاء لجنػػػػػػة التقػػػػػػويـ والمناقشػػػػػػة قػػػػػػد 

 شــركة فــي اســتطالعية دراســة: الخفــي التســويق عمــى وانعكاســاتيا االجتماعيــة المســؤولية "  بػػػ
فػي محتوياتيػا  عبدالرحمن عبـدا محمـدوناقشنا الطالػب  " العراق في المتنقمة لالتصاالت كورك

نيا جديرة لنيؿ شيادة  0202/  /   وفيما لو عبلقة بيا بتاريخ  الماجستير في إدارة األعماؿ.وا 

 
 

 األستاذ الُمساعد الدكتور
 

 عضواً 

 األستاذ الدكتور 
 

 رئيس المجنة
  

 
 

 الُمساعد الدكتوراألستاذ 
 

 عضواً 

 الدكتوراألستاذ   
 عالء عبدالسالم الحمداني
 كمية اإلدارة واالقتصاد 

 جامعة الموصل
 ومشرفاً  عضواً 

 
 

 قرار مجلس الكلية
 

 المنعقػػػػػدة  ……الثبلثػػػػػوف……………اجتمػػػػػع مجمػػػػػس كميػػػػػة اإلدارة واالقتصػػػػػاد بجمسػػػػػتو 
 .الماجستير في إدارة األعماؿوقرر التوصية بمنحو شيادة  0202/   /        بتاريخ   

 
 

 مقرر مجمس الكمية
 أ.د عالء عبدالسالم الحمداني

/    /2222 

  
 عميد كمية اإلدارة واالقتصاد

 ثائر أحمد سعدون السمانأ.د. 
/    /2222 

 

 



 
 

 
 

 عرفانشكر و 

ف اكتب أاشكر اهلل العمي القدير اواًل  باف وفقني التماـ ىذا الرسالة الذي لواله ما استطعت      
 كممة بؿ حرفا.

الدكتور )عبلء عبدالسبلـ  ستاذ  الفاضؿف اتقدـ بجزيؿ الشكر واالمتناف الى األأويطيب لي     
ء النصيحة لي طيمة الجادة في اسدا وشرؼ عمى اعداد الرسالة ومتابعتأ( الذي يحيى الحمداني

 فترة اعداد الرسالة والتي كانت خير عوف لي في تذليؿ الصعاب....عرفانا بالجميؿ لو.

 في جامعة كافة الى منتسبي كمية اإلدارة واالقتصادحتراـ وتُنسب كممات العرفاف واإل     
دارة واالقتصاد الدكتور ثائر أحمد السمّاف عميد كمية اإلاالستاذ خص منيـ بالذكر أو الموصؿ 
عمي عبدالفتاح معف وعداهلل المعاضيدي رئيس قسـ إدارة األعماؿ والدكتور  الدكتورواالستاذ 

، وكما اشكر جميع األساتذة أعضاء الييئة يمة التي قدميا في الجانب العمميلممعمومات الق
 في تقديـ االستشارة والتوجييات القيمة في عدد مف الموضوعات.  التدريسية

، لجيودىـ الحثيثة في تقويـ استمارة إلى السادة المحكميف متنافكر واالكما أتقدـ بالش      
بداء مبلحظاتيـ القّيمة بخصوص ذلؾ، كما يشرفني اتقدـ بالشكر الجزيؿ الى  كؿ مف االستبانة وا 

 رئيس لجنة المناقشة وأعضائيا االكاـر لقبوليـ قراءة الرسالة وعناء مناقشتيا.

دارة واالقتصاد لجيودىـ بتزويدي موصوؿ الى الموظفيف في مكتبة كمية اإلوالشكر      
، كـ أتقدـ بالشكر الجزيؿ الى كافة منتسبي الشركة دراسات السابقة التي تخص الرسالةبال

المبحوثة لدورىـ في تقديـ المعمومات ال تماـ الرسالة، واتقدـ بالشكر الى زمبلئي طمبة الماجستير 
 عوف لي.  الذيف كانوا خير

وختاما اشكر جميع افراد اسرتي لتحمميـ عناء الدراسة  واشكر كؿ مف اسدى لي بالنصح      
اقوؿ لمجميع بارؾ اهلل فيكـ وسدد خطاكـ  ولـ تسعفني الكممات لذكرىـ ولو قدر كممة واحدة
 وحفظكـ مف كؿ سوء.

 

 

 

الباحث



 
 

 
 

 المستخمص
التسويؽ  عمىوانعكاساتيا  جتماعيةاالالدراسة الى تحديد مدى تعثير المسؤولية  تيدؼ        

 جتماعيةاالالخفي في شركة كورؾ لبلتصاالت المتنقمة في العراؽ، فنتيجة لبلىتماـ بالمسؤولية 
يجابي مع التسويؽ الخفي في تحقيؽ رتباطيا اإلفضؿ وإلداء األكبر نحو األكونيا الداعـ األ

االىداؼ وبالتالي الوصوؿ الى النجاح في المدى البعيد، االمر الذي جعؿ الشركات توجو 
في عمميا وتفاعميا مع المجتمع لتحقيؽ النجاح في بيئة اعماؿ  جتماعيةاالانظارىا الى المسؤولية 

 جتماعيةاالالمتغير المستقؿ المسؤولية  لذا تـ التطرؽ في ىذه الدراسة الى متغيريف ىما تنافسية،
، المسؤولية ، المسؤولية االخبلقيةاالقتصادية، المسؤولية القانونيةوابعادىا المتمثمة بػ )المسؤولية 

في المتمثمة بػ)التسويؽ ، ويتضمف المتغير المعتمد تقنيات التسويؽ الخالطوعية)االنسانية((
ؽ ، التسويسيقىالعبلمة التجارية، التسويؽ عف طريؽ المو ، مروجوا رالفيروسي، تسويؽ المشاىي

مشكمة الدراسة  صياغة ت، التسويؽ المضخـ والمبالغ فيو(، في ضوء ذلؾ تمعف طريؽ الفيديو
 مف االسئمة تتمثؿ باالتي: توليفةب

 .جتماعيةاالىؿ تمتمؾ الشركة المبحوثة معمومات كافية عف ابعاد المسؤولية  -1
 وتقنيات التسويؽ الخفي. تماعيةاالجبيف ابعاد المسؤولية  ىؿ توجد عبلقة تعثير -0

تبمور االطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة الحالية  بعد       
، ثـ وضعت الفرضيات يعكس طبيعة العبلقة التعثيرية بيف المتغيراتل تـ صياغة نموذج الدراسة

ابعاد المسؤولية أثر لتختبر في شركة كورؾ لبلتصاالت المتنقمة في العراؽ لغرض تشخيص 
راسة عمى في التسويؽ الخفي ومف اجؿ تحقيؽ ذلؾ األثر اعتمد الباحث في الد جتماعيةاال

جمع البيانات عف طريؽ  ، إذ تـ االعتماد عمى استمارة استبياف بغيةالمنيج الوصفي التحميمي
تـ ، إذ ( محافظات12ؾ في )ى عينة مف العامميف في شركة كور استمارة وزعت عم( 002توزيع)

تتمثؿ حصائية إلاتـ اختبارىا عف طريؽ مجموعة مف البرامج  ( استمارة،092استرداد)
 .(AMOS( و)SPSS( و )EXCEL)ب

تسيـ أبعاد المسؤولية ا يستنتاجات، مف اىماإل وتوصمت الدراسة الى مجموعة مف       
اإلجتماعية في تحقيؽ تقنيات التسويؽ الخفي التي تعد مف التقنيات المعاصرة التي تتبعيا 
، الشركات لمترويج عف منتجاتيا وخدماتيا االمر الذي ينعكس عمى زيادة الحصة السوقية لمشركة

الحالي وذلؾ في  الدراسةذات صمة بموضوع  دراساتباإلضافة الى دعوة الباحثيف الى تقديـ 
 ف مختمفة.ميادي

 ، التسويؽ الخفي.اإلجتماعيةالمسؤولية  الكممات المفتاحية:

 

 أ



 
 

 
 

 ثبت المحتويات

 الصفحة الموضوع   ت

 أ المستخمص 1

 ت-ب ثبت المحتويات 2

 ج-ث ثبت الجداول 3

 ح-ج ثبت االشكال 4

 خ ثبت المالحق 5

 2-4 المقدمة 6

7 
 تعريفية  نبذة :السابقة ومنيجية الدراسة الدراسات :الفصل األول

 .الدراسة عينة في لألفراد ووصف,  المبحوثة لمشركة

3-24 

 43-4 .السابقة الدراساتاألوؿ:  المبحث 8

 24-44 المبحث الثاني: منيجية الدراسة   9

11 
 شركة المبحوثة ، ووصؼ لؤلفراد فينبذة تعريفية لمالمبحث الثالث: 
 .عينة الدراسة

22- 24 

 63-24 وابعادىا اإلجتماعيةالمسؤولية  :ثانيالفصل ال 11

 38-24 اإلجتماعيةالمسؤولية  المبحث االول: 12

 29-24 اإلجتماعية  اُل: الجذور التاريخية لممسؤوليةأو  13

 32-29 وأىميتيا  اإلجتماعية ثانيُا : مفيوـ المسؤولية  14

 33-32 اإلجتماعية ثالثُا: أىداؼ المسؤولية  15

 35-33 اإلجتماعية رابعًا: مبادئ المسؤولية  16

 38-35 اإلجتماعية سًا: مداخؿ فمسفة المسؤولية ماخ 17

 ب



 
 

 
 

 63-39 اإلجتماعية بعاد المسؤولية أ :ثانيال المبحث 18

 49-39 اإلجتماعية المسؤولية بعاد أاواًل:  19

 52-49   اإلجتماعية ستراتيجيات المسؤولية أثانيُا:  21

 56-52 بيف التعييد والمعارضة اإلجتماعيةتجاىات المسؤولية إثالثًا:  21

 62-56 نشطتياأو  اإلجتماعيةرابعًا: مجاالت المسؤولية  22

 63-64 اإلجتماعية خامسُا: معوقات تطبيؽ المسؤولية    23

 94-64 , والعالقة بين متغيرات الدراسةالتسويق الخفي :ثالثالفصل ال 24

 92-64 المبحث االول:التسويق الخفي 25

مفيـو التسويؽ الخفياواًل: 26       64-66 

 69-67 الجوانب األخبلقية لمتسويؽ الخفي ثانيًا: 27

 84-89 ثالثًا: تقنيات التسويؽ الخفي  28

 87-84  الخفي التسويؽ سياؽ في التسويقي المزيج رابعًا:  29

 88-87 أبعاد التسويؽ الخفي  خامسًا: 31

 89-88 المقارنة بيف التسويؽ التقميدي والتسويؽ الخفي سادسًا: 31

 92-89 مستقبؿ التسويؽ الخفي  ابعا:س 32

 94 العالقة بين المسؤولية االجتماعية والتسويق الخفي:ثانيالالمبحث  33

 446-92 ليا الفرضي النموذج وأختبار الدراسة متغيرات وصف   :رابعالفصل ال 34

 449-447 ستنتاجات والتوصياتواإل :خامسالفصل ال   35

 436-422 المصادر 36

 448-437 المالحق 37

 ت



 
 

 
 

 
 ثبت الجداول

  المستخمص بالمغة االنكميزية 38

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

 4 اإلجتماعية الدراسات السابقة ذات الصمة بالمسؤولية    1

 9 ذات الصمة بالتسويؽ الخفي الدراسات السابقة   2

 19 مصادر استمارة االستبانة 3

 00 وصؼ األفراد في عينة الدراسة   4

 07 اإلجتماعية المراحؿ التاريخية لنشوء المسؤولية  5

 09 اإلجتماعية مفيـو المسؤولية  6

 42 قتصاديةمفيـو المسؤولية اإل 7

 42 المسؤولية القانونيةمفيـو  8

 45 المسؤولية األخبلقيةمفيـو  9

 48 المسؤولية الطوعيةمفيـو  11

 58 اإلجتماعية مجاالت وأنشطة المسؤولية 11

 65 التسويؽ الخفيمفيـو  12

 72 التسويؽ الفيروسيمفيـو  13

 86 الخفي التسويؽ سياؽ في التسويقي المزيج 14

 89 المقارنة بٌن التسوٌق التقلٌدي والتسوٌق الخفً 15

16 
 التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية  
           قتصاديةاالنحرافات المعيارية لبعد المسؤولية واإل  

93 

 ث



 
 

 
 

17 
  التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية

   مسؤولية القانونيةاللبعد نحرافات المعيارية واإل
94 

18 
 التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية 

 نحرافات المعيارية لبعد المسؤولية االخبلقيةواإل
95 

19 
 التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية

 نحرافات المعيارية لبعد المسؤولية الطوعية)الخيرية( واإل
96 

21 
 التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية 

 نحرافات المعيارية لبعد التسويؽ الفيروسيواإل
97 

21 
 التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية 

 نحرافات المعيارية لبعد تسويؽ المشاىيرواإل
97 

22 
 التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية 

 نحرافات المعيارية لبعد مروجوا العبلمة التجاريةواإل
98 

23 
 التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية

   نحرافات المعيارية لبعد التسويؽ عف طريؽ الموسيقى  واإل
99 

24 
   المئوية واألوساط الحسابيةالتوزيعات التكرارية والنسب  

   لبعد التسويؽ عف طريؽ العاب الفيديوواالنحرافات المعيارية 
422 

 ة ػػاط الحسابيػػػة واألوسػػب المئويػػالتوزيعات التكرارية والنس 25
 نحرافات المعيارية لبعد التسويؽ المضخـ والمبالغ فيوواإل

424 

.القبوؿمعايير جودة المطابقة وقيـ  26  423 

 425 لمدراسة )المرحمة األولى( االفتراضيمطابقات األنموذج  27

 427 .المتغيرات المحذوفة مف النموذج النيائي 28

 428 معايير جودة المطابقة وقيـ القبوؿ بعد التعديؿ  29

 444 رتباط الخاص بالفرضية األولىتحميؿ اإل 31

  وتقنيات التسويؽ  قتصاديةاإلعبلقة التعثير بيف المسؤولية  31
 الخفي

442 

 وتقنيات التسويؽ قانونية عبلقة التعثير بيف المسؤولية ال 32
 الخفي

443 

 ج

 ج



 
 

 
 

 
 االشكالثبت 

وتقنيات التسويؽ  خبلقيةعبلقة التعثير بيف المسؤولية اال 33
 الخفي

444 

 445 وتقنيات التسويؽ الخفي طوعيةعبلقة التعثير بيف المسؤولية ال 

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

 16 فتراضيألامخطط الدراسة   1

 06 اإلجتماعية فمسفة الحد الثبلثي االدنى لممسؤولية   2

 08 اإلجتماعية ادارة العممية لمحصوؿ عمى نظاـ فاعؿ لممسؤولية   3

 09 اإلجتماعية المسؤولية  )ابعاد(منظورات 4

 56 اإلجتماعية استراتيجيات المسؤولية  5

 56 اإلجتماعية ترجيح اتجاىات المسؤولية  6
 57 اإلجتماعية مجاالت المسؤولية  7
 62 اإلجتماعية تعثيرات مجاالت المسؤولية  8
 77 مثمث تعييد الجميور لممشاىير 9
 82 عناصر العبلمة التجارية 11
 424 التوكيديالنموذج األولي لمدراسة باستخداـ التحميؿ العاممي  11
 428 مخرجات برنامج اموس بعد اجراء التعديبلت 12
 )اجمااًل(اإلجتماعيةد المسؤولية رتباط بيف ابعاعبلقة اإل 13

 وتقنيات التسويؽ الخفي)اجمااًل(
442 

 وتقنيات التسويؽ  قتصاديةاالعبلقة التعثير بيف المسؤولية  14
 الخفي

442 

 443 القانونية وتقنيات التسويؽ الخفيعبلقة التعثير بيف المسؤولية  15
عبلقة التعثير بيف المسؤولية االخبلقية وتقنيات التسويؽ  16

 الخفي
444 

 445 وتقنيات التسويؽ الخفي طوعيةعبلقة التعثير بيف المسؤولية ال 17

 ح



 
 

 
 

 

 ثبت المالحق

 

 

 

 
 
 
 
 

 العنوان  الرقم

 استمارة االستبياف 1

 االستبانة الستمارة المحكميف السادة أسماء 2

 الخفي التسويؽ وتقنيات اإلجتماعية المسؤولية ألبعاد الداخمي االتساؽ معامؿ 3

 أسماء السادة الذيف تـ مقابمتيـ 4

 الييكؿ التنظيمي لشركة كورؾ 5

 خ



 
 

1 
 

 المقدمة
مف المفاىيـ التي كثر الحديث عنيا في البحوث اإلدارية في  اإلجتماعيةتعّد المسؤولية         

اآلونة األخيرة، وقد أسيمت إسيامًا فاعبًل في العديد مف المنظمات الحيوية والسيما الخدمية 
مدى االلتزاـ الذي تقدمو المنظمة تجاه كؿ مف يعمؿ داخؿ  اإلجتماعيةمنيا، وتعكس المسؤولية 

وف، والمساىموف، وغيرىـ، وغالبًا ما يتـ التركيز عمى أفراد المنظمة وخارجيا، وىـ الموظف
واحدة مف أىـ األدوات التي تستخدميا  اإلجتماعيةالمسؤولية تعد المجتمع عمى نحو عاـ، و 

 اإلجتماعية، إذ تكتسب المسؤولية وأسموب تنفيذ رسالتيا واتجاىيا لمنظمات لمتعبير عف رؤيتياا
 ،لتي تعمؿ فييا ويكوف تعثيرىا عاؿ  بلرتقاء بحياة المجتمعات ادورا ميما في منظمات األعماؿ ل

التعامؿ مع المورديف والزبائف والحكومات بؿ مع عمى  يتجسد دورىا في المجتمع وال يقتصرو 
ينعكس ذلؾ عمى سمعة المنظمة ايجابًا، وتعد المسؤولية و جيات متعددة وفي مقدمتيا البيئة، 

االنشطة كافة ومنيا االنشطة التسويقية ، إذ برزت مفاىيـ تسويقية اداة رئيسية لتعزيز  اإلجتماعية
حديثة منيا التسويؽ الخفي الذي باتت المنظمات تنتيجو كاستراتيجية معاصرة باعتبارىا نتاج 

لمغادرة االساليب التقميدية في  والحاجة الممحة ظمات التسويقيةالتطور في مجاؿ عمؿ المن
  تعد تجدي نفعًا في تحقيؽ اىدافو المتعددة.النشاط التسويقي التي لـ 

مف جية ثانية تناولت الدراسة متغير التسويؽ الخفي والذي يعد بمثابة طوؽ النجاة لمعديد مف 
بما يعرض مف وسائؿ ترويجية  القدرة عمى اقناعوالشركات لمخروج مف ازمة عزوؼ الزبوف وعدـ 

عد قادرة عمى تحقيؽ التعثير المنشود في ذىف الزبوف، تقميدية باتت تثير الممؿ لديو ، بالتالي فمـ ت
، فكاف لزامًا عمييا البحث عف وسائؿ اكثر وقعا في ذىف و ما ينعكس عمى تفضيبلتو وقرراتووى

و والتي ساىمت في تعزيز التسويؽ الخفي وتقنيات اإلجتماعيةالزبوف ولعَؿ افضميا المسؤولية 
يؽ التسويؽ عف طر  ،المشاىير، مروجوا العبلمة التجارية المتمثمة بػ )التسويؽ الفيروسي، تسويؽ

ستراتيجية المعاصرة التي يمكف ، التسويؽ عف طريؽ العاب الفيديو( والتي باتت األالموسيقى
 ستخداميا وتحقؽ مف خبلليا ميزة تنافسية  تتفوؽ فييا عمى باقي الشركات.ألمشركات 

، تضمف المبحث االوؿ مباحث ةاالوؿ ثبلثتضمنت الدراسة الحالية خمسة فصوؿ، شمؿ الفصؿ 
اما المبحث  ،بحث الثاني تناوؿ منيجية الدراسةالدراسات السابقة المرتبطة بالدراسة الحالية، والم

فقد ، اما الفصؿ الثاني نبذة تعريفية عف الشركة المبحوثة، ووصؼ افراد العينةالثالث تناوؿ 
والمبحث الثاني شمؿ ابعاد  اإلجتماعيةممسؤولية ل تاريخيةالجذور التضمف مبحثيف المبحث االوؿ 

 التسويؽ الخفي، المبحث االوؿ  تضمف مبحثيف ، اما الفصؿ الثالثاإلجتماعيةلمسؤولية ا
والخاص  اما الفصؿ الرابع، والمبحث الثاني العبلقة بيف المسؤولية االجتماعية والتسويؽ الخفي

، تضمف المبحث االوؿ وصؼ متغيرات الدراسة والمبحث مباحث ةشمؿ ثبلث لعمميباالطار ا
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، واخيرًا شمؿ الفصؿ حث الثالث اختبار فرضيات الدراسةالثاني شمؿ اختبار نماذج الدراسة والمب
 .مقترحاتستنتاجات والالخامس اإل
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 الفصل االول
 لمشركة المبحوثةالدراسات السابقة ومنيجية الدراسة ونبذة تعريفية 

 تمييد:
 السابقة، الدراسات بعض تقديـ ىي العممية والدراسات البحوث لجميع الرئيسية لخطوةف اإ
عداد  فكرة توضيح ويتـ لدراسة،ا إعداد كيفية حوؿ األساسية الخطوات توضح مناسبة منيجية وا 
 ينقسـ الفصؿ الذيوعمى ضوء ذلؾ تـ إعداد ىذا  الدراسة، عميو أجريتالذي  العممي الجانب عف
 :إلى

 .الدراسات السابقة: المبحث األول
 : منيجية الدراسة.المبحث الثاني
 .، ووصؼ لؤلفراد في عينة الدراسةنبذة تعريفية لمشركة المبحوثة: المبحث الثالث
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 المبحث االول
 الدراسات السابقة

ـ اجنبيػػػػػػػة، مػػػػػػػف المراحػػػػػػػؿ الميمػػػػػػػة فػػػػػػػي أعػػػػػػػد الدراسػػػػػػػات السػػػػػػػابقة سػػػػػػػواًء كانػػػػػػػت عربيػػػػػػػة ت 
السػػػػػابقة التػػػػػي تطػػػػػرؽ الييػػػػػا البػػػػػاحثوف فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ  المسػػػػػاىمات لمتعػػػػػرؼ عمػػػػػىالبحػػػػػث العممػػػػػي 

 بمتغيرات الدراسة الحالية.
تغيػػػػػػرات الدراسػػػػػػات ذات العبلقػػػػػػة بم عػػػػػػرض أىػػػػػػـالػػػػػػى ومػػػػػػف أجػػػػػػؿ ذلػػػػػػؾ سػػػػػػعى الباحػػػػػػث  

 الدراسة وتـ تقسيميا الى دراسات )عربية واجنبية( وكاآلتي:
 

 اإلجتماعٌةاوالً: الدراسات ذات الصلة بالمسؤولٌة 

 اإلجتماعٌةالدراسات ذات الصلة بالمسؤولٌة ( 4الجدول)
 الدراسات العربية - أ

 (2248)حافظ وحسين,                   اسم الباحث والسنة 4

 عنواف الدراسة 
لممنظمات الصحية باعتماد  اإلجتماعيةتحقيؽ المسؤولية 

دراسة حالة في  الموارد البشرية الخضراء:طبيقات ت
 مستشفى اليرموؾ التعميمي.

 مشكمة الدراسة 
 المبحوثة المنظمة في دارةاإل لدى افيك وعي يوجد ىؿ -

 .جتماعيةاال المسؤولية تحقيؽ بعىمية

 

 
 
 

 اليدؼ مف الدراسة

دارة الموارد البشرية الخضراء إبرز تطبيقات أتشخيص  -
 المبحوثة.في المنظمة 

التعرؼ عمى طبيعة العبلقة والتعثير بيف تطبيقات ادارة  -
الموارد البشرية الخضراء وانعكاساتيا في تحقيؽ المسؤولية 

 لممنظمة المبحوثة. اإلجتماعية

 مجتمع وعينة الدراسة 

يتمثؿ مجتمع الدراسة بمستشفى اليرموؾ التعميمي ، إذ  
طمبة البورد العامميف في المستشفى  مفتعلفت عينة البحث 

ريقة العينة العشوائية (فردًا تـ اختيارىـ بط02)والبالغ عددىـ
 البسيطة. 
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 اىـ االستنتاجات

ىتماـ المنظمة المبحوثة بتطبيقات ادارة إضرورة زيادة 
الموارد البشرية الخضراء في تنفيذ كافة المياـ والواجبات 
المتعمقة بمواردىا البشرية واستخداميا في تحقيؽ مسؤوليتيا 

 .تجاه المجتمع والبيئة التي تعمؿ ضمنياإ اإلجتماعية

 (2248)الياسري وحميدي, اسم الباحث والسنة 2

 الدراسةعنواف  
دراسة  :في تحقيؽ األداء العالي اإلجتماعيةدور المسؤولية 

استطبلعية آلراء المديريف في الشركة العامة لصناعة 
 السمنت الجنوبية

 مشكمة الدراسة 

االداء  ،اإلجتماعيةما مستوى اىمية)المسؤولية  -
، عمى مستوى المعامؿ عينة العالي(بعبعادىا الفرعية

 الدراسة.
ما ىي اتجاىات التعثير بيف المتغيريف)المسؤولية  -

( بعبعادىا الفرعية وبشكؿ منفرد في اإلجتماعية
 تحقيؽ)االداء العالي( في المعامؿ عينة الدراسة.  

 اليدؼ مف الدراسة 

المساىمة في بمورة اطار نظري لمعبلقة بيف المسؤولية  -
 داء العالي.وتحقيؽ األ اإلجتماعية

توصيات لممعامؿ المبحوثة مف خبلليا تستطيع تقديـ  -
داء العالي، عف طريؽ تحديد وقياس دور تحقيؽ األ
 في ذلؾ. اإلجتماعيةالمسؤولية 

 مجتمع وعينة الدراسة 

يتمثؿ مجتمع الدراسة بالشركة العامة لصناعة السمنت 
ة ( مديرًا في الشرك105)ةوقد بمغ حجـ العين،الجنوبية

الجنوبية تـ اختيارىـ بطريقة العينة  العامة لصناعة السمنت
 القصدية.

 اىـ االستنتاجات 

بعبعادىا في تحقيؽ  اإلجتماعيةىناؾ اثرًا  معنويا لممسؤولية 
نشطة مع التوقعات األ ، بمعنى موائمةاألداء العالي

والبيئية لممجتمع واصحاب  قتصاديةاالو  اإلجتماعية
 .ةالمصالح كاف



 
 

6 
 

 (2248)الشممة والصراف,                اسم الباحث والسنة 3

 
 عنواف الدراسة

مدخؿ لتحقيؽ التميز التنظيمي  اإلجتماعيةالمسؤولية 
:دراسة استطبلعية آلراء عينة مف العامميف في مستشفى 

 السبلـ

الى أي مدى يمكف لممنظمات العراقية تحقيؽ التميز  مشكمة الدراسة 
 . اإلجتماعيةالتنظيمي مف خبلؿ تطبيقيا لممسؤولية 

 

 اليدؼ مف الدراسة

لممنظمة  اإلجتماعيةالتعرؼ عمى واقع تطبيؽ المسؤولية  -
 المبحوث.

بعادىا في أو  اإلجتماعيةالتعرؼ عمى دور المسؤولية  -
 تعزيز التميز التنظيمي.

والتميز  اإلجتماعيةتحميؿ العبلقة بيف المسؤولية  -
 التنظيمي.

 
 مجتمع وعينة الدراسة

يتمثؿ مجتمع الدراسة بمستشفى السبلـ التعميمي،إذ تعلفت 
عينة الدراسة مف االفراد العامميف في مستشفى السبلـ 

 فردًا.(52)والبالغ غددىـ 

 
 اىـ االستنتاجات

بعاد ال اإلجتماعيةحصائية موجبة لممسؤولية إىنالؾ عبلقة 
 التميز التنظيمي بشكؿ عاـ.

 الدراسات االجنبية -ب

 (Tashman & Rivera, 2010) اسم الباحث والسنة 4

 

 عنواف الدراسة

Are Members of Business for Social 
Responsibility More Socially Responsible   

 مسؤولية أكثر اإلجتماعية لممسؤولية العمؿ أعضاء ىؿ
 اجتماعية؟

 مف األعماؿ وعضوية والممارسات األداء بيف العبلقة مدى مشكمة الدراسة  
 ؟جتماعيةاال المسؤولية أجؿ

 األداء ممارسات بيف العبلقة لفحص الدراسة ىذه ىدفت اليدؼ مف الدراسة 



 
 

7 
 

 قطاع مشاركة ومدى بالشركات المتعمؽ االجتماعي
 .اإلجتماعية المسؤولية في األعماؿ

 

 وعينة الدراسة مجتمع

 يتمثؿ مجتمع الدراسة بعدد مف شركات االعضاء في
((Standard and Poorمف  دراسة، إذ تعلفت عينة ال

(عضوًا تـ 07االعضاء في ىذه الشركات والبالغ عددىـ )
 اختيارىـ بطريقة العينة القصدية.

 

 اىـ االستنتاجات

 ترتبط لـ اإلجتماعية المسؤولية في العضوية أف
 ناحية ومف. االجتماعي لؤلداء المنخفضة بالمستويات

 المسؤولية في أعضاءىا تميز الشركات أصبحت أخرى
 المتميز االجتماعي األداء شيادة خبلؿ مف اإلجتماعية

 .المرتفع األداء ذوي لؤلعضاء تمنح التي

 (Akinyomi,2013) اسم الباحث والسنة 2

 

 الدراسةعنواف 

Applications of social responsibility in 
industrial sector companies in Nigeria.       

 القطاع شركات في االجتماعية المسؤولية تطبيقات
       .نيجيريا في الصناعي

 
 مشكمة الدراسة

 بنشاطات النيجيرية الصناعات شركات التزاـما مدى 
 .االجتماعية المسؤولية

 
 اليدؼ مف الدراسة

 لدى االجتماعية المسؤولية في االستثمار عمى العائد تقييـ
 المبحوثة الشركات

 
 مجتمع وعينة الدراسة

يتمثؿ مجتمع الدراسة بشركات االغذية والمشروبات في 
( فردًا مف 055نيجيريا ، إذ تعلفت عينة الدراسة مف )

 شركة.(عامؿ مف كؿ 15العامميف في ىذه الشركات بواقع )

 
 اىـ االستنتاجات

 اغمب تمارسو القطاع ىذا في مفيـو االجتماعية لمسؤوليةا
 الشباب وتطوير التعميـ مجاؿ في وخاصة الشركات
 المعالـ واضح غير االستثمار عمى العائد ولكف ، والرياضة
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 .ممموس وغير

 (Khazalia ,2016)                  اسم الباحث والسنة 3

 

 الدراسةعنواف 

Corporate governance, social responsibility 
and financial performance in the banking 

and insurance sector                              
داء المالي في واأل اإلجتماعيةحوكمة الشركات والمسؤولية 

 قطاع المصارؼ والتعميف

 
 مشكمة الدراسة

 الشركات لحوكمة المختمفة اآلليات بيفىؿ ىنالؾ عبلقة 
 .المالي واألداء اإلجتماعية والمسؤولية

 

 اليدؼ مف الدراسة

حوكمة الشركات  تعثيراتالبحث إلى اختبار  ىدؼ
 في األداء المالي لممصارؼ،  اإلجتماعيةوالمسؤولية 

سنوات مف  5وشركات التعميف في االتحاد االوربي لمدة 
، كما ييدؼ البحث الى ضرورة 0210الى  0228

االىتماـ باستخداـ التحميؿ المالي عمى وفؽ اسموب النسب 
 المئوية في عمميات التقويـ المستمر لؤلداء.

 
 مجتمع وعينة الدراسة

يتمثؿ مجتمع الدراسة بشركات التعميف في االتحاد 
االوربي،إذ تعلفت عينة الدراسة مف المدراء العامميف في ىذه 

 (فردًا.42الشركات والبالغ عددىـ )

 
 اىـ االستنتاجات

توصمت نتائج البحث إلى وجود أثر إيجابي ذو داللة 
في  اإلجتماعيةإحصائية  لحوكمة الشركات والمسؤولية 

 القطاعيف المصارؼ والتعميف. األداء المالي في
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 ثانيًا: الدراسات ذات الصمة بالتسويق الخفي

 ( الدراسات ذات الصمة بالتسويق الخفي2الجدول)
 الدراسات العربية - أ

 (2246)الطائي واخرون, اسم الباحث والسنة 4

 عنواف الدراسة 
تعثير مبادئ ىندسة المعرفة التسويقية في الحد مف 
ممارسات التسويؽ الخفي: بحث تحميمي ألراء عينة مف 

 الصيادلة في محافظة النجؼ االشرؼ.

 مشكمة الدراسة 

 في التسويقية المعرفة أنواع تعدد لمبدأ دور نالؾى ؿى -
 .الخفي التسويؽ ممارسات مف الحد
 التسويقية المعرفة استخداـ طرؽ تعدد لمبدأ دور نالؾى-
 .الخفي التسويؽ ممارسات مف الحد في

 اليدؼ مف الدراسة 

توضيح أىـ أبعاد التسويؽ الخفي التي البد أف يتجنبيا  -
 .ىذه االبعادالزبوف ووضع آليات خاصة لكؿ بعد مف 

القضاء عمى ىكذا ممارسات ستعيد الثقة واألماف لمزبوف  -
في المنتجات المنافسة والتي قد تكوف فعبًل  ىي منتجات 

 .جيدة

 مجتمع وعينة الدراسة 
، بقطاع الصيدلة في محافظة النجؼيتمثؿ مجتمع الدراسة 
( فردًا مف الصيادلة العامميف في 68إذ بمغ حجـ العينة )

 محافظة النجؼ. 

 اىـ االستنتاجات 

وضوح طرؽ استخداـ المعرفة التسويقية مف قبؿ الزبوف 
ومساعدتو مف قبؿ المصمميف والميندسيف عمى معرفة 

تصاؿ المنتجات الرديئة وتقميؿ حاالت الخداع عند اال
 بالشركة االصمية.

 (2248وف , ؤ )ر                     اسم الباحث والسنة 2
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 عنواف الدراسة 
التسويؽ الخفي: ىؿ ىو أداة لخداع الزبوف؟ أـ لتعزيػز 

 السموؾ الشرائي؟

 مشكمة الدراسة 

 السموؾ لتعزيػز الخفي التسويؽ استػراتيجية تستخدـ ىؿ-
 .الزبوف لخداع أـ الشرائي؟

ا في تميػز  الكثرا ىي الخفي التسويؽ تقنيات مف أي -
  الميداف المبحوث.

 اليدؼ مف الدراسة 

تيدؼ الدراسة بالدرجة األساس إلى التعرؼ عمى طبيعة  -
وتوجيات ىذه االستراتيجية فضبًل عف الوصوؿ إلى 
قناعات بحثيػة حػوؿ إشػكالية التسػويؽ الخفػي بكونػو 

 السػموؾ الشػرائي.استػراتيجية لتعزيػز 
التعػرؼ عمػى التقنيػات المتبعة فػي استػراتيجية التسػويؽ  -

مػف ي أفضبًل عف تحديد  الخفػي ضمػف الميػداف المبحػوث،
 ًا.تمػؾ التقنيػات أكثػر تميػز 

 مجتمع وعينة الدراسة 

تعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي، إذ تـ 
استخداـ استمارة استبانة لبياف تعثير استراتيجية التسويؽ 
الخفي في السموؾ الشرائي لعينة بحثية عشوائية مكونة مف 

 ( في محافظة اربيؿ.Family Mall (زبوف في ) 022)

 اىـ االستنتاجات       

الميدانية تقبؿ العينة المبحوثة ألغمب أظيرت نتائج الدراسػة 
تقنيات التسػويؽ الخفي، كما بينت مدى قدرتو عمى إحػداث 
التغييػر فػي السػموؾ الشػرائي الػذي يمثػؿ الحصيمة النيائيػة 
لمنشػاط التسػويقي بػرمتو، وبالتالػي فيػي عػززت القناعػات 

لخفػي أداة البحثيػة التػي تبناىػا البحػث فػي كػوف التسػويؽ ا
 .لتعزيػز السػموؾ الشػرائي

 الدراسات االجنبية-ب

 ((Kelly et al ,2008 اسم الباحث والسنة 4

 The Ethics of Stealth Marketing: A Case عنواف الدراسة 
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Study at Sony Ericsson’s.                        

 Sonyلتسويؽ الخفي: دراسة حالة في شركة)ا خبلقياتأ

Ericsson’s  ) 

 
 الدراسة مشكمة

 الجوانب االخبلقية لمتسويؽ الخفي في تفعيؿىؿ تستخدـ 
(مف قبؿ الجميور Word of Mouthالكممة المنطوقة )

  .لمتحدث بإيجابية عف المنتجات المعمف عنيا

 
 اليدؼ مف الدراسة

 الخفي بالتسويؽ المرتبطة خبلقيةاأل الجوانب تحديد
 والشفافية المصداقية وغياب االخبلقية بالتجاوزات والمتمثمة

 .االعبلنية الرسائؿ في

 
 مجتمع وعينة الدراسة 

، إذ دراسة عمى منيج المسح االستطبلعياعتمدت ال
(ممثبًل عف الشركة يعخذوف اراء السياح 62اختارت الشركة)

 في نيويورؾ عف منتجات الشركة.   

 

 اىـ االستنتاجات

تعد التسويؽ الخفي ستراتيجية أف أظيرت النتائج أ -
خبلقية ماداـ القائميف عمى تطبيقيا ممتزموف بالمعايير أ

 خبلقية لمنشاط التسويقي.األ

انعداـ الثقة لدى الجميور المستيدؼ عف منتجات  -
الشركة  نتيجة ايقاعيـ في شرؾ الخديعة في الترويج عف 

 منتجات الشركة.

 (Pettersson & Svensson ,2010) اسم الباحث والسنة 2

 
 عنواف الدراسة

Stealth Marketing The art of deceiving 
consumers.                                           

 .التسويؽ الخفي فف لخداع المستيمكيف

 
 مشكمة الدراسة

 استخداـ عند األخبلقية االعتبارات ألىمية فيـ خمؽ
، فضبل ، عما اذا كاف التسويؽ الخفي يؤثر الخفي التسويؽ

 العبلمة التجارية. في
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 اليدؼ مف الدراسة

 الكممة تفعيؿ في الخفي التسويؽ استراتيجية تستخدـ
 .المنطوقة

 
 مجتمع وعينة الدراسة

اعتمدت الدراسة عمى اسموب البحث الكمي في شكؿ 
( مستجيبا وتـ استطبلع اراء المستجيبيف 049مسحي بواقع)

 .(spss)وتحميؿ النتائج باستخداـ برنامج 

 
 اىـ االستنتاجات

ظيرت نتائج الدراسة أف أساليب التسويؽ الخفي ليا تعثير أ
 العبلمة التجارية. فيسمبي صغير 

 (Ed Peelen ,2012) والسنةاسم الباحث  3

 
 عنواف الدراسة

Stealth marketing, is it worth the risk? 
 ؟التسويؽ الخفي ىؿ يستحؽ المخاطرة

 
 مشكمة الدراسة

 الخفي التسويؽ أنشطة حوؿ المعرفة تؤثر مدى أي إلى
 .لممستيمكيف التجارية العبلمة سموؾ عمى

 

 اليدؼ مف الدراسة

 تجاه ممارسة التسويؽ الخفي.موقؼ المستيمكيف  -
 جاه العبلمة التجارية.موقؼ المستيمكيف ت-
 تعثير شفافية االعبلف. -
 تعثير قابمية االعجاب باالعبلف. -

 
 مجتمع وعينة الدراسة

المستيمكيف اليولندييف يتمثؿ مجتمع الدراسة بعخذ أراء 
( فردًا لبياف تعثير موقؼ المستيمكيف تجاه 046بواقع)

 الخفي والعبلمة التجارية.التسويؽ 

 

 اىـ االستنتاجات

 سمبية عواقب إلى األوؿ المقاـ في الخفي التسويؽ يؤدي -
 أخبلقية غير الممارسة ىذه تعتبر وبالتالي ، المجتمع عمى
 .تماًما

 تعثير ليا الخفية التسويؽ بعنشطة المستيمؾ معرفة فأ-
 .المستيمكيف مواقؼ عمى سمبي
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 األستفادة من الدراسات السابقة: مجال لثاً ثا
 :أثناء األطبلع عمى الدراسات السابقة يمكف تحديد ما تـ األستفادة منيا وىي        

قػد ركػزوا (0218،وحسػيف حػافظ)أختبلؼ المياديف المعتمدة في الدراسات، فمػثبًل نجػد اف  -1
 الياسػػػػػػري)بينمػػػػػػا نجػػػػػػد اف  لممنظمػػػػػػات الصػػػػػػحية اإلجتماعيػػػػػػةتحقيػػػػػػؽ المسػػػػػػؤولية عمػػػػػػى 
فػي  فػي تحقيػؽ األداء العػالي اإلجتماعيػةدور المسؤولية قد ركزوا عمى  (0218،وحميدي

فتنػػوع الميػػاديف يضػػيؼ أىميػػة كبيػػرة لموضػػوع  الشػػركة العامػػة لصػػناعة السػػمنت الجنوبيػػة
 الدراسة ويسيؿ عمى الباحث اختيار الميداف األنسب لموضوع قيد الدراسة .

عػػف طريػػؽ الدراسػػات السػػابقة التػػي تناولػػت متغيػػري  اثػػراء الجانػػب النظػػري لمدراسػػة، اذ تػػـ -0
الدراسػػة الحاليػػة دعػػـ وتطػػوير األطػػار النظػػري لمدراسػػة الحاليػػة كمػػا انيػػا اختصػػرت الكثيػػر 

 مف الوقت والجيد لمباحث في عممية البحث.

 (Camacho ,2012)التعرؼ عمى النتائج التي توصؿ الييا الباحثوف السابقوف، اذ أكػد  -0
 ثقافػػػػة وخمػػػػؽ جميعػػػػا المصػػػػمحة ألصػػػػحاب األخضػػػػر العمػػػػؿ مارسػػػػةم عػػػػف نتػػػػائج ظيػػػػور

 االسػػػػػػتدامة فػػػػػػي المشػػػػػػاركة حػػػػػػوؿ المصػػػػػػمحة ذات جمػػػػػػيعيـ األطػػػػػػراؼ وتعيػػػػػػد الشػػػػػػركات
 .البيئة تحسيف إلى الرامية اإلجتماعية المسؤولية وممارسات

اوضحت الدراسات السابقة لمباحث بتحديد اسموب البحث األستباقي وتمديده باألسػئمة فػي  -4
 اعداد استمارة األستبانة .

اسيمت الدراسات السػابقة بمفػت انتبػاه الباحػث لمصػادر عمميػة حديثػة، كمػا سػاعدتو عمػى  -5
 مناقشة نتائج الدراسة الحالية.

 : مجال التميز عن الدراسات السابقةرابعاً 
جػػػػػاءت ىػػػػػذه الدراسػػػػػة امتػػػػػدادًا لمػػػػػا سػػػػػبؽ مػػػػػف الدراسػػػػػات العربيػػػػػة واألجنبيػػػػػة التػػػػػي اسػػػػػيمت 

وقػػػػد تميػػػػزت الدراسػػػػة الحاليػػػػة عػػػػف الدراسػػػػات السػػػػابقة فػػػػي أغنػػػػاء الجانػػػػب الفكػػػػري والعممػػػػي ليػػػػا، 
 عف طريؽ:

(، الػػػػػذي لػػػػػـ يتطػػػػػرؽ اليػػػػػو AMOSاسػػػػػتخداـ اسػػػػػموب احصػػػػػائي حػػػػػديث وىػػػػػو برنػػػػػامج ) -1
 الباحثوف السابقوف.

دارة الػػػػػػػربط بػػػػػػػ -0 العػػػػػػػالي(  االحتػػػػػػػواءيف متغيػػػػػػػري الدراسػػػػػػػة )المػػػػػػػوارد البشػػػػػػػرية الخضػػػػػػػراء وا 
الػػػػذي لػػػػـ يػػػػتـ الجمػػػػع بينيمػػػػا سػػػػابقا، وكػػػػذلؾ تنػػػػاوؿ ابعػػػػاد الدراسػػػػة لكػػػػؿ متغيػػػػر والػػػػربط 

 بيف تمؾ األبعاد لكؿ متغير. 

وقػػػػد حػػػػػاوؿ الباحػػػػػث عػػػػف طريػػػػػؽ التطػػػػػرؽ الػػػػػى موضػػػػوعي الدراسػػػػػة الخػػػػػروج بمقترحػػػػػات  -0
 د الدراسة كما تفيد الباحثيف البلحقيف.جديدة تفيد المعمؿ قي
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 المبحث الثاني
 منيجية الدراسة

 اواُل : مشكمة الدراسة
 في لبلرتقاء المنظمات تستخدميا التي الميمة المداخؿ مف اإلجتماعية المسؤولية تعد      

 ومع االتصاالت خدمات تقديـ في( البحث قيد) الشركة بيا تحضى التي لؤلىمية ونظرا ،اعماليا
 تفعيؿ الى بحاجة الشركات ىذه ضحتأ، االخرى االتصاالت شركات بيف المنافسة تزايد

ومف ىنا فقد ازدادت الحاجة إلى  ،الزبوف والء عمى اىمية مف ليا لما اإلجتماعية مسؤوليتيا
حفز  شركة كورؾ ممافي  وتقنيات التسويؽ الخفي المسؤولية االجتماعيةأبعاد  بيفعبلقة الدراسة 
مف الفروع في الشركة بدراسة استطبلعية أولية لعدد  إذ قاـ، إلى تناوؿ ىذا الموضوع  الباحث

وتقنيات  المسؤولية االجتماعيةأبعاد لمفيومي  شركةدى إدراؾ المدراء في ىذه اللمتعرؼ عمى م
في تعزيز تقنيات التسويؽ الخفي،  المسؤولية االجتماعيةأبعاد ، فضبًل عف أثر التسويؽ الخفي

 تيال ةاالجتماعي مسؤوليةبال كورؾ شركة اىتماـ مدى وىو ميـ جانب عمىكما أف الدراسة تركز 
 في الشركة تبادر لـ إذ خاصةو  الزبوف ثقة كسب عمى تنعكس التي الميمة الجوانب مف عدت

 االىتماـ قمة بسبب المنافسة الشركات الى يتحوؿ سوؼ الزبوف فاف الخدمات افضؿ تقديـ
 التي تعكس االثارات البحثيةمجموعة مف يمكف طرح  في ضوء ذلؾو ، ةاالجتماعي مسؤوليةبال

 مشكمة الدراسة :
وتقنيات  المسؤولية االجتماعيةأبعاد ما مدى تصور المدراء في الشركة المبحوثة عف  .1

 ؟التسويؽ الخفي

 في تعزيز التسويؽ الخفي؟ اإلجتماعيةستخدـ  المسؤولية ىؿ تُ  .0
 ىي االكثر تميزا في الميداف المبحوث؟  اإلجتماعيةبعاد المسؤولية أأي مف   .0
 تعثيرًا معنويا  في التسويؽ الخفي؟ اإلجتماعيةىؿ تمارس المسؤولية  .4

 ثانيُا: اىمية الدراسة
إف أىمية  التسويؽ الخفي والسعي إلى استدامتو والمحافظة عميو تبرز مف خبلؿ أىمية                  

ات مف أىـ واجب اإلجتماعيةالمسؤولية  باتت، إذ المتمثمة بعدد مف أبعادىا اإلجتماعيةالمسؤولية 
توجيت الشركات نحو  اإلجتماعيةومع تنامي إدراؾ الزبائف بعىمية المسؤولية  ،الشركات

، فضبل عف توجيو كعداة لمتسويؽ لمكانتيا في البيئة الخارجية وكسب والء الزبوف استخداميا
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ولما لو مف أىمية قصوى في اإلسياـ في  اإلجتماعيةاىتماـ الشركة المبحوثة بقضايا المسؤولية 
 -تعزيز  التسويؽ الخفي ،ويمكف تحديد اىمية الدراسة مف خبلؿ االتي:

نشطة مف األ يعد اإلجتماعيةتباطو بالمسؤولية ومدى ار  ف تطبيؽ التسويؽ الخفيإ -1
 ىدافيا المرجوة. أف تتبناىا لتحقيؽ أالتسويقية الحديثة التي يفترض الشركات 

ىـ أستراتيجية التسويؽ الخفي والتعرؼ عمى أستيعاب إعمى  المدراء في الشركةمساعدة  -0
جؿ تعزيز أمف  اإلجتماعيةستخداميا مع المسؤولية أتقنياتيا التي تمكف المنظمات مف 

 ثقة الزبوف.
ستخداميا لمتعامؿ ليس فقط مع أالداة التي يمكف لممنظمات أ اإلجتماعيةتعد المسؤولية  -0

 الزبائف والمورديف بؿ مع جيات متعددة وفي مقدمتيا البيئة.
 ثالثًا : اىداف الدراسة

 اإلجتماعيةلية ممسؤو لالتعرؼ عمى الدور الذي يمكف تيدؼ الدراسة وانسجامًا مع اسئمتيا        
التسويؽ الخفي وابرز التقنيات حديثة ومتطورة  كاستراتيجية  يةالستراتيجمف خبلؿ تبنييا 

، كما المبحوثة  حوؿ ما تقدمو مف خدماتشركة يا  والذي ينعكس ذلؾ عمى سمعة الالمرتبطة  ب
 -تية:تسعى الدراسة الى بموغ االىداؼ األ

 لمشركة المبحوثة. اإلجتماعيةبعاد المسؤولية أ تحميؿ -1
ودورىا في تعزيز التسويؽ  اإلجتماعيةمعرفة مدى توظيؼ الشركة المبحوثة  لممسؤولية  -0

عماليا وذلؾ أستراتيجيات التي تنتيجيا المنظمات في ممارسة حد األأالخفي الذي بات 
 دنى ما يمكف.أالى لتحقيؽ اقصى ما يمكف مف منافع وتخفيض نسبة المخاطرة 

، فضبل لتسويؽ الخفي في الشركة المبحوثةالتعرؼ عمى التقنيات المتبعة في استراتيجية ا -0
 عف تحديد أي مف تمؾ التقنيات أكثر تميزًا.

والمقترحات لمشركة عينة البحث عف مدى الدور الذي تقدمو  تقديـ مجموعة مف -4
ذي بدوره ينعكس عمى رضا الزبوف في تعزيز التسويؽ الخفي وال اإلجتماعيةالمسؤولية 

 داء الشركة حوؿ ما تقدمو مف خدمات.أعف 
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 االفتراضي رابعًا : مخطط الدراسة

فتراضي عمى وفؽ ما جاء مف مسح لمنتاجات الفكرية إلاتـ تصميـ مخطط الدراسة       
ىمية أ، واستنادا الى غيرات  الدراسة الرئيسة والفرعيةلؤلدبيات العممية الرصينة  ذات الصمة بمت

ىداؼ الدراسة سيتـ صياغة مجموعة مف الفرضيات وىي كما موضحة في مخطط الدراسة أو 
 دناه.أاالفتراضي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفتراضيإمخطط الدراسة (4شكل )

 المصدر مف إعداد الباحث

 
    

 تقنٌات التسوٌق الخفً أبعاد المسؤولٌة اإلجتماعٌة

 

 

اإلقتصادٌةالمسؤولٌة   

 عالقة تأثٌر       

 عالقة ارتباط   

 المسؤولٌة االنسانٌة

 

 التسوٌق الفٌروسً 

 تسوٌق المشاهٌر 

 
 مروجوا العالمة التجارٌة

 
 التسوٌق عن طرٌق الموسٌقى

 
 التسوٌق عن طرٌق العاب الفٌدٌو

 
 التسوٌق المضخم والمبالغ فٌه 

 

 

 

 المسؤولٌة القانونٌة

 المسؤولٌة األخالقٌة

 المسؤولٌة الطوعٌة)الخٌرٌة(
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فرضيات الدراسة -خامسًا:  

بعاد المسؤولية أبيف  توجد عبلقة ارتباط ذات داللة إحصائية معنوية -الفرضية الرئيسية االولى:
         -وتقنيات التسويؽ الخفي وتنبثؽ مف ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية االتية: اإلجتماعية

قتصادية( وتقنيات معنوية بيف )المسؤولية اإل إحصائيةرتباط  ذات داللة  إتوجد عبلقة  -أ 
 التسويؽ الخفي.                                                                              

ت معنوية بيف )المسؤولية القانونية( وتقنيا إحصائيةرتباط  ذات داللة  إتوجد عبلقة  -ب
                                الخفي.                                               ؽػالتسوي

معنوية بيف )المسؤولية االخبلقية( وتقنيات  إحصائيةرتباط  ذات داللة  إتوجد عبلقة  -ج
 التسويؽ الخفي.                                                                              

( وتقنيات الطوعيةمعنوية بيف )المسؤولية  إحصائيةرتباط  ذات داللة  إتوجد عبلقة  -د 
                                                    الخفي.                           التسويق

بيف ابعاد المسؤولية  توجد عبلقة تعثير ذات داللة إحصائية معنوية -الفرضية الرئيسية الثانية:
وتقنيات التسويؽ الخفي عمى المستوى الكمي وتنبثؽ مف ىذه الفرضية الفرضيات  اإلجتماعية

                                                                               -الفرعية االتية:

قتصادية( والتسويؽ الخفي إلاتوجد عبلقة تعثير ذات داللة احصائية معنوية بيف )المسؤولية  -أ
 عمى المستوى الكمي.                                                                        

معنوية بيف )المسؤولية القانونية( والتسويؽ الخفي  إحصائيةتوجد عبلقة تعثير ذات داللة  -ب
                                                                        عمى المستوى الكمي. 

الخفي  معنوية بيف )المسؤولية االخبلقية( والتسويؽ إحصائيةتوجد عبلقة تعثير ذات داللة  -ج
                                                                         عمى المستوى الكمي.

( والتسويؽ الخفي طوعيةمعنوية بيف )المسؤولية ال إحصائيةتوجد عبلقة تعثير ذات داللة  -د
 عمى المستوى الكمي.

 البيانات جمع اساليب -:ساساً 
 ىداؼأ تحقيؽ لغرض الميداني والجانب النظري الجانب ىما جانبيف عمى الدراسة تعتمد      
 :تيباأل توضيحيا ويمكف البلزمة والمعمومات البيانات عمى والحصوؿ الدراسة
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 :النظري الجانب -أ
 بالبحوث تمثمت التي واالجنبية العربية المصادر عمى البيانات جمع في الباحث اعتمد لقد      

 فيما وخاصة عماؿاأل مجاؿ في رائدة مجبلت في المنشورة العممية والمجبلت والكتب والتقارير
 .االنترنت وشبكة  الجامعية واالطاريح الرسائؿ عف فضبل،  اإلجتماعيةبالمسؤولية  يتعمؽ

تعتمد دقػة نتػائج الدراسػة فػي جانبيػا الميػداني عمػى سػبلمة إعػداد المقيػاس  :الميداني الجانب -ب
 ىي:  عدة الظاىرة، ولقد اعتمدت الدراسة عمى أدوات بحثيةالمعتمد لقياس 

مػدراء الفػروع ومػدراء الباحػث بػإجراء المقػاببلت الشخصػية مػع  قػاـ المقابالت الشخصـية: -1
أسػػموب األسػػئمة المفتوحػػة بغيػػة الحصػػوؿ عمػػى  وقػػد اسػػتخدـ الباحػػثالشػػركة  االقسػػاـ فػػي

تكػػػرار المقابمػػػة مػػػع الشػػػخص الواحػػػد و المعمومػػػات الدقيقػػػة التػػػي تقػػػوي مػػػف ركػػػائز الدراسػػػة 
 (.4لمرات وكما موضح في الممحؽ )

وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ الزيػػارات المسػػتمرة التػػي قػػاـ بيػػا الباحػػث لمفتػػرة مػػف الزيــارات الميدانيــة:  -2
ليػػا لغػػرض  والفػػروع التابعػػةالشػػركة  مقػػرل 0202/ 7/ 14ولغايػػة الفتػػرة  0202/ 6/ 12

وتقنيػات التسػويؽ  المسؤولية االجتماعيػةأبعاد التعرؼ عمى الواقع اليومي والفعمي لطبيعة 
  .تمارسيا الشركة الخفي التي

 ليػػذا اعػػدت اسػػتبياف اسػػتمارة عمػػى البيانػػات جمػػع فػػي الباحػػث اعتمػػد: اســتمارة االســتبانة -0
 مػػػع يتوافػػػؽ وبمػػػا تقويميػػػا لغػػػرض المحكمػػػيف مػػػف مجموعػػػة عمػػػى عرضػػػيا وتػػػـ الغػػػرض
 : جزاءأ ثبلثة مف االستمارة تكونت إذ ومحتوياتيا الدراسة موضوع

 المؤىؿ، العمر،  الجنس)المبحوثيف االفراد عف الشخصية المعمومات يتضمف :االول الجزء 
 (.  العمؿ في الخبرة سنوات، العممي
 المسؤولية ىي بعادأ ربعةأ الى بعادىاأ قسمت إذ، اإلجتماعية بالمسؤولية يختص :الثاني الجزء
 خبلقيةاأل والمسؤولية( X6-X10)مف القانونية والمسؤولية( X1-X5)مف قتصاديةاال
 (.X16-X20)مف(الخيرية)الطوعية والمسؤولية( X11-X15)مف

 التسويؽ وىي بعادأ ستة الى قسمت التي وتقنياتو الخفي التسويؽ يتضمف الثالث: الجزء
    مف التجارية العبلمة ومروجوا( X26-X30)مف المشاىير وتسويؽ(X21-X25)مف الفيروسي

(X31-X35)الموسيقى طريؽ عف والتسويؽ(X36-X40)الفيديو طريؽ عف والتسويؽ(X41-
(يبيف المصادر المعتمدة في 0،والجدوؿ)(X46-X50)مف فيو والمبالغ المضخـ والتسويؽ(45

 الخماسي.عتماد عمى مقياس ليكرت صياغة استمارة  االستبياف باأل
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 مصادر استمارة االستبانة (3لجدول)ا

 المتغيرات
  المبحوثة

 األبعاد 
المتغيرات     
 الفرعية     

 مصادر القياس

بعاد أ
المسؤولية 
 اإلجتماعية

(0211( )ابراىيـ،0212)التؾ،  X5-  (X1)   المسؤولية االقتصادية  

  (،0229)الغالبي، 

، (Mondy,2008)  ، 
(Bateman,2011) 

، (J.Camacho,2012) 

 (X6-X10) المسؤولية القانونية

 (X11-X15) المسؤولية االخبلقية

 (X16-X20) المسؤولية الطوعية)الخيرية(

تقنيات 
التسويؽ 
 الخفي

 (Weisberg,2009)   ( X21-X25) التسويؽ الفيروسي

 (Kaikati & Kaikati,2004) ، 

(Martin & Smith,2008) ،  
 (0218)رءوؼ،

 

 (X26-X30) تسويؽ المشاىير

 (X31-X35) مروجوا العبلمة التجارية

 (X36-X40) التسويؽ عف طريؽ الموسيقى

 (X41-X45) التسويؽ عف طريؽ الفيديو

 (X46-X50) التسويؽ المضخـ والمبالغ فيو

 المصدر: مف اعداد الباحث
 االستبانة صدق اختبارات -:سابعاً 
 تتوافؽ بحيث االستبياف استمارة صياغة مف التعكد خبلليا مف يتـ التي العممية بمثابة تعد       
 خضاعإ تـ ذلؾ ولتحقيؽ، وموثوقية دقة اكثر نتائج الى لموصوؿ الحالية الدراسة متطمبات مع

 :اىميا اختبارات عدة الى االستمارة
 (التوزيع قبل االستبانة استمارة)الظاىري الصدق قياس - أ

 عمى عرضيا طريؽ عف وذلؾ االستبياف الستمارة الضرورية المياـ مف ختباراأل ىذا يعد       
 لوضع المبحوث الميداف في العينة فرادأ عمى توزيعيا قبميا والمحكميف الخبراء مف مجموعة

 بحيث لبلستمارة تصميـ افضؿ الى لموصوؿ االستمارة تتضمنيا التي االسئمة عمى المبلحظات
 .االستمارة في الموضوعة االسئمة عمى االجابة العينة افراد عمى يسيؿ
 واخذ مقاببلتيـ تـ الذيف االستبياف الستمارة المحكميف الخبراء بعسماء قائمة يبيف(0)رقـ وممحؽ
 الفقرات عمى والحذؼ التعديؿ واجراء االستمارة اسئمة بخصوص ومبلحظاتيـ نظرىـ وجيات
 .العينة افراد عمى وتوزيعيا نيائي بشكؿ لتصبح
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 وذلؾ عف طريؽ: التوزيعاألختبارات عمى األستبانة بعد عممية  - ب
 قياس الثبات: -4

( تعػػػػد مػػػػف الطرائػػػػؽ Alpha Cronbchاف عمميػػػػة تحميػػػػؿ الثبػػػػات بواسػػػػطة الفػػػػا كرونبػػػػاخ )
األحصائية الشائعة في عممية التعريؼ عمى مدى ثبات األستبانة، اذ تـ أختبار اسػتمارة األسػتبانة 

( اسػتمارة تحتػوي 092كرونباخ الفػا عمػى مسػتوى العينػة الكميػة لمدراسػة الحاليػة والتػي بمغػت )وفؽ 
%( عمػػى المسػػتوى 89.1( فقػػرة لكػػؿ اسػتمارة، وقػػد تبػػيف اف قيمػة معامػػؿ الفػػا كرونبػاخ )52عمػى )

بمػػػػغ معامػػػػؿ الفاكرونبػػػػاخ لبعػػػػد  فقػػػػد أبعػػػػاد المسػػػػؤولية االجتماعيػػػػةاألجمػػػػالي لممتغيػػػػرات، امػػػػا بعػػػػد 
%(، وقيمػػػػػػػة الفػػػػػػػا كرونبػػػػػػػاخ  88.9) %( والمسػػػػػػػؤولية القانونيػػػػػػػة88.8) سػػػػػػػؤولية االقتصػػػػػػػاديةالم

 .%(88.8)قيمة المسؤولية الطوعية%(، وكانت 89فقد بمغت ) لممسؤولية االخبلقية
التسػػػػػػػويؽ ، فقػػػػػػػد بمغػػػػػػػت القيمػػػػػػػة لبعػػػػػػػد لتقنيػػػػػػػات التسػػػػػػػويؽ الخفػػػػػػػياماقيمػػػػػػػة الفػػػػػػػا كرونبػػػػػػػاخ 

لمروجػػػوا العبلمػػػة %(، امػػػا القيمػػػة 88.9)لتسػػػويؽ المشػػػاىير%( وبمغػػػت القيمػػػة 88.7)الفيروسػػػي
وبمغػت القيمػة  ،(%89وبمغت القيمة لمتسويؽ عف طريػؽ الموسػيقى)%(،88.9فقد بمغت)التجارية 

 %(89%(، واخيػرا بمغػت قيمػة التسػويؽ المضػخـ والمبػالغ فيػو)88.8لمتسويؽ عف طريؽ الفيػديو)
ألداريػػة، واف ارتفػػاع معػػدالت معامػػؿ الفػػا كرونبػػاخ وتعػػد ىػػذه النسػػب جيػػدة ومقبولػػة فػػي الدراسػػات ا

عمػػػى المسػػػتوى الكمػػػي يػػػدعـ اف جميػػػع المتغيػػػرات كانػػػت ميمػػػة واليوجػػػد متغيػػػر غيػػػر ميػػػـ تمػػػت 
 أضافتو.

  الستبانةل الداخمي والصدق االتساق -2 
 استمارة ونجاح صدؽ مف لمتعكد االستبانة لفقرات الميمة االمور مف الداخمي االتساؽ يعد       

 ىنالؾ اف( 0) الممحؽ نتائج وتظير، المطموبة البيانات تحميؿ عمى قدرتيا ومدى االستبانة
 االتساؽ مف عالية درجة يعني وىذا ،االستمارة تتضمنيا التي الفقرات بيف معنوية ارتباطات
 . محتوياتيا وصدؽ االستمارة ثبات يؤشر وىذا الداخمية الدراسة متغيرات بيف الداخمي

  البيانات تحميل ادوات-:ثامناً 
 والمعمومات البيانات لتحميؿ البلزمة والوسائؿ االدوات مف مجموعة عمى الدراسة اعتمدت      

 بينيا مف االحصائية االدوات مف مجموعة الى التطرؽ تـ إذ، دقيقة نتائج الى ولموصوؿ
 في الستخداميا(Amos)برنامج وكذلؾ( Spss)االحصائي التحميؿ وبرنامج( Excel)برنامج
 المتغيرات وتشخيص وصؼ في استخدمت التي االدوات عف فضبل، الدراسة متغيرات اختبار
 أما(، المعيارية النحرافاتإ، الحسابية االوساط، المئوية النسب، التكرارية التوزيعات)بػ وتتمثؿ
 التحميؿ، سبيرماف االرتباط معامؿ)تشمؿ الدراسة مخطط اختبار في استخدمت التي االدوات
 .الدراسة فرضيات اختبار في( AMOS) برنامج استخداـ تـ واخيرا( CFA)التوكيدي العاممي
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 مجتمع وعينة الدراسة -:اً تاسع
عبر اختيار الكمي لمدراسة بشركة كورؾ لبلتصاالت المتنقمة في العراؽ  يتمثؿ المجتمع      
محافظات والذي يبمغ (12في)شممت كافة الموظفيف في الشركة عشوائية عينة 
(موظؼ وتـ اختيار حجـ العينة باالعتماد عمى جداوؿ مورغاف والتي تمثمت ب 1222عددىـ)

 (موظؼ.   092)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

22 
 

 المبحث الثالث
 , ووصف لألفراد في عينة الدراسة نبذة تعريفية لمشركة المبحوثة

، كونو يعد العوامؿ الميمة في نجاح الدراسة مفف عممية اختيار الميداف المناسب يعد إ       
 :الحالي الى المبحث البيانات الميمة الخاصة بيا وينقسـالمورد االساسي لمحصوؿ عمى 

 أوال: نبذة تعريفية عن الشركة المبحوثة

 GSM Mobileجريت الدراسة عمى شركة كورؾ لبلتصاالت المتنقمة في العراؽ)أ       
operator) مف ثبلث شركات الحائزة عمى رخصة العمؿ في مجاؿ الموبايؿ في  ءتعد جز  وىي

( 3Gالعراؽ إلى جانب شركتي آسياسيؿ وشركة زيف العراؽ، تقدـ خدمة الجيؿ الثالث )
 محافظات الثمانية عشر في العراؽ.لمشتركييا، تغطي كورؾ جميع ال

كورؾ تيميكوـ شركة محدودة المسؤولية مسجمة في العراؽ لتشغيؿ وتقديـ خدمات وتعد 
ـ 0222تصاالت بالعراؽ منذ عاـ إلااالتصاالت البلسمكية. بدأت كورؾ بالعمؿ في قطاع 

ـ، حازت كورؾ عمى رخصة 0227أغسطس  17وتحديدا في المناطؽ الشمالية مف العراؽ. في 
ؿ في أنحاء العراؽ ومنذ ذلؾ الحيف تقوـ كورؾ بتقديـ خدمات تشغيؿ وطنية لشبكة الياتؼ الجوا

 .كافة المحافظات العراقيةاالتصاؿ في 

ومنذ ، يدؼ كورؾ تيميكوـ أف تصبح أكبر وأوسع شبكة في تقديـ خدمات االتصاالت في العراؽت
 مشترؾمبلييف وأصبح لدييا ما يقارب ستة ، والشركة تتوّسع في رقعة تغطية شبكتيا 0229عاـ 
معظـ في فروع ل عف امتبلكيا ، فضبليوجد المقر الرئيسي لمشركة في محافظة أربيؿ ،و 

 المحافظات االخرى.

 مبررات اختيار الميدان المبحوثًا: نيثا
 واختبار النتائج دقة في كبير بشكؿ المبحوث لمميداف والمبلئـ المناسب ختيارإلا يسيـ       

 :االتية لممبررات نتيجة كورؾشركة  اختيار تـ لذلؾ الفرضيات،
 في جديد ىو ما كؿ لتقديـ تسعى التي الرائدة الشركات مف كورؾ كونيا اختيار شركة تـ .1

 .التسويقي الجانب
 في قوية منافسة إذ توجد أعماليا، الشركات ىذه فييا تمارس التيطبيعة البيئة التنافسية  .0

 التي الخدمات مف المختمفة األنواع تزايد بعد خاصة العراؽ، في االتصاالت قطاع
 .تقدميا
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 ودور خدمات مف تقدمو لما دولة يأ في المؤسسات ىـأ مف تصاالتإلا شركات تعد .0
 مف كواحدة البحث عينة االتصاالت شركات السيماو ، المجتمعات تنمية في حساس

 وكذلؾفي جميع االختصاصات  لما تتميز بو مف كفاءات وميارات الرائدة المؤسسات
 .كافة العراقية المحافظات في المواطنيف فئات لمختمؼ الخدمات تقديـ

 وعصر السرعة عصر تمثؿ كونيا حديثة إلكترونية تصاالتإ شبكة الشركة تمتمؾ .4
 العالـ مع والتواصؿ والمعمومات البيانات واستقباؿ نقؿ إذ تعمؿ عمى تسريع التكنولوجيا،
 .التكنولوجية واالبتكارات التطورات أحدث عمى والتعرؼ الخارجي

 ثالثًا: وصف األفراد في عينة الدراسة
 األكثر النتائج إلى لموصوؿ وميًما ضرورًيا أمًرا الدراسة إلجراء المناسبة العينة اختيار فإ      
 فراد المبحوثيفاأل وصؼ يعطي إذ دراستيا، تمت التي الظاىرة أو المشكمة واقع تعكس التي دقة

 بعض يوضح( 4) والجدوؿ الدراسة إلجراء مبلءمتيا مدى تعكس التي الدالئؿ مف الكثير
 وكاآلتي: المبحوثة عينةال خصائص

 ( وصف االفراد المبحوثين في شركة كورك4الجدول )
 الجنس

 أنثى ذكر

 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد
495 67 95  33  

 الفئات العمرية
 فأكثر 54 44-52 34-42 22-32

 النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد
435 46 84 32 52 47 24 7 

 التحصيل الدراسي
 ماجستير بكالوريوس دبموم اعدادية

 النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد
23 8 43 45 495 67 29 42 

 في العمل خدمةسنوات ال
 سنة 22-46 سنة 45-44 سنة42 -6 سنوات فأقل 5

 النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد
65 22 82 28 57 22 88 32 

  N = 290                       عمى استمارات االستبياف        اً اعتماد داد الباحثػاعمف المصدر: 
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 ما يعتي:يمكف توضيح (  4الجدوؿ ) عمى ضوء
مف مجموع  (%67)إذ بمغت  العينة، إجمالي مف األكبر النسبة الذكور يشكؿ: الجنس .1

 .لئلناث( %33)راد العينة المبحوثة مقابؿ ػفأ
%( إذ تشكؿ النسبة 46( )02-02) التي تتراوح بيف نسبة الفئة العمرية بمغت العمر: .0

ذ بمغت إ( 42-01) التي تتراوح بيف تمييا الفئة العمرية العينة المبحوثةافراد األكبر مف 
 لتي تبمغ نسبتيا( وا52-41تمييا الفئة العمرية ) ثـ افراد العينةمجموع %( مف 02)
يشير اف شركة كورؾ تمتمؾ  مما%( 7( )فعكثر 51)  ةػالفئة العمري بمغت%( واخيرًا 17)

يتمتعوف بالكفاءات الفنية الذيف  نسبة عالية مف الفئات العمرية المتميزة والطاقات الشبابية
 ولدييـ ميارات في مجاؿ البرامج والتطبيقات االلكترونية والرقمية.

فراد المبحوثيف الذيف يحمموف شيادة : يوضح الجدوؿ اعبله ارتفاع نسبة األالمؤىل العممي .3
فراد الحاصميف جمالي افراد العينة، ثـ تمييا نسبة األإ%( مف  67إذ بمغت ) البكالوريوس

ثـ تمييا نسبة االفراد مف اجمالي افراد العينة،  %( 15شيادة الدبموـ إذ بمغت نسبتيـ)عمى 
%(، واخيرا بمغت نسبة االفراد الحاصميف عمى  12الحاصميف عمى شيادة الماجستير بنسبة)

%( في ضوء ذلؾ يمكف القوؿ اف النسبة الكمية لؤلفراد الذيف يحمموف  8شيادة االعدادية )
ىذا مؤشر جيد يدؿ عمى و %(  90فما فوؽ نسبة عالية إذ بمغت) فني دبمـوشيادات مف 

 . عالية في مجاؿ عمميـ خبراتو ميارات امتبلؾ الشركة موظفيف يمتمكوف 
 5فراد العينة المبحوثة الذيف تقؿ خدمتيـ عف )أبمغت نسبة  :خبرة في العملسنوات ال .4

 -6تتراوح سنوات الخدمة لدييـ بيف )فراد الذيف %(، في حيف بمغت نسبة األ 00)( سنوات
سنة( قد  15 -11ف االفراد الذيف تتراوح خدمتيـ بيف)أ، ويبلحظ %( 08سنوات() 12

 02سنة( بمغت) 02- 16فراد الذيف تتراوح خدميـ بيف)واخيرا فعف نسبة األ %( 02بمغت )
المبحوثيف فراد جابات دقيقة مف قبؿ األإيجابي يساىـ في اعطاء ا  وىذا مؤشر جيد و %( 

   نتيجة لتراكـ الخبرة لدييـ في العمؿ.
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 المسؤولية اإلجتماعية وابعادىا /الفصل الثاني
 المسؤولية اإلجتماعية /المبحث االول

  اإلجتماعيةأواُل: الجذور التاريخية لممسؤولية 
بصيغ متنوعة عمى مدار التاريخ، ففي عاـ  اإلجتماعيةتجسدت مضاميف المسؤولية         

ض مف ، في حضارة ببلد ما بيف النيريف بع.( قدـ الممؾ حمورابي ، ممؾ بابؿؽ.ـ 1722)
فعالة  ، أذ أف كؿ عمؿ يمحؽ األذى باآلخريف يتطمب مسؤوليةاإلجتماعيةمبادئ المسؤولية 

ؿ في الببلَد، لمقضاء عمى وتعويًضا لمف لحؽ بيـ ضرر، وفي ىذا الصدد ذكر حمورابي: "العد
ومف أجؿ إقامة العدؿ .... ليعـ الخير عمى البشرية ...." االمر  الشَر، حتى ال تستعبَد الضعفاء،

أما ، (04,0212)سعيد،قود الناس الى الطريؽ المستقيـ "الذى ادى الى إظيار الحؽ الذي ي
ـ ودعا الفرد المسم اإلجتماعيةنية ، فقد أكَد عمى أىميَة العبلقات اإلنسابالنسبة لمديف اإلسبلمي

، قاؿ العديد مف األدلة التي تؤكد ذلؾ ، وفي القرآف الكريـ ىناؾإلى أف يكوف مسؤواًل اجتماعًيا
) ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينيون عن المنكر اولئك ىم تعالى

 اإلجتماعيةالمسؤولية  في تحديد اً مميز  اً ، فكاَف لو دور (124ية األسورة آؿ عمراف المفمحون( )
، وتعددت جوانب األفراد وبيف الرؤساء ومرؤوسييـ مف خبلؿ التعامؿ بيف الشركات والتعامؿ بيف

 (544- 540، 0212، بما فييا: )جاد الرب ،في اإلسبلـ إلى عدة أشياء اإلجتماعيةالمسؤولية 
 االلتزاـ بدفع الزكاة. -1
 حساف تجاه اآلخريَف.في مجاالت البر واإلسراَع في التعاوف اإل -0
فيما يتعمؽ بتزويدىـ  ابنائيـمور تجاه التي تقع عمى عاتؽ اولياء األ اإلجتماعيةالمسؤولية  -0

 بالجوانب وسبؿ العيش المناسبة ليـ.
عمى مستوى جميع المحافظات واألفراد في  اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةالعدالَة في تحقيؽ التنمية  -4

 الببلَد.
 توفير األمف والسبلمة لممواطنيف وحمايتيـ وحماية منازليـ مف أي اعتداء. -5
ـَ االنسانية تمـز االنساف بعف يسعى الى تحقيؽ   ( الى اف1984واشار )زىراف،  التعاليـ والقي

 (540،0210ناحيتيف: )باقر،
د لديو معايير أخبلقية عالية وضمير حي يجعمو يتصرؼ في عممو مع الناحية االولى: أف الفر -1

 احساسو بمسؤولياتو األخبلقية في اإلجراءات التي يقوـ بيا والقرارات التي يصدرىا.
، ألنو يرالناحية الثانية: فعف االسبلـ يدعو إلى التعاوف والمساواة بيف الناس مف أجؿ الخ -0

 جتماعي مف أجؿ تحقيؽ الخير لمفرد والمجتمع.ضامف اإلينيى عف االنفصاؿ ويدعو إلى الت
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عمى نطاؽ واسع في  اإلجتماعية، فقد تـ استخدـ مصطمح المسؤولية اما عمى المستوَى الميداني
 اإلجتماعية، عمى الرغـ مف أف السمات المختمفة لممسؤولية ائؿ السبعينيات مف القرف العشريفأو 

الشركات والحكومات في القرف التاسع عشر أو قبؿ ذلؾ في كانت ضمف التدابير المتبعة مف قبؿ 
 (.ISO ،0212 ،5بعض الحاالَت)األمانة المركزية

 إذ، تدرؾ أىمية وجود قوة عاممة كفوءة( أف الشركات اصبحت Brown ،18،2005وأوضح )
 كفاءتيـ. وذكر فيسكف مناسب لمعماؿ يؤثر سمبًا  أف نقص الغذاء والرعاية الصحية وعدـ وجود

تتمثؿ بظيور  اإلجتماعية(أف المؤشرات األولى لظيور مفيوـ المسؤولية 4,0212)جاد الرب،
، وأنشئت ىذه النقابات لمدفاع عف حقوؽ ات العمالية بعد الثورة الصناعيةالجماعات والنقاب

 العامميف و تمبية متطمباتيـ مثؿ توفير األمف واالستقرار وتوفير ظروؼ العمؿ المناسبَة لمعامميف
 وتحسيَف العبلقَة بيف العامَؿ وصاحَب العمؿ في جميع االتجاىات.

في نياية التسعينيات كانت طوعية وخيرية  اإلجتماعية( أف المسؤولية Seith،1977وذكر )
(. وفي بداية القرف العشريف اىتمت العديد مف الشركات بالقضايا 151,0211)ابراىيـ،

جتمع والفوائد الواضحة والبالغة التعثير كاالستحقاقات والنشاطات االنسانية واسدت المكاسب لمم
المعنوية لمعامميف وحماية الزبوف )المستيمؾ( وغيرىا مف القضايا التي القيت عمى كاىؿ اولئؾ 

خصوصا في ظؿ تزايد ادراؾ المجتمع بعىمية تمؾ  اإلجتماعيةالذيف يشكموف جزءا مف المسؤولية 
 (.02،0212القضايا)التؾ،

، خاصة ظيرت في الدراسات الحديثة اإلجتماعية( بعف المسؤولية  00،0221يوه جي ،وبيف )الد
واألخبلقية التي مف المفترض أف  اإلجتماعيةجتماعي والمسؤولية مع ظيور مرحمة التسويؽ اإل

لمشركات في  اإلجتماعية( عَف المسؤولية Drackerوقد عبر ) ،تدركيا الشركات في مجتمع واحد
 (.Romer, 2004 , 20 ) القرف العشريف باألتي:الخمسينيات مف 

 الربح ليس غرض الشركة عمى الرغـ مف أىميتو. -1
 جتماعية، وليا مسؤوليات اجتماعيَة.إالشركَة وحدة  -0
 تتحمؿ الشركة مسؤولية خاصة تجاه العامميف. -0

ات جتماعي بتحفيز شرك، بدأ المستثمروف والميتموف بالنشاط اإلومنذ العقود الثبلثة الماضية
، فضبًل عف قياميـ بتنظيـ وضبط اني واألىداؼ الناتجة عف أعماليااألعماؿ عمى االىتماـ بالمع

الممارسات المتعمقة بموردييـ والسعي لتحقيؽ المزيد مف األرباح، مما قد يحفز بعض اصحاب 
، اال اف بعض مف شركات األعماؿ وضعت لممجتمع األعماؿ التخاذ قرارات ال تحقؽ فوائد

ضمف أىدافيا، ويؤكد الخبير اإلداري بيتر دراكر عمى أف أصحاب  اإلجتماعيةالمسؤولية 
باعتبارىا فرًصا ال تمبي احتياجات الزبوف  اإلجتماعية كبلتف ينظروا إلى المشاألعماؿ يجب أ

 (. 80،0221بطريقة مجزية أو مربحة )راتشماف واخروف،
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، مما ادى الى بروز ىذا اؿ خارج المجتمع تكوف ليست مفيدةأف المنظمات التي ال تز حقيقة 
، مثؿ مكافحة الفقر، وتحسيف الخدمات اإلجتماعيةت أجندة مف المساىمات المفيوـ لينتج لمشركا

( يوضح المراحؿ 5، والجدوؿ)(0210،056حمدي،العمى سبلمة البيئة)، والحفاظ الصحية
 :اإلجتماعيةبيا المسؤولية التاريخية التي مرت 

  اإلجتماعية( المراحل التاريخية لنشوء المسؤولية 5الجدول)
 المدلول السنة المرحمة ت
1 

 1802-1772 الثورة الصناعية
المرحمة التي تشكمت خبلليا العبلمات األولى 

 ليذا المفيـو مف خبلؿ تحسيف أجور العامميف.

نسانية العبلقات اإل 0
 وتجارب ىوثورف

1904-1900 

ىتمػاـ بالعناصػر الماديػة المرحمة التي بدأ فييػا اإل
لمعمؿ وذلؾ لتوفير ظروؼ عمؿ أفضػؿ لمعػامميف 
ولغػػػػرض زيػػػػادة اإلنتػػػػاج ، وبالتػػػػالي زيػػػػادة أربػػػػاح 

 المالكيف.

0 
ظيور خطوط االنتاج 

 الشركات. وتضخيـ حجـ
1968 

تمثمػػػػػػت  ىػػػػػػذه المرحمػػػػػػة بازديػػػػػػاد عػػػػػػدد العػػػػػػامميف 
 البطالة.والتقميؿ مف نسب 

 1917 شتراكية.فكار اإلاأل 4

حممػػػػت ىػػػػذه المرحمػػػػة فػػػػي طياتيػػػػا األفكػػػػار التػػػػي 
دفعػػػػػت الغػػػػػرب إلػػػػػى تبنػػػػػي العديػػػػػد مػػػػػف عناصػػػػػر 
المسػػػػػػػػػػػؤولية اإلجتماعيػػػػػػػػػػػة، وأبرزىػػػػػػػػػػػا الضػػػػػػػػػػػماف 

 االجتماعي واالستقرار الوظيفي.

قتصادي الكساد اإل 5
 الكبير.

1909 
حممػػَت ىػػذه المرحمػػة دعػػوات ميمػػة لتػػدخَؿ الػػدوؿ 
لحمايػػػػػػػة جميػػػػػػػع أصػػػػػػػحاب المصػػػػػػػالح المتػػػػػػػعثريف 

 بالركود العالمي وانييار الشركات الصناعية.

6 
مرحمة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية والتوسع 

 الصناعي.
1872-1922 

تمثػػػػػؿ المرحمػػػػػػة الحاسػػػػػػمة فػػػػػي انطػػػػػػبلؽ مفيػػػػػػـو  
المسػػػػػؤولية اإلجتماعيػػػػػة ، الػػػػػذي كػػػػػاف مػػػػػف أبػػػػػرز 

طي فػػػي مظاىرىػػػا القضػػػاء عمػػػى الحكػػػـ األوتػػػوقرا
العديػد مػػف الػػدوؿ مػػف وتوسػػيع مفيػػـو الديمقراطيػػة 
الصػػػػػػػػػػػناعية وتعزيػػػػػػػػػػػز دور النقابػػػػػػػػػػػات العالميػػػػػػػػػػػة 
والمطالبػػػة بظػػػروؼ عمػػػؿ أفضػػػؿ و سػػػف القػػػوانيف 

 التي تحمي حقوؽ جميع أصحاب المصالح.
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7 
القوانيف والمدونات 

 1950 االخبلقية

ىي المرحمة التي تجسد فييا دعوات واحتجاجػات 
السػػػػػػابقة فػػػػػػي شػػػػػػكؿ قػػػػػػوانيف ودسػػػػػػاتير المراحػػػػػػؿ 

أخبلقيػػػػػػة ظيػػػػػػرت فػػػػػػي شػػػػػػعارات الشػػػػػػركات وفػػػػػػي 
 رسائميـ بطريقة واضحة وممفتة لمنظر.

 1962-1902 جماعات الضغط 8
تمثؿ ىذه الجماعات مصالح مجموعة واسعة مف 
المسػػػػػػػػػػتفيديف، مثػػػػػػػػػػؿ حمايػػػػػػػػػػة البيئػػػػػػػػػػة، وحمايػػػػػػػػػػة 

 المستيمؾ، ومنظمة أطباء ببل حدود وغيرىا.

9 
المعرفة وعصر اقتصاد 

 المعموماتية
1962-1969 

تتسػػـ ىػػذه المرحمػػة بػػالتغيير فػػي طبيعػػة االقتصػػاد 
وظيػػػػػػور العديػػػػػػد مػػػػػػف الظػػػػػػواىر، مثػػػػػػؿ العولمػػػػػػة 
والخصخصػػػػػػػػة وانتشػػػػػػػػار تكنولوجيػػػػػػػػا المعمومػػػػػػػػات 

 واالتصاالت.
الغالبي, طاىر محسن منصور. العامري, صالح ميدي محسن,  بتصرفجدول من اعداد الباحث المصدر: ال

, دار وائل لمنشر, عمان, االردن, 2واخالقيات )االعمال والمجتمع(, ط اإلجتماعية, المسؤولية 2228
 . 62-55ص

في  اإلجتماعيةية وىناؾ العديد مف العوامؿ التي أسيمت في تطور مفيوـ المسؤول
 (17، 0220،( إلى ىذه العوامؿ ومنيا:)الطوNorman Gaither)فيشير  ،منظمات األعماؿ

 فػػيالتغيػػر فػػي المواقػػؼ: ىنػػاؾ أدلػػة متزايػػدة عمػػى أف العػػامميف ومجموعػػات الضػػغط يػػؤثروف  .1
 ، وكذلؾ تعثيرىا السياسي المتزايد.المنظمات لموفاء بمسؤولياتيا

 ، مثؿ قانوف الصحة والسبلمة المينية. القوانيف والموائح الحكومية .0
 اإلجتماعيػة، إذ اف الشركات تغير مف سموكيا بخصػوص القضػايا الذاتية لممنظمات المصالح .0

ألنيػا تػدرؾ أنيػا تحقػؽ المزيػد مػف األربػػاح عمػى المػدى الطويػؿ مػف خػبلؿ ممارسػة المسػػؤولية 
 . اإلجتماعية

، 0212مف تفاعػؿ لعوامػؿ عديػدة منيػا: )الغػالبي والعػامري،  اإلجتماعيةو ظيرت المسؤولية 
48.) 

 صاعَد ضغوط المجتمع وتنامييا مع التوسع في حجوـ منظمات األعماَؿ وتعقد عبلقاتيا.ت-1
 مساىمة أكبر لمنظمات األعماؿ في تطوير وتحسيف نوعية الحياة. -0
 .اإلجتماعيةالحاجة إلى منظمات األعماؿ لممساىمة في تعزيز القيـ اإلنسانية و  -0
 األعماؿ ووسائػؿ عمميػا. أىميَة رضا المجتمع وقبوؿ أىداؼ منظماتَ  -4

دراكو لممجتمع.- 5  التطور في الوعي اإلنساف وا 
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االىتمػػاـ الكبيػػر الػػذي أبدتػػو كبػػرى الجامعػػات ومراكػػز البحػػوث الدوليػػة فػػي الػػدورات التعميميػػة  -6
 المتعمقة بعبلقة العمؿ مع المجتمع.

 تراكـ البحث العممي النظري والتطبيقي في ىذا المجاؿ. -7
  وأىميتيا جتماعيةاالثانيُا : مفيوم المسؤولية 

قياـ إدارات المنظمات والعامميف فييا بواجباتيـ والتزاماتيـ  اإلجتماعيةيقصد بالمسؤولية        
أصحاب أف تحمي وتعزز رفاىية المجتمع و  أثناء اتخاذىـ لمقرارات التي يجب اإلجتماعية

لممسؤولية ، وازدادت الدعوات الى ضرورة تبني المنظمات مصالح المتعامميف مع المنظمة ككؿال
، أي عامميف وأسرىـ، إذ بدأ بالظيور مف خبلؿ تبني مفيوـ جودة حياة الفي أعماليـ اإلجتماعية

العمؿ عمى تحسيف ظروؼ العمؿ المادية والمعنوية لمعامميف داخؿ المنظمة وضرورة االىتماـ 
جتماعي وغيرىا الرعاية الصحية والتكافؿ اإلبعسرىـ أيضا مف خبلؿ تقديـ سبؿ 

 (106، 0211.)الخضر،

فيي تتجاوز   ،تمثؿ أنشطة المنظمة المتعمقة بااللتزامات بمصالح المجتمع اإلجتماعيةوالمسؤولية 
السموكيات األخبلقية لممنظمات عموما واف المنظمة لدييا التزاـ أخبلقي لتقديـ مساىمات ايجابية 

عمى قدرة المديريف مف زيادة  اإلجتماعيةعمؿ فييا وركزت أدبيات المسؤولية لممجتمعات التي ت
داء المنظمة أوعمى نحو يسيـ  في تحسيف  اإلجتماعيةتصورات الزبائف فيما يتعمؽ بالجوانب 

النتزاع مجموعة  اإلجتماعيةفضبًل عف قياـ المنظمة  بإحداث معينة لرعاية برامج المسؤولية 
 Lacey et alات الشرائية بما في ذلؾ زيادة االىتماـ في شراء منتجاتيا )متنوعة مف االستجاب

,2010: 1223.) 

خبلؿ السموؾ  قراراَت وأنشطة المنظمة والمجتمع والبيئة مففي تعثير   اإلجتماعيةولممسؤولية 
وأخذ بنظر االعتبار  اإلجتماعية، فضبًل عف استدامة المجتمع بالرفاىية األخبلقي والشفافية

توقعات أصحاب المصالح التي تتوافؽ مع القانوف المعموؿ بو وبما يتفؽ مع السموؾ المعياري 
 .اإلجتماعيةفيـو المسؤولية م( يوضح 6، والجدوؿ)(Hohnen  4 :2007,المعتمد عالميًا )

 من وجية نظر عدد من الباحثين جتماعيةاال( مفيوم المسؤولية 6الجدول)
 مفيومال والصفحة والسنةالباحث  ت

1 Ching,etl, 2015:5)) 
الجيد الذي تبذلو المنظمة في تحسيف رفاىية المجتمع 
مف خبلؿ المساىمة بموارد المنظمة والممارسات التقديرية 

 ليا.
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  )    421،  0216)عبد اهلل ، 0

لية المنظمة تجاه تحقيؽ اىداؼ جميع اصحاب ؤو مس
مف عامموف وزبائف ومساىموف  المصالح المرتبطوف بيا

ومورديف وموزعيف وحكومة ومنافسيف ووسائؿ اعبلـ 
 ومنظمات المجتمع المدني والبيئة

0 Al-Awadi, 2016:56)) 

المجتمع  بتحمؿ بعض المجاالت التي يرغب فييا 
، مثؿ البرامج التدريبية والتعميمية واألنشطة المسؤوليات

يث بعض المناطؽ البحثية ، والمساىمة في تطوير وتحد
 في المجتمعات المحمية.

4 
 (0: 0216)قيواجي ،

 

التزاـ أخبلقي بيف المنظمة وأصحاب المصمحة ، بما في 
، وىو ع والبيئةذلؾ المساىميف والعامميف والزبائف والمجتم

ما يعكس بدوره عمى نجاحيا وتحسيف أدائيا في 
 المستقبؿ وتحقيؽ التنمية المستدامة.

5 (Masha&Mirages, 2016:478) 
والبيئية  اإلجتماعيةقياـ المنظمة بدمج أنشطتيا وأعماليا 

وتفاعميـ في نموذج عمميات محاولة لتمبية االحتياجات 
 .والتوقعات ألصحاب المصمحة

6 (Qawasmen&Bourinic, 
2016:93) 

الممارسة الباىرة في إدارة المنظمة وتحقيؽ النتائج 
 المرجوة.

7 Mwangangi,etal,2017:26))  ستراتيجية تفاعؿ بناء مع مختمؼ أصحاب المصمحة واأل
 التي تتبعيا  المنظمة لتعزيز صورتيا التنظيمية.

 (0،  0217)محمد ،  8
طريقة تنظر فييا المنظمات في تعثير عممياتيا في 
المجتمع وتؤكد مبادئيا وقيميا في أساليبيا وعممياتيا 

 تفاعميا مع قطاعات أخرى.الداخمية وفي 

9 
،  0217)رزواط فاطيمة الزىراء ، 

149) 

المترتبة لقراراتيا وأنشطتيا  مسؤولية المنظمة عف اآلثار
عمى المجتمع والبيئة عبر الشفافية والسمؾ األخبلقي 
المتناسؽ مع التنمية المستدامة ورفاه المجتمع فضبل عف 

 األخذ بيف االعتبار توقعات المساىميف.
 

التزاـ أصحاب النشاطات التجارية بالمساىمة في التنمية  (150،  0217)بالقاسـ ،  12
المستدامة مف خبلؿ العمؿ مع موظفييـ وعائبلتيـ 
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والمجتمع المحمي ككؿ لتحسيف مستوى معيشة الناس 
 آف واحد بعسموب يخدـ التجارة ويخدـ التنمية في

 (166، 0217)محسف، ومحدادي ، 11
 اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةتحقيؽ التوازف بيف األىداؼ 

 المختمفة. اإلجتماعيةوذلؾ مف خبلؿ مواجية التحديات 

10 (Tirilly , 2018 ,13  ) 

تتعمؽ بنشاطات المنظمة التي البد أف تتبنى الرؤى والقيـ 
الموجودة في المجتمع، ويقع عمى عاتؽ مسيري 

السياسات و  المنظمات التزاـ اجتماعي مف خبلؿ وضع
اتخاذ القرارات التي تتجاوز تمؾ النشاطات التجارية، إلى 

 كؿ ما يحقؽ الفائدة العامة.

 (005،  0218)ابف ساىؿ ومحمد،  10

تستند إلى اعتبارات أخبلقية مركزة عمى األىداؼ بشكؿ 
التزامات بعيدة األمد تفي بيا المنظمة بما يعزز صورتيا 

 في المجتمع.

 عمى المصادر أعبله. اً باحث اعتمادمف إعداد ال المصدر: الجدوؿ
 اإلجتماعيةيرى الباحث بعف المسؤولية 

 تمثؿ التزامًا طوعيا تجاه متطمبات المجتمع. -
 تعد التزامًا  باالمتثاؿ لمتوجيات والقوانيف األخبلقية . -
 تتبنى االرتقاء بمستوى معيشة المجتمع وتحقيؽ رفاىيتو . -
 مف تطبيؽ القوانيف واألنظمة . تعكس التزامًا بما ىو أبعد -
 .تسعَى إلى تحقيَؽ المزاوجة بيف أىداؼ المنظمة وأىداؼ المجتمع -
 المسؤولية تجاه بدورىا المنظمات قياـ خبلؿ مف اإلجتماعية المسؤولية أىمية تبرز      

 ورسالة ألىداؼ المجتمع أفراد جميع دعـ كبير حد إلى تضمف والتي ،اإلجتماعية
 ( .Frrington et al , 2017,34)المنظمة
 إنصاؼ يعني وىذا، فيو تعمؿ الذي لممجتمع بااللتزاـ اإلجتماعية المسؤولية وتيتـ كما     
 زادت فكمما، الطبيعية الموارد تدىور عمى والسيطرة العمؿ مكاف في اإلجتماعية القيـ وحفظ

 Mohammed & Bourini,2016) ليا اإلقتصادية الفوائد زادت  االجتماعي التحسيف المنظمة
,479.) 
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 مف تبرز اإلجتماعية المسؤولية أىمية أف( 6 -5،  0216 وحساف، قيواجي) مف كؿ ويرى
 :االتي خبلؿ

 المصالح أصحاب جذب عمى المنظمة قدرة تحسيف عمى اإلجتماعية المسؤولية تعمؿ -1
 .بيـ واالحتفاظ

 . بالمجتمع المرتبطة التفاصيؿ جميع تستوعب أف المفترض مف التي والتشريعات القوانيف سف -0
 .المصمحة أصحاب بيف اإليجابية وصورتيا المنظمة سمعة تحسيف عمى تعمؿَ  -0
نتاجيتيـ والتزاميـ العامميف معنويات عمى اإلجتماعية المسؤولية تحافظ -4  .كبير بشكؿ وا 
 .مميز نوعي عمؿ عمى الضوء اإلجتماعية المسؤولية تسمط المديريف، نظر وجية مف -5
 بعىـ تزويدىـ خبلؿ مف العامميف قبؿ مف بدقة العمؿ إتماـ تعني اإلجتماعية المسؤولية -6
 المتعمقة تمؾ وخاصة أىدافيـ، وتحقيؽ مصالحيـ وتمبية بحقوقيـ التمتع وضماف حتياجاتاإل

 .اإلجتماعيةو  اإلنسانية بالجوانب
 تعد والتي وثقافياً  ميارياً  العامميف إعداد برامج في اإلجتماعية المسؤولية عنصر تضميف -7

 التي المنظمات في العامميف بيا يتمتع التي الثقافة عف فضبلً  المنظمية، الثقافة  بودقة في ركيزة
 ينعكس بما لممنظمة الجيدة  الصورة يجسد الثقافة عنصر فأ إذ ،اإلجتماعية بالمسؤولية تيتـ
 .   نشاطيا عمى

تعمؿ عمى تحسيف العبلقة بيف المنظمة  اإلجتماعيةالمسؤولية أىمية ويرى الباحث أف       
تشريعات التي تحفظ حقوؽ جميع القوانيف والالتزاميا بواصحاب المصمحة وذلؾ مف خبلؿ 

االطراؼ وتعمؿ عمى تطوير العامميف وتقدميـ بيدؼ تحقيؽ المساواة في فرص العمؿ لينعكس 
   ذلؾ عمى تطير المنظمة في المستقبؿ. 

 اإلجتماعيةثالثُا: أىداف المسؤولية 
سوؼ تعزز مف سمعتيا وعبلمتيا  اإلجتماعيةإف الشركات التي تتبنى فمسفة المسؤولية        

ستماع ألراء ووجيات صحاب المصالح مف خبلؿ اإلأالتجارية فضبًل عف تنمية درجة الرضا لدى 
، ويمكف تحديد التنافسية لمشركة في السوؽمزايا ، ومف ثـ تحقيؽ النظر الجميور والمجتمع ككؿ

 (44،0220لمشركة ومنيا)الحمدي، اإلجتماعيةالعديد مف االىداؼ لممسؤولية 
()السكارنة،Bateman،169،2007)(147،0229واوسو،)إسماعيم(176،0227)عوف،

160،0229)  
التي تمحقيا بيـ وذلؾ النظر الى زبائف الشركة الحاليَف والمرتقبيف واألثار السمبية وااليجابية  -1

 عند قياميـ بشراء منتجات الشركة واستخداميا واستيبلكيا.
معرفة العبلقة بيف بعض الخصائص الفردية لممديريف مع مستويات ادراكيـ ألىمية ممارسة  -0

 تجاه العامميف في تمؾ الشركات. اإلجتماعيةالمسؤولية 
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 .المسؤوليات المناطة بيا تمثيَؿ توقعات المجتمع لمبادرات الشركة في مجاؿ-0
 توسيع التعثير االيجابي لؤلعماؿ التجارية واالسياـ في تقميؿ األثار السمبية  -4

تتمثؿ في البحث عف  اإلجتماعيةوفي ضوء ما سبؽ يستنتج الباحث أف اىداؼ المسؤولية      
منتجات الشركة فتعمؿ يجابية التي يمكف اف تمحؽ بالزبائف عند قياميـ بشراء االثار السمبية واإل

يجابية لينعكس ذلؾ عمى استمرارية عمؿ الشركة عمى معالجة االثار السمبية وتعزيز االثار اإل
  .الشركة والمحافظة عمى الميزة التنافسية التي تتفوؽ فييا عمى باقي الشركات

 جتماعيةاالرابعًا: مبادئ المسؤولية 
تتمثؿ في وصؼ مبادئ الشركة ومدى االلتزامات المناطة  اإلجتماعيةف مبادئ المسؤولية أ      

ساس ذلؾ ابيا كشركة أعماؿ وتحديد القيـ التي تبيف نوع العبلقة بيف اإلدارة والمجتمع وعمى 
تحدد الشركة نوع عممياتيا ومخرجاتيا في إطار مبادئيا الخاصة وتحدد بدقة ما الذي ستقوـ بو 

والتي  اإلجتماعيةيمكف توضيح  مبادئ عدة لممسؤولية (. و 04،0220لخدمة المجتمع )الحمدي،
 أشار إلييا بعض الباحثيف وىي كاالتي:

يقصد بمبدأ سيادة القانوف بعف الشركة ينبغي عمييا أف توافؽ عمى  مبدأ سيادة القانون: -4
احتراميا لسيادة القانوف بشكؿ إلزامي، إذ انو ال يحؽ ألي فرد او شركة أف يكوف فوؽ القانوف 
الذي تخضع لو الحكومة أيضا، وىناؾ تعارض بيف سيادة القانوف والممارسة االستبدادية لمسمطة 
،إذ أف سيادة القانوف ىي تمؾ المتعمقة بالقوانيف والقواعد المكتوبة والمعمنة والمنفذة طبقًا إلجراءات 

 (.ISO ،10،0212مانة المركزية راسخة ومحددة ) اإل
قانوف يتمثؿ بالقيـ الرسمية المقبولة مف قبؿ المجتمع مف الناحية (بعف ال 05،0220ويرى)الطو،
 ISO،0212 مانة المركزية اكدت )اإل اإلجتماعيةواألخبلقية . وفي سياؽ المسؤولية  اإلجتماعية

ف تنصاع لمقوانيف والقواعد أ( اف احتراـ سيادة القانوف يعني الشركة ينبغي عمييا 10-10،
 داخؿ الشركة بالتزاميـ لمراقبة وتنفيذ اإلجراءات التي تقـو بيا الشركة.  المطبقة لكي تمـز األفراد

يرتكز ىذا المبدأ عمى ضرورة احتراـ  تفاقات الثنائية:تفاقيات الدولية واال مبدأ احترام اإل -2
(،فضبًل 52،0212الشركة لبلتفاقيات كافة وكؿ ما يتعمؽ بيا وبما يرتبط بيا مف أنشطة)التؾ،
( الى اف 81،0228عف تجنب األنشطة التي تتعارض مع تمؾ االتفاقيات، اذ أشار )عباس،
ناسبة وعادلة لممنافسة بعض االتفاقات الدولية  تؤكد عمى تخفيض التعريفات  وخمؽ ظروؼ م

 وازالة كافة العوائؽ التي تقؼ أماـ الدوؿ المنضمة ليذه االتفاقات .
 11-12(و)01، 0226يرى كؿ مف )عبداهلل، مبدأ احترام أصحاب المصالح واىتماماتيم:-3

1995, Harrington, بعف ىذا المبدأ يتطمب عمى الشركة إدراؾ مدى أىمية أصحاب .)
بمتطمباتيـ التي تتعثر بعنشطة الشركة المعنية ، مما يتطمب تشخيص دقيؽ ىتماـ المصالح واإل
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تاحة وسائؿ مبلئمة لمتشارؾ معيـ واستشارتيـ وفسح المجاؿ اماميـ لمتعبير  ألصحاب المصالح وا 
 عف أرائيـ ،إذ اف حقوقيـ محمية بموجب القانوف والعقود.

فراد والجماعات والمؤسسات تع بيا األ( الى  مدى األىمية التي يتم70،0227إذ أشار )حبتور، 
التي تؤثر وتتعثر باألفعاؿ والقرارات التي تتخذىا الشركة واف تعخذ بعيف االعتبار مصالحيـ 

 لمشركة.  اإلجتماعيةواعطائيـ الدور المناسب في البيئة 
: وفؽ ىذا المبدأ فانو يجب عمى الشركات أف تكوف خاضعة لمساءلة مبدأ المساءلة -4

)أصحاب المصالح الرئيسيف( عميو ينبغي اف  تكوف فييات القانونية ومف لدييـ تعثيرات السمطا
 فيمسؤولة أماميـ عف كافة السياسات والقرارات واإلجراءات التي تتخذىا والتي بدورىا تؤثر 

 (.  01،0226المستدامة)عبداهلل، اإلجتماعيةالتنمية 
فاىيـ الحديثة والمعاصرة التي ظيرت عمى الساحة يعد مفيوـ الشفافية مف الممبدأ الشفافية:  -5

اإلدارية نتيجة لمتطور الكبير في كافة المجاالت وعمى جميع االصعدة، ولقد تناوؿ العديد مف 
( بانيا  اساس اسموب 4،0221، اذ يرى)افندي،مفيوـ الشفافية كؿ حسب وجية نظرهالكتاب 

. كبلتاؿ  في التغمب  عمى كافة المشوتحقيؽ اآلمالتحكـ  المناسب  لمتعكيد عمى  حسف اإلدارة 
( بعف الشفافية تتمثؿ في وضوح التشريعات ودقة االعماؿ  المنجزة 14،0222واكد )الموزي، 

داخؿ الشركات واتباع التعميمات واعتماد ممارسات ادارية  واضحة وسيمة لموصوؿ الى  اتخاذ 
 القرارات عمى درجة عالية مف الموضوعية والدقة.

( بعف ىذا المبدأ يوجب عمى الشركة أف تتحمى بالشفافية في 042،0211وترى)عباس،        
، إذ ينبغي عمييا أف تفصح عمى والتي تؤثر عمى المجتمع والبيئة نشطة والقرارات التي تتخذىااأل

نحو واضح ودقيؽ عف سياستيا وقراراتيا وأنشطتيا التي تكوف مسؤولة عنيا بما في ذلؾ 
 ت المعروفة والمحتممة عمى البيئة والمجتمع. التعثيرا

أف الشركة وفًقا ليذا المبدأ يجب أف  (06،0212يرى)المميجي، :اإلنسان حقوق احترام مبدأ -6
تنفذ السياسات والممارسات التي تحتـر الحقوؽ الواردة في اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف وأف 

، وكذلؾ احتراـ وتعزيز بعىمية ىذه الحقوؽإلنساف وتعترؼ الشركة يجب أف تحتـر حقوؽ ا
الحقوؽ المنصوص عمييا في الميثاؽ الدولي لحقوؽ اإلنساف ، والقبوؿ بعف ىذه الحقوؽ عالمية 
وعامة وتشكؿ جزًءا ال يتجزأ مف الحقوؽ المطبقة في جميع البمداف والثقافات والمواقؼ وأنيـ 

، فضبًل عف االلتزاـ بمبادئ احتراـ و العمؿ عمى احتراـ حقوؽ اإلنسافيتخذوف خطوات نح
 األعراؼ الدولية لمسموؾ. 

(بعنو تقع مسؤولية حماية حقوؽ اإلنساف عمى عاتؽ العديد مف 54،0229)الجرجري،وبيف      
، لذلؾ القصور واالنتياكات وضماف حقوقو األطراؼ ، ولتحقيؽ حماية الزبوف مف جميع أوجو

 ىا لحماية الزبوف مف خبلؿ القوانيف التشريعات.يجب عمى جميع الجيات اف تتظافر جيود



 
 

35 
 

تعمؿ العديد مف الشركات في بيئات أو ظروؼ مختمفة ومتباينة مف  مبدأ احترام التنوع: -7
، كما يتعثر التبايف بيف الشركات سواءًا والبيئية والقانونية واالقتصاديةوالثقافية  اإلجتماعيةالناحية 

وع الذي يجب عمى الشركات احترامو، ويمكف يؤدي إلى التنفي الثقافات أو الخصائص  مما 
، كما ينبغي عمى الشركات رعاية واعتماد نيج إيجابي الستخداـ ىذا تحقيؽ فائدة إيجابية منو

التنوع مف أجؿ تحقيؽ النجاح في عممية التغيير المطموبة ، ويجب أف تؤمف بعف تنوع العماؿ 
مف الميارات  نياية ليا ال ائد ليـافاتيـ يمكف أف يضيؼ فو وجنسياتيـ وثق
 .(51،0212والخبرات)التؾ،

تتمثؿ في وصؼ مبادئ الشركة مف حيث  اإلجتماعيةأف مبادئ المسؤولية  ويرى الباحث      
كونيا شركة اعماؿ وتحديد القيـ التي تبيف العبلقة بيف االدارة والمجتمع، وعمى ضوء ذلؾ تحدد 

، واخيرا تحدد بدقة الخدمة اتيا في اطار المبادئ الخاصة بياجالشركة مدخبلتيا وعممياتيا ومخر 
 التي تقدميا لممجتمع.

 :اإلجتماعيةمداخل فمسفة المسؤولية  سًا:ماخ
 دنى ومدخؿ العممية.في ىذه الفقرة سيتـ تناوؿ مدخميف ىما: الحد الثبلثي األ 
 مدخل الحد ) الخط( الثالثي االدنى  -4

مصطمح الخط الثبلثي  ((Elkington، حددت القرف العشريف في منتصؼ تسعينيات        
ز عمى القيـ ، ومف ثـ التركيدة التركيز عمى القيـ االقتصاديةدنى كجدوؿ أعماؿ لممؤسسات لزيااأل

( 3Psوالبيئية بالرمز ) اإلجتماعيةو  اإلقتصادية، ويتـ اإلشارة إلى الخطوط والبيئية اإلجتماعية
غالًبا ما يستخدـ المصطمح "الحد  اإلجتماعية، وفي مجاؿ المسؤولية )الناس ، الكوكب ، الربح(

الثبلثي األدنى " لوصؼ نجاح المنظمة في المجاالت الثبلثة المذكورة فضبًل عف  أنو يعد إطار 
 (.Elkington،2004)عمؿ لكيفية قياس وتنويع أداء الشركة في تمؾ المجاالت

، وىذا تتبنى فمسفة الحد الثبلثي االدنىاف   ماعيةاإلجتتحاوؿ المنظمات كجزء مف مسؤوليتيا 
 اإلقتصاديةيعني انيا تحاوؿ دعـ تمؾ االنشطة بغية جني عوائد إيجابية باستمرار في المجاالت 

إلى أف المنظمات   (McDaugall & Orsimi,1999:18-21)والبيئية، ويشير اإلجتماعيةو 
بحية باستمرار)الجانب وؽ  وتحقيؽ الر التي تتبنى ىذه الفمسفة تطمح إلى البقاء في الس

، لذي تعمؿ فيو )الجانب االجتماعي(، وتميؿ أيًضا إلى تحسيف ظروؼ المجتمع ااالقتصادي(
 ( يوضح تمؾ الفمسفة:0الشكؿ )و  ي(وكذلؾ تحسيف  ظروؼ البيئة المادية )الجانب البيئ
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 اإلجتماعية( فمسفة الحد الثالثي االدنى لممسؤولية 2شكل)
Source : McDaugall, D and Orsini, B.(1999), Fraudbusting Ethics, CMA 
Management, 73, (June), pp.18-21. 

 
، ليا أولوية تاريخية لمشركات انت كاإلقتصادية( عمى أف القيـ Elkington،2001وقد أكَد)      

مف  والبيئية ، اإلجتماعيةولكف اآلف بدأت ىذه الشركات في إيبلء المزيد مف االىتماـ لمجوانب 
( أف تجسيد الحد  Pinzon &  Blom ,2009:1ويؤكد ) ،أجؿ تحقيؽ النجاح في أعماليـ

مف خبلؿ تشجيع نمو امة األدنى الثبلثي يمكف تحقيقو مف خبلؿ الترويج االستباقي لممصمحة الع
زالة الممارساوتطور المجتمع ، شريطة أف يكوف ىذا ت التي تمحؽ ضرر بالمصمحة العامة، وا 

، والعمؿ بطريقة جوىرية التخاذ القرارات المتعمقة بو طوعيًا بغض النظر عف الشرعية القياـ
 بالمصمحة العامة.

( إلى أف الشركات اليوـ تيتـ Porter & Kramer  (92-2006:78,، يشير بناًء عمى ذلؾ 
بالبيئة وتوقعات المجتمع ، مع ارتفاع الطمب عمى المنتجات الخضراء. وخير مثاؿ عمى ذلؾ ىو 

ف المتوقع أف تكوف واعية يوجد طمب عمى الشركات التي م إذ، الجميور في الدوؿ االسكندنافية
 طمب وتمبية احتياجاتيا.، وكذلؾ القدرة عمى ترقية منتجاتيا لتتوافؽ مع ىذا البالبيئة
ه ( بتصنيؼ العناصر الثبلثة، وأشار إلى الحد االقتصادي باعتبار Elkington ,2001قاـ )      

، ويتـ تنفيذه وفًقا لمقوانيف المحاسبية لكؿ بمد. ويتجسد أيًضا في حساًبا تقميدًيا لؤلداء المالي
، فيو مجاؿ لممحاسبة البيئية البيئيلمصمحة. أما بالنسبة لمحد االجتماعات السنوية مع أصحاب ا

، يتمثؿ اليدؼ منو في تحديد التكاليؼ والفوائد مف خبلؿ نظاـ محاسبة يرتبط بالبيئة. بينما يؤكد 
، إال أف قياس النجاح في ىذا الحد قد تعثير أعماؿ الشركات عمى األفرادالحد االجتماعي عمى 
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ه الحدود لدييا فمسفة راسخة في عدـ توظيؼ يكوف أمًرا صعًبا. والشركة التي تتبنى تطبيؽ ىذ
، وظروؼ العمؿ الجيدة الشباب ، وتوزيع األجور العادلة، وتحديد ساعات العمؿ المناسبةالعماؿ 

 ، وعدـ توفير المنتجات التي تؤدي إلى االضرار او  الى الخطورة.
 مدخل العممية -2

، إذ يمثؿ نشاط أو األداء التنظيميـ لتنفيذ وتحسيف ف يستخدأمدخؿ العممية يمكف         
، اإلجتماعيةجات كنتائج لممسؤولية مجموعة مف األنشطة المعنية بتحويؿ المدخبلت إلى مخر 

 .اإلجتماعيةوبما يمثؿ تحديد إدارة المنظمة لمعمميات والعبلقات المرتبطة بالمسؤولية 
، فإف عمى العمميات. لذلؾر إداري قائـ كإطا اإلجتماعيةولية ؤ تـ تطوير نظاـ إدارة المس

المنظمات التي تتبنى ىكذا مدخؿ بشكؿ مستمر سوؼ تحقؽ التكيؼ مع نظاـ إدارة المسؤولية 
بشكؿ اكثر سيولة ألنو يرتبط بثقافة الجودة الواضحة عند تنفيذ ىذا النظاـ. يتـ  اإلجتماعية

ثؿ في تحويؿ توقعات والجانب الرئيسي فيو يتم، (0عرض محتويات النظاـ المذكورة في الشكؿ )
، والتي تتعاقب في جميع أنحاء المنظمة ، ويتـ ت ومؤشراتأصحاب المصالح إلى أىداؼ وغايا

المنظمة  ا، وتقديـ مبلحظات حوؿ رضالتنظيمية ومراقبتيا بشكؿ مستمر تضمينيا في العمميات
 .(Castka,2004:25)بياعف أصحاب المصمحة المرتبطيف 

، ومف خبلؿ األنظمة والعمميات والموارد أف مسؤولية اإلدارة (0)مشكؿل ويرى الباحث وفقًا        
، وأف ىذا التخطيط يتوافؽ ىا في عممية التخطيط االستراتيجيالتي تمارسيا والتي ينبغي تسخير 

مع توقعات المجتمع وأصحاب المصمحة والذي يتميز بالتغيير المستمر وفًقا لتمؾ التوقعات مع 
جود عمميات القياس والتحميؿ لتحديد تعثير كؿ ىذا في المجتمع وأصحاب المصالح التي تتوافؽ و 

ا في نظاـ ، وبيذه الطريقة تحقؽ اإلدارة تحسيًنا مستمرً اإلجتماعيةالمتعمقة بالمسؤولية  التوجييات
  .اإلجتماعيةالمسؤولية 
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 اإلجتماعيةنظام فاعل لممسؤولية  لمحصول عمى ( ادارة العممية3شكل)
Source: Castka, P., Bamber, C. and Sharp, J.(2004), Implementing Effective 
Corporate Social Responsibility and Corporate Governance A Framework, Pear Tree 
Press, London,p25. 
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 اإلجتماعيةبعاد المسؤولية أ /المبحث الثاني
 اإلجتماعيةبعاد المسؤولية أاواًل: 

وتنوعت وتضمنت وجيات النظر األربعة التي  اإلجتماعيةلقد تباينت مجاالت المسؤولية 
دة في مجاؿ ضمف بحوثو الرائ (Carroll,1999,42أشار إلييا العديد مف الكتاب، إذ طور)

بعاد األربعة الممثمة في االبعاد القانونية شممت األ، ىذه االبعاد التي اإلجتماعيةالمسؤولية 
خبلقية والطوعية، حيث إنيا تمثؿ وجيات نظر مترابطة ومتكاممة مف المسؤولية واال قتصاديةاالو 

التي يجب عمى الشركة القياـ بيا مف أجؿ أف تكوف قادرة عمى التطوير والبقاء  اإلجتماعية
 (4األربعة مف خبلؿ الشكؿ )بعاد وتحقيؽ أىداؼ مختمفة، وتتوضح األ

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلجتماعية( يوضح منظورات المسؤولية 4الشكل)
 

 اإلجتماعيةبعاد المسؤولية أ ( يوضح4شكل )
Source : André sobczak, Nicolas minvielle Responsabilité global 
manager le développement durable et la responsabilité sociale des 
entreprise, magnard vuibert, paris, 2011, P17.                                  

 
 

 طوعيةالمسؤولية ال
 التصرؼ كمواطف صالح يسيـ في تعزيز الموارد في

 الحياة جودةالمجتمع و تحسيف 

 المسؤولية األخالقية
مراعاة الشركة لمجانب األخبلقي في قراراتيا مما يؤدي إلى 

 ؿأف تعمؿ بشكؿ صحيح وعاد
 

 المسؤولية القانونية
الذي يعكس ما ىو صحيح أو خطا في  إطاعة القانوف

 المجتمع وىو ما يمثؿ قواعد العمؿ األساسية

 

 المسؤولية االقتصادية
ىذا يمثؿ قاعدة أساسية لموفاء فاف  تحقؽ ربحاً الشركة  كوف

 بالمتطمبات األخرى



 
 

41 
 

 قتصاديةأوال: المسؤولية اال
، اليدؼ المتمثؿ في زيادة األرباح يتمثؿ جوىر ىذا المنظور لمشركات في تركيزىا عمى       

ليست سوى اإلنجاز أو  اإلجتماعية، وأف المساىمات بغض النظر عف أي مساىمة اجتماعية
(. إف بناء الشركات التي تمتـز بالقيـ 165،0229النتائج الثانوية لتعظيـ الربح )السكارنة،

والمبادئ ليس بالميمة السيمة ، لكف االلتزاـ بيذا األمر يعكس فيًما ألىمية التوازف بيف تحقيؽ 
طمب القواعد التي تحكـ ، ومصمحة المجتمع، إذ تتالمتمثؿ في زيادة األرباح ألساساليدؼ ا

 اقتصاديات السوؽ المتقدمة اإلفصاح عف تقارير الشركة ومدى التزاميا بتمؾ القيـ والمبادئ.
 (.17،0228، )سوليفاف
ف الشػػػػػػػػركة التػػػػػػػػي ال تػػػػػػػػتمكف مػػػػػػػػف تحقيػػػػػػػػؽ األربػػػػػػػػاح ال يمكػػػػػػػػف ليػػػػػػػػا أف تسػػػػػػػػتمر فػػػػػػػػي ا  و        

د مسػػػػػؤوليات ليػػػػػا عمػػػػػى توجػػػػػ، وبالتػػػػػالي ال قػػػػػد تتوقػػػػػؼ عػػػػػف المنافسػػػػػة وتخػػػػػرج منيػػػػػااألسػػػػػواؽ ، و 
تتمثػػػػػػػؿ بالػػػػػػػدور األوؿ لؤلعمػػػػػػػاؿ فػػػػػػػي إطػػػػػػػار  اإلقتصػػػػػػػادية، إذ اف المسػػػػػػػؤولية مسػػػػػػػتويات أخػػػػػػػرى

سػػػػػػػاس المنافسػػػػػػػة العادلػػػػػػػة التػػػػػػػي أ( التػػػػػػػي بنيػػػػػػػت عمػػػػػػػى 87،0229تطورىػػػػػػػا التاريخي.)الغػػػػػػػالبي،
تمثمػػػػػت بمنػػػػػع االحتكػػػػػار وعػػػػػدـ إلحػػػػػاؽ األذى بػػػػػاآلخريف واحتػػػػػراـ قواعػػػػػد المنافسػػػػػة وعػػػػػدـ إلحػػػػػاؽ 

 اإلقتصػػػػػادية، فيػػػػػي األسػػػػػاس الثػػػػػاني لممسػػػػػؤولية نافسػػػػػيف، أمػػػػػا بالنسػػػػػبة لمتكنولوجيػػػػػارر بالمالضػػػػػ
المتمثمػػػػػػػة فػػػػػػػي اسػػػػػػػتفادة المجتمػػػػػػػع مػػػػػػػف التقػػػػػػػدـ التكنمػػػػػػػوجي والخػػػػػػػدمات التػػػػػػػي يمكػػػػػػػف تقػػػػػػػديميا و 
اسػػػػػػػتخداـ التكنولوجيػػػػػػػا فػػػػػػػي التعامػػػػػػػؿ مػػػػػػػع األضػػػػػػػرار التػػػػػػػي تمحػػػػػػػؽ بالبيئػػػػػػػة والمجتمػػػػػػػع )الغػػػػػػػالبي 

العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف البػػػػػػػػاحثيف  اإلقتصػػػػػػػػاديةتنػػػػػػػػاوؿ مفيػػػػػػػػـو المسػػػػػػػػؤولية ( وقػػػػػػػػد 80،0228والعػػػػػػػػامري،
 -(:7سيتـ توضيح بعضيا في الجدوؿ)و 

 حسب وجية نظر عدد من الباحثيناإلقتصادية( مفيوم المسؤولية  7الجدول)
 المفيوم الكاتب والسنة والصفحة ت

4 Bateman,2011,177) ) 
تمبية احتياجات المجتمع مف المنتجات )السمع 
والخدمات( بسعر يدعـ األعماؿ بطريقة مرضية 

 وممتزمة تجاه المستثمريَف.

 (075،0210)عيسى، 0

العائد عمى االستثمار تحقيؽ األرباح وزيادة 
وكذلؾ ضماف العمؿ المناسب  لممساىميف،

لمعامميف ضمف بيئة عمؿ مناسبة وتوفير فرص 
 عمؿ لؤلفراد العامميف.

انتاج السمع والخدمات التي يحتاجيا المستيمكوف  (180،  0210)نيوند ،  0
مع االخذ بنظر االعتبار االستفادة العادلة 
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 والمنطقية اثناء ىذه العممية .

 (088،  0214)مصطفى ،  4
تعميف العمؿ المناسب لمعامميف ضمف بيئة عمؿ 

 فرص عمؿ ال فراد المجتمع. رمبلئمة وتوفي

 (025،  0215)جميمة ،  5

االرباح وزيادة العائد عمى االستثمار تحقيؽ 
لممساىميف في المنظمة، باإلضافة الى مسؤوليتيا 
في توفير اجواء العمؿ المناسبة وحماية العامميف 

 مف اخطار العمؿ وضماف حقيـ في العمؿ.

 (166،  0215عبلء جميؿ، ( 6
ف تكوف المنظمة  نافعة ومجدية اقتصاديا، وأف إ

 األماف لبلخريف.تحاوؿ جاىدة توفير 

 (78،  0218)الجناعي، وأبو ىادي،  7
المسؤولية التي  تحقؽ المنظمة مف خبلليا العوائد 
واألرباح الكافية بتعويض مساىمات أصحاب رأس 

 .الماؿ والعامميف

 .المصدر: الجدول من إعداد الباحث اعتمادا عمى المصادر أعاله
عمى  اإلقتصادية( بعف الباحثيف قد اتفقوا في مفاىيميـ لممسؤولية 7يتضح مف الجدوؿ )       
 االتي:

 نيا مسؤولية الشركة ال نتاج المنتجات لتحقيؽ وتعظيـ االرباح لممالكيف وحممة االسيـإ-1
 جتماعي لمشركة لتحقيؽ األداء االقتصادي الفعاؿ.تعخذ بنظر االعتبار التوجو  وااللتزاـ اإل-0
 لمناسب لعامميف الشركة مف خبلؿ بناء بيئة عمؿ مبلئمة ليـ.توفير العمؿ ا -0
 ضماف تحقيؽ موقؼ تنافسي قوي لمشركة وانجاز ذلؾ بكفاءة عالية. -4

لمشركة القاعدة األساسية لمتسمسؿ اليرمي لممسؤوليات ويعني  اإلقتصاديةوتشكؿ المسؤولية       
أصحاب المصالح وحماية البيئة مف أف الشركات يجب عمييا أف تكوف مربحة وتعظـ قيمة 

 التموث وااللتزاـ بكافة الممارسات واإلجراءات التي تحقؽ النمو والبقاء لمشركة .
 تبرز مف خبلؿ االتي:  قتصاديةاالاف اىمية المسؤولية  ويرى الباحث

 .جتماعيةاالالتوازف بيف األرباح التي تحققيا الشركة ومراعاة المسؤولية  -1
 وجيودىا الرامية لتحقيؽ السبلمة لآلخريف.  قتصاديةاالتستفيد الشركة مف خبلؿ التزاماتيا  -0
، ف الحفاظ عمى جميع أصحاب المصالحالسعي إلى ممارسة األعماؿ التجارية بطريقة تضم -0

 ، وعمى وفؽ إطار اقتصادي مربح. مثؿ المستثمريف والبيئة والمجتمع
نجاز ذلؾ بكفاءة عالية وتوفير فرص العمؿ والدخؿ لؤلفراد تحقيؽ وضع تنافسي قوي وا -4

 العامميف.
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 (.80،0228بتركيزىا عمى االتي: )الغالبي والعامري، اإلقتصاديةتتمثؿ اىداؼ المسؤولية و     
باآلخريف واحتراـ قواعد المنافسة  الحاؽ الضررالمنافسة العادلة المتمثمة بمنع االحتكار وعدـ  -1

 وعدـ اإلضرار بالمنافسيف. 
مكانية توافرىا لتكنولوجياا -0 ، والتي تعود بالنفع عمى المجتمع مف التقدـ التكنموجي والخدمات وا 

 واستخداميا لمتعامؿ مع األضرار التي تمحؽ بالمجتمع والبيئة.

 ثانيُا: المسؤولية القانونية:

، ي( أف القانوف يتـ تنفيذه بواجب رسم000،0226، يرى )البكري،المنظورفي ضوء ىذا        
، إذ اف قاضي بالجزاء او التعويض المناسبألنو يعد بمثابة أداة فرض والتزاـ يتـ مف خبللو اف ي

 واألخبلقية . اإلجتماعيةالقانوف يمثؿ القيـ الرسمية المقبولة مف قبؿ المجتمع مف الناحية 

التي يتـ تحديدىا مف قبؿ عمى أف المسؤوليات القانونية (17،0212،تشير )نسور      
الحكومات بقواعد وتعميمات وقوانيف يجب عمى الشركات االلتزاـ بيا واحتراميا ، وفي إطار ىذه 
المسؤوليات ، يمكف اإلشارة إلى أف فرص العمؿ يتـ توفيرىا عمى قدـ المساواة لمجميع دوف 

 القومية أو غير ذلؾ.  التمييز عمى أساس الجنس أو

لمشركات تشمؿ  اإلجتماعية(بعف المسؤولية Bronn&Vrioni,2001,207-222ويبيف )      
االسكندنافية ىي أفضؿ ، والدوؿ لتي تعد جزء مف الواجبات الرسميةااللتزاـ بالقوانيف والتعميمات ا

( يوضح 8والجدوؿ) ،، إذ تدعى دوؿ الرفاه ويتـ تنظيـ المجتمع فييا  بشكؿ عادؿتجسيد لذلؾ
 .قانونيةفيـو المسؤولية الم

 من وجية نظر عدد من الباحثين المسؤولية القانونية( مفيوم 8جدول )
 المفيوم الكاتب والسنة والصفحة ت

1 Bateman,2011,176)) 
تمثَؿ التزاـ الشركة بإطاعة  القوانيف المحمية المتعمقة بشركات 

 االعماَؿ.

 (087، 0210)الزريقات ، 0

 ، تمتـز بقوانيف وتشريعاَت المجتمعف الشركة سوؼ إ
وحماية حقوؽ  جتماعيةاال والمشاركة في حؿ المشاكؿ

، دوف التمييز بيف األفراد عمى أساس الجنَس والديف اإلنساف
 والعرؽ والمغة.

0 
(Rahman&Corinne ,2012,  

308) 
مجموعة مف التشريعات التي تحمي المجتمع وتنص عمييا 

 القوانيف والتي يجب عمى الشركات االمتثاؿ ليا وااللتزاـ بيا
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 (180،  0210)نيوند ،  4
تحديد المجتمع بالقوانيف والقواعد التي في اطارىا تحقؽ 
المنظمة عممياتيا أي أنو ينتظر منيا أف تنجز ميماتيا 

 في احتراـ ىذا اإلطار القانوني . اإلقتصادية

 (088،  0214)مصطفى  5

إدارات التسويؽ بالقوانيف والموائح واالنظمة والتشريعات تقيد 
مع ضماف االلتزاـ بالسموؾ المقبوؿ رسمية واجتماعية، وأف 
تكوف مخرجاتيا غير ضارة بالمجتمع والبيئة، فضبل عف 
حماية المنظمات مف بعضيا البعض مف جراء المنافسة الغير 

 شريفة.

 (149،  0214)ثامر  6

، والتي ؿ بالقوانيف والموائح والتشريعاتاالعماالتزاـ منظمات 
تسنيا الحكومة او المجتمع والتي تعد بمثابة حماية لممستيمؾ 
مف المنتجات المقمدة واحتراـ الجانب البيئي بمنع تموث البيئة 

 والتخمص مف المنتجات بعد استخداميا.

 (166،  0215عبلء جميؿ، ( 7
واكتساب ثقة االخريف مف التزاـ المنظمة  بتنفيذ القوانيف، 

خبلؿ التزاميا بتنفيذ االعماؿ الشرعية وعدـ القياـ باالعماؿ 
 المخمة بالقانوف داخؿ المنظمة.

 (78،  0218)الجناعي، وأبو ىادي،  8
تتمثؿ بااللتزامات القانونية والتشريعات التي تصدرىا الدولة 

 بو.موحدة في إطار تنظيمي، وعمى المنظمة احترامو والتقيد 

 المصدر: الجدوؿ مف إعداد الباحث اعتمادا عمى المصادر أعبله.
( والمتمثمة 88-89،0229يمكف تجسيد اىمية المسؤولية القانونية والتي أشار إلييا )الغالبي،و

 باالتي:
والتي تتمثؿ بجممة مف التشريعات المتعمقة بحقوؽ الزبائف فيما يتعمؽ  حماية الزبون -1

بالمنتجات التي تنتجيا الشركة وسبلمة الزبوف وصحتو واعطاءه الحؽ في اختيار 
 والحصوؿ عمى معمومات كاممة عف المنتجات )السمع والخدمات( .

حتراـ آليات العمؿ ، واربلؿ القوانيف التي تمنع االحتكامف خ  حماية التجارة و المنافسة -0
، ومنع القيود المفروضة عمى حرية التجارة ، ووضوح إجراءات العمؿبشفافية عالية

 لمشركات. 
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والتي كانت بسيطة إلى ، جميع القوانيف التي تحمي البيئة والتي تتضمف حماية البيئة -0
، لكنيا في الوقت الحاضر تخضع لمعايير وضوابط خاصة لحماية جميع عناصر حد ما
 البيئة.

المتعمقة بقوانيف العمؿ والحقوؽ المدنية لمعماؿ  وحقوؽ اإلنساف   حماية العاممين -4
، بما في ذلؾ المسائؿ المتعمقة باألجور بالسبلمة المينية والصحة العامة وبعضيا يتعمؽ

 والرواتب وساعات العمؿ وظروؼ العمؿ ومتطمباتو.
 لنقاط التي تسعى ليا شركات األعماؿ  وكاالتي:تتجسد أىداؼ المسؤولية القانونية بالعديد مف او

( 06،0220)الطو، ( Halme,2009,245  &Dobers( )00،0212)جاد الرب،
 (00،0225( )عبدالحميـ،065،0226)العباس،

إضفاء صفة الشرعية ودعـ قوة الشركات وحمايتيا وذلؾ مف خبلؿ القواعد والقوانيف  -1
  .االلتزاـ بياوالتشريعات التي يتوجب عمى الشركات 

عماؿ التي تقوـ بيا الشركة والتي ليا وضع قانوني ومحمية مف تعزيز وتوثيؽ األ -0
 المخاطر وتوفير الحماية واالستقرار لمشركة.

لتزاـ بالقوانيف واالمتثاؿ لمتشريعات إلى التعبير عف القيـ الرسمية التي يتبناىا ييدؼ اإل -0
 المجتمع.

الدستورية والتي تضمف العدالة في األجور والرواتب حماية العامميف مف ناحية الحقوؽ  -4
 وتوفير الظروؼ المناسبة في العمؿ.

ستجابة لمقوانيف  المتفؽ عمييا في المجتمعات مواجية مخاطر البيئة وذلؾ مف خبلؿ اإل -5
 .التي تعمؿ فييا والسعي لتحقيؽ سمعة جيدة في األداء البيئي

 ثالثا: المسؤولية األخالقية
بعف المسؤولية األخبلقية ىي مجموعة  (Hellriegel & Slocum, 1996, 146)أوضح       

يتعمؽ باألعماؿ الصحيحة مف القيـ والقواعد األخبلقية التي تحكـ سموؾ الفرد والجماعة فيما 
، وتسيـ أيًضا في تحديد المعايير البلزمة لما ىو سموؾ جيد فيما يتعمؽ باألفعاؿ والخاطئة

 بيا األفراد. والتصرفات التي يقوـ
في ىذا الصدد إلى أف وجود مسؤوليات أخبلقية  (Carroll,1991,268-295)واشار       

انًبا وعمى الرغـ مف أنو ال يمثؿ ج ،يمثؿ جانًبا متوقًعا مف المجتمع ليس ضرورًيا لمشركة ولكنو
 الشركة.، فإف الفشؿ في فعؿ الشيء الصحيح )األخبلقي( لو تعثير كبير عمى إلزامًيا

( عمى أف السموكيات األخبلقية تؤدي إلى الربح عمى 199،0210بينما يؤكد)العطية،       
الجانب األخبلقي والذي يعخذ بنظر  في القوؿ بعف اتخاذ أي قرار يؤثرالمدى الطويؿ ، ويمكف 
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 ، سواء كاف ذلؾع الجماعات المتعثرة بيذا القراراالعتبار مصمحة الشركة وكذلؾ مصالح جمي
 داخؿ الشركة أو تمؾ الجماعات المتعثرة بسير عمؿ الشركة.

وبعد االستعراض الموجز لمفيوـ ىذا المنظور فعف ىناؾ العديد مف الكتاب قاموا بتعريؼ  
 (:9المسؤولية االخبلقية التي سيتـ توضيح بعضيا في الجدوؿ) 

 المسؤولية األخالقية من وجية نظر عدد من الباحثين( مفيوم 9جدول)
 المفيوم الكاتب والسنة والصفحة ت

 (107،0228)نجـ، 1
الحد األدنى مف المتطمبات األخبلقية لبللتزاـ 
بضماف امتثاؿ شركات األعماؿ لقانوف القيـ 

 الرسمية. اإلجتماعيةوالمعايير والقيـ 

 (102،0211)ناجي، 0

ـَ باحتراـ المعايير والقواعد األخبلقية  االلتزا
يتـ تدوينيا واحتراـ مفاىيـ لممجتمَع حتى اف لـ 

وقيـ جديدة تعكس مصالح أفراد المجتمع التي قد 
 تتطور في المستقبؿ لتصبح تشريعات وقوانيف .

 (14،0210)حسيف والجميؿ، 0
السموؾ المتوقع الذي يتجاوز االلتزامات القانونية 
والمسؤوليات المتميزة التي تشمؿ سموكيات 

 كونات الرئيسية.محددة سابقًا لحماية رفاىية الم

 (15، 0210)ياسيف،  4

البتعاد عف إلحاؽ االلتزاـ باألعماؿ الصحيحة وا
، والقرارات التي تتخذىا الضرر باآلخريف

المنظمة يجب أف تكوف عادلو ونزيية وصادقو 
 وتتمتع بقدر كبير مف الشفافية.

 (166،  0215عبلء جميؿ، ( 5
وأف ف تكوف المؤسسة مبنية عمى أسس أخبلقية ا

تمتـز باألعماؿ الصحيحة، وأف تمتنع عف إيذاء 
 .االخريف

6 (Frank , 2015 ,16) 
امتثاؿ المنظمة لمقوانيف والموائح ، ويجب اف 
يكوف أداؤىا متوافقَا مع عادت المجتمع ومعاييره 

 االخبلقية.

 (78،  0218)الجناعي، وأبو ىادي،  7
مجموعة سموكيات ونشاطات ليست بالضرورة 

في إطار قانوني ولكف تعد قيما في موحدة 
 المجتمع ينتظر مف المنظمة القياـ بيا.
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 المصدر: الجدوؿ مف إعداد الباحث اعتمادا عمى المصادر أعبله.
وف واألخبلقية تمثؿ التزاـ قبؿ أف تك اإلجتماعية(أف المسؤولية 181،0227يؤكد)عوف،     

مع بدوف القواعد ال يمكف تصور المجت ، والشركة ككؿ  لذلؾفمسفة وشعور الُمنتج، الموزع
، القوانيف والتقاليد التي تنظـ عبلقات األفراد مع بعضيـ البعض، ويمكف تجسيد والعادات والقيـ

)الغالبي  (80،0225)الغالبي والعامري، اىمية المسؤولية االخبلقية مف خبلؿ االتي:
 .(094-0225،091ادريس، ) (6،0210)عيسى وقسوؿ، (051،0227وادريس،
، وكذلؾ مراعاة الجوانَب األخبلقية حتراـ العاداَت والتقاليد، وامراعاة حقوؽ اإلنساف -1

 .لبلستيبلؾ ، ومراعاة مبدأ تكافؤ الفرص في العمؿ
، حيث يكونوف إطاًرا نسبًيا الة في القرارات والصدؽ والنزاىةيتـ تجسيدىا مف خبلؿ العد -0

، وبالتالي يكوف األفراد متساوييف تنتيؾ الحقوؽ والتكاليؼ بطريقة اليتـ فيو توزيع المنافع 
 .في الحقوؽ

تستمـز المسؤولية األخبلقية الصحيحة في مجاؿ عبلقات الزبائف أف تكوف منتجات  -0
تخداميا وطرؽ الصيانة الشركة آمنة وأف تقدـ معمومات كافية حوؿ مكوناتيا وكيفية اس

، كاإلعبلف فضبًل عف تجنب األخطاء القانونية، مناسبةأسعارىا ، وأف تكوف أو التخزيف
 .اإلجتماعيةالمضمؿ أو اإلعبلف المغري والترويج لمبرامج 

المعايير األخبلقية  يعكس التوافؽ األخبلقي مدى اتساؽ ممارسات أعضاء الشركة مع -4
، حيث يمكف لمشركة تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ تدريب العامميف فييا عمى المعموؿ بيا

رشادات الممار   .لمسموؾ المرغوب وغير المرغوب فيوسات األخبلقية ووضع ضوابط وا 
( بعف المسؤولية األخبلقية تعكس العديد مف الجوانب التي قد 0،0210ويرى)النوفؿ،       

تغطي القيـ والمعتقدات المثمى وتشير إلى افتراضات تكشؼ عف الثقافات وصعوبة وضع حدود 
، خاصة عند التفاعؿ مع حدودىا مفتوحة التجاىات إيجابية لمثؿ ىذه المسؤولية ، مما يعني أف

 الصمة بشكؿ صحيح.المتغيرات ذات 
فاىيـ العدالة والنزاىة ( عمى التزاـ اإلدارة بيا ويتوقع منيا حكـ م92،0229وأكد )الغالبي،       

، وىذا ما يدفع السموؾ ويجسد المسؤولية الفضيمة في المجتمع، وىذا يؤدي إلى انتشار واإلخبلص
، والتي لمثالية والنفعيةف وجيات النظر ااألخبلقية بيف مديري الشركات وىو مزيج مناسب م

 ترتبط بخصائصيا الشخصية.
( أف التصرؼ بطريقة أخبلقية ال يتطمب فقط الوعي Bateman,2011,161واوضح )       

بالسموؾ األخبلقي ولكف أيًضا الشجاعة الشخصية األخبلقية التي تتضمف الشجاعة التخاذ 
لمسؤولية األخبلقية في العديد مف النقاط ، وتتجسد أىداؼ اات تتوافؽ مع القرارات األخبلقيةإجراء
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 (6،0225)المعاضيدي،  (00،0220)الطو، التي تسعى إلييا شركات االعماؿ ، وىي:
 .(047،0228)الغالبي والعامري، (181،0227)عوف،

 .ًا لمتطور يمبي أخبلقيات اإلدارةوتمثؿ أساسًا قوي اإلجتماعيةدعـ المسؤولية  -1
أو حقيقي وما ىو الخطع وما ىو مرفوض أو خطع بطريقة نسبية البحث عف ما ىو مقبوؿ  -0

في ضوء المعايير السائدة في المجتمع والتي تمعب فيو الثقافة التنظيمية والقيـ وانظمة الشركة 
 وأصحاب المصالح دوًرا أساسًيا في تحديدىا.

المنتجيف  ، وذلؾ مف خبلؿ التزاـجتمع بشكؿ عاـ والزبائف بشكؿ خاصإيبلء اىتماـ الم -0
 والمسوقيف بيا كفمسفة وأسموبَ 

، مثؿ الحؽ في السبلمة والحؽ في االستماع والحؽ ف الحقوؽ الصادرة لحماية الزبائفضما -4
 في المعمومات والحؽ في االختيار

 رابعا: المسؤولية الطوعية )الخيرية(
تعد المسؤولية الطوعية)الخيرية( ظاىرة اجتماعية متعصمة في ثقافة المجتمع وذلؾ مف        

والثقافية التي يعاني منيا  قتصاديةاالو  جتماعيةاالخبلؿ الجيد أو الماؿ أو الوقت لحؿ المشاكؿ 
 ، عميو فيي تمثؿ في نيجيا االجتماعي واإلنساني سموؾلمجتمع دوف انتظار العائد الماديا

متحضر تنيض بو المجتمعات والحضارات ورمًزا لمتضامف والتعاوف بيف أفراد المجتمع التي 
،  0210تحمؿ بيذا المعنى جميع معاني األعماؿ الصالحة بيف جميع المجتمعات البشرية)سمير،

106. ) 
(  بعف العمؿ االنساني  أحد أركاف المجتمع ، والذي يقوـ عمى 89، 0220ويرى)رضا،       

، التي يمكف أف تسيـ في شاركة اإليجابية لمختمؼ المنظمات، بما فييا الجمعيات البيئيةمال
ت طوعية لتنظيؼ البيئة وتزيينيا، وزراعة قيـ التعاوف، تحقيؽ التنمية المستدامة ومف خبلؿ حمبل

  اف ىذه األنشطة تجعؿ األفراد يشعروف بالمسؤولية تجاه البيئة. إذ، وتحقيؽ بعض األىداؼ
لوجيات نظر المسؤولية (  Nickels, et. al,2002، وفًقا لتصنيؼ )ناحية أخرى مف

، نجد أف المنظور االنساني يشمؿ التبرعات اإلنسانية والتبرعات الخيرية المستمرة اإلجتماعية
لمجماعات غير الربحية مف جميع الفئات، تندرج ىذه التبرعات في إطار استراتيجية خيرية تتبعيا 

 (.67،0228المدى البعيد لدعـ قضايا المجتمع الميمة)الغالبي والعامري، الشركة عمى
العديد مف الباحثيف وسيتـ توضيح بعضيا  )الخيرية(وقد تناوؿ مفيوـ المسؤولية الطوعية      

 -(:12في الجدوؿ)
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 من وجية نظر عدد من الباحثين )الخيرية(المسؤولية الطوعية(مفيوم 42جدول)
 المفيوم والصفحة الكاتب والسنة ت

1 Bateman,2007,162))  سموكيات وأنشطة إضافية تجاه المجتمع التي
 تدعميا قيـ النشاط التجاري.

 (102،0211)ناجي، 0
قرار الشركة الطوعي في المساىمة بتوفير 
المصادر المادية مف اجؿ تحقيؽ رخاء ورفاه 

 المجتمع.

0 Gago,2012,3)) 
قواعد أو لوائح دقيقة الشركات التي ليس لدييا 

جراءات  تنفذىا طوًعا وتتضمف مواقؼ إيجابية وا 
 خيرية وتبرعات.

 ( 15، 0210)ياسيف ،  4
اسياـ المنظمة بتوزيع موارد المجتمع وتحسيف 
نوعية الحياة مع مراعاة الجانب الخيري في اداءىا 

 واالىتماـ بالعدالة والمساواة في التوزيع.

 (166،  0215عبلء جميؿ، ( 5
أف تكوف المؤسسة صالحة وتعمؿ عمى االسياـ 
في تنمية وتطوير المجتمع وتحسيف نوعية الحياة 

 .جتماعيةاال

 (78،  0218)الجناعي وأبو ىادي،  6
مجموعة سموكيات ونشاطات ليست بالضرورة 
موحدة في إطار قانوني ولكف تعد قيما في 

 .المجتمع ينتظر مف المنظمة القياـ بيا
 الجدوؿ مف إعداد الباحث اعتمادا عمى المصادر أعبله.المصدر: 
(  تمثؿ المسؤولية (Snell& Bateman, 2007,152اف المسؤولية الطوعية كما يراىاو        

الذي يتضمف سموكيات وأنشطة إضافية يراىا المجتمع  اإلجتماعيةاألخيرة داخؿ ىـر المسؤولية 
 اإلجتماعيةكما ىو الحاؿ في دعـ المشاريع مرغوبة وتضيؼ قيمة لدعـ األعماؿ التجارية 

 (Pride,2000,82) باالتي: طوعيةوالخيرية لمشركات، ويمكف تجسيد اىمية المسؤولية ال
 (45،1997)عبدالرحمف،  (010،0212)سعيد ،والباوي، (49،0220)الحمدي،

 تسيـ في توزيع الموارد في المجتمع وتحسيف جودة حياة العمؿ.-1
، مثؿ الجوانب الدينية والفنية واألدب ي تعميف الحياة الثقافية لممجتمعمساىمَة الشركة ف -0

  .نبوالرياضة وآليات التعامؿ مع المنظمات غير الحكومية بشكؿ عاـ مف خبلؿ تبنييا ىذه الجوا
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كسَب الشركة تعاطؼ المجتمع ، ويمكف أف يتـ ذلؾ مف خبلؿ اليدايا والمساعدات وجميع  -0
 .شاريع الخيريةالم
المساىمة في تمبية االحتياجات المتغيرة لممجتمع ومتطمباتو الضرورية ، وكذلؾ خمؽ وظائؼ  -4

 جديدة مف خبلؿ إنشاء مشاريع خيرية واجتماعية ذات طبيعة تنموية.
مصالح إلى العديد مف النقاط األساسية تجاه المجتمع وأصحاب ال طوعيةوتيدؼ المسؤولية ال

 اإلجتماعيةإلى دورىا في توفير الخدمات ( 243,2242أشار )سعيد، والباوي، إذ، وغيرىـ
واألخبلقية الضرورية التي يحتاجيا المجتمع ، والتي يمكف توفيرىا مف خبلؿ ظروؼ محددة  وقد 

والصحية الثقافية والتعميمية، وتركزت أىداؼ  اإلجتماعيةتكوف في شكؿ احتراـ المجتمع والرعاية 
 .Jin, et) (Camacho, 2012, 37) (Scott,2004,8) مف خبلؿ االتي: وعيةطالمسؤولية ال

al  ,2013,19) ،(8،0229)السحيباني. 
 .مساعدة الشركة عمى مواصمة التوسع والنجاح وتحقيؽ الرضا االجتماعي ألنشطتيا -1
ؿ مف حيث األداء ييدؼ إطبلؽ مبادرات الشركة الطوعية إلى تحقيؽ أىداؼ طويمة األج -0

 .، وأف نجاحيا يعتمد عمى الدعـ المقدـ مف اإلدارة العميا وجميع اإلداراتواألرباحالمالي 
 .تيدؼ إلى تشجيع العامميف عمى المشاركة في المشاريع التي تسعى لخدمة المجتمع -0
، والتي تيدؼ إلى  اإلجتماعيةالجانب االجتماعي لممسؤولية  طوعيةتعكس المسؤولية ال -4

احتراـ القوانيف واالنظمة والثقافات المختمفة ، وتعزيز القيـ األخبلقية ، والتضامف االجتماعي 
 ، ومواجية الكوارث واألزمات.

  جتماعيةاالثانيُا: استراتيجيات المسؤولية 

لتحقيؽ الفوائد في عالـ  كاف ليا  سبب مباشر جتماعيةاالستراتيجيات المسؤولية ف تنفيذ اإ     
 قتصاديةاالوحدات ، وانما لتحسيف صورة الفقط لموفاء بالمتطمبات التشريعية، ليس األعماؿ

، والتي جتماعيةاالاؿ لمقوانيف الموائح و ، ويتجسد تنفيذ ىذه االستراتيجيات في االمتثوأدائيا المالي
 ,Strachan et al)ريعات المجردةتتخذ شكؿ مبادرات طوعية تتجاوز االلتزاـ بالقوانيف والتش

2003: 52) 

تجاه الموقؼ األخبلقي تجاه  قتصاديةاال، تطور التزاـ الوحدة أما في الوقت الحاضر      
، حيث مف المتوقع أف تمتـز الوحدة بخصائص عالية لمسموؾ جتمع، باستخداـ نيج أكثر فاعميةالم

عميو فعف أصحاب المصالح يطالبوف ، (Nelson, 1996:65تتجاوز االلتزامات التقميدية )
، ويرغب المستثمروف ستراتيجي ومدونات السموؾ الدوليةالوحدات بتخطي مفيوـ العمؿ الخيري اال

. أما اإلجتماعيةفي تحقيؽ مكاسب مالية مف استثمارات مؤسساتيـ في مبادرات المسؤولية 
عمؿ مف أجؿ المساىمة بشكؿ بالنسبة لمحكومات ، فقد تحتاج إلى وحدات كبيرة لممشاركة في ال
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الوطنية. أما بالنسبة لممنظمات غير الحكومية  قتصاديةاالو  جتماعيةاالكبير في التنمية 
بااللتزاـ بمعايير عالية  قتصاديةاالومنظمات المجتمع المدني األخرى  فيي تطالب الوحدات 

ت المحمية ، فضبًل عف توفير الموارد لممجتمعالجودة تحمي البيئة وحقوؽ اإلنسافا
(Reich,90,1998.) 

لتمبية  قتصاديةااللموحدات  جتماعيةاالفقد كاف ىناؾ توسع في أنشطة المسؤولية        
، ولكف ال ينبغي أف تكوف االستجابة لجميع ت مجموعة واسعة مف أصحاب المصالحاحتياجا

التي تحتاجيا مجموعات محتممة مف أصحاب المصمحة عمى  جتماعيةاالأنشطة المسؤولية 
 ( ،  Moser & Martin,798,2012حساب المساىميف)

تتجاوز يجب أال  قتصاديةااللموحدة  اإلجتماعيةوىذا يعني أف تكاليؼ أنشطة المسؤولية        
ضراء، ستزيد في التكنولوجيا الخ قتصاديةاال، عندما تستثمر الوحدة الفوائد. عمى سبيؿ المثاؿ

، وأف تكاليؼ ىذه االستثمارات يجب أف تكوف أقؿ مف الفوائد التي تعتي لموحدة قيمة المساىميف
، وعميو يمكف ذه الفوائد المحتممة يمكف تحديده، وأف ىمف استخداـ الموارد االقؿ تكمفة قتصاديةاال

وقع فوائد عندما يمكنيـ لممديريف إنفاؽ المزيد عمى التكنولوجيا الخضراء ، وبالتالي يمكنيـ ت
 & Benabouتحقيؽ ىدؼ زيادة قيمة المساىميف وفي نفس الوقت مواجية احتياجات المجتمع)

Tirole,2,2010 )، تتبع استراتيجية محددة تمثؿ منيًجا  عادة  قتصاديةاالأف الوحدات  إذ
، وقد حددت اإلجتماعيةؿ مع قضايا المسؤولية والتعام جتماعيةاالتطبيقًيا لممشاركة 

Schermerholn  ، (:67: 0220أربع استراتيجيات رئيسية تمثمت في االتي)الحمدي 

 Obstructionist Strategy اواًل: االستراتيجية المعرقمة

ما فقط. أ قتصاديةاالوفقًا ليذه االستراتيجية بتمبية المتطمبات  قتصاديةاالتيتـ الوحدة       
إلى أف  schermerholn)، ويشير )فيي تقاوـ وتخوضيا إدارتيا، جتماعيةاالبالنسبة لممتطمبات 

نى االستراتيجية المتبعة عمى ىذا المستوى ىي نتيجة استراتيجية ردود الفعؿ وأف الوحدة التي تتب
تستجيب لمعالجة ، ثـ دوف حؿ حتى يتـ تعريفيا لمجميور كبلتىذه االستراتيجية تترؾ المش

اكؿ وتقميؿ التعثير السمبي رفضيا مسؤولياتيا تجاه تمؾ المش ، عمى الرغـ مفالمشكمة المطروحة
 ، وتسعى إلى امتصاص رد فعؿ أصحاب المصمحة.عمييا

 Defensive Strategyثانيا: االستراتيجية الدفاعية  

، وذلؾ قؿ ما يمـز مف الناحية القانونيةأ قتصاديةاال، تؤدي الوحدة وفًقا ليذه االستراتيجية      
، ومع زيادة الضغوط التنافسية والسوقية قتصاديةلمسؤوليات القانونية واالمواجية امف خبلؿ 
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إلى المناورات  قتصاديةاال، تمجع الوحدات تدعو إلى حماية المستيمؾ والبيئةوزيادة األصوات التي 
القانونية كتكتيؾ لمحاولة لتقميؿ أو تجنب االلتزامات المرتبطة بالمشاكؿ التي تسببيا الوحدة 

 االقتصادية.

 Accommodative Strategyثالثا: االستراتيجية التكيفية  

التي تشير إلى اعتماد الحد األدنى مف  تيجياتاستخداـ ىذا النوع مف االسترا يتـ       
 إذخبلقية أيًضا، واال قتصاديةاالالمتطمبات األخبلقية مف خبلؿ االلتزاـ بالمسؤوليات القانونية و 

المستخدمة في ىذا النوع مف االستراتيجية عمى تحمؿ المسؤولية  قتصاديةاالتعتمد الوحدة 
حتى ال تخضع لممسائمة  الممقاة عمى عاتقيا بحيث ال تتجاوز التشريعات الحكومية جتماعيةاال

يـ والتوقعات السائدة في المجتمع، ولكف في ، وأف سموكيا ىنا يتمشى مع المعايير والقالقانونية
 نشع ىذا السموؾ نتيجة لمضغوط الخارجية وال ينبع مف ثقافتو ووعيو.، قد يأوقات أخرى

 Proactive Strategyرابعا: االستراتيجية المبادرة  

التي تتبناىا ىي الوحدة التي  قتصاديةاالىذا النوع مف االستراتيجيات يشير إلى أف الوحدة       
ي مصممة لموفاء بالمسؤوليات ، وى اإلجتماعيةتعخذ زماـ المبادرة في تعميف المتطمبات 

مات الموجية ، وىي مستعدة لمتعامؿ مع االتيالقانونية واألخبلقية عمى حد سواءوا قتصاديةاال
، وأف والتيديدات والتشريعات الحكومية ، وكذلؾ القدرة عمى االستجابة لمضغوط الخارجيةضدىا

بدرجة كافية مف الحرية لدعـ اإلدارات التي تتبع ىذا النوع مف االستراتيجية يجب أف تتمتع 
 :( يوضح ىذه االستراتيجيات5، والشكؿ)األنشطة والمبادرات التي تعزز سمعتيا في السوؽ
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 اإلجتماعية( يوضح استراتيجيات المسؤولية 5شكل )

Source:Schermerhorn R.John, "Management",6" Ed.,John Wily&Sons, 
Inc.,2001,128. 

في االساس عمى مدى قناعة ادارة  اتباع أي مف ىذه االستراتيجيات يعتمدف أ يرى الباحث       
بالدور الممقى عمى عاتقيا تجاه المجتمع عمى اف ينعكس ذلؾ الدور عمى  قتصاديةاالالوحدة 

اتيا والمسؤولية ف يكوف ىناؾ تكامؿ بيف استراتيجيأجميع االنشطة والقرارات التي تؤدييا عمى 
 مى عاتقيا. ع الممقاة اإلجتماعية

 بين التأييد والمعارضة جتماعيةاالثالثًا: اتجاىات المسؤولية 

يجد أف ىناؾ مواقؼ  جتماعيةاالف األدب اإلداري الذي يتعامؿ مع موضوع المسؤولية إ       
، في حيف أف ىناؾ مف يعارضوف ىذا أف تتبنى أدواًرا اجتماعية أكثر لصالح المنظمة يمكف

، و لكبل االتجاىيف عممية وعقبلنية )الغالبي و منظمات األعماؿ الحرةيديد بوجود النيج لمت
 (.69: 0228العامري ، 

Pride ,2000:49  (Robbins & De Cenzo,1998:41 ));ويقدـ كؿ مف )      
 ، وكاالتي:ررات التي جاءت في كبل االتجاىيفالمب

 اإلجتماعيةاالتجاه المؤيد لممسؤولية  -اواًل:

محاربة المتطلبات  -

 اإلجتماعٌة

تتبنى المسؤولٌة  -

 االقتصادٌة

االلتزام بالحد االدنى من  -

 المتطلبات القانونٌة

تتبنى المسؤولٌة  -

 اإلقتصادٌةوالقانونٌة

االلتزام بالحد االدنى من  -

 المتطلبات االخالقٌة

تتبنى المسؤولٌة  -

 اإلقتصادٌةوالقانونٌة واالخالقٌة

 تتولى القٌادة فً المبادرات اإلجتماعٌة -

تتبنى المسؤولٌة اإلقتصادٌةوالقانونٌة  -

 واالخالقٌة واالنسانٌة
 استراتٌجٌة مبادرة

جٌة تكٌفٌةاستراتٌ

استراتٌجٌة دفاعٌة

استراتٌجٌة معرقلة االلتزام اتجاه المسؤولٌة اإلجتماعٌة
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اآلراء التي ، وىي مسعلة تـ حميا في يف أىداؼ المنظمة ومصالح المجتمعتعارض بىناؾ       
 إذ، جتمع كإطار عاـ تعمؿ فيو المنظمة، مف خبلؿ إعطاء األولوية لممجاءت في ىذا االتجاه

ت اآلف ليست كيانات اقتصادية يرى مؤيدو ىذا المنظور أف العديد مف منظمات األعماؿ أصبح
، مثؿ تكافؤ الفرص ، جتماعيةاالمى الجوانب السياسية و ا لو تعثير كبير ع، ولكف كثير منيفقط

يا كمؤسسات ، فإف النظر إليدة المنافسة في الصناعات الحيوية، وبالتاليوحماية البيئة ، وزيا
االتجاه  يعتمد مؤيدو ىذا، و الواقع  في عالـ األعماؿ المعاص ، و تجاىؿاقتصادية فقط ىو رؤية

 ( (Lewis et al,2004:82 ، مف بينيا:المبرراتعمى مجموعة مف 

يتوقع الجميور دورًا رئيسًيا لمنظمات األعماؿ في تحقيؽ أىدافيا مف خبلؿ العديد مف  -1
، ذلؾ ألف منظمات األعماؿ تعد جزء ي ال تقتصر عمى الجانب االقتصاديالمجاالت الت

 ال يتجزأ مف المجتمع الذي يعيشوف فيو.
 إذ،ؿ تبني المنظمة دور اجتماعي أكبرعمى المدى الطويؿ مف خبل يمكف أف تزداد األرباح -0

يعد رضا المجتمع وتوطيد التعاوف والتفاىـ والثقة بو بمثابة مدخبلت ميمة لتحقيؽ عائد 
كبير في المستقبؿ ، وعمى الرغـ مف الدور االجتماعي المكمؼ اليوـ اال أنو يشكؿ استثمارًا 

 ىاما في مستقبؿ المنظمة.
، ألف الدور االجتماعي يمثؿ حالة يكوف لمنظمة األعماؿ دور اجتماعيوري أف مف الضر  -0

تجاه النقد الموجو لمشركات فيما يتعمؽ باىتماميا بزيادة األرباح والتوسع  توازفمعقولة مف ال
 في االستثمار عمى حساب المتطمبات األساسية لممجتمع.

ورة أفضؿ مع الجميور ، وىو ما تكتسب المنظمة التي ليا دور اجتماعي ونشاط ثقافي ص -4
، فإف تبني ىكذا دور سوؼ يعزز مف الميزة في المستقبؿ عمى زيادة المبيعات ينعكس

 ، والتي تتمثؿ في السمعة والشيرة.التي تسعى المنظمات إلى تحقيقيا التنافسية الجديدة
قيد ، حيث ترتبط ظروؼ التنمية الصناعية وتعف أف تحقؽ حياة أفضؿ لممجتمع ككؿيمك -5

األعماؿ باآلثار الجانبية التي ال يمكف لمحكومة تحمميا بمفردىا بسبب محدودية القدرات 
والموارد ، وبالتالي تصبح ضرورية لممنظمات لممساىمة في تخصيص جزء مف عوائدىا 
لمواجية وتقميؿ اآلثار السمبية عمى المجتمع مف خبلؿ مبادراتيا لبناء جسور الثقة والتعاوف 

 والمجتمع.مع الدولة 
لؤلعماؿ التجارية  اإلجتماعية، ألف المبادرات تدخؿ الدولة في الشؤوف التجارية الحد مف -6

 التي تواجييا الحكومة . كبلتتخفؼ مف المش

تعزيز وضع المنظمة وزيادة المبيعات الخاصة بيا )أصحاب المصالح( عندما تساىـ  -7
التالي فإف العائد المستقبمي ليذه ، وبا في إحياء الحالة العامة لمدولةالمنظمة اجتماعيً 
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 اإلجتماعية، عميو فعف لفمسفة المسؤولية سالمساىمة يكوف لو تعثير جيد عمى أرواح النا
والمبادرات الطوعية دوًرا كبيًرا في حؿ مشكمة الصراع بيف مصالح المالكيف ومصالح 

 األطراؼ األخرى.
، كما ىو الحاؿ إنجازات اجتماعية ميمةتؤدي ممكية المنظمات، خاصة الكبيرة منيا، إلى  -8

وعي االجتماعي والثقافي، والتشجيع عمى نشر في الجامعات التي تساىـ في نشر وزيادة ال
، ودعـ الشركات الصغيرة مف خبلؿ توفير التدريب االستشارات الفنية التي تعزز المغات

 التوازف االجتماعي ليا.
 جتماعيةاالاالتجاه المعارض لممسؤولية  -ثانيًا:
د ، فاألفراأخبلقيةيشير مؤيدو ىذا المنظور إلى أف الشركات ال يمكف أف تكوف ليا وكاالت       

، فإف ىذا وجيو مواردىـ نحو المصمحة العامة، إذا اختاروا تىـ الوحيديف الذيف يكونوف كذلؾ
الغرض المعمف ، ، إما إذا قاموا بتوجيو موارد الشركة لنفس السموؾ يكوف مناسب ومفيد لممجتمع

، وبالتالي يعتمدوف عمى مجموعة مف المبررات ، بما في نتيكوف االلتزامات تجاه المالكيففإنيـ ي
 ((Lewis et al,2004:82 ذلؾ: 

ف المنظمات تتبنى دوًرا اجتماعًيا أكبر يؤدي إلى خرؽ القادة لمبدأ زيادة األرباح إلى الحد إ -1
، ال سيما أف جوىر وجود ىذه المنظمات ىو ، وىو اساس وجود منظمات األعماؿاألقصى

ة ، ومف ثـ اكتساب عوائد عاليبعسعار معقولة توفير السمع والخدمات عالية الجودة و
ألنيا  ، وىذا ىو بالقدر نفسو يعني مسؤولية المنظماتوتوظيفيا في االستثمار والتوسع

، مما يؤدي دفوعاتياستوظؼ المزيد مف العامميف، ودفع الضرائب لمدولة، وتحسيف ميزاف م
 إلى عوائد إيجابية لممجتمع بعشكاؿ متعددة.

التي تؤدي إلى اختفاء  جتماعيةاالمطالبة المجتمع والدولة بتحديد المنظمات ذات األىداؼ  -2
، ثـ عجزىا عف زيادة اإلنتاجية العالية واالستثمار في األساسية لممنظمة قتصاديةاالداؼ األى
، والتي بدورىا تنعكس عمى األداء االقتصادي منتجات جديدةحث والتطوير وتقديـ الب

 .اإلجتماعية، وبالتالي تراجع مبادراتيا ماتالضعيؼ ليذه المنظ
  ، فالمنظمةجتماعيةاالتتحمؿ منظمات األعماؿ تكاليؼ عالية جراء نتيجة لزيادة األنشطة  -3

، ومف ثـ تتجاوز قدرتيامؿ أعباء اجتماعية ، ال يمكنيا تحبغض النظر عف امتبلكيا لمموارد
 يمكف أف تتعرض لممخاطر.

الموارد التي تمتمكيا  فضبًل عف، افية تعزز مف نفوذىا وقدراتياتتمتع المنظمات بسمطة إض -4
 ، فإف تعزيزىا بالتعثير االجتماعي سيجعميا قوة عظيمة ومسيطرة في المجتمع.المنظمة
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نيا مف تعزيز الدور االجتماعي بشكؿ تفتقر منظمات األعماؿ إلى الميارات الكافية التي تمك -5
التي تعتمد ىذا الدور ، ومف ثـ تكرس  جتماعيةاالصحيح ، باإلضافة الى وجود المنظمات 

 ، وتحفيز االقتصاد.ماؿ جيودىا نحو األداء االقتصادي، وتشجيع المنافسةمنظمات األع
، بسبب عدـ جتماعيةاالية المتعمقة باألنشطة وجود صعوبة في المساءلة المحاسبية والقانون -6

 وجود معايير مطورة لقياس األداء االجتماعي.
غياب ىيئة عميا رسمية مف الجميور يمكنيا مف مراقبة مدى اإلنجاز االجتماعي الذي تحقؽ  -7

يؤدي إلى التقميؿ مف حؽ  ، وىذاؽ مف مدى اإلنجاز الذي تـ تحقيقو، مما يعقد مسعلة التحق
 ر اجتماعي.، عمى الرغـ مف تبنييا دو المنظمة

يدعـ  ، أحدىمااتجاىيف أساسييف جتماعيةااللية مما سبؽ أف لممسؤو  الباحث يستخمص       
، ويستند إلى مقترحات فكرية معاصرة تؤكد عمى ضرورة قياـ المنظمة جتماعيةاالتبني المسؤولية 

السريعة في بيئة لتغيرات باعتماد اتجاىات اجتماعية متوافقة مع متطمبات المجتمع الذي أحدثتو ا
لممنظمة الممثمة بجني  قتصاديةاال، وتحقيؽ التوازف بيف تمؾ المتطمبات واألىداؼ األعماؿ

والذي يدعـ (Friedman) قدميااألرباح ، واالتجاه الثاني الذي يعتمد عمى األفكار التقميدية التي 
، وتجنب تحمؿ أي رباحتبناىا المنظمة ىي تحقيؽ األفكرة أف المسؤولية الوحيدة التي يجب أف ت

مسؤولية أخرى ألنؾ ذلؾ يمثؿ عبء عمى المنظمة وأنيا تتحرؾ بعيدًا عف الطريؽ الصحيح في 
 تحقيؽ األىداؼ االقتصادية.

مف المثير لبلىتماـ أف نذكر أف ىناؾ عالمًا اقتصادًيا آخر فاز بجائزة نوبؿ ىو        
(Samuelson الذي قدـ مقترحات فكرية بشعف المسؤولية )في تناقض مع ما قدمو  جتماعيةاال
(Friedmanوىو انو ينبغي اف يكوف لممنظمة التزاـ كامؿ تجاه المجتمع )( Robbins , 1999 

: 145).  
يتفؽ الباحث مع االتجاه األوؿ ألف األفكار الواردة فيو تتوافؽ مع حقيقة أف المنظمة ىي       
، وال يقتصر وجودىا عمى كونيا أداة لتوليد ثؿ جزًءا مف المجتمع وتتفاعؿ معواجتماعية تموحدة 

، والعمؿ عمى ورىا في رفع مستوى معيشة المجتمع، لكنو يجسد دـ ثروة المالكيفاألمواؿ وتعظي
توفير كؿ ما مف شعنو تحقيؽ الرخاء واالزدىار في المجتمع، وتجنب ما يسبب الضرر حتى لو 

( يوضح ترجيح التوجو نحو المسؤولية  6ى حساب تحقيؽ عوائد اقتصادية، والشكؿ ) كاف عم
 .اإلجتماعية
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 اإلجتماعية( ترجيح اتجاىات المسؤولية 6شكل )
Source :Lewis, P.S., Goodman, S.H. and Fandt, P.M.(2004), 
Management: Challenges for Tomorrow's Leaders, Thomson South-
Western, Canada.                                                                       

 The Business )فضمت الكفة األولى عمى الثانية ألف الكفة الثانية تستند إلى افتراض       
of Business is Business) ، ،لف وىذا يعني أنو بدوف ضغوط القانوف العمؿ ىو العمؿ ،

، الذي يعد ، عمى عكس االتجاه األوؿجتماعيةاالأت إجراءات المسؤولية تكوف المنظمة قد بد
 .جتماعيةاالاستباقي لمعمؿ التطوعي والرضا لتحمؿ المسؤولية 

 وانشطتيا جتماعيةاالرابعًا: مجاالت المسؤولية 
 اإلجتماعيةإلى أف المسؤولية (  Andriof  &McIntosh، 16-2001,15)يشير        

ولكف يمكف ، لشركة، أو دراسة أخبلقيات العمؿلمشركة ليست مجرد مؤسسة خيرية تقدميا ا
يا تعثير عمى كؿ ، ولعماؿ باإلضافة إلى توليد األمواؿوصفيا أيًضا بعنيا رؤية يمتمكيا قادة األ

إلى أربعة ، ويمكف تقسيميا عمى المناطؽ داخؿ الشركة وخارجيا، فيي تؤثر ما تفعمو الشركة
 -االتي: ، والسوؽ ،وكما موضحة في الشكؿمجاالت متميزة: البيئة، ومكاف العمؿ، والمجتمع

 
 
 
 

 

 االتجاه االول

 مسؤولٌة طوعٌة

 مسؤولٌة اخالقٌة

 مسؤولٌة قانونٌة

 مسؤولٌة اقتصادٌة
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 اإلجتماعية( مجاالت المسؤولية 7شكل)

Source: Andriof, J. and McIntosh, M.(2001), Perspectives on Corporate 
Citizenship, Greenleaf Publishing, Sheffield,pp 15-16                          

، وتطور عمؿ معيا، وتفي الشكؿ ىي ما تركز عميو الشركةاف المجاالت الموضحة  إذ      
قميدية ال تستسمـ لؤلساليب الت جتماعيةاالبرامجيا الخاصة. والشركات التي تيتـ بالمسؤولية 

ز عمى العامميف ، والتركياألرباحاىتماميا يتمثؿ في تحقيؽ ، ولكف لممارسة األعماؿ التجارية
أف العامميف منتجيف لمغاية  جتماعيةاال، وتعتقد األطراؼ التي تتبنى المسؤولية والبيئة والمجتمع

، ظروؼ العمؿ الجيد. مف ناحية أخرى، ويعمموف في ظؿ إذا كانوا يحصموف عمى أجور عادلة
، ع  يتميز بتقميَؿ معدؿ الجريمةَ تميعتقدوف أف المنظمة ستنجح عمى المدى البعيد إذا كاف المج

والمنظمات التي تعخذ بعيف االعتبار ة وتوافر البنية التحتية المتقدمة مثؿ التعميـ والرعاية الصحي
، أو مف شركات أخرى ى درجة مف الوالء مف قبؿ الزبائفمشاكؿ في عممياتيـ حيث ستحصؿ عم

(2008:7-8، Rahmani&Nilsson  . ) 

العديد مف التصنيفات ، وىي  ، فيي مقسمة إلى جتماعيةاالألنشطة المسؤولية  أما بالنسبة      
، ويمكف  جتماعيةاالواسًعا لمطرؽ المختمفة التي تمارس بيا المنظمات المسؤولية  اً وصف دتع

ماد واحد أو أكثر مف ىذه األنشطة، ثـ العمؿ عمى االستثمار فييا، سواء )الماؿ، لممنظمات اعت
  (Sen & Bhattacharya, 2004: 9-24)السمع(. واألنواع المختمفة لؤلنشطة ىي، أو الوقت

الحاؿ في مجاالت ، كما ىو ظمة البرامج المختمفة في مجتمعياتدعـ المندعم المجتمع:  -1
 ، وبناء المساكف.الفنوف، والصحة، والتعميـ

 : تدعـ المنظمة باستمرار التنويع  في الجنس والعرؽ واألسرة.التنوع -2
تعمؿ المنظمة عمى دعـ القضايا المتعمقة بالسبلمة واألمف الوظيفي العامل:  دعم -3

 ومشاركة األرباح والعبلقات مع النقابات واالتحادات واحتواء العامميف.

المسؤولٌة 

 اإلجتماعٌة

 للمنظمة
موقع 

 العمل

 البٌئة

 

 المجتمع

 

 السوق
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تستخدـ المنظمة منتجات صديقة لمبيئة مثؿ األوزوف الذي يستنفد المواد  البيئة: -4
 ، ونظاـ اعادة االنتاج.مكافحة التموثمتطورة لمنفايات و  الكيميائية ، وامتبلؾ إدارة

تعمؿ المنظمة عمى ضماف حظر العمميات في البمداف التي  العمميات غير المحمية: -5
تنتيؾ فييا حقوؽ اإلنساف والممارسات غير المرغوب فييا في العمؿ وأماكف العمؿ 

 الشاقة.
تقديـ إبداعات تعتمد المنظمة عمى إنتاج منتجات آمنة وتعمؿ باستمرار عمى : المنتج -6

 جديدة عمى كؿ ما يتعمؽ بالمنتج

، وصنفوا مجاالت ى مماثمة( مجاالت أخر Johnson et al،2005:193وقدـ )       
بغي أف ، مف خبلؿ تقديـ قائمة مرجعية تتضمف ما ينإلى داخمية وخارجية اإلجتماعيةة المسؤولي

أنشطة الشركة مثؿ  فيالتي تؤثر المجاالت الداخمية  ، بما في ذلؾتكوف المنظمات مسؤولة عنو
. أما بالنسبة لممجاالت كرفاىية العامؿ وظروؼ العمؿ وتصميـ الوظائؼ والممكية الفكرية

، فقد شممت القضايا البيئية والمنتجات واألسواؽ والتسويؽ والمورديف والعمالة والنشاط الخارجية
 االجتماعي وحقوؽ اإلنساف.

( الذيف يتفقوف مع التصنيفيف Kok et al،597-2001:585)منيـ ؾ عدد مف الكتابىنا      
، لكنيـ وفروا إطاًرا ذا نطاؽ أوسع ، كما ىو جتماعيةاالالسابقيف لؤلنشطة ومجاالت المسؤولية 

 .(11)موضح في الجدوؿ
 جتماعيةاالمجاالت وأنشطة المسؤولية يوضح (44جدول)

 المجاالت واالنشطة المسؤولية 
ئة 

يـــــــ
الب

ــــة
ــــــــ

جيـــــ
خار

ال
 

 والفرص جتماعيةاالالمسؤولية 
 الجديدة

، والعمؿ عمى تقميميا قدر  اإلجتماعيةالمساىمة في حؿ المشاكؿ 
 اإلمكاف.

 عبلقات المجتمع

ة ، والحكومة الدعـ واالنفتاح لؤلشخاص في جميع أنحاء المنظم
 ومجموعات، المحمية أو الوطنية، ومجموعات أصحاب المصالح

، ومؤسسات الرعاية العمؿ، وأماكف العبادة، والمؤسسات التعميمية
 الصحية.

ح تجاه المستيمؾ، والوعي بحقوقو، والسبلمة، وحرية نفتامدى اإل عبلقات المستيمؾ
 ، والمعمومات واالستماع.االختيار

، مدى االنفتاح تجاه المورديف، والوعي بحقوقيـ، والمعمومات عبلقات المجيز
 والمشاركة في التصميـ.
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البيئة الطبيعية )كالتموث 
 والتعبئة( وأجياؿ المستقبؿ.

، والبحث في التكنولوجيا الحالية طمبات القانونيةتنفيذ المت
، والقضايا البيئية المرتبطة بالتعبئة والمستقبمية، والتطورات البيئية

 )إعادة التدوير( واحتراـ احتياجات األجياؿ المقبمة.

ألنشطة المنظمة  جتماعيةاالمدَى االنفتاح المرتبط بالتعثيراًت  عبلقات أصحاب المصالح
 )خاصة المرتبطة بقرارات االستثمار(.

 مدى تقدير التوقعات واالحتياجات والقيـ والمعايير في المجتمع. العبلقات الصناعية

ــــة
يـــــــ

اخم
 الد

ــئة
بيـــــ

ال
 

 والصحة والراحة والثقافة والييكؿ.السبلمة  البيئة المادية

ختيار والعمؿ بدواـ جزئي المتعمقة بالتقاعد والترقية واإل القضايا ظروؼ العمؿ
 والعمؿ في اإلجازات والجوانب الطبية.

 االىتماـ باألقميات والثقافات المتعددة والتنويع. األقميات والتنويع
 والتمكيف.االحتواء  الييكؿ التنظيمي ونمط اإلدارة

 تصاؿ والشفافيةاإل

ة و استخداـ تكنولوجيا المعمومات، مراجعة اتصاالت نازلة وصاعد
 ، والدقة.تدفؽ المعمومات، والصمة، والتوقيتات

ـ تكنولوجيا المعمومات، االتصاالت الصاعدة والنازلة و استخدا
 ، والدقة.مراجعة تدفؽ المعمومات

 التعميـ والتدريب
والمياراَت الحالية والمستقبمية،  ، المعرفةَ يفحتياجات الموظفإ

، ضماَف جودة ، التطوير الشخصيمراجعة ميزانية التدريب
 ، تقييـ نتائج التدريب.العمميات التدريبية

جياً 
خار

ًا و
خمي

دا
 

 ىتماـ باألخبلؽاإل

االىتماـ باالتصاؿ والتدريب والجوانب المتعمقة بالعمؿ: إشراؾ 
، ت ومبادئ السموؾ والقيـ واألخبلؽالمدوناالعامميف في إعداد 

، وتحفيز نبوتحديد المسار الذي يتبعو العامؿ تجاه ىذه الجوا
 المناقشات األخبلقية مع جميع األطراؼ.

Source: Kok, P., Wiele, T. McCenna, R. and Brown, A.(2001), A 
Corporate Social Responsibility Audit Within a Quality Management 
Framework, Journal of Business Ethics, Vol.31, PP.285-297.              

مف الواضح أف ىذا اإلطار يمكف استخدامو كجزء مف عممية تخطيط المسؤولية        
، وىذا عة الممارسات الداخمية والخارجيةعمى المستوى االستراتيجي والتشغيمي لمراج جتماعيةاال

التطبيقية في المستويات  جتماعيةاإلاإلطار ىو وسيمة لتحديد نقاط القوة والضعؼ في المسؤولية 
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، وكذلؾ توفير عالية المستوى جتماعيةاالسؤولية ، ويسمح بإعداد وتطوير خطة المواالستراتيجية
 البيانات األساسية لمقياس والتنفيذ في المنظمة.

 اإلجتماعيةنموذجًا لمجاالت المسؤولية  Skinner & Ivancevich)، 1992:95ويقدـ )      
، تـ ف يقوموف باالستثمار في المنظماتالتي  تتضمف المستيمكيف والعامميف والبيئة وأولئؾ الذي

، و حاجة الشركات إلى الناس لتعثير األعماؿ في المجتمعإطبلؽ ىذا النموذج مف مبدأ اىتماـ 
، وىذا يعني أف معظـ المديريف ينظروف إلى لتحقيؽ أرباحكثر مف مجرد محاولة القياـ بع

، بما تثير الكثير مف األسئمة لممنظمات، وىي بذلؾ لعمؿعمى أنيا التزاـ با جتماعيةاالالمسؤولية 
 في ذلؾ:

 المنظمة مسؤولة أماـ مف ؟  -1
 ؟إلى أي مدى يجب أف تعمؿ المنظمة عمى إرضاء الزبائف وتحقيؽ األىداؼ التنظيمية -0
 ىؿ تؤثر القرارات عمى جزء مف المجتمع لـ يؤخذ في االعتبار؟ -0

عميو فإف منظمات األعماؿ ليا تعثير في المجاالت األربعة المذكورة أعبله وكما موضح في 
 الشكؿ األتي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جتماعيةاالتأثيرات مجاالت المسؤولية  (8شكل)

Source : Skinner, S.J. and Ivancevich, J.M. (1992), Business For the 
21 Century, Irwin, Boston,P.95.                                                    
        

 نشاطات االعمال

 المستيمكون
 

 المستثمرون العاممون

 البيئة



 
 

61 
 

 جتماعيةاالخامسُا: معوقات تطبيق المسؤولية 
التي  جتماعيةاالالمعوقات بعنيا "جميع العوائؽ الشخصية والمالية واإلدارية والتقنية و تعرؼ       

، ويقصد بيا تمؾ الصعوبات التي تواجييا دير في تنفيذ خطط عممو اإلدارية"تعيؽ عمؿ الم
تجاه العوامؿ المتعمقة  جتماعيةاالالمنظمات وتؤثر في قدرتيا عمى االضطبلع بمسؤوليتيا 

(، ويمكف تقسيـ المعوقات الى ثبلثة 71: 1997محيطة في المجتمع ) المغيدي،باألبعاد ال
 (5: ۸۰۰۲اقساـ: )المغربؿ، فؤاد، 

 المعوقات اإلدارية -4
، والقدرة عمى تنفيَذ المشاريع جتماعيةاالإف نجاح العممية اإلدارية في الييئات والمؤسسات      

ووفًقا لمتطمبات المستفيديف ضمف الميزانية المعتمدة والبرامج وتقديـ الخدمات بميارة ودقة عالية 
، ويرتبط ىذا التطبيؽ بقدرة ىذه المنظمات ت التقييـ لموصوؿ إلى أفضؿ تطبيؽمع مراقبة عمميا

عمى ، إذا كانت ىذه المنظمات قادرة مب عميياعمى التغمب عمى الصعوبات التي تواجييا والتغ
مات إلى ىذه المنظمات مف البقاء والثبات في تقديـ الخد ، فستتمكفمقاومة العقبات التي تواجييا
 ، ومف بيف ىذه العقبات نذكر منيا االتي.المجتمع الذي يعيشوف فيو

 ضعؼ التوجو اإلعبلمي وغياب قسـ اإلعبلـ والعبلقات في بعض المنظمات. - أ
لمسؤولية عدـ وجود دورات تعريفية لرؤساء األقساـ والتشكيبلت اإلدارية فما يتعمؽ بمفيـو ا - ب

 .جتماعيةاال
وعدـ مشاركة اإلدارة العميا مع      اإلجتماعيةعدـ الشعور بعىمية العمؿ ببرامج المسؤولية  -ج 

 .جتماعيةاالاإلدارات األخرى وعممية صنع القرار المتعمقة بالمسؤولية 
  المعوقات القانونية -۲ 
قانوني عمى عدـ وجود تشريعات لتزاـ ببعض األنشطة والممارسات التي ورد فييا نص اإل  - أ

 في المنظمة. جتماعيةاالوقوانيف تنظـ السياسة األخبلقية و 
لتزاـ بالقوانيف فييا قواعد السموؾ، والفشؿ في اإل، والتي يحدد عدـ وجود قواعد أخبلقية - ب

   .عموؿ بياموالموائح ال
 المعوقات المالية -3

الحالي تختمؼ عف أىدافيا التقميدية ،وذلؾ  يمكف القوؿ عمى أف أىداؼ المنظمة في الوقت      
 أصبح ىذا اليدؼ إذ، ؿ عمى أكبر قدر ممكف مف العائداتفي سعييا لتحقيؽ أىدافيا لمحصو 

، ولكف مف الممكف تضميف ىذا اليدؼ مع األىداؼ المعمنة غير مقبوؿ مف قبؿ معظـ المنظمات
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حساب عوامؿ  األقصى وعمى لممنظمة وىي إمكانية الحصوؿ عمى أرباح معقولة وليس الحد
 ، ال تزاؿ ىناؾ بعض العقبات ، مثؿ:متعددة داخؿ المجتمع، ومع ذلؾ

يؤدي إلى انخفاض في أرباح المنظمة  جتماعيةاالاالعتقاد الخاطئ بعف االىتماـ بالمسؤولية  -أ
وضعفيا في المنافسة الدولية وضعؼ الدعـ المالي الذي يحوؿ دوف المساىمة في أنشطة 

 وعدـ التوافؽ بيف العمؿ المريح وعمؿ المنظمة المتعاونة اجتماعيا. اإلجتماعيةلية المسؤو 
( وجدت أف العقبات Balasubramanian et al،. 2005: 79-92في دراسة استقصائية )

 -تشمؿ ما يعتي: جتماعيةاالالتي تحوؿ دوف تنفيذ المسؤولية 
 األخبلقية السيئة.ممارسات المنافسة التجارية واتخاذ القرارات  -1
 داري الركود في التنظيـ.الفساد اإل -0
 الَسياسػة العامػة المشوشة والبيروقراطية المفرطَة. -0
 لتزاـ واإلدارة التنفيذية غير المينية.الضعؼ في اإل -4
 لمشركات. اإلجتماعيةتقييـ غير كاِؼ لممبادرات التي تيدؼ إلى المسؤولية  -5
 جتماعيةاالىناؾ بعض المعوقات التي تعيؽ تطبيؽ المسؤولية أف  (455: ۸۰۲4)القرني، ويرى

  -:يعتيفي منظمات األعماؿ ، وأىميا ما 
 المعوقات التنظيمية والتشريعية: -1

 اإلجتماعيةغياب ىيئة حكومية إشراقية تقوـ  باألشراؼ عمى تنظيـ عمؿ المسؤولية  -أ
 وتضع الموائح والقوانيف البلزمة لذلؾ.

عدـ وجود عقوبات قانونية لمشركات التي تمتنع عف الكشؼ عف المسؤولية  -ب
 .جتماعيةاال
 .جتماعيةاالاالنظمة ال تتطمب مف الشركات الكشؼ عف معمومات المسؤولية  -ج         
يعد جيد ضائع  إذ .جتماعيةاالعدـ وجود التخطيط االستراتيجي ألعماؿ المسؤولية  -د

 ي وليس لو خطة أو أىداؼ واضحة.المتبلؾ أي شكؿ تنظيم
 المعوقات العممية والمينية: 2    

، والمعرفة اإلجتماعيةؽ المسؤولية عدـ وجود برامج تعميمية كافية في مجاؿ تطبي -أ
 .جتماعيةاالوضعؼ  االستشارات المتخصصة التي تعزز مف ممارسة المسؤولية 
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وعدـ وجود المعايير واإلرشادات  ، اإلجتماعيةىمية تنفيذ المسؤولية ضعؼ الوعي بع -ب
 ألنشطة الشركات. جتماعيةاالثار البلزمة لقياس وعرض اآل

 جتماعيةاالالمعوقات الثقافية و  -3
لمشركات القائمة عمى  اإلجتماعيةنقص وسائؿ اإلعبلـ في نشر ثقافة المسؤولية  - أ

 التضامف.
. جتماعيةاالعدـ اىتماـ أصحاب المصالح في الشركات بالمعمومات ذات الطبيعة  - ب

 لمعظـ صناع القرار في المؤسسات. جتماعيةاالوغياب ثقافة المسؤولية 
 غياب الدعـ الكافي لروح العمؿ الجماعي والتطوعي لدى موظفي الشركات. -ج

عددًا مف المعوقات لعؿ اىميا  جتماعيةاالويستنتج الباحث مما سبؽ أف لممسؤولية       
وعمى المنظمة تفادي ىذه المعوقات مف خبلؿ اقامة دورات المعوقات االدارية والقانونية والمالية 

وكذلؾ اتباع القوانيف والتشريعات  جتماعيةاالتعريفية لرؤساء االقساـ في المنظمة عف المسؤولية 
مى العوائد المالية المعقولة التي ترضي جميع التي ينبغي عمى العامميف اتباعيا واخيرا الحصوؿ ع

 طراؼ في المنظمة. األ
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 التسويق الخفي والعالقة بين متغيرات الدراسة /الفصل الثالث
 التسويق الخفي /المبحث االول

مفيوم التسويق الخفي -اواًل:  
الى كمية كبيرة مف االتصاالت التسويقية  يتعرض المستيمكوففي القرف الحادي والعشريف        
، مما أدى إلى ازدراء متزايد  ليـ ومحاولة العديد منيـ ائؿ اإلعبلنية بطريقة غير مسبوقةوالرس

 في، مما أثر سمًبا التصاالت التسويقية مف أي المصدرلتجنب االستماع إلى الرسائؿ اإلعبلنية وا
ة بكفاءة ، لذلؾ تسعى المنظمات المعاصرة إلى قدرة الشركات عمى إيصاؿ رسائميا اإلعبلني

الوصوؿ إلى المستيمكيف مف خبلؿ تضخيـ صورىا ومنتجاتيا في ذىف الزبوف باستخداـ 
ممارسات تسويقية غير تقميدية ورسائؿ ذكية ومسمية في الوقت نفسو لمتغمب عمى إحجاـ الزبائف 

قامت العديد مف الشركات الرائدة بالبحث المنتظـ عف  إذلرسائؿ اإلعبلنية التقميدية ، مف متابعة ا
 .اختراؽ الحصوف الدفاعية لمزبائف األفكار المبتكرة القادرة عمى

تتجنب  أيًضا بالتسويؽ الشبحي والذي يشبو بالطائرة الشبح التي التسويؽ الخفييطمؽ عمى و 
وانتشار التسويؽ الخفي  ، وىناؾ عدة عوامؿ ساىمت في زيادة شعبيةالرادارات الكتشاؼ حركتيا

 (Weilbacher ,2001:18  ) ، ومف بيف اىما:
، إذ أف بعض الدراسات اإلعبلف بشكؿ عاـ وانخفاض تعثيرهزيادة انتقادات صناعة  -1

 أشارت إلى أف فترة اإلعبلف القصيرة ليست كافية إلحداث التعثير المتوقع في السموؾ.
ت مختمفة في االحتياجات إلى مجموعاصعوبة تتبع الجميور المستيدؼ نتيجة تقسيمو  -0

، والتي تحتاج إلى طرؽ ترويجية فة، وفًقا لمخصائص الديموغرافية المعرو والرغبات
 مختمفة مناسبة لتمؾ الخصائص.

التطور التكنولوجي الكبير الذي يشيده العصر الحالي وانتشار العديد مف األجيزة  -0
و المستخدمة في إيصاؿ الرسائؿ والمعدات التي حمت محؿ أجيزة التمفزيوف والرادي
، إذ ال يمكف التواصؿ مع لي معيـاإلعبلنية ، فضبًل عف  تراجع تفاعؿ الجميور الحا

، وىو ما اسيـ في ظيور ؿ ىذه األجيزة والمعدات القديمةالجميور المستيدؼ مف خبل
وقت ولوجية المستيمؾ في الالحاجة إلى اعتماد أساليب ترويجية مختمفة متوافقة مع سيك

، والذي يمثؿ الكبرى ضالتيا إلى التسويؽ الخفي، وقد وجدت الشركات الدولية الحالي
 بداية جديدة إلحياء النشاط الترويجي وفؽ منظور حديث.

، الذي يركز محتواه عمى (Stealth Marketingفظير بعد ذلؾ ما يسمى التسويؽ الخفي ) 
 .Kaikati) (2004:44,كيفية الوصوؿ إلى الزبوف وبطرؽ غير متوقعة
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، وذىبت جميع ىذا المفيوـ ماىية، كانت ىناؾ العديد مف اآلراء التي واجيت وفًقا لما تقدـ      

، ع إلى المطمؽ الفكري ليذه اآلراء، وىذا يرجانبيف مختمفيف مف العرض واألبعاداآلراء نحو ج
 . http : / / dictionary) ، وطبقًا لموقعلطبيعة المختمفة لمميداف المبحوثوكذلؾ ا

cambridge . org ) وفي معظـ مستيدؼالتسويؽ الخفي ىو "طريقة إعبلنية لمجميور الفإف ،
 الحاالت ال يدرؾ الجميور أنيـ يتعرضوف لحممة إعبلنية."

( التسويؽ الخفي عمى أنو "وسيمة http: // lexicon. Ft. Com، يعرؼ )تجاهضمف نفس اإل
أف الشركة تحاوؿ دفعيـ لشراء لئلعبلف عف منتجات الشركة دوف إدراؾ الجميور المستيدؼ 

 منتجاتيا".
وفًقا لمرؤى السابقة ووفًقا لوجية نظر بحثية ، يمكف القوؿ أف التسويؽ الخفي في إطاره       

ير متعارؼ عمييا مف قبؿ الزبائف بيدؼ العاـ يمثؿ طريقة ترويجية معاصرة تستخدـ طرًقا غ
د مفيدة في إقناع كسر الجمود وعدـ االقتناع بفائدتو مف الطرؽ الترويجية التقميدية التي لـ تع

 ، وىو أمر يتفؽ عميو غالبية المفكريف والباحثيف حوؿ قضية التسويؽ .وتحفيز الزبائف
 الباحثين التسويق الخفي من وجية نظر عدد منمفيوم يوضح  (42جدول)

 التعريف والصفحة والسنةالكاتب  ت

1 (Abraham,2002:333) 
الطريقة التي يمكف مف خبلليا زيادة الحصة السوقية 
والتفوؽ عمى المنافسيف قبؿ أف يدركوا الطريقة التي 

 حدث بيا ذلؾ.

0 Stenberg ,2005:33)  &(Pracic 
(Goldman,2005:11) 

خداع الزبوف  طريقة تسويقية غير عادلة تسعى إلى
مف خبلؿ اعتماد أساليب غير تقميدية تخترؽ 

 خصوصية الزبوف في محاولة لخمؽ الطمب.

0 ( 2006:89،(Goodman 

مجموعة مف ممارسات التسويؽ الحديثة التي تيدؼ 
إلى وضع تصورات حوؿ كيفية استخداـ وسائط 
جديدة مع القدرة عمى البحث عف طرؽ تسيـ في 

الوصوؿ السريع إلى  تجنب بعض العقبات بغرض
 الزبائف.

4 ( 2007:12،(Goodman 
يعد التسويؽ الذي ييدؼ إلى الخداع الضمني مف 
أجؿ مواجية العوامؿ الخارجية السمبية بعيدا عف 
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قوانيف اإلفصاح والشفافية التي تـ وضعيا لتنظيـ 
 التجارة الخارجية.

5 (Gensicke,2008:44) 

ترويجية جديدة التسويؽ الذي يعتمد عمى طريقة 
تستخدميا الشركات التي تدفع عاممييا لمتحدث مع 
الزبائف حوؿ منتجات الشركة دوف الكشؼ عف 

 انتمائيـ.

6 (,2009:42 Weisberg et al) 
شكؿ مف أشكاؿ التواصؿ والذي يتضمف أساليب 
جديدة ومبتكرة لخداع الزبوف ويعد خيار محفوؼ 

 بالمخاطر.

7 Roy,2010,53)  &(Chattopadhyay   
يمثؿ االستراتيجية التسويقية التي تنطوي عمى جذب 

 الزبائف عمى حيف غرة وبطرؽ غير تقميدية.

8 (Kaikati,2013:12) 

يعد منيج حديث لموصوؿ إلى الزبوف المستيدؼ دوف 
، ألنو يعتمد إلى استخداـ األساليب التقميدية الحاجة

يؿ بشكؿ أساسي عمى الكممة المنطوقة في توص
الرسالة اإلعبلنية بطريقة غير مسبوقة ودوف أدراؾ 

 الزبوف لذلؾ.

9 ,2013:14)   Sakai) 
يعد منيج عممي جديد في محاولة الوصوؿ إلى 
الزبوَف المستيدؼ بطريقة غير محسوسة باستخداـ 

 عدة طرؽ.

12 (Grazian , 2015 ,1-2) 
نوع مف التكتيكات السرية  والترويج الخفي لمسمع 
االستيبلكية والخدمات لمزبائف المحتمميف الغير 

 مرغوب فييـ.

 المصدر: الجدول من إعداد الباحث اعتمادا عمى المصادر أعاله
التسويؽ الخفي مجموعة الممارسات التسويقية التي تيدؼ الى  عميو يرى الباحث بعف     

استخداـ اسموبُا ترويجيًا بيدؼ الوصوؿ الى الزبوف المستيدؼ دوف الحاجة الى استخداـ 
 االساليب التقميدية والذي بدوره يؤدي الى زيادة الحصة السوقية والتغمب عمى المنافسيف.
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 لخفيالجوانب األخالقية لمتسويق ا -ثانيًا:
، وينتقد ؽ الخفي بيف المؤيديف والمعارضيفاختمؼ الباحثوف حوؿ الجوانب األخبلقية لمتسوي      

البعض محاولتو )التسويؽ الخفي( لخداع األفراد واإليقاع بيـ في فخ المواد المعمنة عف طريؽ 
األفكار ثـ استغبلؿ نقاط ضعفيـ ، بجعؿ األمر كمو يعتمد عمى االرتجاؿ في محاولة لزرع 

محاولة تغيير السموؾ الشرائي لمسوؽ المستيدؼ مف خبلؿ محاوالت الخداع واالحتياؿ ،ويذىب 
(Roy,2013:23عمى عدـ قبوؿ التسويؽ الخفي ألنو يتضمف بعض الجوانب التي ت) فتقر إلى

 ، واصًفا إياه بعنو يمثؿ محاوالت مف قبؿ الشركات المعمنة القتحاـاألخبلؽ في عمـ التسويؽ
دفاعات األفراد مف خبلؿ استغبلؿ نقاط الضعؼ في الدروع الدفاعية التي يمتمكونيا ، وىو ما 

قة مباشرة ال تنتيؾ يتنافى مع جوىر التسويؽ الذي ييدؼ إلى تقديـ األفكار والمنتجات بطري
( بعف التسويؽ الخفي يمثؿ )تقنية متطورة مف الخداع Salai 2013:45,، ويرى)خصوصية الفرد

ويقي بمجرد أف يكتشؼ الفرد جوانب الخداع فييا حتى يبدأ بفقداف الثقة في الرسالة االعبلنية التس
ومحتواىا ، وبالتالي فيو خيار محفوؼ بالمخاطر( ويعتمد في  ذلؾ الى فضيحة مطعـ 

(TABE( في الياباف عاـ )التي اكتشؼ الحًقا أنو قاـ بتوظيؼ أشخاص عبر اإلنترنت 0210 )
تقييـ المطعـ وجذب  يجابي عف منتجات وخدمات المطاعـ بيدؼ رفع مستوىلمتحدث بشكؿ إ

، االمر الذي يسبب صدمة لمزبائف وانخفاض في مستوى الثقة في المطعـ المعني الزبائف إليو
 وتراجع في مبيعاتو.

وأحد الجوانب السمبية التي يركز عمييا الرافضوف لفكرة التسويؽ الخفي ىو التكاليؼ        
، إذ تشير العديد مف الدراسات إلى التكمفة طة بالتحضير لحممة التسويؽ الخفيفعة المرتبالمرت

، (0228جربة شركة)ماكدونالدز( في )، وقد أشير الى تمتسويؽ باستخداـ ىذه التكنولوجياالعالية ل
والتي كمفت مبالغ ضخمة نتيجة الستثمار الكثير مف الناس لموقوؼ في صفوؼ انتظار طويمة 

دوالرات( لكؿ منيـ بيدؼ خداع الناس مع زيادة الطمب عمى  12أحد فروعيا مقابؿ ) أماـ
 منتجاتيا.
عمى اعتبار التسويؽ الخفي يمثؿ استغبلؿ (  Auletta ,2009:112 )بينما يركز       

إذ يتـ اعادة  ،مييا غالًبا مف خبلؿ مواقع الويبلممعمومات والجوانب الشخصية التي يتـ التعرؼ ع
الضعؼ فييا دوف مراعاة  توجيو السموؾ مف خبلؿ تحميؿ تمؾ المعمومات ومحاولة تحديد نقاط

، حيث تتيح العديد مف المواقع امكانية الحصوؿ عمى معمومات حوؿ أشخاص خصوصيتيا
، زمنية محددة وفًقا لسياسة الموقعمحدديف زاروا ىذه المواقع بحثًا عف السمع والخدمات خبلؿ فترة 

:( مف مستخدمي 97، وأف )ات عف مستخدمي الموقع لمدة عاميف( بمعمومGoogle) إذ تحتفظ
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( ال يقوموف بالشراء  لكف الشركات تقوـ باالستفادة مف المعمومات Googleمواقع التسوؽ عبر )
 التي يوفرىا الموقع لمتعرؼ عمى مستخدمي تمؾ المواقع.

التسويؽ الخفي يمثؿ في حقيقتو عمى اعتبار أف (Johansson  2005:212,)يشير     
بطريقة خفية وغير محسوسة وغير مشروعة  فييا فة والتعثيرمحاولة لموصوؿ إلى السوؽ المستيد

 مف خبلؿ استغبلؿ نقاط الضعؼ في المجموعة المستيدفة.
مختمفة عف اآلراء المذكورة ونجد أف العديد مف الميتميف بالتسويؽ الخفي يروف فيو صورة  

ا مف خصوصية بيئة التسويؽ في مرحمة ما بعد الحداثة والتي يواجو خبلليا المسوقوف ، بدءً أعبله
العديد مف التحديات والعقبات التي تتطمب إعادة صياغة النشاط التسويقي والذي يعتمد عمى 

، وأصبح األمر مختمًفا الذي يمتمؾ االحتياجات والرغبات األساس الذي يمبي احتياجات الفرد
، لذلؾ اصبحت الشركات المعاصرة تتسابؽ في لوضع في الماضيرًيا عف وصؼ ااختبلًفا جذ

حجر الزاوية لجميع أنشطة  ، وىو ما يمثؿت مختمفة إلحياء النشاط التسويقيتبني استراتيجيا
، والتسويؽ الخفي ىو مجرد استراتيجية معاصرة تمثؿ شرياف الحياة لمخروج مف المعضمة الشركة

 بسبب انخفاض مستوى ثقة الزبائف مف خبلؿ تقديـ اإلعبلنات التقميدية . التي تواجييا الشركات
إلى أف التسويؽ الخفي يمثؿ )استراتيجية مناورة وخداع (Abraham،2000:98)ويشير       

المنافسيف والحصوؿ عمى حصة أكبر في السوؽ وزيادة المبيعات بطريقة عممية مدروسة تستند 
 لمجميور المستيدؼ قبؿ اف يدرؾ المنافسيف ما الذي حدث(.إلى تحميؿ الجوانب السموكية 

( عمى الجوانب اإليجابية لمتسويؽ الخفي باعتباره )الطريقة Scott 2007:23,ويتفؽ)      
األكثر فاعمية إلحداث التغييرات المطموبة في السموؾ الشرائي لمجميور المستيدؼ باستخداـ 

إيجابية عف المنتجات المعمف الجميور لمتحدث ب (مف قبؿWord of Mouthالكممة المنطوقة )
( أف التسويؽ الخفي ىو وسيمة أكثر دقة لمنع الفوضى فيما Kaikati،2004:7، ويرى) عنيا

يتعمؽ باإلعبلنات التقميدية التي لـ تعد مقنعة واصبح العديد مف الجماىير ينظروف إلييا مف باب 
 السخرية والبلمباالة.

( عمى أف التسويؽ الخفي يعد )أسموب ترويجي Zyman،2002:167 ويتفؽ في ذلؾ )       
يعتمد عمى اإلبداع والذكاء واليمس في آذاف مجموعة صغيرة مف الجماىير التي تنشر الرسالة 

، مما يتيح لمجميور حرية األخرى مف خبلؿ الكممة المنطوقة اإلعبلنية طوًعا عمى القنوات
إلعبلنية ، ومف ثـ فإف تعثيره أشبو بالفيروس ، وىو أكثر التحدث تمقائًيا عف محتوى الرسالة ا

 انتشاًرا وأكثر احتمااًل (.
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أخرى كونو ( إلى التسويؽ الخفي مف زاوية إيجابية Aletta , 2009: 144بينما ينظر )       
بالمقارنة مع الوسائؿ  سموؾ الجميور المستيدؼ بتكاليؼ تبدو عالية في يمثؿ وسيمة لمتعثير

التي  المنطوقة ، ويستثنى مف ذلؾ التخطيط السميـ لمتسويؽ الخفي و استغبلؿ الكممةالتقميدية
يتحدث بيا الجميور في إعادة توجيو سموؾ اآلخريف، االمر الذي يجعؿ مف التسويؽ الخفي 

 ه.طريقة اقؿ كمفة  في المستقبؿ نظًرا لفعاليتو العالية واتساع  مدى تعثير 
، مف الواضح أف كبل الطرفيف ليما آراء النظر المتضاربة المعروضة أعبله ووفًقا لوجيات      

، لكنيما يتفقاف عمى أنو يمثؿ أداة فعالة نطقية فيما يتعمؽ بالتسويؽ الخفي، وما لو وما عميوم
ويقي ، وىو يمثؿ اليدؼ األسمى الذي يسعى النشاط التسالتعثير المطموب في السموؾإلحداث 

سويؽ إلى تحقيقو مف خبلؿ التجارب الناجحة لمعديد مف الشركات الدولية التي استخدمت الت
، لكف ىذا ال ينفي الشؾ مف وجية نظر بحثية بحتة بعف الجدؿ يبقى الخفي في برامجيا التسويقية

رسـ حوؿ شرعية ىذا النمط التسويقي اعتماًدا عمى مدى تطبيؽ الشركات لممعايير األخبلقية في 
، لكنو ر مبالغ فييا او عف طريؽ التخويؼالصورة الحقيقية لمحتوى الرسالة اإلعبلنية بطريقة غي

يبقى إحدى الوسائؿ الحديثة التي تستخدميا الشركات المعاصرة لجذب الزبائف وكسر حالة 
تو ، وعميو  فيو وفًقا لما حققط الترويجي داخؿ السباؽ التقميديالجمود الذي تشؿ مفاصؿ النشا

التجارب الناجحة في تطبيؽ نيج التسويؽ الخفي وما توصمت اليو ىذه النتائج اإليجابية مف 
، نجد أف التسويؽ الخفي لتسويؽ برمتو ومف وجية نظر بحثيةمردودات عالية عمى نجاح نشاط ا

لـ ينحرؼ عف بوتقة الفكر التسويقي وأىدافو التي تسعى إلى خمؽ الطمب وتعزيز سموؾ الشراء 
، لموصوؿ إلى ذىف الزبوف المستيدؼ خبلؿ تبني طرؽ ترويجية مف شعنيا أف تجد المفتاحمف 

مر الذي يمارسو التسويؽ الخفي وتيتـ بكافة تقنياتو  وبذلؾ يمكف القوؿ  أف التسويؽ وىو األ
الخفي ىو أداة لتعزيز سموؾ الزبائف ما لـ ينتيؾ المعايير األخبلقية التي يجب عمى النشاط 

 التسويقي االلتزاـ بيا.
 تقنيات التسويق الخفي  -ثالثًا:
 التسويق الفيروسي -اواًل:

 مفيوم التسويق الفيروسي وأىميتوُ  - أ

عمييا المنظمات في  يعد التسويؽ الفيروسي أحد أىـ أساليب التسويؽ الحديثة التي تعتمد       
الشركات  في، والتي يمكف أف تؤثر بات التسويؽ التي أحدثتيا البيئة، لمواجية صعو الوقت الحالي

جاء التسويؽ الفيروسي كنتيجة طبيعية لمتطور التقني  إذرىا واستمراريتيا في األسواؽ،واستقرا
، لمواكبة التغييرات ؿ مع ىذه االستراتيجية المتناميةالذي غير وجية نظر مديري التسويؽ لمتفاع
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( 10ويؽ الفيروسي مف خبلؿ الجدوؿ)ويمكف توضيح مفيـو التس(، 11: 0217)ثابت، المعاصرة
 وفؽ أراء مجموعة مف الباحثيف.

 التسويق الفيروسي من وجية نظر عدد من الباحثينمفيوم  (43جدول)
 التعريف والصفحة والسنةالكاتب  ت

1 (Kaplanhaenlein,2012:28) 
تكنولوجيا التسويؽ التي تدفع مستخدمي المواقع إلى نقؿ 

المستخدميف األخرى وأحداث  رسالة التسويؽ إلى مواقع
 نمو كبير في رؤية الرسالة وتعثيرىا.

0 (Pabankar,2012:1) 
تقنية تسويقية تستخدـ فييا شبكات التواصؿ االجتماعي 
وذلؾ لزيادة الوعي بالعبلمة التجارية مف خبلؿ عممية 

 انتشار فيروسي مماثؿ النتشار فيروسات الكمبيوتر.

 (170 ، 0210)عبدالفتاح ،       0
خمؽ رسالة تداـ ذاتيا مف خبلؿ تداوليا ما بيف مستخدمي 

 االنترنت بشكؿ تصاعدي وسريع.

4 (Sohn,2013:23) 

نترنت لتوفير األفكار مف ىي استراتيجية تستثمَر اإل
وكذلؾ اإليضاحات والمعمومات  حوؿ منتج معيف  خبلليا،

وتشجيع الزبائف عمى نشر الرسالة بيف مستخدمي 
 اإلنترنت.

 (74،  0215)زعبلف ،  5

تعد االستراتيجية التي يتـ مف خبلليا تشجيع األفراد عمى 
تسويؽ ونقؿ الرسائؿ اإلعبلنية لآلخريف والعمؿ عمى ايجاد 
إمكانية لمنمو بمعدؿ متزايد في عرض الرسالة وبالتالي 
يمكف اعتبارىا فرصة لموصوؿ بسرعة إلى اآلالؼ أو حتى 

انتشاره ت وذلؾ عف طريؽ المبلييف مف خبلؿ االنترن
 يشبو العدوى مف شخص آلخر. كؿبش

 (۹، ۸۰۲۲)ثابت،  6

استراتيجية ترويجية قميمة التكاليؼ تعتمد عمى االنترنت 
كقناة تسويقية لنشر رسالة اعبلنية والتي قد تكوف عمى 
ىيئة صور او روابط الكترونية أو فيديوىات بداخميا 

وغير تقميدية تحفز معمومات حوؿ المنتج بصورة مبتكرة 
متمقي ىذه الرسائؿ عمى تمريرىا ألخريف عمى مواقع 

 .االنترنت دوف تدخؿ مف الشركة المنتجة
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 المصدر: الجدوؿ مف إعداد الباحث اعتمادا عمى المصادر أعبله.
ترويجية تستند عمى وفؽ ما سبؽ أف التسويؽ الفيروسي يعد استراتيجية  ويرى الباحث      

شبكات االتصاؿ المتمثمة باألنترنت يتـ مف خبلليا الترويج عف سمعة معينة عف طريؽ ارساؿ 
 رسالة الى االخريف ونشرىا بيف عدد مف مستخدمي االنترنت وشبكات التواصؿ االجتماعي.  

وتتجسد أىمية التسويؽ الفيروسي في نشر رسالة إعبلنية لمزبائف المستيدفيف والتي يجب       
أف تكوف ذات مصداقية ، وبالتالي تظير أىميتيا مف خبلؿ مجموعة مف الميزات التي تتميز بيا  

 (00: 0217وكاالتي: )ثابت، 
تواصؿ مباشرة مع المنظمة ، ويعد خاصية مميزة لمتسويؽ الفيروسي يتيح لمزبائف الالتفاعؿ -1

والتعبير عف ورغباتيـ واحتياجاتيـ ، وىذا يعني أف الزبائف والمسوقيف يمكنيـ التفاعؿ مع 
 بعضيـ البعض في الوقت الحقيقي مباشرة.

إذ مكنت تكنولوجيا المعمومات زوار مواقع الشركات مف التعرؼ عمى قابمية التحديد،  -0
ف ورغباتيـ احتياجاتيـ لممنتجات قبؿ عممية أنفسيـ ، وتزويد الشركات بمعمومات ع

 الشراء.
إذ يحتاج ىؤالء  ،عة ومتقدمة ومميزة لجميع الزبائفيساىـ في توفير طريقة تسويؽ سري -0

، مما يزيد مف وعييـ ؿ السمع والخدمات التي سيشترونياالزبائف إلى معمومات مفصمة حو 
 وثقتيـ في اختيار ما يناسبيـ ويجعؿ قراراتيـ صحيحة.

 امكانية متابعة زوار المواقع ليتـ تقييميـ مف خبلؿ برامج خاصة تستخدـ ليذا الغرض. -4
زيادة القدرة لموصوؿ إلى اعداد كبيرة مف الزبائف، وتوصيؿ المعمومات ليـ عف منتجات  -5

 .الشركة بسيولة ومرونة عف طريؽ االنترنتَ 
 أدوات التسويقي الفيروسي: -ب 
وال تزاؿ أىميتو تزداد  ،وني ىو األكثر انتشاًرا اإلنترنتإلكتر  يعد البريد البريد االلكتروني: -4

لنظر عف ، فيو يسمح بتبادؿ المعمومات في وقت واحد تقريًبا بيف األفراد بغض اباستمرار
في  صصيفغير المتخ، مما جعمُو حافًزا ألشخاص آخريف المسافة التي تفصؿ بينيـ

نت لبلستفادة مف ىذه الخدمة القيمة ، وقد امتبلؾ أجيزة الكمبيوتر ويتواصموف مع اإلنتر 
، أي جزء مف عنوانو الشخصي اإللكتروني لمشخص مثؿ رقـ ىاتفو أصبح عنواف البريد

بوصفيا خدمة ضمف األدوات الفيروسية التي تستخدميا الشركات التسويقية عف طريؽ 
يواتؼ عمى نوع مف ال إرساؿ رسائؿ قصيرة الرسائؿ مف خبلؿ تطبيقات محددة موجودة

بإعادة إرساليا إلى كؿ مف يعرفيـ ، إذ يقوـ كؿ مف يستمـ ىذه الرسالة كااليفوف المحمولة، 
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 skrob )وبذلؾ تتسارع عممية النسخ حتى يتـ تحقيؽ ىدؼ التسويؽ الفيروسي
، مف الممكف تضميف رسالتؾ لكتروني كعداة لمتسويؽ الفيروسيوالبريد اإل(، 2005:13,

، وأحد أىـ ة كؿ رسالة بريد إلكتروني ترسمياوخدماتؾ في نياي التسويقية حوؿ منتجاتؾ
الذي بدأ يشتمؿ عمى عبارة التسويؽ مع وجود رابط  Hot Mail)وأقدـ األمثمة ىو )

، وايضًا إضافة خدمة الرد جاتتيتـ إرساليا لمترويج عف المن إلكتروني في أسفؿ كؿ رسالة
 ئف أو غيرىـ.التمقائي لمبريد اإللكتروني الوارد مف الزبا

إف انتشار ما يسمى بمواقع أو شبكات التواصؿ  وسائل التواصل االجتماعي: -2
 االجتماعي بيف مستخدمي اإلنترنت جعميا واحدة مف أىـ وسائؿ التسويؽ في المستقبؿ

وىي عبارة عف مجموعة مف التطبيقات المستندة إلى اإلنترنت والتي ، (4۸، ۸۰۲۲)مطالي:
الذي تـ إنشاؤه  ، والتي تسمح بإنشاء وتبادؿ المحتوىتكنولوجية مف الويبستند إلى أسس ت

إلى استخداـ التكنولوجيا واإلنترنت  اإلجتماعية، ويشير مصطمح الوسائط بواسطة المستخدـ
 وتطبيقات الياتؼ المحموؿ لتحويؿ االتصاالت إلى حوار مشترؾ.

سؿ توصيميا إلى ومات التي يريد المر يقصد بالرسائؿ اإلخبارية المعم الرسائل اإلخبارية:  -3
، ولكف تحديد رسالة اإلخبارية ليست عممية صعبةإذ أف عممية تحديد ال ،الجميور المستيدؼ

، وأف الغرض مف التي تتضمنيا الرسالة اإلخبارية الجميور المستيدؼ يساعد في تحديد النقاط
)حافظ: الرسالة اإلخبارية الوصوؿ إلى اكبر عدد ممكف مف الجماىير وبعقؿ تكمفة 

(، وتتضمف النشرات اإلخبارية المعمومات والبيانات والنماذج التي يرغب المرسؿ ۸۰۰۹،۲8
ضحة وسيمة الفيـ وغير في إيصاليا إلى الزبائف أو األصدقاء ، ويتطمب أف تكوف الرسالة وا

العبلؽ،  & )الطائي  ، ألنو في حالة المبالغة قد يؤثر ذلؾ سمًبا عمى الزبائفلغ فييامبا
تحتوي إذ  ،سويؽ الفيروسي الرسائؿ اإلخبارية، فضبًل عف أمكانية استخداـ الت(۸۸۲، ۸۰۰۲

، وتتميز الرسائؿ اإلخبارية بإمكانية  تمريرىا  إلى رسالة عمى معمومات حوؿ المنتجاتال
الزمبلء مف خبلؿ النقر فوؽ أحد األزرار يدخؿ الزبائف إلى موقع الويب الذي األصدقاء أو 

رساؿ الرسالة  يمكنيـ مف خبللو كتابة عنواف البريد اإللكتروني ألحد األصدقاء والتعميؽ عميو وا 
 إليو.
تعتمد شركات االعماؿ عمى العروض المجانية كعحد األدوات  العروض المجانية: -4

، وكذلؾ لعمبلء بزيارة مواقعيـ عمى الويبالتسويؽ الفيروسي إلغراء االمعتمدة لنجاح حممة 
تشجيعيـ عمى نشر الرسالة الفيروسية عمى أكبر عدد ممكف مف األشخاص الذيف يتصموف بيـ 

، وكذلؾ المساعدة عمى حثيـ عمى شراء خدمات الشركة مف األقارب واألصدقاء أو الزبائف
، والعروض المجانية ىي واحدة مف األدوات التي تؤثر ءجيع اآلخريف وتحفيزىـ عمى الشراوتش
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تحقؽ نوًعا مف الدعاية المباشرة  إذ، وتحقؽ العديد مف المزايا لمشركة الزبائف بشكؿ كبير في
والممموسة باإلضافة إلى تذكير الزبائف بوجود الشركة ، وىذه العروض تحقؽ مجموعة مف 

ما تدور حوؿ ىذه العروض لمفنادؽ والسفر والتعميف  ، وعادةىداؼ الترويجية مرارًا وتكراراً األ
 .(۸8۲، ۸۰۰۹)كوتمر، واالتصاالت ، وتوفر ىذه العروض االستفادة لكؿ مف الشركة والزبوف

موؿ تدعـ الشركة وت إذ ،أداة تـ إنشاؤىا حديثًا  المختمفة: اإلجتماعيةرعاية األحداث  -5
، ويتـ نفسيا وتعمؿ عمى تحسيف صورتيا عفإذ تعرؼ الشركة  ،األنشطة الرياضية والتسويقية

وتعبر رعاية  (،۹۸: ۸۰۰۹ )كوتمر،ذلؾ مف خبلؿ استغبلؿ األنشطة ذات الطابع الخيري 
، ۸۰۰۹)حافظ أو الفعاليات الفنية أو المعارض التجارية عف منافسات العاب القوى األحداث 

، ويمثؿ ذلؾ بتعيد األخيرةد مف الشركات في السنوات وقد اتسع نطاقيا مف قبؿ العدي، (۸۲
ؼ البلزمة لعقد مثؿ الشركة الراعية برعاية مناسبة معينة وقد تمتـز بكؿ أو جزء مف التكالي

، إذ لجعت العديد مف الشركات إلى اعتماد ىذه الطريقة مف أجؿ تعكيد وجودىا ىكذا  مناسبة
 وتقديـ الخدمات إلى المجتمع الذي توجد فيو.

 يرتسويق المشاى -ثانيًا:
 وأىميتوُ  مفيوم تسويق المشاىير - أ

برزت ابتكارات جديدة في مجاؿ التسويؽ خبلؿ السنوات السابقة ، واصبح المشاىير         
باألسماء المعروفة والبلمعة في مجاؿ معيف ال  سويقية كبيرة، إذ يتمثؿ المشاىيرأداة ت

أساسي لئلعبلـ أينما موضوع يحتاجوف إلى تعريؼ وتحديد معيف مثمما يعد معظـ المشاىير 
، كما يتمتع المشاىير بتقدير عاـ مف قبؿ مجموعة معينة مف الناس وليـ بعض كانوا

وىـ لدييـ أسموب حياة خاص بيـ وقد يكوف  خصائص مثؿ إثارة الجميور وجذبيـال
السائدة ويتمتعوف  اإلجتماعيةالمشاىير مجموعة اجتماعية عاداتيـ تختمؼ عف العادات 

 مف الوعي العاـ.بدرجة عالية 
أف مصطمح المشاىير عادًة ما يرتبط ( Canning & West  2006:2,) ويبيف        

، والذيف ليـ مكانة عالية في المجتمع ويتـ ما يكونوف محور اىتماـ الجميور باألفراد الذيف غالباً 
 وغير ذلؾ.استخداـ ىؤالء األفراد لئلعبلف عف المنتجات االستيبلكية والخدمات واألفكار 

( إلى أف تعييد المشاىير يعد Knight & Hurmerinta,2010: 452–460ويشير )       
ظاىرة انتشرت في السنوات األخيرة الماضية ، فعندما يصادؽ المشاىير عمى منتج معيف يتـ 
وضع أسمائيـ وصورىـ في اإلعبلنات وىذه العممية ىي واحدة مف أكثر أشكاؿ التسويؽ استجابة 

، وأصبح تعييد المشاىير أحد ـ استخداميا لمترويج عف المنتجاتقبؿ الزبوف التي يتمف 
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استراتيجيات االتصاؿ التي يستخدميا المسوقوف في محاولة لبناء صورة متطابقة بيف العبلمة 
التجارية والمستيمؾ ومف الشائع أف يرتبط المنتج أو العبلمة التجارية مع مظير احد المشاىير 

 ترة طويمة مف الزمف.عمى مدى ف
( أف ىنالؾ الكثير مف اإليجابيات عند وجود Roy et al,2014:217-12018ويذكر )

 :المشاىير في تسويؽ المنتج ومنيا
 نتباه السريع لتقبؿ المنتج مف قبؿ الزبوف.اإل -1
 تنشيط عمميات التواصؿ مع الجميور. -0
 التمايز في العبلمة التجارية مقارنة بالمنافسيف. -0
 مة لمعبلمة التجاريَة . بناَء قي -4
 ىتماـ بالموثوقية والمصداقية مع الجميور.اإل -5

وعادة ما تكوف ىذه االستراتيجية فعالة عندما تكوف ذات مصداقية بحيث يمكنيا أف تجسد      
الميزة الرئيسية لممنتج، وينبغي أف يحظى المشاىير الموثوؽ بيـ بشعبية واسعة مع جميور 

 كبير مف أجؿ التعثير عمى شريحة واسعة مف المجتمع. إيجابي ويكوف ليـ تعثير
ويمكف أف يمعب تسويؽ المشاىير دوًرا ميًما واستراتيجًيا وتحواًل إيجابًيا في خطط المنظمات      

 , Priyankara)  التي تستخدـ المشاىير كعساس تسويقي لمنتجاتيا. تشمؿ ىذه األدوار ما يمي:
et al,2017:132-133). 

 عبلف عنيا.المنظمة في الترويج عف منتجاتيا وتسييؿ عممية اإلمساعدة  -1
 تحسيف المواقؼ تجاه المنتجات التي تنتجيا المنظمة. -0
 الزيادة في مبيعات المنظمة. -0

 ابعاد تسويق المشاىير  -ب
في إدارة التسويؽ العديد مف األبعاد التي يمكف استخداميا مف قبؿ مديري  وفحدد الباحث        

التسويؽ  لبلستفادة مف استخداـ صور المشاىير لمترويج عف منتجاتيـ والحصوؿ عمى حصة 
 (.:Priyankara , et al,2017:132-133،ومف ىذه األبعاد ما يمي) سوقية جيدة 

 جتماعيةاإلالتسويق من خالل قنوات االتصال  -4 
أف اختيار الوسائؿ الفعالة لغرض تسويؽ  ( Kotler,2016:590  &Kellerيذكر)      

ىذه القنوات  ، وقد تكوفتصاؿ مع الزبوفـ تحديد قنوات اإلالمنتجات يكوف أكثر صعوبة عندما يت
 ، وتتكوف ايضًا مف قنوات فرعية.شخصية أو غير شخصية



 
 

75 
 

وتسمح جيات االتصاؿ الشخصية لشخصيف أو أكثر بالتواصؿ وجيًا لوجو أو مف خبلؿ       
شخص إلى الجميور اما عف طريؽ الياتؼ أو البريد اإللكتروني التي تستمد فعاليتيا مف 

 العروض الفردية وردود االفعاؿ ، وتشمؿ البيع الشخصي والتسويؽ المباشر وغيرىا.
االعتماد ، فقد يتـ تشكيؿ قنوات بيع لممنظمة مف خبلؿ الجتماعيأما بالنسبة لقنوات التواصؿ ا
 إذ، أو غيرىا اإلجتماعيةالرياضية أو ، سواء في المجاالت الفنية أو عمى مجموعة مف المشاىير

 يدلي ىؤالء المشاىير ببيانات لجذب المشتريف نحو منتجات المنظمة.
أف كممة واحدة (Burson - Marsteller and Roper)وقد وجدت الدراسة التي قاـ بيا       

مف قبؿ شخص واحد يمكف أف تؤثر عمى الوضع الشرائي لمزبائف، وىذه الكممة قد تكوف المفتاح 
 السحري لموصوؿ إلى الزبائف المناسبيف.

أف االختيار الجيد لممشاىير في تسويؽ ( Kotler,2016:592  &Keller)ويؤكد       
، عندما تختار الشركة أحد نجـو لمنتج أو العبلمة التجاريةاالنتباه إلى االمنتجات يمكف أف يمفت 

، وال سيما ىؤالء  النجـو يعزز  الصورة اإليجابية لمزبائف السينما في اإلعبلنات فعف ىذا يمكف أف
، ويمكف لممسوقيف استخداـ مجموعة مف قنوات التواصؿ االجتماعي لتسويؽ منتجاتيـ باستخداـ 

ر لجذب الزبوف إلى ىذا المنتج خاصًة عندما يكوف المشاىير جزًءا مف العممية أحد المشاىي
 الترويجية أو مف خبلؿ استخداـ صفحتو الشخصية لمترويج عف المنتج.

وقد يتيح التفاعؿ في وسائؿ التواصؿ االجتماعي تطبيؽ استراتيجيات الترويج الذاتي التي        
اقتصادية تدعـ العبلمة التجارية الذاتية وتعزز شعبية تؤدي إلى تحقيؽ مكاسب اجتماعية أو 

، )الفيسبوؾجتماعي المستخدمة ليذا الغرض ىي المشاىير، ومف األمثمة عمى قنوات التواصؿ اإل
 تويتر، االنستغراـ(.

 الميارات الشخصية لممشاىير  -2
الميمة في جذب تراتيجيات الميارات الشخصية لممشاىير تعتبر واحدة مف االس فإ       
لتي ظيرت بوضوح ، وقد زادت أىميتيا بسبب االتصاالت المرنة والتكنولوجيا الحديثة االجميور

، وعندما تكوف القدرة عمى تسويؽ تمؾ الميارات لآلخريف متاحة  فإنيا ستكوف في المجاؿ التقني
التدريب والتواصؿ ، ويمثؿ ماؿ الذي تعمؿ المنظمة في تحقيقووسيمة لتوفير مزايا في عالـ األع

، عميو يعد استكشاؼ ميارات المشاىير في عمميات تمتزايدة بالنسبة لمشركاالعقمي أىمية 
التسويؽ محوًرا ميًما في مجاؿ األعماؿ ، ومف ىذه الميارات التي اذا توفرت في شخصية 

  7-2015:4,ىي ما يمي: )لحصة السوقية لممسوؽ او المنظمة المشاىير فعنيا تؤدي الى زيادة ا
Holmlund  &Manai) 
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 بداعية.األدوار التي يمعبيا المشاىير وخاصة فيما يتعمؽ بالميارات اإل - أ
 األعماؿ والميارات الفنية المتميزة التي توفرىا. - ب
     تصاؿوالتواصؿ مع المجتمع وذلؾ مف خبلؿ وسائؿ اإل اإلجتماعيةالميارات  -ج    

 المختمفة. 
 التي يتمتع بيا.قناعية الميارات الفكرية والحوارية واإل -د     
 االدوار التي يؤدييا في أعمالو الفنية أو الرياضية أو في أي مجاؿ آخر. -ىػ     
 .الميارات المختمفة التي يراىا الزبوف مناسبة وجذابة لو -و     

 تأييد الجميور لممشاىير -3
(  أنو يمكف رؤية دعـ الجماىير لممشاىير في  Dann,2005:29  &Hughesيبيف)       

بيئة التسويؽ مف خبلؿ ثبلثة تطبيقات مميزة لمفيـو تسويؽ المشاىيَر والتي يمكف توضيحيا في 
 الحاالَت االتية:

 الحالة األولى )القادة المشاىير( -أ
ؿ مف خبلؿ ة أعماالقادة المشاىير "وتحدث عندما تريد اف تصؿ الى النجومية أو أي شرك      

الشركة مف مشاىير لدعميـ عندما يتـ تحديد ، فانيـ يستخدموف القادة البناء حصة سوقية متميزة
خبلؿ إطبلؽ العبلمة التجارية الجديدة في وسائؿ اإلعبلـ والتي تحمؿ اسـ وصورة صاحب 

 الشيرة .
  الحالة الثانية )مرشحي المشاىير( -ب

احتسابيا لصالح  تتعمؽ بالمرشحيف المشاىير ، سواء كانوا محمييف أو إقميمييف ، يتـ       
، ويحدث ىذا النوع عندما يتـ ترشيح أحد المشاىير الذي يتمتع بشعبية واسعة الشركة التجارية

، بحيث أو مندوب  عف الشركةوسمعة طيبة وشخصية قوية في المنطقة ليكوف ممثبًل عنيـ  
دة مف مصداقية النجـ في دعـ  الشركة التجارية لتعزيز المتطمبات التي يحتاجيا يمكف االستفا

 الجميور.
 الحالة الثالثة )تبني احد المشاىير( -ج  

، فيو يعد مف قبؿ شركة معينة أو منتج معيف حد  المشاىيرأتركز ىذه الحالة عمى تبني       
تج ، ومف ثـ يستثمر سمعتو بيف الناس في شريؾ ليـ في اإليرادات التي تحققيا الشركة أو المن

، ويمكف توضيح ذلؾ مف خبلؿ الشكؿ عميو بالمنافع المادية والمعنويةأعمالو التجارية التي تعود 
 التالي:
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 الجميور لممشاىير ( يوضح تأييد9شكل)
( ،تسويؽ المشاىير استراتيجية 0217، )المصدر: يوسؼ، حجيـ الطائي ،ضرغاـ عمي

دارة عبلقات الزبائف، دراسة استطبلعية الصحاب المحبلت التجارية إتسويقية مؤثرة في 
 .(،بغداد ، العراؽ0واالدارية، عدد ) قتصاديةااللمتجييزات الرياضية، مجمة الغزي لمعمـو 

 التسويق الذاتي لممشاىير -4
يـ  شكؿ مف أشكاؿ التسويؽ عف تسويؽ المشاىير ألنفسب(   Ruth,2012:182يبيف )        
، حيث يتمكف النجـ أو الفناف الشيير مف كسب شعبيتو مف خبلؿ مجموعة مف العوامؿ أو الذاتي

الذاتي أشكااًل متعددة ، كما يتخذ التسويؽ بلليا يمكنو التعثير عمى اآلخريفاألساليب التي مف خ
مف تسويؽ الفرد لنفسو  سواء كاف التسويؽ ألفكاره ومياراتو وخصائصو الشخصية وغير ذلؾ مف 

، ويعد التسويؽ الذاتي في بعض األحياف شكؿ مف أشكاؿ جؿ الوصوؿ إلى الجميور المستيدؼأ
 و ديناميكية الحركة.التسويؽ المباشر ، وذلؾ ألف استراتيجيات التسويؽ الذاتي متعددة األبعاد 

، والتي نعيشيا باستمرار في مختمؼ المتعمقة بالتسويؽ الذاتيوتتوافر العديد مف التطبيقات 
المجاالت ومنيا الفنانيف  والرياضييف والمشاىير وغير ذلؾ  كميا تعد مف النماذج العممية التي 

 نعيشيا في واقعنا الحالي.

تأييد الجميور 
 لممشاىير

القادة 
 المشاىير

 مرشحي
 المشاىير

تبني احد 
 المشاىير
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يرى الباحث أف تسويؽ المشاىير يعد مف المفاىيـ التسويقية الحديثة التي يعتمد عمييا        
جذب الزبائف لممنظمة تمكنيـ مف تحقيؽ ميزة عف  ، فضبلً جؿ تسويؽ منتجاتيـأالمسوقوف مف 

 تنافسية تميزىـ عمى غيرىـ فضبل عف الحصوؿ عمى حصة سوقية مناسبة في السوؽ.
التجارية مروجوا العالمة -ثالثًا:  

عوف باألناقة بعض الشركات التي تسعى لتطبيؽ التسويؽ الخفي تستخدـ أشخاًصا يتمت      
وموثوًقا بيـ مف الشباب والمبتدئيف ونشرىـ في المناطؽ العامة والسياحية  وذلؾ  والمصداقية

شراؾ الزبائف المحتمميف في مراجعة مواصفات ا لمنتج بيدؼ الترويج عف العبلمة التجارية ، وا 
، ومف ثـ  يتـ تقبؿ زبوف أنو تحت تعثير حممة ترويجيةالمعمف عنو بطريقة عفوية ال يدرؾ فييا ال

في كاميرتيا الرقمية  (Sony Ericson)الفكرة بشكؿ أفضؿ ، وىو ما نجحت بتطبيقو شركة 
(T68) (.(Martin & Smith,2008:47 
 ( عندما حاولت شركة 1902ستخداـ المروجيف لمعبلمات التجارية إلى عاـ )إوتعود فكرة        

(Macy ) ( 05، فمجعت إلى استئجار )ير مف القفازات النسائية البيضاءالتخمص مف مخزوف كب
، الذي شيد استقباؿ العديد مف الزبائف لبلستفسار داء ىذه القفازات في موقؼ المتروامرأة الرت

استغرقت الشركة بضعة أسابيع فقط لمتخمص مف كؿ المخزوف المتراكـ لدييا عف ىذه القفازات ، و 
، وال يزاؿ التسويؽ الخفي  يشيد اعتراًفا مستمًرا بفائدتو عمى الرغـ مف صعوبة قياس نتائجو كونو 

 .((Zhechev,2015:23  اإلفصاحيتسـ بالسرية وعدـ 
 مفيوم العالمة التجارية وأىميتيا -أ
، ة الكثير مف النقاش بيف الباحثيف، واختمفت التعريفات فيوموضوع العبلمة التجاريلقد ناؿ       

إذ إنو يعكس نظاًما متكامبًل مف العناصر التي تشكؿ كياًنا ذىبًيا كامبًل وجزًءا ال يتجزأ مف 
 (.17:  0210تصورات المستيمؾ حوؿ الصنؼ والمنظمة المنتجة) معبل، 

لعبلمة التجارية تمثؿ كؿ عبلمة أو إشارة يضعيا التاجر أو أف ا(080: 1996ويرى)القميوبي،
الصانع عمى المنتجات التي يبيعيا أو يصنعيا ، وذلؾ لتمييز ىذه المنتجات عف غيرىا مف 

تتكوف مف مكونات مادية بعنيا (Davis,2002:24) المنتجات المماثمة، في حيف ينظر الييا
 المستيمؾ ومع مرور الوقت تصبح راسخة في عقمو.ممموسة وغير ممموسة تتفاعؿ مع تصور 

، اليدؼ منيا تمييز السمع ويؽ بعنيا مصطمح أو عبلمة أو رمزوعرفتيا الجمعية األمريكية لمتس
 (46: 0215أو الخدمات التي يقدميا البائع عف ما يبيعو المنافسوف اآلخروف) طايع ، 
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بلمة التجارية عمى انيا تسمية أو الع  Kotler & Keller,2009:27)مف ) ويعرؼ كؿ      
مصطمح أو عبلمة أو رمز أو تصميـ أو مجموعة  كميا تيدؼ إلى تحديد السمع والخدمات التي 

 يقدميا التاجر لتمييزىا عف سمع و خدمات المنافسيف اآلخريف.
العبلمة ، وتتمثؿ أىمية الوقت ذاتوف لممنتج والمستيمؾ في وتعد العبلمة التجارية وسيمة ضما    

 و (Kotler & Dubois,2004:57)( و10-0: 0229) الشيمي،   التجارية باالتي
Yannopoulos,2007:144))                           

تمنع العبلمة التجارية اختبلط المنتجات التي تحمؿ عبلمة تجارية محددة مع غيرىا مف  -1
 المنتجات المماثمة والمشابية ليا.

 نتجات عند حمؿ عبلمة تجارية موثوؽ بيا.تبني الثقة لبعض الم -2
تساعد المستيمؾ عمى التمييز بيف السمع التي يراىا مناسبة لو وتمبية احتياجاتو بشكؿ  -3

 أفضؿ.
 تتيح العبلمة التجارية استيداؼ العرض لمقطاعات الخاصة في السوؽ. -4
 بالمنتج.تنقؿ العبلمة التجارية أي فكرة في أي مستوى محدد مف الجودة التي ترتبط  -5
 تحمي العبلمة التجارية المنتج مَف أي تقميد مقارنة مع المنتجات االخرى. -6
ف المنتجوف يرغبوف أحياًنا في توفير أذ إ، د عمى التحكـ في بمواصفات المنتجتساع -7

 بعض المزايا والمواصفات لمنتجاتيـ التي يقدمونيا لتمبية احتياجات ورغبات المستيمكيف.
 التجاريةعناصر العبلمة  -ب

 أف العبلمة التجارية تتكوف مف ستة عناصر وكاالتي: (Kotler,2003:439)يرى      

الخصائص: تعني ارتباط ذىف المستيمؾ بخصائص معينة عمى سبيؿ المثاؿ ، سيارة   -1
 مرسيدس تقترح تصميًما قوًيا وعالي السعر وتصميًما فائًقا يدوـ طويبًل.

التجارية بالمزايا الوظيفية والنفسية المرتبطة بخصائص حيث ترتبط العبلمة : فائدة الزبوف -0
 المنتج.

تشير العبلمة التجارية إلى ثقافة المنظمة اإلنتاجية واألداء المتفوؽ والنزاىة : القيـ -0
 والتقاليد القديمة.

 تدؿ العبلمة التجارية إلى انتماء ثقافي معيف.الثقافة :  -4



 
 

81 
 

، وقد تكوف مرتبطة احيانًا برجاؿ ةمعينتعكس العبلمة التجارية شخصية : الشخصية -5
 األعماؿ والمسؤوليف واألغنياء واصحاب رؤوس االمواؿ. 

: قد تشير الى نوع الزبوف الذي يستعمؿ المنتج وكما مبيف في الشكؿ فائدة المستعمؿ -6
(12) 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 ( يوضح عناصر العالمة التجارية42شكل)
Source: Marc Vanpercammem et al, Marketing, l'essentiel pour 
comprendre, décider, agir, éditions déboeet , Bruxelles , 2002,314        

                                                                                        
 التسويق عن طريق الموسيقى -رابعًا:
يشمؿ التسويؽ المخفي تضميف الرسائؿ التجارية في أغاني الموسيقى، إذ كاف لفناني       

وجدت طريقيا إلى  العبلمة التجارية، إذ أف قة حميمة مع الشركات لفترة طويمةالموسيقى عبل
، وبما أف فناني تفضيؿ الفنانيف لمعبلمة التجارية، ويرجع ذلؾ االمر إلى اغاني الموسيقى

، فيمكنيـ بسيولة دمج الحياة التي تتضمف منتجات معينة الموسيقى يميموف إلى الغناء عف
ف الرسائؿ اإلعبلنية مف خبلؿ يعد تضمي، و العبلمات التجارية مع االغاني التي يقوموف بعدائيا

الخفي لمنتجات الشركات  موسيقى البوب والراب أحد األساليب المستخدمة في التسويؽ

العالمة 
 التجارية

 الثقافة

 قيمال

 الخصائص فائدة الزبون

 فائدة المستعمل

 الشخصية
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، وىذه ليست طريقة جديدة ولكنيا كانت تستخدـ سابًقا في العديد مف التجارب في المعاصرة
 Four Seasons( و ) the Supremes)( تـ تسجيؿ العديد مف األغاني مف قبؿ 1962)

 بواسطة شركة مميوف دوالر(  5. 1تـ دفع )( تـ 1986، وفي )(Coca-Colaلػشركة )
(adidas )إلنتاج أغنية(My adidas)  اال أف االنتشار الواسع لموسيقى البوب والراب  لفت ،

انتباه العديد مف الشركات العالمية إلى إمكانية استخداـ ىذا النوع مف الفنوف إليصاؿ رسائميا 
، لذلؾ تـ تضميف كممات تتحدث عف ييتـ بيا ىذا النوع مف الموسيقى ية إلى فئة معينةاإلعبلن
( في أغنية الراب التي كانت شعبية مع العديد مف األفراد. في نفس Mercedes Benzمزايا )

( عمى أف الطمب عمى منتجات الشركة قد زاد بشكؿ كبير بعد ذكر Motorolaالسياؽ ، تنص )
 .(Rotfeld  , 65: 2008)اسـ الشركة في واحدة مف أغاني البوب 

 عاب الفيديوالتسويق عن طريق ال -خامسًا:
فبلـ كجزء مف اعتادت الشركات عمى إدراج عبلماتيا التجارية في البرامج التمفزيونية واأل      

، لكف النتائج المخيبة لآلماؿ لمعديد مف ىذه التجارب دفعت إدارات بعض الترويجيبرنامجيا 
وه في استخداـ الشركات إلى البحث عف طريقة أخرى تمثؿ طوؽ النجاة مف اإلحباط الذي واجي

لكثير مف الشباب في الوقت فوجدت ضالتيا في ألعاب الفيديو التي تجذب ا ،الوسائؿ التقميدية
شيدت إقبااًل كبيًرا مف قبؿ المجموعة المستيدفة نتيجة لطبيعة تمؾ األلعاب التي ، والتي الحاضر

، والتي تعد جزء ال يتجزأ مف المعبة عمى عكس اعؿ المباشر مع العبلمة التجاريةتتيح إمكانية التف
اءىا إز  اإلعبلنات التي يتـ تضمينيا في البرامج التمفزيونية واألفبلـ والتي يشعر الزبوف باالستياء

تجاىيا بعنيا غريبة عمى المواد المعروضة في البرنامج كونيا أقحمت إقحاما واإلحساس 
مميوف  0عقودا تتجاوز قيمتيا )( Arts Electronicشركة )( وقعت 0220التمفزيوني، ففي )

نت ، بينما كانت شركات تصنيع ؿ( في ألعاب الفيديو التي تنتجيادوالر( لتشمؿ) ماكدونالدز وا 
إذ سعت العديد منيا إلى  ،ة التسويؽ مف خبلؿ ألعاب الفيديوت أوؿ مف استخدـ طريقالسيارا

باإلعبلف عف  (Mazda)، وىو ما قامت بو شركة ماتيـ التجارية في ألعاب الفيديوإدراج عبل
، مما ساىـ اميف مف إدخاؿ النموذج إلى السوؽفي ألعاب الفيديو قبؿ ع (RX-8) طراز سيارتيا

المستيدؼ مع ىذا النموذج ، وساىـ ايضا في زيادة اقباؿ الزبوف لشرائو، إذ  في تعريؼ السوؽ
مميوف دوالر( في  052أف شركات صناعة السيارات أنفقت ) اإلقتصاديةتشير بعض التقارير 

 & Stage)، 2012: 349)( إلدراج عبلمات تجارية لسياراتيا في ألعاب الفيديو0225)
Andersen. 
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  فيوالتسويق المضخم والمبالغ  -سادسًا :
ستخداـ طريقة التضخيـ )التخويؼ( لمنتجاتيا مف أجؿ التعثير إتمجع بعض الشركات إلى       

ؿ عفوي وغير محسوس مف قبؿ سموؾ الزبائف مف خبلؿ رسـ صورة مبالغ فييا لمنتجاتيا بشك في
الذي يعد ممارسة تسويقية يترتب عمييا تكويف انطباع  ويتمثؿ ذلؾ بالخداع التسويقي، الزبوف

خاطئ لدى الزبوف حوؿ المنتجات التي تقوـ الشركة بالترويج عنيا بيذه الطريقة ،وقد يترتب 
عمى ذلؾ اتخاذ قرار غير سميـ مف قبؿ الزبوف قد يمحؽ الضرر بو، ونتيجة لذلؾ قد تتعرض 

ار جسيمة تعرضيـ لممسائمة القانونية لعدـ الشركات التي تمارس الخداع التسويؽ الى اضر 
( Mercedes) ومف اشير االمثمة ىو ما قامت بو شركة( Ethicsااللتزاـ بعخبلقيات التسويؽ)

( ومحاولة إظيار بعض الصفات والمزايا غير العادية لطراز Trailer)بإعداد فيمـ قصير
(Mercedes SL 500)(0:  0220)نعيـ ،، بطريقة مبالغ فييا .(Kaikati & 

Kaikati,2004:47) 
ويستنتج الباحث مما سبؽ أف تقنيات التسويؽ الخفي تعد مف الوسائؿ الفعالة في خمؽ        

الشركة التي يتـ الترويج عنيا، إذ يشعر الزبوف بعنو اكثر  الوعي لدى الزبوف فيما يتعمؽ بمنتجات
د مف تقنيات االقناع عندا يشعر الزبائف اقتناعا تجاه التواجد الفوري مع االعبلف، كما انيا تع

الشركة بانيـ جزءا مف االنشطة الترويجية وىذا بدوره يشجع االنشطة الشفيية وتصبح رسالة 
 باالتي : تقنيات التسويق الخفيمن يوضح  وىناكسيمة الوصوؿ الى الزبائف، 

 المدونات -4

المعمومات، إف الدافع الستخداـ تصاؿ يستخدميا األفراد بشكؿ متكرر لنشر إوسيمة        
ووفًقا لمبحث  المدونات كقناة تسويؽ ىو إمكانية الوصوؿ إلى المستيمكيف عمى مستوى العالـ،

: بقراءة المدونات عمى أساس 07، قاـ أكثر مف ه حوؿ استخداـ اإلنترنت لمبالغيفالذي تـ إجراؤ 
لؾ فعف الشركات التي تتابع : نشروا تعميقات عمى مواد أخرى في المدونات ،لذ10يومي و 

ستفادة مف ، واإلالفرصة لبناء عبلقات مع الزبائف أنشطة التسويؽ مف خبلؿ المدونات  لدييا
محادثة، ومف الصعب عمى  اتجاىات المستيمكيف مف خبلؿ السماح ليـ بالتفاعؿ في ال

خصية ىي الش، مف الصعب تحديد ما إذا كانت المعمومات المنشورة في المدونات المستيمؾ
المدونات التي  عدليا، و في الواقع ت ، أـ أنيا محاولة تسويقية مخططمعمومات موضوعية حًقا

تتظاىر بعف نشرىا مف قبؿ الزبائف العادييف ليست مدونات وىمية والقصد مف ذلؾ ىو خمؽ 
انطباع ايجابي والدعاية التي يمكف أف يكوف مف الصعب تحقيقو مف خبلؿ أساليب التسويؽ 

 .(.Roy & Chattopadhyay, 2010: 69-79) قميديةالت



 
 

83 
 

باعتبارىا الراعي  Wal-Martبدأ النقاش حوؿ المدونات المزيفة بعد أف تـ الكشؼ عف        
قميف، لورا إذ تـ التعاقد مع اثنيف مف الكتاب المست ،في أمريكا Wal-Martingالحقيقي لمدونة 

 ر ووؿ مارت المختمفة.، لمتجوؿ والتدويف حوؿ التجارب في متاجوجيـ

، Businessweek)وحظيت المدونة بدعاية عالية حتى تـ الكشؼ عنيا مف قبؿ )      
 Martin)وانتقدت محاولة التسويؽ بشدة لعدـ الكشؼ عف العبلقة الحقيقية بيف الراعي والمدونيف 

& Smith, 2008: 45-56) 

 وضع المنتج -2

خر الخفي األكثر شيوعا وىو وضع المنتج، ففي أواواحدة مف استراتيجيات التسويؽ       
، لـ يكف وضع المنتج واسع االنتشار وأسموًبا جديًدا لمترقية ، إذ تـ الثمانينيات مف القرف العشريف

، عمى سبيؿ المثاؿ العبلمات ويقي مف قبؿ عدد قميؿ مف الشركاتاستخدامو فقط كنشاط تس
بيف عامي   E.T))في فيمـ  Reeses Pieces))و  Kellogg's i Seinfeld))التجارية مثؿ 

:  01كانت الزيادة في استخداـ وضع المنتجات في تمفزيوف الواليات المتحدة  0224و  1999
، وأف القصد أنيـ يتعرضوف لؤلنشطة الترويجية في السنة، ففي معظـ الحاالت يدرؾ الجميور

ىذه األنواع مف  دتج، وال تعية مف خبلؿ وضع المنمف ذلؾ ىو خمؽ وعي بالعبلمة التجار 
ع ذلؾ ىناؾ جانب آخر لوضع األنشطة التي تكشؼ عف الراعي الحقيقي تسويًقا خفًيا، وم

مف ىو الراعي الحقيقي، وتتمثؿ الطريقة األكثر استخداًما لتوصيؿ رسائؿ  يتضح، إذ ال المنتج
المنتج مف خبلؿ صناعة الترفيو في الرسائؿ الصامتة، وتقوـ الشركات بتطوير التعاوف مع 
المنتجيف لربط رسائؿ منتجاتيـ بنص البرنامج التمفزيوني أو الفيمـ. ويمكف أف تكوف أسباب وضع 

 واألفبلـ ىي تطوير واقع في مشيد ما. المنتج في التمفزيوف

، ىذا أمر نادر الحدوث وعادة ما يكوف لممنتج أو الرسالة ىدؼ ترويجي، بيذه ومع ذلؾ      
الطريقة تصبح المنتجات أكثر إقناًعا وال ُينظر إلييا عمى أنيا إعبلنات، وتـ استخداـ وضع 

 (Goodman, 2006: 83-152) شفرةالمنتج في كؿ مف البرامج التمفزيونية النصية وغير الم

ط ، بؿ إنو يتوسع أيًضا مف خبلؿ وسائع المنتج عمى صناعة الترفيو فحسبال يقتصر وض      
والسبب ىو أف المجموعة المستيدفة غالبًا ما تكوف مف  ،جديدة، في صناعة ألعاب الفيديو

ة األخرى ىي نشر الشباب وأف صناعة األلعاب تعمؿ عمى مستوى العالـ، والوسائط الجذاب
. مثاؿ عمى ذلؾ ىو مقاطع الفيديو التي ال YouTubeمقاطع الفيديو عمى مواقع الويب مثؿ 

، لكف لدييـ بدورىـ العديد مف المشاىديف ويقوموف بوضوح عف الراعي الحقيقي لمفيديوتكشؼ 
 (Smit et al, 2009: 761-782)بإنشاء إعبلنات شفيية 
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 التسويق الطنان المباشر -3

المباشر "تقنية تسويؽ تستفيد مف حدث أو أداء فعمي إلنشاء صدى"  الطناف يعد التسويؽ       
(Kirby & Mardsen, 2006: 26) ويتـ إنشاء تسويؽ صدى مباشر مف خبلؿ نشر ،

، أو رسالة في السوؽ بطريقة تجعؿ خدمة حوؿ عبلمة تجارية أو منتج أومعمومات إيجابية 
راؤه حتى ال ، ويتـ إجنشاؤه اسـ صدىطمؽ عمى الصدى الذي تـ إالناس يتحدثوف عنيا، ويُ 
مف إنشاء  والغرض األساس ،وف الرسالة الموزعة جديرة بالثقة، بغية أف تكيعرؼ أحد مف أيف نشع

 ,Ahuja et alىذه الرسائؿ ىو إقناع المستيمكيف لمنظر في شراء منتجات أو خدمات بالفعؿ )
2007: 151-159  .) 

أو غالًبا ما يكوف الفنانوف أو المستيمكيف المنتظميف عمى استعداد لمتحدث عف المنتجات       
، ويتـ إنشاء الرسالة المقدمة مف شركة مف خبلؿ ىؤالء الفنانيف العبلمات التجارية أو الخدمات

 (Kirby & Marsden, 2006)بيدؼ نشرىا بواسطة أي شخص يسمع الرسالة

( أحد ىواتفيا المحمولة المدمجة والكاميرات الرقمية Sony Ericssonوقد روجت شركة  )     
، عجرت جيات فاعمة زعمت أنيا زوجيف(،إذ است0220باستخداـ تسويؽ البث المباشر في عاـ )

وتجولوا في النقاط السياحية ثـ طمب الممثموف المستعجروف مف السياح الحقيقييف التقاط صورة 
ياتؼ المحموؿ وكاف ىدفيـ السماح لممستيمكيف المحتمميف ليـ مع سوني إريكسوف كاميرا ال

باستخداـ الياتؼ المحموؿ مف تمقاء أنفسيـ، وفي ىذه الحالة كانت الجيات الفاعمة تتفاعؿ أيضا 
 Sony Ericssonمع السياح حوؿ المنتج بطريقة لـ يتـ اعتبارىا ترويًجا واضًحا لممنتج. تتوقع 

بالمنتج وبيذه الطريقة يخمؽ ضجة إيجابية حوؿ مف السياح أف يخبروا أصدقاءىـ 
( ويمكف رؤية العبلقة بيف ىذا المثاؿ المباشر   Kaikati & Kaikati, 2004:6-22المنتج)

لمتسويؽ المباشر والتسويؽ الخفي في كيفية فشؿ الممثميف في الكشؼ عف ارتباطيـ بالراعي 
 الحقيقي.

  الخفي التسويق سياق في التسويقي المزيج -رابعًا:
تعتمد استراتيجية التسويؽ الخفي عمى نتائج العديد مف الدراسات التي خمصت إلى تحديد      

، وتتضمف بلليا لمتعثير عمى سموكو الشرائينقاط الضعؼ في سموؾ الزبوف والتي يمكف استغ
و استراتيجية التسويؽ الخفي إلى استراتيجيات فرعية ضمف عناصر المزيج التسويقي وفقا لما ى

 مبيف:
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 :المنتج -4
 مف المزايا األساسية بدالً  يتمثؿ التسويؽ الخفي في اختبلفاتو عمى فوائد المنتج المبتكرة        

والتي يتـ تسويقيا  بطريقة مخادعة، فضبًل عف وجود تقنيات متطورة ُينظر إلييا عمى  ،لممنتجات
أنيا منتجات راقية تتميز بسمات حديثة وىذا يعني أف المسوقيف يجب أف يركزوا عمى المنتج 

، ويجب أف يشمؿ التسويؽ معظـ مواصفات المنتجات التقميديةبسبب بعض القيود القانونية عمى 
ستبعاد إالسمبية المحتممة التي يمكف أف تنتج عف االستخداـ وذلؾ بالنظر إلى طبيعة عمى اآلثار 

التسويؽ الخفي في مثؿ ىذا األمر ،كما يجب أف تعخذ الشركات المعمومات األخيرة بنظر 
 فيإحداث تعثير  االعتبار فيما يتعمؽ بنشر المعمومات الخادعة )المضممة الف ذلؾ يؤدي إلى

لى رد ف يسعى المسوقوف إلى االستجابة العاطفية التي تؤدي إألذا ينبغي  ،ذىف المستيمكيف
، والتعمؽ العاطفي( لمجماىير الفعؿ بما في ذلؾ )التوصية، ونشر "الطنيف"، واإلقناع

 .(Kardes ,2014,19-21المستيدفة)

 :لتوزيعا -2

لمزبائف الذيف يتـ يمارس التسويؽ الخفي إلى حد كبير في األماكف ذات األىمية العالية        
ستفادة مف اختيارىـ  وليذا السبب يجب عمى المسوقيف اكتشاؼ مثؿ ىذه المحاور ومحاولة اإل

إذ يتطمب التسويؽ الخفي بطبيعتو استيداًفا  ،خاص المناسبيف في المكاف المناسبوجود األش
ريقة المنتجات بطيجب أف تدرؾ الشركات أف عرض  ، إذتحكـ في خصوصية الزبوفدقيًقا ي

، عميو فعف التسويؽ يؤدي إلى إخفاؽ الحممة التسويقيةالزبائف فعف ذلؾ  في يؤثر مخادعة بشكؿ
، وىذا ينطبؽ بشكؿ خاص عمى األلعاب مقارنة بقنوات التسويؽ التقميديةالخفي لو انتشار واسع 

 (.Kardes ,2014,19-21عبر اإلنترنت وتسويؽ الموسيقى )

 السعر: -3
المبتكرة والراقية، ونتيجة لذلؾ التسويؽ الخفي بشكؿ عاـ لممنتجات الجديدة و يتـ استخداـ        

، غالًبا ما يتـ استخداـ باإلضافة إلى ذلؾ ،لمثؿ ىذه الحمبلتال يعد السعر خيارًا حساسًا  
( الحفاظ عمى التصورات اإليجابية لممشتريف  فيما يتعمؽ 1التسعير الممتاز لسببيف رئيسييف: )

 ) ( إدراج النفقات المرتبطة بالتسويؽ الخفي في سعر اإلصدار النيائي0المنتج )بمكانة 
Gittings , 2002 ,30). 
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 الترويج: -4
يعتمد التسويؽ الخفي مف حيث الترويج عمى إخفاء ىوية الشركة لمنع الزبائف مف اعتبار        

الزبائف يثقوف بعشخاص آخريف العرض المرئي لممنتج كعمؿ تجاري، ويستند ىذا إلى فرضية أف 
يرتبطوف بيـ أكثر مما يثؽ بيـ ككياف تجاري. تعتمد الشركات التي تستخدـ التسويؽ الخفي 
كاستراتيجية لمترويج عف المنتجات عبر البرامج التمفزيونية عمى اليواء وغيرىا مف المنتديات 

النو عندما يشعر الزبائف ، الشركة اف تتبع طرؽ ترويج صادقة المتاحة لمجميور، إذ يجب عمى
بانيـ يتعرضوف لمخداع فانُو يؤدي الى رفض الزبائف لشراء ذلؾ المنتج الذي يتـ تسويقو بطريقة 

 (.Gittings , 2002 ,30 )مخادعة ومضممة 
 الخفي التسويق سياق في التسويقي ( يوضح المزيج44الجدول)

 السعر المنتج
 .المبتكرة المنتجات فوائد عمى الضوء تسميط -
/  المحتممة الجانبية اآلثار عف الكشؼ عدـ -

 .السمبية اآلثار
 اإلعبلف العاطفي. -

عدـ الكشؼ الكامؿ عف المعمومات المتعمقة 
حتممة بسبلمة المنتجات واآلثار السمبية الم

، الناجمة عف استخداـ المنتج، عمى سبيؿ المثاؿ
ال تكشؼ منتجات الحمية الغذائية عف اآلثار 
السمبية المصاحبة الستخداميا مثؿ ارتفاع ضغط 
الدـ و السكتة القمبية، فالترويج يركز عمى نحو 

 ىناؾ شركاتاكبر في مزايا المنتج ذاتو،
  ((Kodackو (Hewlett Packard)مثؿ

وغيرىا مف الشركات المصنعة ألحبار الطابعة 
تعمؿ عمى خفض أسعار منتجاتيا ولكف في 

 الجير في كؿ عبوة. نفس الوقت تقمؿ مف كمية

 حساسية السعر.  -
 التسعير بالتقسيط -

التذوؽ والتسويؽ المبالغ بو تحدد أسعار  قريبة 
مف األسعار الفعمية لممنتج )أعمى مف السعر 
المعروض(. مثاؿ عمى ذلؾ ىو ما تفعمو 
بعض المكاتب العقارية مف خبلؿ االستمرار 
في اإلعبلف عف عقارات جذابة لمعديد مف 

 ارات واالدعاء بعنيا قد بيعت أو أنيا قريبةالعق

مف النفاد )اشتِر واحدة واحصؿ عمى األخرى 
يستخدـ السعر لخداع الزبوف. إذمجاًنا(   

 التوزيع الترويج
 ىوية مخفية. -
 عمى اليواء. عنيا مكشوؼالموافقات غير ال -

ال يكشؼ مروجو العبلمة التجارية عف أنفسيـ 

 مراكز االىتماـ -
 استيداؼ دقيؽ. -
 تصاؿ مراكز االىتماـ.توسيع نطاؽ اإل -
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، قامت عمى سبيؿ المثاؿلمزبائف المستيدفيف، 
بتعييف ممثميف لمزبوف  Sony Ericssonشركة 

بصفة سياح لعرض منتجاتيا مف كاميرا 
(T68i.الرقمية.) 
 

المقامرة عبر اإلنترنت وغيرىا مف مواقع 
تجارية  األعماؿ غير القانونية تمارس أعمااًل 

،عمى في البمداف التي يتـ فييا تخفيؼ قوانينيا
اجر والسوبر تقوـ معظـ المت سبيؿ المثاؿ

، بإعادة ترتيب مواقع ماركت، مف وقت آلخر
البضائع المعروضة ، مما يجبر الزبوف عمى 
قضاء المزيد مف الوقت في البحث عما 

 يفضمو.
Source :Vladimir, Zhechev (2015),Stealth marketing strategy – origins, 
manifestations and practical application , University of Economics-
Varna,p(7). 

 أبعاد التسويق الخفي  -خامسًا:
، لوحظ أنو لـ يكف ىناؾ اتجاه ت المتعمقة بموضوع التسويؽ الخفيعند مراجعة األدبيا      

، وفي ىذه الحالة سيتـ االعتماد األبعاد الحقيقية لمتسويؽ الخفي واضح مف قبؿ الباحثيف لتوضيح
 ، والتي سيتـ توضيحيا كما في أدناه:أبعاد ( مفMartin and Smith,2008)عمى ما يقولو 

 الخداع  -أ 
قناع زبائنيـ بطريقة ال        يشير إلى الموقؼ الذي يسعى فيو المسوقوف إلى تسويؽ منتجاتيـ وا 

يتـ الكشؼ عف طبيعة وىوية المسوقيف ، فضبًل عف االمتناع عف تقديـ المعمومات المباشرة 
قناعو  المطموبة مف قبؿ الزبوف، إذ يتـ التركيز عمى الحاالت التي تؤدي إلى تضميؿ الزبوف وا 

المنتج ، ويعكس الخداع الجيد الذي ييدؼ إلى إرباؾ الزبائف وتضميميـ ألف ذلؾ كثيرًا ما  بشراء
، ويحدث الخداع استخداـ األكاذيب في خداع الزبوفيثير مخاوؼ أخبلقية ألنو ينطوي عمى 

، وبالتالي قة بيف الكفيؿ والعبلمة التجاريةأيًضا نتيجة لمسيو  وكذلؾ الفشؿ في الكشؼ عف العبل
يكوف لمخداع مبررات ودوافع أخبلقية ضمف الحدود المقدرة مف قبؿ الزبوف ومسوؽ المنتج بعد  قد

والعمؿ عمى دفعو بطريقة معينة لترؾ  إقناع الزبوف باألسباب التي أدت إلى استخداـ الخداع 
 .(Martin and Smith,2008:49)استيبلؾ منتجات المنافسيف
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 التدخل  -ب 
، ويعكس جميع المواقؼ التي ال يرغب الزبوف في مصرح بوالغالًبا إلى التدخؿ غير يشير       

، ويشير إلى جميع األنشطة التي يتبعيا يفالتحدث عنيا كحرية التعبير تجاه منتجات المسوق
، إذ تيدؼ ضحة و دفعيـ لشراء منتجات الشركةالمسوقوف مف أجؿ دفع الزبائف لتقديـ تنازالت وا

خبلؿ التدخؿ إلى التسمؿ بطريقة مسيطر عمييا ومخطط ليا لرصد جميع األحداث الشركات ومف 
يجاد طرؽ لضماف وىميـ بالضرر الناتج والتيديد  والتوجيات الشرائية الخاصة بالزبوف  وا 
الواضح عند استيبلؾ المنتجات، ويمكف تعريؼ التدخؿ عمى أنو تمؾ الطريقة أو االستراتيجية 

لمسوقيف إلى التسمؿ بيف الزبائف والعمؿ عمى مراقبة جميع الحركات التي التي ييدؼ مف خبلليا ا
يقوموف بيا والتعثير عمييـ وجذبيـ إلى منتجات محددة ، والعمؿ عمى إفقاد اآلخريف مف حصة 

 .(Chakraborty ,2013:2229السوؽ الحالية )
 االستغالل  -ج

استغبلؿ الطبيعة البشرية واستخداميـ ويشير إلى الموقؼ الذي يسعى فيو المسوقوف إلى        
، وييدؼ إلى االستغبلؿ مف خبلؿ ؾ لغرض تحقيؽ أىداؼ تسويقية بحتةبطريقة ال يعرفوف ذل

، وضمف ىذا االطار  يسعى ويجية فضبًل عف  ايجاد فرص جديدةاستخداـ الزبائف كعداة تر 
يجيات التي يتبعيا المسوقوف المسوقوف إلى استخداـ الزبائف كعداة لجمع المعمومات حوؿ االسترات

وطبيعة المنتجات والعمميات واألسواؽ الجديدة لغرض السعي نحو تحسيف التصميمات الحالية 
، ويشمؿ القدرة عمى التكيؼ مع متطمبات تجيا الشركة وتعزيز العمؿ الحاليلممنتجات التي تن

بطريقة خفية وجعميـَ أداة  البيئة الخارجية وضماف أداء أكثر تميزا بعد استغبلؿ جيود الزبائف
 Siren et al) 2012:20 , ترويجية وتسويقية فعالَة )

 المقارنة بين التسويق التقميدي والتسويق الخفي -سادسًا:

خفاض فعالية اإلعبلنات بينما مف المتوقع أف تزداد شعبية التسويؽ الخفي مع استمرار ان       
، لذلؾ قبؿ الشروع في االسموبيف غير قابميف لمتبادؿ أف، فانُو مف الميـ اإلشارة إلى التقميدية

حممة التسويؽ الخفي يجب عمى مديري العبلمات التجارية مراعاة االختبلفات الميمة مف خبلؿ 
-Kaikati & Kaikati, 2004:16 التركيز عمى نقاط القوة والضعؼ الرئيسية لمتسويؽ الخفي

 :(يوضح اىـ تمؾ الفروقات15، والجدوؿ)(  18
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 المقارنة بٌن التسوٌق التقلٌدي والتسوٌق الخفً( ٌوضح 15الجدول )

 

 الخفيالتسويق  التقميديالتسويق 

 محتوى الرسالة

 التحكـ بمحتوى الرسالة. مكانيةإ -
 السيطرة والتحكـ بالعبلمة التجارية. -
 

التحكـ بمحتوى الرسػالة اقػؿ بكثيػر  -
 مف التسويؽ التقميدي.

السػػػػػػػػيطرة عمػػػػػػػػى فقػػػػػػػػداف مخػػػػػػػػاطر  -
اكبػػػر مػػػف التسػػػويؽ  العبلمػػػة التجاريػػػة

 .التقميدي
 كثر تكمفة أ - التكمفة والمالئمة

 مبلئـ لجميع المنتجات -
 اقؿ تكمفة.  -
 مبلئـ لجميع المنتجات. غير -

 احتمالية رد الفعل
 لمعرض المرئية لمطبيعة نتيجة -

 الصدؽ إلى أقرب فيو ، التقديمي
 .والنزاىة

 وغير السرية الطبيعة نتيجة -
 مف متوقع غير بشكؿ تزيد المرئية
 سمبية. نتائج حدوث احتماؿ

 فاعمية التسويق
 إلى الحقيقي التسويؽ حمبلت تميؿ -

 .االىتماـ وخمؽ الوعي توليد في التفوؽ
 توليد في فقط ليس فعالية أكثر -

 أيًضا ولكف ، االىتماـ وخمؽ الوعي
 .التقييـ مرحمة في

Source: Kaikati, A. M., & Kaikati, J. G. (2004). Stealth Marketing: How 

to reach consumers surreptitiously. California Mangement Review , 46 

(4), ss. pp16-18. 

 مستقبل التسويق الخفي -سابعا:

أنو موجود ولو ، إال لمتسويؽ الخفي مف مختمؼ االوساط عمى الرغـ مف االنتقادات الموجية      
نية التقميدية في فقداف ، ومع استمرار اإلعبلنات التمفزيو يتـ تنفيذه بذوؽ يمعبو عندما اً قوي اً دور 

، يتعرض مديرو العبلمات التجارية لضغوط لمتفكير خارج الصندوؽ مف خبلؿ االنتقاؿ فعاليتيا
يستمروف في ابتكار اساليب ، وسوؼ جذب اىتماـ المستيمكيف المتقمبيفإلى الزبائف السرييف ل

التسويؽ الخفي ستفوؽ  إذ يراىف مديرو العبلمات التجارية عمى أف فوائد ،شافياجديدة يصعب اكت
، وأف مستقبؿ التسويؽ غير المرغوب فيو إلى حد ما دفع كبار المعمنيف إلى تبني عمى النقاد
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، عامؿ مع حمبلت التسويؽ الخفيالت بعذرع مفتوحة والتفكير في كيفية تقنيف المساعدة في  الفكرة
ولكف التحدي بالنسبة لممسوقيف ىو قطع فوضى اإلعبلنات المكثفة مف خبلؿ الجزء الصعب وىو 

كف أف تنخفض شعبية ، يمة بطريقة تجعؿ الرسالة غير واضحة، ففي الواقعدمج العبلمة التجاري
فإنو قد يميؿ إلى ا التكتيؾ ، كمما لجع المزيد مف المسوقيف في الشركات إلى ىذالتسويؽ الخفي

. وفي نياية المطاؼ ، ستجبر الوفرة المتوقعة مف الحمبلت التسويقية غير فقداف طبيعتو الخفية
المرغوب فييا المسوقيف عمى البحث عف أساليب أكثر إبداًعا لمتميز في السوؽ 

 .Kaikati & Kaikati ,2004,20-21))التنافسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

91 
 

 عالقة المسؤولية االجتماعية والتسويق الخفي /ثانيالمبحث ال
ييدؼ ىذا المبحث الى التعرؼ عمى العبلقات المتبادلة بيف)المسؤولية االجتماعية والتسويؽ 
الخفي(  عمى وفؽ ما جاءت بو االدبيات ذات الصمة، وذلؾ بغية استكماؿ رسـ توجيات 

 اوسع.الخاصة بمتغيرات الدراسة في محاولة لتغطيتيا بشكؿ 

مما تقدـ يتضح وجود عبلقة ايجابية بيف المسؤولية االجتماعية والتسويؽ الخفي، وبشعف ىذه 
يتمثؿ في تبني المنظمات المسؤولية االجتماعية عمى  أوليماالعبلقة يظير جانباف اساسياف، 

وفؽ مصالحيا الخاصة التي تستند عمى المسؤولية االقتصادية ، أو القانونية كمضاميف 
ؤولية االجتماعية ، وذلؾ مف خبلؿ سعي ىذه المنظمات الى تحقيؽ عوائد اكبر وااللتزاـ لممس

 بالقوانيف واالنظمة السائدة بعيدا عف االتجاىات االخبلقية.

أما الجانب االساسي الثاني فيتمثؿ في تبني المنظمات المسؤولية االجتماعية عبر مضموني 
ة ،وبذلؾ في تجسد توجيًا اخبلقيًا بحتًا ، وىكذا يظير المسؤولية االخبلقية والمسؤولية الطوعي

التعاوف الكبير في العبلقة بيف المسؤولية االجتماعية والتسويؽ الخفي مف خبلؿ تبايف المنظمات 
 في االلتزاـ بالمسؤوليات االجتماعية.

بطة وأخيرًا يستخمص مف الطروحات الفكرية اف عبلقات متغيرات الدراسة ، أذا ما كانت مترا
متسقة ستقود الى سموؾ ايجابي متناغـ االيقاعات واضح التوجيات محقؽ الغايات المنشودة ، 
أما اذا كانت متعارضة ومتضاربة ستقود الى سموؾ سمبي نشاز في ايقاعاتو ونتائجو، وىذا ما 

 تسعى الدراسو الحالية الختباره واثباتو ميدانيًا عمى ارض الواقع.
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 الفصل الرابع
 الفرضي ليا نموذجوصف متغيرات الدراسة وأختبار ال

 مجموعػػة باسػػتخداـ الحاليػػة الدراسػة متغيػػرات وتشػػخيص وصػػؼ عمميػة الفصػػؿ ىػػذا وضػحي 
 ،ةالحسػػػابي وسػػػاطاال المئويػػػة، النسػػػب ،يػػػةالتكرار  توزيعػػػاتال) تشػػػمؿ التػػػي اإلحصػػػائية األدوات مػػػف

 الدراسػة مخطػط اختبػار إلػى باإلضػافة ( االخػتبلؼ معامػؿ، جابةسػتاإل المعيػاري، نسػب االنحراؼ
فػػػي ضػػػوء ذلػػػؾ  ،(AMOS) برنػػػامج باسػػػتخداـ افرضػػػياتي مطابقػػػة مػػػدىمػػػف  لمتحقػػػؽ االفتراضػػػي

 يتضمف الفصؿ المباحث االتية:
 المبحث األول: وصف متغيرات الدراسة
 المبحث الثاني: اختبار نماذج الدراسة

 المبحث الثالث: أختبار فرضيات الدراسة
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 المبحث األول
 وصف متغيرات الدراسة

ييػدؼ ىػػذا المبحػث إلػػى تحديػد طبيعػػة اإلجابػات التػػي قػدميا االفػػراد المبحػوثيف فيمػػا يتعمػػؽ  
بتػػػػوافر المتغيػػػػرات المتعمقػػػػة بالدراسػػػػة الحاليػػػػة فػػػػي الشػػػػركة المبحوثػػػػة ، وذلػػػػؾ باسػػػػتخداـ الوصػػػػؼ 

 النحو التالي: اإلحصائي لجميع اإلجابات في استمارة االستبياف وعمى

 جتماعيةاالالمسؤولية اواًل: وصف ابعاد 
، تـ تقديـ اإلجتماعيةحوؿ أبعاد المسؤولية  مف أجؿ تحديد طبيعة اجابات االفراد المبحوثيف

وتحميػػؿ البيانػػات والمعمومػػات المتعمقػػة بتمػػؾ اإلجابػػات مػػف خػػبلؿ الجػػداوؿ اإلحصػػائية مػػع جػػدوؿ 
، إذ يتضػػػػمف الجػػػدوؿ التوزيعػػػػات التكراريػػػػة  المتعمقػػػػة جتماعيػػػػةااللكػػػؿ ُبعػػػػد مػػػػف أبعػػػاد المسػػػػؤولية 

بإجابات العينة المبحوثة والنسب المئوية ، باإلضافة إلى االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 ونسب االستجابة ومعامؿ االختبلؼ المتعمقة بتمؾ اإلجابات ىي كما يمي:

 المسؤولية االقتصادية -4

تكراريػػػػػة والنسػػػػػب المئويػػػػػة واألوسػػػػػاط الحسػػػػػابية ال( التوزيعػػػػػات 16) تظيػػػػػر نتػػػػػائج الجػػػػػدوؿ 
واالنحرافات المعيارية إلجابات االفػراد المبحػوثيف المتعمقػة ببعػد )المسػؤولية االقتصػادية( المتمثمػة 

ؿ متغيرات ، إذ تشير البيانات إلى أف ىناؾ ادارؾ مف قبؿ افراد العينة حو (X1-X5بالمتغيرات )
%( مػػػػػػع انحػػػػػػراؼ معيػػػػػػاري  3.3414، بواقػػػػػػع وسػػػػػػط حسػػػػػػابي مقػػػػػػداره )صػػػػػػاديةالمسػػػػػػؤولية  االقت

( الػػذي يشػػير الػػى )تحػػاوؿ x3، إذ يبػػيف المتغيػػر )%( 30.50%( ومعامػػؿ اخػػتبلؼ )1.01914)
الشػػػركة تييئػػػة بيئػػػة عمػػػؿ مناسػػػبة لمعػػػامميف لػػػدييا( عمػػػى انػػػو األكثػػػر اتفاقػػػًا مػػػف قبػػػؿ أفػػػراد العينػػػة 

( x5، في حيف أف )يداف المبحوث ببعد المسؤولية االقتصاديةوىذا يدؿ عمى اىتماـ الم المبحوثة
كاف األقؿ اتفاقا مف قبؿ افراد العينة  والذي ينص عمى )تتيح الشركة منتجاتيػا بالسػعر المناسػب  

       .ألصحاب المصالح مف  اجؿ البقاء في عالـ األعماؿ(
التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات يبين  (46جدول )

 مسؤولية االقتصاديةاللبعد المعيارية 

رمز المتغير
 بدائل االستجابة 

بي
سا

الح
ط 

وس
ال

ري 
عيا

الم
ف 

حرا
االن

ف% 
ختال

 اال
مل

معا
 

 ال أتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق أتفق بشدة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

x1 
19 7% 141 49% 85 29% 37 13% 8 3% 3.4345 0.89453 26.05% 

x2 
28 10% 137 47% 59 20% 53 18% 13 4% 3.3931 1.03433 30.48% 

x3 
38 13% 129 44% 67 23% 41 14% 15 5% 3.4621 1.05240 30.40% 

x4 
24 8% 119 41% 76 26% 57 20% 14 5% 3.2828 1.02700 31.28% 
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x5 
21 7% 110 38% 66 23% 73 25% 20 7% 3.1345 1.08745 34.69% 

انًؤشش 

 انكهً
26 9% 127 44% 71 24% 52 18% 14 5% 3.3414 1.01914 30.50% 

  (spss)عمى مخرجات برنامج اعتماداً  عداد الباحثإالمصدر: مف 
 المسؤولية القانونية -2

والنسػػػب المئويػػػة واألوسػػػاط الحسػػػابية تكراريػػػة ال( التوزيعػػػات 17تظيػػػر نتػػػائج الجػػػدوؿ )      
( المتمثمػة قانونيػةثيف المتعمقػة ببعػد )المسػؤولية الواالنحرافات المعيارية إلجابات االفراد المبحػو 

لعينػػة حػػوؿ ، إذ تشػػير البيانػػات إلػػى أف ىنػػاؾ ادارؾ مػػف قبػػؿ افػػراد ا(X6-X10بػػالمتغيرات )
%( مػع انحػراؼ معيػاري  3.3138ره )، بواقػع وسػط حسػابي مقػداقانونيةمتغيرات المسؤولية  ال

 تقدـ( الذي يشير الى )x10، إذ يبيف المتغير )%( 33.02%( ومعامؿ اختبلؼ )1.09434)
( عمػػى انػػو األكثػػر اتفاقػػًا مػػف قبػػؿ موضػػوعية مؤشػػرات وفػػؽ  لممػػوظفيف الترقيػػة فػػرص الشػػركة

، فػي المسػؤولية القانونيػةميػداف المبحػوث ببعػد وىػذا يػدؿ عمػى اىتمػاـ ال  أفراد العينة المبحوثة
 بقوانيف  الشركة تمتـز( كاف األقؿ اتفاقا مف قبؿ افراد العينة  والذي ينص عمى )x9حيف أف )
   .(االحتكار مثؿ بيا الرغوب غير الحاالت حدوث لمنع واالسواؽ المنافسة

التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات يبين  (47جدول )
 مسؤولية القانونيةاللبعد المعيارية 

رمز المتغير
 بدائل االستجابة 

بي
سا

الح
ط 

وس
ال

ري 
عيا

الم
ف 

حرا
االن

ف% 
ختال

 اال
مل

معا
 

 ال أتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق أتفق بشدة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

X6 
36 12% 100 34% 70 24% 77 27% 7 2% 3.2793 1.06270 32.41% 

X7 
43 15% 109 38% 63 22% 65 22% 10 3% 3.3793 1.09145 32.30% 

X8 
29 10% 121 42% 65 22% 63 22% 12 4% 3.3517 1.05575 31.50% 

X9 
38 13% 91 31% 54 19% 89 31% 18 6% 3.1448 1.17340 37.31% 

X10 
45 16% 109 38% 69 24% 55 19% 12 4% 3.4138 1.08839 31.88% 

انًؤشر 

 انكهي
38 13% 106 37% 64 22% 70 24% 12 4% 3.3138 1.09434 33.02% 

 ( (spssعمى مخرجات برنامج اعتماداً  عداد الباحثإالمصدر: مف 
 المسؤولية االخالقية -3

تكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية ال( التوزيعات 18تظير نتائج الجدوؿ )       
( المتمثمة خبلقيةثيف المتعمقة ببعد )المسؤولية االواالنحرافات المعيارية إلجابات االفراد المبحو 

لعينة حوؿ ، إذ تشير البيانات إلى أف ىناؾ ادارؾ مف قبؿ افراد ا(X11-X15بالمتغيرات )
نحراؼ معياري إ%( مع  3.2000ابي مقداره )، بواقع وسط حسخبلقيةاأل متغيرات المسؤولية
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 توفر( الذي يشير الى )x14، إذ يبيف المتغير )%( 32.70%( ومعامؿ اختبلؼ ) 1.04634)
  ( عمى انو األكثر اتفاقًا مف قبؿ أفراد العينة المبحوثةلمجميع وعادلة متكافئة وظيفية فرص الشركة

( x11)المتغير، في حيف أف المسؤولية االخبلقيةميداف المبحوث ببعد وىذا يدؿ عمى اىتماـ ال
 والتقاليد والعادات القيـ الشركة تحتـروالذي ينص عمى ) ألقؿ اتفاقا مف قبؿ افراد العينةكاف ا
   .(المجتمع في السائدة

التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات يبين  (48جدول )
 مسؤولية االخالقيةاللبعد المعيارية 

رمز المتغير
 بدائل االستجابة 

بي
سا

الح
ط 

وس
ال

ري 
عيا

الم
ف 

حرا
االن

ف% 
ختال

 اال
مل

معا
 

 ال أتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق أتفق بشدة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

X11 
16 6% 96 33% 89 31% 68 23% 21 7% 3.0621 1.03717 33.87% 

X12 
17 6% 126 43% 66 23% 70 24% 11 4% 3.2345 1.00527 31.08% 

X13 
23 8% 104 36% 66 23% 87 30% 10 3% 3.1483 1.04670 33.25% 

X14 
33 11% 117 40% 56 19% 77 27% 7 2% 3.3172 1.06015 31.96% 

X15 
34 12% 94 32% 85 29% 61 21% 16 6% 3.2379 1.08239 33.43% 

انًؤشش 

 انكهً
25 9% 107 37% 72 25% 73 25% 13 4% 3.2000 1.04634 32.70% 

 ( (spssعمى مخرجات برنامج اعتماداً  عداد الباحثإالمصدر: مف 

 المسؤولية الطوعية)الخيرية( -4

تكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية ال( التوزيعات 19تظير نتائج الجدوؿ )       
( لطوعي)الخيرية(ثيف المتعمقة ببعد )المسؤولية اواالنحرافات المعيارية إلجابات االفراد المبحو 

لعينة ، إذ تشير البيانات إلى أف ىناؾ ادارؾ مف قبؿ افراد ا(X16-X20المتمثمة بالمتغيرات )
نحراؼ إ%( مع  3.2400، بواقع وسط حسابي مقداره )وعية)الخيرية(الط حوؿ متغيرات المسؤولية

( الذي يشير الى x17، إذ يبيف المتغير )%( 33.77%( ومعامؿ اختبلؼ ) 1.09430معياري )
 وخدمات عروض توفير خبلؿ مف وذلؾ لممجتمع، المادي الدعـ تقديـ في الشركة إدارة تسيـ)

وىذا يدؿ عمى اىتماـ   اتفاقًا مف قبؿ أفراد العينة المبحوثة( عمى انو األكثر مجانية بعوقات
ألقؿ اتفاقا ( كاف اx20)المتغير، في حيف أف ميداف المبحوث ببعد المسؤولية الطوعية)الخيرية(ال

 تدريبية بدورات الموظفيف اشراؾ عمى الشركة تحرصوالذي ينص عمى ) مف قبؿ افراد العينة
   .(لدييـ العممي المستوى رفع الى تيدؼ
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التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات يبين  (49جدول )
 مسؤولية الطوعية)الخيرية(اللبعد المعيارية 

رمز المتغير
 بدائل االستجابة 

بي
سا

الح
ط 

وس
ال

ري 
عيا

الم
ف 

حرا
االن

ف% 
ختال

 اال
مل

معا
 

 ال أتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق أتفق بشدة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

x16 
32 11% 95 33% 67 23% 81 28% 15 5% 3.1655 1.10997 35.06% 

X17 
53 18% 116 40% 59 20% 52 18% 10 3% 3.5172 1.08850 30.95% 

X18 
57 20% 91 31% 53 18% 81 28% 8 3% 3.3724 1.16432 34.52% 

X19 
29 10% 80 28% 91 31% 75 26% 15 5% 3.0724 1.02812 33.46% 

X20 
30 10% 76 26% 83 29% 87 30% 14 5% 3.0724 1.08062 35.17% 

انًؤشش 

 انكهً
40 14% 92 32% 71 24% 75 26% 12 4% 3.2400 1.09430 33.77% 

  (spss)عمى مخرجات برنامج اعتماداً  عداد الباحثإالمصدر: مف 
 الخفيتقنيات التسويق : وصف ثانياً 

، تـ تقديـ تقنيات التسويؽ الخفيمف أجؿ تحديد طبيعة اجابات االفراد المبحوثيف حوؿ       
وتحميؿ البيانات والمعمومات المتعمقة بتمؾ اإلجابات مف خبلؿ الجداوؿ اإلحصائية مع جدوؿ 

مقة ، إذ يتضمف الجدوؿ التوزيعات التكرارية المتعتقنيات التسويؽ الخفيلكؿ ُبعد مف أبعاد 
نحرافات المعيارية وساط الحسابية واإل، باإلضافة إلى األالعينة المبحوثة والنسب المئوية بإجابات

 ختبلؼ المتعمقة بتمؾ اإلجابات ىي كما يمي:ستجابة ومعامؿ اإلونسب اإل

 التسويق الفيروسي -4
الحسابية تكرارية والنسب المئوية واألوساط ال( التوزيعات 02تظير نتائج الجدوؿ )       

( المتمثمة التسويؽ الفيروسيثيف المتعمقة ببعد )واالنحرافات المعيارية إلجابات االفراد المبحو 
لعينة حوؿ فراد اأ، إذ تشير البيانات إلى أف ىناؾ ادارؾ مف قبؿ (X21-X25بالمتغيرات )

%( مع انحراؼ  3.2586، بواقع وسط حسابي مقداره ) الطوعية)الخيرية( متغيرات المسؤولية
( الذي يشير الى x25، إذ يبيف المتغير )(% 33.73%( ومعامؿ اختبلؼ ) 1.09900معياري )

 عمى ايجاباً  ينعكس المعروضة الشركة بخدمات يتعمؽ فيما االخريف تجارب الى االصغاء)
وىذا يدؿ عمى اىتماـ   ( عمى انو األكثر اتفاقًا مف قبؿ أفراد العينة المبحوثةالشركة مبيعات

ألقؿ اتفاقا مف قبؿ ( كاف اx22)المتغير، في حيف أف ميداف المبحوث ببعد التسويؽ الفيروسيال
 صور،) باستخداـ االعبلنية الرسالة محتوى في التنوع يعدوالذي ينص عمى ) افراد العينة
 .(الشركة خدمات عف لمترويج جاذبية أكثر أمرا( فيديوىات
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التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات يبين  (22جدول )
 لبعد التسويق الفيروسيالمعيارية 

رمز المتغير
 بدائل االستجابة 

بي
سا

الح
ط 

وس
ال

ري 
عيا

الم
ف 

حرا
االن

ف% 
ختال

 اال
مل

معا
 

 ال أتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق أتفق بشدة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

X21 
32 11% 103 36% 71 24% 73 25% 11 4% 3.2483 1.06878 32.90% 

x22 
36 12% 81 28% 60 21% 94 32% 19 7% 3.0724 1.16684 37.98% 

X23 
31 11% 79 27% 98 34% 70 24% 12 4% 3.1621 1.04133 32.93% 

X24 
31 11% 106 37% 68 23% 75 26% 10 3% 3.2517 1.06310 32.69% 

X25 
70 24% 100 34% 51 18% 60 21% 9 3% 3.5586 1.15496 32.46% 

انًؤشش 

 انكهً
40 14% 94 32% 70 24% 74 26% 12 4% 3.2586 1.09900 33.73% 

  (spss)عمى مخرجات برنامج اعتماداً  عداد الباحثإالمصدر: مف   
 تسويق المشاىير -2
المئوية واألوساط الحسابية تكرارية والنسب ال( التوزيعات 01تظير نتائج الجدوؿ )        

( المتمثمة تسويؽ المشاىيرالمتعمقة ببعد ) ثيفواالنحرافات المعيارية إلجابات االفراد المبحو 
لعينة حوؿ ، إذ تشير البيانات إلى أف ىناؾ ادارؾ مف قبؿ افراد ا(X26-X30بالمتغيرات )
انحراؼ معياري %( مع  3.3228، بواقع وسط حسابي مقداره )تسويؽ المشاىيرمتغيرات 

 التركيز( الذي يشير الى )x29، إذ يبيف المتغير )%(32.00%( ومعامؿ اختبلؼ ) 1.06336)
 ثقة عمى يجاباإ ذلؾ ينعكس مما عممو مجاؿ في خيرية اعماؿ لدييا التي الشخصية اختيار عمى

ميداف وىذا يدؿ عمى اىتماـ ال  فراد العينة المبحوثةأ( عمى انو األكثر اتفاقًا مف قبؿ الزبوف
فراد أألقؿ اتفاقا مف قبؿ ( كاف اx28)المتغير، في حيف أف المبحوث ببعد التسويؽ الفيروسي

 والشيرة الجيدة السمعة ذوي المشاىير اختيار عمى الشركة تركزوالذي ينص عمى ) العينة
 .(خدماتيا ترويج عممية في القوية والشخصية الواسعة

التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات يبين  (24جدول )
 لبعد تسويق المشاىيرالمعيارية 

رمز المتغير
 بدائل االستجابة 

بي
سا

الح
ط 

وس
ال

ري 
عيا

الم
ف 

حرا
االن

ف% 
ختال

 اال
مل

معا
 

 ال أتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق أتفق بشدة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

X26 
36 12% 110 38% 76 26% 57 20% 11 4% 3.3552 1.04966 31.28% 

X27 
44 15% 104 36% 60 21% 72 25% 10 3% 3.3448 1.11224 33.25% 
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X28 
25 9% 98 34% 75 26% 81 28% 11 4% 3.1552 1.04570 33.14% 

X29 
36 12% 124 43% 64 22% 59 20% 7 2% 3.4241 1.02365 29.90% 

X30 
42 14% 101 35% 67 23% 72 25% 8 3% 3.3345 1.08554 32.55% 

انًؤشر 

 انكهي
37 13% 107 37% 68 23% 68 23% 9 3% 3.3228 1.06336 32.00% 

  (spss)عمى مخرجات برنامج اعتماداً  عداد الباحثإالمصدر: مف   
 التجارية العالمة مروجوا -3

( التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية 00تظير نتائج الجدوؿ )         
واالنحرافات المعيارية إلجابات االفراد المبحوثيف المتعمقة ببعد )مروجوا العبلمة التجارية( المتمثمة 

، إذ تشير البيانات إلى أف ىناؾ ادارؾ مف قبؿ افراد العينة حوؿ (X31-X35بالمتغيرات )
نحراؼ معياري إ%( مع  3.3834، بواقع وسط حسابي مقداره ) التجارية العبلمة مروجواتغيرات م
( الذي يشير الى )تحرص x33، إذ يبيف المتغير )%( 30.94%( ومعامؿ اختبلؼ ) 1.04689)

الشركة عمى كسب ثقة الزبائف مما يعكس اثرًا ميما في اختيار العبلمة التجارية لمشركة( عمى انو 
وث ببعد مروجوا ىتماـ الميداف المبحإاألكثر اتفاقًا مف قبؿ أفراد العينة المبحوثة  وىذا يدؿ عمى 

اتفاقا مف قبؿ افراد العينة والذي ينص ( كاف األقؿ x31، في حيف أف المتغير)العبلمة التجارية
 سعار منخفضة لخدماتيا مقارنة بالمنافسيف(.أعمى )تحاوؿ الشركة تحديد 

التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات يبين  (22جدول )
 التجارية العالمة لبعد مروجواالمعيارية 

رمز المتغير
 بدائل االستجابة 

ط 
وس

ال
بي

سا
الح

ري 
عيا

الم
ف 

حرا
االن

ف% 
ختال

 اال
مل

معا
 

 ال أتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق أتفق بشدة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

X31 23 8% 123 42% 70 24% 67 23% 7 2% 3.3034 0.99008 29.97% 

X32 49 17% 97 33% 67 23% 66 23% 11 4% 3.3690 1.12154 33.29% 

X33 47 16% 116 40% 69 24% 50 17% 8 3% 3.4966 1.04318 29.83% 

X34 37 13% 123 42% 60 21% 58 20% 12 4% 3.3966 1.07084 31.53% 

X35 25 9% 127 44% 77 27% 47 16% 14 5% 3.3517 1.00883 30.10% 

انًؤشر 

 انكهي
36 12% 117 40% 69 24% 58 20% 10 3% 3.3834 1.04689 30.94% 

  (spss)عمى مخرجات برنامج اعتماداً  عداد الباحثإالمصدر: مف   
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 وسيقىمالتسويق عن طريق ال -4
( التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية 00تظير نتائج الجدوؿ )      

( الموسيقى طريؽ عف التسويؽواالنحرافات المعيارية إلجابات االفراد المبحوثيف المتعمقة ببعد )
، إذ تشير البيانات إلى أف ىناؾ ادارؾ مف قبؿ افراد العينة (X36-X40المتمثمة بالمتغيرات )

%( مع  3.3828، بواقع وسط حسابي مقداره )الموسيقى طريؽ عف التسويؽحوؿ متغيرات 
( الذي x37، إذ يبيف المتغير )%( 30.90%( ومعامؿ اختبلؼ ) 1.04520انحراؼ معياري )

 اقؿ الغنائية االعبلنات خبلؿ مف خدماتيا عف الشركة تعرضيا التي المعمومات تكوفالى )يشير 
اىتماـ الميداف  عدـ ( عمى انو األكثر اتفاقًا مف قبؿ أفراد العينة المبحوثة  وىذا يدؿ عمىموثوقية

 ( كاف األقؿ اتفاقا مفx40، في حيف أف المتغير)التسويؽ عف طريؽ الموسيقىالمبحوث ببعد 
 (.الغنائية االعبلنات خبلؿ مف خدماتيا عف الشركة تروجقبؿ افراد العينة والذي ينص عمى )

التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات يبين  (23جدول )
 لبعد التسويق عن طريق الموسيقىالمعيارية 

رمز المتغير
 بدائل االستجابة 

بي
سا

الح
ط 

وس
ال

 

ف 
حرا

االن
ري

عيا
الم

ف% 
ختال

 اال
مل

معا
 

 ال أتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق أتفق بشدة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

X36 20 7% 138 48% 57 20% 68 23% 7 2% 3.3310 0.98820 29.67% 

X37 57 20% 123 42% 61 21% 48 17% 1 0% 3.6448 0.98855 27.12% 

X38 67 23% 91 31% 61 21% 66 23% 5 2% 3.5138 1.12911 32.13% 

X39 23 8% 102 35% 89 31% 68 23% 8 3% 3.2207 0.98409 30.56% 

X40 42 14% 83 29% 70 24% 82 28% 13 4% 3.2034 1.13607 35.46% 

انًؤشر 

 انكهي
42 14% 107 37% 68 23% 66 23% 7 2% 3.3828 1.04520 30.90% 

  (spss)عمى مخرجات برنامج اعتماداً  عداد الباحثإالمصدر: مف   
 التسويق عن طريق العاب الفيديو -5
التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية ( التوزيعات 04تظير نتائج الجدوؿ )        

لعاب ا طريؽ عف التسويؽواالنحرافات المعيارية إلجابات االفراد المبحوثيف المتعمقة ببعد )
، إذ تشير البيانات إلى أف ىناؾ ادارؾ مف قبؿ افراد (X41-X45( المتمثمة بالمتغيرات )الفيديو

%(  3.3110، بواقع وسط حسابي مقداره )الفيديو عابال طريؽ عف التسويؽالعينة حوؿ متغيرات 
( x45، إذ يبيف المتغير )%( 32.42%( ومعامؿ اختبلؼ ) 1.07360مع انحراؼ معياري )

 ذات  الفيديوية االلعاب عبر المجانية العروض تقديـ الى الشركة دارةإ تسعىالذي يشير الى )
( عمى انو األكثر اتفاقًا مف قبؿ أفراد العينة المبحوثة  منيا االفتتاحية سيما وال المبدع التصميـ



 
 

111 
 

، في حيف أف التسويؽ عف طريؽ العاب الفيديواىتماـ الميداف المبحوث ببعد  وىذا يدؿ عمى
 تضميف  الشركة تفضؿ( كاف األقؿ اتفاقا مف قبؿ افراد العينة والذي ينص عمى )x42المتغير)
 (.الفيديو العاب في لخدماتيا التجارية العبلمة

التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات يبين  (24جدول )
 لبعد التسويق عن طريق العاب الفيديوالمعيارية 

رمز المتغير
 بدائل االستجابة 

بي
سا

الح
ط 

وس
ال

ري 
عيا

الم
ف 

حرا
االن

ف% 
ختال

 اال
مل

معا
 

 ال أتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق أتفق بشدة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

X41 36 12% 104 36% 70 24% 74 26% 6 2% 3.3103 1.04909 31.69% 

X42 23 8% 103 36% 74 26% 76 26% 14 5% 3.1552 1.05230 33.35% 

X43 43 15% 104 36% 72 25% 63 22% 8 3% 3.3828 1.06617 31.52% 

X44 45 16% 96 33% 64 22% 76 26% 9 3% 3.3172 1.11426 33.59% 

X45 49 17% 96 33% 70 24% 69 24% 6 2% 3.3897 1.08620 32.04% 

انًؤشر 

 انكهي
39 13% 101 35% 70 24% 72 25% 8 3% 3.3110 1.07360 32.42% 

 (spss)عمى مخرجات برنامج اعتماداً  عداد الباحثإالمصدر: مف 

 فيو والمبالغ المضخم التسويق -6

التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية ( 05تظير نتائج الجدوؿ )        
( المضخـ والمبالغ فيو التسويؽواالنحرافات المعيارية إلجابات االفراد المبحوثيف المتعمقة ببعد )

فراد العينة أ، إذ تشير البيانات إلى أف ىناؾ ادارؾ مف قبؿ (X46-X50المتمثمة بالمتغيرات )
%( مع  3.4517، بواقع وسط حسابي مقداره )ـ والمبمغ فيوالمضخ التسويؽحوؿ متغيرات 

( الذي x49، إذ يبيف المتغير )%( 29.94%( ومعامؿ اختبلؼ ) 1.03361انحراؼ معياري )
 الخداع اسموب اتباع مف بدالً  بمصداقية خدماتيا عف الترويج الشركة تسعىيشير الى )

ىتماـ الميداف إ العينة المبحوثة  وىذا يدؿ عمى( عمى انو األكثر اتفاقًا مف قبؿ أفراد والتضميؿ
( كاف األقؿ اتفاقا مف قبؿ x50، في حيف أف المتغير)المضخـ والمبمغ فيو التسويؽالمبحوث ببعد 

 فيو والمبالغ المضخـ التسويؽ لممارسات الشركة استخداـ يؤديافراد العينة والذي ينص عمى )
 (.معموماتيا مصداقية انخفاض الى
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التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات يبين  (25)جدول 
 لبعد التسويق المضخم والمبالغ فيوالمعيارية 

رمز المتغير
 بدائل االستجابة 

بي
سا

الح
ط 

وس
ال

ري 
عيا

الم
ف 

حرا
االن

ف% 
ختال

 اال
مل

معا
 

 ال أتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق أتفق بشدة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

X46 40 14% 115 40% 57 20% 71 24% 7 2% 3.3793 1.07226 31.73% 

X47 53 18% 113 39% 62 21% 54 19% 8 3% 3.5138 1.07575 30.62% 

X48 77 27% 103 36% 55 19% 52 18% 3 1% 3.6862 1.08217 29.36% 

X49 29 10% 125 43% 69 24% 64 22% 3 1% 3.3897 0.97187 28.67% 

X50 22 8% 118 41% 77 27% 68 23% 5 2% 3.2897 0.96598 29.36% 

انًؤشر 

 انكهي
44 15% 115 40% 64 22% 62 21% 5 2% 3.4517 1.03361 29.94% 

 (spss)عمى مخرجات برنامج اعتماداً  عداد الباحثإالمصدر: مف 
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 المبحث الثاني
 الدراسةأختبار نماذج 

 Confirmatory) (CFA) ويرمز لو تحميؿ العاممي التوكيديالنتائج  ىذا المبحث يعرض

Factor Analysis )،  اختبار مسعلة عمى التركيز ىو الحالية الدراسة مف الرئيس اليدؼ أفإذ 
 المتمثمة اإلجتماعية المسؤولية بعادأ) المستقؿ الدراسة ُبعد مع التعامؿ خبلؿ مف الدراسة متغيري

( )الخيرية(لطوعيةا المسؤولية األخبلقية، المسؤولية القانونية، المسؤولية قتصادية،اإل المسؤوليةب)
، تسويؽ الفيروسي، تسويؽ المشاىيرال) تقنيات التسويؽ الخفي المتمثمة ب) المعتمد والمتغير

، العاب الفيديو، التسويؽ عف طريؽ مروجوا العبلمة التجارية، التسويؽ عف طريؽ الموسيقى
 (.التسويؽ المضخـ والمبالغ فيو
 تستخدـ إحصائية طريقة( التحميؿ العاممي التوكيدي بعنو 04، 0216 وقد عرفت )خضير،

 بعوامميا األساسية عبلقتيا ىي وما المرصودة المتغيرات مف لمجموعة يمالعام البناء لمتعكد مف
 .التحميؿ العاممينتائج  أو المسبقة النظرية الفرضيات عمى بناءً 

التي يقدميا في مجاؿ البحث  المزايا ىوىذا األسموب اإلحصائي  عتمادف السبب في اإ 
 (:11، 0217العممي ومنيا )السبعاوي، 

 ؿ األفتراضية .متشخيص بيئة الع فيالباحث  تساعد -1

 . بشكؿ دقيؽ ومميزمؤشرات القياس و العوامؿ الكامنة  تحديد العبلقات بيف -0

 لمبيانات. اختبار مطابقة النموذج االفتراضيأمكانية  -0

 .نفسياممطابقة مع البيانات لتقويـ قابمية النماذج البديمة  -4

 الدراسة تستند أف يجب المتغيريف، بيف المقابمة المنطقية النتائج إلى الوصوؿ أجؿ مف -5
 والذي ،التحميؿ العاممي التوكيدي استخداـ تـ إذ العممية، اإلجراءات مجموعة مف عمى

 اإلجراءات مع بحيث تتبلئـ منيا جزء حذؼ أو وتعديميا، النماذج الختبار يستخدـ
 .وموثوقية اكثر دقة لموصوؿ الى نماذج  العممية

 
أىـ مؤشرات جودة المطابقة المعتمدة في التحميؿ العاممي التوكيدي وسوؼ يتـ التطرؽ الى 

مستوى  عمى الحكـ أجؿ مفاألبحاث التطبيقية  مجاؿ في واسع نطاؽ عمى استخداميا يتـ التي
 (.06)جدوؿجودة األنموذج كما في ال
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 معايير جودة المطابقة وقيم القبوليوضح (26)جدولال
 قيمة القبول المعيار ت

1 
 النسبة االحتمالية لمربع كاي

CMIN / DF  (2)أقؿ مف 

0 
 مؤشر جودة المطابقة

(Goodness-of-Fit Index) (GFI) 
 فعكثر% 90

0 
 مؤشر جودة المطابقة المصحح

(Adjusted Goodness of Fit Index) (AGFI) 
 % فعكثر مطابقة جيدة،90

 % مطابقة مقبولة85اكبر مف 

4 
 الجذر التربيعي لمتوسط خطع االقتراب
(Root Mean Square Error of 
Approximation) (RMESA) 

 %مطابقة جيدة،5أقؿ مف 
 %(مطابقة متوسطة، 8-%(5

 % مرفوضة10اكبر مف 

5 
 جذر متوسط مربعات البواقي

(Root Mean Square Residuals) (RMR) 

 
 مطابقة جيدة 5%أقؿ مف 

 
 (.129، 0214( و)منور،040، 0218الى )عامر، باالستنادالمصدر مف اعداد الباحث 

 
 القائـ فتراضياإل النموذج عمى باالعتماد الحالية لمدراسة األولي النموذج( 11) شكؿ يبيف      
 العبلقاتو  رتباطاتشخيص اإلوت رسـ ىي الخطوة في ىذه الرئيسية والفكرة النظرية، البيانات عمى
 مطابقتومدى  و األنموذج جودة معرفة نحو البداية نقطة تعتبر ألنيا وأبعادىا، المتغيرات بيف
 :التالي الشكؿ في وكما المطموبة لمقيـ
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 األولي لمدراسة باستخدام التحميل العاممي التوكيديالنموذج يوضح  (44)شكل

 
( لممرحمػػة األولػػى مػػف التحميػػؿ (Amos( مخرجػػات برنػػامج 07)جػػدوؿالبيانػػات  توضػػحذ إ 

 مػػفجػػودة المطابقػة التػي يبلحػظ  معػاييرويتضػػح مػف خبلليػا المتعمػؽ بنمػوذج الدراسػة األفتراضػي 
الجػػػذر ( و)CMIN/df بػػػعف ىنػػػاؾ معيػػػاريف فقػػػط وىمػػػا )النسػػػبة األحتماليػػػة لمربػػػع كػػػاي خبلليػػػا

فػػػي آطػػػار  مقبػػػوالف وفقػػػًا لممعػػػايير المحػػػددةوىمػػػا  (RMESAالتربيعػػػي لمتوسػػػط خطػػػع األقتػػػراب 
الباحػػث  لػذا يتحػتـ عمػىتمبػي معػايير حسػف المطابقػػة  ( معػػايير ال5ىنػاؾ )الجوانػب األحصػائية، و 

المعػػػايير  الػػػذي يتطػػػابؽ مػػػع نمػػػوذج الدراسػػػةالػػػى أجػػػراء التعػػػديبلت البلزمػػػة والضػػػرورية لموصػػػوؿ 
  .المطموبة
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 مطابقات األنموذج األفتراضي لمدراسة )المرحمة األولى(يوضح  (27جدول )

 المعيار ت
القيمة 
المحسو 
 بة

 النتيجة قيمة القبوؿ

 النسبة األحتمالية لمربع كاي 1
CMIN/df 

 مقبولة 2اقؿ مف  1.748

 مؤشر جودة المطابقة 0
(GFI()Goodness-of-Fit Index) 

 مرفوضة % فعكثر90 0.79

0 
 مؤشر جودة المطابقة المصحح

(AGFI()Adjusted Goodness of 

Fit Index) 
0.76 

 % فعكثر مطابقة جيدة،90
% مطابقة 85اكبر مف 

 مقبولة

 مرفوضة
 

4 
 لمتوسط خطع األقترابالجذر التربيعي 

(Root Mean Square Error of 

Approximation)(RMESA) 

0.05 

 %مطابقة جيدة،5أقؿ مف 
%(مطابقة  8-%(5

 متوسطة،
 % مرفوضة10اكبر مف 

 

 مقبولة جيدة
 

5 
 جذر متوسط مربعات البواقي

(RMR()Root Mean Square 

Residuals) 
 مرفوضة % مطابقة جيدة5أقؿ مف  0.07

 (Amosمف اعداد الباحث استنادًا الى نتائج برنامج) المصدر:
 

 : (CMIN/dfالنسبة األحتمالية لمربع كاي ) -4
المعيارية ليا يجب اف  المطابقة ذ اف قيـإ( (DF( عمى CMINحاصؿ قسمة ) يقصد بو     

( نبلحظ اف قيمة النسبة األحتمالية لمربع 06)جدوؿال ومف خبلؿ( 2تكوف اقؿ مف او تساوي)
 .قيمة مقبولةوىذا يدؿ عمى انيا ( 2( وىي اقؿ مف )1.748( بمغت )CMIN/dfكاي )

 (:GFIالمطابقة ) جودةمؤشر  -2

فعنو يتوافؽ مع عامؿ  وبالتاليالمؤشر قيمة التبايف داخؿ النموذج المفترض،  يقيس ىذا      
-1تتراوح بيف )و ترتباط المتعدد في اسموب تحميؿ االنحدار المتعدد ومف المبلحظ اف قيماإلمربع 

القيـ أف النموذج مع بيانات العينة و  مطابقة جودة( الى 1القريبة مف ) عاليةالقيمة ال رذ تشيإ( 0
 (.74، 0210التطابؽ )منور، ة( تشير الى رداء0القريبة مف اؿ)
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( وىي اقؿ مف 0.79اف مؤشر حسف المطابقة قد بمغت قيمتو ) مف خبلؿ تحميؿ النتائج ويبلحظ
 مرفوضو. قيمة مؤشر حسف المطابقة يدؿ عمى اف وىذا( 0.90)
 (:AGFIمؤشر جودة المطابقة المصحح ) -3

( GFI( امتداد ألنموذج حسف المطابقة )AGFIمؤشر جودة المطابقة المصحح ) يعد
في مؤشر حسف  تحصؿالتعقيدات التي يمكف اف  الذي يحدث بسببيجنب المبس  أنو بحيث

 .(Kline,2016,260)الى عتماد( باال000، 0218المطابقة)عامر،
تكوف ( 0.85-0.90بيف ) التي تتراوح( AGFIمؤشر جودة المطابقة المصحح )قيمة أف  إذ

( ظيرت النتيجة 06)المعطيات في جدوؿمطابقة جيدة وحسب تكوف فعكثر(  -0.90مقبولة و)
 يعني انيا قيمة مرفوضة.وىذا ( 0.76)

 :(RMESA) الجذر التربيعي لمتوسط خطأ األقتراب -4

يعمؿ عمى وىو بدوره ،  المطابقة جودة مؤشرات وأفضؿ أىـ أحد (RMESA) مؤشر ديع
تـ تقديرىا التي مجيولة الرات يبارمتالمكف النموذج المفترض مف تحديد يُ  مدى الذيالتحديد 
 ليتويتميز بعستقبل إذ انودرجات الحرية، باف ىذا المؤشر يعمؿ عمى قياس التباعد كما بكفاءة، 
( تكوف اكثر صبلحية RMESAعف حجـ العينة ومف الجدير بالذكر اف نتائج مؤشر) ةالنسبي

 (.74، 0214)رمضاف،ات تعقيد عالية النماذج الكبيرة التي فييا درج ودقة مف

تكوف مرفوضة اذا  RMESA) خطع األقتراب) مؤشر الجذر التربيعي لمتوسط  ف قيمةإ
واذا ( تكوف قيـ مقبولة، 0.05-0.08تتراوح بيف ) قيمتو اذا كانت  ، اما(0.10)اكبر مف كانت 

 ( تكوف قيـ مقبولة جيدة.0.05اقؿ مف ) كانت قيمتو
 يعني اف القيمة ىذا ( 0.05( بمغت )RMESA( اف قيـ )06الجدوؿ)يبلحظ مف بيانات و 
 جيدة.

 (:RMRجذر متوسط مربعات البواقي ) -5

( في عاـ (Sorbom & Joreskog مؤشرات المطابقة الميمة، ابتدعوُ واحد مف ىو 
، ويعرؼ عمى اساس البواقي المتطابقة يعتمديقيس سوء المطابقة كما  إذ انو  ،(1981)
(RMR بعنو ) تقويـ او فحص  انوُ الجذر التربيعي لمربع متوسطات البواقي المتطابقة اي يمثؿ

 (.050، 0218 لمبواقي )عامر،
( او اقؿ، 0.05( مطابقة اذا كانت )RMRجذر متوسط مربعات البواقي ) اف قيمة إذ

( نبلحظ 06)جدوؿال ومف خبلؿ بيانات(، 0.05تكوف غير متطابقة اذا كانت القيمة اكبر مف )و 
القيمة  فأوىذا يعني  كبر مف القيمة المسموحة أوىي قيمة ( 0.07( بمغت )RMRف قيمة )أ

 مرفوضة.



 
 

117 
 

 النتائج سوؼ نستعرض ومعاييرىا، المطابقة جودة مؤشرات وتوضيح مراجعة تـ أف بعد
 إجراء تـو  ،القيمة المعنوية ليا إلى لموصوؿ شاىدةالم والمتغيرات الكامنة المتغيرات بيف الخاصة

 فييا تكوف التي النيائية الصيغة إلى لموصوؿ الدراسة نموذجا عمى المعالجات مفمجموعة 
 تجاه الحساسية مف عالية درجة لدييا التي المؤشرات وخاصة المحددة، لممعايير مطابقة النتائج
نتائج مطابقة لؤلنموذج بصيغتو نيائية لموصوؿ الى اما المتغيرات التي تـ حذفيا ، العينة حجـ
 :يوضح ذلؾ ( 08)والجدوؿ اجراء عمميات الحذؼ نتيجة حصوليا عمى اقؿ القيـ بعد
 

 المتغيرات المحذوفة من النموذج النيائي (28)جدول

المتغيرات ورموزىا المحذوفة  الرئيسةاألبعاد  ت
 حسب شكل  النيائي

عدد 
المتغيرات 
 المحذوفة

 AB2,AB4 2 المسؤولية االقتصادية 1

 CD1,CD4,CD5 3 المسؤولية القانونية 0

 EF2,EF3 2 المسؤولية االخبلقية 0

 GH1,GH4 2 الخيرية( ) طوعيةال المسؤولية 4

 IJ2,IJ5 2 التسويؽ الفيروسي 5

 KL1,KL3,KL4 3 تسويؽ المشاىير 6

 MN3,MN5 2 مرجو العبلمة التجارية 7
 OP4 1 التسويؽ عف طريؽ الموسيقى 8

9 
التسويؽ عف طريؽ العاب 

 الفيديو
QR3,QR4,QR5 3 

 ST1,ST3 2 التسويؽ المضخـ والمبالغ فيو 12

 (AMOSعمى مخرجات برنامج ) اعتماداً المصدر: الجدوؿ مف اعداد الباحث 
بعد اجراء  الباحث سيقوـ باستعراض شكؿ األنموذج بصيغتو النيائية ضوء ذلؾ فعففي 

، ويمكف توضيح ذلؾ مف خبلؿ تتوافؽ مع المعايير المعدة سمفا عمميات التعديؿ والحذؼ بحيث 
 (:10الشكؿ)
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 ثبرنايج ايىس بعذ اجراء انتعذيال يخرجاث( يىضح 21) شكم 

المطابقة التي توصؿ الييا الباحث وبياف مدى مطابقتيا مع ( مؤشرات 09)جدوؿويعرض      
 معايير القبوؿ المعتمدة بعد اجراء عمميات التعديؿ والحذؼ وكاآلتي:

 

 بعذ انتعذيم يعايير جىدة انًطابقت وقيى انقبىليىضح  (19)  جذول

 قيمة القبوؿ المعيار ت
القيمة 
 المحسوبة

 النتيجة

1 
 النسبة األحتمالية لمربع كاي

CMIN/df 
 مقبولة 1.510 2اقؿ مف 

0 
 مؤشر جودة المطابقة

(GFI()Goodness-of-Fit Index) 
 مقبولة 0.90 % فعكثر90
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0 

 مؤشر جودة المطابقة المصحح
(AGFI()Adjusted Goodness of 

Fit Index) 

% فعكثر مطابقة 90
 جيدة،

% مطابقة 85اكبر مف 
 مقبولة

0.87 
 مقبولة
 

4 

 لمتوسط خطع األقترابالجذر التربيعي 
(Root Mean Square Error of 

Approximation)(RMESA) 

%مطابقة 5أقؿ مف 
 جيدة،

%مطابقة 8%الى 5
 متوسطة،

10% مرفوظة اكبر مف   

0.05 

 
 مقبولة
 متوسطة

 

5 

 جذر متوسط مربعات البواقي
(RMR()Root Mean Square 

Residuals) 

% مطابقة 5أقؿ مف 
 جيدة

 مقبولة 0.5

 

 (AMOSعمى مخرجات برنامج ) اعتماداً مف اعداد الباحث الجدوؿ  المصدر:
 

ف جميع المؤشرات قد خرجت بنتيجة مقبولة أ( نبلحظ 09)جدوؿعف طريؽ معطيات الو 
جراء عمميات إالمطموبة اذ لـ تكف ىناؾ انحرافات او رفض بعد  وبمعايير مطابقة لممعايير

 .األوليالتعديؿ والحذؼ التي جرت عمى النموذج 
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 المبحث الثالث
 دراسةأختبار فرضيات ال

مف خبلؿ التعكد مف مطابقة أنموذج الدراسة لبيانات العينة المبحوثة التي تـ العمؿ عمييا  
والمتمثمة  بشركة كورؾ والوصوؿ باالنموذج المفترض الى معايير جودة المطابقة المطموبة وذلؾ 

 باختبار( وىو بدوره يمكف مف القياـ CFAالتوكيدي ) التحميؿ العاممي جراءإ خبلؿمف 
 يتـ التطرؽ الى ذلؾ عمى النحو االتي: الفرضيات المحددة مسبقًا في منيجية الدراسة وسوؼ

 اإلجتماعيةبعاد المسؤولية أرتباط ذات داللة احصائية بيف إتوجد عبلقة  اختبار الفرضية األولى:
 :بالشكؿ االتيوتقنيات التسويؽ الخفي وكما موضح 

 
 

 
)اجمااًل( وتقنيات التسويق جتماعيةاالابعاد المسؤولية  عالقة األرتباط بينيوضح  (43) شكل

 الخفي)اجمااًل(
يؤدي الى قبوؿ او  مف خبللياقيـ المعممات المرتبطة باألنموذج التي يبيف ( 02)جدوؿالو     

 الدراسة الحالية:االولى  رفض الفرضية
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 تحميل االرتباط الخاص بالفرضية األولىيوضح  (32)جدول
 Estimate المتغيرات المؤثر بيا  مسار االرتباط المتغيرات المؤثرة

 0.823 تقنيات التسويؽ الخفي  المسؤولية االقتصادية
 1.182 تقنيات التسويؽ الخفي  المسؤولية القانونية
 0.679 تقنيات التسويؽ الخفي  المسؤولية االخبلقية

 0.826 تقنيات التسويؽ الخفي  طوعية)الخيرية(المسؤولية ال
 

المسؤولية ( أف ىناؾ عبلقة ارتباط بيف ابعاد 02ويبلحظ مف بيانات الجدوؿ)
)المتغير المعتمد(، إذ تـ جمع جميع تقنيات التسويؽ الخفي )المتغير المستقؿ(جتماعيةاال

الفرضيات الفرعية الخاصة بالفرضية االولى)االرتباط( في جدوؿ واحد، ويمكف توضيح القيمة 
 بيا لكؿ فرضية مف خبلؿ االتي: المتنبا

 (.0.823وتقنيات التسويؽ الخفي) قتصاديةاالبمغت القيمة المتنبا بيا بيف المسؤولية  -

 (.1.182بيف المسؤولية القانونية وتقنيات التسويؽ الخفي) بمغت القيمة المتنبا بيا -

 (.0.679بمغت القيمة المتنبا بيا بيف المسؤولية االخبلقية وتقنيات التسويؽ الخفي) -

 (.0.826وتقنيات التسويؽ الخفي) طوعيةبمغت القيمة المتنبا بيا بيف المسؤولية ال -
تدؿ ىذه النتائج عمى اف زيادة اىتماـ الشركة المبحوثة بكؿ و ، (0.05عند مستوى معنوية )    

 .سيسيـ في تعزيز تقنيات التسويؽ الخفي جتماعيةاالبعد مف ابعاد المسؤولية 
بيف ابعاد المسؤولية  توجد عبلقة تعثير ذات داللة إحصائية معنوية -:اختبار الفرضية الثانية

وتقنيات التسويؽ الخفي عمى المستوى الكمي وتنبثؽ مف ىذه الفرضية الفرضيات  اإلجتماعية
                                                                               -الفرعية االتية:

التسويؽ  توجد عبلقة تعثير ذات داللة احصائية معنوية بيف )المسؤولية االقتصادية( وتقنيات -أ
وكما موضح بالشكؿ االتي: الخفي عمى المستوى الكمي  
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وتقنيات التسويق الخفي قتصاديةاالالمسؤولية عالقة التأثير بين يوضح (44شكل )  

يؤدي الى قبوؿ او  مف خبللياقيـ المعممات المرتبطة باألنموذج التي يبيف ( 01)جدوؿالو      
 الثانية قيد الدراسة الحالية: الفرعية االولى مف الفرضية رفض الفرضية

 
 وتقنيات التسويق الخفي قتصاديةاالالمسؤولية عالقة التأثير بين يوضح  (34)جدول 

المتغيرات 
 المؤثرة

مسار 
 التعثير

المتغيرات المؤثر 
 بيا

Estimate C.R. P Label 

المسؤولية 
 االقتصادية

 
تقنيات التسويؽ 

 الخفي
0.515 3.803 *** 19Par- 

 
في تقنيات التسويؽ  قتصاديةاال(  معامؿ تعثير المسؤولية 01ويبلحظ مف بيانات الجدوؿ)

ف لمعامؿ التعثير داللة أ( كما 0.515قيمة المتنبع بيا )ال، اذ بمغت وى الكميالخفي عمى المست
كبر مف القيمة الحرجة أ( فيي تعد قيمة مقبولة النيا C.R.( )3.803احصائية، وبمغت قيمة )

، وتدؿ ىذا النتيجة عمى أف زيادة اىتماـ الشركة (0.05( عند مستوى معنوية )1.96) تبمغالتي 
سيسيـ في تعزيز تقنيات التسويؽ الخفي عمى المستوى  قتصاديةاالالمبحوثة ببعد المسؤولية 

 الفرضية.وىذا يؤشر قبوؿ الكمي ، 
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 القانونية( وتقنياتتوجد عبلقة تعثير ذات داللة احصائية معنوية بيف )المسؤولية   - أ

 وكما موضح بالشكؿ االتي:  ،التسويؽ الخفي عمى المستوى الكمي

 
 المسؤولية القانونية وتقنيات التسويق الخفيعالقة التأثير بين يوضح (45شكل )

 
يؤدي الى قبوؿ او  مف خبللياقيـ المعممات المرتبطة باألنموذج التي يبيف ( 00)جدوؿالو       

 الثانية قيد الدراسة الحالية: الفرعية الثانية مف الفرضية رفض الفرضية
 وتقنيات التسويق الخفيالقانونية المسؤولية عالقة التأثير بين يوضح  (32)جدول 

مسار  المتغيرات المؤثرة
 التعثير

المتغيرات المؤثر 
 بيا 

Estimate C.R. P Label 

تقنيات التسويؽ   المسؤولية القانونية
 الخفي

0.932 2.086 *** 19 Par- 

 
سويؽ (  معامؿ تعثير المسؤولية القانونية في تقنيات الت00ويبلحظ مف بيانات الجدوؿ)

( كما اف لمعامؿ التعثير داللة 0.932قيمة المتنبع بيا )الذ بمغت إ، الخفي عمى المستوى الكمي
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مف القيمة الحرجة ( فيي تعد قيمة مقبولة النيا اكبر  C.R.( )2.086احصائية، وبمغت قيمة )
وتدؿ ىذا النتيجة عمى أف زيادة اىتماـ الشركة  ،(0.05( عند مستوى معنوية )1.96التي تبمغ )

، التسويؽ الخفي عمى المستوى الكميالمبحوثة ببعد المسؤولية القانونية  سيسيـ في تعزيز تقنيات 
 الفرضية.وىذا يؤشر قبوؿ 

التسويؽ  معنوية بيف )المسؤولية االخبلقية( وتقنياتتوجد عبلقة تعثير ذات داللة احصائية  -ج
 وكما موضح بالشكؿ االتي: ،الخفي عمى المستوى الكمي

 

 
 المسؤولية االخالقية وتقنيات التسويق الخفيعالقة التأثير بين يوضح (46شكل )

يؤدي الى قبوؿ او  مف خبللياقيـ المعممات المرتبطة باألنموذج التي يبيف ( 00)جدوؿالو       
 الثانية قيد الدراسة الحالية: الفرعية الثالثة مف الفرضية رفض الفرضية

 وتقنيات التسويق الخفياالخالقية المسؤولية عالقة التأثير بين يوضح  (33)جدول 
 Estimate C.R. P Label المتغيرات المؤثر بيا مسار التعثير المتغيرات المؤثرة

المسؤولية 
 االخبلقية

تقنيات التسويؽ  
 الخفي

0.538 2.277 *** Par-20 
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التسويؽ (  معامؿ تعثير المسؤولية االخبلقية في تقنيات 00ويبلحظ مف بيانات الجدوؿ)

( كما اف لمعامؿ التعثير داللة 0.538قيمة المتنبع بيا )ال، اذ بمغت الخفي عمى المستوى الكمي
تعد قيمة مقبولة النيا اكبر مف القيمة الحرجة ( فيي C.R.( )2.277احصائية، وبمغت قيمة )

 الشركة اىتماـ زيادة أف عمى النتيجة ىذا وتدؿ( 0.05( عند مستوى معنوية )1.96التي تبمغ )
 الكمي المستوى عمى الخفي التسويؽ تقنيات تعزيز في سيسيـ خبلقيةاال المسؤولية ببعد المبحوثة

 .الفرضية قبوؿ يؤشر وىذا، 
التسويؽ  وتقنيات طوعيةلا تعثير ذات داللة احصائية معنوية بيف المسؤولية توجد عبلقة -د

 وكما موضح بالشكؿ االتي: ،الخفي عمى المستوى الكمي

 وتقنيات التسويق الخفي (الخيريةالطوعية)المسؤولية عالقة التأثير بين يوضح (47شكل )
يؤدي الى قبوؿ او  مف خبللياقيـ المعممات المرتبطة باألنموذج التي يبيف ( 04)جدوؿالو       

 الثانية قيد الدراسة الحالية: الفرعية الرابعة مف الفرضية رفض الفرضية
 وتقنيات التسويق الخفي (الخيرية) الطوعية المسؤوليةعالقة التأثير بين يوضح  (34)جدول 

 المتغيرات المؤثرة
مسار 
 التعثير

 Estimate C.R. P Label المؤثر بياالمتغيرات 

المسؤولية 
 الطوعية

تقنيات التسويؽ  
 الخفي

0.507 3.486 *** Par-20 
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التسويؽ في تقنيات  طوعية(  معامؿ تعثير المسؤولية ال04ويبلحظ مف بيانات الجدوؿ) 

ف لمعامؿ التعثير داللة أ( كما 0.507قيمة المتنبع بيا )ال، اذ بمغت الخفي عمى المستوى الكمي
كبر مف القيمة الحرجة أ( فيي تعد قيمة مقبولة النيا C.R.( )3.486حصائية، وبمغت قيمة )إ

وتدؿ ىذا النتيجة عمى أف زيادة اىتماـ الشركة ( 0.05( عند مستوى معنوية )1.96التي تبمغ )
في عمى المستوى الكمي ، المبحوثة ببعد المسؤولية الطوعية سيسيـ في تعزيز تقنيات التسويؽ الخ

 الفرضية.وىذا يؤشر قبوؿ 
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 الفصل الخامس
 األستنتاجات والمقترحات

 
ستنتاجات والمقترحات التي توصؿ الييا الباحث يتضمف ىذا الفصؿ مجموعة مف اإل       

مف معمومات  نتيجة الدراسة الحالية في الجانبيف النظري والتطبيقي، واستكمااًل لما تـ طرحو

وتحقيؽ الفائدة المرجوة مف الدراسة الحالية فقد تـ إعداد ىذا الفصؿ لتقديـ مجموعة مف 

ستنتاجات التي في ضوئيا سيتـ تقديـ المقترحات التي مف شعنيا أف تطور العمؿ في الشركة اإل

 المبحوثة ، وعمى ضوء ذلؾ يمكننا القوؿ اف ىذا الفصؿ يتضمف الفقرات االتية:

  : االستنتاجاتاوالً 

ىدافيا أمف قبؿ الشركة المبحوثة يساعدىا عمى تحقيؽ  اإلجتماعيةف تطبيؽ المسؤولية إ -1
لى تحقيؽ االرباح في البقاء والنمو مف خبلؿ تمبية متطمبات الزبائف الحالييف مما يؤدي ا

 ، فضبل عف كسب زبائف جدد. المالية لمشركة
ستراتيجيات المعاصر التي مف اإل يعدالذي يعد التسويؽ الخفي مف الموضوعات الميمة و  -2

ستخداميا وتحقؽ مف خبلليا ميزة تنافسية تتفوؽ فييا عمى باقي إيمكف لمشركات 
 الشركات.

التي تعد مف  في تحقيؽ تقنيات التسويؽ الخفي اإلجتماعيةبعاد المسؤولية أ تسيـ -3
التقنيات المعاصرة التي تتبعيا الشركات لمترويج عف منتجاتيا وخدماتيا االمر الذي 

  ينعكس عمى زيادة الحصة السوقية لمشركة.
 جتماعيةاالتبايف في اجابات االفراد المبحوثيف حوؿ كؿ مف ابعاد المسؤولية وجود  -4

 وتقنيات التسويؽ الخفي في الشركة المبحوثة.
قتصادي كونو بالبعد االجتماعي مقارنة بالبعد اإل  ىتماـ الشركة المبحوثةإضعؼ  -5

تركز عمى الجانب الربحي شركة مصدر الربح الذي تحققو الشركة وىذا يدؿ عمى اف ال
 .اكثر مف تركيزىا عمى الجانب االجتماعي

سعي الشركة الى تقديـ الخدمات التي يحتاج الييا المجتمع بشكؿ مستمر وذلؾ مف  -6
 بلؿ تحديد اسعار منخفضة لخدماتيا مقارنة مع الشركات المنافسة في نفس المجاؿ.خ
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شخاص الذيف تحرص الشركة عمى كسب ثقة الزبائف وذلؾ مف خبلؿ توظيؼ األ -7
ناقة والمصداقية ونشرىـ في المناطؽ العامة بيدؼ الترويج عف يتمتعوف بالجاذبية واأل

 العبلمة التجارية لمنتجاتيا وخدماتيا.
فيما يتعمؽ بتوفير دورات تدريبية لكافة العامميف   ناؾ دور ضعيؼ في الشركة المبحوثةى -8

مر الذي ، كما اف الشركة ال توفر مؤشرات موضوعية فيما يتعمؽ بتقديـ فرص الترقية األ
 ي والحالة المعنوية لدى العامميف.ممالمستوى الع يتـ فيو تجاىؿ

تولي اىتمامًا بالمسؤولية القانونية  بعف الشركة ال الوصوؿ الييا تبيف وفؽ النتائج التي تـ -9
اتجاه المجتمع المتمثمة بعدـ تحمميا لبلضرار التي يتعرض ليا الزبائف اثناء تواجدىـ 

 . عمى سمعة الشركة في السوؽعكس نبالشركة، االمر الذي ي
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 ثانيًا : المقترحات
التسويؽ الخفي في  وتقنيات اإلجتماعيةضرورة استثمار العبلقة بيف ابعاد المسؤولية  -1

  شركة كورؾ مف اجؿ االستفادة مف ىذه العبلقة في تحسيف الخدمات المقدمة.
مر الذي ينعكس بوضع نظاـ عادؿ لؤلجور والحوافز األىتماـ ادارة الشركة إزيادة  -0

الجيد كؿ حسب اختصاصو وىذا بدورة يزيد عمى بذؿ العامميف في الشركة مزيد مف 
 مف تقدـ الشركة مقارنة مع الشركات المنافسة.

 اإلجتماعيةضرورة اقامة الدورات التدريبية لمعامميف لغرض اشاعة مفيوـ المسؤولية  -0
 بيدؼ ضماف استمرار الشركة في تقديـ افضؿ الخدمات.بيف العامميف 

منيا التسويؽ الخفي وذلؾ مف خبلؿ قياـ التي يتض االخبلقيةضرورة تعزيز الجوانب  -4
عبلنية مف عرض الرسالة اإل الشركة باالبتعاد عف اساليب التيويؿ والتضميؿ في

 خبلؿ التقنيات التي تـ التطرؽ الييا أنفا.
مراعاة الجوانب االخبلقية وعادات وتقاليد المجتمع التي قد ال تتناسب مع تقنيات  -5

ثرىا فاعمية لغرض النجاح في تحقيؽ النشاط التسويؽ الخفي فضبل عف تحديد اك
 التسويقي.

تقديـ خدمات  اإلجتماعيةينبغي عمى الشركة ومف خبلؿ تبنييا مفيوـ المسؤولية  -6
زيادة والء الزبوف  عمى معقولة وذلؾ مف خبلؿ تخفيض كمفة الخدمة وىذا ينعكس

 لمشركة ، بالتالي البقاء في عالـ االعماؿ.
سبة في الشركة تصميـ الرسالة االعبلنية التي تتضمف التقنية المنا يوصي الباحث -7

عرض خدماتيا وذلؾ مف خبلؿ مراعاة المستويات الثقافية لمزبائف ومستوى الوعي 
 التسويقي لدييـ، ويتـ ذلؾ مف خبلؿ معرفة حاجات ورغبات الزبائف.

وفير ساعات عمى الشركة توفير بيئة العمؿ المناسبة لمعامميف مف حيث ت يتطمب -8
 االستراحة واعطاء االجازات التي يحتاجونيا .

الدراسات التي ليا عبلقة  عدديقترح الباحث طار الدراسات المستقبمية إاما في  -9
 : بالدراسة الحالية

  لمشركة. اإلجتماعيةتعزيز ابعاد المسؤولية دور القيادات االدارية في 
  في الشركة الخفيمتطمبات التحوؿ نحو تطبيؽ تقنيات التسويؽ. 
  داة لتعزيز الميزة التنافسية لمشركة.أ اإلجتماعيةابعاد المسؤولية 
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 المصادر
 القرآن الكريم

 المصادر العربية

 الجامعية: اريحالرسائل واألط -اوالً 

في اطار القوة واالخبلقيات في  اإلجتماعية(، بناء نموذج المسؤولية 0211ابراىيـ، ابراىيـ ) .1
منظمات االعماؿ، دراسة استطبلعية ألراء عينة في الكميات االىمية لجامعة بغداد، اطروحة 

 ، العراؽ.كمية االدارة واالقتصاد، جامعة بغداددكتوراه، )غير منشورة(، 
خبلقيات في في اطار القوة واال اإلجتماعية(، بناء نموذج المسؤولية 0211ابراىيـ، ابراىيـ ) .0

منظمات االعماؿ، دراسة استطبلعية ألراء عينة في الكميات االىمية لجامعة بغداد، اطروحة 
 ، العراؽ.كمية االدارة واالقتصاد، جامعة بغداددكتوراه، )غير منشورة(، 

(، العبلقة التبادلية بيف بعض القضايا الجوىرية لممسؤولية 0212التؾ، اسيؿ زىير رشيد اميف ) .0
وبناء التزاـ العامميف بالجودة وانعكاساتيا عمى القيـ المنظمية، اطروحة دكتوراه،  عيةاإلجتما

 ، العراؽ.كمية االدارة واالقتصاد، جامعة الموصؿ)غير منشورة(، 
(، التسويؽ الفيروسي واثره عمى اتخاذ قرار الشراء لدى المستيمكيف 0217ثابت، ىدي محمد ) .4

اعي لشريحة الطمبة في الجامعة االسبلمية بقطاع غزة، مف مستخدمي مواقع التواصؿ االجتم
 .رسالة ماجستير في عمـو ادارة االعماؿ ، كمية التجارة، الجامعة االسبلمية في غزة

(، ابداع المنتج واثره في حماية المستيمؾ، دراسة 0229الجرجري، خضر خميؿ شيخو ) .5
استطبلعية في عدد مف المنظمات الصناعية في محافظة نينوى، رسالة ماجستير، )غير 

 ، العراؽ.كمية االدارة واالقتصاد، جامعة الموصؿمنشورة(، 
وانعكاساتيا عمى  اإلجتماعية(، االبعاد التسويقية لممسؤولية 0220الحمدي، فؤاد محمد حسيف ) .6

 ، العراؽ.الجامعة المستنصرية، بغدادرضا المستيمؾ، اطروحة دكتوراه، )غير منشورة(، 
وانعكاساتيا عمى  اإلجتماعية(، االبعاد التسويقية لممسؤولية 0220الحمدي، فؤاد محمد حسيف ) .7

 ، العراؽ.الجامعة المستنصرية، بغدادلمستيمؾ، اطروحة دكتوراه، )غير منشورة(، رضا ا
(،" نظاـ محاسبي مقترح لممحاسبيف عف المسؤولية 1990الدباغ ، لقماف محمد أيوب ،) .8

 ، كمية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة الموصؿ.رسالة ماجستير غير منشوره"، اإلجتماعية
 باستخداـ" CogAt" المعرفية القدرات لرائز العاممي بناءال" ،(0214)أحمد، منور رمضاف، .9

 التربية،جامعة كمية ،(منشورة غير) ماجستير ،رسالة"واالستكشافي التوكيدي العاممي التحميؿ
 .سوريا دمشؽ،
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 التسويؽ وتبني االجتماعي التواصؿ شبكات توظيؼ، 0215جاسـ، ،عبدالفتاح زعبلف .12
 ،جامعة واقتصاد االدارة كمية منشورة، غير دكتوراه اطروحة الزبوف، قيمة لتعزيز الفايروسي
 .العراؽ كرببلء،

( العبلمة التجارية وأثرىا عمى رضا المستيمكيف عف منتجات  0215طايع، أماني نبيؿ )  .11
شركة فايف لصناعة الورؽ الصحي : حالة دراسية عمى منطقة عماف الغربية ، رسالة ماجستير 

 ة االقتصاد والعمـو االدارية، جامعة الزرقاء، األردف.)غ ـ(، قسـ التسويؽ ، كمي

واالخبلقية لممنظمات االنتاجية  اإلجتماعية(، المسؤولية 0220الطو، شياب محمد محمود ) .10
كمية االدارة واالقتصاد، جامعة في توفير مبدا حماية المستيمؾ، رسالة ماجستير، )غير منشورة(،

 ، العراؽ.الموصؿ
واالخبلقية لممنظمات االنتاجية  اإلجتماعية(، المسؤولية 0220ود )الطو، شياب محمد محم .10

كمية االدارة واالقتصاد، جامعة في توفير مبدا حماية المستيمؾ، رسالة ماجستير، )غير منشورة(،
 ، العراؽ.الموصؿ

واالخبلقية لممنظمات االنتاجية  اإلجتماعية(، المسؤولية 0220الطو، شياب محمد محمود ) .14
كمية االدارة واالقتصاد، جامعة في توفير مبدا حماية المستيمؾ، رسالة ماجستير، )غير منشورة(،

 ، العراؽ.الموصؿ

واالخبلقية لممنظمات االنتاجية  اإلجتماعية(،"المسؤولية 0220الطو، شياب محمد محمود،) .15
رسالة ماجستير غير وعة المنظمات العراقية "، في مبدا حماية المستخدـ  بالتطبيؽ عمى مجم

 ،كمية االدارة واالقتصاد، جامعة الموصؿ. منشورة

(، االبعاد اإلستراتيجية لمسؤولية المنظمة في ضوء التحكـ 0226عبد اهلل، سعاد غزاؿ ) .16
المؤسسي واثرىا عمى االوضاع المحاسبية بالتطبيؽ عمى عينة مف الشركات المساىمة العراقية، 

 ، العراؽ.كمية االدارة واالقتصاد، جامعة الموصؿروحة دكتوراه، )غير منشورة(، اط

(، اثر اخبلقيات العمؿ في تعزيز ادارة المعرفة 0225المعاضيدي، محمد عصاـ محمد ) .17
دراسة استطبلعية الراء عينة مف تدريسي جامعة الموصؿ، رسالة ماجستير )غير منشورة(، 

 .، العراؽعة الموصؿكمية االدارة واالقتصاد، جام

في تحقيؽ الميزة  اإلجتماعية(، اثر تبني انماط المسؤولية 0212نسور، رابعة سالما ) .18
جامعة التنافسية، دراسة ميدانية في المصارؼ التجارية العامة في االردف، رسالة ماجستير ، 

 ، االردف.الشرؽ االوسط لمدراسات العميا ،كمية االعماؿ
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في تحسيف فعالية حوكمة المؤسسات  اإلجتماعية، دور المسؤولية (۸۰۲۲ياسيف ، ابراىمي ، ) .19
 ، رسالة ماجستير ، جامعة محمد خضير ، كمية العموـ واالقتصاد بسكرة ، الجزائر.

 :الدوريات -اً ثاني
في البحث العممي بيف  اإلجتماعية( ، المسؤولية 0218ابف ساىؿ الخضر و محمد بشير ، ) .1

المفيوـ والمعموؿ: قراءة تحميمية لممبادئ األساسية ألخبلقيات المينة واآلداب الجامعية، مجمة 
 جامعة العربي تبسي، مبسة ، الجزائر. 52،ع  0الرسالة لمدراسات والبحوث االنسانية، ـ

في المنظمات  اإلجتماعية(، المسؤولية 0229اسماعيؿ، ىادي خميؿ. اوسو، خيري عمي ) .0
 (، دىوؾ، العراؽ.1(، عدد )10،  مجمد )مجمة دىوؾالفندقية، 

، العدد مجمة اخبار االدارة(، الشفافية في اعماؿ االدارة العامة، 0221افندي، عطية حسيف ) .0
 (، مارس.00)

 األداء تحقيؽ في اإلجتماعية المسؤولية دور(، 0218،) عبدالحسيف عمي،  محسف اكـر .4
 مجمة، الجنوبية السمنت لصناعة العامة الشركة في المديريف آلراء استطبلعية دراسة، العالي
 .العراؽ،  بغداد(،7)العدد، واالقتصاد االدارة

وعبلقتيا بالتنمية  اإلجتماعية( ، "المسؤولية  0217بمقاسـ عبد البلوي، حفيظة جرادي ، )  .5
،  05، العدد:  26، المجمد: تماعيةاإلجالمستدامة لمموارد البشرية داخؿ الجامعة". مجمة العموـ 

 االغواط، الجزائر. -جامعة عمار ثميجي
في  اإلجتماعيةدور األطراؼ الخارجية لممسؤولية  ،  (0215)جميمة العمري، محمد زرقوف، .6

تحقيؽ الميزة التنافسية دراسة حالة وكاالت شركات التعميف في والية ورقمة، مجمة أداء 
 .025، ص  28 العدد -المؤسسات الجزائرية 

( ، أبعاد المسؤولية 0218الجناعي نوري عبد الودود و أبو ىادي عبد اهلل جابر حسف ) .7
الممزمة وغير الممزمة ، وعبلقتيا باألداء التنظيمي: د راسة ميدانية في شركات  اإلجتماعية

جامعة ،  04، ـ 124واالدارية، ع اإلقتصاديةاالتصاالت بالجميورية اليمنية، مجمة العموـ 
 بغداد، العراؽ.

تجاه العامميف  اإلجتماعية(، المسؤولية 0210حسيف، ليث سعد اهلل. الجميؿ، ريـ سعد ) .8
وانعكاساتيا عمى اخبلقيات العمؿ دراسة استطبلعية ألراء عينة مف منتسبي بعض مستشفيات 

 (، كمية الحدباء الجامعة، العراؽ.08، عدد )مجمة بحوث مستقبميةمدينة الموصؿ، 

مجمة في المنظور التسويقي،  اإلجتماعية(، "مقومات المسؤولية 0221د، )بي سعيلديوه جي، أا .9
 ، كمية االدارة واالقتصاد، جامعة الموصؿ60، العدد 00، المجمد تمنية الرافديف
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 السموؾ لتعزيػز أـ الزبوف؟ لخداع أداة ىو ىؿ: الخفي التسويؽ(، 0218) عدناف رعد،  رءوؼ .12
 .العراؽ،  الموصؿ جامعة( ، 4)العدد،  لبلدارة العربية المجمة،  الشرائي؟

 عمى إستراتيجية ميزة لممنظمات اإلجتماعية المسؤولية أماؿ، عمي بف الزىراء، فاطيمة زرواط .11
 ولواحقيا والصنابير والبراغي الموالب إلنتاج ORSIM مؤسسة حالة دراسة -التسويقية العمميات
 ،0217 ،0 البميدة جامعة ،16 العدد االقتصادية، األبحاث مجمة بغميزاف، ارىيو بوادي
 .149ص

(، اثر التوجو االستراتيجي في تحقيؽ المسؤولية 0210الزريقات، خالد خمؼ سالـ ) .10
 (، بغداد، العراؽ.01، عدد )الجامعةاإلقتصاديةمجمة كمية بغداد لمعمـو ، اإلجتماعية

 المعمومات نظاـ تصميـ لجودة قياس انموذج اختبار" ،(0217)يونس، احمد السبعاوي، .10
 مجمة ،"تطبيقية دراسة اطار في التفصيمية الخطوات التوكيدي العاممي التحميؿ بعستخداـ اإلدارية
 (.1) العدد( 9) المجمد واالقتصادية، االدارية لمعموـ المثنى

(، الدور االستراتيجي لممسؤولية 0212سعيد، سناء عبد الرحيـ الباوي، عبد الرضا ناصر ) .14
الشاممة في تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة )دراسة في الشركة العامة لصناعة االسمدة 

 .80،جامعة بغداد، كمية االدارة واالقتصاد، عدد مجمة االدارة واالقتصادالجنوبية(، 
 والمطابقة المتزايدة المطابقة مؤشرات بعض بيف المقارنة" ،(0217)يوسؼ، يشاد الشواورة، .15

 العمـو مجمة ،"الفقرات وعدد الموغارتيمي النموذج بعختبلؼ الفقرة استجابة نظرية وفؽ المطمقة
 .األردف الثاني،العقبة، العدد التربوية،

مجمة الحوار المتمدف، العراؽ، (، العبلمة التجارية الماىية واالىمية،  0229الشيمي، محمد ) .16
 .10-0، ،ص ص 0847العدد

 مف الحد في التسويقية المعرفة ىندسة مبادئ تعثير(، 0216)واخروف يوسؼ،  الطائي .17
، االشرؼ النجؼ محافظة في الصيادلة مف عينة ألراء تحميمي بحث، الخفي التسويؽ ممارسات

 .العراؽ،  جامعة الطوفة(،09)العدد، واالداريةاإلقتصادية لمعموـ الغزي مجمة
"  اإلجتماعية(، "اثر الثقافة التنظيمية في تعزيز المسؤولية 0211عباس، بشرى عبد الحمزة ) .18

 (، كرببلء، العراؽ.7دراسة تحميمية  في كميات جامعة القادسية، مجمة جامعة كرببلء، مجمد )
 مجمس بمداف)البشرية التنمية تحقيؽ في المعرفة اقتصاد دور"،(0217)خضير، محسف عباس، .19

 واسط، جامعة واالدارية،اإلقتصادية لمعموـ الكوت مجمة ،("دراسية حالة والعراؽ الخميجي التعاوف
 (.06)العدد
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(، دمج مؤشرات االداء البيئي في بطاقة االداء المتوازف 0225عبد الحميـ، نادية راضي ) .02
واالدارية )عدد اإلقتصاديةعموـ مجمة اللتفعيؿ دور منظمات االعماؿ في التنمية المستدامة، 

 (، كمية التجارة، جامعة االزىر، مصر.10، مجمد )خاص(
لمنظمات العماؿ، مجاالتيا،  اإلجتماعية(، المسؤولية 1997عبد الرحمف، احمد عبد الكريـ ) .01

(، 0(، عدد )11، مجمد )مجمة البحوث التجارية المعاصرةمعوقات الوفاء بيا، دراسة ميدانية، 
 االردف.عماف، 

 الصحية لممنظمات اإلجتماعية المسؤولية تحقيؽ(، 0218،)وليد حسيف، عمؾ عبدالناصر .00
 مجمة، التعميمي اليرموؾ مستشفى في حالة دراسة، الخضراء البشرية الموارد تطبيقات باعتماد
 .العراؽ،  جامعة الكوفة(،4)العدد، واالداريةاإلقتصادية لمعموـ الغزي

( دور اليات حوكمة الشركات في الرقابة عمى تكاليؼ المسؤولية 0215عبلء جميؿ، ) .00
دراسة تطبيقية عمى عينة مف المصارؼ العراقية الخاصة، مجمة القادسية لمعمـو  - اإلجتماعية
 . 21،العدد  17،المجمد اإلقتصاديةاالدارية و 

واالخبلقية لممنظمات االنتاجية  اإلجتماعية(، المسؤولية 0227عوف، ارزوقي عباس عبد ) .04
، مجمد المجمة العراقية لمعموـ االداريةوالتسويقية تجاه المستيمؾ مع االشارة الى السوؽ العراقية، 

 (، جامعة كرببلء، العراؽ.16(، عدد)4)
لمنظمات األعماؿ  اإلجتماعيةالقرني، أحمد عبد القادر، )معوقات اإلفصاح عف المسؤولية   .05

-450، ص ۸۰۲4، 0، العدد ۲۰المجمة األردنية في إدارة األعماؿ، المجمد  في السعودية(.
4۲۸. 

األخبلقية في  اإلجتماعية( ، واقع المسؤولية 0217محسف زوبيدة و محدادي لبنى  ، ) .06
المؤسسة االقتصادية: دراسة لتجارب بعض الدوؿ المتقدمة والدوؿ النامية، مجمة البحوث 

 معة حمة لخضر، الوادي ، الجزائر.، جا20المتقدمة، عاإلقتصادية

، "معوقات اإلشراؼ التربوي كما يراه المشرفوف والمشرفات (۲۹۹۲المغيدي، الحسف محمد، ) .07
في محافظة االحساء التعميمية"، رسالة ماجستير، مجمة البحوث التربوية بجامعة قطر، العدد 

 .۲۹۹۲الثاني عشر، يوليو 
 التنظيمي التميز لتحقيؽ مدخؿ اإلجتماعية المسؤولية(، 0218،)نذير سجى، عبداهلل ميسوف .08

 االدارية لمعموـ تكريت مجمة، السبلـ مستشفى في العامميف مف عينة آلراء استطبلعية دراسة،
 .العراؽ،  جامعة الموصؿ(، 41)العدد، واالقتصادية
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لمشركات،  اإلجتماعية(، إدراؾ المستيمؾ العراقي لممسؤولية 0211ناجي،عاممة محسف احمد) .09
 (،بغداد، العراؽ.08،عدد) الجامعةاإلقتصاديةبحث منشور في مجمة كمية بغداد لمعمـو 

( ،تسويؽ المشاىير استراتيجية تسويقية مؤثرة 0217يوسؼ ، حجيـ الطائي ،ضرغاـ عمي ، ) .02
في ادارة عبلقات الزبائف، دراسة استطبلعية الصحاب المحبلت التجارية لمتجييزات الرياضية، 

 .، العراؽ جامعة الكوفة(،0واالدارية، عدد )اإلقتصاديةة الغزي لمعمـو مجم
 ىيئة اعضاء لدى الوظيفي باالداء وعبلقاتيا االجتماعية المسؤولية ،(0210) عبد ندى باقر، .01

 الجامعة ،(07) عدد االساسية، التربية كمية مجمة االساسية، التربية كمية في التدريس
 .بغداد المستنصرية،

 :المؤتمرات-ثالثاً 
(، " مشاركة المجتمع المدني في التنمية المحمية " مداخمة مقدمة في 0220رضا، ىيمسي ) .1

 ، سعيدة، الجزائر.المركز الجامعيالممتقى الوطني حوؿ الدور التنموي لمجماعات المحمية، 
ودورىا في مشاركة القطاع الخاص في  اإلجتماعية(المسؤولية 0229السحيباني، صالح) .0

المؤتمر الدولي حوؿ القطاع الخاص في حالة تطبيقية عمى المممكة العربية السعودية، -التنمية
 لبناف.-، بيروتالتنمية

(، البوصمة االخبلقية لمشركات ادوات مكافحة الفساد: قيـ ومبادئ 0228سوليفاف، جوف ) .0
 .الدليؿ السابعاالعماؿ واداب المينة وحوكمة الشركات، المنتدى العالمي لحوكمة الشركات، 

 اإلجتماعية(، ادارة السموؾ االخبلقي والمسؤولية 0210عيسى عنابي، قسوؿ، فاطمة الزىرة ) .4
الممتقى الدولي الثالث لمنظمات االعماؿ والمسؤولية ، اإلجتماعيةاالعماؿ والمسؤولية في منظمات 
 ، جامعة بشار، الجزائر.اإلجتماعية

لممؤسسات الصغيرة  اإلجتماعية( دور المسؤولية 0216قيواجي ، أمينة ، حساف ، حكيـ ) .5
الثالث عشر حوؿ والمتوسطة في تدعيـ إستراتيجية التنمية المستدامة ، المؤتمر الدولي 

 .اإلجتماعيةالمسؤولية 
 األعماؿ، منظمات أداء تحسيف في ودورىا اإلجتماعية المسؤولية صوفاف، العيد بولعسؿ، محمد .6

 كمية البيئية، الحتمية واإلقتصادية الضرورة بيف المؤسسة حوؿ الثاني الدولي العممي الممتقى
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 (4ممحق رقم)
 استمارة استبانة /م

 
االستاذ الفاضؿ........................................................................  

 المحتـر
 

 السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو
وانعكاســـاتيا عمـــى  اإلجتماعيـــةالمســـؤولية  يعتػػػـز الباحػػػث إجػػػراء الدراسػػػة الموسػػػومة "        

مػف  وىػي جػزء: دراسـة حالـة فـي شـركة كـورك لالتصـاالت المتنقمـة فـي العـراق" التسويق الخفي
متطمبات نيؿ شيادة الماجستير فػي إدارة األعمػاؿ، ونظػرًا لممكانػة العمميػة المرموقػة التػي تتمتعػوف 

ا وما نتوسمو فيكـ مف خبرة ودراية في ىذا المجاؿ، نرجو مػنكـ قػراءة العبػارات والتفضػؿ بإبػداء بي
رأيكـ السديد حوؿ االبعاد والفقرات الواردة في االستبانة، إذ تعد ىذه االسػتمارة مقياسػًا أعتمػد عميػو 

خػدـ تحسػيف ألغراض البحث العممي كونيا تسيـ بشكؿ كبير في الحصوؿ عمى نتائج دقيقة بمػا ي
 أداء الشركة المبحوثة أواًل وتحقيؽ أىداؼ الدراسة ثانيًا.

 مالحظة:

   ستسػػػتخدـ البيانػػػات ألغػػػراض البحػػػث العممػػػي ودوف الضػػػرورة لػػػذكر االسػػػـ وستتسػػػـ البيانػػػات
 جميعا بطابع السرية واألمانة العممية.  

  يعنػػػي عػػػدـ يرجػػػى اإلجابػػػة عػػػف األسػػػئمة جميعيػػػا مػػػع الرجػػػاء عػػػدـ تػػػرؾ أي سػػػؤاؿ الف ذلػػػؾ
 صبلحية االستمارة لمتحميؿ والقياس.

   ( في الحقؿ الذي تراه مناسبا ويمثؿ وجية نظرؾ الخاصة. √يرجى وضع عبلمة ) 
 

 شاكرين تعاونكم معنا ..... والسالم عميكم ورحمة ا وبركاتو
 

 

 الموصلامعة ــــــــج

 ة اإلدارة واالقتصادــــــكلٌ

 قســـــم إدارة األعمال

 الدراسات العلٌا 

 

 المشرف

 االستاذ الدكتور

 ٌحٌى الحمدانًعالء عبد السالم 

 طالب الماجستٌر

 عبدالرحمن عبدهللا محمد
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 معلومات عامة
 انجُس                ركش )         (             اَثى)        (     

 انعًش ........ سُح

 انًؤهم انعهًً:

 سُىاخ انخثشج فً انعًم:
 

 اإلجتماعيةابعاد)منظورات( المسؤولية  -المحور االول :

يتمثؿ بمسػؤولية الشػركة المتعمقػة بإنتػاج المنتجات)السػمع والخػدمات(  المسؤولية االقتصادية: -4
التي يحتاج ليا المجتمع لتحقيؽ وتعظيـ األربػاح لممػالكيف وحممػة األسػيـ وذلػؾ مػف خػبلؿ تحقيػؽ 

ف  الشػػركة مػػف البقػػاء والنمػػو وتػػعميف العمػػؿ المناسػػب لممػػوظفيف األداء االقتصػػادي الجيػػد* ولتمكػػي
 وتوفير فرص عمؿ مناسبة لمعمؿ في الشركة.

 العبارات ت

شدة
ق ب

 أتف

فق
 أت

ايد
مح

 

فق
ال أت

 

شدة
ق ب

 أتف
 ال

4 
لمواجية  رليا باستمرا مرضيةحقيؽ أرباح لت الشركةتسعى 
 المنافسة.

     

2 
أصحاب   تجاهاإلقتصاديةلتزاماتيا با عمى الوفاء الشركةتحرص 
 المصالح.

     

      .ايديل لمعامميف بيئة عمؿ مناسبة تييئة الشركة تحاوؿ 3

      تيدؼ الشركة لموصوؿ الى مستويات كفاءة عالية. 4

 مف  منتجاتيا بالسعر المناسب  ألصحاب المصالحالشركة تتيح  5
 اجؿ البقاء في عالـ األعماؿ.

     

الشػركة بإطاعػة القػوانيف ووجػوب تنفيػذ األعمػاؿ الشػرعية  يتمثػؿ بػالتزاـ المسؤولية القانونية: -2
والقػػيـ التػػي تحمػػي المجتمػػع والبيئػػة وتضػػمف حقػػوؽ   مػػف خػػبلؿ المحافظػػة عمػػى جممػػة التشػػريعات

 .اإلنساف

 العبارات ت

شدة
ق ب

 أتف

فق
 أت

ايد
مح

 

فق
ال أت

 

شدة
ق ب

 أتف
 ال

ترى الشركة اف تنفيذىا لمقوانيف والتشريعات يقع ضمف اطار  6
 .اإلجتماعيةتبنييا لمفيـو المسؤولية 
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مقوانيف ل اوفقصحة وسبلمة المستيمؾ  حمايةب الشركة متـزت 7
 .بحماية حقوقيـالخاصة 

     

 الظروؼ توفير خبلؿ مف العامميف رضا بتحقيؽ الشركة تيتـ 8
 .فييا لمعمؿ المناسبة

     

 الحاالت حدوث لمنع ؽاواالسو  المنافسة بقوانيف  الشركة ـزتتم 9
 . االحتكار مثؿ بيا الرغوب غير 

     

      مؤشرات موضوعية.موظفيف  وفؽ تقدـ الشركة فرص الترقية لم 42

ــة: -3 السػػائدة  اإلجتماعيػػةيتمثػػؿ ىػػذا المنظػػور بػػالقيـ والعػػادات األخبلقيػػة و  المســؤولية االخالقي
التي اعتاد عمييا المجتمع و لـ تفرض بػالقوانيف لتشػمؿ سػموكيات محػددة لحمايػة رفاىيػة المجتمػع 

عكس اىتمامات أفراد المجتمع التي تباألعماؿ الصحيحة وتجنب األضرار وحقوؽ اآلخريف والقياـ 
 قد تتطور مستقببل لتصبح تشريعات وقوانيف.و 

 العبارات ت

شدة
ق ب

 أتف

فق
 أت

ايد
مح

ال 
فق

 أت
 

شدة
ق ب

 أتف
 ال

      . في المجتمعالسائدة والتقاليد القيـ والعادات  تحتـر الشركة 44

تعخذ الشركة بالحسباف قيـ واخبلقيات المجتمع في الترويج عف  42
 اعماليا.

     

غير  كاإلعبلنات البلأخبلقيتتجنب الشركة أساليب التضميؿ  43
 .الصادقة

     

      وظيفية متكافئة وعادلة لمجميع.توفر الشركة فرص  44

 عمى التمسؾ بعخبلقيات الوظيفة التي تعد  موظفيفتحث الشركة ال 45
 .جزءا مف اخبلقيات العمؿ

     

تشػػير الػػى انيػػا سػػموكيات واعمػػاؿ تقػػـو بيػػا الشػػركة بشػػكؿ  المســؤولية الطوعيــة )الخيريــة(: -4
 خبلؿ تبنييا الى تحقيؽ رخاء ورفاه المجتمع.الحياة وتسعى الشركة مف  اختياري ترتبط بجودة

 العبارات ت

شدة
ق ب

 أتف

فق
 أت

ايد
مح

 

فق
ال أت

 

شدة
ق ب

 أتف
 ال

تقدـ الشركة خدمات لدعـ المجتمع المحمي كػ)دعـ طبلب  46
 الجامعات ، دعـ العاطميف عف العمؿ(.
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47 
تسيـ إدارة الشركة في تقديـ الدعـ المادي لممجتمع، وذلؾ مف 

 .توفير عروض وخدمات بعوقات مجانيةخبلؿ 
     

لمموظفيف عندما تقـو إدارة الشركة بتوفير أوقات استراحة  48
 يحتاجونيا.

     

تسعى إدارة الشركة إلى تقديـ المساعدة النقدية والعينية لمموظفيف  49
 .بمختمؼ المجاالت عندما يحتاجونيا

     

 بدورات تدريبية تيدؼ الىتحرص الشركة عمى اشراؾ الموظفيف  22
 رفع المستوى العممي لدييـ.

     

 

 تقنٌات التسوٌق الخفً -: ثانًالمحور ال

يعد مف التقنيات التي تسػتخدميا الشػركات لمتػرويج عػف منتجاتيػا وذلػؾ  :التسويق الفيروسي -4
 مف خبلؿ رسالة اعبلنية يتـ نشرىا بيف المستخدميف عبر شبكة االنترنت.

 العبارات ت

شدة
ق ب

 أتف

فق
 أت

ايد
مح

 

فق
ال أت

 

شدة
ق ب

 أتف
 ال

انفٍشوسٍح أسهىب جذٌذ وغٍش تمهٍذي فً انتشوٌج  الخانحًتعذ  24

 .انكتشوٍَا نهًُتج
     

صور، )باستخدام  االعالنٌة تنوع فً محتوى الرسالةالٌعد  22

 .اذبٌة للتروٌج عن خدمات الشركةجأمرا أكثر ( فٌدٌوهات
     

الحملة الفٌروسٌة فً تكوٌن صورة ذهنٌة حول محتوى ٌساهم  23

 .المنتج
     

 ةسرعى الفٌروسً بطرٌقة غنائٌة عل العالنصٌاغة اٌساعد  24
 االنتشار. 

     

 االصغاء الى تجارب االخرٌن فٌما ٌتعلق بخدمات الشركة  25

 ينعكس ايجابًا عمى مبيعات الشركة(. المعروضة
     

واحػػػػدة مػػػػف اسػػػػتراتيجيات االتصػػػػاؿ المسػػػػتخدمة مػػػػف قبػػػػؿ يتمثػػػػؿ فػػػػي  -تســــويق المشــــاىير: -2
 المسوقيف في محاولة لبناء صورة متطابقة بيف العبلمة التجارية والمستيمؾ.

 العبارات ت

شدة
ق ب

 أتف

فق
 أت

ايد
مح

 

فق
ال أت

 

شدة
ق ب

 أتف
 ال

 المةللتروٌج عن الع للمشاهٌرتراعً الشركة  اختٌار افضل  26

 .التجارٌة
     



 
 

141 
 

انمذسج عهى  انزٌٍ نذٌهى تشكز انششكح عهى اختٍاس انًشاهٍش  27

 خذياتها.الُاع انزتىٌ نهتشوٌج عٍ 
     

اختٌار المشاهٌر ذوي السمعة الجٌدة والشهرة  تركز الشركة على 28
 خدماتها.الواسعة والشخصٌة القوٌة فً عملٌة تروٌج 

     

اعًال خٍشٌح فً يجال انتشكٍز عهى اختٍاس انشخصٍح انتً نذٌها  29

 ىٌ.ثمح انزت عهى ٌُعكس رنك اٌجاتا عًهه يًا
     

      .للمشاهٌر هدف استراتٌجً عند اختٌاره الٌجابٌةلصورة ااتعد  32

ٌتمتعووووون بالجاذبٌووووة وا ناقووووة  يقصػػػػد بيػػػػـ االشػػػػخاص الػػػػذيف :مروجــــوا العالمــــة التجاريــــة -3

والسووٌاحٌة بهوودف   ونشوورهم فووً المنوواطق العامووةوالمصووداقٌة موون الشووبان والممثلووٌن المبتوودئٌن 

 .للمنتج التروٌج للعالمة التجارٌة

 العبارات ت

شدة
ق ب

 أتف

فق
 أت

ايد
مح

 

فق
ال أت

 

شدة
ق ب

 أتف
 ال

تحاول الشركة تحدٌد اسعار منخفضة لخدماتها مقارنة  34
 بالمنافسٌن

     

خصائص  تعكس اليحيُتجاخ راخ ع تمذٌى ششكحتضًٍ ان 32

 .يًٍزج
     

مهما فً  لزبائن مما ٌعكس اثرا  ثقة ا تحرص الشركة على كسب 33
      العالمة التجارٌة للشركة.اختٌار 

      فً عانى االعًال.  دوساً يهًا نهثماء  انششكح اليحعلًٍح  تهعة 34

 والذي ٌنعكس ذلك على  تحسٌن صورتها الى لشركةتسعى ا 35

 .السمعة الجٌدة للشركة 
     

إلٌصووال  يعػػد واحػػدة مػػف التقنيػػات التػػي تتبعيػػا الشػػركات -:التســويق عــن طريــق الموســيقى -4

  والتً تتحدث  عن مزاٌا الشركة. رسائلهم اإلعالنٌة إلى فئة محددة

 العبارات ت

شدة
ق ب

 أتف

فق
 أت

ايد
مح

 

فق
ال أت

 

شدة
ق ب

 أتف
 ال

      تسعى الشركة الى عرض خدماتيا في برامج غنائية. 36

انًعهىياخ انتً تعشضها انششكح عٍ خذياتها يٍ خالل تكىٌ  37

 االعالَاخ انغُائٍح الم يىثىلٍح.
     

 تحرص الشركة عمى كسب رضا الزبائف بما تقدمو مف خدمات 38
 مف خبلؿ االعبلنات الغنائية.

     

39 
تعد منتجات الشركة التي تتردد كثيرًا مف خبلؿ االعبلنات 

 بالنسبة لمزبائف.الغنائية اكثر جاذبية 
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      .تروج الشركة عن خدماتها من خالل االعالنات الغنائٌة 42

يمثػػؿ االسػػموب الػػذي تتبعػػو الشػػركات فػػي تضػػميف  -:التســويق عــن طريــق العــاب الفيــديو -5
 عبلماتيـ التجارية في البرامج التمفازية واالفبلـ كجزء مف برنامجيا الترويجي.

 العبارات ت

شدة
ق ب

 أتف

فق
 أت

ايد
مح

 

فق
ال أت

 

شدة
ق ب

 أتف
 ال

      قياـ الشركة بتضميف خدماتيا مف خبلؿ المسابقات امرًا ايجابيًا.  44

تفضم انششكح  تضًٍٍ انعاليح انتجاسٌح نخذياتها فً انعاب  42

 انفٍذٌى.
     

تعتمد الشركة في عرض خدماتيا مف خبلؿ الفيديو بشكؿ  43
 محدود. 

     

فً االعالَاخ عٍ طشٌك انفٍذٌى انتً تمىو تها انششكح انًصذالٍح  44

 عٍ خذياتها نها اثش كثٍش عهى يكاَح انششكح فً انسىق.
     

  االلعاب عبر المجانية العروض تقديـ الى الشركة ادارة تسعى 45
 .منيا االفتتاحية سيما وال المبدع التصميـ ذات  الفيديوية

     

 

تمجػػػػػع مػػػػػف خبللػػػػػو الشػػػػػركات الػػػػػى اسػػػػػتخداـ اسػػػػػموب  -:فيـــــو التســـــويق المضـــــخم والمبـــــالغ -6
التيويؿ)التضميؿ( لمنتجاتيا بيدؼ التعثير في سموؾ الزبائف مف خبلؿ رسـ صورة مبالغ فييػا عػف 

 منتجاتيا بشكؿ عفوي وغير محسوس مف قبؿ الزبوف. 

 العبارات ت

شدة
ق ب

 أتف

فق
 أت

ايد
مح

 

فق
ال أت

 

شدة
ق ب

 أتف
 ال

اسموب التيويؿ والتضميؿ لمنتجاتيا يعد امرًا أف اتباع الشركة  46
 ايجابيًا.

     

يٍ لثم انزتىٌ ٌُعكس  تجشتح يُتجاخ انششكح لثم استخذايها 47

 اٌجاتاً عهى سًعتها.
     

استخداـ الشركة طرائؽ فييا ابداع لمترويج عف منتجاتيا ينعكس  48
 ايجابًا عمى مبيعاتيا وعمى بقائيا في عالـ االعماؿ.

     

تسعى انششكح انتشوٌج عٍ خذياتها تًصذالٍح تذالً يٍ اتثاع  49

 اسهىب انخذاع وانتضهٍم. 
     

 يؤدي استخداـ الشركة لممارسات التسويؽ المضخـ والمبالغ فيو 52
 الى انخفاض مصداقية معموماتيا.  
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 (2ممحق رقم)
 جدول بأسماء السادة المحكمين الستمارة االستبانة

 موقع العمؿ المقب العممي االسـ ت

 استاذ  د. نواؿ يونس آؿ مراد 1
الجامعة التقنية  /الكمية التقنية االدارية 
 الشمالية

 كمية االدارة واالقتصاد /جامعة الموصؿ استاذ مساعد د. رعد عدناف رءوؼ 0

 استاذ مساعد د. احمد سميماف الجرجري 0
الجامعة التقنية  /الكمية التقنية االدارية 
 الشمالية

 كمية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصؿ استاذ مساعد د. عادؿ محمد 4
 كمية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصؿ استاذ مساعد د. ميسوف عبداهلل احمد 5
 كمية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصؿ استاذ مساعد د. منذر خضر يعقوب 6
 كمية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصؿ مساعداستاذ  د. حساف ثابت 7
 كمية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصؿ استاذ مساعد د. ليمى جاراهلل خميؿ 8

 استاذ مساعد د. مجيد حميد مجيد 9
الجامعة التقنية  /الكمية التقنية االدارية 
 الشمالية

 واالقتصاد/جامعة الموصؿكمية االدارة  استاذ مساعد د. احمد يونس السبعاوي 12
 كمية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصؿ استاذ مساعد د. اآلء عبدالموجود العاني 11
 كمية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصؿ استاذ مساعد د. محمد محمود المبل حسف 10
 كمية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصؿ مدرس  د. بشار ذاكر القوطجي 10

 

 

 

 

 

 

 



 
 

144 
 

 (3رقم) ممحق
وتقنيات التسويق  اإلجتماعيةمعامل االتساق الداخمي ألبعاد المسؤولية 

 الخفي
 اإلجتماعيةالمسؤولية   -أوال

 المسؤولية االقتصادية .1
    1 2 3 4 5 t 

1 r  0.543** 0.483** 0.471** 0.431** 0.730** 

2 r   0.575** 0.406** 0.316** 0.778** 

3 r    0.481** 0.357** 0.764** 

4 r     0.494** 0.730** 

5 r      0.643** 

t r        
 

 المسؤولية القانونية .0

  
1 2 3 4 5 t 

1 r  0.561
**

 0.457
**

 0.457
**

 0.514
**

 0.752
**

 

2 r   0.603
**

 0.419
**

 0.385
**

 0.776
**

 

3 r    0.478
**

 0.446
**

 0.769
**

 

4 r     0.607
**

 0.748
**

 

5 r      0.458
**

 

t r      
 

 

 المسؤولية االخبلقية .0

  
1 2 3 4 5 t 

1 r  0.578
**

 0.536
**

 0.768
**

 0.601
**

 0.760
**

 

2 r   0.502
**

 0.489
**

 0.654
**

 0.850
**

 

3 r    0.579
**

 0.608
**

 0.777
**
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4 r     0.546
**

 0.747
**

 

5 r      0.808
**

 

t r       

 

 المسؤولية الطوعية )الخيرية( .4

  
1 2 3 4 5 t 

1 r  0.320
**

 0.551
**

 0.549
**

 0.400
**

 0.740
**

 

2 r   0.648
**

 0.542
**

 0.324
**

 0.788
**

 

3 r    0.515
**

 0.622
**

 0.796
**

 

4 r     0.545
**

 0.797
**

 

5 r      0.815
**

 

t r       

 

 تقنيات التسويق الخفي -ثانياً 
 التسويؽ الفيروسي .1

  
1 2 3 4 5 t 

1 r  0.654
**

 0.601
**

 0.604
**

 0.450
**

 0.760
**

 

2 r   0.578
**

 0.536
**

 0.558
**

 0.803
**

 

3 r    0.608
**

 0.563
**

 0.850
**

 

4 r     0.613
**

 0.787
**

 

5 r      0.768
**

 

t r       

 

 تسويؽ المشاىير .0

  
1 2 3 4 5 t 

1 r  0.453
**

 0.561
**

 0.457
**

 0.543
**

 0.730
**

 

2 r   0.549
**

 0.400
**

 0.478
**

 0.778
**

 

3 r    0.551
**

 0.324
**

 0.764
**
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4 r     0.344
**

 0.754
**

 

5 r      0.729
**

 

t r       

 

 مروجوا العبلمة التجارية .0

  
1 2 3 4 5 t 

1 r  0.513
**

 0.546
**

 0.408
**

 0.429
**

 0.740
**

 

2 r   0.491
**

 0.453
**

 0.783
**

 0.788
**

 

3 r    0.520
**

 0.458
**

 0.796
**

 

4 r     0.453
**

 0.806
**

 

5 r      0.842
**

 

t r       

 

 التسويؽ عف طريؽ الموسيقى .4

  
1 2 3 4 5 t 

1 r  0.515
**

 0.545
**

 0.612
**

 0.450
**

 0.752
**

 

2 r   0.558
**

 0.501
**

 0.593
**

 0.776
**

 

3 r    0.608
**

 0.363
**

 0.769
**

 

4 r     0.543
**

 0.748
**

 

5 r      0.817
**

 

t r       

 

 

 التسويؽ عف طريؽ العاب الفيديو .5

  
1 2 3 4 5 t 

1 r 1 .454
**

 .458
**

 .494
**

 .396
**

 .696
**

 

2 r 
 

1 .395
**

 .389
**

 .351
**

 .651
**

 

3 r   1 .576
**

 .538
**

 .778
**
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4 r    1 .591
**

 .819
**

 

5 r    
 

1 .773
**

 

t r    
  

1 

 

 فيوالتسويؽ المضخـ والمبالغ  .6

  
1 2 3 4 5 t 

1 r 1 .510
**

 .526
**

 .435
**

 .459
**

 .707
**

 

2 r 
 

1 .772
**

 .572
**

 .484
**

 .826
**

 

3 r   1 .609
**

 .453
**

 .827
**

 

4 r    1 .547
**

 .802
**

 

5 r     1 .744
**

 

t r     
 

1 

 

 (4ممحق رقم)
 الذين تم مقابمتيم أسماء السادة 

 الشيادة العنواف الوظيفي االسـ ت
 ماجستير مدير  ايمف مؤيد عبدالصمد 1
 بكالوريوس مسؤوؿ قسـ التجييز ليث عبداليادي يحيى 0
 بكالوريوس مسؤوؿ الموارد البشرية ىماـ سعد عقراوي 0
 بكالوريوس الشركةمنسؽ مبيعات  عبدالحكيـ لقماف 4
 بكالوريوس مسؤوؿ قسـ المتابعة ابو بكر رياض حسف 5
 بكالوريوس مسؤوؿ الحسابات  شاكر محمود 6
 بكالوريوس منسؽ حسابات نقاط البيع ياسر عباس 7
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 (5ممحق رقم)
 الييكل التنظيمي لشركة كورك
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descriptive and analytical approach, as a questionnaire form was relied 
upon in order to collect data by distributing (320) forms distributed to a 
sample of Korek employees in (10) governorates, as (290) forms were 
retrieved, which were tested by a group Among the statistical programs 
are (EXCEL), (SPSS) and (AMOS).                                                

The study reached a set of conclusions, the most important of which are 
the dimensions of social responsibility in achieving stealth marketing 
techniques, which are among the contemporary technologies used by 
companies to promote their products and services, which is reflected in 
the increase of the company's market share, in addition to inviting 
researchers to present studies related to the subject of study Current 
and that in different fields.                                                            

                                                      

Keywords: social responsibility, stealth marketing                            
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Abstract 

       The study aims to determine the impact of social responsibility and 
its implications for stealth marketing in Korek Mobile Communications 
Company in Iraq, as a result of the interest in social responsibility being 
the largest supporter towards better performance and its positive 
correlation with stealth marketing in achieving goals and thus reaching 
success in the long run, which made companies She directs her look to 
social responsibility in her work and her interaction with the community 
to achieve success in a competitive business environment. Therefore, 
two variables were addressed in this study, which are the independent 
variable social responsibility and its dimensions represented by 
(economic responsibility, legal responsibility, moral responsibility, 
voluntary (humanitarian) responsibility), The adopted variable includes 
covert marketing techniques represented by (viral marketing, celebrity 
marketing, brand promoters, music marketing, video marketing, inflated 
and exaggerated marketing), in light of this the study problem was 
formulated with a combination of questions represented by the following: 

1-Does the researched company have sufficient information about social 
responsibility dimensions?                                                         

2-Is there an influence relationship between social responsibility 
dimensions and stealth marketing techniques?                              

After crystallization of the theoretical framework and review of previous 
studies related to the subject of the current study, the study model was 
formulated to reflect the nature of the influential relationship between the 
variables, then hypotheses were developed to be tested in Korek Mobile 
Communications Company in Iraq for the purpose of diagnosing the 
impact of social responsibility dimensions in stealth marketing and in 
order to achieve that effect, the researcher approved In the study on the  
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