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 قواعد النشر

 وتتوافر فيه شروط البحث العلمي املعتمد على القواعد العلمية واملنهجية املتعارف عليها في كتابة البحوث األكا .1
ً
 ديمية.أن يكون البحث أصيال

 على الحاسوب على برنامج مايكروسوفت و   .2
ً
 (doc) ورد بصيغةُيرسل البحث باللغة العربية أو اإلنجليزية على بريد املجلة، بحيث يكون مكتوبا

 (.docxأو ) 

 سم من اليمين واليسار.1.9سم من أسفل و 1.5سم من أعلى و 2بهوامش افتراضية   A4ُيكتب البحث على ملف   .3

 للمتن. 12للعناوين و  14( وبخط Sakkal Majallaوخط الكتابة باللغة العربية ) 1يكون تباعد األسطر   .4

 للمتن. 12للعناوين و  14( وبخط Times New Romanيكون خط الكتابة باللغة اإلنجليزية )  .5

 صفحة بما فيها امللخص وصفحة العنوان وقائمة املراجع. 30ال تزيد عدد صفحات البحث عن   .6

كلمة على صفحة مستقلة، على أن يتبع كل ملخص بالكلمات املفتاحية التي تمكن  150يحتوي البحث على ملخص باللغة اإلنجليزية وبواقع   .7

 من الوصول إلى البحث من خالل قواعد البيانات.اآلخرين 

 ُيراجع الباحث بحثه مراجعة لغوية ونحوية وإمالئية.  .8

يلتزم الباحث بقواعد االقتباس والرجوع إلى املصادر األولية وأخالقيات النشر العلمي وتحتفظ املجلة بحقها في رفض البحث دون إبداء   .9

 األسباب.

 البحث بحيث يحتوي على العناصر املتسلسلة اآلتية: اعتماد منهجية واضحة في كتابة  .10

 .منها 
ً
 املقدمة: وتتضمن اإلطار النظري للبحث وتكون الدراسات السابقة، مشكلة الدراسة وأسئلتها أو فرضياتها جزءا

 أهمية الدراسة 

 .محددات الدراسة)الزمانية، املكانية، واملوضوعية( إن وجدت 

 .التعريفات باملصطلحات 

 لدراسة.إجراءات ا 

 .النتائج ومناقشتها 

 .التوصيات 

 .املراجع 

 :التاليAPA) )يراعى في كتابة املراجع االلتزام بتوثيق  .11

  ،2016ُيشار إلى املراجع في املتن باسم املؤلف وسنة النشر بين قوسين. مثـال: داود ،Petersen, 1991. 

 حسب اسماملؤلف، باللغتين العربية أواالنجليزية هكذا: )اسم توثق املصادر واملراجع في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هج 
ً
ائيا

 :الى(. مثال -العائلة، أول حرف من االسم األول للمؤلف )سنة النشر( عنوان الكتاب، رقم الطبعة مدينة النشر: دار النشر. ص: من

 ( .تاريخ العرب قبل اإلسالم، ط1999العمري، ن )180-160مصر:دار املعارف. ص 1. 

 Rivera, J., and Rice, M. (2002). A Comparison of Student Outcomes and Satisfaction Between 

Traditional and Web-Based Course Offerings, Jordan.p100 

 .ية واإلنجليزيةإدراج أسماء الباحثين ومؤسسات عملهم وأرقام هواتفهم والبريد اإللكتروني على الصفحة األولى من البحث باللغتين العرب  .12
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 ية العددافتتام

 بسم هللا الرممن الرميم

 الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

ا أحدثته ثورة التكنولوجيا واملعلومات من تطور سريع على نطاق 
َ
فإن املعرفة اليوم تعددت أبوابها وطرق الوصول إليها، ملم

 من روافد واسع في شتى امليادين؛ و
ً
في املجلة العاملية لالقتصاد واألعمال بإصدارها اإللكتروني والورقي نتطلع إلى أن نكون رافدا

املجلة العاملية لالقتصاد من سلسلة أعداد  بعمن املجلد السا ثانيير عاملية، ويأتي هذا العدد الاملعرفة، ومنصة بحثية بمعاي

 من قضايا األعمال واالقتصاد وتتناول ليضم في ثناياه مجموعة من األبحا واألعمال
ً
ث العلمية الرصينة واألصيلة التي تناقش عددا

 موضوعات متنوعة.

واليوم نستمر بدعم مسيرة البحث العلمي املتخصص برعاية هذا املنبر العلمي الذي حظي بإقبال السادة الباحثين  

ُرف بنخبة مت
َ
 ه االستشاريةتيراء واألساتذة واملختصين ضمن هيئميزة من الخبواملتخصصين، واهتمام األكاديميين واملهنيين، وش

وفي سبيل ذلك حرصت املجلة على تحقيق أعلى املعايير الدولية للنشر العلمي الرصين من خالل توفير منصة نشر علمي  والتحرير،

كها في القواعد العربية كدار املنظومة متميز ومفهرس في مجموعة من أهم قواعد البيانات العاملية املرموقة، فباإلضافة إلى اشترا

 ,Ebsco, Doaj, Crossref, Google Scholar)ـ واملنهل ومعرفة، فقد دخلت املجلة مجموعة مهمة من قواعد البيانات العاملية ك

Gate,-ID, JResearch ).وال زالت تسعى لالنضمام إلى قواعد مهمة أخرى ضمن مسيرتها نحو هدفها املنشود ، 

لى مزيد من التطوير واملراجعة الدائمة لالرتقاء بمستوى وجودة النشر العلمي وتوفير منصة علمية بأعلى املعايير العاملية ونتطلع إ

 لنسهم في هذا البناء الحضاري الكبير.

 نسأل هللا تعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد
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على  االاتماعيعنصات التواصل  عبر إدرا  املستهلك للخداع الترويجي االلكتروني  أثر 

 أعان العالعة التجارية وادارتها 

 3 السجرسهللاعلي عبد، 2ععتز طلعت عحمد عبدهللا ،1ععتصم عقاب املسعود

 فلسطين -أستاذ مساعد بجامعة النجاح الوطنية1
 كة العربية السعوديةاململ -أستاذ مساعد بجامعة املجمعة 3،2

1 m.masoud@najah.edu, 2 motaztalat@gmail.com , 3 a.alhijris@mu.edu.sa 

 1/10/2019تاريخ قبول البحث:                                                                                                                                                                         28/7/2019تاريخ استالم البحث:   

  :لخ امل

 املستهلك إدراك مدى معرفة خالل من وذلك االلكتروني، الترويجي خداعال وهي جديدة ظاهرة على الضوء تسليط إلى الدراسة هذه هدفت

 االلكتروني الترويج أثر ومعرفة التجارية، العالمة أمان على االلكتروني الترويج أثر ومعرفة ،االجتماعي التواصل منصات على االلكتروني الترويجي للخداع

 وقاموا االجتماعي التواصل مواقع يستخدمون  الذين املجمعة جامعة ومنسوبي طلبة جميع من البحث مجتمع وتمثل هذا التجارية، العالمة جدارة على

 املوظفين من (86)و الطلبة من (148)من الدراسة عينة تكونت وقد ،االجتماعي التواصل مواقع عبر لها االلكتروني الترويج مشاهدة بعد شراء بعملية

 :يلي ما اإلحصائي التحليل نتائج بينت وقد ، (االستبيان) االستقصاء اسلوب استخدام تم البيانات لجمعو  التدريس، هيئة أعضاء من (97)و اإلداريين

 الترويج بين إحصائية داللة ذات جوهرية عالقة توجد (2) ،االجتماعي التواصل منصات عبر االلكتروني الترويجي للخداع املستهلك لدى إدراك يوجد( 1)

 منصات عبر االلكتروني الترويج بين إحصائية داللة ذات جوهرية عالقة توجد (3) التجارية، العالمة وأمان االجتماعي اصلالتو  منصات عبر االلكتروني

 .التجارية العالمة وجدارة االجتماعي التواصل

 جارية.تة؛ أمان العالم ال؛ جدارة العالمة التجارياالجتماعيالترويج االلكتروني؛ الخداع الترويجي؛ منصات التواصل  الكلمات املفتامية:

 

 قدعة:امل
 ساهم االنترنت بشكل كبير في ظهور وتطور املجتمعات االفتراضية، بمختلف انواعها ومجاالتها، هذه املجتمعات تتيح لألفراد االلتقاء وسط

 في األفراد هي  افتراض ي وفتح النقاشات فيما بينهم وتبادل اآلراء واملعلومات واجراء اجتماعات ومناظرات، واكثر هذه
ً
 وتأثيرا

ً
املجتمعات االفتراضية انتشارا

بما توفره من تواصل بين االفراد وامكانيات الربط بين ماليين االشخاص عبر العالم، وبما تتيحه من فرص االشهار والترويج  االجتماعيمواقع التواصل 

 بمختلف انواع الترويج من خاللها.وبالتالي يجب التركيز على مثل هذه املجتمعات بالتواجد فيها والقيام 

الشراء،  فالنشاط الترويجي الذي ينطوي على محاوالت االقناع االتصالي باستخدام ادوات ترويجية موجهة للتأثير على ذهن املستهلك لدفعه وحثه على

املنتج، وخلق موقف ايجابي للمستهلك عن املنتج كما يهدف الى تزويد املستهلك الحالي واملحتمل باملعلومات عن املنتج، واثارة اهتمام املستهلك ب

 (2017واملؤسسة )بو خرباش، 

ويعرف الترويج عبر االنترنت بانه عبارة عن عملية االتصال املتبادل بين الزبون والبائع بوسطة استخدام شبكة االنترنت إلثارة الزبون 

(، ومن أبرز وسائل الترويج الجديدة 2009مها هذه املنظمة )الطائي والعبادي، للتعامل مع هذه املنظمة او تلك وحسب العوامل املحفزة التي تستخد

قالة، واإلعالن حسب للتسويق املباشر: اعالن البريد املباشر، وإعالن االستجابة املباشرة، والترويسات اإلعالنية على االنترنت، واإلعالن عبر األجهزة الن

مة بتكنولوجيا املعلومات، وبطاقات االنتساب والبطاقات الذكية التي تستخدم في برنامج تنشيط املبيعات، الدفع مقابل املشاهد، وبرامج الوالء املدع

 للوسائل االتصالية والتفاعلية املتعددة من حيث قد
ً
 أساسيا

ً
رته على توفير واالتصاالت التسويقية الفاعلة، ويمثل نظام شبكة االنترنت عنصر او مكونا

 (.2017للمستخدمين مثل: الصور واألشكال باأللوان واالبعاد والصوت )املواجدة، العديد من التسهيالت 

https://doi.org/10.31559/GJEB2019.6.3.1
http://www.refaad.com/
mailto:m.masoud@najah.edu
mailto:motaztalat@gmail.com
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ة التي تمثل ممارسات ايجابية للمنظمة تخدم االجتماعييتضمن املسؤولية الذي  أمان العالمة التجاريةومن متغيرات الدراسة الرئيسية 

 في شكل توجه ايج
ً
ابي بالعميل من قبل املنظمة وعمل عالقة تقوم على اساس عاطفي، ويعد امان املجتمع ككل، ويمكن أن نرى أمان العالمة ايضا

 العالمة التجارية هو االهتمام والعناية بحاجات العمالء مما يزيد من ثقة العمالء الى العالمة التجارية .

عد جدارة  أما
ُ
 في تحديد اختيار العميل للمنتج أو العالمة، وتؤثر علىالعالمة ت

ً
 مهما

ً
التزامه وبناء عالقه طويلة االجل، وتعد الجدارة  عامال

 لخدمة العميل من خالل االستجابة السريعة والفعالة لحاجات العميل،
ً
 هاما

ً
ن جدارة العالمة التجارية تعني قدرة العالمة على اداء إوبذلك ف محددا

 
ً
 كمتقديم العالمة للجودة املرغوبة الى العميل،  وظائفها بشكل جيد وتعني ايضا

ً
ا يشهد سوق التجارة االلكترونية في اململكة العربية السعودية توسعا

 بإجمالي تعامالت بلغ 
ً
باملئة خالل السنوات القادمة، وذلك  20، ويتوقع ان يزداد بمعدل نمو سنوي يقارب 2016مليار ريال سعودي في عام  29.7كبيرا

)جمعية حماية  2017حول التجارة االلكترونية في اململكة العربية السعودية عام حسب التقرير الصادر من هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات 

 (.2018املستهلك، 

 : عشكلة الدراسةاملبحث األول 
 
ُ
من بين املمارسات الخاطئة والشائعة التطبيق في مجال تسويق املنتجات، والتي تسعى املنظمات من خاللها الى  الترويجيعد ظاهرة الخداع ت

منفعة ما باستخدام ممارسات سلبية وغير اخالقية، تترتب عليها قرارات شرائية خاطئة يتخذها املستهلك بناء على معلومات متاحة،  الحصول على

 توهمه بمدى مطابقة مواصفات السلعة او الخدمة ملا هو متوقع ومطابق الحتياجاته ورغباته.

للخداع الترويجي االلكتروني عبر منصات في اململكة العربية السعودية راك املستهلك إد ومن هنا تبرز مشكلة البحث الرئيسية وهي عدم معرفة مدى

بالترويج  االجتماعيعلى أمان العالمة التجارية وجدارتها بالتطبيق على أبرز الشركات التي تستخدم مواقع التواصل وأثر ذلك  االجتماعيالتواصل 

 ت التالية:ملنتجاتها، ويمكن صياغة أسئلة الدراسة بالتساؤال 

 ؟االجتماعيما مدى إدراك املستهلك للخداع الترويجي االلكتروني على منصات التواصل  .1

 االلكتروني على أمان العالمة التجارية؟ يالترويجالخداع ما أثر  .2

 االلكتروني على جدارة العالمة التجارية؟ يالترويجالخداع ما أثر  .3

 : أهدا  الدراسةاملبحث الثاني
، االجتماعيسة إلى تسليط الضوء على ظاهرة جديدة وهي الخداع الترويجي االلكتروني، التي بدأت تنتشر عبر مواقع التواصل تهدف هذه الدرا

 ونحن نسعى من خالل هذه الدراسة الى:

 .االجتماعيمعرفة مدى إدراك املستهلك للخداع الترويجي االلكتروني على منصات التواصل  .1

 لكتروني على أمان العالمة التجارية.اال يالترويجالخداع معرفة أثر  .2

 االلكتروني على جدارة العالمة التجارية. يالترويجالخداع معرفة أثر  .3

 : أهمية الدراسةاملبحث الثالث
 ، واستخدامها كمنصة للترويج عن منتجات الشركات.االجتماعيتكتسب هذه الدراسة اهميتها من زيادة االهتمام بوسائل التواصل  .1

دراك املستهلكين نحو الخداع الترويجي االلكتروني، باعتبارهم الطرف الرئيس املستهدف من الجهود الترويجية املبذولة ونقطة اهمية قياس إ .2

 التركيز عليهم من جانب االدارة التسويقية.

 توفير دراسة يمكن االسترشاد بها في السوق السعودي بما له من خصوصية تختلف عن االسواق األخرى. .3

على أمان  االلكتروني كإحدى وسائل الترويج ملنتجاتها، ملعرفة مدى تأثير الترويج االجتماعياسة للشركات التي تستخدم مواقع التواصل اهمية الدر  .4

 العالمة التجارية وجدارتها.

 عتغيرات الدراسة: املبحث الرابع

 وهي: عطالبالدراسة إلى خمسة  عتغيراتسيتم تقسم 

 ي االلكترونيالخداع الترويجاملطلب األول: 
التسويق االلكتروني مفهوم حديث جاء مع ظهور وتطور التجارة االلكترونية، التي هي االخرى نتاج للتطور في مجال تكنولوجيا املعلومات 

التسويق  خاصة االنترنت، وهو مرتبط بكل النشاطات التسويقية التقليدية من حيث املفاهيم واملبادئ، واالختالف الجوهري بينهما يكمن في ان

، بحجة انه 4psااللكتروني يعتمد في تنفيذه وممارسته على التكنولوجيا الرقمية. ومن هنا أكد املعدلون بضرورة ايجاد مصطلح جديد يتجاوز مصطلح 
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ً
ملعلوماتية والبيئة )من طرف املؤسسة(، وبالتالي كان لزاما ايجاد مفهوم جديد موجه خارجيا يأخذ بالحسبان راي نظام شبكة ا نموذج موجه داخليا

 Veronaح )الرقمية، والعامل املشترك لدى كل املعدلين في املزيج التسويقي هو االدراك بضرورة الحاجة الى توضيح أكثر لتوجيه املستهلك، حيث اقتر 

and prandelli, 2006)  3نموذجCs  :حيث يحتوي كل عنصر على مجموعة من العوامل وهي 

 (  platform ، منصة االنترنتWeb siteلعنكبوتية )الشبكة ا contentاملحتوى  .1

 (relational capabilityقدرة العالقة  -interaction platform)التفاعلية  communityاملنطقة  .2

 التقليدية(. 4ps )تحتوي على عناصر  commerceالتجارة  .3

هي املقترحة في النموذج السابق باإلضافة الى عنصر    3Csحيث   interface 3Cs+1نموذج   (pastore and vernuccioكما اقترح كل من )

 التقليدية بعد تكييفها وجعلها تتأقلم مع البيئة الرقمية. 4Psوقام كذلك بضم عناصر  Interfaceجديد هو الواجهة 

الثي االبعاد، في سياق عملي، والذي تم تمثيله في بيان ث  4Ps+P2+C2+S3اقترحا نموذج   (Kalyanam and Mclntyre, 2002أما )

 P2عناصر املزيج التسويقي بعد تعديلها حسب البيئة الرقمية، وتمثل  4Psيمكنه اعطاء تصنيف كامل للعناصر املكونة للمزيج التسويقي، حيث: تمثل 

املوقع تمثل  community  ،S3والجمهور   Customer service تمثل خدمة الزبون  privacy ،C2والخصوصية  personalizationالتخصيص 

 (.2017)بوخرباش،   sales promotion ، ترويج املبيعات Security ، الحماية Siteااللكتروني

ئمين هذا وتهدف عملية الترويج الى زيادة الوعي باملنتجات املوجودة او الجديدة وجذبهم الى استهالكها ومن ثم املحافظة على كونهم زبائن دا

نت االشتراك في اداة البحث عبر االنترنت والتي تعتبر ذات قيمة كبيرة ملنظمات االعمال، فعن طريقها يمكن الوصول لها، ولكن يشترط للترويج عبر االنتر 

لم يجد موقع الشركة اثناء البحث فان الفرصة سوف تذهب الحد املنافسين، وكلما كان املدى الذي يمكن  إذا فاملستهلكلعدد كبير من املستخدمين، 

 (2006)العاص ي، للموقع فعال وجذاب كلما زاد عدد الزائرين وزادت االيرادات املتوقعة.ان يدخل به الزبون 

ويمكن لرجال التسويق االلكتروني استخدام االعالن عبر االنترنت إليصال صورة ذهنية جيدة عن منتجاتهم على الشبكة او لجذب مستهلكين 

 (2008نترنت نتيجة تزايد اعداد ونوعيات املستخدمين املوجدين على الشبكة. )ابو النجا، للمواقع الخاصة بهم، وقد تطور استخدام االعالنات عبر اال 

ومما ال شك فيه أن للترويج طرق مختلفة، كما ان لإلقناع اساليب مختلفة، وهناك من يلجأ للتضليل الترويجي اما ان يستخدم الوهم او 

اضفاء مميزات غير موجودة، او التدليس، واما كتمان وصف غير مرغوب فيه، أي احتواء الغش القولي واملعروف بالكذب في املواصفات الفنية او 

الكذب في وسائل الترويج املختلفة على معلومات كاذبة وهو أن يغرر املشتري كي يقدم على الشراء ظانا ان ذلك في مصلحته، وهو بخالف ذلك، حيث أن 

(، والكذب يعتمد على 811)املعجم الوسيط، الجزء الثاني، ص  -سواء فيه العمد أم الخطأ  -و عليه اللغة العربية: هو اإلخبار عن الش يء بخالف ما ه

 (.2007عنصرين هما: املضمون الزائف وتزييف الحقيقة، والخداع هو القيام بسلوك سلبي أو إيجابي من شأنه الباس الباطل ثوب الحقيقة )القطري، 

و: كل فعل من شأنه أن يغير طبيعة الخدمة أو السلعة أو فوائدها، من خالل فعل ينال من السلعة أو الخدمة وبناء على ذلك، فإن الخداع التسويق ه

روع أو بتغيير خواصها أو صفاتها الجوهرية، بحيث ينخدع الزبون بها، وترى منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أن الخداع التسويقي سلوك غير مش

مضللة ومشوشة، يقوم بها البائع أو املنتج ويتسبب بأعباء اضافية على املستهلك نتيجة استخدام ممارسات غير أخالقية، غير اخالقي يتعلق بمعلومات 

 للحصول على منفعة غير شرعية.

ض حول الخداع التسويقي في الوطن العربي، والتي هدفت إلى عرض بع ( 2002ومن الدراسات التي تناولت الخداع التسويقي دراسة )جمعة، 

ومنتج املمارسات التي تظهر وجود خداع تسويقي في الوطن العربي، وتم تسليط الضوء عليها، حيث تتعلق هذه املمارسات باملزيج التسويقي من سعر 

 في الوطن العربي، وذلك في كل من عناصر املزيج التسويقي، من سعر ومن
ً
 تسويقيا

ً
تج وتوزيع وتوزيع وترويج، حيث أظهرت الدراسة بأن هنالك خداعا

 وترويج.

( تحت عنوان الخداع التسويقي نحو املمارسات الالأخالقية في التسويق، والتي هدفت إلى التعرف على مدى إدراك 2003أما دراسة ) الزعبي، 

والترويج ، والتوزيع، واظهرت املواطن األردني للممارسات الالأخالقية في التسويق، واملمارسات الخادعة في جوانب املزيج التسويقي : السعر، والسلعة، 

لسوق في جميع الدراسة إلى أن املستهلك األردني على درجة عالية  من الوعي والثقافة التسويقية، إذ أنه يدرك الخداع التسويقي الذي يمارس عليه في ا

بشكل عام، وفي نفس الوقت فإن املستهلك يتقبل عناصر املزيج التسويقي، وأن املستهلك ال يتقبل الخداع املمارس عليه في عناصر املزيج التسويقي 

 الخداع التسويقي في حالة وجود جودة عالية للمنتج مقارنة باملنتجات املنافسة.

 Marketing Deception In German Practices: Anتحت عنوان ) (S.Haas, K.Blasek, T.Raabe ,2015وكذلك دراسة )

Empirical And Legal Study On Published Cases On Marketing Deception والتي هدفت الى عرض ممارسات التسويق املضللة في )

ا االعالم تشمل املشهد االعالمي االملاني. بناء على تحليالت وتقارير ورسائل االعالم املختلفة، حيث اظهرت النتائج ان املمارسات الخادعة التي يغطيه

ملنتج، الترويج والسعر. وان اكثر التقارير تركز على املمارسات الخادعة في مجال املنتج من خالل الخداع في مختلف ممارسات التسويق املضللة سواء في ا
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% منها تتعلق 10التبيين، وسالمة املنتج وجودته. كما اظهرت النتائج ان ما يقارب ربع التقارير املنشورة تتعلق باملمارسات غير االخالقية في السعر و 

 ج املضللةبممارسات التروي

( والتي هدفت الى كشف عيوب املنتج واالعالنات الكاذبة والخادعة، وذلك في Porter, Arnold Bird and Alston, 2009أما دراسة )

عار االسالرعاية الصحية وصناعة املستحضرات الصيدالنية، واملنتجات ذات التكنولوجيا العالية، واملؤسسات املالية، وبينت الدراسة كيفية تضليل 

شكاال حول مقدار الخصم، وكذلك الخداع في االعالنات املضللة حول عدد الصفقات املنجزة ومدى سهولة الوصول لها. كما اظهرت الدراسة ان هناك ا

 عن هذا الخداع.ة الناتجة االجتماعيمختلفة من الخداع تقوم بها املنظمات للحصول على العدد األكبر من املال دون النظر الى املشاكل االقتصادية و 

ث وعرفت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الخداع التسويقي على انه سلوك غير مشروع او غير أخالقي، يتعلق بمعلومات مضللة ومشوهة، تحد

 (OCDEمن البائع او املسوق وتسبب اعباء اضافية للمستهلك نتيجة استخدام ممارسات ال أخالقية للحصول على منفعة غير مشروعة. )

اي رسالة أما الخداع اإلعالني فهو كل اعالن متضمن معلومات تدفع املستهلك الى الوقوع في خداع فيما يتعلق بخصائص وصفات املنتج. وبالتالي فان 

يقة الش يء، الذي تروجه اعالنية تعتبر خادعة ومضللة اذا كانت الصورة الذهنية التي يكونها املستهلك من خالل املعلومات التي تبثها الرسالة مخالفة لحق

 على سلوك املستهلك )الزعبي وزيادات، 
ً
 سلبيا

ً
 Chaouachi and Ben( ويأتي الخداع االعالني في شكلين اثنين: )2003تلك املعلومات، مما يترك اثرا

Rached, 2012)  

يمكن الكشف عن الخداع من خالل مقارنة الخداع الصريح: وهو احتواء الرسالة االعالنية على معلومات كاذبة صراحة، وفي هذه الحالة  .1

الذي يشير الى انه يساعد على تسهيل  Activiaالخصائص الفعلية للمنتج ومحتوى الرسالة. ومثال على ذلك محتوى الرسالة االعالنية ملنتوج 

 عملية الهضم وبالتالي فان هذه الرسالة مضللة كونها ال تستند على دالئل علمية.

ث باحتواء الرسالة االعالنية على معلومات صحيحة حرفيا، ولكنها تؤدي باملستهلك لبناء استنتاجات خاطئة حول املنتج او الخداع الضمني: ويحد .2

اشتراكات في باقة رياضية، والتي تمكن زبائنها من اشتراك ملدة سنة كاملة  bein sportالخدمة. ومثال على ذلك محتوى الرسالة االعالنية ملنتوج 

تها الرياضية. اال انه وخالل هذه السنة على املشترك دفع اشتراك اخر مقابل اي حدث رياض ي قد يحصل تلك السنة وهذا خالف ما ملشاهدة باقا

 يفهمه املشترك من محتوى الرسالة االعالنية.

صيات حول اعداد نظام تقدمت بمجموعة من التو  2018وان جمعية حماية املستهلك السعودية في بيان الجمعية لليوم العالمي للمستهلك،

ية املستهلك في للتجارة االلكترونية على أن تتميز مواده بالشمولية والتكامل مع كافة االنظمة ذات الصلة، حيث يجب أن يأخذ النظام بعين االعتبار حما

 ثالث مراحل وهي:

 ة مواصفات املنتج املتعاقد عليه.مرحلة ما قبل التعاقد، خاصة حمايته من االعالنات التجارية املضللة مع حفظ حقه بمعرف .1

اته مرحلة ابرام العقود االلكترونية، بتحديد شكل ومواصفات العقد االلكتروني الذي يكفل حماية املستهلك ضد الشروط التعسفية، وحماية بيان .2

ية في عملية التجارة االلكترونية، على أن وتوقيعه االلكتروني، وحقه في التعويض والضمان واالستبدال واالسترجاع، وباإلشارة الى الجوانب الجنائ

عملية يتم تقديم تعريف واضح للجرائم االلكترونية مثل الغش واالحتيال، مع بيان طرق الحماية القانونية إذا تعرض ألي من هذه الجرائم اثناء 

 البيع والشراء.

فات املتفق عليها، وفي الوقت املتفق عليه، وكذلك كفالة حقه في مرحلة ما بعد ابرام العقد، حيث يتم التأكيد على استالم منتج مطابق للمواص .3

 عدم اتمام الصفقة. 

 االاتماعيعنصات التواصل املطلب الثاني: 

وسط افراد املجتمع من خالل شبكة االنترنت حتى أصبحت مألوفة للمجتمع كوسيلة للتواصل  االجتماعيانتشرت مواقع التواصل 

هي مساحات افتراضية على شبكات االنترنت يستطيع بواسطتها املستخدمون انشاء صفحات شخصية  االجتماعيواصل ، حيث أن مواقع التاالجتماعي

 (2013ي، واستخدام االدوات املتنوعة للتفاعل والتواصل مع من يعرفهم من ذوي االهتمامات املشتركة وطرح املوضوعات واالفكار ومناقشتها )الزهران

واستخدامها في عمليات التواصل  االجتماعيشجع بعض الشركات على انشاء حسابات ملواقع التواصل  االجتماعيت التواصل وهذا النمو السريع لشبكا 

، واملدونات، االجتماعيبانه استخدام شبكات التواصل  االجتماعيمع عمالئها والترويج ملنتجاتها، وتم تعريف التسويق عبر مواقع أو شبكات التواصل 

كة اخرى على االنترنت بهدف تسويق او اعالن او بيع او بناء عالقات عامة او خدمة املستهلك، فهذه االدوات تتيح للمستهلكين إمكانية واي ادوات مشار 

 من أن يكونوا مجرد هدف لوسائل ذات اتجاه واحد من تلك الشركات، كما تتيح للشركات امكانية فتح قنوات اتصال
ً
مع  التفاعل مع الشركات بدال

 (2014تهلكين والتواصل معهم بشكل تحاوري )نور الدين، املس

 (2014يواجه مجموعة من املعوقات منها: )الراجحي،  االجتماعيلكن التسويق عبر مواقع أو شبكات التواصل 

اغفال العديد من عدم قدرة فريق التسويق االلكتروني وبشكل خاص مدير صفحات املوقع على اإلتصال باملستهلكين والتواصل املستمر معهم، و  .1

 االستفسارات، وعدم الرد على بعض التعليقات املتعلقة باملنتج.
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 على قسم التسويق فقط، بل يجب أن تصبح لكل املوظفين. االجتماعياقتصار مهمة التسويق عبر مواقع التواصل  .2

 دون غيرها. االجتماعياالهتمام بعدد محدد من مواقع التواصل  .3

 أمام تلك الصفحات ملراعاة احتياجات ورغبات كل قطاعات املستهلكين.التنوع الكبير ألعداد الزوا .4
ً
 كبيرا

ً
 ر واختالفاتهم، تشكل تحديا

 اضافيا أمام صفحات التواصل  .5
ً
 .االجتماعياختالف اللغة بين مستخدمي االنترنت يمثل تحديا

رنت، واستخدام تلك الصفحات املزورة لترويج سهولة انشاء صفحات مزورة، شبيهة بالصفحة الرسمية للشركة، من خالل استخدام االنت .6

 الشائعات السلبية عن الشركة.

 .االجتماعياختراقات املواقع االلكترونية وصفحات التواصل  .7

( 2014في ادارة العالقة مع املستهلكين، دراسة )نور الدين،  االجتماعيومن الدراسات التي تمحورت حول دور التسويق عبر شبكات التواصل 

في ادارة عالقتها مع عمالئها وما املزايا التي تتيحها هذه الشبكات  االجتماعيتهدفت التعرف على تأثير استخدام الشركات لشبكات التواصل التي اس

لنقال ف اللمسوقين، وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي تعتمد على املنهج التحليلي، وتم اجراء الدراسة على متتبعي صفحات شركات الهات

تعد من اهم الوسائل لتسويق املنتجات والخدمات، كما أن  االجتماعيفي الجزائر، وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج منها أن مواقع التواصل 

يعد  االجتماعيصل تساهم في ترسيخ ادارة العالقة مع الزبون وتوثيقها، ومن نتائج الدراسة أن التسويق عبر مواقع التوا االجتماعيشبكات التواصل 

 اسلوب واستراتيجية ضرورية وفعالة بالنسبة للشركات.

(، استهدفت معرفة العالقة بين املحتوى االعالني لشركة االتصاالت السعودية عبر مواقع التواصل 2013أما دراسة ) صالح وآخرون، 

اسة معرفة مدى وجود فرق معنوي في متغيري املحتوى االعالني واتجاهات املستهلكين نحو العالمة التجارية للشركة، كما هدفت الدر  االجتماعي

، وقد توصلت الدراسة الى االجتماعيواالتجاهات نحو العالمة التجارية باختالف جنس وعمر وتعليم وجنسية املستهلكين من زائري مواقع التواصل 

واتجاهات املستهلكين  االجتماعيالتصاالت السعودية عبر مواقع التواصل مجموعة من النتائج اهمها: وجود عالقة موجبة بين املحتوى االعالني لشركة ا

وى العمر نحو العالمة التجارية للشركة، كما أثبتت الدراسة وجود فروق معنوية في اتجاهات املستهلكين نحو العالمة التجارية للشركة باختالف مست

 أثبتت الدراسة وجود فروق معنوية في تقييم املستهلكين للمحتوى االعالني إلعالنات والجنسية، بينما لم يثبت تأثير الجنس واملستوى التعليمي، و 
ً
ايضا

 باختالف املستوى التعليمي، وعدم وجود فروق معنوية باختالف مستويات الجنس والعمر والجنسية. االجتماعيالشركة عبر مواقع التواصل 

من خالل بعدي محتوى الشركة  االجتماعيالتسويق عبر وسائل التواصل (، استهدفت معرفة أثر 2016أما دراسة )النسور وآخرون، 

عينة كان هدفهم ومحتوى املستخدم، على نية شراء املستهلكين في األردن، هذا وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج اهمها: أن النسبة األكبر من أفراد ال

املعلومات، يليه التسلية والترفيه ثم لغرض التواصل مع اآلخرين، وجاء غرض التسوق  هو البحث عن االجتماعياالساس ي من استخدام مواقع التواصل 

 Facebookمن حيث االستخدام حسب الترتيب التالي: موقع  االجتماعيااللكتروني في املرتبة األخيرة، ومن نتائج الدراسة أنه جاء ترتيب مواقع التواصل 

في املرتبة األخيرة، كما  LinkedInعلى التوالي، وجاء موقع  Instagram، و Twitterرتبة الثانية، ومن ثم موقع في امل YouTubeفي املرتبة األولى، ثم موقع 

 اثر ايجابي في نية الشراء واتخاذ القرار الشرائي. االجتماعياوضحت الدراسة ان لوسائل التواصل 

 ألي
ً
 هاما

ً
منظمة تعمل في التسويق االلكتروني عبر االنترنت، لكي يتم ذلك فال بد من أن يكون  هذا ويعتبر الترويج من موقع املنظمة االلكتروني عنصرا

بكة املستهلكون على علم بعنوان هذا املوقع حتى يستطيعوا استخدامه وتصفحه، لذا يوجد هناك طريقتان رئيسيتان للترويج ملوقع املنظمة على ش

 (2017االنترنت وهما: )العربي، 

: لتزويد العمالء بالعناوين الخاصة باملواقع الشبكية يمكن تحقيق ذلك من خالل offline promotionويج خارج الخط استخدام اساليب التر .1

 على الشاشة اطول فترة ممكنة ليكي يجذب االنتباه 
ً
ويمكن تضمين العناوين الشبكية في وسائل االعالم التقليدية، فالعنوان يجب ان يكون مرئيا

 يج ملوقع املنظمة في البيئة التقليدية غير املتصلة باإلنترنت )خارج الخط( وهي:تذكرة، ومن طرق الترو 

او لوحات  Sky Writingيتمثل في اي مواد اعالنية خارجية والذي يعرف بالكتابة السماوية  :(Out doorاالعالن الخارجي )خارج املنزل  -أ 

 االعالنات بالشوارع.

 ات التلفزيون او الراديو.: تتمثل في اعالنindoorاالعالن الداخلي  -ب 

: حيث تعرف بالبيع الشخص ي حيث يتم توجيه رجل البيع للمستهلك ويؤكد على وجود one to one to webمن واحد لواحد للشبكة  -ج 

 موقع ويب للمنظمة ويركز على هذا املوقع.

ء على اعادة الشراء كما انها تساعد على : وهذه الطريقة البسيطة تستخدم لتشجيع العمالProduct dotcomتضمين املنتج بالدوت كوم  -د 

 الترويج ملواقع املنظمة على شبكة االنترنت وتستخدم هذه الطريقة مع السلع الرقمية.

 : ويستخدم في الترويج على الخط العديد من الطرق التي تتمثل في:Online promotionاستخدام اساليب الترويج على الخط  .2
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 يب الترويج على الخط(: اسال1شكل)

 املصدر: سويدان، نظام عوس ى ومداد ، شفيق ابراهيم

( أن سهولة االستخدام ألي موقع الكتروني هي من اهم وأكثر الخصائص تأثيرا وتحفيزا للمستهلك، أما دراسة 2012كما اثبت دراسة )زواوي، 

(Thirushen Naidoo,2011 بينت الفعالة العالية ملوقع التواصل )في االعالن عن املنتجات املختلفة، باإلضافة الى القدرة على قياس التأثير  ماعياالجت

رغبات  املتحقق من خالل هذا اإلعالن، وأن االعالن عبر هذه املواقع يزيد من قدرة الشركات على تحسين جودة السلعة او الخدمة املقدمة، لتلبية

وهي: اشراك العمالء في  االجتماعييسية تسهم في خلق فعالية االعالن على مواقع التواصل الجمهور، كما اوضحت الدراسة ان هناك اربعة عناصر رئ

ية، وذلك اتخاذ القرار، وبناء سمعة جيدة للعالمة التجارية، وجذب انتباه العمالء من خالل تصميم عالمة تجارية جذابة، واخيرا بناء عالقة ايجاب

 تجارية.بتحسين موقف املستهلكين من هذه العالمة ال

في اإلعالن ودورها بالتواصل بين  االجتماعي(، هدفت الى معرفة مدى استخدام مواقع التواصل 2011أما دراسة ) اللدعة والخزنجار، 

منها:  عياالجتمااملستهلكين والشركات املعلنة. وكان من نتائجها وجود عدد من املعوقات التي تقلل استفادة املستهلك من اإلعالن عبر مواقع التواصل 

 وجود عدد من املزايا لإلعال 
ً
نات على مواقع البطء في تحديث املحتوى اإلعالني وقلة ترتيب وتنسيق املواد اإلعالنية املقدمة، ومن نتائج الدراسة أيضا

دراسة بضرورة اهتمام  منها: وصول املستهلك ألدق التفاصيل عن املنتجات واملرونة في توقيت مشاهدة اإلعالن. واوصت هذه االجتماعيالتواصل 

كأداة تواصل مع املستهلكين، وأوصت الدراسة كذلك بضرورة إعطاء مزيد من االهتمام لترتيب وتنسيق املواد  االجتماعيالشركات بمواقع التواصل 

ن اإلعالن مع فئات املستهلكين ، ووضع ضوابط للمعلنين عند رغبتهم في اإلعالن، بحيث يتناسب مضمو االجتماعياإلعالنية املقدمة في مواقع التواصل 

 للجمهور، وضرورة اختيار أوقات عرض اإلعالن بحيث تتناسب مع املس
ً
تهلكين في املستهدفة. كما أوصت املعلنين بالحرص على أال يسبب اإلعالن إزعاجا

 ظهوره، إضافة إلى ضرورة تفعيل التسويق اإللكتروني وتطويره.

 .االاتماعيإدرا  لدى املستهلك للخداع الترويجي االلكتروني عبر عنصات التواصل عن املرااعة السابقة يمكن تصور واود 

 أعان العالعة التجارية عن واهة نظر املستهلكاملطلب الثالث: 
(، ويلعب األمان التشغيلي للعالمة brand Operational Benevolenceُيعرف امان العالمة بمصطلح االمان التشغيلي للعالمة التجارية )

 في تعزيز الثقة، ويقود إلى عالقات قوية مع العميل، ويعرف بأنه: املدى الذي ترغب فيهد
ً
 هاما

ً
املنظمة )ألسباب ال تتعلق بتعظيم الربح( بتعزيز  ورا

خدم املجتمع ككل، ة التي تمثل ممارسات ايجابية للمنظمة تاالجتماعيالجودة، وتحقق الفائدة للعمالء، أي يتضمن أمان العالمة التجارية املسؤولية 

 في شكل توجه ايجابي أي ويعكس قيام املنظمة بخدمة املجتمع والبيئة لدى العمالء 
ً
، ويمكن أن نرى أمان العالمة ايضا

ً
 جيدا

ً
أن املنظمة تعد مواطنا

بحاجات العمالء مما يزيد من ثقة  بالعميل من قبل املنظمة وعمل عالقة تقوم على اساس عاطفي، ويعد امان العالمة التجارية هو االهتمام والعناية

 (.Leeman, 2008, 25-26العمالء الى العالمة التجارية )
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( أن أمان العالمة التجارية هي أن العالمة تملك سياسة قوية للتوجه بالعميل، مع االخذ في الحسبان اهتمامات Gurviez, 2003يرى )

يصف أمان يل في زيادة األمان املستقبلي بشان االعتماد على العالمة التجارية، حيث العميل قبل اهتمامتها، وتفترض هذه السياسة مساعدة العم

ستقبلية العالمة جانب من االعتقاد الذي يؤدي إلى شعور العمالء بأن العالمة ستكون مسئولة وستراعي مصلحة العميل بالرغم من تقلبات الظروف امل

 ( (Delgade – Balester, 2004 وظروف استهالك املنتج

( أن أمان العالمة التجارية يعكس األمان العاطفي من ناحية العميل، ويوصف هذا بأنه مظهر من معتقدات Bennur, 2010 :36وأوضح )

البعد  عد االمانالعميل بأن العالمة تتسم بالنوايا االيجابية تجاه رفاهيته واهتمامته، بالرغم من املواقف املستقبلية بشان استهالك املنتج، ويتعدى ب

 الوظيفي )االعتمادية(، حيث يركز على الجانب العاطفي للعالمة التجارية.

( الى ان امان العالمة التجارية يطلق عليه في دراسات علم النفس البعد التحفيزي للعالمة Delgado- Ballester, 2004ويشير)

Motivational ،وهذا البعد يشير الى ان سلوك االطراف املتبادلة )اللفظي وغير اللفظي( ، كما يرى ان دراسات علم النفس ركزت على البعد التحفيزي

ليس لديه  يكون موجه أو يكون بدافع نوايا ايجابية ومقبولة تحاه رفاهية ومنافع الطرف االخر، وعلى ذلك، فهذا البعد يعكس االعتقاد بان هناك طرف

 نية الكذب او كسر الوعود او انتهاز فرصة دون اآلخر.

 وأعان العالعة التجارية االاتماعيالترويج االلكتروني عبر عنصات التواصل  ملرااعة السابقة يمكن تصور واود عالقة بينعن ا

 ادارة العالعة التجارية عن واهة نظر املستهلكاملطلب الرابع: 

جيد وتعني ايضا تقديم العالمة للجودة ( ان جدارة العالمة التجارية تعني قدرة العالمة على اداء وظائفها بشكل Gurviez, 2003يرى )

 في تحديد اختيار العميل للمنتج أو العالمة، وتؤثر على التزامه وبناء عالقه طويلة 
ً
 مهما

ً
االجل، وتعد الجدارة املرغوبة الى العميل، وتعد الجدارة عامال

 لخدمة العميل من خالل االستجابة السريعة والفعالة لحاجات العميل،
ً
 هاما

ً
كما تعتبر عملية حيوية لتحقيق فعالية املنظمة، وتؤثر فعالية  محددا

ختيار العميل وصنع املنظمة على اخالص العميل مما يؤدي في النهاية الى تأثير ايجابي على الوالء، كما يؤثر ادراك العميل لجدارة العالمة التجارية على ا

 (.Leeman, 2008,21-22القرار الشرائي من بين العالمات التجارية )

 ,Rotterهذا ويفترض مجموعة كبيرة من العاملين في العديد من التخصصات ان الثقة هي: اساس اخالقي استنادا الى توقع الوفاء بالوعد )

1980; Williamson, 1993; Hardin, 2002( كما ان الجدارة بالثقة عادة تكون املعاملة باملثل في االقتصاد السلوكي )Camerer, 2003ث (، حي

ذه تعني املعاملة باملثل هنا ان اللطف يجازى باللطف والقسوة  تعاقب بالقسوة اي ان سلوك الفرد مرهون بسلوك النظير، في ان هذا الرأي وه

 ;Kramer, 1999; Mansbridge, 1999االفتراضات مؤخرا تم االعتراض عليها من قبل مختلف العلماء في االقتصاد والعلوم السياسية وعلم النفس )

Dufwenberg and Gneezy, 2000; Cox, 2004 فعلى سبيل املثال عندما يقوم شخص باقتراض مقدار من املال من شخص اخر فهو هنا ال ،)

 يقوم برد املال استنادا ملبدأ املعاملة باملثل، ولكن يستند الى دوافع اجتماعية كونه جدير بالثقة.

( ان الثقة هي االعتقاد بان الطرف االخر سوف يؤدي اجراء معين، بينما Mayer, et al, 1995 ; Rousseau, et al, 1998ويرى كل من )

 Mayer( على ان الجدارة بالثقة هي استعداد الشركة لتقديم ما وعدت به، كما فرق )Erdem and Swait, 1998; Baek and King, 2011يتفق )

et al., 1995 ان الجدارة بالثقة تعبر عن نوعية املوثوق به، اما الثقة فهي ش يء يتولد لدى الواثق.( بين الجدارة بالثقة والثقة حيث اشار الى 

اداء  ويطلق على بعد جدارة العالمة التجارية بالبعد الفني، وتكمن فكرة هذا البعد في انها تنبع من عملية التفاعل في مجال العمل، حيث توقع

يجب معرفة القدرات واالمكانيات املتوفرة، لتحقيق االنشطة والنتائج املرغوبة. واعطى الكثير من معين وانشطة ما، وعلى ذلك، لكي تتم الثقة فانه 

بة ألداء الباحثين هذا البعد مصطلحات مثل: االعتمادية، والقدرة. ولذلك، فإن جدارة العالمة تركز على االعتقاد بان طرف ما لديه الخبرة املطلو 

 أي أن تحقيق العالمة لوعودها يقود العميل للثقة فيها وفي أدائها املستقبلي. (.Delgado- Ballllester, 2004األنشطة وتنفيذ وعوده )

على طبيعة وخصائص واتجاه العالقة بين العميل والعالمة بطريقة مختلفة، وتنبع  Initial Impressionsويمكن ان تؤثر االنطباعات االولية 

 على استراتيجية االنطباعات االولية اوال من خالل التواف
ً
ق بين العميل والعالمة، وادراكه عن جدارة العالمة، والتوجه بالعميل. كما تؤثر القيم ايضا

لعالمة التجارية املنظمة في التعامل مع العمالء، والتي تؤثر في النهاية على الفعالية وثقة العميل والتزامه، وبناء على هذه االفتراضات، فان جدارة ا

من خالل االستجابة السريعة والفعالة لحاجات العميل ومستويات عاملية من رقابة االدارة والتصميم التنظيمي املناسب( تمثل عنصرا )كعنصر يتحدد 

 (.Leeman, 2008,21-22هاما للثقة في العالمة التجارية )

ملخاطر املدركة من قبل العميل واستغرقت ( الى انه كلما كانت العالمة أكثر مصداقية، كلما انخفضت اErdem et al., 2002كما اشار )

المة املرتفعة عملية جمع املعلومات وقتا قصيرا مما يؤدي في النهاية إلى عدم تكبد العميل تكاليف مرتفعة خالل عملية صنع القرار. وتؤدي مصداقية الع

ذات املصداقية املرتفعة تستحوذ على مستوى جودة أعلى من  إلى زيادة إدراكات أو توقعات العميل عن وجود املنتج، وقد يستنتج العميل أن العالمة

 مثيلتها منخفضة املصداقية.
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( أن كال من الجودة املدركة املرتفعة والتكاليف املنخفضة للمعلومات وانخفاض املخاطر يرتبط بعالمة ذات Aaker, 1997واقترح )

( بفحص تأثير مصداقية العالمة على كل من Erdem et al, 2002وقام كل من ) مصداقية مما يؤدي إلى زيادة قيمة العالمة من وجهة نظر العميل.

اختيارات العميل وحساسية السعر عبر فئات من املنتجات )مثل مالبس الجينز والشامبو والحاسب االلي الشخص ي(. واوضحت نتائج الدراسة ان 

 (.Baek, 2007ية السعر )مصداقية العالمة لها تأثير إيجابي على كل من خيارات العميل وحساس

( ان بعد الجدارة الخاصة بالثقة في العالمة له طبيعة فنية ألنه يتضمن ادراك العميل، بان العالمة Delgado-Ballester, 2004ويرى )

بتقديم القيمة التي وعدت التجارية تستطيع ان تنجز، او ترض ى حاجات العمالء. وترتبط جدارة العالمة باعتقاد العميل بان العالمة التجارية ستقوم 

د العميل للثقة فيها، بها. ويعد بعد الجدارة هاما جدا، نظرا النه اذا تم اعتبار العالمة التجارية كوعود الداء مستقبلي، فان قدرتها على انجاز وعودها يقو 

 وبالتالي الرضا املستقبلي عنها.

 وادارة العالعة التجارية االاتماعيلكتروني عبر عنصات التواصل عن املرااعة السابقة يمكن تصور واود عالقة بين الترويج اال

 بجميع عتغيرات الدراسة التعليق على الدراسات السابقةاملطلب الخاعس: 

ي يوجد العديد من االساليب للترويج واالقناع، وهناك من يلجأ للتضليل الترويجي اما ان يستخدم الوهم او الغش القولي واملعروف بالكذب ف

 في الدراسات امل
ً
 مشتركا

ً
واصفات الفنية او اضفاء مميزات غير موجودة، او التدليس، واما كتمان وصف غير مرغوب فيه، ويمكن ان نجد قاسما

ي او السابقة وهو احتواء وسائل الترويج املختلفة على معلومات كاذبة، كما يوجد العديد من الدارسات السابقة التي تحدثت عن الخداع التسويق

 ودراسة (S.Haas, et al ,2015)( ودراسة 2003( ودراسة )الزعبي والزيادات 2003( ودراسة )الزعبي، 2002لخداع اإلعالني ومنها دراسة )جمعة، ا

(Porter, et al, 2009)  ودراسة(Chaouachi and Ben Rached, 2012) .والتي ركزت على املمارسات الخادعة لعناصر املزيج التسويقي 

خرباش، يز الترويج في البيئة االلكترونية بالتعدد في الوسائل والخصائص وتتمثل عناصر املزيج الترويجي في البيئة االلكترونية فيما يلي: )بو هذا ويتم

2017) 

  واالعالن عبر الهواتف، وغيرهااالجتماعياالعالن االلكتروني: يتضمن االعالن في مواقع التواصل ، 

  بريبوت البيع الذكي.البيع الشخص ي: يتم استبدال و 
ُ
 ظيفية البائع او املستشار تدريجيا

  والبريد االلكتروني التسويقي، والحوارات االلكترونية. وتستعمل امكانيات وسائل االجتماعيتنشيط املبيعات: تتضمن مواقع التواصل ،

ن اجل املشاركة في اعمال تنشيط املبيعات، بصفة واسعة من اجل الرفع من مستوى وفاء املستهلك، كذلك تحفيزهم م االجتماعيالتواصل 

 ونشر املعلومات التسويقية بين اصدقائهم ومعارفهم.

  واملحتوى التسويقي، واالحاالت التسويقية، واملستهلكين املؤيدين للعالمة التجارية االجتماعيالعالقات العامة: تتم باستعمال وسائل التواصل ،

 م صور املؤسسة تجاه الجمهور املستهدف.للشركة، وتحييد املوقف السلبية وتدعي

 .واالداة الداعمة للترويج: هي محرك البحث التسويقي الذي يضمن وضعية ممتازة في نتائج البحث ويرفع من الحركية التجارية 

تج كالبلد املصنع، او وتتلخص بعض املمارسات الخادعة في الترويج بثالثة عناصر وهي: عنصر املعلومات أي اخفاء املعلومات املهمة عن املن

د مسابقات تقديم معلومات خاطئة، يبني عليها املستهلك قراره الشرائي الخاطئ، وعنصر املسابقات أي القيام باملسابقات الوهمية، باإلشارة إلى وجو 

ر الرموز او الشارات املبحوث عنها، وهي غير موجودة في األصل، وإن وجدت فهي مسابقات متحكم فيها ال يتحقق بأي حال من األحوال رابح، لعدم توفي

ه اذا ما ُعرض والعنصر الثالث عنصر السعر أي ايهام املستهلك بإرجاع بعض من نقوده بعد شرائه املنتج، إال أن املبلغ املسترد لم يكن من املفترض دفع

املرتفع للمنتج وكتابة سعر اقل آخر منه وهو السعر  املنتج بسعره الحقيقي، او اإلشارة إلى وجود تخفيضات هي باألصل وهمية من خالل شطب السعر

 األصلي في الواقع.

واستخدامها  االجتماعيالشركات على انشاء حسابات ملواقع التواصل  االجتماعيوفي العصر الحالي شجع االنتشار السريع لشبكات التواصل 

دراسة )نور الدين،  االجتماعيتمحورت حول دور التسويق عبر شبكات التواصل  في عمليات التواصل مع عمالئها والترويج ملنتجاتها، ومن الدراسات التي

( ودراسة )العربي، 2017( ودراسة )ناصر، 2016( ودراسة )النسور وآخرون، 2013( ودراسة )صالح وآخرون، 2013( ودراسة )صالح وآخرون، 2014

(، والتي أوصت بمجموعة من املقترحات منها إعطاء 2011للدعة والخزنجار، ودراسة )ا (Thirushen ,2011)( ودراسة 2012( ودراسة )زواوي، 2017

، ومناسبة مضمون اإلعالن مع فئات الجمهور املستهدفة. كما االجتماعيمزيد من االهتمام لترتيب وتنسيق املواد اإلعالنية املقدمة في مواقع التواصل 

 لل
ً
 مستهلأوصت املعلنين بالحرص على أال يسبب اإلعالن إزعاجا

 : النمو ج املقترحاملبحث الخاعس

 بعد االطالع على عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث، استنتج الباحث النموذج التالي:
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 (: النمو ج املقترح للدراسة2الشكل )
 املصدر: عن اعداد البامث

 أحادي االتجاه ف 
ً
الشركات تضع اإلعالنات على االنترنت لتصل إلى املستهلك، لكن هذا املفهوم قد تحول في فقد كان الترويج االلكتروني مفهوما

 للتواصل بين األفراد فهناك اليوم  االجتماعيالوقت الحاضر إلى مفهوم يعتمد على مبدأ التفاعل والتواصل، لقد خلقت شبكات التواصل 
ً
 جديدا

ً
مفهوما

فاألفراد يتحادثون ويتحاورون عن االخبار الجديدة ويشاركون صورهم وآراءهم ومعلوماتهم، وبالطبع يخلق مليارات املحادثات التي تجري عن طريقها، 

 تسويقية ضخمة للشركات من خالل االنضمام لهذه املحادثات لنشر الوعي ل
ً
لعالمة هذا العدد الضخم من املحادثات وتبادل املعلومات واآلراء فرصا

 ادثات تهدف لتفعيل و تمكين دور املستهلك في تقوية صورة العالمة التجارية، ومن أنواع حمالت الترويج اإللكترونيالتجارية الخاصة بهم أو خلق مح

 PPCأوبالنقرة، -االعالنات املدفوعة: واملعروفة أيضا باسم إعالنات الدفع .1

 PPC Remarketingإعادة تسويق االعالنات املدفوعة    .2

 اعياالجتمشبكات التواصل  الترويج عبر .3

 عبر مقاطع الفيديو الترويج .4

 Display Advertisingاالعالنات املعروضة او املرئية  .5

 من الخداع، كما ياالجتماعيفهذه الدراسة تركز على الترويج عبر شبكات التواصل 
ً
الترويجي  تميز النموذج املقترح لهذه الدراسة بأنه يجمع كال

 د.مع بعضها في نموذج واح)كمتغيرات تابعة( وأمان العالمة التجارية وجدارتها  ر مستقل()متغي االجتماعيااللكتروني عبر منصات التواصل 

 : فروض الدراسةاملبحث السادس
بعد تحديد مشكلة الدراسة واالطالع على عدد من الدراسات السابقة عمل الباحث على جمع املعلومات الخاصة بحل هذه املشكلة من خالل 

ل الحلول املمكنة لتلك املشكلة وذلك بوضع فرض رئيس ي للدراسة أال وهو مدى وجود إدراك لدى املستهلك للخداع وضع فروض للدراسة التي تشك

مما قد يؤثر على أمان العالمة التجارية وجدارتها من وجهة نظر املستهلك، ويمكن تقسيم هذا  االجتماعيالترويجي االلكتروني على منصات التواصل 

 ية:الفرض إلى الفروض التال

 .االجتماعييوجد إدراك لدى املستهلك للخداع الترويجي االلكتروني عبر منصات التواصل  .1

 وأمان العالمة التجارية. االجتماعيااللكتروني عبر منصات التواصل  يالترويجالخداع توجد عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية بين  .2

 وجدارة العالمة التجارية. االجتماعيج االلكتروني عبر منصات التواصل الترويالخداع توجد عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية بين  .3

 واختبار الفرضيات : عنسج البحثاملبحث السابع
تم تغطية الجانب النظري من خالل البحث والتقص ي في األدب اإلداري ممثال في الكتب والدراسات التي تتعلق بكل من إدراك املستهلك 

وأمان وجدارة العالمة التجارية من وجهة نظر املستهلك، أما الجانب امليداني فتم تصميم  االجتماعيعبر منصات التواصل للخداع الترويجي االلكتروني 

ثالثة أقسام استبانة )قائمة استقصاء( أعتمد في بناءها على املقاييس العلمية املعتمدة في العديد من الدراسات، كما تم تقسم قائمة االستبانة إلى 

: واقع استخدام منصات التواصل رئيسية وه
ً
: وتشمل كل من الخداع الترويجي االلكتروني، ومحتوى املستخدم والشركة عبر االجتماعيي اوال

ً
، ثانيا

، وأمان العالمة التجارية، وجدارتها من وجهة نظر املستهلك، التي تم قياسها باستخدام مقياس ليكرت ذو النقاط الخمس، االجتماعيمنصات التواصل 

                 منصات                                            
التواصل 
 االجتماعي

 

العالمة جدارة 
 التجارية

أمان العالمة 
 التجارية

الخداع 
الترويجي 
 االلكتروني

الخداع الترويجي 
االلكتروني على 
 منصات التواصل
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ً
  -5–والتي تقع في مستويات تتراوح بين موافق تماما

ً
: العوامل الديمغرافية،-1-الى غير موافق تماما

ً
كما يقوم هذا البحث على املنهج املستمد من  ، ثالثا

عة املوضوع، كما تم استخدام الواقع وهو املدخل االستقرائي الذي يعتمد على استقراء الواقع حول ظاهرة معينة، وتم اختيار هذا املنهج بناًء على طبي

 
ً
 الختبار األسلوب الوصفي االرتباطي للوصول إلى املعرفة الدقيقة والتفصيلية للظاهرة موضع الدراسة، ويعتقد الباحثون أن هذا املنهج مالئم أيضا

ومن ثم الوصول إلى نتائج ودالالت علمية ذات فروض الدراسة عن طريق التأكد من أوجه االرتباط بين مختلف املتغيرات والبيانات التي ُيسمح بجمعها، 

 قيمة.

 :عجتمع البحث وعينته

وقاموا بعملية شراء بعد  االجتماعييتكون مجتمع البحث من جميع طلبة ومنسوبي جامعة املجمعة الذين يستخدمون مواقع التواصل 

ءات العينة العشوائية املنتظمة تم توزيع حجم العينة على مجتمع ، وباستخدام اجرااالجتماعيمشاهدة الترويج االلكتروني لها عبر مواقع التواصل 

املعيارية  Z% )حيث أن 95( وبمستوى ثقة 0.5% )أي أن =50البحث، وبما أن نسبة املفردات التي تتوافر فيها الخصائص املطلوب دراستها تساوي 

( من 100( طالب وطالبة و)200ختيار عينة البحث والتي تكونت من )(، تم ا2005%  )إدريس5± ( وبتحديد نسبة الخطأ املقبول 1.96املناظرة = 

( من 3( استبانة من ردود املوظفين اإلداريين و)14( استبانة من ردود الطلبة و)16( من أعضاء هيئة التدريس وبعد إسقاط )100املوظفين اإلداريين و)

( من أعضاء 97( من املوظفين اإلداريين و)86( من الطلبة و)184ا النهائية من )ردود أعضاء هيئة التدريس بعد جمعها فأصبحت تتكون العينة بصورته

 هيئة التدريس.

 :تقييم أداة القياس

 لتقييم أداة القياس املستخدمة وللتأكد من دقة املقياس وإمكانية تطبيقه تم االستعانة باالختبارات التالية:

أداة الدراسة )االستبانة( وما تضمنته من فقرات موزعة على محور الدراسة من خالل (: تم التحقق من صدق Validityاختبار صدق املقياس ) .1

ة عرضها بصورتها األولية على املحكمين وذلك للحكم على درجة مناسبة الفقرة من حيث مالءمتها للمجال الذي تندرج تحته ومن حيث دقة وسالم

  80وتعديل بعض الفقرات وإعادة صياغتها حيث أعتبر إجماع ) الصياغة اللغوية، وبعد االستعانة بآراء املحكمين تم حذف
ً
%( من املحكمين كافيا

 لتعديل أو حذف الفقرة أو إضافة فقرة جديدة.

 Cronbach's Alfa(: للتأكد من ثبات أداة الدراسة )االستبانة(، تم استخدام معامل الثبات "الفا كرونباخ" Reliabilityاختبار ثبات املقياس ) .2

 ثبات اإلجابات الواردة باالستبانة، حيث يوضح الجدول التالي معامل "ألفا كرونباخ" ملتغيرات الدراسةلقياس 

 ( : ععاعل ألفا كرونباخ بالنسبة لفقرات االستبانة1ادول)
 ععاعل " ألفا كرونباخ " ارقام عبارات قياس كل عتغير في االستبانة عتغيري الدراسة

 0.817 أول خمسة اسئلة الجتماعياواقع استخدام منصات التواصل 

 0.922 من األسئلة الفرعية للسؤال السادس 10 -1 الخداع الترويجي االلكتروني

 0.863 من األسئلة الفرعية للسؤال السادس 14 -11 االجتماعيمحتوى املستخدم عبر منصات التواصل 

 0.808 رعية للسؤال السادسمن األسئلة الف 20 -15 االجتماعيمحتوى الشركة عبر منصات التواصل 

 0.843 من األسئلة الفرعية للسؤال السادس 24 -21 أمان العالمة التجارية من وجهة نظر املستهلك

 0.848 من األسئلة الفرعية للسؤال السادس 28 -25 جدارة العالمة التجارية من وجهة نظر املستهلك

 لدراسات السابقة والتحليل االمصائياملصدر: عن اعداد البامثين بعد االطالع على ا      

%(، وهو ما يشير إلى ارتفاع درجة الثبات في اإلجابات 80وتعتبر هذه القيم مناسبة لغايات الدراسة إذ تزيد عن املعامل املرجعي بالجداول اإلحصائية عن )

 الواردة باالستبانة حسب ما يوضحه الجدول السابق

 :التحليل الوصفي

 للخصائص املختلفة لهم كما يلي:تمثلت الخصائص الدي
ً
 مغرافية لعينة الدراسة وفقا

 ( : توزيع عينة الدراسة مسب الجنس2ادول)
 النسبة 

 %73 ذكر الجنس

 %27 أنثى
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 املستوى الدراس ي )خاص بالطلبة(( : توزيع عينة الدراسة مسب 3ادول)
 النسبة 

 %4 األول  املستوى الدراس ي )خاص بالطلبة(

 %8 الثاني

 %15 الثالث

 %11 الرابع

 %7 الخامس

 %19 السادس

 %18 السابع

 %9 الثامن

 %6 التاسع

 %3 العاشر

 الخبرة املهنية( : توزيع عينة الدراسة مسب 4ادول )
 النسبة 

الخبرة املهنية )خاص بأعضاء هيئة 

 التدريس واملوظفين االداريين(

 %6 أقل من سنة 

 %21 سنوات 5 من سنة الى أقل من

 %29 سنوات 10سنوات الى أقل من  5من 

 %26 سنة 20سنوات الى أقل من  10من 

 %14 سنة 30سنة الى أقل من  20من 

 %4 سنة  30أكثر من 

اقع التواصل 5ادول)  االاتماعي( : توزيع عينة الدراسة مسب عدى استخدام عو
 النسبة 

 %100 نعم ؟تماعياالاهل أنت عن عستخدعي عواقع التواصل 

 %0 ال

اقع التواصل 6ادول)  يوعي االاتماعي( : توزيع عينة الدراسة مسب عدد ساعات استخدام عو
 
 ا

 النسبة 

 %7 أقل من ساعة يوعيا االاتماعيعدد ساعات استخدام عواقع التواصل 

 %38 ساعات 3من ساعة الى اقل من 

 %44 ساعات 6ساعات الى أقل من  3من 

 %11 ساعات 6ن أكثر م

اقع التواصل 7ادول)  مسب استخداعها االاتماعي( : توزيع عينة الدراسة لترتيب عو

 الترتيب 

اقع التواصل   Facebook 5 مسب استخداعها  االاتماعيترتيب عو

Instagram 4 

Snapchat 2 

WhatsApp 3 

Twitter 1 

 6 اخرى 

اقع التواصل ( : توزيع عينة الدراسة مسب عدى شر 8ادول)  االاتماعياء عنتجات بعد الترويج لها عن خالل عو
 النسبة 

هل قمت بشراء عنتجات بعد الترويج لها عن خالل عواقع التواصل 

 ؟االاتماعي

 %87 نعم

 %13 ال
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اقع االلكترونية9ادول)  ( : توزيع عينة الدراسة مسب اسباب الشراء عن خالل املو
 الترتيب 

خالل اسباب الشراء عن 

اقع االلكترونية  املو

 2 تمنحني فرصة للتسوق والشراء بدون مجهود 

 4 عدم توفر املنتجات املعروضة من خاللها في االسواق املحلية

 1 انخفاض اسعارها مقارنة باملتاجر التقليدية

 7 توفر عدة انظمة لسداد قيمة املنتج

 6 توفر خدمة ما بعد البيع

 5 امان املوقع وشهرته.

 3 وجود خصم او هدية على السلعة املعلن عنها عند الشراء

 8 أخرى 

 حساب الوزن النسبي لكل 
ً
فقرة وتم على كما تم استخراج املتوسطات الحسابية والتباينات لتقديرات أفراد عينة الدراسة ملحور وأبعاد االستبانة وأيضا

 التالي:أساسه ترتيب الفقرات بداخل فقرات االستبانة بالجدول 

 (: استجابات أفراد العينة لفقرات االستبانة10ادول)
املتوسط  نسب ردود استجابات عينة الدراسة العبارات

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

 الترتيب

افق  عو

 بشدة

غير  عحايد عوافق

 عوافق

غير 

عوافق 

على 

 اإلطالق

 الخداع الترويجي االلكتروني

غيـــر تلــــك تقـــدم بعـــض الشـــركات منتجـــات لزبائنهـــا 

التـــي وعـــدت بهــــا مـــن خـــالل التــــرويج لهـــا مـــن خــــالل 

 .االجتماعيوسائل التواصل 

1502% 22.7% 39.9% 12.3% 9.9% 3.23 70.81 5 

تقديم بعض الشركات معلومات ترويجيه على 

غير تلك التي تقدم  االجتماعيوسائل التواصل 

 فعال عند الحصول على املنتجات.

19.2% 15.5% 27.95 22.1% 15.3% 3.03 66.49 8 

يتعامل مقدمو املنتجات في الشركات بأسلوب 

يوحي بأن املنتجات املقدمة ذات جودة عالية 

 .والواقع غير دلك

27.8% 38.5% 17.7% 8.7% 7.7% 3.69 78.70 1 

 7 66.92 3.14 %17.3 %16.2 %19.9 %25.8 %20.8 .ال تفي الشركات بوعودها التي أبرمتها مع الزبائن

ــ ــ ــ ــــــدم الشـ ــــي تقـ ــ ــــــات لتبنــ ــــــن املنتجـ ــــــات عـ ركات معلومــ

صـورة ايجابيــه وعنــد التعامـل الفعلــي يكــون األمــر 

 .خالف دلك

23.3% 36.9% 19.45 13.8% 6.6% 3.55 75.74 2 

ــــــدودة  ــ ــــــة محـ ــــــات املتاحــ ــــــركات أن املنتجــ ــــــوحي الشــ تــ

 لتحفز الزبائن على الشراء.

22.5% 35.1% 23.9% 9.65 8.9% 3.51 74.92 3 

ــ ــ ــــائزة ثــــــم تبلغـــــك الشــــــركة أنـــــك ربحــ ت أو فـــــزت بجــ

تكتشــف أن الـــربح مقــرون بشـــرط غيــر معلـــن هـــو 

 االشتراك وبحاجة لدفع أموال.

13.3% 29.6% 18.9% 20.4% 17.85 3.02 64.41 10 

تقـدم الشـركات معلومـات إعالنيـة مضـلله للزبــائن 

 .االجتماعيباستخدام وسائل التواصل 

11.7% 23.1% 35.2% 19.1% 10.9% 3.01 66.13 9 

ستخدام أساليب عرض مضلله للمعلومات يتم ا

 بقصد إخفاء العيوب ودفع الزبائن للشراء.

14.9% 32.5% 28.15% 18.1% 6.4% 3.28 70.02 6 

تتصف املعلومات الواردة باإلعالنات االلكترونية 

ــــــل  ــ ــ ــ ــــــات التواصــ ــ ــ ــ ــــــر منصــ ــ ــ ــ ــــــاعيعبـ ــ ــ ــ ــــــة  االجتمــ ــ ــ ــ باملبالغــ

 ووصف واقع املنتجات بغير ماهي علية.

25.9% 35.4% 12.0% 14.8% 11.9% 3.47 74.20 4 

 االجتماعيمحتوى املستخدم عبر منصات التواصل 

ــــــل  ــ ــ ــــائل التواصـ ــ ــ ــ ــــــإن وسـ ــ ــــاتي فــ ــ ــ ــ ــــار منتجـ ــ ــ ــ ــــــد اختيـ ــ عنــ

 هي مصدري األول في تجميع املعلومات االجتماعي

20.1% 29.9% 20.2% 13.9% 15.9% 3.26 69.48 4 

ــــــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــديوهات واملعلومـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــور والفيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاركة الصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشــ

 تقييمي للمنتج املتعلقة باملنتجات تؤثر على

17.1% 22.0% 31.6% 17.8% 11.5% 3.21 70.43 3 

ــــــرها  ــ ــ ــــي ينشــ ــ ــ ــ ــــــات التــ ــ ــ ــــــات والتعليقــ ــ ــ ــــي املعلومــ ــ ــ ــ ــــــق فــ ــ ــ  1 78.71 3.68 %8.2 %9.1 %14.9 38.15 %29.7أثــ
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أصــــدقائي حــــول املنتجـــــات عبــــر وســــائل التواصـــــل 

 االجتماعي

تعليقـات املشــترين حــول تقيـيمهم للمنتجــات عبــر 

ــــــل  ــ ــــائل التواصـ ــ ــ ــــــاعيوسـ ــ ــــــراري  االجتمـ ــ ــــى قــ ــ ــ ــــــؤثر علـ ــ تـ

 الشرائي.

26.3% 32.3% 21.1% 9.9% 10.4% 3.52 75.35 2 

 االجتماعيمحتوى الشركة عبر منصات التواصل 

ــــر  ــ ــــــركات عبــ ــــــعها الشــ ــــي تضـ ــ ــــــات التــ ــــــوى املعلومــ محتـ

ــــي  االجتمــــــاعيمواقــــــع التواصــــــل  يســــــاعدني فــــــي بحثــ

 بشكل أساس ي حول املنتجات التي ارغب بشرائها

4.1% 15.9% 48.9% 9.3% 21.8% 2.70 59.24 5 

ــــر  ــ ــــــركات عبــ ــــــعها الشــ ــــي تضـ ــ ــــــات التــ ــــــوى املعلومــ محتـ

يثيــــر اهتمــــامي ويزيــــد  االجتمــــاعيمواقــــع التواصــــل 

 من رغبتي في الشراء

10.2% 25.9% 46.8% 8.3% 8.8% 3.21 70.47 3 

ــــر  ــ ــــــركات عبــ ــــــعها الشــ ــــي تضـ ــ ــــــات التــ ــــــوى املعلومــ محتـ

ــــــل  ــــــع التواصـ ــــــاعيمواقـ ــــاتي  االجتمـ ــ ــــــع توقعـ ــــــق مـ يتفـ

 واهتماماتي

20.7% 9.9% 46.9% 8.7% 13.8% 3.13 68.64 4 

ــــــر  ــــــركات عبــ ــــــعها الشــ ــــي تضـ ــ ــــــات التــ ــــــوى املعلومــ محتـ

ــــاذ  االجتمـــــاعيمواقـــــع التواصـــــل  يســـــاعدني فـــــي اتخــ

 قرار الشراء

24.9% 33.1% 20.3% 10.2% 11.1% 3.52 75.09 2 

ــــر  ــ ــــــركات عبــ ــــــعها الشــ ــــي تضـ ــ ــــــات التــ ــــــوى املعلومــ محتـ

يســاعدني فــي املقارنـــة  االجتمـــاعيمواقــع التواصــل 

 ن مختلف املنتجات املتاحةبي

25.5% 37.3% 21.6% 11.1% 4.5% 3.67 78.21 1 

أثـــق فـــي محتـــوى املعلومـــات التـــي تضـــعها الشـــركات 

 االجتماعيعبر مواقع التواصل 

10.7% 16.9% 11.5% 33.3% 27.6% 2.53 54.01 6 

 أمان العالمة التجارية

العالمات التجارية للشركات التي تستخدم مواقع 

ــــــل ــــــاعي التواصـ ــــي  االجتمــ ــ ــــا تلبــ ــ ــــــرويج ملنتجاتهــ ــــي التـ ــ فــ

 توقعاتي

19.1% 43.6% 23.3% 6.5% 7.5% 3.63 77.52 1 

أشـــعر بالثقـــة تجــــاه العالمـــات التجاريـــة للشــــركات 

ــــــل  ــ ــــــع التواصـ ــــــتخدم مواقــ ــ ــــي تسـ ــ ــــــاعيالتــ ــــي  االجتمــ ــ ــ فـ

 الترويج ملنتجاتها

20.2% 29.9% 19.1% 18.9% 11.9% 3.29 70.11 3 

خدم مواقع التواصل التي تستخبرتي في الشركات 

ــــــاعي ــــــع  االجتمـ ــــي أتوقــ ــ ــــا تجعلنـ ــ ــــــرويج ملنتجاتهــ ــــي التـ ــ فــ

 وفائها بوعودها.

13.2% 28.3% 45.4% 9.9% 3.2% 3.41 74.83 2 

عنـــــد اســــــتخدام املنتجــــــات التـــــي يــــــتم شــــــرائها بعــــــد 

 االجتمــاعيالتـرويج لهـا مـن خـالل مواقـع التواصـل 

 تؤدي وظائفها بشكل كامل

6.4% 3.5% 17.8% 31.2% 41.1% 2.01 42.92 4 

 جدارة العالمة التجارية

التـــــي تســــــتخدم مواقـــــع التواصــــــل تضـــــع الشــــــركات 

في الترويج ملنتجاتها وعالماتها التجارية  االجتماعي

 رغبات العمالء في أولى اهتماماتها

27.1% 24.2% 20.8% 16.4% 10.5% 3.39 74.45 2 

التــــي تســــتخدم مواقــــع التواصــــل تســـعى الشــــركات 

لترويج ملنتجاتها وعالماتها التجارية في ا االجتماعي

 جاهدة لتحقيق رضا العمالء

19.9% 42.6% 24.4% 7.7% 5.4% 3.63 77.53 1 

ــــــركات  ــ ــ ــ ــ ــ ــــــل الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــع التواصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــتخدم مواقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي تســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التــ

في الترويج ملنتجاتها وعالماتها التجارية  االجتماعي

 صادقة ومخلصة في معالجة مخاوفي

13.3% 9.3% 16.9% 32.6% 27.95 2.43 51.86 3 

ــــــل تهــــــتم الشــــــركات  ــــي تســــــتخدم مواقــــــع التواصـ ــ التـ

ــــا التجاريــــــة االجتمـــــاعي ــــا وعالماتهـ  للتـــــرويج ملنتجاتهــ

 باملستهلكين حتى لو كان على حساب مبيعاتها

5.3% 5.9% 13.2% 31.9% 43.7% 1.97 41.90 4 

 3.23 املتوسط العام

(، وأن املتوسط العام 3.23النسبي أن املتوسط العام لالستبانة )يوضح الجدول أعاله من خالل النتائج وحساب املتوسط الحسابي والوزن 

( كما جاءت عبارة "يتعامل مقدمو املنتجات في الشركات بأسلوب يوحي بأن املنتجات املقدمة ذات جودة 3.29ملتغيرات الخداع الترويجي االلكتروني هي )
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ستبانة الخاصة بالخداع الترويجي االلكتروني وفق الوزن النسبي وذلك بدرجة متوسط باملرتبة األولى بعد ترتيب عبارات اال "، عالية والواقع غير دلك

ية، (، وهذا قد يعطي مؤشر على وجود إدراك لدى عينة الدراسة لالختالف بين جودة املنتجات التي يتم الترويج لها وبين جودة املنتجات الفعل78.70)

باملرتبة بجائزة ثم تكتشف أن الربح مقرون بشرط غير معلن هو االشتراك وبحاجة لدفع أموال"،  تبلغك الشركة أنك ربحت أو فزتكما جاءت عبارة "

 على وعي املستهلكين ملثل هذه الطرق من الترويج.64.41األخيرة بدرجة متوسط )
ً
 ( وهذا قد يعطي مؤشرا

أثق ( كما جاءت عبارة "3.42هي ) االجتماعيلتواصل كما يوضح الجدول السابق أن املتوسط العام ملتغيرات محتوى املستخدم عبر منصات ا

باملرتبة األولى بعد ترتيب عبارات االستبانة الخاصة "، االجتماعيفي املعلومات والتعليقات التي ينشرها أصدقائي حول املنتجات عبر وسائل التواصل 

(، وهذا قد يدل على أهمية الترويج من خالل 78.71متوسط )وفق الوزن النسبي وذلك بدرجة  االجتماعيبمحتوى املستخدم عبر منصات التواصل 

عند اختيار منتجاتي فإن ، وجاءت عبارة "االجتماعيالكالم املنقول االلكتروني الذي يقوم به األصدقاء بنشر آرائهم حول املنتجات عبر وسائل التواصل 

(، وهذا قد يدل على أن مصدر مواقع 69.48تبة األخيرة وذلك بدرجة متوسط )باملر هي مصدري األول في تجميع املعلومات"،  االجتماعيوسائل التواصل 

 ليس املصدر الوحيد في تجميع املعلومات حول املنتجات املراد شرائها.  االجتماعيالتواصل 

وجاءت عبارة (، 3.12هي ) االجتماعيوأيضا يوضح الجدول السابق بأن املتوسط العام ملتغيرات محتوى الشركة عبر منصات التواصل 

"، باملرتبة األولى بعد ترتيب يساعدني في املقارنة بين مختلف املنتجات املتاحة االجتماعيمحتوى املعلومات التي تضعها الشركات عبر مواقع التواصل "

(، وهذا يفيد بأن الذين 78.21وفق الوزن النسبي وذلك بدرجة متوسط ) االجتماعيعبارات االستبانة الخاصة بمحتوى الشركة عبر منصات التواصل 

بين مختلف الخاصة باملنظمات التي تقوم بالبيع االلكتروني للمقارنة  االجتماعييقومون بالشراء االلكتروني يقومون باالطالع على صفحات التواصل 

باملرتبة األخيرة وذلك بدرجة متوسط  "،عياالجتما"أثق في محتوى املعلومات التي تضعها الشركات عبر مواقع التواصل ، وجاءت عبارة املنتجات املتاحة

فقط وإنما يعتمد على  االجتماعي( وهذا قد يدل على أن املشتري االلكتروني ال يعتمد على املعلومات التي توفرها املنظمات على مواقها للتواصل 54.01)

 مصادر أخرى.

(، حيث جاءت عبارة "العالمات التجارية 3.08مة التجارية هي )كما يظهر لنا من الجدول السابق أن املتوسط العام ملتغيرات أمان العال 

في الترويج ملنتجاتها تلبي توقعاتي"، باملرتبة األولى بعد ترتيب عبارات االستبانة الخاصة بأمان العالمة  االجتماعيللشركات التي تستخدم مواقع التواصل 

لترويج  االجتماعيا قد يدل على أن العالمات التجارية التي تستخدم مواقع التواصل (، وهذ77.52التجارية وفق الوزن النسبي وذلك بدرجة متوسط )

عند استخدام لترويج منتجاتها، كما جاءت عبارة " االجتماعيمنتجاتها هي عالمات تلبي التوقعات أكثر من املنتجات التي ال تستخدم مواقع التواصل 

باملرتبة األخيرة وذلك بدرجة متوسط  تؤدي وظائفها بشكل كامل"، االجتماعيالل مواقع التواصل املنتجات التي يتم شرائها بعد الترويج لها من خ

 مع وظائف نفس املنتجات بعد استخدامها. االجتماعي( وذلك قد يكون بسبب عدم تطابق بين وظائف املنتجات املعلن عنها عبر وسائل التواصل 42.92)

التي تستخدم مواقع "تسعى الشركات ( وجاءت عبارة 2.85ط العام ملتغيرات جدارة العالمة التجارية هي )وأيضا يتضح من الجدول السابق أن املتوس

في الترويج ملنتجاتها وعالماتها التجارية جاهدة لتحقيق رضا العمالء"، باملرتبة األولى بعد ترتيب عبارات االستبانة الخاصة بجدارة  االجتماعيالتواصل 

يرون أن املنظمات تسعى  االجتماعي(، وهذا يدل على أن مستخدمي مواقع التواصل 77.53الوزن النسبي وذلك بدرجة متوسط ) العالمة التجارية وفق

للترويج ملنتجاتها  االجتماعيالتي تستخدم مواقع التواصل تهتم الشركات لتحقيق رضا العمالء وقد يكون سبب ذلك زيادة مبيعاتها، وجاءت عبارة "

 على أن مستخدمي مواقع 41.90باملرتبة األخيرة وذلك بدرجة متوسط ) حتى لو كان على حساب مبيعاتها"، اريةوعالماتها التج
ً
( وهذا قد يكون مؤشرا

 يرون أن الشركات تهم بزيادة مبيعاتها أكثر من االهتمام بحاجات املستهلكين. االجتماعيالتواصل 

 اختبار فرضيات الدراسة

 .االجتماعيك لدى املستهلك للخداع الترويجي االلكتروني عبر منصات التواصل يوجد إدرا الفرضية األولى:

 ملعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة وصل الى درجة املوافقة املتوسطة أم ال. والنتائج موضحة في الجدول التالي: Tتم اختيار 

 االاتماعيالخداع الترويجي االلكتروني على عنصات التواصل (: املتوسط الحسابي والقيمة االمتمالية لكل فقرة عن فقرات 11ادول)
قيمة االختبار  الفقرة م

(t) 

القيمة االحتمالية 

(sig) 

قبول أو 

 رفض

تقــدم بعــض الشــركات منتجـــات لزبائنهــا غيــر تلـــك التــي وعــدت بهـــا مــن خــالل التـــرويج لهــا مــن خـــالل  1

 .االجتماعيوسائل التواصل 

 قبول  0.014 7.27

غير تلك التي تقدم  االجتماعيض الشركات معلومات ترويجيه على وسائل التواصل تقديم بع 2

 فعال عند الحصول على املنتجات.

 رفض 0.097 3.31

يتعامل مقدمو املنتجات في الشركات بأسلوب يوحي بأن املنتجات املقدمة ذات جودة عالية  3

 .والواقع غير دلك

 قبول  0.000 8.16

 قبول  0.038 6.01 .دها التي أبرمتها مع الزبائنال تفي الشركات بوعو  4

 قبول  0.008 7.86تقـــدم الشـــركات معلومـــات عـــن املنتجـــات لتبنـــي صــــورة ايجابيـــه وعنـــد التعامـــل الفعلـــي يكـــون األمــــر  5
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 .خالف دلك

 قبول  0.002 7.76 توحي الشركات أن املنتجات املتاحة محدودة لتحفز الزبائن على الشراء. 6

ة أنـــك ربحـــت أو فـــزت بجـــائزة ثـــم تكتشـــف أن الـــربح مقـــرون بشـــرط غيـــر معلـــن هـــو تبلغـــك الشـــرك 7

 االشتراك وبحاجة لدفع أموال.

 رفض 0.236 2.75

 رفض 0.192 2.93 .االجتماعيتقدم الشركات معلومات إعالنية مضلله للزبائن باستخدام وسائل التواصل  8

 قبول  0.028 6.13 العيوب ودفع الزبائن للشراء. يتم استخدام أساليب عرض مضلله للمعلومات بقصد إخفاء 9

باملبالغــــــة  االجتمـــــاعيتتصـــــف املعلومــــــات الـــــواردة باإلعالنــــــات االلكترونيـــــة عبــــــر منصـــــات التواصــــــل  10

 ووصف واقع املنتجات بغير ماهي علية.

 قبول  0.019 6.59

  
ً
 قبول  0.009 6.63 جميع الفقرات معا

 يل االمصائياملصدر: التحل                      

( أن الوزن النسبي لهذه 10، وكما يظهر لنا من الجدول رقم )0.05أكثر من  2،7،8يالحظ من الجدول السابق أن مستوى الداللة للفقرات 

املتوسطة مما يدل على ان متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرات تختلف جوهريا عن درجة املوافقة  66.13، 64.41، 66.49الفقرات على التوالي هو 

التعرف على من قبل افراد العينة في مجال الخداع في الترويج االلكتروني، ويعزى ذلك الى الفروقات الفردية عند الطلبة ومنسوبي الجامعة في عملية 

لجدول السابق والجدول وادراكها، كما يالحظ من ا االجتماعيبعض نقاط الخداع املمارس من قبل الشركات التي تستخدم الترويج عبر وسائل التواصل 

( وهذا يعني أن هناك 70.83( أن فقرات الخداع الترويج االلكتروني الواردة في االستمارة ذات داللة معنوية وذات متوسط حسابي نسبي قدره )10رقم )

للترويج  االجتماعيوسائل التواصل  موافقة بدرجة متوسطة من قبل افراد العينة على فقرات الخداع الترويجي املمارس من قبل الشركات التي تستخدم

يعرضون منتجاتهم بأسلوب يوحي بأن املنتجات املقدمة ذات جودة عالية  االجتماعيملنتجاتها من خالل أن مستخدمو الشركات لوسائل التواصل 

 توحي والواقع غير دلك، كما أن الشركات تقدم معلومات عن املنتجات لتبني صورة ايجابيه وعند التعامل الفعلي ي
ً
كون األمر خالف ذلك، وأيضا

جات من خالل الشركات أن املنتجات املتاحة محدودة لتحفز الزبائن على الشراء، وقد تلجأ بعض الشركات الى املبالغة بعرض املعلومات مثل مزايا املنت

جل تسويقها، وقد يكون سبب ذلك أن تبدو انها افضل ووصف واقع املنتجات بغير ما هي علية أل  االجتماعياإلعالنات االلكترونية عبر منصات التواصل 

أو استدراج زبائن جدد، وقد ُيعزى السبب في ذلك الى ضعف دور  االجتماعيمن غيرها، أو لزيادة عدد املشتركين في حسابات الشركة لوسائل التواصل 

تركز اهتماماتها في مراقبة األغذية واملنتجات في املحالت  ، حيثاالجتماعيجمعية حماية املستهلك في متابعة أداء الشركات عبر وسائل التواصل 

وضبطها بشكل دوري والتحكم  االجتماعيالتجارية، باإلضافة الى قصور في دور بعض الجهات الحكومية في مراقبة ترويج الشركات عبر وسائل التواصل 

 فيها لتكون صادقة وغير مضللة بقدر اإلمكان.

( في وجود اثر للخداع بين عناصر املزيج التسويقي في مجال ترويج الخدمات الفندقية على املكانة 2011)عبد،  وتتفق هذه النتيجة مع دراسة

( في ان اإلعالنات تعبر عن املبالغة والتهويل في 2012% لدى رواد فنادق الخمس نجوم في بغداد، وتتفق مع دراسة )العامري وهاشم، 69الذهبية بنسبة 

( التي اشارت الى وجود اثر للخداع 2011%، وتتفق مع دراسة الخطيب )الخطيب، 68.3خدمات الوهمية واالسعار الخالية بنسبة عرض مزايا السلع وال

ية مضللة في الترويج في قطاع الخدمات األردني، حيث يهتم رجل البيع بتسويق الخدمة دون االهتمام بدقة املعلومات املقدمة، ويقدم معلومات إعالن

 مع دراسة )للزبائن وي
ً
(، في ممارسة Kauish, 2010كتشف الزبون بعد االشتراك بالخدمة في أن كثير من املزايا التي وعد بها لم تتحقق، وتتفق أيضا

مة املقد الخداع بقوة على املستخدم الروماني من خالل وسائل كثيرة كاالعالنات الترويجية املضللة وغير الواضحة واملبالغة في وصف واقع الخدمات

( في املبالغة في عرض اإلعالنات املضللة والكاذبة لدفع Alston, et.al, 2009واالعالن عن مسابقات وتخفيضات وهمية للمشتركين. وتتفق مع دراسة )

( Hong, 2006راسة )ة واالقتصادية الناتجة عن هذا الخداع، وتتفق مع داالجتماعيالزبائن للتعامل مع شركات الوساطة املالية دون النظر إلى املشاكل 

للسلعة، ألن هناك فعاليات وتكتيكات تستخدم في الصور التي اشارت إلى أن استخدام الصور واالعالنات للمنتجات مؤثر كبير على االستخدام الفوري 

 يمارس في الجوانب التي اشارت إلى أن هناك خدا (2005واالعالنات عن املنتجات بشكل مغري وجذاب، وتتفق مع دراسة )الصمادي والزغبي، 
ً
 تسويقيا

ً
عا

بعض املختلفة لعنصر املنتج من جانب اإلعالن كتغليف املنتجات بشكل جذاب وانيق بقصد إخفاء عيوب السلعة وإعالن املسوق عن تنزيالت وهمية ل

 السلع بغرض استدراج املستهلك للسلع.

تصاالت الخلوية في األردن كانت صادقة في الترويج لحمالتها ( التي اشارت أن شركات اال2010وتختلف مع دراسة )الهنداوي وآخرون، 

 
ً
 وخداعا

ً
ضده من  االعالنية عن الخدمات التي تقدمها وتبتعد عن الخداع والغش والتضليل في الترويج، أي ان املستهلك لم يشعر أن هناك استغالال

 خالل استخدام شبكات الهاتف الخلوي )الجوال(.

 وأمان العالمة التجارية. االجتماعيالترويج االلكتروني عبر منصات التواصل الخداع القة جوهرية ذات داللة إحصائية بين : توجد عالفرضية الثانية

االلكتروني عبر الختبار الفرض الثاني وكذلك لتحقيق الهدف الثاني ال بد من دراسة العالقة وقوتها بين أمان العالمة التجارية )متغير تابع( والترويج 

)متغير مستقل(، باستخدام تحليل االنحدار البسيط لتحديد مدى قدرة املتغير املستقل في تفسير املتغير التابع باستخدام  االجتماعيت التواصل منصا

 (.12وكذلك التعرف على طبيعة العالقة وقوتها باستخدام معامل االرتباط، وهذا ما يوضحه الجدول رقم ) R2معامل التحديد 
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 وأعان العالعة التجارية االاتماعيوب االنحدار لدراسة العالقة وقوتها بين الترويج االلكتروني عبر عنصات التواصل (: أسل12ادول )
عتوسط عجموع  دراات الحرية عجموع املربعات تحليل التباين

 املربعات )التباين(

 املعنوية "F"قيمة 

 0.007 14.975 77.897 1 77.897 االنحدار

 0.530 365 193.521 البواقي

  366 27.418 املجموع

 R   =0.536معامل االرتباط 

Rمعامل التحديد  
2

   =0.287 

 0.279معامل التحديد املعدل )املصحح( =

 0.539معامل االنحدار =  

 4.583املقدار الثابت =  

 املصدر: عخراات التحليل االمصائي                    

  تساوي   R2  (، وأن قيمة معامل التحديد0.007موذج وذلك ملعنوية تحليل التباين )مستوى املعنوية يتضح من الجدول السابق جودة الن

من التغيير في املتغير التابع )أمان العالمة التجارية(، كما يتضح  0.29يفسر ما يقارب  االجتماعيأي أن الترويج االلكتروني عبر منصات التواصل 0.287

 ( 0.536ة االرتباط موجبة )معامل االرتباطمن الجدول السابق أن عالق

له تأثير على أمان العالمة التجارية،  االجتماعيكما يتضح للباحثين من نتيجة التحليل االحصائي السابق أن الترويج االلكتروني عبر منصات التواصل 

صائية بين الترويج االلكتروني عبر منصات التواصل ومما سبق يتضح قبول الفرض الثاني الذي ينص على أنه توجد عالقة جوهرية ذات داللة إح

 وأمان العالمة التجارية، ورفض فرض العدم مما يدل على صحة الفرض الثاني، أما نموذج العالقة فهو االجتماعي

 (االاتماعي)الترويج االلكتروني عبر عنصات التواصل  0.539+ 4.583 أعان العالعة التجارية = 

يمكن التنبؤ بأمان العالمة التجارية، كما أن  االجتماعيق يتضح أنه بقياس الترويج االلكتروني عبر منصات التواصل وبتفسير النموذج الساب

، كما يمكن 0.539تزيد من قيمة أمان العالمة التجارية بمقدار  االجتماعيكل زيادة قدرها وحدة واحدة من الترويج االلكتروني عبر منصات التواصل 

 في الترويج االلكتروني سيكون له تأثير عكس ي على أمان العالمة التجارية. القول ان الخداع

 وجدارة العالمة التجارية. االجتماعيالترويج االلكتروني عبر منصات التواصل الخداع : توجد عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية بين ةالثالث يةالفرض

دراسة وهو تحديد العالقة وقوتها بين جدارة العالمة التجارية )متغير تابع( والترويج االلكتروني الختبار الفرض الثالث وكذلك لتحقيق الهدف الثالث من 

)متغير مستقل(، باستخدام تحليل االنحدار البسيط لتحديد مدى قدرة املتغير املستقل في تفسير املتغير التابع االجتماعيعبر منصات التواصل 

 (.13عرف على طبيعة العالقة وقوتها باستخدام معامل االرتباط، وهذا ما يوضحه الجدول رقم )وكذلك الت  R2باستخدام معامل التحديد 

 وادارة العالعة التجارية االاتماعي(: أسلوب االنحدار لدراسة العالقة وقوتها بين الخداع الترويجي االلكتروني عبر عنصات التواصل 13ادول)
عتوسط عجموع  دراات الحرية عجموع املربعات تحليل التباين

 املربعات )التباين(

 املعنوية "F"قيمة 

 0.021 108.473 65.155 1 65.155 االنحدار

 0.573 365 209.263 البواقي

  366 271.418 املجموع

 R   =0.479معامل االرتباط 

Rمعامل التحديد  
2   =0.229 

 0.227معامل التحديد املعدل )املصحح( =

 0.493معامل االنحدار =  

 6.301املقدار الثابت =  

 املصدر: مخرجات التحليل االحصائي                  

 ساوي ت   R2 (، وأن قيمة معامل التحديد0.021يتضح من الجدول السابق جودة النموذج وذلك ملعنوية تحليل التباين )مستوى املعنوية   

التجارية(، كما  من التغيير في املتغير التابع )جدارة العالمة 0.22يفسر ما يقارب  عياالجتماأي أن الترويج االلكتروني عبر منصات التواصل  0.224

 ( 0.479 يتضح من الجدول السابق أن عالقة االرتباط موجبة )معامل االرتباط

ثير على جدارة العالمة له تأ االجتماعييستنتج الباحثون من نتيجة التحليل االحصائي السابق أن الترويج االلكتروني عبر منصات التواصل  

ات التجارية، ومما سبق يتضح قبول الفرض الثالث الذي ينص على أنه توجد عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية بين الترويج االلكتروني عبر منص

 فهووجدارة العالمة التجارية، ورفض فرض العدم مما يدل على صحة الفرض الثالث، أما نموذج العالقة  االجتماعيالتواصل 
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 (االاتماعي)الترويج االلكتروني عبر عنصات التواصل 0.493+ 6.301ادارة العالعة التجارية = 

يمكن التنبؤ بجدارة العالمة التجارية، كما  االجتماعيوبتفسير النموذج السابق يتضح أنه بقياس الترويج االلكتروني عبر منصات التواصل  

، كما 0.493تزيد من قيمة جدارة العالمة التجارية بمقدار  االجتماعيااللكتروني عبر منصات التواصل  أن كل زيادة قدرها وحدة واحدة من الترويج

 يمكن القول ان الخداع في الترويج االلكتروني سيكون له تأثير عكس ي على جدارة العالمة التجارية.

 النتائج والتوصياتاملبحث الثاعن: 
على مخرجات التحليل االحصائي لالستمارة، كما سيتم استعراض بعض التوصيات لهذه النتائج فيما  توصل الباحثون ملجموعة من النتائج بناءً 

 يلي:

، لذا على الشركات تقديم املنتجات والخدمات التي االجتماعييوجد إدراك لدى املستهلك للخداع الترويجي االلكتروني عبر منصات التواصل  .1

، وأن تكون جودة املنتجات املروج لها مطابق للواقع، حيث أظهرت عينة الدراسة االجتماعيئل التواصل تتطابق مع الوعود التي روجت بها عبر وسا

تتصف باملبالغة ووصف واقع املنتجات بغير ماهي علية، وأال يكون  االجتماعيأن املعلومات الواردة باإلعالنات االلكترونية عبر منصات التواصل 

فقط لتبني صورة ايجابيه وعند التعامل الفعلي يكون األمر خالف ذلك، وفي  االجتماعيعبر وسائل التواصل الغرض من املعلومات عن املنتجات 

نفس الوقت توص ي الدراسة بضرورة االهتمام بموضوع الخداع في الترويج االلكتروني من قبل جمعية حماية املستهلك ووضع التشريعات 

لجوء الى جمعية حماية املستهلك في حال تعرضه أو معرفته بممارسات الخداع الترويجي والضوابط له، والعمل على تشجيع املستهلك بال

 االلكتروني.

وأمان العالمة التجارية، وقد يعكس ذلك أن  االجتماعيتوجد عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية بين الترويج االلكتروني عبر منصات التواصل  .2

سلبي على أمان العالمة التجارية، حيث أظهرت نتائج عينة الدراسة أن العالمات التجارية للشركات التي الخداع في الترويج االلكتروني يؤثر بشكل 

وفي نفس الوقت يشعرون بالثقة تجاه  االجتماعيفي الترويج ملنتجاتها تلبي توقعات مستخدمي وسائل التواصل  االجتماعيتستخدم مواقع التواصل 

بدون خداع سواء كان مقصود أي بوجود نية مسبقة للخداع  االجتماعيني فكرة الترويج عبر وسائل التواصل تلك العالمات، لذا على الشركات تب

 أو بدون قصد حيث يجب االعتذار في حال اكتشاف الخداع.

، وقد يعكس ذلك أن وجدارة العالمة التجارية االجتماعيتوجد عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية بين الترويج االلكتروني عبر منصات التواصل  .3

الشركات التي تستخدم مواقع الخداع في الترويج االلكتروني يؤثر بشكل سلبي على جدارة العالمة التجارية، حيث أظهرت نتائج عينة الدراسة أن 

التي تستخدم مواقع التواصل في الترويج ملنتجاتها وعالماتها التجارية تضع رغبات العمالء في أولى اهتماماتها، وأن الشركات  االجتماعيالتواصل 

، لذا على الشركات تبني فكرة التريج االلكتروني عبر وسائل في الترويج ملنتجاتها وعالماتها التجارية تسعى جاهدة لتحقيق رضا العمالء االجتماعي

لصدق واإلخالص في معالجة مخاوف حتى لو كان على حساب مبيعاتها في الوقت القصير لتأثيره على الشركة من حيث درجة ا االجتماعيالتواصل 

 املستهلكين، مما يكون له تأثير إيجابي على الشركات في املدى الطويل

 :ملرااعا
 :
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( دور وسائل االعالم في حماية املستهلك، دراسة ميدانية لإلعالنات املظللة في االنترنت، مجلة كلية اآلداب، 2012، محمد، هاشم، جعفر، )العامري  .8

 .102جامعة بغداد، العدد 
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Abstract: The aim of this study is shed light on a new phenomenon which is deceptive promotion through 

social networks. This study aims to test if the consumers perceive this deceptive promotion and effect of this on 

trade mark perceptions and competences. The community of this study was formed from all the students and staff 

of Al-Majmmah university who are active on the social networks, the chosen sample was formed from (184) 

students, (86) from administrative staff, and (97) academic staff. Questioner was developed. the study revealed that 

consumer do perceive the deceptive promotion and there is strong correlation between the consumer perceptions 

and the benevolence and competency of the trade mark. 

Keywords: Electronic promotion; promotional deception; social media platforms; brand competency; brand 

benevolence. 
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 17/9/2019تاريخ قبول البحث:                                                                                                                                                                          29/7/2019تاريخ استالم البحث:  

 : خاملل
تطوير  استراتيجياتفي  ملدراء الفنادق خمسة وأربع نجوم االجتماعيدراسة موضوع دور التسويق عبر مواقع التواصل يهدف البحث إلى 

ة الخدمات السياحية، وعرض الباحث األدبيات املتعلقة بهذه املوضوعات، وتم تحديد مشكلة البحث من خالل طرح عدة تساؤالت تمركزت حول طبيع

التحقق  وألجللرئيسة والفرعية املستقل واملتغير التابع، وتم تصميم مخطط فرض ي للبحث والذي انبثقت عنه الفرضيات ا العالقة والتأثير بين املتغير

دد من من هذه الفرضيات تم واخضاع الدراسة لبعض االختبارات اإلحصائية تم انتهاج البحث املنهج الوصفي التحليلي، وتم تحديد عينة البحث من ع

 على األ 24( استمارة على )144توزيع )تم إذ مديرين فنادق خمس و وأربعة نجوم في مدينة أربيل، 
ً
( 132فراد املستجيبين وتم الحصول على )( فندقا

وتوصل البحث إلى مجموعة من  ،لدراسة العالقات املفترضة في أنموذج البحث (SPSS) استخدام برنامجاستمارة وكلها صالحة للتحليل ، وتم 

و  االجتماعيلتسويق عبر مواقع التواصل بين دور ا االستنتاجات أهمها، كشفت نتائج تحليل االرتباط عن وجود عالقات معنوية موجبة وبمستوى عال  

 االجتماعيلتسويق عبر مواقع التواصل  تطوير الخدمات على املستوى الكلي، وهذا يؤكد إفادة الفنادق املبحوثة من تحديد دورا استراتيجيات

ضرورة رؤية جديدة إلدارة الفنادق لخلق أفكار  تطوير الخدمات. أما املقترحات التي توصل اليها البحث، فقد اقترح الباحث استراتيجياتومساهمته في 

 . واستخدامها واقعية للتنفيذ واالهتمام  بوسائل تكنولوجية حديثة  وتعلمها

 الخدمات  استراتيجيات ؛تطوير ؛االجتماعيمواقع التواصل  ؛التسويق :الكلمات املفتامية

  :املقدعة
 من لهو الخصوص وجه األهلية على واملؤسسات عام بشكل املؤسسات أهداف لتحقيق املتاحة الوسائل لكافة األمثل االستخدام إن

العصر، ولعل موضوع االستفادة مما أنتجته عقول أبناء القرن الواحد والعشرين في مجال االتصاالت و اإلدارة أصبح يحتل الصدارة في  هذا ضروريات

كأفراد للحفاظ على العالقة فيما بينهم  االجتماعيلناس يستخدمون شبكات التوصل مواضيع البحث العلمي في جميع الدول العالم ،إن املاليين من ا

  االجتماعيولقد بدأت املنظمات تدرك أن استخدام مواقع التوصل 
ً
ال يهدف فقط لتوصيل معلومات أو رسائل معينة عن منتجاتها كما كان الحال سابقا

 بها على اإل  تنش ئعندما كانت املنظمات 
ً
 خاصا

ً
نترنت تعرف من خالله باملنظمة و منتجاتها، ولكن تقدم هذا املفهوم ليبتكر آليات جديدة للتعامل موقعا

 فعال وصوت مباشر يخاطب به املنظمة ويبدي آراءه في أنشطتها التسويقية و 
ً
ة بكل االجتماعيبين املنظمات وجمهورها، فقد أصبح للجمهور تأثيرا

ويعد التجديد والتطوير للمنتجات هو عصبة الحياة بالنسبة لألعمال حيث  ملنظمة ويزيد الوالء ملنتجاتها،مما يعزز عالقته با صراحة وبدون وسيط،

 من أجل بناء 
ً
 جدا

ً
 بل وضروريا

ً
 واساسيا

ً
 حيويا

ً
عمل املنظمات وذلك بسبب قصر دورة حياة املنتج في  واستمراريعتبر تطوير وطرح منتجات جديدة عامال

انتشار العوملة وزيادة حدة املنافسة تكليف اإلناث لشغل املناصب االدارية وذلك من خالل أتباع ساعات العمل املرنة أو األسواق الحديثة ونمو 

https://doi.org/10.31559/GJEB2019.6.3.1
http://www.refaad.com/


 مظفر علي & إمساعجل يونس                                                             ايجججات يووير ادخدمات السجايجةدور التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي يف اسرت  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 7, No. 2, 2019 
 144 

 

كافة و أن تقوم إدارة الفنادق بدارسة السوق املستهدف وتحديد احتياجاته من  اإلداريةمن قدراتهم في املجاالت  لالستفادةالساعات املضغوطة 

 املواقع اإللكتروني و تسويق مزيج من الخدمات التي تناسب تلك األسواق لتحسين وضعها التنافس ي . الخدمات من خالل

 
ً
تطوير الخدمات  جاء البحث الحالي لدراسة هذا الدور  استراتيجياتوأبعاده ودوره في  االجتماعيألهمية  التسويق عبر مواقع التواصل  ونظرا

فيما خصص املحور الثاني لإلطار النظري، أما املحور الثالث فتناول الجانب  طار العام ومنهج البحثاستعرض األول اإل  محاور أربعة من خالل 

 واختتم البحث بمحوره الرابع الذي تناول أهم ما توصل إليه البحث من استنتاجات ومقترحات.    .التطبيقي

  :عنسجية البحث
 
 
 عشكلة البحث:: أوال

وتحسين وتطوير خدماتها من أجل التفوق على منافسيها، أو الحفاظ على  بأعمالهاليوم إلى االرتقاء تسعى الفنادق خمسة و أربعة نجوم ا

ككل والعامل األهم في بقائها  ألعمالهاموقعها في البيئة التي تنافس فيها، ولعل العامل الحرج في هذا التنافس هو أداءها الذي يعد املحور الرئيس 

 مهما في توجيه هذا األداء نحو تحقيق  االجتماعيق عبر مواقع التواصل التسوي وديمومتها، كما أن دور 
ً
ألصحاب القرار في تلك الفنادق يلعب دورا

تطوير الخدمات أحد املوضوعات املهمة والجوهرية في الفكر اإلداري املعاصر، إذ تبنى عليها العديد من القرارات  استراتيجياتمستويات األداء، ويعد 

في تحسين ادائها والتفوق والتميز على الفنادق املنافسة في السوق ، ومن هذا املنطلق يرى الباحث أن مشكلة الدراسة تتمركز في  املهمة إذ تسهم

  التساؤالت اآلتية :

وما هي  تطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة؟ استراتيجياتو  االجتماعيمدى توفر متغيري الدراسة املتمثلة بالتسويق عبر مواقع التواصل  .1

 مستوياتها؟

 تطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة؟ استراتيجياتو  االجتماعيماهي طبيعة العالقة بين دور التسويق عبر التواصل  .2

 تطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة؟ استراتيجياتو  االجتماعيماهي طبيعة التأثير بين دور التسويق عبر مواقع التواصل  .3

 ية تجاه متغيري الدراسة على وفق السمات الشخصية لعينات املبحوثة ؟هل هناك فروقات معنو  .4

 
 
 أهدا  البحث: :ثانيا

 يلي :  يهدف البحث إلى تحقيق ما

 تسليط الضوء على مداخل إدارية وتقديم إطار نظري لها عبر وصفها ملتغيرات الدراسة بهدف بلورة مفاهيم وطروحات الفكرية الجديدة املشار .1

 لة الفكرية للدراسة.اليها في املشك

2. .
َ
 وتطبيقيا

َ
 محاولة إثارة اهتمام إدارات و مديرين في الفنادق املبحوثة لتناول هذه املوضوعات الحيوية واالهتمام بها تحليال

 التعرف على مستوى وجود متغيرات الدراسة في الفنادق املبحوثة. .3

 في امليدان املبحوث. ياالجتماعتشخيص مستويات مؤشرات دور التسويق عبر مواقع التواصل  .4

 
 
 أهمية البحث: :ثالثا

 األهمية النظرية: .1

  واالستراتيجيتنبثق أهمية الدراسة من األهمية الحيوية ملتغيراتها بوصفها موضوعات معاصرة ومؤثرة شغلت الفكر اإلداري . 

 كيد العالقات بين متغيرات الدراسة.  تعد هذه الدراسة محاولة متواضعة إلغناء املكتبة املعرفية بالشكل الذي يمكن من خالله تأ 

 .تحديد األفكار الجوهرية ذات العالقة بموضوعات الدراسة الحالية إليجاد الترابط بين متغيراتها 

 األهمية امليدانية:  .2

  .تعريف الفنادق املبحوثة على مدى تحقيقها للتطوير ومدى أهميتها لبقائهم في عالم املنافسة 
 اإلفادة من طبيعة العالق  .

َ
 ات والتأثير القائمة بين املتغيرات بالشكل الذي ينعكس على صورة الفنادق إيجابيا

  و الدخل القومي   تاإليراداو  االقتصادتظهر أهمية الدراسة من أهمية القطاع املبحوث حيث أن الفنادق تمثل القطاع الحيوي في دعم

 وعلى وجه الخصوص قطاع الخدمات في إقليم كوردستان العراق.
 
 
 أنمو ج البحث وفرضياته: :رابعا

 االجتماعيعلى ما جاء في مشكلة البحث و أهدافها تم بناء أنموذج البحث  )أنموذج البحث الفرض ي( الذي يوضح التسويق عبر املواقع التواصل  بناءً 

 (1الخدمات، كما في الشكل) استراتيجياتملديري الفنادق ودورها في تطوير 
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 فتراي ي للبحثاملخطط اال  (:1الشكل )

 املصدر : عن إعداد البامث                            

 وتنبثق من األنموذج االفتراض ي للدراسة مجموعة من الفرضيات الرئيسة والفرعية على النحو اآلتي:

اقع التواصل  تطوير الخدعة  استراتيجياتو  ياالاتماعالفرضية الرئيسية االولى :هنا  عالقة ععنوية  ات داللة إمصائية بين التسويق عبر عو

 الفندقية وتتفرع عنها الفرضيات الفرعية :

  )وتطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة.  استراتيجياتتوجد عالقة معنوية بين بعد املنتج )الخدمة 

  وتطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة.  استراتيجياتتوجد عالقة معنوية بين بعد التسعير و 

 وتطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة.  استراتيجياتعنوية بين بعد التوزيع )املكان( و توجد عالقة م 

  وتطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة.  استراتيجياتتوجد عالقة معنوية بين بعد الترويج و 

  وتطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة. استراتيجياتتوجد عالقة معنوية بين بعد األفراد )الناس( و 

  وتطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة. استراتيجياتتوجد عالقة معنوية بين بعد التجهيزات املادية والبشرية و 

  وتطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة. استراتيجياتتوجد عالقة معنوية بين بعد الخصوصية وآمن املعلومات و 

اقع التواصل الفرضية الرئيسة الثانية: يواد تأثير ععنوي ألبعاد دور ال  وتتفرع  استراتيجياتفي تطوير  االاتماعيتسويق عبر عو
 
الخدعات عجتمعة

 عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:

  وتطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة. استراتيجياتيوجد تأثير معنوي بين بعد املنتج )الخدمة( و 

  ت في الفنادق املبحوثة. وتطوير الخدما استراتيجياتيوجد تأثير معنوي بين بعد التسعير و 

  وتطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة. استراتيجياتيوجد تأثير معنوي بين بعد التوزيع )املكان( و 

  وتطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة.  استراتيجياتيوجد تأثير معنوي بين بعد الترويج و 

  ير الخدمات في الفنادق املبحوثة. وتطو  استراتيجياتيوجد تأثير معنوي بين بعد األفراد )الناس( و 

  وتطوير الخدمات  في الفنادق املبحوثة.  استراتيجياتيوجد تأثير معنوي بين بعد التجهيزات املادية والبشرية و 

  وتطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة.  استراتيجياتيوجد تأثير معنوي بين بعد الخصوصية و آمن املعلومات و 

 لتباين عستويات تركيزها على أبعاد  االاتماعيلثة: تتباين الفنادق املبحوثة في دور التسويق عبر عوقع التواصل الفرضية الرئيسة الثا
 
تبعا

 تطوير الخدعات. استراتيجيات

 
 
 عنسج البحث: :خاعسا

بين متغيري البحث، ألنها تركز البحث الحالي في اختبار فرضياته على املنهج الوصفي التحليلي عبر دراسة عالقة، التأثير والفروقات  اعتمد

ائج على تحليل آراء مديرين الفنادق املبحوثة ويتميز هذا األسلوب بنظرة شمولية حيث يتم اقتران وصف الحالة بتحليلها ومن ثم استخالص النت
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لى أبرز املؤشرات الختبار صحة واملؤشرات املستخدمة في جمع البيانات واملعلومات ويتم استخدام التحليل ألغراض تحديد النتائج والوقوف ع

 الفرضيات أو نفيها واملنبثقة من أنموذج البحث االفتراض ي.

 
 
 مدود البحث: :سادسا

 البالغ عددها )الحدود املكانية:  .1
ً
.24تناول البحث عينة من الفنادق خمسة و اربعة نجوم في مدينة أربيل حصرا

ً
 ( فندقا

التطبيقي في الفنادق املبحوثة إذ بدأت بالزيارات األولية لتشخيص مشكلة البحث ومقابلة مديرين الحدود الزمانية: تمثلت في مدة إعداد البحث  .2

 عن توزيع استمارات االستبانة وإعادتها للمدة من 
ً
 13/6/2019 - 10/5/2019الفنادق حول آرائهم ومقترحاتهم حول البحث وأهدافها فضآل

.143في الفنادق املبحوثة البالغ عددهم ) : يشمل البحث الحالي على مديرينالحدود البشرية .3
ً
 ( مديرا

تطوير الخدمات في  استراتيجياتملديري فنادق ودورها في  االجتماعياقتصر البحث على معرفة  التسويق عبر مواقع التواصل الحدود املوضوعية:  .4

 الفنادق املبحوثة.

 
 
 أساليب امع البيانات: :سابعا

النظري للبحث تم اعتماد الباحث على املصادر العربية واألجنبية املتمثلة في الرسائل واألطاريح الجامعية  بهدف تغطية الجانب الجانب النظري: .1

 عن االطالع على شبكة املعلومات العاملية )اإلنترنيت( التي ساعدت الباحث في هذا املجال. والدوريات العلمية واملؤتمرات العاملية
ً
 والكتب، فضال

االعتماد على االستبيان بوصفه األداة الرئيسة لجمع البيانات الخاصة بمتغيرات البحث وقد روعي في صياغتها قدرتها على تم  الجانب امليداني: .2

 عن اإلفادة
ً
من آراء  قياس أبعاد البحث ومتغيراتها الفرعية، وقد اعتمد الباحث في تحديد هذه املتغيرات على العديد من األبحاث والدراسات فضال

 ( يبين هيكل االستبانة.1راء واملحكمين وذوي التخصص في ميدان البحث الحالي، والجدول رقم )السادة الخب

 االستبانةهيكل :(1ادول)

 املصدر مجموع العبارات تسلسل الفقرات املتغيرات الفرعية املتغيرات الرئيسة ت

الخصائص الفردية  املعلومات الشخصية املحور األول 

 للمستجيبين

 الباحث من إعداد 6 1-6

املحور الثاني
 

الجزء األول 
 

التسويق عبر مواقع 

 االجتماعيالتواصل 

  2003راعي، X5-X1 5 املنتج )الخدمات(

  2010عواد،

Kietzman&Hermkens,2011 

Evans,2012 
 2015الشاعر،

 

 

 X10-X6 5 التسعير

 X14-X11 4 التوزيع )املكان(

 X19-X15 5 الترويج

 X24-X20 5 األفراد

التجهيزات املادية و 

 البشرية

X30-X25 6 

الخصوصية وآمن 

 املعلومات

X35-X31 5 

الجزء الثاني
 

تطوير  استراتيجيات

 الخدمات

 اختراق استراتيجية

 السوق 

Y6-Y1 6 Kotler&Kellr,2009 

Trott,2005,387 
2008الطائي و العالق ،  

2018الطريفي و أخرون ،  

2018الصميدعي ،  

 

تطوير  استراتيجية

 السوق 

Y10-Y7 4 

تطوير   استراتيجية

 املنتج )الخدمات(

Y17-Y11 7 

 Y24-Y18 7 التنويع استراتيجية

 65 مجموع الفقرات االستمارة االستبانة

 املصدر: عن إعداد البامث            
 

 
 
 اختبارات االستبانة :ثاعنا

 :االختبارات قبل توزيع االستبانة .1

بهدف التأكد من قدرة االستمارة على قياس متغيرات البحث فقد تم إخضاعها الختبار الصدق الظاهري وذلك لعرضها على قياس الصدق الظاهري: 

ها على درتعدد من املحكمين والخبراء، للتأكد من صحة الفقرات الواردة في االستمارة و مالءمتها لفرضيات البحث وأهدافها واستطالع أرائهم بشان ق

لى قياس متغيرات البحث بما يضمن وضوح فقراتها وشموليتها ودقتها من الناحية العلمية، وفي ضوء ذلك تم حذف وتعديل وإضافة بعض الفقرات وع

 النحو الذي اكتسب بموجبه رأي األكثرية في صحة فقراتها وشموليتها بما يتالءم مع فرضيات البحث.
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 - Alphaكرونباخ ) –ومن خالل مقياس ألفا  (،Reliability Analysisتبانة تم استخدام تحليل الثبات )لقياس ثبات االس ثبات االستبانة:

Cronbach( عندما تكون هذه القيمة مساوية أو أكبر من 
ً
(، ولغرض التأكد من دقة قياس متغيرات االستبانة فقد قام الباحث 0.06(، وقد يكون مقبوال

، وأعيد االختبار بعد )20الستبانة لعينة مؤلفة من )بإجراء اختبار أولي ملتغيرات ا
َ
 وتبين أن التطابق في إجابات أفراد العينة حيث كلها 20( عضوا

َ
( يوما

( وقد أخذت االستبانة صيغتها النهائية قبل التوزيع. والجدول رقم 0.06( وهذا مؤشر للثبات املرتفع، ألن كل قيم أكبر من )0.05معنوية عند مستوى )

 وضح ذلك:( ي2)

 إختبار ألفا كرونباخ لثبات االستبانة: (2ادول)
 قيمة املعامل عدد العبارات متغيرات البحث

 0.952 20  االجتماعيأبعاد التسويق عبر مواقع التواصل 

 0.731 30 الخدمات استراتيجياتأبعاد تطوير 

 0.945 50 جميع عبارات االستبانة

 عن إعداد البامثاملصدر:                           

 االختبارات بعد توزيع االستبانة: .2

يق تبني الباحث مسألة عدم التدخل في إجابات أفراد عينة البحث والتأثير فيها، حيث منح الباحث الوقت الكافي والحرية لإلجابة من أجل تحقالحيادية: 

 املوضوعية والحيادية العلمية.

(، من أجل التوصل إلى مؤشرات دقيقة SPSSجموعة من الوسائل اإلحصائية من خالل برامج ): تم استخدام مالوسائل اإلمصائية املستخدعة . أ

 تخدم أهداف البحث واختبار فرضياته وتمثل هذه الوسائل:

 والنسب املئوية: لغرض وصف العينة املبحوثة. :التوزيعات التكرارية 

  فة مستوى املتغيرات.األوساط الحسابية: يستخدم لتحديد مستوى اإلجابة عن الفقرات ومعر 

 .االنحرافات املعيارية: يستخدم ملعرفة مستوى تشتت إجابات العينة املطلق على الوسط الحسابي 

  يستخدم ملعرفة مستوى تشتت اإلجابات النسبية عن الوسط الحسابي.االختالفمعامل : 

 ن.معامل االرتباط بيرسون: وتم استخدامه لقياس قوة وطبيعة العالقة بين املتغيري 

 .االنحدار الخطي البسيط: وتم استخدامه ألغراض توضيح التأثيرات بين متغيري البحث وأبعاده 

 اختبار T  الختبار ارتباط سبيرمان، اختبارF .الختبار معنوية معامل نماذج االنحدار 
 

 الجانب النظري 

 
 
 : عفهوم التسويق اإللكتروني : أوال

أساسيين هما جانب الطلب الذي يكون عن طريق عملية التسويق اإللكتروني، وجانب العرض إن األعمال اإللكترونية تتكون من جانبين 

أحد مكونات  )ويشمل عمليات اإلنتاج و التسويق و البيع و التوزيع والتسليم إضافة إلى عمليات املحاسبة و التحصيل(، وعملية التسويق اإللكتروني هي

التطبيقات التجارية لشبكة اإلنترنت، و التسويق اإللكتروني هو مجموعة الجهود التي يبذلها املشتري عبر  األساسية التي تكون عن طريق االستخدامات و

تشرة في فضاء اإلنترنت للبحث عن منتجات محددة )سلع و خدمات ....( و املفاضلة بين املنتجات املعروضة للبيع في املواقع اإللكترونية املختلفة املن

 )اإلنترنت ، واملشتري 
ً
 تجاريا

ً
 Business to Business) (B2B)قد يكون مشتريا

ً
،  Business to Consumer) (B2C)) استهالكيا، وقد يكون مشتريا

 ( .107، 2004وقد تكون العالقة بين املستهلك و املنظمة أو بين املستهلك و الدولة )أبو فارة،

فاهيم الجديدة و املبتكرة في عالم التسويق، ومن املالحظ أن مفهوم ( إن التسويق اإللكتروني من امل25، 2014ويرى)صادق و آخرون ،

ويرى  رنيت،التسويق اإللكتروني يشوبه بشكل من الغموض حتى في أدبيات التسويق، ويعود سبب ذلك إلى االعتقاد أن التسويق ال يتم إال من خالل اإلنت

(Kotler&Armstrong,2016,236إن املسوقين عبر اإلنترنت ساه ) موا في خلق و تطوير طريقة جديدة للتسويق ، ومن خالل تطوير التكنولوجيا و

اإلنترنت أصبحت تستخدم بشكل واسع من قبل املنظمات في مجال البيع للمستهلك و البيع للمنظمات، ما ادى إلى التوصل إلى مفهوم التسويق 

ة هو كيفية مزيج التسويق التقليدي بالطريقة الحديثة للتسويق للحصول على تسويقي استراتيجيةاإللكتروني ، ومن التحديات التي ظهرت عند وضع 

تكنولوجيا املعلومات للربط الفاعل بين الوظائف  استخدام( "401،  2015ويعرف التسويق اإللكتروني )سويدان ،  شاملة فعالة للتسويق.، استراتيجية

 46، 2016التي يوفرها البائعون و املشترون" ويعرفها )الزعبي، 
ً
  ("تعامل تجاري قائم على تفاعل أطراف التبادل إلكترونيا

ً
من االتصال املادي املباشر  بدال

ة إليصال ، أو عملية بيع وشراء السلع و الخدمات عبر شبكة اإلنترنت ويتضمن استخدام كل عناصر التسويق املباشر و الغير مباشر و تقنيات املساعد
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( "أنه إدارة التفاعل بين الشركة و املستهلك ضمن البيئة املتوقعة )اإلفتراضية ( من 440، 2019،  آخرونيرى )عزام و األعمال التجارية إلى الزبائن" و 

 أجل تحقيق التبادل املشترك من منافع وانها ال تركز فقط على عمليات البيع و الشراء وإنما على تطبيق تنفيذ األدوات التسويقية إلكترو 
ً
 "  . نيا

 : امل
 
 زيج التسويق االلكتروني : ثانيا

اختلفت اآلراء حول مفهوم املنتج، حيث يرى البعض إن املنتج هو الذي يمكن تبادله بشكل آلي أو شبه آلي )بمعنى إجراء بعض  املنتج)الخدعة(:

، (Eid,R,2006,200ملة من املنزل أو املنظمة )العمليات عبر اإلنترنيت(، أي أنه ال يحتاج إلى توزيع مادي ، بمعنى انه يمكن إتمام وسيلة البيع والشراء كا

( املنتج الذي يتم تبادله بشكل 138، 2007( املنتج هو الذي يتم أو يمكن تبادله بشكل آلي أو شبه آلي ، ويعرفها )موس ى،692: 2007الصيرفي، ويقول )

 ، ومن خصائصه انه غير مادي ذو طبيعة خدمية
ً
 تقليديا

ً
( Wang,2002,58في بعض الجوانب ولكن يتم تداوله ، ويرى ) شبه آلي هو منتج وليس منتجا

، إال أنه ال  فيرى بأنه من خصائص املنتج هو إمكانية التغير )قابلية التغير( حيث يمكن تغير محتوى املنتجات تحويلها أو تعديلها أو إيصالها بسهولة

 .ا من قبل الزبائن يمكن التحكم بسالمتها أو تكاملها من قبل املصنع بعد أن يتم تحميله

 على ما تقدم نورد إن املنتجات التي تسويقها املنظمات يصنف الى :
ً
 تأسيسا

  ان منتجات مادية ينطبق عليها نوع التجارة التقليدية : حيث تتطلب وجود نظام توزيع مادي تقليدي يعمل بالتزامن مع األنشطة والعمليات ، و

 قسم إلى نوعين هما سلع استهالكية وسع إنتاجية.املنتجات املادية وحسب الغرض من شرائها ي

 ات الرقمية منتجات رقمية ال تتطلب أي نظام للتوزيع املادي، حيث تتم جميع أنشطة التسويق والبيع إلكترونيا عبر االنترنيت أي على الخط ، واملنتج

الشكل الرقمي باستخدام التكنولوجيا الرقمية ، ويعتبر املنتجات  هي املنتجات التي يمكن تحويلها إلى صورة رقمية أي تحويلها من الشكل املادي إلى

 ( .Chaffey,2000,87الرقمية هي األكثر مالئمة التسويق اإللكتروني )

: إن التسويق يوفر الفرص للمستهلكين والزبائن في التعرف على أسعار املنتجات ، وفي نفس الوقت يعطي الفرصة للمنتجين أيضا إلجراء  التسعير

 استراتيجية( ان من التطورات الحديثة في 78، 2006( ويشير )سعادي،Kalyanam,2002,17قارنة بين تكاليف منتجاتهم واملنتجات املنافسة )م

بإدخال رقم حسابهم مع وضع اعتماد بمبلغ معين لالستفادة من  االستراتيجيةالتسعير استخدام العملة الرقمية ، حيث يسمح للزبائن من خالل هذه 

ض دمات معينة ، حيث أن التسعير اإللكتروني مكن الزبائن من الحصول على أحسن العروض وبأحسن األسعار، وأيضا يسمح لهم باملقارنة بين عرو خ

 .أكثر من منظمة في مختلف بقاع العالم دون أن يكلفهم ذلك عناء التنقل

 أساسيا في التسويق ، إذ يهت التوزيع )املكان(:
ً
م بتوزيع السلع والخدمات التي تباع عبر أي شبكة اتصال اخرى ، وقد نتج عن ظهور يعد التوزيع عنصرا

-Chineعين )هذه الشبكة بروز الوسطاء االفتراضين املتمثلون في املتاجر االفتراضية ومراكز التجارة االفتراضية التي تضم في موقعها عددا من البائ

Huang,2006,112)،  ،عدم الوساطة ال تعني عدم وجود حاجة لوسطاء بالنسبة لجميع أنواع السلع، حيث يفضل ( بأن 188،  2007ويرى )موس ى

رنيت قد خلفت استخدام الوسطاء خاصة بالنسبة للسلع املادية امللموسة والتي يتم توزيعها على نطاق واسع عبر العالم، حيث إن بيئة األعمال عبر اإلنت

 . ومراكز التسوق التلقائي عبر اإلنترنت، والوسطاء املاليون واملنتديات العديد من الوسطاء كمحركات البحث، واألدلة،

بيع لقد أصبح الترويج من أبرز الوسائل التي يجب على املنظمة أن تواكبها، وكما علمنا من قبل إن مكونات املزيج الترويجي املعروفة  في ال الترويج:

قات العامة، ولكن في الترويج سوف يختلف األمر نتيجة اختفاء أو تقليص دور عنصر هام في الشخص ي، و اإلعالن، وتنشيط املبيعات، والنشر والعال

أداة البحث عبر املزيج وهو البيع الشخص ي بينها تزداد بوضوح أهمية كل من اإلعالن اإللكتروني وتنشيط املبيعات، والترويج في املوقع يجب املشاركة في 

رة للمنظمات، فعن طريقها يمكن الوصول لعدد كبير من املستخدمين فالزبون إذا لم يجد موقع املنظمة أثناء البحث اإلنترنيت والتي تعتبر ذات قيمة كبي

 وجذابا كلما زاد عدد الزائرين وكل
ً
ما زادت فان الفرصة سوف تذهب ألحد املنافسين وكلما كان املدى الذي يمكن إن يدخل به الزيوت املوقع فعاال

 (. 695، 2007) الصيرفي، اإليرادات املتوقعة 

( وتعد أدوات تنشيط املبيعات املستخدمة على اإلنترنيت من هدايا وخصومات واملكافآت وغيرها، والتي تعتبر من Quinton,2003,44ويقول )

 ة ومنتجاتها .الترويحية التي يمكن استخدامها لبناء عالقة طويلة األجل مع الزبون وتحقيق الوالء واالنتماء للمنظم ستراتيجياتاال 

لقد اختلف الكتاب و الباحثين حول عناصر املزيج التقليدي هو أربعة عناصر، لكن علماء التسويق أضافوا ثالثة عناصر جديدة  األفراد )الناس(:

ية والبشرية و عملية تقديم وخاصة املنتجات في قطاع الخدمات وهي )األفراد )الناس( والدليل املادي أو البيئة املادية والبشرية أو التجهيزات املاد

 
ً
 أو تشغيليا

ً
 إنتاجيا

ً
في املنظمات  الخدمة ويصفها آخرون بالخصوصية وآمن املعلومات  واألفراد )الناس( هي العنصر لجميع األفراد الذين يؤدون دورا

( يقصد 30، 2018(، ويرى )الطريفي ،40، 2006الخدمية فهم يقومون بإنجاز الخدمة أو أدائها باإلضافة إلى دورهم في بيع الخدمة )سويدان و حداد،

يد حول بالناس تلك العالقات التفاعلية بين املستفيدين من الخدمة أنفسهم والتي تعد في غاية األهمية في قطاع الخدمات حيث أن ادراكات املستف

 جودة الخدمة قد تتشكل وتتأثر بفعل املستفيدين اآلخرين.

رف هذا العنصر بأنه الطرق واإلجراءات التي تستخدمها املنظمة من أجل تحقيق أهداف التسويق، مثل تطوير منتج أو يع التجهيزات املادية والبشرية :

دين التعامل خدمة جديدة وترويجها وبيعها للزبائن. من خالل التسويق يتم تعديل األنظمة واإلجراءات الالزمة لتقديم الخدمة بطريق تسهل على املستفي
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ويرى  ،( ساعة وبجودة عالية24رونيا، من حيث الوصول الى املعلومات التي يحتاجها الزبون عن الخدمة واالستفادة منها على مدار )مع املنظمة إلكت

(2016,236 ,Armstrong  &Kotlerهي اي )العناصر املادية امللموسة للمنتج أو الخدمةض 
ً
وكيف تتم عملية شرائه واستخدامه، وفي العالم  ا

و عبارة عن رضا الزبون عن املنظمة وعن مواقع التسويق اإللكتروني لها والخدمات املقدمة من خاللها. ويشمل سهولة التصفح املوقع اإللكتروني ه

ا الشركة اإللكتروني وتوفره وأدائه، حيث أن التسويق اإللكتروني يسمح للمنظمة باستخدام أدوات متطورة في عملية تصميم صفحاتها أو موقعه

، ي، والترويج لها بطريقة تساهم في تحقيق رضا الزبائن، ويشمل هذا العنصر على العوامل التالية: الصورة الذهنية للمنظمة، تغليف املنتجاإللكترون

 . رضا الزبائن

املنظمات في الخصوصية هي احد عناصر املزيج التسويقي األساسية، والخصوصية تعبر عن حق األفراد و الجماعات و  الخصوصية وأعن املعلوعات:

املسموح باستخدامها  تاملعلوماتقرير مجموعة من القضايا بخصوص البيانات و املعلومات التي تخصهم ، وأهم هذه القضايا )تحديد نوع البيانات و 

طراف اال تجر اإللكتروني و من جانب املتجر)املوقع( اإللكتروني و االطراف األخرى، تحديد كمية البيانات واملعلومات املسموح باستخدامها من جانب امل

كترونية و األخرى، تحديد كيفية استخدام البيانات واملعلومات التي تخص األفراد والجماعات و املنظمات من جانب املتجر اإللكتروني واملتاجر اإلل

 . األخرى( األطرافني و مواقع التواصل األخرى، تحديد توقيت استخدام البيانات و املعلومات املذكورة من جانب املتجر اإللكترو 

املهمة ويعد آمن وسرية املعلومات التي يجري تبادلها بين البائع و املشتري )عند إبرام صفقة ما من صفقات األعمال اإللكترونية ( من القضايا 

 عندما تتعلق املسألة بأسرار العمل أو القضايا املالية )مثل أ
ً
 و الضرورية لنجاح هذه التجارة ، خصوصا

ً
رقام حسابات املشترين أو البائعين وأرقام جدا

ب التي يمارسها بطاقات االئتمان(، وقد برزت أهمية األمن والسرية في تعامالت وتبادالت األعمال و التجارة اإللكترونية بسبب عمليات االختراق والتخري

وقد أدت في كثير من مرة إلى توقف هذه املواقع عن األعمال بسبب لصوص األنترنت وهذه العمليات أدت إلى خسائر كبيرة ملنظمات األعمال اإللكترونية 

 (.341،  2004الفيروسات أو عمليات التخريب التي يتسبب فيها هؤالء اللصوص )لصوص االنترنت( )أبو فارة ،

 (3Psاملضافة لتسويق الخدمات ) ر( وكذلك العناص4Ps( تظهر عناصر املزيج التسويقي األساسية )2وفي الشكل )

 

اقع التواصل 3Ps( وكذلك العناصر املضافة لتسويق الخدعات )4Psعناصر املزيج التسويقي األساسية ) :(2شكل)   االاتماعي( في عو

 املصدر: عن إعداد البامث

اقع التواصل   : تطبيقات التسويق اإللكتروني عبر املو
 
 :  االاتماعيثالثا

 وتديره شركة الفيس بوك  االجتماعيموقع ويب للتواصل   Facebook: يعد الفيس بوك   Facebookالفيس بو   .1
ً
يمكن الدخول إليه مجانا

من  كملكية خاصة لها، فاملستخدمون بإمكانهم االنضمام إلى الشبكات التي تنظمها املدينة أو جهة العمل أو املدرسة أو اإلقليم، ةاملسؤوليمحدودة 

لمستخدمين إضافة أصدقاء وإرسال الرسائل إليهم، وأيضا تحديث ملفاتهم الشخصية وتعريف أجل االتصال باآلخرين والتفاعل معهم، كذلك يمكن ل

 األصدقاء بأنفسهم.
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إلى اعتباره موقع  اآلراءاختلفت اآلراء حول موقع )يوتيوب( وما إذا كان هذا املوقع شبكة اجتماعية أو ال، حيث تميل بعض  : You Tubeاليوتيوب  .2

 الشتراكه معها في عدة من الخصائص جعلنا نتحدث عنه كأهم هذه املواقع  االجتماعيكنوع من مواقع التواصل  مشاركة الفيديو، إن تصنيفه
ً
نظرا

روني يسمح نظرا لألهمية الكبيرة التي يقوم بها في مجال نشر الفيديوهات واستقبال التعليقات عليها ونشرها بشكل واسع، أي أن اليوتيوب موقع إلكت

تنزيل ومشاركة األفالم بشكل عام ومجاني، وهو يسمح بالتدرج في تحميل وعرض األفالم القصيرة من أفالم عامة يستطيع بدعم نشاط تحميل و 

 الجميع مشاهدتها إلى أفالم خاصة يسمح فقط ملجموعة معينة بمشاهدتها. 

 أو سر  : Instagramإنستغرام  .3
ً
 وهي شبكة اجتماعية أيضا،هو تطبيق مجاني لتبادل الصور والفيديو ومشاركتها إما علنا

ً
ويسمح للمستخدمين  ا

ة  االخرى مثل الفيس بوك والتويتر وشبكة االجتماعيالتقاط صورة، وإضافة فلتر رقمي إليها، ومن ثم مشاركتها في مجموعة متنوعة من الشبكات 

مول ففي البداية كان دعم إنستغرام على نظام إنستغرام نفسها  وتضاف الصور عليها حسب رغبة املشارك وعادة بواسطة كاميرات الهاتف املح

(ISO( ولكن في )جرى وضع تطبيق تصوير الفيديو بالشكل املتقطع للمستخدمين .2013( إضافة إنستغرام دعم ملنصة األندرويد، وفي )2012 ) 

إلى الرسائل األساسية للمستخدمين  هو تطبيق تراسل فوري، محتكر ومتعدد املنصات للهواتف الذكية ويمكن باإلضافة :whatsAppالوتس آب  .4

( 2014وقد قامت شركة الفيس بوك بشراء الواتس آب في العام )، (2009إرسال الصور، الرسائل الصوتية والوسائط، تأسس الواتس آب في عام )

ف لذلك ال يحتاج املستخدم إلضافة (مليار دوالر أمريكي، والواتس أب متاح لكل نظام األندرويد، ويتزامن مع جهات االتصال في الهات19بمبلغ )

 األسماء في سجل منفصل.

(تعني باإلنجليزية )مغرد( وهو ما يظهر في شكل الطائر األزرق واتخذ من العصفورة رمزا له، وهو Twitterوتعني كلمة تويتر ) : Twitterشبكة تويتر   .5

 ( حرف140خدمة مصغرة تسمح للمغردين إرسال رسائل نصية قصيرة ال تتعدى )
ُ
 مكثفا

ً
ا للرسالة الواحدة، ويجوز للشخص أن يسميها نصا

 لتفاصيل كثيرةم ، ويمكن ملن لديه حساب في موقع تويتر أن يتبادل مع أصدقائه تلك التغريدات أو التويترات من خالل ظهورها على صفحاتهم

مة التدوين املصغر، وإمكانية الردود والتحديثات عبر الشخصية أو في حالة دخولهم على صفحة املستخدم صاحب الرسالة، وتتيح شبكة تويتر خد

 البريد اإللكتروني.

 
 
اقع التواصل  رابعا  :  االاتماعي: تطبيقات التسويق اإللكتروني عبر عو

  اقع التواصل )الفيفي تحظى بشعبية متزايدة وهامة بالنسبة ملستخدمي اإلنترنت، ويقول  االجتماعيأصبحت مواقع التواصل  :االاتماعيعفهوم عو

تقرب وجهات النظر، وتعتبر وسيلة لتبادل األفكار و املعلومات و املعارف، وتنمية املهارات و األفكار  االجتماعي( "ان مواقع التواصل 3، 2011،

 اإلبداعية، مما يؤدي إلى تنمية املجتمعات و تطويرها.

سهلة في االجتماع و التواصل البشري، وخدمت فكرة تأسيس وأدت لسد حاجة االفراد بطريقة عصرية  االجتماعيفمواقع التواصل     

ة، وقدمت منصات االجتماعيالشبكات و املجموعات و التيارات، و املنظمات و املؤسسات، وحتى الجماعات و الصداقات و الزماالت املهنية و الحزبية و 

 (24، 2016املشاركة و املصداقة و التبادل )جمعية املعارف اإلسالمية الثقافية ، 

آثار عقيمة على ساحة االتصاالت العاملية خالل العقد املاض ي، فقد  االجتماعي( لقد كان لشبكات التواصل 4،  2015ويشير )راصد ،

من املصادر الرئيسية للمعلومات و تطورت من مجرد خدمات ناشئة إلى منظمات إعالمية عمالقة ويرى  االجتماعيأصبحت شبكات التواصل 

املواقع التي تتيح لألفراد أو الجماعات التواصل فيما بينهم عبر هذا الفضاء االفتراض ي، اتاح انشاء  ي"ه االجتماعي( مواقع تواصل 18، 2015)الشاعر،

رونية، ة ملتصفحيها و إمكانية مشاركة امللفات و الصور و تبادل مقاطع الفيديو، وكذلك مكنت مستخدميها من إنشاء املدونات اإللكتاالجتماعياملواقع 

 وإجراء املحادثات الفورية و إرسال الرسائل بين املشتركين فيها "

يمكن تلخيصه بانه "عبارة عن مواقع أو تطبيقات تبدأ بإنشاء الشخص املستخدم  االجتماعيوفي ضوء التعريفات الواردة ملواقع التواصل   

 على أحد مواقع التواصل 
ً
ضمن نطاق شبكة اإلنترنت العاملية لنشر البيانات و التعليقات و الوثائق و الرسائل : فيس بوك ، تويتر ....،  االجتماعيحسابا

أحدى وسائل التواصل عبر وسائل  االجتماعيتعد مواقع التواصل  و الصور وأفالم الفيديو و التشارك مع اآلخرين عن طريق اكتساب األصدقاء"

، العمالء، زمالء العمل ( وتسهم في األقاربمات لتبادل املعلومات مع أطراف عدة مثل )األصدقاء، التكنولوجيا )اإلنترنت( التي يستخدمها األفراد و املنظ

 باملعلومات الشخصية للمستخدم ، ومحتوياته األخرى ، مثل  االفتراضيةتبادل األفكار ، وبناء الشبكات ، واملجتمعات 
ً
 سهال

ً
 إلكترونيا

ً
، وتوفر اتصال

هذه املواقع من خالل أجهزة الحاسوب ، أو األجهزة اللوحية ، أو الهواتف  ماستخداا يتمكن املستخدمون من التفاعل أو )الصور ، مقاطع الفيديو ( كم

 (3وكما في الشكل ) الذكية ، عبر البرامج التي تعتمد على اإلنترنت "
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اقع التواصل  اإلارائيالتعريف : (3الشكل )   االاتماعيملو

 املصدر: عن إعداد البامث

 اقع التواصل أ (، مما 2019( مليار في بداية عام )3.5نمت أعداد مستخدمي مواقع التواصل على مستوى العالم إلى ما يقرب من): االاتماعيهمية عو

مليار (3.2كما بلغ عدد مستخدمي مواقع التواصل عبر الهواتف الذكية نحو ) من إجمالي عدد األشخاص حول العالم. (%45دفع النسبة العاملية إلى) 

(، فيما %57( من إجمالي عدد األشخاص حول العالم. فيما وصلت نسبة الذكور من مواقع التواصل ميديا نحو )%42( ما يعادل )2019في يناير )

( يبلغ متوسط الوقت الذي يقضيه املستخدمون على منصات مواقع التواصل %43من اإلناث ) االجتماعيكانت نسبة مستخدمي شبكات التواصل 

  ة وهو ما يعادل ثلث إجمالي وقت اإلنترنت تقريًبا.االجتماعي( دقيقة يومًيا على املنصات 16العام نحو )ساعتين( و) هذا

 ( 2018( في عام )%9( مليون )366(، بزيادة قدرها )2019( مليار مستخدم في عام )4.39بينما بلغ إجمالي عدد مستخدمي اإلنترنت نحو ،)

 خاص حول العالم.( من إجمالي األش%57بمعدل)

 ( مليار مستخدم نشط على مواقع التواصل 3.48هناك )( عن العام املاض ي، لتصبح نسبة %9( بما يعادل زيادة قدرها)2019في ) االجتماعي

 ( من إجمالي األشخاص حول العالم%45النشطاء)  االجتماعيمستخدمي مواقع التواصل 

  ( عن العام املاض ي، 10(، بزيادة)2019( مليار شخص في )3.26عبر الهواتف الذكية نحو) االجتماعيفيما بلغ عدد مستخدمي مواقع التواصل%

  %( من إجمالي األشخاص حول العالم.42عبر الهواتف الذكية ) االجتماعيليكون معدل مستخدمي مواقع التواصل 

ر من األركان الرئيسية لنجاح عملية التطوير نفسها و نجاح متكاملة لتطوير خدمات جديدة يعتب استراتيجيةإن وجود تطوير الخدعات:  استراتيجيات

ا أن تسويق خدمات جديدة في السوق ، وعليه فإن أهمية الخدمات الجديدة للمنظمات هي إشباع حاجات و رغبات املستهلكين و تحقيق قيمة لهم . كم

كن املنظمات من إشباع و تزويد املستهلكين بمنافع قيمة مقابل النقود وجود قدرات و إمكانيات تسويقية وغير تسويقية يعتبر من أهم املصادر التي تم

تطوير الخدمات  باستراتيجيةعند البدء  االعتبارالتي يدفعونها لشراء املنتجات و الخدمات . وهناك مجموعة من العوامل التي من املفترض أخذها بنظر 

 ، (16، 2008الجديدة )حالق،

(على أن تعمل إدارة التسويق باتجاه تحسين خدماتها القائمة 245، 2001( و )البكري ، 167، 1999 ويتفق كل من )سمارة و غنيد ، 

و النوعية و املواصفات الفنية و التكنولوجية ، وإن اجراء التحسينات املستمرة للمنتج )الخدمة(  الكفاءة)الحالية( من خالل تقديم األفضل من حيث 

ويحسن املنتج من اجل إعادة الحيوية له ، إما بتطوير مالمح جديدة أو صفات جديدة أو عرضه في أسواق جديدة ،  تعكس امليزة التنافسية للمنظمة ،

سويقي وان عملية التطوير ال تقتصر على النواحي الفنية املتعلقة بتصميم الخدمة وإنتاجها فقط ، وإنما يجب تخطيط العناصر األخرى للمزيج الت

السوق( تعتبر من أساسيات  /)املنتج استراتيجيةإن صياغة  (205، 2018ن ، الترويج ، التسعير و غيرها، ويشير)الصميدعي ،للخدمة املتمثلة باإلعال 

و التي من خاللها يتم وضع التصور الالزم لكيفية التعامل بين ما يتوفر من منتجات حالية و جديدة التي تكون ضمن الخطط  االستراتيجيالتسويق 

السوق( يساهم في  /لمنظمة ، واألسواق الحالية أو الجديدة التي ترغب املنظمة الدخول إليها ، وإن اإلطار التحليلي لهذين البعدين )املنتجل االستراتيجية

 .(وسوق حالي أو جديد /)وضع حالي أو جديد اختيارالنمو التي تستند على هذين البعدين  استراتيجيةإتاحة الفرصة الختيار 

 االستراتيجي( وتعتبر من أفضل أدوات التحليل  Matrix Strategy Growthالنمو ) استراتيجية( ما تسمى بمصفوفة Ansoffولقد وضع ) 

 ( .75، 2010)الصميدعي و يوسف، (4) السوق( و تتألف هذه املصفوفة من بعدين كما هي موضح في الشكل /جاملنتالتي تساعد على صياغة )
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 (Ansoffعصفوفة ) :(4شكل)

Source: Thompson ,J .," Strategic Management" 2nd Ed ., printed in Great Britain , Oxford ,1994. 

 ا
ً
تطوير الخدمات منهج منظم أو العملية التي تتضمن أدخال املعرفة الجديدة واستعانة  استراتيجياتإلى ما سبق يرى الباحث بأن  ستنادا

ساليب والطرائق، بما يمكن املنظمة من التحول من مسارها القديم إلى وضع جديد بهدف تحقيق القيمة بتكنولوجيا الحديثة والتحسن في الخطط واأل 

الخدمات ال تحدث فقط في أوقات حدوث األزمات، بل ربما يحدث في  استراتيجياتاملضافة والتفوق على منافسيها في البيئة املحيطة، وعملية تطوير 

 النجاح والريادة.  أوقات التفوق والنجاح بهدف استدامة

تعني إشباع حاجات و رغبات قطاعات سوقية جديدة باالعتماد على ( : Market Development Strategyتطوير السوق )  استراتيجية .1

خدمات حالية مثل تدعيم و توسيع شبكات التوزيع للوصول غلى مناطق جديدة أو تطوير مواصفات في الخدمة و تكثيف حمالت الترويج لتعريف 

 (.27، 1990الزبائن الجدد بالخدمة، أو القيام بالبحث عن زبائن جدد إضافة الى املحافظة على الزبائن الحاليين )توماس و آخرون ،

قطاعات جديدة غير تقليدية  استقطابعلى املزيج الخدمي الحالي، مع محاولة  االستراتيجية( تركز هذه Thonmpson,1994,461ويرى )

ذات املزيج ، ويتم ذلك إما بالدخول إلى أسواق جديدة أو بتوجيه الجهود التسويقية إلى عمالء ذوي خصائص مختلفة عن تلك  الستخداممن العمالء 

ناتجة عن معرفة منتج الخدمة باملزيج الذي يقدمه ، إال  االستراتيجيةاملنظمة التعامل  معها ، ورغم ما يمكن تحقيقه من مزايا بإتباع هذه  اعتادتالتي 

 .العمالء الجدد أو نمط حركة األسواق الجديدة  واتجاهاتا قد تتضمن مخاطر متعلقة بعدم معرفة كل جوانب سلوك وعادات أنه

  االستراتيجيةوهذه 
ً
 عن امتالك شبكة توزيع قوية و كبيرة وتوفر  يمكن أن تستخدم فقط من قبل املنظمات السياحية الكبيرة جدا

َ
و املسيطرة، فضال

 لذلك تستطيع املنظمات السياحية الدفاع عن حصصها السوقية أو التوسيع أو أن تصبح أكثر سيطرة .اقتصاديات الحج
َ
 م ، وتبعا

تعتمد هذه االستراتيجية على قيام املنظمة السياحية بزيادة حجم التعامل   : (Market- Penetration Strategyالسوق ) اختراق استراتيجية .2

ي ، وذلك من خالل تشجيع الزبائن الحاليين على زيادة حجم تعاملهم بالخدمات الحالية و محاولة جذب زبائن لخدماته الحالية في السوق الحال

 .  املنظمات املنافسة لشراء خدماته

على النمو من خالل زيادة املبيعات ذات السوق املستهدف الحالي الذي تسيطر عليه املنظمة أو توسيع الحصة  االستراتيجيةوتركز هذه 

بإتباع  وقية بجذب عدد من عمالء املنافسين في ذات القطاع السوقي  ، ويمكن تحقيق ذلك بتفعيل الوسائل التقليدية للترويج وتنشيط املبيعات أو الس

  .(82، 1997عمالء املنافسين ، هذه املنافسة غالبا ما تنطوي على مخاطرة محدودة للغاية )املغربي، الستقطابسياسات تسويق أكثر هجومية 

 ، وهي بال شك من أكثر اال 74، 2000ويشير)الديوةجي، 
َ
  ستراتيجيات( تهدف هذه االستراتيجية إلى جذب زبائن جدد من السوق التي هي فيه أصال

َ
انتشارا

ألهدافه  في الخدمات بشكل عام و الخدمات السياحية بشكل خاص ، واملنظمة السياحية الذي يحدد سوقه و احتياجات هذا السوق ثم يضع صياغة

 على وضع خطة املزيج التسويقي في أفضل الطرق املحتملة و التخطيط الجيد 
َ
 زبائن جدد من  الستراتيجيةيكون قادرا

ً
اختراق السوق ويكسب أيضا

لخدمات الصحيحة و خالل الفهم الجيد الحتياجاتهم ، و املوقع الذي يدار عادة من أجل العمل على مألة مهمة مثل الصورة للتركيز على التقسيمات و ا

 اختراق السوق في معدالت االستخدام لخدماتها للزبائن املوجودين في السوق .  استراتيجيةإحداث تواصالت بيعية جديدة ، و تتعلق 

 لهذه االستراتيجية يتم الدخول إلى السوق الحالي بخدمات جديد ( :Product Development Strategyتطوير املنتج ) استراتيجية .3
ً
ة أو وفقا

على تطوير مزيج الخدمات الذي تقدمه  االستراتيجيةخدمات حالية إال انه تم تحسينها و تعديلها في ما لتالئم حاجات و رغبات الزبائن . وتركز هذه 

إما بتوسيع عمقه ) نماذج لسوقها املستهدف الحالي ) أي لعمالئها الحاليين ( ويتم ذلك إما بتوسيع نطاق املزيج )نوعية الخدمات التي يضمها املزيج ( و 

في نوعية  املتخصصينإلى الدخول في مشاركات مع منظمات أخرى أو اللجوء إلى  االستراتيجيةكل نوعية من الخدمات ( وقد تلجأ املنظمات في هذه 

 (. 101، 2002)املصري ، استخدامهاالخدمات التي تنوي 



 مظفر علي & إمساعجل يونس                                                             ايجججات يووير ادخدمات السجايجةدور التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي يف اسرت  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 7, No. 2, 2019 
 153 

 

إلى جذب زبائن من التقسيمات السوقية التي لم تهتم  االستراتيجيةاع هذه ( هدف املنظمة السياحية عند إتب147، 2009ويقول )عيشوش،

 عن الزبائن التقليديين  االستراتيجيةبها املنظمات في املاض ي، وهذه 
ً
ربما تكون لها محاوالت أخرى لجذب أصناف أو نماذج جديدة من الزبائن، فضال

 من املنظمات تتبع هذه تقسيمات السوقية القديمة،  لاستبدالديها، أو ربما تقرر 
ً
 .االستراتيجيةو ألجل الوصول إلى هذه النهاية فإن كثيرا

 لهذه االستراتيجية  على مستويين ، أي الدخول بخدمات سياحية  :(Diversification Strategy) التنويع استراتيجية .4
ً
يكون التطوير وفقا

 ما يكون خارجة عن نطاق الخدمات املألوفة
ً
. جديدة و التي عادة

ً
 إلى أسواق جديدة أيضا

على تطوير كل من املزيج والسوق املستهدف معا، ويتم ذلك إما عن طريق تكوين مزيج جديد وتقديمه إلى قطاع  االستراتيجيةوتقوم هذه    

ما يتم النمو في منظمات مع منظمات تقدم مزيجا مختلفا تخدم به قطاع مختلف من العمالء . وبصفة عامة كثيرا  باالندماججديد من العمالء ، أو 

 (.Kotler&Keller,2009,86التنويع ولو تم ذلك على نطاق ضيق ) استراتيجيةالخدمات بإتباع 

بزيادة عدد الفرع سواء الكاملة أو آلية و بالتملك أو  االستراتيجية( تسلك املنظمات السياحية هذه 207، 2010ويقول )الطائي و آخرون ، 

جريئة ألنها تتضمن تكاليف عالية في البناء أو اإليجار ويمكن تسمية هذه  استراتيجيةخرى و التوسع الجغرافي يعد باالندماج مع املنظمات األ 

 التحصين. باستراتيجية االستراتيجية

 الجانب التطبيقي
 
 
 وصف عجتمع البحث:: أوال

 مباشرا في نجاح البب
َ
حث وفشله، باعتباره املصدر األساس للحصول على البيانات عد تحديد مجتمع البحث من املحاور املهمة التي تسهم إسهاما

العينة الخاصة بالبحث، ويتمثل مجتمع البحث الحالي الفنادق خمسة وأربعة نجوم في مدينة أربيل. واختبر البحث فرضياته على مديرين الفنادق في 

 في )132املبحوثة وبلغ عددهم )
َ
. وتعود أسباب اختيار هذا24( مدريا

ً
 للدراسة للمسوغات اآلتية:  ( فندقا

َ
 امليدان مجاال

1.  
ً
 وخارجيا

ً
  .يوصف الفنادق خمسة و أربع نجوم في اإلقليم أحد أهم املرافق السياحية، والذي يشهد نموا متزايدا في السنوات األخيرة داخليا

 ن قبل الفنادق املبحوثة.الدور الذي تلعبه هذه الفنادق في تقديم الخدمات للسواح على الرغم من وجود منافسة شديدة م .2

 إمكانية اختبار فرضيات البحث في الفنادق بشكل جيد. .3

 الدور الذي تؤديه الفنادق في تطوير الخدمات واألفراد ذي قدرة ومعرفة. .4

كمرشد لها  اتيجيةاالستر زيادة شدة املنافسة بين الفنادق في القطاع نفسه نتيجة لزيادتها من الجانب الكمي والنوعي مما يتطلب تحديد توجهاتها  .5

 لتجديد و تطوير نشاطاتها وتحركاتها. 

 مالءمة متغيرات البحث مع طبيعة عمل مديرين في الفنادق من حيث تعاملها مع متغيرات البحث. .6

 
 
 وصف عينة البحث:: ثانيا

 وهي تمثل مجتمع البحث وبذلك، فإن العينة تمثل املجتمع بشكل كامل،24ـ) تمثلت عينة البحث ب
ً
وتمثل املستجيبين بعدد من مدراء الفنادق  ( فندقا

( استمارة وكانت صالحة 132( استمارة استبيان على مديرين الفنادق في مدينة أربيل. وتمت إعادة )144في مدينة أربيل، حيث قام الباحث بتوزيع )

 :( يوضح ذلك3(. والجدول رقم )%91.66للتحليل أي أن نسبة االستجابة بلغت )

 االستمارات املوزعة و املعادة عدد  :(3ادول )
 عدد استمارات عدد االستمارات اسم الفنادق ت

 النسبة% الصالحة املعادة املوزعة

 4.55 6 6 6 هةوليرى نيو دةولةتي  .1

 4.55 6 6 6 اربيل روتانا  .2

 4.55 6 6 6 فان رويال  .3

 swiss 6 6 6 4.55كراند   .4

 4.55 6 6 6 ديفان  .5

 4.55 6 6 6 خانزاد اربيل   .6

 4.55 6 6 6 سيبان  .7

 4.55 6 6 6 ديدمان  .8

 4.55 6 6 6 كريستال اربيل  .9
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 وصف الخصائ  الشخصية للمستجيبين:: ثالثا

لفقرة الخصائص الشخصية للمستجيبين من حيث الجنس، والعمر، واملؤهل العلمي، والتحصيل الدراس ي، وعدد سنوات نستعرض في هذه ا   

   (:4الخدمة اإلجمالية، وعدد سنوات الخدمة كعضو في مجالس الكليات، وكما في الجدول )

 وصف الخصائ  الشخصية للمستجيبين: (4ادول رقم )
 يناألفراد املستجيب توزيع العوامل

 املجموع أنثى ذكر الجنس

107 25 132 

81.06% 18.94% 100% 

 املجموع سنة فأكثر54 سنة54 – 45 سنة 44 – 35 سنة34 – 25 العمر

22 29 47 34 132 

16.67% 21.97% 35.61% 25.61% 100% 

 املجموع دراسات عليا بكالوريوس دبلوم ثانوي  املؤهل العلمي

7 30 86 9 132 

5.30% 22.73% 65.15% 6.82% 100% 

 املجموع مدير وحدة مدير قسم معاون مدير مدير درجة الوظيفي

24 12 48 48 132 

18.19% 9.09% 36.36% 36.36% 100% 

 املجموع سنة فأكثر  35 سنة  34-25 سنة 24-15 سنة 14-5 سنوات الخدمة

25 54 35 18 132 

18.94% 40.91% 25.52% 13.64% 100% 

وات الخدمة في املنصب سن

 الحالي

 املجموع سنوات فأكثر 10 سنة9-5 سنة  1-4

50 64 18 132 

37.88% 48.48% 13.64% 100% 

 املصدر: عن إعداد البامث                                 

( ، مما يشير الى ان معظم مدراء %18.94ي )( أما نسبة اإلناث ه%81.06( إلى نسبة الذكور في الفنادق املبحوثة هي )4يشير الجدول ) الجنس: .1

 .الفنادق بجميع أقسامها و ووحداتها هم من الذكور . مما يدل على عدم تشغيل االناث في شغل املناصب االدارية

 4.55 6 6 6 تانكرام  .10

 4.55 6 6 6 عينكاوة رويال باالس  .11

 4.55 6 6 6 ماسايا  .12

 3.79 5 5 6 جوار جرا  .13

 4.55 6 6 6 موناكو باالس  .14

 3.79 5 5 6 دارين بالزا  .15

 4.55 6 6 6 اربيلال غراند  .16

17.  Best in Erbil 6 5 5 3.79 

 3.79 5 5 6 الماسو  .18

 3.03 4 4 6 قصر شاهين  .19

 4.55 6 6 6 رودينا  .20

 3.03 4 4 6 كراند باالس   .21

22.  Seever 6 5 5 3.79 

 3.03 4 4 6 جواهير بالزا  .23

 3.79 5 5 6 كانيبو  .24

 100 132 132 144 املجموع
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سنة ( و  54-45عمرية )( توزيع املستجيبين على وفق سمة العمر ، اذ تبين ان اعلى نسبة من األفراد كانت من بين الفئة ال4: يوضح الجدول ) العمر  .2

 سنة( باملرتبة الثالثة بالنسبة ) 44-35فأكثر( ، ثم جاءت الفئة العمرية ) 54( للفئة العمرية )%25.76( ، وتلتها نسبة )%35.61 التي بلغت نسبتهم )

لبية املستجيبين في الفندق املبحوثة هم ( . مما يدل أن غا %16.67سنة( وبنسبة بلغت )  34-25( ، وجاءت باملرتبة االخيرة الفئة العمرية )21.97%

 الفئة العمرية الناضجة و التي زالت تمتلك القدرات الذهنية و الجسمانية املؤهلة للعمل وبمستويات عالية .

ن هم الذين ( ان توزيع املستجيبين حسب سمة املؤهل العلمي بأن غالبية األفراد املستجيبي4: يتبين من املعلومات في الجدول )املؤهل العلمي .3

( ،  %22.73(في حين كان نسبة الحاصلين على شهادة )دبلوم( )%65.15 يمتلكون مؤهالت اكاديمية ومن حملة شهادة )بكالوريوس( والتي بلغت )

 أن يكون ( . مما يدل على ان الذين يشغلون املناصب االدارية في الفنادق ل %5.30وجاءت باملرتبة األخيرة حاملي شهادة )ثانوي( اذ بلغت )
ً
يس شرطا

 من حاملي شهادات العليا .

( ان توزيع األفراد املستجيبين حسب درجة الوظيفي بأن غالبية األفراد املستجيبين هم من الذين 4يبين من املعلومات في الجدول )دراة الوظيفي:  .4

ناصب مدير وحدة ، في حين كان نسبة الحاصلين ( هم من م%36.36 ( ، تليها بنفس بالنسبة ) %36.36يشغلون مناصب مدير قسم والتي بلغت )

( يشغلون مناصب معاون مدير، مما يشير الى ان اكثرية مناصب االدارية العالية في الفنادق %9.09 ( ، وكذلك نسبة )%18.19 على مدير بلغت )

 املبحوثة هي من مدراء االقسام و مدراء الوحدات .

سنة( والتي  14-5ة الكبرى من األفراد املستجيبين لديهم خدمة إجمالية في العمل الوظيفي تقع بين )( أن النسب4يوضح الجدول )سنوات الخدعة :  .5

سنة( إذ بلغت  34-25( ، ثم جاءت األفراد الذين لهم خدمة )%40.91 سنة( حيث بلغت نسبة )  24-15( ، ثم تلتها فئات )%18.94 شكلت نسبتهم )

( . مما يدل على تراكم الخبرات الوظيفية %13.64 سنة فأكثر( تأتي باملرتبة األخيرة ، حيث بلغت ) 35خدمة )( ، وم ثم األفراد الذين لهم  26.52%)

 لدى أكثرية مدراء الفنادق . 

( من األفراد املستجيبين تراوحت مدة %48.48( الى ان نسبة )4: توضح املعلومات املستمدة من الجدول ) عدد سنوات الخدعة في املنصب الحالي .6

سنوات فأكثر( في  10( من بين األفراد املستجيبيبن ، وجاء فئة )%37.88 سنة( بنسبة ) 4-1سنة( ، وتلتها فئة )  9-5بقائهم في املناصب االدارية بين )

 في مناصبهم اإلدارية .يدل على أن أغلبية املدراء لديهم خبرات كافية و جيدة  ( كمدراء في املناصب االدارية ، مما%13.64 املرتبة االخيرة وبنسبة )

 : وصف وتشخي  عتغيرات البحث 
 
 رابعا

  اقع التواصل  أبعادوصف وتشخي  عتغيرات :  يستعرض هذا املبحث وصف متغيرات الدراسة عبر تحليل آراء االاتماعيالتسويق عبر عو

املئوية، والوسط الحسابي، واالنحراف املعياري، ونسبة  األفراد املستجيبين، وذلك باستخدام األساليب اإلحصائية مثل: التوزيع التكراري، و النسب

 االتفاق، ومعامل االختالف، وعلى النحو اآلتي :

املعيارية لإلجابات الخاصة  واالنحرافات( إلى التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية 5تشير إجابات املستجيبين في الجدول ) املنتج)الخدعة(: .1

لخاصة بوصف آراء املستجيبين تجاه وصف بعد املنتج )الخدمات( والتي تميل إلى االتفاق وبمستويات جيدة، إذ ( واX5  X1بمضمون العبارات)

( غير  %4.08( من األفراد املستجيبين متفقون على مضمون هذه العبارات مقابل نسبة ) %83.18 تشير النسب وبحسب املؤشر الكلي إلى أن )

 على اتفاق 0.898( وانحراف معياري )4.195(، وجاء ذلك بوسط حسابي )%84.80تفاق )متفقين مع هذا البعد، وبلغ نسبة اال
ً
(. وهذا يعطي مؤشرا

 لدى الفنادق املبحوثة وبمستويات جيدة. العينة على توافر بعد املنتج )الخدمات(

(، مما يدل على اعتماد 4.32سط حسابي بلغ )(، وبو % 86.51بالنسبة ) (X4)وكانت أعلى نسبة اتفاق على مستوى عبارات هذا البعد هي للمؤشر 

في حين أن أقل نسبة اتفاق على  للحصول على املعلومات عن نشاطات املنظمات املنافسة لها في السوق. االجتماعيإدارة فندق على مواقع التواصل 

الرؤية الحالية للفندق  انعكاس، والتي تنص على (4.01(، وبوسط حسابي بلغ ) %80.75والتي بلغت ) (X2)مستوى عبارات بعد الرؤية كان للعبارة 

 هذا الجانب. في تطوير باهتمامهللموقع الذي يطمح الوصول اليه، مما يؤشر ضرورة قيام الفنادق املبحوثة 

ضمون العبارات املعيارية لإلجابات الخاصة بم واالنحرافات( إلى التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية 5تشير معطيات الجدول )التسعير:  .2

(X10 - X6والخاصة بوصف آراء املستجيبين تجاه وصف بعد )  التسعير والتي تميل إلى االتفاق وبمستويات جيدة، إذ تشير النسب وبحسب

بارات ( غير متفقين مع مضمون ع%8.18( من األفراد املستجيبين متفقون على مضمون هذه العبارات مقابل نسبة ) %87.58املؤشر الكلي إلى أن )

(. وهذا يشير إلى أن الفنادق املبحوثة تميل إلى 0.95( وانحراف معياري )4.13(،  وجاء ذلك بوسط حسابي )% 82.4هذا البعد، وبلغ نسبة االتفاق )

 التركيز على بعد التسعير وبمستويات جيدة.

(، وهذا يشير قيام إدارة 4.32(، وبوسط حسابي )% 86.5)والتي بلغت (X10) وكانت أعلى نسبة اتفاق على مستوى عبارات هذا البعد هي للعبارة 

مناسبة ، في حين أن أقل نسبة اتفاق على  بأسعاربعض خدماتها على شكل حزم و  االجتماعيفندق بعرض بعض خدماتها عبر مواقع التواصل 

التي تشير تقوم إدارة فندقكم بالتواصل مع (، و 3.95(، وبوسط حسابي بلغ )% 79.0والتي بلغت )(X7) مستوى عبارات هذا البعد هي للمؤشر 

 الزبائن من خالل تقديم العروض والخصومات ملتلقي البريد االلكتروني .
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املعيارية لإلجابات الخاصة بمضمون العبارات  واالنحرافات( إلى التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية 5تشير معطيات الجدول ) التوزيع)املكان(: .3

(X14- X11وال ) خاصة بوصف آراء املستجيبين تجاه وصف بعد املكان والتي تميل إلى االتفاق وبمستويات جيدة ، إذ تشير النسب وبحسب املؤشر

( غير متفقين مع مضمون عبارات هذا % 5.87( من األفراد املستجيبين متفقون على مضمون هذه العبارات مقابل نسبة ) %76.5الكلي إلى أن )

(. وهذا يدلل على أن الفنادق املبحوثة تميل إلى 0.948( وانحراف معياري )4.00(، وجاء ذلك بوسط حسابي )% 80.15التفاق )البعد، وبلغ نسبة ا

 بعد املكان وبمستويات عالية.

 اعتمادي تشير (، والت4.12(، وبوسط حسابي بلغ )% 82.4والتي بلغت )(X11) وكانت أعلى نسبة اتفاق على مستوى عبارات هذا البعد  هي للعبارة 

. ولتأكيد أهمية هذه العبارة من وجهة نظر األفراد العينة فقد بلغ معامل  االجتماعيإدارة فندق على نظام الحجز االلكتروني عبر مواقع التواصل 

ا يؤكد األهمية اإليجابية للعبارة (، مم% 50( والتي تقل بكثير عن القيمة املعيارية لهذا املؤشر والبالغة )% 74.5ما قيمته ) (X11)االختالف للعبارة 

(، % 77.4والتي بلغت )(X13) املذكورة وعلى مستوى عبارات بعد املكان ، في حين أن أقل نسبة اتفاق على مستوى عبارات هذا البعد هي للمؤشر 

تماد موقع لها على شبكة الويب أو مواقع إدارة فندق قناة الوسيط االلكتروني لتسويق خدماتها باع اعتماد(، والتي تشير 3.87وبوسط حسابي بلغ )

 .االجتماعيالتواصل 
اقع التواصل التسويق عبر وصف عتغيرات : (5ادول)  االاتماعيعو

 
 املصدر: إعداد البامث على وفق نتائج التحليل اإلمصائي                             

-X19املعيارية لإلجابات الخاصة بمضمون العبارات ) واالنحرافاتوساط الحسابية ( إلى التوزيعات التكرارية واأل 5: تشير معطيات الجدول )الترويج .4

X15 والخاصة بوصف آراء املستجيبين تجاه وصف بعد الترويج والتي تميل إلى االتفاق وبمستويات جيدة، إذ تشير النسب وبحسب املؤشر الكلي )

( غير متفقين مع مضمون عبارات هذا البعد، % 6.08هذه العبارات مقابل نسبة ) ( من األفراد املستجيبين متفقون على مضمون % 84.12إلى أن )
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(. وهذا يدلل على أن الفنادق املبحوثة تميل إلى 91.70( وانحراف معياري )4.16(، وجاء ذلك بوسط حسابي )% 83.27وكانت نسبة االتفاق )

  .أمكانية اإلفادة من الترويج وبمستويات جيدة

(، التي يشير إلى 4.20( ، وبوسط حسابي بلغ )% 84.84والتي بلغت )(X18) اتفاق على مستوى عبارات هذا البعد  هي للمؤشرين وكانت أعلى نسبة 

لخدماتها، أما أقل نسبة اتفاق على مستوى عبارات هذا البعد   االجتماعيإدارة فندق االساليب الحديثة التي توفرها مواقع التواصل  استخدام

تأثير من  االجتماعي(، والتي تشير يحقق الترويج عبر مواقع التواصل 4.37( ، وبوسط حسابي بلغ )% 80.75والتي بلغت )(X15) فكانت للعبارة 

( % 0.0842ما قيمته ) (X15)وسائل االعالن التقليدي. ولتأكيد أهمية هذه العبارة من وجهة نظر األفراد العينة فقد بلغ معامل االختالف للعبارة 

(، مما يؤكد األهمية اإليجابية للعبارة املذكورة وعلى مستوى عبارات بعد الترويج % 50ل بكثير عن القيمة املعيارية لهذا املؤشر والبالغة )والتي تق

 للفنادق . 

ة لإلجابات الخاصة املعياري واالنحرافات( إلى التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية 5تشير إجابات املستجيبين في الجدول )األفراد)الناس(: .5

( والخاصة بوصف آراء املستجيبين تجاه وصف بعد األفراد )الناس( والتي تميل إلى االتفاق وبمستويات جيدة ، إذ X24-X20بمضمون العبارات )

غير متفقين %(5.5( من األفراد املستجيبين متفقون على مضمون هذه العبارات مقابل نسبة )% 87.16تشير النسب وبحسب املؤشر الكلي إلى أن )

(. وهذا يدلل على أن 80.59( وانحراف معياري )4.09(، وجاء ذلك بوسط حسابي )% 81.24مع مضمون عبارات هذا البعد، وكانت نسبة االتفاق )

 .الفنادق املبحوثة تميل إلى بعد األفراد )الناس( وبمستويات جيد
(، التي يشير الى 4.22(، وبوسط حسابي بلغ ) %83.78والتي بلغت )(X20) لمؤشر وكانت أعلى نسبة اتفاق على مستوى عبارات هذا البعد  هي ل

،في حين أن أقل نسبة اتفاق على  على جميع املعلومات التي يحتاجها الزبون  االجتماعيتحتوي صفحة إدارة فندق الخاصة عبر مواقع التواصل 

(، والتي تشير إلى يساعد استخدام مواقع 4.01(، وبوسط حسابي بلغ )% 79.69والتي بلغت )(X23) مستوى عبارات هذا البعد هي للمؤشر 

ولتأكيد أهمية هذه العبارة من وجهة نظر  الزبون في تحقيق رغبته في جمع املعلومات املختلفة عن الخدمات الفندقية ، االجتماعيالتواصل 

(، مما يؤكد % 50تي تقل بكثير عن القيمة املعيارية لهذا املؤشر والبالغة )( وال% 71.8املستجيبين فقد بلغ معامل االختالف لهذه العبارة ما قيمته )

 األهمية اإليجابية للعبارة املذكورة وعلى مستوى عبارات بعد األفراد )الناس(.
ارية لإلجابات الخاصة املعي واالنحرافات( إلى التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية 5تشير معطيات الجدول )التجهيزات املادية والبشرية :  .6

والتي تميل إلى االتفاق وبمستويات  ( والخاصة بوصف آراء املستجيبين تجاه وصف بعد التجهيزات املادية والبشريةX30-X25بمضمون العبارات )

، إذ تشير النسب وبحسب املؤشر الكلي إلى أن )
ً
بارات مقابل نسبة ( من األفراد املستجيبين متفقون على مضمون هذه الع% 90.78جيدة جدا

(. 82.71( وانحراف معياري )4.25(، وجاء ذلك بوسط حسابي )% 85( غير متفقين مع مضمون عبارات هذا البعد، وكانت نسبة االتفاق )% 5.17)

 .  وهذا يدلل على أن الفنادق املبحوثة تميل إلى اإلفادة من بعد التجهيزات املادية والبشرية
ً
 وبمستويات جيدة جدا

(، التي يشير الى 4.33(، وبوسط حسابي بلغ )% 86.66والتي بلغت )(X27) أعلى نسبة اتفاق على مستوى عبارات هذا البعد  هي للمؤشرين وكانت 

.في حين كان أقل نسبة اتفاق على  االجتماعيتوفر إدارة فندق االفراد والعاملين يساعدهم في تصميم إعالنات وحمالت فندقية عبر مواقع التواصل 

(، والتي تشير إلى تدعم إدارة الفندق استخدام 4.13(، وبوسط حسابي بلغ )% 82.72والتي بلغت )(X25) توى عبارات هذا البعد  فكانت للعبارة مس

العبارة ما في التسويق لخدماتها ، ولتأكيد أهمية هذه العبارة من وجهة نظر األفراد العينة فقد بلغ معامل االختالف لهذه  االجتماعيمواقع التواصل 

(، مما يؤكد األهمية اإليجابية للعبارة املذكورة وعلى مستوى % 50( والتي تقل بكثير عن القيمة املعيارية لهذا املؤشر والبالغة )% 74.3قيمته )

 عبارات بعد التجهيزات املادية والبشرية.  

املعيارية لإلجابات الخاصة  واالنحرافاتواألوساط الحسابية ( إلى التوزيعات التكرارية 5تشير معطيات الجدول) خصوصية وآعن املعلوعات: .7

( والخاصة بوصف آراء املستجيبين تجاه وصف بعد خصوصية وأمن املعلومات والتي تميل إلى االتفاق وبمستويات X35-X31بمضمون العبارات )

( % 4.28متفقون على مضمون هذه العبارات مقابل نسبة ) ( من األفراد املستجيبين %87.38جيدة، إذ تشير النسب وبحسب املؤشر الكلي إلى أن )

(. وهذا 80.99( وانحراف معياري )4.15(، وجاء ذلك بوسط حسابي )% 83.42غير متفقين مع مضمون عبارات هذا البعد، وكانت نسبة االتفاق )

 يدلل على أن الفنادق املبحوثة تميل إلى اإلفادة من خصوصية وأمن املعلومات جيدة. 

(، التي يشير الى تقوم 4.25(، وبوسط حسابي بلغ ) %85والتي بلغت )(X35) نت أعلى نسبة اتفاق على مستوى عبارات هذا البعد  هي للمؤشرين وكا

 في حين كان أقل نسبة اتفاق على مستوى عبارات هذا البعد  . االجتماعيإدارة فندق بأخذ موافقة الزبون في نشر معلوماته عبر مواقع التواصل 

(، والتي تشير إلى تحترم إدارة فندقكم رغبة الزبون عبر مواقع التواصل 4.10(، وبوسط حسابي بلغ )% 82.12والتي بلغت )(X32) فكانت للعبارة 

 من املحافظة على سرية الخدمات املقدمة له من قبل الفندق. االجتماعي
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 تطوير الخدعات: استراتيجياتوصف أبعاد 

املعيارية لإلجابات  واالنحرافات( إلى التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية 6تشير معطيات الجدول ) :السوق  تراقاخ استراتيجيةوصف بعد  .1

السوق والتي تميل إلى االتفاق وبمستويات عالية ،إذ  اختراق استراتيجية( والخاصة بوصف آراء املستجيبين تجاه بعد Y6 – Y1تجاه العبارات )

( غير متفقين مع %4.3( من املستجيبين متفقون على مضمون هذه العبارات مقابل نسبة )% 83.45ملؤشر الكلي إلى أن )تشير النسب وبحسب ا

(. مما يعطي داللة أولية 80.76( وانحراف معياري )4.24(، وجاء ذلك بوسط حسابي )% 84.44مضمون عبارات هذا البعد، وبلغ نسبة االتفاق )

 املبحوثة وبمستويات جيدة.السوق لدى الفنادق  اختراق ستراتيجيةاعلى توافر مؤشرات وصف بعد 

(، والتي تنص تهتم إدارة 4.53(، وبوسط حسابي بلغ )% 90.60والتي بلغت ) (Y4)وكانت أعلى نسبة اتفاق على مستوى عبارات هذا البعد هي للعبارة 

ئهم، ولتأكيد أهمية هذه العبارة من وجهة نظر املستجيبين لجأ الباحث فندقكم بتطوير خدماتها الحالية بصورة مستمرة لكسب والء الزبون ورضا

( والتي تقل % 46قيمته ) ( ماY4إلى استخدام كل من اختبار معامل االختالف للعينة الواحدة لتحقيق ذلك ، حيث بلغ معامل االختالف للعبارة )

السوق هي للعبارة  اختراق استراتيجيةن أن أقل نسبة اتفاق على مستوى عبارات بعد ( ،في حي% 50بكثير عن القيمة املعيارية لهذا املؤشر و البالغة )

(Y3) ( والتي تنص على أن تعمل إدارة فندقكم  على إجراء التطوير املستمر لخدماتها الحالية 4.05(، وبوسط حسابي بلغ ) 81.065والتي بلغت ،)

 من أجل البقاء في السوق .

تجاه  تلإليجابيااملعيارية  االنحرافات( إلى التوزيعات التكرارية و األوساط الحسابية و 6شير معطيات الجدول )ت تطوير السوق: استراتيجية .2

تطوير السوق، والتي تميل إلى االتفاق و بمستويات متوسطة ، إذ  استراتيجية( و الخاصة بوصف آراء املستجيبين تجاه بعد  Y7-Y10العبارات )

( غير متفقين مع % 8.72( من املستجيبين متفقون على مضمون هذه العبارات مقابل نسبة )% 86.75الكلي إلى أن ) تشير النسب و بحسب املؤشر

( . وهذا يمثل نتيجة أولية 94.65( وانحراف معياري )3.88( ، وجاء ذلك بوسط حسابي )% 77.7مضمون عبارات هذا البعد ، وبلغ نسبة االتفاق )

 تطوير السوق  لدى الفنادق املبحوثة وبمستويات عالية بحسب املؤشر الجزئي. تيجيةاستراعلى توافر مؤشرات بعد 

(، والتي تشير تسعى 4.09(، وبوسط حسابي بلغ )% 81.81والتي بلغت ) (Y7)فقد كانت أعلى نسبة اتفاق على مستوى عبارات هذا البعد هي للعبارة 

في حين أن أقل نسبة اتفاق على مستوى  ،االجتماعيق الجديدة باالعتماد على مواقع التواصل إدارة فندقكم باستمرار الى إيصال خدماتها الى املناط

(، والتي تنص على أن تقوم إدارة 3.67(، وبوسط حسابي بلغ )% 73.4والتي بلغت ) (Y10)تطوير السوق هي للعبارة  استراتيجيةعبارات بعد 

( والتي تقل بكثير عن القيمة املعيارية لهذا املؤشر % 78ن قيمة معامل االختالف بلغت )فندقكم حمالت ترويجية الكتساب زبائن جدد. في حين أ

 (،مما يؤكد معنوية إجابات املستجيبين تجاه العبارة املذكورة. % 50والبالغة )

املعيارية لإلجابات تجاه  واالنحرافات( إلى التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية 6تشير معطيات الجدول )تطوير املنتج )الخدعات(:  استراتيجية .3

تطوير الخدمات والتي تميل إلى االتفاق وبمستويات عالية ،إذ  استراتيجية( والخاصة بوصف آراء املستجيبين تجاه بعد Y17 – Y11العبارات )

( غير متفقين مع % 4.34ابل نسبة )( من املستجيبين متفقون على مضمون هذه العبارات مق% 84.31تشير النسب وبحسب املؤشر الكلي إلى أن )

(. وهذا يمثل نتيجة أولية على 74.5( وانحراف معياري )4.12(، وجاء ذلك بوسط حسابي )% 82.4مضمون عبارات هذا البعد، وبلغ نسبة االتفاق )

 تطوير الخدمات لدى الفنادق املبحوثة وبمستويات جيدة. استراتيجيةتوافر مؤشرات وصف بعد 

(، والتي تشير تقوم 4.33(، وبوسط حسابي بلغ ) %86.6والتي بلغت ) (Y15)بة اتفاق على مستوى عبارات هذا البعد هي للعبارة وكانت أعلى نس

إدارة فندقكم بتقديم خدمة جديدة لها مزايا تختلف عن الخدمات الحالية وعن خدمات الفنادق املنافسة ، في حين أن أقل نسبة اتفاق على 

(، والتي تنص تسعى إدارة فندقكم الى تقديم 3.79(، وبوسط حسابي بلغ )% 75.75والتي بلغت ) (Y11)اف فهي لعبارة مستوى عبارات األهد

 االستراتيجيةخدمات جديدة متطورة في األسواق الحالية تحظى برض ى املسفيد  لتقوية مركزها التنافس ي ، و تعمل إدارة الفنادق على تغيير هذه 

 ئية ذلك.كلما تطلبت الظروف البي

املعيارية لإلجابات تجاه  واالنحرافات( إلى التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية 6تشير معطيات الجدول )التنويع :  استراتيجيةوصف بعد  .4

إذ تشير النسب  التنويع والتي تميل إلى االتفاق وبمستويات عالية، استراتيجية( والخاصة بوصف آراء املستجيبين تجاه بعد Y24 – Y18العبارات )

( غير متفقين مع % 2.50( من األفراد املستجيبين متفقون على مضمون هذه العبارات مقابل نسبة ) %82.36وبحسب املؤشر الكلي إلى أن )

توافر  (. مما يؤشر وبشكل أولي84( وانحراف معياري )4.11(، وجاء ذلك بوسط حسابي )% 82.2مضمون عبارات هذا البعد، وبلغ نسبة االتفاق )

 وكانت أعلى نسبة اتفاق على مستوى عبارات هذا البعد هي للمؤشر  التنويع لدى الفنادق املبحوثة وبمستويات جيدة. استراتيجيةإلى مؤشرات بعد 

(Y22)( والتي تشير تعمل إدارة فندقكم على االستجابة لحاجات ورغبات الزبائن املتج55.1(، وبوسط حسابي بلغ )% 88والتي بلغت ،) ددة ، في حين

(، والتي تنص تحرص إدارة 3.90(، وبوسط حسابي بلغ )% 73.03والتي بلغت ) (Y20)أن أقل نسبة اتفاق على مستوى عبارات األهداف فهي لعبارة 

 إلى أسواق جديدة التي تفتقر ملثل هذه الخدمات . اوإيصالهخدمات جديدة  ابتكارفندقكم على 
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 الخدعات تيجياتاستراوصف أبعاد تطوير : (6ادول)

 
 املصدر: إعداد البامث على وفق نتائج التحليل اإلمصائي                 
 

 
 
 : اختبار عخطط البحث وفرضياتهخاعسا

 . تحليل عالقات االرتباط بين عتغيرات البحث1

  اقع التواصل  تطوير الخدعات: استراتيجياتو  االاتماعيتحليل العالقة بين التسويق عبر عو

 استراتيجياتاملحور تحليل العالقة بين املتغير املستقل املتمثلة بالتسويق عبر بمواقع التواصل االجتماع واملتغير املعتمد املتمثل ب يتضمن هذا

اط الرتببتطوير الخدمات على املستوى الكلي ، بهدف اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة والفرضيات الفرعية املنبثقة منها، إذ تم استخدام معامل ا

( باعتباره األداة اإلحصائية املناسبة للتعرف على العالقات بين متغيرات البحث ذات البيانات الوصفية، وسيتم التحقق Spearmanالبسيط بطريقة )

 (: 7من مدى صحة تلك الفرضية وذلك كما في الجدول رقم  )

اقع التواصل االاتماع و : (7ادول )  تطوير الخدعات على املستوى الكلي ستراتيجياتاععاعل االرتباط بين التسويق عبر عو
 املتغير املعتمد

 

 املتغير املستقل

 (.Sig) ةاالحتماليالقيمة  تطوير الخدمات استراتيجيات

 0.000 **0.818 التسويق عبر مواقع التواصل االجتماع

 

توى املؤشر الكلي لها إلى وجود عالقة معنوية وموجبة ( إلى تحليل العالقة بين متغيرات البحث وعلى مس7يشير النتائج في الجدول رقم)  

تطوير الخدمات، إذ بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما  استراتيجياتومتغير  االجتماعيوبمستويات عالية بين متغير التسويق عبر مواقع التواصل 

احث االستنتاج بأن هنالك مستويات معنوية عالية من التالزم بين (. وبناًء على هذه النتيجة يمكن للب0.05( وهي قيمة معنوية عند مستوى )**0.818)

 االجتماعيمواقع التواصل  متغيري البحث لدى الفنادق املبحوثة، مما يشير إلى أنه كلما زاد توجه الفنادق املبحوثة على استخدام أبعاد التسويق عبر

"توجد  طوير الخدمات. وبهذا تقبل الفرضية الرئيسة الثانية التي تنص على أنهت استراتيجياتأدى ذلك إلى تحسين تطبيق تلك الفنادق في عمليات 

 ."تطوير الخدمات مجتمعة استراتيجياتو  االجتماعيمواقع التواصل  عالقة ذات داللة معنوية بين التسويق عبر

 :تحليل عالقة االرتباط على عستوى أبعاد البحث 

 تطوير الخدعات: يجياتاستراتالعالقة بين بعد املنتج )الخدعة( و  .1

 N= 132                                             (Sig.≤ 0.05) معنوي عندما تكون القيمة االحتمالية* 
 املصدر: إعداد الباحث على وفق نتائج التحليل اإلحصائي
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تطوير الخدمات اذ بلغت قيمة معامل االرتباط  استراتيجيات( وجود عالقة معنوية موجبة بين بعد املنتج ومتغير املعتمد 8يظهر من الجدول رقم)

ج)الخدمات( كلما أدى ذلك إلى (، مما يشير إلى أنه كلما عملت الفنادق املبحوثة إلى تحسين بعد املنت0.05(وعند مستوى معنوية )**0.692بينهما )

تطوير وهذه النتائج تثبت الفرضية الفرعية االولى من الفرضية الثانية والتي تنص على وجود  استراتيجياتتحسين تطبيق تلك الفنادق في عمليات 

 تطوير الخدمة الفندقية. تواستراتيجياعالقة معنويات ذات داللة احصائية بين املنتج 

 تطوير الخدعات:  استراتيجياتتسعير و العالقة بين بعد ال .2

تطوير الخدمات اذ بلغت قيمة  استراتيجياتومتغير املعتمد  التسعير( إلى وجود عالقة معنوية موجبة بين بعد 8تشير معطيات الجدول رقم  )

ادق املبحوثة لتحسين بعد التسعير يسهم في (، إذ تفصح هذه النتيجة إلى أن توجه الفن0.05( وعند مستوى معنوية ) **0.637معامل االرتباط بينهما)

تطوير وهذه النتائج تثبيت الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الثانية والتي تنص على وجود عالقة معنويات ذات داللة  استراتيجياتتطبيق عملية 

 . احصائية بين بعد التسعير واستراتيجية تطوير الخدمة الفندقية

 تطوير الخدعات: استراتيجياتيع )املكان( و العالقة بين بعد التوز  .3

اذ بلغت قيمة  تطوير الخدمات استراتيجيات( إلى وجود عالقة معنوية موجبة بين بعد  التوزيع )املكان( ومتغير املعتمد 8يوضح الجدول رقم)

ادق املبحوثة إلى تحسين بعد التوزيع)املكان( كلما (، مما يشير إلى أنه كلما عملت الفن0.05( وعند مستوى معنوية )**0.816معامل االرتباط بينهما)

تطوير الخدمات لديهم وبمستويات عالية وهذه النتائج تثبيت الفرضية الثالثة من الفرضية الفرعية الثانية  استراتيجياتأدى ذلك إلى تطبيق عملية 

 جية تطوير الخدمة الفندقية.والتي تنص على وجود عالقة معنوية ذات داللة احصائية بين بعد التوزيع واستراتي

 تطوير الخدعات: استراتيجياتالعالقة بين بعد الترويج و  .4

، إذ بلغت قيمة معامل  تطوير الخدمات استراتيجياتومتغير املعتمد  الترويج( وجود عالقة معنوية موجبة بين بعد 8يظهر من الجدول رقم )

مما يشير إلى أنه كلما عملت الفنادق املبحوثة إلى تحسين بعد الترويج كلما أدى ذلك إلى  (،0.05( وعند مستوى معنوية )**0.737االرتباط بينهما )

تطوير الخدمات لديهم وبمستويات عالية وهذه النتائج تثبت الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الفرعية الثانية والتي  استراتيجياتتطبيق عملية 

 تطوير الخدمة الفندقية.  استراتيجياتحصائية بين بعد الترويج و تنص على وجود عالقة معنوية ذات داللة ا

 تطوير الخدعات: استراتيجياتالعالقة بين بعد األفراد)الناس( و  .5

، إذ بلغت قيمة  تطوير الخدمات استراتيجياتومتغير املعتمد  األفراد)الناس(( وجود عالقة معنوية موجبة بين بعد 8يظهر من الجدول رقم  )

(، مما يشير إلى أنه كلما عملت الفنادق املبحوثة إلى تحسين بعد األفراد)الناس( كلما 0.05( وعند مستوى معنوية )**0.755رتباط بينهما )معامل اال 

تطوير الخدمات لديهم وبمستويات عالية وهذه النتائج تثبت الفرضية الفرعية الخامسة من الفرضية  استراتيجياتأدى ذلك إلى تطبيق عملية 

 تطوير الخدمة الفندقية .  استراتيجياتعية الثانية والتي تنص على وجود عالقة معنوية ذات داللة احصائية بين بعد االفراد و الفر 

 تطوير الخدعات: استراتيجياتالعالقة بين بعد التجهيزات املالية و البشرية و  .6

، إذ  تطوير الخدمات استراتيجياتومتغير املعتمد  الية و البشريةالتجهيزات امل( وجود عالقة معنوية موجبة بين بعد 8يظهر من الجدول رقم )

(، مما يشير إلى أنه كلما عملت الفنادق املبحوثة إلى تحسين بعد التجهيزات 0.05( وعند مستوى معنوية )**0.682بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما )

تطوير الخدمات لديهم وبمستويات عالية وهذه النتائج تثبت الفرضية الفرعية  استراتيجياتاملالية والبشرية كلما أدى ذلك إلى تطبيق عملية 

تطوير  استراتيجياتالسادسة من الفرضية الثانية والتي تنص على وجود عالقة معنوية ذات داللة احصائية بين بعد التجهيزات املالية و البشرية و 

                                                                                                      الخدمة الفندقية . 

اقع التواصل  ععاعل االرتباط بين التسوق عبر: :(8ادول)  الخدعاتتطوير  استراتيجيات و االاتماعيعو
 املتغير املستقل

 املتغير املعتمد

 (.Sig) ةاالحتماليالقيمة  تطوير الخدمات استراتيجيات

 0.000 0.692** ة(املنتج )الخدم
 0.000 0.637** التسعير

 0.000 0.816** )املكان( التوزيع 
 0.000 0.737** الترويج

 0.000 0.755** األفراد )الناس(
 0.000 0.682** التجهيزات املادية و البشرية 
 0.000 0.743** الخصوصية و آمن املعلومات

 

 

    N= 132                                                      (Sig.≤ 0.05) معنوي عندما تكون القيمة االحتمالية* 
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 تطوير الخدعات: استراتيجيات العالقة بين بعد الخصوصية وآعن املعلوعات و .7

، إذ  تطوير الخدمات استراتيجياتومتغير املعتمد  الخصوصية وآمن املعلومات( وجود عالقة معنوية موجبة بين بعد 8يظهر من الجدول رقم  )

املبحوثة إلى تحسين بعد  (، مما يشير إلى أنه كلما عملت الفنادق0.05( وعند مستوى معنوية )**0.743بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما )

تطوير الخدمات لديهم وبمستويات عالية وبهذا النتاج تثبت الفرضية  استراتيجياتالخصوصية وآمن املعلومات كلما أدى ذلك إلى تطبيق عملية 

تطوير  استراتيجياتو  وماتالخصوصية وآمن املعلمن الفرضية الثانية  والتي تنص على وجود عالقة معنوية ذات داللة احصائية بين بعد  السابعة

 الفندقية.الخدمة 

 
 
 : تحليل التأثير بين عتغيرات البحثثالثا

و في املتغير املعتمد املتمثل في  االجتماعييستعرض هذا املحور تحليل تأثير املتغير املستقل املتمثلة التسويق عبر مواقع التواصل 

 ختبار الفرضية الرئيسة الرابعة و املنبثقة منها، على النحو اآلتي:، بهدف ايعلى املستوى الكل تطوير الخدمات استراتيجيات

اقع التواصل  .1   تطوير الخدعات على املستوى الكلي استراتيجياتفي  االاتماعيتأثير التسويق عبر عو

( في املتغير االجتماعيالتواصل  وجود تأثير معنوي للمتغير املستقل )التسويق عبر املواقع ( إلى9تشير نتائج التحليل املوضحة في الجدول رقم )

( وهي 0.000املحسوبة ) (P-Value)تطوير الخدمات( وعلى مستوى املؤشر الكلي، إذ بلغت قيمة مستوى املعنوية  استراتيجياتاملستجيب أو املعتمد )

( كانت أكبر من قيمتها 263.554وبة والبالغة )املحس (F)أقل بكثير من قيمة مستوى املعنوية االفتراض ي والذي اعتمدته الدراسة، ويدعم ذلك أن قيمة 

 إلى هذه النتيجة يمكن االستنتاج 0.05( مما يشير إلى معنوية التأثير وعند مستوى )130.1وبدرجات حرية ) (3.914الجدولية والبالغة )
ً
(. واستنادا

تطوير الخدمات والذي يشير إلى أن اعتماد الفنادق  استراتيجياتفي متغير  االجتماعيبوجود العالقة التأثيرية ملتغير التسويق عبر املواقع التواصل 

 (B0)تطوير الخدمات لديهم، وإن قيمة الثابت  استراتيجياتيؤثر في تطبيق مستويات عالية من  االجتماعياملبحوثة على التسويق عبر املواقع التواصل 

 1.816والبالغة )
ً
( وذلك عندما تكون قيمة التسويق عبر املواقع 1.816خالل أبعادها وبمقدارها )تطوير الخدمات من  استراتيجيات( أن هناك ظهورا

تطوير الخدمات تستمد خصائصها  استراتيجياتومن خالل أبعادها مساوية للصفر. وعليه يمكن تفسير هذه النتيجة بأن  االجتماعيالتواصل 

( 0.684فقد بلغت ) (B1)تستخدمها الفنادق املبحوثة، و أما قيمة امليل الحدي التي  االجتماعيوبمستويات عالية من التسويق عبر املواقع التواصل 

 مقداره واحد في متغير التسويق عبر املواقع التواصل 
ً
تطوير الخدمات،  استراتيجيات( في 0.684يؤدي إلى تغير مقداره ) االجتماعيوهي داللة على أن تغيرا

 استراتيجياتفي املتغير املعتمد  االجتماعيالعالقة التأثيرية للمتغير املستقل التسويق في املواقع التواصل وهو تغير كبير يمكن االستناد عليه في تفسير 

تطوير الخدمات يعود  استراتيجيات( من التغير الذي يحدث في %67( والتي تشير إلى أن ما نسبته )0.670فقد بلغت ) (R2)تطوير الخدمات، أما قيمة 

(، كما تشير هذه %67، أي أن القيمة التفسيرية للمتغير املستقل فيما يحدث للمتغير املستجيب بلغت ) االجتماعيقع التواصل إلى التسويق عبر املوا

 ( تعود لعوامل تأثيرية أخرى غير مضمنة في األنموذج االفتراض ي الذي أعتمد في الدراسة الحالية%33النتيجة إلى أن النسبة التأثيرية املتبقية والبالغة )

 في تطوير االجتماعيوجد تأثير معنوي ألبعاد دور التسويق عبر مواقع التواصل وهذه النتائج تثبت الفرضية الرئيسية الثالثة والتي تنص على 

  استراتيجيات
ً
  . الخدمات مجتمعة

اقع التواصل : (9ادول)  لكليتطوير الخدعات على املستوى ا استراتيجياتفي  االاتماعيتأثير التسويق عبر املو
 املتغير املعتمد                  

 

 املتغير املستقل

 تطوير الخدمات استراتيجيات

 B0  Β1 F R2-الثابت

 1.816 االجتماعيالتسويق عبر املواقع التواصل 
t(12.794) 

Sig.(0.000)** 

0.549 
t(16.234) 

Sig.(0.000)** 

263.554 
Sig.(0.000)** 

67% 

 

 

 ى عستوى املتغيرات الفرعية للدراسة تحليل عالقة التأثير عل .2

واملتمثلة في )املنتج)الخدمة(،  االجتماعيمواقع التواصل التسويق عبر تتفرع عن الفرضية الرئيسة الربعة وتم تحليل التأثير لكل بعد من أبعاد 

تطوير الخدمات  استراتيجيةخصوصية وآمن املعلومات( في والتسعير، والتوزيع)املكان( الترويج ، واألفراد)الناس(، والتجهيزات املادية و البشرية ، وال

:  استراتيجيات في تطوير االجتماعيوعلى النحو اآلتي  يوجد تأثير معنوي ألبعاد دور التسويق عبر مواقع التواصل 
ً
 الخدمات مجتمعة

 

                   F (1, 130) = 3.914       N=132 (Sig.≤ 0.05) ** معنوية عالية عندما تكون القيمة االحتمالية

 املصدر: إعداد الباحث على وفق نتائج التحليل االحصائي   
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  تطوير الخدعات: استراتيجياتتحليل بعد املنتج)الخدعة( في 

 املنتج )الخدمة( في 10ي الجدول رقم  )تشير نتائج التحليل املوضحة ف
ً
( Fتطوير الخدمات ، ويدعمه قيمة ) استراتيجيات( إلى وجود تأثيرا معنويا

( من التباين الحاصل في %47.9 ( ما نسبته )Radj(، وقد فسر معامل التحديد )0.05( وهي قيمة معنوية عند مستوى معنوي )19.307املحسوبة )

( وهي تشير إلى أن 0.417( قد بلغت )1( فتعود إلى متغيرات أخرى، كما أن قيمة )%52.1ت ، أما النسبة املتبقية والبالغة )تطوير الخدما استراتيجيات

( املحسوبة t(، ويستدل من قيمة )2.341تطوير الخدمات بمقدار ) استراتيجياتالتغير الحاصل في املنتج )الخدمة( بوحدة واحدة يؤدي إلى تغير في 

( حتى لو 2.341تطوير الخدمات بمقدار ) استراتيجيات( إلى وجود C(، وتشير قيمة الثابت )0.05أنها قيمة معنوية عند مستوى معنوي )( ب10.923)

،
ً
عاد هذه النتائج تثبت الفرضية الفرعية االولى من الفرضية الرئيسية الثالثة والتي تنص على وجد تأثير معنوي ألب و كانت قيمة املنتج )الخدمة( صفرا

 يوجد تأثير معنوي بين بعد املنتج )الخدمة( و  استراتيجيات في تطوير االجتماعيدور التسويق عبر مواقع التواصل 
ً
 استراتيجياتالخدمات مجتمعة

 وتطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة.

  تطوير الخدعات: استراتيجياتفي  تحليل بعد التسعير 

 التسعير في 10)  نتائج التحليل املوضحة في الجدول رقم 
ً
 معنويا

ً
( املحسوبة Fتطوير الخدمات ، ويدعمها قيمة ) استراتيجيات( إلى وجود تأثيرا

 استراتيجيات( من التباين الحاصل في % 40.6( ما نسبته )Radj(، وقد فسر معامل التحديد )0.05( وهي قيمة معنوية عند مستوى معنوي )88.964)

( وهي تشير إلى أن التغير 0.361( قد بلغت )1( فتعود إلى متغيرات أخرى، كما أن قيمة )% 59.4تبقية والبالغة )تطوير الخدمات ، أما النسبة امل

( تظهر بأنها 9.432( املحسوبة )t(، وعبر متابعة قيمة )2.601تطوير الخدمات بمقدار ) استراتيجياتالحاصل في التسعير بوحدة واحدة يؤدي إلى تغير في 

، 2.601( وجود لرشاقة االستراتيجية بمقدار )C(، وتشير قيمة الثابت )0.05د مستوى معنوي )قيمة معنوية عن
ً
( حتى لو كانت قيمة التسعير صفرا

وتطوير  استراتيجياتوهذه النتائج تثبت الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسية الثالثة والتي تنص على وجد تأثير معنوي بين بعد التسعير و 

 مات في الفنادق املبحوثةالخد

  الخدعات: استراتيجياتتحليل بعد التوزيع )املكان( في تطوير 

 للتوزيع )املكان( في 10تشير نتائج التحليل املوضحة في الجدول رقم  ) 
ً
 (Fتطوير الخدمات ، ويدعمها قيمة ) استراتيجيات( إلى وجود تأثيرا معنويا

تطوير الخدمات  استراتيجياتفي .(، وهي تشير إلى وجود تأثير معنوي لتوزيع )املكان(0.05مستوى معنوي ) ( وهي قيمة معنوية عند258.492املحسوبة )

تطوير الخدمات ، وبذلك يمثل أكبر تأثير  استراتيجيات( من التباين الحاصل في %66.5( البالغة ما نسبته )Radj، وهذا يفسر قيمة معامل التحديد )

( فقد بلغ 1( فتعود إلى متغيرات أخرى، أما قيمة معامل)%33.5أما النسبة املتبقية والبالغة ) تطوير الخدمات، ياتاستراتيجمقارنة بقية أبعاد 

 بمقدار وحدة واحدة في التوزيع )املكان( سوف يؤدي إلى تغير في 0.441)
ً
(، ويستدل 2.323تطوير الخدمات بمقدار ) استراتيجيات( وهي تشير إلى أن تغيرا

تطوير الخدمات بمقدار  استراتيجياتوجود ( C(، وتشير قيمة الثابت )0.05( بأنها قيمة معنوية عند مستوى معنوي )16.078( املحسوبة )tمن قيمة )

 ، وهذه النتائج تثبت الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسية الثالثة والتي تنص 2.323)
ً
وجد  على( حتى إذا كانت قيمة التوزيع )املكان( صفرا

 وتطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة استراتيجياتتأثير معنوي بين بعد املكان و 

  الخدعات: استراتيجياتتحليل بعد الترويج في تطوير 

 للتـرويج فـي 10تشـير نتـائج التحليـل املوضـحة فـي الجـدول رقـم  )
ً
 معنويـا

ً
ملحســوبة (اFتطـوير الخـدمات ، ويـدعمها قيمـة ) اسـتراتيجيات( إلـى وجـود تـأثيرا

تطــوير الخــدمات ، وهــذا يفســر  اســتراتيجيات(، وهــي تشــير إلــى وجــود تــأثير معنــوي للتــرويج فــي 0.05( وهــي قيمــة معنويــة عنــد مســتوى معنــوي )154.806)

نــة بقــيم ابعــاد تطــوير الخــدمات ، وهــي أكبــر قيمــة مقار  اســتراتيجيات( مــن التبــاين الحاصــل فــي % 54.4( البالغــة مــا نســبته )Radjقيمــة معامــل التحديــد )

 بمقـدار وحـدة 0.411( فقـد بلـغ )1( فتعود إلـى متغيـرات أخـرى، أمـا قيمـة معامـل)% 45.6االخرى، أما النسبة املتبقية والبالغة )
ً
( وهـي تشـير إلـى أن تغيـرا

( بأنها قيمـة معنويـة 16.078حسوبة )( املt(، ويستدل من قيمة )2.380تطوير الخدمات بمقدار ) استراتيجياتواحدة في الترويج سوف يؤدي إلى تغير في 

 ، وهـذه 2.380تطـوير الخـدمات بمقـدار ) اسـتراتيجيات( وجـود C(، وتشـير قيمـة الثابـت )0.05عند مسـتوى معنـوي )
ً
( حتـى إذا كانـت قيمـة التـرويج صـفرا

وتطوير الخدمات  استراتيجياتوي بين بعد الترويج و النتائج تثبت الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسية الثالثة والتي تنص على وجد تأثير معن

 في الفنادق املبحوثة

  الخدعات: استراتيجياتتحليل بعد األفراد )الناس( في تطوير 

( Fتطوير الخدمات ، بداللة قيمة ) استراتيجيات( إلى وجود تأثيرا معنويا لألفراد )الناس( 10شير نتائج التحليل املوضحة في الجدول رقم  )ت 

( من التباين الحاصل % 57( ما قيمته )Radj(، وقد بلغت قيمة معامل التحديد )0.05( وهي قيمة معنوية عند مستوى معنوي )172.534حسوبة )امل

شير ( والذي ي0.495( قد بلغت )1( تعود إلى متغيرات أخرى، وكانت قيمة معامل)% 43تطوير الخدمات ،والنسبة املتبقية والبالغة ) استراتيجياتفي 

 بمقدار وحدة واحدة في األفراد)الناس( سوف يؤدي إلى تغير في 
ً
( t(،ويستدل من قيمة )2.065تطوير الخدمات بمقدار ) استراتيجياتإلى أن تغيرا
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مات بمقدار تطوير الخد ستراتيجيات( وجود ال C(، كما تشير قيمة الثابت )0.05( بأنها قيمة معنوية عند مستوى معنوي )13.135املحسوبة البالغة )

، وهذه النتائج تثبت الفرضية الفرعية الخامسة من الفرضية الرئيسية الثالثة والتي تنص على وجد 2.065)
ً
تأثير ( حتى إذا كانت األفراد)الناس( صفرا

  وتطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة استراتيجياتمعنوي بين بعد الفراد )الناس( و 
  الخدعات: استراتيجياتالبشرية في تطوير تحليل بعد التجهيزات املادية و 

 للتجهيزات املادية والبشرية في 10تشير نتائج التحليل املوضحة في الجدول رقم  )
ً
تطوير الخدمات ، ويدعمها  استراتيجيات( إلى وجود تأثيرا معنويا

وجود تأثير معنوي للتجهيزات املادية والبشرية (، وهي تشير إلى 0.05( وهي قيمة معنوية عند مستوى معنوي )112.767( املحسوبة )Fقيمة )

تطوير  استراتيجيات( من التباين الحاصل في % 46.5( البالغة ما نسبته )Radjتطوير الخدمات ، وهذا يفسر قيمة معامل التحديد ) استراتيجيات

 بمقدار 0.412( فقد بلغ )1عامل)( فتعود إلى متغيرات أخرى، أما قيمة م %5..53الخدمات ، أما النسبة املتبقية والبالغة )
ً
( وهي تشير إلى أن تغيرا

( 10.619( املحسوبة )t(، ويستدل من قيمة )2.342تطوير الخدمات ) استراتيجياتوحدة واحدة في التجهيزات املادية والبشرية سوف يؤدي إلى تغير 

( حتى إذا كانت قيمة 2.342تطوير الخدمات بمقدار ) ستراتيجياتا( وجود C(، وتشير قيمة الثابت )0.05بأنها قيمة معنوية عند مستوى معنوي )

، وهذه النتائج تثبت الفرضية الفرعية السادسة من الفرضية الرئيسية الثالثة والتي تنص على وجد تأث
ً
ير معنوي بين التجهيزات املادية والبشرية صفرا

 ي الفنادق املبحوثةوتطوير الخدمات ف استراتيجياتبعد التجهيزات املادية والبشرية و 
 الخدعات: استراتيجياتوآعن املعلوعات في تطوير  تحليل بعد الخصوصية 

 للخصوصية وآمن املعلومات  في 10تشير نتائج التحليل املوضحة في الجدول رقم  )
ً
تطوير الخدمات ، ويدعمها  استراتيجيات( إلى وجود تأثيرا معنويا

(، وهي تشير إلى وجود تأثير معنوي للخصوصية وآمن املعلومات في 0.05عنوية عند مستوى معنوي )( وهي قيمة م159.860املحسوبة ) (Fقيمة )

تطوير  استراتيجيات( من التباين الحاصل في % 55.2( البالغة ما نسبته )Radjتطوير الخدمات ، وهذا يفسر قيمة معامل التحديد ) استراتيجيات

 بمقدار 0.479( فقد بلغ )1( فتعود إلى متغيرات أخرى، أما قيمة معامل)% 44.8الخدمات ، أما النسبة املتبقية والبالغة )
ً
( وهي تشير إلى أن تغيرا

( 12.644( املحسوبة )t(، ويستدل من قيمة )2.101تطوير الخدمات ) استراتيجياتوحدة واحدة في الخصوصية وآمن املعلومات سوف يؤدي إلى تغير 

( حتى إذا كانت قيمة 2.101تطوير الخدمات بمقدار ) استراتيجيات( وجود C(، وتشير قيمة الثابت )0.05وي )بأنها قيمة معنوية عند مستوى معن

، وهذه النتائج تثبت الفرضية الفرعية السابعة من الفرضية الرئيسية الثالثة والتي تنص على وجد تأثير 
ً
معنوي بين الخصوصية وآمن املعلومات صفرا

  وتطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة استراتيجياتمات و بعد الخصوصية وآمن املعلو 

اقع التواصل  تأثير أبعاد التسويق عبر: (10ادول)  تطوير الخدعات استراتيجياتفي  االاتماعيعو

 املتغير املعتمد 

 املتغير املستقل  

 تطوير الخدمات استراتيجيات

 C 1 R2  F-الثابت

التسويق عبر مواقع 

  االجتماعيتواصل 

 2.341 املنتج )الخدمة(

t= 14.385 

Sig.=0.000 

0.417 

t= 10.923 

Sig.=0.000 

%47.9 119.307 

Sig.=0.000 

 2.601 التسعير

T(16.167) 

Sig.=0.000 

0.361 

T(9.432) 

Sig.=0.000 

40.6% 88.964 

Sig.=0.000 

 2.323 التوزيع )املكان(

T(20.681) 

Sig.=0.000 

0.441 

T(16.078) 

Sig.=0.000 

%66.5 258.492 

Sig.=0.000 

 2.380 الترويج

T(16.989) 

Sig.=0.000 

0.411 

T(12.442) 

Sig.=0.000 

%54.4 154.806 

Sig.=0.000 

 2.065 األفراد )الناس(

T(13.198) 

Sig.=0.000 

0.495 

T(13.135) 

Sig.=0.000 

%57 172.534 

Sig.=0.000 

التجهيزات املادية 

 والبشرية

2.342 

T(14.006) 

Sig.=0.000 

0.412 

T(10.619) 

Sig.=0.000 

%46.5 112.767 

Sig.=0.000 

الخصوصية وآمن 

 املعلومات

2.101 

T(13.159) 

Sig.=0.000 

0.479 

T(12.644) 

Sig.=0.000 

%55.2 159.860 

Sig.=0.000 

 
 

 

 

 F (1, 96) = 3.940         N= 132                 (Sig.≤ 0.05) معنوي عندما تكون القيمة االحتمالية **

 املصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على وفق النتائج التحليلية
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 : اختبار فرضية التباينرابعا

، لكونه (One Way ANOVA)ن تم اللجوء إلى استخدام معامل التباين األحادي الختبار الفرضية الرئيسة الرابعة واملسماة بفرضية التباي

( ، 0.05ة )األداة اإلحصائية املناسبة، للتعرف على الفروق بين متغيرات البحث وأبعاده، حيث يتم قبول قيمة الخطأ اإلحصائي ملعنوية التباين لغاي

 وكما يأتي:

 على املستوى الكلي: االختبار 

تطوير املنتج )الخدمات(  استراتيجيات ( إلى تحليل التباين األحادي واملتصل بمدى وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتغير11) يشير الجدول 

وبحسب آراء األفراد عينة الدراسة. وقد دلت نتائج هذا االختبار على وجود فروق معنوية  االجتماعييمكن أن تعزى ملتغير التسويق عبر مواقع التواصل 

وبحسب آراء  االجتماعيتطوير املنتج )الخدمات( وأن هذه الفروق تعزى إلى التسويق عبر املواقع تواصل  استراتيجياتداللة إحصائية في متغير ذات 

اين في عملية (. ومعنى ذلك أن الفنادق املدروسة تتب0.000( وهي دالة  قيمته )23.579املحسوبة ) (F)األفراد عينة الدراسة. وبلغت قيمة معامل التباين 

 لتباين تركيزها على التسويق عبر املواقع تواصل  استراتيجيات
ً
 في أثناء أدائها ألنشطتها املختلفة في بيئتها. االجتماعيتطوير املنتج )الخدمات( تبعا

 عؤشر التباين األمادي على عستوى عتغيرات البحث: (11) ادول 
 املحسوبة P-Valueقيمة  املحسوبة Fقيمة  درجات الحرية بعاتمتوسط املر  مجموع املربعات مصدر التباين املتغير

التسويق عبر مواقع 

 االجتماعيتواصل 

 0.000 23.579 109 0.530 57.731 بين املجموعات

 22 0.022 0.494 داخل املجموعات

 131 - 58.225 املجموع

                   N = 132        F(44,53) = 1.604ائياملصدر: إعداد البامث على وفق نتائج نتائج التحليل االمص       

 على نتائج التباين السابقة فإنه يمكن قبول الفرضية الرئيسة الرابعة والتي تنص على أنه "تتباين الفنادق املبحوثة في إسترت
ً
يجيات وتأسيسا

 لتباين مستويات تركيزها على أبعاد التسويق عبر مواقع ا
ً
 ".االجتماعيلتواصل تطوير الخدمات تبعا

 واملقترمات االستنتااات
 
 
 االستنتااات: أوال

 نستعرض في هذا املبحث أهم االستنتاجات التي توصل إليها البحث وعلى صعيد الجانب النظري والجانب امليداني وكما يلي:    

لى عدم تكليف االناث في شغل املناصب األدارية، وقد بأن الغالبية العظمى من مديرين الفنادق املبحوثة هم من الذكور وهذا يدل عنتائج  بينت .1

 للعمل في القطاع الخاص من جهة أو تردد الفنادق.  اإلناثيعزي ذلك إلى عزوف 

كثر اوضحت النتائج بأن أعمار غالبية مديرين الفنادق من الفئة العمرية الناضجة مما يجعلهم أكثر قدرة للعمل بمؤهالت ومستويات عالية واأل .2

 استيعا
ً
 لآليات التجديد والتطوير. با

 للحصول على املعلومات عن نشاطات املنظمات املنافسة لها في السوق . االجتماعيإدارة الفنادق على مواقع التواصل  اعتمادتشير النتائج إلى  .3

ديم العروض والخصومات لخدماتها ظهرت النتائج إلى سعى إدارة الفنادق لتحسين وضعها التنافس ي لخدماتها و التواصل مع الزبائن من خالل تق .4

 .االجتماعيملتلقي البريد االلكتروني و مواقع التواصل 

ى شبكة تدل النتائج على أنه تعتمد إدارة الفنادق على نظام الحجز االلكتروني و قناة الوسيط االلكتروني لتسويق خدماتها باعتماد موقع لها عل .5

 لخدماتها. االجتماعيالويب أو مواقع التواصل 

مواقع  لخدماتها لتسويق خدماتها و الترويج عبر االجتماعيإدارة الفنادق االساليب الحديثة التي توفرها مواقع التواصل  استخدامالنتائج إلى  يشير .6

 اإللكترونية تحقق أكثر تأثير من وسائل االعالن التقليدي .

بالنسبة لخدماتها  االجتماعيالتي يحتاجها الزبون عبر مواقع التواصل  كشفت النتائج إلى أن صفحة إدارة الفنادق تحتوي على جميع املعلومات .7

 املتوفرة و املقدمة والتي يساعدها في تحقيق رغبته.

و ابتكار  االجتماعييشير النتائج توفر لدى إدارة الفنادق االفراد والعاملين يساعدهم في تصميم إعالنات وحمالت فندقية عبر مواقع التواصل  .8

 وإيصالها الى أسواق جديدة  التي تفتقر ملثل هذه الخدمات. خدمات جديدة

 
 
 : املقترماتثانيا

من قدراتهم  لالستفادةتقترح الدراسة بتكليف اإلناث لشغل املناصب االدارية ، وذلك من خالل أتباع ساعات العمل املرنة أو الساعات املضغوطة  .1

 كافة. اإلداريةفي املجاالت 
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 مع الفئات العمرية الناضجة الكتساب الخبرات االدارية ال على الفنادق إشراك الفئات .2
ً
تأهيلهم لتحمل  الشبابية في شغل مناصب االدارة مناصفتا

 املسؤوليات اإلدارية في املستقبل .

بالعمل فيما بينهم قيام إدارة الفنادق إتاحة و توفير آلية مناسبة تتيح لجميع العاملين القيام بعمليات تبادل البيانات و املعلومات الخاصة  .3

  لتطوير ورفع الكفاءة  العمل على مستوى العام للفندق . قوالتنسي
ً
 و تفاعال

ً
 و التبادل الخبرات اإلدارية بين االقسام و الوحدات األكثر نشاطا

املواقع اإللكترونية لدى نقاط القوة التي تملكها الفنادق في أعمالها والحصول على املعلومات عن طريق  واستغالل استثمارتقترح الدراسة  .4

 الفنادق املنافسة من حيث نقاط القوة والضعف ودرستها من أجل مجابهتها و منافستها.

عن  تقترح الدراسة أن تقوم إدارة الفنادق بدارسة السوق املستهدف وتحديده من أجل توجيه املعلومات املتعلقة باملزيج التسويق الذي يقدمها .5

 . التي تناسب تلك األسواق لتحسين وضعها التنافس يطريق املواقع اإللكتروني و 

مالئها عن طريق املواقع اإللكترونية وذلك من خالل تقديم العروض الجذابة وحديثة املتعلقة بمزيج عو  زبائنهاعلى الفنادق االتصال املباشر مع  .6

 خدماتها .

 في اال  .7
ً
االستخدام لكافة شرائح على املواقع التواصل و املواقع  ألجلستعمال يجب على إدارة الفنادق عمل نظام الحجز االلكتروني أكثر سهوال

 اإللكترونية .

 من الضروري إلدارة الفنادق إنشاء مواقع لها في جميع املواقع اإللكترونية و أكثرهم  .8
ً
 و  استعماال

ً
أحدث التقنيات و  استخدامو  استخداما
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Abstract:        The research aims to study the role of social networking sites for hotel managers, five and four 

stars in the development of tourism services strategies. The researcher presented the literature related to these 
subjects. The research problem was identified by asking several questions focused on the nature of the 

relationship and the effect between the independent variable and the dependent variable. The research sample 

was determined by a number of managers of five and four star hotels in the city of Arbil. (144) were 
distributed to (24) hotels on the responding individuals and 132 forms were obtained, all of which are valid for 

analysis. The SPSS program was used to study the supposed relationships in the research model. The research 

reached a number of conclusions, The correlation between the existence of positive and high moral relations 
between the role of social networking sites and the development of services strategies at the macro and micro 

level, which confirms the benefit of hotels explored by determining the role of social networking sites and its 

contribution to the development of service strategies. As for the research proposals, the researcher suggested 

the need for a new vision for hotel management to create realistic ideas for implementation and interest in 
modern technological means, learning and us, Assigning females to the administrative positions through the 

followers of flexible working hours or compressed hours to take advantage of their abilities in all 

administrative areas and that the management of hotels to study the target market and determine the needs of 
services through the websites and marketing mix of services that fit those markets to improve their 

competitive position. 

Keywords: social networking sites; development of service strategies. 
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 امللخ :
زائر، عبر مختلف مراحل الصناعة النفطية. تهدف الدراسة إلى إبراز أثر التطور القانوني على الشراكة األجنبية في قطاع محروقات الج

والخاصة بنشاطات الصناعة النفطية املنبع النقل واملصب )كمؤشر العقود املبرمة، مؤشر املسح  االقتصاديةهذه الدراسة أهم املؤشرات  استخدمت

إحصائيات هذه الدراسة  استندتكما  .2017لى إ 1986ة من نتاج املنتجات املكررة( وهذا من خالل الفترة املمتدإ، مؤشر اآلبار املكتشفة، مؤشر زلزاليال

 .BPم على تقارير إحصائية للمؤسسة الوطنية سوناطراك وتقارير إحصائية للشركة البريطانية بريتش بتروليو 

 86/14وني من القانون توصلت الدراسة إلى أن فتح الشراكة األجنبية على مختلف نشاطات الصناعة النفطية الجزائرية وفق تطور املنظور القان

، ساهمت بشدة في زيادة وتطوير كل من مؤشر استعمال التكنولوجيا، مؤشر اآلبار املكتشفة للحقول النفطية والحقول الغازية ومن ثم 13/01لى القانون إ

  .في مؤشر إنتاج املحروقات ومؤشر إنتاج املنتجات املكررة ارتفاع 

 .سوناطراك ؛مراحل صناعة نفطية ؛شراكة أجنبية ؛قانون املحروقات : يةالكلمات املفتام

L71, K32, Q40 : JEL    تصنيف 

 

 قدعة:امل
. تدعى املصبومرحلة  املنبع العمليات الصناعية وفق مرحلتين أساسيتين مرحلة من خالل مجموعة من النشاطات أو تستغل الثروة النفطية

 تتميز هذه األخ
ْ
حيث تتطلب رؤوس أموال معتبرة، تكنولوجيا ب ومتكاملة، معقدة ومركبةصناعة جد بأنها يرة هذه النشاطات بالصناعة النفطية؛ إذ

للثروة ال تمتلكها الدول املنتجة واملالكة و  العاملية الشركات ةسيطر  تحت هي التي العوامل من وغيرها ،دقيقة ودراسات عالية، مهرات وخبرات فنية

 .1969 والجزائر عضو في هذه املنظمة منذ سنة 0PEC .2كدول أعضاء منظمة األوبك ،1النفطية

                                                             
1 Nadine Bret-Rouzaut et Jean-Pierre Fevennec, 2011, Recherche et Production du Pétrole et du Gaz , Editions 

TECHNIP, 2eme Edition, pp7-8 , Texte adapté ; 

Organisation des Pays Exportateur de Pétrole
 من املرجع؛ ، 1960سبتمبر  14تأسست منظمة األوبك خالل مؤتمر عقد في العاصمة العراقية ببغداد في ، 2 

Nadine Bret-Rouzaut et Jean-Pierre Fevennec,  (2011), même ouvrage, Editions TECHNIP, 2eme Edition, P25 ; 

https://doi.org/10.31559/GJEB2019.6.3.1
http://www.refaad.com/
mailto:mekhelfi.amina@univ-ouargla.dz
mailto:mekhelfi.amina@univ-ouargla.dz


 خملفي أمجنة&  منال ملجزي                                                                                        شراكة األجنبجة يف اجلزائرأثر يوور اإلطار القانوني للمحروقات على ال  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 7, No. 2, 2019 
 171 

 

، حيث يعتمد اقتصادها على الريع النفطي. إذ يكتسب قطاع املحروقات في الجزائر أهمية وبكاأل الدولة التاسعة في منظمة  الجزائرعد ت 

ويعد النفط من جهة مصدر إليرادات الخزينة الجزائرية حيث تقدر الجباية ، 2017 من الصادرات خالل سنة 1%94,75 نسبةبالغة، فهو يساهم ب

 .20163 وفق إحصائيات سنة من الناتج الداخلي الخام % 46ويساهم من جهة ثانية بنسبة 2ةمن اإليرادات اإلجمالي %96النفطية بنسبة 
الى غاية سنة  1971، وخاصة بعد تأميم املحروقات سنة االستقاللبهدف تنمية وتطوير قطاع املحروقات لجأت الحكومة الجزائرية منذ  

السوق  اقتصادمن جهة وملواكبة معطيات  اقتصادهاحروقات. بغية خدمة مصلحة ، بإصدار مجموعة من التعديالت الخاصة بقوانين قطاع امل2017

، والقانون 06/104املعدل باألمر  05/07والقانون  91/21املعدل بالقانون  86/14العالمي من جهة ثانية. وقد مست هذه التعديالت الواردة في القانون 

اكة، كوسيلة فعالة تساهم في توفير رؤوس األموال ونقل التكنولوجيا التي يحتاجها القطاع ضرورة تدعيم نشاطات الصناعة النفطية بعقود شر  13/01

 النفطية. االستكشافاتومن ثم تفعيل نتائج 

 إشكالية الدراسة:
، ومنذ 1956تم تفعيل الشراكة األجنبية في قطاع البترول في الجزائر منذ فترة االستعمار، والتي كللت باكتشاف أول حقل نفطي تجاري سنة

 الى هدف دراستنات ذا املنطلقمن هو  .ومازالت تلجأ إلى الشراكة األجنبية في قطاع املحروقات وفق مراحل الصناعة النفطيةتلك الفترة لجأت الجزائر 

 االشكالية التالية:تناول 

 ؟طية )املنبع، النقل واملصب(عا عدى أثر تطور قانون قطاع عحروقات الجزائر على الشراكة األانبية وفق عرامل الصناعة النف

 فرضيات الدراسة:
 بغية اإلجابة عن هذه االشكالية استندنا إلى الفرضيات التالية : 

  .تعد املنظومة القانونية الجزائرية أحد أهم العوامل في استقطاب الشراكة األجنبية 

  وقات الجزائر.تعد أنشطة املنبع املحرك األساس ي في استقطاب الشراكة األجنبية في قطاع محر 

  .تساهم الشراكة األجنبية في قطاع محروقات الجزائر إلى تحسين وتطور سلسلة أنشطة الصناعة النفطية 

 أهمية الدراسة:
يكتس ي موضوع الشراكة األجنبية أهمية بالغة في قطاع محروقات الجزائر، ملا له من أثر على مراحل الصناعة النفطية بصفة مباشرة، كما 

 ته مع مجهودات الجزائر في إصدار نظم قانونية جديدة تسعى من خاللها إلى استقطاب املزيد من االستثمارات األجنبية في قطاع املحروقات.تزامن معالج

 أهدا  الدراسة :
 باإلضافة إلى محاولة اإلجابة على التساؤل الرئيس ي للدراسة، تهدف هذه الدراسة إلى :

 ي تنظم الصناعة النفطية   الجزائر يه ؛القوانين الت فالتعرف على تطور مختل 

 .إبراز أثر تطبيق القوانين على نشاطات  مراحل الصناعة النفطية )املنبع، النقل، و املصب( مع تعيين أي مرحلة أكثر استقطابا للشراكة 

 الدراسات السابقة :
 يلي:اعتمدت الدراسة على بعض األبحاث والدراسات العلمية السابقة، نعرض أهمها فيما 

 5(2013) دراسة بومنية وخميس عحمد:   

"قانون املحروقات في الجزائر وإشكالية الرهانات املتضاربة قراءة في تطور األطر القانونية واملؤسساتية تهدف هذه الدراسة تحت عنوان 

ية والتشريعية املتعلقة بقانون املحروقات والرهانات إلى محاولة إعادة قراءة مسار التحوالت والتغيرات في األطر القانونلقطاع املحروقات في الجزائر" 

تضاربة املتعلقة املتضاربة املتعلقة بها. جاءت إشكالية الدراسة بالصيغة التالية: كيف تطورت األطر القانونية املتعلقة بقطاع املحروقات والرهانات امل

                                                             
1 Office Nationale des Statistiques, Année 2016 www.ons.dz; 
2 Idem ;  
3 OPEC,"Annual Statistical Bulletin", Edition 2013, PP22-23; 
4 Journal Officiel de la République Algérienne ,N°50,Loi n° 05-07 au 28 Avril  2005 relative aux hydrocarbures. 

قانون املحروقات في الجزائر واشكالية الرهانات املتضاربة قراءة في تطور األطر القانونية واملؤسساتية لقطاع املحروقات في الجزائر، ،  (2013، )جوان بوحنية قوي وخميس محمد 5

 ؛اح ورقلة، جامعة قاصدي مربمجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد التاسع

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
http://www.ons.dz/
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ليغير ويعدل  2013، ثم قانون 2005ثم قانون  1986لسرد األحداث منذ قانون بها؟ تم تحليل الدراسة القانونية لهذا البحث وفق األسلوب التاريخي 

أعتبر نقطة تحول جوهرية في تنظيم قطاع املحروقات لعدة  86/14لتجاوز النقائص والسلبيات التي ميزته. خلصت الدراسة إلى أن قانون  2006قانون 

 أسباب من بينها:

وانهيار أسعار النفط، حيث فتح القانون الباب أمام االستثمار الخارجي في قطاع  1986ة سنة مع األزمة االقتصادي 86/14تزامن القانون  .1

 املحروقات.

 لتحرير قطاع املحروقات وإعادة هيكلة اإلطار القانوني واملؤسساتي إلدارة هذا القطاع بإعفاء سوناطراك من  05/07لعب قانون  .2
ً
 أساسيا

ً
دورا

ARH  " ،" ALNAFT 1اإلدارة وتحويلها لوكالة "
2 ." 

 مهم ولكنه غير كافي في ظل غياب مقاربة أشمل لسياسة طاقوية في الجزائر.  2013بتعديل سنة  05/07تغير قانون  .3

 دراسة  Dorbane Ahmed (2014)3 : 

SONTRACH et le partenariat étranger action commune pour عرضت هذه الدراسة تحت عنوان"

 communs intérêts"  أن الشراكة االستراتيجية شكلت الدافع لعدم إدراك املؤسسة الوطنية سوناطراك بتحقيق أهدافها االقتصادية، كما  الى

د سمحت الشراكة للمؤسسة الوطنية سوناطراك بالحصول على أرباح من مشاريعها، واملتعلقة بـالتطوير، مع استخدام التكنولوجيا السائدة والج

ع بمراحلها املختلفة، والذي يعتبر نشاط محوري ملجمع سوناطراك. تطرق الباحث الى أن شركة سوناطراك إعتمدت على متطورة خاصة في نشاط املنب

تحالف استراتيجي(. كما عرض الباحث تطور الشراكة األجنبية في -شراكة أفقية(، )املنافسين -التعاون(، )زبائن ممونين –الشراكة من خالل )الشركاء 

ائجها. الى جانب تطور االستثمارات املباشرة األجنبية، وآفاق وتحديات الشراكة التي تواجهها شركة سوناطراك. كما تم التطرق الى نشاط املنبع مع نت

 الشراكة االستراتيجية والطاقة النظيفة. خلص الباحث إلى أن الشراكة األجنبية مكنت سوناطراك من تكوين متخصصين لعمالها فيما يتعلق بـ

 برامج االدارة، التطبيقات املستخدمة( إلدارة املوارد البشرية.)املعارف، 

 املبحث األول: اإلطار النظري 

 تعريف الشراكة األانبية في قطاع عحروقات الجزائراملطلب األول: 

 قبل إعطاء تعريف الشراكة األجنبية في قطاع محروقات الجزائر، سنتطرق إلى تعريف الشراكة، ثم الشراكة األجنبية.  

: تعريف الشراكة
 
 أوال

 هناك عدة تعاريف للشراكة، سنتطرق لبعض منها فيما يلي :

يقصد بالشراكة، التعاون بين فريقين أو أكثر للوصول إلى غرض أو أغراض محددة. و تتطلب الشراكة التزامات من كل الفرقاء املعنيين   

 نشأ بين أكثر من طرفين.وضح هذا التعريف أن الشراكة يمكن أن ت  .4أهداف مشتركة زإلحرا

في الطبيعة، في املهمة، في النشاط، في املوارد، و  مختلفين طرفين بين عادل و تكميلي على أنها اتفاق Raymond et Bourque :من  كل عرفها

ركز هذا الباحث في تعريفه على  5.عليها املتفق املشتركة األهداف و الغايات إلى أجل الوصول  من املتبادل االعتراف و االحترام على مبني العمل، طريقة في

 طبيعة العالقة بين أطراف الشراكة.

 - األحسن إلى العمل طريقة أجل تغيير من معا تعمل مختلفة، أطراف بين اتفاق على مبينة تعاوني عمل : على أنها طريقةDhumeعرفها  و

أعطى هذا الباحث  تعريف واضح للشراكة من  6املشتركة. األهداف لبلوغ معاالعمل  و عمل خطة وضع مع -لألحسن املوجود تغيير أو جديد مشروع خلق

 خالل إبراز دافع الشراكة، و الهدف منها.  

                                                             
ARH

منح امتياز النقل بواسطة سلطة ضبط املحروقات، الوكالة الوطنية ملراقبة النشاطات و ضبطها في مجال املحروقات، حيث تسير كافة مرحلة النقل من حيث دراسة طلبات : 1 

 ؛5، العدد 2005جويلية  19بتاريخ زائرية الديمقراطية الشعبية الصادرة الجريدة الرسمية للجمهورية الجاألنابيب وتقديم توصيات للوزير املكلف باملحروقات، من املرجع : 

ALNAFT
قيام بعملية طرح : وكالة وطنية لتثمين موارد املحروقات حيث تسهر على سير كامل نشاطات مرحلة املنبع، من حيث تسليم رخص التنقيب للشركات االجنبية، ال2 

 ؛5، العدد 2005جويلية  19من املرجع : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادرة بتاريخ ستغالل، املناقصات للمنافسة، منح مساحات البحث واال 
3 DORBANE Ahmed (Décembre 2014) , SONATRACH et le partenariat étranger action commune pour intérêts communs, MAAREF 
(Revue académique) partie : Sciences Economiques,9EME Année -N°:17; 
4 Xie, oingshu and roger stough, (june 2002), public-private partnership in urban economic development and prospected of their 

application in china, presented at the international conference on transition in public administration and  government, Beijing, p15-19; 
5 Denis Bourque, Concertation et partenariat – entre levier et piège du développement des communautés, Presse de l’Université du 

Québec, 2008, p07. 

6 Ibid, p08 ; 
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 من املتعاملين فعالية تقوية إلى دفته معينة، ملدة منظمات أو مؤسسات بين تتم التي التعاون  أشكال كل ، على أنهاB. Ponsonكما عرفها 

في هذا التعريف نجد أن الباحث فتح مفهوم الشراكة لتشمل كل أشكال التعاون بمعني الشراكة تضم   1تحديدها. تم التي األهداف تحقيق أجل

 االقتناء... االندماج، التحالف،

: تعريف الشراكة األانبية
 
 ثانيا

 دائمة، بصفة مختلفتين دولتين من أكثر ، أو) معنويان شخصان طرفان )أو فيه يشارك أو يمتلكه مشترك استثمار هي األجنبية الشراكة

نجد أن هذا التعرف أعطى  2.التجارية العالمات أو االختراع والخبرة وبراءة اإلدارة، إلى أيضا تمتد بل املال رأس في الحصة على تقتصر ال هنا واملشاركة

 عطى للشراكة صفة االستمرارية. صورة واضحة للشراكة األجنبية من جهة أطراف املشاركة، و من جهة طبيعة املشاركة، غير أنه أ

 القطاع، نفس في تنشطان أو ال،لمجا نفس في تنشط املؤسسات االقتصادية بين التقارب و التعاون  أشكال من شكل هي األجنبية الشراكة

 الجديدة، األسواق في املتبادل ماحضوره تعزيز بغية معين اتفاق في ذلك تجسيد ويتم األطراف، بين الثقة املتبادلة على أساسا تقوم اتهجنسيا باختالف

إضافة ما ورد  3.الشركاء متعادلة بين بصفة األرباح و املخاطرة و األعباء جميع تقسيم مع ما، اختصاص أو محدد نشاط أو معين بمشروع قصد القيام

 في التعريف السابق،  حدد هذا الباحث في تعريفه نسبة املشاركة في األعباء و املخاطر و األرباح.

من خالل ما سبق يمكن تعريف الشراكة األجنبية على أنها شكل من أشكال التعاون بين طرفين أو أكثر من دولتين مختلفتين قصد القيام 

 بمشروع محدد و الوصول إلى األهداف املسطرة. 

 : تعريف الشراكة في قطاع املحروقات
 
 ثالثا

 مفهوم الشراكة قد يضيق أو يتسع حسب موضوعها وغرضها.

ويتعلق بنشاط إنتاجي  4هي عقد أو اتفاق بين مشروعين أو أكثر قائم على التعاون فيما بين الشركاء، فالشراكة األجنبية في قطاع املحروقات 

ولوجيا( يساهم كل منهما في الجانب املالي، التقني )التكن 5أو تجاري أو خدمي، وذلك في مجال قطاع املحروقات على أساس ثابت، دائم وملكية مشتركة.

 6والتجاري بغرض إنجاز املشروع طبقا لألهداف املسطرة.

؛ عرف الشراكة األجنبية على أنها عقد بين 05/07أما التعريف املعتمد من قبل القانون الجزائري للمحروقات وهو التعريف الوارد في قانون 

يث تحدد القواعد التي يخضع لها االشتراك، السيما املساهمة في األعباء املؤسسة الوطنية والشخص املعنوي األجنبي أو األشخاص املعنويين األجانب، ح

 واألخطار والنتائج، ثم كيفية انتفاع الشريك األجنبي. 

 م
ً
ع اقتصر املشرع الجزائري في تعريفه على توضيح نطاق الشراكة، إذ ركز على أن للشراكة األجنبية في قطاع املحروقات الجزائر، تنشأ إال

 لعقد شراكة يتضمن كافة  البنود التنظيمية. املؤسسة ال
ً
 وطنية سوناطراك، وفقا

 اإلطار القانوني لتطور الشراكة األانبية في قطاع عحروقات الجزائر  املطلب الثاني:

ة، وعرفت عدة تغيرات مست مختلف مراحل الصناعة النفطي في قطاع محروقات الجزائر بعدة مراحل شراكةلل املنظومة القانونية مرت

. ومن هذا املنطلق 13/01قانون  2013غاية صدور آخر قانون للمحروقات سنة  إلى 7بمنطقة حاس ي مسعود 1956النفط بالجزائر سنة  اكتشافمنذ 

 أساسية وهي:مراحل خمسة  الجزائري إلىفي قطاع املحرقات  األجنبية تقسيم سيرورة الشراكة تم
: الشراكة األانبية في 

 
 (1970-1956لتأعيم )عرملة عا قبل اأوال

                                                             
، 2005/2006جامعة الجزائر، االقتصادية، العلوم كلية منشورة، ،غير دكتوراه أطروحة ،عتوسطية األورو العربية الشراكة قياتإلتفا وتقييمية تحليلية دراسة عمورة، جمال1

 ؛161ص 

 ؛1 ص ، 2003 مصر، ة، القاهر الجامعة، شباب مؤسسة األجنبية، لالستثمارات املختلفة السياسات و األشكال أبوقحف، السالم عبد 2
، أطروحة دكتوراه، غير منشورة، جامعة عبد الحميد إبن بديس، مستغانم، -دراسة حالة الجزائر–لشراكة األجنبية كأداة لتأهيل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة ا زيتوني صبرين، 3

 ؛50، ص 2016/2017
4 DORBANE Ahmed, op cit , p32; 
5 Abdelmadjid ATTAR et Zerrouk DJERROUMI, (2008), le partenariat dans le secteur des hydrocarbures en Algérie : historique, 
enjeux et expériences, p03 ; 

6
خرج لنيل شهادة (، أثر التقييم املالي على مسار الشراكة بالنسبة ملؤسسات قطاع املحروقات في الجزائر دراسة املؤسسة الوطنية لخدمات اآلبار، مذكرة ت2008بكاري بلخير، ) 

 .بتصرف 39، 38 ص غير منشورة، قاصدي مرباح، ورقلة، صماجستير 
7 Amina MEKHELFI, (2014), The Evolution of  Algerian gas exports and their impact on the OPEC development (1970 to 2012), 

University  de Ouargla, Algerian Business Performance Review Ouargla, p28, texte adapté; 
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في بداية هذه الفترة بين شراكة ال تتجسد إذ تميزت هذه املرحلة باستغالل ونهب الثروات النفطية الجزائرية من طرف املستعمر الفرنس ي، 

غاية  إلىهذا الوضع  مروإست. 1امتياز من خالل عقود أو األمريكي ملانيأو األ يطالياإل  ، واملمثل أساسا في الطرفجنبيالطرف األ و  يفرنس ال الطرف

2املؤسسة الوطنية سوناطراك إنشاءنتج عنه مباشرة حيث ، 1962الجزائر سنة  استقالل
SONATRACH  التي عملت على  ،31/12/1963في

في طويلة ت اتمكنت الجزائر بعد مباحث .بعد التأميم ينفطثروتها الوطنية مباشرة وتحقيق سيادتها الكاملة على كافة مراحل النشاط ال استغالل

  األمريكية. (Getty) بين سوناطراك وشركة جيتي19/10/19684في 3استغالل املحروقاتأول عقد شراكة  إبرام الشراكة األجنبية الى

: الشراكة األانبية في 
 
 (1985-1971عرملة التأعيم )ثانيا

برام إالذي حدد كيفية  71/22لى سن األمر إاملشرع الجزائري  سوناطراك في وضع األرضية املناسبة لعملية التأميم، مما أدىو جيتي  اتفاقساهم  

 :6النقاط التالية تضمنتوالتي 5شملت الشراكة وفق هذا األمر مرحلة املنبع فقط ، حيثاملحروقات في الجزائر الستغاللالشراكة 

  غالل.واالستجميع الشركاء األجانب ملزمون باملشاركة مع سوناطراك من أجل القيام بأنشطة البحث 

  ومركزها الجزائرالجزائري نش ئ شركة حسب القانون تمن أجل قيام الطرف األجنبي بهذه الشراكة البد أن. 

  على األقل ويمكن أن تأخذ هذه  %51فيها  كة يقوم الشريك وسوناطراك بإنشاء شركة تبلغ نسبة مساهمة سوناطراكابعد إنشاء هذه الشر

 .8عقود خدمات أو 7ة، في شكل عقود مشاركةشركة تجاري الشركة شكل شركة مساهمة أو

 آبار للغاز وال يستفيد من املحروقات املستخرجة من آبار الوقود الغازي  اكتشاففي حالة  انتفاعالشريك على  ال يتحصل. 

 .ال يمكن ممارسة نشاطات البحث واالستغالل إال في القطع التي تشملها سندات منجميه مخصصة لشركة سوناطراك 

 :
 
 (2004-1986) االنفتاحعرملة الشراكة األانبية في ثالثا

 املعدل 86/14قانون  إلى إصدارلجأت الجزائر حيث  9نفط،بسبب تدهور أسعار ال اقتصاد الجزائر 1986لسنة  اليةاملو  االقتصاديةزمة األ  مست 

  :يفتح الشراكة األجنبية على مرحلة املنبع، وهذا وفق ما يلبهدف  91/21بقانون  املتممو 

                                                             
عقد االمتياز لفترة طويلة من الزمن مقابل تعهد الشركات صاحبة االمتياز  عقد يمنح من خالله للشركات األجنبية حقا مطلقا في استثمار الثروات النفطية في منطقة يحددها 1

أثر تطور أنظمة ،  (2013أمينة مخلفي،) ، من املرجع:د تكون معدومةواستغالله وفي املقابل حددت دخول الدولة صاحبة الثروة بنسبة معلومة تكا بالبحث والتنقيب عن النفط

 ؛173، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص استغالل النفط على الصادرات دراسة مالة الجزائر بالراوع إلى بعض التجارب العاملية
الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية  491-63أي الشركة الوطنية لنقل وتسويق املحروقات، بموجب األمر  تأسست املؤسسة الوطنية سوناطراك: (Sonatrachسوناطراك ) 2

نفط أنبوب لنقل ال. لتوكل لها جميع املهام الخاصة بنقل وتسويق املحروقات التي كانت تحت السيطرة األجنبية قبل االستقالل وكانت أولى مهامها هو انجاز 1963-12-31الجزائرية في 

أوكلت للشركة الوطنية سوناطراك تسيير ومراقبة  1971، وبعد التأميمات سنة شهر 20كلم، وقد تم إنجازه في مدة ال تتعدى  801طوله  يربط حوض الحمراء بميناء أرزيو والذي بلغ

 جميع مراحل نشاطات الصناعة النفطية الخاصة بمرحلتين املنبع واملصب من املرجع:

Abdelatif REBAH, 2006, Sonatrach une entreprise pas comme les autres, CASBAH Editions, Alger, p76, texte adapté ; 
 .220(، الكامل في القانون الجزائري لالستثمار، دار الخلدونية، الجزائر، ص 2006عجة الجياللي، ) 3
 تأخذ سوناطراك نشاء بروتوكول بين جيتي ووزير الطاقة والصناإيفرض هذا االتفاق على  4

ْ
على شركة حيني بالتقيد بمساحة  االتفاقية، كما تفرض هذه 49وجيتي  51عة إذ

( سنوات ومع نهايتها تنتقل 05إال على مساحة محددة ) تتمثل في حاس ي إبراهيم ومنطقة مزواد ( وفي مدة معينة ال تتجاوز خمسة ) االستغاللومدة الرخصة املنجمية حيث ال تمارس 

 .232-220(، مرجع سابق ،ص 2006شريك األجنبي إلى شركة سوناطراك، من املرجع : عجة الجياللي، )حقوق ال
 .100لم يشمل عقود الشراكة في مرحلتي النقل واملصب كونهما محتكرين من طرف سوناطراك بنسبة  71/21األمر  5

6 Journal Officiel de la République Algérien, N°30,Loi n° 21-71 , 1971 relative aux hydrocarbures ; 
7
وثمرات االمتياز مع الشريك األجنبي  عقد املشاركة وسيلة أو أسلوب تتمكن به الدولة عن طريق مؤسساتها أو شركاتها الوطنية من التمتع بنسبة املشاركة املتفق عليها من حقوق  

اج، من املرجع: أمينة مخلفي،" أثر تطور أنظمة استغالل النفط على الصادرات دراسة حالة الجزائر بالرجوع إلى ملخاطر البحث والتنقيب وحده إلى حين اإلنت متمتعة بخبرته وتحمله

، ص ىللجامعي االسكندرية، الطبعة األو ، نظرية البترول بين التشريع والتطبيق، دار الفكر ا2008أبو العالء،  محمد يسرى ، نقال عن 185بعض التجارب العاملية"، مرجع سابق، ص 

589. 
 التي الجهة وإنتاجه إلى وتنميته عنه البحث أمر الحكومة وتوكل فيه، التصرف سلطة إلى باإلضافة املكتشف النفط بملكية الحكومة احتفاظ في عقود الخدمات سمات أهم تتلخص 8

 (،2011( املنايلي، كامل محمد ت باألخطار وعقود املساعدة التقنية، من املرجع: هانيوقد اشتهر منه بالجزائر صنفان: عقود الخدما .الالزمة الفنية والخبرة الكافي املال رأس تملك

 142-135 ص.األولى، ص اإلسكندرية، الطبعة الجامعي، الفكر دار العالم، في الوضعية بالتشريعات مقارنة العربية الدول  على دراسة  البترولية االستثمار وعقود التحكيم اتفاق

 .بتصرف
9
علي الدول املصدرة للنفط انعكس سلبا ، مما 1980دوالر للبرميل في  13.2دوالرات للبرميل بعد أن كان  9ة نفطية عكسية عاملية أدت الى انخفاض أسعار النفط إلى ضهور أزم 

 والجزائر من بينهم، بحيث تراجع نموها ومداخلها القومية، من املرجع :

 Lioubomir Mihailovic& Jean-Jacques pluchart ,1980, L'organisation des Pays des Pétrole, presses universitaire de France, 103Bd 

saint- germain, 75006 paris, p32 ; 
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 مع مؤسسة وطنية  باالشتراكال واستغاللها، إالتنقيب عن املحروقات السائلة البحث و  لاممارسة أعم ييمكن ألي شخص معنوي أجنبي يرغب ف

 .وذلك وفق بروتوكول بين الدولة واألشخاص املعنويين األجانب

 ع الحقول القديمةيسمح لألجانب املشاركة في أنشطة املنبع الخاصة باملحروقات السائلة والغازية م. 

  ال  عقد الخدمات وفي كلتا الحاالت نسبة مشاركة سوناطراك أو 1اإلنتاج،ما عقد تقاسم إجنبي يأخذ العقد املبرم بين سوناطراك والشريك األ

 .91/21من قانون  24وهذا وفق املادة  2على األكثر 49 األجنبي ونسبة الشريك 51تقل عن 

 بحث واستغالل املحروقات، في اآلبار الجديدة واآلبار النفطية دون الغازية؛حصر تطبيق الشراكة في مجال ال 

  86/14الحقول النفطية املكتشفة قبل صدور قانون و  قطاع الغاز لتشمل تطبيق الشراكة سع مجالتو. 

:
 
 (2013-2005الكلي ) االنفتاحعرملة الشراكة األانبية في  رابعا

هذه املبادئ  ىلى تبنإ، سعت الدولة الجزائرية االقتصاديةخيرة واملتميزة بهيمنة مبادئ العوملة لفية األ األفي ظل الظروف العاملية التي سادت في  

املعدل  13/01، والقانون 06/10باألمر املعدل و  05/07القانون  واملجسد في، للشراكة األجنبيةالكلي  باالنفتاحمن خالل تحرير قطاع املحروقات وهذا 

 .05/07واملتمم لقانون 

ن هذا القانون نوع جديد من العقود ما يدعى بعقود االمتياز الحديثة، وجوهر مضمونه أنه يسمح للشريك األجنبي الحصول على أكبر عتولد 

"سوناطراك"  % بينما الشريك الجزائري 90بنسبة يمكن أن تفوق  واملصب ، النقل،املنبعمراحل نشاط الصناعة النفطية  في جميع استغاللحصة 

ميع حصة مراحل نشاط الصناعة ج يمكن أن يأخذ الشريك األجنبي سوناطراك وفي حالة رفض 3% في حالة قبول املناقصة،10تتعدى نسبته  كن أنيم

 أنه تم تعديله باألمر 05/07الوارد في القانون  النفطية
ً
رجعت حصة شركة سوناطراك إلى  06/10. إال

ُ
بحرية  49والشريك األجنبي إلى  51حيث أ

ممارسته لجميع نشاطات مرحلة الصناعة النفطية من املنبع، النقل واملصب.
4 

: الشراكة األانبية عا بعد 
 
 (2017-2013عرملة االنفتاح الكلي )خاعسا

 . إلى جانب عدم توفيق سوناطراك في إعالن مناقصات دولية2017إلى  2006من املحروقات منذ سنة  %25نتيجة تراجع إنتاج الجزائر بنسبة 

، وبسبب زيادة قضايا التحكيم الدولي جراء املنازعات التجارية التي نشبت بين سوناطراك والشركاء األجانب. مثل 2010جديدة لالستكشاف منذ سنة 

ر مع شركة سوناطراك. كل هذه األسباب جعلت الجزائر ضرورة التوجه إلى توسيع اإلطا 2013سنة  ANADARKOمنازعة الشريك األجنبي أناداركو 

بهدف تصحيح االختالالت  05/07املعدل واملتمم لقانون  2016فيفري  20املؤرخ في  13/01القانوني والتشريعي لقطاع املحروقات حيث تم سن القانون 

 ما يلي: 13/01وأهم ما ورد في قانون  05/07،5الواردة في قانون 

 ذا املنتجات النفطية عبر األنابيب.إعادة احتكار املؤسسة الوطنية سوناطراك لنشاط النقل للمحروقات وك 

 .السماح ألي شريك يريد ممارسة نشاط التكرير البد أن يكون لديه قدرات تخزين خاصة به 

 .تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي حيث تعتمد على مردودية املشروع بدل رقم األعمال 

 تقليدية، املكامن الواقعة في املناطق غير املكتشفة، املكامن ذات األرضية إدراج إجراءات جبائيه تحفيزية لكل من نشاطات املحروقات غير ال

 .املعقدة

 املبحث الثاني: اإلطار التطبيقي لتطور الشراكة األانبية في قطاع عحروقات الجزائر

  واألدوات املطلب األول: الطريقة

                                                             
للمستثمر االجنبي عن تعويضا  ويكون فيه للطرف االجنبي حصة صافية من االنتاج ويتم تقديرها بموجب االتفاق املبرم بين الطرفين، وتكون هذه الحصة معفاة من كل ضريبة 1

مرجع سابق، أمينة مخلفي،" أثر تطور أنظمة استغالل النفط على الصادرات دراسة حالة الجزائر بالرجوع إلى بعض التجارب العاملية" من املرجع:  ، COST  OILتكاليف االستغالل 

 .198ص
2 Journal Officiel de la République Algérienne ,N°35,Loi n° 86-14, 27 Aout , 1986 ; 

3
ن املحروقات "ألنفط" وسلطة ضبط إلبرام عقد البحث واالستغالل أو عقد للنقل، يجب وال بد أن تطرح مناقصة للمنافسة وهذا طبقا لتنظيم محدد من طرف وكالة الوطنية لتثمي 

 من املرجع:املحروقات، 

Source : Journal Officiel de la République Algérienne ,N°50,Loi n° 5-7, 19 Juillet,  2005  relative aux hydrocarbures. 
4Amina MEKHELFI, (2006) les régimes douaniers économiques face à l’application de la nouvelle loi sur des hydrocarbures (enjeux 
et perspectives), Université de Ouargla, p4. 

 ؛158-157جع سابق، ص، مر بوحنية قوي وخميس محمد 5
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لتساؤل املطروح، قمنا بدراسة إحصائية تشمل مجهودات املؤسسة لدراسة هذا املوضوع بجوانبه املختلفة والوصول إلى النتائج و تفسيرات ل

الوطنية سوناطراك و يقابلها مجهودات الشركاء األجانب في كل نشاط من نشاطات الصناعة النفطة، وهذا من خالل تشخيص مدى تأثير تطور 

على مراحل نشاطات السلسلة النفطية، واملتمثلة في أنشطة  املنظومة القانونية لقطاع محروقات الجزائر على الشراكة وكيف تتجسد بطريقة مباشرة

 املنبع، النقل، وأنشطة املصب. ومن هنا تبرز مؤشرات الدراسة كما يلي:

واملتمثلة أساسا في: مؤشر العقود املبرمة، مؤشر املسح السيسمسكي، مؤشر اآلبار املكتشفة، ومؤشر كمية  عؤشرات خاصة بأنشطة املنبع: .1

 نتجة.املحروقات امل

 مؤشر كميات املحروقات املنقولة عبر الشمال والجنوب.عؤشرات خاصة بمرملة النقل:  .2

 مؤشر إنتاج املنتجات املكررة. عؤشرات خاصة بمرملة املصب: .3

ها ، مع تمثيلBpاعتمدت بيانات وإحصائيات الدراسة على التقارير اإلحصائية للمؤسسة الوطنية سوناطراك، إحصائيات بريتش بيتروليوم  

(، وقد تم تحليل وتفسير البيانات من خالل األدبيات النظرية. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من 2017-1986في منحنيات وأعمدة بيانية في فترة )

 االستنتاجات التي تمثل إجابة لفرضيات البحث. 

  وعناقشتها املطلب الثاني: النتائج

: نتائج تطور الشراكة على أنشطة املنبع
 
 أوال

 نتائج عؤشر العقود املبرعة في عرملة املنبع: .1

عقد مبرما بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركائها  144، 2016الى غاية سنة  86/14ن، قانو  تطبيق في البدء منذ الجزائر حققت لقد 

 األجانب، مثلما هو مبين في الشكل املوالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2016-1987ع )عؤشر العقود املبرة في عرملة املنب (:1شكل)

Source : - Sonatrach, Revue de Sonatrach Upstream News, N°6, Mai 2010,P 16, Bilan des réalisations du secteur de 

l’énergie, 2011,2012,2013,2014,2015,2016. 
 

 زمنية فترة كل وفق التالية املالحظات( 2016- 1987) فترة خالل املنبع بمرحلة والخاصة الجزائر في املبرمة للعقود البيانية األعمدة من نستخلص

 :يلي كما

 ( 1990-1987فترة) سجلت في سنة لعدد العقود : شهدت هذه الفترة تذبذب 
ْ
منها عقد واحد للتنقيب، عقد واحد  عقود خمسة 1987 املبرمة، إذ

في البحث شراكة لل املجال فتح حاول  الذي 86/14انون وهذا مباشرة بعد إصدار ق. 1989،يليها أربعة عقود للبحث في سنة 1988للبحث سنة 

. أي أن فتح املجال للشراكة )القديمة( ومكامن الغاز من طرف الشركة الوطنية سوناطراك املكامن املكتشفة احتكار ىعل ىبقأنه أإال والتنقيب، 

الكة للسندات املنجمة )أي ال يمكن للشريك األجنبي باعتبارها م ككان محدود ومقيد، ضف إلى ذلك ارتباط الشريك األجنبي بشركة سوناطرا

 (.كاملباشرة في عملية االستغالل إال بالشراكة مع شركة سوناطرا

 ( نسجل1992-1991فترة :)  وهذا راجع لفتح  1992عقدان للتنقيب في سنة منها  ،عقود ثمانية تمثلت في حيث ،عدد العقود املبرمةفي  حاضتزايد و

 .91/21بالقانون  86/14القديمة والجديدة، وهو ناتج عن تعديل قانون شمل حقول النفط والغاز والحقول يمجال الشراكة ل

  وهذا راجع  الفترة،العقود املبرمة في هذه  في عددتراجع دون نه نأإال  القانونية التي وردت في قطاع املحروقات،رغم التعديالت (: 2000-1993)فترة

 األجنبية بالتقلص.  االستثماراتنظرا للظروف السياسية الحرجة التي هددت  في فترة التسعينياتها الجزائر للعشرية السوداء التي مرت ب
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 ( في كل من سنة 2005-2001فترة )وهذا 2005وسنة  2001(: أحرزت هذه الفترة ارتفاع في عدد العقود املبرمة لتصل إلى الذروة )عشرة عقود ،

وما تضمنه من بنود لشبه االنفتاح الكلي  05/07أين تم العمل بالقانون  2005فتوحة واستمر الوضع إلى غاية نتيجة لتطبيق مبدأ املناقصات امل

حيث  أال وهو الوكالة الوطنية لتثمين موارد املحروقات )النفط(. 2005على الشراكة، والذي أوكلت فيه مهمة منح العقود إلى الجهاز املنشأ سنة 

 .05/07سة في أول مناقصة ضمن قانون اإلصالحات الجديدة قانون كان عدد العقود املبرمة خم

 ( 2011-2009فترة:) بسبب  ،2010 سنة عقود فيثالثة و  2009 سنة عقود فيأربعة  والتي وصلت إلى العقود املبرمة في تناقص سجلت هذه الفترة

النسبة  رجعأ الذي الشراكة األجنبية ىالكلي عل نفتاح الشبهاال أي تراجع  91/21قانون والتي تطابقت مع  05/07قانون ب 06/10تعديالت األمر 

الشريك األجنبي. كذلك لم توفق الجزائر في إعالن مناقصات دولية جديدة لالستكشاف في  لىإ 49 ونسبة 51 بـ سوناطراكاألصلية للشراكة إلى 

 1لالستثمار األجنبي. هذه الفترة كون قطاع املحروقات أعطى صورة سلبية للشركاء األجانب عن جاهزيته

 ( سجلت هذه الفترة تزايد عدد العقود املبرمة في مرحلة املنبع، حيث تم عقد أربعة عقود في كل من سنتي 2016-2014فترة :)وإبرام  2014،2015

جنبية، وترجع هذه الزيادة ، وهو ما يترجم عودة توفق الجزائر في إعالن مناقصات دولية وإمكانية ابرام عقود الشراكة األ 2016ستة عقود في سنة

كتعديل نسبة الرسم البترولي والذي يعتمد على مردودية املشروع بدل من رقم  13/01إلى بعض التعديالت املحفزة للمستثمرين الواردة في قانون 

 األعمال.

 . عؤشر املسح الزلزالي:2

 طريق عن وذلك املحددة، املساحة في والغاز النفط عن والتنقيب الحفر بأشغال للقيام التمهيدية األشغال في ملسح الزلزاليا نشاط يتمثل 

 النشاط لهذا الجزائر ممارسة منذ ملموسا تطورا الجزائر في النشاط هذا عرف وقد . 3D أبعاد الثالث وذو 2D البعدين ذو يزلزالال للمسح آليتين

  املنقبة اآلبار عدد مؤشر يعتبر(. و 3( ورقم)2ين رقم)الشكل في واملبين
ً
 باستعمال سح الزلزاليامل لنشاط املحققة للنتائج واآلبار املكتشفة انعكاسا

 .االنعكاسات هذه إبرازب (، 4رقم ) الشكل خالل من كذلك نقوم السابقتين، التقنيتين

 الطريقة السيسميكية ثنائية األبعاد:  2Dنتائج عؤشر استعمال التكنولوايا 1.2

 

 

بقطاع عحروقات الجزائر في فترة  Deux Dimension  Sismique املسح الزلزالي )السيسميكي( ثنائيي األبعاد  2Dوايا (: عؤشر استعمال التكنول2) شكل 

(1986-2017) 

Source : Les Rapports Annuels de Sonatrach,(2011, 2013, 2015, 2017) et Ministere de L’energie et des mines, "Evolution 

du Secteur de L’énergies et des Mines "1962 – 2010, Edition 2011. 

 ( نسجل النقاط التالية:2عن خالل عالمظتنا للشكل رقم )

                                                             
1
، شوهت صورة بيئة Anadarkoأناداركو  Repsolنتيجة لزيادة قضايا التحكيم الدولي في املنازعات التجارية التي نشبت بين سوناطراك وشركات الطاقة الكبرى مثل ريبسول   

 .157،مرجع سابق، ص2013 ، جوانبوحنية قوي وخميس محمد، من املرجع: االستثمار األجنبي في قطاع محروقات الجزائري 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

1
9

8
6

 1
9

8
7

 19
88

 1
9

8
9

 1
9

9
0

 1
9

9
1

 1
9

9
2

 19
93

 1
9

9
4

 1
9

9
5

 1
9

9
6

 1
9

9
7

 19
98

 1
9

9
9

 2
0

0
0

 2
0

0
1

 2
0

0
2

 20
03

 2
0

0
4

 2
0

0
5

 2
0

0
6

 2
0

0
7

 20
08

 2
0

0
9

 2
0

1
0

 2
0

1
1

 2
0

1
2

 20
13

 2
0

1
4

 2
0

1
5

 2
0

1
6

 2
0

1
7

 

اكة سوناطراك  بالشر



 خملفي أمجنة&  منال ملجزي                                                                                        شراكة األجنبجة يف اجلزائرأثر يوور اإلطار القانوني للمحروقات على ال  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 7, No. 2, 2019 
 178 

 

 ( عرف النشاط الجيوفيزيائي انتعاشا ملحوظا في هذه الفترة وهذا ما نلمسه في كل من سنوات 2004-1991فترة :)حيث  1997و 1992، 1991

، كنتيجة لزوال القيود الذي فرضها 1997كلم لتصل إلى ذروتها في سنة  16000إلى أكثر من  2Dية ندون في هذه السنوات وصول استخدام تقن

، حيث لم يستثني هذا األخير استغالل الغاز الطبيعي وال اآلبار القديمة إلى الشركاء 91/21على الشركاء األجانب بصدور القانون  86/14القانون 

 .2001ظام املناقصات املفتوحة في سنة األجانب، ويعود هذا االنتعاش بتبني ن

 ( نسجل في هذه الفترة ارتفاع املساحات املنقبة بتقنية 2006-2005فترة :)2D  2006كلم في سنة  1300من طرف الشركاء إذ سجلت مساحة ،

جعل نسبة مساهمة الشريك واستفادته الذي قام باالنفتاح الشبه الكلي عن الشراكة األجنبية والذي  05/07وهذا نتيجة التأثر اإليجابي للقانون 

 70.1تتجاوز 

 ( أحرزت هذه الفترة تناقص املساحة املنقبة باستخدام تقنية 2008-2007فترة :)2D  كلم، بينما  14000إلى حوالي  2007حيث وصلت في سنة

الخاصة بالشركاء وصلت إلى   2Dية الـ، أما بالنسبة للمساحات املنقبة بتقن 45، أي انخفاض بنسبة 2008كلم في سنة  8000انخفضت إلى 

املعدل واملتمم  06/10كلم فقط،  وهذا راجع  إلى صدور األمر  1000؛ وبمرور سنة واحدة انخفضت املساحة إلى 2007كلم  في سنة  65000

  2ود الخدمات وعقود تقاسم اإلنتاج.الذي كبح االنفتاح الكلي على الشراكة من خالل الغاء عقود االمتياز الحديث واإلبقاء على عق 05/07لقانون 

 ( نسجل في هذه الفترة عودة تصاعد األعمدة البيانية أي عودة انتعاش املساحات املنقبة بطريقة السيسميك 2011-2008فترة :)2D 8000، من 

هذا وقد تزامنت مباشرة بعد إبرام )الذروة(. 1986والتي تمثل أكبر مساحة منقبة منذ سنة  2011كلم في سنة  16500إلى غاية  2008كلم في سنة 

 والتي تمثل بدورها كذلك ذروة عدد العقود املبرمة في مرحلة املنبع. 2012عقد للبحث واالشتغال في  20

 ( نسجل في هذه الفترة تناقص وتذبذب املساحات املنقبة باستخدام تقنية 2014-2011فترة :)2D وهذا يعود إلى تناقص العقود املبرمة في هذه ،

 لفترة.ا

 ( 2017-2014فترة:)  أي عودة تزايد املساحات املنقبة بتقنية 
ً
إلى أكثر من  2014كلم سنة 6000من  2Dعودت تصاعد األعمدة البيانية تدريجيا

 وهذا راجع إلى ابرام عقود جديدة مع الشركاء األجانب في البحث والتنقيب. 2017سنةكلم 12000

  املسح الزلزالي ثالثي األبعاد: – 3D : نتائج عؤشر استعمال التكنولوايا2.2

 
 

في قطاع عحروقات   sismique a trois dimension (3D)املسح الزلزالي )سيسميك ثالثي األبعاد – 3Dعؤشر  استعمال التكنولوايا  (: 3شكل )

 (2017-1996الجزائر فترة )
Source : Les Rapports Annuels de Sonatrach,(2008, 2009, 2013, 2015, 2017) et Ministère de L’énergie et des mines, "Evolution du 
Secteur de L’énergies et des Mines "1962 – 2010, Edition 2011. 

 

 وباإلضافة إلى التحليل السابق نسجل النقاط التالية: 2017-1996الفترة  في  3Dا تكنولواي استعمال ( املمثل لتطور 3عن خالل الشكل )

 هور الطريقة السيسميكية ثالثية األبعاد: ظهرت في الجزائر الطريقة السيسميكية ثالثية األبعاد فترة ظsismique a trois dimension (3D)  في

والذي فتح املجال للشراكة األجنبية بممارسة أنشطة البحث والتنقيب عن املحروقات واستغاللها في كل  91/21، أي بعد ظهور قانون 1996سنة 

امن النفط والغاز القديمة والجديدة. حيث سمحت هذه الشراكة بنقل تكنولوجيا البحث والتنقيب في قطاع النفط أهمها الطريقة من مك

 .3Dالسيسميكية 

                                                             
1 Les Rapports Annuels de Sonatrach,(2008, 2009, 2010, 2011) ; 
2
 Ministère de L’énergie et des mines, Evolution du Secteur de L’énergies et des Mines 1962 – 2007, Edition 2008. 
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 ( نسجل في هذه الفترة تزايد مستمر في املساحات املنقبة بتقنية 2012-1996فترة )sismique a trois dimension (3D) ( 1996خالل الفترة-

 .2012في سنة  3كلم 13000( لتصل إلى 2012

 ( نسجل تنازل ثم تصاعد في األعمدة البيانية، أي تذبذب في املساحات املنقبة بتقنية 2017-2012فترة )3D بعد وصول املساحة املنقبة بتقنية ،

3D  وهذا عائد إلى ، 3كلم19000مقدرة بـ 2015لتصل إلى ذروتها سنة  2014في 3كلم13000وتعاود االنخفاض إلى  2013في سنة  3كلم17028إلى

النفط ومواكبة  استغاللوالذي هدف إلى عصرنة نظام  2011املفتوحة منذ سنة  مبدأ املنقصات ىالنفط الجزائري عل استغاللنظام  اعتماد

 .2017تمر إلى سنة ، والذي اسالنفط استكشافالعوملة، وكذا التكنولوجيا املتطورة املستعملة وكذلك فتح مجال الشراكة في مجال 

 .نتائج عؤشر اآلبار املكتشفة:3

يمكننا تسجيل النقاط  2017إلى  1986أعمدة بيانية لتطور عدد اآلبار املكتشفة في الجزائر من  ( املتمثل في4من خالل مالحظتنا للشكل رقم ) 

 التالية وفق الفترات الزمنية: 
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  (2017-1986ار املكتشفة في قطاع عحروقات الجزائر في فترة )(: عؤشر اآلب4شكل ) 

 Source:   http://www.sonatrach-dz.com/NEW/rapport-an.html 

 ( نالحظ في هذه الفترة تذبذب في عدد اآلبار املكتشفة من طرف ال1990-1986فترة :) شركاء، وهذا راجع لكبح مجهودات الشركاء من خالل قانون

 الذي قيد مجال الشراكة في اآلبار الجديدة واكتشاف آبار النفط فقط. 86/14

 ( سجلت هذه الفترة تزايد في عدد اآلبار املكتشفة في السنوات األولى خاصة من طرف الشركاء، حيث نجد في سنة 2005-1990فترة :)1990 

 الى زيادة عدد اآلبار  1998بئر مكتشف من طرف الشركاء في سنة  16فقط من طرف الشركاء بينما ُسجل اكتشاف واحد 
ً
والراجع سببه؛ أوال

 إلى التعديالت التي قدمها قانون 
ً
عند فتح مجال للشركاء األجانب في استكشاف اآلبار القديمة إلى جانب اآلبار الغازية حيث  91/21املنقبة وثانيا

 التعديالت إلى زيادة جهود املشاركين األجانب في عمليات االستكشاف في كل من اآلبار النفطية والغازية. سمحت هذه 

 ( نسجل في هذه الفترة عودة تزايد عدد اآلبار املكتشفة من 2007-2006فترة :)2007بئر مكتشف في سنة  20إلى  2005آبار مكتشفة في سنة  6 ،

الذي  05/07؛ بسبب إصدار قانون 3D، وتقنية  2Dبرمة وكذا إلى زيادة كل من عدد املساحات املنقبة بتقنية الـوهذا نتيجة لزيادة عدد العقود امل

، مما حفز 51قام باالنفتاح الشبه الكلي على الشراكة وتبنيه لعقود االمتياز الحديث والتي منحت للشريك األجنبي نسبة مشاركة ال تقل عن 

 من ثمة زيادة عدد االكتشافات النفطية.زيادة عدد العقود املبرمة و 

 ( نالحظ في هذه الفترة تناقص في عدد اآلبار املكتشفة من 2009-2007فترة :)2009بئر مكتشف في سنة  16إلى  2007بئر مكتشف في سنة  20 ،

يثة وأبقى على عقود الخدمات وعقود ، والذي ألغي عقود االمتياز الحد 05/07املعدل واملتمم لقانون  06/10وهذا راجع إلى صدور األمر رقم 

، وكذلك إلى زيادة حدة األزمة املالية 51على األكثر بعد أن كانت ال تقل عن   49تقاسم اإلنتاج بعودة نسبة مشاركة الشريك األجنبي إلى

 .2008-2007العاملية سنتين 

 ( عودة تزايد في عدد االكتشافات لتصل في سنة 2011-2009فترة :)اكتشاف وهذا نتيجة إلى زيادة عدد اآلبار املنقبة وزيادة  29روتها إلى ذ 2010

 .2007التكنولوجيا املستعملة، وكذا إلى تدني حدة األزمة املالية العاملية 

 ( نسجل في هذه الفترة تزايد جوهري في عدد اآلبار املكتشفة من 2014-2011فترة :)ف بئر حيث تم اكتشا 32إلى  2011اكتشاف محقق سنة  20

 .2014بئر من طرف سوناطراك سنة  30

http://www.sonatrach-dz.com/NEW/rapport-an.html
http://www.sonatrach-dz.com/NEW/rapport-an.html
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 ( نالحظ في2016-2014فترة :) 2016بئر مستكشف، أما سنة  25إلى  2015حيث وصلت في سنة  ،هذه الفترة تناقص عدد اآلبار املستكشفة 

ادة عدد اآلبار املنقبة من جهة، بئر من قبل سوناطراك لوحدها وهذا راجع إلى زي 32فسجلت تزايد في عدد اآلبار املستكشفة التي وصلت إلى حوالي 

 في التكنولوجيا الحديثة. االستثمار 13/01صدور القانون تشجيع عند ومن جهة أخرى 

  :نتاج املحروقات في الجزائرإعؤشر . نتائج 4

اج من املحروقات الجزائرية، من املعلوم أن زيادة املؤشرات السابقة، )مؤشر املسح الجيوفيزيائي ومؤشر االكتشاف( يؤديان إلى زيادة كمية اإلنت

-1995( واملمثل لتطور إنتاج النفط في الجزائر من سنة )5(. نقوم بعرض كميات إنتاج املحروقات في الشكل رقم )4(، )3(، )2فمن خالل األشكال رقم )

2017  :) 

 

(2017-1986(: عؤشر إنتاج املحروقات الجزائر في الفترة )5شكل )  

Source : Les Rapports Annuels de Sonatrach,(2003, 2005, 2016). 

 نلخ  فيما يلي أهم النقاط التي تبرز نتائج آخر نشاطات عرملة املنبع أي موصلة )نشاطات البحث واالستكشا  ونشاطات الحفر والتنقيب(:

 ( حيث وصل إنتاج 2007-2005(: نسجل تزايد مستمر في اإلنتاج الكلي للمحروقات بوتيرة منخفضة؛ خاصة في فترة )2010-1995فترة ،)

وقد أخذ إنتاج سوناطراك لوحدها حصة األسد بتسجيل نسبة  2007مليون طن مكافئ للبترول خالل سنة  233املحروقات إلى ذروته بقيمة 

99 69. وبأقل نسبة 1995سنة 1995. كما نسجل زيادة ارتفاع في حصة الشريك األجنبي في إنتاج املحروقات خالل فترة )2007سنة-

، والراجع سببه إلى زيادة عدد 31تسجيل أكبر نسبة مساهمة للشريك األجنبي في اإلنتاج الكلي للمحروقات بنسبة  2007(. تمثل سنة 2015

 .2007إلى  2005خالل نفس الفترة من  3D،2D مؤشر العقود املبرمة خالل هذه الفترة وكذا إلى استعمال مؤشر تكنولوجيا

 ( نس2013-2011فترة :) مليون طن مكافئ سنة  205,8مليون طن مكافئ مقابل  186,9 والتي وصلت 2013جل تناقص في إنتاج املحروقات سنة

سنام  ينشاطها كاملجمع اإليطال ة، التي نتج عنها استأنف بعض الشركات األجنبي 1 2013، نتيجة حادثة تيقنتورين بعين أمناس في جانفي 2011

SNAMإنتاج املحروقات في هذه الفترة. ، والذي ترتب عنها نقص في 

 ( تسجل هذه الفترة تزايد طفيف في اإلنتاج سنة 2016-2014فترة :)مليون طن  166,1، غير أنه سرعان ما عادا وتناقص حيث وصل إلى 2014

ملحروقات من طرف أعضاء والراجع  سببه إلى خفض املعتمد إلنتاج ا 2014مليون طن مكافئ سنة  185,8، بعد أن كان حوالي 2016مكافئ سنة  

مليون  33و  32تقرر تحديد إنتاج املنظمة بين، حيث 2016منظمة األوبك بما فيها الجزائر وفق قرارات اجتماع منظمة األوبك في الجزائر سنة 

 مليون برميل يوميا 33.24 بعد أن كان يبلغألف برميل كحد أدنى  240ألف برميل كحد أقص ى، و 740برميل يوميا، وهو ما يعني تخفيضه ما بين 

 .لإلنتاج الكلي ملنظمة األوبك

 ( نسجل في هذه الفترة عودة تزايد طفيفة في إنتاج املحروقات سنة 2017-2016فترة : )192.3مليون طن مكافئ مقارنة بـ 156.5تقدر بـ  2017 

مليار  135ما يقدر بـ  %5الطبيعي ملجمع سوناطراك بنسبة  ، وهو راجع إلى زيادة إنتاج الغاز%2؛ أي بنسبة الزيادة بـ 2016مليون طن مكافئ سنة 

، والراجع سببه الى %3. وباملقابل تم تخفيض في إنتاج البترول بنسبة 2016مليار متر مكعب في سنة  128.5بعد أن قدر بـ  2017متر مكعب سنة

 .2016وبك( لسنة تطبيق نظام الحصص املنصوص عليها في اتفاق منظمة البلدان املصدرة للبترول )األ 

:
 
 (نتائج عؤشر كمية املحروقات املنقولة)نتائج تطور الشراكة على أنشطة النقل  ثانيا

 ( نسجل ما يلي :2016-1999( املمثل لألعمدة البيانية املمثلة لتطور كمية املحروقات املنقولة )6من خالل مالحظتنا الشكل رقم )

                                                             
ب الغازي وقاعدة الحي 1

ّ
 شخص، املصدر: وكاالت الجزيرة23والتي أسفر عنها مقتل  2013نتورين بعين أمناس في جانفي قاة في تيحادثة االعتداء اإلرهابي على املرك

aljazeera.nethttps://www. ،،19/11/2018، 00:42تاريخ التصفح. 
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 (GPL( )1999-2016شمال والجنوب )غاز الطبيعي، البترول الخام، املكثفات و (: كمية املحروقات املنقولة في ال6) شكل

Source : Les Rapports Annuels de Sonatrach,(2008, 2009, 2013, 2015) et Ministère de L’énergie et des mines, Evolution 

du Secteur de L’énergies et des Mines 1962 – 2010, Edition 2011. 

  05/07( نالحظ في هذه الفترة تزايد في كميات املحروقات املنقولة وهذا راجع الى فتح الشراكة في مرحلة النقل وفق قانون 2010-1999ة )فتر ،

نها الذي فتح املجال أمام االستثمار الخارجي في مجال النقل بوسطة األنابيب، ونتج عنه إمضاء عقود شراكة خاصة بخطوط أنابيب املحروقات، م

 قاملة. -سكيكدة-الخاصة بالهندسة لخطوط الثالثة الرابطة بين حاس ي رمل Saipem و  Petrojiteوالشركتين لعقود املبرمة بين سوناطراكا

 (سجلت هذه الفترة تناقص في كميات املحروقات، نتيجة تناقص في كمية إنتاج املحروقات من جهة ومن جهة أخرى عودة 2016-2010فترة )

 الوطنية سوناطراك ألنشطة النقل.احتكار املؤسسة 

: نتائج تطور الشراكة على أنشطة املصب 
 
 (نتائج عؤشر إنتاج املنتجات املكررة)ثالثا

(، يمكننا تسجيل أهم النقاط التالية وفق 2016-1964( واملمثل بأعمدة بيانية لتطور إنتاج املنتجات املكررة بالجزائر في الفترة )7من خالل الشكل رقم )

 فترات زمنية: أربعة

 
(2016-1964(: إنتاج املنتجات املكررة في الجزائر )7شكل )  

Source : Les Rapports Annuels de Sonatrach,(2012, 2014, 2016) et Ministère de L’énergie et des mines, Evolution du 

Secteur de L’énergies et des Mines 1962 – 2010, Edition 2011. 

 ( والذي وافق بداية نشاط التكرير 22(: نالحظ تزايد مستمرة بوتيرة متزايدة للمنتجات املكررة طوال هذه الفترة أي مدة )1986-1964فترة )سنة

بطاقة  1972مليون طن سنويا. إلى زيادة إنشاء أربعة وحدات أخرى، أرزيو سنة  2.7بطاقة إنتاجية 1964بإنشاء أول وحدة تكرير بالجزائر سنة 

وهو ما  1980، وعين أميناس 1980سكيكدة  مليون طن سنويا، 1.22بطاقة إنتاجية  1979مليون طن سويا، حاس ي مسعود سنة  205ة إنتاجي

 يفسر التزايد املستمر والذي يترجم التأميم التام لهذه املرحلة. 

 ( نالحظ في هذه الفترة ثبات إنتاج املنتجات املكررة ما يعادل 2005-1986فترة :)ات رغم زيادة كل من االكتشافات وإنتاج املحروقات في سنو  10

منتصف  نفس الفترة. وهذا يعود إلى عدم قدرة زيادة إنشاء مصافي التكرير، وهو راجع إلى األزمات االقتصادية املالية التي شهدتها الجزائر منذ

ع املكلفة، ناهيك عن احتكار نشاط التكرير من طرف شركة وبالتالي عدم القدرة على تمويل مثل هذه املشاري 2000الثمانينات إلى غاية سنة 

 نفطال املتخصصة في هذا النشاط وهي فرع من فروع مؤسسة سوناطراك.

 ( نسجل تزايد مستمر إلنتاج املنتجات املكررة ليصل إلى 2011-2005فترة :)مليون طن، ويعود هذا  20مليون طن سنويا بعد أن كان ال يتجاوز  26

التي مست املنظومة القانونية التي فتحت املجال للشراكة في مرحلة املصب بما فيها نشاط التكرير، والتي سمحت بدورها إلى دخول إلى التعديالت 

أول شركة أجنبية في مجال التكرير، وهي مؤسسة البترول الوطنية الصينية حيث قامت من خالل الشراكة مع سوناطراك بإنشاء مصفاة لتكرير 
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لتكرير  2009مليون طن سنويا. كذلك توسيع مصفاة سكيكدة سنة  0.6بطاقة إنتاجية قدرها  2006التي بدأت االنتاج في النفط بأدرار و 

 مليون طن سنويا. 5املكثفات بطاقة 

 ( نالحظ تناقص في إنتاج املنتجات املكررة بعد أن شهدت انتعاشا، نتيجة حادثة االنفجار الذي وقع في مصفاة ا2013-2011فترة :) لتكرير

 الذي تسبب في توقف جزئي للمصفاة.   2013بسكيكدة سنة 

 ( عودة تزايد إنتاج املنتجات املكررة لتصل إلى ذروتها 2014-2013فترة :)بسبب دخول مصفاة تكرير سكيكدة حيز  2014مليون طن سنة  30.5 ،

 .%10التشغيل بكامل طاقتها اإلنتاجية مع ارتقاع إنتاجها إلى نسبة 

  مليون طن 29.2و 2014مليون طن سنة  30.5طفيف في إنتاج املنتجات املكررة حيث سجلت  انخفاضهذه الفترة  تشهد (:2016-2014)فترة 

 املحروقات في هذه الفترة، والذي ترتب عنه تراجع إنتاج املنتجات املكررة. إلنتاج تناقص، وهذا راجع إلى  2016سنة 

 الخالصة:
الجزائر والتي وردت في مختلف املؤشرات  في األجنبية الشراكة على للمحروقات القانوني اإلطار تطور  علقة بـأثرخالل نتائج الدراسة واملتمن  

 ( ، نستخلص النتائج التالية:2017-1986مراحل الصناعة البترولية خالل فترة )

عامة وفي مجال نشاطات الصناعة النفطية بكل ملسنا من خالل نتائج الدراسة، ضرورة تواجد الشراكة األجنبية في مجال قطاع املحروقات  .1

مواكبة  مراحلها املنبع، النقل واملصب. وما يعزز هذه الشراكة استنادها على اإلطار القانوني، حيث عمل املشرع الجزائري في كل حقبة زمنية على

لى إلى جانب مواكبة املتغيرات االقتصادية العاملية مثل التغيرات القانونية بما يتماش ى مع املتطلبات االقتصادية للبالد وسياستها بالدرجة األو 

 العوملة في الدرجة الثانية.

الى غاية  86/14ابتداًء من قانون مرحلة املنبع قطاع املحروقات خاصة في في  األجنبية الشراكة استقطابفي  يةجزائر السياسة االقتصادية ال تبرز .2

   شركاء األجانب.ال عدد زيادة إلى خاللهم من تسعى والتي 13/01

ل فترة تجسدت الشراكة األجنبية في قطاع املحروقات طيلة الدراسة في مؤشر هام وهو العقود املبرمة في مرحلة املنبع، والتي أكدت لنا انه في ك .3

ما أدرجت عقود تقاسم اإلنتاج تغيير قانون املحروقات عامة ونوع العقد خاصة إال وكان له تأثير باإليجاب أو بالسلب على عدد العقود املبرمة، مثل

 . أي أن هناك عالقة طردية بين انفتاح مراحل نشاطات املنبع مع عدد العقود املبرمة.86/14في القانون 

وكذا مؤشر  3Dوثالثية األبعاد 2D بروز عالقة طردية كذلك بين مؤشر عدد العقود املبرمة مع مؤشرات استخدام التكنولوجية ثنائية األبعاد .4

املكتشفة، حيث تعمل الشركات األجنبية بعد منحها لعقد البحث واالستكشاف إلى جلب واستخدام التكنولوجيات الحديثة في هذه املرحلة اآلبار 

 زائر؛بهدف زيادة في ذروة االستكشافات النفطية، ما يؤكد لنا حاجة مراحل سالسل أنشطة املنبع على تكنولوجيات وكفئات الشريك األجنبي في الج

، مؤشر اآلبار املكتشفة( و الخاصة 3Dو  2Dنتائج املؤشرات السابقة الذكر كل من ) مؤشر العقود املبرمة ، ومؤشر استعمال تكنولوجيا  تعمل .5

 و 2Dيا بمرحلة املنبع طرديا مع مؤشر اإلنتاج الكلي للمحروقات، حيث سجلنا زيادة في عدد العقود املبرمة مع الزيادة في مؤشر استعمال تكنولوج

3D مليون  233والذي حقق قيمة  2007و 2005، ومؤشر اآلبار املكتشفة، مما سمح بتسجيل زيادة في اإلنتاج الكلي للمحروقات  خالل سنتين

 طن مكافئ للبترول. 

 أنها اقتصرت على األنشطة الخلفي .6
ً
ة للقطاع أي مرحلة لقد أتاح فتح مجال املحروقات في الجزائر للشراكات األجنبية بتحقيق نتائج ملموسة، إال

قص املنبع فقط والوارد خاصة في مرحلة البحث واالستكشاف ومرحلة اإلنتاج. في حين الزال النشاط األمامي والخاص بمرحلة املصب، يعاني من ن

 تتوافق مع القدرة شديد في االستثمارات، مما نسجل نقص شديد في إنتاج املنتجات املكررة بسبب نقص حاد في عدد املصافي التكريرية والتي ال

 اإلنتاجية للنفط الخام في بالجزائر.

واكتساب شركة سوناطراك خبرة عاملية في األلفية األخيرة في مجال  1971ويمكن القول في األخير، أنه رغم تأميم محروقات الجزائر سنة  

 أنه تبرز ضرورة وأهمية 
ً
إدراج الشراكة األجنبية في كل مرحلة من مراحل نشاطات نشاطات الصناعة النفطية مرحلة املنبع، النقل واملصب. إال

 مقاييس عاملية ملمارسة الصناعة النفطية في الجزائر.  الصناعة النفطية وباألخص مرحلة املصب، بهدف تحقيق

ضعه في الصيغة النهائية كما تسعى الجزائر من خالل سياستها الطاقوية املستقبلية واملبلورة في مشروع قانون املحروقات الجديد واملتوقع و  

، إلى تحسين بيئة األعمال بالجزائر من خالل رفع عوائق االستثمار األجنبي في قطاع املحروقات وتحسين الجاذبية تجاه 2020في جويلية من سنة 

السياق، توقيع شراكة بين  الشركاء األجانب في مجال استغالل املحروقات، ناهيك عن تدعيم االستثمار في مجال الغاز الصخري. حيث تم في هذا

استكشاف وتطوير املوارد غير بغية  2018أكتوبر  29في  Econorنور )النرويجية( وإيكي BPبتروليوم  سوناطراك والشركتين األجنبيتين بريتش

 في األحواض الجنوبية الغربية الجزائرية. التقليدية )الغاز الصخري(
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أثر تطور أنظمة استغالل النفط على الصادرات دراسة حالة الجزائر بالرجوع إلى بعض التجارب العاملية، أطروحة دكتوراه  (2013أمينة مخلفي،) .2
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 ، جامعة قاصدي مرباح ورقلةلقطاع املحروقات في الجزائر، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد التاسع

 ( الكامل في القانون الجزائري لالستثمار، دار الخلدونية، الجزائر2006عجة الجياللي، ) .5

 العالم، في الوضعية بالتشريعات مقارنة العربية الدول  على دراسة  البترولية االستثمار وعقود التحكيم اتفاق (2011( املنايلي، كامل محمد هاني .6

 األولى اإلسكندرية، الطبعة الجامعي، الفكر دار

 ى.ة، الطبعة األولنظرية البترول بين التشريع والتطبيق، دار الفكر الجامعي االسكندري (2008)أبو العالء،  محمد يسرى  .7
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Abstract:  The study aims to highlight the impact of legal development on the foreign partnership in the 

Algeria hydrocarbons sector, through the different stages of the oil industry. This study used several economic 
indicators specific to the activity of the upstream and downstream petroleum industry (such as the contracts 

index, the scanning seismic index, the wells discovered index, the refined products index) during the period 

from 1986 to 2017. The statistics of this study are based on Sonatrach statistical reports as well as the British 
company BP reports. 

The study concluded that the opening of the foreign partnership on the different activities of the 

Algerian oil industry according to the development of the legal framework from the law 86/14 to the law 

13/01. They have contributed strongly to increase and developed the technology index used , the discovered 
wells index for oil fields and gas fields as well as the oil production and refined products index. 

Keywords: Fuel sector; foreign partnership; the stages of the oil industry; Sonatrach. 
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 دارة الحكمة وسلو  عشاركة املعرفةإتحليل العالقة عا بين 

 ة عن عوظفي ععمل االسمنت في النجف األشر دراسة تحليلية آلراء عين
 

 الفتالوي  عير فليفلعلي عبد األ 

 العراق  -جامعة الكوفة  -كلية االدارة واالقتصاد 

 alif.kadhim@uokufa.edu.iq 

 8/9/2019تاريخ قبول البحث:                                                                                                                                                                                9/6/2019تاريخ استالم البحث:  

  :خاملل
 ، التفوق الذاتي( كمتغير تفسيري ، يةالوجدان، بعاد وهي ) التقييم الذاتيأدارة الحكمة من خالل ثالثة إتعامل البحث مع 

ً
مع  وتعامل أيضا

اختبار عالقة إلى تنفيذ املعرفة(. وهدف البحث ، عالقات العمل، أبعاد وهي )معايير تقاسم املعرفة ةمن خالل ثالث يدارة املعرفة كمتغير استجابإسلوك 

 دارة الحكمة وسلوكيات تقاسم املعرفة. إلتأثير بين ااالرتباط و 

إذ تم  ،ما عينة البحث فقد كانت عينة عمديهأ ،مجتمع البحث من موظفي معمل االسمنت في النجف وبالتحديد املالك اإلداري كون توي

(. وتضمن البحث % 46استبانة صالحة ومثلت نسبة ) (78)(  موظف اداري في املعمل وتم استرجاع170( موظف من أصل ) 86اختيار عينة من ) 

 .(SPSS,V.20). كما استخرجت النتائج باستخدام البرنامج اإلحصائي تتفرع لكل واحدة ثالث فرضيات فرعية ارلالختب رئيستين فرضيتين

 ادارة الحكمة واالستجابي سلوك مشاركة املعرفة  هم ما استنتجه البحث هو قوة عالقة االرتباط والتأثير بين متغيري البحث التفسيري أو 

 على مستوى عينة البحث. 

 التفوق الذاتي. ؛الوجدانية؛ التقييم الذاتي ؛سلوك تشارك املعرفة ؛ادارة الحكمة :فتاميةاملالكلمات 

 

 املقدعة:
إال أن متطلبات الحياة التنظيمية  ،ن دور الحكمة في شتى مجاالت الحياة ومنذ العصور القديمة تم تفسيرها من عدة جوانب فلسفيةإ

 أكثر مما واملتغيرات التي تحيط باملنظمات املعاصرة ج
ً
 عليه كان عل دور الحكمة يأخذ حيزا

ً
. اذ تم تسخير املمارسات املعرفية في كافة األنشطة سابقا

 من خالل األدلة ملمارسات األنشطة الخاصة التي تحقق الرفاه  ،التنظيمية بغض النظر عن القطاع الذي تعمل فيه تلك املنظمات
ً
و أوهذا كان واضحا

بغي أن يكون موضع ترحيب في الحكمة وممارسة اإلدارة والبحوث. بينما يمكن وصف الحكمة من الناحية النظرية وفق أساسا رفاهية املجتمع، وين

تقدم نتائج تستند إلى أن والحكمة يجب  ،لى املعرفة وتنتهي بالحكمةإلى املعلومات إبالبيانات  أو تسلسل يبدأاملطالب التي ينظر إليها على أنها ممارسة 

أن تعرف متى تتجاوز املشاكل والقدرة على إحداث التحوالت  على والحكمة أن تكون قادرة ،فراد على استغاللهاركة املعرفة والتي تحفز األ سلوكيات مشا

شطة االجتماعية عندما تكون هناك حاجة الى التحول من خالل سلوكيات مشاركة املعرفة بين االفراد. ومع ذلك، فإن العمليات، التصرفات، واألن

 وممارساتها من خالل املشاركة بين االفراد وتطبيقها بصورة صحيحة. ملرتبطة بالحكمة من خالل الحصول على البيانات وتحويلها ملعلومات ومعرفة،ا

 عنسجية البحث: املحور األول 

: عشكلة البحث:
 
 أوال

ومنها التفاعالت  ،املنظمات كاألداء الفردي والتنظيميهنالك حاجة إلى إجراء دراسات حول املستجدات في مكان العمل والتي تنعكس على أداء 

 في تسهيل األداء الكفوء للمنظمة )
ً
 واضحا

ً
(. كما إن ادارة الحكمة لألفراد ترشدهم Kane, 2014بين العاملين والتي تعد سلوكيات تقديرية تمارس دورا

إال أن  ،على األهداف من خالل تحفيزهم وعالقات األفراد فيما بينهم وفق إطار للسيطرة ،إلى معرفة الذات وامليول والتوجهات حسب حاالت معينة

 (
ً
على أهمية  (Govindji,2014: 20)(. كما أكد الباحث Ardelt 2011الدراسات التي تربط ادارة الحكمة بمتغيرات سلوك مشاركة املعرفة نادرة جدا

https://doi.org/10.31559/GJEB2019.6.3.1
http://www.refaad.com/
mailto:alif.kadhim@uokufa.edu.iq
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إال ان الدراسات التي تطرقت إلى تأثير ادارة الحكمة في التقييم الذاتي والوجدانية  ،دراسة ادارة الحكمة للتعرف على مدى تأثيرها في تحفيز العاملين

     كمتغيرات لسلوك مشاركة املعرفة ال تتناسب مع تلك األهمية.

 ثانيا: أهدا  البحث وأهميته:

 تتجلى أهداف البحث بما يلي:   

 االشرف. تحديد مستوى ادارة الحكمة للموظفين في معمل االسمنت في النجف .1

 التعرف على سلوكيات مشاركة املعرفة  بين املوظفين في معمل االسمنت في النجف االشرف. .2

 تحليل عالقة االرتباط بين ادارة الحكمة وسلوك مشاركة املعرفة في املعمل عينة البحث.  .3

 تحليل عالقات تأثير ادارة الحكمة في سلوك مشاركة املعرفة في املعمل عينة البحث.  .4

سيقدم البحث ملخص عن أهم أفكار الباحثين والكتاب ملتغيري  ،ففي الجانب العلمي  ،تأتي أهمية البحث في الجانبين العلمي والعملي في حين

  ،ادارة الحكمة وسلوك مشاركة املعرفة :البحث
ً
 ،من خالل تطبيق متغيري البحثفيظهر في ذلك أصالة املصادر وحداثتها . أما الجانب العملي  مراعيا

عمل اإلضافة إلى تقديم معلومات وتوصيات لعينة البحث بعد التوصل الى االستنتاجات التي سيفرزها الجانب التحليلي إلجابات عينة البحث في مب

 االسمنت في النجف األشراف. 

: تطوير 
 
 نمو ج البحث:أثالثا

ي ضوء مشكلة البحث وأهدافه قام الباحثين بتوليف مخطط دارة الحكمة وسلوك مشاركة املعرفة وفإباالستناد إلى اإلطار الفكري ألدبيات 

 للعالقات بين هذه املتغيرات واتجاهاتها
ً
اذ تم قياس املتغير املستقل ادارة الحكمة طبقا ملقياس من )  ،مطور فرض ي للبحث والذي يجسد مخططا

Govindji,2014:22التفوق الذاتي. كما سيتم قياس املتغير التابع للبحث الذي  ،جدانيةالو  ،(  والذي يتكون من ثالثة أبعاد فرعية وهي التقييم الذاتي

 ،( والذي يتكون من ثالث متغيرات فرعية وهي : معايير تقاسم املعرفةAuh & Menguc, 2015:1343هو سلوك مشاركة املعرفة طبقا ملقياس )

 (.1تنفيذ املعرفة. وكما موضح في شكل ) ،عالقات العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 املخطط الفري ي للبحث :(1شكل)
 .املصدر: اعداد البامث مسب االدبيات املعروضة

 
 
 :: فرضيات البحث رابعا

على الجهود املعرفية السابقة ذات العالقة واختيار مخطط البحث الفرض ي وضع الباحث فرضيات تكون  واالطالعبعد تحديد مشكلة البحث 

 يب ووسائل مختلفة للتأكد من صحتها أو نفيها وهي كما يلي : بمثابة حلول مؤقتة أو أولية يجري اختبارها بأسال

دارة الحكمة وسلوك مشاركة املعرفة وتتفرع منها ثالثة فرضيات فرعية إتوجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية وموجبة بين  فرضية عالقة االرتباط:  .1

 كاالتي.

 اتي وسلوك مشاركة املعرفة.توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية وموجبة بين التقييم الذ 

 .توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية وموجبة بين الوجدانية وسلوك مشاركة املعرفة 

 .توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية وموجبة بين التفوق الذاتي وسلوك مشاركة املعرفة 
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 ة في سلوك مشاركة املعرفة وتتفرع منها ثالثة فرضيات فرعية كاالتي:دارة الحكميوجد تأثير ذات داللة معنوية وموجبة إل  فرضية عالقة التأثير :  .2

   داللة معنوية وموجبة للتقييم الذاتي في سلوك مشاركة املعرفة.ذو أ. يوجد تأثير 

  داللة معنوية وموجبة للوجدانية في سلوك مشاركة املعرفة.ذو ب. يوجد تأثير 

  الذاتي في سلوك مشاركة املعرفة.داللة معنوية وموجبة للتفوق ذو ج. يوجد تأثير 

: مدود البحث الزعانية
 
 والبشرية:  ،املكانية، و خاعسا

وعد معمل االسمنت  في محافظة النجف األشرف  ،بوصفها حدود الدراسة الزمانية 1/2017/ 1ولغاية  2016/ 10/12عدت املدة من 

 كور وبالتحديد الكادر اإلداري. حيث وجهت االستبانة إلى موظفي املعمل املذ ؛الحدود املكانية لها

: عجتمع البحث وعينته:
 
 سادسا

( موظف إداري 170( استمارة على عينة من اصل )86و تم توزيع ) ، مجتمع البحث في معمل االسمنت  في محافظة النجف األشرفانحصر 

 (.%46 ( استبانة صالحة وكانت نسبتها )78وتم استرجاع)

: الدراسات السابقة:
 
 سابعا

 سة )درا(Abdul Razak,etal.,2016 ((Theories of Knowledge Sharing Behavior in Business Strategy 

تستعرض هذه الدراسة طبيعة تبادل املعرفة والنظريات الكامنة وراء سلوك تبادل املعرفة لفهم العوامل التي تؤثر على السلوك الفردي 

(، نظرية السلوك املخطط TRAت لدراسة سلوك تبادل املعرفة بما في ذلك نظرية الفعل املنطقي )و تم تطبيق العديد من النظريا لتبادل معارفهم،

(TPB( ونظرية التبادل االجتماعي )SET وتم إجراء مراجعة األدبيات لتحديد االرتباط بين النظريات واملمارسات وسلوك تبادل املعرفة. ومناقشة )

لسلوك تبادلها. ووضحت هذه الدراسة بموضوعية فهم سلوك تبادل املعرفة لالبتكار والحفاظ على  طبيعة تبادل املعرفة واملمارسات الشائعة

تبادل املعرفة مهم ملمارسة األعمال التجارية حيث إنها استراتيجية لألعمال التجارية الكتساب مزايا تنافسية ، بسبب  الناستمرار املعرفة التجارية. 

خرى ، واالحتفاظ باملوظفين من حجم العمل ، وزيادة اإلنتاجية وتطوير رأس املال البشري مع االبتكار واإلبداع. تم املنافسة الشديدة مع الشركات األ 

 .Universiti Utara Malaysiaوبالتعاون مع  Teknologi MARAدعم هذه الدراسة من قبل كلية إدارة األعمال بجامعة 

 ( دراسة(Oliveira,etal.,2018 (Knowledge sharing among scientists: A causal configuration analysis) 

 التكوينات تدرس وهي وتبادلها، املعرفة لخلق مكان هي األكاديمية واألوساط ، املعرفة يخلقون  مهنيون  توضح هذه الدراسة بان العلماء

ا تحدد التي السببية
ً
 عبر استطالع من البيانات اذ تحصل على نوعي مقارن  يلتحل وتستخدم العلماء، بين املعرفة تبادل إلى تؤدي معينة أنماط

ا 620 شملت اإلنترنت
ً
 والعلوم والفنون  االجتماعية والعلوم الصحية والعلوم والتكنولوجيا الهندسة في البرتغالية األبحاث مراكز أفضل في عامل

 العلماء أن حين في ، معارفهم تبادل إلى املنتجون  العلماء أذ يميل املعرفة، لتبادل مهم شرط هو البحثي الفريق قائد بأن النتائج وتظهر اإلنسانية،

 يخافون  ال الذين العلماء يشارك حين في استخدامها، يقيد لذا تبادلها بسبب السلطة فقدان من الخوف املشاركة بسبب إلى يميلون  ال املنتجين غير

 . معرفتهم

  دراسة(Al-Kurdi,etal.,2020) (The role of organisational climate in managing knowledge sharing among 

academics in higher education) 
 املعرفة تبادل وتشجيع أفضل بشكل املوظفين لربط املعرفة إدارة في قطر برامج( HEIs) العالي مؤسسات التعليم تنفيذ توضح هذه الدراسة

(KS)، ا لألكاديميين الفعلي السلوك يظل فقد ، لألكاديميين املعرفة تبادل ثقافة تعزيز لىإ جاهدة تسعى العالي التعليم مؤسسات ألن نظًرا
ً
 مثبط

 التنظيمية القيادة بواسطة تشغيله يتم الذي التنظيمي املناخ دور  الدراسة هذه تقّيم ، لذلك. التنظيمية املشكالت وهي ، القضايا من العديد بسبب

( SEM) الهيكلية املعادالت نمذجة تطبيق تم حيث( PLS) الجزئية Least Square بطريقة. العالي تعليمال مؤسسات في لألكاديميين KS في والثقة

 على استثنائي بشكل قوي  تأثير له التنظيمي املناخ أن إلى االستطالع شملهم أكاديمًيا 257 من النتائج وتشير. الدراسة هذه في التباين أساس على

 أنه إلى النتائج هذه وتشير. KS األكاديميين سلوك مع إيجابية عالقة والثقة التنظيمية للقيادة كان ، ذلك إلى فةباإلضا. KS األكاديميين ممارسات

 .العالي التعليم مؤسسات سياق في لألكاديميين املعرفة تبادل سلوك وتعزيز فهم عند وتفاعالتها التنظيمية العناصر مراعاة الضروري  من

 
 
 : عقاييس البحث ثاعنا

( ملقاييس املتغير املستقل ادارة الحكمة Govindji,2014:22اعتمدت الدراسة على نموذج )  :دارة الحكمة وسلوك مشاركة املعرفةإيس مقاي .1

( (Auh & Menguc, 2015:1343كما تم االعتماد على انموذج  ،التفوق الذاتي ،الوجدانية ،التقييم الذاتي :والذي يتكون من ثالثة أبعاد وهي

، عالقات العمل ،تغير التابع للبحث الذي هو سلوك مشاركة املعرفة والذي يتكون من ثالث متغيرات فرعية وهي: معايير تقاسم املعرفةلقياس امل

 تنفيذ املعرفة.  
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مقاييس املقياس الفئوي: يسمح املقياس الفئوي بإجراء العمليات الحسابية على البيانات املجتمعة من قبل عينة البحث اذ يسمح باستخدام  .2

 حيث استخدم الباحث مقياس ليكرت الخماس ي. ؛النزعة املركزية ومقاييس التشتت

-Alphaإذ حقـــــق معامــــل  ) ،(SPSS)بواسطــــة البرنامــــج اإلحصائي   (Alpha-Cronbachالصدق اإلحصائي : استعمـــل الباحـــثين معامل ) .3

Cronbach وكـ ،( 0.69دارة الحكمة ) إ(  ملتغير( ـــان معامــــــلAlpha-Cronbach( ملتغير سلوك مشاركة املعرفة )0.73 )، أما على مستوى الكلي

 مرة ثانية .عينة الدراسة ( وهذه نتيجة مقبولة لو تم إعادة توزيع االستبانة على  0.71لالستبانة فقد بلغ ) 

 اإلطار النظري للبحث: املحور الثاني
 أ

 
 عفهوم الحكمة   :وال

 خالل السنوات الثالثين املاضية أصبحت الحكمة موضوعف ،ملجتمعات منذ العصور القديمةتطورت ا .1
ً
يثير اهتمام الباحثين  ا

"الحكمة هي التكامل للكائنات والوسائط النسبية والجدلية للتفكير والتي تؤثر على  ، وفي دراساتهم  في مجال العلوم االجتماعية والسلوكيةخاصة و 

فق العالقات املتبادلة " وأضاف جانبا "وراء املعرفة" إلى الحكمة، وتحديد الحكمة بأنه "أسلوب وراء املعرفة باإلضافة إلى البحث عن النظرة الى الواقع و 

الحكمة هي "القدرة على الحكم بشكل صحيح واتباع أفضل مسار العمل، على أساس   (Leitch,1996:5)الحقيقة إلى حد أنه يمكن معرفته" ويرى  

اص في كل ة والفهم. وإن تعاليم الحكمة من الكتاب املقدس تتبع من وصايا السيد املسيح  والتي هي الخشوع الي هللا، خالقنا، واحترام جميع األشخاملعرف

الحياة  ن الحكمة هي دمج الوجدانية والجوانب املعرفية من قدرات اإلنسان ردا على مهاموأ ،( Govindji,2014:18 (.)Baltes and Smithمكان ) 

وي الخبرة، ومشاكلها. الحكمة هي التوازن بين التكافؤ للتناقض الشديد في العاطفة والتقاعس عن العمل، واملعرفة، والشكوك. أنها تميل إلى زيادة ذ

إلى تطبيق املعرفة  ( بان الحكمة هي مفهوم املنحى، والتي تهدف Bierly,2000:601ويرى) ،وبالتالي قد يكون العثور عليها حصرا في سن الشيخوخة

مثل للمعرفة التنظيمية املناسبة أثناء التخطيط وصنع القرار والتنفيذ )أو العمل( كمراحل. ولذلك، فإننا نعرف الحكمة هي القدرة على االستخدام األ 

 إلقامة وتحقيق األهداف املرجوة وتعلم الحكمة بأنها عملية األحكام املميزين والعمل قائم على املعرفة.

 ثان
 
  :عقاييس الحكمة :يا

 -التفوق الذاتي ،عند التطرق الى مقاييس الحكمة البد من مقارنة أربعة مقاييس راسخة لها وهي: مقياس التقييم الذاتي، مقياس الوجدانية

لقصيرة من الحكمة. مقاييس وهو مقياس األداء القائم على املقالة ا؛ والرابع نموذج برلين للحكمة -والتي تندرج تحت فئة من مقاييس تقرير املصير

اذ تشتق 'الحكمة الشخصية "من التجارب الشخصية للمرء والرؤى على أساس حياته. ، شخصية" والحكمة العامةالحكمة الحكمة تم تصنيفها الى "

"الحكمة العامة" تتعلق بنهج مقاييس الحكمة الشخصية تسعى إلى تحديد ما تعلمه األفراد عن أنفسهم، والبعض اآلخر، والعالم على أساس تجاربهم. 

ف املرء واحد لحاالت متميزة من الحكمة الشخصية. تستند مقاييس الحكمة العامة على املشاكل املعقدة التي ال تتعلق بالضرورة إلى الذات أو مخاو 

 لآلخرين. 

ام باآلخرين والجنس البشري ككل ويتم التقاطها كما ان الفئة الثالثة ملقاييس الحكمة "الحكمة ذات الصلة '. وهذا يشير إلى التعاطف واالهتم

األبعاد. على الرغم من اإليثار واالهتمام باآلخرين ارتبطت مع خصائص الحكمة   فقد  ةفي املكون "العاطفي" من النماذج مثل الحكمة وفق مقياس ثالثي

 GOVINDJI)  2014 ,لنظريات القائمة على الحكمة وفق الجوانب املعرفية ) اكان تركيز أقل في 

( يقيس خمسة مستويات فرعية من الحكمة الشخصية، والتي تشمل الخبرة SAWS( )Webster, 2007:4-6مقياس التقييم الذاتي الحكمة ) .1

يجب وجادل بأن النكتة  .((Glück et al.,2013:2 ، واالنفتاح، وروح الدعابةاالنعكاسيةالهامة في الحياة، والتنظيم العاطفي، وذكريات املاض ي / 

االرتباطات لها منخفضة مع التقدم بالعمر، واملنطق االستقرائي، و أن تعتبر سمة من سمات الحكمة. ووجدت أن الحكمة مقياس للتقييم الذاتي 

 ومع ذلك، فإنها أبرزت مخاوف من أن الرغبة االجتماعي قد تربك إجراءات تقرير املصير للحكمة. واملفردات.

( الوجدانية، التي تعكس الحكمة. ووجدت بارتباطها العالي مع العواطف Glück et al., 2013:3ة وذات الصلة )بعاد االخرى للحكممن ضمن األ .2

 والتنظيم الذاتي واالنفتاح على التجارب.

وعلى الرغم  (؛Levenson et al., 2005:130ال يتجزأ من الكون ) كجزء( على تجاوز الذات، والذي يشير إلى النظر في نفسه STIالتفوق الذاتي ) .3

 العمر والذكاء والتعليم.بتقدم ال بينالذات. يوجد ارتباط منخفضة  تقديرمن أن وحدات قياس معرفة الذات، والتكامل الذاتي، فضال عن 

 
 
 سلو  عشاركه املعرفة: :ثالثا

 و 
ً
ملعرفة هي عملية تهدف الى الحصول لوجهات النظر واملواقف، واالحتياجات، والظروف، يتم عرض تعريفات مختلفة، ونعتقد أن تبادل ا فقا

تقاسم  على خبرة من اآلخرين، لذلك يمكن أيضا الكشف عن اسمها "نقل املعرفة"، والتي سوف تزيد أيضا من التعلم التنظيمي، وهناك اختالف ما بين

ن طريق مصدر املعرفة ولكن أيضا اكتساب وتطبيق املعرفة وتبادل املعرفي ونقل املعرفة. وهم يجادلون بأن نقل املعرفة ال يشمل فقط تبادل املعرفة ع

. ويصف نقل املعرفة حركة املعرفة بين مختلف الوحدات واألقسام، أو املنظمات في حين  تبادل املعارف Lin&Chen,2009:3)املعرفة من قبل املتلقي)

إعداد املعلومات املهمة و التعاون مع اآلخرين ملساعدتهم وحل عادة ما يتم استخدامها لتحديد حركة املعرفة بين األفراد، وتقاسم املعرفة تشير إلى 
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نشر املعرفة املكتسبة لآلخرين داخل بالفرد  يقوم مشاكلهم وتنفيذ السياسات، أو تطوير أفكار جديدة. وتشير إلى أن تقاسم املعرفة هو السلوك عندما

طريق التبادل؛ وجها لوجه، مؤتمر، شبكة . 2والتي تشير إلى نوع املعرفة املشتركة،  ؛ياءاألش. 1املنظمة. وهناك ثالث عناصر رئيسية ملشاركة املعرفة منها: 

مستوى املشاركة: إشراك األفراد والفرق، أو املنظمات. من املهم أن نميز أن األفراد قد تقرر مشاركة أو عدم مشاركة . 3املعرفة، والتعلم التنظيمي، 

املعرفة هي عملية إدارة املعرفة التي تستخدمها لخلق القيمة، ودعم العمليات التجارية. وتطور تقاسم . وتقاسم Aliakbar,2012:209)معرفتهم )

وبالتالي،  تبادل املعرفة هي املمارسات ونشر الفكرة والخبرة واملعرفة مع  ،املعرفة العصرية، وفقا ألهمية  استخدامها ولتبادل املعرفة نحو قطاع االعمال

 (. (Razaka,etal.,2016:546 ل املعرفة واالحتفاظ بها في هذا املجالاآلخرين لضمان تواص

 
 
 ابعاد عشاركة املعرفة: :رابعا

التغير في  هيإلى تبادل املعرفة  وينظرن سلوكيات تقاسم املعرفة بوصفها اإلقناع بدال من فعل طبيعي. أب (etal,2015:635 )  Shaari, يرى 

املشاركة بها مع االخرين من اجل زيادة خبرتهم او ايجاد أو  االفصاح عن املعلوماترفة مع اآلخرين كما هو الحال في سلوك االفراد أو تبادل أو تقاسم املع

تصل تقاسم املعرفة بالعملية النفسية التي تتطلب سلسلة من يوفي هذه الحالة يمكن أن  الحلول املناسبة للمشاكل عن طريق التفكير الجماعي،

  ، وتمكينهم وتشجيعهم على تبادل املعرفة مع اآلخرين. ويرى )العمل على تحفيزهم على املعرفة لديهم وبعد ذلك للتعرف عاملين املبادرات ملساعدة ال

(Goebel,etal.,2015:18  أن بان قاسم املعرفة هو مساعد رئيس ي للتنمية داخل املنظمة. ويمكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ً
 تلعب دورا

 
ً
 . ومن خالل االبعاد التالية:أو عن املنظمات املنافسة االخرى  للسوق  واملعلومات فير البيانات، بتو حاسما

 معايير تقاسم املعرفة: نحدد التقاسم غير الرسمي باسم املعايير والقواعد غير املكتوبة للمعرفة وأن تجري عادة من قبل أعضاء املجموعة .2

ت تكتسب من خالل معايير التعلم والتقليد، والضغط على االنصياع، و استيعاب تلك املعايير واملبيعا ،منها KSBsاملعتمدة لتنظيم وتقنين 

واملعايير ليس على مستوى   ،وااللتزام باملعايير التي ترتكز على أنظمة القيمة للمنظمة. وتركيزنا هو على التقاسم التنظيمي  ملعايير تبادل املعرفة

إشراك التفاعالت الوظيفية مع أعضاء آخرين من خارج وحدة املبيعات للمعرفة. وعالوة على ذلك،  KSBsفريق املبيعات، وكما ذكرت من قبل، 

ي وعلى لدينا بناء على نوعية العالقة "مع وحدة املبيعات خارج زمالء العمل. وهكذا، نحن نركز على معايير تبادل املعرفة على املستوى التنظيم

موما، فإن املوقف في تحقيق املبيعات هو اشتراك جميع الشعب في نظم إدارة املعرفة على املستوى مستوى الفريق بدال من القواعد. وع

 التنظيمي.

ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على أداء  ،وهي العالقة بين القائد ومرؤوسيه ،عالقات العمل: العالقة في مكان العمل هي ظاهرة حيوية جدا .3

 مثل ،والتبادل اإليجابي، والتي قد تشمل السلوكيات ،شكل أنواع مختلفة من التبادل بين القائد ومرؤوسيهاملوظفين كعالقات إيجابية تأخذ 

ها تأثير مناقشة املشاكل املتعلقة بالعمل، ومشاركتها في عملية صنع القرار، وتوافر القائد في أي وقت عند الحاجة وما إلى ذلك، يمكن أن يكون ل

.العالقات في مكان العمل والعالقات الشخصية الفريدة مع آثار هامة بالنسبة لألفراد Gaur&Ebrahimi,2013:7)إيجابي على أداء املوظفين)

ووظيفة عالقات العمل كما في صنع القرار، وتقاسم النفوذ، ونظم الدعم الفعال  ،في تلك العالقات داخل املنظمات والتي تديم الوجود والتطور 

و العالقة بين  ،ونوعية هذه العالقات لها نتائج مهمة كالخبرات للموظفين، بما في ذلك خبرات ومعلومات املوظفوالعاطفية. وعلى هذا النحو، 

 Sias,2005:377) .خبرات ومعلومات املوظف وجودة نوعين لعالقة العمل األساسية هي عالقة الزميل في العمل واألقران)

واليوم  ،زأ من بيئة األعمال املعاصرة وقادرة على املنافسة التي تضمن ميزة النمو للمنظمة( هو جزء ال يتجKMتنفيذ املعرفة: إدارة املعرفة ) .4

 العديد يفقدون الرؤيا للميزة التنافسية للمنظمات في النمو والتنافس مع العبين آخرين بسبب سوء إدارة تلك التجارب والخبرات واملعرفة

جب أن تكون منظمة وباإلضافة إلى كونها مبتكرة يمكن االعتماد عليها لالستفادة من خبراته وفي يومنا هذا بيئة تجارية تنافسية، وي ،لألصول 

وادارة املعرفة هي أداة فعالة إلدارة أصول املعرفة في املدى القصير والتي تولد األرباح في  ،السابقة والتعلم بطريقة فعالة للحصول على منافسيها

  وادارة ،تشغيل أطولها وتعزيز اإلبداع
ً
  املعرفة تعزز معرفة املنظمة داخليا

ً
 لخلق والحفاظ على امليزة التنافسية وخارجيا

((Dufour&Steane,2016:73 وبالتالي، يجب أن يكون نظام .KM  فعال في عملية املنظمات ، والتي يمكن أن تخلق، او تلتقط و وتنشر لتوثيق

ة إعادة هندسة األعمال واتخاذ القرارات. ومع ذلك، تركز أساسا على تكنولوجيا األصول املعرفية للمنظمة وتساعد في ذكاء األعمال، وعملي

وان ادارة  .KM( ملعظم املنظمات ، وبالتالي إعطاء تركيز أقل على عوامل أخرى مهمة ال بد منه للكسب بشكل ملحوظ من نظام ICTاالتصاالت )

نهج شمولي أي  KM(. ويجب أن يكون لنظام Ariya,etal.,2016:148السلوكية)املعرفة الفعالة هي نتيجة لتفاعل كل الجوانب التكنولوجية و 

في املنظمة، يعتمد على  KMوهي االفراد، العمليات والتكنولوجيا. وبالتالي، فان تنفيذ  -يجب التأكيد على جميع العوامل الهامة الثالثة للتنظيم 

  KMلية وكفاءة. لتحصل على تنفيذ إطار عمل متكامل لـ ثالثة عوامل يجب أخذها بعين االعتبار والتعامل معها بفاع

: العالقة بين عتغيرات البحث: 
 
 خاعسا

نالك هناك اهتمام كبير بين الباحثين لفهم سوابق السلوك لدى االفراد في املنظمات، وعلى الرغم من التقدم املحرز في هذه األبحاث، إال أن ه

تتعلق باتخاذ األفراد إجراءات تذهب بعيدا عن املتطلبات الوظيفية التي تتجاوز مهمة االندماج والتفاعل  بعض األسئلة التي تذهب أكثر من ذلك والتي
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(. ومن هذا املنطلق حاول الباحثين إيجاد العالقات الضمنية بين متغيرات Mayfield & Taber,2010في الوظيفة وإظهار السلوكيات العفوية)

 الدراسات التي تناولت املتغيرات الفرعية لدراستنا الحالية وكاالتي:  الدراسة للتعرف على ما توصلت اليه 

رفة أو العالقة بين ادارة الحكمة ومعايير تشارك املعرفة:  هناك العديد من التعريفات ملشاركة املعرفة بعض يدعى أنها نشر املعرفة ونقل املع .1

عوامل منها رغبة الفرد في العمل مع اآلخرين، ومشاركة املعرفة هي الفائدة نشر املعرفة بين املوظفين  ويتطلب نقل املعرفة مجموعة من ال

ر املتبادلة، وبالتالي إذا لم يكم هناك من حكمة ملشاركة او تقاسم املعرفة يكاد يكون من املستحيل للمعرفة أن تنتقل من شخص إلى شخص آخ

 ،وتطبيق ومشاركة املعرفة إلنتاج القدرات التنظيمية الديناميكية ،بناء املعرفة وبالتالي فان شرط مشاركة املعرفة هي وجود حكمة إلدارتها و ل ،

وعمليات إدارة املعرفة الفعالة، مثل الحصول على املعرفة وكيفية تطبيقها ومشاركة من خالل مجموعة من القواعد، والتي تعد عوامل مهمة 

 (.Malkawi & Rumman,2016لنجاح مشاركة املعرفة )

والوجود املطلق بين الثقافات لهذا املصطلح يدل على  ،ا بين ادارة الحكمة وعالقات العمل: العديد من اللغات لديها شروط للحكمةالعالقة م .2

أهميتها. على الرغم من أن معنى الحكمة تختلف عبر ثقافة األفراد ومعامالتهم وفي العديد من الثقافات تجد أن نستعرض الحكمة غالبا ما 

جاح في عيش حياة ذات معنى ومرضية، وفي التعامل مع الشؤون اإلنسانية من خالل تكوين العالقات. وقد حاول العلماء من تؤدي إلى الن

مختلف التخصصات لتعريف الحكمة املختلفة، ولكن الكثير يوافق على أن الحكمة هي ذات الصلة إلى سعي الفرد ليعيش حياة ذات معنى 

ع االخر، وفي الوقت نفسه، ملساعدة اآلخرين على العيش حياة أفضل. وفي هذه الدراسة، نستخدم ادارة ومرضية من خالل تكوين عالقات م

و في  ،الحكمة. لتعريف الحكمة على أنها نوع خاص من تطور الحياة الحقيقية التي يتم عرضها من خالل جهود املرء أن يعيش حياة ذات معنى

(. Ferrari& Weststrate,2013:165حياة أفضل من خالل تكوين عالقات في مكان العمل ) الوقت الذي يساعد أيضا اآلخرين أن يعيشوا

لتكوين يقول هذا تعريف عملية التنمية الكاملة للحكمة وتشمل ثالثة عناصر هي: التكامل املعرفي، واإلجراءات التي تجسدها، واآلثار اإليجابية 

 .Yang,2016:2)عالقات مع الغير)

لتقاسم  تمكنهامة بتنفيذ املعرفة: وتستمد ضرورات إدارة املعرفة من أهدافها االستراتيجية ورؤية املوارد البشرية لتصبح كأداة عالقة ادارة الحك .3

. ولتكوين عمليات ادارة املعرفة  Cooper) 2016:2,)املعرفة، من خالل ادارة الحكمة، ومن أجل تحويل التعلم الفردي في التعلم التنظيمي

أ من أنشطة العمل اليومي للموظف بحيث تكون سلسة متشابكة من خالل نسيج املنظمة. وان ادارة الحكمة مرتبطة بعملية كجزء ال يتجز 

و تحديث وأرشفة قاعدة  ،اب وتطبيق املعرفة لدى االفراد واستغاللها بالشكل االمثلسإدارة التغيير الجارية، والتنفيذ الكامل لكيفية اكت

التحتية التنظيمية و إعادة توزيع األدوار الحالية ألفراد املجموعة للمساعدة في تحقيق األهداف ادارة املعرفة داخل املعرفة لتطوير البنية 

 . Goel,etal.,2010:389)املنظمة)

 الجانب العملي للدراسة: املحور الثالث

 أ
 
 الوصف اإلمصائي والتحليل العاعلي ملتغيرات البحث :وال

بعاد البحث املتمثلة ب)ادارة الحكمة وسلوكيات تشارك املعرفة( من خالل استعمال الوسط أمستوى  تهدف هذه الفقرة الى معرفة

%( فهو 60( وسط افتراض ي او نسبة مئوية اقل من )3اذ ان كل  بعد يحصل على وسط حسابي اقل من )،االنحراف املعياري والنسبة املئوية  ،الحسابي

( %50مدى تناسق الفقرات حسب نسب التشبع وفق التحليل العاملي فالفقرة التي تحصل على اكثر من ) مرفوض. كما تهدف هذه الفقرة الى معرفة

 (. Alphaحسب ) االستبانةومدى ثبات فقرات  ،(Hear, 2010تقبل حسب )

 الوصف االمصائي والتحليل العاعلي لفقرات ادارة الحكمة :(1ادول)
 نسب التشبع للتحليل العاعلي النسبة املئوية ملعياري االنحرا  ا الوسط الحسابي الفقرات املتغيرات

 0.72 0.64 1.07 3.21 لقد تغلبت على العديد عن األمداث املؤملة في مياتي التقييم الذاتي

 0.92 0.68 0.97 3.42 لقد شهدت العديد عن املعضالت األخالقية

 0.83 0.62 0.75 3.08 أنا ايد في تحديد العواطف الخفية داخل نفس ي

 0.78 0.67 0.67 3.33 كثيرا عا كنت تفكر في عاي ي الشخصية

 0.86 0.74 0.84 3.69 أمب أن أكون مول األشخاص الذين لديهم واهات نظر تختلف بشدة  

  0.67 0.31 3.35 على املستوى الكلي التقييم الذاتي

 0.74 ( لفقرات التقييم الذاتيAlphaنسبة ثبات )

 1 لذاتي بين ابعاد ادارة الحكمةترتيب بعد التقييم ا

 0.90 0.59 1.19 2.95 أميانا أشعر باملحبة الحقيقية للجميع الوادانية

 0.68 0.58 0.89 2.88 أنا ال انزعج عن الناس وال أشعر باألسف اتجاههم

 0.86 0.69 0.50 3.46 "أماول دائما أن ننظر في اميع اوانب املشكلة"

 0.96 0.52 0.96 2.62 ا أماول أن أتخيل كيف سيكون شعوريقبل انتقاد شخ  عا، وأن

  0.60 0.50 3.01 على املستوى الكلي الوادانية

 0.68 ( لفقرات الوادانيةAlphaنسبة ثبات )
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 3 ترتيب بعد الوادانية بين ابعاد ادارة الحكة

 0.65 0.83 0.74 4.15 أشعر أن مياتي الفردية هي ازء عن كل أكبر التفوق الذاتي

 0.81 0.65 0.62 3.23 كل عا أقوم به لآلخرين، امب القيام به لنفس ي

 0.79 0.53 1.19 2.64 يمكن أن افسر أشياء عختلفة ادا، اعتمادا على السبب

عندعا يشعر شخ  عا لم يتحقق عا يريدون تحقيقه، وربما ينبغي أن ننظر 

 لألشياء بدال عن عا مققوه

3.22 0.41 0.64 0.82 

  0.66 0.39 3.31 املستوى الكلي التفوق الذاتي على 

 0.71 ( لفقرات التفوق الذاتيAlphaنسبة ثبات )

 2 ترتيب بعد التفوق الذاتي بين ابعاد ادارة الحكمة

 0.64 0.40 3.22 الوسط الحسابي واالنحرا  املعياري والنسبة املئوية على عستوى ادارة الحكمة

 راات الحاسبة االلكتروني.املصدر: اعداد البامث مسب عخ

 ( الوصف االحصائي والتحليل العاملي لفقرات ادارة الحكمة وكاالتي:1يوضح جدول )

%(، وجاء ترتيب البعد 67(، ووزن مئوي بلغ )0.31معياري بلغ ) بانحراف(، 3.35حقق بعد التقييم الذاتي للعينة املبحوثة وسط حسابي قدره ) .1

 (.0.74( وهي )Alphaوايضا فقرات البعد تتسم بالثبات حسب نسبة ) ،ع للتحليل العاملي كبيرة ومقبولة( . كما كانت جميع نسب التشب1)

( . 3%(، وجاء ترتيب البعد )60(، ووزن مئوي بلغ )0.50معياري بلغ ) بانحراف(، 3.01حقق بعد الوجدانية للعينة املبحوثة وسط حسابي قدره ) .2

 (.0.68( وهي )Alphaوايضا فقرات البعد تتسم بالثبات حسب نسبة ) ،عاملي كبيرة ومقبولةكما كانت جميع نسب التشبع للتحليل ال

%(، وجاء ترتيب البعد 66(، ووزن مئوي بلغ )0.39معياري بلغ ) بانحراف(، 3.31حقق بعد التفوق الذاتي للعينة املبحوثة وسط حسابي قدره ) .3

 (.0.71( وهي )Alphaوايضا فقرات البعد تتسم بالثبات حسب نسبة ) ،يرة ومقبولة( . كما كانت جميع نسب التشبع للتحليل العاملي كب2)

%( . كما كانت جميع نسب 64(، ووزن مئوي بلغ )0.40معياري بلغ ) بانحراف(، 3.22حقق بعد ادارة الحكمة للعينة املبحوثة وسط حسابي قدره ) .4

 (.0.69( وهي )Alphaتتسم بالثبات حسب نسبة )وايضا فقرات البعد  ،التشبع للتحليل العاملي كبيرة ومقبولة

 الوصف االمصائي والتحليل العاعلي لفقرات سلوكيات تشار  املعرفة :(2ادول)
نسب التشبع للتحليل  النسبة املئوية االنحرا  املعياري  الوسط الحسابي الفقرات املتغيرات

 العاعلي

ععايير 

التشار  

 باملعرفة

 0.85 0.72 0.71 3.58 ن األشخاصهنا  تقليد تبادل املعرفة بي

 0.67 0.53 0.99 2.64 يتوقع عن عشرفينا عشاركة املعر  ععنا  

 0.70 0.67 1.19 3.36 املوظفين  يهتمون بمشاركة املعرفة عع بعضهم البعض

 
 
 0.86 0.66 0.95 3.32 عشاركة املعرفة بين املوظفين انه ععيارا

  0.64 0.41 3.22 باملعرفة على املستوى الكلي ملعايير التشار 

 0.72 ( لفقرات ععايير التشار  باملعرفةAlphaنسبة ثبات )

 2 ترتيب بعد ععايير التشار  بين ابعاد سلوكيات تشار  املعرفة

عالقات 

 العمل

 0.92 0.65 0.42 3.23 لدي عالقات عمل وثيقة ادا عع املوظفين اآلخرين خارج ومدة املبيعات

 0.91 0.68 1.11 3.38 ظام عع املوظفين اآلخرين خارج ومدة املبيعاتأنا أتواصل بانت

 0.69 0.75 0.66 3.77 ليس لدي الكثير عن التفاعل عع املوظفين اآلخرين خارج ومدة املبيعات

 0.85 0.55 0.79 2.74 تفاعلي عع املوظفين اآلخرين خارج ومدة املبيعات يمكن تعريفة كفائدة عتبادلة

  0.66 0.28 3.28 ى الكلي لعالقات العملعلى املستو 

 0.89 ( لفقرات عالقات العملAlphaنسبة ثبات )

 1 ترتيب بعد عالقات العمل  بين ابعاد سلوكيات تشار  املعرفة

تنفيذ 

 املعرفة

أشار  في االاتماعات املشتركة بين اإلدارات ملناقشة العمالء الحالية و االمتيااات 

 املستقبلية

2.95 1.28 0.59 0.85 

 0.90 0.60 0.82 2.99 أقض ي الوقت في عناقشة العمالء عع املوظفين في اإلدارات األخرى 

 0.89 0.66 0.68 3.29 أنا اعمم الوثائق التي تقدم ععلوعات عن العمالء

عندعا يحدث ش يء عهم للزبون الرئيس ي، تسمح لي املنظمة بأكملها للتعر  عن  لك في 

 الزعن غضون فترة قصيرة عن

3.46 0.50 0.69 0.63 

  0.63 0.36 3.17 على املستوى الكلي لتنفيذ املعرفة

 0.68 ( لفقرات تنفيذ املعرفة Alphaنسبة ثبات )

 3 ترتيب بعد تنفيذ املعرفة بين ابعاد سلوكيات تشار  املعرفة

املعرفةالوسط الحسابي واالنحرا  املعياري والنسبة املئوية على عستوى سلوكيات تشار    3.22 0.43 0.64 

 املصدر: اعداد البامث مسب عخراات الحاسبة اإللكترونية 
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 ( الوصف االحصائي والتحليل العاملي لفقرات سلوكيات تشارك املعرفة وكاالتي:2يوضح جدول )

%(، وجاء ترتيب 64(، ووزن مئوي بلغ )0.41معياري بلغ ) بانحراف(، 3.22حقق بعد معايير التشارك باملعرفة للعينة املبحوثة وسط حسابي قدره ) .1

 (.0.72( وهي )Alphaوايضا فقرات البعد تتسم بالثبات حسب نسبة ) ،( . كما كانت جميع نسب التشبع للتحليل العاملي كبيرة ومقبولة2البعد )

( . 1%(، وجاء ترتيب البعد )66مئوي بلغ )(، ووزن 0.28معياري بلغ ) بانحراف(، 3.28حقق بعد عالقات العمل للعينة املبحوثة وسط حسابي قدره ) .2

 (.0.89( وهي )Alphaوايضا فقرات البعد تتسم بالثبات حسب نسبة ) ،كما كانت جميع نسب التشبع للتحليل العاملي كبيرة ومقبولة

( . 3%(، وجاء ترتيب البعد )63) (، ووزن مئوي بلغ0.36معياري بلغ ) بانحراف(، 3.17حقق بعد تنفيذ املعرفة للعينة املبحوثة وسط حسابي قدره ) .3

 (.0.68( وهي )Alphaوايضا فقرات البعد تتسم بالثبات حسب نسبة ) ،كما كانت جميع نسب التشبع للتحليل العاملي كبيرة ومقبولة

%( . 64ووزن مئوي بلغ )(، 0.43معياري بلغ ) بانحراف(، 3.22اما على مستوى الكلي لسلوكيات تشارك املعرفة للعينة املبحوثة وسط حسابي قدره ) .4

وايضا فقرات البعد تتسم بالثبات  ،كما كانت جميع نسب التشبع للتحليل العاملي كبيرة ومقبولة لجميع فقرات بعد سلوكيات تشارك املعرفة

 (.0.68( وهي )Alphaحسب نسبة )

 
 
 : اختبار فرضيات عالقات االرتباط ملتغيرات البحث الرئيسة والفرعيةثانيا

وتحليل عالقات االرتباط بين متغيري البحث )ادارة الحكمة وسلوكيات تشارك  اختبارالجزء من البحث بعرض إحصائي يجري من خالله يتخصص هذا 

 املعرفة( وسيتم اختبارها حسب ورودها في املخطط البحث الفرض ي وهي كاالتي:

 عصفوفة عالقات االرتباط للمتغيرات الرئيسة والفرعية :(3ادول)
 عستوى املعنوية    وكيات تشار  املعرفةسل البعد ت

 0.000 0.73 التقييم الذاتي   1

 0.000 0.91 الوادانية  2

 0.33- التفوق الذاتي 3
0.003 

 0.000 0.75 ادارة الحكمة 4

                                                       املصدر: البامث اعتمادا على نتائج الحاسبة االلكترونية               
ومن خالل  ،الفرضية الرئيسة االولى: توجد عالقة ارتباط ذات دالله معنوية بين ادارة الحكمة وسلوكيات تشارك املعرفة على املستوى الكلي .1

حددة من قبل ( وهي اقل من مستوى املعنوية امل0.000اما مستوى املعنوية كانت )،( 0.75( اتضح وجود عالقة ارتباط موجبة )1معطيات جدول)

 ( لذلك تقبل هذه الفرضية على مستوى البحث.0.05الباحث  )

ومن خالل  ،الفرضية الفرعية االولى: توجد عالقة ارتباط ذات دالله معنوية بين التقييم الذاتي   وسلوكيات تشارك املعرفة على املستوى الكلي .2

( وهي اقل من مستوى املعنوية املحددة من قبل 0.000توى املعنوية كانت )اما مس، (0.73( اتضح وجود عالقة ارتباط موجبة )1معطيات جدول)

 ( لذلك تقبل هذه الفرضية على مستوى البحث.0.05الباحث )

ومن خالل  ،الفرضية الفرعية الثانية: توجد عالقة ارتباط ذات دالله معنوية بين الوجدانية  وسلوكيات تشارك املعرفة على املستوى الكلي .3

( وهي اقل من مستوى املعنوية املحددة من قبل 0.000اما مستوى املعنوية كانت )، (0.91( اتضح وجود عالقة ارتباط موجبة )1ل)معطيات جدو 

 ( لذلك تقبل هذه الفرضية على مستوى البحث.0.05الباحث )

ومن خالل  ،شارك املعرفة على املستوى الكليالفرضية الفرعية الثالثة: توجد عالقة ارتباط ذات دالله معنوية بين التفوق الذاتي وسلوكيات ت .4

( وهي اقل من مستوى املعنوية املحددة من قبل 0.000اما مستوى املعنوية كانت )، (0.33- ( اتضح وجود عالقة ارتباط سلبي )1معطيات جدول)

 ( لكنها عالقة عكسية لذلك ترفض هذه الفرضية على مستوى البحث.0.05الباحث )

 
 
 ات التأثير بين عتغيرات البحث:نتائج عالق ثالثا

جود تأثير في هذا املبحث سيتم مناقشة نتائج اختبار وتحليل عالقات التأثير بين متغيرات البحث وعلى وفق ما نصت عليه فرضية التأثير الرئيسة )بو 

الفرعية املنبثقة عنها سيجري اختبارها تباعا  الحكمة في سلوكيات تشارك املعرفة على املستوى الكلي ( والفرضيات إلدارةذات داللة احصائية موجبة 

 وفق ما ورد في مخطط البحث الفرض ي:

   نتائج اختبار عالقة التأثير للفرضية الرئيسة  .1

قة الحكمة في سلوكيات تشارك املعرفة على وفق نتائج تحديد االنحدار البسيط بافتراض وجود عال إلدارة( نتائج اختبار عالقة التأثير 2يبين الجدول )

 ويمكن التعبير عنها باملعادلة األتية: Y)( وسلوكيات تشارك املعرفة )Xالحكمة ) إلدارةدالية بين القيمة الحقيقية  

Y = a + βX 

 

 :حيث أن
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 y .سلوكيات تشارك املعرفة = 

X . ادارة الحكمة = 

B   مقدار التغير في( ميل املعادلة =y الذي يطرأ نتيجة تغيرx  .)وحدة 

a  ة إحصائية  . = ثابت 

أن تقديرات هذه املعادلة ومؤشراتها اإلحصائية ، الحكمة إلدارةإن هذه املعادلة تبين أن سلوكيات تشارك املعرفة هو دالة للقيمة الحقيقة 

ات تشارك املعرفة ( فردا وكانت معادلة االنحدار البسيط للعالقة بين متغيري ادارة الحكمة وسلوكي78قد حسبت على مستوى عينة البحث البالغة )

 كما يأتي:

 ادارة الحكمة( 0.75) + (0.06)سلوكيات تشار  املعرفة = 

 (.4( للمتغيرين وكانت النتائج كما في الجدول)ANOVHوفي إطار ذلك تم تحليل التباين )

 للعالقة بين ادارة الحكمة وسلوكيات تشار  املعرفة  (ANOVA)تحليل التباين  (:4ادول)
 2R عتوسط املربعات عجموع املربعات ة الحريةدرا عصدر التباين

 عستوى املعنوية املحسوبة F  قيمة

 0.000 95.913 0.56 4.483 4.483 1 االنحدار

    0.047 3.552 76 الخطأ

     8.035 77 املجموع

 N=78                                                    ة البامث اعتمادا على نتائج الحاسبة االلكترونياعداد املصدر:                

 أما جدول املعامالت فقد أشار الى القيم املبينة وكما يأتي:

 نتائج اختبار عالقة تأثير ادارة الحكمة في سلوكيات تشار  املعرفة :(5ادول)
عستوى  T املعاعالت املعيارية املعاعالت غير املعيارية النمو ج

 بيتا الخطأ املعياري  ععاعل بيتا املعنوية

 0.856 0.182 0.75 0.324 0.59 الثابت

 0.000 9.793 0.100 0.983 ادارة الحكمة

 N=78                                       املصدر : عن إعداد البامث باالستفادة عن عخراات الحاسبة االلكترونية                           

 

سلوكيات تشارك املعرفة وعلى مستوى عينة البحث ، (X)من جدول تحليل التباين وجدول املعامالت للعالقة بين ادارة الحكمة يتضح   

، إن قيمة )78البالغة )
ً
( وهذا يدل على أن منحنى االنحدار كاف 0.05( وبمستوى معنوية )1.685( كبيرة عند مقارنتها بقيمتها الجدولية )t( شخصا

 (t =9.793)( فقد بلغت t( وعلى وفق اختبار )Xوهذا ما تؤكده قيمة احصائية ))0.95( وبمستوى ثقة )X , Yة بين )لوصف العالق

 لسلوكيات تشارك املعرفة مقداره a=0.06وفي ضوء معادلة االنحدار يؤشر الثابت )
ً
( عندما تكون قيمة ادارة (0.06(، وهذا يعني إن هناك وجودا

.
ً
 الحكمة يساوي صفرا

 مقداره )X( واملرافقة لـ)β=0.75قيمة امليل الحدي قد بلغ ) أما
ً
سيؤدي إلى تغير مقداره (X)( في ادارة الحكمة 1( فهي تدل على أن تغيرا

 في سلوكيات تشارك املعرفة. (0.75)

( من التباين الحاصل 0.56)يفسر قيمته  (X)(، بما يعني أن ادارة الحكمة 0.56( إلى معامل مقداره )R2كما أشارت قيمة معامل التحديد )

( fمن التباين غير املفسر يعود ملتغيرات لم تدخل نموذج االنحدار، وهو مؤشر مقبول عن مقارنة قيمة ) (0.44)في سلوكيات تشارك املعرفة، وان

 الفرضية. ( وفي ضوء هذه النتائج تقبل هذه0.05( في حدود ثقة)3.91( اكبر من قيمتها الجدولية البالغة)95.913املحسوبة)

 اختبار الفرضيات الفرعية: .2

التفوق الذاتي( في  ، الوجدانية، بعد ما تم اختبار الفرضية التأثير الرئيسة ال بد من اختبار مدى تأثير ادارة الحكمة )التقييم الذاتي

 سلوكيات تشارك املعرفة.

( بداللة معادلة y( في سلوكيات تشارك املعرفة )X1, X2, X3)وعلى وفق هذه الفرضية فأن معادلة االنحدار املتعدد ملتغيرات ادارة الحكمة 

 االنحدار املتعدد األتية :

Y = a + β1X1+ β2X2+ β3X3 

 وسلوكيات تشارك املعرفة هي: (X)كانت معادلة االنحدار املتعدد للعالقة بين ادارة الحكمة 

 التفوق الذاتي (0.33-)ادانية  +  الو (0.91) التقييم الذاتي  +(0.73)+ (0.06)سلوكيات تشار  املعرفة =

 ( فقد أشار الى القيم املبينة وكما يأتي:6أما جدول )



 علي الفتالوي                                                                                                                                دارة احلكمة وسلوك مشاركة املعرفةإ حتلجل العالقة ما بني  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 7, No. 2, 2019 
 195 

 

 نتائج اختبار عالقات التأثير بين ادارة الحكمة وسلوكيات تشار  املعرفة :(6ادول)
 عستوى املعنوية T  املعاعالت املعيارية املعاعالت غير املعيارية النمو ج

 بيتا اري الخطأ املعي ععاعل بيتا

 0.856 0.182 0.73 0.324 0.06 الثابت

 0.000 9.209 0.082 0.756 التقييم الذاتي

 0.000 18.972 0.91 0.031 0.588 الوادانية

0.33- 0.089 0.272 التفوق الذاتي  -3.044  0.003 

 N=78                                                                  املصدر :البامث اعتمادا على نتائج الحاسبة االلكترونية              

 لسلوكيات تشارك املعرفة مقداره  a=0.06( ان  معادلة االنحدار يؤشر الثابت )6يتضح من جدول )
ً
( 0.06((، وهذا يعني إن هناك وجودا

.
ً
 عندما تكون قيمة ادارة الحكمة يساوي صفرا

 مقداره )X1واملرافقة لـ) (β1=0.73) قد بلغ   أما قيمة امليل الحدي للتقييم الذاتي
ً
سيؤدي إلى تغير (X1) ( في التقييم الذاتي  1( فهي تدل على أن تغيرا

 في سلوكيات تشارك املعرفة.( 0.73) ايجابي مقداره

 مقداره )X2واملرافقة لـ) (β2=0.91أما قيمة امليل الحدي للوجدانية  قد بلغ )
ً
سيؤدي إلى تغير ايجابي (X2) ي الوجدانية  ( ف1( فهي تدل على أن تغيرا

 في سلوكيات تشارك املعرفة.( 0.91) مقداره

 مقداره )X3( واملرافقة لـ)β3=-0.33أما قيمة امليل الحدي للتفوق الذاتي قد بلغ )
ً
سيؤدي إلى تغير (X3) ( في التفوق الذاتي1( فهي تدل على أن تغيرا

 املعرفة.في سلوكيات تشارك  (0.33-) سلبي مقداره

 وعلى اساس هذه النتائج ترفض الفرضية على مستوى التفوق الذاتي وتقبل الفرضيات الفرعية على مستوى التقييم الذاتي والوجدانية .

 االستنتااات والتوصيات: املحور الرابع
 : االستنتااات

 
 أوال

 عن زيادة مستويات توصل البحث الى أن توفر  فرص انضمام اإلفراد إلى املجموعة التي تتطابق مع .1
ً
تقداتها وتكون هذه املجموعة فعالة فضال

 االلتزام فيما بين أعضاءها سيؤدي الى زيادة فرص املساعدة والدافعية ويحاولوا بذل مزيد من الجهد لالرتقاء بواقع املعمل .

يما بينهم ينتج عنه تقديم مقترحات ترتقي بواقع املعمل أثبتت النتائج ان االنسجام بين أعضاء املجموعة وزيادة مستوى التوافق لآلراء واألفكار ف  .2

 ويصبح أعضاء املجموعة كفريق متكامل ومنسجم .

 عن انعدام رؤيتهم حول املستقبل مما  .3
ً
عدم توفر املنافسة االيجابية بين أعضاء املجموعة وعدم إتاحة الفرصة النضمام أعضاء جدد فضال

 على تفاعل العاملين فيما بي
ً
 نهم.انعكس سلبا

جاءت نتائج الدراسة متوافقة مع الدراسات السابقة ان إنشاء مجموعات متطابقة باألهداف واملعتقدات ووضع رؤية واضحة سوف تزيد بشعور  .4

 األفراد االيجابي اتجاه املنظمة من خالل التزامهم بتحقيق أهدافها بدافع ذاتي.

 : التوصيات
 
 ثانيا

متطابقة لآلراء واملعتقدات لتكون خالية من الصراعات السلبية لضمان فاعلية جميع أعضاء املجموعة على إدارة املعمل تشكيل مجموعات عمل  .1

 يكون هدفهم األساس مصلحة املعمل.

 م .أن تراعي إدارة املعمل التنظيم غير الرسمي في مجموعات العمل كالصداقة بين أعضائها لضمان انسجام وتوافق ورفع روح التعاون فيما بينه .2

جيع على املنافسة االيجابية بين أعضاء املجموعة لتوظيف املعرفة الضمنية وتحويلها الى ظاهرية وتطبيقها للحصول على فرص ترقية التش .3

 نحو مستقبل املعمل.
ً
 للمعرفة داخل املعمل و خلق رؤية أكثر وضحا

لضمان عدم نشوب صراعات بين املجموعات األخرى، تضمين أسس غير رسمية تبين ارتباط الفرد باملجموعة وتحديد مسؤوليات مهمة  العمل  .4

 مما يخلق صورة ايجابية وتحسين واقع املعمل. 
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Abstract: Dealing researcher with management of wisdom through three dimensions, namely, (self-

evaluation, emotional, self-excellence) as a variable explanatory, and also dealing with the behavior of 

knowledge management as a variable is a response in three dimensions, namely, (knowledge sharing 
standards, labor relations, the implementation of knowledge). The aim of the research test the correlation 

between the research community of the cement plant employees in Najaf, specifically administrative staff, 

either the research sample was a sample intentional, he was selected a sample of 86 employees out of 170 

administrative employees at the plant were Retrieval (78) questionnaire valid and accounted for (46%). And 
ensure that research hypotheses to test the correlation between research and influencing variables. The results 

also extracted using statistical software (SPSS) and the most important is the conclusion research is the 

strength of the correlation between the two variables influencing search interpretative social identity and 
response functional  interaction on the level of research sample. 

Keywords: management of wisdom; knowledge sharing behavior; self-evaluation; emotional; self-superiority. 
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أثر تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن عمارسات إدارة األرباح في الشركات املساهمة 

 عن واهة نظر املحاسبين القانونيين  العاعة األردنية
                                                             

 يا صياموليد زكر 
 األردن  -الجامعة الهاشمية -كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية -قسم املحاسبةفي أستاذ 

walidsiam@hotmail.com  

 عنى مسن عبد هللا 
 األردن -الجامعة الهاشمية -ماجستير محاسبة وتمويل

 30/10/2019تاريخ قبول البحث:                                                                                                                                                                        13/9/2019تاريخ استالم البحث:  

 :لخ امل
تر، وتقنية التنقيب عن على مدى تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية )تقنية التدقيق بمساعدة الكمبيو تهدف هذه الدراسة إلى التعرف   

كات املساهمة البيانات( من قبل املحاسبين القانونيين في األردن، والتعرف على أثر تطبيقها في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها في الشر 

ممارسات إدارة األرباح في الشركات املساهمة العامة األردنية. كما تهدف إلى التعرف على املعوقات التي قد تحد من تطبيق هذه التقنيات في الكشف عن 

 العامة األردنية من قبل املحاسب القانوني في األردن.

ولتحقيق أهداف الدراسة تّم تصميم استبانة لجمع البيانات املتعلقة بمتغيرات الدراسة، حيث تكّون مجتمع الدراسة من املحاسبين 

املرخص لهم بمزاولة مهنة التدقيق في األردن والبالغ عددهم حسب إحصائيات جمعية املحاسبين القانونيين والعاملين في مكاتب تدقيق الحسابات 

( من املحاسبين القانونيين والعاملين في مكاتب 145قوامها )عشوائية وقد تم اختيار عينة  ( محاسبا قانونيا.354) 2019القانونيين األردنيين بداية عام 

. تّم %( تقريبا من مجتمع الدراسة41(، أي ما نسبته )Big Fourفيها فروع ومكاتب شركات التدقيق العاملية الكبرى )، بما تدقيق الحسابات في األردن

( استبانات لعدم 3( استبانة منها، واستبعاد )113( استبانة، تم استرداد )145توزيع االستبانات واستردادها باليد، حيث بلغ عدد االستبانات املوزعة )

%( من االستبانات املوزعة، وما 75.9( استبانات، أي ما نسبته )110ابات فيها، وعليه بلغ عدد االستبانات املعتمدة لغايات التحليل والبحث )اكتمال االج

 %( من مجتمع الدراسة. 31.1نسبته )

ي تقنية التدقيق بمساعدة الكمبيوتر وجود تطبيق مرتفع لتقنيات املحاسبة الجنائية )املتمثلة فالعديد من النتائج، منها: أظهرت الدراسة 

ارسات إدارة وتقنية التنقيب عن البيانات( من قبل املحاسبين القانونيين في األردن، تأثير مرتفع لتطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن مم

ي تحد من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن األرباح والحد منها في الشركات املساهمة العامة األردنية، انخفاض درجة وجود املعوقات الت

 ممارسات إدارة األرباح في الشركات املساهمة العامة األردنية من قبل املحاسبين القانونيين في األردن.

اسبة الجنائية واالفادة تعزيز قيام املحاسبين القانونيين بتطبيق تقنيات املحتّم تقديم مجموعة من التوصيات في ضوء نتائج الدراسة، منها: 

البحث عن روابط منطقية بين البيانات التي يتم اكتشافها وتحليل االختالفات واستخراج التباين بين منها في العملية التدقيقية وذلك من خالل 

همة العامة األردنية وذلك من خالل االفادة من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح في الشركات املساالبيانات، 

عة
َّ
ة أو غير متوق يَّ فم

َ
ا عن معلومات جديدة خ

ً
إتاحة الفرصة لتدقيق امللفات واملعامالت اإللكترونية و  التنقيب عن أكبر كمية ممكنة من البيانات بحث

ة وتحتاج للمزيد من التقص ي حولها، 
َّ
َيًما شاذ ل قم م

ّ
الجهات املعنية بمهنة املحاسبة والتدقيق للتغلب على املعوقات تضافر جهود وتحديد البنود التي ُتمث

 التي تحد من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية.

 تقنية التنقيب عن البيانات. ؛تقنية التدقيق بمساعدة الكمبيوتر ؛إدارة األرباح ؛تقنيات املحاسبة الجنائية :فتاميةالكلمات امل
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 قدعة:امل
َمة من سمات هذا العصر، ولم َتْنُج منها دول العالم األول أو الثالث، الغنية أصبحت ظاهرة تجميل صور  ة املنشأة من خالل إدارة أرباحها سم

الية، ونتيجة األزمة املالية العاملية، لجأت إدارات الشركات إلى إظهار صورة ُمّجّملة عن أرباحها، بهدف االحتيال على مستخدمي القوائم املمنها أو الفقيرة. 

ب أطراف مما أدى إلى وقوع مهنتي املحاسبة والتدقيق، بأزمة ثقة؛ نتيجة للبيانات املالية املضللة التي يتم نشرها، وخدمة مصالح أطراف على حسا

 على الجهات املنظمة ملهنتي املحاسبة والتدقيق، البحث عن أساليب وتقنيات، السترداد الثقة بمخرجات النظام امل
ً
حاسبي، فكان أخرى، لذا كان لزاما

 من ضمن هذه التقنيات تقنيات املحاسبة الجنائية املشتملة على تقنية التدقيق بمساعدة الكمبيوتر وتقنية التنقيب عن البيانات.

 وتعتبر إدارة األرباح واحدة من بين عدة ممارسات تستخدمها املنششأة في تجميل صورتها، وقد أشار الحوري إلى أّن "مفهوم إدارة األرباح

(Earnings Management ) قد أخذ بالظهور بشكل كبير وواضح، وأصبح محل اهتمام املحاسبين واملدققين بعد انهيار شركة إنرون )إحدى كبريات

اسبية م، واتهام إدارتها بالتالعب بالبيانات املحاسبية للشركة من خالل استخدام بعض السياسات واألساليب املح2001شركات الطاقة األمريكية( عام 

في القوائم املالية التي تظهر البيانات املحاسبية بغير شكلها الحقيقي والصحيح لتحقيق بعض األهداف الخاصة، والتي يعّبر عنها بأرقام األرباح التي تظهر 

 ("Enronن )ق حسابات شركة إنرو للشركة، وتّم تحميل شركة التدقيق العاملية )آرثر آندرسون( جزءا من املسؤولية القانونية كونها املسؤولة عن تدقي

 (. 9، 2013)الحوري، 

اهتمام العديد من الباحثين واملهتمين لدراسة األسباب وتحليل الدوافع وراء تلك املمارسات  ،القت ظاهرة إدارة األرباح في القوائم املاليةوقد 

واملنظمات املهنية بسّن القوانين وتشريع األنظمة للحّد من تلك العديد من دول العالم  وقامت ،ومحاولة إيجاد بعض الحلول للحد من تلك الظاهرة

ل االدارة في عملية القياس واالبالغ املالي بما تسمح به املباد
ّ
ئ املحاسبية املقبولة الظاهرة. وتعّرف ظاهرة إدارة األرباح على أنها "مصطلح يعّبر عن تدخ

دارة، شامال كافة حاالت التدخل املحاسبي سواء التي تؤدي إلى زيادة الدخل املحاسبي املعلن قبوال عاما، بهدف تحقيق أهداف محددة مسبقا من قبل اال 

 (.126، 2006أو التي تؤدي إلى تخفيضه أو التقليل من تقلباته للمحافظة على مستويات نموه" )املومني، 

( إلى أّن من األساليب واألدوات التي يمكن استخدامها Zachariah, et. al., 2014م؛ 2015م؛ البقاعين، 2016وأشار بعض الباحثين )شعبان، 

 وتقنياتها املتعددة.للحد من انتشار ظاهرة التالعب في البيانات الواردة في القوائم املالية )بما فيها ظاهرة إدارة األرباح( استخدام املحاسبة الجنائية 

ي حل املشاكل القانونية، وتتطلب وجود تكامل بين املحاسبة والتدقيق ومهارات وتعّد املحاسبة الجنائية تطبيقا ملفاهيم املحاسبة والتقنيات ف

 ,Arokiasamy and Cristalالتحقيق، وهي املحاسبة األكثر مالءمة لوجهة النظر القانونية حيث تسهم في تقديم أعلى مستوى من التأكيد. لذا يراها )

أساليب تدقيق وتقنيات وإجراءات لحل املشاكل القانونية التي تتطلب تكامل بين ( علم يطبق مفاهيم وحقائق محاسبية تجمع من خالل 2009

( أّن املحاسبة الجنائية تتكون من العديد من التقنيات، ومنها تقنية Mohammed and Ashfaq, 2013املحاسبة والتدقيق ومهارات التحقيق. ويرى )

 ت، والتي تؤدي بدورها إلى تعميق تطبيق محاسبة التدقيق ودعم التقاض ي.التدقيق بمساعدة الكمبيوتر، وتقنية التنقيب عن البيانا

باح وإذا كانت عمليات إدارة األرباح تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة ملستخدمي القوائم املالية، فإّن الطرق الوقائية لكشف ممارسات إدارة األر 

ممارسات إدارة األرباح والحد منها طرق خاصة لتحليل البيانات الذكية، وهذه والحد منها في القوائم املالية تعد مهمة صعبة جدا. ويحتاج كشف  

 األساليب موجودة في مجاالت اكتشاف املعرفة في قواعد البيانات والتنقيب عن البيانات.   

ة الكمبيوتر وتقنية التنقيب لذا، جاءت هذه الدراسة للتعرف على مدى تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية )املتمثلة في تقنية التدقيق بمساعد

ة األرباح والحد عن البيانات( من قبل املحاسبين القانونيين في األردن، مع بيان مدى تأثير تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدار 

حاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح منها في الشركات املساهمة العامة األردنية، مع دراسة املعوقات التي تحد من تطبيق تقنيات امل

 والحد منها في الشركات املساهمة العامة األردنية من وجهة نظر املحاسبين القانونيين في األردن.

 عشكلة الدراسة:
املعايير املحاسبية الدولية  إّن استغالل الثغرات املوجودة في تعدد األساليب والبدائل املحاسبية، وتوافر عنصري املرونة واالختيارية في

إلى تعدد مصالح  باإلضافةاملرتبطة ببدائل القياس والتقدير واالفصاح املحاسبي، والثغرات املوجودة في طبيعة أساليب تنفيذ مهمة التدقيق الخارجي، 

ل هذه العوامل وغيرها قد أّدى إلى لجوء بعض إدارات األطراف ذات العالقة بالشركة رغم تعارضها، وتوالي األزمات املالية وانهيار الشركات العمالقة، ك

أمام أصحاب الشركات إلى اختالق تأثيرات صورية للتعديل على أداء األعمال التجارية وظهور مفهوم إدارة األرباح التي تهدف إلى تحسين صورة الشركة 

 للشركة.املصالح بإظهار أرباح وهمية لتجميل مخرجات العمل املحاسبي واملركز املالي 
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ية وال شّك أّن ممارسات إدارة األرباح تؤثر على فهم مستخدمي البيانات املالية لواقع املركز املالي للشركة، ألّنها تشتمل على طرق ملتو 

تثمرين الحاليين ومتنوعة قد تنطوي على الخداع واملكر تؤدي إلى إلحاق الضرر باآلخرين من خالل العرض املضلل للقوائم املالية مما يؤثر على املس

 واملرتقبين الذين ينخدعون بتلك القوائم وتكون قرارتهم غير رشيدة.

مة ملهنة املحاسبة والتدقيق أن تبحث عن أساليب وتقنيات تساعد في الكشف عن عمليات إدارة األرباح 
ّ
في لذلك كان لزاما على الهيئات املنظ

ر مصدرا أساسيا للمعلومات للمستفيدين منها في اتخاذ قراراتهم. وال شّك أّن صحة ودقة هذه القوائم القوائم املالية، ذلك أّن تلك القوائم املالية تعتب

 تتطلب وجود تقنيات تدقيق لهذه القوائم للكشف عن ممارسات إدارة األرباح )إن وجدت( ومنها تقنيات املحاسبة الجنائية.

( إلى أّن: "املحاسبة الجنائية تنطوي على تطبيق مهارات خاصة في AICPA, 2005, 7ويشير املعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين )

ثبات وتفسير املحاسبة والتدقيق، والشؤون املالية واألساليب الكمية وأجزاء من القانون والبحوث، واملهارات التحقيقية لجمع وتحليل وتقييم أدلة اال

 شهادة أو استشارة".النتائج والتقارير، واملحاسبة الجنائية تؤّدى على شكل 

ت مما سبق، فإّن مشكلة الدراسة تكمن في بيان دور تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحّد منها في الشركا

 املساهمة العامة األردنية من وجهة نظر املحاسبين القانونيين. ويمكن صياغة مشكلة الدراسة بالتساؤالت التالية:

 ؟ى تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية من قبل املحاسبين القانونيين عند تدقيق حسابات الشركات املساهمة العامة األردنيةمدما  .1

هة نظر ما أثر تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحّد منها في الشركات املساهمة العامة األردنية من وج .2

 قانونيين؟املحاسبين ال

امة األردنية ما املعوقات التي تحّد من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحّد منها في الشركات املساهمة الع .3

 من وجهة نظر املحاسبين القانونيين؟

 أهمية الدراسة:
 ا يلي:تكتسب الدراسة أهميتها من مجموعة من النقاط، يمكن إيجازها فيم

  عن إعطاء رأي فني محايد عن مدى عدالة البيانات املالية وتمثيلها للواقع، فإّن عليه إعفاء نفسه 
ً
ا كان املحاسب القانوني مسؤوال

ّ
من مل

يق تقنيات آخذا بعين االعتبار تطبيق التقنيات املتاحة )والتي تشمل تطب .املساءلة القانونية بتأدية واجباته وبذل العناية املهنية الالزمة

 املحاسبة الجنائية( األمر الذي من شأنه إنجاز مهمته التدقيقية بأعلى درجات املهنية الالزمة.

 مة له نحو توظيف طاقاته وإمكاناته الحيوية الخ
ّ
قة أّن مجتمع هذه الدراسة املأخوذة وجهة نظره قطاعا ديناميكيا واعدا تسعى الجهات املنظ

ّ
ال

اعتماد استراتيجيات واقعية وتطلعات مستقبلية قابلة للتحقق تعمل على تعزيز دوره املنهي وتعزيز وضعه لتوسيع حجم أنشطته من خالل 

 التنافس ي من خالل تقديم خدمات متميزة بمصداقيتها وبذل العناية املهنية الالزمة فيها.

  األردن، والذي يعّد من املواضيع الهامة للعديد من فئات  في مدى تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية من قبل املحاسبين القانونيين فيأّنها تبحث

جودها املجتمع، إضافة إلى كونها تبحث في بيان أثر تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح وبالتالي الحد من و 

ت املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد ومن تأثيراتها، كما أّنها تبحث في دراسة املعوقات التي تحد من تطبيق تقنيا

 منها في قطاع حيوي وفاعل في االقتصاد األردني وهو قطاع الشركات املساهمة العامة.

 ح في أن معرفة آليات تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية، ومعرفة املعوقات التي قد تحد من تطبيقها في الكشف عن ممارسات إدارة األربا

الشركات املساهمة العامة األردنية، له تأثير كبير على أداء املحاسب القانوني، مما يستوجب تسليط الضوء عليها في الدراسات العلمية 

 امليدانية.

 من وجهة نظر  أن هذه الدراسة تعّد من الدراسات القليلة التي تربط بين تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية والكشف عن ممارسات إدارة األرباح

نيين املحاسبين القانونيين األردنيين، والذي ينعكس إيجابا على مهنية وفاعلية املحاسب القانوني في ظل حدة املنافسة بين املحاسبين القانو 

يقوم على أساس األردنيين على املستوى املحلي واإلقليمي، والذي ينبغي أن ال يغيب عن ذهن القائمين عليه أن النجاح في املنافسة يجب أن 

تقديم الخدمات املتميزة بالجودة العاملية والقدرة على مسايرة التطورات ومواكبة التطلعات املستقبلية، مما يستوجب بذل أقص ى درجات 

 العناية املهنية الالزمة للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات املالية تخلو من أية ممارسات مضللة أو تحريفات جوهرية.

 هدا  الدراسة:أ
من خالل هذه الدراسة إلى التعرف على دور تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح، والحد منها في  انسعى الباحثي

 الشركات املساهمة العامة األردنية من وجهة نظر املحاسبين القانونيين في األردن.

 ى النحو التالي:ويمكن صياغة األهداف الفرعية للدراسة عل
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 التعرف على مدى تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية من قبل املحاسبين القانونيين عند تدقيق حسابات الشركات املساهمة العامة األردنية. .1

ردنية من وجهة بيان أثر تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحّد منها في الشركات املساهمة العامة األ  .2

 نظر املحاسبين القانونيين. 

دراسة املعوقات التي تحّد من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحّد منها في الشركات املساهمة  .3

 العامة األردنية من وجهة نظر املحاسبين القانونيين.

 ية عن سابقاتها: الدراسات السابقة وعا يميز الدراسة الحال
خاصة، هناك ندرة في الدراسات التي ربطت بين تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية والحد من إدارة األرباح بصفة عامة وفي البيئة األردنية بصفة 

 ورة غير مباشرة، ومن تلك الدراسات: إال أّن هناك العديد من الدراسات السابقة التي تناولت تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية وتأثيراتها وانعكاساتها بص

  والتي هدفت إلى بيان مدى توافر مقومات تطبيق املحاسبة القضائية الكتشاف حاالت االحتيال املالي في الوحدات  (،2016 ،شعبان) دراسة

ن لدى وزارة العدل في قطاع غزة. كما االقتصادية من خالل معرفة آراء وتوجهات مكاتب التدقيق واملحكمين املاليين بجمعية املحاسبين واملعتمدي

هدفت إلى توضيح ماهية مهنة املحاسبة القضائية والتعرف على أهم التقنيات واألساليب املستخدمة في هذا الشأن، باإلضافة للوقوف على 

مهنة املحاسب القضائي في قطاع املقومات الرئيسة الالزمة لدخول مهنة املحاسبة القضائية حيز التنفيذ. توصلت الباحثة إلى وجود طلب على 

وقد أوصت  غزة وتوافر التأهيل العلمي والعملي لدى املحاسبين املاليين للقيام بهذه املهام بعد تطوير إملامه بالجوانب القانونية الالزمة لذلك.

لطالبها لتوعية طالبها بمواضيع  الباحثة بضرورة قيام الجامعات الفلسطينية واملؤسسات املهنية بعقد الدورات واملؤتمرات وورش العمل

دل، مع املحاسبة القضائية لتكريس مفاهيم هذه املهنة وتهيئة الظروف املالئمة لتنميتها تمهيدا العتمادها كمهنة مستقلة بذاتها لدى وزارة الع

 ضرورة قيام السلطات التشريعية بإصدار قوانين خاصة تنظم عمل املحاسب القضائي.

  ة في الكشف عن عمليات االحتيال والغش في القوائم  (،2015 ،البقاعين) دراسة والتي هدفت إلى التعرف على أثر تقنيات املحاسبة الجنائيَّ

ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتصميم استبانة لجمع البيانات املتعلقة بمتغيرات املالية في الشركات املساهمة العامة األردنية، 

توصلت الباحثة إلى أّن هناك اهتمام تمع الدراسة من املحاسبين القانونيين املزاولين ملهنة تدقيق الحسابات في األردن. الدراسة، حيث تكّون مج

ة بصورة عامة، وبتقنية أدوات التدقيق بمساعدة الكمبيوتر، وتقنية التنقيب  َبل مدققي الحسابات بتقنيات املحاسبة الجنائيَّ عن كبير من قم

صة باعتبارهما من التقنيات املالئمة للكشف عن عمليات االحتيال والغش في القوائم املالية للشركات املساهمة العامة البيانات بصفة خا

ة للكشف عن عمليات قات التي َتُحدُّ من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائيَّ عّوم
ُ
لت الباحثة إلى وجود العديد من امل االحتيال والغش  األردنية. كما توصَّ

مت الباحثة مجموعة من التوصيات أهمها: تعزيز وتشجيع تطبيق تقنيات املحاسبفي الق ة وائم املالية في الشركات املساهمة العامة األردنية. وقدَّ

ة، والعمل على إيجاد حلول مالئمة لها، وزيادة الو  قات التي َتَحدُّ من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائيَّ عّوم
ُ
ة، ودراسة امل دى القائمين على عي لالجنائيَّ

ة في الكشف عن سوء إدارة التدفقات النقدية في الش ركة، الشركات املساهمة العامة األردنية حول مدى إسهام تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائيَّ

 والكشف عن مواطن القوة والقصور في أنظمة الرقابة الداخلية.

  ة وحوكمة الشركات ودورهما في الحد من الفساد املالي هدفت إلى بيان العالقة التكوالتي  (،2015 ،برغل) دراسة املية بين املحاسبة الجنائيَّ

( 68) واالداري في الشركات املساهمة العامة األردنية، ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام املنهج الوصفي التحليلي وقامت بتوزيع

م 
ّ
ة مباشرة )بُحكم وظائفهم( استبانة على عينة قصدية تكونت من املساهمين، ومدق

َ
ل ن هم على صم قي الحسابات الخارجيين، واألطراف األخرى ممَّ

راقبة بالقضايا ذات العالقة بمكافحة الفساد املالي واإلداري، مثل: الُقُضاة، واملحامون، ودائرة مكافحة الفساد، وديوان املحاسبة ودائرة م

جنائية توفر األدوات والوسائل التي تمكن املدقق الجنائي من التحري عن حاالت الغش واالحتيال الشركات. توصلت الباحثة إلى أّن املحاسبة ال

وظيفة مدقق جنائي في  استحداثالتي يمكن أن تمارسها الشركات املساهمة العامة األردنية. وفي ضوء نتائج الدراسة فقد أوصت الباحثة بضرورة 

 لكل من مدققي الحسابات ومجالس االدارة في الشركات املساهمة العامة األردنية.  املحاكم التي في جوانب املسئولية املدنية

 ( دراسة( Zachariah, et. al., 2014،  إلى التعرف على إمكانية تطبيق التدقيق الجنائي في ضبط االحتيال في البنوك النيجيرية، والتي هدفت

عقود املاضية من خطر االحتيال والذي أدى إلى التصفيات التي أعاقت دور البنوك في حيث الحظ الباحثون معاناة البنوك النيجيرية على مدى ال

ّل الباحثون االتجاه العام في حاالت الغش  االقتصاد، وفشل املدققون الخارجيون في الكشف عن عمليات االحتيال أثناء قيامهم بعملهم.
ّ
وقد حل

يمية أظهرت أّن االحتياالت البنكية تزداد بشكل يومي، وأّن التحليل بّين األدلة التنظ(، وقد كشف الباحثون عن أّن 2012-2001خالل الفترة )

ترنت أنواع عدة من عمليات االحتيال والتزوير التي ارتكبت مثل: االحتيال في الصراف اآللي )تحويالت احتيالية(، الخدمات املصرفية عبر االن

نتائج الدراسة أّن البنوك النيجيرية تفقد مبالغ ضخمة من املال بصورة مستمرة نتيجة عدم  وتقديم شيكات مزورة، سرقة ودائع العمالء. أظهرت

على الحد من هذه النزعة، مما يستوجب ابتكار وسائل مختلفة ملعالجة عمليات االحتيال في  يةفاإلشراقدرة مدققي الحسابات والجهات الرقابية 
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التدقيق الجنائي في البنوك النيجيرية من خالل تعديل القوانين السارية بطريقة يتم من خاللها البنوك النيجيرية. لذا أوص ى الباحثون بتوظيف 

تزوير تضمين املدققين الجنائيين في فريق التدقيق، بحيث يكون لدى املدققين املزيد من األدوات للتعامل بفعالية مع التحديات في الكشف عن ال

 والتالعب.

  هدفت إلى إبراز أهمية املحاسبة القضائية والوقوف على الدور الذي يقوم به املحاسبون القضائيون في الحد تي وال (،2014 ،الخالدي) دراسة

 من ممارسات املحاسبة اإلبداعية عند إعداد القوائم املالية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة تم توزيعها على مدققي الحسابات

لت الدراسة إلى العديد من النتائج، منها: الخارجيين العاملين في مكاتب ا لتدقيق العاملة في قطاع غزة والعاملين في سلك القانون والقضاء. وتوصَّ

 على املهارا
ُ
 كبيرا

ً
ت أّن فضائح الغش للشركات العاملية مثل شركة إنرون وورد كوم وغيرها وما ترتب عليها من دعاوى قضائية قد خلق طلبا

 عن والخدمات التي تقدمها ا
ً
 في التحقيق في الفضائح املالية التي يشتبه فيها باختالس األصول فضال

ً
 حاسما

ً
ملحاسبة القضائية ألنها تؤدي دورا

هم ارتفاع معدالت الدعاوى واملنازعات القضائية التي أدت إلى حاجة القضاة إلى خبراء أو مستشارين من املحاسبين يمكن االستفادة من خبرات

رتهم في إجراء التحري واكتشاف مدى صدق املعلومات التي تحتويها القوائم املالية وإبداء الرأي في الدعاوى القضائية التي ومهاراتهم وعمق قد

تخص املخالفات املالية والغش في القوائم. وكان من أبرز التوصيات ضرورة تعميم فكرة املحاسبة القضائية على الشركات واملؤسسات 

ال القضاء والقانون بغرض املساهمة في ترشيد قراراتهم ولتقديم تأكيدات معقولة حول عدم وجود تحريفات في الفلسطينية واملحاكم ورج

 البيانات املالية والتقارير املحاسبية الصادرة. 

 ( دراسة(Okoye and Gbegi, 2013،  في مؤسسات  هدفت إلى التعرف على املحاسبة الجنائية كأداة للكشف عن االحتيال والوقاية منهوالتي

( استبانة على العاملين في خمس وزارات 370القطاع العام مع إشارة خاصة إلى والية كوجي. ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بتوزيع )

اسبة الجنائية قد مختارة في والية كوجي في نيجيريا، مع إجراء مقابالت مع بعض العاملين في تلك الوزارات. أظهرت نتائج الدراسة أّن استخدام املح

قلل بشكل ملحوظ من حدوث حاالت االحتيال في القطاع العام، وأّن هناك فرقا بين أهمية املحاسبين الجنائيين املختصين ومدققي الحسابات 

الغش في  الخارجيين، وبالتالي فإّن استخدام املحاسبين الجنائيين يمكن أن يساعد في الكشف عن حاالت االحتيال بشكل أفضل ومنع حاالت

ورة مؤسسات القطاع العام. وقد أوص ى الباحثان بضرورة إحالل املحاسبين الجنائيين محل املدققين الخارجيين في والية كوجي النيجيرية، مع ضر 

    توفير التدريب املناسب وإعادة التدريب على املحاسبة الجنائية ملوظفي والية كوجي والتقيد السليم بمعايير املحاسبة والتدقيق.

  والتي هدفت إلى إبراز دور املحاسب الجنائي في الحد من ممارسات الفساد املالي وذلك من خالل استهداف مجموعة  (،2013 ،أبو مشيش) دراسة

ة وهم املسؤولون بكل من ديوان املحاسبة، والخبراء في وزارة العدل، ومكاتب املحاسبة والتدقيق، و  دائرة ضريبة من املنتمين إلى املحاسبة الجنائيَّ

لي مهنة املحاسبة والتدق م
ّ
لت الدخل واملبيعات، وهيئة األوراق املالية، والجامعات األردنية، ومراكز التدريب املتخصصة، وغيرهم من ُمَمث يق. وتوصَّ

ة تقوم على أساس مجموعة من مهارات متخصصة متكاملة في املحاسبة والتدقيق وا لقانون، وأنَّ براعة ومهارة الدراسة إلى أنَّ املحاسبة الجنائيَّ

ة هي تطبيق ملهارات التدقيق في ضوء املعرفة باألمور القانونية املرتبطة بتنفيذ القانون، والجدل، والد ة، التحريات واملحاسبة الجنائيَّ عاوى الجنائيَّ

ز على وهي مهنه تجمع بين الخبرة املالية، ومهارة التحريات، والعمل داخل إطار قانوني يوفر أدلة كا م
ّ
فية لضبط االحتياالت في القوائم املالية. وترك

في البيانات املاضية، أو األنشطة املحاسبية األخرى،  التأييد، واإلثبات، والتسجيل، والتفسير، والبحث، واالتصال، والتحقق من، والتحقيق

 ؤ بالنزاع املستقبلي.وتقديم تقرير مدعم باألدلة القانونية، واملوضوعية؛ إلثبات الواقع الحالي والتنب

 ( دراسة(Owolabi et. al., 2013،  والتي هدفت إلى التعرف على أثر تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في التحقيق لكشف االختالسات وضمان

رسات الفاسدة، منع الفساد. وتوصلت الدراسة إلى أّن تقنيات املحاسبة الجنائية يمكن أن تقطع شوطا طويال في التحقيق والكشف عن املما

املحاسبة ولكن ألنه لم يتم إنشاء وحدة املحاسبة الجنائية لتنفيذ تحقيقاتها لم تظهر النتائج أي دليل على منع االختالس من خالل تطبيق تقنيات 

الفساد في نيجيريا،  الجنائية. وقد أوص ى الباحثون بضرورة تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية للتحقيق والكشف واملالحقة القضائية في قضايا

 إلى إنشاء محاكم خاصة لتسريع محاكمة املتهمين بالفساد. باإلضافة

  شركات الصناعية املساهمة العامة املدرجة في بورصة توى ممارسات إدارة األرباح في الوالتي هدفت إلى التعرف على مس (،2013 ،الحوري) دراسة

ممثلة بحجم مكتب التدقيق على إدارة األرباح في تلك الشركات. ولتحقيق أهداف الدراسة تّم م، وأثر جودة التدقيق الخارجي 2011عمان للعام 

(، وتّم اعتبار حجم مكتب التدقيق 1995وكيال عن إدارة األرباح باستخدام نموذج جونز املعدل لعام ) باعتبارهاقياس املستحقات االختيارية 

( شركة صناعية مساهمة عامة توافرت عنها البيانات املالية لسنة 71على عينة مكونة من ) وكيال عن جودة التدقيق الخارجي، وطبقت الدراسة

م بنسبة 2011األرباح في التقارير املالية للشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية للعام  إلدارةم. أظهرت نتائج الدراسة وجود ممارسات 2011

إحصائية بين جودة التدقيق الخارجي وممارسات إدارة األرباح في تلك الشركات. وأوص ى الباحث في  %(، وتبين عدم وجود عالقة ذات داللة29.9)
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 مستخدمي البيانات املالية للتزود بالوعي واملعرفة الالزمين لكشف ممارسات
ّ
إدارة  ضوء نتائج الدراسة بضرورة قيام هيئة األوراق املالية بحث

 األرباح في الشركات. 

 ( دراسة(Onuorah and Appah, 2012،  والتي هدفت إلى التعرف على تأثير خدمات املحاسبة الجنائية في الكشف عن االحتيال في البنوك

ة والية النيجيرية. وقد تّم جمع البيانات األزلية من خالل استبانة مكونة من ثالثة أجزاء كوجهة إلى أربعة وعشرين بنكا في بورت هاركورت عاصم

ج الدراسة أّن تطبيق خدمات املحاسبة الجنائية يؤثر في خفض مستوى أنشطة االحتيال في البنوك، وأّن خدمات املحاسبة ريفرز. أظهرت نتائ

في تنمية رأس  الجنائية تزود البنوك باألدوات الالزمة ملنع األنشطة االحتيالية. في ضوء نتائج الدراسة، أوص ى الباحثان بأن تقوم البنوك باالستثمار

شري من موظفيها، وعلى الجهات الحكومية والتشريعية ضمان توفير معايير ومبادئ توجيهية لتنظيم أنشطة املحاسبة الجنائية، مع املال الب

 ضرورة تبني البنوك النيجيرية لقواعد النزاهة واملوضوعية واملساءلة في األنشطة اليومية.

 ( دراسة(Mehmet and Emin, 2012، العالقة بين جودة التدقيق وإدارة األرباح والعالقة بين جودة النظام  والتي هدفت إلى التعرف على

( شركة خاصة مدرجة في ثمانية دول من الدول الناشئة، حيث تّم اعتبار مكاتب 1507القانوني وإدارة األرباح، وقد تّم تطبيق الدراسة على )

ارية وكيال عن إدارة األرباح. أظهرت نتائج الدراسة: وجود عالقة ذات داللة واملستحقات االختي ( وكيال عن جودة التدقيق،Big 4التدقيق الكبرى )

كات باقي إحصائية بين املستحقات االختيارية وبين جودة التدقيق في الشركات البرازيلية واملكسيكية فيما تبين عدم وجود ملثل هذه العالقة في شر 

ل م
ّ
 ن حوافز إدارة األرباح.دول عينة الدراسة، أّن كفاءة النظام القانوني يقل

 ( دراسة(Al-Mousawi and Al-Thuneibat, 2011،  والتي هدفت إلى التعرف على أثر جودة التدقيق على ممارسات إدارة األرباح، حيث تّم

ح من خالل قياس جودة التدقيق من خالل متوسط أحجام مكاتب التدقيق الخاصة بالشركات عينة الدراسة، وتّم قياس ممارسات إدارة األربا

( شركة أردنية مساهمة عامة مدرجة في 100احتساب قيم املستحقات االختيارية في تلك الشركات. وتّم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من )

ق(. (، وقد أجريت هذه الدراسة تحت تأثير متغيرين ضابطين )أهمية الشركة املراد تدقيقها، اسم املدق2006-2002بورصة عمان خالل الفترة )

ّم من أظهرت نتائج الدراسة أّن لجودة التدقيق تأثير سلبي ضعيف نسبيا على إدارة األرباح وهذا مؤشر على التأثير الضعيف على التالعب الذي ت

ختيارية في حين قبل االدارة. كما أظهرت أّن متغير أهمية الشركة املراد تدقيقها ليس له تأثير كبير على العالقة بين جودة التدقيق واملستحقات اال 

 أّن متغير اسم املدقق هو املتغير الضابط األكثر تأثيرا على إدارة األرباح.

 الحالية عن سابقاتها:              الدراسةعا يميز 

، دقيقيةتمتاز هذه الدراسة عن سابقاتها باستطالع مدى تطبيق املحاسبين القانونيين لتقنيات املحاسبة الجنائية عند قيامهم بمهامهم الت

بيان أثر تطبيق  حيث يعّد أداء املحاسب القانوني واستخدامه للتقنيات املالئمة من املواضيع الهامة للعديد من فئات املجتمع، إضافة إلى كونها تبحث في

ت التي تحد من تطبيق تقنيات تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها، ناهيك عن كونها تبحث في دراسة املعوقا

 . املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح في الشركات التي يقوم بتدقيق حساباتها

ي، أال كما أّن ما يميز الدراسة الحالية عن سابقاتها أّنه تم إجراؤها على قطاع هام يساهم بشكل فاعل في اقتصاد الدولة وتحسين ناتجها املحل

طلعت اع الشركات املساهمة العامة األردنية، ومن وجهة نظر مجتمع املحاسبين القانونيين األردنيين حيث أّن هناك ندرة في الدراسات التي استوهو قط

يه هذا و آراء هذا املجتمع بما يتسم به من خصائص بيئية تختلف )في بعض جوانبها( عن خصائص البيئات التي أجريت فيها الدراسات السابقة، وما يحت

 القطاع من منافسة عالية على الصعيد املحلي واالقليمي.

 أنمو ج الدراسة وعتغيراتها:

نموذج الدراسة والذي يوّضح العالقة بين متغيراتها على النحو التالي:تّم 
ُ
 تصميم أ

           املتغير التابع                                                                                                                                                         املتغير املستقل                                

 

 

 

 

 
نمو ج ا: (1شكل )                                                                                             

ُ
  لدراسة وعتغيراتهاأ

 

 

الكشف عن عمارسات إدارة األرباح 

 في الشركات املساهمة والحّد عنها  

 العامة األردنية

 املحاسبة الجنائية تطبيق تقنيات

تقنية أدوات التدقيق بمساعدة الكمبيوتر 

(CAATs) 

 تقنية التنقيب في البيانات

 (Data mining)  
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 ميث أّن: 

 ( تقنية أدوات التدقيق بمساعدة الكمبيوترCAATs ،ن املدقق من التحقق من نظام الرقابة الداخلية، والوصول للسجالت م
ّ
(: تقنية ُتمك

 التدقيق اليدوي. املعلومات التي قد ال تتحقق في وسائل والحصول على املعلومات بكفاءة، وإنتاجية عالية باستخدام مميزات تكنولوجيا

 ( تقنية التنقيب في البياناتData Mining ن املدقق من الحصول على كمية م
ّ
مة باستخدام الحاسوب، والتي ُتمك صمَّ

ُ
(: مجموعة من التقنيات امل

ى هذه سمَّ
ُ
ة، ومتكاملة، وغير متوقعة. وت يَّ فم

َ
التقنية أيًضا بتقنية اكتشاف  كبيرة من البيانات، أو جزء منها. وتتميز هذه البيانات بأنها جديدة وخ

 (. KKDاملعرفة في قواعد البيانات )

 لومات إدارة األرباح )املتغير التابع(: أنشطة متعمدة بقوم بها املديرون، تؤدي إلى تحريف األداء الحقيقي للشركة، بهدف تضليل مستخدمي املع

ي إلى تشويه نتائج التقارير املالية.املحاسبية لتحقيق مكاسب معينة، وبالتالي ال تعكس الواقع االقتصاد  ي، وتؤّدم

 فرضيات الدراسة: 
 
ً
 اعتمادا على نتائج الدراسات السابقة، تّم صياغة فرضيات الدراسة على النحو التالي:ألهداف الدراسة واإلجابة على تساؤالتها، و  تحقيقا

 H01: ونيين عند تدقيق حسابات الشركات املساهمة العامة األردنيةال يوجد تطبيق لتقنيات املحاسبة الجنائية من قبل املحاسبين القان. 

 H02: هة ال يؤثر تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها في الشركات املساهمة العامة األردنية من وج

 .نظر املحاسبين القانونيين

 H03: املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحّد منها في الشركات املساهمة العامة  ال توجد معوقات تحّد من تطبيق تقنيات

 .وجهة نظر املحاسبين القانونيين األردنية من

 اإلطار النظري للدراسة:

ها: "تطبيق امل(AICPA, 2005ُيعّرمف املعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين  ة بأنَّ عرفة املتخصصة واملهارات التحقيقية التي ( املحاسبة الجنائيَّ

 .www.aicpa.org)يمتلكها املحاسبون القانونيون؛ لجمع، وتحليل، وتقييم، وتفسير، وتوصيل نتائج هذه املعرفة واملهارات" )

 وقد عرَّف املحاسبة الجنائية العديد من الباحثين، ومن هذه التعريفات:

 ر أدلة كافية لضبط الغش والتأكد من مصداقية القوائم ني وقان ر ال إطخل دالعمت وایاّرم لتحا ومهاراتلمالیة ا رة لخبمهنة تجمع بين ا م
ّ
والذي ُيوف

 (.2012املالية )الجليلي، 

  ،إلى تقديم خدماتها كخبير في  باإلضافةفرع متخصص من فروع املحاسبة املتعلقة في كثير من األحيان بالقضايا القانونية والشكاوى املالية

 Zadeh andت عدة مثل التثمين ومطالبات التأمين إضافة إلى قضايا االحتيال املالية والقضايا ذات األضرار املالية الشخصية )مجاال 

Ramazani, 2012  .) 

 عاءات واملطا لبات التي يمكن مهنة تجمع بين املعرفة املحاسبية والتدقيقية والقانونية ومهارات التحري؛ للبحث عن الحقائق حول املسائل أو االّدم

 (.2013أْن تتعرَّض لها الشركات، مثل التحّرمي إلثبات أو دحض وجود عمليات االحتيال املزعومة )الجبوري والخالدي، 

 ( نتيجة عملية التكامل الحاصلة بين مهارات املحاسبين واملدققين باإلضافة إلى مهارات التحقيقBlessing, 2015.) 

 لتحّرمي عن الغش أو االحتيال أو االختالس أو التضليل، وتحليل املعلومات املالية؛ لغرض استخدامها في املحاكم استخدام املهارات املحاسبية ل

 (.2015والنزاعات القانونية )برغل، 

 ،الثية الستخدام مهارات: املحاسبة، والتدقيق
ُ
ص في املحا ممارسة ث  والتحقيق؛ للمساعدة في املسائل القانونية. وهي حقل ُمتخّصم

ُ
ف سبة َيصم

ة بوصفها أحد جوانب املحاسبة املن ر للمحاسبة الجنائيَّ
َ
اسبة للمراجعة التعاقدات التي تنتج عن النزاعات، أو التقاض ي الفعلي أو املتوقع؛ لذا ُيْنظ

 (.2015القانونية وتقديم أعلى مستوى من الضمان )البقاعين، 

  التدقيق والتحقيق؛ من أجل كشف األضرار االقتصادية، وإعداد اآلراء في حقل من حقول املحاسبة تستخدم علم ومهارات املحاسبة و

 (.2016التحقيقات القانونية لدعم عمليات التقاض ي )الكبيس ي، 

 ن مجموعة من الخبرات واملهارات الخاصة بالتدقيق والتحقيق وهي تؤدى على شكل شهادة أو استشارة، حيث أنها مجاالت عديدة مثل املسئولية ع

نها ، امللكية الفكرية، االخالل بالضمان أو الوكالة، والنزاعات بين املساهمين والشركاء، حيث أّن املحاسبة الجنائية أصبحت معروفة على أاملنتج

 (.    2016قطاع تخصص ي قائم بذاته )شعبان، 
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ة هي: الجمع بين مهارات املحاسبة والتدقيق  والتحقيق لفض النزاعات املالية والتأكد من مصداقية مما سبق، يمكن القول بأنَّ املحاسبة الجنائيَّ

 القوائم املالية.

 أسباب ظهور املحاسبة الجنائية:

ي لحاالت الغش وا م
ّ

الحتيال، ال شّك أّن ظهور املحاسبة الجنائية واملناداة بضرورة تطبيقها وتفعيل دورها جاء استجابة ملا يشهده العالم من تفش 

وما رافقها من أزمات وانهيارات مالية للعديد من الشركات العاملية الكبرى، وتزايد عمليات غسيل األموال، وارتفاع معدل  وتضليل في القوائم املالية،

 2016الجرائم املالية، ويشير )الكبيس ي، 
ً
% من إجمالي التجارة العاملية، 7، أي ما يعادل ( إلى أّن خسائر الغش بالعالم بلغت حوالي تريليون دوالر سنويا

َغ نصيب العالم العربي منها حوالي بَ 
َ
ا 100ل ، فهي تزيد الثقة بالقوائم املالية واملعامالت املحاسبية من خالل تقييم أنشطة األعمال مليار دوالر سنويًّ

 (.2019م، ات الضريبية، وغيرها من الخصائص واملهارات والخبرات التي يتميز بها املحاسب الجنائي )بكري، سر الختبومكافحة وكشف التهر 

 ( إلى أّن هناك العديد من األسباب التي أّدت إلى انتشار املحاسبة الجنائية وتطورها وتزايد الطلب عليها، ومنها:2013ويشير )الجبوري والخالدي، 

 .عدم قدرة لجان التدقيق والتدقيق الداخلي في كشف مختلف الحقائق والجوانب الخفية األخرى لالحتيال في الشركات 

 طريقة املستعملة في تعيين مدققي الحسابات القانونيين في ضمان االستقاللية لوجود احتمالية التواطؤ والضغوطات.فشل ال 

 ل على الرغم من قدرة املدققين الداخليين على كشف ما يحدث في الشركات إال أّن وضعهم في الهيكل التنظيمي قد ال يسمح لهم القيام بأي عم

 سبب غياب تمتعهم باالستقاللية الكافية للقيام بذلك.مناسب في الوقت املناسب ب

  في ال تشتمل وظيفة املدقق الخارجي على الكشف عن االحتيال والغش في البيانات املالية، حيث أّن الوظيفة األساسية للمدقق الخارجي تتمثل

 املعايير املحاسبية الدولية أو املحلية.إبداء الرأي املحايد حول مدى انسجام عملية االبالغ املالي للشركة قيد التدقيق مع 

لي )شعبان، وتسعى املحاسبة الجنائية، ومن خالل تطبيقها وتفعيل تقنياتها املتعددة، إلى تحقيق العديد من األهداف، التي يمكن تلخيص بعضها فيما ي

 (:2015؛ برغل، 2015؛ البقاعين، 2016

 إلى املساعدة في الكشف  باإلضافةر هذا الهدف من أهم أهداف املحاسبة الجنائية، هذا البحث عن عمليات التالعب والغش واكتشافها، ويعتب

عن حاالت التهرب من االلتزامات املالية التي تنجم من خالل التالعب في السجالت املحاسبية. وفي حاالت معينة يحتاج اكتشاف التالعب 

ائق املالية كدليل لدعم تقديم دعوى قضائية ملنع املتهم من التسبب في زيادة واالحتيال إلى كشف هوية الجاني، ولهذا السبب تستخدم الوث

 الضرر، والسعي إلى التعويض في حالة تحديد هوية الشخص املسؤول.

 .التحقق من االدعاءات املزعومة من قبل بعض األطراف املعنيين، حيث أّن هدف املحاسب الجنائي يعتمد على الهدف الذي تّم تكليفه به 

 قوية عمل على تحديد حجم الخسائر أو األضرار االقتصادية سواء الخسائر املتكبدة أو الخسائر املحتملة وجمع األدلة املالية التي تشكل أدلة ال

 لدعم املطالبات القانونية الستردادها.

  ،إلى املثول أمام املحكمة إذا  اإلضافةبالقيام بالتحليل والتأكد من صحة احتساب قيمة التعويضات املطالب بها لدى املحكمة ضد الشركة

احتاج األمر إلى ذلك. ويمكن االستعانة باملحاسب الجنائي من قبل طرف من األطراف املتخاصمة لتحديد األسباب واملسؤولين عن وضع 

 الشركة.

يتم استخدام املحاسبة الجنائية في مجاالت وتنبع أهمية املحاسبة الجنائية من كونها مجاال خصب االستخدام في األعمال في الدول املتطورة، حيث 

 متعددة، منها:

  دعم الدعاوى القضائية، حيث يقدم املحاسبون الجنائيون خبراتهم املحاسبية لدعم الدعاوى القضائية، ويقوم عملهم في األساس على تقدير

 (.Telpner and Mostek, 2003حجم الخسائر )

 ي بتقييم القيمة الحالية لألعمال، وذلك ألغراض قانونية أو لصالح مجموعة معينة من األطراف، تقييم األعمال، حيث يقوم املحاسب الجنائ

تجميع معلومات دقيقة عن البنود ذات األبعاد املالية  وبناء عليه يتم التعاقد مع املحاسب الجنائي للقيام بمثل هذه املهمة، ويتم ذلك بعد

 (.Golden et. al., 2006خية لألعمال قيد التقييم )والتعاقدية والقانونية والتشغيلية والتاري

  التحقيقات الداخلية املتعلقة بالتالعب أو الغش، فعند ظهور أو اكتشاف معلومات تشير إلى حدوث عمليات الغش أو التالعب أو احتمالية

قائق التي تؤدي إلى تقدير األضرار وعلى االدارة حدوثه يجب على االدارة أو الجهات ذات العالقة أن تقوم بإجراء تحقيق داخلي شامل، لجمع الح

 (.Kirkos et. al., 2007اتخاذ القرار املناسب للتعديل من خالل القيام بتحقيق داخلي فعال يقوده املحاسب الجنائي بصفة مباشرة )

ة مجاال 2013ويذكر )الجبوري والخالدي ، ه يمكن للمحاسبين الجنائيين تطبيق مهاراتهم في عدَّ  ت، منها:( أنَّ

 .التحّرمي عن عمليات التالعب واالحتيال والحدَّ منها 
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 .ُب من املحاسبين الجنائيين تقديم استشارات؛ لوضع استراتيجيات منع التالعب واالحتيال في الشركات
َ
ل
ْ
 قد ُيط

 .تحليل وتقييم املعامالت التجارية 

 .عاَوى الجنائية القائمة واملحتملة  دعم الدَّ

 ة.التحقيقات الحكومي 

ملهارات )قنديل، وهناك مجموعة من املهارات التي يجب أْن تتوافر في املحاسب الجنائي حتى يستطيع القيام باملهام املناط به القيام بها، ومن أهم هذه ا 

2014:) 

 قة ألساليب وطرق إج راءات التحريات والتقص ي فهم عميق للعلوم املحاسبية املتقدمة والتدقيق، والنظر إلى ما وراء األرقام، ومعرفة ُمعمَّ

 والتحقق والتحقيق.

 .لة م
ّ
 فهم عميق ملداخل وطرق املحاسبة االحتيالية املضل

  .ة وإجراءات التقاض ي قة بالقوانين والتشريعات، واإلجراءات الجنائيَّ  املعرفة املعمَّ

 .ق
َّ

 االنتباه إلى أدق ّمالتفاصيل، وتحليل البيانات بدقة، والتفكير بشكل خال

 ر هذه امتالك ال  عن امتالك ذاكرة فوتوغرافية تساعده على تصوُّ
ً
حاسة السادسة إلعادة بناء تفاصيل املعامالت املحاسبية املاضية، فضال

 األحداث.

  .ة م واملنهجي لحّلم املنازعات الجنائيَّ
َّ
 مهارة التفكير التحليلي املنظ

  زة في االتصال الشفوي واملكتوب وتقنيات املعلو  مات.املهارات املتميمّ

 .ة ال لعرض أدلة اإلثبات والتقارير أمام الجهات الجنائيَّ  مهارة االتصال الفعَّ

 .ممارسة أعلى درجات الشك املنهي عند تنفيذ برنامج التدقيق 

 عفهوم إدارة األرباح:

تمين بالبيانات والقوائم املالية التي ( من املواضيع التي نالت اهتماما كبيرا من قبل الباحثين واملهEarnings Managementتعتبر إدارة األرباح )

يات تصدرها منشآت األعمال سواءا على شكل تقارير مرحلية أو سنوية. وقد قام مجلس معايير املحاسبة الدولية وهيئات الرقابة املالية والجمع

ليمات التي تضمن إصدار بيانات مالية تعكس واقع والهيئات واملنظمات الساعية إلى تنظيم مهنة املحاسبة بوضع املعايير والقواعد والتشريعات والتع

 منشآت األعمال وبما يكفل الوفاء بمتطلبات وحاجات مستخدمي القوائم والتقارير املالية.

( إلى أّن هناك العديد من املسميات )أو املترادفات( الدالة Amat et. al., 1998؛Davin, 2001 ؛ 2012ويشير العديد من الباحثين )الكندري، 

األرباح، تجهيز الدفاتر على مفهوم إدارة األرباح، ومنها: تمهيد الدخل، التطويع املصطنع لألرباح، التأثير املتعمد على األرباح، املحاسبة االبداعية، تسوية 

 املحاسبية، إدارة االفصاح، املحاسبة االبتكارية، لعبة األرقام، إعادة هندسة قائمة الدخل، املحاسبة االبتداعية.

ة تحقيقا أيا كانت املسميات واملترادفات، فإنه يتضح أنها تدور جميعا حول التدخل املتعمد من قبل إدارة املنشأة للتأثير على األرباح املحاسبيو 

 كالحوافز واملكافآت وتقليل درجة املخاطرة بالنسبة للشركة. لإلدارةللعديد من األهداف الي يندرج ضمنها تحقيق املنافع الذاتية 

 مكن فيما يلي ذكر بعض التعريفات املوضحة ملفهوم إدارة األرباح، والتي منها:وي

  متكررة، محاولة من االدارة للتأثير في األرباح املفصح عنها باستخدام أساليب محاسبية معينة، مثل: االعتراف ببنود غير متكررة على أنها بنود

 ,.Michael et. alاستخدام أساليب أخرى تؤثر في مبلغ األرباح على املدى القصير )تأجيل أو تعجيل االعتراف ببعض االيرادات واملصاريف، 

2007.) 

  وتحدث عندما يستخدم املديرون املرونة املتاحة لهم لالختيار من لإلدارةاختيار للسياسات املحاسبية من جانب املنشأة لتحقيق أهداف معينة ،

التقدير والحكم الشخص ي لبعض البنود الظاهرة في التقارير املالية لهيكلة الصفقات، بهدف بين الطرق والسياسات املحاسبية، وكذلك حاالت 

كانت لتضليل بعض أصحاب املصلحة حول األداء االقتصادي للمنشأة، أو للتأثير على النتائج التعاقدية التي تعتمد  تعديل التقارير املالية، سواء

 (.2009ر )الداعور وعابد، على األرقام املحاسبية الواردة في التقاري

  ،(.2012تدخل هادف من قبل االدارة في عملية إعداد التقارير املالية ذات االستخدام العام بغية الحصول على بعض املكاسب العامة )الكندري 
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 ارة األرباح بأي أسلوب كان من عمليات مشبوهة، وال أخالقية، والهدف منها التضليل وإعطاء صورة مغايرة للواقع، حيث تقوم املنشأة بممارسة إد

أجل تحقيق أهداف خاصة تخدم بعض الجهات، وقد يعود ذلك بالضرر على جهات أخرى لها عالقة باملنشأة التي تمارس إدارة األرباح )الحوري، 

2013.) 

إدارة األرباح هي أنشطة متعمدة يقوم  في ضوء التعريفات السابقة، فإّنه يمكن تعريف إدارة األرباح بطرق مختلفة، إال أّن هناك اتفاق على أّن 

 بها املديرون، تؤدي إلى تحريف األداء الحقيقي للشركة، بهدف تضليل مستخدمي املعلومات املحاسبية لتحقيق مكاسب معينة.  

ر على املعلومة املحاسبية وتتعدد األساليب واالستراتيجيات التي تنتهجها إدارات الشركات في ممارستها لعمليات إدارة األرباح، بهدف التأثي 

اف الرامية املقدمة ملستخدميها سواء من حيث الشكل أو املضمون. ويختلف األسلوب املتبع من شركة إلى أخرى باختالف نوعية القرارات املتخذة واألهد

 :إلى تحقيقها من هذا االجراء إدارة تلك الشركة، غير أنه من األساليب شائعة االستخدام إلدارة األرباح

لقد جاءت املعايير املحاسبية الدولية لتنظيم مهنة املحاسبة وتنظيم إعداد القوائم والتقارير  . استغالل املرونة املتامة في املعايير املحاسبية الدولية:1

وائم وترجمتها لواقع الشركات. غير املالية وعرضها بأفضل الطرق خدمة للمهتمين واملستفيدين منها في اتخاذ قراراتهم املبنية أساسا على شفافية هذه الق

سة إدارة أن هذه املعايير قد اتسمت باملرونة في بعض جوانب املعالجات املحاسبية، وهذه املرونة قد تكون محط استغالل بعض إدارات الشركات ملمار 

 م(، وذلك من خالل:2009األرباح بما يعمل على تشويه شفافية ومصداقية القوائم املالية )شتيوي، 

 ( االجتهاد في التقديرات املحاسبيةDiscretion in Accounting Estimations تسعى إدارة الشركة ومن خالل اجتهادها في وضع التقديرات :)

بية املحاسبية، ضمن ما هو مسموح لها به، ملمارسة إدارة األرباح وذلك من خالل تقديرها لبعض البنود املحاسبية بما يتفق واملعايير املحاس

 دولية، كأن تجتهد في تقدير مخصص الديون املشكوك في تحصيلها أو أن تجتهد في تقدير ومعالجة نفقات البحوث والتطوير وغيرها.ال

 ( االجتهاد في اختيار السياسات أو الطرق املحاسبيةDiscretion in Accounting Methods حيث تجتهد إدارة الشركة في اختيار السياسة:)

بية التي تتالءم وأهدافها الرامية إلى تجميل أرباحها وإدارتها بما ينسجم واملعايير املحاسبية الدولية، كأن تجتهد في اختيار أو الطريقة املحاس

 طريقة من بين طرق االهتالك املختلفة.

كون من املمكن تحديد أسعار البيع القابلة ملا كان االعتراف بااليراد وفق املعايير املحاسبية الدولية، عندما ي . استغالل توقيت االعترا  بااليراد:2

 للتحقق، والتي تتحقق من خالل توافر الشرطين التاليين:

 .تقديم الخدمة أو بيع السلعة 

 .حدوث عملية املبادلة بين الوحدة املحاسبية واألطراف األخرى 

سة إدارة األرباح من خالل توقيت االعتراف فإّن بعض إدارات الشركات تخضع هذين الشرطين بشكل كبير لحكمها وبما يسمح لها بممار 

ة أو إذا كان بااليراد، من منطلق أنه من الصعب على البائع التقرير عن وقت اكتساب االيراد، السيما إذا كان يتوجب على املشتري أداء التزامات مؤجل

 Beattyر متحفظة بشأن االعتراف يتوقيت االعتراف بااليراد )املشتري يحتفظ بحق إعادة البضاعة، مما دفع بالعديد من الشركات إلى تبني سياسات غي

et. al., 2002  .) 

على الرغم من أّن التالعب بالدفاتر والسجالت املحاسبية هو إجراء غير قانوني، إال أّن بعض الشركات قد  . التالعب بالدفاتر والسجالت املحاسبية:3

مستهدفة أو ضمان الحصول على مستوى معين من املكافآت. وقد أشار العديد من الباحثين )أبو عجيلة  تلجأ إلى التالعب بأرقام حساباتها لتحقيق أرباح

م( إلى أّن هذا التالعب بالحسابات لتوليد أرباح )قد تكون وهمية في بعض األحيان( قد يتم من خالل العديد من 2013م؛ الحوري، 2009وحمدان، 

 األساليب، ومنها:

 يرادات: ويتم  لك عن خالل أسلوبين:أ. تعجيل )تقديم( اال 

مالية،  اثبات إيرادات مستقبلية على أنها إيرادات حالية: كأن تقوم الشركة بإبرام عقد بيع لبضاعتها لفترة زمنية مستقبلية تمتد ألكثر من سنة .1

 ا منها يخص السنة املالية القادمة.وتقوم بتسجيل كامل قيمة املبيعات املتفق عليها في العقد في حسابات السنة الحالية مع أّن جزء

ار تضخيم قنوات التوزيع: كأن تقوم إدارة الشركة في الربع األخير )أو الشهر األخير( من السنة بتضخيم مبيعاتها بصورة وهمية من خالل إجب .2

ات الشركة ليتم بيعها، ويتم اثباتها في القائمين على قنوات التوزيع )املوزعين ومندوبي املبيعات( على استيعاب واحتواء كميات كبيرة من منتج

 الدفاتر على أنها مبيعات بالرغم من كونها ليست مبيعات فعلية.

كأن تقوم إدارة الشركة برسملة بعض املصاريف التي تخص السنة املالية الحالية وتحميلها لعدد من السنوات  ب. الدفع لألعام أو تأايل املصروفات:

 على السنة املالية الحالية. القادمة، بدال من تحميلها 

( عندما تقوم Big Bathتلجأ بعض إدارات الشركات إلى ممارسة إدارة األرباح من خالل سياسة تنظيف القوائم املالية ). تنظيف القوائم املالية: 4

مصاريف كبيرة تمتد إلى عدة سنوات قادمة، بتغييرات هيكلية )إعادة هيكلة ديونها، شطب أصول طويلة األجل، إغالق خط إنتاجي( تتوقع أن ينتج عنها 
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الية الحالية فتقوم إدارة الشركة بممارسة سياسة تنظيف القوائم املالية كأن تقوم باالعتراف بهذه املصاريف وإظهارها دفعة واحدة وتحميلها للسنة امل

دخل في سنة واحدة )السنة املالية الحالية( بإجمالي قيمة ، مما ينتج عنه تخفيض للبدال من االعتراف بهذه املصاريف حسب سنوات ظهورها وتحققها

( أّن إدارة الشركة تبرر لنفسها هذه املمارسة بسبب االعتقاد بأّن املستثمرين Davin, 2001املصاريف املتوقعة وتعظيم دخول السنوات الالحقة. ويرى )

في سنة ممارسة تنظيف القوائم املالية( طاملا أنه سيتبعها تحسن في أرباح سوف يتغاضون عما قامت به إدارة الشركة )وجعلها تعلن عن أرباح سيئة 

 السنوات الالحقة.

 عاهية تقنية التدقيق بمساعدة الكمبيوتر:

ن املدقق من التحقق من نظام الرقابة الداخلية، والوصول للسجالت،  م
ّ
تعنبر تقنية التدقيق بمساعدة الكمبيوتر من التقنيات التي ُتمك

 (.ICAI, 2006على املعلومات بكفاءة وإنتاجية عالية، باستخدام مميزات تكنولوجيا املعلومات غير املتوافرة في وسائل التدقيق اليدوي )والحصول 

ة خصائص تساعد املدقق في تنفيذ إجراءات بعض عمليات التدقيق، منها ) دَّ  (: ICAI, 2006ولتقنية التدقيق بمساعدة الكمبيوتر عم

 ات.استرجاع البيان .1

ق من نظام الرقابة الداخلية. .2  التحقُّ

 تساعد على إنجاز عملية التدقيق وتحليل البيانات بكفاءة وفاعلية. .3

ر الوقت مع املحافظة على أعلى درجات الجودة والدقة في البيانات. .4 م
ّ
 توف

 بأقّلم جهد.تحليل البيانات وإعداد التقارير باستخدام برامج قياسية، والتعديل على البيانات إذا َدَعت ال .5
ً

 حاجة لذلك مستقبال

م بتحليل البيانات األولية في وقت مبكر. .6 ا ُيْسهم  تساعد املدقق على وضع خطة التدقيق بشكل مبكر ممَّ

 اختبار تفاصيل الصفقات واألرصدة. .7

 تحديد أوجه التضارب والتقلبات الكبيرة. .8

 االختبار العام فضال عن اختبار نظام الرقابة في نظم الكمبيوتر. .9

 ( بأخذ عينات الستخراج البيانات واختبارها تدقيقيا.CAATsيقوم برنامج ) .10

 العمل على إعادة إجراء العمليات الحسابية للتأكد من دقة النظم املحاسبية. .11

 تحديد املعامالت املتكررة واملعامالت املفقودة بهدف كشف عمليات التالعب واالحتيال. .12

 (:Arokiasamy and Cristal, 2009كمبيوتر، فهي )أّما عن أهم تقينات التدقيق بمساعدة ال .13

 .ج بطلب من العميل
َ
َعال

ُ
 اختبار البيانات: يستند هذا األسلوب إلى قيام املدقق بإنشاء املدخالت التي ت

 .اختبار املنشأة املتكامل: يتم في هذه التقنية مقارنة البيانات املتوقعة مع البيانات الناتجة من املحاكاة 

 توازية: تعتمد هذه التقنية على البيانات التي قام العميل بمعالجتها، وُتقاَرن بالبيانات الفعلية التي قام املدقق باستخدامها.املحاكاة امل 

 دة، أو غير  :مراقبة التدقيق  تكون هذه املعامالت ُمحدَّ
ً
حيث يقوم املدقق برصد املعامالت والتأكد من استيفائها ملعايير معينة، وغالبا

 و ذات مخاطر عالية.عادية، أ

 (: Oyedokun, 2015ومن استخدامات تقنية التدقيق بمساعدة الكمبيوتر، ما يلي )

ر الوقت. .1 م
ّ
ا يوف نات أكثر دقة؛ ممَّ نات بصورة إحصائية عشوائية، وبالتالي تكون العّيم نات: فهي تساعد على أخذ العّيم  أخذ العّيم

، وإنجاز حيث يتم تجميع امللفات ومقارنت إدارة امللفات: .2
ً
 عاما

ً
ا، باستخدام برامج إدارة امللفات املحوسبة واملقبولة قبوال ها وإدارتها وعزلها تلقائيًّ

 التعديالت على التقارير بشكل أسهل.

ق من سالمة كامل مجتمع الدراسة يتمكن املدقق من إصدار تقارير موثوقة وعلى درجة من النزاهة. .3  إعداد التقارير: بعد التحقُّ

 
ُ
ْعَرف

ُ
، وهي Knowledge Discovery in Databases( KDDاملعرفة في قواعد البيانات ) اكتشافتقنية التنقيب عن البيانات على أّنها  وت

ا الستخراج كمية كبيرة من البيانات املتكاملة للحصول على معلوما مة تلقائيًّ صمَّ
ُ
ت جديدة، أو عبارة عن مجموعة من التقنيات باستخدام الحاسوب امل

فم 
َ
ة، أو غير متوقعة.خ  يَّ

مة الستخراج كميات كبيرة من َصمَّ
ُ
ها: مجموعة من التقنيات املعتمدة على الحاسوب وامل  تقنية التنقيب عن البيانات بأنَّ

ُ
ف َعرَّ

ُ
البيانات  كما ت

 الخفية وغير املتوقعة )زلوم وآخرون، 
ً
 (.2014املتكاملة بالشكل أوتوماتيكيا، خصوصا

 ( إلى أّن هناك ثالثة أنشطة رئيسة لتقنية التنقيب عن البيانات، وهي:2015وتشير )البقاعين، 
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  االكتشاف: وهو روابط واتجاهات واختالفات للبيانات التي يتم اكتشافها بشكل منطقي أو قانوني بدون وجود أي افتراض مسبق حول ماهية

 النمط.

 ن قيم جديدة.نماذج التنبؤ: تستخدم لتقدير النواتج التي ينبغي الحصول عليها م 

 تحليل االختالف: يتم استخراج التباين أو االختالف من خالل تحديد القاعدة أو املعيار، ثم يتم تحديد البنود التي تحيد عن املعيار أو 

 القاعدة والتي تعد بمثابة شواذ وتحتاج للمزيد من التقص ي حولها.   

 (:Simmi and Singh, 2011)، إال أّن استخدامها يحقق العديد من املزايا، منها وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف تقنية التنقيب عن البيانات

  القدرة على التعامل مع مشكلة معقدة: تهدف تقنية التنقيب عن البيانات إلى الكشف اآللي عن معلومات من مجموعة البيانات املعقدة التي

كانية سهولة اكتشاف املعرفة واستخدامها في التنبؤ والبحث عن أنواع يمكن االستفادة منها، كما توفر خوارزميات تنقيب البيانات إم

 البيانات حتى في البيانات املعقدة.

  ،اكتشاف تلقائي ألنماط مجهولة: يعمل التنقيب عن البيانات على جعل عملية إيجاد أنواع التنبؤ من قواعد البيانات الكبيرة عملية آلية

 ويساعد في اكتشاف أعمال التالعب.

 يسة.لتدرج: تستطيع تقنيات التنقيب عن البيانات أن تعالج كم كبير من البيانات، وتعّد هذه امليزة بالنسبة لعملية التدقيق من النقاط الرئا 

  كون ياملهارة الفنية املطلوبة: إّن مستخدمي تقنيات التنقيب عن البيانات بحاجة إلى املهارة الفنية العالية، مما يستوجب على املستخدم أن

 ملما بمعرفة مختلف خوارزميات التنقيب عن البيانات الختيار الخوارزمية املناسبة وفقا ملتطلبات املهمة. 

 (:Oyedokun, 2015ومن مزايا تقنية التنقيب عن البيانات، أّنها مفيدة في تحقيق ما يلي )

 .التنبؤ فيما يتعلق بما يمكن أْن يحدث في املستقبل 

 موعات عن طريق استخدام األنماط.تصنيف البيانات إلى مج 

 .ربط األحداث التي يمكن أْن تحدث مع بعضها، أو بسبب أحداث أخرى 

 .تجميع وتصنيف األشخاص بناًء على اتجاهاتهم 

 .بين لها سّبم
ُ
 ربط األحداث باألشخاص امل

 
ً
ذه التقنيات يتولد عنها منافع عديدة غير أّنه ينتج عن في مجال املعرفة، وال شك أن ه وتعّد تقنيات املحاسبة الجنائية من الحقول الحديثة نسبيا

 (:2014تطبيقها تكاليف متنوعة، وفيما يلي عرض لبعض منافع تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية )الخالدي، 

 .نات  القدرة على تقليل أو حتى القضاء على خطر أخذ العّيم

  املقارنة بين األنواع ذات الصلة من البيانات من مختلف األ.
ً
 نظمة أو املصادر إلظهار صورة أكثر اكتماال

  من مجتمع التدقيق.100مع تطور البرامج القوية والتكنولوجيا يتم استخراج كميات كبيرة من البيانات تصل إلى % 

  التي يجهلها موظفو الشركة واالستشاريون. اتاالتجاهتحديد 

 ية.الحصول بسهولة على البيانات ذات الصلة على مدى فترات زمن 

 .َمات التي تنتهك القواعد َبلم الشركة، بتحديد الّسم قة من قم  اختبار فعالية بيئة الرقابة والسياسات املطبَّ

 .التحديد السريع واستخراج معايير الخطر من كامل مجتمع التدقيق ملزيد من التحليل 

 .بات وعوامل الخطر املحتملة
ُّ
 تحليل التقل

 (: Blessing, 2015سبة الجنائية، فيمكن إيجاز بعضها فيما يلي )أّما عن تكاليف تطبيق تقنيات املحا

 .الحصول على البيانات اإللكترونية َيْفرمض تحديات على املحاسب الجنائي حتى بوجود اإلذن القانوني املناسب 

 .ل تكلفة م
ّ
ها غير ذات صلة يشك  الوصول إلى البيانات والتأكد من أنَّ

  ب هذه األنظمة من املحاسب
َّ
 الجنائي تقييم طلب املعلومات السرية والشخصية بعناية.تتطل

وجود معوقات تحول دون  احتمالية( إلى Oyedokun, 2015؛2015؛ البقاعين، 2016؛ شعبان، 2016وقد أشار العديد من الباحثين )الكبيس ي، 

 تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح بفعالية عالية.
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 تمع الدراسة وعينتها:عج
املرخص لهم بمزاولة مهنة التدقيق في االردن والبالغ يتمثل مجتمع الدراسة باملحاسبين القانونيين والعاملين في مكاتب تدقيق الحسابات 

( 145قوامها )عشوائية نة وقد تم اختيار عي ( محاسبا قانونيا.354) 2019عددهم حسب احصائيات جمعية املحاسبين القانونيين األردنيين بداية عام 

(، أي ما Big Four، بما فيها فروع ومكاتب شركات التدقيق العاملية الكبرى )من املحاسبين القانونيين والعاملين في مكاتب تدقيق الحسابات في األردن

 %( تقريبا من مجتمع الدراسة.41نسبته )

( 3( استبانة منها، واستبعاد )113( استبانة، تم استرداد )145نات املوزعة )تم توزيع االستبانات واستردادها باليد، حيث بلغ عدد االستبا

%( من 75.9( استبانات، أي ما نسبته )110استبانات لعدم اكتمال االجابات فيها، وعليه بلغ عدد االستبانات املعتمدة لغايات التحليل والبحث )

 . %( من مجتمع الدراسة31.1االستبانات املوزعة، وما نسبته )

وقد تّم اختيار املحاسبين القانونيين كمجتمع للدراسة ألنهم األقدر واألقرب إلى فهم دور تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في كشف 

 ممارسات إدارة األرباح والحّد منها في القوائم املالية في الشركات املساهمة العامة األردنية.  

 أساليب تحليل البيانات:

راسة واختبار فرضياتها تمت معالجة البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية لتحقيق أهداف الد

(SPSS وتمت االختبارات العديدة املتعلقة ،)وذلك بإيجاد بعض النسب والتكرارات واألوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية  الوصفي باإلحصاء

 فراد املجيبين على أسئلة االستبانة، ومدى تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية.للتعرف على خصائص األ 

( لدراسة تأثير تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح One sample t-test)اختبار كما تم استخدام 

تتحقق درجة التوفر للخاصية التي يكون متوسطها الحسابي أعلى من املتوسط واختبار فرضيات الدراسة، وذلك باملقارنة بين متوسطين حسابيين، إذ 

 Sekaran and( ذات داللة إحصائية عند مستوى الثقة املستخدم )tنقطة الوصل( بشرط أن تكون قيمة ) الحسابي املفترض )قيمة املحك أو

Bougie, 2015 تم استخدام اختبار ثبات أداة الدراسة ومصداقيتها م(. كما( ن خالل معامل ألفا كرونباخCronbach’s Alpha.) 

 أساليب امع البيانات:

 تم جمع البيانات الالزمة ألغراض الدراسة من خالل املصادر التالية:

 .مة ذات العالقة بموضوع الدراسة
ّ
 املصادر الثانوية: شملت الكتب واألبحاث املنشورة في الدوريات واملجالت العلمية املحك

  لية: تم جمع البيانات الالزمة من خالل استبانة تم تصميمها لتفي بأغراض الدراسة، وقد تم تحكيمها من قبل ذوي االختصاص املصادر األو

 من أعضاء هيئة التدريس في األقسام املحاسبية في بعض الجامعات األردنية.

 أداة امع البيانات )االستبانة(:

اسة، إستنادا إلى نتائج الدراسات السابقة واإلطار النظري وأدبيات الدراسة واستشارة ذوي تّم تصميم االستبانة كأداة لقياس متغيرات الدر 

واألسئلة املخصصة لقياس الخصائص الديموغرافية للمجيبين ومتغيرات الدراسة في الجدول رقم  االستبانةويمكن تلخيص أجزاء . واالختصاصالخبرة 

(1:) 

افية للمجيبين وعتغيرات الدراسة واألسئلة الت االستبانةأازاء : (1ادول)  ي تقيس الخصائ  الديموغر
 أازاء 

 االستبانة

افية للمجيبين  الخصائ  الديموغر

 وعتغيرات الدراسة  

 األسئلة التي تقيس

 الخاصية أو املتغير 

 1 العمر الجزء األول 

 2 املؤهل العلمي

 3 التخصص العلمي

 4 املسمى الوظيفي

 5 مجال التدقيق عدد سنوات الخبرة في

 6 الشهادات املهنية الحاصل عليها املجيب 

 7 عدد الدورات التدريبية واملؤتمرات العلمية التي شارك فيها املجيب ولها عالقة باملحاسبة الجنائية أو إدارة األرباح 

ب عن البيانات( من قبل املحاسبين مدى تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية )التدقيق بمساعدة الكمبيوتر، التنقي الجزء الثاني

 القانونيين في األردن

(8 – 26) 

 (50 – 27) أثر تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح في الشركات املساهمة العامة األردنية الجزء الثالث

في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها في الشركات  املعوقات التي تحد من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية الجزء الرابع

 املساهمة العامة األردنية من قبل املحاسبين القانونيين

(51 – 65) 

 66 سؤال مفتوح إلضافة أية أمور لها صلة بموضوع اإلستبانة ولم ترد في أسئلتها الجزء الخاعس
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بشكل يساعد على سهولة القياس، حيث تم اعتماد  االستبانةوالثالث والرابع( من أجزاء  ومن الجدير بالذكر، أنه تم صياغة األجزاء )الثاني

، موافق إلى حد كبير، موافق إلى حد متوسط، موافق إلى حد قليل، موافق إلى حد قلي
ً
( مقياس ليكرت خماس ي الدرجات )موافق إلى حد كبير جدا

ً
ل جدا

باستخدام معامل ألفا  لالستبانةوللتأكد من ثبات اإلستبانة، تم احتساب معامل االتساق الداخلي  ( على التوالي.1، 2، 3، 4، 5وأعطيت الدرجات )

% 74.6( لكل بعد من أبعاد االستبانة بشكل منفرد، وقد تبّين أن معامالت ألفا كرونباخ ألبعاد اإلستبانة تتراوح ما بين )Cronbach’s Alphaكرونباخ )

إلى مصداقيتها  واالطمئنان االستبانة(، مما يعني إمكانية إعتماد نتائج Sekaran and Bougie, 2015%( )70املقبولة )%( وهي تزيد عن النسبة 83.9و 

 في تحقيق أهداف الدراسة. 

 ( نتائج اختبار التوزيع الطبيعي ومعامالت ألفا كرونباخ ألبعاد الدراسة.2ويبين الجدول رقم )

 عي وععاعالت ألفا كرونباخ ألبعاد الدراسةنتائج اختبار التوزيع الطبي :(2ادول)
عدد  البعد

 الفقرات

 قيمة

sig 

ععاعل ألفا 

 كرونباخ

عدى تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية )التدقيق بمساعدة الكمبيوتر، التنقيب عن البيانات( 

 عن قبل املحاسبين القانونيين في األردن

19 0.058 79.7% 

ئية في الكشف عن عمارسات إدارة األرباح في الشركات أثر تطبيق تقنيات املحاسبة الجنا

 املساهمة العاعة األردنية

24 0.102 83.9 % 

املعوقات التي تحد عن تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن عمارسات إدارة األرباح 

 والحد عنها في الشركات املساهمة العاعة األردنية عن قبل املحاسبين القانونيين

15 0.149 74.6% 

افية لألفراد املجيبين على أسئلة   )عينة الدراسة(: االستبانةالخصائ  الديموغر

 ( توزيع األفراد املجيبين على أسئلة اإلستبانة )عينة الدراسة( حسب خصائصهم الديموغرافية:3يوضح الجدول التالي جدول رقم )

افية لألفراد املجيبين على أسئ: (3ادول)  )عينة الدراسة( االستبانةلة الخصائ  الديموغر
 النسبة املئوية التكرارات املتغير

 %14.5 16 سنة 25أقل من  العمر .1

 %17.3 19 سنة 35أقل من  -25

 %43.7 48 سنة 45أقل من  -35

 %24.5 27 سنة فأكثر 45

 %100 110 املجموع

2.  

 املؤهل 

 العلمي

 %73.6 81 بكالوريوس

 %20.9 23 ماجستير

 %5.5 6 دكتوراه

 %100 110 املجموع

3.  

 التخصص

 العلمي

 %78.2 86 محاسبة

 %3.6 4 إدارة أعمال

 %12.7 14 مالية ومصرفية

 %5.5 6 اقتصاد

 %100 110 املجموع

4.  

 املسمى

 الوظيفي

 %16.4 18 مدير عام مكتب تدقيق

 %31.8 35 مدقق رئيس ي

 %41.8 46 مدقق

 %10 11 د مدققمساع

 %100 110 املجموع

 عدد  .5

 سنوات الخبرة

 في  

 مجال التدقيق

 %7.3 8 سنوات 3اقل من 

 %29.1 32 سنوات 6اقل من -3

 %44.5 49 سنوات 9اقل من  -6

 %19.1 21 سنوات فاكثر 9

 %100 110 املجموع

6.  

 الشهادات املهنية

 الحاصل عليها  

 املجيب

JCPA 39 35.4% 

CPA 32 29.1% 

CMA 18 16.4% 

CIA 21 19.1% 
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 %100 110 املجموع

عدد الدورات التدريبية واملؤتمرات  .7

العلمية التي شارك فيها املجيب ولها 

عالقة باملحاسبة الجنائية أو إدارة 

 األرباح

 %6.4 7 2أو  1

3 – 5  24 21.8% 

6 – 8  46 41.8% 

 %30 33 فأكثر 9

 %100 110 املجموع

، إذ أن جميعهم  االستبانة( أن األفراد املجيبين على أسئلة 3يتبين من النتائج الواردة في الجدول السابق )جدول رقم 
ً
 مالئما

ً
 علميا

ً
مؤهلين تأهيال

سنوات  3ن املجيبين يتمتعون بخبرة ال تقل عن %( م92.7من حملة درجة البكالوريوس على األقل. ومما يعٌزز الثقة في النتائج التي تم الحصول عليها أن )

د في العمل في مجال تدقيق الحسابات. ومن املالحظ أيضا أن هناك تنوع في املسمى الوظيفي )مدير عام مكتب تدقيق، مدقق رئيس ي، مدقق، مساع

لى بذل العناية املهنية الالزمة وتطبيق مختلف التقنيات مدقق( وارتقاء فيه، مما يشير إلى مواكبتهم لتطورات معايير التدقيق الدولية وضرورة العمل ع

 )بما فيها تقنيات املحاسبة الجنائية( التي من شأنها الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها في الشركات املساهمة العامة.

املصرفية واالقتصاد، وذلك بحكم اختالف مواقعهم ويالحظ تنوع التخصصات العلمية للمجيبين بين املحاسبة وإدارة االعمال والعلوم املالية و 

 %( من املجيبين.78.2ومسمياتهم الوظيفية، وإن كانت النسبة األكبر هي من تخصص املحاسبة )

( سنة، وهذا ينسجم مع طول سنوات الخبرة في مجال التدقيق. ومما 35%( من املجيبين ال تقل أعمارهم عن )68.2كما يالحظ أن ما نسبته )

ي مجال الثقة في النتائج التي تم الحصول عليها أن جميع املجيبين يحملون شهادات مهنية )ولو واحدة على األقل( تعزز وتؤكد معرفتهم املهنية ف يعزز 

ة أو إدارة ( في مجال املحاسبة الجنائي2مؤتمرات علمية تزيد عن ) %( من املجيبين شاركوا في دورات تدريبية أو93.6التدقيق، ومما يؤكد ذلك أن )

 األرباح.

 مما سبق، يتضح إمكانية توافر املعرفة الالزمة لدى املجيبين بأهمية تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية للكشف عن ممارسات إدارة األرباح

 يها.واإلجابة عل االستبانةوالحد منها في الشركات املساهمة العامة التي يقومون بتدقيق حساباتها، وقدرتهم على فهم أسئلة 

 واختبار الفرضيات: االستباناتتحليل بيانات اإلمصاء الوصفي إلاابات 

األفراد، وذلك لكل فقرة من فقرات االستبانة وفقا  إلجاباتالختبار فرضيات الدراسة تّم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

 ختبار كل فرضية من فرضيات الدراسة.للمجال الذي تنتمي اليه الفقرة، وفيما يلي توضيح لنتائج ا

 اختبار الفرضية األولى:

H01 :.ال يوجد تطبيق لتقنيات املحاسبة الجنائية من قبل املحاسبين القانونيين عند تدقيق حسابات الشركات املساهمة العامة األردنية 

ة والرتبة للفقرات املتعلقة بمدى تطبيق تقنيات املحاسبة املعيارية ومستوى األهمي واالنحرافات( املتوسطات الحسابية 4يوّضح الجدول رقم )

 الجنائية من قبل املحاسبين القانونيين عند تدقيق حسابات الشركات املساهمة العامة األردنية.

افات املعيارية وعستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بمدى تطبيق : (4ادول)  املتوسطات الحسابية واالنحر

 سبة الجنائية عن قبل املحاسبين القانونيين عند تدقيق مسابات الشركات املساهمة العاعة األردنيةتقنيات املحا

املتوسط  الفقرة

 الحسابي

االنحرا  

 املعياري 

عستوى  الرتبة

 األهمية

نقيب عن البيانات( عند القيام بعملية التدقيق لحسابات اعتمادا على خبرتكم في عجال التدقيق، يتم تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية )التدقيق بمساعدة الكمبيوتر والت

 الشركات املساهمة العاعة عن خالل عجموعة عن العمليات، عنها:

املراجعة املستندية لفواتير الشراء للتأكد من إثبات فواتير املشتريات وفقا  .8

 لتواريخها.

 مرتفع 14 0.985 3.89

 مرتفع 7 0.924 4.05 تدفقات النقدية في الشركة.تحديد ما إذا كان هناك سوء إلدارة ال .9

 مرتفع 1 0.445 4.32 اختبار تفاصيل الصفقات واألرصدة بشكل أشمل. .10

 مرتفع 2 0.594 4.26 البحث عن روابط منطقية بين البيانات التي يتم اكتشافها. .11

َيما الصفقات املنفذة مع األطراف ذا .12 ت العالقة التحقق من فواتير البيع، السم

 بالشركة كالشركات التابعة.

 متوسط 19 0.867 3.55

اكتشاف تضمين رقم الذمم املدينة ذمًما مدينة ألطراف ذات صلة أو لشركات تابعة  .13

 أو زميلة.

 مرتفع 11 0.881 3.97

بعة في احتساب قسط  .14 تَّ
ُ
التأكد من إظهار األثر املتراكم املترتب على تغيير الطريقة امل

الك لألصول الثابتة وقسط اإلطفاء لألصول غير امللموسة على البيانات املالية اإله

 في حالة وجوده.

 مرتفع 16 0.815 3.86

 مرتفع 15 0.922 3.88 تقليل ساعات الفحص اليدوي. .15
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رة بهدف  .16 م
ّ
يون املتعث يون الراكدة والدُّ الكشف عن احتمالية عدم اإلفصاح عن الدُّ

يون املشكوك في تحصيلها.تخفيض رصيد مخصَّ   ص الدُّ

 مرتفع 9 0.877 3.99

 مرتفع 3 0.687 4.21 زيادة دقة الرقابة على املخزون واكتشاف التالعب فيه. .17

اكتشاف احتمالية الحصول على قرض طويل األجل قبل إعداد قائمة املركز املالي  .18

 يولة في الشركة.واستخدامه في تسديد قرض قصير األجل بهدف تحسين نسب السُّ 

 مرتفع 12 0.968 3.97

اكتشاف عدم االلتزام بتصنيف االستثمارات وفق األسس املتعارف عليها، وذلك من  .19

َيما في حالة  خالل تصنيف االستثمارات قصيرة األجل على أنها طويلة األجل، ال سم

 هبوط أسعارها السوقية.

 مرتفع 17 0.953 3.82

 مرتفع 10 0.930 3.98 جرد بنود بضاعة راكدة أو متقادمة دون اإلفصاح عنها.اكتشاف تضمين كشوف ال .20

الكشف عن عدم إدراج األقساط واجبة السداد من القروض طويلة األجل خالل  .21

يولة في  العام ضمن االلتزامات املتداولة )في حالة وجودها( بهدف تحسين نسب السُّ

 الشركة.

 مرتفع 13 0.979 3.89

 مرتفع 6 0.756 4.11 ل االختالفات واستخراج التباين بين البيانات.تحلي .22

ق من شروط البيع واالئتمان ومقارنتها بالشروط املعمول بها في الشركة، من  .23 التحقُّ

يون املشكوك في تحصيلها.    حيث شروط السداد والخصم وكفاية مخصصات الدُّ

 مرتفع 8 0.803 3.99

اإلهالك لألصول الثابتة واإلطفاء لألصول غير امللموسة إعادة احتساب مصروف  .24

 وفًقا ملعدالت اإلهالك واإلطفاء املتعارف عليها في الصناعة التي تنتمي إليها الشركة.

 متوسط 18 0.738 3.64

مقارنة القوائم املالية للشركة مع قوائمها للسنوات السابقة ومدى وجود تناسق  .25

 بينها.

 عمرتف 5 0.689 4.15

 مرتفع 4 0.794 4.17 معرفة مواطن القوة أو القصور في نظام الرقابة الداخلية في الشركة. .26

 عرتفع - 0.651 3.98 ( عجتمعة26-8املتوسط الحسابي للفقرات )

 إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبّين ما يلي:
ً
 استنادا

 ( على حرص املحاسبين القانونيين 4.26( والبالغ )2( وللفقرة ذات الرتبة )4.32( والبالغ )1يدّل ارتفاع الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة )

تقنيات املحاسبة الجنائية، حيث يساعد تطبيق تقنية التدقيق باستخدام الكمبيوتر في اختبار تفاصيل الصفقات واألرصدة  على تطبيق

 االنحراف، ويدّل في البحث عن روابط منطقية بين البيانات التي يتم اكتشافهابشكل أشمل، كما يساعد تطبيق تقنية التنقيب عن البيانات 

 بين األفراد املجيبين حول هاتين الفقرتين. وانسجام( على وجود اتفاق 0.594( و)0.445املعياري للفقرتين)

 ( إلى نقص القناعة لدى املحاسبين3.55( والبالغ )19يشير الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة )  التحقق من فواتير البيع، القانونيين بأهمية

َيما الصفقات املنفذة مع األطراف ذات العالقة بالشركة كالشركات التابعة أو الزميلة ، ولعّل سبب ذلك عدم ضرورة وجود شركات تابعة السم

 أو زميلة أو عدم وجود صفقات منفذة معها في كثير من األحيان.

تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية من قبل املحاسبين القانونيين ابي إلجمالي الفقرات املتعلقة بقياس مدى وبشكل عام، فقد بلغ الوسط الحس

(، مما يدّل على تأثيرها بدرجة مرتفعة. ويعود ذلك )من وجهة نظر الباحثين( إلى أّن 3.98)عند تدقيق حسابات الشركات املساهمة العامة األردنية 

لضرورة بذل العناية املهنية الالزمة والحرص على سير عملية التدقيق والتخطيط لها بطريقة فاعلة، وخشيته من إبداء رأي  استشعار املحاسب القانوني

ية ال سيما غير مالئم حول صحة البيانات املالية، يستوجب عليه القيام بكافة االجراءات واستخدام كافة التقنيات بما فيها تقنيات املحاسبة الجنائ

بين األفراد  وانسجام( على وجود اتفاق 0.651املعياري البالغ ) االنحرافتدقيق بمساعدة الكمبيوتر وتقنية التنقيب عن البيانات. ويدّل تقنية ال

 املجيبين حول فقرات هذا البعد بشكل عام.

(، 3درجات مقياس ليكرت والبالغة ) لعينة واحدة باستخدام قيمة مرجعية تمثل متوسط (t-test)هذه الفرضية تم استخدام اختبار  والختبار

 هذه الفرضية. اختبار( نتائج 5ويبّين الجدول رقم )

 لعينة وامدة ”t“نتيجة اختبار الفرضية األولى باستخدام اختبار : (5ادول)
املتوسط  البعد

 الحسابي

االنحرا  

 املعياري 

  tقيمة

 املحسوبة

 tقيمة 

 الجدولية

دراات 

 الحرية

عستوى 

 الداللة

 لفرضيةنتيجة ا

ال يوجد تطبيق لتقنيات املحاسبة الجنائية من قبل 

املحاسبين القانونيين عند تدقيق حسابات الشركات 

 املساهمة العامة األردنية

 رفض 0.000 109 1.98 37.34 0.651 3.98

 إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة 
ً
على من قيمتها الجدولية، وأن مستوى الداللة ( أ37.34املحسوبة والبالغة ) tاستنادا

(α( أقل من )مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة، أي أن هناك تطبيق كبير لتقنيات املحاسبة الجنائية من قبل 0.05 ،)
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( ونتائج دراسة 2016ة مع نتائج دراسة )شعبان، املحاسبين القانونيين عند تدقيق حسابات الشركات املساهمة العامة األردنية. وتتفق هذه النتيج

 (.2012)الشحادة والردايدة، 

 اختبار الفرضية الثانية:

H02: هة نظر ال يؤثر تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها في الشركات املساهمة العامة األردنية من وج

 املحاسبين القانونيين.

املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس تأثير تطبيق تقنيات  واالنحرافات( املتوسطات الحسابية 6ّضح الجدول رقم )يو 

 .نونييناملحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها في الشركات املساهمة العامة األردنية من وجهة نظر املحاسبين القا

 

افات املعيارية وعستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس تأثير: (6ادول)  املتوسطات الحسابية واالنحر

 تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن عمارسات إدارة األرباح والحد عنها في الشركات املساهمة العاعة
املتوسط  الفقرة

 الحسابي

االنحرا  

 املعياري 

عستوى  الرتبة

 األهمية

 تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية يسهم في الكشف عن عمارسات إدارة األرباح والحد عنها في 
ّ
الشركات املساهمة العاعة عن اعتمادا على خبرتكم في عجال التدقيق، فإن

 خالل:

م في توجيه بقي .27 ا ُيْسهم ة إنجاز األعمال املحاسبية وأعمال التدقيق بتكاليف أقل؛ ممَّ

 التكاليف نحو التأكد من عدم وجود ممارسات إلدارة األرباح.

 متوسط 23 0.733 3.41

م في توفير الوقت  .28 ا ُيْسهم إنجاز األعمال املحاسبية وأعمال التدقيق بوقت أقل. ممَّ

ّوم البيانات من ممارسات إدارة األرباح.
ُ
ل
ُ
 الالزم للتأكد من خ

 متوسط 22 0.810 3.56

بات الكبيرة في العمليات املالية. تحديد أوجه .29
ُّ
 مرتفع 20 0.990 3.69 التضارب والتقل

نات أكثر شمولية الستخراج البيانات واختبارها عند القيام بعملية التدقيق. .30  مرتفع 1 0.636 4.41 أخذ عّيم

 مرتفع 16 0.721 3.98 العمل على إعادة إجراء عمليات االحتساب للتأكد من دقة النظم املحاسبية. .31

 مرتفع 3 0.786 4.29 سرعة الكشف عن عمليات إدارة األرباح في القوائم املالية والحدمّ منها قبل تفاقمها. .32

 مرتفع 13 0.752 4.01 التأكد من االلتزام التام بالقوانين والتشريعات املعمول بها والخاضعة لها الشركة. .33

َبل الشركة بشكل  التأكد من تقييم ومراجعة السياسات .34 بعة من قم املحاسبية املتَّ

 دوري.

 مرتفع 11 0.942 4.04

 مرتفع 4 0.963 4.14 التأكد من حيادية وخبرة اللجان املختصة بتقدير املخصصات في الشركة. .35

 مرتفع 6 0.938 4.08 إتاحة الفرصة لتدقيق امللفات واملعامالت اإللكترونية. .36

ائمين على التدقيق الداخلي ومدى قدرتهم على تحمل التأكد من خبرة الق .37

 مسؤولياتهم.

 مرتفع 8 0.888 4.07

 مرتفع 19 0.831 3.77 مساعدة املدقق في فحص جميع صفقات الشركة. .38

 مرتفع 9 0.878 4.05 فحص نظام الرقابة الداخلية والتأكد من سالمته وفعاليته. .39

ة أو غير التنقيب عن أكبر كمية ممكنة من  .40 يَّ فم
َ
ا عن معلومات جديدة خ

ً
البيانات بحث

عة.
َّ
 متوق

 مرتفع 2 0.638 4.36

ُصَري املرونة واالختيارية في املعايير املحاسبية الدولية املرتبطة  .41
ْ
مراعاة أثر توافر ُعن

 ببدائل القياس والتقدير واإلفصاح املحاسبي على إعداد القوائم املالية.

 مرتفع 17 0.853 3.96

 مرتفع 12 0.890 4.02 البحث عن اتجاهات أو اختالفات بين البيانات التي يتم اكتشافها. .42

َيم جديدة. .43  متوسط 24 0.944 3.07 استخدام نماذج التنبؤ لتقدير النواتج التي ينبغي الحصول عليها عن قم

يد عن املعيار أو القاعدة التي تحكمها. .44 حم
َ
 مرتفع 18 0.798 3.86 تحديد البنود التي ت

ة وتحتاج للمزيد من التقص ي حولها. .45
َّ
َيًما شاذ ل قم م

ّ
مث

ُ
 مرتفع 15 0.778 3.99 تحديد البنود التي ت

 مرتفع 5 0.770 4.08 توسيع نطاق اختبار تفاصيل الصفقات واألرصدة. .46

يا في زيادة فرص اكتشاف ممارسات إدارة األرباح التي يمكن أْن تكون لالدارة العل .47

 الشركة مساهمة فيها.

 مرتفع 10 0.997 4.05

 مرتفع 14 0.862 4.00 التأكد من االلتزام التام بتطبيق معايير املحاسبة واإلبالغ املالي الدولية.   .48

تزويد املدقق بأدوات إضافية تساعد في تحديد حاالت وجود إدارة أرباح في البيانات  .49

 املالية.

 مرتفع 7 0.951 4.08

 متوسط 21 0.798 3.63 الكشف عن قدرة الشركة على االستمرارية والنمو ومواكبة التطور. .50

 عرتفع - 0.549 4.03 ( عجتمعة50-27املتوسط الحسابي للفقرات )

 إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبّين ما يلي:
ً
 استنادا
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 ( وا1يدّل ارتفاع الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة )( على4.36( والبالغ )2( وللفقرة ذات الرتبة )4.41لبالغ )  ارتفاع قناعة املحاسبين

تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها، حيث يسهم تطبيق تقنية التدقيق القانونيين بأثر تطبيق 

نات أكثر شمولية الستخراج البي بمساعدة انات واختبارها عند القيام بعملية التدقيق مما يساعد في الكشف عن وجود الكمبيوتر في أخذ عّيم

ا عن  إلدارةممارسات 
ً
األرباح وبالتالي الحد منها، كما يسهم تطبيق تقنية التنقيب عن البيانات في التنقيب عن أكبر كمية ممكنة من البيانات بحث

عة مما يساعد في ا
َّ
ة أو غير متوق يَّ فم

َ
املعياري  االنحراف، ويدّل األرباح وبالتالي الحد منها إلدارةلكشف عن وجود ممارسات معلومات جديدة خ

 بين األفراد املجيبين حول هاتين الفقرتين. وانسجامعلى وجود اتفاق  0.638( و)0.636للفقرتين)

 ( إلى قيام املحاسبين القانونيين 3.07( والبالغ )24يشير الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة )االستفادة بشكل متوسط من تطبيق تقنيات ب

حصول املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها وذلك من خالل استخدام نماذج التنبؤ لتقدير النواتج التي ينبغي ال

َيم جديدة  .عليها عن قم

تأثير تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات  وبشكل عام، فقد بلغ الوسط الحسابي إلجمالي الفقرات املتعلقة بقياس مدى

(، مما يدّل على تأثيرها بدرجة مرتفعة. ويعود ذلك )من وجهة نظر الباحثين( 4.03إدارة األرباح والحد منها من وجهة نظر املحاسبين القانونيين األردنيين )

األرباح يجعله يستخدم كافة التقنيات املتاحة بما فيها  إلدارةب استشعاره بوجود ممارسات إلى أن الشك املنهي الذي يتولد لدى املحاسب القانوني بسب

( على وجود 0.549املعياري البالغ ) االنحرافتقنيات املحاسبة الجنائية لتعزيز قناعاته بالوصول إلى الحكم املالئم والقيام بمهمته بطريقة مثلى. ويدّل 

 يبين حول فقرات هذا البعد بشكل عام.بين األفراد املج وانسجاماتفاق 

(، 3لعينة واحدة باستخدام قيمة مرجعية تمثل متوسط درجات مقياس ليكرت والبالغة ) (t-test)هذه الفرضية تم استخدام اختبار  والختبار

 هذه الفرضية. اختبار( نتائج 7ويبّين الجدول رقم )

 لعينة وامدة ”t“تبار نتيجة اختبار الفرضية الثانية باستخدام اخ: (7ادول)
املتوسط  الفرضية

 الحسابي

االنحرا  

 املعياري 

   tقيمة

 املحسوبة

 tقيمة 

 الجدولية

دراات 

 الحرية

عستوى 

 الداللة

نتيجة 

 الفرضية

ال يؤثر تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في 

الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها في 

ة من وجهة نظر الشركات املساهمة العامة األردني

 املحاسبين القانونيين

 رفض 0.001 109 1.98 22.31 0.549 4.03

 إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة 
ً
( أعلى من قيمتها الجدولية، وأن مستوى الداللة 22.31املحسوبة والبالغة ) tاستنادا

(α( أقل من )مما يعني رفض الفرضية العدمية و 0.05 ،) قبول الفرضية البديلة، أي أن هناك تأثير لتطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن

. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة ممارسات إدارة األرباح والحد منها في الشركات املساهمة العامة األردنية من وجهة نظر املحاسبين القانونيين

 (.Al-Mousawi and al-Thuneibat, 2011( ونتائج دراسة )2015( ونتائج دراسة )برغل، 2015)البقاعين، 

 اختبار الفرضية الثالثة:

H03: ة ال توجد معوقات تحّد من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحّد منها في الشركات املساهمة العام

 .وجهة نظر املحاسبين القانونيين األردنية من

املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس وجود  واالنحرافات( املتوسطات الحسابية 8وّضح الجدول رقم )ي

معوقات تحد من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها في الشركات املساهمة العامة من وجهة 

 ونيين.نظر املحاسبين القان

افات املعيارية وعستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس واود ععوقات تحد :(8ادول)  املتوسطات الحسابية واالنحر

 عن تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن عمارسات إدارة األرباح والحد عنها في الشركات املساهمة العاعة األردنية
املتوسط  الفقرة

 الحسابي

االنحرا  

 املعياري 

عستوى  الرتبة

 األهمية

 عن املعوقات التي تحد عن تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن عمارسات إدارة األ 
ّ
رباح والحد عنها في الشركات اعتمادا على خبرتكم في عجال التدقيق، فإن

 املساهمة العاعة األردنية عا يلي:

ة في الكشف عدم إدراك إدارات الشركات  .51 أهمية تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائيَّ

 عن ممارسات إدارة األرباح والحّدم منها في القوائم املالية.

 متوسط 1 0.750 3.01

 منخفض 7 0.877 2.26حرص بعض إدارات الشركات إلى اللجوء إلى تجميل الدخل وإدارة األرباح لتحقيق  .52
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 ة.منافع خاصة على حساب املستثمرين ومستخدمي القوائم املالي

عدم رغبة إدارات الشركات بتوفير وسائل الحماية الالزمة التي يتطلبها تطبيق  .53

ة.  تقنيات املحاسبة الجنائيَّ

 منخفض 9 0.815 2.21

ة وتقنياتها االهتمام الكافي في مناهج التعليم املحاسبي  .54 عدم إيالء املحاسبة الجنائيَّ

طط الدراسية في الج
ُ
 امعات األردنية. والخ

 منخفض 15 0.999 2.05

م والضوابط الداخلية التي من شأنها تطبيق  .55
ُ
ظ عدم توفير إدارات الشركات النُّ

ة.  تقنيات املحاسبة الجنائيَّ

 متوسط 3 0.973 2.56

قلة اهتمام الهيئات املنظمة ملهنة املحاسبة والتدقيق بتوعية إدارات الشركات  .56

ة ودورها في الكشف عن ممارسات ومالكيها بأهمية ت طبيق تقنيات املحاسبة الجنائيَّ

 إدارة األرباح.

 متوسط 2 1.020 2.57

عدم اقتناع إدارات الشركات بأهمية )بضرورة( االستعانة باملحاسب الجنائي ملنع  .57

 حدوث ممارسات إدارة األرباح في القوائم املالية واكتشافها والحّدم منها.

 توسطم 6 0.994 2.36

ة ومواكبتهم  .58 الع املحاسبين في الشركات على تقنيات املحاسبة الجنائيَّ م
ّ
عدم اط

 للمستجدات في مجاالت تطبيقها.

 متوسط 4 0.973 2.44

عدم اقتناع إدارات الشركات بإسهام املحاسب الجنائي في اكتشاف مواطن الخلل  .59

تيح الفرصة لوجو 
ُ
د ممارسات إلدارة األرباح في في أنظمة الرقابة الداخلية التي ت

 القوائم املالية.

 متوسط 5 1.035 2.38

ة. .60  منخفض 13 0.729 2.10 نقص الخبرة الكافية لدى إدارات الشركات بتقنيات املحاسبة الجنائيَّ

ة. .61  منخفض 10 0.776 2.18 عدم توافر املحاسبين املتخصصين بتنفيذ تقنيات املحاسبة الجنائيَّ

ة للمحاسبين محدو  .62 دية الدورات التدريبية املتخصصة بتقنيات املحاسبة الجنائيَّ

 واملديرين املاليين في الشركات.

 منخفض 11 0.735 2.17

ارتفاع تكاليف تعيين )االستعانة( املحاسبين املتخصصين في تقنيات املحاسبة  .63

ة.  الجنائيَّ

 منخفض 8 0.792 2.22

لشخصية لبعض إدارات الشركات وتطبيق سياسة وجود تضارب بين املصالح ا .64

جذب العاملين ذوي األخالق الجيدة والذين لديهم املعرفة الكافية في تقنيات 

ة.  املحاسبة الجنائيَّ

 منخفض 12 0.873 2.14

اعتقاد بعض إدارات الشركات أنَّ مسؤولية اكتشاف ممارسات إدارة األرباح تقع  .65

رجي، وبالتالي عدم حاجة الشركة لوجود محاسبين على عاتق مدقق الحسابات الخا

ة.  متخصصين في تقنيات املحاسبة الجنائيَّ

 منخفض 14 0.960 2.08

 عنخفض - 0.736 2.31 ( عجتمعة65-51املتوسط الحسابي للفقرات )

 إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبّين ما يلي:
ً
 استنادا

 ( على أّن أكثر املعوقات التي قد تحد من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في 3.01( والبالغ )1رتبة )يدّل الوسط الحسابي للفقرة ذات ال

عدم إدراك إدارات الشركات أهمية الكشف عن ممارسات إدارة األرباح في الشركات املساهمة العامة األردنية من قبل املحاسب القانوني هو 

ة في  ، ورغم أّن هذا البند حقق أعلى وسط الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحّدم منها في القوائم املاليةتطبيق تقنيات املحاسبة الجنائيَّ

بين األفراد املجيبين  وانسجام(على وجود اتفاق 0.750املعياري للفقرة ) االنحرافحسابي غير أّن مستوى األهمية للبند كانت متوسطة، ويدّل 

 حول عدم جوهرية هذا املعوق.

 ة وتقنياتها االهتمام ( إلى قناعة املحاسبين القانونيين 2.05( والبالغ )15الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ) يشير بإيالء املحاسبة الجنائيَّ

طط الدراسية في الجامعات األردنية.
ُ
في مواد ولعّل سبب ذلك أن تقنيات املحاسبة الجنائية يتم تدريسها  الكافي في مناهج التعليم املحاسبي والخ

 املحاسبة الجنائية. اسمالتدقيق حتى لو لم تكن الخطط الدراسية تشتمل على مادة مستقلة تحمل 

وبشكل عام، فقد بلغ الوسط الحسابي إلجمالي الفقرات املتعلقة بقياس وجود معوقات تحد من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف 

(، مما يدّل على تأثيرها بدرجة منخفضة. ويدّل 2.31ساهمة العامة األردنية من قبل املحاسبين القانونيين )عن ممارسات إدارة األرباح في الشركات امل

 بين األفراد املجيبين حول فقرات هذا البعد بشكل عام. وانسجام( على وجود اتفاق 0.736املعياري البالغ ) االنحراف

(، 3عينة واحدة باستخدام قيمة مرجعية تمثل متوسط درجات مقياس ليكرت والبالغة )ل (t-test)هذه الفرضية تم استخدام اختبار  والختبار

 هذه الفرضية. اختبار( نتائج 9ويبّين الجدول رقم )
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 لعينة وامدة ”t“نتيجة اختبار الفرضية الثالثة باستخدام اختبار : (9ادول)
املتوسط  الفرضية

 الحسابي

االنحرا  

 املعياري 

  tقيمة

 املحسوبة

 t قيمة

 الجدولية

دراات 

 الحرية

عستوى 

 الداللة

نتيجة 

 الفرضية

ال توجد معوقات تحد من تطبيق تقنيات 

املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة 

 األرباح في الشركات املساهمة العامة األردنية

 رفض 0.003 109 1.98 17.32 0.736 2.31

 إلى النتائج الواردة في الجدول السا
ً
( أعلى من قيمتها الجدولية، وأن مستوى الداللة 17.32املحسوبة والبالغة ) tبق يتبين لنا أن قيمة استنادا

(α( أقل من )مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة، أي أّنه توجد معوقات تحّد من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في 0.05 ،)

، غير أّن تأثير هذه املعوقات وجهة نظر املحاسبين القانونيين والحّد منها في الشركات املساهمة العامة األردنية منالكشف عن ممارسات إدارة األرباح 

 (.2013( ونتائج دراسة )الحوري، 2013منخفض وليس ذي قيمة جوهرية. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )أبو حشيش، 

تين األولى والثانية من فرضيات الدراسة، حيث تبين أّن تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية من وتنسجم هذه النتيجة مع نتيجة اختبار الفرضي

الكشف عن  قبل املحاسبين القانونيين األردنيين مرتفعا، كما تبين أّن قناعة املحاسبين القانونيين في تأثير تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في

 نت مرتفعة، وبالتالي فإّن وجود معوقات تحد من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية له تأثير منخفض.ممارسات إدارة األرباح والحد منها كا

 نتائج الدراسة:
 استنادا إلى نتائج تحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها، تّم التوصل إلى النتائج التالية:

تقنية التدقيق بمساعدة الكمبيوتر وتقنية التنقيب عن البيانات( من قبل  تبّين وجود تطبيق مرتفع لتقنيات املحاسبة الجنائية )املتمثلة في .1

 املحاسبين القانونيين األردنيين عند قيامهم بمهامهم التدقيقية.

اختبار تفاصيل الصفقات واألرصدة بشكل أشمل، البحث يفيد املحاسب القانوني من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في جوانب عدة، منها:  .2

معرفة مواطن القوة أو القصور في ، زيادة دقة الرقابة على املخزون واكتشاف التالعب فيه، روابط منطقية بين البيانات التي يتم اكتشافهاعن 

 تحليل االختالفات، نظام الرقابة الداخلية في الشركة، مقارنة القوائم املالية للشركة مع قوائمها للسنوات السابقة ومدى وجود تناسق بينها

 .واستخراج التباين بين البيانات

تؤثر تقنيات املحاسبة الجنائية بشكل مرتفع في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح في الشركات املساهمة العامة األردنية من وجهة نظر  .3

 املحاسبين القانونيين.

نات أكثر األرباح من عدة جوانب، منها:  إلدارةتسهم تقنيات املحاسبة الجنائية في مساعدة مدقق الحسابات في اكتشاف وجود ممارسات  .4 أخذ عّيم

ا عن معلومات جديدة ، شمولية الستخراج البيانات واختبارها عند القيام بعملية التدقيق
ً
التنقيب عن أكبر كمية ممكنة من البيانات بحث

عة
َّ
ة أو غير متوق يَّ فم

َ
ّ منها قبل تفاقمها، توسيع نطاق اختبار تفاصيل سرعة الكشف عن عمليات إدارة األرباح في القوائم املالية وا، خ

لحدم

، إتاحة الفرصة لتدقيق امللفات واملعامالت اإللكترونية، البحث عن اتجاهات أو اختالفات بين البيانات التي يتم اكتشافها، الصفقات واألرصدة

ة وتحتاج للمزيد من التقص ي حولها.
َّ
َيًما شاذ ل قم م

ّ
 تحديد البنود التي ُتمث

بعض املعوقات التي قد تحد من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح في الشركات املساهمة العامة  هناك .5

 األردنية، وإن كانت هذه املعوقات ذات تأثير منخفض من وجهة نظر املحاسبين القانونيين.

د من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح في يرى املحاسبون القانونيون أّن أكبر املعوقات التي قد تح .6

ة في الكشف عن ممارسات إدارة األ  رباح الشركات املساهمة العامة األردنية عدم إدراك إدارات الشركات أهمية تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائيَّ

تمام الهيئات املنظمة ملهنة املحاسبة والتدقيق بتوعية إدارات الشركات ومالكيها بأهمية تطبيق والحّدم منها في القوائم املالية، يليها في ذلك قلة اه

ة ودورها في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح.  تقنيات املحاسبة الجنائيَّ

 توصيات الدراسة:

 في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها، فقد تّم صياغة التوصيات التالية:

حاسبين القانونيين بتطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية واالفادة منها في العملية التدقيقية )ال سيما تقنية التدقيق بمساعدة تعزيز قيام امل .1

وتحليل االختالفات ، البحث عن روابط منطقية بين البيانات التي يتم اكتشافهاالكمبيوتر وتقنية التنقيب عن البيانات(، وذلك من خالل 

 .ن بين البياناتواستخراج التباي

ل، تعزيز إدراك أهمية تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية لدى املحاسبين القانونيين للمساهمة في تنفيذ الخدمات املهنية املطلوبة بشكل فعا .2

 السيما في مجال الكشف عن ممارسات إدارة األرباح في الشركات املساهمة العامة األردنية.
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سبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح في الشركات املساهمة العامة األردنية وذلك من خالل: اإلفادة من تطبيق تقنيات املحا .3

عة
َّ
ة أو غير متوق يَّ فم

َ
ا عن معلومات جديدة خ

ً
إتاحة الفرصة لتدقيق امللفات واملعامالت ، التنقيب عن أكبر كمية ممكنة من البيانات بحث

ة وتحتاج للمزيد من التقص ي حولهااإللكترونية، تحديد البنود التي تُ 
َّ
َيًما شاذ ل قم م

ّ
 .مث

عناية العمل على الحد من تأثير أية معوقات تواجه تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية من قبل املحاسبين القانونيين بهدف االطمئنان إلى بذل ال .4

ختبارات الالزمة لتنفيذ عملية التدقيق للحصول على تأكيدات املهنية الفائقة وفحص نظام الرقابة الداخلية وتحديد كمية ونوعية األدلة واال 

 معقولة بأّن البيانات املالية تخلو من التحريفات الجوهرية أو أية ممارسات إلدارة األرباح.

قد املزيد من الندوات ضرورة تضافر جهود الجهات املعنية بتنظيم مهنة املحاسبة والتدقيق )بما فيها جمعية املحاسبين القانونيين األردنيين( لع .5

سب واملحاضرات واملؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية حول سبل تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية واإلفادة منها في حالة إكتشاف املحا

 القانوني ملؤشرات تدّل على احتمالية وجود ممارسات إلدارة األرباح.

نيات املحاسبة الجنائية وأثرها في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح وانعكاساتها على أداء إجراء املزيد من الدراسات حول أهمية تطبيق تق .6

 املحاسبين القانونيين في املراحل املختلفة للعملية التدقيقية.
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Abstract: This study aims to identify the extent of the application of forensic accounting techniques (Computer 

Assisted Auditing Tools, and Data Mining) by the certified accountants in Jordan, and to identify the impact of the 
application in the detection of earnings management practices and reduction in the Jordanian shareholding companies. It 

also aims to identify the obstacles that may limit the application of these techniques in detecting earnings management 

practices in the Jordanian shareholding companies by certified accountants in Jordan. 

To achieve the objectives of the study, the researchers designed a questionnaire to collect related data of study's 

variables, where the study population consisted of certified accountants and auditors in the auditing offices who are  

licensed to practice audit in Jordan who totalling  according to statistics of the Jordan Association of Certified Public 

Accountants (JACPA) at the beginning of 2019 (354) certified accountant. A random sample of (145) certified accountant  

has been selected including accountants and workers in the auditing offices in Jordan, and  the branches of major 

international audit firms (Big Four)), which constitute almost 41% of the study population. The questionnaires were 

distributed and recovered by hand, as the number of distributed questionnaires (145) questionnaire, (113) questionnaires 

were recovered to identify them, and (3) questionnaires were excluded because of completeness of answers, and the 

number of questionnaires approved for the purposes of analysis and research was (110) questionnaires, representing 
(75.9%) of the questionnaires were distributed, and 31.1% of the study population. 

The study showed many of results, including:high application of forensic accounting techniques (computer 

assisted auditing tools and data mining) by the certified accountants in Jordan, high impact of the application of forensic 

accounting techniques in detecting earnings management practices and reduction in the Jordanian shareholding 

companies, low presence of obstacles that limit the application forensic accounting techniques in detecting earnings 

management practices in the Jordanian shareholding companies by the certified accountants in Jordan. 

The researchers presented many of recommendations, including: enhancing the certified accountants application 

of forensic accounting techniques and utilize them in the audit process and through the search for logical links between 

discovered data and analyse the differences and extract the discrepancy between the data, benefit from the application of 

forensic accounting techniques in the detection practices earnings management in the Jordanian shareholding companies, 

through the exploration of the largest possible amount of data in search of new information hidden or unexpected and 
provide  the opportunity to audit the files and electronic transactions and identify those items that represent a valuable 

abnormal and need for further investigation, Concerted efforts of concerned profession of accounting and auditing to 

overcome the obstacles that limit the application of criminal accounting techniques. 

Keywords: Forensic Accounting Techniques; Earning Management; Computer Assisted Auditing Technique; Data 

Mining Technique. 
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Abstract: In this paper, we demonstrate the importance of the risk of notoriety for Islamic banking, in 

addition to other financial and non-financial risks. We present the results of a survey carried out targeting the 
active population of the city of Rabat in Morocco, which main objective is to detect the most decisive criteria 

that a consumer can adopt in order to form a perception on an Islamic bank. We also focus on the compliance 

variable to Islamic Sharia because it is directly related to the specificity of Islamic banking, which is 
conformity with the laws of Islam.  

Keywords: Islamic bank; reputation; image; compliance. 

 

1. Introduction  
Throughout the world, Islamic financial institutions have been able to conquer significant market 

shares and position themselves as strong and leading competitors against their conventional 

counterparts in the financial sector. This positioning is believed to be the result of a set of policies 

and strategies that have been designed to create targets in a market characterized by a high degree of 

saturation and a fierce competition. In order to maintain and strengthen their position in the financial 

sector, Islamic banks ought to pay significant attention to the study of notoriety. The latter can be 

defined as the level of knowledge that an individual has of a company, a brand, a product, a service 

or a person. It is consumer’s awareness of a brand that includes positive aspects, negative ones or a 

combination of both. Although Islamic banks have been increasing their presence in the financial 

market in Morocco, their perception by Moroccan consumers remains ambiguous. Hence, these 

institutions will continuously find themselves in the obligation to carry out extensive market research 

to reveal the underlying behavioral patterns of the prospective target consumers and adjust their 

various strategies in order to achieve the highest levels of satisfaction. 

 The concept of notoriety in the banking sector 

1. Concept of notoriety 

  Notoriety can be defined as the measurement of the level of awareness by consumers of a 

particular brand, product or service. In other words, notoriety is the public's knowledge of a brand. It 

refers to the identity of a product or a service as measured by the reputation, the brand or the brand 

image of the company
39

. 

                                                             
39 Lewi george (2003) « Les marques mythologies du quotidien » Edition village moyen 
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1.1. The reputation 

Reputation is an opinion; an appreciation and a positive or negative perception consumer has of a 

particular person, product, service, institution or event
40

. Accordingly, the reputation of a bank can 

be defined as the perception of its qualities that are likely to create confidence or distrust in the eyes 

of the public. 

  Reputation is therefore a social construct that stems from the beliefs and conception held by 

individuals. Reputation has become a significant economic variable, seen today by companies as an 

intangible asset, particularly relevant to the objectives and values of the organization. If it were to be 

assigned a book value, we could estimate it by the difference between the value of the shares on the 

market from which we would remove all tangible physical and immaterial assets immediately. 

1.2. The brand  

A brand is a sign or a set of distinctive signs (e.g. name, logo) that creates value for the institution 

and wich is recognizable by consumers
41

. In other words, the brand expresses diverse properties and 

qualities including value and know-how, expertise and history as well as commitment and guarantee, 

all of which contribute to improving consumer decision-making.  

1.3. Branding  

 Branding is a value’s judgment of an individual or a group of individuals about a particular 

brand. It can be defined as the set of mental representations, evocations and associations related to a 

company by an individual or a group
42

. This image comes in three different ways: 

 The desired image: The brand defines the positioning to adjust the perceived image to its 

target. 

 The perceived image: The image as perceived by the target of the brand. 

 The real image: The actual image that the brand possesses. 

2. The types of notoriety 

We distinguish three levels of notoriety: spontaneous notoriety, notoriety assisted and the top of 

mind
43

. 

2.1. The spontaneous notoriety 

   Spontaneous notoriety can be operationalized as the percentage of people who can 

spontaneously name the brand name when referring to the sector of activity or the segment of the 

brand in a given population, while the spontaneous awareness rate is the percentage of people who 

spontaneously mention a brand. The increase of spontaneous awareness points out the effectiveness 

of advertising investments. 

2.2. Assisted awareness 

   Respondents to the above awarness are given a brand list and then asked to indicate the 

brands they recognize. The rate of awareness is thus defined as the percentage of people who say 

they know a brand presented in a list or mentioned by the investigator. 

2.3. Top of Mind Awareness 

   Top of mind awareness refers to the reputation of first rate. This means the number of times a 

brand is mentioned in the first place in spontaneous awareness. In a broader sense, the fact that a 

brand is in the top of mind simply means that it is among the brands that naturally come to the 

consumer’s mind when asked a question or in the context of making a purchase. For big brands, the 

presence in top of mind is obtained often through the mass media. 

  The top of mind awareness rate is measured as the percentage of people who spontaneously 

mention the brand first. 

                                                             
40 SMAIZIENE I. et JUCEVICIUS R. (2009) « Corporate Reputation : Multidisciplinary Richness and Search for a Relevant 

Definition, Commerce of Engineering Decisions » p. 91- 100 

41 DOUGLAS B. HOLT (2002)Brands and Branding - Harvard Business School Publishing p. 4-5 
42 42 DOUGLAS B. HOLT (2002)Brands and Branding - Harvard Business School Publishing p. 4-5 
43  LENDREVIE, LEVY et LINDON, (2003)Mercator, Dalloz  
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3. The pillars of notoriety 

The reputation of an organization stipulates a set of determinants. These include:   

 Differentiation: Presenting a different concept from what  other competitors do. 

 Positioning:  Targeting a potential client base representing particular characteristics. 

 Added value: Convincing individuals of a product’s added value, service or process 

compared to competing offers. 

 Governance: Openness and transparency of the company, business ethics. 

 Citizenship: Social and environmental responsibility of the entity. 

 Employment: fair and equitable remuneration contributing to the well-being of employees. 

 Innovation: capacity of  innovation and the ability to adapt to market’s changes. 

 Leadership: credibility and charisma of leaders, quality of management and a clear vision of 

the future. 

 The risk of notoriety 

1. Definition 

 The risk of reputation or notoriety can be defined as the probable loss that an institution may 

suffer as a result of a negative impact on its image vis-à-vis its clients
44

. Its importance for any 

organization is paramount because the image represents one of the most essential assets that any 

structure must have. Unlike the other risks that the company faces in carrying out its activity and that 

generally have an impact on specific aspects of its business, the risk of notoriety can have serious 

consequences on all the business lines. Its complexity lies in the difficulty encountered during its 

evaluation and measurement. This shows that risk is closely related to thoughts and beliefs rooted in 

the subconscious mind of a target customer. Companies in any business sector often seem to 

overestimate reputational risk with respect to the costs and benefits generated. The reputation is built 

over many years and can sometimes be destroyed in a short period of time, but not systematically. 

Reputational risk, like any type of risk, can be seen as both an opportunity and vulnerability. 

2. The risk of notoriety in the banking sector 

  The risk of notoriety began to increasingly have more importance in the banking sector 

particularly with the advent of the world financial crisis of 2008. Banking institutions were the main 

actors responsible for triggering the crisis. As a result, all banks have started giving special 

importance to the reputation component and have begun investing substantially to improve their 

image in the face of negative perceptions of banking customers. However, the reputational risk is 

extremely sensitive in the case of financial institutions including banks since it is generally related to 

loss of investment capital which in return leads to a further decline in the profits made by the 

investing company. Despite its considerable importance, the reputational risk is still in the process of 

being discovered in a sense because our research seems to indicate that it is neglected in the Basel 

conventions. The latter only recognizes the operational risk dependent on human or material errors. 

The gravity of this risk lies in the strong correlation between the latter and other types of risk (e.g. 

credit, liquidity, market-related risks), but also in the complexity of quantifying it in order to be able 

to measure and evaluate it, because it is essentially based on the image retraced by customers of their 

bank or the services it provides. 

In the context of conventional banking, several measures have been undertaken to facilitate the 

apprehension of reputation, namely, the establishment of dedicated administrative cells to map out 

banking marketing strategies to conduct surveys and customer satisfaction surveys. Additionally, the 

implementation of old information in order to monitor the practices of competitors and adapt to the 

needs and requirements of the market. Nevertheless, the reputational risk is more complex in the case 

of Islamic banking. The latter represents a subset of ethical finance. As a result, several parameters 

have to be taken into consideration, in particular the conformity of the services of this type of bank 

                                                             
44 Defining and managing reputation risk-A framework for risk managers-AIRMIC-Guide 2015 
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with the precepts of Islamic law. It is this issue that was the subject of our survey on the active 

population of one of the most targeted cities by the sector of participatory finance due to its social 

and economic importance in the kingdom. 

 General Presentation of the survey 

The risk of notoriety is one of the most strategic risks that financial institutions should apprehend and 

control. Better still, as participative banks have only been recently present on the Moroccan banking 

sector, they have been quite encouraged to identify (recommended) their position for a better 

understanding of their perception in the mind of Moroccan consumers’ vis-à-vis the conventional 

banks benefiting from an increasing dominance of the market and by an important history of 

existence. This study, conducted having as respondents potential clients of the Moroccan 

participative banks, aims to reveal the extent of the risk of notoriety and also defines the 

determinants of this risk as conceived by members of the population surveyed. 

1. The general context of the investigation 

 This survey was conducted to apprehend the risk of notoriety in the participating bank 

launching phase in the Moroccan banking sector. Several debates have been held to better position 

this ethical institution against its classical competitor and several issues have been formulated in 

order to clarify the ambiguity that it represents in the mind of Moroccan consumers. The present 

survey fits in with the same approach and makes it possible to make a contribution towards a better 

definition of the concept of participative banks among the respondents. 

2. The objectives of the investigation 

  This survey was conducted with the objective of revealing the importance of one of the risks 

incurred by Islamic banks, namely the risk of notoriety, illustrated by the Moroccan experience 

which is marked by the very recent launch of Islamic banks called participatory banks. Through the 

realization of our survey, we set the following objectives: 

 Determine the importance of the risk of notoriety in participative banks. 

 Raise the position occupied by participative banks in the eyes of Moroccan consumers. 

 Detect the explanatory variables of the participative banks awarness’ among the potential 

Moroccan clients. 

 Measure the degree of involvement of compliance with Islamic Sharia Law in the shaping of 

such notoriety. 

 Evaluate the attractiveness of participative banking’s offers at the latter. 

3. The research hypotheses 

  The survey on the risk of notoriety in the Moroccan participative banks was preceded by the 

questioning of a set of well-formulated hypothesis, namely: 

 The Moroccan customer’s perception of the participative bank is marked by a considerable 

ambiguity requiring the adaptation of the strategies carried out in order to reach a maximal 

satisfaction. 

 The risk of notoriety is one of the most important risks for the participative bank. 

 The constraint of abiding by Islamic Sharia Laws is one of the main variables explaining this 

risk. 

4. Research Methodology 

The survey was conducted according to an appropriate research methodology through the following 

steps: 

4.1. The target population 

The survey was conducted on active population of the city of Rabat which is considered as one of the 

leading cities in the launch of participative banking products in Morocco. The choice of active 

consumers is explained by their representativeness as potential customers of the bank. 

The overall size of the target population was determined on the basis of the latest census report 

published by the HCP in 2014. 
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4.2. Sample selection 

The sample was selected using the quota method. An online sample calculation application was used 

to define a sample size of 316 people with a margin of error of 5% and a 95% confidence level. 

4.3. Design of the questionnaire 

The questionnaire designed to conduct this survey consists of a set of sections based on the 

assumptions initially made each encompassing a set of multiple-choice questions. These are the three 

main sections and fourteen questions: 

 A first identification section to provide information about respondents. 

 A second section concerning the position of the respondent in relation to conventional banks. 

 A final focus on the perception of participative banks in the eyes of the Moroccan consumer. 

4.4. Administration of the survey 

The questionnaire was distributed directly to the respondents. The choice of this administration 

technique has the following advantages: 

 Better assurance against the criteria of respondents answering the questions. 

 Possibility to clarify questions that may not be understood or presented with ambiguities for 

the respondents. 

 Rapidity of the feedback from the respondents. 

 Collection of additional information during the discussions with the respondents. 

4.5. Data processing and analysis 

 The data collected was processed and analyzed by the SPSS Statistics 20 software. It is 

software specially designed for statistical analysis in social sciences. It means Statistical Package for 

Social Sciences. SPSS is dedicated to statistical processing of data and includes several modules (e.g. 

Basic System, Regression Models, Advanced Models, Tables, and Exact Tests). 

2. Analysis of results 
 The results of the survey allowed us to make several conclusions about the composition as 

well as the importance of the risk of notoriety in participative banks in Morocco. 

First of all, it should be noted that despite the dominance of their conventional competitors, 

participative banks have access to a very broad market, giving the high dissatisfaction level 

expressed by the current customers from their classical competitors. This represents important 

market shares to acquire and target for participative banks by offering products well suited to the 

needs of customers looking for alternatives and new benefits that meet their needs. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participatory banks must therefore conduct more satisfaction surveys and behavioral studies of 

Moroccan customers using banking services in order to reframe their strategies and policies 

according to the eventual results. 

 The risk of notoriety must occupy a primordial position in the strategy adopted by 

participative banks, along with the other types of risk threatening their sustainability. 

This risk is even more complex in the case of a bank offering a new category of benefits based 
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primarily on the respect of Islamic laws. Other parameters than those defining the reputation of the 

classic bank are therefore to be considered for the survey’s respondents. Since participatory banks 

are more oriented towards a client target that requires an acceptable level of conformity of the 

services presented to Islamic Sharia law, they must in principle guarantee maximum exchange and 

communication with their partners in order to make their image unambiguous. However, it should be 

noted that despite the official consent of the CSO (Higher Council of Ulemas - HCU) on the 

contracts carried by Moroccan participatory banks, the obscurity of this statement remains very 

present among the Moroccan consumer. It is then necessary to ask about the communication efforts 

undertaken by banks in terms of flow and efficiency as well.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The means of communication are not exploited optimally by participatory banks including New 

Information and Communication Technology such as the Internet. Participatory finance is a branch 

of ethical finance; it has the specificity of presenting a concept related to the values and beliefs of 

target consumers to whom it is addressed. In the case of potential Moroccan clients, compliance with 

Sharia norms is a top priority at the forefront. Thus, Islamic or participative banks must justify a 

maximum of adaptability to the good practices of Islam. This leads us to conclude that this 

compliance parameter plays a major role in shaping the image of the participative bank among 

Moroccans. Other determinants add up to the criterion of conformity namely, cost and proximity. 

Moroccan consumers, being rational in the majority of their purchasing acts seek to take advantage 

of the most optimal offer  presenting the best conformity-cost-proximity relationship.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

This tripartite composition reminds us of the pillars of an operational marketing touching four 

essential components which are: the product, the price, the communication and the distribution. 

Understandably, bank marketing is called upon to develop a distinctive brand image that is 

considered the reputation-capital of financial institutions. It is a set of strategies aimed to set up a 

process of segmentation of the market, or the customers allowing reaching a positioning declined in a 

service offer in order to maximize the satisfaction of the target customers. Apart from their 

specificities and characteristics, the banking institutions face the necessity to practice marketing 
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because of their position being simultaneously oriented towards two different markets: financial 

capital market and the job market intended for individuals and businesses. This duality requires 

intervention on the downstream and upstream markets underlines the importance for the bank to 

develop a policy that must imperative be articulated on a marketing plan. For participative banks, 

marketing practice is even more complex than their conventional competitor. This is due to the 

originality of the contracts they offer on the market and their strong attachment to the religious 

context. The policies of product, price, communication and distribution will then have to be further 

adapted and made more flexible according to the particular concepts they present. 

3. Conclusion 

In conclusion, it should be noted that reputational risk is strong for any institutional entity wishing to 

penetrate a market, especially for participative banks which offer a concept that has only been 

recently exploited and which remains underestimated and largely ignored by the majority of the 

financial actors. Moroccan participative banks are called upon to invest more in development, 

implementation and monitoring of their marketing strategies aiming in the medium and long term to 

form an appropriate image to better control and influence the psychological aspects contributing to 

the shaping of Moroccan consumer behavior. This survey allows us to deduce that the participative 

bank has a very wide field of maneuver taking into consideration the high level of dissatisfaction of 

Moroccan consumers vis-à-vis conventional banks. 

The criterion of compliance with Islamic Sharia, being at the forefront of the variables determining 

the position of consumer’s vis-à-vis participative banking offers, should be highlighted in any 

strategic action taken by this type of banks. It can even represent a peculiarity of the latter on which 

they could position themselves in a market characterized by the dominance of strong and 

experienced competitors. Participatory banks should therefore enrich this concept of conformity in 

order to transform it into a clear point of differentiation in the minds of their potential clientele. 

However, the compatibility with the laws of Islam alone could never strengthen banks’ position in 

the financial market, as other major variables must be considered in the same way. It is therefore the 

factor of cost and proximity: the Moroccan consumer is a rational buyer; he seeks the optimization of 

its satisfaction through the combination of various elements such as the quality of services, 

availability and cost. A big challenge for participative banks is therefore to align themselves at the 

same level of competence compared to competing traditional banks, but also to adopt flexible 

strategies in respect of their peculiarities and specificities mainly related to the need to respect 

Islamic Sharia. 
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Abstract: The purpose of the study is to explore the impact of gender differences on investment 

decisions in Sultanate of Oman. A questionnaire was prepared and administered which included psychological 
factors, economic factors, corporate governance and ethical issues and decision making process. Responses 

are collected on a 5 point Likert scale. Factor Analysis was conducted and found that there is a significant 

differences between male and female respondents in psychological factors, economic factors and decision 
making process. The results extracted has briefly concluded that female are conservative and analyse things 

based on past performance whereas male are confident about themselves and explore new investments. As per 

the findings of this study male focused only on the profitability, whereas female examined the growth and 

reputation of the company. Male investors feel that increasing income level of an individual persuade to invest 
more which is not observed in female investors. Male feel more market experience is what is required to make 

a good choice of investment unlike female. 

Keywords: Gender; Investment decision; Investors; Sultanate of Oman 
JEL Codes: G41, G4 

 

 

1. Introduction 
An investment is a term that refers to an asset or thing which is obtained or purchased in 

order to generate income in the future or that could be sold at a higher price later for a profit. It 

comprises of purchasing stocks, bonds or real estate property, in the financial aspect. The economic 

growth of any country to a great extent is dependent on investment. Investment calls for predicting 

and anticipating the future and analysing various features in order to accomplish  particular 

objectives (Chandra, 2008).  

Traditional finance always believed and assumed that investors are rational in their decision 

making process as far as investments is concerned. But according to  Byrne & Utkus (2013) investor 

behaviour is rarely dependent on the traditional finance and economic theories and assumptions.  

According to Lintner (1998) behavioural finance is how humans take, understand and respond or act 

on the information in order to create rational investment choices. Kengatharan (2014)., Qadri and 

Shabbir (2014)., Nofsingera and Varmab (2013) researched and found that psychological factors 

have a major impact an investor decision making process. Hence, behavioural finance considers all 

the psychological insights and applies them to financial decision making. Even investors with good 

experience are effected by various psychological factors and behavioural biases which results in 

irrational or illogical decisions. These illogical decisions sometimes lead to adverse conditions 

resulting in bad investment. 

https://doi.org/10.31559/GJEB2019.6.3.1
http://www.refaad.com/
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Over the years female are slowly playing an active role in investment decision making in the 

Sultanate. This is because of the increasing woman in work force resulting in their financial 

independence. According to National Centre for Statistics and Information (NCSI) June 2015 woman 

represented 23 percent of the workforce (Source: Times of Oman, 11 September, 2015) 

Hence, this research is undertaken to examine and analyse gender differences in investment 

behaviour and investment decisions in Sultanate of Oman. A questionnaire is prepared to dwell more 

into the psychological, economic, corporate governance and ethical factors and to understand how 

confident respondents are on their decisions related to investment. These factors are adopted from 

past studies done on investor behaviour.  The study is confined to Oman region. Respondents of the 

study are investors who have been taking part in investment activities in Oman.  

2. Literature Review 
Studies on gender differences in investing is mostly done in the countries like US (Charness 

& Gneezy, 2007, Coleman,2003). Not many studies are done in the middle east especially Sultanate 

of Oman. Investors in US may drastically differ from the people in Oman in terms of investment.  

Past studies say that there are gender differences in the risk preference and expectation of return from 

an investment activity. The effect of cultural, social and psychological factors may result in male 

taking more risk than female (Eckel & Grossman 2008). Gender differences may also occur due to 

financial knowledge and confidence. Barber & Odean (2001) in their study found that female are less 

confident about their knowledge of investments than men and tend to be conservative in their 

investment compared to their male counterparts.  

(Alawi, 2017) conducted the study which was based on the GCC markets in order to explore 

the factors that have an effect on the Investor's decision-making which includes information gathered 

from Oman and Saudi Arabia as evidence. Generally, the findings from Oman and Saudi Arabia 

reflected that both the internal and external factors have a strong effect on the decisions made by 

individual investors. The extent of influence did not always follow the same pattern. According to 

the study religious factors had the largest impact in both Oman and Saudi. Among the internal 

factors, psychological factors had very less impact. External factors when examined, resulted that 

environmental and ethical factors have the greatest influence and cultural factors have the extreme 

influence in Saudi Arabia and Oman respectively. Economic factors had the least impact in Oman 

when compared to the corporate governance factors in Saudi Arabia. 

(Kannadhasan, 2015) conducted a research on various behavioural biases affecting 

investments and concluded that behavioural finance doesn’t ensure that every investor will go 

through similar misperception simultaneously. The liability of an individual investor to face a certain 

misconception/illusion is due to how the various aspects or variables function. Similarly, behavioural 

factors act as an important part in the process of investors’ decision making. As a result, the investors 

should take the essentially required steps to minimize or eliminate illusions that might have an 

impact on the decisions that are to be taken, investment decisions in particular. A research was 

conducted by (Bakar & Yi, 2015) on the Malaysian Stock Market to detect and ascertain the effect 

the psychological factors have on Investors’ decision making. The study has found that gender and 

psychological factors are dependent on each other.  

(Sharma, 2014) conducted a study to find out and analyze the different preferred areas of 

investments in Oman and the factors which influences the investment decisions of the investors. The 

investment choices or decisions are influenced by two categories of factors, rational and irrational. 

This study came up with 25 key factors that affected the selection of investment alternatives and 

thereby investment decision. No such important relationship was detected by him between the 

education attained, number of years of work experience, the occupational level and the 

selection/choice of investment. In Oman, the most opted and preferred Investment avenue was ‘real 

estate’ and the least opted was ‘company fixed deposit’. Whereas the ‘Market Trend’ and ‘Rumours’ 

were the most influential and ‘Policies formed by the government’ and ‘Dependent Behaviour’ were 

the least influential. 
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3. Methodology 

The study is predominantly based on primary data. A questionnaire with 33 questions was 

administered to 200 sample respondents in Sultanate of Oman. Purposive sampling is used in this 

study. The questions are on a five point Likert scale. This survey was carried out in order to explore 

the gender differences which arise in investment decisions of individuals. Principal Component 

Analysis is carried out in order to find the differences in their investment behaviour.  

4. Analysis & Results 
The sample respondents constituted 49 percent female respondents and 51 percent male. The 

demographic profile of the respondents are as follows. The majority of the sample respondents fall in 

the age group of 28-50 years. The maximum number of respondents filling the questionnaire had 

done Masters or Ph.,D followed by a bachelors’ degree. Majority of the respondents have an income 

ranging from OMR 600 to more than OMR 1000 per month. All the sample respondents had 

experience in different forms of investment ranging from 3 years to 10 years. The preference of the 

duration of investment of sample respondents are 39 percent of the respondents wanted to invest for 

both long and short term, 32 percent of the respondents were interested to invest for a short period  of 

time basically speculators and 29 percent of the respondents wanted long term investment. The risk 

profile of respondents is as below 

Table(1): Risk Profile of Respondents 

Risk Profile of Investors Respondents 

Aggressive investor wanting more risk 15% 

Moderately aggressive investor willing to moderately take risk 
 

26% 

Conservative investor willing to take less risk 
 

48% 

Conservative investor willing to take no risk at all 
 

11% 

Total 100% 

Table( 2): Factor Loadings of Female  Respondents in terms of Psychological Factors 

Rotated Component Matrix
a 

 Factor Loadings of Female  Respondents - Psychological Factors   Component 

1 2 3 

I prefer low risk low return investments with a stable and steady 
performance 

.864 .155 .086 

I would opt for small gains to larger ones .824 -.066 .258 

I prefer less risky investments than more risky investments .747 .021 .138 

I like to explore different investment opportunities -.702 .369 .052 

I prefer to invest for a long period than short period -.453 .402 .069 

I have got the ability to develop from others ideas .046 .168 .062 

I always feel confident and learn from my experience ie., I always 
focus on bright side of the situation 

.057 .065 .186 

I am confident enough to solve any investment obstacles -.332 .415 .290 

Others decisions regarding the choice of stock influences my 
investment decision 

.206 .034 .421 

My intuition does influence me while choosing an investment -.066 .256 .242 

I prefer investment with best possible return if there was risk 
involved 

.127 .109 .094 
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Table(3): Factor Loadings of Male Respondents in terms of Psychological Factors 

 
Table(4): Factor Loadings of Comparison of Female and Male Respondents in terms of Psychological Factors 

 

Factor Analysis was conducted based on the responses given by the respondents in the 

questionnaire to explore whether there are any predominant differences in the investment behaviour 

between male and female. The variables FP8, FP9 & FP6 have loaded well in factor analysis in the 

female’s psychological factors. The results shows that females are less likely to invest on high risk 

ventures. They prefer investments with low risk and opt for small certain gains than large uncertain 

ones. They proved to be conservative investors willing to take less risk.  

(Fellner & Maciejovsky, 2007) found that female choose less risky and investments which 

are less volatile compared to male. They are less active in buying and selling stocks in the market 

compared to men. UBS Investor Watch (2014) carried out a survey and found out that female were 

Rotated Component Matrix
a 

Factor Loadings of Male Respondents - Psychological Factors Component 

1 2 3 4 

I have got the ability to develop from others ideas .782 -
.154 

.029 .320 

I always feel confident and learn from my experience ie., I always focus on 
bright side of the situation 

.754 .170 .193 -.002 

I have got the ability to develop from others ideas .708 .059 .161 .058 

I like to explore different investment opportunities .699 .174 .300 -.260 

I prefer to invest for a long period than short period .534 .167 -.081 .261 

I prefer low risk low return investments with a stable and steady 
performance 

.080 .163 -.099 .089 

I prefer less risky investments than more risky investments .126 .443 .113 -.044 

I would opt for small gains to larger ones .068 .025 .042 .426 

My intuition does influence me while choosing an in .189 -

.018 

.141 -.054 

I prefer investment with best possible return if there was risk involved .119 .048 .465 .289 

Others decisions regarding the choice of stock influences my investment 
decision 

.158 .134 .178 .354 

Psychological Factors - Female  Psychological Factors - Male 

Variables Factor 

Loadings 

 Variables Factor 

Loadings 

I prefer low risk/return investments 
with a steady and stable 

performance. 
 

FP8 .864  I am confident enough to solve any 
investment obstacles. 

M4 .782 

I would opt for small certain gains 
to large uncertain ones. 

FP9 .824  I always feel confident and learn from 
my experience i.e., I always focus on the 
bright side of the situation. 

M3 .754 

I prefer less risky investments than 
more risky investments. 
 

FP6 .747  I have got the ability to develop from 
others’ ideas. 

M2 .708 

    I like to explore different investment 
opportunities. 

M1 .699 
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happy with a small guaranteed rate of return than male did. The result of this study also supported the 

studies done in the past. 

Analysing the psychological factors of male respondents resulted that they are much more 

confident than females in making and exploring new investment opportunities. They tend to be ready 

for any challenges and ready to learn from the obstacles they might face while trying new investment 

options. They are confident about their abilities. 

There was no factors common in them as they are two different kinds of investors, female being less 

likely to invest on high risk ventures  whereas male being high risk takers. 

Table(5): Factor Loadings of Female Respondents in terms of Economic factors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table(6): Factor Loadings of Male Respondents in terms of Economic factors 

 
Rotated Component Matrix

a 

Factor Loadings of Male Respondents in terms of Economic factors Component 

1 2 

A company or investment that gave profit in the past is preferred .772 .191 

Increasing income levels increase investors interest to invest .756 .089 

Investments paying good and reasonable amount of dividend are preferred .753 .041 

Analyzing market conditions is crucial before investing .746 .313 

Fully disclosed accounting information in the annual reports is useful to make 
investment decisions 

.592 .252 

Inflation rates affect the investment decisions made by investors .312 .789 

Interest rates influence investment decisions made by investors -.060 .762 

Investment decisions are influenced by its share price affordability .158 .661 

Consistent growth of the company attracts investors .572 .601 

The status or reputation of the company in the industry like market share, 
profitability makes a difference in investment decisions 

.432 .576 

 

Rotated Component Matrix
a 

Factor Loadings of Female Respondents- Economic 

factors 

Component 

1 2 3 

A company or investment that gave profit in the past is 
preferred 

.804 -.080 .043 

The status or reputation of the company in the industry like 
market share, profitability makes a difference in investment 
decisions 

.752 .169 .409 

Consistent growth of the company attracts investors .684 -.037 .470 

Investments paying good and reasonable amount of 
dividend are preferred 

.662 .492 -.173 

Inflation rates affect the investment decisions made by 
investors 

-.120 .305 .145 

Interest rates influence investment decisions made by 

investors 

.039 .490 -.036 

Increasing income levels increase investors interest to 
invest 

.281 .169 .274 

Fully disclosed accounting information in the annual 
reports is useful to make investment decisions 

.414 .125 .356 

Investment decisions are influenced by its share price 

affordability 

.023 .080 .849 

Analysing market conditions is crucial before investing .441 .196 .660 
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Table(7): Factor Loadings of Comparison of Female and Male Respondents in terms of Economic 

factors 

Factor Analysis was conducted to understand the differences in the investment behaviour 

related to economic factors. Female respondents analyse the market keenly before making any 

investment decision. They prefer to invest in companies which have given them dividends or profits 

in the past. This is common for both male and female respondents. Female respondents prefer to do a 

quantitative analysis of the companies which allows them to go through the financial statements 

taking into account the company’s assets, liabilities expenses & revenues along with other financial 

aspects and past performance. All this would let them gain an insight of the company’s performance 

in the future. Baker and Haslem (1974) in their research found that dividends paid by companies, 

expected return and firms financial standing are important investment considerations for investors. 

(Olsen & Coz, 2001) conducted a survey on investment decision making among professionals and 

concluded that when female weigh risk attributes, such as the possibility of loss and uncertainty, 

more heavily than male. So, they would opt for those companies which had a good past i.e., a 

profitable company with a good reputation, growth and so on. Hence, they are risk averse, 

conservative and not so challenging investors who do not want anything new to be explored. 

Analysing the impact of economic factors on investment decision of  male depicted that they 

too feel it’s a safer bet to invest in companies which gave them good returns in the past. In addition, 

they strongly feel that the investors’ rising income persuades them to invest more. 

Both the genders prefer to invest in those investments which were profitable in the past. They want 

to opt for those companies which have actual financial projections to be shown, which will help them 

to know how long it takes to get a profit so that they could exit and try another deal/investment or so 

on. So, as per the factor loadings for male, income level plays a major role in making investment 

decisions. 

Table(8): Factor Loadings of Comparison of Female & Male Respondents in terms of  Corporate 

Governance and Ethical factors 

 

Factor analysis of  the corporate responsibility and ethical factors result shows that both male 

and female prefer to invest in those companies or investments which take care of wellbeing and 

interests of others. How ethical the company where the money is invested also plays a predominant 

role in the investment process. 
 

Economic Factors - Female  Economic Factors - Male 

Variables Factor 
Loadings 

 Variables Factor 
Loadings 

A company or an investment that gave 
a profit in past is preferred. 

 

FE8 .804  A company or an investment that gave 
a profit in past is preferred. 
 

ME8 .772 

The status or reputation of a company 
in the industry makes a difference in 

investment decisions. 
 

FE7 .752  Increasing income level increases 
investors interest to invest. 

 

ME1 .756 

Consistent growth of the company 
attracts investors. 
 

FE9 .684   
 

  

Corporate Governance and Ethical factors -Female  Corporate Governance and Ethical factors -Male 

Variables Factor 
Loading 

 Variables Factor Loading 

Investment is better with companies 
that take care of the wellbeing and 
interests of others. 

 

 
FCG4 

 
.796 

 Investment is better with companies 
that take care of the wellbeing and 
interests of others. 
 

 
MCG4 

 
.767 
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Table(9): Factor Loadings of Female Respondents in terms of Decision making process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Table(10): Factor Loadings of Male Respondents in terms of  Decision making process  

Rotated Component Matrix
a 

Factor Loadings of Male Respondents -  Decision making  Component 

1 2 3 

My investments have demonstrated to be profitable in the 
past few years 

.801 -.052 -.031 

I believe that enough market experience is required to make 
a good investment 

.758 .202 -.028 

Diversifying my portfolio has reduced my risk that I have 
faced. 

.723 .090 .260 

I invest in stocks which have high degree of safety .252 .435 -.131 

Losses incurred in the past makes me feel nervous and avoid 
risk 

.004 .158 .384 

Advertisements and news write-ups about companies in the 
internet and media positively influence my investment 
decision 

.495 -.507 .234 

I perceive higher the share price better the company .106 -.152 .485 

 
Table(11): Factor Loadings of Comparison of Female & Male Respondents in terms of 

Decision making factors 

On conducting factor analysis in analysing factors affecting female decision making process  

resulted that they perceive that the companies having expensive share price i.e. expensive shares 

means that the company is performing better. According to them, the share price of a company 

shows how strong and healthy a company is. Hence, increasing share price shows the reputation of 

the company as shareholders and investors are willing to pay a higher price. They totally agree that 

diversification of their investments have reduced risk and have resulted to be profitable. Past 

literature says that there are significant gender differences between male and female  when it comes 

to investing options. (Gill & Biger, 2009) conducted a survey in Canada and obtained a gender gap in 

Rotated Component Matrix
a
 

Factor Loadings of Female Respondents - Decision making  Component 

1 2 

I perceive higher the share price better the company .763 .080 

Diversifying my portfolio has reduced my risk that I have faced .721 -.284 

Advertisements and news write-ups about companies in the internet 

and media positively influence my investment decision 

.699 .494 

I believe that enough market experience is required to make a good 

investment 

.650 .041 

My investments have demonstrated to be profitable in the past few 

years 

.545 -.316 

Losses incurred in the past makes me feel nervous and avoid risk .031 .891 

I invest in stocks which have high degree of safety -.113 .858 

Decision Making factors - Female  Decision Making factors - Male 

Variables Factor 

Loadings 

 Variables Factor 

Loadings 

I perceive higher the share price, better the 

company. 

FD5 .763  My investments have demonstrated to 

be profitable in the past few years. 

MD7 .801 

Diversifying my portfolio has reduced the 

risk that I might have faced. 

FD6 .721  I believe that enough market 

experience is required to make a good 

investment. 

MD2 .758 

Advertisements and news write-ups about 

company positively influence my investment 

decision 

FD4 .699  Diversifying my portfolio has reduced 

the risk that I might have faced 

MD6 .723 
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the choice of investment. According to their study gender plays an important role in the nature and 

intensity of investment. (Charness & Gneezy, 2003) also supports this statement by concluding that 

male invest in more variety of investments than female. Advertisements and news write-ups in 

magazines, newspapers and internet would positively impact women and influence their investment 

decision where as, analysing the male decision making factors depicted that  majority male feel that 

the more stock market experience an investor has the better investment decision he/she would make. 

In addition, they also have agreed upon profit being earned due to diversification. 

5. Conclusion  
The study concludes that the gender differences do exist in investment decision making 

process. As per the findings of this study the impact of psychological factors, economic factors, 

corporate governance and ethical issues of companies and the decision making process are very 

different for male and female investors. Female opted for low risk/return, steady and stable 

investments being conservative investors. Whereas, male have resulted to be much more confident 

than females in making and exploring new investment opportunities which supports the past studies. 

They tend to be ready for any challenges and learn from the obstacles or issues(risk) they might face 

while trying new investment options. They are self-confident about their abilities and are risk takers. 

Analysis of the economic factors depicted that there is no difference in terms of expectations of both 

the genders with regard to profits. They want to opt for those companies which have actual financial 

projections to be shown, which will help them to know how long it takes to get a profit so that they 

could exit and try another. Male focused only on the profitability, whereas females in addition to 

profitability examined the growth and reputation of that company. Furthermore, unlike the females, 

the male investors feel that increasing income level of an individual persuade to invest more which is 

not observed in female investors. 

Analysis of the corporate governance and ethical factors resulted that both males and females 

wish to invest in those companies or investments who care for wellbeing of people or investors. 

Basically, they want the investments or offers to be tailored and made as per their requirements. 

Analysis of the decision making factors concluded that both the genders had profitability in common. 

Hence, they are rational decision makers as their investments had proved to be profitable in the past 

years due to diversification. Where on one hand females feel that costlier shares are of better 

companies as it depicts the strength of the company. On the other hand, male feel more market 

experience is what is required to make a good choice of investment. 

To sum up, females have resulted to always be conservative and grounded when it comes to 

investment. Whereas males have resulted to be self-confident and risk takers which goes with the 

findings of the past research. 

Practical Implications 

The findings of this research paper would help investment companies to understand investors 

in Sultanate of Oman better and tailor their products accordingly. The gender differences which are 

prevalent in the decision making process assists the regulators and policy makers to make better 

policies and decisions. The limitation of the study is 200 sample responses are collected from 

Salalah, Sultanate of Oman and the results are generalised for the whole of Oman.   

 The scope for further research is comparison of the demographic factors such as age, literacy and 

income level with the choice of investment based on gender. 
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