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 ملمارسة التسىيقية مه مىظىر وضعيأثز أخالقيات ا
دراسة مقاروة - وإسالمي على الصىرة الذهىية للمؤسسة

األجهزة الكهزومىزلية يف  بني جممىعة مه مؤسسات
 -اجلزائز





 :جهدي هذا مثرة أهدي

 الرحيم الرمحان هللا بسم بعد فيهما هللا قال من إىل 

ُه َوِِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَسااًن﴾  ﴿َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدوْا ِإالَّ ِإَّيَّ

 ؛قليب ىلإ الناس وأحب أعز ىلإ

  ؛امحبقه الوفاء عن الكلمات تعجز من إىل

  يهيوتوج تربييت يف واجتهد صغري منذ علي وحرص وادلعرفة العلم سبل يل وسهل دريب يل أانر من إىل

 ؛رضامها وأبلغين عمريهما يف وأطال هللا حفظهما ،ناالعزيز  والداي

 ؛ألصدقاءاو  اإلخوة األخوات،كل  إىل

 .الطيبة والكلمة ابلدعاء ولو العمل هذا جنازإ يف بعيد من أو قريب من ساهم من كل إىل

بـــــــــــــــساس حسيــــــــــــــــــن



ْمَع ﴿قال هللا تعاىل:  ًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّ ُ َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبطُوِن أُمََّهاِتُكْم اَل تَ ْعَلُموَن َشي ْ َواَّللَّ
 (87 اآلية، النحل)سورة  ﴾ُرونَ َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشكُ 

 احلمد هللف، الذي يسََّر السبيل دلن أراد، وجعل األعمال الصاحلة ذخريًة ليوم ادلعاد أوال، احلمد هلل احلمد هلل
 بيباحل على والسالم والصالة ،وحبثي دراسيت متاميف إ وفقين إذ علي هبا منَّ  اليت نعمته على والشكر هلل

 .وسلم عليه هللا صلى دمحم ادلصطفى سيدان

 :إىل متناناال عظيمو  شكرال جبزيل أتقدم أن واجيب من فإنه ألهله، واخلري ابلفضل مين واعرتافا

 ،فكار  النريةوعلى إفادته يل أب اتوتوجيه حائنص من يل قدمه ما علىبن حاح مونري  ستاذ ادلشر األ 
 أفضل يف العمل هذا إمتام على كبري وحرص العمل، يف جديةو  صدر سعةو  ود من فيه دلست إضافة دلا

 .والتقدير االحرتام كل فله ،صورة

 - 1 -سطيف جبامعة التسيري وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية وعمال الكرام يتأساتذإىل 

 .وإثرائه العمل هذا مناقشة لقبوذلم ادلناقشة جلنة أعضاء األفاضل ألساتذةاإىل 

 .العمل هذا جنازإ سبيليف  طيبةال كلمةلدعاء والاب ولو ساعدين من ولكل

  خري ازجزا عِن  هللا جزاكم 

 بـــــــــــــــساس حسيــــــــــــــــــن



 

 

 

 

 

 

 

  ملخصالــــــــ



 ملخص:
 اعبعاهىيف املنظورين الوضعي واإلسالمي أبأثر أخالقيات املمارسة التسويقية  معرفةإىل  ىذه الدراسة ىدفت 

 للمؤسسة الذىنية الصورة، على الرتويج أخالقيات التوزيع، أخالقيات التسعري،أخالقيات  املنتج،مثلة يف: أخالقيات املت
اعتمدت الدراسة على  ىدا األ ىذه ولتحقيق، يالسلوك البعد العاطفي، البعد املعريف، البعد :يف املتمثلة أبعبعاهىا

ابلنسبة  والكهرومنزلية االلكرتونية األجهزة مستهلكي من عينة على توزيعو مت وقد البياانت، جلمع كأهاة  ستبيا اال
  .ENIEM ،Condor، Brandtاملتمثلة يف: و  ،مؤسسات حمل الدراسةلل

 ،لمؤسسةل الذىنية تكوين صورة يف ىاما هورا تلعب أخالقيات املمارسة التسويقية أ  إىل الدراسة ىذه توصلت 
 الدراسة، حمل الذىنية للمؤسساتالصورة  علىأعبعاه أخالقيات املمارسة التسويقية  جلميع أثر وجوه عن كشفت حيث
 إضافة إىل وجوه فروقات يف مستوايت إهراك املستهلكني للصورة الذىنية آلخر،عبعد  من التأثري هرجة ختتلف حيث

 .تعزى إىل خصائصهم الدميوغرافية للمؤسسة
 ؛أخالقيات التسعري ؛أخالقيات املنتج ؛صورة املؤسسة ؛أخالقيات املمارسة التسويقية  :املفتاحية الكلمات 

 .البعد السلوكي ؛البعد العاطفي ؛البعد املعريف ؛أخالقيات الرتويج ؛أخالقيات التوزيع
Abstract: 

 This study aimed to know the impact of the ethics of marketing practice in the positive 

and Islamic perspectives with its dimensions represented in: product ethics, pricing ethics, 

distribution ethics, promotion ethics, on the mental image of the institution with its dimensions 

represented in: the cognitive dimension, the emotional dimension, the behavioral dimension, 

and to achieve these goals it was adopted The study included a questionnaire as a tool for data 

collection, and it was distributed to a sample of consumers of electronic and household 

appliances for the institutions under study, which are: ENIEM, Condor, Brandt.  

 This study concluded that the ethics of marketing practice plays an important role in the 

formation of the mental image of the institution, as it revealed the existence of an impact of all 

dimensions of the ethics of marketing practice on the mental image of the institutions under 

study, where the degree of influence varies from one dimension to another, in addition to the 

existence of differences in consumers' perception of the mental image due to their demographic 

characteristics. 

 Keywords: Marketing practice ethics; Corporate image; Product ethics; Pricing ethics; 

Distribution ethics; Promotion ethics; Cognitive component; Affective component; Behavioral 

component. 
Résumé:  
 Cette étude visait à connaître l'impact de l'éthique de la pratique marketing dans les 

perspectives positives et islamiques avec ses dimensions représentées dans : l'éthique des 

produits, l'éthique des prix, l'éthique de la distribution, l'éthique de la promotion, sur l'image 

mentale de l'institution avec ses dimensions représentées dans : la dimension cognitive, la 

dimension émotionnelle, la dimension comportementale, et pour atteindre ces objectifs, il a été 

adopté L'étude comprenait un questionnaire comme outil de collecte de données, et il a été 

distribué à un échantillon de consommateurs d'appareils électroniques et électroménagers pour 

les institutions sous étude, qui sont : ENIEM, Condor, Brandt.  

 Cette étude a conclu que l'éthique de la pratique marketing joue un rôle important dans 

la formation de l'image mentale de l'institution, car elle a révélé l'existence d'un impact de toutes 

les dimensions de l'éthique de la pratique marketing sur l'image mentale des institutions 

étudiées. , où le degré d'influence varie d'une dimension à l'autre, en plus de l'existence de 

différences dans la perception de l'image mentale par les consommateurs en raison de leurs 

caractéristiques démographiques.  

 Mots clés : Ethique des pratiques marketing ; Image de l'entreprise ; Ethique des 

produits ; Ethique des prix ; Ethique de la distribution ; Ethique de la promotion ; Dimension 

cognitive ; Dimension émotionnelle ; Dimension comportementale. 
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 الصفحة الـمحتـوى
 - اإلهداء

 - وتقدير شكر

 - ملخص

 II محتوايتـال فهرس

 VI واجلداول األشكال قائمة

 XI املالحق قائمة

 ض -أ  مقدمة
 ب متهيد

 ت دراسةالإشكالية 
 ث دراسةال فرضيات

 ج متغريات الدراسة
 ح دراسةال أمهية

 ح دراسةأهداف ال
 خ أسباب اختيار املوضوع

 خ دراسةال منهج
 د الدراسة صعوابت
 د السابقة الدراسات

 ض الدراسة هيكل
 01 - 10 إسالميالتسويق من منظور وضعي و  أخالقياتأسس ومفاهيم  الفصل األول:

 20 متهيد

 20 األخالقمدخل اىل املبحث االول: 

 20 األول: مفهوم األخالق املطلب

 20 األخالق أمهيةين: الثا املطلب

 20 املطلب الثالث: مصادر االخالق

 11 االعمال أخالقياتاملبحث الثاين: 

 11 االعمال أخالقياتاملطلب األول: مفهوم 

 10 األعمال وأسباب دراستها أخالقيات أمهية: ثايناملطلب ال

 10 االعمال يف اإلسالم أخالقياتاملطلب الثالث: 
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 11 املبحث الثالث: املسؤولية االجتماعية كمدخل ألخلقة املمارسة التسويقية

 11 املطلب األول: مفاهيم حول املسؤولية االجتماعية

 00 اصر وأبعاد املسؤولية االجتماعيةاملطلب الثاين: عن

 01 املطلب الثالث: املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم

 01 التسويق خالقياتأل املفاهيمي الرابع: اإلطار املبحث

 01 التسويق أخالقيات تعريف و نشأة :األول املطلب

 44 لوظيفة التسويق ةخالقياملطلب الثاين: املبادئ األ

 40 سباهبا وكيفية معاجلتهاأاملطلب الثالث: املمارسات التسويقية املضللة، 

 30 إسالميالتسويق من منظور  أخالقياتاملطلب الرابع: 

 02 الفصل خالصة

 021 - 00  واملزيج التسويقي خالقياتاأل :ثاينالفصل ال

 00 متهيد

 00 خالقياتواأل املبحث األول: املنتج

 00 للمنتج األساسية املفاهيماملطلب األول: 

 00 املنتجات املطلب الثاين: تصنيف

 02 وضعياملنتج من منظور  أخالقياتاملطلب الثالث: 

 04 سالمياملطلب الرابع: املنتج وفق املنظور اإل

 07 خالقياتواأل املبحث الثاين: التسعري

 07 التسعري سياسة يف أساسية مفاهيم  املطلب األول:

 71 املطلب الثاين: سياسات التسعري

 73 التسعري من املنظور الوضعي أخالقيات املطلب الثالث:

 77 إسالميالتسعري من منظور  أخالقياتاملطلب الرابع: 

 10 خالقياتواأل املبحث الثالث: التوزيع

 10 وأمهيته للتوزيع األساسية املفاهيماملطلب األول: 

 10 التوزيع وسياساتهوظائف  املطلب الثاين:

 11 التوزيع من منظور وضعي أخالقيات املطلب الثالث:

 120 إسالميالتوزيع من منظور  أخالقياتاملطلب الرابع: 

 123 خالقياتواأل املبحث الرابع: الرتويج

 123 املطلب األول: املفاهيم األساسية للرتويج
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 121 املطلب الثاين: املزيج الرتوجيي

 110 الرتويج من املنظور الوضعي أخالقيات املطلب الثالث:

 102 إسالميالرتويج من منظور  أخالقياتاملطلب الرابع: 

 104 الفصل خالصة

 079 - 021 الفصل الثالث: دراسة وحتليل مفهوم الصورة الذهنية للمؤسسة

 100 متهيد

 100 للمؤسسة الذهنية الصورة مفاهيم حول :األول املبحث

 100 للمؤسسة وأمهيتها الذهنية الصورة تعريف: املطلب األول

 100 للمؤسسة الذهنية الصورة أبعاد وخصائص :املطلب الثاين

 100 وأنواعها الصورة الذهنية للمؤسسةمكوانت  :لثاملطلب الثا

 140 املؤسسة الذهنية الصورة تكوين يف املؤثرة املبحث الثاين: العوامل

 140 املتغريات الداخلية :األول املطلب

 130 املتغريات اخلارجية :الثاين املطلب

 131 الثالث: الصورة الذهنية يف امليدان التسويقي واملفاهيم املرتبطة هبا املبحث

 131 املطلب األول: أشكال صورة املؤسسة يف امليدان التسويقي

 103  الذهنيةاملطلب الثاين: املفاهيم املرتبطة مبفهوم الصورة 

 102 املبحث الرابع: إدارة الصورة الذهنية للمؤسسة

 102 للمؤسسة الذهنية الصورة ماهية إدارة األول:املطلب 

 101 املطلب الثاين: قياس وحتديد صورة الذهنية للمؤسسة

 103 املطلب الثالث: تقييم الصورة الذهنية للمؤسسة 

 101 خالصة الفصل

 292 - 081 الدراسة امليدانية :الفصل الرابع

 171 متهيد

 170 الدراسة حمل : تشخيص السوق وتقدمي املؤسساتاألول املبحث

 170 األجهزة الكهرومنزلية يف اجلزائرتشخيص سوق  املطلب األول:

 Brandt 170 تقدمي مؤسسة املطلب الثاين:

 Condor 111 تقدمي مؤسسة املطلب الثالث:

 ENIEM 114 تقدمي مؤسسة املطلب الرابع:

 117 امليدانية الدراسة تصميم :الثاين املبحث
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 117 الدراسة ومنوذج متغريات :األول املطلب

 020 للدراسة العملي املطلب الثاين: التصميم

 014 أداة الدراسة )االستبيان( صدق وثبات الثالث: املبحث

 014 املطلب األول: الصدق

 001 املطلب الثاين: الثبات

 004 الدراسة ملتغريات الوصفي : التحليلرابعال املبحث

 004 الدراسة لعينة العامة اخلصائص األول: املطلب

 000 أبعاد أخالقيات املمارسة التسويقية حول األفراد إجاابت حتليل الثاين: املطلب

 000 الصورة الذهنية للمؤسسة أبعاد حول فراداأل إجاابت حتليل الثالث: املطلب

 000 عرض وحتليل فرضيات الدراسة املبحث اخلامس:

 000 اعتدالية التوزيع ملتغريات الدراسةاملطلب األول: التأكد من 

 000 عرض وحتليل نتائج الفرضية الرئيسة األوىلاملطلب الثاين: 

 043 املطلب الثالث: عرض وحتليل نتائج الفرضية الرئيسة الثانية

 030 املطلب الرابع: عرض وحتليل نتائج الفرضية الرئيسة الثالثة

 001 اخلامس: عرض وحتليل نتائج الفرضية الرئيسة الرابعة املطلب

 001 عرض وحتليل الفرضية الرئيسة اخلامسةاملطلب السادس: 

 003 النهائية النتائج مناقشة السادس: املبحث

 003 أخالقيات املمارسة التسويقيةأببعاد  اخلاصة النتائج مناقشة األول: املطلب

 007 الصورة الذهنية للمؤسسة أببعاد اخلاصة النتائج مناقشة الثاين: املطلب

 071 الفرضيات ابختبار اخلاصة النتائج الثالث: مناقشة املطلب

 010 الفصل خالصة

 211 - 292 خامتة

 010 - 021 املراجع قائمة

 011 - 010 املالحق
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 :األشكال قائمة

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل
 01 العوامل ادلؤثرة يف سلوك الفرد 1-1

 01 منوذج االخالقيات 1-2

 11 ادلعايري األساسية للمسؤولية االجتماعية للتسويق 1-3

 16 هرم كارول للمسؤولية االجتماعية 1-4

 33 التسويقي القرار اختاذ عملية يف األخالقيات دور 1-5

 54 ادلستوايت اخلمس للمنتج 2-1

 70 األهداف الرئيسية للتسعري ابدلنظمات 2-2

 001 أشكال البيع الشخصي 2-3

 004 فئات ترويج )تنشيط( ادلبيعات 2-4

 021 (CAC )منوذج منوذج االجتاهات 3-1

 028 الصورة الذهنية الكلية للمؤسسة مكوانت 3-2
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 الطلب ظل يف اإلنتاجية الوظيفة حول يتمحور اتللمنظم األساسي النشاط كان يف ادلاضي

 على اتادلنظم أجرب الذي األمر تنافسية، بيئة صنعت العوامل من رلموعة ظهرت حّت  األسواق يف ادلتزايد
 ىذه ظل يفو  ،وجودىا على واحلفاظ ادلستجدة الظروف مع التكّيف أجل من أولوايهتا ترتيب إعادة

 اليت التنافسية التحّدايت مواجهة يف ادلنظمات تستعملها اليت الوسائل أىم كأحد التسويق ظهر الظروف
 إذل أدى بصورة مطلقة التسويق تطبيق أنّ غري ، التنظيمية وانباجل سلتلف يف النظر إعادة تستدعي أصبحت

 العلمية ابلدراسة اخاصاىتماما  تستدعي أصبحت اليتو  ،وغري السوية السليمة غري ادلمارسات ظهور بعض
مبا يتناسب مع القيم  وتقومي مسارىا التسويقية ادلمارسة لتصويب ادلناسبة واآلليات األطر إجياد أجل من

األطراف وكافة  وادلستهلكني ادلنظمات من كل مصاحل خيدم مباو  األخالقية والدينية خاصة اإلسالمية منها،
 .سواء حد علىادلتعاملني 

ادلمارسة جوانب السلوك األخالقي وضرورة العمل أبخالقيات  مت التوجو والرتكيز علىلذلك 
 تواجهو منظمات األعمال يف الدول ادلتقدمة والنامية، موضوعا حيواي مهما دتثل أصبحتاليت  يةتسويقال

مبوظفيها وأجهزهتا،  ات النجاح ألهنا تعكس ثقة ادلنظماتمن أساسي يةتسويقال ادلمارسة وتعد أخالقيات
 وكذلك ثقة اجملتمع الذي تعمل يف خدمتو، فااللتزام ابألخالقيات سوف يقود إذل تطوير العاملني ويعكس
االىتمام الذي يوليو ىؤالء العاملني لاللتزام بعناصر أخالقيات ادلهنة، حيث إن عدم االلتزام سوف يؤثر 

، ولتحقيق ذلك البد من التزام اإلدارة والعاملني ابلقواعد األخالقية ىذه ادلنظمات بشكل مباشر على مسعة
  النمو والبقاء واالستمرار  يف وطموح ادلنظماتوادلهنية للحد من ادلمارسات اليت هتدد مستقبل 

األفراد يف نشاطاهتم العملية ادلختلفة،  وتصرفات بسلوكيات يةتسويقال ادلمارسة وتتعلق أخالقيات 
 ،نظمةأي شخص أخر يتعامل مع ادلمع تعاملهم مع زمالئهم والزابئن و و  تفاعلهم وىذا يشمل طريقة

من ادلنتج والتسعري والرتويج  فأخالقيات التسويق ترتبط ارتباطا وثيقا بكل عناصر الوظيفة التسويقية
   والتوزيع

ويف ظل احتدام شدة ادلنافسة حترص أكثر من أي وقت مضى على صورهتا يف  ،اليوم ادلنظمةو 
يف أذىان مجيع  خاصة هبا كل منظمة صورة ذىنيةن لأعلى اعتبار  ،أذىان مجيع األطراف ادلتعاملة معهم

أن الصورة  فيو الشكشلا و  ،وسواء خططت لذلك أم دل ختطط ،شاءت ذلك أم دل تشأ سواء ادلتعاملني معها
 ىم الكثري يف صلاح ادلنظمة واستمراريتها االذىنية احلسنة ديكن أن تس

، كما أن اب ادلصلحة ألعمال زلددة للمنظمةالصورة الذىنية تتشكل بناء على مدركات أصحو 
دلنظمة لذلك ا صلحة اجاه أعمال ومنتجات وخدماتيف ردود فعل أصحاب ادل الصورة تؤثرىذه 

ن تدير صورهتا الذىنية لتتمكن من خلق الصورة الذىنية االجيابية أو حت ادلثالية اليت فادلنظمات مطالبة أب
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لزابئن وادلوظفني األكفاء ن اجذب اأحصة سوقية و تضمن ذلا هنا أن حتقق ميزة على منافسيها و أمن ش
 خل  إوادلستثمرين    

ما حدث يف السنوات األخرية من تداعيات على الساحة  أتثري الصورة الذىبية على وخري مثال
العادلية من مسامهات أرابح شركات أجنبية قيل أهنا تذىب إذل الكيان الصهيوين فما أن تناقلتو شعوب 

خطوات كان من أمهها ادلقاطعة ذلذه  اذاخت ذل إن سارعت أو تحديد إال العادل اإلسالمي والعريب على وجو ال
 السلبية  احلالة جيابية إذلالشركات فضال عن إحالل صورة ذىنية من حالتها اإل

من  يةالتسويق ادلمارسة ثر االلتزام أبخالقياتأن ىذه الدراسة أتيت لتقييم إوأتسيسا على ما سبق ف
دراسة مقارنة بني رلموعة من مؤسسات األجهزة إسالمي على الصورة الذىنية للمنظمة مع و  وضعي منظور

  الكهرومنزلية يف اجلزائر

 دراسةال إشكالية أوال:
ادلتفق عليو أن منظمات األعمال ليست بشركات خريية وأن ىاجسها من  نوإف ،سبقما  بناء على

 مراعاةبضرورة لرحبية، ومن ىنا تبلورت فكرة وجوب تذكري الشركات ااألول حتقيق أعلى معدالت 
   عائدا عن أمور مقبولة أخالقيا حت يكون حتقيق الربح يةالتسويق ادلمارسة أخالقيات

للثروة  يالذي تلعبو الشركات، كوهنا ادلصدر الرئيس يعالوة على ذلك، فإن الدور الرئيس
للمفاىيم احلديثة، كما أن  لقيام بواجباهتا االجتماعية وفقاليها اوالتحديث وتوليد فرص العمل، حيّتم ع

 ىناومن  ،غري السريع حتّتم عليها ذلك أيضاالتطورات االقتصادية واالجتماعية والبيئية يف عصر يتسم ابلت
 الرئيسي التساؤل يتمثلرلموعة من التساؤالت، و  فإن ىذه الدراسة شلثلة مبشكلتها ستحاول اإلجابة عن

 :يلي فيما ه الدراسةىذ خالل من عليو لإلجابة نسعى الذي
الصورة الذىنية  على سالميإمن منظور وضعي و  يةالتسويق ادلمارسة أبخالقيات اللتزامل ىل ىناك أثر

 ؟ؤسسةللم
 ولإلجابة على اإلشكالية الرئيسية قمنا بتجزئتها إذل األسئلة الفرعية التالية: 

 على الصورة الذىنية  من منظور وضعي وإسالمي ادلنتجأبخالقيات  اللتزامل ىل ىناك أثر
 ؟ؤسسةللم

 على الصورة الذىنية  من منظور وضعي وإسالمي التسعريأبخالقيات  اللتزامل ىل ىناك أثر
 ؟ؤسسةللم
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 على الصورة الذىنية  من منظور وضعي وإسالمي التوزيعأبخالقيات  اللتزامل ىل ىناك أثر
 ؟ؤسسةللم

 على الصورة الذىنية  من منظور وضعي وإسالمي الرتويجأبخالقيات  اللتزامل ىل ىناك أثر
 ؟ؤسسةللم

  ذل خصائصهم الدديوغرافية؟إدراك ادلستهلكني للصورة الذىنية للمؤسسة تعزى إىل ىناك فروق يف 

 دراسةال فرضيات اثنيا:
 لبحثاألساسية ل فرضياتال إشكالية الدراسة واالجابة على التساؤالت الفرعية مت صياغة ةدلعاجل 

 :كاآليت
 :من منظور وضعي  ادلنتجأبخالقيات  اللتزاملىناك أثر ذو داللة إحصائية  الفرضية األوىل

  ؤسسةعلى الصورة الذىنية للم وإسالمي
 :من منظور وضعي  التسعريأبخالقيات  اللتزاملىناك أثر ذو داللة إحصائية  الفرضية الثانية

 ؤسسة على الصورة الذىنية للم وإسالمي
 :من منظور وضعي  توزيعالأبخالقيات  اللتزاملىناك أثر ذو داللة إحصائية  الفرضية الثالثة

 ؤسسة على الصورة الذىنية للم وإسالمي
 :من منظور وضعي  الرتويجأبخالقيات  اللتزاملىناك أثر ذو داللة إحصائية  الفرضية الرابعة

 ؤسسة على الصورة الذىنية للم وإسالمي
  دراك ادلستهلكني إ مستوايت يفتوجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية  :اخلامسةالفرضية

  ذل خصائصهم الدديوغرافيةإللصورة الذىنية للمؤسسة تعزى 

 عداد منوذج الدراسة كما يوضحو الشكل التارل:إيف ضوء ما مت صياغتو من فروض فقد مت  
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 من اعداد الباحث ادلصدر:

 متغريات الدراسة اثلثا:
ويشمل  سالميإية من منظور وضعي و التسويق ادلمارسة يتمثل يف أخالقياتادلتغري ادلستقل:  .1

 ( ادلنتج، أخالقيات التسعري، أخالقيات التوزيع، أخالقيات الرتويج)أخالقيات 
البعد ادلعريف، البعد العاطفي أو الوجداين، البعد ) وىو الصورة الذىنية للمنظمة التابع: ادلتغري .2

 .(السلوكي
 

 يةالتسويق ادلمارسة أخالقيات
 من منظور وضعي واسالمي

 الصورة الذىنية للمؤسسة

 أخالقيات ادلنتج
 

 أخالقيات التسعري

 أخالقيات التوزيع

 أخالقيات الرتويج

 البعد ادلعريف
 

 البعد الوجداين

 الوجداين

 البعد السلوكي

 الدخل مستوى التعليم السن اجلنس

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 
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 دراسةال أمهية رابعا:
 ا وغياهب اإلنسان، حياة جوانب بكافة ترتبط األخالق كون يف األوذل ابلدرجة دراستنا أمهية تكمن

 يتطلب شلا ذلك وغري والديين والثقايف واالجتماعي الصحي ادلستوايت كل على احلياة فساد إذل يؤدي
 .األخالق وجود

 ىذه واستمرارية صلاح يف كبري  دور من ذلا دلا زابئنها لدى للمؤسسات الذىنية الصورة إدارة أمهية 
 .ادلؤسسات

 ثنائية نظرة ضمن التسويق مضامني يدرس موضوعا عاجلت اكوهن يف أيضا دراسةال ىذه أمهية تكمن 
 تطورىا من ويزيد اتللمنظم ادلاديةو  الرحبية األىداف حيقق مبا، وذلك )اتنظمادلو  ستهلكادل( البعد

 مذل يضمن مباو  مصاحلهم يف جبدية التفكريو  نيادلستهلك دلشاكلفعلية  حلول عن والبحث ،من جهة
 تفتح حيث، من جهة أخرى مجيع األطراف بني الثقة تسوده آمن إطار يف مورغباهت محاجاهت إشباع
 استحداث على الرتكيز عوض واخلدمات ادلنتجات يف احلقيقي لإلبداع فرصة للتسويق النظرة ىذه

 .ادلتزايد التنافسي الضغط ظل يف ادلنتجات وتصريف لتسويق سلتلفة وسائل
 ناقشت اولكوهن التسويق، يف حديث دلفهوم التأصيلية ادلعاجلة من هاأمهيت دراسةال هىذ ستمدت كما 

 موضوع خيدم مبا ذلك كل أدائو، فهم وتقييد تطبيقو ضوابط ّللحتو  ومراميو، التسويق مبادئ
 .خاصة بصفةات وادلنظم نيوادلستهلك عامة، بصفة اجملتمع على ابإلجياب يؤثر الذي األخالقيات

 إبراز أي ومعنواي، ماداي طابعا تعطيو والتحليل الطرح يف االزدواجية تنادراس موضوع اكتساء أنّ  كما 
 حساب على ذلك يكون أن بدون مباشرة غري أو مباشرة بصفة ادلادي الربح حتقيق يف التسويق آليات
 .وأمشل أوسع بنظرة الربح مفهوم إذل النظر أي ل،كك اجملتمع أو ادلنافس أو الفرد
 دراسةال أىداف خامسا:
 مارسة التسويقيةإذل توضيح اإلطار العام ألخالقيات ادل دراسةال هىذ الباحث من خالل سعىي 

أثر كذلك التعرف على و والتعرف على جوانبها ادلختلفة سواء يف االقتصاد الوضعي أو اإلسالمي، 
وذلك من خالل  ؤسسةعلى الصورة الذىنية للم مارسة التسويقية من منظور وضعي وإسالميأخالقيات ادل

 خيص فيما اجلزائرية للمؤسسات االقرتاحات من رلموعة تقدمي إذل، ابإلضافة ستهلكنيآراء ادلاستقصاء 
 .الذىنية هتاصور  إلدارة ادلالئمة التسويقية االسرتاتيجية اختيار

 أسباب اختيار ادلوضوع سادسا:
 :أمههامن  ادلوضوع، ىذا الختيار ذاتية خرىوأ موضوعية أسباب ىناك  
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  األسباب الذاتية: .1
حداثتو كما أن لو عالقة و تين الختيار ىذا ادلوضوع، دتيزه من بني أىم األسباب الذاتية اليت دفع 

ابإلضافة إذل ميورل الشخصي للمواضيع ادلتعلقة بسلوك ادلستهلك نظرا إلمكانية  ،مباشرة بتخصصنا
 إسقاطها على الواقع وألهنا أساس اىتمام ادلؤسسات حاليا، ىذا من جهة 

دعم ادلكتبة ببحث حول مسامهة  من جهة أخرى، رغبيت وشعوري ابدلسؤولية كباحث يف 
يف الوقت  أتثريىا على الصورة الذىنية، ابعتباره من ادلواضيع احلساسةو مارسة التسويقيةأخالقيات ادل

  الراىن
  األسباب ادلوضوعية: .2

كانت من بني أبرز األسباب ادلوضوعية اليت دفعتين لتناول ىذا البحث مكانة ادلستهلك ابعتباره  
الركيزة األساسية يف النشاط التسويقي، لذلك فان دراستو تساعد على فهم تصرفاتو ومعرفة دوافع شرائو، 

ينتج عن إمهاذلا، وأيضا ا مبؤسسات أبمهية أخالقيات التسويق و ادلستهلكني و ادلإضافة اذل زلاولة حتسيس 
 وإدارة للتسويق أمهية إعطاء بضرورة اجلزائرية ادلؤسسات على القائمني خاص وبوجو ادلهتمني حتسيس زلاولة
 وتطوير ببناء القيام عليها تفرض واليت ادلؤسساتىذه  هبا دتر اليت الظروف، خاصة يف ظل الذىنية الصورة

  األجنبيةؤسسات ادل طرف من واحملتملة احلالية ادلنافسة مواجهة قصد قوية صورة ذىنية اجيابية
 دراسةال منهج سابعا:

ادلنهج الوصفي التحليلي الذي يتميز جبمع ادلعلومات  لذلك اخرتان موضوعنا دراسة أجل من 
ودقيقا  واقعيا وصفا للموضوع النظرية اخللفية وصف وذلك بغرض ادلختلفة وحتليلها واستخالص النتائج،

 التسويق بني الكامنة العالقة لنصل منها اذل وأخالقياتو التسويق مببادئ ادلتعلق الشامل الفهم لتحقيق
 الظاىرة وصف إذل إضافة ،الصورة الذىنية للمنظمة على األخرية ىذه أثر ذلك وراء من ليتبنّي  واألخالق

 بني التأثريية العالقة سةادر  بغرض وذلك ،هافي تتحكم اليت العوامل وحتليل إحصائية أبرقام ادلدروسة العملية
 ادلتغري وأبعادأخالقيات ادلمارسة التسويقية من منظور وضعي واسالمي  يف ادلتمثل ادلستقل ادلتغري أبعاد
 من عليها ادلتحصل البياانت حتليلو  التطبيقي، ادلستوى على للمؤسسة الذىنية الصورة يف ادلتمثل التابع
 .حوذلا النتائج ستخالصاو  االستقصائية سةاالدر 
 الدراسة صعوابت :اثمنا
 ناقيام أثناء حيث أنو ،والعراقيل الصعوابت بعض من خيلو ال علمي حبث أي فإن معلوم ىو كما
 :منهاواليت نذكر  ،الصعوابت من رلموعة تناواجه الدراسة هبذه
 الوضعي أو أخالقيات ادلمارسة التسويقية سواء يف ادلنظور  موضوع تناولت اليت الدراسات قلة

 ؛االسالمي
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 ادلؤسسات بعض ختص الدراسة أن حيث ادلؤسسات، طرف من ادلعلومات على احلصول صعوبة 
 ؛فيما بينها ادلتنافسة

 السوقية احلصة حتديد يف ستساعد كانت واليت اجلزائري السوق ختص حديثة إحصائيات توفر عدم 
 ؛سوق األجهزة الكهرومنزلية يف تنشط اليت للمؤسسات

  العينة أفراد طرف من جاابتاإل على احلصول صعوبةادلستهلكني عن اإلجابة على االستبيان و عزوف 
 .ادلدروسة

 السابقة الدراسات اتسعا:
و بعض جوانبو أسنتطرق يف ىذه الفقرة اذل بعض الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع الدراسة  

سيتم عرض ىذه حيث مع حتليل تلك الدراسات من حيث أىدافها وأىم النتائج اليت توصلت اليها، 
استعراض  سنحاولالدراسات وفقا حملاور الدراسة بدءا أبخالقيات التسويق مث الصورة الذىنية، ويف النهاية 

 الفجوة البحثية 
 الدراسات ادلتعلقة أبخالقيات التسويق: .1

 :11 الدراسة
 مسئويل عينة من على ميدانية دراسة ادلهنة، وآداب اإلعالن أخالقيات احلازمي، واصل بن مبارك

 اآلداب العزيز، عبد ادللك جامعة رللة جبدة، اإلعالنية والوكاالت وادلؤسسات اذليئات يف اإلعالن
 .2114 السعودية، ،12 العدد ،اإلنسانية والعلوم

 لديهم ادلفضل اإلعالن نوعية حول ادلستجوبني آراء على التعرف إذل الدراسة ىذه تىدف 
 اجلمهور ابختالف اإلعالنية الرسالة اختالف ومدى اإلعالن، يف استخدامها جيب اليت اإلقناعية وادلداخل
 تقدمي يف أتثريا األكثر األشخاص نوعية يف نظرىم ووجهات آرائهم على أيضا والتعرف لو، ادلوجهة

 .اإلعالن لتقدمي مناسبة االتصال وسائل وأكثر لديهم ادلفضلة واألصوات اإلعالن،
 :12الدراسة 
جامعة  دكتوراه، أطروحة اإلسالمية، التجارية التطبيقات منظور من التسويقي ادلزيج بلحيمر، ابراىيم
 .2115 اجلزائر،

 النظام وتقومي سلتلف جوانب ادلمارسات العملية التسويقية داخل حتليل إذل الدراسة ىدفت ىذه 
سلتلف عناصر ادلزيج  يف ادلوجودة الكامنة احلقائق عن ابلكشف وذلك ادلؤسسات، سلتلف يف اإلسالمي
 ادلفاىيم سلتلف وتضبط تقيد اليت القيم رلموعة عن تكشف وبذلك، العيوب معرفة أجل من ،التسويقي

 وادلزيج التسويقي  ابلتسويق ادلتعلقة
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 أن جيب التسويق على اإلسالمي النظام مفاىيم تطبيق أن  الدراسة ىذه إليو توصلت ما أىم ومن 
 من جزءا يعد التسويقي فالنظام األخرى، االتاجمل سلتلف على النظام ىذا مفاىيم بتطبيق امسبوق يكون
 ابلقيم تقيد أن إذل حباجة التسويقي ادلزيج بعناصر ادلتعلقة التسويقية األنشطة أن كما ،االقتصادي  النظام

 اإلسالمي  النظام من ادلنبثقة وادلفاىيم
 :13الدراسة 

 العربية األكادميية ماجستري، رسالة اإلسالمية، ادلصارف يف التسويقي ادلزيج خاجني، الدين مـحــمد هباء
 .2119 وادلصرفية، ادلالية للعلوم
 علم على اعتمادا اإلسالمية ادلصارف يف التسويقي ادلزيج بناء آللية تصور وضع إذل الدراسة ىذه ىدفت
 اإلسالمية ادلصارف أىداف حتقيق إذل الوصول ةيبغ خاص، بشكل ادلصريف والتسويق عام بشكل التسويق
 وفقها تعمل اليت اإلسالمية الشريعة وقواعد ضوابط وفق وىذا ا،هب زابئنها واالرتقاء حاجات وإشباع

 .اإلسالمية ادلصارف
 تسويقية واسرتاتيجيات سياسات وضع على العمل ضرورة أمهها من كان نتائج لعدة الباحث توصل وقد

  التقليدية ادلصارف يف متبع ىو ما عن اتماً  استقالالً  مستقلة تكون اإلسالمية ابدلصارف خاصة
  :14 الدراسة

 تقييم فرحيات، سلطان سعيد دمحم سلطان حسونو، إبراىيم الباسط عبد اذلنداوي، الكرمي عبد ونس
 شركات على ميدانية دراسة التجارية، إعالانهتا وفعالية التسويق ألخالقيات الشركات تبين بني العالقة

 .2111 ، بغداد،25 العدد اجلامعة، االقتصادية للعلوم بغداد كلية رللة األردنية، اخللوية االتصاالت
 التأثري يف التسويق أخالقيات تبين دور على إذل التعّرف الدراسة ىذه خالل من الباحثون سعى 

 .األردنية اخللوية االتصاالت شركات يف التجاري اإلعالن فعالية على
 محالهتا يف صادقة شعارات األردنية تتبع اخللوية االتصاالت ان شركات إذل الباحثون توصل 
 االجتماعي التسويق وأيضا ىي مفهوم الرتوجيية، محالهتا يف التضليل و اخلداع عن تبتعدكما اهنا اإلعالنية،

 .ادلستهلك معرفة يؤثر على شلا العامة اخلدمات رلال ويف الرايضي البيئي منها متعددة رلاالت يف
 :15الدراسة 

سة حالة شركة اخلطوط اجلوية ادر  خدير نسيمة ، أخالقيات األعمال وأتثريىا على رضا الزبون
 .2111 اجلزائر، ،جامعة بومرداس ، رسالة ماجستري،ئريةااجلز 

وقد ؛ أي مدى تؤثر أخالقيات األعمال على رضا الزبون ىذه الدراسة اذل التعرف على تىدف 
مدى اذل  ون مبدى فهمها للبيئة اليت تعمل هبا ابإلضافةىخلفية أن بقاء أي مؤسسة مر  انطلقت من

جتماعية اال تاجيعلها هتتم ابدلتغري تمع ومقدار تفاعلها معو، وىذا ما استجابتها حلاجات ومتطلبات اجمل



 ادلــقـــــــدمـة
 

ر  

تؤثر سلبا على  اليتإذل السلوك والتصرفات اخلاطئة  واألخالقيات  غري أن الكثري من ادلؤسسات جلأت
اليت يثقون هبا  د جيدون صعوبة يف كيفية اختيار ادلؤسسة ادلناسبةاالفرد واجملتمع  لذلك أصبح األفر 

بدأ رجال األعمال  ألخالقيات  من ىناحاجاهتم ويف نفس الوقت تلتزم ابتليب طلباهتم و ويتعاملون معها، و 
اكتشاف ما يرغبو الزبون مث  ادلسوقون ذوي التوجو ابدلسؤولية االجتماعية واألخالقيات مبحاولةادلديرون و و 

 الربح للمؤسسة للزبون و  القيام ابالستجابة لرغباتو من خالل تقدمي السلع واخلدمات اليت حتقق الرضا
 :16الدراسة 

Johari Bin Abdullah, Jamil Hj. Hamali, Firdaus Abdullah, Islamic marketing mix: the 

critical factors, 4
TH 

International Conference on Business and Economic Research 

Proceeding, Bandung, Indonesia, 04 - 05 March 2013. 

 اإلسالمي التسويقي ادلزيج أنشطة إجراء يف احلامسة العوامل حتديد إذل الدراسة ىذه ىدفت 
 ،والتوزيع والرتويج والسعر ادلنتج :األربعة بعناصره التسويقي ادلزيج قرارات بدراسة وىذا .النسبية وأمهيتها
 زيجادل على تؤثر اليت العوامل اختبار خالل من وىذا اإلسالمية، والقيم ادلبادئ مع مالئمتها ومدى
  العمالء على اتاستمار  توزيع مت وقد، اإلسالمي يالتسويق

 الثقة بغرس التزامها أن تركز على التجارية األعمالعلى  جيبومن بني نتائج ىذه الدراسة  أنو   
 صارمة إجراءات إتباع خالل من ادلطابقة على تؤكد أن جيب، كما للعمالء التسويق يف واإلخالص

 يف الضمريو  األخالقية ابالعتبارات التقيد جيبكما  اإلسالمية،  واألنظمة القواعد مع تتماشى وحكيمة
 التسويقي  ادلزيج أنشطة تنفيذ

 :17الدراسة 
 جامعة ه،ادكتور  أطروحة ادلستهلك، سلوك على وأثرىا التسويق أخالقيات صاحل، الرزاق بن عبد
 .2114 ئر،ااجلز  ئر،ااجلز 

 وذلك ادلستهلك، سلوك على التسويق أخالقيات أتثري على التعرف إذل البحث ىذا ىدف 
  والتطبيقي النظري منها سلتلفة مقارابت على ابالعتماد
 وان ادلستهلك سلوك على التأثري إذل يهدف رلملو يف التسويق أبن سةاالدر  نتائج بينت وقد 
 عملية وبعد قبل ادلستهلك سلوك علىثر أخالقيات التسويق ذلا أوان ، ابلتسويق قوي ارتباط ذلا األخالق

 .التسويق أخالقيات ألمهية ادلستهلك كاإدر  مستوى بتغيري األثر ذلك ويتغري ءاالشر 
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 الدراسات ادلتعلقة ابلصورة الذىنية: .2
 :11الدراسة

لقصري رزيقة، دور العالقات العامة يف حتسني صورة ادلؤسسة االقتصادية دراسة ميدانية مبؤسسة 
 .2118 اجلزائر، قسنطينة،األمالح بقسنطينة،  مذكرة ماجستري، جامعة 

على ابراز  ادلؤسسة االقتصادية حيث ركزتالدراسة دور العالقات يف حتسني صورة  ىذه تناولت  
 قدرة جهاز العالقات العامة على حتسني صورة االقتصادية لدى مجاىريىا، 

أن نشاط العالقات العامة يساىم يف تشكيل صورة حسنة عن  ىذه الدراسة أىم نتائج منو  
مؤسسة األمالح بقسنطينة لدى مجاىريىا، وأن مؤسسة األمالح بقسنطينة حتظى منتجاهتا بتقدير مجهورىا 

 اخلارجي 
 :12الدراسة

بلقاسم رابح، صورة ادلؤسسة وتقييم فعالية االتصال التسويقي دراسة حالة رلمع صيدال، مذكرة 
 .2116 اجلزائر، جامعة اجلزائر، ماجستري،
 وادلتعاملنيورة ادلؤسسة يف استقطاب اجلماىري سة إذل معرفة الدور الذي تلعبو صار دال ىذه تىدف 

 معهم والطرق االتصالية ادلختلفة للمحافظة على الصورة الطيبة للمؤسسة لتحقيق أىدافها يف ظل ادلنافسة
  الشديدة بني ادلؤسسات

بصورة ادلؤسسة من خالل  ةرتبطمعدة أمور جوىرية  عن كشفالىذه الدراسة بني نتائج  منو  
إبراز أمهية أن تكون ادلؤسسة صورة حسنة عنها الستقطاب اجلماىري وضمان وفاء مجاىري ادلؤسسة 

 احلاليني 
 :13الدراسة

زىراء صادق، إدارة الصورة الذىنية للمؤسسات وفق مدخل التسويق ابلعالقات، رسالة دكتوراه، 
 .2116جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 

تناولت ىذه الدراسة التفاعل بني التسويق ابلعالقات والصورة الذىنية للمؤسسات، هبدف اظهار  
ابلعالقات وادلتغري التابع الذي ىو الصورة الذىنية العالقة بني ادلتغري ادلستقل ادلعرب عنو ابلتسويق 

للمؤسسات، وقد اختارت الباحثة بنك الفالحة والتنمية الريفية للكشف عن اجلهود اليت يبذذلا البنك يف 
 رلال العمل ابلتسويق ابلعالقات وأثره صورتو الذىنية 

ق ابلعالقات يف ىذا البنك،  أظهرت ىذه الدراسة أن ىناك درجة مرتفعة يف شلارسة أنشطة التسوي 
 كما أظهرت أن ىناك دور السرتاتيجيات التسويق ابلعالقات يف إدارة الصورة الذىنية 
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 :14الدراسة
 مع االسرتاتيجية العالقة بناء يف األىلية للمنظمات الذىنية الصورة دور را،الف عبدهللا مصطفى عبدهللا
 .2118، مذكرة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية بغزة، فلسطني، ادلستفيدين مجهور

 مجهور لدى األىلية للمنظمات الذىنية الصورة واقع على التعرف اذل سةاالدر  ت ىذهىدف 
 العالقة وبناء األىلية للمنظمات الذىنية الصورة بني العالقة وطبيعة نوع على والتعرف ادلستفيدين،
 .ادلستفيدين مجهور مع ةاالسرتاتيجي
 الذىنية الصورة ألبعاد إحصائية داللة ذو أثر دو وجتوصلت ىذه الدراسة اذل عدة نتائج أبرزىا  

 داللة ذات فروق توجد، إضافة اذل أنو ادلستفيدين مجهور مع ةاسرتاتيجي عالقة بناء يف األىلية للمنظمات
 العالقة بناء يف األىلية للمنظمات الذىنية الصورة لدور ةراسالد عينة تقدير متوسطي بني إحصائية

 لديهم   الشخصية السمات لبعض تعزى ادلستفيدين مجهور مع ةاالسرتاتيجي
 :15الدراسة

 بذىن التجارية للعالمة ادلرغوبة الصورة تعزيز يف التسويقية االتصاالت دورعصام سليماين، 
 .2119 البواقي، أم مهيدي، بن العريب جامعة، رسالة دكتوراه، ادلستهلك
التجارية  العالمة صورة يف تعزيز ةلادلتكام قيةيالتسو  تاالتصاال أثر إبراز إذل الدراسة ىذه ىدفت 

 ادلستهلك كوني اليت ة الذىنيةوالصور  التجارية للعالمة وبةغادلر  ةالصور  بني التوافق وخلق ،بذىن ادلستهلك
 .عنها كوهنا دق

 ثريأت ذلا رلتمعة مزيج االتصال التسويقي رصعنا أن ىو الدراسة اليو ىذه خلصتومن أىم ما  
 لاتصا وسيلة أفضل نييالتجار  ادلمثلني لديثو  ة،يالتجار  العالمة  نعاالنطباع اجليد  خلق على إجيايب
 .ادلستهلك نىذب كوندور التجارية للعالمة وبةغادلر  ةالصور  بري يف تعزيزك دور ذلا يقيتسو 

 :16الدراسة
، أثر التسويق ادلرتبط ابلقضااي على صورة ادلؤسسة: دراسة حالة مؤسسة أوريدو ابجلزائر أحالم حناش

 .2119العاصمة، رسالة دكتوراه، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
 تامبادر  كأحد ابلقضية ادلرتبط التسويق مها ينمتغري  بني العالقة إظهار سةاالدر  ىذه تناولت 
مع اسقاط  وسيط، كمتغري كلادلسته عند الشك حبالة وعالقتهما ادلؤسسة وصورة االجتماعية ادلسؤولية

  ابلقضية ادلرتبط التسويق مفهوم تبّنت اليت ادلؤسسات ىحدا ابعتبارىا أوريدو مؤسسةىذه الدراسة على 
 ىلع ابلقضية ادلرتبط تسويقلل إجيايب أثر ىناك أن عدة نتائج أبرزىا إذل سةاالدر  ىذه  تلتوص 

 من خيّفض ابلقضية ادلرتبط التسويق مفهوم تطبيق أن حيث الزابئن، نظر وجهة من أوريدو مؤسسة صورة
  ادلؤسسة صورة حيّسن وابلتارل ك،لادلسته عند الشك حالة
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 :17الدراسة
 مؤسسة حالة سةادر : للمؤسسة الذىنية الصورة لتعزيز كمدخل األخضر التسويق تطبيق، فتحي زىرة

 .2121 ،2بليدة الجامعة  ،رسالة دكتوراه، بوامساعيل الصناعية طونيك
 االقتصادية ادلؤسسة يف األخضر التسويق تطبيق واقع عن الكشف إذل سةاالدر  ىذه ىدفت 

 بني التأثريية العالقة سةادر  إذل اضافة أنشطتها، يف البيئية للمعايري االمتثال أبمهية وعيها ودرجة ئرية،ااجلز 
 األخضر، التوزيع األخضر، التسعري األخضر، ادلنتج( األخضر التسويقي ادلزيج عناصر من عنصر كل

 البعد العاطفي، البعد ادلعريف، البعد يف ادلتمثلة أببعادىا للمؤسسة الذىنية الصورة وتعزيز(، األخضر الرتويج
  السلوكي
 وأبعاد األخضر التسويقي ادلزيج عناصر بني قوية ارتباط عالقة وجود سةاالدر  نتائج أظهرت وقد 

 الذىنية الصورة وأبعاد األساسية األخضر التسويقي ادلزيج عناصر بني أثر وجود بينت كما الذىنية، الصورة
  األخضر التسعري عنصر ابستثناء

 الدراسات اليت ربطت بني أخالقيات التسويق والصورة الذىنية: .3
  :11الدراسة

 االعمال دراسة منظمات يف الذىنية الصورة ادارة يف واثرىا العمل أخالقيات السكارنة، خلف بالل
 .2112، 33 االقتصادية، العدد للعلوم بغداد كلية االردنية، رللة االتصاالت شركات على ميدانية

 تطبيق يف األردنية اخللوية االتصاالت شركات اىتمام مدى عن الكشف إذل ةالدراس ىذه ىدفت 
 تعزى العمل اخالقيات ألبعاد سةاالدر  عينة داأفر  كاإدر  يف الفروق مستوى وحتديد العمل اخالقيات

  الذىنية الصورة إدارة يف العمل اخالقيات اثر تقييم إذل ىدفت كما الشخصية، هتمادلتغري 
 مستوى أظهرت األردنية اخللوية االتصاالت شركات أنعدة نتائج أبرزىا  إذل سةاالدر  توصلت وقد 

 إدارة يف رلتمعة إببعادىا العمل ألخالقيات معنوي اثر وجود وكذا العمل؛ أبخالقيات االىتمام من عال
 .ككل الذىنية الصورة

 :12الدراسة
 دراسةدلنظمات االعمال:  الذىنية الصورة تعزيز يف التسويق أخالقيات أثر مـحمد عبد القادر محيد،

 .2117، جامعة قناة السويس، العراقية وادلعادن الصناعة وزارة شركات بعض على ميدانية
التعرف على أثر أخالقيات التسويق يف تعزيز الصورة الذىنية دلنظمات ىدفت ىذه الدراسة اذل  

االعمال، دراسة ميدانية على بعض شركات وزارة الصناعة وادلعادن العراقية وذلك ابالعتماد على استبيان  
 العمالء مبختلف مستوايهتم كأداة رئيسية جلمع البياانت، للتعرف على اراء 



 ادلــقـــــــدمـة
 

ص  

من بني أىم النتائج اليت توصلت اليها ىذه الدراسة أن أخالقيات التسويق امجاال تؤثر أتثريا إجيابيا  
ومعنواي يف الصورة الذىنية، كما أن اغلب الشركات تسعى لتكوين صورة ذىنية إجيابية لدى عمالئها من 

 خالل اتباع عدة وسائل 
 :13الدراسة

 خدمة زابئن لدى الذىنية الصورة بناء على التسويق أخالقيات أثراىيمي، كمال مرداوي، مسيكة بر 
 .2119، 1، العدد6، اجمللداقتصادية دراسات رللة ،قسنطينة بوالية موبيليس النقال اذلاتف

 من الذىنية الصورة بناء على التسويق أخالقيات أتثري مدى على التعرف إذل الدراسة ىذهىدفت  
 أن اعتبار على ،يالسلوك ،)العاطفي( التأثريي ،)ادلعريف( اإلدراكيالبعد  يف ادلتمثلة أبعادىا خالل

 يف واألخالقية االجتماعية ادلسؤولية تكرس اليت التسويق يف الناشئة الفلسفات من التسويق أخالقيات
 هنم أذىا يف إجيابية صورة بناء خالل من وذلك الزابئن، رضا حتقيقهبدف  التسويقي النشاط

 مؤسسة جهود من الرغم على أنو العديد من النتائج من بينها إذل الدراسةىذه  خلصت وقد 
 زابئنها لدى واضح فهم بناء من تتمكن دل فهي التسويق، رلال يف أخالقيا مسؤولة تكون أن إذل موبيليس

 .الناشئة الفلسفة ىذه ضلو
 الفجوة البحثية: .4

 اذل ما يلي: ناهبا، توصل ناوالدراسة احلالية اليت قممن خالل الدراسات السابقة  
  عدم تغطية الدراسات السابقة دلدى توافر وتطبيق مفاىيم أخالقيات ادلمارسة التسويقية يف ادلؤسسات

 الناشطة يف السوق اجلزائري؛
  بني أخالقيات ادلمارسة  قارنتىذه الدراسة حسب رأي الباحث تعد من الدراسات احملدودة اليت

لصورة الذىنية كون الباحث دل يتصادف مع دراسات ربطتها ابو  سالميإمن منظور وضعي و  التسويقية
 سابقة يف نفس ادلوضوع؛

  بشكل صريح؛ خالقيات ادلمارسة التسويقية من منظور إسالميأدل تتطرق أي من الدراسات السابقة 
  أخالقيات التسويق كمتغري مستقل على الصورة الذىنية كمتغري دل تتناول أي من الدراسات السابقة أثر

 ؛اتبع بشكل مباشر
  ختتلف الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة من حيث اذلدف ورلال التطبيق 
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 الدراسة ىيكل عاشرا:
 الفصول تغطي فصول، ربعةأل تقسيم الدراسة مت جوانبو سلتلف تغطيةو  الدراسة وضوعمب االدلام بغية 

، للدراسة التطبيقي لجانبل مت ختصيصو واألخري الرابع الفصل حني يف النظري، اجلانب منها األوذل الثالثة
 :التارل النحو على وذلك

 فيو مت وقد ،"التسويق من منظور وضعي واسالميأخالقيات " عنوان حتت كان األول الفصل 
 إذل التطرق مت مث بشكل عام من خالل إعطاء مفهومها وأمهيتها وأىم مصادرىا، ألخالقا إذل التطرق

ادلسؤولية  إذل طرقتمت ال ذلك بعد ،بيان أمهيتها وأسباب دراستهاو  امفاىيمه مبختلف أخالقيات األعمال
 إذل التطرق مت وأخريا ،إبراز عناصرىا وأبعادىامع  ألخلقة ادلمارسة التسويقية مدخالابعتبارىا االجتماعية 

الوضعي  انبنيمن اجل تناوذلاكل ىذه النقاط مت مع العلم أن   ،التسويق ألخالقيات ادلفاىيمي اإلطار
 .واإلسالمي
 وحتليل دراسة إذل التطرق فيو مت"، و أخالقيات ادلزيج التسويقي"عنوان  حتت كان الثاين الفصل 

 مفاىيمها مبختلف ،الرتويج ،التوزيع ،تسعريال ،نتجادل من كل يف دلتمثلةاو عناصر ادلزيج التسويقي،  سلتلف
، مع إبراز ما ىو كائن من حيث إعطاء أمثلة عن بعض ادلمارسات غري األخالقية، وأىدافها وخصائصها

وزلاولة بيان ما جيب أن يكون من خالل إعطاء القيم واألخالقيات الواجب توافرىا عند إعداد ىذا ادلزيج 
 اإلسالمي  يف ادلنظورين الوضعي و 

 مت حيث ،"دراسة وحتليل مفهوم الصورة الذىنية للمؤسسة" عنوان حتتكان  الثالث الفصل 
وأبعادىا  ومكوانهتا وأمهيتها خصائصها إذل إضافة ،صورة الذىنيةلاب ادلتعلقة ادلفاىيم سلتلف إذل فيو التطرق

الصورة الذىنية يف  إذل التطرق مت بعدىا العوامل ادلؤثرة على تشكيها، توضيح ذلك بعد ليتم ،وأنواعها
 .إدارة الصورة الذىنية للمؤسسة مت التطرق إذل وأخريا ،بيان ادلفاىيم ادلرتبطة هباو  ادليدان التسويقي

 بعض مستوى على يدانيةادل دراسةال نا من خاللوتناول تطبيقي فصلوىو عبارة عن  الرابع الفصل 
 أرض على السابقة ادلفاىيم تطبيق يف زلاولة دلعرفة مدي الكهرومنزلية، األجهزة قطاع يف الناشطةؤسسات ادل

 قطاع دراسة الفصل ىذا تضمن وقد ،ؤسساتادل ىذه دلستهلكي استقصائية بدراسة القيام، حيث مت الواقع
 التصميم توضيح مت كما ة،الدراس زلل ابدلؤسسات والتعريف اجلزائر، يف والكهرومنزلية االلكرتونية الصناعة
 والفرضيات دراسةال منوذج وعرض الدراسة متغريات ضبط خالل من ادليدانية للدراسة والعملي ادلنهجي
 واألساليب البياانت ومجع ادلتغريات قياس وأساليب الدراسة وعينة رلتمع حتديد إذل إضافة عنو، النااجة

 .إليها ناتوصلليت ا النتائج ومناقشة وتفسري وحتليل عرض يف النهاية ليتم ادلعتمدة، اإلحصائية
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 دتهيد:

 ونظرا البداية ففي مراحل، بعدة مر وقد الراىن، وقتنا يفة اؼبنظميف  فائوظال أىم من التسويق يعد 
 اإلنتاج حجم زايدة أف إال يباع، ينتج كاف ما كل ألف التسويق إذل حاجة ىناؾ يكن دل ،اإلنتاج حملدودية

 يف وتسويقها دبنتجاهتا التعريف أجل من واإلعالانت ابإلشهار تستعُت نظماتاؼب جعل اؼبنافسة اشتدادو 
 دراسة خالؿ من اؼبستهلك، كبو أكثر االىتماـ توجيو مرحلة فهي الثالثة اؼبرحلة أما للتسويق، اثنية مرحلة
يف التسويق  واألخَتة الرابعة اؼبرحلة وسبثلت ،اؼبنتجات طالؽإ قبل ستهلكُتاؼب حتياجاتاو  السوؽ

 البيئة على واضح خطر ىناؾ أصبح التكنولوجي والتطور اإلنتاجية القدرات ضخامة فمع ،خالقياأل
بضوابط  التسويقية العمليات ضبط بضرورة ينادي العادل جعل ما الطبيعية، اؼبوارد واستنفاذ التلوث بسبب

 .والبيئة واجملتمع الفرد صحة على لمحافظةل خالقيةأ
 نعكاساتواال التطورات من طويلة سلسلة بعد اإلنساف إليو وصل للتسويق اغبديث التوجو ىذا 

 كتابال خالؿ من قروف، عدة منذ أيدينا بُت كاف لكنو والبيئة، اؼبستهلك صحة على سلبيةال اثراآلو 
 ،"قاألخال مكارم ألدتم بعثت إمنا"3 ملسو هيلع هللا ىلص هلل رسوؿ قاؿحيث  ،الكراـ الصحابة وآاثر الشريفة سنةالو 
صحيح الت ؿبور الذي ديثل سلوؾىذا ال اإلنساف، سلوؾ تغيَت يفساسيا أجوىراي و  دورا تلعب األخالؽف

 ىذا يومنا وحىت القدـ ومنذ؛ اجملتمع ركائز من ةوأساسية مهم يزةركعمودا و  تعترب كذلك األخالؽو ، والتقوًن
 .الناس بُت النزيو والتعامل األخالؽ مكاـر على ربض السماوية الدايانت ـبتلف أف قبد

بصورة  األخالؽبياف مفهـو  إذلأوال  يف ىذا الفصل تطرؽسن قوأتسيسا على كل ما سب ؽبذاو   
بصورة  خالقيات التسويقأدراسة  إذلواؼبسؤولية االجتماعية وصوال  عماؿأخالقيات األ إذلمث اؼبرور  عامة

 مباحث كما يلي3 أربع إذل، حيث مت تقسيم الفصل خاصة
 األخالق إىلمدخل  ادلبحث األول: 
 أخالقيات االعمال ادلبحث الثاين: 
 كمدخل ألخلقة ادلمارسة التسويقيةادلسؤولية االجتماعية   ادلبحث الثالث: 
 التسويق ألخالقيات ادلفاىيمي الرابع: اإلطارادلبحث  
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 األخالق إىلمدخل ادلبحث االول: 
 سبثل فهي اجملتمع، مع اؼبختلفة تعامالهتم خالؿ وتصرفاهتم االفراد تبسلوكيااألخالؽ  ترتبط 

 معايَته بتطوير ملزما الفرد أصبح وقد ،الصحيح ابلشكل وقراراهتم أفعاؽبم ضبطت اليت والقيم األدبية اؼببادئ
 .اجملتمع يف اغباصلة التطورات معماشى يت دبا اإلنساين السلوؾيف  تجسدةواؼب األخالقية

 ادلطلب األول: مفهوم األخالق
، ميصدر عنه ماواعبماعات و  يف سلوؾ اإلنسافؼبا ؽبا من أتثَت كبَت  عظيمة،أمهية  ؽبا ألخالؽا 

سور القرآف الكرًن وآايتو أسس  معظم بينت حيث، كبَتة  القرآف الكرًن هبا واعتٌت هبا عناية اىتموؽبذا فقد 
كل   جاوزتابألخالؽ واؼبعامالت عناية  الشريفة األخالؽ ومكارمها، وكذلك اعتنت السنة النبوية

، يدةعشروف منها يف العق ،عد أحاديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فوجدوىا ستُت ألف حديثمت التصورات، فقد 
شك دليل على عناية السنة ابألخالؽ كعناية القرآف الكرًن دىن أؽ واؼبعامالت، وىذا بال وأربعوف يف األخال

 .وعليو سندرج بعض اؼبعاين اللغوية واؼبفاىيم االصطالحية لألخالؽ ،هبا
 الفرع األول: معىن األخالق يف اللغة

ة ءواؼبرو  والسجية،الطبع " هبا3د أف كلمة أخالؽ تطلق ويراد جييف كتب اللغة  باحثإف ال 
ين وسكوهنا الد الـفهو بضم ال ،السجيةُق "اػبُُلُق واػبُلْ  منظور3وحوؿ ىذه اؼبعاين يقوؿ ابن  ،1"والدين

 2".والطبع والسجية
وىي نفسو،  مث يفسر ابن منظور ذلك بقولو "وحقيقتو، أي اػبلق، أنو صورة اإلنساف الباطنة، 

معانيها وؽبما أوصاؼ حسنة و  لق لصورتو الظاىرة وأوصافهااػب معانيها اؼبختصة هبا دبنزلةوأوصافها و 
  3".وقبيحة

عن ىيئة يف  واػبلق )بسكوف أو ضم الالـ( ىو السجية والطبع وبعبارة أخرى، فإف اػبلق عبارة 
روية، أي أف اػبلق حالة للنفس  فكر أو إذلالنفس راسخة، تصدر األفعاؿ بسهولة أو يسر من غَت حاجة 

  4.ألفعاؿ من غَت فكر وال رويةداعية 

                                                           
 .5421السنة غَت مذكورة، ص مصر، ، دار اؼبعارؼ، القاىرة،معجم لسان العربابن منظور،  1
 .51ص ،4002، دار اؼبيسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عماف، األردف، 5ط ،أخالقيات العمل بالؿ خلف السكارنة، 2
 .51، صالسابق نفس اؼبرجع 3
 .54، ص5222، دار اجملدالوي للنشر، عماف، األردف، 5، طأخالقيات الوظيفة العامةعبد القادر الشيخلي،  4
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 لفرع الثاين: التعريف االصطالحي لألخالقا
عرفها اإلماـ  ، وقد1"ؾبموعة اؼببادئ والقيم اليت جيب أف يتمتع هبا الناس" 3تعرؼ األخالؽ أبهنا 

 2."فكر وروية إذلغَت حاجة  الغزارل أبهنا "ىيئة راسخة يف النفس تصدر عنها األفعاؿ بيسر وسهولة من
 ىو ما اختيار إذل تنتزع ةدار اإل يف راسخة قوة ضمنا وتعٍت والدين، واؼبروءة السجية" 3كذلك  ىيو  

 كبو على اؼبؤسسة أو الفرد على اؼبيوؿ من ميل تغلب على األخالؽ تنطوي و شر، ىو ما اختيار أو خَت
 3."ودائم مستمر

جانب "، أي أف األخالؽ، ؽبا جانباف؛ "ابألفعاؿ تًتجم نفسية حالة"3 هناومت تعريفها كذلك أب 
والسلوؾ ىو الفعل اؼبًتجم ؽبذه  ،ىي الطباع ذفإ فالسجااي، 4"نفسي ابطٍت، وجانب سلوكي ظاىري 

 الطباع.
يتعلق ابلسلوكيات السوية أو الشاذة،  بشأف ما"معتقدات شخصية يعتقدىا الفرد وىي أيضا3  

 5ما ىو صحيح أو خاطئ من السلوؾ." إذلدوافع الفرد ونواايه الشخصية يف النظر  إذلوىي إشارة 
 اػباطئ، من الصحيح السلوؾ ربدد اليت واؼبفاىيم اؼبعايَت ؾبموعة عامة ىي بصفة ذف فاألخالؽإ 

 اجملتمعات وتقاليد ىذه عادات على بناء مرفوض ىو وما اجملتمعات داخل مقبوؿ ىو ما أخرى بصيغة أو
 .فيها السائدة التشريعاتو  القوانُت وـبتلف والدين

 من اليت ميوالق يَتاؼبعا من ؾبموعة على تشتمل األخالؽ أف السابقة التعاريف خالؿ من تضحي 
فاألخالؽ هبذا ترتكز على  ،والسيئواػبطأ وبُت اعبيد  الصواب ُتب قيالتفر  من األفراد تمكني خالؽبا

 .ةئيس ىي ما ومنها دةيضبحسنة و  ىي ماواألخالؽ نوعاف، منها السلوؾ، 
 
 
 

                                                           
 .613، ص4002، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عماف، األردف، ادلبيعاتإدارة علي فالح الزغيب،  1
 .92، ص4004، مؤسسة الرسالة، 2ط ،أصول الدعوةعبد الكرًن زيداف،  2
 .221، ص4000، دار اغبامد للنشر والتوزيع، عماف، األردف، ادلفهوم احلديث إلدارة التسويقأبو سعيد الديوه جي،  3
 .62، ص4006، دار عادل الكتب للنشر، الرايض، اؼبملكة العربية السعودية، 4ط ،علم األخالق اإلسالمية مقداد ايعبن، 4
 ،42، ؾبلة العلـو اإلنسانية، العدد أثر االخالقيات الوظيفية يف تقليل فرص الفساد اإلداري يف الوظائف احلكوميةأسار فخري عبد اللطيف،  5

 .06، ص4003العراؽ، جويلية 
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 خالق يف اإلسالمالفرع الثالث: األ
ىي السلوؾ من أجل اغبياة اػبَتة وطريقة للتعامل اإلنساين، حيث يكوف  يف االسالـاألخالؽ  

 السلوؾ دبقتضاىا لو مضموف إنساين ويستهدؼ غاايت خَتة.
مفهـو  األخالؽ يف اإلسالـ بقولو3 "ديكن ربديد مفهـو االخالؽ يف  الدكتور ايعبنحدد وقد  

نظر اإلسالـ أبف األخالؽ عبارة عن علم اػبَت والشر واغبسن والقبح ولو قواعده اليت حددىا الوحي لتنظيم 
 ؛1حياة اإلنساف وربديد عالقتو بغَته على كبو حيقق الغاية من وجوده يف ىذا العادل على أكمل وجو"

 مصدرىا بُت متكامل منظور يف شامل صبع ىي اإلسالـ نظر يف األخالؽ أف التعريف من ىذا ضحويت
  وغايتها. االجتماعي ومغزاىا وطبيعتها
 ضوئها ويف النفس، يف اؼبستقرة والصفات اؼبعاين من ؾبموعهنا3 "كذلك أب  األخالؽعرفت قد و  

 .2"عنو حيجم أو عليو يقدـ مث ومن يقبح، أو اإلنساف نظر يف الفعل حيسن وميزاهنا
 تاف فبيزاتف3يصاللنظاـ األخالقي يف اإلسالـ خف أديكن القوؿ  قبناء على ما سبو  

 إذ جيب أف يتبع اإلنساف يف ىذه اغبياة منهج هللا وىذا ما جاء بو الوحي كتااب  رابنية،صية اخ :األوذل
 وسنة.

 3اؼببادئ العامة، ولإلنساف دوره يف ربديد  ف ىذا النظاـ يتضمنأالطبيعة اإلنسانية من حيث  الثانية
 مسؤولياتو اػباصة والتعرؼ على طبيعة مظاىر السلوؾ اإلنساين اؼبعربة عن القيم.

 أتثَت من ؽبا وؼبا انحية من ابلعقيدة وثيق ارتباط من ؽبا ؼبا اإلسالـ، يف ابلغة أمهية ؽبا ألخالؽوا 
 والقياس، واإلصباع والسنة القرآف مصدرىا اإلسالـ، يف ، واألخالؽأخرى انحية من السلوؾ على جوىري

 واىتم وتزكيتها، النفوس صالحإ على وحرص ؽبا، أعلى مثال وكاف ابألخالؽ، سيدان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص اعتٌت وقد
 نامن العباد وأن مطلوب ذلك أف ونّبو اإلسالـ، من ذلك أف وأوضح فيها، اعبيدة األخالؽ معاين بغرس
 .ناخالق أماـ وفمسؤولكلنا 

 

 
                                                           

 . 15ـ، ص5224، الرايض، اؼبملكة العربية السعودية، للنشر ، دار عادل الكتب5، طالرتبية األخالقية اإلسالميةاد ايعبن، مقد 1
 .92، صمرجع سبق ذكرهعبد الكرًن زيداف،  2
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 األخالق أمهيةين: الثا ادلطلب
 على مستوى أو وظيفتو ثناءأ وأ الفرد يف حياة سواء ةاألخالقي القيمو  ابؼببادئ االلتزاـف إ 

 العمل دببادئ االلتزاـ يقوي األمر ىذا أف حيث اجملتمع، شرائح ؼبختلف ابلغة أمهية ذا يعترب ؤسسات،اؼب
 .حيقق مزااي للفرد واجملتمع وللمؤسسات على حد سواء ابألخالؽوابلتارل فااللتزاـ  الصادؽ، الصحيح

 للفرد ابلنسبة األخالق أمهيةالفرع األول: 
 ؛شخصيتو ليوتشك الفرد حياة بناء يف تساعد 
 ؛وجهويو  سلوكو ويضبط العامة حياتو يف اإلنساف تصرفات حيكم الذي اؼبعيار 
 أو مرغوبة إجيابية كانت إذا وربدد ،موتصرفاهت اآلخرين وسلوؾ الفرد سلوؾ تقيم عياريةم أحكاما سبثل 

 ؛مرغوبة غَت
 ؛االكبراؼ من الفرد وقاية على تعمل 
 األفراد عند القرارات وازباذ اػبالفات حل يف رئيسيا دوراً  تلعب. 

 للمجتمع ابلنسبة األخالق أمهيةالفرع الثاين: 
 ؛الثابتة ومبادئو العليا ومثلو أىدافو وربدد ،سباسك اجملتمع ربفظ 
 ؛االجتماعية االكبرافات من اجملتمع وتقي واعبماعات، األفراد لسلوؾ كموجو تعمل 
 ؛والسنة الكتاب من اؼبستمدة األخالؽ ضوء يف العالقات وتنظم االنضباط هبا يتحقق 
 ؛السامية األىداؼ كبو إنساين نشاط كل توجو 
 ؛للمجتمع التنمية ربقيق يف ابرزا دورا تلعب 
 ت.والصراعا العنف عن وتبعدىم اجملتمع أبناء بُت اإلنسانية العالقات يف مهما دورا تؤدي  

 ؤسسةللم ابلنسبة األخالق أمهية: رع الثالثالف
 ابؼبنظور التزامها جراء عليها ربصل أف للمؤسسة ديكن اليت اؼبزااي أىم إذل اإلشارة أردان ما إذا  

  31يلي ما إذل نشَت أف ديكن فإننا األخالقي،

                                                           
األردف،  والتوزيع، عماف، للنشر وائل دار ،2، طاألعمال وأخالقيات االجتماعية ادلسؤولية صاحل مهدي ؿبسن العامري، الغاليب، ؿبسن طاىر 1

 .561 -569، ص.ص4051
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 يساىم االلتزاـ األخالقي يف تعزيز ظبعة اؼبنظمة، سواء ؿبليا أو إقليميا أو حىت دوليا، وىذا ما يعود 
 ؛دبردود إجيايب على اؼبنظمة

 يف الضيقة، الذاتية اؼبصلحة كبو نزوح ىو العمل يف األخالقيات ذباىل أف ترى اغبديثة التوجهات إف 
 أف اؼبعلـو ومن اؼبستنَتة، الذاتية اؼبصلحة إطار يف يضعها للعمل األخالقية ابألبعاد االلتزاـ أف حُت
 اجملتمع، فئات وابقي واغبكومة اؼبنافسُت قبل من تنشأ قد الالأخالقي التصرؼ على سلبية فعل ردود
 ؛البعيد اؼبدى على اؼبؤسسة بسمعة اإلضرار إذل يؤدي وىذا

 ابلتزاـ يقًتف مثل شهادة اؼبطابقة اؼبعيارية خاصة عمل وامتيازات عاؼبية شهادات على اغبصوؿ إف 
 واالعًتاؼ واالستخداـ واالستهالؾ والتوزيع اإلنتاج إطار يف األخالقية اؼبعايَت من ابلعديد اؼبؤسسة

 الشهادة فإف أخرى، وبعبارة اؼبعلومة، وصحة ودقة اؼبتبادلة والثقة الصادؽ والعمل ابػبصوصيات
 أخالقي دبضموف اعًتافا طياهتا يف ربمل واػبدمات السلع إنتاج يف الفنية ابؼبعايَت اباللتزاـ الدولية

 ؛اؼبؤسسة أظهرتو واجتماعي
 الالأخالقي التصرؼ أييت وىنا األخالقية، ابؼبعايَت لاللتزاـ ذباىلها نتيجة كثَتا اؼبؤسسة تتكلف قد 

 ىذه سبادت ما إذا خاصة األحياف، بعض يف القضائية الدعاوى من الكثَت مواجهة يف اؼبؤسسة ليضع
 االجتماعي االقتصادي التوجو عن بعيدا االقتصادي والنموذج الرشد مبدأ على االعتماد يف األخَتة

 ؛األخالقي
  على العكس من النظرة التقليدية، اليت ترى أبف ىناؾ تعارضا بُت ربقيق اؼبنظمة ألىدافها الرحبية وبُت

بُت االلتزاـ األخالقي  اؼبنظور اغبديث يؤكد وجود ارتباط إجيايبإف ف ،االلتزاـ ابؼبعايَت األخالقية
اؼبارل الذي تسعى اؼبنظمة لتحقيقو، وإف دل يكن ذلك على اؼبدى القصَت فإنو ابلتأكيد سوؼ  واؼبردود

 واضحا على اؼبدى الطويل. يكوف

 مصادر االخالق :ادلطلب الثالث
و ضار من أصحيح أو خطا وما ىو انفع  وما ىلألخالؽ منابع ـبتلفة تؤثر وبدرجة كبَتة على  

القرارات اؼبتخذة بشكل يومي؛ ومن أىم منابع االخالؽ اليت تستمد العديد منها الشعوب قيمها ومبادئها 
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األخالقية والسلوكية سرة، الضمَت اإلنساين، التشريعات، القواعد اػبلقية3 الكتب السماوية اؼبقدسة، األ
 .1السليمة، واجملتمع......اخل

 لكتب السماوية ادلقدسةاالفرع األول: 
 السنة عن فضال الواعي اإلنساف هبا يسًتشد اليت األخالقية والقيم اؼببادئ لكل األوؿ اؼبصدر عدت  

أساسها  فاألخالؽ، األخالؽ تشكيل يف األىم ىو اؼبنبع ىذا يعترب حيث ،الشريفة لسيدان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص النبوية
، وكل "الدين حسن اخللق"العقيدة اإلسالمية وىي مرتبطة ارتباطا وثيقا هبا وتعترب سندا ؽبا، لقولو ملسو هيلع هللا ىلص3 

 .2فهو عمل ابطل ابألخالؽعمل ال يتصف 

 والرتبية البيتية ةالعائل الفرع الثاين:
 ببناء اغبضارية واجملتمعات األدايف اىتمت لذلك الفرد، سلوؾ لبناء األوذل النواة ىي األسرة  

 قاؿ كما ،األوؿ اؼبنبع ىذا من سلوكو اكتساب يف اصغَت  الفرد يبدأ حيث سباسكها على وأكدت العائلة،
 3."ديسحانو أو نواينصر  أو يهودانو أبواه فطرة، على يولد مولود كل "ملسو هيلع هللا ىلص3 هللا رسوؿ

 تبٍت أف اغبالؿ والكسب اؼبشروع العمل ربًـت وال بعضا، بعضها ربًـت ال مفككة ائالتع من تتوقع فال
 .عملو ميداف يف ملتزمة أبخالقيات يتمتع صاغبا فردا

 الضمًن اإلنساينالفرع الثالث: 
ذا كاف إىو اؽببة الرابنية اليت دينحها هللا عز وجل لعباده من بٍت أدـ الصاغبُت، ف نساينالضمَت اإل 

ف السلوؾ األخالقي سينحرؼ إذا فسد الضمَت فإما أخالؽ يف أظبى معانيها، الضمَت حيا كانت األ
 ويصبح فاسدا.

 

 

                                                           
 .19، ص4002، دار اؼبيسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عماف، األردف، 5، طالتسويق الدويلقدو بديع صبيل،  1
 الدورل األوؿ حوؿ، اؼبؤسبر البعد األخالقي للمعامالت يف ادلصارف الربوية: دراسة ميدانية على الشروط ادلصرفيةؿببوب بن ضبودة و آخروف،  2

 .01، ص4055فيفري  42و46االقتصاد اإلسالمي الواقع ورىاانت اؼبستقبل، اؼبركز اعبامعي بغرداية، اعبزائر، 
 .512، ص4004، دار الشروؽ للنشر، القاىرة، مصر، 5، طفتح ادلنعم شرح صحيح مسلمموسى شاىُت الشُت،  3
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 ثقافة اجملتمع وقيمو وعاداتوالفرع الرابع: 
 إذل دهاأفر  ينتقل أف البد متناغمة عقائدية أو اجتماعية أو سياسية قيم تسوده الذي اجملتمع إف 
 وضع على ربرص فإهنا جيابيةإ القيم ىذه كانت ذاإو  وظائفهمو  فبارساهتم على ىذه القيم عكسنوت التنظيم،

 1.اجملتمع يف مكانتو أو عباىو آخر على فردا عيرات وال اؼبتعدي ويعاقب األخالقية، للمخالفات حد

 القواعد األخالقية والسلوكية السليمةالفرع اخلامس: 
 مثل أخرى دوف معينة لقيم أولوايت عطائهاإو  االجتماعية، ثقافتها نوع يف تتباين اجملتمعات إف 
 يف فيها ومرغوب مطلوبة أخالقية قيم من ىناؾ ما إذل واإلخالص العمل وحب التعاوف يف والرغبة التسامح

 .2عليها للمساومة قابلة غَت القيم ىذه فإف التباين ىذا اشتد مهما لكن دااألفر  سلوكيات

  ادلدرسة ونظام التعليم يف اجملتمعالفرع السادس: 
 فبارستها عند تؤدي اليت اإلجيابية القيم تعزيز االعتبار بعُت أيخذ التعليمي النظاـف أ اؼبفًتض من 

 حلامر  يف فبارستها ونشرالطالب  وجداف يف ترسيخها على التعليمي النظاـ ويعمل أخالقية، سلوكيات إذل
 3.العملية للحياة توجهو عند لو واقية لتكوف الفرد بناء

 القوانٌن والتشريعات الفرع السابع: 
اليت تقـو الدولة بسنها خالؽ كافة اللوائح والقوانُت والتشريعات تعًت مصدرا من مصادر األ 

 وتشريعها من اجل احملافظة على النظاـ العاـ ووضع حد للسلوكيات اػبارجة عنو.

 والصحافة ماإلعال الفرع الثامن:
ىي أدوات واسعة و نكوف،  تبث قيما وأفكارا تصلنا حيثما فهي، اتالصحافة دبرآة اجملتمعسمي ت  

مكاـر األخالؽ، فإهنا ستصبح ذات  إذلفإذا دل تكن ىذه الصحافة صادقة وداعية  االنتشار وكبَتة التأثَت،
 اجملتمع. أتثَت سليب على

                                                           
 كأداة وطٍت حوؿ حوكمة الشركات ، ملتقىالنامية الدول يف اإلداري الفساد ظاىرة من للحد كأداة العمل أخالقيات قوراري، مرًن إدياف صويف، 1

 .54، ص4054ماي  09و03اعبزائر،  بسكرة، خيضر، دمحم اؼبارل، جامعة اإلداري الفساد من للحد
الرايض، اؼبملكة  النشر، أثناء الوطنية فهد اؼبلك مكتبة رسة، فه5، طاإلدارة من ادلنظور اإلسالمي واإلداري أخالقيات اعبريسي، خالد بن عبد الرضبن 2

 .14ص ،4054السعودية،  العربية
 .541، ص4051 األردف، عماف، والتوزيع، للنشر الراية ، دار5، طوالتجارية اإلدارية األعمال أخالقيات العمايرة، أكـر رشا 3
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وىي  إنساين، بسلوؾ عنها معرب نسبية حالة إال ىي ما األخالؽ أف نقوؿ أف فبا سبق ديكننا  
هبا  يؤمن اليت األخالقية اؼبفاىيم إذل أساساذلك   رجعيو  آلخر، موقف ومن آخر إذل فرد بُت ما زبتلف

 نتائج إال ىي ما اؼبفاىيم وىذه اؼبطلوبة، اغبالة مع والتعامل للتصرؼ ودليل مرشد دبثابة تكوف واليت الفرد
 :ذلك يوضح أف التارل للشكل ديكن و ؛األفراد على البيئي للتأثَت

 : العوامل ادلؤثرة يف سلوك الفرد(1-1)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 .561، ص4005، دار وائل للنشر، عماف، األردف، التسويق وادلسؤولية االجتماعيةاثمر ايسر البكري، ادلصدر: 

 سواء ،األفراد وتصرفات لسلوؾ مصدرا تعترب اؼبنابع ىذه كلالشكل أبف   ىذا من خالؿ ظهري 
 أتخذ واألفعاؿ التصرفات منالعديد  جعل اؼبصادر يف ختالؼالاذا ىإجيايب،  أو سليب بشكل ذلك كاف

 ؾبتمع معُت وغَت األخالقي يف ؾبتمع أخر. يف األخالقي الطابع

  

السلوك 
 الفردي

 التعلم

الثقافة 
 الدينية

نفسية 
 الشخص

القيم 
 العائلية

الثقافة 
 العامة

سياسة 
 التوظيف

 القوانين

مجال 
 العمل

الخبرة 
 الشخصية

معايير 
 الجماعة
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 ادلبحث الثاين: أخالقيات االعمال
 ؾباؿ يف والباحثُت الدارسُت اىتماـ ؿاؾب يف اؼبهمة اؼبواضيع من األعماؿ أخالقيات أصبحت 

 األعماؿ منظمات لو تتعرض الذي والنقد األخالقية الفضائح حجم إذل ابلنظر وذلك االقتصادية، العلـو
 الشفافية عن البعد كل بعيدة تعترب واليت تعتمدىا اليت األخالقية للمعايَت نظرا وذلك عامة، بصفة

السلوؾ الصحيح والسلوؾ عن ؾبموعة من القواعد واؼببادئ اليت ربدد  تعرباألخالؽ  فأدبا و  واألخالؽ،
ي، واؼبتعلقة لسلوؾ اإلدار رتبطة ابموعة من اؼبعايَت واؼببادئ اؼبفإف أخالقيات األعماؿ ما ىي إال ؾب اػباطئ،

 .ا أيضادبا ىو صحيح أو خط

 عمالادلطلب األول: مفهوم أخالقيات األ
 ركزوا قد اإلدارة كتاب غالبية أف إال األعماؿ ألخالقيات ؿبدد تعريفال يوجد يف اغبقيقة أنو  

 غاية يف وؿبدد واضح تعريف وضع فأحيث ؛ ةاإلدار  هبا تحلىت أف جيب اليت األخالقية اعبوانب على
 أخالقيات أصبحت وقد ـبتلفة، بيئات يف األفراد سلوؾ ربكم ومعايَت مبادئ على يرتكز ألنو الصعوبة
 هامن يتطلب الذي األمر ،أىدافها ربقيق على اؼبؤسسة تساعد اليت األساسية ركائزال من اليـو األعماؿ

 وقد ،اؼبيثاؽ ىذا خيالف ؼبن رادعة عقوابت وضع مع ،العاملُت لكل األعماؿ ألخالقيات ميثاؽ وضع
 ُتثالباح من العديد قدـ وقد الكتبو  األدبيات يف كبَتة أمهية األعماؿ أخالقيات مفهـو احتل

 :منها كرذ ن األعماؿ أخالقيات مصطلح حوؿ عديدة تعريفات االقتصاديُتو 
أبهنا3 "عبارة عن ؾبموعة من القواعد واؼببادئ اليت هتيمن على السلوؾ عماؿ خالقيات األأ عرؼت 

 1و خاطئ، وىي سبثل خطوطا توجيهية للمديرين يف صنع القرار."أاإلداري واؼبتعلقة دبا ىو صحيح 
 األخالقيات أشكاؿ من شكل ىي األعماؿ أخالقيات" 3ما يليك الباحثُتحد أويعرفها  
 األعماؿ بيئة يف تنشأ اليت واألدبية والبيئية األخالقية واؼبشكالت األخالقية للمبادئ تنطوي اليت التطبيقية
 التطبيقية واألخالؽ عاـ، بشكل األعماؿ ومنظمات دااألفر  بسلوؾ الصلة ذات على ينطبق األمر التجارية،

 2."إخل...والتسويق احملاسبة مثل األعماؿ وأخالقيات القانونية مثل اجملاالت من العديد مع

                                                           
 .51-59ص.ص ، 2006 والتوزيع، عماف، األردف، للنشر ، الوارؽاألعمال شركات يف األعمال مسؤولية و اإلدارة ، أخالقياتقبم عبود قبم 1
 .541، صذكره مرجع سبق ،العمايرة أكـر رشا 2
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 خالؽبا من يتم اليت للعمليات منهجي وربليل سةادر  إال ىي ماهنا3 "أعلى  أيضا وقد مت تعريفها 
 للفرد وجيد صحيح ىو ما االعتبار يف آخذ أخالقيا اخيار  راالقر  ىذا يصبح حبيث اإلداري، راالقر  تطوير

 1."واؼبنظمات واجملتمع
ال حالة نسبية معرب إخالقيات ماىي ف األأليها ىي إكما أف اؼبسألة الرئيسية اليت جيب اإلشارة  

خالقيات اليت مفاىيم األ إذل؛ وذلك راجع آلخرومن موقف  آلخرنساين، وزبتلف من فرد إعنها بسلوؾ 
ال نتائج إيؤمن هبا الفرد واليت تكوف دبثابة مرشد ودليل للتعامل مع اغبالة اؼبطلوبة، ىذه اؼبفاىيم ماىي 

 والشكل اؼبوارل يوضح ذلك3 ،2لتأثَت العوامل البيئية على الفرد

 : منوذج االخالقيات(2-1)الشكل رقم

 
 .562، ص4005، دار وائل للنشر، عماف، األردف، االجتماعيةالتسويق وادلسؤولية اثمر ايسر البكري، ادلصدر: 

لق معتقدات خ إذلو اؼبصادر اؼبصححة للسلوؾ األخالقي تقود أ التأثَتاتيبُت الشكل أعاله اف  
 وما ىوصحيح  وما ى ساسهاألدى الفرد أو اؼبؤسسة اليت تكوف فيما بعد قواعدا للسلوؾ، يتحدد على 

و تنظيمي من أعنو بسلوؾ شخصي  يتم التعبَتقرار  إذلو اؼبؤسسة أغَت صحيح؛ وابلتارل يتوصل الفرد 
 خالقيات.أ، واتباع سلوؾ ذو جل معاعبة اؼبواقفأ

حث عليها الدين اإلسالمي اغبنيف، كما يسهم  اليت من اؼبفاىيم يُعد مفهـو أخالقيات األعماؿو  
التاريخ والتقاليد واألعراؼ والثقافة القومية والوطنية والتكوين القبلي والعائلي وظهور اعبماعات اؼبرجعية، 

                                                           
 .561، صذكره ، مرجع سبقالغاليب، صاحل مهدي حسن العامريطاىر ؿبسن  1
 .569، ص4005 ، دار وائل للنشر، عماف، األردف،التسويق وادلسؤولية االجتماعيةالبكري،  اثمر ايسر 2

التأثَتات اغباظبة ؼبا ىو 
 صحيح أو غَت صحيح

 
 
 

 تقود إذل
 
 

العالقة 
األخالقية 

 األوذل
 

معتقداتنا حوؿ ماىو 
 صحيح أو غَت صحيح

 
 

 القرار
 
 

العالقة 
األخالقية 

 الثانية

 اغباالت اليت كبن هبا
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والقادة واألحزاب السياسية ووسائل اإلعالـ وتطورىا واػبربة العلمية والعملية للمجتمع، يف تشكيل 
 .1أي ؾبتمع من اجملتمعات أخالقيات األعماؿ يف

ف نقوؿ أف "أخالقيات األعماؿ ىي عبارة عن ؾبمل القيم والقواعد أمن خالؿ ما سبق ديكننا  
جل ربقيق النجاح ضمن اؼبعايَت أواؼببادئ اليت تضبط السلوؾ اإلداري قصد إتباع اؼببادئ األخالقية من 

 السلوؾ القانوين واألخالقي من جهة أخرى."األخالقية، وابلتارل ربقيق الربح من جهة واحًتاـ 
 :قبد اؼبنظمة يف األعماؿ ابألخالقيات االىتماـ وزايدة ظهور على ساعدت اليت األسباب ومن بُت

 ؛اؼبستهلك ضباية حركات ظهور 
 ؛البيئة ضباية حركات ظهور 
 والثقايف التعليمي اؼبستوى ارتفاع. 

 دراستهاوأسباب  األعمال أخالقيات أمهية: ثاينادلطلب ال
 حىت للفرد الذاتية الرقابة دبثابة تعد أهناحيث  اؼبؤسسة، يف قضاايال أىم من أخالقيات األعماؿ 
 ، وفيما يلي سنتطرؽ ألمهيتها وأسباب دراستها.العمل أثناء سلوكو يف واػبطأ الصواب بُت دييز أف يستطيع

 األعمال أخالقيات أمهيةالفرع األول: 
 يف السائدة والقيم العمل أخالؽ بُت اكبَت  ارتباطا ىناؾ أف من تنبع العمل أخالؽ دراسة إف 
 كثَت سقوط أف نعلم كما ابألمة، للنهوض وسيلة تعد كما الطبيعية اغباجات ربقيق يف تساعد اجملتمع،

 2.أخالقها اهنيار بسبب كاف األمم من
 من عليها التأكيد يتم إذ الوظيفة، لشغل اؼبؤسسة يف اؼبهمة األمور من العمل يف األخالؽ تعد 

 يف واػبطأ الصواب بُت دييز أف يستطيع حىت للفرد الذاتية الرقابة دبثابة تعد ألهنا ات، وذلكدار اإل قبل
 أف أساس على اؼبؤسسة يف للعمل العالية األخالؽ ذوي دااألفر  استقطاب يتم وؽبذا العمل، أثناء سلوكو
 .ؽبا األخالقيات جيلبوف الذين ىم دااألفر  ىؤالء

                                                           
 .562، صذكره ، مرجع سبقالغاليب، صاحل مهدي حسن العامريطاىر ؿبسن  1
 اعبامعة ؾبلة ،الفساد ومكافحة حوكمة ادلؤسسات بٌن فاعل كرابط األخالقي السلوك وقواعد مبادئ منصور، بن هللا عبد الرزي، مػحمد صبيل دايال 2

 .422-421، ص.ص4054 يونيو ، فلسطُت،40 ، اجمللد04 العددواإلدارية،  االقتصادية للدراسات اإلسالمية
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على  ابلغة أمهية يعترب ذا العمل يف أو الفرد مستوى على سواء للعمل األخالقية ابؼببادئ ـاااللتز  إف 
 ترى أف عن اؼبنظمة ويبعد والصادؽ، الصحيح العمل دببادئ ـاااللتز  يقوي األمر ىذا أف حيث اجملتمع،

 على فوائد ؽبا ربقق اليت اؼبالية تااالعتبار  يف تتجسد ؿبددة معايَت غَت يستوعب ال ضيق دبنظور مصاغبها
 1.الطويل اؼبدى يف سليب أثر ذات ابلتأكيد ولكنها القصَت، اؼبدى

 ابؼبسؤولية والقياـ اؼبعلومات تقدًن عند شفافية خلق يف تساىم العمل يف األخالؽ أف كما 
 ابألخالؽ ـاااللتز  خالؿ من السلوكي ـاااللتز  ضماف وكذا واجملتمع البيئة على واغبفاظ االجتماعية

 .2ةاغبميد
ف يسهم يف ربقيق العديد من النقاط نذكر أعماؿ ديكن ف االلتزاـ أبخالقيات األإف قكل ما سب  إذلإضافة 

 3يمنها ما يل
 و خارجها، أحًتاـ لكافة األطراؼ سواء داخل اؼبؤسسة تسهيل عملية صنع القرارات، وربقيق اإل

 ربسُت العالقات داخل اؼبؤسسة؛ إذلإضافة 
  توليد الشعور ابلثقة والفخر ابالنتماء للمؤسسة لدى موظفيها، وربسُت الرضا الوظيفي والوالء للوظيفة

 واؼبؤسسة؛
 تعزيز ظبعة اؼبنظمة وىذا لو مردود إجيايب عليها، حيث يزيد ثقة العاملُت، ودينحها والء العمالء؛ 
 ذ يتمسك اعبميع ابلقانوف الذي يعترب إف اػبالفات والنزاعات تقل، تقليل تعرض اؼبؤسسة للخطر، أل

 ضابطا أخالقيا؛
 فراد؛زايدة ثقة الفرد بنفسو وثقتو ابؼبؤسسة، واجملتمع، وابلتارل يقل التوتر بُت األ 
 .ربقيق ميزة تنافسية للمؤسسة على منافسيها، من خالؿ السمعة اغبسنة 

 

 

 

                                                           
 .56، صمرجع سبق ذكرهعبد القادر الشيخلي،  1
 العلمي الدورل اؼبلتقى ،يف التقليل من آاثر األزمة ادلالية العادلية البعد السلوكي واألخالقي حلوكمة الشركات ودورىا ضبو، ؿبػمد بريشي، القادر عبد 2

 .01، ص4003أكتوبر  45-40العاؼبية، جامعة فرحات عباس، اعبزائر،  واغبوكمة والدولية واالقتصادية اؼبالية األزمة :حوؿ
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 يات األعمالأخالق أسباب دراسة: ثاينالفرع ال
عماؿ، ويرجع ذلك للعديد من األسباب خالقيات األأكثر يف اآلونة األخَتة اغبديث عن موضوع  

 نذكر منها3
 عماؿ غَت اؼبرغوب فيها واليت تتعارض مع أىداؼ وسياسات األ والذي يعترب من يالكسب الشخص

 فيصبح االفراد يسعوف لتحقيق مكسب شخصي وأبية وسيلة؛  ،اؼبؤسسة
 نا وقت يف فاؼبنافسة سالح، بدوف نعرفها حرب أكرب حبق ىي اليـو اؼبنافسة فأ حيث الشديدة اؼبنافسة

دوف االلتزاـ ابألخالؽ  اؼبنافسة أف ىذا كل من واألىم واؼبعايَت، والقيم الثقافة ؾباؿ يفحرب  ىذا ىي
 ؛األعماؿ ىي األعماؿ أف وىي واحدة، قاعدة ظل يف القواعد كل تتجاوز بطريقة تتم أف ديكن

 أف ربقق  بطريقة ديكن عرب اغبدودا هتالذي أاتح للشركات أف تنقل منتجا تزايد االذباه كبو العوؼبة
اليت سبارس  تمعاتاألخالقية كبو البيئة واجملهتا ولياؤ مصاحل شركات األعماؿ العاؼبية على حساب مس

 ؛نشاطها فيها
 الفساد اإلداري يف القطاع اغبكومي أصبح ظاىرة معقدة  فأ، حيث الفساد اؼبارل واإلداري وتطورمها

 ؛وواسعة ومتنوعة، وخاصة أنو أييت أبشكاؿ جديدة
  اؼبزيد من التخصص  إذلتزايد األنشطة واألعماؿ القائمة على اؼبعرفة أدى ويؤدي و اؼبمارسات اؼبهنية

اؼبهنيُت احملًتفُت، ومع ىذا التطور ظهرت فبارسات مهنية كثَتة ومتنوعة  إذلاؼبهٍت االحًتايف، واغباجة 
 ؛ىذه اؼبمارسات اػباطئة ؼبواجهةأخالقيات اؼبهنة  إذلنفع، فبا أوجد اغباجة ت والتضر 

  تعارض الثقافات خاصة لدى اؼبؤسسات اليت ؽبا فروع يف ؾبتمعات ـبتلفة وما ينتج عنو من
 خالفات. 
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 اإلسالم يفعمال الثالث: أخالقيات األادلطلب 
فهي جوىر اإلسالـ وروحو السارية يف صبيع جوانبو،  ،الألخالؽ يف اإلسالـ مكانة عظيمة جد 

ا،  اإلسالـ ابألخالؽ عمومٍتكما عو ، باده اؼبسلمُتشرعها هللا لع اليتة الشرعيىي أحد أقساـ األحكاـ و 
 .اعٍِت أيضا أبخالؽ العمل خصوصفقد 

اإلسالـ  اليت حث م الفاضلةل والقيثؾبموعة اؼببادئ واؼبعماؿ يف اإلسالـ يراد هبا خالقيات األأو  
 .ؿاعمزاـ هبا يف أداء االوااللت التحليعلى 

 تو يف اإلسالمأمهية العمل ومكانالفرع األول: 
وتكرًن وإجالؿ، اـ حيث ينظر اإلسالـ إليو نظرة احًت  ،يعةكبَتة ومنزلة رف  للعمل يف اإلسالـ مكانة 

 :ولذلك مظاىر كثَتة يف دين هللا، أبرزىا ما يلي
  تَ ُغوَن ِمْن َفْضِل اَّللِه  3ذلاتعالعمل ابعبهاد يف قولو  ربطاإلسالـ ﴿َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن يف اأْلَْرِض يَ ب ْ

﴾  .1َوآَخُروَن يُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِل اَّللِه
 3 لو  عملو، فقالوا إذلع أف بعض الصحابة رأوا شااب قواي يسر العمل جهادا، فقد ُرِوي سالـ يعترب اإل

ال تقولوا ىذا؛ فإنهو إْن كان خَرج يسعى على " بقولو3 ملسو هيلع هللا ىلص عليهم النيب كاف ىذا يف سبيل هللا، فرد
، ولده ِصغارًا فهو يف سبيل هللا، وإْن كان خرج يسعى على أبَوْين شيَخٌْن كبًنَْين فهو يف سبيل هللا

وإْن كان خرج يسعى على نفسو يعفُّها فهو يف سبيل هللا، وإْن كان خرج رايًء ومفاخرة فهو يف 
  2."سبيل الشيطان

 صلى  وؿ النيبيق ، حيثرات اػبطااي والذنوباإلرىاؽ واإلجهاد من العمل من مكف لاإلسالـ جع
 3."َمن أمسى كاالًّ من عمل يده أمسى مغفورًا لو" م3هللا عليو وسل

 إذلهللا وتبليغ رسالتو  إذلغاؽبم ابلدعوة جعل العمل سنة أنبيائو ورسلو ابلرغم من انش ذلاأف هللا تع 
كراي،  ز  إبراىيم بزازا، ونوح قبارا وكذا سيدان ـ يف الزراعة، وكافآد سيدان لمع حيث، أفبهم وأقوامهم

                                                           
 .40سورة اؼبزمل، اآلية  1
 .605، ص4، ج5211، اؼبكتب اإلسالمي، بَتوت، لبناف، 6، طصحيح اجلامع الصغًن وزايدتو )الفتح الكبًن(انصر الدين األلباين،  2
 .661، ص9، ج5223، دار اغبديث،  القاىرة، مصر، 5، طادلعجم األوسط بتحقيق: أدين شعبان وسيد إمساعيلاغبافظ الطرباين،  3
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 ألغناـ؛ل اعياكاف ر   فقد نا دمحم  ملسو هيلع هللا ىلص نبي ماأو ، اكما كاف لقماف خياطا وكذا إدريس، وكاف موسى راعي
 .عنها ذلارضي هللا تع دباؿ خدجية لإلذبارالشاـ  إذلخيرج كما كاف 

ُىَو الهِذي َجَعَل  ﴿ 3اذلتع وقولب ،لعمل والسعي يف طَلب الرزؽلذلك كلِّو حثَّ اإلسالـ على ا 
فَِإَذا ُقِضَيِت  ﴿ 3أيًضا وقولب، و 1﴾ َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن ِرْزِقِو َوِإلَْيِو النُُّشورُ َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل َفاْمُشوا يف 

هدوا يف د فقو صحابة رسوؿ هللا ذلك، فاجتوق، 2﴾ الصهاَلُة فَانْ َتِشُروا يف اأْلَْرِض َوابْ تَ ُغوا ِمْن َفْضِل اَّللهِ 
 .العمل لكسب الرزؽ

 يف اإلسالمأخالق العمل الفرع الثاين: 
عمل، الرص عليها يف أداء اغبهبا و  االلتزاـة اليت ينبغي قد جاء اإلسالـ بكثَت من القيم اػبلقيل 

ىذه القيم صفات أخالقية ومبادئ  فأعلى اعتبار ، اغبرفة أو اؼبهنةلوظيفة أو النظر عن نوع ا بغض
 :م ما يليمن أبرز ىذه القي ولعلارسو، ا كاف موقعو من العمل الذي ديمسلم مهم إسالمية واجبة على كل

ىم اخالقيات العمل يف اإلسالـ، أالصدؽ من فف يتصف ابلكذب، أذ ال ديكن للمسلم إ الصدق:أوال: 
عماؿ اليت تساعد على بناء الثقة اؼبتبادلة بُت األطراؼ اؼبتعاملُت، ويساعد على كسب رضا ىو من األو 

 العمالء.
أحد األىداؼ اليت سعى اإلسالـ لتحقيقها، نظرا ؼبا فيها من صالح تعد االستقامة  :ستقامةاالاثنيا: 

 .، فهي تعترب دبثابة ضابط لسلوؾ الفرد، كما تعترب نوعا من أنواع الرقابة الذاتيةللفرد واجملتمع
فراد، ويقوي العمل التصرؼ حبكمة فبا يعزز الثقة اؼبتبادلة بُت األ إذلخلق االحًتاـ يؤدي  :حرتاماالاثلثا: 

 ضمن فريق، واالحًتاـ ديس عدة ؾباالت كالتفاوض واالتصاالت والعالقات وغَتىا من نشاطات اؼبنظمة.
فرد، وىي تعرب عن مدى امتثاؿ الفرد ف هبا الصجيب أف يت األخالؽ اليت وىي من أىم األمانة:رابعا: 

لصالح األحواؿ وربقيق ق الكرًن من أقوى أسباب النجاح، وأدـو ىذا اػبلللنزاىة يف أداء اعمالو، و 
 .الطموحات

من أىم مبادئ اإلسالـ اؼبسؤولية، وعلى العاملُت ربمل مسؤولياهتم اؼبلقاة على  ادلسؤولية:خامسا: 
 كمل وجو، وفق سلوؾ وقواعد عمل اؼبنظمة.أعاتقهم، والقياـ دبهامهم احملددة على 

                                                           
1
 .51سورة اؼبلك، اآلية  
 .50سورة اعبمعة، اآلية  2
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اؿ للقوانُت والتنظيمات الوطنية اليت يتم وىي مسألة ال بد من ربقيقها عن طريق االمتث ادلواطنة:سادسا: 
عماؿ، واؼبواطنة تتحقق من خالؿ ربمل كل فرد ؼبسؤولياتو، واتباع عادات وتقاليد على ضوئها فبارسة األ

 اجملتمع اإلسالمي.
من القيم اػبلقية اؼبهمة يف ؾباؿ العمل واإلنتاج إحساف العمل وإتقانو، ذلك أف اإلسالـ  االتقان:سابعا: 

على إتقاف العمل وزايدة اإلنتاج، ويعد ذلك أمانة ومسؤولية، فليس اؼبطلوب يف اإلسالـ ؾبرد القياـ  رصحي
ة هللا ومرضاتو لنيل ؿبب سببفذلك  ،دبهارة وإحكاـ من اإلحساف واإلجادة فيو وأدائو ابلعمل، بل ال بد

 1."عماًل أْن يُتِقنوإنه هللا حيبُّ إذا عِمل أحدُكم "قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص3 ل
و، وتطويره، ل إليو من عمل، وحسن رعايتو لعملومن إتقاف العمل شعور العامل ابؼبسؤولية ذباه ما يوك

 .ب إبتقاف العمل وإجادتو وإحسانو سواء كاف لو أو لغَته، فهو مطالواإلسراع يف إقبازه

  

                                                           
والتوزيع، الرايض، اؼبملكة العربية ، مكتبة اؼبعارؼ للنشر 5،  طسلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدىاانصر الدين األلباين،  1

 .503، ص6، ج1995  السعودية،
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 ادلمارسة التسويقية كمدخل ألخلقة ادلبحث الثالث: ادلسؤولية االجتماعية
 ىذه تؤدي األحياف معظم ويف األعماؿ، وأخالقيات االجتماعية اؼبسؤولية بُت قوية عالقة ىناؾ 

 ابغبديث مباشر بشكل يرتبط حدمهاأ عن اغبديث أف حيث اؼبفهومُت، بُت والربط التداخل إذل العالقة
 شائعا مفهوما اآلف أصبح حىت ،واضحا تطورا تطور قد للمؤسسة االجتماعية اؼبسؤولية مفهـوو  ،خراآل عن

 حلقة عن عبارة ىي االجتماعية اؼبسؤوليةف اؼبنظمات، ـبتلف وأنشطة قرارات على كبَت أتثَت ولواوال ومتد
 .تمعجملوا اؼبنظمة بُت واؼبتبادلة اؼبتتالية التأثَتات من

  ادلطلب األول: مفاىيم حول ادلسؤولية االجتماعية
 العشرين، القرف من األوؿ النصف يف كبَت بشكل معروفا االجتماعية اؼبسؤولية مفهـو يكن دل 

 دوافع ظهرت اؼبستمر النقد بسبب ولكن الوسائل، بكافة يراداهتاإ تعظيم رباوؿ اؼبؤسسات كانت حيث
 االستجابة دبدى رتبطت االجتماعية اؼبسؤولية؛ ففيها تعمل اليت البيئة ذباه ادور  ىذه اؼبؤسسات تتبٌت كيل

 على عالقات إقامة على ؤسساتاؼب قدرة مدى تعٍت معانيها أبسط يف ىي واليت للمؤسسات، االجتماعية
 .الذي تنشط فيو معجملتابُت و ها بين ؼبنافعوا  احلاؼبص تبادؿ أساس

 الفرع األول: تعريف ادلسؤولية االجتماعية
 دوف اختيارايً  تنفيذىاب اؼبنظمة تقـو اليت األنشطة تلك"3 اهنأب للمنظمة االجتماعية اؼبسؤولية تعرؼ 

 1" .تمعجملا ذباه اؼبنظمة زاـتابل تعٌت واليت قانوين إلزاـ
 الشركات تطوع يف تساىم اليت احملاوالت صبيع" 3أهنا على (ICC) العاؼبية التجارة غرفة عرفهاوت 

 2."واجتماعية أخالقية تااعتبار  بسبب تنمية لتحقيق
 االلتزاـ" 3هناأب االجتماعية اؼبسؤولية (WBCSD) اؼبستدامة للتنمية العاؼبي األعماؿ ؾبلس عرؼيو  

 على والعمل االقتصادية التنمية ربقيق يف واؼبسامهة أخالقيا ابلتصرؼ األعماؿ منظمات قبل من اؼبستمر
 3 ."لكك واجملتمع احمللي واجملتمع وعائالهتم، العاملة للقوى اؼبعيشية الظروؼ نوعية ربسُت

                                                           
مشس، مصر،  عُت جامعة والتجارة، لالقتصاد العلمية اجمللة ،ادلنشورة ادلالية القوائم يف االجتماعية ادلعلومات عن اإلفصاح اغبميد، عبد ؿبمود ؿبػمد 1

 .425ص ،5212
 .10، ص4051 عماف، األردف، التوزيع، و للنشر أؾبد دار ،التدوير واعادة األخضر التسويق ،البكري ايسر اثمر 2

3
 Ivan Rodic, RSE-le développement d’un cadre européen, mémoire de fin d’études, institut européen 

de l’université de Genève, 2007, P13. 
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 ددرب اليت واألخالقية القانونية االلتزامات من ؾبموعة3 "هناأب Floriane Bouyoud عرفهايو  
 االقتصادي، ومنوىا استمراريتها ضماف مع اؼبعنيُت اؼبصاحل أصحاب ذباه بيئتها يف ما منظمة ةاسًتاتيجي

 ابألداءات اإلضرار دوف والبيئية االجتماعية االقتصادية، األداءات بُت اغباضر يف اؼبوافقة أجل من وىذا
 1 ."اؼبستقبلية
 بُت اؼبنظمة فيو تدمج مفهـو" 3أهنا على االجتماعية اؼبسؤولية (EC) األوروبية اؼبفوضية تعرؼو  

 2ي."طوع أساس على اؼبصلحة أصحاب مع تعاملها ويف التجارية عملياهتا يف والبيئية اجملتمعية االىتمامات
 اؼبنظمات دبوجبو تضع مفهـو ىو االجتماعية اؼبسؤولية مفهـو أف تشَت التعاريف بعض وىناؾ 

 يف أثرىا ربسُت قصد أبعماؽبا اػباصة واألنشطة السياسات يف والبيئة واؼبستهلك االجتماعية اؼبقتضيات
 3.اجملتمع

 :التارل اعبدوؿبعضها يف  ربزن االقتصاديُت،قبل  من االجتماعية لمسؤوليةل عديدة تعريفاتوقد وضعت 
 : تعريف ادلسؤولية االجتماعية للمنظمات(1-1جدول رقم)

 التعريف ادلصدر

Murray & Montanari, 1986.. 
 اؼبنظمة صبهور إذل كمنتوج يقدـ االجتماعية اؼبسؤولية تعد

 .واػبارجي الداخلي
Goolsby & Hunt 1992. بو تعمل الذي واجملتمع اؼبنظمة بُت اجتماعي عقد. 

Schermerhorn, 2001. 
 أصحاب وزبدـ مصاغبها زبدـ بطرؽ للعمل اؼبنظمة ـاالتز 

 .عاـ بشكل بسلوكها اؼبتأثرين اؼبصاحل
O’brien & Robinson, 2002. الصحيحة ابألشياء القياـ. 

Fulop & others, 2000. االقتصادايت تطوير يف تسهم وفاعلة عادلة إدارة تعٍت. 
رضا  على وانعكاساهتا للمنظمات االجتماعية للمسؤولية التسويقية األبعاد اغبمدي، مػحػمد حسُت فؤاد :ادلصدر

 .20ص ، 2003بغداد، اؼبستنصرية، اعبامعة دكتوراه، أطروحة ،ادلستهلك

                                                           
1
 Floriane Bouyoud, Le management stratégique de la responsabilité sociale des entreprises, thèse de 

doctorat en management, le CNAM, Paris, 2010, P57. 
 يف واالقتصادية الفرص اإلدارية :الثاين الدورل اؼبؤسبر ،التنافسية ادليزة حتقيق يف االجتماعية وادلسؤولية األعمال أخالقيات أثر الطراونة، هللا عبد خالد 2

 .52، ص4056افريل  41األردف،  مؤتو، جامعة التنظيمية، العمل بيئة
 ،4051 األردف، عماف، والتوزيع، للنشر وائل دار ،5، طالصحية ادلنظمات يف اإلدارة مبادئ الدين، خَت أضبد موسى سنجق، مػحمد غالب 3

 .420ص
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 حوؿ اتفاؽ وجود لعدـ اونظر  االجتماعية للمسؤولية متعددة تعاريف من قكل ما سب  خالؿ من 
مارسات واؼب القرارات من ؾبموعةهنا3 "أعلى  االجتماعية لمسؤوليةل مفهـو استخالص ديكنموحد  معٌت
 اجزء نهايةال يف ثلسب واليت ،مع احمليطُت هبا ضمن اإلطار األخالقي وبشكل تطوعي ةاؼبنظم تلتـز هبا اليت
 ".هتاااسًتاتيجي من كجزء ربقيقهاجل أمن  لتعم واليت ،اؽب االقتصادية اؼبنافع من

 1 3يلي فيما االجتماعية اؼبسؤوليةساسيات أو  مبادئ تلخيص ديكننا سبق ما خالؿ ومن 
 االىتماـ ب عليهاجي حيث أكرب، اىتمامات فيها نشطت اليت اجملتمعات أف تورل اؼبؤسسات على جيب 

 اخل،...التضخم التلوث، السكاين، اؼبعدؿ زايدات اؼبواد، نقص حيث من ومشاكلو اجملتمع بقضااي
 يف دورىا ويؤكد للمؤسسات، االجتماعية اؼبسؤولية يربز للتسويق االجتماعي اؼبفهـو فإف وىكذا
 ؛البعيد اؼبدى على اجملتمع رفاىية ربقيق

 بقاء يعترب حيث اؼبؤسسة، بو تقـو تسويقي جهد ألي األساسي احملور ابعتباره ابؼبستهلك االىتماـ 
 ؛للمستهلك اؼبختلفة االستهالكية والرغبات اغباجات إشباع على بقدرهتا منوطا اؼبؤسسة

 القرارات الزباذ والالزمة ونوعا، كما اؼبناسبة ابؼبعلومات تزوده أف اؼبؤسسة على اؼبستهلك حق من إف 
 ؛تضليل أو خداع دوف ورغباتو غباجاتو اؼبناسب اإلشباع ربقق اليت

 ونظافتها البيئة بسالمة وال اؼبستهلك بصحة ال تضر ال حيث وبيئية، صحية منتجات تقدًن. 
 والشكل اؼبوارل يلخص اىم النقاط اليت مت ذكرىا3
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 : ادلعايًن األساسية للمسؤولية االجتماعية للتسويق(3-1)الشكل رقم

 .460ص ،4003األردف،  اليازوري، عماف، دار ،معاصرة ومفاىيم أسس :التسويق البكري، اثمرادلصدر: 

  االجتماعية ادلسؤولية مفهوم بروز إىل أدت اليت التحدايتالفرع الثاين: 
 1 3جياز البعض منها فيما يليإؼبسؤولية االجتماعية لعدة ظروؼ وديكن امفهـو  ظهر وتوسعلقد  

واليت نذكر منها نشاط الشركات  بعاتتثمن ذباىل ب ىأو ما يسم والفضائح األخالقية: ثالكوار  أوال:
لشركات ايف فضائح الرشوة  على ذلك زدوالتلوث البيئي....،  ظاىرة االحتباس اغبراري3 على سبيل اؼبثاؿ

 العاؼبية واؼبخالفات يف حق اإلنسانية.
 يفتصنف  اإلنسانية اغباجات تكان  فيما مضى :وتغًن ىدف ادلؤسسة اجملتمع حاجات تطوراثنيا: 

 قدف وعلى خالؼ ذلك اآلف أما للحاجات، "ماسلو" ىـر يسمى ىرمي شكل تكوف على ؾبموعات
 إشباع إذل ىتماـاالطور يت أف اؼبنطقي فمن لذا اؼبادي إلشباعمن ا مناسب دبستوى ظىحي اجملتمع أصبح

 ربوؿ وابلتارل للمجتمع اعبديدة للمطالب تستجيب أف للمنظمات البد وعليو االجتماعية، اجاتاغب
 االجتماعية. اغباجات إلشباع السعي إذل ىدفها

من  يتكوف شامال ديكن اعتباره نظاما كليا أبكملووفقا ؽبذا اؼبفهـو فإف اجملتمع  تطور مفهوم النظم: لثا:اث
 على النظم ثرؤ تالنظم الفرعية  كاؼبؤسسات االجتماعية والثقافية والتعليمية، أصبحتزئية  النظم اعب ؾبموع

نظمات ؼبفهـو اؼباستجابة  مستوى أداء النظاـ الكلي يعرب عن مدى وىذا ما جعل ،األخرى وتتأثر هبا
 .سؤولية االجتماعيةاؼب

                                                           
 .بتصرؼ ،21، صمرجع سبق ذكره ،سن العامريؿبصاحل مهدي  الغاليب، ؿبسن طاىر 1

 اجملتمع
(سعادة األفراد)  

 اؼبؤسسة
(ربقيق األرابح)  

اشباع حاجات 
 اؼبستهلكُت
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ومصاحل  ربقيق رغباتلى ع تقتصر ال أصبحت اؼبؤسسة ةإدار  سؤوليةمف أ حيث اإلدارة: دور تطور ابعا:ر 
الذين  األطراؼ صبيعولة عن ربقيق التوازف اؼبستمر بُت مصاحل ؤ بل أصبحت مس فقط،واؼبسامهُت  اؼبالؾ

 .العاـ والنقاابت واؼبمولُتوالرأي  مثل العمالء تتعامل معهم
 اؼبناسبة البيئة وتوفر تقنيةال االتاجمل يف شىت التكنولوجي التطور ساعد لقد :التكنولوجي التطورخامسا: 

 .العاملُت مهارات وتنمية والعمليات اؼبنتجات جبودة كثرأعلى االىتماـ 
التشريعات الداعية و  القوانُت من خالؿ ظهر جلياوت الضغوط الشعبية واحلكومية والدولية:تزايد  ادسا:س

 ضمافللمنظمات يف  فعاؿوالدور ال العمل واألمنربسُت ظروؼ البيئة و احملافظة على غبماية اؼبستهلك و 
 حقوؽ اإلنساف.

 االجتماعية ادلسؤولية مفهوم تطور الفرع الثالث:
 أصبح ما اليـو فقدأ، االجتماعية اؼبسؤولية عن إطالقا تتحدث اؼبؤسسات تكن دل سابق  وقت يف 

 كبَتا حيزا االجتماعية اؼبسؤولية انلت حيث اؼبستدامة، التنمية وآفاؽ البيئة قضااي على يركز العاؼبي النقاش
 يتم دل أنو غَت اعبديد توجوال ىذا أمهية تدرؾ اؼبؤسسات من كبَتا عددا أف من وابلرغم النقاشات، من

 :يلي ما نذكر اؼبفهـو ؽبذا 1الفكرية التوجهات أىم ومن مقبولة بصورة االجتماعية اؼبسؤولية مفهـو حصر
 (التقليدي)الكالسيكي  ادلفهومأوال: 

 اؼبؤسسات كافة فأ حوؿ سبحورت واليت ظبيث آدـ االقتصادي أفكار على اؼبفهـو ىذا يستند 
 مراعاةمع  األرابح من فبكن مستوى أعلى ربقيق مع ككل للمجتمع اػبدمات أفضل لتقدًن تسعى

 شأفال ىذا ويف للمؤسسة، الوحيد اؽبدؼ الربح يعترب حيث ،السائدة األخالقية والقواعد القانونية األحكاـ
 من تتحملو ودبا األعماؿ منظمات يف غَته شيء ال واحد شيء ىناؾ فأب فريدماف االقتصاديقوؿ ي

 الطويل األمد على األرابح لزايدة اؼبطلوبة لألنشطة وتصميمها للموارد استخدامها ىو اجتماعية مسؤولية
 2.أعماؽبا قبازإ يف قاعدة ذلك وجعل

 السلوؾ خالؿ من يكوف عنو التعبَت فإف االجتماعية لمسؤوليةل الفلسفي فهـواؼب جهة من أما 
 ما "مبدأ على والقائمة ،األرابح تعظيم على العمليف  تتمثل واليت سَتوفاؼب هبا يؤمن اليت العقالنية والقيم
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 وىو اتللمؤسس واألخَت األوؿ اؽبدؼ ىو الربحف أ عتبارعلى ا "للمجتمع جيد للمؤسسة جيد ىو
 .للمجتمع منفعة

 أىداؼ مع يتوافق ال أصبح مىته تغيَت  ديكن وابلتارل سلعة، العامل أبف كانت النظرة السائدة 
 .ألنشطة احملددة اؼبعايَت مع منسجم العاملُت أداء يكوف أف جيب إذ وخططهم، اؼبالكُت

 كاف سواء تدخل أي فإف وابلتارل ر"دي دعو يعمل دعو" مبدأ مع للمديرين السياسية القيم رتكزت 
 .األعماؿ منظمة على سلبية آاثر يًتؾ سوؼ سياسي أو حكومي
 أفرزت ستمرةاؼب والتطورات التغَتات أف إال فًتة من الفًتات يف اؼبفهـو ىذا سيادة من الرغمعلى و  

 .اغبديث اإلداري اؼبفهـو مع تنسجم كلها  ىداؼاأل ىذه الربح، تعظيم عن أمهية تقل ال جديدة أىدافا
 اإلداري ادلفهوماثنيا: 

 اعبديدة للمؤسسات ظهرت فجوة كبَتة فيما خيص اؼبفهـو تغَتاتمع التطورات اغباصلة واؼب 
 سوقيةال صةمن حيث اغبالكالسيكي للمسؤولية االجتماعية واألىداؼ اليت تطمح اؼبؤسسة الوصوؿ إليها 

التحليل الذي  ومنها ،تحاليلالدراسات و ال لكثَت منف ابو قاـ الباحث شأفاليف ىذا و ، اؼبؤسسة وظبعة صورةو 
حبدود اؼبسؤولية  "أف قوة صنع القرار اؼبتعلقة إذلمن خاللو وصال و Berle et Means  قاـ بو كل من

 1."ارتباطها ابؼبستثمريناالجتماعية جيب أف ترتبط ابؼبسَتين أكثر من 
 تعزز وقد ربديده، يف وعمقا بعدا االجتماعية للمسؤولية اإلداري اؼبفهـو ازبذ األفكار بعد اتضاحو  

 العالقة ديثل "بكونو وذلك ،(CED) االقتصادي التطوير عبنة طرحتها اليت األفكار دبجموعة اؼبفهـو ىذا
 مع الذاتية منفعتها ربقق مفتوح نظاـ اؼبؤسسة أف فكرة على يقـو فهو ،"أبكمو الواسع واجملتمع الزابئن مع

  ....اخل.ابلعماؿ واالىتماـ األفراد حاجات كإرضاء أخرى منافع ربقيق
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ما يف تتمثل فإهنا دارياال اؼبفهـو وفق االجتماعية اؼبسؤولية عن نتحدث أف أردان إذا وابلتارل  
  1يلي3
 ؛األخرى اجملاميع منفعة وربقيق للمنظمة الذاتية اؼبنفعة ربقيق يف اؼبديرين هبا يؤمن اليت العقالنية القيم 
 اىتمامها إذل ابإلضافة للمنظمة، اجملهزين مع العالقة شكل مع متوازنة تكوف اؼبستهلك مع العالقة 

 ؛اؼبستهلك رضا بتحقيق
 ضرورية ابعتبارىا وذلك واغبذر الًتقب بعُت إليها اغبكومة وتنظر ،للمنظمة مهمة السياسية القيم تعترب 

 ؛معها تتعامل أف والبد
 ويسعى بو احمليطة البيئة مع يتعامل الرجل تدع أف مبدأ من تنطلق اؼبفهـو ىذا وفق البيئية القيم 

 .فبكن غَت وىذا عليها للسيطرة
 البيئي ادلفهوماثلثا: 

 حدود تتعدى وإمنا اؼبؤسسة داخل فقط تنحصر ال االجتماعية اؼبسؤولية أف اؼبسَتوف أدرؾ أف بعد 
 منوذج " أو "البيئي اؼبفهـو" ػػػػب ظبي جديد مفهـو ظهر عديدة، خارجية وفئات أطراؼ إذل لتصل ذلك
 ، 1920عاـ يف اؼبفهـو ىذا ظهر ،ابلبيئة وارتباطا حداثة األكثر اؼبفهـو اعترب حيث ،"االجتماعية البيئة

 فئات إذل تتعدى بل اؼبنظمة داخل فقط تقتصر ال االجتماعية مسؤوليتهم كوف يف اؼبديرين بشعور ويتمثل
 ىذا ساسأعلى  االجتماعية اؼبسؤولية ىم نقاطأ تلخيص وديكن اجملتمع، امةبع تتمثل أخرى ؼاوأطر 

 : 2 كاآليت اؼبفهـو
 ؼبصاحل الوقت نفس يف ربقيقها مع الذاتية مصلحتها بتحقيق اؼبنظمة إلدارة العقالنية القيم تتمثل 

 ؛تتخذىا اليت تار االقر  ضوء على اجملتمع
 حيقق دبا حيتاجها اليت واػبدمات ابلسلع تاالتجهيز  عن مسؤولة بكوهنا اؼبستهلك مع العالقة تركز 

 ؛منها حاجاتو ويشبع تورفاىي
 ومكانتو منزلتو فرد لكل أف بكوف اؼبنظمة يف العاملُت نظرة تنطلق. 
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 ادلسؤولية االجتماعيةأبعاد عناصر و ادلطلب الثاين: 
عدد من اؼبسؤوليات اؼبرتبطة ابحمليط الذي تنشط فيو، حيث زبتلف بتلتـز منظمات األعماؿ   

العناصر اؼبرتبطة هبذه اؼبسؤوليات وتتعدد أبعادىا، وفيما يلي سيتم التطرؽ لعناصر اؼبسؤولية االجتماعية 
 وـبتلف أبعادىا.

 األعمال دلنظمات االجتماعية ادلسؤولية عناصر الفرع االول:
 تتعلق اؼبصاحل أصحاب ذباهف منظمات األعماؿ سبارس عددا من اؼبسؤوليات االجتماعية إ 
 31يلي كما هبم رتبطةاؼب واؼبطالب األىداؼ من ؾبموعة بتحقيق

وتكمن  ،فئة مهمة من أصحاب اؼبصاحل اؼبستفيدين من نشاط اؼبنظمة الؾتعد فئة اؼب: كادلال أوال:
 بيئتها، يف للمنظمة ؿبًتمة صورة رسم األسهم، قيمة تعظيم ربح، أكرب ربقيق يف مسؤولية اؼبنظمة ذباىهم

 .اؼببيعات حجم زايدة اؼبنشأة، أصوؿ ضباية
ؽبم،  تقدًن ما ىو أفضل من خالؿالبشري  اتورل اىتمامها لرأس ماؽب فأ لمنظماتالبد ل :العمالاثنيا: 
 رعاية مناسبة، عمل ظروؼ وظيفية، عدالة وتطوير، تدريب الوظيفي، التقدـ فرص ؾبزية، وأجور رواتب

 .اخل...وظيفية، تاامتياز  صحية،
لكل اؼبنظمات دوف استثناء ومن األداء  ابلغةمن اجملتمع ذات أمهية  فئةتعترب ىذه ال ادلستهلكون:اثلثا: 

 على اغبصوؿ وتيسَت سهولة مناسبة، أسعار عالية، جودة ذات منتجات تقدًن م3االجتماعي اؼبوجو ؽب
 بعد منها التخلص وكيفية للسلعة استخداـ إرشادات لالستعماؿ، آمنة منتجات الصادؽ، اإلعالف السلعة،

 .استعماؽبا
 غَت بوسائل ألخرى منظمة من العاملُت جذب عدـ ونزيهة، عادلة منافسة يتوقعوف ادلنافسون:رابعا: 
 .اؼبنافسة ىةانز  على ربافظ اليت والقوانُت ابألنظمة التقيد نزيهة،

عالقة مصاحل متبادلة، لذلك يتوقع اؼبوردوف أف ىي نظمات اؼبالعالقة ما بُت اؼبوردين و : ادلوردونخامسا: 
 يف رىمار ماست لضماف نياجملهز  مع التعامل يف الصدؽتتلخص يف3 نظمات تطلعاهتم ومطالبهم اليت اؼبربًـت 
 .اؼبالية ماتاااللتز  تسديد الالزمة، واؼبواد تاابلتجهيز  اؼبنظمة تزويد
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، العالقات معو لتعزيز اؼبنظمات تتطلع لذا ،لمنظماتليعترب اجملتمع شرحية مهمة ابلنسبة  :اجملتمعسادسا: 
 عمل، فرص توفَت التحتية، البٌت دعم يف اؼبسامهة 3األمر الذي يتطلب مضاعفة نشاطاهتا ذباىو من خالؿ

 االجتماعية، القضااي مع التعامل يف اؼبصداقية اػباصة، اغباجات ذوي توظيف االجتماعية، األنشطة دعم
 .اجملتمع وتقاليد عادات ـااحًت  اجملتمع، داألفر  والكاملة الصحيحة اؼبعلومات توفَت

 ء،ااػبضر  اؼبساحات زايدة للموارد، األمثل االستخداـ والًتبة، واؼباء اؽبواء تلوث من اغبد :البيئةسابعا: 
 .الضارة اؼبنتجات تقدًن عدـ

 أبعاد ادلسؤولية االجتماعية الفرع الثاين:
 العديد جعل ،الباحثُت نظر وجهات ؼواختال اتللمؤسس االجتماعية اؼبسؤولية أبعاد تعددف إ  

ويف ىذا الشأف  متباينة، مسميات ؽبا وضعواقد و  ـبتلفة، نظر وجهات من ىاأبعاد ربديد حياولوف هممن
 والقانوين واألخالقي االقتصادي البعد 3ىي أبعاد أبربعة إليها "Archie Carroll" كاروؿ الباحثأشار 

 :أدانه الشكل يف موضحة ىي كما ،واػبَتي

 للمسؤولية االجتماعية ىرم كارول :(4-1)الشكل رقم

Source: Archie B Carroll, the pyramid of corporate social responsibility: toward  the 

moral management of organization stakeholders, Business horizons, vol 34, no 4, 1991, P4. 

إّن التصرف كمهاطن صالح يدهم  المسؤولية الخِيرة:
في تعزيز المهارد في المجتمع وتحّدين نهعية الحياة 

 فيه.

 األخالق في قراراتهاعندما تراعي المنظمة المسؤولية األخالقية: 
فإنها تعمل ما هه صحيح وحق وعادل وتتجنب اإلضرار بالفئات 

 المختمفة.
نين، ألّن القهانين هي مرآة تعكس من خالل االمتثال لمقهاالمسؤولية القانونية: 

 ما هه صحيح أو خطأ في المجتمع وتمثل قهاعد العمل األساسية.

كهن المنظمة تحّقق ربحًا، فاّن هذا يمثل قاعدة أساسية لمهفاء بالمتطمبات المسؤولية االقتصادية: 
 األخرى.
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 أعماؿ يف الرئيسية اعبوانب ديثالف القانوينالبعد و  االقتصادي البعد أبف الشكل خالؿ من يتضح  
 ديثل بينما االجتماعية، للمسؤولية اؽبرمي اؽبيكل لبناء اؼبادية القاعدة ديثالف فإهنما وابلتارل اؼبنظمات

 خالؿ االقتصادية اؼبنظمات وتوجو تعامل يف عاصرةاؼبو اعبوانب اغبديثة  واإلنساين األخالقي البعدين
 ، وديكن شرح ىذه األبعاد كما يلي3اجملتمع مع وتفاعلها عالقتها

 االقتصادي البعدأوال: 
 عن فضال الشركة، يف للمسامهُت االستثمار على العائد وزايدة األرابح ربقيق إذل اؼبنظمات سعي يف يتمثل 

 العمل. يف حقهم ضماف مع العمل أخطار من العاملُت وضباية اؼبناسبة العمل أجواء توفَت يف مسؤوليتها
 القانوين البعداثنيا: 

 تنتهج أبف اؼبنظمات ؽبذه إلزاـ دبثابة تعترب واليت اجملتمع، أو الدولة وتشريعات بقوانُت اؼبنظمة التزاـ يف مثلتي
 . أنشطتها يف ومقبوؿ مسؤوؿ سلوؾ

 31اؼبوظفُت كبو وكذا اجملتمع كبو نظاـ القانوين للبعدو 
 قياـ أثناء ابجملتمع رااإلضر  بعدـ اؼبؤسسة ـاوالتز  اجملتمع حيفظ نظاـ اؼبؤسسة لدى يوجد اجملتمع: حنو .1

 على اجملتمع طالعإ وسهولة اؼبؤسسة أعماؿ يف الشفافية ويضمن االقتصادية بعملياهتا اؼبؤسسة
 .االقتصادية أنشطتها

 حقوقهم يكفل حبيث اؼبوظفُت كبو االجتماعية ابؼبسؤولية ـاااللتز  القانوين النظاـ يؤكد ادلوظفٌن: حنو .2
 .اؼبؤسسة تطوير عملية يف كهما إشر  ويضمن

 األخالقي البعداثلثا: 
 نظر وجهة من اجملتمع يف اؼبقبوؿ التسويقي السلوؾ ربدد اليت األخالقية واؼبعايَت ابؼببادئ ـالتز اال ىو

 تناغم يف معا تعمل والقانونية األخالقية اعبوانب تتصور أف ديكن اؼبنطلق ىذا ومن اؼبصاحل، أصحاب
 اعبوانب عاةامر  اؼبؤسسات على يوجب فبا الطويل اؼبدى يف رالالستمر  قابلة تسويقية عالقات لبناء بطاوتر 

 .2التوظيف يف الفرص تكافؤ ومبدأ االستهالؾ يف األخالقية
 

                                                           
أبوظيب، االمارات العربية  واالبتكار، التنافسية االجتماعية اؼبسؤولية مؤسبر حوؿ ،االجتماعية للمسؤولية االسرتاتيجية القيادة ،بومطيع جاسم خالد 1

 .51ص ،4051 أفريل 02 اؼبتحدة،
 .10، ص4051عماف، األردف،  والتوزيع، للنشر وائل دار ،5ط ،والعمل اإلسالمية العلوم اإلدارة منهج يوسف، شحاذة حلمي 2
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 اخلًنيو أ اإلنساين البعدرابعا:
 للتسويق واألخالقية االجتماعية اؼبسؤولية مبادئ أىم أحد ىو ،االجتماعية اؼبسؤولية يف اؽبـر قمة  

 ربقيق يف واؼبسامهة لعملياهتا االقتصادي واعبانب اإلنساين اعبانب بُت اؼبوازنة اؼبؤسسات ؿباولة يف ومتمثل
 اإلنسانية القضااي يف ابؼبسامهة اؼبؤسسات من العديد تقـو الصدد ىذا ويف اجملتمع، داألفر  الرفاىية

 .وغَتىا اؼبختلفة اػبَت ألوجو التربعات كجمع واالجتماعية،
 يف الباحثُت بُت كبَتا تقاراب ىناؾ أف نالحظ دراساتال ـبتلف يف ورد ؼبا استعراضنا خالؿ من  

 البعض بعضها مع ومتكاملة مًتابطة كوفت واليت للمنظمة االجتماعية اؼبسؤولية أبعاد الىم ربديدىم
 الفوائد ؽبا حيقق دبا تبنيها إذل اؼبنظمة تسعى اليت االجتماعية اؼبسؤولية فلسفة اؼبطاؼ هناية يف لتشكل
 .اؼبرجوة

 تقييم ادلسؤولية االجتماعية مؤشرات أىم :لثالفرع الثا
 :1االجتماعية اؼبسؤولية تقييم خالؽبا من يتم أساسية مؤشرات أربعة ىناؾ 

 األساسي األجر خبالؼ األداء تكاليف صبيع ويشمل ابدلؤسسة: للعاملٌن االجتماعي األداء مؤشرأوال: 
 وتقـو ،أعماؽبم طبيعة أو نوع أو التنظيمية مواقعهم عن النظر بغض فيها للعاملُت اؼبؤسسة تقدمو الذي

 حبالتهم كاالىتماـ العاملُت وانتماء الوالء حالة وتعميق ػبلق الالزمة العوامل كافة بتوفَت اباللتزاـ اؼبؤسسة
 .ذلك إذل وما خدماهتم فًتة انتهاء عند دبستقبلهم واالىتماـ الثقايف وضعهم وربسُت وتكوينهم الصحية

 اهب اؼبضحى االجتماعي األداء تكاليف كافة ويشمل : البيئة حلماية االجتماعي األداء مؤشراثنيا: 
 عن األضرار رد جاىدة رباوؿ حيث ،اعبغرايف نطاقو داخل اؼبؤسسة تعمل الذي احمليط تمعجملا أفراد غبماية
 البحرية والبيئة اؽبواء تلوث ضباية تكاليف على تشمل وىذه الصناعية، أنشطتها من واؼبتولدة احمليطة البيئة

 .ذلك إذل وما اؼبياه وتلوث الطبيعية واألعشاب واؼبزروعات
 إسهامات إذل دؼهت اليت األداء تكاليف كافة ويتضمن3 للمجتمع االجتماعي األداء مؤشراثلثا: 

 والثقافية التعليمية للمؤسسات واؼبسامهات التربعات على بذلك مشتملة تمعجملا خدمة يف اؼبؤسسة
 التوعية ومشاريع االجتماعي والتكوين التعليم برامج يف اإلسهامات تكاليف مث واػبَتية والرايضية

 .االجتماعية
                                                           

 .21، ص4050، جامعة تلمساف، ماجستَت مذكرة، ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسة وادلوارد البشريةنواؿ ضيايف،  1
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 خدمة يف تنصب اليت األداء تكاليف كافة وتشمل اإلنتاج: لتطوير االجتماعي األداء مؤشررابعا: 
 تكاليف مث والتطوير البحث وتكاليف اإلنتاج جودة على الرقابة تكاليف تتضمن حيث اؼبستهلكُت

 عن الرضا حالة ربقق اليت اػبدمات من وغَتىا العاملُت وتطوير وتكوين البيع بعد ما اؼبتابعة ضماانت
 .اؼبستهلكُت إذل اؼبقدمة واػبدمات اؼبنتجات من اؼبتأتية اؼبنافع

 االجتماعية وادلسؤولية األخالقيات تكامل: رابعالفرع ال
 على جيب اليت قيموال ابلقواعد ترتبط هنااالعماؿ أب أخالقيات ؼبفهـو طرقنات خالؿ من الحظنا  

  .والتعليمات القوانُت ـبتلف وذبسده تدعمو إجيابياً  سلوكاً  ابعتبارىا على ضوئها والعمل هبا االلتزاـ الفرد
 أحد أىمو  الواسعاالجتماعية  ؼبسؤوليةا مفهـو من جزء يعد االعماؿ أخالقيات مفهـو فاف وعليو،  

 .اؼبسؤولية ربمل يف التقصَت وأ السلطة استعماؿ إساءة وأ التعسف دوف ربوؿ اليت الضوابط
 األفراد على ونأو  األخالقية، اؼبعايَت اتاؼبنظم قرارات تعكس أف وجوب إذل الدراسات تشَت كما  

 تكوف أف بضرورة تنادي اليت الضغوط تنامي مع خاصة ،صحيح ىو ماكل ب للقياـ يسعوا فأ واؼبدراء
 بُت الوسط يف اؼبنظمات مدراء ويقف واالقتصادي، واالجتماعي األخالقي األداء ذباه مسؤولة اؼبنظمات

 ،اغبياة نوعية على قراراهتم تؤثر حيثأخرى  جهة من وبيئاهتا اؼبنظمات وبُت جهة، من واؼبنظمات األفراد
 ىمازباذ عند واألخالقية االجتماعية اؼبسؤولية العتبارات اكرب وزانً  يعطوا أف ايضا اؼبدراء على جيبكما 
  .القرارات ىذه

 األساسية اؼبرتكزات أحد األخالؽ تعد حيث بعضهما مع مًتابط بشكل اؼبفهوماف ويعمل  
 عناصر أهنا على األخالقية واؼببادئ االجتماعية اؼبسؤولية تناوؿ يتم أال وجيب االجتماعية، للمسؤولية

 ؽبذين متضمنا التسويقي القرار يكوف أف جيب بل التسويق، يف االسًتاتيجي التخطيط عملية يف خارجية
 عملية وضمن للمنظمة التسويقية الرسالة ضمن معا هماتضمين خالؿ من واضح بشكل اؼبفهومُت
 .عاـ بشكل للمنظمة االسًتاتيجي التخطيط

 أحد يعترب اؼبنظمة ثقافة مع العليا لإلدارة األخالقية القيم دمج على اؼبنظمة إدارة قدرة أف إذ  
 .األخالقية واؼببادئ االجتماعية اؼبسؤولية مع ومنسجمة انجحة تسويقية برامج إعداد يف ةيالرئيس العوامل
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 ادلطلب الثالث: ادلسؤولية االجتماعية يف اإلسالم
 ليشمل يتعداىا بل فقط، العبادات يف نحصري ال للحياة شامالً  نظاماً  ياإلسالم ديناليعترب   

 اتالعالق تنظم اليت الشريفة النبوية واألحاديث القرآنية اآلايت من العديد فيو جاء ، فقدأيضا اؼبعامالت
 .واجملتمع اؼبنظمة بُت

غرض  يأال ألجل واؼبسؤولية االجتماعية ابتغاء مرضاة هللا  ةاػبَتي ؿاعملألولوية األ منحاإلسالـ و   
 تقدر بثمن، كما أف عمل أف ينالو اؼبتطوع يف اغبياة من بركة وسعادة روحية ال ما ديكن إذلإضافة دنيوي، 
ىي3 احملافظة على الدين، وعلى اليت و  الكليات اػبمسعة أو يمقاصد الشر  ىمأ من نشره يعترباػبَت و 

 الفرد احملافظة على العرض، فحقوؽ ووى اسادس البعض مقصدا ضاؼأس، والنسل، والعقل، واؼباؿ و النف
الشركات والبنوؾ اجتماعية، فاعبماعات و ؼبسلم كلها مسؤوليات اجتماعية، وإف كاف الفرد مطالبا دبسؤولية ا

 أعظم.  تهمتكوف مسؤولي
 31تتحدد اؼبسؤولية االجتماعية يف اإلسالـ من خالؿ ثالثة جوانب ىامة  

 ؛مسؤولية الفرد ذباه نفسو 
 ؛مسؤولية اجملتمع عن بعضو بعضا 
  عن الفرد و اجملتمعمسؤولية الدولة. 

 الوضعي وادلفهوم سالماإل يف االجتماعية ادلسؤولية مفهوم بٌن األساسية االختالفاتالفرع األول: 
 اؼبعاصر الوضعي اؼبفهـو يف االجتماعية اؼبسؤولية مفهـو ُتب االختالفات العديد من زييسب كندي  

 :فيما يلي، وديكن اجيازىا اإلسالمي اؼبنظور يف هايعل اؼبنصوص وتلك
 اإلسالمي النظام يف االجتماعية ادلسؤولية ةأصال أوال:

 ىذه وتستند ،الرأظبارل النظاـ يف كما اإلسالمي النظاـ على دخيلة ليست االجتماعية اؼبسؤولية  
 هلل فإف وابلتارل فيو، اإلنساف استخلف وجل، عز هلل اإلسالمي اؼبنظور يف اؼباؿ ملكية أف إذل األصالة
 .حق اجملتمع ىو اإلسالمي التصور يف هللا وحق اؼباؿ،ىذا   يف حق سبحانو

 2﴾ ﴿ َوآتُوُىم من ماِل اَّللِه الهِذي آََتُكمْ 3 اذلتعويف ذلك يقوؿ هللا    

                                                           
 .91، ص5223والنشر والتوزيع، بَتوت، لبناف، ، اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات 5، طالتنمية يف اإلسالم مفاىيم، مناىج، تطبيقاتإبراىيم العسل،  1
 .66سورة النور، اية  2
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  االجتماعية ابدلسؤولية القيام ابعث اختالفاثنيا: 
؛ القوانُت الوضعية من غَته عن اإلسالـ االجتماعية يف للمسؤولية فبيز أىم ىي اػباصية ىذه 

 ربقيق يف الرأظبالية فشل معاعبة يتمثل يف اؼبنظور الوضعي يف االجتماعية ابؼبسؤولية القياـ ىدؼ فأحيث 
 مصداقية تعزيز يف تساعد أهنا كما عملها، ؾباؿ يف نظماتاؼب استمرار وضماف االجتماعية، العدالة

 . حبت مادي ابعث أنو أي أعماؽبا، يف والثقة ظماتاؼبن
 تنظموو  هللا، ثوابلنيل  اإلنساف سعي يف يتمثل ديٍت وجداين فاؽبدؼ ،سالمياإل اؼبنظور يف أما 
 على وبعضها االستحباب، سبيل على بعضها مطلوبة، فتجعلها فضيلة، دد كلرب اليت اإلسالمية األخالؽ

 فاواعبَت  لألقارب الواجبة واغبقوؽ فالزكاة واآلخرة، الدنيا يف عليها اؼبًتتبة اؼبصاحل حبسب الوجوب، سبيل
 اؼبسلم من الذايت ـاااللتز  ؾباؿ يف تدخل األخرى التطوعية والصدقات والوقف شرعاً، ملزمة تار الكفاو 

 .ؿبقق ءاجز  ىو الذي الثواب لنيل هبا يقـو
 االجتماعية سؤوليةادل تطبيق لقواعد اإلسالم تنظيماثلثا: 

مر ، بل وتعدى ىذا األاالجتماعية اؼبسؤولية أداء على واغبث األمر ؾبرد عند اإلسالـ توقفي دل  
 الواجبة واغبقوؽ الوقف وفقو الزكاة فقو يف ىذا تضحي بدقة، ؿبددة اتيآل يف األداء ىذا ةيفيك مينظت إذل

 ففي للمعامالت، الرشيدة األحكاـ من ذلك وكبو واؼبوردين العمالء مع والسماحة واإلحساف للعماؿ
 زكاة معدالت يف بدقة ؿبدد شرعا، الواجب اعبانب يف االجتماعية اؼبسؤولية نطاؽ فإف اإلسالمي النظاـ

 واعبسور الطرؽ 3مثل اؼبشًتكة، اؼبوارد على واحملافظة ةياؼبال اغبقوؽ يف العدؿ عاةامر  إذل ابإلضافة ماؿ، كل
 األداء بيأسال أحد الصدقات وسبثل كافة، الناس وعن عنها األذى وكف واؽبواء اهيواؼب والغاابت

 1.اجملتمع إلفادة اإلمكانيات كل الستخداـ سبتد وإمنا ابؼباؿ اإلعانة على تقتصر وال االجتماعي،
 االجتماعية ادلسؤولية ألداء اإلسالمية الدوافع مسورابعا: 

 ؼبعاعبة إما اؼبمارسات، بعض على فعل كرد جاء االجتماعية اؼبسؤولية ظهور الوضعية النظم يف 
 عضوي جزء االجتماعية اؼبسؤولية أداء فإف اإلسالمي النظاـ يف أما نتقادات،اال على ردلل واما سلبيات،

 .والشريعة العقيدة لصحة الدين من
 

                                                           
 .22، ص5220مصر،  والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،االقتصادي السلوك يف اإلسالمية القيم يوسف، أضبد 1
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 الديين االعتقاد قوة من إلزاميتها تستمد اإلسالم يف االجتماعية ادلسؤوليةخامسا: 
 إديانو قوة من انبعة ويف شيعي الذي اجملتمع ذباه اؼبختلفة ماتوااللتز  أدائو وجوبب اؼبسلم اعتقاد قوة  

 الديٍت الدافع أف فيو شك فبا الو  هللا، مرضاةما حيقق في االقتصادي نشاطو ويوتوج تسخَت ضرورةب واعتقاده
 يف يغيب الدافع ىذا وأخالقو، فبارساتو وعلى الفرد على ابلغ اثر لوىذا و  ،آخر دافع أي من أقوى

 يف اإلسالمية الشريعة على عتمدت اليت االقتصادية اؼبمارسات يف بقوة وجدي بينما الوضعية االقتصادايت
 .توجهاهتا كل

 تكوف ابف أمره بذلك، أمره ألنو وجل عز هللا مرضاة إذل اةياغب يف أنشطتو كل ابلنية وجوي فاؼبسلم  
 الربح وىي و،يؤدي نشاط بكل مسلم كل هاييبتغ اليت ةيالغا ىي هللا فمرضاة لو، أنشطتها بكل اتويح

 الدنيا خسر فقد شيء كل وكسب خسره إذا أما بح،ار  فهو شيء كل وخسر ويعل حصل إذا اغبقيقي
 .واآلخرة

 جتاه أصحاب ادلصلحة  شركةاإلسالم للمسؤولية االجتماعية لل نظرةالفرع الثاين: 
التطرؽ لكل بعد  مت قد أنو فسنجد االجتماعية، اؼبسؤولية أبعاد من اإلسالـ موقف على اطلعنا إذا 

 من أو الشريفة النبوية األحاديث أو القرآف الكرًن آايت خالؿ من سواء آبخر، أو بعاد بشكل  من ىذه األ
كن تلخيص نظرة اإلسالـ للمسؤولية االجتماعية ذباه دي، و عليهم هللا رضواف الصاحل السلف أثر خالؿ

  أصحاب اؼبصاحل فيما يلي3

 جتاه محلة األسهمادلسؤولية االجتماعية أوال: 
مات ابإلدارة اعبيدة ألمواؽبم، يجب أف تتعهد اؼبنظف ،لشركةضبلة األسهم ىم اؼبالؾ اغبقيقيوف ل 

ؽبم اغبق يف معرفة الكيفية اليت تدار هبا أمواؽبم، من منظور إسالمي تعد منظمات األعماؿ أمينة على و 
قدرا من عوائد استثماراهتا واليت  ؽبمأف توفر  ذلك يف إطار مفهـو األمانة، ويتوجب أيضا على اؼبنظمات

دارة على أساس توافق اآلراء انطالقا من مبدأ اإلجيب أف تستخدـ على النحو األمثل، وينبغي أف تتم 
وخسارة شفافة وبعيدة عن الغش الشورى، كما ينبغي أف تكوف اؼبعامالت التجارية وما ينتج عنها من ربح 



أسس ومفاىيم أخالقيات التسويق من منظور وضعي واسالمي                        الفصل األول:  
 

  34 
 

ومن اؼبهم أف يدوف أي اتفاؽ بُت اؼبنظمة وضبلة األسهم خطيا لتجنب أي التدليس وخاضعة للمسائلة، و 
 1الحقا.اختالفات 

 عماذلاة جتاه شركادلسؤولية االجتماعية للاثنيا: 
 3 يلي ما من أمهها ،حقوؽ العاملُت بغرض ضمافضوابط  عدة تضمن اإلسالـ 

  ورفعو فوؽ كل اؼبخلوقات فال جيوز للعامل اغبق يف مستوى معيشي الئق، فاهلل عز وجل كـر اإلنساف
أف تكوف كرامتو عرضة لالنتقاص بسبب عدـ كفاية أجره للوفاء حباجاتو األساسية وحاجات من ىم 

  2.يف كفالتو
  األصل يف الشريعة اإلسالمية أهنا تقـو على الرضبة والسعة والرفق والتيسَت، لذا جيب أف يشمل اليسر

إرىاؽ صحة العامل أو حرمانو من حق الراحة  إذلا يؤدي عالقات العمل، من خالؿ ذبنب كل م
 3.الضرورية، مع عدـ تكليف العامل دبا ال طاقة لو بو

 كوف طاعة كالصالة والصياـ،   على صاحب العمل أف ديكن العامل من أداء ما فرضو هللا عليو من
 إبخالص. دوره اػبَت ويؤدى إذلالعامل اؼبتدين أقرب الناس 

  إقامة اغبق والعدؿ بُت الناس، ذلك أف إقامة اغبق اغبقوؽ من خالؿ يانةالعمل، وصربسُت عالقات 
 ديضي كل من العامل ، وابلتارلى الثقة بُت العامل وصاحب العملوالعدؿ تشد عالقات األفراد وتقو 

 . ميعطل نشاطه ما ف يواجهواأدوف  غايتهما يف العمل واإلنتاج إذلوصاحب العمل 
 جتاه اجملتمع من منظور إسالمي شركةمسؤولية الاثلثا: 

على ضرورة أف يكوف للمجتمع الذي تعمل فيو اؼبنظمة  كثر من موطنأيف  الدين اإلسالمي نبو 
 "خًنكم خًنكم ألىلو"قياـ أبنشطتها اؼبختلفة، وديكن االستشهاد بقولو ملسو هيلع هللا ىلص3 النصيب من اػبَت جراء 

                                                           
االقتصاد اإلسالمي الواقع ورىاانت اؼبستقبل، اؼبركز ، اؼبلتقى الدورل األوؿ ادلسؤولية االجتماعية للشركات من منظور االقتصاد اإلسالمي، مقدـوىيبة  1

 .52-51، ص.ص4055فيفري  42و46اعبامعي بغرداية، اعبزائر، 
، 5221، منشورات دار الثقافة واإلعالـ، الشارقة، االمارات العربية اؼبتحدة، مفهوم العمل يف اإلسالم وأثره يف الرتبية اإلسالميةضبيد انصر الزري،  2

 .44ص
 .40، ص5290، اؽبيئة العامة لشؤوف اؼبطابع، مصر، عالقات العمل يف اإلسالمعبد الرضبن بكر،  3
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اإلسالـ ؼبشاركة منظمات األعماؿ يف التنمية االجتماعية من خالؿ عدة وتنعكس رؤية ، 1أخرجو الًتمذي
  ها3نشاطات من

   ربقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع بال تفريق بُت جنس أو طبقة أو لوف أو دين، أي أف اعبهد اإلنساين
 2.كلو جيب أف يتعاوف يف إجياد التنمية االجتماعية الشاملة

 سوء توزيع  إذللغَت، وىذا سيؤدي ا وؽقغبسلب  فيواالستغالؿ ألف  سلوؾ ال جيوز للشركات فبارسة
اإلسالـ قيودا على التملك ألف أف اؼباؿ لو وظيفة اجتماعية وال بد أف يكوف  شرع، لذلك ةالثرو 

 اغبصوؿ عليو شرعيا.
  الزكاة ضماف حقوؽ األفراد يف اجملتمع، و يف تساىم اؼبنظمات من خاللو  سلوبأالتكافل االجتماعي

 .االجتماعيىي أىم مظهر للتكافل 
 حرمو اإلسالـ مثل  ن كل ماعلى اجملتمع واالبتعاد عبشكل سليب  اليت تؤثراؼبعامالت التجارية  ذبنب

 واالكتناز. الراب واالحتكار والغش والغنب والربح الفاحش
 عمل أو ابلتمويل، ودعم ابلرأي أو ابلكاف العمل اػبَتي والعمل االجتماعي التطوعي سواء   اؼبسامهة يف

 .    ةوالتنموي ةوسبويل اؼبشاريع االجتماعي اػبَتية،اؼبؤسسات 
 ادلسؤولية االجتماعية جتاه ادلستهلك من منظور إسالميرابعا: 

 عقوابت تكفل تإطارا أخالقيا ؿبددا لعمليات التجارة والتبادؿ، وفرض يةاإلسالم ت الشريعةوضع 
 3اذلتععلى األمانة يف البيع والشراء وعدـ الغش، ويف ىذا قاؿ هللا  تثكما حضباية اؼبستهلك،   هبا

ِلُكْم ﴿فََأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن َواَل تَ ْبَخُسوا النهاَس َأْشَياَءُىْم َواَل تُ ْفِسُدوا يف اأْلَْرِض بَ ْعَد ِإْصاَلِحهَ  اۚ  ذََٰ
ٌر لهُكْم ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنٌَن﴾  .رواه مسلم "من غشنا فليس منا"3 هللا ملسو هيلع هللا ىلصوقاؿ رسوؿ  ،3َخي ْ

"إن هللا حيب إذا عمل أحدكم جودة اؼبنتج أشار عليو الصالة والسالـ بقولو3 و  خبصوص نوعيةو  
 .احملرمة عو بيـبتلف أنواع ال، كما هنى اإلسالـ عن عمال أن يتقنو"

                                                           
، جامعة بغداد، ، رسالة دكتوراهاألبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات وانعكاساهتا على رضا ادلستهلكفؤاد ؿبػمد حسُت اغبمدي،  1

 .92، ص4006العراؽ، 
 .23، ص5212، دار اؼبنارة للنشر والتوزيع، جدة، السعودية، 5، طاإلسالم و التنمية االجتماعية ؿبسن عبد اغبميد، 2
 .11سورة األعراؼ، اآلية  3
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 ظهرأاألمر ابؼبعروؼ إذا " 3 نظاـ اغبسبة واليت تعٍتنشأ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصأات جل تنظيم العالقأومن  
صيانة للمجتمع من االكبراؼ وضباية للدين ، وذلك 1"فعلو الناس ظهرأتركو والنهي عن اؼبنكر إذا  الناس

أوؿ من مارس اغبسبة يف التاريخ ، فمن الضياع، وربقيقا ؼبصاحل الناس الدينية والدنيوية وفقا لشرع هللا تعاذل
كاف ديشي يف األسواؽ وينهى عن الغش والتطفيف يف الكيل والوزف حيث   سالمي ىو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصاإل

وعندما توسعت رقعة الدولة اإلسالمية صار والة  ،وعلى رأسهم اػبلفاء الراشدين أصحابووسار على دربو 
دبا حيتاج إليو من األعواف والوسائل الالزمة و أىاًل للقياـ ابغبسبة وديدونو نف من يرو نو عييأمور اؼبسلمُت 

و صالحية البحث عن اؼبنكرات يف األسواؽ والطرقات ويف أماكن ذبمعات الناس فيؤدب عطونلذلك وي
من طبسُت  أكثروقد مشل قانوف اغبسبة  ،مرتكبيها وحيذرىم من اقًتافها وحيمل الناس على اؼبصاحل العامة

 .2لى صاحبها االلتزاـ هبا ويتعرض ؼبراقبة احملتسب بشكل مستمرصنعة، لكل منها مواصفات ؿبددة ع
كما أف الشريعة ربمي اؼبستهلك من اؼبنتج حيث أمر اإلسالـ اؼبنتج )اؼبنظمة( بتجنب إنتاج  

كما أمر ،  ترشيد النفقات حىت تكوف األسعار يف متناوؿ اؼبستهلكو احملرمات واػببائث، وإبتقاف الصنع 
مالت يف األسواؽ وأف تكوف خالية من الغش والتدليس واؼبقامرة واعبهالة والغرر اإلسالـ حبرية اؼبعا
 .وكل صيغ أكل أمواؿ الناس ابلباطلوالبيوع احملرمة، واؼبعامالت الربوية، 

 ات جتاه احلكومةشركادلسؤولية االجتماعية للخامسا: 
بدفع الزكاة  االلتزاـولة اجتماعيا ذباه اغبكومة حيث عليها ؤ مس يف االسالـ منظمات األعماؿ 

يتعُت عليها دفع  ذلك فانو إذلضافة إو ففي بعض البلداف ىناؾ وكاالت حكومية دينية تقـو جبمع الزكاة، 
اليت ربددىا  والتشريعات السارية لقوانُتلالضرائب اؼبفروضة وفبارسة العمليات التجارية واألنشطة وفقا 

لسياسات اغبكومة خصوصا  أف تشارؾ اؼبنظمة يف األنشطة االجتماعية وتكوف داعمة ينبغي اغبكومة، كما
 دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية.ب تتعلق تلك اليت

 ادلسؤولية االجتماعية  جتاه ادلوردينسادسا: 
يتعُت إتباعها لتنظيم العالقة بُت اؼبنظمة واؼبوردين  وصرحية قدـ اإلسالـ توجيهات واضحة 

التعامالت اؼبالية والتجارية، مع ختلف يوضح كل ما يتعلق دب كتابة عقداؼبتعاملُت معها، من أمهها ضرورة  

                                                           
 .625، ص5212، ربقيق الدكتور اضبد مبارؾ البغدادي، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت، األحكام السلطانية والوالايت الدينيةأبو اغبسن اؼباوردي،  1
 .91-92، ص.صذكره ، مرجع سبقمػحمد حسُت اغبمدي فؤاد 2
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 مت الوفاء بكل االلتزامات ذباه اؼبوردين وتسويتها وفقا ؼبا إذلتوفر الشهود حُت توقيعو، ويدعو اإلسالـ 
 عليو من قبل. ؽاتفاال

 جتاه البيئة من منظور إسالمي شركةادلسؤولية االجتماعية للسابعا: 
 3 1ما يليمن اؼببادئ الشرعية التطبيقية يف اغبفاظ على سالمة  

حد أمن اؼبنهي عنو هنيا مغلظا يف اإلسالـ اإلتالؼ للبيئة  الذي يتمثل يف حفظ البيئة من التلف:  .1
 إذلعجز البيئة عن التعويض الذايت ؼبا يقع إتالفو فيؤوؿ  إذلنوعُت3 اإلتالؼ الذي يفضي ال

 استخداـ مواردىا  ولو كاف ذلك اإلتالؼ استهالكا يف منفعة، وإمنا طلبت يفواإلتالؼ  ،االنقراض
 الشريعة صيانة البيئة من ىذين النوعُت من التلف. 

فيها من عناصر مسمومة، أو  يكوف الفساد أيضا بتلويث البيئة دبا يقذؼحفظ البيئة من التلوث:  .2
دبا يغَت من النسب الكمية أو الكيفية ؼبكوانت البيئة، ومن بُت األحكاـ اؼبتعلقة بصيانة البيئة ما 

طهارة الثوب واآلنية واؼبنزؿ،  إذليوجب على اإلنساف الطهارة يف حياتو كلها، ابتداء من طهارة اعبسم 
 وانتهاء بطهارة الشارع واألماكن العامة. 

وىو  ،كثَتة ىي النصوص الشرعية يف ذـ التبذير واإلسراؼ فظ البيئة من فرط االستهالك:ح .3
التوسط بُت جيب اإلنفاؽ يف غَت حق سواء يف اؼباء أو الشجر أو سائر موارد البيئة، ويف االقتصاد 

 .اإلسراؼ والبخل والسيما فيما ىو ؿبدود الكمية
ليس لو جرب فاف التشريع  ذنفا إذلؼبا كانت بعض  اؼبوارد تصَت ابالستهالؾ  حفظ البيئة ابلتنمية:  .4

النفاذ  إذلاإلسالمي جاء يصوهنا ابلًتشيد يف ذلك االستهالؾ، ولكن اؼبوارد اليت تصَت ىي أيضا 
 نوأكما ،  استهالكهاصيانتها من النفاد  بًتشيد  إذلولكنها تقبل اعبرب جاء التشريع اإلسالمي يوجو 

 لتثمَت والتنمية.ابصيانتها  إذل يوجو
 
 
 

                                                           
حبث مقدـ إذل الدورة التاسعة عشرة جملمع الفقو اإلسالمي الدورل ابلشارقة، الشارقة،  ،البيئة واحلفاظ عليها من منظور إسالميعبد الستار أبو غدة،  1

 .54-50اإلمارات العربية اؼبتحدة، ص.ص



أسس ومفاىيم أخالقيات التسويق من منظور وضعي واسالمي                        الفصل األول:  
 

  38 
 

 يف التنمية االقتصادية من منظور إسالمي شركاتدور الاثمنا: 
دل يرد تعبَت التنمية االقتصادية يف الكتاب والسنة، لكن ىناؾ العديد من اؼبصطلحات اؼبشاهبة          

مثل3 اإلعمار، االبتغاء من فضل هللا، السعي يف األرض، إصالح األرض وعدـ إفسادىا، نشد اغبياة 
 . 1هالطيبة وىذه ىي وسائل التنمية اليت تنتج الرخاء بكل مظاىر 

مفهـو شامل لنواحي التعمَت يف اغبياة كافة، تبدأ  ي ىياإلسالم وفق اؼبنظورالتنمية االقتصادية ف 
ا، ومن خالؿ ذلك إسالمي ا وبدنيا وروحيا وخلقيا، ليقـو ابلدور اؼبنوط بوبًتبيتو دينيو بتنمية اإلنساف ذاتيا، 

ا، ويستطيع يف ضوئها أف حيقق الغاية اليت ينشدى اغبياة الطيبة لتحقق لإلنسافتنشأ عملية تعمَت األرض، 
 .هلل وربسينها العظمى، وىي إفراد العبادة

  

                                                           
، اؼبعهد اإلسالمي للبحوث والتطوير، السعودية، 5، طالشرعية وعالقتها ابلتنمية االقتصادية وتطبيقاهتا ادلعاصرةالسياسة فؤاد عبد اؼبنعم أضبد،  1

 .14، ص4005
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 التسويق ألخالقيات يادلفاىيم اإلطارادلبحث الرابع: 
 واؼبتزايدة اؼبتعددة مفاىيمو أفّ  حيث سواء حد على واجملتمع اؼبنظمة يف اكبَت  ادور  يلعب التسويق  

  امتدت وقد مباشرة، غَت أو مباشرة طريقةب عليو يؤثّر ماحوؿ دراسة و  اؼبستهلك، حوؿيف معظمها  تدور
 من العديد ظهور إذل دىأما  األبعاد من وغَتىا وصّحية وثقافية اجتماعية أبعادا لتأخذىذه اؼبفاىيم 

 من إالّ  معاعبتو ديكن ال الذي اإلشكاؿ وىو، الصواب عن اؼبنحرفةو  غَت السوية التسويقية اؼبمارسات
  .األخالؽ إطار ضمن ومفاىيمو فبارساتو بكل التسويق وضع خالؿ

 التسويق أخالقيات وتعريف نشأة :األول ادلطلب
 نشأة بعرض والأف نبدأ أنو من األفضل أوجدان  التسويق ألخالقيات اؼبفاىيمي اإلطار وضعل  

بعد ذلك  مثّ  بناءه، ربديد يف سامهت اليت والزمانية اؼبكانية الظروؼ ربديد على ةساعدبغرض اؼب اؼبفهـو
 اؼبرتكزات أىم منها نستخلصو  اؼبفهـو ىذا معٌت تقدـل جاءت اليت التعريفات بعض عرض إذل االنتقاؿ
  .شامل تعريفب منها اػبروجو  بينها فيما اؼبشًتكة

 التسويق أخالقيات نشأة الفرع األول:
 ،األعماؿ قطاع يف ابألخالقيات تتعلق بعض اؼببادئ اليت استخداـ بدأ الثانية العاؼبية اغبرب عقب  

 يطلق ما أو يةالتسويق مارسةاؼب أخالقيات أو التسويق وأخالقيات األعماؿ، أخالقيات مفهـو ظهر حيث
 وبدأت ،األخالقي والسلوؾ للمنظمة، االجتماعية ؼبسؤوليةا مفهـو يضاأ وظهر ؛التسويق مهنة دابآب عليو

 1.األمريكي اجملتمعربديدا و  الغربية اجملتمعات يف اجملاؿ هبذا تعٌت اليت العلمية كتاابتدراسات والال
 اؼبنظمات مواجهة مع ظهوره تزامن حيث العشرين، القرف ستينات يف التسويق أخالقيات مصطلح ظهر

 آنذاؾ اؼبنظمات تركيز بسبب ىذا وكاف فيها، تعمل اليت البيئة ذباه أكرب دورا بتبٍت تلزمها بيئتها من ضغوطا
 2.الوسائل بكافة األرابح تعظيم على

 

                                                           
 .501، ص4052، 6اعبزائر ، جامعة، رسالة دكتوراهأخالقيات التسويق وأثرىا على سلوك ادلستهلك صاحل،بن  عبد الرزاؽ 1
 .51، ص4009مصر،  والنشر، اإلسكندرية، الطباعة لدنيا الوفاء دار ،5ط ،لإلدارة االجتماعية ادلسؤولية ؿبػمد الصَتيف، 2
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 العديد صدور إذل أدى الذي األمر الضاغطة اعبماعات ظهور بعد اؼبفهـو هبذا االىتماـ زاد وقد  
 وغَت التسويقية فلسفتها وفبارساهتا وتضبط األعماؿ بيئة تنظم اليت والتشريعات والقوانُت األنظمة من

 1.اإلنتاج عمليات يف والتعليمات ابألنظمة األعماؿ منظمات التزاـ مدى يؤكد اؼبفهـو فهذا .التسويقية
 الرظبية االنطالقة دبثابة تعد العشرين القرف من الستينات بداية أف الكتاب من كثَت أصبع كما  

 حقوؽ وترسيخ تثبيت يف االجتماعية اغبركة ؽبذه الرئيس اؽبدؼ ويكمن االستهالكية، اغبركة لنشأة
 التسويقية اؼبمارسات يف االجتماعية اؼبسؤولية مفهـو وترسيخ صباعات، أو أفرادا كانوا سواء اؼبستهلكُت
 وىذا اؼبستهلكُت، حقوؽ اؼبسوقوف يهمل األحياف بعض ففي اؼبستهلكُت؛ ذباه واؼبنظمات للمؤسسات

 أي اؼبستهلك، ذباه السلبية التصرفات من واغبد اإلجيابية التصرفات تعظيم دببدأ االلتزاـ تناسي خالؿ من
 2.التسويقية اؼبمارسة يف االجتماعية اؼبسؤولية االعتبار بعُت األخذ عدـ

ركباتو م سعره، ،ومواصفات دبختلف جوانبو من اؼبنتج على التعرؼ يف قاغب لو فاؼبستهلك  
 وغشو اعوخد عدـ إذلإضافة  اؼبستهلك، حقوؽ من أساسي حق فاؼبعرفة وجدت إذا أضراره ،وخصائصو
 لو. اؼبقدمة السلع يف موجودة غَت دبواصفات

 يف كانت قدو  ،5230 سنة للتسويق األخالقية اؼبسائل ليت تناولتا اؼبقاالت أوذل وظهرت  
 اليت القرار ازباذ بعملية ىتما ذبرييب عمل أوؿ تعترب السياؽ نفس ويف فلسفية، ذبارب معظمها عبارة عن

 .3النظرية للقواعد تفتقر تنكا
 وضع يف اؼبفكرينو  االىتماـ ذوي من ؾبموعة اخذت الثمانينات بداية منذوبعد ذلك و  من مثو   

 فًتة ويف ،األخالقية التسويقية القرارات يف اؼبؤثرة عواملال وتشرح توضح اليت نماذجبعض ال وصياغة
 مع لألخالقيات، مقاييس واقًتحت وتطورىا التسويق أخالقيات نظرية تناولت كتاابت ظهرت التسعينات

 الغرب يف اإلداري الفساد تعاظم ىو االىتماـ ىذا سبب يكوف دقو  ،ةأخالقي معايَت توافر بضرورة اؼبناداة
 عن للحديث خصصت كتب أربعة الفًتة ذات يف ظهرت كما ،نالعشري القرف وشبانينات سبعينات يف

                                                           
 .22، ص4001عماف، األردف،  والتوزيع، للنشر اؼبيسرة دار ،5ط ،والتطبيق النظرية بنب احلديث التسويق مبادئوآخروف،  عزاـ زكراي 1
 .502-501، صذكره ، مرجع سبقعبد الرزاؽ بن صاحل 2

3
 Patrick E. Murphy, Marketing Ethics at the Millennium: Review, Reflections and 

Recommendations, Norman Bowie ed., Blackwell Guide to Business Ethics, UK, 2002, P02. 
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 أخالقيات الختبار فصوؿ بعشرة كتااب Laczniak and Murphy قدمو ما منها التسويق، أخالقيات
 1.التسويقي اؼبزيج عناصر التسويقي، البحث تضم اليت التسويقية القرارات من ؾبموعة

 األخَتة ىذه فأو  ،أخالقيات بدوف وظهر أنش التسويق أفّ  حظنال وأتسيسا على كل ما سبق  
 للتسويق الكبَت التوجو بسبب للمستهلك واؼبضّللة اؼبضرّة التسويقية اؼبمارسات بعض رو ظهنتيجة ل جاءت

 أبفّ  ف نقوؿأ  اؼبنطلق نستطيع  ىذا ومن ،امعه اؼبتعامل األطراؼ بقية مصلحة اؿغفإو  حراباأل تعظيم إذل
 .عامة بصفة التسويق مسار وتقوًن تصحيحغرض ل جاءت األخالقيات

 خالقيات التسويقأالفرع الثاين: مفهوم 
 واألخالقية والبيئية االجتماعية للمسؤولية اؼبختلفة اعبوانب على ركزي التسويق أخالقيات مفهـو إف  

 ؿباسبة إذل إضافة التسويقية للعملية اؼبمارسُت وأخالقيات سلوكيات إذل إضافة وتطبيق، كممارسة للتسويق
 مفهـو يرتكز كما سلعة، أو خدمة تقدًن عن انتج خطأ أي عن واؼبسؤولُت اؼبؤسسة يف اؼبصلحة أصحاب

 خاصة اجملتمعات يف عليها اؼبتعارؼ العامة واألخالؽ اآلداب على التعدي عدـ على التسويق أخالقيات
 .منها اإلسالمية

 3لتسويقا اتأخالقي ؼبفهـو التالية التعاريف يرادإ ديكننا تقدـ، ما على بناء  
 عن الصحيح الشيء وتعرؼ ربدد اليت األدبية اؼببادئ" 3أهنا على التسويق أخالقيات عرفت  

 2."التسويقي السلوؾ يف اػباطئ
 ىو ما أو ومقبوؿ جيد ىو ما ربدد اليت واؼببادئ اؼبعايَت ؾبموعة" 3أبهّنا البعض كذلك يعرّفها كما  

 3".التسويقية اؼبمارسات يف مقبوؿ غَت
 اعبيد التسويقي السلوؾ ربدد اليت ؼببادئ"ا هنا عبارة عن3أيضا أب التسويق أخالقيات فيعر  تمت و  

 4."السّيء السلوؾ من
 

                                                           
 .502-501، ص.صذكره ، مرجع سبقبن صاحلعبد الرزاؽ  1
 .523، ص4002، دار اغبامد للنشر والتوزيع، عماف، األردف، والرتويجاالتصاالت التسويقية اثمر ايسر البكري،  2
 .416ص ،4000مصر،  العربية، النيل ؾبموعة ،متغًن عامل يف اإلدارة أخالقيات قبم، عبود قبم 3

4
 Lina Kazokiene, Regina Virvilaite, Manifestation of Marketing Ethics in the Market, Engineering 

Economics Review, Commerce of Engineering Decisions, No 2, Vol.42, 2005, P78. 
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 القدرة حاملها سبنح اليت القيم تلك ىي التسويق أخالقياتما يلي3 "كحد الباحثُت  أكما عرفها   
 1".واػباطئ الصحيح السلوؾ بُت التمييز على

ساس يف األ يتحدد والذي األخالؽ، مفهـو مضموف معتوافق ت اريفالتع هىذ كل  أف نالحظ  
 االمتناع أو بو العمل يتم لكي خاطئ، ىو وما صحيح ىو ما بُت دييز اإلنساين السلوؾف أعلى اعتبار 

 ةبدراسة كيفي هتتم التسويق وأخالقيات األعماؿ، أخالقيات حقلمن  فرع ىي التسويق فأخالقيات، عنو
 .التسويق على األخالقية اؼبعايَت تطبيق

 األداء يكوف أف أجل من التسويق، عملية يف إتباعها جيب اليت اؼبعايَت3 "أبهنا أيضا عرفت كما  
  2."ابؼبؤسسة احمليطة اعبماعة يف مقبوال

 من خالؿ ىذا التعريف ديكن قراءة ما يلي3  
 ؛فيها العاملُت وأداء تصرفات ضبط وتنظمت اؼبؤسسة إدارة قبل من ؿبددة معايَت توجدنو أ 
 ؛ابؼبؤسسة احمليطة اعبماعاتطرؼ  من ومقبوال أخالقيا يكوف أف جيب التسويقي األداءف أ 
 كرىا أو طواعية والقوانُت القواعد ذهعلى التقيد هب ملزمة يةالتسويق داراتف اإلأ. 

 مت ساسهاأ على اليت تشاهبةاؼب فكاراأل العديد من ىناؾ فأ نستنتج السابقة التعاريف خالؿ من  
 يف اؼبقبوؿ السلوؾ ربدد اليت القيم والضوابطو  اؼببادئ من ؾبموعة" :يى التسويق أخالقيات أف إذل التوصل
 تعاملاؼب األطراؼ تلفـب مع القرار ازباذ عمليةيف  الرئيسي دداحمل دبثابة ىيو  ،نظماتللمالتسويقي  النشاط

 ."عامة بصفة واجملتمعكالزابئن وعماؿ اؼبنظمة وأصحاب اؼبصاحل معهم  

 التسويقي القرار اختاذ يف األخالقيات دورالفرع الثالث: 
 بل فريد، عامل نتاج ليس ىوو  التسويقي، القرار ازباذ عملية يف كربى  أمهية لوالسلوؾ األخالقي   

 صفتو عن إبعاده أو بتقريبو السلوؾ ىذا يف لتؤثر واػبارجية الداخلية العوامل من فيو ؾبموعة جيتمع
 زباذال الرئيسية الثالثة العوامل تلك وتتمثل ،ةالعملي ىذه يف اؼبؤثرة العوامل تلك تبياف اؼبفيد من، األخالقية

 33يف التسويقي األخالقي القرار
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 الفردية العواملأوال: 
 ما ساسأ على نو يتخذ قرارهإاغبياة العادية، ف يف خالقيللصراع األ لح إذل فردال حيتاجعندما  

 القيم ىذه يتعلموف عامة واألفراد خاطئ، ىو ما أو صحيح ما ىو بتحديد تتعلق وقيم مبادئ من بو يؤمن
 اؼبنظمة قيم عن فضال خل،إ...والتعليم الدين، ،يف اجملتمع واعبماعات العائلي انتمائهم خالؿ من واؼببادئ

 .الفردية القيم ثَتأت من أكثر الشخصية الفرد قرارات يف أثر ؽبا يكوف اليت
  التنظيمية العواملاثنيا: 

ف أال إ ،الصلة ابلتسويق ذات األخالقية اػبيارات ربديد يف الذاتية األفراد إمكانية من الرغم على 
 ،عامة بصورة العاملُت مع واؼبناقشة العمل صباعات خالؿ من مشًتكة بصورة عادة األخالقي يتحدد اػبيار

 الفكرية خلفياهتم خالؿ من أو سابقا، تعلموه ما خالؿ من األخالقية اؼبشكلة لحب يقوموف ال فاؼبسوقوف
 على تعتمد العملية ىذه ـبرجات وإف اؼبنظمة، داخل البعض بعضهم من تعلموه خالؿ ما من وإمنا فقط،

 .اؼبنظمة يف فرد لكل الشخصية القيم قوة
 األفراد وكذلك األخالقي القرار ازباذ عملية على كبَتةدرجة  ب اؼبنظمة داخل من األفراد يؤثر حيث 

 الثقافة تتفاعل كما القرار، ازباذ عملية على أتثَت ؽبم واألصدقاء العائلةفراد أ مثل اؼبنظمة خارج من
 تعطي التنظيمية الثقافة فأعلى أساس  ،األخالقي القرار ازباذ على التأثَت يف اؼبنظمة داخل التنظيمية
 .اؼبنظمة داخل اؼبشاكل مع للتعامل الصائب ابلسلوؾ القياـ كيفية يف ؿبددة أساليب وقواعد أعضائها
 اواحد الربح ىدؼ كوفي فقد األخالقية، اؼبواضيع خلق يفىاما  دورا التنظيمية الضغوط وتلعب 

 من تضغوطا ىناؾ تكوف قد فعلى سبيل اؼبثاؿ خالقياتابأل اإلخالؿ إذل تؤدي اليت الضغوط ىذه من
 االلتزاـ جيعل ما ىذا ،مثال ُتاؼبستهلك على الكذبعلى  إجبارىم خالؿ من البيع رجاؿ على اؼبشرفُت

 .جدا صعب ابألخالقيات
 الفرصاثلثا: 

 إذل تؤدي اليت الظروؼ ؾبموعة حقيقتها يف الفرص سبثلو  ،األخالقي القرار يف يؤثر آخر عامل ىي  
 بعمل للقياـ فرصة ىناؾ كانت فإذا التسويقي، األداء يف القيود والعوائقمن  تقلل أو احملتملة اؼبنافع توفَت
 سيكوف ذلك فإف العمل ىذا على القائم مكافأة مت ما وإذا اؼببيعات، يف زايدة عنو ينجم أخالقي غَت

 .لذلك الفرصة سنحت كلما مستقبال نفس السلوؾ تكرارو  لالستمرار مدعاة
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 الفرص ىذه ابستغالؿ األفراد قياـ إمكانية يف ابرزا دورا التنظيمية والعوامل الفردية العوامل وتلعب  
 األعماؿ ىذه مثل على كبَتة اؼبكافآت كانت فكلما األخالقية، غَت التسويقية ابألعماؿ للقياـ عدمو من

 1.العمل أخالقيات يف السلوكية واإلرشادات القواعد ضياع عند وخاصة استغالؽبا احتماؿ ازداد
 :التسويقي القرار ازباذ عملية يف األخالقيات دور يوضح وارلاؼب والشكل 

 التسويقي القرار اختاذ عملية يف األخالقيات دور: (5-1)رقم شكل

 
 .429ص ،4003عماف،  اليازوري، دار ،معاصرة ومفاىيم أسس التسويق البكري، ايسر اثمر ادلصدر:

  لتسويقوظيفة ال ةخالقيادلبادئ األ ادلطلب الثاين:
 شقُت أساسيُت، الشق األوؿ يتمثل يف اؼببادئ العامة للتسويق يف صنفت ىذه القيم واؼببادئ  

 .التسويقية للعملية اؼبمارسُت فرادوأخالقيات األ تالثاين فيتمثل يف سلوكيا ما الشقأوتطبيق،  كممارسة
 لوظيفة التسويق ادلبادئ العامة الفرع األول:

 تلك وتتجلى ،فةاؼبختل لوظائفها أدائها أثناء هايعل ترتكز اليت ميالق منتسطر اؼبؤسسات الكثَت   
 صحة من للتأكد أخالقية ميوق يَتكمعا هايإل ظرين ثيح ،يقيالتسو  النشاط يف بشكل واضح ميالق

 ،عيالتوز  منافذ ارياخت ،عالفاإل مضموف ة،ماؼبقد واػبدمةأ جتاؼبن ربديد يف تعلق ما يف اءسو ،عملهم
 عمالً  يقدموا أف ي ينبغيأ ،أحد إيذاء يف يتسببوا أالّ  اؼبسوقُت، حيث جيب على مع اؼبستهلك التعامل

 وللمستهلكُت هبا يعملوف اليت للمنظمات قيمة إضافة من يتمكنوا حىت بو للقياـ اؼبناسب التدريب تلقوا

                                                           
1
 William M. Pride, O. C. Ferrell, Op cit, P92. 

 القرارات االخالقية التسوقية

 العوامل التنظيمية الفرص العوامل الفردية
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 األخالقية اؼبعايَت أعلى وذبسيد تطبيقها اؼبمكن واألنظمة القوانُت جبميع التمسك عليهمجيب  كما أيضا،
 .عليها يقدموف اليت اػبيارات يف

نفس  ديتلكوف ال أهنم ،يةاإلدار  هتمايمستو  ختالؼاب اؼبؤسسات أفراد ىعل الحظي ما أف َتغ  
الدرجة من الوعي ابألخالقيات يف تعاملهم مع اغباالت اليت تصادفهم، وؽبذا فقد مت وضع معايَت وقواعد 

 1مرشدة زبص اغباالت اؼبختلفة يف النشاط التسويقي منها3
 ؛وسليم دقيق بشكل هبا يتعامل اليت واػبدمات السلع بتقدًن التعهد 
 ؛أفضل بشكل اجملتمع خدمة يف يساىم دبا التسويقية اؼبعرفة بتقدًن التعهد 
 ؛ؽبا احملددة النوعية اؼبعايَت وفق سلع من حيتاجو ما اختيار يف اؼبستهلك حرية دعم 
 للمؤسسة. ةيالتنافس القدرة عززي ودبا ،ةوبدق ؽبم تناط اليت األعماؿ إبقباز األفراد تعهد 

 مناسبة اؼبنتجات أفّ التأكد من و  التسويقي، النظاـ يف الثقة وتعزيز تشجيع جلأكل ىذا من   
 أف جيب واػبدمات للمنتجات التسويقية االتصاالت أف يعٍت وىذا أجلها، من أنتجت اليت لالستخدامات

 ؼبشاكل حلوؿ إجياد على تعمل تسويقية فعالة عالقات إقامة وىذا ما ينتج عنو خادعة، أو مضللة تكوف ال
 .العادؿ والتعامل اغبسنة النوااي لتحقيق السعيو  اؼبستهلكُت،

 واليت األخالقيات قواعد ديبتحد اؼبتخصصة اػبدمات تقدـ اليت اتسؤساؼب عضب قامت ذلكول  
 2.ةحيالصح التصرفات لطريقة كمرشد تستخدـ اليت الدساتَت سبثل

 ةخالقيالقيم األالفرع الثاين: 
 يف السائد التسويقي النظاـ سائر مع ومتكامل موثوؽ بشكل وايعمل أف رجاؿ التسويق على بد ال  

 واؽبدؼ لو الًتويج مت ؼبا مطابقة تكوف فأب ينبغي موهنايقد اليت اؼبنتجات أبف يعٍت وىذا األعماؿ، بيئة
 أي على ربتوي اؼبقدمة واػبدمات السلع حوؿ اؼبنصبة التسويقية االتصاالت تكوف ال وأف ،امنه اؼبقصود

 األخالقية القيم وفبارسة تبٍت على الوقت يف نفس اؼبسوقوف يعمل وأف واػبداع، التضليل أشكاؿ من شكل

                                                           
 .526، صذكره ، مرجع سبقالتسويق وادلسؤولية االجتماعيةاثمر ايسر البكري،  1
 .24، ص4009، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، مصر، واالنرتنتإدارة التسويق يف بيئة العودلة ؿبػمد فريد الصحن واخروف،  2
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 يف أساسا القيم ىذه وتتمثل القائم، التسويقي وابلنظاـ هبم، اؼبستهلكُت ثقة يعزز دبا عملهم يف الصحيحة
  1اآليت3

 ذات واعبهات اؼبستهلكُت مع تعاملنا يف ومستقيمُت صادقُت نكوف أف معناه األمانة:الصدق و أوال: 
 : يلي ما ذلك على ويًتتب العالقة،

 ؛األوقات جبميع و اغباالت كل يف اؼبتعاملُت مع والصدؽ اغبق قوؿ 
 ؛حقيقية قيمة من ؽبا الًتويج مت ما وفق على اؼبنتجات تقدًن 
 اؼبفًتض للمنافع ربقيقها يف إخفاؽ أي حالة يف ودعمها للزابئن اؼبقدمة اؼبنتجات جانب إذل الوقوؼ 

 ؛ربقيقها
 ووعودان والضمنية الصرحية التزاماتنا واحًتاـ تبجيل. 

ويًتتب على  اؼبتخذة، والقرارات اؼبعتمدة التسويقية االسًتاتيجيات نتائج قبوؿوىي  :ادلسؤولية ا:اثني
 : ذلك
 ؛اؼبستهلكُت حاجات لسد الطاقات أقصى بذؿ 
 ؛اؼبؤسسة مع للتعامل الزابئن إلجبار يقود فعل أي استخداـ ذبنب 
 والتسويقية االقتصادية القوة يف زايدة من ربقيقو ديكن وما ـبتلف االطراؼ ذباه اباللتزامات اإلقرار 

 .للمؤسسة
 : خالؿ من ُتالبائع ومصاحل ناؼبشًتي حاجات بُت دقيقة موازنة إجياد: عدالةالاثلثا: 
 االتصاالت، أشكاؿ من شكل وأي واإلعالف، البيع عملية أثناء ودقيق واضح بشكل اؼبنتجات تقدًن 

 ؛مضلل أو كاذب شيء أبي القياـ وذبنب
 ؛اؼبستهلك بثقة الضرر تلحق اليت البيع أساليب ذبنب 
 اؼبتعاملُت مصاحل يف تضارب حيدث أف شأنو من عمل أي يف االشًتاؾ عدـ. 

 : خالؿ من قيمو على واغبفاظ اإلنساف بكرامة اإلقرار على جوىره يف ذلك وينصب :االحرتامرابعا: 
 ؛التعامل يف ومتساووف سواسية فاعبميع الزابئن، مع قيمية فردية ابختالفات التعامل عدـ 

                                                           
 .550-501، ص.ص4002، دار إثراء للنشر والتوزيع، عماف، األردف، أسس وحاالت :حبوث التسويقاثمر ايسر البكري،  1
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 رضاىم مستوى وربسُت ؼبراقبة اؼبمكنة اعبهودل ك وبذؿ اؼبستهلكُت حاجات إذل اإلصغاء 
 ؛ابستمرارية

 عاـ بشكل التسويقية العملية يف اؼبشاركة األطراؼ مع وثقة بتعاوف العمل. 
 :اآليت طريق عن ذلك ويتم التسويقية العمليات يف الشفافية استخداـ وتعٍت: والوضوحصراحة الخامسا: 

 ؛التعامل يف العالقة ذوي من وغَتىم اؼبستهلكُت من البّناء النقد قبوؿ 
 يتخذ لكي واجبا أمرا ذلك واعتبار للزابئن، اؼبقدـ ؼبنتجاب اؼبتعلقة احملتملة راطخاؼب كافة توضيح 

 ؛الصائب الشراء قرار اؼبستهلك
 اؼبتعاملُت مع والتعاقد التسعَت لعملية الكاملة والتفاصيل الشروط كشف. 

 أطراؼ زبدـ اليت واجملتمعية واإلنسانية والقانونية االقتصادية ابؼبسؤوليات االلتزاـ وتعٍت :ادلواطنةسادسا: 
 :أيضاً  ويعٍت اسًتاتيجي أبسلوب التعامل

  ؛خالؿ خدمات التربعخدمة اجملتمع من 
 ؛اؼبؤسسة يف العاملُت وظبعة التسويقي لألداء اؼبستمر التحسُت يف اإلسهاـ على العمل 
 تقدًن يف وموضوعية بصدؽ اؼبشاركة على التجهيز سلسلة حلقات يف اؼبتعاملُت كافة تشجيع 

 .اؼبستهدفة لألطراؼ السليمة اؼبنتجات

 سباهبا وكيفية معاجلتهاأ، ادلضللةادلمارسات التسويقية  ادلطلب الثالث:
 ،حياانأ خالقيةاأل غَت أو صحيحةال غَتللكثَت من االكبرافات  التسويقية اؼبمارسات تتعرض  

 لرفعل أو أدائها، كفاءة أو جودهتا حيث من ابؼبنتجات التالعبعن طريق  اؼببيعات زايدة غرضوتكوف ب
 مربرة، غَت أو ومهية تكوف عادة ما تكاليف ابستغالؿ ابالرتفاع األسعار على الضغط خالؿ من الرحبية من
 .اؼبنافسُت مع مشروعة غَت فبارسات خالؿ من السوؽ على لسيطرةل أو

 يف وذباوزات اختالالت وجود إذل تقود التسويقية للعملية اؼبنظمة األخالقية الضوابط غياب إف  
 سواء األذى تسبب هناالتسويقية أب اؼبمارسات بعض يتهم االجتماعي النقد فإف ىنا ومن ككل، العملية

 1.األخرى األعماؿ ؼبؤسسات وكذا تمعاجمل األفراد للمستهلكُت

                                                           
، 4009 اؼبملكة العربية السعودية، ض،، ترصبة سرور علي إبراىيم سرور، دار اؼبريخ، الرايأساسيات التسويقفيليب كوتلر وجاري أرمسًتونج،  1

 .5564ص
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  التسويق لقهاخي اليت ةيالسلب يةقيالتسو  ادلمارسات الفرع األول:
 اؼبستهلك ضباية وصبعيات اؼبستهلكُت من العديد فأقبد  التسويق، اثر اليت خيلفهااأل حيث من  

 العديد من ا تسببأبهن التسويقية اؼبمارسات لبعض كبَتة انتقادات يوجهوف اغبكومية األجهزةبعض  وحىت
ومن ىذه االاثر فراد واجملتمع تكوف ؽبا نتائج سلبية على األ ىذه االاثر متعددة، صور خالؿ من راضر األ

 اآلمنة، غَت أو الرديئة اؼبنتجات الشديد، ابلضغط البيع اؼبضللة، اؼبمارسات ،خلق حاجات ومهيةنذكر3 
 .الضعفاء للمستهلكُت لبعض والتمييزية الضعيفة اػبدمة اؼبخطط، التقادـ

 األفراد على التأثًن أوال:
بشراء ماال حيتاجونو،  فراداأل إبقناع يقوموف البيع مهارات رجاؿ وبفضل حيث ومهية: حاجات خلق .1

 من أكثر اؼبستهلكُت معروفة لدى غَت حاجات وإظهار جديدة حاجات خبلق التسويق رجاؿذ يقـو إ
 قبل من يفكروا دل اليت اغباجات تلك تثَت منتجات فهم يقدموف اؼبوجودة، اغباجات إبشباع اىتمامهم

  1.إشباعها يف
 أبنو إيهامو خالؿ من تضليل اؼبستهلك فبارسات وتظهر :ممارسات التضليل )اخلداع والتحايل( .2

 األوجو، التضليل ـبتلف فبارسات وتشمل ابلفعل، عليو حصل فبا أكرب قيمة على سيحصل
 زبفيضات عن اإلعالف أو للًتويج، كوسيلة مثال اؼبصنع كسعر ـبفضة أسعار اعتماد عن كاإلعالف

 اؼبنتج خبصائص التعريف سوء خالؿ و منأ ،الحقا زبفيضها ليتم أصال رفعها مت أسعار على
 أكرب لتظهر العبوة شكل على تغيَتات إجراء وخالل من يتم الذي اؼبضلل التغليف إذلإضافة  ووظيفتو،

 كما العالمات، بُت التمييز اؼبستهلك على خالؽبا من يصعب مضللة أظباء واستخداـ ،عليو ىي فبا
 2.ابألحجاـ والتالعب السلع توضيب لعملية استخداـ سوء اؼبغالطات تلك سبس أف ديكن

، أو التكاليف العالية للًتويج للتوزيع العالية التكاليفلعدة أسباب كالذي يعود  :األسعار ارتفاع .3
 واالعالف، او نتيجة ؽبوامش الربح اؼبفرطة واؼببالغ فيها كما ىو اغباؿ يف الفنادؽ الفخمة واؼبطارات.

 على تتوفر ال منتجات بتقدًن الشركات بعض ف تقـوأك اآلمنة: غًن أو الرديئة اتال من ت جبيع  .4
، اعبودة مستوى  بصورة جلوأ من هانتاجا مت يذالغرض ال تؤدي ال أو جيدا، معدة غَت أو الالـز

                                                           
، ؾبلة كلية بغداد للعلـو االقتصادية تقييم العالقة بٌن تبين الشركات ألخالقيات التسويق وفاعلية إعالانهتا التجاريةعبدالكرًن اؽبنداوي واخروف،  ونس 1

 .14، ص4050، العراؽ، 41اعبامعة، العدد 
2
 Joel J .Davis, Ethics in Advertising Decision Making, Journal of Consumer Affairs, December 22, 

1994, P380. 
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 اؼبنتجات ىذه تكوف أف من ذلك خطورة األكثر األمرو  متوقع، ىو فبا أقل منفعة تعطي كأف جيدة
الدخوؿ  بصدد ىي أمنة غَت أو اعبودة متدنية منتجات تبيع اليت اؼبؤسسات إف أيضا، وضارة خطرة

 التعويضات تكلف فقد والتشريعات القوانُت حىت أو اعبمعيات أو اؼبستهلكُت مع سواء اتعار ص يف
 .جدا كبَتة مبالغ الضارة أو اآلمنة غَت اؼبنتجات عن

 حىت أو شرائها، يف يفكروا دل سلع القتناء فراداأل على ابلضغط البيع يتم ادلرتفع: ابلضغط البيع .5
 اؼبنظمات ألف دائما تنجح ال السياسات وىذه اؼبسابقات، جبوائز الفوزيف  أمال أكرب بكميات الشراء

 أف وديكن الزابئن، مع اؼبدى طويلة عالقات بناء تشمل البيع معظم عمليات أبف جيدا تعلم اؼبسؤولة
 .العالقات ىذه ؼبثل ابلغة أضرار يف اؼبضلل أو اؼبرتفع لضغطاب البيع يتسبب

 من اؼبتقدمة الدوؿ تشهده ؼبا نظرا واستنزاف قدرات ادلستهلك: ادلخطط التقادم سياسة استعمال .6
 اعتماد ازداد الشديدة، اؼبنافسة إذل ابإلضافة السريع التكنولوجي والتطور الدخل مستوايت يف ارتفاع
 فبا ،1االستبداؿ السريع ابسًتاتيجية يعرؼ ما أو اؼبخطط التقادـ اسًتاتيجية على التسويق رجاؿ

 فعلي. استبداؿ إذل حاجة ىناؾ تكوف أف قبل هتممنتجا تقادـ يف يتسبب
 عبعل بعد فيما وتقدديها اعبذابة، الوظيفية صائصاػب إخفاء بعض إذل آخروف منتجوفكما يلجأ 

 .واغبواسيب اإللكًتونيات ؾباؿ يف حيدث ما وىذا متقادمة، القددية اؼبنتجات
 أكرب عائد ؽبم من مبيعاهتم وربقق تزيد حيث اؼبؤسسات على ابلفائدة األساليب والطرؽ تعود ىذه

 وتبديد موارد اجملتمع. دخلو يف اؼبستهلك جانب من وتبذير إسراؼ عنها ينتج حُت يف فبكن،
 متدنية نوعية ذات منتجات بيع خالؿ من اؼبمارسات ىذه وتظهر 3الفقراء ادلستهلكٌن ضد التمييز .7

 عدـ أو اعبيدة، اؼبنتجات أسعار وبنفس الدخل وؿبدودي الفقراء من اؼبستهلكُت لفئة أحياان ورديئة
 اقتناء على إجبارىم قصد اؼبستهلكُت ىؤالء تواجد مناطق يف اعبيدة اؼبنتجات توزيع لتلك منافذ توفَت

 .2الرديئة اؼبنتجات
 اجملتمع على التأثًناثنيا: 

 3:منها اؼبمارسات، بعض خالؿ من فتظهر بصفة عامة تمعاجملمستوى  على تأثَتال جانب من أما 
                                                           

 .42، ص4009، اؼبكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر، إدارة التسويق: ادلفاىيم االسرتاتيجيات التطبيقاتأضبد جرب،  1
2
 Judith Bell, Bonnie Maria Burlin, In Urban Areas: Many More Still Pay More for Food, Journal of 

Public Policy and Marketing, Fall 1993, P268. 
3
 Anne B.Fisher, A Brewing Revolt Against the Rich, Fortune, December 17, 1990, P89. 
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 لسلعة شرائو أبف الفرد تفكَت أف يف النقطة ىذه وتتمثل العامة: ادلنافع على اخلاصة ادلنافع تغليب .1
 يؤثر اػباطئ التصرؼ فهذا صحيح غَت ىذا غَته، على يؤثر ال حيتاجها ال قد كبَتة وبكميات ام

 ارتفاع وكذا سواؽنتجات من األاؼب بعض اختفاء يف تسببو حيث من سواء اآلخرين تمعاجمل أفراد على
 أسعارىا.

 رأاث ؽبا والدعاية اإلعالف ضبالت وتكثيف التسويقية اعبهود يف اؼببالغة إف والثقايف: القيمي التلويث .2
 اإلعالانت، بتلك ارتباطا وثيقا مرتبطا الوقت مرور مع األفراد سلوؾ َتيص حبيث التنشئة، علىسلبية 

 .يتمتع هبا كاف اليت واالستقاللية اػبصوصية تلك منو تسلب فأفبا يساىم يف 
الفخمة   اؼبنتجات على اغبصوؿ أمهية على التسويق رجاؿ كزير  3فراداأل ٌنب ادلادي لفكرا شرن .3

 سلعال تلك اقتناء أجل من التسابق كبو األفراد دفعي ما ىذا و ،توالسيارا واألاثث الفاخرةكاؼبنازؿ 
 1ة.احملدود اؼبادية وقدراهتم إمكانياهتم فوؽي بشكل

 اثلثا: التأثًن على ادلؤسسات األخرى
 هوتظهر ، األخرى األعماؿ منظمات على أتثَتات غَت األخالقية كذلك التسويقية للممارسات  

 :فيما يلي التأثَتات ىذه بعض
والغرض منو تقليل اؼبنافسة عن طريق استحواذ اؼبنظمة على بعض ادلنافسٌن:  االستحواذ على .1

 الصغار األقوايء للمنافسُت اؼبنافسة بدال من تطوير منتجاهتا اػباصة، ويف ىذا امتصاص اؼبنظمات
 سيطرة بعض اؼبنظمات على السوؽ. إذلفبا يؤدي  تقل واؼبنافسة

 مشاريع إيقاؼ على األعماؿ رجاؿ بعض يعمل ثيح منافسة: مشاريع إنشاء وتعطيل إيقاف .2
 يف السوؽ على السيطرة تبقى حىت اريعاؼبش ىذه أماـ العراقيل بوضع مؤسسات منافسة وذلك إنشاء

 حوزهتم.
 األخالقية غًن التسويقية ادلمارسات الفرع الثاين: أسباب

 مانظمات نذكر اؼب يف خالقيةاأل غَت تسويقيةال مارساتاؼب ظهور إذل تؤدي اليت األسباب بُت من 
  32يلي

                                                           
 .42، صذكره ، مرجع سبقأضبد جرب 1
،  4050، دار اإلعالـ للنشر والتوزيع، عماف، األردف، واالجتماعية دلنظمات األعمال ادلعاصرةادلسؤولية األخالقية إبراىيم بدر شهاب اػبالدي،  2

 .بتصرؼ ،23-21ص.ص
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 سباما انعدامها أو الدينية الثقافة ضعف بسبب اؼبخالفُت، لدى األخالقي واغبس الديٍت الوازع غياب 
 األخالقي يف سياسات للجانب اؼبؤسسة وإمهاؿ العاملُت، واختيار استقطاب وسوء اؼبؤسسة، يف

 ؛التوظيف
 الربح على الًتكيز إذلحد ما، إضافة  إذلفيها  مبالغ عطائو قيمةإاالقتصادي و  ابلنجاح اجملتمع اىتماـ 

مهما   اؼبادية واألرابح اؼبكاسب ربقيق إذلللسعي  ابؼبسوقُت يدفع ما وىذا لألعماؿ، وحيد كهدؼ
 ؛ذلك لتحقيق اؼبشروعة وغَت اؼبشروعة ساليبصبيع األ إتباع و الثمن، كاف

 اؼبسوقُت يف التفوؽ واشتداد اؼبنافسة بُت اؼبنظمات من جهة وبُت رجاؿ التسويق من جهة  رغبة بعض
 حساب علىىذا  كاف ولو اؼبنافسة ىذه على التغلب سوى شيء أبي يبالوف ال أخرى، جعلهم

 ؛الشريفة اؼبنافسة وقواعد األخالؽ
 ماـأيفتح اجملاؿ  الذي األمر األخالقي، ابلسلوؾ اؼبتعلقة اؼبؤسسات سياسات وعدـ وضوح غموض 

 ؛األخالقية غَت والتصرفات التالعبات ىذه وتربير عليها االلتفاؼللتالعب و  فيها لعاملُتا
 ؛بو االلتزاـ عدـ الكثَتين على يسهل افب األخالقي، السلوؾ على الرقابة ساليبأ ضعف 
 على منهم اعبدد سيما الو  اؼبوظفُت، يشجع للقادة خالقيألاغَت  السلوؾ أف حيث القدوة، سلوؾ 

 ؛ديارسوهنا القادة داـ ما مقبولة التصرفات ىذه مثل أف ساسأعلى  تقليدىم،
  األخالقية،وغَت  اؼبنحرفة للتصرفات األعذار والتماس الرادعة القوانُت تطبيق يف الًتاخيالتساىل و 

 يصعب وابلتارل اؼبؤسسة،يف  النظاـ وإماتة والتمرد االكبراؼ يف التمادي على العاملُت يشجع ما ذاوى
 ؛سلوكهم يف التحكم

 الصالحيات وضوح عدـ مثل السلبية اؼبظاىر من ؾبموعة يف اؼبتمثل السيئ التنظيمي اؼبناخ 
 وعدـ الوظائف تصميم سوء واؼبسؤولية، السلطة توازف وعدـ االختصاصات تداخل ، واؼبسؤوليات

 وضعف تردي القرارات، ابزباذ والرؤساء اؼبسؤولُت انفراد اؼبناسب، اؼبكاف يف اؼبناسب الشخص وضع
 .خلإ.....والروادع اغبوافز نظاـ مالءمة عدـ االتصاالت، نظم
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 الالأخالقية ادلمارسات معاجلة كيفية الثالث:الفرع 
 ثيح ،يةقيالتسو  اؼبشكالت معاعبة يف ايأول مصدرا اػباصة أو منها العامة سواء قوانُتال تعد 

 معظم يف أنو َتغ ،ةواضح ُتالقوان كانت إذا ما حالة يفة، ىذا اؼبتخذ  القرارات ملؾب يف امهم دورا تلعب
 َتوتفس اجتهاد موضع هايف القانوف كوفذ يإ معاعبتها صعبي حاالت قيسو الت رويمديواجو  افياألح

 1ـبتلفة. وجبوانب
 أف إال اجملاؿ، ىذا يف وائقالع وكثرة إجياد حلوؿ مناسبة وهنائية ؽبذه اؼبمارسات صعوبة من لرغماب 
 ساليباأل بعض إبتباع وذلك ،حداؽبا واف تضع  كلا اؼبش هىذ من تقلل أف األقل على تستطيع اؼبؤسسة

  2يلي3 ما ساليباال ىذه أمثلة ومن األخالقي، السلوؾ معاعبة من سبكنها اليت
 اؼبزالق وذبنب اغبميدة، واألخالؽ القوًن ابلسلوؾ االلتزاـ على والرؤساء القادة التزاـ القدوة أي حرص 

 حوؽبا تثار أف ديكن اليت اؼبواقف وتبيُت توضيح على والعمل نوعها، كاف مهما الالأخالقية
 ؛اإلشاعات

 السلوكية للضوابط اؼبؤسسة يف العاملُت ترشد وثيقة عن عبارةو وى األخالقي، لسلوؾل دليل إصدار 
 كذلك الوثيقة تلك توضح وقد الرشاوى، قبوؿ عدـ العمل، يف األمانة مثل هبا االلتزاـواجب ال

 على تدريبية بربامجرفاقو إالتعليمات، و تو ؽبذه ـبالف حالة يف العامل ؽبا يتعرض أف ديكن اليت العقوابت
 ؛لدى العاملُت األخالقية القيم لتعزيز متفرقة فًتات

 أدائها تقوًن على اؼبؤسسة ربرص فكما ألخرى، فًتة من اؼبؤسسة لسلوؾ الدوري األخالقي التقوًن 
 فيها اؼبرغوب غَت اؼبمارسات عن كشفلل اؼبؤسسة أخالقيات مراجعة كذلك جيب عليها اؼبارل،

 ؛تكرارىا عدـ لضماف الالزمة التدابَت وازباذ منها اغبد على والعمل
 األخالقية واؼببادئ اؼبؤسسة قيم مع وأخالقهم وقيمهم ميوؽبم تتوافق الذين فراداأل وتوظيف استقطاب 

 مع انسجامهم مدى من للتأكد سلوكهم مراقبة ومتابعتهم تدريبهم على والعمل عليها، تسَت اليت
 والفصل والنقل التعيُت عمليات ضبط ذلك ويتطلب اؼبؤسسة، عليها تسَت اليت األخالقية اؼببادئ

 ابؼببادئ العاملُت التزاـ ؼبدى وفقا األمر هبذا اؼبتعلقة اإلجراءات كافة تبٌت حبيث وغَتىا، اغبوافز ومنح
 ؛األخالقية

                                                           
 .521، صذكره ، مرجع سبقالتسويق وادلسؤولية االجتماعيةاثمر ايسر البكري،  1
 بتصرؼ. ،11-14ص.ص مرجع سبق ذكره،، إبراىيم بدر شهاب اػبالدي 2
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 اؼبؤسسة، أبعماؿ تتعلق اليت األخالقية واؼبخالفات االكبرافات وفضح كشف على العاملُت تشجيع 
 ابلعمل وذلك واالبتزاز، التهديدات من اػبوؼ دوف معُت، كبو على نشاطها يف تؤثر اليت تلك أو

 الكشف يف األخالقي بواجبهم قيامهم دوف ربوؿ ضغوط من لو يتعرضوف قد فباتهم ضباي على
 ؛واكبرافات ـبالفات من اؼبؤسسة يف جيدونو عما واإلبالغ

 تسمى خاصة وظيفة و إنشاءأالشكاوي  دبراقبة خيتص برانمج تعتمد أف للمؤسسات كما ديكن 
 ؽبم اؼبشهود اؼبؤسسة من بُت يف ابرزة اؼبهمة شخصيات حيث يتوذل ىذه األخالقيات ؿبامي وظيفة

 نشر يف واجباهتم أىم وتتمثل ومكانة اؼبؤسسة، ظبعة على الكبَت واالستقامة، وحرصهم ابلنزاىة
وضماف تطبيقها وازباد اإلجراءات  اؼبؤسسة يف هبا اؼبعموؿ األخالقية والقواعد القوانُت وربديث

 . اتقو الصارمة يف حالة حدوث خر 

 من منظور إسالمي خالقيات التسويقأ: ادلطلب الرابع
 آالؼ منذ األنشطة كافة يف البشري التعامل أخالقيات أساس السماوية الدايانت تعترب 
 التطبيقية اغبياة نظاـ ىو اإلسالـ" أوسرتوى: جاك الفرنسي الكاتب يقوؿوعن اإلسالـ  ،1السنوات

 أفّ  القوؿ ديكن ىنا ومن أبدا، تنفصالف ال مًتابطتاف الوجهتاف وىااتف معا، الرفيعة اؼبثالية واألخالؽ
 قيم رسالة فاإلسالـ، 2"أخالقيا اقتصادا ابلضرورة يصبح القرآف وحي من قوتو يستمد الذي االقتصاد
 .األوذل ابلدرجة وأخالؽ

اؼبنافسة التجارية الشريفة اليت ربقق أىداؼ اؼبنتج والبائع  خلق دائمًا علىحيرص اإلسالـ ف أكما  
ف النشاط التسويقي يتصف ابألمانة والسماحة أففي النظاـ اإلسالمي قبد  ،على حد سواء واؼبستهلك

يرفض   فهو لذلك الظلم عن البائع واؼبشًتي وضماف ضباية متكاملة للمستهلك، دوعدـ االستغالؿ واستبعا
أخالقيات التسويق من اؼبنظور  اغبديث عن سنتناوؿ يف ىذا اؼبطلب، و ضوابطال ىذه راعييال  راؼاكبكل 

 اإلسالمي.

 

                                                           
 ،4001، 3اجمللد  ،05 العدد فيصل، اؼبلك عبامعة العلمية اجمللة ،للشركة التنافسي الوضع يف وأثره التسويق أبخالقيات االلتزام طريح، عادؿ 1

 .422ص
 .35، ص1199القاىرة، مصر،  وىبة، مكتبة ،5ط ،اإلسالمي االقتصاد يف واألخالق القيم دور القرضاوي، يوسف 2
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 يف اإلسالم : التسويقالفرع األول
 الفلسفة التسويقية يف اإلسالمأوال: 

 أصبح الذ مشاكل، عدة إذل أدى األخالقية واؼببادئ القيم من ونشاطا فلسفة التسويق خلو فإ 
 عاةاومر  األخالؽ أخذ بضرورة وفالسفتو الغريب يف الفكر التسويق رواد من وصريح واضح ؼااعًت  ىناؾ
 الباحث مع ابلتعاوف فيليب كوتلر أطلق وؽبذا وتطبيًقا، نظرية التسويق مفهـو يف أساسي كمدخل القيم

 ربدثواليت  ق"للتسوي الثالثة النظرية" ظباىا واليت التسويق يف اعبديدة نظريتو Kartajaya اؼبسلم التسويقي
 والشك رااالستقر  عدـ من حالة خلقت 2008 عاـ خالؿ شهدانىا اليت العاؼبية األزمة أف على خالؽبا من
 .الغريب االقتصاد عليها يقـو اليت األسس يف

 من فبدالً  القيم، ربركو اعصر  الثالثة التسويق نظرية يف نشهد إننايف كتابو األخَت3 " كما قاؿ كوتلر 
 البشر إف وأرواح، وقلوب عقوؿ ؽبم كبشر إليهم ننظر أف جيب مستهلكُت ؾبرد كانوا لو كما الناس معاملة

 ،والبيئية واالقتصادية االجتماعية العدالة يف العميقة رغباهتم يليب عما يدامتز  كبو على يبحثوف العصر ىذا يف
 خالؿ من الروحية حباجاهتم أيضا ولكن والعاطفية اؼبادية حباجاهتم فقط ليس الوفاء إذل يتطلعوف إهنم

 1."خيتاروهنا اليت واػبدمات اؼبنتجات
 يف اعبديدة نظريتو معادل يقدـ وىو السعودية العربية ابؼبملكة كوتلر فيليب ألقاىا ؿباضرة يفو  
 عرؼأ أكن دل واؼببادئ القيم خالؿ من" الثالث التسويق" اعبديدة نظرييت وضعت حُت"قاؿ3  التسويق

 اإلسالمية الشريعة أسس على مبنية كانت وضعتها اليت النظرية أف اكتشفت ولكٍت اإلسالـ عن اكثَت 
 اإلسالمي الدين بو جاء وما اعبديدة نظرييت بُت تكامال يعكس ما وىو ،اإلسالمي الدين يف والتعامالت

ف القيم واؼبثل األخالقية السوية اليت ينادي هبا الباحثوف ، ومن ىنا ديكننا القوؿ أب2"الناس بُت التعامالت يف
 وجودة يف النظاـ األخالقي يف اإلسالـ.نفسها تلك اؼبىي يف ؾبملها  فواؼبتعاملو 
 ضوابط ربكمو الذي التسويق ىو إليها يقود وال األزمة حيلّ  الذي التسويق" أف نعتقد فإننا ولذلك 

 وربكمو قيم على بدوره يقـو اقتصادي نظاـ يف إالّ  القيمي التسويق ىذا مثل يوجد وال قيم، وتوّجهو
 يف إالّ  النظاـ ىذا ؼبثل وجود وال ؼ،ااألطر  صبيع مصلحة ؾباملة، وال خداع ودوف حبقّ  عياتر  ضوابط

                                                           
1
 Philip Kotler et al, Marketing 3: From Products to Customers to the Human Spirit , Hoboken, New 

Jersey, 2010, P04.  
، اؼبملكة العربية السعودية، 41، ؾبلة جامعة اؼبلك عبدالعزيز3 االقتصاد اإلسالمي، العدد ادلفهوم التسويقي احلديث وجهة نظر إسالميةطارؽ بلحاج،  2

 .22، ص4054
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 دوف ،ؼااألطر  صبيع مصلحة بدوره حيّقق الذي القيمي التسويق ىذا ؼبثل أيضا وجود ال أنّو كما اإلسالـ،
 يقـو الذي االقتصادي الّنظاـ ىذا يف إالّ  مضاربة، أو غشّ  أو تزوير أو تدليس أو تغرير أو خداع أو تضليل

 1."اإلسالـ مبادئ على

 اثنيا: مفهوم التسويق يف اإلسالم
 العديد من وردت إمنا، النبوية السنة يف وال الكرًن فآالقر  يف يرد دل صريح كمصطلح التسويق 

 البيوع أحكاـ وردت كما التجارة ، البيع،الكيل السوؽ، مثل التسويق ملبع ثيقةو  ةلص اؽباليت  صطلحاتاؼب
 التسويق ساسياتأو  ركائز وجود وبرغم ،ؿالتباد يةلعم يف ؼار طكأ دااألفر  وؽحق ربفظ اليت والضوابط
 اجتمع قدو  ،قالدقي ميلالع وومهؼبف ابلنظر جدا حديثا يظل وأن إال اإلسالـ، حياة بداية مع اإلسالمي

 قوالويط ليتدارسوا اليزايدب كواالؼببور يف 4050 عاـ اإلسالمي للتسويق مؤسبر أوؿ يف والباحثوف األكاددييوف
 اإلسالمية القواعد مع اغبالية التسويقية النظرية توائم جديدة نظرية طالؽإل الصحيح، ابالذباه خطوة أوؿ
 2.أفضل بشكل اإلنسانية اجملتمعات ةاىز ن إذل يؤدي فبا

 شامل ـوهدبف إلؼباـل ؿباولة منهم يف الباحثُتودراسات  اداتهاجت جاءت ؼبنطلقا ذاى منو  
 3بعض تعاريف الباحثُت نذكر فيما يلي، و اإلسالمية التسويقية مارساتلمل

ود اؼببذولة يف إطار إداري واجتماعي هاعب"نو3 أحد الباحثُت التسويق يف اإلسالـ على أيعرؼ  
ع أو لسللوالتسعَت والًتويج والتوزيع  ابلتخطيط ات والرغبات اإلنسانية اغبقيقية،معُت، إليصاؿ اغباج

 3".فرد واجملتمعللم اؼبصاحل الشرعية ئاػبدمات دبا يال
 وتسعَت بتخطيط واؼبرتبطة اؼبتكاملة النشاط أوجو يضبط تيجيااسًت  زبطيط" نو3أب يضاأويعرؼ  

 مصاحل حيقق دبا اؼبستهلكُت واحتياجات رغبات إشباع تستهدؼ اليت واػبدمات السلع وترويج وتوزيع

                                                           
، وحلوؽبا اإلسالمية، اؼبلتقى الدورل األوؿ حوؿ3 أزمة النظاـ اؼبارل واؼبصريف تداعياهتا االقتصادية ة ادلالية العادلية خلفياهتا التسويقيةاألزممرداوي كماؿ،  1

 .51، ص4002افريل  9-3قسنطينة،  ،الدورل وبديل البنوؾ اإلسالمية، اعبامعة اإلسالمية األمَت عبد القادر
2
 Ahmed Al Nakeeb , Place marketing : where does the Islamic world stand?, Journal of Islamic 

Marketing, Vol 1, Issue 1,0212,P26. 
، ط صاحل بن الرضبن عبد ، تقدًنالتسويق التجاري واحكامو يف الفقو االسالميحسُت بن معلوي،  3 السعودية،  العربية اؼبملكة التدمرية، دار ، 5األطـر

  .64، ص4050
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 اإلسالمية الشريعة أحكاـ مع يتفق دبا العادلة األرابح ربقيق مع اجملتمعة ومصلح التبادؿ ؼاأطر 
 1."السمحة

 العدالة أساس ىلع الذي يكوف القيمة تعظيم وى اإلسالمي التسويق"ف3 أب آخركما يرى ابحث  
 يف حةلاؼبص أصحاب الفائدة تعم حبيث أساسي، وكموج والسنة الكتاب من اؼبستمدة واإلنصاؼ،

 2".ككل واجملتمع التجارية األعماؿ
 عدة إذل ومهف يف حيتاج اإلسالـيف  التسويق ـوهمف فأف نقوؿ أ ناديكنفبا سبق انطالقا و  

 .ىذه اؼبستوايت جوىر الديٍت العاملديثل و  مستوايت،
 العادية التسويق نشطةأ ةفبارسىو   سالـاإليف   التسويق فأ القوؿ ديكنبناء على ما سبق ذكره و   
 ،اجملتمع ومصلحة التبادؿ أطراؼ مصاحل حيقق دبا سالمياإل االقتصاد اتهتوجي ضوء يف وياتلعمـبتلف و 

 :يلي ما على التعريف ويقـو ،اإلسالمي اجملتمع ؼاوأعر  سالميةاإل الشريعة قواعد مع يتناسب ودبا
 ؛واػبدمات السلع تبادؿطار إيف  العادية التسويق نشطةأ ةفبارس ىو سالـاإل يف التسويق فأ 
 ؼببدأ طبقا اجملتمع مصلحة قيقرب إذلإضافة  التبادؿ أطراؼ مصاحل يستهدؼ األنشطة ىذه أداء فأ 

 ؛ضرار وال ضرر ال أنو ومبدأ اػباصة، اؼبصلحة على مقدمة العامة اؼبصلحة أبف اإلسالـ
 االسالمية الشريعة أقرتو الذي الشرعي األخالقي اإلطار يف تؤدى أف جيب األنشطة ىذهؾبمل  فأ. 

 للتسويق واإلسالمي واحلديث القدمي ادلفهوم بٌن الفروقات أىم اثلثا:
من اؼبنظور اإلسالمي ومعلوماتنا حوؿ التسويق يف اؼبنظور  للتسويق السابقة التعاريف خالؿ من  

 :التارل اعبدوؿ كما يوضحو ،اؼبفاىيم بُت اعبوىري االختالؼ نبُت أف ديكنناالوضعي 
 
 
 
 

                                                           
، 4040، 4، جامعة البليدة 06، ؾبلة العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، العددمدى التزام ادلؤسسة اجلزائرية بضوابط التسويق اإلسالميأسامة ىزلة،  1

 .492ص
2
 Syed Ali Hussnain, What is Islamic marketing, Global Journal of management and business research, 

Vol 11, Issue 11, November 2011, P102. 
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 للتسويق واإلسالمي واحلديث القدمي ادلفهوم بٌن اليت الفروقات :أىم(2-1) جدول رقم

 التسويق احلديث التسويق القدمي األبعاد
 الضوابط وفق التسويق

 الشرعية

 احتياجات حتديد
 العميل

 كلف  أكل ما ينتج يباع أي 
 النظر بغض بيعو ديكن شيء

 .اؼبستهلكُت رغبة عن

 اؼبستهلك حباجات التوجو
 السلع طرح قبل ورغباتو

 .وبعدىا واػبدمات

 احتياجات على الًتكيز
 .الفرد قبل ككل اجملتمع

 ادلنظمة أىداف حتقيق

 ربسُت الرئيسي اؽبدؼ
 وزبفيض اإلنتاج كفاءة

 االحتفاظ فاضمل راسعاأل
 .ابلزبوف

 الطويل اؼبدى على الربح ربقيق
 رغبات وتلبية خدمة خالؿ من

 .الزبوف

 ىداؼاأل ربقيق على الًتكيز
 واجملتمع داألفر اؼبشروعة ل

 ربقيق على الًتكيزعوض 
 .فقط األرابح

وتطوير بتكار اال
 ادلنتجات

 الكل ما ينتج يباع وابلتارل 
 بُت الختالفاتاب الزبوف هتمي

 اإلدارة تعطي ال ؽبذا السلع
البحث و  لالبتكار اىتماما

 .التطويرو 

رغبات و اجات غب الدقيق التتبع
 على تطوير والعملاؼبستهلكُت 

 مع تتوافق منتجات ابتكارو 
 والرغبات اغباجات ىذه

 .اعبديدة

 وتكييفها نتجاتاؼب تطوير
 اجملتمعات احتياجات مع

 الشريعة أحكاـو  اؼبسلمة
 .اإلسالمية

 .ةسابق دراساتعداد الطالب اعتمادا على إمن ادلصدر: 

 الشرعية الضوابط وفق التسويق وخصائص مبادئالفرع الثاين: 
 الشرعية الضوابط وفق مبادئ التسويق أوال:

 31يلي مافي اهمهأ نذكر ،واؼببادئ الضوابط من ؾبموعة إذل سالميةاإل الشريعة يف التسويق ـوهمف خيضع
 أحكاـ مع متفقة التسويق وأساليب ووسائل ومضامُت مفاىيم تكوف أف بو ويقصد ادلشروعية: أمبد .1

نقص لدى الفرد، ال  من ف تكوف مشروعة وانبعةأ، فينبغي للحاجات اإلسالمية الشريعة ومبادئ
ف يكوف اؼبنتج من الطيبات واألمور اؼبشروعة اليت أنتيجة مؤثرات خارجية كالتقليد وغَته، وجيب 

 ذف فاؼبشروعية قيد مهم لدى الفرد اؼبسلم.إف تكوف مشروعة، أحلها هللا، وحىت اؼبنافسة ينبغي أ

                                                           
، مفهوم التسويق ادلصريف اإلسالمي يف ادلصارف اإلسالمية من وجهة نظر العمالء: دراسة حالة بنك الربكة اجلزائرالطاىر بن يعقوب، مراد شريف،  1

 .521، ص4056، جامعة فرحات عباس سطيف، 56ؾبلة العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، العدد 
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 والسلوؾ الفاضلة واألخالؽ ابلقيموف العامل يلتـز أف ينبغي احلسن: والسلوك القيم اخللقية مبدأ .2
سالمية اؼبطلوبة يف مهنة ، ومن القيم اػبلقية اإلالسلوؾ ؼاواكبر  اػبلق سوء وذبنب الطيب اغبسن

 التسويق نذكر3
 اليت اغبضارية األسس أحد الصدؽ أف وأعلن الكذب، عن وهنى ابلصدؽ، اإلسالـ أمر الصدق:

 الوسائل كل وأزبذ الصدؽ على اجملتمع ىذا تربية قواعد ووضع اإلسالمي، اجملتمع بناء عليها يقـو
 1.ونسائو ورجالو وكباره، صغاره صبيعا، أفراده نفوس يف العظيم اػبلق ىذا بغرس الكفيلة
 خلق النفسي جانبها يف واألمانة اػبيانة، وضد وإيثاره، اغبق غبب اػبلقية الفروع وىي أحد 3األمانة
 أف دوف عليو العدواف ظروؼ لو هتيأت وإف اغبق، بو لو ليس عما اإلنساف بو يعف النفس يف اثبت
 يهضمو أف استطاع وإف لغَته، حق من لديو أو عليو ما بو ويؤدي الناس، عند لإلدانة عرضو يكوف
  2.الناس عند لإلدانة عرضو يكوف أف دوف

 خدمات من يقدـ ما على التسويقية العملية تركز أف بذلك يقصد شرعا: ادلعتربة ادلنفعة حتقيق مبدأ .3
 .والدولة واجملتمع للفرد اؼبشروع النفع ربقق ومنتجات

الرسوؿ صلى  أقره ضابطاً  اإلطار ىذا يف حيدد اإلسالـ ودين الضرر: على التسويق يقوم ال أن مبدأ .4
 أخاه يضر أف ؼبسلم حيل فال شرعا، منفي فالضرر ،3"ال ضرر وال ضرار" هللا عليو وسلم بقولو3

 أف وعلى ىذا األساس ينبغي منفعة؛ نوع ذلك يف لو كاف حىت لو حق بغَت الفعل، أو ابلقوؿ، اؼبسلم
 العرض أو العقيدة أو الفكر على اعتداء يألية من اخ التسويقية التوجهات ومضامُت مفاىيم تكوف

 .اؼباؿ أو
 ماال النبوية واألحاديث القرآنية النصوص ربميل عدـ بذلك ويقصد: ابلدين ادلتاجرة جتنب مبدأ .5

 .الشرع على التحايل أي توجهات معينة لتتفق تطويعها أو ربملو
 اؼبعلومات صحة على للتأكيد اإلثبات ئناوقر  األدلة استخداـ بذلك ويقصد :والتوثيق التحقق مبدأ .6

 .الثقة لدعم التسويقية

                                                           
 .526، ص5265، دار الكتب اؼبصرية، القاىرة، مصر، 6، طكتاب األخالقأضبد أمُت،  1
 .321دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوراي، ص ، األخالق اإلسالمية وأسسهاعبد الرضباف حسن حبنكة اؼبيداين،  2

 .912العربية، القاىرة، مصر، ص الكتب دار إحياء، ربقيق مػحمد فؤاد عبد الباقي، ماجو ابن سنن بن ماجة القزويٍت، حمد بن يزيدػم 3
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 الشرعية الضوابط وفق التسويق خصائصاثنيا: 
 1:التالية النقاط يفىم خصائص التسويق من منظور إسالمي أ إصباؿ ديكن

  الكفاءة، اإلتقاف، اليقُت، اؼبوضوعية، اغبق، العدؿ، الصدؽ، األمانة، مثل األخالقية ابلقيم ـاااللتز 
 ؛السلوؾ ؼاواكبر  اػبلق سوء وذبنب التواضع الوفاء، العفة،

  ؛اإلسالمية الشريعة ألحكاـ وفقا واؼبنتجات اػبدمات تقدًن يف اإلسالمية ابألصالة ـاااللتز 
 ضالة فاغبكمة اإلسالمية الشريعة أحكاـ مع تتفق كانت مىت اؼبعاصرة التسويق وسائل استخداـ 

 ؛هبا الناس أحق فهو وجدىا مىت اؼبؤمن
 ؛اؼباؿ وحفظ الدين حفظ وىي اإلسالمية الشريعة مقاصد حيقق أف 
 لقيم اب ـاااللتز  حيث من حسنة قدوة ابلتسويق يقـو من يكوف أف دبعٌت التسويق يف اغبسنة األسوة

 ؛اإلسالمية
 ضرر ال مبدأ ربت التبادؿ ؼاأطر  مصاحل يستهدؼ الشرعية الضوابط وفق التسويقية األنشطة أداء 

 ؛راضر  وال
 ؼاإسر  أو مبالغة بدوف واؼبنتجات اػبدمات عن واإلعالـ التسويق يف الوسطية. 

  

                                                           
، جامعة اػبليل، ماجستَت مذكرة، الضوابط الشرعية ودورىا يف ادلزيج التسويقي اإلسالمي يف ادلصارف اإلسالمية يف فلسطٌنتغريد انجح اؽبشلموف،  1

 بتصرؼ. ،53، ص4040فلسطُت،
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 :خالصة

القوًن  السلوؾ دعامة ىي تعتربو  ،اإلنساف سلوؾ توّجو اليت والقيم اؼببادئىي صبلة  األخالؽ 
 االلتزاـف اإلنسانية، العالقات وتفّككقوًن ال اؼبسار عن السلوؾ اكبراؼ إذل يؤدي وغياهبا السّوي،و 
 طغياف ظل يف الضياع من واؼبعنويةأ منها اؼبادية سواء واعبماعات األفراد حقوؽ فظحيو  حيمي ألخالؽاب

 .خاص بشكل التجارية عامالتاؼب وعلى عاـ، بشكل الّناس بُت اؼبعامالت على اؼبصاحل صراع
 تجلىت اػبصوصية ولكن األخالقيات، ابقي عن اكثَت  يبتعد ال التسويق يف األخالقي اعبانب إف 

 وكيف تهابيئ يف اؼبنظمة عمل من الواضح الوجو ىو فالتسويق واضح، بشكل النشاط ىذا جوانب يف
 غَت أو صحيحة كانت إذا امفي عليها اغبكم ديكن التسويقية تار االقر  من الكثَت فإف وابلتارل معها تتفاعل

 قواعدالو  سساأل وضعل ؿباولة باحثُت والدارسُت يفال من العديداجتهد  ذاؽبو  أخالقية،غَت و  صحيحة
 تتغَتظلت ىذه الدراسات واألحباث و  دونو، من األخالقي السلوؾ بُت للتمييز عليها يرتكزاليت  خالقيةاأل

نتيجة التطور اؼبستمر يف  آلخر، مكاف ومن آلخر، زمن ومن آلخر، ؾبتهد من جذراي وتتعارض وتتطور
 وظهور فبارسات جديدة دل تكن موجودة من قبل. التسويقية اؼبمارسات
 ديكن مرجعا كوهنا تعترب  اإلسالمية األخالؽ دراسة إذل رجع الكثَت من الباحثُت واؼبفكرين ذا،ؽب 

 والتكامل والكماؿ والثبات ابلشموؿسم يت اؼبرجع ىذا وأف خصوصا ،يةالتسويق مارسةاؼب يف بو قتداءاال
 يعطي التسويقية األخالقية اؼبسائل تناوؿ يف والدقة والوضوح التفصيل أفّ  كما العقوؿ، مع والتوافق والعاؼبية

 .تعارضها وال عليها ذبتمع السليمة العقوؿ وجيعل مصداقية القواعد تلك

 



 

 

 

 

 الفصل الثاني:

 املزيج التسويقي األخالقيات و 
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 سبهاد:

 اجملتمع، ٕتاه واألخالقي االجتماعي ىادور  ا١تؤسسة ٘تارس خاللو من الذي اجملال ىوالتسويق  
 يف أساسا تتمحور واليت، بعُت االعتبار أخذىا من بد ال اليت ا١تهمة التسويقية القضااي من ٣تموعة وىناك

 .التسويقي ا١تزيج مكوانت

"٣تموعة من القرارات ا١تتعلقة اب١تنتج وسعره وأماكن بيعو ىو8 نو أب يعرف ا١تزيج التسويقي 
ىداف االسًتاتيجية أوالنشاطات ا١توجهة للتعريف بو للجمهور، واليت تسمح ٔتنح قيمة للزبون حسب 

 1التسويقية."

ة؛ ؤسسللم العليا ةاإلدار  ترٝتها ليتا الكلية التسويق السًتاتيجية الواقع أرض التسويقي ٯتثل ا١تزيجف 
 فيو نشطت ذيال وسطال ٕتاه ادور  ىذه ا١تؤسسات تتبٌت كيل دوافع ظهرت فقد ا١تستمر النقد بسببو 
 . التسويقي ا١تزيج ىذا وتنفيذ تصميم يف األخالقيةو  ١تسؤولية االجتماعيةاب ماتز لالاب

االلتزام  التسويقي ا١تزيج وبناء تصميم عملية مراحل ٚتيع خالل مطالب فا١تسوق ،يوعل وبناء 
يف ىذا  ، واليت سنتطرق ٢تاا١تعامالت وضبط اٟتقوق ضمان إذل دفاليت هت ،األخالقيةالقيم و سؤولية اب١ت

 على النحو التارل8 الفصل
 لخقايااتواأل ادلنتجل: و ادلبحث األ 
 لخقايااتواأل التسعريادلبحث الثاين:  
 لخقايااتواأل التوزيعادلبحث الثالث:  
 لخقايااتواأل الرتويج: الرابعادلبحث  

  

                                                           
1
 Leila el kamel et autre, Le marketing : concepts, décisions, actions, éditions ERPI, Canada, 2014, 

P25. 
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 وااللخقاياات ل: ادلنتجو األ بحثادل
عن  يتم ْتيث التسويقي، النشاط قلب ربتويع التسويقي ا١تزيج عناصر من عنصر لأو  ىو ا١تنتج 

 ٖتقيق الوقت ذات ويف رضاىم على اٟتصول مث ومن الزابئن، ورغبات حاجات إشباع ا١تنتجات طريق
 األمر الرغباتتنوعت و  اٟتاجات تطورت البشرية اٟتياة تعّقدو  طورت ومع ،ا١تؤسسة أىداف من ٣تموعة

 كما ،اٟتاجات من ا١تزيد إشباع فرص تقتنص لكي ا١تنتجات يف واالبتكار التنويع إذل ا١تنظمات دفع الذي
 .ميزة تنافسية ٘تنحها منتجات تطوير يف للبحث ا١تنظمات بُت تسارعا أحدث ا١تنافسة ضغط أنّ 

 األخالق أ٫تية إظهار لُتاو ٤ت اب١تنتج ا١تتعّلقة القضااي ىمأبعض  بحثا١ت ىذا خالل من سنعرض 
 .األخالقية ابلقيم االلتزام خالل من اب١تنتج ا١تتعّلقة العمليات ضبط يف

 للمنتج األساساة ادلفاىامل: و ادلطلب األ
 .أصنافو ٥تتلفو  مستوايتو، ،اب١تنتج ا١تتعلقة ا١تفاىيم ٥تتلف دراسة سيتم طلبا١ت ىذا يف 

 ابدلنتج ادلتعلقة التعاريفل: و الفرع األ
 :ما يليفي ا٫تها ذكرن واليت لمنتج،ل تعاريف عدة إعطاء إذل التسويق خرباء تطرق 
 1".ما حاجة أو رغبة لتلبية السوق يف عرضو ٯتكن شيء أي"8 أبنو ا١تنتوجيعرف فيليب كوتلر  
 يتألف اليت ا١تلموسة وغَت ا١تلموسة ا٠تصائص من ٣تموعة عن عبارة8 "أبنو دعييالصم عرفووي 

 2".ا١تستهلك ورغبة حاجة عن تعرب واليت هبا ويرتبط
 بغرض السوق يف عرضو كنٯت الذي الشيء" 8أنو على لتسويق ا١تنتجل األمريكية اٞتمعية وتعرف 

 رغبة أو ٟتاجة اإلشباع من دراق ٭تقق أن كنٯت الذي االستعمال أو االستهالك التملك، االنتباه، جذب
 3".واألفكار األماكن ا٠تدمات، ا١تادية، السلع تضمنيو  إنسانية،

 عملية خالل من الفرد يتلقاه مادي، غَت أو مادي شيء8 "أنو على ا١تنتج تعريف ٯتكنكما  
 4ل."التباد

                                                           
1
 Philip Kotler et al, Marketing management, 11

eme
 Edition, Pearson Education, France, 2004, P426. 

 .523، ص0211للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  يسرةدار ا١ت ،1ط ،اسرتاتاجاات التسويق ردينة عثمان يوسف، ٤تمود جاسم الصميدعي، 2
 .134، صسبق ذكرهمرجع ، رائف توفيق، معالانجي  3
 .61، ص1777عمان، األردن،  والتوزيع، للنشر زىران ، دارالتسويق اسرتاتاجاات وآخرون،  العالق بشَت 4
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 اٟتصول إذل واستعما٢تا استخدامها يف تؤدي اليت ا١تواصفات من ٣تموعةنو8 "ويعرف أيضا أب  
 أشياء كانتأ سواء ستهلكُتا١ت لدى معينة ورغبات حاجيات إشباع إذل بدورىا تؤدي معينة، منافع على

 1".أفكار أوأماكن  أو شخصية خدمات أو مادية
 مادي، غَت أو مادي شيء وأي شيء، كل يف يتمثل ا١تنتج أن يتضح التعاريف ىذه خالل من 
 عن عليو التعرف ٯتكن ال أو مثال، كالسلع اٟتواس طريق عن عليو التعرف ٯتكن ملموس، غَت أو ملموس

 بيع يعٍت معُت منتج فبيع ا١تنفعة، الشيء ىذا ٭تقق أن شريطة واألفكار، كا٠تدمات اٟتواس، ىذه طريق
 2نة.معي منفعة

 ا١تلموسة وغَت ا١تلموسة وا٠تصائص الصفات من ٣تموعة الإما ىو  ا١تنتج أن القول ٯتكن مث ومن 
 إشباع إذل تؤدي واليت ،فكرة أو شخصا مكاان، خدمة، سلعة، كانت سواء السوق يف هاطرحاليت يتم 
 .ستهلكُتا١ت ورغبات حاجات
  :كالتارل  ملموسة غَتوأخرى  ملموسة اواصخ للمنتج أن يأ 

 ؛مواٟتج والتصميم والشكل اللون يف ا١تتمثلة ا١تادية ا٠تواص أي 8ا١تلموسة ا٠تواص  
 التفاخر،يف  ا١تتمثلة واألخالقي االجتماعي الطابع ذات ا٠تواص يف تتمثل 8ا١تلموسة غَت ا٠تواص 

 .وغَتىا والسعادة حةاابلر  والشعور والتباىي

 الفرع الثاين: مستوايت ادلنتج
 الرئيسية للحاجات إشباعها من ىذه ا١تستوايت تتدرج رئيسية، مستوايت ٜتس منتجلل 

 3:ا١توارل الشكل يف اإلشباع يفرج دىذا الت توضيح وٯتكنالثانوية،  األخرى اٟتاجات إشباع إذل للمستهلك

 

 

 

                                                           
 .072، ص0215 مصر، اإلسكندرية، ،منشاة ا١تعارف ،12كاف تواجو ربدايت القرن   الفعال التسويق اٟتميد، عبد أسعد طلعت 1

2
 Philip Kotler, Les clés du marketing, Pearson Education, France, Paris, 2003, P143. 

3
 Philip Kotler et al, Marketing management, Op cit, P427. 
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 ادلنتج اتمل

 ادلنتج االمجايل

 ادلنتج ادلنتظر

 ادلنتج الشامل

 النواة

 : ادلستوايت اخلمس للمنتج(2-1) الشكل ريم

 

 

 

 

 

 

        

Source : Philip Kotler et al, Marketing management, 11
eme

 Edition, Pearson 

Education, France, 2004, P427. 

 ا١تقدمة األساسية ا١تيزة وتعٍت "الزبون؟ يشًتي ماذا" السؤال عن ٕتيب :)جوىر ادلنتج( جادلنت نواةال: أو 
 يعًتضو؛ الذي للمشكل ابلنسبة للمشًتي
 شكلو، غالفو، :مثل ا٠تدمة أو ا١تنتج خصائص كل من الشامل ا١تنتوج يتكون الشامل: ادلنتجاثناا: 
 صورتو؛ نوعيتو،
 ٬تب مثال، الساعة8 ا١تنتج يف ٬تدىا أن ا١تشًتي ينتظر اليت الصفات ٣تموع يطابق ادلنتظر: ادلنتجاثلثا: 

 .الوقت تعطي أن
 ا١تنتج يعرضو ما ٣تمل وٯتثل  Méta Produit"ا١تنتوج  وراء"ما  كذلك ىيسم اإلمجايل: ادلنتجرابعا: 

  ٘تييزه؛ هبدف الشامل ا١تنتوج حول
 .ا١ترتقبة والتحوالت التحسينات كل يضم :اتمل ادلنتجلخامسا: 

 ادلنتج سااسة مكوانت الفرع الثالث:
 التعريفي، ا١تلصق ،العالمة ،الفنية للمنتج ا٠تصائص من ا١تنتج تشكل اليت ناصرعال مثل يفتت 

، ا١تنتجات أصناف ٚتيع على ينطبق العناصر ىذه من عنصر كلوغَتىا، و  ا١تساندة وا٠تدمات والسلع
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 عن لتميزىا العناصر من لعنصر النسبية واأل٫تية التسويقيُت تركيز كيفية يف يكمن بينها االختالف ولكن
 81العناصر ٢تذه موجز شرح يلي وفيما ا١تنافسُت، منتجات

 ادلنتج لخصائص ال:أو 
 يف ا١تستهلكون عنها يبحث معينة خصائص اكتشاف نتيجة كانت الناجحة ا١تنتجات معظم 

ابقي ا٠تصائص  إذل ا٠تصائص ىذه تضاف ْتيث ومقبولة، مرغوبة ٦تا ٬تعلها السوق ا١تنتجات ا١تتوفرة يف
 والتصميمي ا١تادي الشكل مثل ،ا١تستهلكون ٭تتاجو ما مع متوافقة تصبح ا١تنتجات أن أي ،الفنية للمنتج

 فبعض ،البيئة على ا١تنتج وأتثَت ، االستخدام سهولة االعتمادية، التحمل، قوة اٞتودة، مستوى للمنتج،
 .ا١تنتج خصائص من األخرى اٞتوانب على ا١تنافسون يركز حُت يف معينة جوانب على يركزون التسويقيُت

 اثناا: العقامة
  2."ا٠تدمات أو ا١تنتجات زيلتمي تستخدم للعرض قابلة إشارة" تعرف العالمة أبهنّا8 
 وٯتكن ا١تنافسُت، منتجات عن ا١تؤسسة منتجات بتمييز تسمح إشارة" أيضا أبهنا8 العالمةتعرف و  

 قابلة سنوات 10 ١تدة بتسجيلها ٛتايتها ويتم ،اٝتية إشارة أوشارة  رمز، اسم، تكون أن اإلشارة ٢تذه
 3"احملدود. غَت للتجديد
 على واإلقدام ا١تبادرة روح زيتعز و  ،البعضبعضها  عن اتا١تنتج ٘تييز ذن ىوإفالغاية من العالمة  
 .ا١تشروعة غَت ا١تنافسة من نتجاتا١ت وٛتاية ،العالمات مالكي مكافأة خالل من العا١تي ا١تستوى

 والتوظاب التغلاف اثلثا:
 ا١تباع ا١تنتوج غالف أو مظهر "le conditionnement" التعبئة )العبوة( أو لتوظيباب يقصد 

 "l’emballage" أما التغليف النهائي ا١تستهلك لدى شراءال قرار تشجيع بقصد مبتكرا يكون أن و٬تب
 حفظ لتسهيل مبتكرا يكون أن و٬تب البيع مكان إذل الصنع مكان من ا١تنقولة ا١تنتجات اوح بو فيقصد
  4ا١تنتجات. وٗتزين وصيانة

 
                                                           

 بتصرف. ،112-127، ص.ص 0227، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1، طأسس التسويق ادلعاصررْتي مصطفى عليان،  1
2
 Durafour Daniel, Marketing et action commerciale, Dunod, Paris, 2000, P167. 

3
 Audigier Guy, Marketing Pour L'entreprise, Gualino Editeur, Paris, 2003, P165. 

4
 Ibid, P169. 



ادلزيج التسويقيو لخقاياات األ                                                             الفصل الثاين:  
 

  26 
 

 )التباني( التعريفاة رابعا: البطاية
 حجمو  نوع عن النظر بغض منتجاهتا على تعريف بطاقة تلصق القانون وْتكم ؤسساتا١ت ٚتيع 

 تزودهنا أ، كما ا١تنتج ترويج يف تساعد فهي الصغَتة، الدواء علبة وحىت الكبَتة الثالجات من، ا١تنتج
 .اٟتكومية لتعليماتل استجابةكوهنا   إذلعن ا١تنتج، إضافة  اب١تعلومات والوسطاء ا١تستهلكُت

 للمنتج الداعمة العناصر لخامسا:
 الصيانة والضمان، الكفالةك ،اب١تنتج الصلة ذات وا١تنتجات رافقة للمنتجا١ت العناصر تلك ىي 
 على فقط تساعد ال للمنتج الداعمة ا٠تصائص ىذه كل  وا١تعدات، األجهزة وتركيب التصليح وخدمات

 .للمنظمة جديدة إيرادات إضافة يف تساعد وإ٪تا بيعو، تسهيل
 كرتون داخل ا١توجود االستعمال دليل أمثلتها فمن األصلي، اب١تنتج الصلة ذات ا١تنتجات أما 
 1.الطَتان رحالت يف كهدية تقدم اليت بواٟتقائ ا١تنتجات، من غَته أو التلفزيون

 ادلنتجات تصنافادلطلب الثاين: 
نذكر منها  معايَت عدة على اعتمادا وىذا للمنتجاتا١تتعددة  التصنيفات منكثَت ال ىناك 
 :يلي كما ىي التصنيفات وىذه ج،ا١تنت من الغرض أساس على والتصنيف ا١تنتج، أساس على التصنيف

 ادلنتج أساس على التصنافل: و الفرع األ
 :يلي كما التقسيم ويتم  

 عمرةم سلعال: أو 
 اٟتياة، يف قليلة تا١تر  تشًتى ما وغالبا الزمن من طويلة لفًتة تستعمل اليت السلع تلك وىي 

 قبل عنها معلومات ٞتمع ا١تستهلك وسعي نسبيا، ٙتنها بغالء السلع ىذه و٘تتاز ا١تنزل، وأاثث تار اكالسي
 2 .متوفرة بدائل عدة بُت من االختيار لةاو و٤ت ئها،اشر 

 

 
                                                           

 .112، ص مرجع سبق ذكره،رْتي مصطفى عليان 1
 .113، صنفس ا١ترجع السابق 2
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 عمرةادل غري سلع اثناا:
 أو الغذائية كا١تواد مرة من ألكثرعلى الدوام و   ستخدمتو  بسرعة تستهلك اليت السلع تلك وىي 

 .ا١تعمرة السلع ءاشر  يف ا١تتبعة األساليب إذل لشرائها ا١تشًتي يلجأ فال مثال، الغسيل مواد

 اخلدماتاثلثا: 
 احملددة ا١تنافع على اٟتصول بغرض ا١تستهلك يشًتيها واليت ا١تلموسة، غَت وا١تنافع األنشطة ىي 

  1.االستثمارية ا٠تدمات والصيانة، التصليح خدمات التعليمية، ،الصحية ا٠تدمات :بينها ومن

 ادلنتج ءاشر  من الغرض أساس على التصنافالفرع الثاين: 
 :٫تا نوعُت إذل تصنف 

 االستهقاكاة ادلنتجاتال: أو 
 غرضل بواسطة غَته أوبنفسو  اقتنائهاب ا١تستهلك قومي اليت ا١تلموسة ا١تنتجات تلك ىي 

 و٢تذا ،أخرى منتجات إنتاج يف االستخدام أو البيع إعادة ضاألغر  ، وليسيف ا١تنازل النهائي االستهالك
 2:إذل فهايتصن كنٯتو  ،النهائي ا١تستهلك بسلع تسمى فهي
 إذل اٟتاجة دون بسهولة وفورية متكررة بصورة ىتشًت  سلع ىي سهلة ادلنال: أو ادلاسرة ادلنتجات .2

 ا١تستهلكُت معظم لاو متن يف أسعارىا تكونو  جدا واسع نطاق على األسواق يف متوفرة وىي التفكَت
 3.خلإ...واجملالت الصحف الغذائية، ا١تواد ا8أمثلته ومن راابستمر  ئهااشر  يتكررو 

 السعر حيث من البدائل وتقييم ابلدراسة القيام إذل شراؤىا ٭تتاج اليت السلع ىي :التسوق منتجات .1
 صرف عليها اٟتصول يتطلب متكرر، غَت شراؤىا ا١تيسرة، السلع مع اب١تقارنة عالية تكلفتها واٞتودة،

 التسوق مراكز يف األخَتة ىذه تًتكز حيث بعضها، من قريبة متاجر يف تباع كبَت، جهد وبذل وقت
 4لالختيار. ا١تستهلك أمام الفرصة إلاتحة

                                                           
 .054، ص0220، مصر، ، مؤسسة حورس الدوليةالنظرية والتطباقادلعلومات والبحوث التسويقاة عصام الدين أبو علفة،  1
2
 ، بتصرف.522-075.صاٟتميد، مرجع سبق ذكره، ص عبد أسعد طلعت 
 .162، ص0212األردن،  عمان، للنشر والتوزيع، صفاء، دار  مبادئ وأسالاب التسويق مدلخل منهجي تطباقيعلي فالح الزعيب،  3
 .105، ص0211، دار ١تيسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، إدارة ادلنتجات، ردينة عثمان يوسف، ٤تمود جاسم الصميدعي 4
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 معروفة ٕتارية عالمات وٖتمل فريدة وخصائص ٔتواصفات تتميز نتجاتا١ت ىذه: اخلاصة ادلنتجات .3
 األدوات التصوير، آالت ذلك أمثلة ومن ،ا١تنتج يشًتي أن قبل اكبَت  جهدا ا١تستهلك ويبذل سخةاور 

 صنف ءاشر  على ا١تستهلك راإصر  ا١تنتجات من النوع ىذا ٯتيز وما ،ا١توسيقية واآلالت الرايضية،
 1.غَتىا دون ةمعين ٕتارية عالمة أو معُت

 عنها يبحث اليت أو يشًتيهاىي ا١تنتجات اليت  وارئ(:الط منتجات( فاها رغوبادل غري ادلنتجات .4
 هبا يهتم ال ا١تنتجات من النوع ىذا طارئة، وبصورة ا١تستهلك تواجو ١تشكلة حل ٔتثابة ىيو  ا١تستهلك
 تاإلطار  حديدية سالسل ءاشر  مثل مشكلة فتودصا إذا إال عنها يبحث وال أصال ا١تستهلك

  2.الثلوج سقوط عند تاالسيار 

 الصناعاة ادلنتجاتاثناا: 
 الصناعية األغراض يف الستخدامها بشرائها الصناعي ا١تستهلك قومي اليت السلع تلك ىي 
 متهايق أساس وعلى الصناعية العملية يف مسا٫تتها أساس على السلع ىذه فيتصن كنٯت، واإلنتاجية

 3ي8لي مايف تتمثل، أنواع عدة إذل ةيالنسب تهايوأ٫ت
 ١تطاطا أو القطن ذلك أمثلة ومن ما سلعة إنتاج يف كليا أو جزئيا تدخل اليت ا١تواد وىي: اخلام ادلواد .2

 .والنحاس واٟتديد ا٠تام
 ا١تواد عكس على ولكن ا١تنتج إنتاج يف كليا أو جزئيا أيضا تدخل وىي: ءاواألجز  ادلصنعة ادلواد .1

 ءاواألجز  واٞتلود الغزل، خيوط أمثلتها ومن اإلنتاجية العمليات بعض عليها دخل قد ويكون ا٠تام
 اإللكًتونية

 العمليات لتسهيل تستعمل ولكن الصنع التامة ا١تنتجات إنتاج يف تدخل ال اليت وىي: التشغال مواد .3
 .النظافة ومواد التشحيم وزيوت الوقود مثل اإلنتاجية

                                                           
 .105، مرجع سبق ذكره، ص إدارة ادلنتجات٤تمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف،  1
 .171، ص  0212، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، التسويق ادلعاصرنظام موسى سويدان،  2
 .141، ص 0212، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، التسويق احلديثٛتيد الطائي وآخرون،  3
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 إنتاج يف تدخل ال أهنا الطبيعي ومن ا١تصنع يف الرئيسية واآلالت تاالتجهيز  وىي: اآللاة تاالتجهاز  .4
 زمنية تافًت  على تستهلك وعادة معينة ٥ترجات على للحصول والزمة إنتاجو يف تساعد ولكن ا١تنتج،
 .معينة

 ولكن النهائية ا١تنتجات إنتاج يف تدخل ال أهنا يف تاالتجهيز  مع تتشابو وىي8 ادلساعدة األجهزة .5
 .واٟتاسبة الكاتبة اآلالت ت،ار ااٞتر  أمثلتها ومن أقل زمنية تافًت  على تستهلك

 وضعيمن منظور  لخقاياات ادلنتجأادلطلب الثالث: 
ل يتمثل يف عرض بعض ا١تمارسات غَت األخالقية و شقُت، الشق األ يفطلب ىذا ا١ت إذلسنتطرق  

 يف ا١تنتج، والشق الثاين يتمثل يف بيان القيم األخالقية الواجب توافرىا فيو.

 ادلمارسات غري األلخقاياة يف ادلنتج أشكال ل:و الفرع األ
الناٚتة  ا١تسوق اب١تخاطر يصرح ال عندما تكوناب١تنتج عادة ما  ا١تتعلقة األخالقيةغَت  تمارساا١ت 

 ا١تستهلكُت يعرض ٦تا اٟتقيقية، قيمتو عن عدم اإلعالن أو استعمالو كيفية عن أو منتج استعمال عن
 ا١تنتجات الستبدال الفرصة ٘تنح ال وأحياان وا٠تداع والتحايل الغش مارس قد ا١تسوق يكون وابلتارل لألذى
 الرديئة.

نظرا الحتواء األسواق على عدد كبَت من حصرىا  نال ٯتككثَتة وعديدة   ىذه ا١تمارسات 
ا١تنتجات وا١تسوقُت، الذين يتسمون بسمات وشخصيات ٥تتلفة، ٦تا ينعكس على ٦تارساهتم التسويقية. 

  فيما يلي التطرق لبعض ىذه ا١تمارسات على سبيل ا١تثال ال اٟتصر8 وسنحاول 

 سم وعقامة ادلنتجاب ادلرتبطة غري األلخقاياة ال: ادلمارسات أو 
 8ما يعرف بتقليد العالمات التجارية ويكون عرب أو 

 ،ا١تستهلك على األمر ٮتتلط ثْتي 8مشهورة أصلاة بعقامات والشب يريبة عقامات ماستخدا .2
 والشب قريبة" Oshiba شيباأو " عالمةومن األمثلة على ذلك ، هنا العالمة االصليةأمعتقدا  يهاويشًت 

 وعالمة، الثمانينيات ائلأو  يف الكويت دولة يف اإللكًتونية األجهزة يف" Toshiba توشيبا" عالمة من
 دولة يف" Panasonic ابانسونيك" عالمة أهنا ا١تستهلك يعتقد" اليت قد Panaphonic ابانفونيك"
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 يراىا قد واليت" Tata اتات" األحذية وعالمة، التسعينيات منتصف يف ا١تتحدة العربية االمارات
 1" يف مصر.Bata"ابات  عالمة أهنا ا١تستهلك

 وابلتارل تضليل ا١تستهلك و٘تويو ا١تنتج وبيعو. لوان غقاف العقامة التجارية:أاستخدام نفس  .1

 األلخقاياة ادلرتبطة ابلتعبئة والتغلافاثناا: ادلمارسات غري 
 اليب وتتنوع، ونذكر من بُت ىذه األساليب8سوىنا تتعدد األ 

 ا١تستهلك لدى انطباعا تعطي يثْت :تواىا ابلنسبة وفا مبالغ بشكل ادلنتج عبوة حجم ريتكب .2
 .كذلك ليس وى بينما ٤تتواىا كبَت نأب

ما على  احملتوى ركوت السعر رفع من بدال 8وعلا وى ما على السعر ركوت ادلنتج عبوة زبفاض زلتوى .1
 ال يثْت للعبوة، وعلي اعتاد الذي النمطي اٟتجم يف ا١تسبق ا١تستهلك اعتقاد لستغاليتم ا ،وعلي وى

 .تعديلو احملتوى مت نأ ركيد

 تبااـــن: ادلمارسات غري األلخقاياة ادلرتبطة ابلاثلثا
 82ا١ترتبطة ابلتبيُت نذكرمن بُت ا١تمارسات غَت األخالقية  

 عبوات من َتفالكث :"Labelling" نيالتبا يف متستخد اليت ادلعلومات )ايةفك معد(نقص .2
 ،ُتالربوت نسبة مثل للمنتج القيمة الغذائية عن معلومات تتضمن ال االستهالكية الغذائية ا١تنتجات

 أحد نأ إذل اإلشارة يتم ال كذلك ،معلومات من ذلك وشاب وما اٟترارية السعرات األمالح، ،نو ىالد
 الصناعية للمحليات ابلنسبة الاٟت وى كما ،ا١تستهلك بيصي ضرر ول نيكو  قد ا١تنتج مكوانت

 .السرطان رضٔت اإلصابة ما فًتةل وتعاطي على ن يًتتبأٯتكن  والذي كالسكارين،
 على جديد صالحية اتريخ وضعحيث يتم صقاحاة ادلنتج:  نتهاءانتاج واتريخ إالتضلال يف اتريخ  .1

 اٟتقيقي التاريخ على اٞتديد لتاريخاب شريط لصق طريق عن سواء ،صالحيتو مدة انتهت الذي ا١تنتج
 نفإ وابلطبع الصالحية، َتتغي بأسالي من ذلك وشاب ما أو ،وفي ماألرقا أحد يَتتغب أو انتهى الذي
 ،وحيات ا١تستهلك يكلف قد ثحي جسيما، نيكو  ما عادة ا٠تداع ذاى مثل على تبيًت  الذي الضرر

                                                           
الشارقة، ، ملتقى التسويق يف الوطن العريب الواقع وآفاق التطوير، ا١تنظمة العربية للتنمية اإلدارية، اخلداع التسويقي يف الوطن العريبنعيم حافظ أبو ٚتعة،  1

 .24، ص 0220أكتوبر  14و 13االمارات العربية ا١تتحدة، 
2
 ، بتصرف.25-24ص، ص.نفس ا١ترجع السابق 
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 َتغ ا١تنتج نكا إذا وحىتو، صالحيت انتهت تجمن استهالك بسب الغذائية ا١تنتجات حالة يف خاصة
 نتيجة ا١تستهلك على سلبياثَتا أت آبخر أو بشكل سيؤثر وفإن التجميل، مستحضرات مثل غذائي

 .إخل...العينُت أو ابلبشرة اإلضرار مثل ،واستخدام
كتابتو وكتابة   أوكتابة الوزن اإلٚتارل فقط على العبوة،  الوزن اإلمجايل والوزن الصايف:التضلال يف  .3

 واضح،َت وغ جدا َتصغ ٓتط الثاين بينما وواضح، كبَت ٓتطل و األ كتابة يتم الوزن الصايف ْتيث
 .اٟتقيقي الصايف نالوز  من أكرب نالوز  ا١تستهلك ركيد نأ ٯتكن وابلتارل

 عند تطوير ادلنتجات اجلديدةو  يف الضمان رابعا: التضلال
 ومن بُت ا١تمارسات غَت األخالقية يف ىذا اجملال نذكر8 

 ا١تنتج نأ على ناإلعال ويتم فقط العبوة شكل َتتغي يتم فقد 8ادلنتجات يف يمهالو  ريالتغا أو التطوير .2
 ما وعادة ،لو األ من أفضل َتاألخ نأب ُتللمستهلك ء٭تالإل وذلك طور،ا١ت أو اٞتديد وشكل يف

 .إخل .... وتعديل أو تطويره يتم وأن إذل يشار الذي ا١تنتج سعر يف زايدة ذلك بيصاح
تغطيتو ألجزاء معينة من ا١تنتج، مع  أووذلك من خالل ٗتفيض مدة الضمان،  8التضلال يف الضمان .1

 الضمان ىي األكثر عرضة للتلف. ان القطع اليت ال يشملهأالعلم 

 لخقاياات ادلنتجأ الفرع الثاين:
 ا١تستهلك ورغبات حاجات تليب اليت ا٠تدمة أو السلعة ىو عبارة عن ا١تنتج نأكما سبق وقلنا  

انة، العدل، واألم قخالقية الالزمة كالصدتكون نتيجة التزام ا١تنظمة ابلقيم األ ا١تنتج أخالقية فإن وابلتارل
 يف ٚتيع مراحل ا١تؤسسات األخالقية من طرف القيمذه االلتزام هب يظهر أن ٬تبو  ا١تسؤولية، وا١تواطنة،

  وتطوير البحث من بدءا هبا ا١ترتبطة العمليات كل يف وأيضا هنايتها، وحىت بدايتها من االنتاج عملية
 .والبيع التخزين عمليات غاية إذلا١تنتجات 

 لخقاياات ادلرتبطة ابسم وعقامة ادلنتجاألال: أو 
  ن ذلك سيضلل ا١تستهلك ويؤثر على قراره الشرائي؛االسم التجاري أل أوٕتنب تقليد العالمة 
  يزة حيت يسهل على ٦ت ٕتارية عالمة أوا١تنتجُت على ٘تييز منتجاهتم من خالل خصائص  اعتماد

 عن ا١تنتجات األخرى؛ا١تستهلك ٘تييزىا 
  اجملتمعية السائدة.٬تب أن يتوافق االسم والعالمة التجارية مع القيم الدينية واألعراف 
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 لخقاياات ادلرتبطة خبصائص ادلنتجاألاثناا: 
  1 تتمثل فيما يلي8 

 أن الرغبة ومنها ا١تنتج، ءاشر  عند ا١تستهلكُت جانب من التوقعات من العديد ىناك األمان: توفري .2
 وعلى ا١تنتج أمان ىو التوقعات ىذه أىم ومن ٦تكنة، فًتة أكرب طوال مالئم ٨تو على ا١تنتج يعمل
 ال الغالبية أن إال احملسوبة، ا١تخاطر بعض ٖتمل يف القدرة دااألفر  من الكثَت لدى توفر من الرغم

 من ا١تستهلك ٛتاية ٬تب كما ا١تنتج، استخدام عند وذلك ضرورية، غَت ٥تاطر ٖتمل يف ترغب
 .األمان يف ا١تستهلك حق عاةاومر  صحتوعلى  الضارة ا١تنتجات

 ا١تستهلك ألن ا٠تادعة واإلعالانت ا١تعلومات طريق عن ا١تستهلك تظليل ٬تب ال 8ادلعلومات توفري .1
 ا١تناسب راالقر  اٗتاذ من ستمكنو اليت صحيحةوال كاملةال علوماتا١ت على ٭تصل أن يف اٟتق لديو

، اٞتودة مستوىو  أ،ا١تنش بلد ، ا١تنتج مكوانت ومنها القوانُت يف عليو صمنصو  اٟتق ذلك أن فنجد
 .ا٠تدمة أو اب١تنتج ا١تتعلقة اٞتانبية واآلاثر ا١تخاطر احملتملة وكذلك بيان

 وعي ازداد فقد ا١تواطن لقيمة اىتماما تعطي أصبحت ا١تتقدمة الدول جلادلنتج:  ضمان جودة .3
 الطبيعية ا١توارد استغالل يف كفاءة أكثر تكون أن ا١تؤسسات على جبو ي ٦تا ا١تنتج ّتودة ا١تواطنُت

 .عليها واٟتفاظ البيئة وٛتاية

 لخقاياات ادلرتبطة ابلضمان وتطوير ادلنتجاتاألاثلثا: 
  ن يكون تطوير ا١تنتجات اٞتديدة حقيقيا و٭تمل إضافة أذ ٬تب إٕتنب سياسة تقادم ا١تنتجات

 للمستهلك وليس تطويرا مرب٣تا كما نالحظو يف بعض ا١تنتجات كا٢تواتف الذكية؛
 عالم ا١تستهلك بكافة إاٞتوانب اليت يغطيها الضمان، و  الصدق وااللتزام ببنود الضمان من حيث

 شروط وجوانب الضمان، واٞتدية يف معاٞتة ا١تشاكل والصيانة.
 ن يكون ا١تستهلك على أ٬تب  ، حيثا٠تدمة أوعالم ا١تستهلك بكافة االلتزامات ا١تًتتبة عن ا١تنتج إ

 علم بكل ما يرافق ا١تنتج من خدمات والتزامات.

 

                                                           
 ، بتصرف.146، ص 0212، دار ىومة للطباعة، اٞتزائر، البعد األلخقايي للتسويقإٯتان ميدوين،  1
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 : ادلنتج وفق ادلنظور اإلسقاميرابعادلطلب ال
اشباعا  أواألشياء اليت ٖتقق منفعة حقيقية  كل  هناأعلى  سالمياإلنظور ا١تمن  ا١تنتجات عرفت 

 .(اٟتالل واٟترام) ا١تشروعية متفقا مع قاعدة حقيقيا
 اٟتث اإلسالمية الشريعة يف اب١تنتج االىتمام دالئل منقد اىتمت الشريعة اب١تنتج اىتماما كبَتا، و و  

 شكلو يف ا١تنتج ٮترج حىت مرضاتو؛ ويبتغي هللا ٮتشى مسلم كل على فريضة واعتباره العمل، إتقان على
َوُيِل ﴿8 اذلتع لقولو وا١تشروعة، اٟتقيقية اٟتاجة إشباع وىو منو الشرعي ا١تقصد ٭تقق والذي النافع ا١تقبول

َعاِلِِ اْلغَْاِب َوالشهَهاَدِة فـَاـُنَـبُِّئُكم دبَا ُكنُتْم  إلى اْعَمُلوا َفَساَـَرى اَّللهُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُو َواْلُمْؤِمُنوَن ۖ َوَستـَُردُّوَن 
 . 1﴾تـَْعَمُلونَ 

 .تصنيف ا١تنتجات وضوابطها وفق ا١تنظور االسالمي إذلوسنتطرق يف ىذا ا١تطلب  

 إسقاميل: تصناف ادلنتجات من منظور و الفرع األ
 اإلسالم يضيف ،الذي يقتصر على الرؤية ا١تادية ٢تا فقط للمنتجات التقليدي صنيفعلى غرار الت 
مهما كان  الفرد وعلى الدنيوية، وا١تصاحل الدينية ا١تصاحل بُت الربط أساس على اتلمنتجل آخرتقسيما 

 ىذا وعلى وا٠تدمات السلع من هنى عنو مإتنب و  هللا أحل ٔتا االلتزام مستهلكا أو منتجا كان سواء دوره
 .ثائبا٠تو  ،اتطيبال 8إذل سالميوفق ا١تنظور اإل جا١تنتو  يقسم األساس

 ولذلك اجملاالت شىت يف العامة حلاا١تص وٖتقيق اجملتمع ٛتاية أساس على قومت ةاإلسالمي الشريعةف 
 تعرف ما وىي واجملتمع، للفرد والنافعة ا١تفيدة ا١تنتجات واستهالك وتبادل إبنتاج فقط سمحا تفإهن

 من شكل أبي هبا والتعامل وتسويقها إنتاجها ٖترمي جانب إذل ،منها الضارة تبادل رمٖتو  ابلطيبات،
ُهْم ِإْصَرُىْم َواأْلَْغقَاَل  َوُيُِلُّ ذَلُُم الطهاَِّباِت َوُُيَّرُِم َعَلْاِهُم اخْلََباِئَث َوَيَضعُ ...﴿ 8اذلتع لقولو 2،األشكال َعنـْ

 .3﴾ ...الهيِت َكاَنْت َعَلْاِهمْ 
و، ىي كل ما تستطيبو النفس، ويستحسنو العقل، وأيمر بو الشرع ويبيحو وال ٯتنع اذن فالطيبات 

شباع حاجة وٖتقيق منفعة حقيقية، وتضمن اٟتفاظ على مقاصد الشريعة ا٠تمس إ إذلوتؤدي الطيبات 
قال الغزارل رٛتو حيث ، ، حفظ ا١تاللحفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النس ا١تتمثلة يف8

                                                           
 .123سورة التوبة، اآلية  1
 .152، ص0212األردن،  عمان، والتوزيع، للنشر ا١تسَتة ،1ط ،اإلسقاماة وتطباقاتو أسسو :التسويق أصول أبو نبعو، مصطفى العزيز عبد 2
 .135سورة األعراف، اآلية  3
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هللا8 "إن مقصود الشرع من ا٠تلق ٜتسة8 أن ٭تفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وما٢تم، فكل ما 
يتضمن حفظ ىذه األصول ا٠تمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت ىذه األصول فهو مفسدة ودفعها 

 1."مصلحة
 أو اإلنسان ٞتسم تدمَت وتعاطيها استهالكها على يًتتب اليت ا١تنتجات كل هيف ا٠تبائث أما 

اَي َأيُـَّها الهِذيَن آَمُنوا ﴿ عز وجل8 لقولو وغَتىا ا٠تنزير، ٟتم الدم، ا١تيتة، كا٠تمر، والبيئة، لألخالق تدمَت
َا اخْلَْمُر َواْلَمْاِسُر َواأْلَنَصاُب  ْن َعَمِل الشهْاطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلهُكْم تـُْفِلُحونَ ِإَّنه  2﴾َواأْلَْزاَلُم رِْجٌس مِّ

 لخقاياات ادلنتج من منظور إسقاميأالفرع الثاين: 
 :فيما يلي أ٫تها ، نذكرا١تنتجات ٖتكم اليت شرعيةال ضوابطال يد منعدال ىناك 

 اإلسقاماة لخقاقلألال: مراعاة ادلنتج أو 
 مع ومعامالتو تصرفاتو ٚتيع وتنظم ونشاطاتو، ا١تسلم ا١تنِتج تياسلوكتضبط  اإلسالمية األخالق 

 وثقتهم، اآلخرين ٤تبة يكسب ا٠تلق حسن فا١تنِتج ،ا٠تيانةو  الكذب ل٤ت األمانةو  الصدق حليفغَته، 
زايدة  ذلك ويرافق ستزداد، السوق يف ا١تنتج حصة أن ذلك ،وتطورىا اإلنتاجية ا١تشاريع ٧تاح أساس وىذا

 .ا١تنتجات على ا١تتزايد الطلب لتلبية ا١تشاريع يف
ن تقوم عملية اإلنتاج على قيم ٖتقيق ا١تنفعة العامة للمجتمع أ٬تب أيضا من ىذا ا١تنطلق و  

 ٖتقيق الربح وتعظيم منفعة ا١تنتجُت فقط.  أن تقوم على مبدأأبكملو، ال 
 حقال غري نتجاتابدل التعامل عدماثناا: 

 ٢تا والًتويج وتسويقها إنتاجها بتحرميأيضا  رتبطي وا٠تبائث احملرمات الستهالك اإلسالم ٖترمي إن 
 نمطالب أبا١تختلفة  ألنشطتو ارستو٦ت أثناء فا١تسلم أبكملو، تمعواجمل الفرد على ضرر ٢تا من ١تا وىذا

 تجنبو.وي عنو ليبعد اٟترام يتحرى أنو  دخلو، عليو وينفق رزقو، منو ليكسب اٟتالل يتحرى
 

                                                           
 .152، ص 1775، دار الكتب العلمية، 1، ٖتقيق مـحمد عبد السالم عبد الشايف، ط ادلستصفىأبو حامد الغزارل،  1
 .72سورة ا١تائدة، اآلية  2
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 أو وٖتسينات إضافات من عليها يدخل والذي شرائها وطريقة ةا١تشًتا ا١تواد تكون أن وا١تقصد  
 الربح على اٟتصول كيفية مث تسويقو، طريق مث ذلك، ووسيلة اٞتديد اب١تنتج التصرف كيفية مث مواد،

 1.وتعاذل سبحانو هللا امرو أل وفقا ذلك كل يكون أن األرابح، توزيع وطريقة
"، مصدر مصدر ا١تنتج وطبيعة ا١تنتج"٪تيز بُت مفهومُت  نأ البد من ا١تنتج حالالحىت يكون و  

شكال السرقة والغش أن يكون مصدر ا١تنتج قانونيا ومشروعا بعيدا عن كل أا١تنتج ْتيث ٬تب 
من فتكون طبيعة ا١تنتج  ماأ ،لإلسالمحدى البلدان ا١تعادية إمصدره من  نن ال يكو أو ، خلإوا٠تداع...

  2دائو ١تنفعة حقيقية.أو  ،مكوانتوحيث مشروعية 
 لوايت يف ادلنتجاتو : ترتاب األاثلثا

 تنظمها اليت ا١تصاحل ترتيب حسب مرتبة تنظيمية ضوابط وفق اإلسالم يف اإلنتاج عملية تتم 
 ظروفال ومراعاة الشريعة مقاصد ٖتقيق ىدفو ا١تنتجات اختيار يكون أن ٬تب كما  ،3اإلسالمية الشريعة

 وا٠تدمات السلع لتأمُتالتوجو  مث الضرورية وا٠تدمات السلع إبنتاج الأو  لذلك ٬تب البدء ،اإلسالمية
 .التحسينية مث ومن اٟتاجية
 اجملتمع ألفراد حقاقاة حاجات عن معربة ادلنتجات تكون أن رابعا:

 عن البحث التسويق ْتوث خالل من ٯتكنو الذي ىو ا١تستهدف اإلسالمي التسويق نظام إن 
 حقيقية طلباتو تكون أبن ملتزم اآلخرين ا١تستهلكُت وبعكس فا١تسلم اٟتقيقية، اٟتاجات ٯتثل الذي الطلب

 4.ا١تشًتاة الكميات انحية من ابلرشادة يتسم لديو واالستهالك
 استخدام يف التبذير وعدم االعتدال ٦تا يشجع على والتفاخري، الًتيف اإلنتاج ٮتتفي الضابط وهبذا 

 .االستهالك يف االعتدال وكذلك اإلنتاج، عناصر
 
 

                                                           
، ورقة مقدمة إذل ا١تؤ٘تر الرابع للهيئات الشرعية للمؤسسات ا١تالية ألخقاياات العمل ادلصريف اإلسقامي ادلواثاق واأللخقاياات٤تـمد أمُت علي القطان،  1

 .25، البحرين، ص0222أكتوبر  2و 5اإلسالمية، 
، جامعة العريب بن دكتوراه رسالة، زيج التسويقي اإلسقاميربلال وتقاام ادلزيج التسويقي لشركات التسويق الشبكي يف ظل ادلفارس خداش،  2

 .15، ص0217مهيدي، أم البواقي، 
 .00، ص0227، األكادٯتية العربية للعلوم ا١تالية وا١تصرفية، ماجستَت مذكرة، ادلزيج التسويقي يف ادلصارف اإلسقاماة٤تمـد هباء الدين خا٧تي،  3
، ٣تلة جامعة تقاام ادلمارسات التسويقاة يف ادلنشآت السعودية من منظور إسقاميايسر عبد اٟتميد ا٠تطيب، حبيب هللا ٤تـمد رحيم الًتكستاين،  4

 .16، ص0222 ، جدة، ا١تملكة العربية السعودية،21العدد  ا١تلك عبد العزيز لالقتصاد اإلسالمي،
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 ابلفرد واجملتمع الضارة ابدلنتجات التعامل ذبنب لخامسا:
فيجب  1،وأفراده للمجتمع ضررا تسبب سلعة يأب التعامل للمسلم ٬توز ال أنو ىي ىنا والقاعدة 

 تقوم اهنفإ عمالئها حيث فمن منافسيها، أو عمالئها من بكل الضرر إٟتاق عن تبتعد أن ا١تنظمات على
 حُت يف ،األمر تطلب إذا ٢تم وا١تشورة النصح بتقدمي تقوم كما ٢تم، وا٠تدمات ا١تنتجات أفضل بتقدمي

 حملافظةاب وذلك السوق من إخراجهم على العمل عدم خالل من أتنافسيه الضرر إٟتاق بعدم االلتزاميها عل
 2.الشريفة ا١تنافسة قواعد على

 للباع ادلعروضة السلع مواصفات يف الغش عن سادسا: النهي
 هبا للمشًتينعيو  وتوضيح بدقة السلعة مواصفات ٖتديد ضرورة التسويق رجل على اإلسالم يوجب 
 إمكانية أساس على وتغليفها السلع تعبئة أساليب تقوم أن ضرورة ذلك على ويًتتب معاينتها من و٘تكينهم
 أساس على التعامل يكون حىت وغَتىا ٤تاسن من فيها ٔتا السلع مواصفات حقيقة على بسهولة التعرف

 3ي.وا١تشًت  البائع من كل على الضرر وٯتنع السلع ٟتقيقة ومطابق سليم

  

                                                           
 .16، مرجع سبق ذكره، ص٤تـمد رحيم الًتكستاينبيب هللا ايسر عبد اٟتميد ا٠تطيب، ح 1
القتصاد اإلسالمي الواقع ورىاانت ا١تستقبل، ل ، ا١تلتقى الدورلالضوابط الشرعاة للمزيج التسويقي ادلصريف اإلسقامياٛتد بوشنافة، كرٯتة حاجي،  2

 ، بتصرف.12، ص0211فيفري  02و 05جامعة غرداية، اٞتزائر، 
 .01ايسر عبد اٟتميد ا٠تطيب، حبيب هللا ٤تـمد رحيم الًتكستاين، مرجع سبق ذكره، ص 3
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 لخقايااتواأل ادلبحث الثاين: التسعري
 ، وىواألسواق يف تقدٯتها أو إنتاجها يتم سلعة ألية التسويقي ا١تزيج عناصر أحد التسعَت ربتيع 

موعة من ا١تؤثرات الداخلية جملٮتضع  أن ٖتديد السعر حيث ،لإلدارة ابلنسبة حساسية العناصر أكثر
 :التالية النقاط إذل ا١تبحث ىذا يف وسنتطرق، ا١تقدمة أو ا١تنتجة وا٠تارجية احمليطة اب١تؤسسات

 التسعري سااسة يف أساساة مفاىام ل:و ادلطلب األ
التسعَت من بُت أىم العمليات وأكثرىا تعقيدا، ويف ىذا ا١تطلب سنتطرق مفهوم تعترب عملية  

 التسعَت وأ٫تيتو ابلنسبة لكل من ا١تستهلك وا١تؤسسة، إضافة اذل أىم أىدافو.

 ل: مفهوم التسعريو الفرع األ
 ىذا حيازة أجل من ٖتملها ا١تشًتي على ٬تب اليت النقدية الكمية" 8دمةا٠ت أو نتجا١ت بسعر نعٍت 

 شرائو، يف يرغب الذي ا١تنتوج من الزبون يدركها اليت ابلقيمة مباشرة الكمية ىذه وترتبط ا٠تدمة، أو ا١تنتج
 1".الشيء لنفس وجهان ٫تا ا١تدركة والقيمة فالسعر

 عنها التعبَت يتم واليت معينة خدمة أو لسلعة ا١تعطاة القيمة" 8أنو على السعر عن التعبَت كما يتم 
 شكل يف عنها يعرب خدمة أو سلعة شراء من الزبون عليها ٖتصل اليت ا١تنفعة أن يعٍت ىذا نقدي، شكل يف

 وابلتارل ا١تنفعة ٢تذه ٙتنا ا١تستهلك يدفعو معُت سعر شكل يف ا١تؤسسة طرف من ترٚتتها يتم معينة قيمة
 النفسية، النواحي من العديد يشمل ولكن للسلعة، ا١تادية ا١تكوانت فقط يعكس ال ا١تدفوع السعر فإن

 2ة."ا٠تدم أو السلعة ببيع وا١ترتبطة ا١تقدمة ا٠تدمات ٣تموعةو  ا١تنتج، شهرة
ا١تادي الذي  ا١تقابل ذلك اٞتزء من األنشطة التسويقية ا١تتعلق بتحديد" نو8أب لتسعَتا عرفيو  

 3"يدفعو ا١تشًتي للحصول على ا١تنتج.
فن ترٚتة القيمة يف وقت معُت ومكان معُت للسلع وا٠تدمات " نو8التسعَت أب وكذلك يعترب 
  4"يف اجملتمع. ا١تتداولةقيمة نقدية وفقا للعملة  إذلا١تعروضة 

 
                                                           

1
 Simon Hermann, Jacquet Florent, La Stratégie Prix, Dunod, Paris, 2000, P09. 

 .055، ص1772اٞتامعية، مصر،  الدار ، التسويق مبادئالصحن،  فريد ٤تـمد 2
 .452، ص0226الفكر اٞتامعي، اإلسكندرية، مصر، ، دار إدارة التسويقطارق طو،  3
 .554، مرجع سبق ذكره، صاٟتميد عبد أسعد طلعت 4
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 1."نقدية قيمة إذل ما وقت يف السلعة قيمة ترٚتة فن" 8وىو كذلك 
 للبائع ا١تشًتي يدفعها اليت النقود من قدارا١ت ذلك ىو السعر أن ٧تدالتعاريف  هىذ خالل من 

 من ،ما التسعَت فهو تلك األنشطة ا١ترتبطة بتحديد ىذا ا١تقدارأ، ا٠تدمة أو السلعة على حصولو مقابل
 .للزبون ابلنسبة مقبوال يكون أن ٬تب الوقت نفس ويف ا١تؤسسة بقاء ضمان جلأ

 الفرع الثاين: أمهاة السعر
 على أتثَتا القرارات أكثر من تعترب التسعَت قراراتن ذلك أل ،نظمةللم ابلنسبة كبَتة أ٫تية للسعر 

 ا١تعايَت أكثر من فهو للمستهلك ابلنسبة ٤توراي عامال السعر يعترب كما التسويقي األخرى ، ١تزيجا عناصر
 .ا١تتاحة البدائل تقييم يف ا١تستهلك إليها يلجأ اليت

 :ةالتالي النقاطيف  ١تؤسسةوا للمستهلك ابلنسبة السعر أ٫تية برازإ ٯتكن بناء عليوو  
 للمستهلك ابلنسبة السعر أمهاةال: أو 
 :يلي فيما للمستهلك ابلنسبة السعر أ٫تية تظهر  
 ؛ا١تتنافسة ا١تنتجات ٥تتلف بُت وا١تفاضلة ا١تقارنةعترب معيارا مهما يف ي 
 ؛احملتملُت للمستهلكُت ابلنسبة اتا١تنتج فكرة عن يعطي 
 اتا١تنتج جودة تقييم يف يساعد. 

 للمؤسسة ابلنسبة السعر أمهاةاثناا: 
 82التالية لألسباب للمؤسسة ابلنسبة مهما السعر يعترب 

 تصرفات مواجهة أو الطلب ١تقابلة وتعديال تغَتا التسويقي ا١تزيج عناصر وأسرع أسهل من السعر 
 ؛ا١تنافسُت

 الدراسات بعض أثبتت فقد ا١تستهلكُت، بعض نظر وجهة من اٞتودة على مؤشرا السعر ارتفاع يعد 
 ؛واٞتودة السعر بُت إ٬تابية عالقة ىناك أن

 إذاا هنأل ابلنسبة للمؤسسة مهم أمر وىذا وأرابحها، ا١تؤسسة إيرادات ومقدار السعر بُت عالقة وجود 
 ؛االستمرار تستطيع فلن معينة أرابحا ٖتقق دل

                                                           
 .152، مرجع سبق ذكره، صوآخرون العالق بشَت 1
 .196 ص ، مرجع سبق ذكره،معال، رائف توفيقانجي  2
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 ؛ا١تؤسسات بُت التنافس ٣تاالت أحد يعد السعر 
 التسهيالت يف والتوسع خدماهتا وتنويع منتجاهتا مث تطوير ومن للمؤسسة ا١تارل ا١تركز على يؤثر السعر 

 .لعمالئها ٘تنحها اليت وا١تزااي
 إذل يؤدي قد مرتفع سعر فتقدمي ا١تشروع، ٟتياة حيواي أمرا التسعَت قرار يعتربإضافة إذل ما سبق،  
 يؤدي منخفض بسعر منتج تقدمي وكذلك السوق، من ا١تؤسسة نصيب تدىور خالل من األرابح خفض

 مدى ٭تدد الذي ا١تصدر تعترب فاألسعار 1،اٟتدي الربح ا٩تفاض خالل من ا١تؤسسة أرابح ال٩تفاض
 عالقة وجود يبُت ما وىذا الربح، ٖتقيق مث ومن وا٠تدمات، ا١تنتجات تكاليف واسًتجاع تغطية إمكانية
 .ابآلخر ويتأثر يؤثر العنصرين ىذين من فكل والسعر، التكلفة بُت تبادلية

 ىاما دورا ٯتثل فهو التنافسية ا١تؤسسة اسًتاتيجية يف الرئيسية العناصر أىم أحد السعر يعترب كما 
 .السوق يف نصيبها زايدة إذل تسعى اليت للمؤسسة
 استجابة بسرعة تغيَته ٯتكن الذي التسويقي ا١تزيج عناصر من الوحيد العنصر ىو كذلك  السعرو  

 إلعداد وقت يتطلب والًتويج طويال، وقتا يتطلب ا١تنتجات تطوير نأحيث  ،ا١تنافسةو  الطلب لتغَت
 .طويلة لفًتة اآلخر ىو وٯتتد وا١توزعُت ا١تنتج بُت اتفاق يتطلب والتوزيع بو خاص برانمج

 ىداف عملاة التسعري ابدلنظماتأالفرع الثالث: 
، على ىدافٖتقيق عدد من األ إذلهتدف ا١تنظمات عند قيامها بعملية تسعَت منتجاهتا ا١تختلفة  

 2النحو التارل8
جل الطويل، ٖتقيق معدل عائد على مثل تعظيم الربح يف األ: Profitabilityىداف رحباة أال: أو 

 .االستثمار، ٖتقيق تدفقات نقدية داخلة، ...اخل
 منع ا١تنافسة اليت ٦تكن ان تتعرض ٢تا ا١تنظمة. أوكمقابلة : Competitiveىداف تنافساة أاثناا: 
وتتمثل يف وضع أسعار تدعم االنطباع الذىٍت ا١تًتسب لدى : Promotionalىداف تروجياة أاثلثا: 

 العمالء عن ا١تنظمة.
زايدة  أويعات، كقيام ا١تنظمة بتسعَت منتجاهتا بشكل يتيح زايدة حجم ا١تب: Salesىداف باعاة أرابعا: 

 حصتها يف السوق الذي تعمل بو.
                                                           

 .035 ص ، 2004 مصر، العريب، الفكر دار ،االلكرتوناة التجارة وربدايت التسويق احملسن، عبد ٤تـمد توفيق 1
 .453، مرجع سبق ذكره، صطارق طو 2
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اهداف 
 التسعير

 :اهداف ربحٌة

 تعظٌم الربح

تحقٌق عائد على 
 االستثمار

تحقٌق تدفق نقدي 
 داخل

 :اهداف تنافسٌة

 مقابلة المنافسٌن

 ثبات االسعار

 البقاء واالستمرار

 :اهداف بٌعٌة

زٌادة حجم 
 المبٌعات

زٌادة الحصة 
 السوقٌة

 :اهداف تروٌجٌة

المحافظة على 
االنطباع الدهنً 

 .لدى العمٌل

 : األىداف الرئاساة للتسعري ابدلنظمات(1-1) الشكل ريم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .455، ص0226، دار الفكر اٞتامعي، اإلسكندرية، مصر، إدارة التسويقطارق طو،  ادلصدر:

 ادلطلب الثاين: سااسات التسعري
 ٖتقيق يف النهاية يف تصب التسعَتية سياساهتا اختيار يف ا١تؤسساتل مساعي كن  أمن البديهي  
 ةيالتسعَت  السياسات أن ٧تد ا١تنطلق ىذا من ،ا٠تصوص وجو على التسعَت وأىداف التسويقية األىداف

 من ٣تموعةذكر  ٯتكن عموماو  ،ا٠تدمات أو السلع سعارأ عن النإتة كلا ا١تش حل على أصال تعمل
 :التارل النحو على ةيالتسعَت  السياسات

 "سااسة التسعري النفسي "الساكولوجيل: و الفرع األ
وتستخدم ىذه  ،السعر لدى ا١تستهلك ا ٭تدثهيتال ةالنفسي اتتعتمد ىذه السياسة على التأثَت  

 ة ما يلي8السياسالسياسة بشكل أكرب يف سوق السلع االستهالكية ومن أساليب ىذه 
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 سااسة األسعار الكسرية ال:أو 
استخدام التسعَت  استخدام الكسور يف عملية التسعَت، ومن األسباب اليت تشجع علىوىي  

كأن يقال أن سعر الوحدة   بعد حد ٦تكن،أ إذل الكسري ما يتصوره ا١تشًتي من أن السعر مت ٗتفيضو
 .وحدة نقدية بداًل من أربع وحدات نقدية 5.77ىو ا١تباعة 
 سااسة األسعار ادلعتادةاثناا: 

أن ا١تستهلكُت قد اعتادوا على شراء سلع معينة أبسعار ٤تددة نظراً الستقرار ىذا السعر  وىنا ٧تد 
لية وإذا و لفًتة زمنية طويلة نسبياً وىم ال يقبلون تغيَت ىذه األسعار وعادة ما ٭تدث ذلك يف تسعَت ا١تواد األ

ٮتفض من  أون وزن العبوة أن ٮتفض م لاو ٭ترغب ا١تنتج ىنا يف إحداث تغيَت يف أسعار تلك السلع فإنو 
 1.مستوى جودهتا مع احملافظة على نفس السعر ا١تعتاد

 فالخريةتسااسة األسعار الاثلثا: 
ىناك بعض ا١تستهلكُت الذين يعتقدون أن السعر ا١ترتفع مؤشر للجودة لذا فإهنم يقبلون على شراء  

فيو  يقومون بوضع سعر مبالغتلك السلع حىت يشعروا بتميزىم عن غَتىم لذا فإن منتجي ىذه السلع 
 2عالية.جودة  أو تفاخريوليعكس صورة 

 سااسة التسعري الرتوجيي الفرع الثاين:
منو العمل على ترويج وتنشيط ا١تبيعات وأيخذ عدة  لو الذي يكون ا٢تدف األبو التسعَت يقصد  

 :صور منها
 Price Leaders يادة السعر سااسة ال: أو 
هبدف  ،التكلفة سعر من أقل أو عادلي ا١تنتجات لبعض منخفض سعر وضع يكون عن طريق  

إقناع ا١تستهلك أبن أسعار ىذا ا١تتجر أكثر تنافسيًا لدفعو لإلقبال على ا١تتجر وشراء معظم حاجاتو منو 
 .وابلتارل زايدة ا١تبيعات واألرابح

 
 

                                                           
 .25، ص0212، جامعة دمشق، سوراي، ماجستَت مذكرة، دور عوامل اسرتاتاجاة التسعري يف احلصة السوياةوسام أبو أمُت،  1
 .214-213، ص.ص0223مصر، ، مؤسسة حورس الدولية، اإلسكندرية، 1، طمبادئ التسويق دراسة نظرية تطباقاة٤تـمد الصَتيف،  2
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  Special Event Pricingسااسة أسعار ادلناسبات اخلاصةاثناا: 
يف هناية ا١توسم للسلع ا١توٝتية للتخلص من السلع و  ،األعياد مواسم يف األسعار ٗتفيض طريق عن 

 تقدمي عروض خاصة مثلويكون ذلك عرب  ،وكي ال تبقى ١تدة زمنية قادمة وابلتارل قد تصبح سلع قدٯتة
 شابو ذلك. ما أوات مو صا٠ت

  سااسات التسعري اجلغرايف الفرع الثالث:
اٞتهة اليت تتحمل تكلفة النقل، وىل ىي البائع  إذلتوجد عدة سياسات للتسعَت اٞتغرايف استناداً  

 :ا١تشًتي، وأىم ىذه السياسات ىي أو
 سااسة األسعار اجلغرافاة ادلوحدةال: أو 

وطبقًا ٢تذه الطريقة يتحمل البائع تكلفة النقل، ْتيث يقوم ٚتيع ا١تستهلكُت بدفع نفس الثمن  
 .بصرف النظر عن مواقعهم اٞتغرافية للسلعة

 Free-on-Board (FOB Pricing)  اثناا: سااسة أسعار فوب
ويؤدي استخدام  ،ا١تصنع منيتحمل ا١تشًتي تكلفة النقل، وتكون أسعار البيع  طريقةويف ىذه ال 

تدعيم ا١تركز التنافسي للمنتج يف األماكن القريبة وإن كان ذلك على حساب قيمتو  إذلىذه الطريقة 
وعادة يفضل استخدام ىذه الطريقة إذا كان ا١تستهلكون للسلعة اليت تقوم  ،التنافسية يف األسواق البعيدة

 .الشركة إبنتاجها مركزين يف أماكن قريبة من مواقع اإلنتاج

 Price Discounting اخلصمسااسات أسعار  الفرع الرابع:
تقوم سياسة ا٠تصم على أساس تعديل أسعار البيع، وذلك للتعويض عن القيام ببعض الوظائف  

للتشجيع على الشراء بكميات كبَتة، وأيضاً على سرعة الدفع، وتوجد عدة أنواع  أواألنشطة التسويقية،  أو
 :من ا٠تصم منها ما يلي

 Trade Discount سااسة اخلصم التجاريال: أو 
ا٠تصم الوظيفي، وٯتنح للوسطاء نظَت قيامهم أبداء بعض الوظائف التسويقية   أيضاويطلق عليو  

 .تشجيعهم على القيام ٔتثل ىذه الوظائف أوكالنقل والتخزين بداًل من ا١تنتج، 
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 Quality Discounts سااسة لخصم الكماةاثناا: 
ويعطى ىذا ا٠تصم نظَت الشراء بكميات كبَتة لتشجيع الشراء هبذه الكميات، وأيضاً لزايدة درجة  

 .للبائع لدى ا١تشًتي أوالوالء للمتجر 
 Cash Discount سااسة اخلصم النقدياثلثا: 

 .ٯتنح ىذا ا٠تصم عند البيع ابألجل، وذلك للتشجيع على سرعة الدفع قبل مواعيد االستحقاق 

 Product-Line Pricing سااسة تسعري لخط ادلنتجاتالفرع اخلامس: 
عند استخدام ىذه السياسة ٬تب دراسة العالقة بُت ا١تنتجات كأن تكون ا١تنتجات مكملة  

  8لبعضها البعض ومن أ٫تها
  Captive Pricing التسعري ادلقادال: أو 
تعزيز أداءه  أولو ا١تنتج الالزم لتشغيويعٍت تسعَت ا١تنتج األساسي بسعر منخفض، بينما يسعر   

 .ات اٟتالقة بسعر عالمثل تسعَت موس اٟتالقة بسعر منخفض ولكن شفر  ،بسعر عارل جدا
 Price Lining التسعري ادلتنوعاثنيا8  

 خطوط ا١تنتجات بناء أوحيث يتم وضع عدد ٤تدد من األسعار جملموعات ٥تتارة من ا١تنتجات   
ومثال ذلك أن تضع أحد ٤تالت ا١تالبس  ،ا١توديالت ا١تتشاهبة يف النوعية أوعلى أٝتاء العالمات التجارية 

من أجل إعطاء صورة لدى ا١تستهلك أبن كل خط من ىذه البدالت بنوعية  ،أسعار ٥تتلفة للبدالت
 .خاصة ومعينة

 Premium Pricing  التسعري التشجاعياثلثا: 
قد ٭تتوي خط منتجات على موديالت و٪تاذج بعضها تتصف ّتودة عالية وبسعر عال بينما   

توضع أسعار منخفضة للموديالت األخرى الستقطاب الزابئن ذوي اٟتساسية للسعر وغالبًا ما تستخدم 
 .األدوات ا١تنزلية أوالكهرابئية  يف األدوات االسًتاتيجيةىذه 

 ادلهين التسعري الفرع السادس:
 احملامُت مثل معينة ميادين يف يعملون والذين وا٠تربات ا١تهارات ذوي ابألفراد التسعَت ىذا يرتبط 
 مع ا١تبذول واٞتهد الوقت وبُت يقدموهنا اليت وا٠تدمات السعر أو األجور بُت الربط يتم ال حيث واألطباء
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 مصاحبة أخرى اعتبارات أي عن رظالن بغض ٪توذجية تسعَتة ىناك يكون أن ٬تب إ٪تا منها، ا١تستفيد
 .ا٠تدمة ألداء

 من ادلنظور الوضعي تسعريلخقاياات الأ ادلطلب الثالث:
ض ا١تمارسات غَت األخالقية يف ل يتمثل يف عرض بعو ، األمن جانبُتطلب ىذا ا١ت تناولوسن 

 الثاين يتمثل يف بيان القيم األخالقية الواجب توافرىا فيو. انب، واٞتالتسعَت

 ادلمارسات غري األلخقاياة يف التسعري أشكال ل:و الفرع األ
من ا١تمارسات غَت األخالقية  اآلخرالسعر كعنصر من عناصر ا١تزيج التسويقي دل يسلم ىو  

 إذلوا١تضللة واليت ا٢تدف منها تشويش ا١تستهلك وتضليلو وإعطاءه انطباعا خاطئا عن ا١تنتجات، ٦تا يؤدي 
 ىم ىذه ا١تمارسات.أفيما يلي التعرف على  وسنحاولاذ قرار شرائي غَت سليم، ٗتا

 ال: ادلمارسات اليت تعتمد على رفع األسعارأو 
 نذكر ما يلي8من بُت ىذه ا١تمارسات  

ن يتم ٖتديد سعر مرتفع ومبالغ فيو حىت يعتقد ا١تستهلكون أب ويف ىذا األسلوبالتسعري ادلبالغ فاو:  .2
ن نو من الشائع لدى عامة ا١تستهلكُت أبأ، حيث 1ىذا ا١تنتج ىو منتج ذو جودة ومواصفات عالية

فة ا١تستهلكُت ا١تنتجات مرتفعة السعر ىي منتجات ذات جودة عالية، مستغلُت بذلك نقص معر 
  ا١تنتج.وجهلهم ٓتصائص 

 متوسط أو وقالس سعر أو التكلفة أساس على ا١تنتجات َتتسع يتم ال ناىو  االحتكار: سااسة .1
 توفره مدى أو ا١تنتج ذا٢ت ا١تستهلك حاجة مدى أساس على َتالتسع يتم بل اجملتمع، يف مالعا الدخل

 ضوابط أين بدو  فاحش بشكل األسعار عفترت نأ فيمكن األمر، خطورة تكمن ناىو  وق،الس يف
 من ذلك يتبع وما ماداي وب اإلضرار إذل تؤدي ،ابىظة أسعارا ذلك مقابل ا١تستهلك فيدفع تذكر،

 مستمر، بشكل ا١ترضى ٭تتاجها اليت األدوية مثل ،ا١تنتجات تلك إذل اسةا١ت ٟتاجتو وذلك تداعيات،
 2.معينة صحية حاالت من نيعانو  الذين لابألطفا ا٠تاصة األغذية أو

                                                           
 ، بتصرف.25، مرجع سبق ذكره، صنعيم حافظ أبو ٚتعة 1
، جامعة فرحات عباس سطيف، ماجستَت مذكرة، دور مجعاات محاية ادلستهلك اجلزائري يف التصدي للممارسات التسويقاة ادلضللةصافية بوشناف،  2

 .73، ص0216اٞتزائر، 
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ن يتم ٖتديد أسعار ٥تتلفة لنفس السلعة وذلك لفئات ٥تتلفة من أك  التمااز يف األسعار: .3
 1ا١تستهلكُت.

 األسعار لخفضا: ادلمارسات اليت تعتمد على اثنا
 من بُت أىم أشكال ا١تمارسات يف ىذا اٞتانب ٧تد8 

والتالعب يف جودة  ،نزاو واألات الكمي يف بالتالع لخال من وذلك: ةالكماة واجلود يف اخلداع .2
وحىت بغرض خفضها يف  األسعار، لرفع ٕتنبا أكوالتوا١ت مالطعا ٣تال يف وخاصةونوعية ا١تكوانت، 

 تنافسية.قيق ميزة حبعض األحيان لت
 قراره نتيجة إضافية مبالغ دفع على ا١تستهلك إجبار على الطريقة ذهى موتقو  مكملة: فرض منتجات .1

 أو ا٠تدمةي يشًت  نأ نبدو  واستخدم أو ا١تنتج ذاى من االستفادة يستطيع ال وأن أي ما، منتج شراء
 هبا يعلم يكن دل إضافية مبالغ دفع يف تورط وأبن ا١تستهلك فيكتشف ،ا١تنتج لذلك كملةا١ت السلعة
 2.مسبقا

 لن يتم وضع سعر عاأحيث يتم وضع خصومات و٫تية على أسعار بعض السلع، كلخصومات ومهاة:  .3
 .للبيعن السعر ا١تخفض ىو السعر األصلي أمث يتم ٗتفيضو، علما 

على ن يتفق ا١تنافسون على ٖتديد األسعار يف قنوات التوزيع ا١تستهدفة، أكالتواطؤ يف األسعار:  .4
 3حساب ا١تستهلكُت وا١تنافسُت غَت األعضاء يف االتفاق.

 

 

 

 

                                                           
، ديسمرب 12، ٣تلة جديد االقتصاد، العدد للمنتجات وفق مدلخل الخقاياات التسويق من منظور ادلستهلكربلال ادلزيج التسويقي وىيبة خطار،  1

 .70، ص0213
غزة،  اإلسالمية، ، اٞتامعةماجستَت مذكرة ،اخلدمات يطاع يف للمستهلك الذىناة  الصورة بناء يف التسويقي اخلداع أثر العاص، فاطمة ٤تـمد 2

 .35، ص0213
 .70مرجع سبق ذكره، ص ،وىيبة خطار 3
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 لخقاياات التسعريأالفرع الثاين: 
 ،التسويق يف األخالقية غَت اٞتوانب برزأ بُت من ا١تستهلك عن لسلعةا سعر حقيقة خفاءإ يعترب 

 إذل تدٯت وقد، وا١تشًتي البائع بُت الفهم سوء منٮتلق نوعا  السلعة على وتثبيتو السعر كشف عدم ألن
 اددى٭ت اليت األسعار لخال من األرابحٖتقيق  البائع حق من نوأ رغم التعامل، يف والغش اب٠تداع الشعور

 استخدام جراء من هافي مبالغ أخالقية غَت بصيغة األرابح تلك اٟتصول على لو ٭تق ال أنو الإ ١تنتجاتو،
 كاليت تطرقنا ٢تا سابقا.  ٤تددة ظروف

 تخفيضل سعي ا١تنظمة يف األخالق دور ظهري وىنا التكلفة، سعر على بناء ٖتديده يتم عرالسن أ 
 فيها تزيد والتبذير اإلسراف فيها يقلو  والصدق االحًتام الثقة،لتزم ت اليت فا١تنظمة أبنواعها، الّتكاليف

كال من الطرفُت ا١تنتج ٔتا ٮتدم   ا١تنتجات سعر يف مللتحك واسعا ٣تاال يتيح ما التكلفة، ٗتفيض مصادر
 .ا١تستهلكو 

 االحتكار ٬تتمع أن األخالقية غَت والتوجهات والسياسات األخالقي غَت ا١تناخ مؤشرات برزأ ومن 
 على استنادا األرابح لتعظيم األعمال رجال من أو ا١تنظمة من ا١تنضبطة غَت والطموحات التسعَت حرية مع

 .التسعَت ضوابط وغياب االحتكار
 خالل من أخالقيا تنضبط أن يفًتض التسعَت عملية أن القول ٯتكن ما سبق  كل  على وأتسيسا 
 ما يلي8

 ؛الشامل ٔتفهومها اٞتودة ٖتسُت على اب١تنافسة مقًتنة ا١تنظمات بُت السعرية ا١تنافسة تعميق 
 ؛ا١تخططة أو القياسية أو ا١تعيارية التكلفة لضوابط حاكما التنافسي السعر يكون أن 
 تنافسي سعر قدميت لضمان التكلفة ترشيد على ا١تنظمة حرص ضمان، 
 ونظم سياسات وضع عند للمستهلك واالقتصادية واالجتماعية الثقافية ا٠تصائص وجوب مراعاة 

 ؛التسعَت
 ؛ا١تستهلكمع  العدالة من والتأكد ا١تعلن السعر على اإلضافية والتكاليف األعباء مراعاة 
 ؛للسعر معتمد ٖتديد يف اال٩تراط عدم 
 وا١تضلل. الضار التسعَت أساليب ٦تارسة عدم 
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 إسقاميلخقاياات التسعري من منظور أادلطلب الرابع: 
 سلعا ا١تنتجات تبتاع بو الذي العنصر ألنو التسعَت قرارات ١تعاٞتة اإلسالمي ا١تنهج تعرض لقد 

 ابعتبار األحكام من ٚتلة بوضع وذلك وا١تشًتين، البائعُت بُت أو والزابئن ا١تنتجُت بُت خدمات أو كانت
 ا١تنتج يريد ما بُت وا١تشًتي، البائع بُت أي التبادل عملية طريف بُت واٞتزر ا١تد حركة أيخذ السعر أن

 الزبون ومصلحة ا١تسلم ا١تنتج مصلحة بُت يقع السعر فإن مث ومن دفعو، الزبون يستطيع ما وبُت ٖتقيقو
 على اإلسالمي ا١تنهج عمل ٢تذا ا١تصلحتُت، ىاتُت بُت وعطاء وأخذ خالف ٤تل فهو وابلتارل ا١تسلم،

 والسالم الصالة عليو مدـ٤ت ا١تصطفى نبيو وسنة وجل عز هللا كتاب مصدرىا اليت والقواعد األسس وضع
 الطرف مصلحة حساب على الطرفُت أحد مصلحة ٖتقيق واجتناب معا، ا١تصلحتُت ٖتقيق تكفل واليت

 .ىم ضوابطوأيف ىذا ا١تطلب التسعَت من منظور إسالمي و  وستناول 1.اآلخر

 اإلسقامل: التسعري يف و الفرع األ
 عينية أو نقدية قيمة وضع أي التسعَتي النشاط ٦تارسة تتم أن اإلسالميدين ال أحكام تقتضي 

. اإلٯتان وضوابط الروحية القيم ومؤشرات اإلسالمية العقيدة مفاىيمقيم و  ضمن معينة خدمة أو لسلعة
 أو ا١تادية فوائدال ٖتقيق ىدفو وليس غاية، ليست اإلسالمي ا١تنهج يف التسعَتي النشاط ٦تارسةو  
 يف والكسب العمل يف الشريعة وأحكام العقيدة تعاليم رعاية شيء كل قبل يستهدف بل الدنيوية، ا١تصاحل

 .التسويقي اجملال ومنها اجملاالت ٚتيع
 ا١تالك يظلم ال ْتيث بيعها يراد اليت للسلع ٤تدد ٙتن وضع" 8ىومن ا١تنظور اإلسالمي  َتسعتالف 

 2"ي.ا١تشًت  يرىق وال -ةالسلع صاحب-
 عينية قيمة أو النقود، جنس من أي نقدية قيمة وضع عملية" 8ىو التسعَت أن كذلك  القول نٯتكو  

 االقتصاد طرف من مناقشتها مت العملية ىذه وأن خدمة، أو كان سلعة معُت ١تنتج السلع جنس من أي
 منطلق من التسعَت عملية على القائم ا١تسلم ا١تسوق أن حيث اإلسالمي، االقتصاد طرف ومن التقليدي،

                                                           
 .123، ص0223، جامعة اٞتزائر، دكتوراه رسالة، ادلزيج التسويقي من منظور التطباقات التجارية اإلسقاماةإبراىيم بلحيمر،  1
 .42، ص0221، جدة، ا١تملكة العربية السعودية، احلديثة اخلدمات مكتبة األعمال، إدارة يف اإلسقامي ادلنهج عساف، ٤تمود 2
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 الدنيوية ا١تصاحل ٖتقيق تستهدف واليت اإلسالمية والقيم ا١تبادئ من ٣تموعة ٖتكمو اإلسالمي االقتصاد
 1".السوق داخل التبادل عملية أطراف من طرف لكل خرويةآلوا

 من منظور إسقامي لتسعريلخقاياات اأالفرع الثاين: 
 اليتو  ،اإلسالمية الشرعية واألحكام الضوابط من ٣تموعة إذل ٗتضع األسعار ٖتديد عملية نإ 
 سعرال ما يسمى ٖتديد إذل وصولوال ككل، واجملتمع وا١تستهلك البائع كل من  مصلحة ٖتقيق إذلهتدف 

 :يلي مافي الضوابط ىذهأىم  وتتمثل ،العادل السعر أخرى بعبارة أو سعر ا١تثل أو مثلاأل
 العادل التسعريضمان  ال:أو 
ن أ، أي ال ٬تب ُتطرفال أبحد ٣تحف غَت عادال التسعَت يكون أن وجوب على الفقهاء أٚتع  

ن يًتك ٖتديد أ، فال بد من اب١تشًتين مضر والغالء ابلباعة مضر فالرخص ١تشًتي،ابلبائع وال ابيضر ال 
ٯتنع اإلسالم كل ا١تمارسات اليت  رلاآلالسعر يف السوق لقوى العرض والطلب، ولكي يتحقق ىذا التوازن 

 الغش ٦تارسات االحتكار واالتفاقيات ا٠تفية وكذا ٥تتلف ن تؤثر على ىذا التوازن مثل8أهنا أمن ش
 .وا٠تداع، وغَتىا من ا١تمارسات

 ادلغاالة يف الربحعدم اثناا: 
 إذلعدم ا١تبالغة يف السعي  إذلهنا تدعو أال إتعاليم الدين اإلسالمي دل ٖتدد نسبا معينة للربح،  

 اٞتاري، العرف مع ىشامتت يسَتة، ىذه األرابح8 تكون نأب وذلك تعظيم األرابح عن طريق رفع األسعار،
  .ا١تال سأر  نادور  على وتساعد ا١تخاطرة، درجة مع تتالءم
 الشرعاة السعرية ادلنافسةالتزام اثلثا: 

 اب١تنتج ترقى ألهنا التسعَت يف ا١تعتمدة الطرق بُت من طريقة تعد الشرعي اإلطار يف ا١تنافسة إن 
 2.ا١تناسب والسعر اٟتسنة ابٞتودة خدمات أو كانت سلعا منتجات بطرح وذلك السواء على والزبون

 والسلوك واألخالق ابلقيم ٤تاطة واقعية منافسة ىي اإلسالمي، ا١تنهج إليها يدعو اليت ا١تنافسة 
 اإلسالمي ا١تنهج على تعتمد واليت بينها فيما ا١تتنافسة ا١تؤسسات وإن للغَت، الكيد عن البعيد ا١تعتدل

 السوق يف الرائدة أو القائدة ا١تؤسسات إحدى قيام اإلطالق على تعٍت ال مث ومن بينها، فيما ناو تتع

                                                           
 .126، مرجع سبق ذكره، صإبراىيم بلحيمر 1
 .132ص مرجع سبق ذكره، شريف،، مراد  يعقوب بنالطاىر  2
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 الكبَت القطاع أو اٞتزء أو الكلية ابٟتصة وحدىا لتستأثر الطرق بشىت األخرى ا١تؤسسات طرد أو إبخراج
 فهو ٦تارستو، إذل يدعو وال اإلسالمي ا١تنهج يرضاه ال التقليدي التسويق يف ا١تطبق األمر ىذا إن للسوق،

 حساب على ىذا إذل ٯتيل ال فهو السوق، يف ا١تتعاملُت ٚتيع مصاحل ٭تقق الذي التنافس الفعال إذل يدعو
 1.ذاك

 ابآللخرين ضرارلإل السعر زبفاض عدمرابعا: 
أن  وٯتكن اآلخرين، اب١تنافسُت ضراراإل بغرض لسلعتو الفوري السعر لتخفيض البائع يلجأ كأن 

 السوق من ا١تنافسُت إخراج دفهب السلع من كبَتة بكميات األسواق ا١تنتجُت أحد إبغراق مثال ذلك يتم
 2.وا١تستهلكُت الصغار اآلخرين اب١تنتجُت لإلضرار بعد فيما األسعار لرفع كوسيلة ابلسوق واالنفراد

 االحتكار عن النهيلخامسا: 
 فيبيعو سعره فيغلو إليو، حاجة يف وىم الناس بُت ليقل البيع عن الشيء حبس ىوواالحتكار  
 3الضرر. ذلك بسبب الناس ويصيب احملتكر

 يف التحكمو  للمنتجات حاجتو استغالل إذل تدفعو ا١تشًتي على سلطة للمحتكر ٬تعل حتكارالفا  
لعجز  االستهالك يتوقف وابلتارل ذه ا١تنتجات،٢ت احتياجو مدى أو ا١تستهلك بوضع مهتم غَت ،سعرىا

٦تا  ا٩تفاضها أو ا١تتعاملُت عند الشرائية القدرة نعدامال اإلنتاج حركة تتعطل كما الشراء، ا١تستهلكُت عن
 .الكساد يعم مث ومن األرابح، ٖتقيق من اإلنتاج ٬ترد

 يقوده نم لكل الرادعة القانونية الرٝتية والقرارات ابلنصوص دفعها يستوجب االحتكار وأضرار 
 نصوصو يف يتحيز دل يراه اإلسالمي التشريع يف وا١تتأمل وإقصائها، اآلخرين ٔتصلحة التضحية إذل جشعو

 الشريعة وضعت فقد األضعف، الطرف ىو يكون ما عادة ا١تستهلك كان و١تاّ  للمستهلك، وال للمنتج ال
 بينهما العالقة ظمنتو  االحتكارية، ونزعاتو التحكمية ا١تنتج نزعات من ا١تستهلك ٖتمي أحكاما اإلسالمية

 4ازنة.متو  بصورة
 

                                                           
 .156إبراىيم بلحيمر، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .02، مرجع سبق ذكره، صبيب هللا ٤تـمد رحيم الًتكستاينايسر عبد اٟتميد ا٠تطيب، ح 2
 .132صاحل، مرجع سبق ذكره، ص بنعبد الرزاق  3
 .16، ص0214، 5، العدد3اجمللة العا١تية للتسويق اإلسالمي، اجمللد ،ادلمارسات غري ادلشروعة يف إطار ادلزيج التسويقيعلي أبو العز،  4
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 والتدلاس الغش ربرميسادسا: 
 عملية ىو التدليس فإن النصح، تقدمي وعدم السلعة عيوب عن السكوت ىو الغش كان فإذا 

 ،مشروع غَت ربح ٖتقيق ىدفهما مذمومان تصرفان وىذان معيبة، غَت اوأهن السلعة وإظهار إخفاء العيب
 ا١توازين يف للغش ابلنسبة األمر وكذلك وجل، عز هللا عن البعد إذل بصاحبو ويؤدي مذموم خلق فالغش

 عنها. ا١تنهي األمور من
 مناف الغش أن كما،  ا١تعامالت كل يف ٕتنبها ٬تب اليت ا٠تاطئة ا١تمارسات من صورة ٯتثل فالغش 
 عن السكوت ٣ترد وىي ذلو األ صوراتن وللغش ا١تسوق، شعار يكون أن ينبغي الذي بو ا١تأمور للنصح
 1.التحرمي يف األشد وىذا ا١تنتج عن العيب إلخفاء ما ّتهد القيام وىي والثانية ا١تنتج، يف والنقص العيب

 ادلعامقات يف الراب عن النهيسابعا: 
 جشع ا٠تلقية الناحية من فالراب األخالقية، الدعامة منها دعائم، على للراب ٖترٯتو يف اإلسالم اعتمد 

 وقواعد السليمة والفطرة الكرٯتة األخالقعارضو ت استغالال اإلنسان ألخيو اإلنسان واستغالل وشره،
 وذلك األرابح، من يشاء ما فيفرض ا١تال إذل حاجتو احملتاج الفقَت يف يستغل فا١ترايب ا١تستقيم، السلوك
 بدر٫تُت، الدرىم خذأ على ٖتملو احملتاج حاجة ألن ابلقرض، الناس بُت ا١تعروف انقطاع إذل يفضي

 2.واإلحسان وا١تعروف ا١تواساة انقطاع إذل ذلك فيفضي
 الراب فمحاربة ا١تتعاملُت، لكل ضررا يسبب ٦تا اٟتقيقية األسعار على ظاىرا أتثَتا للراب أن كما 

 ٦تارستو عند التاجر على فيتعُت ومنو، لألسعار العادي ا١تستوى على اٟتفاظ يف مهم عامل لو والتصدي
 3.وأشكالو صوره بكل الراب يتجنب أن بضاعتو تسعَت لعملية

 

 

 

                                                           
، 4العدد ، ٣تلة االقتصاد و التنمية البشرية، جامعة البليدة،القواعد األلخقاياة للممارسات التسويقاة من منظور إسقامي، بن الشيخبوبكر كمال رزيق،   1

 .66، ص0213
 .25، ص0201، جامعة غرداية، دكتوراه رسالة، الخقاياات ادلمارسة التسويقاة يف ادلصارف اإلسقاماةنوري بن عيسى،  2
 .02، مرجع سبق ذكره، صايسر عبد اٟتميد ا٠تطيب، حبيب هللا ٤تـمد رحيم الًتكستاين 3



ادلزيج التسويقيو لخقاياات األ                                                             الفصل الثاين:  
 

  66 
 

 لخقايااتواأل وزيع: التلثادلبحث الثا
 ٖتقيق على يساعد حيث التسويقي، ا١تزيج عناصر من اأساسي اوعنصر  ىامة وظيفة التوزيع يعترب 
 ا١تنتجات توزيع تكاليف أن ابعتبار تكلفتو، ارتفاع اٟتديث العصر يف أ٫تيتو يؤكد وما ا١تؤسسة، أىداف

 يف السلعة توفر ألهنا انظر  يربره، ما لو الوظيفة بتلك االىتمام وىذا سعرىا، من كبَتة نسبة أحياان ٘تثل
 للمستهلك، ا١تكانية وا١تنفعة الزمانية ا١تنفعة ٗتلق أهنا ٔتعٌت لالستهالك، ا١تناسب وا١تكان ا١تناسب الوقت
 .ا١تؤسسات ٥تتلف أىداف ٖتقيق يف الواضح إسهامها عن وفضال

 وأمهاتو للتوزيع األساساة ادلفاىامل: و ادلطلب األ
 وا١تكان الوقت يفو  ىا،يريد اليت السلع على الزبون تحصلي طريقو فعن ،ىكرب  أ٫تية لتوزيعل 

 ٖتقق ال قد ا١تناسب السعر وذات عنها ا١تعلن اٞتذابة وا١تتميزة ا٠تصائص ذات اٞتيدة فالسلعة ا١تناسبُت،
 .ا١تناسب والوقت ا١تالئم ا١تكان يف متاحة تكن دل إذا منها ا١ترجو ا٢تدف

  وينواتو ابلتوزيع ادلتعلقة التعاريف ل:و الفرع األ
 ال: تعريف التوزيعأو 

 :كما يلي  منها البعض ذكر وٯتكن نفسو ا ىومضموهن أنمتعددة وكثَتة غَت  التوزيع تعاريف 
 ٖتت ووضعو اإلنتاج آلة من ا١تنتج إخراج خال٢تا من يتم اليت العمليات من ٣تموعة"8 ىو التوزيع 
 1ا١تستعمل." أو ا١تستهلك تصرف

 مواقع إذل إنتاجها مواقع من السلع انتقال تسهيل إذل تؤدي اليت األنشطة كافةوأيضا ىو8 " 
 وا١تواد ا٠تام ا١تواد انتقال تسهيل إذل تؤدي وكذلك ،)صناعي مشًتي أو هنائي مستهلك) استهالكها

 2."اإلنتاج مصادر إذل التوريد مصادر من مصنعة النصف
 دخولو غاية إذل لالستعمال قابال ا١تنتج يصبح أن منذ ا١تبذولة النشاطات ٣تموع8 "نوأب يعرفكما  

 3."البيع نقطة أو التجاري ا١تخزن

                                                           
1
 Jacques Lendrevie, Denis Lindon, Mercator, 6

éme
 Edition, Dalloz, Paris, 2000, P115. 

 .157ص ،0225مصر،  الزقازيق، اٟتديثة اٞتامعة مكتبة ،العرباة للبائة ادلعاصر التسويق أصول إدريس، اٛتد العزازي، ٤تـمد 2
3
 Olivier Badot et al, Dictionnaire du marketing , Hatier, Paris, 1998, P325. 
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 عبارة وىو ،اٟتيوية التسويقية الوظائف من يعترب التوزيع أن التعاريف ىذه خالل من يتضح وعليو 
 يف السوق من ا١تختلفة للقطاعات وا٠تدمات ا١تنتجات توفَت على تعمل اليت األنشطة من ٣تموعة عن

 .الوسطاء من بعدد مرورا أو مباشرة ،ا١تناسبُت والوقت ا١تكان
 اثناا: ينوات التوزيع

 قناة ىو التوزيع عملية يف الرئيسي العنصر أن يتضح٢تا   التطرقمت اليت تعاريفال من انطالقا 
 ا١تؤسسة من ا١تنتج تدفق عملية تسهل اليت القناة ٢تذه اختيارىا حسن على يقف ٧تاحها أن كما التوزيع،
 تلك طريق وعن التوزيع، عملية تتوذل مؤسسات إذل ذلك يف ا١تؤسسة وٖتتاج الزابئن، إذل ا١تنتجة

 1.للسلع واٟتيازية وا١تكانية نيةاالزم ا١تنافع خلق يتم الوسطاء يف تتمثل اليت ا١تؤسسات
 القيام مسؤولياهتم على تقع الذين األفراد أو ا١تنظمات من ٣تموعة أبهنا تعرف التوزيع قناةف 
 أو السوق يف العمالء إذل ا١تنتجُت من ا١تنتجات تدفق بعملية وا١ترتبطة الضرورية الوظائف من ٔتجموعة
 إذل نقطة من السلع توجو بتأمُت يسمح الذي الطريقىي  التوزيع قناةن أأي  2،ا١تستهدفة األسواق

 .أخرى
 السلع من صنف بتصريف تسمح اليت التوزيعية القنوات ٣تموع هبا فنعٍت التوزيع )دائرة( حلقة أما 

 3.فيها يشًتكون الذين الوسيطُت الفاعلُت بعدد يقاس الذي بطو٢تا تتميزو  ،وا١تستهلك ا١تنتج بُت
 من ا١تنتج خال٢تا من رٯت اليت الطريق ىي التوزيع قناة أن نستنتج التعاريف ىذه منانطالقا  
 وصل حلقةٯتثلون  االطراف من ٣تموعة مرورا عرب ا١تستهلكُت، أو الزابئن إذل وصوال البائعُت أو ا١تنتجُت

 .ذلك يف ا١تختلفة الوسائل وابستخدام ،والزبون ا١تنتج بُت
 ا١تسطرة، األىدافابختالف  اهتمنتجا توزيع يف ا١تؤسسة تعتمدىا اليت التوزيعية تاو القن ٗتتلفو  

 اهنفإ منخفضة أبسعار ا١تستهلك إذل ا١تنتج ليصل التوزيع تكلفة تقليص إذل دفهت ا١تؤسسة كانت فإذا
 كانتما   إذا أماو  ا،هتمنتجا توزيع يف ا٠تاصة اهتايإمكان على واالعتماد الوسطاء من تخلصال لاو ٖت

 .اٞتيدة والسمعة الشهرة ذوي الوسطاء على تعتمد اهنفإ معينة فئة تستهدف
 

                                                           
 .020ص مرجع سبق ذكره،، معال، رائف توفيقانجي  1
  .02، ص0220والنشر، عمان،  للطباعة وائل دار ،1ط التوزيع، طرق الضمور، حامد ىاين 2

3
 Dioux Jacques, Dupuis Marc, La distribution: stratégies des groupes et marketing des enseignes, 

Pearson Education, France, 2005, P19. 
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  1نذكر منها8 وظائف، عدة عادة التوزيع قنوات تؤديو  
 داخل التبادل عمليات لتسهيل اوٖتليله وتصنيفها وترتيبها ا١تعلومات ٚتع خالل من ابلبحوث القيام 

 ؛التوزيعية القناة
 ؛عليو اإلقبال إذل الزبون ودفع ومنتجاتو ا١تنتج عن ا٬تابية صورة إعطاء أجل من ابلًتويج القيام 
 ؛معو تبادلية عالقة وبناء جلبو هبدف الزبون مع االتصال 
 ؛الزبون ورغبات حاجات مع وحجما شكال تتالءم اليت ا١تنتجات طرح أي واٞتمع الربط 
 االتفاق إذل الوصول هبدف احملتملُت، وحىت ا١تستهدفُت الزابئن مع حوار إجراء خالل من ضاو التف 

 ؛التسليمو  التسديد ووقت كيفية البيع، سعر حول
 ؛ا١تواد لةاو ومن والتخزين النقل بو ويقصد ا١تادي التوزيع 
 ؛مناسب بشكل وتسيَتىا التوزيع تكاليف تغطية ميزانية ٖتديد أي التمويل 
 ا١تتعلقة كا١تخاطر ا١تنتج لتوزيع ا١تصاحبة ا١تخاطر التوزيع قنوات على القائمُت بتحميل وذلك ا١تخاطرة 

 .وغَتىا الزابئن، أذواق تغَت التلف، األسعار، وتقلب بتغَت

 أمهاة التوزيعالفرع الثاين: 
 2 8التارل الشكل على الزبون ا١تنتج بُت الطرفُت، بُت توليفة إ٬تاد يف التوزيع أ٫تية تتجلى 

 للمنتج ابلنسبةال: أو 
 متواصلة بصفة ا١تنتجات بتوفَت التوزيع يسمح حيث اإلنتاج، عمليات تنظيميتم  التوزيع طريق عن 

 توقف عدم يف أيضا يسهم أن ٯتكن كما التخزين خالل من وذلك اإلنتاجية، الدورة أو السنة خالل
 النقاط يف للمنتج ابلنسبة التوزيع أ٫تية تلخيص وٯتكن التخزين، تكاليف من والتقليل اإلنتاج عملية
 :التالية
 ؛ودائمة مستمرة بصورة اإلنتاجية العملية تنظيم 
 ؛والنقل التخزين أثناء السلع على احملافظة 
 ؛السلع لنقل الوسائل أفضل استخدام 

                                                           
1
 Jacques Vigny, La distribution: Structures et pratiques, Dalloz, Paris, 1997, P108. 

 .152-155، مرجع سبق ذكره، ص.صبلحيمرإبراىيم  2
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 ؛التخزين بكفاءة ا١تتعلقة واألنظمة اإلجراءات واٗتاذ ا١تخازن كفاءة ضمان 
 ؛فعالة بطريقة أنشطتو ٔتختلف القيام مت إذا أكيدة تنافسية ميزة ٖتقيق 
 قدر أقصى ٖتقيق األفقي ابلتكامل وا١تقصود ا٠تلفي، والتكامل األفقي التكامل ٖتقيق إمكانية توفَت 

 ا٠تلفي التكامل أما الزبون، إذل وا٠تدمات ا١تنتجات ونقل التوزيع قنوات على السيطرة يف ا١ترونة من
 .مصادرىا من ا١تدخالت عناصر هتيئة يف ا١ترونة من القدر نفس فيوفر

 للزبون ابلنسبةاثناا: 
 :التالية النقاط يف تتمثل األ٫تية ىذه للزبون، ابلنسبة كبَتة أ٫تية للتوزيع كذلك  
 النقل بوظيفة قيامو طريق عن وا٠تدمات السلع من وا٢تائلة الكبَتة ابألعداد الزبون تعريف يف اإلسهام 

 التوزيع أنشطة ٥تتلف غياب أن يعٍت ىذا الزابئن، تواجد قاتأو و  أماكن يف السلع وترتيب وعرض
 مرتفعة بتكاليف بل ويسر، بسهولة يريد اليت وا٠تدمات السلع على الزبون حصول صعوبة إذل يؤدي

 ؛كبَتة ومشقة
 والنقل، التخزين نشاط طريق عن عليها، والطلب السلع من ا١تعروض بُت التوازن ٖتقيق كأداة يعمل 

 اليت ا١تنتجات طرح على يعمل كما إليها، اٟتاجة أو طلبها لوقت ا١توٝتية السلع ٗتزين يتم حيث
 ؛بكثرة السوق يف ومطلوبة مفتقرة تكون

 ؛فيو يرغب الذي والزمان ا١تكان يف الزبون لاو متن يف ا١تنتج بوضع القيام 
 لاو متن يف تكون صغَتة أو متوسطة أحجام إذل ا١تنتجات من الكبَتة األحجام وتفكيك تقسيم 

 ؛الزبون
 للمنتج ا١ترافقة ا٠تدمات تقدمي. 
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 وسااساتو  التوزيعوظائف  ادلطلب الثاين:
ا١تطلب إذل نقطتُت مهمتُت، تتمثل األوذل يف عرض أىم وظائف عملية سنتطرق خالل ىذا  

 التوزيع، أما النقطة الثانية فتتمثل يف إبراز أىم السياسات التوزيعية.
 ل: وظائف التوزيعو الفرع األ
 إذل ا١تنتجة ا١تؤسسات من ا١تنتجات لتوجيو ومهمة ضرورية وظائفو  عمليات بعدة التوزيع يقوم 
ما  العمليات ىذه من أمثلةو  ،آخر إذل سلعة نوع من األ٫تية حيث من العملياتىذه  وٗتتلفُت، ا١تستهلك

 81يلي
 ادلنتجات نقلال: أو 

 أو استعما٢تا كنا مأ إذل إنتاجها ماكنأ من ا١تنتجات ٘ترير من ٘تكن النقل ىي اليت عملية  
 .استهالكها

 والتجزئة التقساماثناا: 
 أصغر أو أقل كميات إذل وتقسيمها الكميات تقليص من ٘تكنوٕتزئة ا١تنتجات  تقسيم عملية  

 .والوسطاء الزابئن حاجيات ٥تتلفو  تناسبت
 سلع واخلدماتال من العديد ذبماعاثلثا: 

 تقدم ْتيث الوسيط نفس عند ا٠تدمات أو السلع من أنواع عدة ٚتع من ٘تكن عملية وىي 
 .الزابئن احتياجات مع ىتماشت ومطابقة وكافية متعددة اختيارات

 التخزينرابعا: 
 االستهالك، وفًتات اإلنتاج فًتات بُت الزمنية االختالفات تصحيح من ٘تكن اليت عمليةال وىي  

 .ا١تناسبة واألماكن قاتو األ يف ٭تتاجها اليت السلع استهالك من ا١تستهلك يتمكن يثْت
 ادلعلومات ومجع االتصاللخامسا: 
 الشرائية العاداتو  الرغبة،، األذواق حيث من الزابئن، كافة من ا١تعلومات ٚتع يفيساعد الوسطاء  
 األنشطة من العديد ونؤدي هنمفإ أخرى جهة ومن جهة، من هبم مباشرا اتصاال يتصلون فهم وغَتىا،

                                                           
1
 Jean-Pierre Helfer, Jacques Orsoni, Marketing, 13

ème
 Edition, Edition Vuibert, Paris, 2014, P356.  
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 االسم بذات الزبون إذل لتصل للمنتجات التجارية والعالمة االسم لوناو يتد حيث للمنتجُت، ا٢تامة الًتو٬تية
 .ا١تنتج يضعو الذي

 ،لمستهلكُتل ٥تتلفة إضافية خدمات تقدم التوزيعية ا١تؤسسات أن ٧تد قد سبق، ما إذل ابإلضافة 
 عن اتمة شبو بصورة ىٮتف ٯتكن القول أبنو الذيو  ،التسويقي ا١تزيج من إدراكا األقل العنصر التوزيع ويعترب
 .ا١تستهلكُت أعُت

 التوزيعالفرع الثاين: سااسات 
 وىي ا١توالية ا٠تطوة أتيت استخدامها سيتم اليت التوزيعية القنوات بتحديد ا١تؤسسة تقوم أن بعد 

 طبيعة من ككل التسويقي للنظام متكاملة دراسة إجراء على يرتكز والذي ا١تناسب، التوزيع نظام اختيار
 يف التوزيعية سياساتال إبراز وٯتكن ،للمؤسسة ا١تتاحة ا١توارد إذلصوال و  وا٠تدمات السلع طبيعة السوق،

 :التالية سياساتال
 الشامل أو ادلكثف التوزيع سااسة :الأو 

 ا١تؤسسة ىدف ألن الوسطاء، من ٦تكن عدد أكرب على السلعة توزيع يف يعتمد الذي التوزيع وىو 
 اب٩تفاض تتميز اليت السلع توزيع يف عادة ستخدميو  الزابئن، من ٦تكن عدد أكرب حاجات تلبية ىو

 وابلتارل ٦،1تكن جهد أبقل عليها اٟتصول يف ا١تستهلك يرغب واليت شرائها، دوران معدل وارتفاع أسعارىا
 كا٠تبز ا١تيسرة السلعوىو يناسب  للسوق، شاملةو  واسعة تغطية ٖتقيق ا٢تدف منو الشامل التوزيع فإن

 ٬تد دل إذا الزبون أن أي والئو، درجة تنخفض حيث مرات عدة شراءىا الزبون يكرر اليتنتجات وا١ت واٞترائد
 وجود من يتأكد أن ا١تسوق على يتوجب وابلتارل آخر، نوع شراء إذل يتوجو نتجاتا١ت ىذه من معُت نوع

 .الزبون عليها يقبل اليت البيع نقاط ٥تتلف يف السلع من الكايف ا١تخزون
 يف ا١تطروحةا١تنتجات  لتجانس الزابئن، نفس بُت تكون ا١تنافسة أن ةالسياس ىذه يف وا١تالحظ 

 زايدة إذل يؤدي االسًتاتيجية ىذه إتباع اثنية جهة ومن جهة، من ىذا بينها اختالف وجود وعدم السوق
 .بيعال نقاط من كبَت  عدد وجود نتيجة مرتفعة مردودية ٖتقيق مث ومن السوقية اٟتصة

                                                           
1
 Jean-Jacques Lambin et al, Marketing Stratégique et Opérationnelle du Marketing à L’Orientation 

Marché, 6
eme

 Edition, Dunod, Paris, 2006, P.P 254-255. 
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 من عدد ألكرب ا١تنتج تعريف وابلتارل واسعة تكون السوق تغطية أن السياسة ىذه مزااي من 
 ارتفاع إذل تؤدي فهي العيوب من ٗتلو ال السياسة ىذه أن غَت، عليها اٟتصول عناء يوفر كما ا١تستهلكُت

 .التوزيع منافذ على الرقابة درجة وا٩تفاض التوزيع تكاليف
 ادود أو االنتقائي التوزيع ةسااس :اثناا

هبذه و  معُت، سوقي قطاع يف التوزيعية ا١تنافذ من ٤تدود عدد على االعتماد ذه السياسةهب ويقصد 
 تعترب اليت ا١تؤسسات طرف منها تبني ويتم البيع، نقاط من معُت عدد تغطية إذل ا١تؤسسة دفهت السياسة
 ما بقدر البيع نقاط على منتجاهتا بيع يف تعتمد ال بذلك فهي ا١تنافسُت، منتجات عن ٦تيزة منتجاهتا

 1.ا٠تاصة احملالت على تعتمد
 درجة فيها تزداد اليت ا٠تاصة السلع وبعض التسوق سلع مع بدرجة أكرب ناسبتت ه السياسةىذ  

 منها معايَت عدة على التوزيعية ا١تؤسسات اختياريتوقف  و معُت، ٕتاري السم ستهلكا١ت وتفضيل والء
 على يتم ا١تؤسسات من معُت لعدد ا١تنتج واختيار وغَتىا، ا١تالية، موارده البيع، على قدرتو ا١تتجر، حجم
 خالل من مرتفع ربح ىامش ٖتقيق ا١تؤسسة ىدف أنحيث  ا١تبيعات، من ٦تكن حجم أكرب ٖتقيق أساس
 إحكام يف السياسة ىذهساعد وت، مرتفع يكون ا١تنتجات ىذه أسعارا١تبيعات، كون  من صغَت حجم

 .التوزيع عملية على والرقابة السيطرة
 احلصري أو الوحاد التوزيعسااسة  :ااثلث

 قطاع يف نتجاتا١ت توزيع ٔتهام للقيام ا١توزعُت أحد على االعتماد أساس على السياسة ىذه تقوم 
 جهد من ا١تنتج أتكد بعد االختيار ىذا ويتم ،ا١توزع ىذا طريق عن ا١تنتجات ٚتيع عيتوز  يتمو  ،معُت سوقي
 ا١تنتج الطرفُت أي من كل يلزم قانوين عقد بواسطة ذلكو  ا١تستهدف، السوق يف وٝتعتو وقوتو ا١توزع،
 ا١توزع يلتزم بينما اٞتغرافية، منطقتو يف ا١تنتج بيع يف للموزع اٟتقنح ٔت ا١تنتج فيلتزم واحد، آن يف وا١توزع

 اليت ا١تنتجات مع ىذه السياسةتناسب تو وغَتىا،  الًتويج، اإلعالن، ابألسعار، ا٠تاصة ا١تنتج بشروط
 .الثمن ابىضة والسلع ا١تتخصصة السلع مثل ا٠تدمات وتقدمي البيع يف خاصة معرفة تتطلب

 على رقابة إجراء ٘تكنو من للمنتج فبالنسبة وا١توزع، ا١تنتج من لكل زاايا١ت يد منعدسياسة الال ٢تذهو  
 أن يضمن فإنو للموزع ابلنسبة أما ا١تنافسُت، منتجات بتوزيع يقوم ال أنك ا١توزع، ىذا على منتجاتو ٚتيع

                                                           
1
 Delphine Dion, Isabelle Sueur, La Distribution, Dunod, Paris, 2006, P14. 
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 ا١توزعُت طرف من السعرية ا١تنافسة ٬تتنب الوقت نفس ويف خاللو، من فقط تتم ا١تنتج ىذا مبيعات ٚتيع
 1.السوقي القطاع ىذا يف غَته يوجد ال طا١تا ا١تنافسُت

 من منظور وضعي وزيعلخقاياات التأ ادلطلب الثالث:
 وسطاء،الو  ا١تنتجُت بُت العالقات تتمحور حول األخالقية العديد من ا١تسائل التوزيع تضمني 
ن أ األعمال اتنظم٬تب على م وابلتارل، الزبون إذل ا١تنِتج من ا١تنتجات تدفق يسهلىم من  فالوسطاء

اليت تتعامل معها، وسنبُت يف  الفئات ٥تتلف مع الطيبة العالقة ٕتسد أخالقية ومواقف مسؤوال دورا تتبٌت
اىم القيم األخالقية الواجبة  إذلىذا ا١تطلب بعض ا١تمارسات غَت األخالقية يف التوزيع، وبناء عليها نصل 

 توافرىا فيو.

 وزيعل: أشكال ادلمارسات غري األلخقاياة يف التو الفرع األ
 لتعددمر أساسا ىذا األويرجع  التوزيع، عملية يف األخالقية غَت ا١تمارسات أشكال عددتت 
 يؤدي ما متضاربة، مصاحل لديهم تكون الذين الوسطاء من عديدال وجد، حيث يالعملية ىذه يف ا١تتدخلُت

غاية عرضها يف احملالت، وفيما يلي  إذلما بينهم يف عدة ٣تاالت من نقل السلع وٗتزينها في الصراع إذل
 82التوزيع بعملية ا١ترتبطة األخالقية عرض لبعض ا١تمارسات غَت

 يف رلال النقل والتخزينادلمارسات غري األلخقاياة ال: أو 
 ومن بُت ىذه ا١تمارسات نذكر8 

  د٬توبعد الدفع وعند االستالم  ،االتفاق على خصائص معينة يف ا١تنتج يتم ثحي ،ا١تنتج توصيليف 
 عليها؛ قاالتفا مت اليت منتج ال يتوفر على ا٠تصائص وا١تواصفاتمام أا١تستهلك نفسو 

 تلفها واٟتاق  إذل، وىذا قد يؤدي يف أماكن ال تتوفر على شروط اٟتماية والنظافة ا١تنتجات ٗتزين
 اب١تنتج وا١تستهلكُت؛ ارضر اال وابلتارل ضرر هبا،ال

  ها١تضاربة ورفع أسعار ىذ قصدوذلك  ،بغرض االحتكارواالمتناع عن توزيعها ٗتزين ا١تنتجات 
 ؛اتا١تنتج

                                                           
 .013، مرجع سبق ذكره، صإبراىيم بلحيمر 1
 بتصرف من8 2

 .72-75سبق ذكره، ص.ص ، مرجعوىيبة خطار
 .12-27، مرجع سبق ذكره، ص.صنعيم حافظ أبو ٚتعة
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 يف ا١تستهلكُت، ٦تا يدفعهم لقطع مسافات كبَتة قد تكون بعيدة عن  ،على نقاط بيع ٤تددة االعتماد
 ؛ٟتصول على ا١تنتجسبيل ا

  قيام ا١تسوق بتخفيض السعر للتخلص من السلع اليت كانت ٥تزنة بطريقة غَت مناسبة هبدف التخلص
 ؛حة ا١تستهلكلصمنها، دون اعتبار ١ت

  الئمة للمنتجات من حيث اٟتجم وا١تواصفات، كتلك اليت ا١تغَت غَت ا١تناسبة و  نقلالاستخدام وسائل
ال تتوفر على شروط األمان، وال تراعي شروط حفظ بعض ا١تنتجات كالتربيد مثال، وما ينتج عنو من 

 ، خاصة يف حالة السلع اٟتساسة كاأللبان واللحوم وا١تشروابت وغَتىا.كضرر للمستهل
 يف رلال العرضري األلخقاياة ادلمارسات غاثناا: 

 ومن أىم ىذه ا١تمارسات ٧تد8 
 عن السلعة ا١تعروضة، فتظهر  ومبالغ فيو لق انطباع زائفالضوئية والبصرية هبدف خ استخدام ا١تؤثرات

 خالفا ٟتقيقتها؛
 كان يتم وضع قة توحي ابلفخامة وىي ليست كذلكيبطر  داخل ا١تتجر عرض السلعقيام التاجر ب ،

 ؛وضعها يف اطار فخم أوديكورات حول السلعة 
  ؛متناو٢تموضع ا١تنتجات ا٠تاصة ابألطفال على رفوف تكون يف 
 نو مكتظ ابلزابئن وفيو حركية أيف احملل التجاري قصد ترك انطباع  اختيار موسيقى ومؤثرات صوتية

 ؛ورواج كبَت
  بيئة مواتية لبعض ا١تشًتين ا١تندفعُت، وىو ما يعرف استعمال الروائح يف احملل التجاري قصد خلق

 .Marketing Olfactif)) بتسويق الرائحة
ىذه ا١تمارسات ا١تضللة اليت ذكرانىا تعترب بعض أمثلة ا١تمارسات غَت األخالقية يف ٣تال التوزيع،  

يم اليت ٬تب احًتامها وىناك الكثَت والكثَت منها، وللتصدي ٢تذه ا١تمارسات ىناك العديد من ا١تبادئ والق
 والتقيد هبا.
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 وزيعلخقاياات التأالفرع الثاين: 
 جدتواي حيث تواجدىاضمان و  ا١تنتجات نقل ىيكما سبق وقلنا  التوزيع عمليةالغاية من  

 وقيمي أخالقي إطار وفق تتم أن ب٬ت للمنتج ا١تادي التوزيع عملية نإفمن ىذا ا١تنطلق و  ا١تستهلك،
 1 :يلي ما على يشتمل

 دون أي مربرات  إضافية كلفة ا١تنتجات ٖتميل عدم ضمانل اإلمكان قدر قصَتة توزيع اختيار قنوات
 ؛موضوعية

 أو معينة فئات حرمان وعدم ا١تناطق و٥تتلف السوق أجزاء ١تختلف اإلمكان قدر الكاملة التغطية 
 ؛وضرورية أساسية كانت إذا خصوصا ا١تنتجات، من البعيدة ا١تناطق أو القرى

 ؛عدم التالعب اب١تتاح من ا١تنتجات بغرض احتكارىا مث الزايدة يف أسعارىا عند فقداهنا 
 اختيار فإن وابلتارل ا١تستهلكُت، صحة وعلى البيئة على وأتثَتاتو عملها خصوصية ا١تؤسسة تراعي أن 

 اجملتمع، فئات ألغلب اال٬تايب ا١تردود عطيي ْتيث بعناية، درس قد كوني أن ٬تب البيع مراكز مواقع
 ؛فحسب االقتصادية التكلفة منظور من درسيوال 

 توجد عندما مشاكل ىنالك تكون ما فكثَتا حيواي، أمرا يعد سالمتها وشروط وا١تخازن ا١تستودعات 
 أو ا٠تطَت النوع من ا١تواد كانت إذا خصوصا السكنية، ا١تناطق من قريبا وا١تستودعات ا١تخازن ىذه

 من نقلها عند معينة إشكاالت إذل تتعرض أو اٞتوية، العوامل مع بسرعة تتفاعل أو لالشتعال، القابل
 ؛آخر إذل مكان

  االحتكار بعدم والتزامهم نزاىتهم حيث من ا١تستهلكُت إذل ا١تنتجات إيصال يف الوسطاء لدوراالنتباه 
 يف هبا ا١تضاربة هبدف ا١تنتجات إخفاء وعدم بشكل يتسبب يف إيذاء ا١تستهلك، األسعار رفع أو

 سالمة تضمن اليت الصحيحة التخزين وسائل بتوفَت الوسطاء ىؤالء يلتزم أن ٬تب ماك،  آخر وقت
 زانو أب الوسطاء تالعب عدم من التأكد ا١تؤسسة على أنو كما للتلف، تعرضها وعدم ا١تنتجات
 ؛العبوات نفس يف أخرى ٔتواد األصلية ا١تادة تبديل أو الصالحية انتهاء اتريخ أو ا١تنتجات

                                                           
 بتصرف من8 1

 .330، مرجع سبق ذكره، صسامية سَتات
، كلية العلوم دكتوراهرسالة ، اسهام التسويق االجتماعي والبائي يف معاجلة االاثر السلباة للممارسات التسويقاة القاألخقاياةٝتَت بن سحنون، 

 .12، ص0212، 25والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة اٞتزائراالقتصادية 
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 األغذية لنقل ا١تربدة كالشاحنات ا١تنقولة، ا١تادة أو ا١تنتج حسب طبيعة ا١تناسبة النقل وسيلة اختيار 
 الطرق استخدام من بد ال كذلك لالشتعال، قابلة مواد أو يةاو كيم مواد لنقل احملكمة ايتاو واٟت

 .الضرر إذل والبيئة الناس تعرض من خوفا ا١تناسبة قاتو األ يف ا١تناسبة

 من منظور إسقامي وزيعلخقاياات التأادلطلب الرابع: 
ن عملية التوزيع ابعتبارىا عنصرا من عناصر ا١تزيج التسويقي ٬تب فيها احًتام االخالقيات والقيم إ 

خالقيات اإلسالمية دائما اليت جاءت هبا الشريعة اإلسالمية، شأهنا شأن بقية العناصر األخرى، فالقيم واأل
يف ٥تتلف ا١تمارسات، دون تغليب أي طرف من  ا١تشًتكةما ٖترص على ٖتقيق مصاحل ٚتيع األطراف 

 ا١تصلحة العامة بدل ٖتقيق ا١تصاحل ا٠تاصة الضيقة. إذلاألطراف، فهي بذلك هتدف 

 اإلسقامل: التوزيع يف و الفرع األ
 من نسبة ٖتقيق يف يرغبون نالذي ا١تنتجُت مصاحل ٖتقيق إذل تسعى اإلسالم يف التوزيع عملية إن 

 الذين الوسطاء و١تصاحل ا١تناسبة، ابألسعار احتياجاهتم على اٟتصول يف يرغبون الذين الزابئن و١تصاحل الربح،
 قام إذا وابلتارل والزابئن، ا١تنتجُت بُت ا١تختلفة التبادل لعمليات أدائهم مقابل عائد على اٟتصول يف يرغبون
 ٬تب بل فحسب، العائد كتحقيق ذاتيا يكون أن ٬تب ال ذلك من مقصده فإن ا١تنتجات، بتوزيع ا١توزع

 عنهم للمشقة ودفعا حاجاهتم تلبية على حفاظا للزابئن السلع بتقريب ا١تصاحل جلب الأو  مقصده يكون أن
 للمنتج، الربح من معينة نسبة ٖتقيق كذلك ا١توزع ىذا يقصدىا اليت ا١تصاحل بُت ومن ٟتياهتم، وتيسرا
 إذن فا١توزع، اإلسالم يف ا٠تاصة ا١تصلحة على مقدمة العامة فا١تصلحة وألسرتو، لو صيانة الرزق وٖتقيق
 و٭تقق ٚتيعا، عنهم الضرر يدفع أسعارىا ويرخص حاجاهتم للزابئن ليوفر السوق إذل السلع ٬تلب الذي

 التضامن وٖتقيق ا١تفاسد ودرء ا١تصاحل جلب يف اإلسالمي بدوره يقوم فهو وابلتارل ٚتيعا، مصاٟتهم
 1.بينهم

 ضروراهتم على حفاظا لطالبيها السلع بتقريب ا١تصاحل جلب"أنو8  على اإلسالم يف التوزيع يعرفو  
 2م."ٟتاجاهت وتيسَتا عنهم للمشقة وٗتفيفا

                                                           
 .150، مرجع سبق ذكره، صإبراىيم بلحيمر 1
 .151، صنفس ا١ترجع السابق 2
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 أن منذ ا١تسوق يقوم هبا اليت األنشطة يف تمثلت التوزيع عملية أن كننا القولٯت ما سبق خالل ومن 
 من لكل ابلنسبة كبَتة أ٫تية نشطةاال ٢تذهو  ،ئنالزاب إذل اوصو٢ت غاية إذل لالستعمال ةقابل اتا١تنتج صبحت

 عةيالشر  وقيم ضوابطب ىذه االنشطة تتقيد أن كما ٬تب ،سواء حد على والوسطاء والزبون ا١تنتج
 اإلسالمية.

 من منظور اسقاميالفرع الثاين: ألخقاياات التوزيع 
 التنظيمية الضوابط من ٚتلة اإلسالم وضع الثالثة الفئات مصاحل بُت التعارض يقع ال حىت 
 عملية لتنظيم الشرعية الضوابط وتتمثل الفئات، ىذه ٚتيع مصاحل ٖتقيق تكفل اليت التبادلية والقواعد

 :يلي فيما التوزيع
  قاحتكارل التخزين ادلسبب عن النهي: الأو 

 اليت االحتكاريةو  االنتهازية ا١تؤسسات بعض ظهور إذل يؤدي السوق يف العرض من ا١تنتج قلة إن 
 إذل واللجوء ة،يا١تواز  السوق ظهور إذل٦تا يؤدي  ،وا١تنتجات وٗتزينها السلع ىذه عرض تقليل على تعمل

 إذل يؤدي األساليب ٔتختلفو  التوزيعبتكثيف عمليات  التوزيعية وا١تؤسسات ا١تنتجُت قيام لكن ا١تضاربة،
٦تا يساعد يف ٤تاربة ىذه الظاىرة  ا١تناسبة، قاتو األ ويف الزابئن تواجد أماكن ٥تتلف يف السلع توفَت

 إال َُيتِكرُ  "اللقولو ملسو هيلع هللا ىلص8  اإلسالم يف عنو منهي واالحتكار ا١تضاربة نأ العلم مع ،عليها القضاءو 
 .1لخاطٌئ"

 عدالة التوزيع: اثناا
 على اعتبار سكان،ال قليلة أو ا١تعزولة، ا١تناطق إذل ا١تنتجات يصالإ ا١توزعُت بعضيتجنب  حيث 

 فيعمدون، عنها ا١تًتتبة ابلتكاليف مقارنة عوائدىا ال٩تفاض نظرا مرْتة، غَتىم بنظر  تعد األسواق ىذهأن 
 بعض من هنمْترما السكان ذه الفئة من٢ت ضررا يسبب ٦تا التوزيعية، ا٠تطط ضمن إدراجها عدم إذل
، اضافية أعباء يكلفهم ٦تا ٞتلبها،وقطع مسافات كبَتة  التنقل إذل يف بعض االحيان واضطرارىم ،نتجاتا١ت

 .٭تتاجونو ٔتا األسواق كل تغطية يف العدالة مراعاة ب٬ت لذا ا١تستهلكُت، بُت ٘تييزاترب يع ما وىذا

 
                                                           

ابب ٖترمي  ىـ،1570، دار إحياء الًتاث العريب، بَتوت، لبنان، ادلنهاج شرح صحاح مسلم بن احلجاجأبو زكراي ٭تِت بن شرف بن مري النووي،  1
  .1423يف األقوات، رقم  االحتكار
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 زلرمة بسلع ادلرتبط والتخزين النقل عن النهياثلثا: 
 احملرمات ستهالكا٭ترم  اإلسالمن ا١تشروعية تعترب قيدا مهما يف الشريعة االسالمية، فأحيث  
 واجملتمع الفرد على ضرر ٢تا من ١تا وىذا ٢تا والًتويجوتوزيعها  وتسويقها إنتاجها رم٭ت وبذلك فهو وا٠تبائث

مشبوه وكذلك ال ٬توز التعامل أبي  أوٗتزين أي منتج ٤ترم  أوأبكملو، وعلى ىذا األساس ال ٬توز نقل 
 .سلعة يكون مصدرىا غَت شرعي

  



ادلزيج التسويقيو لخقاياات األ                                                             الفصل الثاين:  
 

  776 
 

 لخقايااتواأل ادلبحث الرابع: الرتويج
 ن ا١تؤسسةأل ت،نتجا١تاب التعريف رحلةم أتيت ا١تناسبة السعرية السياسة واختيار اإلنتاج عملية بعد 

 يبيع ال األخَت ىذا أنذ إ ،ا١تنتج ىذا وجودعلى علم ب ا١تستهلك كني دل إذا مبيعات ٖتقيق يف تفشل قد
 الًتويج على ىذا األساس فعمليةو ، األخرى ا١تنتجات بُت جودة وأفضل أبعلى يتسم كان وإن حىت نفسو

 يف ا١تؤسسة تفشل قد فعالة ترو٬تية سياسة بدون أنو إذ، التسويقي ١تزيجا تمكوان ابقي عن أ٫تية قلت ال
 . اهتٔتنتجا التعريف

 وذلك ،إسالميو من منظور وضعي  ابلًتويج ا١تتعلقة ا١تفاىيم دراسة إذلبحث ا١ت ىذا يفنتطرق سو  
 .للًتويج والقاعدية األساسية ا١تفاىيم إذل التطرق بعد

 ل: ادلفاىام األساساة للرتويجو ادلطلب األ
 ٯتكن ال الًتويج بدونف األفراد، وأتثَتا على ٥تتلف رؤية التسويق أنشطة أكثر الًتو٬تي النشاط يعد 

 كامليت كي الًتويج عن غٌت ال أبنو أي، وال حىت معرفة وجودىا اتا١تنتج خصائص معرفة ُتللمستهلك
 .التسويقية لألنشطة ا١تنشودة األىداف لتحقيق األخرى التسويقي ا١تزيج عناصر بقية مع

 ويجل: التعاريف ادلختلفة للرت و الفرع األ
من ا١تفهوم الضيق  اآلراءالًتو٬تي وانتقلت ىذه  التصاللمفهوم  وضعيف  باحثُتلقد تباينت آراء ال 
 .الواسع ١تعٌتاب االتصاالتمفهوم  إذلللًتويج 

٣تموعة من األساليب ا١تتنوعة اليت تستخدمها ا١تنظمات لالتصال " 8نويعرف البعض الًتويج أب 
قناع السوق إ٣تموعة من األنشطة تستهدف " 8نوأب آخرون، بينما يعرفو "بعمالئها اٟتاليُت واحملتملُت

 أبسواقهاتستخدمها ا١تنظمات لالتصال  إقناعيةأساليب " 8نوأيضا أب كما يعرف،  "ٔتنتجات ا١تنظمة
 1."ا١تستهدفة واٞتمهور بصفة عامة

 بيع تسهيل ويف للمعلومات منافذ إقامة يف البائع جهود بُت التنسيق8 "أبنوكذلك  الًتويج يعرفو  
 2."معينة فكرة قبول يف أو ا٠تدمة أو السلعة

 
                                                           

 .465، مرجع سبق ذكره، صطارق طو 1
 .10، ص 1998،األردن، العلمية، عمان اليازوري ، دارمتكامل مدلخل أسس، نظرايت وتطباقات واإلعقان التجاري الرتويج العالق، عباس بشَت 2
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 1."ا١تنشأة وخدمات سلع على الطلب وتنشيط خلق وسائل من وسيلة8 "ونكما يعرف أب 
 موإقناعه متعريفه بغرض ن ا١ترتقبُتاب١تشًتي ا١تنتج ٬تريها اليت االتصاالت ٣تموعة8 "وىو أيضا 

 2."للشراء ودفعهم ا١تنتجة وا٠تدمات ابلسلع
 ا١تعلومات بتقدمي وذلك الزبون، جهل مشكلة حل إذل عملية الًتويج خالل من ا١تسوقيسعى  

 جهة ومن جهة، من اذى السلعة استعمال كيفيةو  التجاري، االسم السعر، ابلسلعة، اب١تؤسسة، ا١تتعلقة
 إذل السلبية إتاىاتو وتغيَت اقتناعو بعد تكرارىا مث ومن الشراء، عملية على يقبل الزبون جعل أخرى

 3.إ٬تابية إتاىات
 معو، ا١تتعاملُتواألطراف  ا١تنتج بُت اتصال نظام ىو الًتويج أن يتضح التعاريف ىذه خالل من 

 اب١تنتجات الزابئن تعريفىدفو  صناعيُت، مشًتين أو هنائيُتمستهلكُت  تملُت،٤ت أو حاليُت كانوا سواء
 .و٦تيزاهتا خصائصها ختلفٔتو  اهب دراية على الزبون عل(، ٦تا ٬تخدمات أو كانت سلعا)

 : التالية صائصا٠ت يتضمن الًتو٬تي النشاط أن من كل ما سبق كذلك ويتضح 
 ؛تذكَتالو ، قناعاإل واالعالم، خباراإل ودفى ،تعاملُت معهاوا١ت ا١تؤسسة بُت اتصارل نشاط ىو الًتويج 
 ؛التوزيعية وا١تؤسسات الصناعي، ا١تشًتي ،النهائي ا١تستهلككال من  الًتويج يستهدف 
 ؛الرْتية وغَت الرْتية غةيالص ذات يستخدم يف النشاطات الًتويج 
 كي ٭تقق النتائج ا١ترجوة منويةاالتصال عمليةبادئ ال١ت واسعا فهما يستوجب الًتويج ،. 

 الرتويجوأىداف الفرع الثاين: أمهاة 
 أمهاة الرتويجال: أو 

 ورغباهتم حاجاهتم على والتعرف ابٞتمهور، ا١تطلوبة االتصاالت ٖتقيق يف كربى أ٫تية لًتويجل 
 يف الًتويج أ٫تية وتكمن للشركة والئهم ضمانو  منهم، فئة كبَتة استقطاب ٨تو سعيا تلبيتها على والعمل

 84منها ما يلي نذكر نقاط عدة

                                                           
 .245 ، ص0220والتوزيع، عمان،  للنشر العلمية والتوزيع، الدار للنشر الثقافة ، دارالتسويق مبادئا١تؤذن،  صاحل ٤تـمد 1
 .244، مرجع سبق ذكره، صاٟتميد عبد أسعد طلعت 2
 .000، مرجع سبق ذكره، صإبراىيم بلحيمر 3
 ، بتصرف.025، صمرجع سبق ذكره، واخرون العالق بشَت 4
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 السوقحيث أن  والزبون، ا١تنتج بُت أو وا١تشًتي البائع بُت والتفاىم االتصال ٖتقيق يف الًتويج سهمي 
 بل الوطٍت، ا١تستوى على واسعة اسوق لتصبح توسعت بل ،فحسب احمللية السوق يف ٤تصورة تعد دل
 ؛يالعا١ت ستوىا١ت على حىتو 
 ا١تستهلكُت إذل ابإلضافة ا١تنتج أن حيث ا١تنتج، هبم يتصل الذين األطراف عدد وزايدة تنوع 

 التجزئة، ٕتار اٞتملة، تجارك التوزيعية ا١تؤسسات مع يتصل أن عليو (صناعيُتال أو النهائيُت)
 ؛االستهالكية للسلع أو الصناعية للسلع السوق كان إذا ٮتتلف االتصال شكل وكذلك الوكالء،

 التكنولوجي التطور نتيجة اإلنتاج حجم زايدة اإلنتاج، حيث أن من الكبَت اٟتجم صرف يف سهاماإل 
  ؛الًتو٬تي  النشاط إذل اٟتاجة وزايدة ظهور إذل أدى

 يف التكنولوجي التطور، فبفضل لديها ا١تنتجة وا٠تدمات والسلع اب١تؤسسات التعريف يف كبَتال نجاحال 
 ؛السهولة غاية يف أمرا الًتو٬تي النشاطأصبح  ا١تعلومات نقل ووسائل االتصال ٣تال

 بو  ٯتدىم ما خالل من وذلك الزابئن، حياة يف والتطور الوعي مستوى على اٟتفاظ يف سهاماإل
 ؛٢تم فائدة ذو ىو ما وكل وا٠تدمات، ابلسلع يتعلق ما كل عن وبياانت معلومات من الًتويج

 وابلتارل الواحدة، الوحدة تكلفة ٗتفيض علىيساعد  ما وىذا ا١تبيعات، من عال مستوى إذل الوصول 
 ؛ا١تنتجة الوحدات من ٦تكن عدد أكرب على الثابتة التكلفة توزيع خالل من األسعار ٗتفيض إذل

 النشاط يف ا١تيزانيات أكرب من الًتو٬تي النشاط لتغطية ا١تخصصة ا١تبالغ أو ا١تيزانية حجم إن 
 النشاط هبذا الكبَت االىتمام يربز وىنا اإلنتاج، ميزانية بعد الثانية ا١ترتبة يف أتيت أهنا حيث التسويقي،

 ؛التسويقي النشاط ٣تال يف اٟتيوي
 أبن نقول أن ٯتكنوابلتارل  الزبون، لدى الشراء قرار على مباشر بشكل يؤثر الناجح الًتو٬تي النشاط 

 فتكون اإليرادات، وزايدة السوقية، اٟتصة زايدة مث ومن ا١تبيعات، حجم زايدة إذل يؤدي النشاط ىذا
 .للمؤسسة االسًتاتيجية األىداف إحدى قد حققت بذلك التسويقية اإلدارة
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 الرتويجاثناا: أىداف 
ىذه و  ،والتذكَت اإلقناع، اإلعالم خاللترو٬تي ىو بيع ا١تنتج من  نشاطإن ا٢تدف من أي  
أىداف الًتويج  كذلك  طبيعة ا١تؤسسة ونوعها ومراحل دورة حياة ا١تنتج، وترتبط ابختالفٗتتلف  األىداف

ث مراحل8 قبل الشراء، أثناء الشراء وما بعد الشراء تتكون من ثالعملية ن أذ إ ؛ٔتراحل عملية الشراء
على معرفة ودراية ٔتقدم ا١تنتج ومنتجاتو، وابلتارل  العمالءيكون  الالشراء، ففي مرحلة ما قبل الشراء قد 
 ؛عن ا١تنتج وا١تؤسسة اليت تنتجو العمالءوزايدة ا١تعرفة لدى  اإلدراكيكون ا٢تدف يف ىذه ا١ترحلة ىو بناء 

 الوالءتكرار عملية الشراء وزايدة  علىة الشراء فيفيد الًتويج يف تعزيز صورة ا١تؤسسة واٟتث أما أثناء مرحل
تقليل درجة عدم الرضا  إذلضروراي ويهدف  االتصالأما يف مرحلة ما بعد الشراء فيكون  ؛قاتالوتطوير الع

 1دم.الن أو
 بعض أىداف النشاط الًتو٬تي يف النقاط التالية8 ذكر ما سبق ٯتكن إذلابإلضافة  

 ابلنسبة  خاصةإخبار ا١تستهلكُت اٟتاليُت واحملتملُت عن منتجات ا١تؤسسة، و خبار من حيث اإل
كما أن الًتويج يؤدي ىذا الدور أيضا يف حالة دخول  ؛مهورها اٞتيعرف الللمنتجات اٞتديدة اليت 

 ؛ف ا١تستهلك هباالسوق وترغب يف تعري إذلمؤسسات جديدة 
 ا٢تدف ف ،إتاىات إ٬تابية ٨توىا وجودٔتنتجات ا١تؤسسة و  معرفة ىناكعندما يكون  ويكون التذكَت

 ،ىو تذكَت ا١تستهلكُت ٔتزااي ومنافع ا١تنتج والتأكيد على أن قرار شرائهم لو ىو القرار الصحيح ومن
 ؛جدد للسوق ُتمنافس حالة دخولوابلذات يف 

 ؛إقناع ا١تستهلكُت ا١تستهدفُت واحملتملُت اب١تنافع اليت يؤديها ا١تنتج إذلالًتويج  عمدي حيث اإلقناع 
 ،نتجات ا١تنافسة، ا١تلًتويج يف ٘تييز ا١تؤسسات ومنتجاهتا عن غَتىا من امن  يستفادإذ  ٘تييز ا١تنتجات

 ؛واضحابُت ا١تنتجات ا١تقدمة من مؤسسة ما وبُت ما يقدمو ا١تنافسون  االختالفخاصة إذا كان 
 يف  ا١توٝتية ا١تنتجاتكلطلب  اها يتل فٮتتقلبات الطلب على ا١تنتجات اليت تواجو فًتات  أتثَت تقليل

 بعض فًتات السنة؛
  تهلكُت اٟتاليُت واحملتملُت اليت يكون مصدرىا ا١تنافسون للتأثَت على ا١تس السلبية األخبارالرد على

 .وتدعيم الثقة بُت ا١تؤسسة وٚتاىَتىا ا١تختلفة اإلشاعاتدحض و  األزماتمعاٞتة قصد  وذلك
                                                           

، جامعة اٞتيالرل ، رسالة دكتوراهدراسة ماداناة يف مؤسسات االتصال اجلزائرية ودورىا يف لخلق أداء تسويقي فعال اإلعقاانتفاطنة بن ساعد،  1
 .02، ص0213ليابس سيدي بلعباس، اٞتزائر، 
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 ادلطلب الثاين: ادلزيج الرتوجيي
ا١تختلفة اليت ٯتكن أن  واألشكالالرئيسية  األنشطة"٣تموعة  8يعرف ا١تزيج الًتو٬تي على أنو 

 يتال، و ي٬تج الًتو يا١تز  ٥تتلف عناصر طلبا ا١تذيف ى لاو سنتنو ، 1"تستخدمها ا١تؤسسات يف عملية الًتويج
 .عاتيط ا١تبيع الشخصي والعالقات العامة وتنشية واإلعالن والبيالدعا تتمثل

 ل: اإلعقانو الفرع األ
 ال: مفهوم االعقانأو 

 األساسية الوسيلة أنو إذ ،ا١تؤسسة طرف منا استخدام الًتو٬تي ا١تزيج عناصر أكثر اإلعالن يعترب 
 ٭تقق ٔتا معهم، دائمة عالقة على واحملافظة ابقتنائها، وإقناعهم ،ا١تقدمة نتجاتاب١ت ا١ترتقبُت الزابئن عالمإل
 .للمؤسسة ةالعام فىدااأل

 أولًتويج لألفكار ل ،غَت الشخصي تصالمن أشكال اال مدفوع شكل" على أنو8اإلعالن يعرف  
 2"ة.معروف جهةا٠تدمات من قبل  أوالسلع 

 أوا١تستهلك  إذل تا١تعلوما"اتصال غَت شخصي وغَت مباشر لنقل  8عرف أيضا على أنويكما  
 3ن."عن شخصية ا١تعل اإلفصاحا١تستعمل عن طريق وسائل ٦تلوكة للغَت مقابل أجر معُت مع 

 إذلوأيضا يتمثل اإلعالن يف "ٚتيع أشكال العرض الًتو٬تي غَت الشخصي وا١تدفوع القيمة ا١ترسل  
 4السوق ا١تستهدف بواسطة معلن معُت."

التأثَت  قصدتقدمي رسالة  وىدف االتصال شكالمن أ شكل غَت شخصيىو  اإلعالنعليو فبناء و  
أجر مدفوع  مقابلتقبل فكرة، وذلك  أوطلب خدمة  أوعلى شراء منتج  مثهوح همعاقناو  فرادعلى األ

 .٤تددة إعالنيةٞتهة 
 85 النقاط التاليةيف لإلعالن األساسيةا٠تصائص  بعض وٯتكن ٖتديد 

                                                           
، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت، جامعة سعد دحلب، البليدة، ، مذكرة ماجستَتدور الرتويج يف تفعال مؤسسات الزكاةالطيب بوٟتية،  1

 .42،ص0223
2
 Philip Kotler , Kevin Lane Keller, Marketing Management, 14

th
 Edition, Pearson Education, New 

Jersey, USA, P530. 
 .505، ص1775، دار زىران للنشر والتوزيع، القاىرة، مصر، التسويق يف ادلفهوم الشاملزكي خليل ا١تساعد،  3
 .522طارق طو، مرجع سبق ذكره، ص 4
-01، ص.ص 0226، دار الفاروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1، طاالعقان وسلوك ادلستهلك بني النظرية والتطباقابو طعيمو،  حسام فتحي 5

00. 
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  صال غَت شخصية بعكس عملية البيع الشخصي؛اتيعد اإلعالن وسيلة 
  إقناعيو ىدفها استمالة سلوك ا١تستهلك؛ لةاو ٤تيستخدم أساليب فنية ونفسية، وينطوي على 
  والسيطرة عليها؛ىو نشاط مدفوع القيمة، ٦تا يعطي للجهة ا١تعلنة اٟتق يف توجيو العملية االعالنية 
  ٯتكن االستدالل عنها من خالل اإلعالن؛ أون يفصح عنها، أشخصية ا١تعلن ٬تب 
 فراد.يقوم بًتويج السلع وا٠تدمات واألفكار وا١تنضمات واأل 

 اثناا: أىم الوسائل االعقاناة
ا١تستهلكُت، ىذه الوسائل واألدوات  إذلوىناك عدة وسائل يستخدمها ا١تعلن للوصول برسائلو  

ن ثلثي االنفاق اإلعالين تدفع كمقابل أىم حلقات االتصال يف اإلعالن، حيث أوالطرق ىي من 
قات االعالنية ا١تعروضة من ىذه الوسائل، واٞتدول ا١توارل يستعرض بعض ىذه و الستغالل ا١تساحات واأل

 الوسائل االعالنية، ومزااي وعيوب كل وسيلة8
 : األنواع الرئاساة للوسائل االعقاناة ادلتاحة.(2-1) اجلدول ريم

 العاوب ادلزااي الوسالة

 التلفزيون

تغطية عالية للسوق، اٞتمع بُت الصورة 
يزيد من القدرة التأثَتية والصوت واٟتركة 

لإلعالن، إمكانية عالية لتكرار الرسالة 
 االعالنية.

يف وقت  كلفة اإلعالن مرتفعة، كثرة اإلعالانت
واحد يقلل من اىتمام اٞتمهور، قصر فًتة 

 اإلعالن ال تولد حالة اتصال مناسبة ابٞتمهور.

انتقائية عالية، شخصية، كلفة منخفضة  نرتنتاأل
 فورية، قدرات تفاعلية.

منخفض نسبيا، الزبون يتحكم ابلعرض،  أتثَت
 ا١ترونة يف تغيَت اإلعالن ضعيفة.

 الصحف
(، اىتمام  يوميا الرسالةمرنة )إمكانية تغيَت 

، مصداقية عالية، كلفة كبَت من اٞتمهور
 منخفضة نسبيا مقارنة بباقي الوسائل.

اليوم الواحد،  زاو يتجعمر اإلعالن قصَت ال 
ٚتهور القراء ٤تدودين، كثرة اإلعالانت يف 

 الصفحة الواحدة.

عالية يف تغيَت اإلعالن، تكلفة  مرونة الراديو
 منخفضة.

على السماع فقط، وقت العرض االعتماد 
 قصَت، انتباه اقل من ا١تستمعُت.

اإلعقاانت 
 الطلاقة

 انتباه قليل، ٤تدودية ا١ترونة، ٤تدودية االنتشار. .احمللية، كلفة منخفضة لإلعالانتجيدة 

والتوزيع، عمان، األردن، ، دار اٞتنان للنشر 1، طإدارة التسويق وفق منظور يامة الزبون أنيس اٛتد عبد هللا، ادلصدر:
 .524-523، ص.ص0214
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 الفرع الثاين: الباع الشخصي
فمعظم  اإلعالن، بعد األ٫تية حيث من الًتو٬تي للمزيج الثاين العنصر يعترب البيع الشخصي 

 :يلي كما التعاريف من ٣تموعة هإعطاء وٯتكن الشركات اليوم تعتمد على رجال البيع يف الًتويج ١تنتجاهتا،
كثر من أ أوالبيع الشخصي ىو8 "عملية اتصال شخصية ومباشرة بُت البائع ومشًتي واحد  

 1ا١تشًتين احملتملُت من خالل قوى بيعية مدربة ومؤىلة."
 دفع دفهب فكرة أو ٠تدمة أو لسلعة والشفهي الشخصي التقدمي"8 أنو على تعريفو تمي كما 

 2."اهب االقتناع أو شرائها ٨تو ا١ترتقب العميل
 وا١تشًتي، البائع بُت ومباشرة شخصية بطريقة يتم إنساين نشاط عن عبارةويعرف كذلك أبنو8 " 

 مث ومن ا١تؤسسة، مبيعات وزايدة شرائها يف يرغبون اليت اب١تنتجات ا١تشًتين ىؤالء تعريف منو الغرض وأن
 3".السوقية حصتها زايدة

االتصال الشخصي ا١تباشر الذي يتم بُت مسؤول  أوويقصد كذلك ابلبيع الشخصي8 "العرض  
 4بناء عالقات معهم." أوالبيع اب١تنظمة والعمالء )حاليُت و٤تتملُت( بغرض إ٘تام عملية بيعية، 

ساس االتصال أن البيع الشخصي ىو نشاط اتصارل قائم على ٯتكننا القول أب٦تا سبق من تعاريف  
ل البيع كافة ا١تعلومات ٢تم ا)حاليُت و٤تتملُت(؛ حيث يقدم رج الشخصي ا١تباشر بُت رجال البيع والزابئن

 الٗتاذ قرار الشراء وإقامة عالقات معهم. مودفعه إلقناعهم ٤تاولةيف 
 8اآلتية٠تصائص عملية البيع الشخصي اب ميزوتت 

 ؛(مستقبل الرسالة)اختيار ا١تستهلك  حرية 
 ؛سرعة اٟتصول على ا١تعلومة ا١ترتدة إذل ابإلضافة بطريقة مباشرة توصيل ا١تعلومات 
 ؛القدرة على تغيَت رأي ا١تستهلك لصاحل منتجات ا١تؤسسة 
 القدرة على جذب انتباه ا١تستهلك. 

                                                           
 .052، ص0215، اثراء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1، طاسرتاتاجاات التسويق: اطار نظري وتطباقيا٢تام فخري طميلة،  1
 .555، ص0223، الدار اٞتامعية، اإلسكندرية، مصر، التسويق ادلعاصراثبت عبد الرٛتن إدريس، ٚتال الدين ٤تمـد ا١ترسي،  2
 .053، مرجع سبق ذكره، صإبراىيم بلحيمر 3
 .525، مرجع سبق ذكره، صطارق طو 4
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 البيع الشخصي ا١تتكرر نذكر منها8 ويتخذ البيع الشخصي أكثر من شكل يف منظمات االعمال 
يف ا١تقابالت الشخصية ا١تعتادة مثل قيام مندويب بيع ا١تواد الغذائية بزايرة متاجر التجزئة لعرض  ا١تتمثل

ا١تنتجات، وغَت ا١تتكرر الذي يتصف بقلة تكراره ويكون يف حالة السلع غَت ا١تنشودة، وحفالت ا٠تطط 
 1زايء وغَتىا.البيعية اليت يقيمها مسؤورل البيع بغرض عرض وبيع منتجاهتم كحفالت عروض األ

 الشكل التارل8كما ىو موضح يف   
 : أشكال الباع الشخصي(3-1) الشكل ريم

 .523، ص0226، دار الفكر اٞتامعي، اإلسكندرية، مصر، إدارة التسويقطارق طو،  ادلصدر:

ومن ٦تيزات البيع الشخصي إمكانية ا١توائمة الشخصية للرسالة االتصالية ْتيث تناسب ا٠تصائص  
نو يوفر تغذية عكسية للمنظمة أن القدرة على االقناع تزيد، كما أالشخصية لكل عميل، لذا ٯتكن القول 

 فعا٢تم.أثناء مقابلة العمالء، ومالحظة ردود أا١ترتدة  تبصورة أكثر فاعلية نتيجة ا١تعلوما
ذا مت إانب السلبية منها8 ارتفاع التكلفة و ويف ا١تقابل ينطوي البيع الشخصي على بعض اٞت 

 إذلاالعتماد عليو منفردا حيث يتطلب توفَت قوى بيعية كثَتة وعلى درجة عالية من الكفاءة، إضافة 
 تو.٤تدودية اجملال اٞتغرايف الذي ٯتكن تغطي

 

 

                                                           
 .523ص ، مرجع سبق ذكره،طارق طو 1

الباع 
 الشخصي

الباع الشخصي غري 
 ادلتكرر

لخطط احلفقات 
 الباعاة

الباع الشخصي 
 ادلتكرر
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 الفرع الثالث: العقايات العامة
وىي  ،األخَتةقات العامة من ا١ترتكزات اٟتيوية يف ا١تزيج الًتو٬تي يف السنوات الالع صبحتأ 

تعتمد بصفة أساسية على الوسائط االتصالية واسعة االنتشار كالصحف والراديو والتلفزيون، وٯتكن تعريفها 
 على النحو التارل8

 ها،عم تتعامل اليت واٞتماىَت ا١تؤسسات بُت ومستمر دائم اتصال عملية عن عبارة العامة العالقات 
 تتسم العامة فالعالقات مث ومن الوقت، نفس يف ومتأثر مؤثر وكال٫تا خارجية، أو داخلية كانت سواء

 1.الطرفُت بُت الفعالية وقوة واالستمرارية ابٟتيوية
 خدمة أو ا١تنتج على الطلب لتنشيط شخصية غَت طريقة" 8أهناتعرف العالقات العامة على كما  

 وغَتىا، التلفزيون أو ووالرادي كالصحف ا١تؤسسات وسائل إحدى يف عنها وبياانت معلومات بنشر وذلك
 2".ا١تنشورة الوسائل يف التجارية األخبار بعض تقدمي خالل من أو

 مغرية صورة إيصال إذل هتدف اليت الًتو٬تية األنشطة"أبهنا8  العامة العالقات تعريف ٯتكن أيضاو  
 ا١تنظمات اٞتمهور، مع عالقات على ٖتافظ مؤسسة فكل ا١تستهلكُت، لدى صانعو أو ا١تنتوج عن

 3".والصحف الزابئن ا١توردين، ا١توظفُت، ا١تسا٫تُت، اٟتكومية،
قات العامة ىي وظيفة إدارية ذات طابع ٥تطط القات العامة فًتى أن "العالأما اٞتمعية الدولية للع 

ماىَت لئك اٞتأو  تعاطفو  أتييدوكسب واحملافظة على تفهم   إذل خال٢تامستمر هتدف ا١تؤسسات من و 
 4."هبمالذين هتتم 

من خالل ما سبق ٯتكن القول أبن العالقات العامة ىي ٣تموع اٞتهود ا١تستمرة وا١تخططة لبناء  
واحملافظة على العالقة اٞتيدة بُت ا١تؤسسة وٚتهورىا الداخلي وا٠تارجي )الزابئن، العاملُت، ا١تسا٫تُت، 

 تكوين صورة ذىنية إ٬تابية. إذلا١توردين، ا١توزعُت، وغَتىم( للوصول 
 
 

                                                           
 .79ص ،0215، 1 وىران جامعة دكتوراه، رسالة ،َّنوذجا العريب الرباع أزمة العريب العاِل يف األزمات إدارة يف العامة العقايات دور سعاد خالدي، 1
 .35، ص0227، اٞتزائر، 0اٞتامعة، ط ا١تطبوعات ديوان ،االسرتاتاجاة ادلعلومات مدلخل ، التسويق  نوري، منَت 2
، جامعة قسنطينة، ، مذكرة ماجستَتدراسة حالة ادلؤسسة الوطناة للملح دور حبوث التسويق يف وضع وتطوير ادلزيج التسويقينصَتة عليط،  3

 .35، ص0226
4
 Thierry Libaert, Karine Johannes, La communication corporate, 2

éme 
Edition, Dunod, Paris, 2016, P24. 
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 81يلي فيماىا إ٬تاز لتحقيق ٚتلة من األىداف، واليت ٯتكن  العامة العالقاتوهتدف  
 ا١تستهلكُت؛ أذىان يف ومنتجاهتانظمة للم طيبة ٝتعةتكوين لخبار وا١تعلومات عن ا١تنظمة نشر األ 
 ؛زمات اليت تواجهها ا١تنظمةإدارة األ 
 ؛األطراف يف اجملتمعو٥تتلف  ا١تؤسسةبُت  األمد وطويلة قوية عالقة بناء 
 مشاكلهم؛ على التعرف أجل من ابلزابئن ا١تباشر االتصال 
 والوقوف على حاجاهتم ورغباهتم. معهم التعامل أسلوب ٖتديد هبدف ا١تستهلكُت أذواق على الوقوف 

وتستغل العالقات العامة عدة أدوات نذكر منها8 ا١تقاالت الصحفية، الندوات وا١تؤ٘ترات  
 .وغَتىا ا١تعارض، حداث،دعاايت ىوية ا١تنظمة، موقع ا١تنظمة، رعاية األالصحفية، 

 الفرع الرابع: تنشاط ادلباعات
الًتو٬تية ١تخلف ا١تؤسسات، وقد شهد تطورا ملحوظا يف  األنشطةيعد تنشيط ا١تبيعات أحد أىم  

وٖتقيق استجابة  للمستهلكُت، األخَتة، نظرا ١تا لو من قدرة يف التأثَت واستمالة القرار الشرائيالسنوات 
 زايدة فعالية اٟتمالت الًتو٬تية للمؤسسات ا١تنفذة لو. ، وابلتارلفورية من جانب األطراف ا١تستهدفة

نذكر من األنشطة الًتو٬تية تعدد الباحثون يف إعطاء تعاريف ٥تتلفة لتنشيط ا١تبيعات، واليت  هكغَت  
 8منها

، جزء من أنشطة االتصاالت التسويقية أوعرض خاص " 8مت تعريف ترويج ا١تبيعات على أنو 
توليد االستجابة ا١ترغوبة من  إذلهتدف  ، اليتًتو٬تية قصَتة ا١تدىال اتو داأل يتكون من ٣تموعة واسعة من

 2".العمالء
وعرفو كوتلر على أنو8 "٣تموعة من األدوات احملفزة قصَتة األمد واليت تستهدف ٖتقيق حجم  
 3التاجر." أوبَت للمنتج من قبل الزبون كمبيعات  

 أوويعرف ىذا النشاط كذلك أبنو8 "٣تموعة من األدوات التحفيزية ا١تصممة لتنشيط عملية شراء  
 4بيع منتجات ا١تنظمة خالل فًتة زمنية ٤تددة."

                                                           
 .510-511، ص.ص0214عمان، االردن،  للنشر والتوزيع،، دار اٞتنان 1، طادارة التسويق: وفق منظور يامة الزبون أنيس أٛتد عبد هللا، 1

2
 Adeel Meo et al, The Impact of Promotional Tools on Sales Promotion, Journal of Public 

Administration and Governance, Vol. 4, No. 2, 2014, P205. 
 .556، مرجع سبق ذكره، صأنيس أٛتد عبد هللا 3
 .526طارق طو، مرجع سبق ذكره، ص 4
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ترويج 
 ادلباعات

 ترويج مباعات موجو للوسطاء واألعمال

Trade & Business-oriented 
Sales Promotion 

 ترويج مباعات موجو للمستهلكني

Consumer-oriented Sales 
Promotion 

١تبيعات عن طريق حث زايدة ا إذلأحد عناصر ا١تزيج الًتو٬تي، يهدف "كما يعرف أبنو8  
 1فة."ا١تختل تقدمي اٟتوافزا١تستهلكُت و 

من عناصر ا١تزيج  فعاالنستطيع أن نستخلص أن تنشيط ا١تبيعات يعد عنصرا  انطالقا ٦تا سبق إذا 
يعات ا١تنظمة يف مبزايدة قصد  ٖتقيق استجابة سريعة إذلدف وىو عبارة عن أنشطة ترو٬تية هتالًتو٬تي، 

 .ا١تنتجات وا٠تدماتعلى ٕتربة واقتناء  ُتا١تستهلكتشجيع حث و  خاللالقصَت من  األجل
8 تنشيط مبيعات موجو للمستهلك وتنشيط فئتُت أساسيتُت إذلوتنقسم أدوات تنشيط ا١تبيعات  

 وذلك على النحو ا١تبُت يف الشكل ا١توارل8 عمال؛مبيعات موجو للوسطاء واأل
 : فئات ترويج )تنشاط( ادلباعات(4-1) الشكل ريم

 

  

 

 

 .527ص، 0226، دار الفكر اٞتامعي، اإلسكندرية، مصر، إدارة التسويقطارق طو، ادلصدر: 

تنشيط ا١تبيعات ا١توجو للمستهلكُت يتمثل يف اٞتهود ا١توجهة للمستهلك النهائي وتستخدم  
ا١تنظمات فيو عدة أدوات نذكر منها العينات اجملانية، القسائم، اٞتوائز وا١تسابقات، عروض األسعار 

عمال فيتمثل يف اٞتهود ا١توجهة ما تنشيط ا١تبيعات ا١توجو للوسطاء واألأ ؛والتخفيضات وغَتىا من األدوات
للوسطاء وا١تشًتين الصناعيُت ومن األدوات ا١تستخدمة فيو ٧تد اٟتوافز، ا٠تصومات، ا١تسموحات، 

 2.من األدوات، التجهيزات والوسائل ا١تمنوحة وغَتىا برامج التدريب، ا١تؤ٘ترات، ا١تعارض

 

                                                           
 .112، ص0227، دار الراية، عمان، األردن، مفاىام تسويقاة حديثةزاىر عبد الرحيم عاطف،  1
 ، بتصرف.527، مرجع سبق ذكره، صطارق طو 2
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 من ادلنظور الوضعي ادلطلب الثالث: ألخقاياات الرتويج
 النهاية يف صبت اليت األىداف من عدد ٖتقيق إذل الًتويج اتنشاط خالل منا١تؤسسات  تسعى 

 إذل اللجوء بسبب عديدة أخالقية مشاكل تواجو ىذه النشاطاتحيان ويف كثَت من األ مصلحتها، يف
 أتيت للمنظمات التسويقي للنشاط ا١توجهة االنتقادات معظم أن كما ومضللة، خادعة وترويج بيع وسائل

 غَت معلومات وٖتمل فيها مبالغ أو صادقة ليست إعالانهتا أبن نظماتا١ت تتهم ما فعادة البعد ىذا من
 يف هناية ا١تطاف. لمستهلكل لهايمٖت ويتم كبَتة تهاكلف أن أو العام الذوق ٗتدش أهنا أو واقعية

 ادلمارسات غري األلخقاياة يف الرتويج ل: أشكالو الفرع األ
لجأ تطار سعي ا١تؤسسات للًتويج ١تنتجاهتا واستمالو ا١تستهلكُت والتأثَت على قراراهتم فإهنا إيف  

 والكاملة الصحيحة ا١تعلومات تعطي ال استعمال ٦تارسات ترو٬تية مضللة وخادعة إذلاألحيان  من َتكثيف  
 8بعض ىذه ا١تمارسات فيما يلي عرض سنحاولو  لزابئن،ل

 اإلعقان ادلمارسات غري ألخقاياة يف ال:أو 
 خفاءإل أو خاطئة، معلومات لتقدمي اوالتاحمل ن ىي تلكاإلعال ا١تمارسات غَت األخالقية يف 
 تعترب اإلعالنية مارساتا١ت أبن القول وٯتكن ا١تستهلك، تضليل إذل تؤدي أن كنٯت ٦تارسة أي أو حقيقة،
 ٥تالفة اإلعالنية الرسالة معلومات من ا١تستهلك يكوهنا اليت الذىنية الصورة كانت إذا وخادعة مضللة

 ، ومن ىذه ا١تمارسات نذكر8يوعل ةسلبي ار أاث يًتك ٦تا لحقيقة،ل
  ،إعالانت تتصف اب١تبالغة يف وصف ا١تنتج وال تعكس حقيقتو، وتعطي وعودا من الصعب ٖتقيقها

 1؛ويف نفس الوقت يصعب قياس ٖتقق الوعد من عدمووعودا مبالغ فيها 
 2إعالانت تتصف ابلصدق يف جزء منها والكذب يف اٞتزء االخر؛ 
  وسهولة اقناعهم وتعلقهم ابألشياء، من أجل أن اإلعالانت ا١تستغلة لألطفال وذلك ابستغالل براءهتم

 يضغطوا على ذويهم ودفعهم لشراء منتجات ال ٭تتاجوهنا؛
 أوا١تعنوي ابلفرد  أووىي ا١تنتجات اليت تلحق أي نوع من الضرر ا١تادي  ا١تضرة ا١تنتجات عن اإلعالن 

 تمعية؛اجملتمع، واالعالن عن ىذه ا١تنتجات يعدا أمرا منافيا لألخالق والقيم اجمل

                                                           
 .27، مرجع سبق ذكره، صنعيم حافظ أبو ٚتعة 1
 .27، صنفس ا١ترجع السابق 2
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  اثرة الرغبات الذىنية وخلق اٟتاجات الو٫تية إوىي اإلعالانت اليت تعمل على  عيو الالإعالانت
 حاجات ضرورية استجابة للنزعة ا١تظهرية والتفاخرية؛ إذلوٖتويلها 

  هنا ال تفصح عن أشياء معينة، وال تزود ا١تستهلك أإعالانت ٖتتوي على معلومات غَت كافية أي
 1مهمة عن خصائص وأداء ا١تنتج وا١تخاطر الناٚتة عنو؛ٔتعلومات 

  تمعية اجمل القيمعارض مع تتية النإع توايت٤ت ماستخدااإل٭تاءات اٞتنسية يف اإلعالانت التجارية و
  وىذا جملرد جذب الزبون فقط. الغرائز اإلنسانية َتثتو  األخالقية

 الشخصي يف الباع ةادلمارسات غري ألخقايا اثناا:
 دحا١ت وكذلك الزبون عن ا٠تدمة أونتج اب١تا١تتعلقة  ا١تعلومات بعض إبخفاء ا١تسوق يقوم حيث 

 2ومن ىذه ا١تمارسات نذكر8 ،عيوبال بيان دون
 الذي عن٥تتلفا  قراره نلكا عرفها لو اليتو  قصد، نبدو  أو بقصد العميل عن مهمة معلومات إخفاء 

 علومات؛ا١ت ذهى عن اإلفصاح معد ظل يف هاٗتذ
 الغيار قطع توافر ومدى للمنتج، ضيااالفًت  العمرك نتجا١ت عن حقيقية َتغ علوماتٔت العميل تزويد 

 ؛وتكلفتها وا٠تدمة
 منتجات يريد البائع التخلص منها؛ إذل للمستهلك قرار الشرائيال معلومات قد توجو ميقدت 
 يتم ناىو  تسويقي، ثْت إلجراء ا١تستهلكُت من البياانت عٚت شعار تٖت منتجات بيع لةاو ٤ت 

 منها، االنتهاء بعد أو قابلةا١ت أثناء نأكا سواء منتجات، بيعاتا١ت مندوب يبيع لكي وقفا١ت لاستغال
 ؛البيع من ندوبا١ت يتمكن لكي غطاء أهنا مأ حقيقيةىذه  بياانتال عٚت عملية كانت وسواء

  ٠تدمة وىم غَت أكفاء اتقدمي  أوتوظيف عمال للبيع  خاللكما يكون ا٠تداع يف البيع الشخصي من
 .لذلك

 ادلباعات تنشاط يفادلمارسات غري ألخقاياة اثلثا:  
 83يما يلتنشيط ا١تبيعات نذكر من أشهر ا١تمارسات غَت األخالقية يف  

                                                           
 .27، صذكرهنعيم حافظ أبو ٚتعة، مرجع سبق  1
 .12-26، ص.صنفس ا١ترجع السابق 2
 .12، صنفس ا١ترجع السابق 3
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 اليت الكميات لزايدة أو وهنا،يشًت  ال كانوا منتجات شراء على ا١تستهلكُت لتشجيع ية٫تالو  ا١تسابقات 
 وقد ز،جوائ وال مسابقة ال الواقع يف ىناك نتكو  ال بينما وز،لفا أمل على أصال ا١تنتج من وهناًت يش

 على لربيداب نتج١تاب خاصة ةفأغل الإرس 8مثل سابقةا١ت شروط تتطلبها تكاليف ا١تستهلك يتحمل
 ذهى مثل يف اكاالشًت  يتطلبها اليت الشروط من وشاب ما أو ،ىاتفية مكا١تات إجراء أو معينة، يناو عن
 سابقات؛ا١ت

 ؛ صاأشخ من هبا يفوز فيمن حكمتال متي أو أحد يفوز ال حىت فيها التحكم يتم اليت ا١تسابقات 
 ثحي ،العروض ا٠تاصة والتنزيالت قاتأو  يف دثٖت ما عادة يىو  األسعار، يف ية٫تالو  التخفيضات 

ٖتتو سعر  بويكت وعلي بيشط مث ،ضيفالتخ قبل األصلي السعر وى وأنفًتض ي الع سعر كتابة يتم
 نيكو  وقد األصلي السعر وى فضخا١ت السعر ذاى نيكو  قد بينما ،ضالتخفي بعد السعرأقل ىو 

 لكي يوضع ا٪توإ أساس، ول ليس سعر وى وشطب مت الذي األصلي السعر وأن على كتوبا١ت السعر
 بل ،ٗتفيض يوجد ال وأن األمر حقيقة بينما للشراء، ودفعل السعر يف ٗتفيض ىناك نأ كا١تستهل يقتنع

 .األصلي السعر من أعلى السعر ذاى مثل نيكو  قد

 ويجلخقاياات الرت أالفرع الثاين: 
١تا يوفره من  وذلك ا١تؤسسات، ١تختلف ةالتسويقي ةنشطاألمن  ىاما جزءا يالًتو٬ت يعد النشاط 

 ٭تتذى الذي الطيب وا١تثال اٟتسنة القدوة تعطي أن اب١تؤسسة يفًتض الذ واجملتمع، ا١تؤسسة من لكل مزااي
، بعناية مدروسة ترو٬تية برامج طرح خالل من وقيمي أخالقي إطار وفق الًتويج أعمال ٘تارس أنو  ،بو
 :يلي ما ضمنتت
 اإلعقان اتال: ألخقاياأو 

 ا١تسوقُت الذين فهو يعكس توجهات وسلبيات ا٬تابيات لو تسويقي إعالمي نشاط كأي االعالن 
 وفق ،األخالقية آدابو وٖتديد اإلعالن لتنظيم القواعد بعضإقرار لذا وجب  ويستخدمونو، عليو يشرفون
 81من أ٫تها فيو، السائدة والعادات والقيم ٣تتمع وخصوصيات كل ظروف

 بغرض اإلعالنية الوكاالت بُت اب١تنافسة هتتم اليت وىي اإلعالين8 النشاط ٦تارسة بتنظيم خاصة قواعد 
 ؛ا١تستهلك ٠تدمة وتوجيهها تنظيمها

                                                           
 .173، ص0212 األردن، عمان،  والتوزيع، اليازوري للنشر دار ،اإلعقان مبادئ ، اللطيف عبد زىَت 1
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 السلع عن ةحالصحي ا١تعلومات وتقدمي ابلصدق اإلعالن لتزاما ضرورة ىي اإلعالن8 مصداقية قواعد 
 ؛وا٠تدمات

 والقيم وا١تثل وا١تبادئ والدايانت القوانُت عاةاومر  ماابحًت  ا٠تاصة وىي والقيم8 األخالقية اٟتماية قواعد 
 ؛العام والذوق واألخالقية األدبية والقواعد اجملتمع يف السائدة

 قاتأو و  مساحات بتحديد ا١تتعلقة وىيوسيطرهتا8  اإلعالنية جعاا١تر  من اإلعالم وسائل ٛتاية قواعد 
 .اإلعالنية للخدمة معينة
  :يلي ما يتضمنعلى اإلعالن أن  يفًتضوأتسيسا على ىذه القواعد  

  وعدم  ظهار ا١تنتج على حقيقتووذلك إلا٠تداع والكذب والتضليل،  االبتعاد عنالصدق واألمانة و
 ؛أبنو يعطي مزااي ليست فيو، وكذلك عدم إ٭تائو ٔتنفعة ال ٯتكن ٖتقيقها االدعاء

  ؛عدم احتواء اإلعالن على ما يعرض الطفل للخطرعدم استغالل األطفال، و 
  التقاليد  أوإساءة الشعور العام للجمهور، سواء من النواحي الدينية،  إذلاالمتناع عن كل ما يؤدي

 ما ٮتدش أحاسيس اٞتماىَت. أواالجتماعية، 
  مبادئو و لقيم اجملتمع يعد انتهاكا أي أمر  أوالتأثَت اٞتنسي،  لةاو ٤ت أوٕتنب ا٠تروج عن اآلداب العامة

 مساسا أبصولو األخالقية. أو
 الباع الشخصي اتاثناا: ألخقايا

 طارإيف  اآلخرتتم ٦تارستو ىو ٬تب أن  الًتو٬تي ا١تزيج عناصر أحد عتبارهاب الشخصي البيع 
 منو  ،أخالقي سلوك خالل من ا١تنظمة خدماتو  منتجات بيعب البيع رجلالتزام  عندويكون ىذا  ي،أخالق
 ،ةا١تنظم منتجات عن والصادقة ةياٟتقيق علومةا١ت ايصالو  ا١تستهلك احتياجات لتحديد واعية جهود خالل
 يقومون اليت ا١تنتجات عن ا١تناسبة ا١تعلومات وٯتتلكونعال،  وعي ويذ نواكو ي أن البيع رجال على فيجب

 مع واللطف واألخالقي اإلنساين واٟتس االجتماعي ابلذكاءهم ٘تتع ضرورة عن فضال ،٢تا ًتويجلاب
 .اٞتمهور
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 : ألخقاياات العقايات العامةاثلثا
 1نذكر8 العامة القاتالع ٣تال يف هبا العملواجب ال األخالقية اٞتوانب أىممن بُت  

 ا٠تداع  صور كافة نبٕتو  اٞتمهور ٔتصلحة الفاعل واالىتمام مؤسسة ألي االجتماعي الدور مراعاة 
 وبناء، وفعال ٬تايبإ الطرفُت بُت التواصل يكون أن ٬تب بل ءالالعم ٢تؤالء ا١تغلوطة تا١تعلوما ونشر

 .الزائفة والدعاية التضليل صور كافة من رلاوخ
 لدى اإل٬تابية الصورة وىتمس من يرفع ٔتا والتأييد الثقة بسلك للجماىَت الوقائع تقدمي على الًتكيز 

 .وخدمات تجاتمن من قدموت وما كةر الش ٨تو ءالالعم
 النقاط السابقة ٬تب على نشاط العالقات العامة مراعاة اٞتانب األخالقي من خالل8 إذلإضافة  

 و٘تويل والرايضية االجتماعية األحداث رعاية إذل، إضافة اجملتمع دمة٠ت خَتية أبعمال ا١تؤسسة قيام 
 ؛ا١تواطنة حس اهلدي ا١تؤسسة أن الزبون يشعر ا٦ت ادفةا٢ت اإلعالانت

 والقيام الدينية، واألعياد الرٝتية ا١تناسبات يف ا١تؤسسة ة٫تمسا خالل من العامة اٟتياة يف ا١تشاركة 
 ؛ا١تناسبات ذهى خالل بتخفيضات

 شراكهم يفإو  م،هب تمامىواال م٢ت الصحية ابلرعاية إبرضاء ٚتهورىا الداخلي، كالقيام ا١تؤسسة قيام 
 ؛هاعن ٬تابيةإ صورة أعطت قد تكون ابعما٢ت ا١تؤسسة تماماى خالل فمن رايضية،الو  ثقافيةال نشطةاأل

 والثقة حةاوالر  ابألمان الشعور مهلدي قلٮتما  الزابئن حاتاواقًت  ياو ابلشك مامىتاال. 

 إسقاميمن منظور  : ألخقاياات الرتويجرابعادلطلب ال
، وعلى ا١تؤسسة ا ٖتكمو ضوابط شرعيةفإن الًتويج أيض ةا١تزيج التسويقي السابقعناصر  اقيكب 

، وتعترب ىذه الضوابط تشمل كافة عناصر ا١تزيج الًتو٬تي مراعاة ذلك حىت ال تسبب الضرر للمستهلك،
 2فيما يلي8 ىذه الضوابط بعض ٯتكن ذكرة ١تختلف أساليبو، و صاٟت

 

 
                                                           

أثر الوعي أبلخقاياات االتصاالت التسويقاة على الصورة الذىناة للعقامة التجارية لشركة كوندور دراسة عانة من نوال خنتار، عبد هللا قلش،  1
 .25، ص0217، جانفي 01، ٣تلة االكادٯتية للدراسات االجتماعية و اإلنسانية، العدد ادلستهلكني من والية الشلف

 ، بتصرف.32-31، مرجع سبق ذكره، ص.صعيسى نوري بن 2
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 مانةواأل صدقلاب لتزام: اإللو الفرع األ
 تتحرى أن ٬تب اليت التجارية اإلعالانت يف وىامة أساسية دعامة يعترب الصدق 

 تصر٭تاً  أكان سواء الكذب تتجنب وأن عنها، ا١تعلن ا٠تدمة أو السلعة مزااي وصف يف ا١توضوعيةو  الصدق
 ب٬ت والنقائص العيوب حىت حقيقتها، على نتجاتا١ت إبظهار االلتزاميتحقق ىذا عرب و ، 1تلميحاً  أم

 وا١تنشآت وا٠تدمات السلع وصف يف وا١تبالغة اإلطراء ٕتنب بو والعمل الصدق ٖتري لوازم ومن تبيينها،
ولتحري الصدق حرصت الشريعة اإلسالمية على وجوب  ،2والبيان للصدق ٣تانب ذلك ألن عنها، ا١تعلن

  83ما يلي غَت ا١تشروعة، ومن أ٫تها ا١تمارسات بعض االبتعاد عن
 ا١تشًتي؛ عن السلعة عيب كتمان وىو 8التدليس 
 وغَته؛ ابلكذب أو العيب، بسًت تكون حيث التدليس من أعم وتعترب ا١تخادعة، وىي 8ا٠تالبة 
 صحيحة؛ ليست غَتىا أو وقائع أو صفات إبخفاء يكون وقد األمر، اختالط وىو 8التلبيس 
 عاقبتو؛ ٕتهل ٦تا ذلك بغَت يكون أو عيب إبخفاء يكون قد 8الغرر 

 حلااءا لخدش وعدم االحرتام الفرع الثاين:
 اٟتياء، ٓتلق استخفاف منيو عل يًتتب ١تا ٤ترماً، يعترب فإنو العام للحياء خدش فيو إعالن فكل 

 يف عنها اٟتديث يليق ال اليت السلع بعض عن اإلعالن ذلك ومن اإلسالمية، القيم منظومة على وتعد  
 فالواجب ،كيفيتو يف يكون أن ٯتكنو  اإلعالن موضوع يف العام اٟتياء خدش يكون وكما اإلعالم، وسائل

 4 .ا١تتلقي للجمهور وعرضو تقدٯتو كيفية وكذا اإلعالين ابحملتوى االىتمام

 اذل روجربري الطاب يف ادلنتجات ادل :الفرع الثالث
خدمة( من ا١تنتجات ا١تباحة )الطيبات( غَت  مأ)سلعة ن يكون ا١تنتج الذي يتم الًتويج لوأذ ٬تب إ 
فراد واجملتمعات، كالًتويج للخمور لمنتجات ا٠تبيثة احملرمة لضررىا على األل ٬توز الًتويج فالاحملرمة، 

والسجائر بشىت أنواعها، والبنوك الربوية وغَتىا ٦تا يتعارض ومقاصد الشريعة والدين اإلسالمي، من منطلق 

                                                           
 .62، ص0222، جوان 01العدد والقانون، الشريعة ٣تلة ،اإلسقامي الفقو يف وضوابطها أحكامها التجارية اإلعقاانتعبد اجمليد ٤تمود الصالحُت،  1
 .117 ص ،0225 األردنية، اٞتامعة دكتوراه، رسالة، اإلسقامي الفقو يف أحكامها و مفهومها التجارية اإلعقاانت علي عبد الكرمي ٤تـمد ا١تناصَت، 2
-33ص.ص ،0227، األكادٯتية العربية للعلوم ا١تالية وا١تصرفية، ماجستَت مذكرة، ادلزيج التسويقي يف ادلصارف اإلسقاماة٤تمـد هباء الدين خا٧تي،  3

34.  
 .30-31، مرجع سبق ذكره، ص.صنوري بن عيسى 4
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رم اإلعالن عنو والًتويج لو، وىذا ٦تا فيو من نشر للفساد وترويج للمنكرات وهتدمي ٭تأن كل ما ٭ترم بيعو 
 للقيم ونقض ١تقاصد الشرع.

 ملخدماهت أو االلخرين لسلع ذم من أي األسلوب الرتوجيي لخلو: الفرع الرابع
 سليما تعامال اٞتهات ٥تتلف بُت التعامل يكون أبن الفاضلة، ابألخالق االلتزاموىذا عن طريق   

 يكون ال أي و،ون ليروج أو ونوينتج ما قدر من نقاصإ أو ابلغَت، تشهَت أو طعن فيو ما كل عن ابعيد
 بيع على ا١تسلم بيع حرم الكرمي الشارع إنذ إ، حق بغَت هبم اإلضرار قصد ا١تشروعة غَت ا١تنافسة ابب من

 اإلعالانت يف متحققة العلة ىذه أن شك وال ا١تسلمُت، التجار بُت للبغضاء إشاعة من ذلك يف ١تا أخيو
 1والطعن هبا. ا١تنافسة، حىت ا١تنشآت أو وا٠تدمات السلع ذم تتضمن اليت

 والتأثري اجلنسي والغرائز الشهوات اثرةإاالبتعاد عن : الفرع اخلامس
 شأنو من ما كل حرم وقد ،ا٠تلق حسنحثنا على و  والفضائل العفةعلى  اإلسالمي دينناحرص  

 سواء الشهوة يثَت إعالن كل فإن ساسوعلى ىذا األ ،ويطلق ٢تا العنان الشهوات ويؤجج الغرائز يثَت أن
 يف ا١ترأة جسد استخداممثلة ذلك أومن  ٤ترما، يكون فإنو كيفيتو يف أو موضوعو يف ذلك أكان

 يف ا١تعلن يراعي أن والبد ٕتنبها، من للمعلن البد ا١تثَتة اإلعالانت من وغَتىا الصور فهذه اإلعالانت،
 التجارية النفعية االعتبارات يغلب وأال الرخيصة، اإلاثرة وٕتنب الفاضلة، األخالق على احملافظة إعالنو

 لتأثَتل لةاو ٤تقيم اإلسالمية وٕتنب أي لأي أنو ٬تب التقيد وااللتزام اب 2،األخالقية الًتبوية االعتبارات على
 مساسا تعد أو مبادئو أو ا١تسلم تمعفرد واجملال لقيم توي انتهاكاٖت يتال األمور من أمر أي أو اٞتنسي،

 .األخالقية أبصولو

 

 

 

                                                           
 .104، مرجع سبق ذكره، صعلي عبد الكرمي ٤تـمد ا١تناصَت 1
 .35نوري بن عيسى، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 الغرباة اجملتمعات وتقالاد عاداتظهار إعدم : الفرع السادس
 ويعًتف يقرىا اليت واألعراف العادات ٭تارب ما ساليبغَته من األ أو اإلعالن يكون ال أنأي  

 تقاليد عن غٌت يف فنحن ،وأقرىا اإلسالم هبا جاء اليت وتقاليده عاداتو لو اإلسالمي جملتمعفا، الشرع هبا
وا١تنهج  قاليت ال تتوافاألمور احملرمة  منالتشبو هبم  إذلالدعوة  أوابجملتمعات الغربية  والتشبو غَتان،

 1""من تشبو بقوم فهو منهم.اإلسالمي لقولو ملسو هيلع هللا ىلص8 

 : االلتزام ابلوسائل ادلباحةالفرع السابع
 ىذا لإلعالن، منفذين أعضاء أو آالت، من ا١تباحة، لوسائلعلى ا يتم االعتماد يف الًتويج أنأي  

 احملرمة اللهو كآالت كذلك، احملرمة غَت ا١تباحة ابلوسائل احملرمة غَت ا١تباحة لسلعةل روجت أن البد أنو يعٍت
 وال م،٢ت ويؤ٘تن هبم، يوثق الذين األشخاص من ا١تستعملون األشخاص يكون وأن وغَتىا، ا١توسيقى، من

 طريق أو للفتنة، وإظهار تربج من ذلك يف ١تا كان، وجو أي على للمرأة مستخدما اإلعالن يكون أن ٬توز
 2.للتأثَت كأداة ا١ترأة استخدام ٤ترم، ىو ما إذل

  

                                                           
 .046إبراىيم بلحيمر، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .046إبراىيم بلحيمر، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 لخقاصة:

 ربطت يتال الوصول خارطة ٯتثل سويقيتال زيجا١ت أن نجتنس الفصل ىذا يف قدمت ما خالل من 
 بُت ةسا١تناف دادتالش اونظر  ،منتجات لتحقيق ٥تتلف أىدافها من قدموت ما عرب ّتمهورىا ةسسا١تؤ 
مست ٥تتلف  أخالقية التومشك تاس٦تار  تظهر  يةقو سال اٟتصة على عا الصر احتدام و  ؤسساتا١ت

 ا١تزيج ضبطقصد  قيمو  مبادئ وضع ىاستدع ٦تا ،تقاداتناال العديد من ٢تا توجه عناصر ىذا ا١تزيج
من منظور وضعي  يقيسو تال ا١تزيج أخالقيات أن ٯتكننا القول وعليو ككل،  سويقيتال النشاطو  التسويقي
 معايَت قوف ديٍتو  أخالقي منظور من ىذا ا١تزيج تعملياو  قراراتختلف ١ت تصحيحات ىي وإسالمي
 كونت أن ٬تب جتا١تن خالل فمن ،السامية مستمدة من الشريعة اإلسالمية وا١تثل األخالقية ومبادئ
 العادل للتسعَت ٗتضع أن يجبف راسعاأل جانب ومن، وال ابجملتمعات دافر ألابال  ةضر م غَت آمنة تا١تنتجا

 يف كاملتوال ماز تاالل خالل كون منت وزيعتال أخالقياتو  ،اجواالستدر  كارتاالح اتسياس عن عادتواالب
 تالعمليا ٥تتلف يف قابلصد حليتالفتظهر من خالل  الًتويجيف  األخالقيات أما ،التوزيعية تالقنوا

 .للجمهور عقالوا قدميتضمان و  ةسسا١تؤ  هبا قومت يتالالًتو٬تية 

ن أأنو ال يوجد اختالف كبَت بُت ا١تنظور الوضعي واإلسالمي ٢تذه االخالقيات ذلك  كما نستنتج 
ا١تبادئ األخالقية اليت ينادي هبا الغرب كلها و  وا١تثل ذل والقيمو ابلدرجة األ تديننا دين أخالق ومعامال

 لكل زمان ومكان.، فاإلسالم رسالة صاٟتة موجودة يف اإلسالم منذ القدم
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 :دتهيد

دأ استخداـ مصطلح الصورة الذىنية عندما أصبح دلهنة العبلقات العامة أتثَت كبَت يف احلياة ب 
 يف الفعاؿ دورىاو  عليتهاأل نظراا هب االىتماـ زاد، و العشرين القرف من الثاين النصف األمريكية مع بداية

 الصورة تكوين أصبححيث  ادلؤسسات، اذباه لؤلفراد االغلايب السلوؾ وخلق اآلراء،و االنطباعات  تكوين
 قدلذا ف واالستمرار، الربح ربقيق بغرضيو إلللوصوؿ  ادلؤسسات معظم تسعى رئيسيا ىدفا غلابيةواإل اجليدة
 اليت واالسًتاتيجيات اخلطط تبٍت لكي ماىَتاجل أذىاف يف ادلتكونة الصورة قياس أعلية ادلؤسسات أدركت

 .ديهمل الذىنية وادلعارؼ االنطباعات بتحسُت تعٌت

أثر   0691يف عاـ  "رل بريسوؿ"للكاتب األمريكي  "تطوير صورة ادلنشأة"وقد كاف لظهور كتاب   
 يف العاـ الرأي حبوث مركز قاـ 1958 عاـ يفقبلها و  ،كبَت يف نشر مفهـو صورة ادلنشأة بُت رجاؿ األعماؿ

 تطرأ اليت والتغَتات تطورىا واحتماالت ادلؤسسة صورة عن بدراسة األمريكية ادلتحدة ابلوالايت برنستوف
 1 .0696 عاـ منذ ادلؤسسات لدى الذىنية الصورة دبفهـو االىتماـ ةدايز  شلا أدى اذل عليها

 وكيفية ادلؤسسة، واقع عن تعرب فهي واستمرارىا، هاصلاح عناصر أىم من ادلؤسسة صورة وابعتبار 
 :ما يلي إذل الفصل ىذا يف سنتطرؽ، ذلا الزابئن رؤية

  للمؤسسة الذهنية الصورة مفاهيم حولاألول:  ادلبحث 
 ادلؤسسة الذهنية الصورة تكوين يف ادلؤثرة العواملالثاين:  ادلبحث 
 الصورة الذهنية يف ادليدان التسويقي وادلفاهيم ادلرتبطة هبا: الثالث ادلبحث 
 .ادلبحث الرابع: إدارة الصورة الذهنية للمؤسسة 

 
  

                                                           
 .166 ص ، 2007،مصر القاىرة، والتوزيع، للنشر الفجر دار ،0ط ،العامة للعالقات الفعال االتصال منَت، مػحػمد حجاب 1
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 للمؤسسة الذهنية الصورة اهيم حولمف :األول ادلبحث
 يف والرغبة ى منتجاهتاعل طلبلل ا ودافعازلركادلؤسسة  عن ادلستهلكُت يدركها اليت الصورة تعترب 
 .أذىاهنم يف ترسخها أف ىذه ادلؤسسة رباوؿ اليت الرسالة خبلؿ من وىذا ،هااستخدام

 مهيتهاأو  للمؤسسة الذهنية الصورة تعريف: ولادلطلب األ
 إذل الغالب يف ذلك ويرجع حولو، الباحثوف اختلفمن ادلصطلحات اليت الذىنية  الصورة مصطلح 

 :مثل تناولتو، اليت ساتاالدر  اختبلؼ إذل إضافة ادلصطلح، ىذا تناولت اليت العربية ادلًتمجات كثرة
 .واإلعبلـ والسياسة، واالجتماع، النفس، علم دراسات

 الفرع األول: تعريف الصورة الذهنية
 .ادلؤسسة صورةلصورة الذىنية و اب ادلتعلقة التعريفات عرض سنتطرؽ ىنا اذل 
 دراسات إطار ضمن تطورتو  االجتماعي النفس علم ضمن حبوث نشأت عموما الصورة الذىنية 
 البصر خبلؿ من األصلي ادلثَت غياب يف احلي التصوير "إذل النفس علم موسوعة حسب وتشَت االتصاؿ،

 1."العقلي
 ذىنية يف معُت شيء أو لشخص الذىٍت التمثيل" :هناأبالصورة الذىنية  Michel Ratier عرؼوي 

 2".الفرد
 أو األفراد عند تتكوف اليت الذاتية، لبلنطباعات النهائي "الناتج فيعرفها على أهنا:علي عجوة أما  

 زللية مؤسسة أو منشأة أو معُت، جنس أو معُت، شعب أو معُت، نظاـ أو معُت، شخص إزاء اجلماعات
 ىذه وتتكوف اإلنساف، حياة على أتثَت لو يكوف أف ؽلكن آخر شيء أي أو معينة مهنة أو دولية أو

 واذباىاهتم األفراد بعواطف التجارب ىذه وترتبط ادلباشرة، وغَت ادلباشرة التجارب خبلؿ من االنطباعات
 واقعا ألصحاهبا ابلنسبة سبثل فهي التجارب، ىذه خبلصة تتضمنها اليت صحة ادلعلومات عن النظر بغض

 3أساسها." على يقدرونو أو ويفهمونو حوذلم ما إذل خبللو من ينظروفصادقا 

                                                           
 األجنبية، دراسة و احمللية للمنتجات اجلزائري ادلستهلك تقييم على التجارية عالمته و ادلنتج ادلنشأ بلد حنو االجتاهات أتثري دراسةرلاىدي،  فاتح 1

  .96، ص3،2011 دكتوراه، جامعة اجلزائر ، أطروحةادلشروابت و االلكرتونية للمنتجات ميدانية
2
 Michel Ratier , L’image en marketing d’un concept multidimensionnel ,cahier de recherche 2002- 

152 ,centre de recherche en gestion, Toulouse, France .P03. 
 .01-16، ص.ص 2003والتوزيع، القاىرة، للنشر الكتب عادل ،الذهنية والصورة العامة العالقاتعجوة،  علي 3
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 عرباستحضار ذىٍت، إلدراؾ شيء أو حدث قابل ألف يبقى " :على أهناكذلك   افهيعر ت تمي كما 
 1".وادلكاف، ليعاد إحياءه نتيجة وقوع إاثرة ما الزماف

 بو احمليطة األشياء عن الفرد يكونو الذي نطباعاال" :هناأب الذىنية الصورة فَتى منري حجاب أما 
 2".ذلا وفهمو عنها ادلخزنة ابدلعلومات متأثرا

 الباحثُت نظر وجهات حسب فتعددت لمؤسسةالذىنية ل صورةلاب ادلتعلقة التعريفات أما 
 :التالية التعاريف نستعرض ادلصطلح ىذا جبوانب حاطةاإل وبغية ،لدارسُتاو 

 الذاتية االنطباعات إمجارل: "هناأب للمؤسسة الذىنية الصورة Harold H. Marquis عرؼ 
 اليت ادلشاعر وىي آخر، إذل فرد من زبتلف ملموسة غَت عقلية انطباعات وىي ادلؤسسة عن للعمبلء
 وعبلقتها اجلماىَت مع وتعامبلهتا منتجات، من تقدمو ادب تأثَتعن طريق ال اجلماىَت لدى ادلؤسسة زبلقها

 الصورة لتكوين وتتوحد الفردية االنطباعات وتندمج اإلداري، ومظهرىا االجتماعية هتاراواستثما اجملتمع، مع
  3 ".للمؤسسة الكلية الذىنية

 أساسها على ويبٍت اجلمهور يدركها اليت وادلبلمح السمات رلموعة: "أهنا على أيضا فهايعر تم توي 
 القائمة للجمهور الشخصية اخلربة طريق عن الصورة تلك وتتكوف الشركة، أو ادلنظمة ضلو اذباىاتوو  مواقفو
 اجلمهور ؾاإدر  طريق عن وكذلك اجلماىَتية، االتصالية العمليات طريق عن أو ادلباشر االتصاؿ على

 4".تتبناىا اليت األساسية والقيم وجودىا وشرعية وأىدافها ووظائفها ادلنظمة لشخصية
 أف ادلؤسسة تريدىا اليت وادلشاعر ادلعتقدات من رلموعةأبهنا: " Grahame Dowlingويعرفها  

 5."ادلؤسسة هبذه يفكروف عندما واالىتماـ ادلصلحة أصحاب أذىاف إذل تتبادر
 

                                                           
1
 Michel Ratier, Op cit, P01. 

 .091، صمرجع سبق ذكره منَت، مػحػمد حجاب 2
، 5119 الكتب للنشر والتوزيع، القاىرة، ، عادل0، طاألزمات وإدارة االسرتاتيجية اإلدارة بني العامة العالقات إدارةفريد،  عجوة، كرؽلاف علي 3

 .051ص
 .55ص ،5119 الكويت، والتوزيع، للنشر الفبلح مكتبة ،0ط ،الذهنية الصورة وصناعة اإلعالم وسائل سليماف، صاحل 4
 .69ص ،5112 السعودية، العربية ادلملكة العبيكاف، مكتبة ،واألداء والصورة اذلوية الشركة مسعة تكوين شحادة، وليد تعريب داولينغ، غراىاـ 5
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 شخص يربطها وعاطفية عقلية استحضارات رلموعة": ىي ؤسسةادل صورةفDécaudin ػ ل فقاو و  
 صورة أو منتج صورة عبلمة، صورة مؤسساتية، صورة) منتج أو عبلمة دبؤسسة، األشخاص من رلموعة أو

 1".ذل صورة مرغوبة وصورة منقولة وصورة مدركةإوحسبو ؽلكن تقسيم الصورة  (اجملموعة
 التمثيبلت مجيع" :فالصورة الذىنية ىي "IREP" اإلعبلنية ساتالدر او  البحث معهد وحسب 

 2."ادلؤسسة إذل ينتموف الذين دااألفر  عند تتكوف اليت ادلادية وغَت ادلادية
 عن الناس أذىاف يف تتكوف اليت الفعلية الصورة" للمؤسسة أبهنا: الذىنية الصورةعلي عجوة  يرىو  
 تكوف وقد ادلباشرة غَت أو ادلباشرة التجربة من الصورة ىذه تتكوف وقد ادلختلفة، وادلؤسسات ادلنشآت
 النهاية يف لكنها ادلوثقة، غَت واألقواؿ اإلشاعات أو والواثئق األدلة على تعتمد وقد رشيدة غَت أو عقبلنية

 3."رؤوسهم يف هناػلملو  دلن ابلنسبة صادقا واقعا سبثل
 الذىنية التمثيبلت من رلموعة" :عن عبارة ىي ادلؤسسة صورةأف  فَتى J.J Lambin أما 

 4."معينة مؤسسة ذباه دااألفر  من رلموعة أو لفرد حلسيةاو  كيةا إلدر او 
 ادلعارؼ من ةرلموع ىي للمؤسسة الذىنية الصورة أف القوؿ ؽلكن السابقة التعاريف منوانطبلقا  
ىم أب وػلتفظواذباىاتو  مواقفو أساسها على ويبٍت ادلؤسسة عن الفرد هنايكو  اليت وادلعتقدات واألفكار

 السابقة اخلربات الصورة ىذه شكيلت يف يدخلو  احلاجة، عند الستحضارىا معادلها برزأو  خصائصها
 .ادلباشرة وغَت ادلباشرة

 

 

 

 

                                                           
1
 Jean-Marc Décaudin, La Communication Marketing. Concepts, Techniques, Stratégies, 2

ème
 édition, 

Économica, 1999, P55. 
2
, Denis Lindon et Julien Levy, Mercator, 8

ème
 édition, Dalloz, Paris, 2003, P77. 

 .11، صمرجع سبق ذكره، الذهنية والصورة العامة العالقاتعجوة،  علي 3
4
 Jean-Jacques Lambin, Ruben Chumpitaz, Marketing stratégique et opérationnel  Du marketing à 

L’orientation du marché, 5
ème

 édition, Dunod, Paris, 2002, P246. 



دراسة وحتليل مفهوم الصورة الذهنية للمؤسسة                                          :لثالفصل الثا  
 

 631 
 

 دلؤسسةا صورةوأهداف  أمهية :الثاين الفرع
أعلية ربسُت صورة ادلؤسسة تربز يف رغبة ادلؤسسة يف التميز عن غَتىا من ادلؤسسات وربقيق ميزة  

 ذل أعلية الصورة الذىنية وأىداؼ ادلؤسسة من ربسُت صورهتا.إتنافسية، وسنتطرؽ يف ىذه النقطة 
 أوال: أمهية صورة ادلؤسسة

 كي غَتىا من ادلؤسسات عن ادلؤسسة يف التميز رغبة الذىنية تتمثل يفالبالغة للصورة  األعلية إف 
 وخاصة تلك والعودلة واشتداد ادلنافسة بُت ادلؤسسات، االنفتاح لظ يف ،ابقاءىا واستمراريته تضمن

الطَتاف كوف منتجاهتا  وشركات البنوؾ مثل شركات االتصاالت، خدمات متماثلة تقدـ اليت ادلؤسسات
 عليها تنافسية ميزة وربقق البعض بعضها عن ادلؤسسات تتميز ىذه وحىت عالية، ظلطية تعترب ذات وخدماهتا
 التوصيل، سرعة االعتمادية، اخلدمة، :مثل دقيقة اختبلفات على ذىنية متميزة مركزة لصورة أف زبطط

 .واألماف وغَتىا
 :التالية النقاط يف الذىنية الصورة أعلية غلازإؽلكننا  سبق ما على وبناء 

 لديها؛ التنافسية ادليزة استمرارية تدعم ضماف اليت ادلوارد أىم من بُت للمؤسسات الذىنية الصورة تعترب 
 وىذا لو ادلوظفُت، عند الفردية وادلواقف السلوؾ ربسُت يف األعماؿ دلؤسسات الذىنية الصورة تساىم 

 1؛الشديد والتنافس ادلعقدة احلالية الظروؼ ظل يف البقاء على ادلؤسسات قدرة على كبَت أتثَت
 العاملُت وسعادة فيها، للعمل البلزمة البشرية تاادلهار  اجتذاب يف ةأللمنش الطيبة الصورة تساعد 

 ؛إليها ابالنتماء
 ف ذباىلها يعرض إالصورة الذىنية للمؤسسة تعكس نتائج تفاعبلت اجلماىَت مع ادلؤسسة، لذا ف

 2القياس ادلتواصل ذلا، واستثمار النتائج اإلغلابية ادلتحققة عنها؛ادلؤسسة للخطر، لذا من ادلهم 
 عن إغلابية صورة تكوف اليت القرارات وازباذ اخلطط، رسم يف والقيادات وادلؤسسات ادلنظمات تساعد 

 ؛اجلماىَت احتياجات مع تتفق واليت ادلنظمة،

                                                           
 ، رللةاالردنية االتصاالت شركات على ميدانية دراسة االعمال منظمات يف الذهنية الصورة ادارة يف واثرها العمل أخالقيات السكارنة، خلف ببلؿ 1

 .216، ص2012، 22 اجلامعة، العدد االقتصادية للعلـو بغداد كلية
 .069، مرجع سبق ذكره، صاألزمات وإدارة االسرتاتيجية اإلدارة بني العامة العالقات إدارةفريد،  عجوة، كرؽلاف علي 2
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 واإلدارية، اإلعبلمية للدراسات ادلتكاملة الرؤية تقدمي أو إثراء، يف دورا مهما الذىنية الصورة تؤدي 
 أمور تسيَت يف احلياتية والقرارات السلوكيات، يف مؤثر بدور تقـو نظرا لكوهنا والنفسية واالجتماعية،

 ؛حياتنا
 أف أو الزابئن ثقة تكسب أف دلؤسسةإبمكاف ا خبلذلا من حيث لبلختيار، كمرجع تعمل الصورة 

 للسلع اختياراتو يف ادلستهلك توجيو يتم خبلذلا ومن شليزة، ىوية إنشاء يف تساىم فالصورة تفقدىا،
 1؛واخلدمات

 احلياة، يف فلسفتو أساس َتاالجتماعية وتفس احلياة يف سلوكو وأظلاط الفرد مواقف تفسَت يف تساىم 
 2.وثقافتو ومعتقداتوو بقيم الرتباطها وذلك

 اثنيا: أهداف صورة ادلؤسسة
 قيقبغية رب وذلك اجلمهور، لدى اهتصور  ربسُت ذلإ اإمكانياهت خبلؿ توظيف من ادلؤسسةعى تس 
 3:يلي فيما تلخيصها ؽلكن واليت األىداؼ، من رلموعة

 ؛اجلمهور لدى ابدلؤسسة التعريف 
 ؛اهب للعمل العناصر أفضل يف اجتذاب ةنظمادل مساعدة 
 ة؛واخلارجي ةالداخلي ىاَت ىامجنظمة مع ادل عبلقة تدعيم 
 ةنظمللم التسويقية اجلهود دعم يف ادلساعدة. 

  4ذل ربقيق ما يلي:إف ادلؤسسة تسعى من خبلؿ الصورة الذىنية إضافة اذل ما سبق فإ 
 ابدلؤسسة؛ ادلختلفة اجلماىَت ثقة زايدة 
 وأنشطتها؛ رلهاابر  سبويل وزايدة ادلؤسسة لدعم التمويل مصادر جذب 
 ادلؤسسة؛ أنشطة يف للتطوع البشرية تار اادله استقطاب 
 فيها؛ ادلوظفُت نفوس يف للمؤسسة واالنتماء ابلثقة الشعور توليد 
 اجملتمع خدمة يف ودورىا ابدلؤسسة اإلعبلـ ووسائل يأالر  قادة اىتماـ زايدة. 

                                                           
1
 Philippe Morel, communication d’entreprise, 2

ème
 édition, Edition Vuibert, Paris, 2002, P16. 

 .021ص ،5109األردف،  والتوزيع، للنشر األايـ دار ،0، طاإلنسانية والعلوم الفلسفة يف الذهنية الصورة األمحر، عمار بن مجاؿ 2
  .066سبق ذكره، ص ، مرجعاألزمات وإدارة االسرتاتيجية اإلدارة بني العامة العالقات إدارةفريد،  عجوة، كرؽلاف علي 3
 .011ص ،5100 عماف، األردف، والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،العامة العالقات إىل ادلدخل الدليمي، مػحمد الرزاؽ عبد 4
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 للمؤسسة الذهنية الصورة خصائصو  أبعاد :ينادلطلب الثا
الصورة الذىنية ابلعديد من اخلصائص، كما تنطوي على عدة أبعاد، وسيتم التطرؽ ذلا  تتميز 

 ابلتفصيل يف ىذا ادلطلب.

 للمؤسسة الذهنية الصورة أبعاد :ولالفرع األ
 ثة أبعاد أساسيةبلالباحثُت على أف الصورة الذىنية تشتمل على ث معظمىناؾ إمجاع بُت  
 حيث Schiffman & Kanuk من كل اقًتحو الذي CAC ظلوذج خبلؿ من األبعاد تقدمي وسنحاوؿ

 والبعد العاطفي، البعد ادلعريف، البعد: ىي أبعاد أو ثبلثة مكوانت من تتكوف الذىنية الصورة اعتربا
 :أدانه الشكل كما ىو موضح يف 1السلوكي

 ( CAC: منوذج االجتاهات )منوذج (1-3)الشكل رقم

 
Source: Vishal Jain, 3D MODEL OF ATTITUDE, international journal of advanced 

research in Management and Social Sciences, Vol 03, N°3, March 2014, P06. 

 
 
 

                                                           
1
 Vishal Jain, 3D MODEL OF ATTITUDE, international journal of advanced research in Management 

and Social Sciences, vol 03, N°3, March 2014, P05. 

 البعد العاطفي

 البعد ادلعريف

 البعد السلوكي
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 Cognitive component البعد ادلعريفأوال: 
ادلستهلك موضوعا معينا عن ادلؤسسة، وتعترب ىذه  خبلذلاويقصد بو ادلعلومات اليت يدرؾ من  

الذي تبٌت عليو الصورة الذىنية اليت يكوهنا ادلستهلك عن ىذه ادلؤسسة، وبناء على  األساسادلعلومات ىي 
كوهنا عنها يصل عليها عن ىذه ادلؤسسات، تكوف دقة الصور الذىنية اليت ػلدقة ادلعلومات وادلعارؼ اليت 

ادلتكونة يف الصورة الذىنية لدى ادلستهلكُت ىي أخطاء انذبة أساسا عن  فاألخطاءووفقا للبعد ادلعريف 
 1األفراد. ىؤالءادلعلومات وادلعارؼ اخلاطئة اليت حصل عليها 

 ويتم التجارية، العبلمة أو دلؤسسةاب أو ابدلنتج رتبطةادل والبياانت ادلعلومات يف ادلعرفة وتتمثل 
 بشكل أو ادلؤسسة زليط داخل ادلستهلك أو الفرد وجود خبلؿ من مباشر بشكل ادلعلومات ىذه اكتساب

وتتسم  2،ادلعلومات على احلصوؿ مصادر من ذلك وغَت واالتصاؿ، اإلعبلـ وسائل خبلؿ من مباشر غَت
  3:أبهناىذه الصورة 

 ؛عمليات انتقائية ذاتية ضع إذلزب 
 أو قد يتم إغلابيةت بشكل جيد فيعطي انطباعا أو صورة ذىنية انواضيع والبيادلقد يتم معاجلة ا ،

  ب؛درجة العدواف والتعص إذلسلبية تصل  اذباىات إذلكن أف يؤدى ؽلإدراكها بشكل خاطئ 
 تكوين صورة ذىنية قد تشتمل  يفتساىم  لؤلفراد ادلعرفيةوالسعة  واالنتباه الًتكيزالقدرة على  زلدودية

 ادلعلومات. سبثيلعملية  يفعلى أخطاء 
 Affective component )العاطفي( البعد الوجدايناثنيا: 

 ويف عبلمتها، أو ادلؤسسة ضلو سلبية أو إغلابية عاطفية الذباىات دار فاأل تكوين البعد ىذا يتضمن 
 فيو تتساوى خارجيا موضوعا الصورة موضوع يكوف عندما وذلك زلايدة، االذباىات تكوف احلاالت بعض

 حوؿ انفعاالتومشاعر الفرد و  يف مثلتي، و 4والسلبية ادلعارضة ادلعلومات مع واإلغلابية ادلؤيدة ادلعلومات
والسلبية ويتشكل اجلانب  اإلغلابيةة أو ادلؤسسة وؽلتد من القبوؿ إذل الرفض ويتدرج يف الشدة بُت بلمالع

                                                           
، مذكرة ماجستَت، اجلامعة دور الصورة الذهنية للمنظمات األهلية يف بناء العالقة االسرتاتيجية مع مجهور ادلستفيدينعبد هللا مصطفى عبد هللا الفرا،  1

 ، بتصرؼ.09، ص5101اإلسبلمية بغزة، فلسطُت، 
 .، بتصرؼ015، ص5109 عماف، األردف، والتوزيع، للنشر الراية دار ،ادلنتج إدارة واسرتاتيجيات أسس محو، سلطاف زلػمد 2
أتثري أبعاد اسرتاتيجية بناء الصورة الذهنية للعالمة التجارية على الصورة ادلدركة ذلا لدى ادلستهلك اجلزائري  فاتح رلاىدي، كوثر حاج نعاس، 3

 .202، ص5101، 5، العدد6، رللة ادلعيار، اجمللددراسة ميدانية على عالمة كوندور

 .21، ص5116، ادلدينة برس للنشر والطباعة والتوزيع، القاىرة، الصور الذهنية واإلعالمية: عوامل التشكيل واسرتاتيجيات التغيريأؽلن منصور ندا،  4
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تبقى اجلوانب ل الفردادلعلومات وادلعارؼ اليت كوهنا  تتبلشىومع مرور الوقت  ،اجلانب ادلعريفالوجداين مع 
 1.اليت سبثل اذباىات ادلستهلكُت ضلو ادلؤسسة العاطفية الوجدانية

 2وتتسم ىذه الصورة دبا يلي: 
 الصورة؛ ىذه يكوف الذي للشخص دافعية حاجات أو داخلية لدوافع انعكاسا الذىنية الصورة سبثل 
 السابقة؛ وذباربو تواخرب  على فرد لكل الذىنية الصورة تعتمد 
 ألخر وقت من النفسية حلالتو تبعا فرد لكل الذىنية الصورة تتأثر. 

 Behavioral component البعد السلوكياثلثا: 
 عبلمة أو مؤسسة ذلإ التحيز :مثل الظاىرة ادلباشرة والسلوكيات األفعاؿ ردود البعد ىذا ضمنيت 

 السلوكيات بعض إذل إضافة الصورة، موضوع العبلمة أو ادلؤسسة ذباه عدوانية أبعماؿ القياـ أو ،معينة
  3.إخل...ءاواالزدر  والفوقية السليب، كالتقييم الباطنة

مة ادلؤسسة بناء على ما تكوف لديو من بليتمثل يف رغبة ادلستهلك يف القياـ ابقتناء أو شراء عو  
إرادية بفعل تلك الصورة ابلعقل  ذ تصبح موجها للسلوؾ بطريقة الإ البعد ادلعريف والوجداين،أحكاـ يف 

فطبيعة الصورة الذىنية ادلشكلة لديو ىي اليت تعكس سلوكو، وىنا تكمن أعلية دراسة الصورة  ، 4الباطن
 .ياهتم ادلختلفةالذىنية للمستهلكُت يف كوهنا سبكن من التنبؤ بسلوك

 

 

 

 

                                                           
 ، بتصرؼ.09، مرجع سبق ذكره، صعبد هللا مصطفى عبد هللا الفرا 1
أتثري أبعاد اسرتاتيجية بناء الصورة الذهنية للعالمة التجارية على الصورة ادلدركة ذلا لدى ادلستهلك اجلزائري  فاتح رلاىدي، كوثر حاج نعاس، 2

 .202، مرجع سبق ذكره، صدراسة ميدانية على عالمة كوندور
 رللة ،العراقيني السياسيني ألداء الصورة الذهنية بناء يف ودورها العراقية الفضائيات برامج اجتاهات ادلشهداين، جياد زلمػد احلديثي، صاحل القادر عبد 3

 .بتصرؼ ،02ص ،5109 ، العراؽ،2 العدد ،1 اجمللد التخصصية، االجتماعية لؤلحباث والعلـو اإلعبلـ
الشرؽ األوسط، ، مذكرة ماجستَت، جامعة أثر اخلداع التسويقي يف بناء الصورة الذهنية للمستهلكني يف سوق اخلدمات األردينعلي زلػمد اخلطيب،  4

 .20، ص5100األردف، 
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  للمؤسسة الذهنية الصورة خصائص :ثاينال الفرع
ؽلكن و  الذىنية، الصورة هبا تتسم اليت واخلصائص السمات من العديد ىناؾيرى علي عجوة أف  
 1:صائص يف النقاط التاليةىذه اخلتلخيص 

 تشكلو  اجلماعات، أو األفراد أذىاف يف تتكوف ذاتية عقلية انطباعات ىي للمؤسسة الذىنية الصورة 
 ؛ادلؤسسة ذباه حكامهمأو  ومواقفهم اذباىاهتم

 الذاتية ادلتغَتات مع ادلستمر والتفاعل للتغيَت والقابلية ابلديناميكية، تتسم للمؤسسة الذىنية الصورة 
ادلتغَتات  مع تتفاعل كما ذلا، ادلنافسة ابدلؤسسات أو نفسها، ابدلؤسسة اخلاصة تلك أو لؤلفراد،
 ؛ادلختلفة اجملتمعية

 التقدمي ىذا كاف سواء للعمبلء ابدلؤسسة يتعلق ما لكل عقليا تقدؽلا سبثل للمؤسسة الذىنية الصورة 
 تقدؽلا أو ادلنتجات( صورة أو التجارية العبلمة صورة أو اإلدارة، )صورة ادلؤسسة عناصر لبعض جزئيا

 ؛وأبعادىا مكوانهتا بكل للمؤسسة الكلية للعناصر
 اليت النمطية الصورة عن زبتلف بذلك وىي بعناية، ذلا وسلطط مقصودة للمؤسسة الذىنية الصورة 

 ؛مدروسة إعبلمية برامج على وتعتمد مصدرىا( كاف )أاي خاطئة معلومات على بناء األفراد يكوهنا
 طبيعة على التعرؼ وؽلكن العلمي، البحث أساليب ابستخداـ للقياس قابلة للمؤسسة الذىنية الصورة 

 .إغلابية أو سلبية كانت سواء عليها تطرأ تغَتات أية وربديد ،العمبلء لدى ادلتكونة الصورة

 ؽلكن القوؿ أف صورة ادلؤسسة ذلا اخلصائص التالية: وأتسيسا عليها، انطبلقا من النقاط السابقة 
 الصورة هي استحضار ذهين أوال:

حيث يقـو الذىن ابستحضار الصور وزبزينها والرجوع ذلا عند حدوث منبهات إما داخلية أو إما  
  .هي سبثيبلت ذىنية فيها صورة تلقائية وصورة كامنةفخارجية، 

 الدقة عدماثنيا: 
 علمي أساس على تصاغ ال انطباعات ىي رلرد الذىنية الصورة أف كوف ذلك يف والسبب 

 األحياف كثَت من ىي يفو  الكلي، الواقع عن ابلضرورة تعرب ال اأهن كما للواقع، تبسيط ىي بل موضوعي،
 .يالكل الواقع من جزئية عن صورة تعرب

                                                           
 .056ص ذكره، سبق مرجع ،األزمات إدارة و االسرتاتيجية اإلدارة بني العامة العالقات إدارة فريد، كرؽلاف عجوة، علي 1
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 نسبيا الصورة اثبتة: لثااث
دلستهلكُت يف وقت معُت وادليوؿ كما ىو معروؼ تكوف االصورة ىي تعبَت عن معارؼ وميوؿ  

 .أحداث ىامة، مثبل نتيجة دخوؿ منتج جديد انجح جداو  مؤثرات اثبتة نسبيا ال تتغَت إال إذا تعرضت إذل
 الفردية الفروق وجتاهل ا: التعميمرابع

 عليو تنطبق الصورة موضوع اجلماعة أفراد من فرد كل أف آلية بطريقة يفًتضوف األفراد حيث أف 
 .فردية وفروؽ اختبلفات وجود من الرغم على ككل اجلماعة صورة

 ادلتحيز اإلدراك إىل ا: تؤدىخامس
 على أساسا تبٌت الذىنية األفراد، فالصور لدى متحيزة إدراكات تكوين إذل الذىنية الصور تؤدى 
 إعلاؿ نتيجة ومتحيزة، متعصبة أحكاـ إصدار إذل تؤدى لذلك فإهنا التعصب واحلكم الذايت، نوع من
 .اذباىاهتم مع تتسق وال معتقداهتم، مع تتماشى ال ألهنا أخرى جوانب

 ابدلستقبل سا: التنبؤساد
 والقضااي ادلواقف ذباه للجمهور ادلستقبلية والتصرفات ابلسلوؾ التنبؤ يف الذىنية الصور تساىم 
 .ادلختلفة واألزمات

 وادلكان الزمان حدود يا: ختطبعسا
 الذىنية لصوره تكوينو يقتصر يف ال فالفرد وادلكاف، الزماف حدود بتخطيها الذىنية تتميز الصورة 

 الزماف، مستوى وعلى فيو، يعيش الذي العادل مث بلده عن صورا ليكوف يتخطاىا بل معينة حدود عند
 على وقدرتو ومدركاتو وفقا دلعارفو ،ادلستقبل إذل إضافة واحلاضر، ادلاضي، عن ذىنية صورا يكوف فاإلنساف

 .واالستنتاج التخيل
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 وأنواعها للمؤسسةالصورة الذهنية مكوانت  :لثادلطلب الثا
اذل مكوانت الصورة الذىنية للمؤسسة، كما سيتم التطرؽ اذل  خبلؿ ىذا ادلطلبسنتطرؽ  

 التصنيفات ادلختلفة ذلا وأنواعها حسب كل تصنيف.
 الفرع األول: مكوانت صورة ادلؤسسة

 الصورة لتشكل تندمج فيما بينها سلتلفة عناصر من عدة للمنشأة الكلية الذىنية الصورة تتكوف 
 1ىي: العناصر وىذه ،للمنشأة الكلية الذىنية

  Brand Image التجارية العالمة : صورةأوال
 عن خدماتو أو منتجاتو بتمييز االعتباري أو الطبيعي للشخص يسمح مؤشر" :أبهنا العبلمة عرؼت 
 العقلية، التمثيبلت من رلموعة: "هناعلى أ عرؼتف التجارية العبلمة صورة، أما 2"الغَت خدمات أو منتجات
 3".ذبارية عبلمة أو بشركة دااألفر  من رلموعة أو ، اليت يربطها فرد وادلعرفية العاطفية
 تاحلمبل يف للمؤسسة لئلشارة األوؿ ادلعيار ىيكوهنا  مهم عنصر التجارية العبلمة صورة وتعترب 
 ادلؤسسة عن إغلابية صورة تكوين يف االتصاؿ من ادلتوقع النجاح درجة ثلسبو ، الًتوغلية عملياتوال اإلعبلنية

  .التجارية تهامعبل يف الثقة بتأثَت
  Product Imageادلؤسسة  منتجات صورة :ااثني

 أو مؤسسة أية منتجاتف ذلا، الكلية للصورة ادلكونة العناصر من ادلنظمة منتجات صورة تعترب 
 التطور ومسايرة العمبلء اذباىات يف التغَت مسايرة على قدرهتا ومدى ،جودهتا وسبيزىاومدى  خدماهتا
 ومدى ادلؤسسة ألعماؿ العمبلء تقييم على تؤثر البيع بعد ما خدمات تقدمي وطريقة إنتاجها، يف العلمي
 4.ماىَتاجل لدى ذلا طيبة صورة تكوين يف إدارهتا وتساىم كفاءة

 Management Image)فلسفة ادلؤسسة(  ادلؤسسة إدارة صورة :ااثلث 
 ابالتصاالت قيامها ويف مؤسسة أي يف العمل قيادة يف اإلدارة فلسفة أو ادلؤسسة إدارة صورة إف 
 لدى الذىنية لصورهتا ادلكونة ادلهمة العناصر من تعترب ادلختلفة اجلهات مع عبلقاهتا إدارة يف الناجحة

                                                           
 .060ص ذكره، سبق مرجع ،األزمات إدارة و االسرتاتيجية اإلدارة بني العامة العالقات إدارة فريد، كرؽلاف عجوة، علي 1

2
 Claude Demeure, Aide- mémoire Marketing, 6

ème
  édition, Dunod, France, 2008, P118. 

3
 Jean-Jacques Lambin et Chantal de moerloose, Marketing stratégique et opérationnel du marketing 

à l’orientation-marché, 7
ème

 édition, Dunod, France, 2008, P289. 
 .060ص ذكره، سبق مرجع ،األزمات إدارة و االسرتاتيجية اإلدارة بني العامة العالقات إدارة فريد، كرؽلاف عجوة، علي 4
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 ادلتعددة ادلؤسسة تاإدار  وعمل أداء توجو اليت التنظيمية للثقافة احلاكمة العناصر تشكل حيث اجلماىَت،
 اتصاالت كل ػلدد الذي اإلطار وىي أخرى، انحية من اخلارجية اجلماىَت مع تعامبلهتا وربكم انحية، من

 1.ضلوىا ذىنية صورة وتشكل اجلماىَت إذل ورسائلها ادلؤسسة
 للثقافة احلاكمة اذلامة العناصر من تعترب مؤسسة أي يف العمل قيادة يف اإلدارة فلسفة إفحيث  
 طراؼاأل سلتلف مع تعامبلهتا وربكم جهة من ادلؤسسة إدارات سلتلف وعمل أداء توجو اليت التنظيمية
 وتشكل مع سلتلف األطراؼ، ادلؤسسة اتصاالت ػلدد الذي اإلطار وىي أخرى، ةجه من اخلارجيُت

 .ضلوىا الذىنية صورهتا
 Corporate Social Resposability Program  للمؤسسة االجتماعية ادلسؤولية برامج :رابعا

 االجتماعية ادلسؤولية دببادئ مهااالتز  إطار يف ادلؤسسة هبا تقـو اليت واألنشطة مجاالرب  تعترب 
 الذىنية الصورة مكوانت من، خلإ... تسويقال أبخبلقيات ـاوااللتز   االجتماعي التسويق مجاكرب ،  واألخبلقية

 ككل.  اجملتمعو  واخلارجية الداخلية ىامجاىَت  ذباه للمؤسسة األخبلقي السلوؾ ذبسد ألهنا
 ومجاىَت ككل اجملتمع ذباه الرمسية وسياستها للمؤسسة الفعلية األعماؿ ذبسد كذلك  وىي 
 تعترب لذا، للمؤسسة احلقيقية ابألعماؿ هتتم أهنا أي فعاؿ،أو قرارات  من عنها يصدر ما كل يف ادلؤسسة

 عواطف يف ثرامؤ  عامبل االجتماعية وليةؤ للمس رلهاابر  يف ادلؤسسة هبا تقـو اليت ادلتنوعة ألنشطةاو  مجاالرب 
 من جزء ادلختلفة لبيئةاو  اجملتمعية مجاالرب  تعترب لذا طرفهم، من لتأييدوا الثقة وكسب ضلوىا اجلماىَت
 الداخلية جلماىَتاو  اجملتمع اذباه للمؤسسة األخبلقي السلوؾ ذبسد ألهنا الذىنية الصورة مكوانت

 2.خلارجيةاو 
 Corporate Imageللعمل  كمكان ادلؤسسة : صورةخامسا

 بيئة توفَت حيث من الذىنية صورهتا على للعمل كمكاف ادلؤسسة عن العمبلء انطباعات تؤثر  
 ذلا اخلارجي ادلظهر يؤثر كما متميزة، وأجور وحوافز وصحية اجتماعية وخدمات ،للعاملُت جيدة صحية

 3.للتعامل متميز كمكاف ذلا العمبلء إدراؾ على العمل يف ونظاـ ونظافة وأاثث مباين من
 

                                                           
 .020، ص5101، دار أسامة للنشر والتوزيع، عماف، األردف، 0، طالتسويق وادلسؤولية االجتماعيةرمزي بودرجة، خالد قاشي،  1
 .060ص ذكره، سبق مرجع ،األزمات إدارة و االسرتاتيجية اإلدارة بني العامة العالقات إدارة فريد، كرؽلاف عجوة، علي 2
 .065ص ،السابق رجعنفس ادل 3
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  Employées Imageادلؤسسة  موظفي أداء :سادسا
 التعامل خبلؿ من عمبلءال لدى مشرؼ بشكل سبثيلها على ادلؤسسة موظفي أداء قدرة تتمثل 

 .ضلوىا إغلابيا انطباعا يعطي شلا أداءىم دلهامهم وسرعة وكفاءة معهم، الطيب
حسنة  ذىنية صورةوتشكيل  إعطاء يف وحساسا مهما اعنصر  ادلؤسسة موظفي أداء يعتربكما  

 القياـ يف الفاصل احلد يعترب عمبلءال لدى انطباع من ها، وذلك على أساس أف ما يعكسوعن غلابيةإو 
 قدرة ربسُت علىوبشكل متواصل  دوما تعمل أف على ادلؤسسة غلب لذلك، رىااوتكر  ءاالشر  بعملية

 . خلإذلم .... ىاانتقاء وحسن همبيتدر ، همتكوين خبلؿ من موظفيها
  Corporate Effective Communication ادلؤسسة اتصاالت كفاءة :سابعا

 ادلؤسسة تنقلو وما ةواخلارجي ةالداخلي ىامجاىَت  مع ادلؤسسة اهب تقـو اليت االتصاالت كفاءة تؤثر 
 1.جماىَتلل وفلسفتها ىويتها وتوضيح ادلؤسسة اتصاالت تكامل يف ،جمهورلل رسائلها يف

 للمؤسسة: الكلية الذىنية الصورة والشكل ادلوارل يبُت مكوانت 
 : مكوانت الصورة الذهنية الكلية للمؤسسة(2-3) الشكل رقم

 
الكتب  ، عادل0، طاألزمات وإدارة االسرتاتيجية اإلدارة بني العامة العالقات إدارةفريد،  عجوة، كرؽلاف علي ادلصدر:

 .062ص ،5119 للنشر والتوزيع، القاىرة،

                                                           
 .062-065ص.ص ذكره، سبق مرجع ،األزمات إدارة و االسرتاتيجية اإلدارة بني العامة العالقات إدارة فريد، كرؽلاف عجوة، علي 1
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 مكوانت، عدة وتفاعل امتزاج من زلصلة ىي للمؤسسة الكلية الصورة أف يتضح الشكل من 
 لكل اجلزئية الصورة نقل هناأش من اليت الفعالة االتصاالت من مجلة اعتماد ادلؤسسة على يتوقف حبيث
 .الشكل يف ادلوضحة ادلكوانت من مكوف

 للمؤسسة الذهنية الصورة أنواع :ثاينالفرع ال
 نتطرؽ سوؼ وعليو صورة،ىذه ال أنواع تعدد إذل يؤدي اشل ادلؤسسة لصورة عديدة تصنيفات ىناؾ  

 :يلي كما التصنيفات ىذه لبعض
 حسب هدف ادلؤسسة التصنيف: أوال

 1إذل: حسب ىذا التصنيف تنقسم صورة ادلؤسسة  
 من يتطلب انجحة ذىنية صورة بناء وأف، بنفسها ادلؤسسة إحساس ىي :الذاتية الذهنية الصورة .1

 عاتق على يقع ادلدركة الصورة يف التغيَت أف حيث الذاتية، اهتصور  بتغيَت أوال تبدأ أف ادلؤسسات
 يضعف أو يقوي أف إما العمبلء وبُت بينهم غلري الذي االتصاؿ وأف ادلؤسسة، يف العاملُت األفراد
 .لديهم الذىنية الصورة

 لعمبلء،ا إذل نفسها عن توصيلو يف ادلؤسسة ترغب ما ىيذلا(:  )ادلخطط ادلرغوبة الذهنية الصورة .2
 وبدوف واضحة تكوف حبيث جيد بشكل عمبلءىا أذىاف يف اهتلصور  زبطط أف غلب الشركة وأف

 .غموض
 سلوكوو الشرائية،  قراراتو على يؤثر الذي للمستهلك الشخصي دراؾاإل يوى ادلدركة: الذهنية الصورة .3

 .ادلؤسسة ىذه ذباه
 التصنيف حسب طبيعة اجلمهور ادلستهدفاثنيا: 

 2:يلي فيما يتمثبلف ادلؤسسة لصورة فاآخر  فانوع ىناؾ السابقة التصنيفات إذل إضافة  
 ادلوظفُت، من رلموعة وىو الداخلي، ابجلمهور للمؤسسة الداخلية الصورة ترتبط :الداخلية الصورة .1

 وكذا ادلؤسسة، مسؤولو يقدمها اليت اخلطاابت طريق عن وذلك ومرونة، سهولة أكثر االتصاؿ ويكوف

                                                           
، رسالة دكتوراه، جامعة للمؤسسات وفق مدخل التسويق ابلعالقات دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفيةإدارة الصورة الذهنية زىراء صادؽ،  1

 .11-11، ص.ص5109أيب بكر بلقايد، تلمساف، 
 .133 ص ، 2004اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،ادلعاصرة ادلنشآت يف التسويق إدارة يف تطبيقي اسرتاتيجي مدخل بكر، أبو زلمود مصطفى 2
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 لؤلداء الداخلي اجلمهور إدراؾ سبثل للمؤسسة الداخلية فالصورة ادلؤسسة، داخل التعامل كيفية
 .ادلوظفُت داخلها بُت السائد وللمناخ للمؤسسة الوظيفي

 ومجهورىا ادلؤسسة بُت العبلقة ربدد اليت الصورة تلك ىي اخلارجية الصورة :اخلارجية الصورة .2
 من رلموعة تكوين يتم بينهما، حيث تكوف اليت والتعامبلت للتبادالت نتيجةوتتكوف  ،اخلارجي

 .للمؤسسة اخلارجية الصورة لنا تكوف اليت واالذباىات االنطباعات
 معايريحسب عدة  التصنيفاثلثا: 

 إذل: الذىنية الصورة فيتصنؽلكن   
 قادهتا، وتكوف نفسها وخاصة ادلؤسسة عمبلء أذىاف يف الصورة انعكاس ويقصد هبا: ادلرآة صورةال .1

 1.دبع فيما ادلؤسسة عن اخلارجيوف العمبلء يتخذه الذي لبلنطباع بداية
 احلالية الصورة وتعتمد ادلؤسسة، إذل اخلارجيوف العمبلء هبا ينظر اليت الطريقة وتعكس احلالية: الصورة .2

 2.للعمبلء ادلعلومات تدفق ومدى والتجربة اخلربة على
 3.ربقيقها إذل ادلؤسسة هتدؼ اليت ادلرغوبة الصورة أبهنا وتعرؼادلأمولة:  الصورة .3
 من الصورة تلك وتتكوف تنتجو، عما النظر بغض ذاهتا ادلؤسسة صورة هبا ويقصدادلتكاملة:  الصورة .4

 4(.الطبية السمعة االقتصادية، ادلكانة ادلؤسسة، اتريخ) تكوينها يف عدة تشًتؾ عناصر
 5.وادلعنوية ادلادية برموزىا ادلؤسسة تشمل إذ العناصر متعددة وىي: األجزاء متعددة الصورة .5
 وتركز على هبا ادلؤسسة تقـو اليت اإلعبلنية اجلهود عن تنتج صورة وىي: اخلدمة أو ادلنتج ةصور  .6

 6.وجودة مستوى من بو تتمتع وما اخلدمة، أو للمنتج النوعية اخلصائص
 منافسة عتباراال بعُت األخذ مت إذا ها ادلؤسسةققرب أف ؽلكن صورة أمثل هبا يقصدادلثلى:  الصورة .7

 7.اجلماىَت على التأثَت يف وجهودىا األخرى، ادلؤسسات

                                                           
 .011 ، ص5101والتوزيع، اجلزائر،  للنشر اخللدونية ، دار0، طالعامة العالقات إىل مدخل مسعودي، كلثـو صبطي، عبيدة 1
 .11، مرجع سبق ذكره، صزىراء صادؽ 2
 .515، ص5109 اإلسكندرية، مصر، والتوزيع، والنشر للطبع اجلامعية ادلعرفة دار ،والتطبيق النظرية بني العامة العالقات شيبة، علي شدواف 3
 .515نفس ادلرجع السابق، ص 4
 .515نفس ادلرجع السابق، ص 5
 .11، مرجع سبق ذكره، صزىراء صادؽ 6
 .، بتصرؼ16، ص5115مصر، ، القاىرة والتوزيع، للنشر إيًتاؾ دار ،5ط ،ادلنافسة ظروف يف العامة العالقات مهارات تنمية عليوة، السيد 7



دراسة وحتليل مفهوم الصورة الذهنية للمؤسسة                                          :لثالفصل الثا  
 

 642 
 

 ادلؤسسة الذهنية الصورة تكوين يف ادلؤثرة العواملالثاين:  بحثادل
 للمؤسسة الذىنية الصورة أف اذل االجتماع وعلم االتصاؿ ترلاال يف الباحثُت من العديد شارأ  

 نفسها ابدلؤسسة يتعلق الداخلية تتمثل يف كل ما تغَتاتفادل : داخلية وخارجية،تغَتاتنوعُت من ادلب تتأثر
يط اخلارجي للمؤسسة ابحمل تعلقما ي يهفاخلارجية  تغَتاتدلاأما  ، ؽلكن السيطرة عليها والتحكم فيهايتوال

 خبلؿ منو  ،ا بطريقة مباشرة يصعب السيطرة عليهيتوال دلؤسسةاخلاصة اب للمعلومات ُتادلستقبل دافر واأل
 .للمؤسسة الذىنية الصورة على ادلؤثرة تغَتاتادل ىذه رلمل اذل التطرؽ ضلاوؿ سوؼادلبحث  ىذا

 ادلتغريات الداخلية :األول ادلطلب
ادلتعلقة ابدلؤسسة نفسها، وىذه ادلتغَتات  تكما أشران سابقا فادلتغَتات الداخلية ىي تلك ادلتغَتا  

 ؽلكن للمؤسسة السيطرة عليها والتحكم فيها، وسنتطرؽ ذلا ابلتفصيل يف ىذا ادلطلب.

 للمؤسسة الذهنية الصورة على والرسالة الرؤية أثرالفرع األول: 
 يكوف أف همادل ومن ،إليها تصبوو  تستهدفها اليت القيم تعكس رؤيةو  رسالة لديها مؤسسة كل  

 يستخدمها اليت ادلعلومات طياهتا يف ربمل الرؤية أف ذلك وادلصداقية، ابلوضوح تتمتع رؤية ادلؤسسة لدى
 مجيع يف وتفوقها ادلؤسسات أداء مستوى على أعلية ذلا فإف وكذلك الذىنية، للصورة تشكيلهم يف الناس

 .اجملاالت
 إذل تسعى اليت الغاايت بناء يف األساس يوى ادلؤسسة وجو تو  دو جو  نم الغاية ثلسبرسالة ادلؤسسة   

 يزىاسب ىمدو  ادلؤسسة يةىو  لتحديد أداة ايةنهال يف يوى ا،همن لقتنط اليت القاعدةو  اهإلي وؿصو الو  اهربقيق
 اهنشاط اؿرل حيث نم اىغَت  نع مؤسسةلل ادلميز اإلطاركما أهنا  ،ادلنافسة ادلؤسسات نم اىغَت  نع
 .ادلؤسسة دو جو ل ير وىاجل السبب تعكس وىي ا،هاقو أسو  اهعمبلئو  اهتخدماو  امنتجاهتو 
 ادلركز وأ اهإلي وؿصو ال يف ترغب اليت ةهجو ال ددػل يالذ مؤسسةلل يلادلستقب ادلسار يأما الرؤية فه  

 ها.لتنميت زبطط اليت اإلمكاانتو  تاالقدر  عيةو نو  وربقيق تريد يذال قيو الس
 اخلشبية األعماؿ رلاالت يف تعمل أمريكية مؤسسة 183 ػل أجريت سةادر  خبلؿ من تبُت لقدو   

 ادلؤسسات ظلو يف مباشر بشكل تؤثر جيدة بطريقة للغَت إيصاذلا ؽلكن اليت الواضحة الرؤية أف ةالعمراني
 ومرضية مقبولة الرؤية تكوف أف ينبغي ذلكلو  اجلمهور، إقناع على الرؤية قدرة حسب غلابياإ انطباعا وربقق
 تصاغ وأف ربقيقو، ادلؤسسة تستطيع واضحاً  ىدفاً  طياهتا بُت ربمل فأو  وخارجيا، داخليا ؼاألطرا جلميع
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 واضحة اإلغلاز ابلغة بعبارة رؤيتها Walt Disney ديزين والت شركة زبتزؿ ادلثاؿ سبيل فعلى جيد أبسلوب
 ربققو اإلنساف بو ػللم ىي "ما Fujitsu سوتفوجي مؤسسة عند لرؤيةوا ،"الناس إسعاد"وىي ومقبولة

 1".التكنولوجيا
 اإلرشاداتمن و  بكل جزئياتو، البياف معاجلة طريقة :علا شيئُت من قيمتها بياف الرؤية وتستمد  

 ابإلغلاز البياف تصفي أف غلب للموظفُت يف أماكن عملهم، وعند صياغة البياف  البياف يقدمها اليت العامة
، إضافة اإلبداع روح يف مكنوانتو ملػل وأف مستقبلي توجو وذ كوفي وأف التحدي ،راالستقرا ح،و والوض

 2 .اذل إمكانية تطبيقو واالؽلاف بو من قبل اجلماىَت الداخلية واخلارجية
 وربليل مجع و بعدأن غَت ادلؤسسة، بياانت رؤيةحوؿ  وادلتنوعة ختلفةادل األفكارالعديد من وىنالك   

لنا بعض ادلعايَت ادلشًتكة  اتضحتمعات جملطيبة يف اإغلابية و الشركات اليت تتمتع بصورة ذىنية بعض  بياانت
ياف انجح عن إضافة ب سعى اذلتمؤسسة أساسية لكل  نقاطاتعميمها واعتبارىا  ؽلكنواليت  ،مهتيف بياان
 ، ؽلكن ذكر البعض منها فيما يلي:شركتها

 ؤسسة؛رلموع القيم اخلاصة ابدل يف حثهم على الًتكيزادلوظفُت و  وتشجيع ربفيز 
 األسواؽ ، العمليات التجارية، لتكنولوجيااب فيما يتعلق ؤسسة،ابدل ادلرتبطة األطر العامة برازإو  ربديد

 ،واجلماىَت
  ؤسسة؛موحدة للجماعات الرئيسية من أصحاب ادلصلحة ادلعنيُت ابدلو  شاملةتقدمي فكرة عامة 
 منافسيها ابقي سبييز ادلؤسسة عن. 

 ،نشره للموظفُت ليعتدوا بوتتسوقو و  أف البياف ال بد من صياغةبعدما تبذؿ الشركة جهدىا يف  
 مننو أحيث  ،اوغَتعل إعبلفو عامة عبلقات من  االتصالية هوداجلىذا حباجة إذل تكامل ادلؤسسة يف و 

 وىنا يظهر الدور الفعاؿ، بعض الصحفيُت والنقاد إضافة اذل من ادلوظفُت ادلمكن أف يواجو البياف انتقادا
بياف رؤية  اإلعبلف والعبلقات العامة فهما قادراتف على ابتكار أفكار رائعة يف سبيل نشر اتسًتاتيجيال

البياف  ةترمج تتم فة يف بعض الشركات الياابنية حيثىناؾ طريقة لطي العمل بو، فمثبلاحلث على و  ادلؤسسة
 أعلية ادلعلومات ادلسوقة انجدلو ريف الصورة الذىنية اتع سلتلف إذل رجعناولو  ،إذل أغنية ينشدىا ادلوظفوف

                                                           
 .09ص ،5116سوراي،  العامة، العبلقات يف الدبلـو لنيل مقدـ حبث ،فيها العامة العالقات ودور للشركات الذهنية الصورة تكوينالشيخ،  صاحل 1
 ، بتصرؼ.09-09ص.ص  ،السابق رجعادل نفس 2
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ضرورة العمل على الرؤية وصياغتها على يؤكد ما إذل اجلماىَت يف تشكيل الصورة والسمعة عن الشركة وىذا 
  الداخلية واخلارجية. اجلماىَت سلتلف يف أذىافوترسيخها بداية قوية  لضمافبكل عناية ودقة 

 للمؤسسة الذهنية الصورة على اذلوية أثرالفرع الثاين: 
شخص،  يأ ػلملها اليت الرمسية الوثيقةنتحدث دائما عن بطاقة التعريف الوطنية أو ''اذلوية'' وىي  

ما  ؟ما ىي جنسييت ؟ما ىو امسي ؟أان منالتالية:  التساؤالتوثيقة شخصية غَت قابلة للتنازؿ وذبيب عن 
أو  التجارية ةبلمالع ىويةن أف تطرح عندما نتحدث عن كؽل التساؤالتنفس ، ؟ىي خصوصيايت ادلميزة

ن ىذه العناصر كل ،أخرى خاصة مة وشليزاتبلتستوجب وجود ادلنتج نفسو، اسم الع ويةاذلف، ادلؤسسة ىوية
ل ىذه كأف ىناؾ عناصر أخرى تش حيث، اذلويةوحدىا لتعريف  يفكت ال "مة، اللوغوبلادلنتج، الع"ثة بلالث

 1.اذلوية
 هوية ادلؤسسة أوال: مفهوم

 ؽليزىا ما كل ىيو  للمؤسسة، ابلنسبة داخلي مفهـو" على أهنا ىي:اذلوية يعرؼ أحد الباحثُت   
 2."ادلؤسسة ذلذه والوحيدة الفريدة اخلصوصيات بذلك عٍتيو  ادلؤسسات ابقي عن

 3".التعبَت ادلرئي للصورة ادلرغوبة للمؤسسة" :كذلك  ىيو  
ىي األداة األىم يف العملية االتصالية مع اجلماىَت، وىناؾ أربعة عناصر أساسية وىوية ادلؤسسة   
وىي: امسها وشعارىا )الرمز( وشكل احلرؼ الطباعي وسلطط األلواف، ويضاؼ إليها عناصر  ؤسسةذلوية ادل

والزي ادلوحد دلوظفيها والسيارات اليت  هبا ادلؤسسة، وديكورات مكاتبها والعبلمات اخلاصة مبٌتأخرى مثل 
لشركة، وإعطاء يف مساعدة اجلمهور على التعرؼ على ا فهذه كلها تلعب دورا ىاما ،تقتنيها وغَتىا...

 تصميم ادلكاتب والديكورات أنيقا كلما أعطى انطباعا كلما كاف  رية عن نوعية اجلودة فيها، فمثبلصورة بص
 4.عن جودة الشركة

 

                                                           
، جامعة منتوري، ماجستَت، مذكرة اسرتاتيجية صورة ادلؤسسة واثرها على سلوك ادلستهلك دراسة حالة مؤسسة هنكل اجلزائرخالد توازيت،  1

 .21، ص5105قسنطينة، 
 .20، صنفس ادلرجع السابق 2
 .510، صمرجع سبق ذكرهغراىاـ داولينغ،  3
 ، بتصرؼ.01ص مرجع سبق ذكره، ،الشيخ صاحل 4
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 نذكر منها:تؤدي عدة مهاـ ىوية ادلؤسسة و  
 ؛ؤسسةزبلق وعياً معرفياً ابدلو  تساعد على سبييز ادلؤسسة ومنتجاهتا 
 ؛ى ادلؤسسةلتعرؼ عليتم اتنبو اجلمهور ل 
 ماىَتعن الشركة يف أذىاف اجل ادلختزنة صورةالعيد إحياء ت. 

لربوز واحليوية، فالربوز يعٍت اوىناؾ عامبلف مهماف يعززاف احتماالت جذب االنتباه للهوية علا:  
 شدوداتباه واالحتفاظ بو مأف تكوف اذلوية ملفتة للنظر، وعامل احليوية يعٍت قدرة اذلوية على جذب االن

إذل أف أوؿ نقاط الفشل احملتملة تتمثل يف عدـ مبلحظة الناس للهوية، والنقطة الثانية ه وغلب االنتبا، إليها
عدـ قدرة اذلوية على التأثَت يف مشاعر الناس ضلو الشركة، والنقطة الثالثة ىي عدـ قدرة رموز اذلوية على 

تصميم اذلوية ال بد أف يعرؼ مصممو اذلوية ىذه ها، وعند يإاثرة صورة معينة للشركة يف ذىن مشاىد
م رسم ىوية ذبذب االنتباه وربقق السلوؾ ادلطلوب، ولذلك ال بد من دراسة هنالتفاصيل حىت يكوف إبمكا

 1.عناصر اذلوية الرئيسية نظراً ألعليتها يف ربط شركة ما يف ذىن اجلمهور
 اثنيا: جوانب هوية ادلؤسسة

 القيم رلموع من وادلشكل مرئي غَت جانب جانبُت: على ترتكز اذلويةف kapfererحسب  
 أبوجو عرؼت أف مؤسسةلل ؽلكن حسبوو  2،إخل...الشكل وف،لال اللوغو، االسم، من ادلشكل ادلرئي واجلانب

 :الشكل يف موضحة أوجو ستة يف ػلصرىا سلتلفة
 kapferer  حسب ؤسسةادل ذلوية الستة األوجه: (3-3) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: J.N Kapferer, Les marques- capital de l’entreprise, édition d’organisation, Paris, 1995, P108.  

                                                           
 .01ص مرجع سبق ذكره، ،الشيخ صاحل 1

2
 Jean-Noël Kapferer, Les marques- capital de l’entreprise, édition d’organisation, Paris, 1995, P108. 
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 1وتتمثل ىذه األوجو الستة فيما يلي:
 ىذه تصنعو ما أي العبلمة أو للمؤسسة ادلوضوعية احلقيقة ويعكس :(Le physique)ادلظهر .1

 .منتجات من العبلمة تشملو ما أو ادلؤسسة
  ...ادلثالية القوة، أو ادلؤسسة: العبلمة سبيز يتال اخلصائص وتعكس :(La personnalité) الشخصية .2
 .الزابئن مع ابالرتباط اإلحساس ذلك وسبثل :الزابئن مع العالقة .3
 مرسيدس سيارة فمثبل القيم، من رلموعة اذل العبلمة ترمز حيث: (Univers culturel) الثقافة .4

 .والنظاـ ابذليبة ادلعروؼ األدلاين الشعب قيم تعكس
 ادلستهلكُت من الفئة لتلك العبلمة تعطيها اليت الصورة ويعكس :(Le reflet) الصدى أو االنعكاس .5

 .ادلستهدفُت
 ىي فإف الذىنية ادلستهدفة للفئة اخلارجية ادلرآة ىو االنعكاس فكا إذا :(Mentalisation) الذهنية .6

 أو للعبلمة استعمالو عند لنفسو يوليو الذي الذايت االعتبار أو لنفسو ادلستهلك يعطيها اليت الصورة
 .ادلؤسسة مع تعاملو

 عن وشليزة وحيدة مستمرة، معروفة، مستقلة ىوية لبناء للمؤسسة تسمح للهوية الستة األوجو ىذه 
 .ادلنافسةادلؤسسات  ابقي

 اثلثا: عالقة الصورة ابذلوية
 االستقباؿ دبفهـو مرتبطالصورة  مفهـوالعبلقة بُت اذلوية وصورة ادلؤسسة تتلخص يف كوف أف  

 اذلوية مفهـو بينما ادلؤسسة، أو العبلمة ادلنتج، ادلستهلك هبا ويستذكر يستحضر اليت الكيفية عكسي حيث
 يعٍت وىذا، بو نفسها تقدمي ادلؤسسة تريد الذي الشكل عكسي ووى اإلرساؿأو  اإلصدار دبفهـو مرتبط
ادلتعاملوف مع  األشخاص راهي ما فتمثل الصورة أما ادلؤسسة حقيقة عليو ىي ما على تستند اذلوية أف أيضا

 .ادلؤسسة وما يدركونو

                                                           
، 5119، جامعة اجلزائر، ، مذكرة ماجستَتتقييم صورة ادلؤسسة وأثرها على سلوك ادلستهلك دراسة حالة مؤسسة بريد اجلزائرزلػمد وىاب،  1

 .91ص
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 داخلي مفهـوك اذلوية بينما صميمها، من ثركأ األشياء بظاىر وهتتم متغَتة الصورة أف صلد ذلكك 
 أعماؽ يف والغوص السطحية األشياء من أبعد إذل الذىاب يف التسويق ؿارجو  ادارة ادلؤسسة رغبة تعكس
 .ادلؤسسة وواقع

 كما ىو موضح ابلشكل ادلوارل: 
 : عالقة الصورة ابذلوية(4-3)الشكل رقم

 

 

 

 

Source: J.N Kapferer, Les marques- capital de l’entreprise, édition d’organisation, Paris, 1995, P111. 

 للمؤسسة على الصورة الذهنية العالمة التجاريةأثر الفرع الثالث: 
 أوال: تعريف العالمة التجارية

لذلك  يالتسويق يدافادل يف واستعماال شيوعا األكثر من بُت ادلفاىيم العبلمة صورة مفهـو يعترب 
 بعضهال مكملة جاءت يف رلملها أهنا إال ادلفهـو ىذا لتحديد وردت اليت التعاريف تعددت وتنوعت

 . البعض
"اسم، مصطلح، إشارة، رمز، رسم أو أي تنسيق بُت ىذه العناصر : أبهنا العبلمة التجاريةتعرؼ  

 1ادلستخدمة أساسا للتعريف بسلع وخدمات ادلؤسسة وسبييزىا عن ادلنافسُت."
كما تعرؼ كذلك أبهنا: "أي إشارة ظاىرة يستعملها أي شخص طبيعي أو معنوي لتمييز منتجاتو  

 2عن غَتىا من ادلنتجات ادلماثلة."

                                                           
1
 Philip Kotler et al, Marketing management, Op cit, P413. 

 .61، ص5119، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عماف، العالمات التجارية وطنيا ودولياصبلح زين الدين،  2

 مصادر أخرى

العبلمة ىوية  صورة العبلمة اإلشارات الصادرة 

 تشويش ادلنافسة

 االستقبال الوسائل االرسال
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التعريف األكثر شيوعا للعبلمة التجارية ىو التعريف الذي جاءت بو اجلمعية األمريكية ال أف إ 
والذي ينص على أهنا: "اسم أو مصطلح أو رمز أو تصميم أو مزيج من كل ذلك، يعمل على  للتسويق

حيث يعترب  ،1تعريف السلع واخلدمات اخلاصة ابلبائع أو رلموعة من البائعُت والتمييز بينها وبُت ادلنافسُت"
 الدور الرئيسي للعبلمة التجارية يف التعريف دبنتجات ادلؤسسة وسبييزىا عن منتجات ادلنافسُت.

 : عالقة العالمة التجارية بصورة ادلؤسسةنيااث
ادللموسة وغَت ادللموسة، حيث رلموع ىذه  واجلوانب تعتمد العبلمة التجارية على القيم أو األبعاد 

، وتتمثل األبعاد ادللموسة يف اجلوانب وؼللق صورة عن ىذه ادلؤسسة القيم ػلدث صدى يف ذىن ادلستهلك
ذلا، وؽلكن توضيح ذلك   والعاطفية ما األبعاد غَت ادللموسة تتمثل يف اجلوانب النفسيةأالوظيفية للعبلمة، 

  2يلي: كما
تركز اجلوانب أو األبعاد ادللموسة على اخلصائص  ( للعالمة التجارية:لموسة )الوظيفيةاجلوانب ادل .1

 أعلهار، فجودة ادلنتج يتم قياسها من خبلؿ عدة مقاييس الوظيفية يف ادلنتج من جودة وابتكار وسع
وابلتارل  جودة ادلكوانت، كفاءة ادلوظفُت وغَتىا من ادلقاييس وذلا أثر كبَت يف ضماف رضا ادلستهلكُت

؛ ومن خبلؿ السعر تؤثر ادلؤسسة كذلك على صورهتا حيث عادة التأثَت على صورة ادلؤسسة وشهرهتا
سعار ادلنخفضة توحي عكس ما تعرب األسعار ادلرتفعة عن اجلودة ادلرتفعة والعبلمة ادلتميزة بينما األ

التطورات يف  سايرةأما درجة االبتكار فتتمثل يف قدرة العبلمة على التجديد يف ادلنتجات وم ذلك؛
حاجات ورغبات ادلستهلكُت للحفاظ على النصيب السوقي ذلا، فاالبتكار ؽلثل القدرة على عصرنة 

 العبلمة.
لموسة تتمثل يف اجلوانب غَت ادل اجلوانب غري ادللموسة )العاطفية أو النفسية( للعالمة التجارية: .2

للعبلمة  اجلانب احلسي، اجلانب القصصي وتنقسم ىي األخرى اذل: أو النفسية األبعاد العاطفية
 .التجارية إضافة اذل اجلانب االرتباطي ذلا

دراكها من قبل ادلستهلك وسبييزىا عن إاجلانب احلسي للعبلمة ىو اإلحساس الذي يًتجم من خبلؿ 
ادلنافسُت ابدلزااي اليت سبلكها؛ واجلانب القصصي يعترب سردا لقصة العبلمة التجارية من حيث فهم 

                                                           
1
 Catherine Viot, Le Marketing, 4th édition, Gualino -Lextenso édition, Paris, France, 2014, P147. 

، جامعة فرحات ، رسالة دكتوراهأوريدو ابجلزائر العاصمةأثر التسويق ادلرتبط ابلقضااي على صورة ادلؤسسة: دراسة حالة مؤسسة أحبلـ حناش،  2
 ، بتصرؼ.91-99، ص.ص5106عباس، سطيف، 
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يشكل قصة يتم تطويرىا من خبلؿ اإلعبلف؛ أما فيما  خل وىو ماإ ...، أصلها أو منشأىا، حكايتها
يًتجم يف القيم االجتماعية ادلطورة من طرفها واليت ؽلكن فهو ؼلص اجلانب االرتباطي للعبلمة التجارية 

 أف تلعب دور االتصاؿ يف اجملتمع.

 على الصورة الذهنية تواصل ادلؤسسة مع اجلماهري: أثر رابعالفرع ال
سواء  علومات ذلم،ادل إيصاؿ ذلإاليت هتدؼ  انشاطاهت مجيع يتمثل يف اجلماىَت مع ادلؤسسة تواصل 

 ادلبيعات، وزايدة ادلنتج لذلك التسويق دؼهب ماإ، وىذا نفسها ؤسسةدلاب ادلتعلقة أو نتجدلاب تلك ادلتعلقة
بُت و  هابين الثقة شلا يساىم يف خلق ؤسسةادل السم الًتويج طريق عن احلسنة الصورة بناء دؼهب ماإو 

اإلعبلف والعبلقات ك ىاَت ىامج مع لتواصلا وسائل من العديد ؤسسات ذلذا الغرضادل وتستخدـ مجاىَتىا،
 صناعةو  إيصاؿ الصورة يف كبَتة أعلية ذلا وكلها الكثَتة، التواصل أشكاؿ من وغَتىا بيعال قوةو العامة 
 مع التواصل يف الكربى ماألعليته نظرًا والعبلقات العامة اإلعبلف على سنركز أننا إال ،ادلرغوبة الصورة

 ؤسسة.ادل صورة تشكيل يف الواضح اولدورعل اجلماىَت
 أوال: اإلعالن  

 األكثر ادلنهج فهو ما، منتج أو مؤسسة أو رلتمع أو دولة صورة تشكيل يف كبَت دور لئلعبلف 
 النوع األوؿ يتمثل يف ،اإلعبلانت من نوعُت ؤسسةادل تستخدـ اإلعبلف ويف التواصل، عملية يف فهًما

أما النوع الثاين  اخلدمة، أو للمنتج واالقتصادية والنفسية فيةيالوظ ادلنافع على يركزو  ،نتجادل عن اإلعبلف
 والدفاع ؤسسةادل صورة ترويج الذي يكوف ىدفوو  ؤسسةابدل اخلاص اإلعبلفوالذي سنركز عليو فيتمثل يف 

 يف اطلراطها مدى جلمهورىا لتبُت اهتواىتماما وثقافتها وسياستها ؤسسةادل عمل طبيعة شرح أو مسعتها عن
 يهدفوف ابلصورة اخلاصة ابإلعبلانت ادلعنيُت أف صلد نفسية انحية من لو نظران وإذا االجتماعية، القضااي

 البداية يف النظر لفت على عادة تركز وىي ما، مؤسسة ذباه تفكَتىم طريقة تغيَت عرب السلوؾ يف التأثَت إذل
 أف أمبل عملها طبيعة وعن عنها معلوماتو وزايدة ادلؤسسة على التعرؼ على الفرد تشجيع مث ،ؤسسةادل إذل

 الفرد يصبح حبيث مصداقيتها، يف والثقة نفسها، عن ؤسسةادل تقولو ما كل قبوؿ مرحلة إذل الفرد يتوصل
 1.اهتمنتجا يف راغًبا ادلطاؼ ايةهن ويف معها التعامل يف وراغًبا ابدلؤسسة عاطفًيا تعلًقا متعلًقا أخَتًا
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 شهدهت الذي ادلارل التوسع ظل يف للمؤسسات ضرورايً  من االعبلانت وعالن ىذا أصبح قدو  
لزاما  أصبح الظروؼ ىذه ظل يفو  لذلك ،ؤسساتادل بو تقـو دلا اجلماىَت فهم عدـ إضافة اذل األسواؽ،

 ةؤسسادل فيها تستخدـ اليت احلاالت بُت ومن وأغراضها،ها ألىداف يروج إعبلف استخداـ على ادلؤسسات
 :ما يلي نذكر اخلاص اإلعبلف ىذا النوع من

 ؛اجلمهور أذىاف يف وتدعيمو التجاري االسم بناءل ؤسسةادل لصورة الًتويج 
 ما؛ خرب أو معنية نظر وجهة مجهورىا إلببلغ ادلؤسسة حاجة  
 إذل ؤسسةادل فتلجأ ابدلنتج، اخلاص اإلعبلفتقل فعالية  عندىا ؤسسةادل اتمنتجعلى  اجلمهور تعود 

 اهتوصور  ؤسسةادل اسم على ذل احلفاظإسعيا منها  ادلؤسسة(اإلعبلف )اإلعبلف عن ىذا النوع من 
 ؛اجلماىَت أنظار أماـ احلسنة

 ا ىيساعدما  غلابية لدى اجلمهور، وىذااإلا هتوبصور  مؤسسةالًتويج للمنتج وربطو ابلعبلمة التجارية لل
 .هتاعلى زايدة ادلبيعات وزايدة ادلصداقية والثقة بصور 

 اثنيا: العالقات العامة
خلق صورة اذل  من خبلذلا ؤسساتادل الوسائل اليت تسعى أىم من بُت العامة قاتالعبلتعترب  

 خبلؿ من الذىنية الصورة برامج زبطيط على ذلا القدرة العامة فالعبلقات ،تعزيز شهرهتاو  طيبة عنها
 تسعى اليت اؼدىاأل ن بُتم حيث ليها،إىداؼ اليت تسعى واأل ،سبارسها اليت التحليلية والوظائف البحوث

 ؿخبل نم لكذو  َت،ىمااجل ىلد رةو الص وأ السمعة ربسُت العامة قاتالعبل مجابر  ؿخبل نم ادلؤسسات اذل
 النشاطات رلموعة خبلؿ من اخلطط ىذه تنفيذ وكذلك، اهدافىأو  سياساهتا شرحو  للمؤسسة اجليد يمالتقي

 اجملتمع أنشطة يف ادلؤسسة ةعلمسا ؿخبل نم وأ ادلعارض متنظيك العامة العبلقات سبارسها اليت االتصالية
 كل نم يلالك دؼاذلو  االجتماعية،و  الرايضيةو  الثقافية األنشطة يف أيضا ةعلادلسا إذل ابإلضافة ي،لاحمل
 .اهمسعت ربسُتو  ادلؤسسة مالس يجو الًت  ىو لكذ

 الوصل حلقة فهي العامة، العبلقات أعماؿ أىم من عمل للمؤسسة إغلابية صورة تكوين فكما أ 
 يساعد مبلئم مناخ توفَت يف يتمثل العامة للعبلقات الرئيس واذلدؼ تمع،جملاب الشركة تصل اليت احليوية

 1.واخلارجية الداخلية مجاىَتىا لدى ذلا إغلابية صورة بناء على ادلؤسسة
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 يقطر  نع يلالداخ رهو اجلم كسب إذل العامة قاتالعبل مجابر  ؿخبل نم ادلؤسسة تسعى حيث 
 فَتو ت لةو زلاو  اخلاصة، لهممشاك حل يف ةعلدلساوا االنتماء يةعلكأ ادلؤسسة خلدا هميتعلأب لُتالعام ربسيس

 معرفة يقطر  نع لكذو  اخلارجي، رهو اجلم ثقة كسب إذل أيضا تسعى كما،  ظيفيو ال راابالستقر  رؼيع ما
 ادلؤسسة بنشاط رهو اجلم ـإعبل إذل ابإلضافة ا،هعرضو  ادلؤسسة نشاطات وضل احلقيقية رهو اجلم اتىاذبا

 1.مهنو تعا لكسب األساسية اهدافىأو  ا،هرلابر و 

 ادلسؤولية االجتماعية على الصورة الذهنية للمؤسسةألخالقيات و ابااللتزام أثر الفرع اخلامس: 
 مفاىيم عدة ظهرت ذإ فقط، ادلارل دائهاأ على الذىنية اهتصور  بناء يف تؤسساادل تعتمد تعد دل 

 عرب واإلدارية والتكنولوجية االقتصادية اجلوانب يف التطورات ومسايرة سلتلف التعامل على تساعد حديثة
 أدركت فقد ،"االجتماعية ادلسؤوليةأخبلقيات األعماؿ و "ا مفهوم ادلفاىيم ىذه أبرز ومن العادل أضلاء

وتتأثر أشد التأثر دبختلف ادلتغَتات  ،والوسط احمليط هبا تمعجملا وتتفاعل مع معزولة غَت اهنأ ؤسساتادل
 مثل ،نتاجاإل عمليات من أكثر ىو ما لتشمل اتهأنشط توسيع ضرورة إذل تنبهتمن ىنا  ،ادلتواجدة فيو

  .خصائص اجملتمع الثقافية والدينية وسلتلف القيم األخبلقية
 االلتزاـ أبخبلقيات األعماؿ، إضافة اذل ،االجتماعية ادلسؤولية ذباه بدورىا ؤسساتادل قياـ إف 

، إضافة اذل التنموية ورسالتها ألىدافها تمعجملا أفراد جزء كبَت من دعمو مساندة  ما حد إذل يضمن
 .مسبًقا لو تخطط ما وفق أىدافها إصلاح يف ادلساعلةكذا و  بوجودىا، االعًتاؼ
 ،اجلمهور عند الذىنية هتاصور  ربسُت ؤسسات كذلكادل ىذه ذبنيها اليت الفوائد أىم بُت ومن 

 العمبلء وإخبلص ادلبيعات، زايدةما ينتج عنو  ا،هتومنتجا ؤسسةادل ذباه إغلايب سلوؾ وخلق ثقتو كسبو 
 .والنوعية اإلنتاجية وزايدة ،وكسب والئهم

 رلتمع يف فنحن تمع،جملا داخل أعماذلا إذل شدةب تنتبو أف غلب على ادلؤسسات على ىذا األساس 
 ذباه واحدة مسؤولية يف اجلميع ويشًتؾ ادلختلفة والثقافات والتوجهات اجلماعات من العديد ويػل تعددي

 برامج تسطَت ووضع يف الدقة منو  اجلمهور، سلتلف خصائص معرفة يف الدقة من بد ال لذلك تمع،جملا
 .للجميع األخبلقية ادلعايَت احًتاـ االعتبار بعُت آخذة ،األطراؼ جلميع مرضية تكوف أف بدذ ال إادلؤسسة، 
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 األطراؼ، جلميع مرضية بطريقة اهتونفذ االجتماعية ابدلسؤولية أحست إذا ؤسسةادل فإف وأخَتًا 
كل  تتمناىا اليت ادلثلى الصورة وستشكل العاـ الرأي ستكسب والتزمت ابلقيم األخبلقية يف أعماذلا،

  .تمعجملا بناء يف وفعاال إغلابًيا جزًءا وستصبح مجهورىا أعُت يف الشركة ستكرب وابلتارل، لنفسها مؤسسة

 ارجيةادلتغريات اخل :ثاينال ادلطلب
 حيث أف ،للمؤسسة اخلارجي اؿاجملادلتغَتات اخلارجية  ىي تلك التأثَتات اليت يكوف مصدرىا  

 ،وخارجة عن ادلؤسسة مباشرة غَت اتصاالت ؿخبل نم أيضا تنشأ فأ نؽلك ادلؤسسة وؿح االنطباعات
 تااخلرب إضافة اذل تبادؿ  األصدقاء يكوف مصدرىا التواصل مع فأ نؽلك حوؿ ادلؤسسة ماتلو ادلعف
 .ادلؤسسة ذهذل اجلماىَت رو تص ىلع تؤثر اليتو  التجاربو 

 رتؤثو  ادلؤسسة سيطرة خارج تعترب اليت ادلصادرو  ىذه ادلتغَتات عرض ميتويف ىذا ادلطلب س 
 :يلي فيماة تمثلادلو  الذىنية، ارهتو ص ىلع مباشر غَت كلبش

 الفرع األول: الصورة العامة للصناعة ادلرتبطة ابدلؤسسة
، على ادلرء أف يبدأ من مرحلة مبكرة،  ادلؤسسةمن أجل فهم العبلقة بُت صورة الصناعة وصورة  

أو تسمى أيًضا اذلوية العامة كما   وأ ىوية الصناعة ادلؤسسة،أي ابلنظر إذل العبلقة بُت ىوية الصناعة وىوية 
هوية الصناعة ، فات العاملة يف صناعة خاصةللمؤسساذلوية ادلشًتكة  اعلى أهن فهمهاؽلكن  ىوية الفرع

 1.الصناعةلك تالتابعة ل ؤسساتابخلطط وادلهاـ االسًتاتيجية بُت ادل ادلتعلقةأوجو التشابو  شَت اذلت
 يف اهتقييمو  اهتثبيت مت اليت نيةىالذ االرتباطات نم عةو رلم" :اأهن ىلع يتم تعريفها الصناعة رةو ص 

 بيةللت التقنيات نفس مع كُتهلادلست مجاعات نفس ـز لتست اليتو  ادلؤسسات، نم عةو رلم وؿح دااألفر  ىنذ
 2".حتياجاتاال نفس

اليت  ؤسساتىوية ادل جزءا من ف اذلوية الصناعية تشكلأب ؽلكننا القوؿ، ما سبق ذكرهواستناًدا إذل  
ف إفنتمي إليها ت اليت ادلؤسساتإذا كانت ىوية الصناعة تشكل ىوايت  وأن حيث ىذه الصناعة، تعمل يف

أف أتثَت صورة الصناعة على  على اعتبار ؤسسات،دلا ة ىذهوصور  صورة الصناعةعبلقة بُت ا ىناؾ أيض

                                                           
1
 Burmann Christoph, Katharina Schefer, Philip Maloney, Industry image: its impact on brand image 

of potential employees, Brand Management, Vol 15, No3, 2008, P159. 
2
 Ibid, P159. 
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ادلؤسسات ادلنخرطة يف  كوف نتيجة ألوجو التشابو بُت ىوية الصناعة وىوايتيس مؤسسةالعبلمة التجارية لل
 1ىذه الصناعة.

 حد إذل ويق أتثَت اهلدي يةوو الن الطاقة صناعة رةو صف ، Posiva مؤسسة حالة اؿادلث يلسب ىلع 
 2.رادلعاص اجملتمع يف للجدؿ مثَت عو ضو م يى يةوو الن ةو القوذلك ألف  ،ؤسسةادل رةو ص ىلع ما

  للمؤسسةعالم والصورة الذهنية اإلوسائل الفرع الثاين: 
، فراد وادلنظماتدلعلومات عن الدوؿ واألحداث واألاللصور و  يارئيس ااإلعبلـ مصدر  وسائل عتربت 

ىذه  سواء كانت مسعية، بصرية، أو مكتوبة، ،ادلعلومات والبياانت ىذه من لكم ىائل يتعرض األفراد يومياو 
 محيطتكوين تصور للو  أخذ فكرة على الفرد من شأهنا أف تؤدي إذل خلق صورة ذىنية تساعد ادلعلومات

دبا  قبوذلا أو رفضها للتقييم األورل، مث يقرر ادلستقبلة ؼلضعها الفردادلعلومات وىذه  ،فيو تواجدالذي ي
 يتناسب مع ميولو وأىدافو.

إف قبوؿ معلومات جديدة، يؤدي إذل إحداث تغيَت يف ادلخزوف ادلعريف لئلنساف؛ فاألفكار اجلديدة  
 . لدى الفرد اإلنساف سوؼ تطرد القدؽلة، ما يؤدي إذل تشكيل سلزوف معريف جديداليت يقبلها 

اإلعبلـ يؤثر بطريقتُت األوذل تغيَت معلومات ادلتلقي، والثانية تغيَت اذباىاتو ومواقفو العاطفية، وىو و  
ؾ وقدراتو النفسية للمدر  ما يؤدي إذل بناء ظلوذج إدراكي جديد يتأسس على اخلربات اجلديدة، واحلالة

  .العقلية
، شلا اػلدده ادلتحكموف فيهحسب ما قـو بتقدمي ادلعلومات وترسيخها وتوجيهها تاإلعبلـ ووسائل  

 غيَتىاموجودة، أو ت وتعزيز صورة صورة ذىنية جديدة دل تكن موجودة، أو إذل تقوية تكوينيؤدي إذل 
  ها.وتعديل

ن مواقفهم يكو ذل تإ فهي تتعدى ذلك، فراداأل ذلإ نقل ادلعلوماتتقـو فقط باإلعبلـ ال  وسائل 
طبعها يف أذىاف تنظمها و ت، بل حسبف الذىنية صنع الصورة يقتصر علىال  اودورى ،الفكرية واالجتماعية

 طريق وسائل عن اوهنيتلقاليت  ادلعلومات وفيتقبل فرادفاأل ،خاصة حُت يكوف ادلوضوع جديًدا ،فراداأل

                                                           
1
 Burmann Christoph, Katharina Schefer, Philip Maloney, op cit, P101. 
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، شلا يؤدي إذل مؤسسة ما جلانب اإلدراكي حوؿ موضوع أو شخص أوا على أساسها وفيبنو اإلعبلـ 
 .لدى الفرد يؤثر بدوره يف بناء وزلتوى الصورة لديو نفسيإحداث ميل 

 1نذكر ما يلي:األساليب اليت تستعملها وسائل اإلعبلـ يف صنع الصورة الذىنية  ومن بُت 
 أواًل: انتقاء األحداث وادلعلومات

توجيو القائمُت على وسائل اإلعبلـ للمعلومات ىي إحدى الطرؽ ادلؤثرة يف تكوين الصور يف  إف  
عقوؿ اآلخرين، وىؤالء القائموف ىم احلكومة والنخب احلاكمػة يف وسائل اإلعبلـ الذين ؼلتاروف من حبر 

 م وؼلفوف ما ال يريدوف نشره وتوزيعو.هتادلعلومات الواردة ما يناسب اىتماما
 : تلوين احلقائق وحتريفهااثنياً 

ال تكتفي ادلؤسسات اإلعبلمية ابنتقاء األخبار اليت تصب يف مصلحتها وتتجاىل حقائق أخرى،   
وتلوين اخلرب  ،بل تلجأ إذل تلوين احلدث نفسو وربريفو من أجل أف يعػرض ويفسػر دلصلحة الوضع القائم

ىو تعمد إبراز وجو خاص منو وإخفػاء وجػو، ويؤدي ىذا التلوين بدوره إذل تكوين صور ذىنية خاطئة عػن 
 .األحػداث يف أذىػاف ادلتلقُت

 اثلثاً: استخدام عبارات ومصطلحات خاصة
ادلتلقُت يف تقدـ وسائل اإلعبلـ للمتلقُت عادلًا معينًا مصنوعًا من الكلمات، وتراىن علػى عادات   

 .نو حيث توجد الكلمات، ىناؾ وقائع تقابلهااالعتقاد أب
 رابعاً: الرتكيز على أحداث معينة

تشَت نتائج الدراسات والبحوث اإلعبلمية إذل أف الرسائل اليت تكرر بتنويػع يتذكرىا الفرد أكثر من   
  .موف نفسو أبشكاؿ سلتلفةادلض ا تلجأ إذل تنويعهنغَتىا، ولكي ال ؽلل الناس من ىذا التكرار فأ

 :تقوي األساليب السابقة، نذكر منها اخرىاإلعبلـ أساليب  وسائل ستعملإضافة اذل ما سبق ت 
 ئةشخصنة ادلواقف واألحداث، وتنميط ادلواقف واألحداث من خبلؿ تقدمي تفسَتات ظلطية ذلا، وذبز 

البعض، أو زلاولة إغلاد الروابط بينها حبيث بعضها بادلواقف واألحداث بعزؿ وعدـ ربط القصص اإلخبارية 
 2.تبدو األخبار منفصلة يغيب فيها العمق اإلخباري

                                                           
، الطبعة اإللكًتونية األوذل، الدار اجلامعية للطباعة االعالم اجلديد: تطور األداء والوسيلة والوظيفةالساموؾ، انتصار إبراىيم عبد الرزاؽ، صفد حساـ  1

 .15-10، ص.ص5100والنشر والًتمجة، بغداد، 
 .16-12، مرجع سبق ذكره، ص.صم عبد الرزاؽ، صفد حساـ الساموؾانتصار إبراىي 2
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إف أتثَت وسائل اإلعبلـ يف طريقة تفكَتان وأسلوب تقييمنا لؤلشياء من خبلؿ ما نتلقاه منها من  
عرب وسائل اإلعبلـ،  وىكذا ػلدث التغيَت ادلعريف، معلومات، يؤدي إذل ربوٍؿ يف قناعاتنا ويف معتقداتنا

نفوذ قوى الضغط و ، وقيمو وثقافتوشخصية اإلنساف  منهاعوامل كثَتة،  ىذه العملية وتتداخل يف
 االجتماعي ادلضادة يف اجملتمع. 

  الفرع الثالث: الكلمة ادلنطوقة والصورة الذهنية
 منهجية ىلع ابألساس ـوتق اخلدمات،و  منتجاتلل دعايةلل فعالة ةلسيو  قةو ادلنط مةلالك تعترب 

 اخلدمة وأ ادلنتج وؿح ماتلو مع نشر همليتو مسؤ  وفتك مؤسسة،لل اتبعُت قُتو مس إذل كُتهلادلست ويللتح
 1.الزابئن نم ادلزيد جلذب ،لهمعم نأماكو  ياألسر  همزليط يف

طريق تقدمي نصيحة عن  األفرادطريقة للتواصل بُت "عبارة عن  أبهناالكلمة ادلنطوقة تعرؼ  
التحدث عن ذبربة معينة قاـ هبا الشخص ادلتحدث وهتدؼ الكلمة ادلنطوقة لتعزيز  معُت أو لشخص
 2".وزايدة التواصل فيما بينهم ،األفرادبُت  االتصاؿ
الشخصية اليت ربدث بصورة طبيعية بُت  االتصاالتتلك أهنا: " على كذلككما تعرؼ   

ادلستهلكُت عن منتج ما، يتم فيو تقييمو، حبيث تكوف نتائج التقييم إما اغلابية أو سلبية، كما قد تكوف 
شفوية تصدر من مستهلك راض جرب حقا ىذا ادلنتج، أو مكتوبة عن طريق الربيد، أو رسائل قصَتة عرب 

 3."االجتماعيسائل التواصل عرب و  األنًتنتاذلاتف احملموؿ، أو 
ال يقل ىذا الدور أعلية ؛ كبَت يف صناعة وتشكيل الصورة الذىنية للمؤسسة دورللكلمة ادلنطوقة و  

استخداما من قبل  األكثر ي ادلصدرف الكلمة ادلنطوقة ىذ أإ، اجلماىرية الكربى اإلعبلـوسائل دور  عن
إضافة إذل قوة أتثَتىا الكبَتة اليت بلغت أضعاؼ أتثَت  ،القراراتالزباذ سلتلف يف ادلراحل احلامسة  فراداأل

  الكلمة ادلنطوقة. ادلوثوقية العالية دلصدر اذلالقوة يف التأثَت وتعزى ىذه ، األخرى ـاإلعبلوسائل  سلتلف

                                                           
 .10، مرجع سبق ذكره، صأحبلـ حناش 1
، مذكرة أثر الكلمة ادلنطوقة على السلوك الشرائي دلستحضرات التجميل: دراسة تطبيقية على فئة الشاابت يف مدينة الزرقاءين مػحمد العمري، سَت  2

 .09، ص5109، جامعة الزرقاء، األردف، ماجستَت
دلؤسسة موبيليس بوالية  انية خلدمات اجليل الثالث أثر الكلمة ادلنطوقة على قرار تبين ادلستهلك للمنتجات اجلديدة دراسة ميدأمينة طريف،  3

 .69، ص5109، 11، العدد رللة أداء ادلؤسسات اجلزائريةاألغواط، 
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اذل  دلستهلكابتػػدفع  إغلابيةتكػوف  حيث أهنا ؽلكن أف ح ذو حػدين،بلس ادلنطوقةالكلمػة وتعترب  
تؤثر علػى قػرارات فكن أف تكوف سلبية ؽل أهنا ، كماادلؤسسة طرؼ مػػن ادلقدمة ادلنتجات اإلقباؿ على

دمات اليت نتجات واخلسبثل موقفا إغلابيا ذباه ادل اإلغلابية ادلنطوقة، فالكلمػة ادلنتجاتبػرفض ىػذه  ادلستهلك
 عن منتجات ادلستهلكرضا  تحاال يكوف مصدرىاو  ،وذباه ادلؤسسة بصفة عامة ؤسسةتقدمها ادل
دمات اليت تقدمها نتجات واخلادل ضلو االستياءعػن حالػة تعرب ينمػا الكلمػة السػلبية  ،ادلؤسسة وخدمات

 صورة وىي أكثر أتثَتا على ستياءاالهبذا  اآلخرينخبار إإضافة اذل ، هاعنادلستهلك  وعػدـ رضػاؤسسة ادل
  .ادلؤسسة

 الرابع: صورة بلد ادلنشأ والصورة الذهنية للمؤسسة الفرع
 أوال: مفهوم صورة بلد ادلنشأ

التػي  النمطية تمثيبلتالنطباعات والا"ىي:  أف صورة بلد ادلنشأ Nagashima الباحث رىي 
 :نهام اتمتغَت ىذه الصورة من خبلؿ عدة  شكلتت، و ُتف دبنتجػػات بلد معو ف وادلستهلكو ادلتخصص ربطهاي

 إضافة اذل ،للبلد اضي االقتصادي والسياسي، ادلالعامة للبلد الوطنية ، اخلصائصيف حد ذاهتاػات ادلنتجػ
 1والتقاليد." عاداتال

 سلتلفُت  مفهومُت ذلما صاغ ، حيث بلد ادلنشأ وبلد اإلنتاجُتب ابلتفريق Samiee قد قاـ الباحثو  
  2ي:ليكما 

ىو بلد منشأ ادلؤسسة  أنو ادلؤسسة، أي بو رتبطتعٍت البلد الذي ي: Country of origin بلد ادلنشأ .1
 أف ُتاابف يف حليأبف بلد منشأىا ىو ا Sony وقد قدـ مثاؿ على شركة ،األصلي وموطنها

 ؛ أمريكيمنشأىا   IBMشركة

ادلنتج، يف  ذبميعدؿ على مكاف إنتاج أو ي: Country of Manufactureالتصنيع بلد اإلنتاج أو  .2
دؿ على يث أف بلد اإلنتاج يمكوانت من بلداف سلتلفة، ح عدة كوف منيتادلنتج ذا ما كاف إ حالة

 .ادلكاف النهائي لئلنتاج
 

                                                           
1
 Carmen Lopez et all, Conceptualising the influence of corporate image on country image, European 

Journal of Marketing, Vol 45, N
o
11/12, 2009, P1607. 

2
 Saeed Samiee, Customer Evaluation of Products in a Global Market, Journal of International 

Business Studies, Vol25, N
o
3, 1994, P581. 
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 اثنيا: عالقة صورة بلد ادلنشأ ابلصورة الذهنية للمؤسسة
ىناؾ و  ة،علوماتيادلادلتغَتات  العديد من علىمنتجات وادلؤسسات لل همتقييميف ادلستهلكوف  عتمدي 

 1 ، ؽلكن توضيحها كما يلي:ادلتغَتات: متغَتات جوىرية ومتغَتات خارجية ىذه مننوعاف 
، ومن أمثلتها اهادلتأصلة فيو  اتادلتغَتات ادلرتبطة خبصائص ادلنتج ىي تلك :ادلتغريات اجلوهرية .1

 ؛اجلودة، اخلصائص الفيزايئية للمنتج، الوظيفة، الذوؽ، التصميم، األداء، إخل
تشكل جزًءا من  ، وىي أيضااخلصائص الفيزايئية األخرى غَتوانب اجلىي  :ادلتغريات اخلارجية .2

السعر والعبلمة التجارية والرموز ادلستخدمة يف اإلعبلف والضماف و"صنع يف" وما إذل ك اتادلنتج
 .ذلك
 عندما ال ادلؤسسات أو اتادلنتج مييلتقاخلارجية  تاَت ادلتغ استخداـ إذل ادلستهلكوف لجأي حيث 
 عدـل نتيجةأو  حوذلا ادلعلومات توفر عدـل واحلقيقية، نتيجة اجلوىرية اخصائصه عن الكشف منيتمكنوف 

 موجز أو ملخص دبثابة ادلنشأ بلد صورة تصبح ، حيثنشأادل بلد صلد اخلارجية تاادلتغَت  ُتب ومن ذبربتها،
 ،ُتمع بلد ؤسساتدب اتـ علم على ادلستهلكوف ، خاصة عندما يكوفالتجارية عبلمةال ادلؤسسة أو لصورة

 ادلنشأ بلدصورة  فو ادلستهلك ستخدـيكما ،  البلد ىذا منتجاتيف  عالية ودرجة ثقة معها ألفة ىناؾتكوف و 
 بدورىا واليت ،منخفضة أو مرتفعةادلؤسسات، وىل ىي  بعض جودة منتجات مستوى على لبلستدالؿ

 ادلؤسسات.ذلذه  هممييوتق للمستهلكُت العاـ االذباه على تؤثر

صياغة  ناؽلكن وانطبلقا من ادلعلومات الواردة فيو، حصلة دلا تناولناه يف ىذا ادلبحثمكيف األخَت و  
  :ادلؤسسة الذىنية الصورة تكوين يف ادلؤثرة العوامل الشكل ادلوارل الذي يوضح لنا أىم

                                                           
1
 Leïla Loussaïef, Ethique et origine nationale perçue d'une marque, Revue Management & Avenir, 

N
o
3, 2010, P391. 
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 ادلؤسسة الذهنية الصورة تكوين يف ادلؤثرة العوامل :(5-3)الشكل رقم

  من اعداد الطالب اعتمادا على ادلعلومات وادلراجع السابق ذكرىا.ادلصدر: 

 الصورة تكوين يف ادلؤثرة العوامل
 ادلؤسسة الذهنية

 عوامل داخلية
 خاضعة لسيطرة ادلؤسسة()
.رؤية ورسالة ادلؤسسة 
.ىوية ادلؤسسة 
.العبلمة التجارية للمؤسسة 
 .تواصل ادلؤسسة مع اجلماىَت 
لتزاـ ابألخبلقيات وادلسؤولية إلا

 االجتماعية.

 خارجيةعوامل 
 خاضعة لسيطرة ادلؤسسة(غري ) 

الصورة العامة للصناعة. 
وسائل االعبلـ.  
الكلمة ادلنطوقة.  
صورة بلد ادلنشأ. 

 صورة ادلؤسسة لدى أصحاب ادلصلحة

 ادلستهلكوف ادلوظفوف ادلوردوف ادلساعلوف اجملتمع ككل
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 يف ادليدان التسويقي وادلفاهيم ادلرتبطة هبا الذهنية الثالث: الصورة ادلبحث
وسنحاوؿ  ،اهب رتبطةادل فاىيمادل تعدد، كما تيف ادليداف التسويقي لصورة الذىنيةاأشكاؿ تتعدد  

 ادلفاىيم بعض يف التفصيلإضافة اذل عرض أشكاؿ الصورة يف ادليداف التسويقي،  ادلبحث ىذا خبلؿ
 .الذىنية الصورة دبفهـو وربطها

 يف ادليدان التسويقيادلؤسسة أشكال صورة  ادلطلب األول:
، فهي رلموعة التمثيبلت  Décaudinوفًقا لػ الصورة يف التسويق ىي مفهـو متعدد األبعاد، 

بشركة أو عبلمة ذبارية أو منتج )صورة  ،بشخص أو رلموعة من األشخاص ةرتبطادل ةعاطفيالو  يةالعقل
  1.(مؤسسية، صورة العبلمة التجارية وصورة ادلنتج أو خط اإلنتاج

وصورة ادلنتج  ؤسسة نفسهاإذل ثبلث صور رئيسية: صورة ادل صورة ادلؤسسة ؽلكن تقسيم وبناء عليو 
 .وصورة العبلمة التجارية

 "L’image corporate" العضويةالصورة أو الفرع األول: صورة ادلؤسسة نفسها 
 والصورةوحدة إنتاجية أو خدمية كيستعمل ىذا ادلصطلح ليجمع يف نفس الوقت صورة ادلؤسسة   

  .هيئة ذات منفعة عامةكادلؤسساتية  
 أوال: مفهوم صورة ادلؤسسة

كما أهنا   2؛خلإحوؿ سلوكها، مسعتها.... أيصورة ادلؤسسة ىي انطباع ادلستهلك حوؿ ادلؤسسة  
ابإلضافة إذل أنشطة ادلؤسسة فيما يتعلق  جتماعيةسة يف إنتاج وتقدمي ادلسؤولية االتعرب عن خربات ادلؤس

 اجملتمعية.  لتزاماتابال
صورة رباوؿ مؤسسة أو رلموعة ما بناءىا يف إذىاِف  فكرة أو": أهنا على Nyssenوقد عرفها  

 3".األفراِد عنها

                                                           
1
 Michel Ratier ,opcit, P03. 

2
 Kamsol Kassim, Khairul Nordin,  Relationship between Image, Service Quality, and Organizational 

Citizenship Behavior in determining Customer Satisfaction towards an Islamic Financial 

Institution in Malaysia. Asian Journal of Business and Management Sciences, Vol 1, N
o
 9, 2012,  P115. 

3
 Michel Ratier ,opcit, P05. 
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والربامج اليت تكمن  ادلؤسسة على أهنا: "القيم صورة إذلف ينظروف و هلكستفادل Aakerوحسب  
مع احتياجات  متبلئمةسلتلفة عن بعضها البعض لتكوف  افصورة ادلؤسسة ربمل صور  ؛1"دلؤسسةاوراء ىذه 

 سلتلفة من ادلستهلكُت. فئات
 عن اجلماىَت لدى ادلتكونة ادلختلفةاالدراكات  رلموعةعلى أهنا: " كذلك  صورة ادلؤسسة تعرؼ 
 2نفسها." تقدمي وطريقة ادلؤسسة

كما أهنا أيضا سبثل نوع معُت من ردود الفعل ادلوجودة يف سوؽ معينة حوؿ مصداقية اذلوية اليت  
تدعيها، فالصورة اجليدة للمؤسسة قد تؤدي إذل زايدة ادلبيعات للمؤسسة من خبلؿ رضا العمبلء ووالئهم 

يف ادلستقبل، كما أهنا تؤدي إذل إضعاؼ التأثَت السليب للمنافسُت، وكذلك جلب ادلستثمرين وادلوظفُت 
 3وابلتارل ربقيق مستوايت مرتفعة من األرابح.

لك من العامة ذلا، لذ االسًتاتيجيةصورة ادلنظمة ىي جزٌء من على أف   Michel Ratierويؤكد 
مزغلها  سلتلف عناصرنتجاهتا و ممع وضعيتها وواقعها و  ية للمؤسسةاالتصال السياسات بلءـالبلـز أف تت

 .التسويقي
 ىي عبارة عن خبلصة ذىنية، شخصية، )الصورة العضوية( صورة ادلؤسسة أف شلا سبق ؽلكن القوؿ 

ذباربو، ادلتمثلة يف ادلعرفّية ادلختلفة و  الفرد بُت مصادر ج تفاعلا نت، وىي للمؤسسة تتعلق إبدراؾ الفرد
 على أتثَت كبَت ذلاللشركة  عضويةال جداؿ أبفَّ الصورة ال، و عن ادلؤسسة انطباعاتوو عواطفو،  معتقداتو،

 .سلوكهم الشرائيالزابئن وادلستهلكُت و  مواقف
 ادلؤسسة صورة تكوين حلار ا: منياث

 وتسلسل العوامل بعض تفاعل نتيجة يكوف ادلختلفة مجاىَتىا لدى ادلؤسسة صورة تكوين إف 
  4:كاآليت ربديدىا ؽلكن ىاّمة حلامر 

                                                           
1
  Chieng Fayrene, Goi  Lee, Customer-based brand equity: A literature review : Researchers World, 

Vol 2, N
o
1, 2011, P36. 

2
   Niget Markwick, Chris Fill, Towards a Framework managing corporate identity, European Journal 

of Marketing, Vol 31,  N°5/6, 1997, P396. 
3
 Alireza Amini et al, Effectiveness of marketing strategies and corporate image on brand equity as a 

sustainable competitive advantage. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 

Vol 4, N
o
2,  2012,  P195. 

 .255-250ص .ايسُت بلمختار، مرجع سبق ذكره، ص 4
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 يكوف ديار يإ غَت أو ديار يإ بشكل كاف سواء ومنتجاهتا ادلؤسسة حوؿ ؾااإلدر  تكوف إف :كااإلدر  .1
 :راتادلؤث من أنواع ثبلثة يف إمجاذلا ؽلكن خارجية اتأتثَت  نتيجة
 اإلشهارية، الومضات اإلشهارية، ادللصقات احملبلت، واجهات يف وتتمثل :التجارية راتادلؤث 

 .خلإ... البيع، بعد ما خدمات السعرية، راءاتاإلغ
 تقاليد عادات،) الثقايف احمليط (،والتضاريس ادلناخ) الطبيعي ادلوقع وتشمل :البيئية راتادلؤث 

 . (إخل ...ومعتقدات،
 أتثَت ذلم الذين يأالر  قادة ورلموعة والرفقاء، األصدقاء العائلة، مثل :الضغط رلموعة راتؤثم 

 .راداألف وسلوؾ توجهات
 لكن ،راداألف رلموع يف تؤثر أي (مجاعية) شاملة السابقة اتالتأثَت  رلموع تعترب :الشخصية العوامل .2
 حيث لديو، الصورة تكوين يف ىاما دورا وتلعب راداألف ابقي عن سبيزه خصوصياتو فرد لكل فإف ذلك مع

 :يلي ما اجملاؿ ىذا يف ذكر ؽلكن
 أذىاف يف زبتلف السياحية النشاطات حقل يف تعمل مثبل مؤسسة فصورة :الشخصية االستعدادات 

 ؛والسفرايت الًتفيو موضوع إذل راداألف ىؤالء يوليو الذي واالىتماـ االستعدادات ابختبلؼ راداألف
 اختبلؼ ضرورة وابلتارل ادلارل مركزىم حسب راداألف اىتمامات بُت ظلّيز أف وؽلكن :ادلايل ادلركز 

 ؛آخر إذل شخص من الصورة
 ادلؤسسة صورة بناء يف أتثَت ذلا واليت وادلكتسب ادلوروث ادلختلفة، جبوانبها وىذا: الشخصية 

 .وتقييمها
 أو اخلارجي احمليط عن انذبة مجاعية كانت سواء السابقة راتادلؤث رلموع عن الناذبة الصورة إف :التقييم .3

 تقرير وابلتارل منتجاهتا و ادلؤسسة حوؿ عاـ متقيي بتكوين ستسمح الفرد، ذات من انبعة شخصية راتمؤث
 .فيها والتأثَت الصورة تطوير إذل التقييم ىذا يؤدي فقد عدمو، من معها التعامل

 وتقييم، شخصية راتومؤش ؾاإدر  من السابقة العوامل زلّصلة ىي ادلؤسسة فصورة :الصورة تشّكل .4
 .ذلا مبوالئه االحتفاظ أجل من وتعمل ومنتجاهتا، نشاطها ضلو ادلختلفة مجاىَتىا اىتماـ توجيو على تعمل
 :أبف القوؿ ؽلكن ادلؤسسة صورة تكوين عملية حلار م من ذكره مت ما خبلؿ ومن وعليو
 هبا يلحق فيما وتؤثر يسبقها دبا مرحلة كل تتأثر متعددة حلادبر  سبرّ  متفاعلة عملية ادلؤسسة صورة 

 ؛عديدة أشكاال وأتخذ ومتغَتة متطورة أهنا كما
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 وفهم ؾاإدر  من ادلعرفية العمليات حلادبر  سبرّ  أهنا أي معرفية، عملية ىي ادلؤسسة صورة تكوين عملية 
 ؛هبا تتأثر أو ادلعرفية العمليات ذلا زبضع اليت والعوامل اتللمتغَت  وزبضع وتذكر،

 من متغَتة أو نسبية أهنا كما داخلية، شعورية أبعادا ذلا نفسية عملية ىي ادلؤسسة صورة تكوين 
 وال معُت، ثقايف إطار يف وتتطور تتكوف ادلؤسسة صورة أف كما خصائص، ذلا وليس آلخر موضوع

 ؛هبا احمليطة الظروؼ بكل تتأثر وإظلا راغف يف تنشأ
 للصورة، دلعلومايتا اجلانب ويعٍت راكيإد مكوف: مكوانت ثبلث ذلا ادلؤسسة صورة تكوين عملية 

 سلوكي ومكوف ادلؤسسة، ضلو (إغلابية أو سلبية) العاطفية االذباىات ويتضمن عاطفي ومكوف
 .ادلؤسسة ضلو ادلباشرة وغَت ادلباشرة السلوكيات ويتضمن

 الصورة الذهنية للمنتجالفرع الثاين: 
واليـو ؽلكن لعملية بناء صورة  ،إف تطوير الصورة الذىنية اخلاصة أبي منتج ىي عملية معقدة 

ذىنية ومسعة حسنة عن ادلنتج أف يساىم يف ربقيق النجاح ادلنشود، فصنع مكانة واسم للمنتج الذي تقدمو 
هلك تال يتوقف فحسب على إغلاد مكانة جيدة لك بُت ادلنافسُت، ولكن أيضا يف أف تقدـ نفسك للمس

 .على أنك احلل الوحيد أمامو
 رة الذهنية للمنتجأوال: مفهوم الصو 

اإلضافة إذل خصائصو أو بف فقط، ادلرتبطة بواندرًا ما يتم شراء ادلنتج دلكوانتو التقنية واخلدمات  
وابلتارل ؽلكن أف يليب العديد من االحتياجات يف نفس ، ادلنتج لو بعد رمزي وينقل اخلياؿ مساتو، فإف

  1.الوقت، ادلادية وغَت ادلادية
ابإلضافة   Jean-Pierre Védrine وجاف بيَت فيدرين   Sylvie Martin سيلفي مارتنحسب  

مرتبط بشكل  وىو ،كل منتج لو زلتوى رمزي؛اخلصائص الوظيفية، يتميز ادلنتج أيًضا خبصائص الصورة إذل
 2 .لتعبَت عن الشخصية والصورة ادلرغوبةابو   ،دوافع زلددةو  ، أو آبخر بقيم معينة

إذل ادلدركات العامة أو ادلعتقدات الكلية اليت ؽلتلكها ادلستهلكوف عن  للمنتجالصورة الذىنية تشَت  
ادلنتجات، وبشكل زلدد تعرب الصورة الذىنية للمنتج عن الصورة ادلنطبعة عن خصائص ومواصفات 

                                                           
1
  Michel Ratier ,Opcit, P09. 

2
  Ibid, P10. 
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 دلنتجات، ومدى اتصافها ابجلودة العالية، والوجود ذلذه العبلمة وغالبا ما ػلتفظ األفراد دبعتقدات ذاتا
 1قوالب ظلطية خلصائص زلددة يف السلعة نتيجة ارتباطها ابلصورة الذىنية للمنتجات اآلتية من دوؿ معينة.

  اثنيا: عالقة الصورة الذهنية للمنتج ابدلستهلك
أنو يف فئات منتجات و  ،دراسات التطابق بُت الصورة الذاتية للمستهلك وصورة ادلنتجعدة ُتظهر  

ويرى ؛  Birdwell  Dolichحسب العبلمات التجارية اليت يعتربوهنا مشاهبة ذلميفضل ادلستهلكوف  معينة
ادلستهلكوف أف ادلنتجات اليت ؽلتلكوهنا، أو ال ػلبوف امتبلكها، من حيث ادلعٌت الرمزي ألنفسهم 

للتقييم يشَت التوافق بُت الصورة الرمزية للمنتج والصورة الذاتية للمستهلك إذل احتمالية أكرب و  ،ولآلخرين
 2.اإلغلايب أو التفضيل أو امتبلؾ ىذا ادلنتج أو ىذه العبلمة التجارية

 منتساعد ادلنتجات األفراد على ربديد صورهتم وإدارة تفاعبلهتم االجتماعية وفًقا دلا يتوقعونو  
ؽلكن أف  كماتمعي يف ادلقاـ األوؿ،  اجملطابع الذات رمزية ادلنتجات و  ؛اآلخرين وما يعتقدوف أنو تقييمهم ذلم

يتم استهبلؾ البضائع ألعليتها العامة وأيًضا حيث يكوف ذلا تعبَت فردي ربت ضغط مباشر من اجملموعات؛ 
لذلك ؽلكن اعتبار ادلنتج عنصرًا يوفر مؤشرات على األدوار االجتماعية اليت يرتبط هبا  ،ألعليتها اخلاصة

 3.بسبب الصورة اليت ينقلها
وال سيما بفضل كل الرمزية ادلوجودة يف استهبلؾ ىذا ادلنتج أو ذاؾ، يعد مفهـو صورة ادلنتج،  

لتحسُت صورهتا، ؽلكن و يف الواقع  ؛ؤسسةمفهوًما مهًما جًدا يف التسويق ومرتبطًا ارتباطًا وثيًقا بصورة ادل
 نتميياليت ؤسسة إطبلؽ منتج، بسبب رمزيتو اجلوىرية، سيسمح بنقل صورتو اإلغلابية إذل ادلمؤسسة لل

أف يتحدث حىت عن  ستهلكوصورة ادلنتج ارتباطًا وثيًقا؛ ؽلكن للمؤسسة يف الواقع، ترتبط صورة ادل ،إليها
 .الًتابط بُت الصورتُت

 

 

 
                                                           

العالمة التجارية ونوااي الشراء: ابلتطبيق على منتج أتثري الصورة الذهنية للدولة والصورة الذهنية للمنتج على قيمة النجا،  العظيم أبو عبد مدػزل  1
 بتصرؼ.، 099،  ص5109، 5، العدد 69جمللد ، اجمللة العلمية لبلقتصاد والتجارة، االسيارات الصينية يف السوق ادلصري

2
  Michel Ratier ,Op cit, P11. 

3
  Ibid. 
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 الفرع الثالث: صورة الذهنية للعالمة التجارية
 أوال: مفهوم صورة العالمة التجارية

صورة العبلمة أو الصورة الذىنية للعبلمة انتج عن تفرع دلفهـو عاـ وىو الصورة الذىنية،  مصطلح 
حيث تتعدد تعاريف الصورة يف رلاؿ علم النفس، إال أف ما أيخذ يف حبثنا ىو مفهومها التسويقي، فيتفرع 

 ىذا ادلفهـو إذل عدة رلاالت. 
الذىٍت لشخص أو شيء معُت يف ذىنية التمثيل " فالصورة الذىنية يف تعريفها البسيط ىي: 

 1الفرد."
 ذاكرة يف الذىنية االرتباطات زلصلة أو رلموعة: "أبهنا التجارية العبلمة صورة كيلر عرؼ 
  2."التجارية ابلعبلمة اإلدراؾ ضلو تقوده أو بو تؤدي اليت ادلستهلك
 3."التجارية العبلمة اذباه ادلستهلك وشعور انطباع" :أبهناBanerjee و  Royمن كل ويصفها 
 اذباه ادلستهلك وشعور فكر عن شيء كل :ىي التجارية العبلمة صورة شلا سبق ؽلكن القوؿ أفو  

 ضلو تقوده اليت ادلستهلك ذاكرة يف ادلمثلة الذىنية االرتباطات زلصلة أو رلموعة وىي التجارية، العبلمة
 العبلمة هبذه مرتبط بشيء تنبيهو حالة يف الذاكرة من استحضارىا يستطيع واليت التجارية، ابلعبلمة اإلدراؾ
 .التجارية

 اثنيا: مراحل تشكيل الصورة الذهنية
 4، وىي كما يلي:مراحل أربع يف الذىنية الصورة تشكيل عمليةتتم  Leclaireحسب  

 من ادلثَت يدرؾ أف أجل ومن احلواس، طريق عن الصورة إدراؾ عملية عن التعبَت يى :األوىل ادلرحلة .1
 ىذه تكوف وقد ادلنبهات، من رلموعة طريق عن احلواس إحدى بتنبيو ادلثَت يقـو أف غلب احلواس قبل

 واىتماماتو؛ ادلستهلك توقعات للمثَت، الفيزايئية اخلصائص عن عبارة ادلنبهات
 مث ادلثَت دبعاجلة بدءا الدماغ طريق عن الصورة وترميز فك هبا يتم اليت الطريقة يى :الثانية ادلرحلة .2

 على ربليلو يتم زلتوى لديها أف كما اخلصائص، من دبجموعة ادلرسلة الرسالة وتتميز وتفسَته، ربليلو
                                                           

، العدد ادلستهلكالصورة الذهنية للعالمة التجارية وسلوك ىاجر حيمود،  1   .519، ص5101، 1، رللة آفاؽ العلـو
2
  Ayesha Anwar et al, Impact of brand image, trust and affect on consumer brand extension  

attitude: The mediating role of brand loyalty, International Journal of Economics and Management 

Sciences, Vol. 1, No. 5, 2011, P75. 
3
  Erfan Severi, et al, The Impacts of Electronic Word of Mouth on Brand Equity in the Context of 

Social Media, International Journal of Business and Management, Vol. 9, No. 8, 2014, P286 
4
 Michel Ratier ,Opcit,, P.P02-03. 
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 ىذه وتعتمد إدراكية، فرضية ربقيق هبدؼ وىذا فرد بكل اخلاصة )النفسية( الداخلية العوامل أساس
 الفرد؛ ذاكرة على كبَت بشكل ادلرحلة

 الدماغ، يف معٌت أو داللة ادلثَت أيخذ حيث مسبقا، إدراكو مت دلا يعقل سبثيل ىي :الثالثة ادلرحلة .3
 للمثَت؛ ادلادي لئلدراؾ يالعقل التمثيل بواسطة الصورة تًتجم أف وؽلكن

 على قدرتو بفضل للفرد وؽلكن ادلثَت، غياب يف الواقع من الصورة اسًتجاع ىي :الرابعة ادلرحلة .4
 يواجهو، الذي الواقع حوؿ بشعوره األخَت ىذا يرتب كما رأيو، عن يعرب حكما يصدر أف االسًتجاع

 وزماف سابقُت.  مكاف خبلؿ أدركو والذي

  الذهنيةادلطلب الثاين: ادلفاهيم ادلرتبطة مبفهوم الصورة 
 ،التموقعو  الشهرة ادلفاىيم ىذه بُت من ،الذىنية الصورة دبفهـو طةادلرتب فاىيمادل العديد من ىناؾ 

 الصورة دبفهـو وربطها ،وشرحها ابلتفصيل ادلفاىيم ىذهختلف جوانب دل طرؽالت نحاوؿسفيما يلي و 
 .الذىنية

 الفرع األول: الشهرة وعالقتها مبفهوم الصورة الذهنية
بعض  هبا ميزتت اليتالواسعة  الشهرة فأكما  البعض؛ بعضها عن ادلنتجات سبييز يف كبَت وىاـ  دور شهرةلل
تساعدىا يف و ، األسواؽ يف تشكل دعما ذلا تفضيلية زاايم منتجاهتا نحسب أف شأهنا من الكربى ؤسساتادل

 .مكانتها من تعززأف 
 عالمة مفهوم شهرةأوال: 

 ىذه أف وتذكر معرفة على زلتمل زبوف ألي القدرة: "أهنا على العبلمة شهرة Aaker عرؼ 
 شرطُت وجود تفًتض التعريف هبذا فالشهرة؛ 1ادلنتجات." من معُت صنف إذل وتنتمي موجودة العبلمة

 :أساسيُت
 العبلمة؛ ىذه أعرؼ 
 تنتمي ادلنتجات من صنف ألي أعرؼ. 

                                                           
 ، أطروحةمؤسسة اقتصادية حالة دراسة: ادلستهلك بذهن التجارية للعالمة ادلرغوبة الصورة تعزيز يف التسويقية االتصاالت دورسليماين،  عصاـ 1

 .101، ص5106دكتوراه، جامعة أـ البواقي، 
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 القاعدة ىي الشهرة كوف يف ادلؤسسة صورة موضوع يف البحث عند الشهرة دراسة أعلية تظهر 
 لكن ذلم، ة" معرف" بدوف ما منتج أو عبلمة مؤسسة، صورة استحضار ؽلكن فبل الصورة، لتكوين األساسية

 مستوايت من تتشكل إليو ينتمي الذي الصنف يف إدراجو على والقدرة الشيء على التعرؼ القدرة على
 .التذكر من درجة أعلى إذل الصفر الدرجة من أي، سلتلفة
 الشهرة مستوايت اثنيا: 

 الًتتيب ىذا أف مبلحظة مستوايت، مع أربعة يف الشهرة درجات ترتيب ؽلكنAaker  حسب 
 أو خدمات دلنتجات احملتملُت وادلستهلكُت احلاليُت الزابئن مع ربصيلو مت إذا إال أعلية أو معٌت لو ليس

  1ادلستوايت: ىذه إذل نتعرض يلي ما ويف ادلعينة،  العبلمة
 العبلمة؛ دلعرفة الكلي الغياب ادلستوى ىذا ويناسب :الصفر ادلستوى .1
العبلمة  ىذه بوجود للمستهلك العادية ادلعرفة حالة وتناسب :Notoriété assistéeاألول  ادلستوى .2

 وفقط؛ ابإلغلاب غليب ؟ "س" العبلمة تعرؼ ىل ادلستهلك يسأؿ عندما أي السوؽ، يف
 العبلمات تناسب وىي قوية، عبلمة لوجود مؤشر وىي :Notoriété spontanéeالعفوية  الشهرة .3

 قبلو؛ من معروفة لعبلمة معُت منتج ينسب أف منو طلب كلما ادلستهلك يعدىا اليت
 ادلستهلك يعدىا اليت العبلمات تناسب وىي :Top of mindاألوىل  الدرجة من العفوية الشهرة .4

 تذكر سريع فعل كرد أصبحت احلالة هبذه فهي األوذل ادلرتبة يف بعفوية يذكرىا لكن منو، طلب كلما
 كوكاكوال مشروابت ذلك التنبيو، ومثاؿ عند الذىن إذل يتبادر اسم أوؿ فهي العبلمة، فيو ىذه
 جدا؛ ادلشهورة

  .ادلؤىلة الشهرة وىو أال آخر مستوى  George lewiيضيف ادلستوايت ىذه إذل ابإلضافة
  النشاط، وحقل الشهرة الباحث يربط ادلستوى ىذا ويف :Notoriété qualifiéeادلؤهلة  الشهرة .5

 العبلمة ىذه اسم ربت توجد اليت ادلنتجات وأىم العبلمة يعرفوف ادلستهلكُت أف تعٍت ادلؤىلة فالشهرة
 اخل....قداحات احلبلقة، أدوات أقبلـ، :مثل

 
 

                                                           
 .015، صمرجع سبق ذكره سليماين، عصاـ 1
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 (: مستوايت الشهرة6-3الشكل رقم )
 احلضور قوي للعبلمة      الشهرة العفوية من الدرجة االوذل                          

 
 عروفةالعبلمة م                                      الشهرة العفوية                     

 
 أتكيد وجود العبلمة             الشهرة ادلؤكدة                                                     

 
 فةالعبلمة غَت معرو           ادلستوى صفر للعبلمة                                                     

 
: ادلستهلك بذهن التجارية للعالمة ادلرغوبة الصورة تعزيز يف التسويقية االتصاالت دورسليماين،  عصاـادلصدر: 

 .012، ص 5106دكتوراه، جامعة أـ البواقي،  ، أطروحةمؤسسة اقتصادية حالة دراسة

 الفرع الثاين: التموقع وعالقته ابلصورة الذهنية
 سلتلف اهب ربظى اليت ادلكانة وربديد معرفة إذل هدؼي التسويقية الدراسات يف قعو التم موضوع فإ 
 ولاحتبل غلب يالذ قعو ادل ربديد نم ادلؤسسة نتتمك حىتوىذا  ،ماىَتاجل ىافأذ يف ادلتنافسة ادلنتجات

 .ادلنافسة ةهاجو دل
 العالمة دتوقعأوال: 

 أفكار وادلتضمنة لثبلث "Positioning"لػ  األدبية الًتمجة ىو التموضع مصطلح التموقع أو 
 Résultat":1" ، والنتيجة "Processeur"، العمليات"Intention"القصد  الغاية و ىي أساسية

  :)ذىن  يف العبلمة أتخذه أف غلب الذي ادلطلوب ادلكاف وإظهار بتحديد يقـو حبيثالقصد)الغاية
 ؛ "Position Voulue"أو ادلقصود  ادلراد التموقع إذل يشَت أي ادلستقبليُت ادلستهلكُت

 أسعاره، ربديد ،ادلنتج خصائص :بػ متعلقة قرارات عدة ازباذ إذل ويدفع يتطلب كونو:العمليات 
 اخل؛...البيع نقاط اختيار

                                                           
رللة االبتكار التسويقي،  ابجلزائر، السيارات لقطاع تطبيقية دراسة :ادلستهلك ذهن يف التجارية العالمة ، دتوضعشريف بن رايس، كرؽلة احلق عبد 1

 .16، ص 5106، 0، العدد 9اجمللد
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 عن عبارة فهو ابدلنافسة مقارنة ادلستهلك ذىن يف العبلمة تشغلو الذي ادلكاف ابعتباره :النتيجة 
 .ادلدرؾ التموقع

 إذل القيمة تقدمي إذل يهدؼ التجارية، العبلمة ىوية من جزء" ىو التموقع أبف Aaker يرى 
 1ة."التنافسي ادليزة على بناء ادلستهدؼ اجلمهور

 عن للمنتج ادلميزة ربديد اخلصائص عملية" :نوأ على التنافسي للتموقع Kapferer ينظرو  
 2الستهدافها." شرػلة واختيار ادلنافسُت
 ادلستهلك يعطي فريد ضعر  لديها التجارية العبلمة" أف ىو التموقع جوىر أبف Keller يرى كما 

 3 ".ادلنتج لشراء مقنعا سببا
 مقارنة ومرغوب وشليز واضح مكاف إحبلؿ" نوأ على التموقع Armstrong و Kotler عرؼ 
 4 "ادلستهدفُت. أذىافيف  ابدلنافسُت
 هتدؼ اليت اخلطوات من رلموعة ىو التجارية للعبلمة التنافسي التموقع أبف القوؿ شلا سبق، ؽلكن 

 .السوؽيف  رائدة وغلعلها القيمة اذل ربقق اليت ابلطريقة ادلستهلك بذىن التجارية العبلمة تثبيت إذل
 اثنيا: عالقة التموقع بصورة الذهنية للعالمة

 Alرييز  اؿ األمريكيُت االشهاريُت كتاابت على بناء "The Positioning"التموقع  مفهـو ظهر 

Ries تراوت  وجاؾJack Trout بشؤوف ادلقدمة العادلية اجمللة تضمنتها مقالة يف وادلنشور 1972 سنة 
 رييز اؿ "من كل قدـ قدو  ؛ "The Positioning Era"عنواف عصر اإلعبلف" ربت "واإلعبلف التسويق

 حيث السوقي للعرض اجليد ابلتمييز تسمح اليت العبلمة صورة حوؿ مشولية أكثر مفهـو "تراوت وجاؾ
 5ادلنتجات. اجتياح مواجهة  يف للتموقع اسًتاتيجية مرة ألوؿ قدما

 اليت للصورة اختيار ىو للعبلمة موقع فاختيار الصورة، مفهـو مع سباما مرتبط مفهـو التموقع إف 
 اليت ادلميزة للصفة اختيار ىو كذلك للمؤسسة، أو التجارية للعبلمة للمنتج، ادلستهلك يراىا أف نرغب
 فهي للمؤسسات، إرادية سياسة عن يعرب هبذا فالتموقع ادلنافسة، مع مقارنة ادلستهلك يراىا أف نرغب

                                                           
1
 David Aaker, Building Strong Brands, The Free Press, USA, 1996, P176.  

2
 Jean-Noel Kapferer, Strategic Brand Management, The Free Press, USA, 1992, P39. 

3
 Kevin Keller, Strategic Brand Management, Pearson Education, USA, 1998, P77. 

4
 Philip Kotler, Gary Armstrong, Principles of Marketing, Pearson Education, USA, 14

th
 Edition, 2012, 

P49. 
 .16ص ذكره،مرجع سبق ، شريف بن كرؽلةرايس،   احلق عبد 5
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 نقطة عن أيضا تعرب بذلك وىي ادلستهلك، إذل ادلؤسسة تريدىا اليت الصورة إيصاؿ يف الرغبة تعكس
 ادلزيج عناصر يف ذبدىا اليت التوافيق خبلؿ من التسويقية السياسات حوذلا تدور اليت )االلتفاؼ( االرتكاز

 يستحضرىا اليت ابلصورة ادلرغوبة الصورة تقريب هبدؼ )ًتويجوال التوزيع ادلنتج، السعر،(التسويقي 
 1التالية: النقاط ضمن والتموقع الصورة بُت العبلقة إبراز وؽلكن .ادلستهلك

 وتنافسي؛ واجتماعي اقتصادي زليط يف للمؤسسة احلقيقية ادلكانة التموقع ػلدد 
 الزابئن وادلستهلكوف هبا يراىا أف ادلؤسسة تريد اليت الطريقة يعكس ألنو إرادي، عمل عن يعرب 

 احملتملوف؛
 ػلوزىا أف منافس ألي ؽلكن ال فردةنم صفة للمؤسسة يعطي ألنو تنافسي، نشاط عن التموقع يعرب 

 ادلرغوبة؛ ابلصورة عنها يعرب واليت
 الذي التسويقي النشاط إطار يف يسجل بذلك وىو ادلستهلكُت، إذل وعود عن يعرب التموقع أف كما 

 ادلؤسسة؛ بو تقـو
 ادلستهلكُت لدى الذىنية الصورة خبلق معا ادلرغوبة والصورة التموقع من كل يسمح وأخَتا. 
 
 
 

  

                                                           
  .011-011ص.، صمرجع سبق ذكرهسليماين،  عصاـ 1
  



دراسة وحتليل مفهوم الصورة الذهنية للمؤسسة                                          :لثالفصل الثا  
 

 671 
 

 ادلبحث الرابع: إدارة الصورة الذهنية للمؤسسة
ة ىذه اؼ ما دل تعمل ادلنظمة على إدار الدعائية غَت ك التخطيط لصورة ذىنية اغلابية يف احلمبلت 

ؤسسات فاف ادل ،دبا أف الصورة الذىنية تؤثر يف سلوؾ أصحاب ادلصلحة، و غلابيتهاإلضماف  الصورة
 اجلماىَت، لدى مرغوبة إغلابية صورة لقوىذا خل ،تكافح من أجل تطوير وإدارة صورىا الذىنية االقتصادية

 صورهتا. تشويو إذل تؤدي قد ألزمة ادلؤسسة تعرض حالة يف اهتواستعاد يهاعل واحملافظة

 للمؤسسة الذهنية الصورة ماهية إدارة األول:ادلطلب 
 ،عليها احملافظة ،الصورة بناء :مراحل ثبلث تتضمن عملية ىي لصورهتا ادلؤسسة إدارة إف 
 1:ومعاجلتها

 صعوبة وتكمن مجهورىا، لدى هبا خاصة ذىنية صورة تبٍت أف ادلؤسسة على :الصورة بناء مرحلة .1
 ادلؤسسة تكوف عندما ادلرحلة ىذه وتبدأ ،لديهم رلهوؿ ىو ما كل من اجلمهور نفور يف ادلرحلة ىذه
لدى  لنفسها إغلابية صورة خلق على تعمل أف بد ال ادلؤسسة فإف ادلرحلة ىذه ويف ة،معروف غَت

 إذل ادلرحلة ىذه يف ربتاج ادلؤسسة فإف غلهلونو، فيما شك لديهم الناس معظم وألف ،مجهورىا
 العامة العبلقات إدارة خاصة إدارهتا يف العاملُت قدرات زايدة وإذل صورهتا، لبناء اتصالية اسًتاتيجية

  .عنها إغلابية تبٍت صورة اليت الرسائل إنتاج على
 الذىنية صورهتا بناء يف ادلؤسسة صلحت إذا اثنية، وكمرحلة :الذهنية الصورة على احلفاظ مرحلة .2

 محلة مع مستمرة اتصاؿ عملية إذل ربتاج العملية وىذه ،عليها للحفاظ تعمل أف عليها غلب بنجاح،
 اجلمهور أفعاؿ ردود عن ادلعلومات على ربصل أف ادلرحلة ىذه يف ادلؤسسة وعلى واجلمهور، األسهم

و أن كما ادلؤسسة، هتديدا لصورة يشكل ذلك فإف الفعل رد على احلصوؿ يف ادلؤسسة فشلت وإذا
صورهتا  على ربافظ أف تستطيع حىت مجهورىا مع دائما حواراي اتصاال تقيم أف ادلؤسسة على غلب

  .الصورة هتديد ذلذه  أي تواجو وأف اإلغلابية
 الصورة معاجلة أو استعادة يف فتتمثل العملية من الثالثة ادلرحلة أما :معاجلتها أو الصورة حتسني مرحلة .3

 ويف ،ادلرحلة هبذهادلؤسسة  سبر أف الضروري من ليس لكن للتشويو، تعرضت اليت للمؤسسة الذىنية

                                                           
 .21-56ص.، صمرجع سبق ذكره سليماف، صاحل 1
  



دراسة وحتليل مفهوم الصورة الذهنية للمؤسسة                                          :لثالفصل الثا  
 

 676 
 

 ال فإهنا صلحت وإذا صورهتا الستعادة تصاليةا اسًتاتيجية بصياغة ادلؤسسة تقـو أف بد ال ادلرحلة ىذه
 بد ال فإهنا صورهتا استعادة يف ادلؤسسة تنجح دل إذا لكن الصورة، ىذه على احملافظة إذل تعود أف بد
 مؤسسة مع االندماج طريق عن ذلك يكوف أف وؽلكن جديدة، ذاتية بتطوير نفسها، تشكيل تعيد أف

 .جديدة بوظائف للقياـ توجولاب أو جديد، ابسم نفسها تسمية إعادة أو أخرى،
 ادلطلب الثاين: قياس وحتديد صورة الذهنية للمؤسسة

التطرؽ لؤلساليب والطرؽ الرئيسية لقياس صورة ادلؤسسة، ابإلضافة اذل  خبلؿ ىذا ادلطلب سيتم  
 كيفية ربديد الصورة اليت ترغب يف ربقيقها وأساليب واسًتاتيجيات الوصوؿ ذلذه الصورة.

 أوال: قياس صورة الذهنية للمؤسسة
 ادلؤسسة الزابئن اهب يدرؾ اليت الكيفية معرفة ىو للمؤسسة الذىنية الصورة بقياس ادلقصود إف 

 .الرئيسيُت دلنافسُتا مع مقارنة
 القياـ أجل ومن ابلسؤاؿ إليهم التوجو ىي الناس وانطباعات تفكَت مقدار لقياس الوحيدة الطريقة 

 تكتشفحىت  النوعي البحث أساليب واستخداـ الشركة، صورة لقياس ظلوذج صنع ينبغي العمل ذاهب
 النوعي فالبحث ،وربليلها ادلعلومات مجع مث الرأي الستطبلع ظلوذج ووضع للصورة ادلميزة الصفات الشركة
 .يعرفوهنا اليت للصورة وصفهم يف اجلمهور اهب يستعُت اليت اخلصائص عن للكشف طريقة أفضل يعترب

 1:رئيسية طرؽ أربعة وىي الذىنية الصورة لقياس الطرؽ من العديد ىناؾ توجد 
 ؛والتفضيل ادلعرفة درجة مقياس  
 ؛ادلتضادة للمعاين التمايز مقياس  
 ؛األبعاد ادلتعدد ادلقياس 
 ادلباشرة ادلواقف مقياس. 

 : علا رئيسيُت عنصريُت يف تتفق مجيعا أهنا إال سلتلفة أساليب تستخدـ الطرؽ ىذه أف من ابلرغم 
 ادلشًتيُت، عن البياانت توفر 
 ادلمكنة ادلنافسُت بصور ابدلقارنة ادلؤسسة صورة يقيس منهم مقياس كل أف. 
 

                                                           
 .62-65ص.ص ، مرجع سبق ذكره،زىراء صادؽ 1
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 :مقياس مدى ادلعرفة والتفضيل .1
 ارتقت وىل مألوفة، ذىنية صورة عنها كوف وىل ابدلؤسسة ادلستهلك معرفة مدى قياس فيها يتم 

 ابدلؤسسة معرفتو مدى عن ادلستهلك سؤاؿ بداية يتم اذلدؼ ىذا ولتحقيق، ال أـ تفضيلو مستوى إذل
 :التارل ادلقياس ابستخداـ

 مطلقا هبا أمسع دل 
 هبا مسعت 
 عنها كاؼ ىو ما أعرؼ .عنها القليل أعرؼ 
 جيدا أعرفها 

 أوؿ يف تًتكز اإلجاابت كانت ما فإذا ابدلؤسسة، ادلستهلك معرفة مدى يعكس ادلقياس وىذا 
 يتم ذلك بعد ،واإلدراؾ ادلعرفة مشكلة من تعاين احلالة ىذه يف ادلؤسسة فإف فئات ثبلث أوؿ أو فئتُت
 :التارل ادلقياس ابستخداـ وذلك للمؤسسة تفضيلهم درجة دلعرفة للمستهلكُت األسئلة توجيو
 إطبلقا أفضلها ال 
 زلايد  
 أفضلها  
 كثَتا أفضلها 

 تعاين ادلؤسسة أف يعٍت فهذا فئات، ثبلث أوؿ أو فئتُت أوؿ يف اإلجاابت معظم تركزت ما فإذا 
 .الذىنية الصورة مشكلة من
 ادلتضادة ادلعاين دتايز مقياس .2

 تقـو حيث للقياس ادلناسبة األبعاد على ابالعتماد للمؤسسة الذىنية الصورة قياس فيها ويتم 
 طريقة ىي الصدد ىذا يف الطرؽ من أىمو  الذىنية، الصورة مكوانت يف ابلبحث ادلرحلة ىذه يف ادلؤسسة
 مبلئم، غَت/مبلئم ضيق،/واسع) ادلتضادة الصفات بعض من قائمة من تتألف وىي ادلتضادة للمعاين التمايز
 .(وىكذا ....منخفضة جودة/عالية جودة

 عليها يشتمل اليت الدرجة على عبلمة وضع منو ادلستقصي من يطلب متدرج مقياس ظل ويف 
 .رأيو عن تعرب واليت ادلقياس
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 ادلتعددة األبعاد مقياس .3
 ادلستهلكُت إدراؾ ومقارنة لقياس فعالية األكثر الوقت نفس ويف تعقيدا األكثر ادلقاييس من يعترب 

 بُت االختبلؼ أو للتشابو مرئي سبثيل على احلصوؿ على ادلقياس، ىذا يساعد ادلؤسسات من عدد لصور
 .ادلؤسسات من رلموعة صور
 للمواقف ادلباشر ادلقياس .4

 الصورة لقياس طريقة تطوير يتضمن وىو ادلتضادة للمعاين التمايز لطريقة مرادؼ النموذج ىذا 
 :انحيتُت من الذىنية

 معُت سلوؾ عن الناذبة واإلغلابية السلبية اآلاثر حوؿ ادلعتقدات.  
 ما وىو  السلوؾ على النموذج ىذا يركز حيث ادلتوقعة اآلاثر من أثر لكل النسبية األعلية أو األوزاف 

 أىدافهم تعكس اهنأل والدوافع ادلواقف بقياس تمهت حيث رحبيةال غَت وخاصة ادلؤسسات بو تمهت
 ترتيب إعادة إذل ربتاج ذيال الوقت يف للمؤسسة ابلنسبة األعلية غاية يف يعد أمر وىذا وقيمهم
 .السوؽ يف مكانتها

 كنمادل فمن لذلك صعبة، جهود إذل ربتاج ما وغالبا ما حد إذل معقدة عملية الصورة قياس إف 
 البحوث ومواكبة األسواؽ، ببحوث متخصصة مهنية بشركة الستعانةاب دقة أكثر نتائج إذل للوصوؿ
 .ادلعلومات حسب تطويرىا أو الصورة تصحيح يف تفيدان حقيقية معلومات إذل للوصوؿ بدقة ومتابعتها

 صورة الذهنية للمؤسسةالاثنيا: حتديد 
 القطاعات بتحليل القياـ على كبَت بشكل تعتمد للمؤسسة الذىنية ادلكانة ربديد عملية إف 
 للمؤسسة والضعف القوة نقاط بتحديد القياـ إذل ابإلضافة ادلنافسة، ربليلو  ادلؤسسة زبدمها اليت السوقية
 ضعيفة، ادلنافسة فيها تكوف اليت احلاالت يف السوؽ يف مكانتها إبقاء على ادلؤسسات بعض تعمل حيث

 مزااي لديها اليت ادلؤسسة فإف ادلؤسسة إليو تنتمي الذي القطاع يف وتزداد ادلنافسة تشتد عندما أنو إال
 .السوؽ يف البقاء على القادرة فقط ىي سلتلفة تنافسية

 للمؤسسة الذىنية الصورة يتضمن الذي العمل اهنأب الذىنية ادلكانة ربليل عملية تعريف وؽلكن 
 نسبة ادلؤسسة بو تقـو ما ويقدروا يتفهموا أف العمبلء خبلذلا من يستطيع الذي ابلشكل عروضها وتقييم

 السوقية األجزاء يف ومتباينة سلتلفة ذىنية مكاانت الواحدة للمؤسسة يكوف أف ادلمكن ومن منافسيها إذل
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 صورة أو مكانة لنفسها ادلؤسسة تطور أف العادة جرت فقد الرحبية غَت للمؤسسات ابلنسبة ولكن ،ادلختلفة
 .واحدة ذىنية

  : تتضمن ادلكانة ربديد عملية إف 
 ؛حقيقي سبايز إغلاد أو خلق  
 للمستهلكُت ادلتميزة الذىنية الصورة ىذه إيصاؿ. 

 1:التالية سًتاتيجياتاال خبلؿ من للمؤسسة الذىنية ادلكانة ربديد عملية تتم 
 أي القوة نقاط أساس على البناء يكوف ومعاجلة مواطن الضعف: ى ادلؤسسةلد القوة نقاط إبراز .1

 .ربسينها دؼهب الضعف نقاط يف واالستثمار لديها القوة نقاط إببراز ادلؤسسة تقـو
 يف وذلك جديدة تخدما أو سلعا تبتكر أف ىنا ادلؤسسة على :جديدة سوقية شرحية عن البحث .2

 وابلتارل جدد مستهلكُت جذب أو ادلستهلك لدى موجودة غَت جديدة اترغب لتلبية منها زلاولة
 .جديد سوقي قطاع

 ادلراتب إحدى الحتبلؿ ادلؤسسات بعض تسعى حيث :للمنافسة ابلنسبة ادلكانة حتديد إعادة .3
 :التالية األجل طويلة

 التوزيع ونظاـ ابلتقدير ربظى وكانت شلتازة ادلؤسسة تقدمها اليت العروض كانت إذا: السوق قائد 
 احلالة ىذه ففي ضعيفة، ادلنافسة تكوف أف ادلتوقع ومن وكثَتة، متعددة مصادر وذلا اجلودة، عارل فيها

 .السوؽ يف القيادي ادلركز ىذا ربسُت أو على احملافظة ىدفها اسًتاتيجية ادلؤسسة تتبٌت أف ؽلكن
 ىائلة مؤسسة القائد مركز ربتل اليت ادلؤسسة وكانت القائد، مركز يف ادلؤسسة تكن دل إذا :ادلتحدي 

 ادلؤسسة، أماـ خيارات ثبلث توجد احلالة ىذه يف ،السوؽ يف طويلة ودلدة البقاء ذلا تضمن مزااي وذلا
 ادلؤسسة تتحدى أف عليها ولكن السوؽ، يف احلارل مركزىا عن ادلؤسسة تتخلى أف يى اخليارات ىذه

 .القطاع نفس يف تعمل اليت ادلؤسسات وكل القائد
 قوية مؤسسة القائدة ادلؤسسة أف حالة يف التابع الدور تلعب فأ ادلؤسسة أماـ الثاين واخليار: التابع 

 ادلؤسسة ىذه دلثل ادلتحدي دور تلعب أف ادلؤسسة على الصعب من ذبعل ضخمة موارد ولديها جدا
 .القوية

                                                           
 .61-61ص.، صزىراء صادؽ، مرجع سبق ذكره 1
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 تتم دل الذين احملتملُت العمبلء من رلموعة إلغلاد تسعى ىنا ادلؤسسة: السوق من جزء يف القيادي 
 .بعد مهتاحتياجا تلبية
 مث ومن ادلهمة ذلذه فريق تشكيل من ذلا البد ضروراي تراه لسبب الصورة تغيَت يف الشركة رغبت إذا 
 ىذا وكل الثغرات يسد وما الثغرات ربديد وزلاولة البحوث لتلك والتحليل الرأي استطبلع حبوث إجراء
 أف العمل وفريق اإلدارة على ينبغي ذلك إذل ابإلضافة ذ،التنفي مث ومن التغيَت بعملية مستقلة حبوث عرب
 1:انجحة تغيَت عملية ليضمن التالية ابدلهمات يقـو
 ؛نفسها عن تكوينها يف ادلؤسسة فيها ترغب اليت الصورة وربديد الداخلي التقييم  
 ؛ادلؤسسة عن اجلمهور ػلملها اليت الذىنية الصورة معرفة  
 ؛العمل خلطط والتنفيذ التصميم  
 ؛ادلستهدفة الذىنية للصورة وخارجيا داخليا التسويق 
 وادلراجعة التدقيق. 

 للمؤسسة صورة الذهنية الالثالث: تقييم  ادلطلب
سيتم التطرؽ يف ىذا ادلطلب اذل بعض الوسائل ادلستعملة يف تقييم الصورة الذىنية للمؤسسة،  

 إضافة اذل سلتلف مراحل التقييم.

  للمؤسسة الذهنية الصورة تقييم وسائلالفرع األول: 
 ىذه تقـو وأىدافها حلاجاهتا مبلءمتها ومدى ادلؤسسة تبنتها اليت االسًتاتيجية فاعلية مدى تقييمل 

 فيما الوسائل ىذه اختصار وؽلكنها ادلتبناة االسًتاتيجية وتقييم لقياس متنوعة وسائل ابستخداـ األخَتة
 2:يلي

 ءااآلر  سربأوال: 
 صورهتا ووضعية  موقع دلعرفة الستبياانتوا ءالآلر  سرب ابستخداـ احلالة ىذه يف ادلؤسسة تقـو 

 عدة بُت التمييز وؽلكننا مضموهنا من أكثر ادلؤسسة شهرة دبستوى األمر ويتعلق األخَتة تطور مدى وحىت
 :ءااآلر  بسرب للقياـ ادلؤسسة تستخدمها اليت االستبياانت من أنواع

                                                           
 .66زىراء صادؽ، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .55ص ،5119 اجلزائر، جامعة ،ماجستَت مذكرة ،ادلستهلك سلوك على وأثرها ادلؤسسة صورة اسرتاتيجية الزىراء فاسي، فاطمة 2



دراسة وحتليل مفهوم الصورة الذهنية للمؤسسة                                          :لثالفصل الثا  
 

 676 
 

 ثبلثي، شهر، كل يف( دورية بصفة االستبياف من النوع هبذا ادلؤسسة تقـو: الشامل االستقصاء .1
 سرب يف خاصة مؤسسة إذل ادلهمة ىذه إسناد األحياف من كثَت يف ويتم احلاالت حبسب( سنوي

 ؛ابدلؤسسة اجلمهور سبسك مدى بقياس للمؤسسة العملية ىذه وتسمح ء،ااآلر 
 ادلساعلُت، :مثل ادلؤسسة زبتاره خاص جلمهور موجو االستقصاء من النوع وىذا: الدقيق االستقصاء .2

 ؛خلإ ...الطلبة الزابئن،
 مؤسسات إذل يوكل أيضا النوع ىذا: ادلنافسة مع ابدلقارنة ادلؤسسة مبوقع ادلتعلق االستقصاء .3

 .ادلرجوة النتائج إذل تصل ال الكربى ادلؤسسات أغلب ء،ااآلر  بسرب خاصة ومكاتب
 األولية التجارباثنيا: 

 ،ادلعلومات ىذه تذكر على اجلمهور ستعدادوا ادلنشورة الرسائل أثر بتقييم تسمح األولية التجارب 
 اجلماعية ادلقاببلت طريق عن أو( كمية سةادر  (ادلستهدؼ للجمهور شلثلة عينات مع تتم العملية ىذه

 .)نوعية سةادر (
  ساتالدر وا التحقيقاتاثلثا: 

 وىناؾ الزابئن، فعل ردود استقباؿ أجل من للمؤسسة ادلوثوقة الوسيلة تقدـ لتحقيقاتواسات االدر  
 :منها نذكر لتحقيقاتواسات االدر  من أنواع عدة
 ؽلكن للمعلومات واثئقية مصادر على أساسا يعتمد ساتاالدر  من النوع ىذا: سات الواثئقيةاالدر  .1

 عامة تكوف قد خارجية ومصادر التسويق، وحبوث الداخلية التقارير مثل داخلية مصادر من أتيت أف
 منافسة، مؤسسات عن صادرة تكوف قد فمثبل خاص مصدر ذات تكوف حيث دولية، أو وطنية

 .يأالر  استطبلع ومعاىد احملًتفة الصحافة
 الذىنية الصورة ربليل أجل من أعلية األكثر ىو الدراسات من النوع ىذا: النوعية الدراسات .2

 ادلنطلق ىذا من الدراسات، من النوع هبذا مرتبط يكوف اذباىها الزابئن أو انطباع اخلدمية للمؤسسة
 : يكوف ىنا ادلهم والسؤاؿ الذىنية، الصورة ربسُت مشروع يبدأ
  ادلؤسسة؟ طرؼ من دةاادلر  الصورة نفسها ىي للزابئن ادلدركة الصورة ىل

 على للحصوؿ وتستعمل الدقيقة، ابلدراسات الدراسات أيضا ىذه تسمى: الدراسات الكمية .3
 الرأي، استطبلع ادلؤسسة تستعمل وىنا الواثئقي، البحث يف منشورة وغَت وحصرية خاصة معلومات

 .ادلراسلة طريق عن والتحقيق ابدلقابلة التحقيق ادلبلحظة، اإلحصائيات،
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 للمؤسسة الذهنية الصورة تقييم حلامر الفرع الثاين: 
 ومستوى وضعية عمليا لنا توضح فعلية نتيجة إذل للوصوؿ حلامر  بعدة التشخيص عملية سبر 

 :1  التالية النقاط حل يفار ادل ىذه اختصار وؽلكن الزبوف ذىن يف الصورة
 العينة ختياروا تركيبأوال: 

 مرحلة يف ضيقة عينة :للمؤسسة واخلارجي الداخلي للجمهور شلثلة العينات ىذه تكوف حبيث 
  .الكمية الدراسة مرحلة يف أوسع وعينة النوعية، الدراسة
 الصورة عناصر حتليلاثنيا: 

 بطريقة خاص وتشخيص ادلؤسسة طرؼ من ادلرسلة الرسائل لكل شخصي بتحليل مرفقة تكوف  
 .الظهور يف وطريقتها التعبَت يف ادلؤسسة
  ادلالحظة حتت ادلؤسسة ذلوية القاعدية ادلكوانت وضعاثلثا: 

 واسعة مساحة للمتحاور تًتؾ مفتوحة وأسئلة مباشرة، نصف مقاببلت طريق عن ذلك ويتم 
 وزلاولة ىويتها وكذا وقيمها، ادلؤسسة حالة عن أسئلة بطرح وذلك ادلؤسسة حوؿ نطباعاتووا ءهاآر  لتقدمي
 .أكثر حرية ءه ومنحواآر  االعتبار بعُت األخذ
 التهديدات وحتليل الصورة وترسيخ إنشاء مرحلةرابعا: 

 رلموعات ابلعبارات، اخلاصة اجملموعات، و االخًتاعات وتقنيات اجملموعة ابجتماعات ذلك ويتم 
 .الشخصيات بناء اترؼلها، بناء للمؤسسة، شعار بناء الصورة،

 االستقبال عناصر تطبيق مرحلةخامسا: 
 إذل وربويلها عليها ادلتحصل النوعية النتائج وربليل الفرضيات إبثبات تسمح ادلرحلة ىذه  
 أف األقل على غلب ابلصورة ادلتعلق التقرير لذا مغلقة، أبسئلة ادلقاببلت طريق عن وتتم كمية معطيات

 :على ػلتوي
 اجلمهور؛ حسب اإلغلابية الصورة نقاط 
 عناصرىا؛ طريق عن الصورة رؤية 
 ادلنافسة؛  

                                                           
 .91-91ص.، مرجع سبق ذكره، صالزىراء فاسي فاطمة 1
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 ابجلمهور؛ ادلتعلقة لتهديداتاو   احمليط  
 إذل الوصوؿ أجل من (عليها التحفظ غلب ليتاو  ابلصورة ادلتعلقة النقاط حيث من وذلك الفعل ردود 

 ؼ؛دادلسته للجمهور ابلنسبة وذلك )ادلؤسسة اؼدأى
 دائما؛ اجلمهور حسب تطويرىا غلب اليت الصورة نقاط  
 اجلمهور؛ حسب إلغاؤىا غلب اليت الصورة نقاط  
 للمؤسسة ابلنسبة ادلمكنة التحدايت. 
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 خالصة:
 يدافادل يف لمؤسسةل الذىنية صورةالف ؽلكن القوؿ أ ذكره يف ىذا الفصل من خبلؿ ما سبق 
 يف ىاما دورا ىدفا رئيسيا من أىداؼ االتصاؿ التسويقي، على اعتبار أهنا تلعب صبحت تعتربأ التسويقي

 صورة تعرب حيث ؛اهتانتجدب أو ادلؤسسة عبلمةب ،نفسها ابدلؤسسة مرتبطة قد تكوف ىيو  ،ادلستهلكُت تنبيو
مر األ تعلق ، سواءمسؤولياهتا التزامها دبختلف حيث من ادلؤسسة ىذه حوؿ العاـ االنطباع نع ادلؤسسة

ربسُت و  االجتماعية دلسؤوليةابألخبلقيات وا التزامها و دبدىأ ادلقدمة، اخلدمات وأ ادلنتجات دةو جب
 عن تعرب ادلستهلكُت فاذىيف أ وتثبيتها إرساذلا ادلؤسسة تريد اليت الصورة؛ و والزابئن ادلوظفُت مع العبلقات

 تلك ىي الناجحة ادلؤسسةو  ادلنافسة؛ ؤسساتادل عن سبيزىا اليت اخلصائص خبلؿ من ؤسسةادل وثقافة ىوية
 السياسات سلتلف طريق عن ُتادلستهلك فاذىيف أ ترسيخو يف ترغب ما بُت توافق إحداث من تتمكن اليت

 .وخصائصها امساهت حوؿ ىؤالء ادلستهلكوف يدركو ما وبُت التسويقية
 وأعلية، تعريف من لمؤسسةالذىنية ل صورةال مفهـو عرض الفصل ىذا يف مت األساس، ىذا وعلى 
 ادلؤسسة صورة عليها تشتمل اليت األساسية األبعاد إذل سبت اإلشارة ، كماوأنواعها خصائصها إذل ابإلضافة

 .السلوكي والبعد العاطفي البعد ادلعريف، البعد يف الباحثُت من العديد حصرىا واليت
 تشكيل عملية يف تدخل اليتادلختلفة  والعوامل ادلكوانت إذل يف ىذا الفصل التطرؽ كذلك وقد متّ  
 عواملو  ادلؤسسة، قبل من اعليه والسيطرةا فيه التحكم ؽلكن ةداخلي عوامل إذل تقسيمها مت حيث الصورة،
 يف أتخذىا صورة ادلؤسسة أف ؽلكن اليت األشكاؿ عرض مت كما ،ادلؤسسة سيطرة ة عنخارج عتربت ةخارجي
 أىم إذل التطرؽ مت ادلؤسسة صورةمن مفهـو  قريبةال فاىيمادل بُت التداخل فهم أجل ومن التسويقي؛ ادليداف

 والتموقع. شهرةكال هبا، تربطها اليت العبلقة الًتكيز علىو  فاىيمادل ىذه
 ،لكذ يف ادلستخدمة ادلمكنة رؽالطأىم و  ادلؤسسة رةو ص قياسو  دارةإ إذل رؽالتط لناو حا األخَت يف 
 .القياس يةلعم يف ادلستخدمة اتو األد ىمأ ىلع الًتكيز إضافة اذل

 
 



 

 

 

 

 

 

 :رابعالفصل ال

 لدراسة امليدانيةا
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 دتهيد:

تنا دراس دبوضوع اخلاصة وادلفاىيم ركزااتادل أىم استعراضو  حاولنا يف الفصول السابقة شرح 
، أو ما كعلق إسالميالتسويقية من منظور وضعي و سواء ما كعلق منها أبخالقيات ابدلمارسة  بشقيو،

كعايا  يف ىاودور االلتاام أبخالقيات ادلمارسة التسويقية  أعلية على أكدت واليت ،ابلصورة الذىنية للمؤسسة
 ؛الصورة الذىنية للمؤسسة

من  ذلك، و ذلا والتطبيقي ذلذه الدراسة النظري اإلطار بُت لربطا فصلال اىذ خالل سنحاولو  
 الزهرومنالية الصناعة قطاع يف الناشطة ادلؤسسات بعض علىوادلركزاات  ادلفاىيم ىذه إسقاطخالل 
على صورىا  ذلك ىذه ادلؤسسات أبخالقيات ادلمارسة التسويقية، وأثر التاامبغرض معرفة مدى  ،ابجلاائر

 ، Condor،Brandt :متمثلة يف مؤسسات ثالث على الًتكيا متوقد  الذىنية من وجهة نظر ادلستهلزُت،
ENIEM. 
  :التالية ادلباحث إذل الفصل ىذا كقسيم مت الدراسة أىداف ولتحقيق 
 الدراسة زلل تقدمي ادلؤسسات :األول ادلبحث 
 ادليدانية الدراسة تصميم :الثاين ادلبحث 
 أداة الدراسة )االستبيان( وثبات صدق: الثالث ادلبحث 
 الدراسة لعينة الوصفي التحليل :الرابع ادلبحث 
 الفرضيات اختبار نتائج: اخلامس ادلبحث 
 .النهائية النتائج مناقشةادلبحث السادس:  
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 الدراسة زلل تقدمي ادلؤسسات: تشخيص السوق و األول ادلبحث
 ابالقتصادللنهوض  وكعتٍت بو عناية خاصة، سعيا منهاللقطاع الصناعي  مزانة ىامة اجلاائر كورل 

السياسات الصناعية ويف ظل  تختالالا إذلوابلنظر  ،خارج قطاع احملروقات الوطٍت ودعم الصادرات
 لالسًتاكيديةوفقا القطاع  ىذا لتطوير صالحاتاإل العديد من الدولة تبٌتك ةاالقتصاديستددات ادل

   .اجلديدة الصناعية يف اجلاائر

 يف اجلزائر األجهزة الكهرومنزليةسوق  تشخيصادلطلب األول: 
الصناعات اإللزًتونية واألجهاة الزهرومنالية يف اجلاائر كطورا ملحوظا وسريعا خالل  قطاعشهد ي 

ناشطة يف ال اتؤسسادل العديد من إذل القطاع ىذا يف ويعود الفضل يف التطور احلاصل ،السنوات األخَتة
 خالل عدة ساعلت بشزل كبَت واليت الصناعات الزهرابئية واإللزًتونية واألجهاة الزهرومناليةسوق 
ذلذه الصناعات على غرار سطيف، برج  ومراكا أقطاب إذلالعديد من ادلناطق اجلاائرية  يف ربويل سنوات

 .بوعريريج، سيدي بلعباس

 والكهرومنزلية يف اجلزائر ةالصناعة اإللكرتوني قطاع أمهية الفرع األول:
فرضت  واليت اجلاائر يف الصناعاتوااللزًتونية من بُت أىم فروع  كعد صناعة األجهاة الزهرومنالية 

كما  ،االلزًتونيةالزهرومنالية و  ادلنتدات كطوير يف يدةواجل فعالةال تهاساعلنظرا دل ،نفسها يف السوق الوطنية
 ورغبات حاجيات كليب اليت الثقيلة الصناعات من على اعتبارىا السوق على لسيطرةأهنا كتميا اب

 .التشغيل نسبةو  القومي الناكج بنسبة معتربة يف كساىم كوهنا  إذلإضافة  ،ُتادلستهلز
 ابلغة أعلية من زتسيوي دلا وذلك كنافسية، أكثر وجعلو ىذا السوق كطوير على اجلاائر قد راىنتو  

 :1  يلي ما يف كتمثل
 االقتصاد الوطٍت؛ ظلو نسبة رفع  
  كعاياو  واإللزًتونية، وادليزانيزية الزهرابئية ادلنتدات على أساسا ابالعتماد وذلك الصادرات ريكطو 

 ؛اخلارجية األسواق يف اجلاائر حصة
 ؛قطاعىذا ال استثمارات على ااعتماد اتاالستثمار  حدم عرف 

                                                           
 .274، ص2018، 1 ابكنة جامعة دكتوراه، أطروحة ،اجلزائرية السوق انفتاح ظل يف االسرتاتيجي التسويق ساعد، مرًن 1
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  النسق مع سباشيا اخلارجية ادلنافسة رلاهبة على القدرة ودعم ادلنتدات يف كنوعزايدة  يفادلساعلة 
 ؛االقتصادية للتحوالت ادلتسارع

 ؛اجلودة نظم وكركيا عددىا يف والاايدة الفنية ادلراكا كطوير 
 على ادلؤسسات ومساعدة اجلدد الباحثُت كزوين عرب اخلاص القطاع دور وكعايا ادلؤسسات كطوير 

 ؛لالقتصاد ادلتطورة احلاجيات مع وضعها مالئمة
 بنزية قروض على احلصول أجل من االستثمار كرقية يف ادلساعلة. 

 والكهرومنزلية يف اجلزائر ةتطور قطاع الصناعة اإللكرتوني: الفرع الثاين
عدة ربوالت، ومر بعدة مراحل نوجاىا  والزهرومنالية يف اجلاائر ةقطاع الصناعة اإللزًتونيشهد  
 فيما يلي:

 اجلزائر يف القطاع وتطور نشأة أوال:
 من بنيتاليت و  SONELECنشاء الشركة الوطنية للصنع والًتكيب إمت  1969أكتوبر  21يف  

 GTE American األمريزية الشركة طرف
ذه هب شلثال السبعينات طيلة الصناعي النشاط ىذا كان قدو ، 1

 ع.القطا  ىذا يف كنشط مؤسسات عدة ضمك كانت اليت الوطنية، ادلؤسسة
عادة إعملية سبت  ،اليت شهدىا ىذا القطاع قتصاديةاال صالحاتاإلو  عوامليد من العدلل نتيدةو  

 للصناعات الوطنية ادلؤسسة نذكر منها: عمومية مؤسسات عدةعنها  وكفرعت ادلؤسسة ىذه ىيزلة
 ، SONARICادللحقة الصناعات وكسيَت إلصلاز االقتصادية العمومية ادلؤسسة ، ENIEMالزهرومنالية

 سبلك طويلة لفًتةغَتىا من ادلؤسسات اليت كانت و  ،ENIE لزًتونيةاإل للصناعات الوطنية ادلؤسسة
 .اخلاص للقطاع اتما غيااب شهد لذياو  الصناعات ذلذه ابلنسبة الوطٍت وقسال وربتزر

 اثنيا: توسع ادلؤسسات الناشطة يف القطاع
 واجهت منتصف التسعينات، اخلارجية التدارة وربرير الوطٍت االقتصاد انفتاحابلتاامن مع  

 ادلنافسة ةاهبورلها نشاط يف الستمرارل صعوابتال العديد من القطاع ىذا يف ناشطةال السابقة ادلؤسسات
 امنتداهت على الطلب اطلفاض إذلما أدى  القطاع، عرفو ىذاي الذي السريع التزنولوجي لتطورالناذبة عن ا

                                                           
 .275، صمرجع سبق ذكره ساعد، مرًن 1
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 أصبحت، حيث احمللية السوق إذل أجنبية عالمات عدة دخولوابلتارل  االستَتاد إذلاللدوء  شدع علىو 
 ة.الوطني السوق يف العرض من معتربة نسبة وسبثل ىامة مزانة ربتل الواردات
 ملحوظا، كطورا اجلاائر يف والزهرومنالية لزًتونيةاإل األجهاة صناعة عرفت التسعينات هنايةومع  

 مساعدةرافقة و دب الدولة يف ظل قيام خاصة األجهاة، ذلذه منتدُت إذل الزبار نيادلستورد ربولنتيدة 
 بعمليات القيام علىالدفع و  النشاط، ىذا على اخلاص القطاع كشديع إذلإضافة  ةالعمومي ؤسساتادل

 .عفاءات الضريبةواإل اجلمركية ااايادل من االستفادة خالل من والًتكيب التدميع
 اإلنتاج عمليات يف االستثمار فعوض الزامل، دوره اخلاص القطاع يلعب دل ورغم كل ىذه اجلهود 

 عملية يف الداخلة ادلزوانت استَتاد إذل فأكثر أكثر اذبو فقد الوطٍت، ادلستوى على الصناعية وادلناولة
 ادلتمثل البيع بعد ما خدمات مشزل بينها من مشاكل، عدة بظهور مسح لذياو  سلتلفة، بلدان من اإلنتاج

 إبرام إذل اخلاصة ادلؤسسات من العديد تهاذبابلتارل و ، 1والتصليح الصيانة وصعوبة الغيار قطع كوفر بعدم
 عالمات عدة ظهرت وبذلك اجملال، ىذا يف كنشط دوليا معروفة أجنبية مؤسسات مع شراكة عقود

 .الصناعة من النوع ىذا يف كنشط ومؤسسات
 مرور مع ملحوظا كطوراكعرف و  متاايدا ظلواذه الصناعة كشهد ذل ةاجلاائري السوقو  ومنذ ذلك احلُت 

 يوضح ادلوارل واجلدول بينها، فيما ادلتنافسةؤسسات ادل من العديد على السوق حاليا ػلتوي حيث الوقت،
 :سوقال هىذ يفالناشطة  ادلؤسسات أىم بعض

 ابجلزائر والكهرومنزلية االلكرتونية الصناعة ؤسساتبرز مأ (:1-4)رقم اجلدول
 الوالية سنة بداية النشاط ابجلزائر العالمة ادلؤسسة
ENIE ENIE 1982 بلعباس سيدي 

ENIEM ENIEM 1983 وزو كياي 
Cobra Electronics Cobra 2991 برج بوعريريج 
BYA Electronics BYA 2991 وىران 

Essalem Electronics Starlight 1997 كبسة 
Ababou Electronics Cristor 1998 برج بوعريريج 
Condor Electronics Condor 2002 برج بوعريريج 

                                                           
، 2019، 1، أطروحة دكتوراه، جامعة سطيفالتجارية العالمة رأمسال لبناء كأداة التسويقي االتصايل ادلزيج عناصر استخدامىشام مرابط،  1
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Arcodym Arcodym 1001 برج بوعريريج 
Bomare Company Stream System 2003 اجلاائر 

IRIS Algérie IRIS 1002 سطيف 

Groupe Mebarkia 
Géant 

Electronics 
 برج بوعريريج 2005

EURL RAYLAN RAYLAN 2005 عنابة 

EURL Tic Import Maxtor 2013 برج بوعريريج 

Brandt Algérie Brandt 2014 سطيف 
 .دلؤسساتاب اخلاصة األنًتنت مواقع على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:

 الصناعة قطاع يف الناشطة ادلؤسسات عدد يف كبَتا راكطو  ىناك أن يظهر جليا اجلدول خالل من 
 للمستثمرين، ابلنسبةوىذه السوق  الصناعة ىذه أعلية عزسي ما وىو اجلاائر، يف لزهرومناليةاو  االلزًتونية

 واخليارات ادلنتدات من العديد َتكوفبُت ادلنتدُت وادلساعلة يف  نافسةادلكما يساىم ىذا التطور يف زايدة 
 .وجو أحسن على رغباكوربقيق و  حاجاكو اشباع من ؽلزنو دبا اجلاائري للمستهلكائل البدو 

 ابجلزائر والكهرومنزلية االلكرتونية الصناعة لقطاع عمالبيئة األالفرع الثالث: التحليل 
الظروف والسياسات اليت كؤثر يف ثقة ادلستثمر واقتناعو بتوجيو استثماراكو  ىي كلك األعمالبيئة  

، إضافة مل ادلوضوعية مع العوامل النفسيةمسألة كتفاعل فيها العوا يوى ،اآلخردون  بلد أو قطاع معُت إذل
 .آلخربلد ومن  قطاع آلخر من تلفأن العناصر ادلزونة ذلذه البيئة زب إذل

ادلتمثلة  ناصرالع على ابجلاائر والزهرومنالية لزًتونيةاإل الصناعة لقطاع عمالاأل بيئة ربليل ملتيش 
 عمل على كؤثر واليت والثقافية، التزنولوجية، القانونية، االجتماعية، السياسية، االقتصادية، يف: البيئة

 .معها مؤ تالالو  تزيفال شلا ػلتم عليها فيها، التحزمذلا  ؽلزن الؽلزن القول أنو اليت و  ادلؤسسات
 :يلي كما اجلاائر يف والزهرومنالية االلزًتونية األجهاة لقطاعبيئة األعمال  ربليل عرض وؽلزن 

 االقتصادية البيئةأوال: 
 ادلارل التقشف سياسة يف دخوذلا إذل أدت مالية اقتصادية أزمة يف السنوات األخَتة اجلاائر كعرف 

 قيمة يف كدىور األزمة ىذه عن ونتج والصناعية، التحتية ابلبنيةمنها  ادلتعلقة خاصة ادلشاريع معظم وذبميد
 إذلوىو ما دفع ابلدولة  )الصرف سعر فرق(ستَتاداال فاكورة رفعكسبب يف  شلا (اجلاائري دينارعملة )الال
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 عن أيضا ونتج ،من التدابَت واإلجراءات التقشفية بغرض ربديد استَتاد بعض ادلواد وادلنتداتازباذ ادلايد 
 الزلي الدولة زبلي بعدم اجلاائر يف االقتصادي ادلناخ يتميا كما اجلاائر، يف البطالة نسبة اركفاع األزمة ىذه
 تمنحكما  ،الستثمارا تشديعل قوانُت عدة الدولة وضعت ادلقابل يفو  العمومية، للمؤسسات دعمها عن

، كل ىذه اإلجراءات قصد مشاريع عدة يف الدخول على اخلاص القطاع حلث ضريبة وربفياات امتيازات
زمة اهنيار أسعار وربقيق مداخيل إضافية، خاصة يف ظل أ والتخلي عن التبعية للمحروقات كنويع الصادرات

 النفط وكبعاهتا االقتصادية.
 السياسية البيئةاثنيا: 

 احملليُت ادلستثمرين يشدع ما وىو ،وأمنيا سياسيا استقرارا األخَتة الفًتة يف اجلاائر شهدك 
 الشراكة اكفاقات إطار يف متيازاتاال العديد من اجلاائرية الدولة كقدم كما ادلشاريع، إقامة على واألجانب

 قيام الدولة إذلإضافة  ،(وغَتىا من االكفاقيات، العادلية التدارة ومنظمة متوسطية،-األورو الشراكة( الدولية
 وكشديع ادلنتوج اجلاائري. اجلاائريُت للمنتدُت ابلنسبة األرابح على الضريبة بتخفيض

 القانونية البيئةاثلثا: 
 كزفل اليت النصوص القانونيةابلعديد من  القانونية القاعدة كدعيم على اجلاائرية الدولة رصرب 

 لألجهاة والصحة السالمة معايَت بتحديد ادلستهلك محاية اضافة والفزرية، الصناعية ادللزية محاية
 العمل قانون وسن ادلنالية، لألجهاة ابلنسبة الطاقة استهالك كرشيد قوانُتو  والزهرومنالية، االلزًتونية

 .العمالية لنقاابتعمل ال ادلنظمة والقوانُت
غَت مشدعة  اجلاائر يف القانونية البيئة أن إال ادلبذولة اجلهود ىذه كل  من ابلرغمو  لزن 

هم أن اجلاائر كقوم بسن القوانُت لزن ال كطبقها يف إدراكو  ،ليست مستقرةدلعرفتهم أهنا  ، وذلكللمستثمرين
 .رض الواقعأ

 التكنولوجية البيئة رابعا:
 السلزية االكصاالت شبزة لتطور نظرا التزنولوجيا يف واخلاص العام لالستثمار كاايدا كشهد  

على مساحة    لألنًتنت  الرابع اجليل خدمة مت يف السنوات األخَتة كعميم حيث اجلاائر، يف والالسلزية
 نًتنت،األ يستعملون الذين السزان نسبة يف ملحوظا اركفاعا اجلاائر عرفت كما ،كبَتة من الًتاب الوطٍت

 الربيد وزارةعقود شراكة مع  خالل من االلزًتونية ية على كفعيل اإلدارةاجلاائر  حرص الدولة إذلإضافة 
إضافة  ،اريع لرقمنة عدة قطاعاتشعديد ادل إطالق من ، ما نتج عنوواالكصال اإلعالم وكزنولوجيات
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 والزهرومنالية االلزًتونية ادلنتدات كتقادم حيث التزنولوجية البيئة كشهده الذي السريع التزنولوجي للتطور
 .قصَتة مدة يفبسرعة و 
 والثقافية االجتماعية البيئةخامسا: 
 من كبَتة  نسبة الشباب فئة كشزلحيث  السزاين، النمو يف اركفاعا كشهدمنذ االستقالل واجلاائر  
 مجيع يف عليها واالعتماد االلزًتونية األجهاة استعمال يف كطورا االجتماعية البيئة كعرف وابدلقابل السزان،

 .الزهرومنالية األجهاة سوق ينعش شلا متطلباهتا وكاايد العائالت عدد كاايد وىذا بسبب احلياة مناحي
 ادلرأة نسبة اركفعت حيث اجلاائري اجملتمع خصائص بعض كغَتماسبق نالحظ أيضا  إذلإضافة  

 إذلكغَت ظلط ادلعيشة وكطور أسلوب احلياة شلا أدى  وابلتارل اجلاائرية األسرة دخل رفع على ساعد شلا العاملة
 التزنولوجي التعليمي ادلستوى كطور أن كما ،والزهرومنالية ةاإللزًتوني ادلنتدات بعض على الطلب زايدة
 .الذكية واألجهاة التزنولوجيا على عتماداالو  االستهالك أظلاط كغَت إذلأدى  ادلستهلزُت لدى

 والزهرومنالية االلزًتونية األجهاة لقطاعبيئة األعمال  نأب قولال ناؽلزن خالل كل ما سبق، من 
 مقارنة ضعيفة الدخول عوائق أن ، حيثاالستثمار على ادلشدع وادلناخ االستقرار من نوعا عرفك

 .نتيدة كطور ظلط احلياة والتطور النمو يف كبَتة افرص القطاع كتالام إذلإضافة  أخرى، بقطاعات

 Brandtادلطلب الثاين: تقدمي مؤسسة 

 لزًتونيةاإل الصناعة رلال يف كنشط عريقة اليتال من ادلؤسسات Brandt مؤسسة كعترب 
روكُت  ؤسسةادل ىذه منتدات دخلت الذين ستهلزُتادل بُت عالية بسمعة كتمتع وىي والزهرومنالية،

 .الامن من عقود مر على منها يتداأ ال جاءا صارتحيث  ،حياهتم

 الفرع األول: نظرة شاملة حول ادلؤسسة
 يف والزهرومنالية االلزًتونية الصناعة قطاع يف األساسيُت فاعلُتال أىم من Brandt مؤسسة 

 من ؤسسةذه ادلهب اخلاصة ادلعلومات بعض عرض لذا سنحاول اجلاائر، بينها ومن العادل مناطق من العديد
 .منتداهتا أىم عرض إذل إضافة أىدافها وكوضيح هبا التعريف خالل
 Brandt ؤسسةمب التعريفأوال: 

األجهاة الزهرومنالية  قوم بتصميم وكصنيعك اترؼلية فرنسية موعةرل ىييف األصل  Brandt موعةرل 
 هاائنشا ومنذ ،م1924سنة   Edgar Brandtا من طرف رجل األعمال الفرنسيإنشاؤى مت، وااللزًتونية
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عظمى من األسر ال لغالبيةليف قلب احلياة اليومية  حيث صلدىا تمتع بسمعة قوية جدا بُت ادلستهلزُتك وىي
 .ماليااي ،آسيا، إسبانيا ،كونس ،ادلغرب ،اجلاائر، فرنسا: كل من  شركات يف 7اجملموعة ، كظم الفرنسية

 كما ىو موضح ابلشزل ادلوارل: 
 Brandt(: مواقع فروع رلموعة 1-4الشكل رقم )

 
 www.groupebrandt.comموقع اجملموعة  ادلصدر:

   ىي:  عالمات ذبارية كربى 4ادلؤسسة  نشط يف ظل ىذهىذا وك 
 Brandt 

 De Dietrich 

 Sauter  

 Vedette 
 قررحيث  ادلؤسسة ىذه إذل "ربراب اسعد" رجل األعمال اجلاائري أنظار كوجهت 2014 سنة يف 
 .Cevital و رلمعجملمع اتبعة أصبحت وهبذا فيها، االستثمار
 سنة بداية معلزن  ،Samsungعالمة منتدات  كذلك  نتجي Cevitalرلمع  كان البداية  يف 

 إليو اإلشارة ذبدر وما ،دبصنعو الواقع ابدلنطقة الصناعية دلدينة سطيفBrandt  ـل فقط نتجيأصبح  2016
 خرىاألؤسسة نتدة يف مصانع ادلادل للمنتدات سباما ومطابقة شلاثلة ىذا ادلصنع يف ادلنتدة ادلنتدات أن ىو
 يف األوذل وادلركبة العادلي ادلستوى على اخلامسة ادلركبة تلػلفرع ادلؤسسة ابجلاائر  أن حيث العادل، أضلاء عرب

 آخر مصنع إبنشاء قام الذي معاجمل قبل من كليا شلول ووى وإفريقيا، ادلتوسط األبيض البحر منطقة

http://www.groupebrandt.com/nos-marques/brandt/
http://www.groupebrandt.com/nos-marques/de-dietrich/
http://www.groupebrandt.com/nos-marques/sauter/
http://www.groupebrandt.com/nos-marques/vedette/
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 خاللو من يسعى والذي سطيف، مدينة يف ىزتار 110ـ ب كقدر مساحة على أورو مليون 700 ابستثمار
 منصب 7500 حوارل ويوفر سنواي، منتج ونيمل 8ـ ب كقدر إنتاجية بقدرة احلالية اإلنتاجية القدرات دعم إذل

 بصورة للتصدير كوجو واليت جدا العالية اجلودة ذات ادلنتدات إلنتاج ادلصنع ىذا ؼلصص وسوف عمل
  1ة.خاص
 Brandt ؤسسةمأهداف اثنيا: 

 إذل كسعى بذلك وىي 2"،واالحًتام الطموح" :علا رئيسيتُت قيمتُت على Brandt مؤسسة كركا 
  3:يلي كما، ؽلزن ذكرىا  األىداف من مجلة ربقيق
 منتدات؛ من يناسبو ما كقدًن أجل من اجلاائري ادلستهلك ورغبات حاجات معرفة 
 التصدير؛ إذل وكوجيهو زللية بزفاءة دولية عالمة ذو منتج إنتاج 
 اجلاائري؛ ادلستهلك متناول يف ذبعلها بطريقة ادلنتدات كسعَت 
 الوطٍت؛ الًتاب معظم يف ادلنتدات كوفَت بغية التوزيع شبزة كوسيع إذل السعي 
 ادلستمر؛ اإلبداع سياسة كبٍت خالل من التدارية العالمة شهرة على احملافظة 
 السوقية؛ احلصة وكوسيع اجلاائر يف األوذل ادلزانة احتالل إذل السعي 
 ادلناسب الوقت يف ذلا التصدي من التمزن أجل من ابستمرار ادلنافسة مراقبة. 

 ادلؤسسة منتجات: اثلثا
 4:يلي فيما ادلنتدات ىذه كتمثل حيث منتداهتا، يف التنويععلى  Brandt مؤسسة كعتمد 

 الثالجات ادلطبخ، ذبهياات األواين، غساالت الغساالت،: يف وكتمثل :الثقيلة الكهرومنزلية األجهزة .1
 .اذلوائية ادلزيفات واجملمدات،

 .الروبواتت وسلتلف ادلطبخ ذبهياات :يف وكتمثل :اخلفيفة الكهرومنزلية األجهزة .2
 .وأشزاذلا وأحدامها أنواعها دبختلف التلفاز أجهاة يف وكتمثل :البصري السمعي أجهزة .3

                                                           
 كلمسان، بلقايد، بزر أيب جامعة دكتوراه، أطروحة ،ادلستهلك طرف من الشراء قرار اختاذ على للمؤسسة التسويقي االتصال مزيج أتثري أمساء، طييب 1

 .269ص ،2017
 www.groupebrandt.comموقع اجملموعة:  2
 .199، صمرجع سبق ذكرهىشام مرابط،  3

 www.brandt.dzموقع ادلؤسسة:   4
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قررت ادلؤسسة مؤخرا أن كدخل غمار اذلواكف الذكية، حيث قامت إبنتاج مخس  اذلواتف الذكية: .4
 موديالت من اذلواكف الذكية دبصنعها بسطيف.

 Brandt عالمةنظرة حول الثاين:  الفرع

 :Brandtؽلثل الشزل التارل العالمة التدارية دلؤسسة  
 Brandt دلؤسسة  التجارية العالمة: (2-4) رقم الشكل

 
 www.groupebrandt.comموقع اجملموعة  ادلصدر:

 :التالية العناصر من Brandt دلؤسسة التدارية العالمة كتزون 
 االسم :أوال

 وما ،Edgar Brandtمؤسسها عائلة السم يعود وىو ، Brandtكلمة يف ؤسسةادل اسم يتمثل 
 الزتابة، ةلو سهو  القراءة، ةلو سه اللغات، جبميع النطق ةلو سهب يتميا أنو االسم ىذا على توالحظؽلزن م

 .للتذكر قابل أنو كما
 )اللوغو( الشارة :اثنيا

 ،Brandt كلمةأي أن اللوغو ىو عبارة عن   ابألحرف الالكينية، ؤسسةادل اسم عبارة عن الشارة 
 .التذكر وسهل الوسائط، سلتلف على الطباعة سهل هوف جيد،و  م بسيطتصميب

 الشعار :اثلثا
 "Pour tous les jours et même les autres" ذلا على عبارة:  شعارك ؤسسةادل كعتمد 

 من الدائم قرهبا على دليل وىو ،"اآلخرين وحىت األايم كل أجل من" العربية ابللغة يعٍت والذي
 كقدمو ما خالل من اليومية حياهتم وكسهيل ورغباهتم حاجاهتم فهم وزلاولتها معهم وكواصلها ادلستهلزُت

 .سبياىا اليت اجلودة إذل إضافة ومبتزرة متنوعة منتدات من
 
 



الدراسة ادليدانية                                                                          :رابعالفصل ال  
 

  111 
 

 األلوان :رابعا
 ابلنسبة األسود( واألسود األمحر اللونُت على التدارية عالمتها يف Brandt مؤسسة كعتمد 
 وىو واألداء والفخامة واإلاثرة القوة على يدل األمحر اللون أن حيث ،)للشارة ابلنسبة واألمحر للشعار،
 األانقة عن فيعرب األسود اللون أما ،Coca Cola مثل العادلية التدارية العالمات بعض طرف من مستعمل

 يسمحان اللوانن وىذان، Apple مثل العادلية التدارية العالمات بعض طرف من مستعمل وىو والغموض
 أن اإلشارة ذبدر كما التدارية، العالمة وضوح على التأثَت دون الوسائط سلتلف على الطباعة بعملية

 . االكصالية محالهتا معظم يف اللونُت ىذين على كعتمد ادلؤسسة

 Condorادلطلب الثالث: تقدمي مؤسسة 

 ةالصناعات اإللزًتوني الشركات الرائدة يف ىذا قطاع بُت أىم ر منو مؤسسة كوند كعترب 
يف بعض النقاط نحاول كقدًن عام ذلذه ادلؤسسة س، ومن خالل ىذا ادلدخل والزهرومنالية يف اجلاائر

  اخلاصة وادلهمة.

 ادلؤسسة حول شاملة نظرةاألول:  الفرع
سنحاول يف ىذه النقطة إعطاء نظرة شاملة حول مؤسسة كوندور من خالل التعريف هبا وعرض  

 أىم رلاالت نشاطها.
 التعريف مبؤسسة كوندورأوال: 

 ،صناعية مؤسساتست  ضمك اليتو محادي،  بن الصناعية اجملموعة إذل كوندور مؤسسة كنتمي  
 ادلؤسسة ىذه ربصلتوقد  والزهرومنالية، اإللزًتونية األجهاة وكسويق صناعة يف الرئيسي يتمثل نشاطها

ربت  SARLكشركة ذات مسؤولية زلدودة  2002 سنة من أفريل شهر يف التداري سدلها على
 SPAشركة ذات أسهم  إذل، وربولت 2003 فيفري يف الفعلي نشاطها وبدأت "Antar Trade" اسم

 .2012يف سنة 
 النشاطات دبدموعة وابلتحديد بوعريريج برج بوالية موجود كوندور ؤسسةدل الرئيسي قرادل 
 يقدر ،مغطاة مًت مربع 42665 منها مًت مربع 80104ـ ب كقدر إمجالية مساحة على ًتبعي الصناعية،

 مسؤولية ذات مؤسسة ىو للمؤسسة القانوين الشزل دج، مليار 26.6 حبوارل االجتماعي ادلؤسسة رأمسال
  .ادلصاحل سلتلف على موزعُت موظف 1500 حوارل كضمSARL  زلدودة
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 فيما ادلراحل ىذه وكتمثل اليوم، عليو ىي ما إذل وصلت حىت ادلراحل من دبدموعة ادلؤسسة مرت 
  :يلي
 يف بيعهاكعيد و  جاىاة االلزًتونية ادلنتدات بشراء كقومادلؤسسة  كانت حيث للبيع الشراء رحلةم 

 ؛اجلاائري السوق
 نوعا ما مزنتها اليت ادلرحلة وىي بيعها وإعادة بًتكيبها ذلك بعد لتقوم ةمفزز اتادلنتد شراء رحلةم 

 ؛ادلنتدات سلتلف وكركيب مزوانت على التعرف من
 عمق يف الت أعلها ماااي من ادلؤسسة كستفيد هبذاو  كركيبها، وإعادة كليا ةمفزز نتداتادل شراء مرحلة

 أقل؛ وبتزلفة ذاكيا، أو زلليا، إنتاجها ؽلزن اليت ادلزوانت معرفة ،اكركيبه وكعلم نتداتادل على عرفالت
 ربديد وبعد األجهاة، كركيب كقنيات يف كتحزم ادلؤسسة أصبحت ادلرحلة ىذه يف اإلنتاج مرحلة 

خاصة  ذبارية بعالمة كسدلو أن سوى ذلا يبق دل ذاكيا، إنتاجها أو زلليا، شراؤىا ؽلزن اليت ادلزوانت
 من الًتاخيص بشراء قامت حيث فعال بو قامت ما وىذا الًتاخيص، شراء طريق عن وذلكهبا، 

 .الصينية Hisens مؤسسة
 ادلؤسسة منتجات اثنيا:

كتمثل  ،وكقدم منتدات متنوعة سلتلفة رلاالت عدة يف Condor electronics مؤسسة كنشط  
 1:فيما يلي

 اذلواكف نذكر منها: ادلنتدات من صنافأ عدة اجملال ىذا يف لمؤسسةل :والوسائط الذكية ادللتيميداي .1
 يف ادلؤسسة أن وصلد وغَتىا من ادلنتدات القريبة. الذكية، الساعات اإللزًتونية، اللوحات الذكية،

 الًتكيب؛ مرحلة بعد كتعدى دل اجملال ىذا
 يف كتمثل ادلنتدات من أنواع ثالثة كنتج ادلؤسسة فإنذلذا اجملال  ابلنسبة: البصري السمعيأجهزة  .2

 اآلن فادلؤسسة نوعال ذلذا وابلنسبة .أبنواعها الفيديو وأجهاة اذلوائية ادلستقبالت التلفايون، أجهات
 لًتكيبها؛ أخرى وكستورد ادلزوانت بعض كنتج أهنا إذ والًتكيب، اإلنتاج بُت اجسب

 ادلنتدات من أنواع عدة على اجملال ىذا يف ادلؤسسة منتدات قائمة ربوي :الكهرومنزلية األجهزة .3
 إذل إضافة ادلدفآت اجملمدات، الثالجات، الغساالت، ادلطبخ، ولوازم أجهاة ادلزيفات،نذكر منها: 

                                                           
 www.condor.dzموقع ادلؤسسة:  1
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 ىذه مزوانت من األكرب القسم كنتج اجملال ىذا يف ادلؤسسة أن وصلد. اخلفيفة الزهرومنالية األجهاة
 الباقي؛ وكستورد ادلنتدات

 ىي ادلنتدات من أنواع ستة يقارب ما كنتج ادلؤسسة فإن اآلرل اإلعالم جملال ابلنسبة: اآليل اإلعالم .4
 إذل إضافة اإلكسسوار الزبَتة، احملطات ادلركاية، ادلوزعات احملمولة، الزمبيوكرات ادلزاكب، كمبيوكرات

 كستورد فيما األجهاة ىذه مزوانت من يسَت جاء كنتجا يف ىذا اجملال أهن . غَتوالتطبيقات الربامج
 األكرب؛ اجلاء

 لوحات يف ادلتمثل اجملال ذلذا األساسي ادلنتج على منخفضا ياال ال الطلب أن رغم :ادلتجددة الطاقة .5
 ادلشروع ىذا أن خاصة للمؤسسة ابلنسبة ادلستقبل مشروع ليزون عليو كراىن أهنا إال الشمسية الطاقة

 .اجلاائر يف األكرب يعد

   كوندور  عالمةنظرة حول  :الفرع الثاين
 :كوندور  مؤسسة قبل من ةادلعتمد عالمة التداريةال يعرض ادلوارل  الشزل 

 لوغو مؤسسة كوندور (:3-4الشكل رقم )

 
 www.condor.dzموقع ادلؤسسة  ادلصدر:

 :التالية العناصر من Condor دلؤسسة التدارية العالمة كتزون 
 : االسمأوال

لزن سرعان ما مت  ذبارية، كعالمة" لتدارةل عنًت" اسم البداية يف ادلؤسسة على القائمون اختار  
 يف يعيش والذي العادل يف الطيور أكرب الزوندور طائر إذل التسمية وكرجع، Condor كوندور ليصبح هَت يغك

 األمريزية ادلتحدة للوالايت الغربية اجلبال يف كقع اليت األنديا جبال سلسلة األصلي موطنو العالية، ادلناطق
 للمستهلزُت لتقول االسم ىذا ادلؤسسة واختارت وقوي جدا سريع أنو معروفكوندور  نسر ؛وادلزسيك

 العالمة ىذه أن إذل اإلشارة وذبدر ،عالية جودة ذات أي كبَتة وصالبة عالية سرعة ذات منتداهتا أن
   . Condor Electronicsاسم ربت واالبتزارات ادلؤلفات حلماية الوطٍت الديوان قانونيا لدى مسدلة
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   اللوغو اثنيا:
 :على ما يلي وغوللا كصميم يف اعتمدت Condor كوندور  أن ؽلزن مالحظةالشزل  خالل من 

 ادلستهلك؛ قبل من والتذكر االسًتجاع عملية وكسهيل لتبسيطو وذلك كلوغو االسم على االعتماد  
 أبجنحتو؛ األمريزي النسر وؽلثل االسم معٌت يعزس رسم وجود اللوغو من سرياأل اجلانب يف نالحظ 
 مع والتزيف ادلرونة على يدل وذلك ادلتزسرة الاوااي من بدال االضلناءات على ويعتمد جيد لتصميما 

 التغَتات؛ سلتلف
 قابل اللوغو من غلعلو  التدارية، العالمة لصاحل إغلابية نقطة يعد ما وىذا معقد غَت بسيط التصميم 

 .اإلعالنية احلمالت يف استعمالو ويسهل الوسائط سلتلف على للطباعة
 : الشعاراثلثا

 إذل ابلعربية كرمجتو ؽلزنوالذي  "Prenez votre envol" شعار على كوندور مؤسسة كعتمد 
 العالية ابلتزنولوجيا كتميا منتداهتا كون مستهلزيها إذل رسالة نقل بو ادلؤسسة كريد شعار وىو "انطلق"
 .نتداتادل جلودة نظرا نطالقاال من رلازاي ؽلزنهم شلا وادلتطورة

 : األلوانرابعا
 وىو الداكن األزرق اللون على التدارية عالمتها يف اإللزًتونية للصناعات كوندور  كعتمد مؤسسة 

 من العديد كستعملواللون الذي  وىو  ،احللم على والقدرة الثقة ،الضمان ،العادلية عادة عزسي لون
 اللون اعتباره ؽلزن وابلتارل Samsung و Sony على غرار اإللزًتونية للصناعات العادلية العالمات

 .العالمات من النوع ىذا دلثل ادلنطقي

 ENIEMادلطلب الرابع: تقدمي مؤسسة 

 قطاع يف ادلؤسسات وأقدم أعرق من ENIEM الزهرومنالية للصناعات الوطنية ادلؤسسةكعترب  
 الامن، من طويلة لفًتة اجلاائري اجملتمع يف جيدة بسمعةىذه ادلؤسسة  امتازت الزهرومنالية، الصناعات

 زالتوال ساعلت اليتقطاع ادلنتدات االلزًتونية والزهرومنالية  يف األوذل احمللية العالمات من وأهنا خاصة
 .ادلنتدات ىذه من ستهلزُتادل حاجات كلبية يف كساىم
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 نظرة شاملة حول ادلؤسسة :األول الفرع
 مزوانت ؤسسة من خالل التعريف هبا وعرضادل عنسنحاول يف ىذه النقطة إعطاء نظرة شاملة  

 .عالمتها التدارية
 ENIEMقدمي مؤسسة ت أوال:

 ذات اقتصادية عمومية جاائرية مؤسسة ىي ENIEM الزهرومنالية للصناعات الوطنية ادلؤسسة 
 سوق ىذه يف رائدة كعتربة، و الزهرومناليو  قطاع األجهاة االلزًتونية يف سنة 30 كفوق ، ذلا خربةأسهم

 إذل ابإلضافة الوطٍت، الًتاب كامل عرب ضمونةادل البيع بعد ما خدمات منتوجها، بنوعية اجلاائر يف صناعةال
 .عماذلا مهارة

 كانت حيث سلتلفة دبراحل نشأهتا منذ ENIEM الزهرومنالية للصناعات الوطنية ادلؤسسة مرت 
 إذل كظهر أن قبل ،1974منذ  SONELEC  اإللزًتونية الوطنية الشركة كنشط ربت وصاية يف البداية

 ثرإ على وىذا  ENIEMالزهرومنالية للصناعات وطنيةال مستقلة ربت اسم ادلؤسسة كمؤسسة الوجود
 .02/01/1983ادلؤرخ يف  83/19 رقم للمرسوم كبعا األم ادلؤسسة ىيزلة إعادة

 من ربولتحيث  ،اقتصادية إصالحات عدة العام القطاع مؤسسات كبقية ادلؤسسة عرفت وقد 
 أسهم ذات شركة إذل مث الدولة، قبل من شللوكة أسهم ذات اقتصادية عمومية مؤسسة إذل وطنية مؤسسة

 ذات شركة عمومية مؤسسة 2001 سنة يف أصبحت أن إذل ،1994 يف القابضة الشركات قبل من مسَتة
 1.ادلساعلة كسيَت شركات قبل من مسَتة أسهم

 ENIEMاثنيا: أهداف مؤسسة 
 ؽلزن ىدافمجلة من األ ربقيق إذل ENIEM الزهرومنالية للصناعات الوطنية ادلؤسسة كسعى 
 :يلي فيما كلخيصها

 الزمي التحسُت قصد وكزاليف يف التحزمو  اإلنتاج نوعية ربسُتو الزهرومنالية  ادلنتدات كطوير 
 ؛التزاليف يف التحزم طريق عن ادلالية ادلردودية ربقيقو ، دلنتوجاهتا والنوعي

 ؛اإلنتاج وسائل صيانة ربسُتلضمان نشاطها  يف كدخل اليت التزنولوجيا يف التحزم على العمل 
 ؛حاجاهتا ويليب اجلاائرية السوق يشبع دبا وكنويعها الزهرومنالية األجهاة صناعة يف للصدارة التطلع 

                                                           
 .323ساعد، مرجع سبق ذكره، ص مرًن 1
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 منتوجاهتا ربسُت طريق عن وذلك الدولية، السوق ضلو والتوسع الوطنية السوق يف مزانتها ربسُت 
 ؛السوق متطلبات حسب

 ائل،سوالو  الطاقة استهالك كرشيد النفاايت، إدارة ربسُت خالل من االجتماعية دلسؤوليةاب االلتاام 
 ؛التلوث أخطار من داحل

 العادلية ادلنتدات مصاف إذل احمللي ادلنتوج كرقية. 
 ENIEMاثلثا: منتجات مؤسسة 

 يف والتطوير البحث كسويق، انتاج، على نشاطها رلال يف أتسيسها منذ ENIEM مؤسسة عملك 
 ما اخلدمة ضمان إذلىذا اجملال، إضافة  يف اخلربة من طويال ابعا سبتلكوىي  ،الزهرومنالية األجهاة سلتلف

  ا:أعله من ادلنتدات من واسعة كشزيلة كنتج حيث منتداهتا، لزل البيع بعد
 الزبَتة. أو الصغَتة سواء أصنافها بزل الثالجات  
 الطبخ. آالت  
 اذلواء. مزيفات  
 الغسيل. آالت 
 ادلياه. مسخنات 

 نشاط ميدان كربيد، اسًتاكيدي نشاط ميدان: اسًتاكيدية نشاطات ميادين موزعة على عدة 
 .طبخ اسًتاكيدي نشاط وميدان غسيل، اسًتاكيدي نشاط ميدان كزييف، اسًتاكيدي

 ENIEMنظرة حول عالمة  :الثاين الفرع

 :ENIEM مؤسسة قبل من ةادلعتمد عالمة التداريةال يعرض ادلوارل الشزل 

 ENIEM(: لوغو مؤسسة 4-4الشكل رقم )

 
 www.eniem.com.dzموقع ادلؤسسة ادلصدر: 
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 :التالية العناصر من ENIEM دلؤسسة التدارية العالمة كتزون 
 االسم :أوال

، حبيث يتم والعربية الفرنسيةادلؤسسات العمومية اجلاائرية يف كسميتها على اللغتُت معظم كعتمد  
 اليت اخلدمات الزلماتىذه  كعزسحبيث  أخذ احلرف األول من كل كلمة لتشزل امسا سلتصرا للمؤسسة

 .ادلؤسسة ىذه كقدمها
شأهنا شأن ابقي ادلؤسسات العمومية حيث  ENIEM الزهرومنالية للصناعات الوطنية ادلؤسسة 

 على، ادلؤسسة ىذه كقدمها اليت اخلدمات الزلمات رلموع عزسوي زلدد، معٌت لومن امسها  حرف كلأن  
 :التارل النحو

 Entreprise Nationale des Industries de l'Electroménag دبا معناه:  ENIEM ابلفرنسية

 .الكهرومنزلية للصناعات الوطنية ادلؤسسة " دبا معناه:م.ك.ص.و.م" عربيةلغة الابلو 
 اثنيا: اللوغو

أي أن  ابألحرف الالكينية، الزهرومنالية للصناعات الوطنية ادلؤسسة اسم سلتصر عبارة عن لوغوال 
 الوسائط، سلتلف على الطباعة سهل هوف جيد،و  م بسيطتصميب ،ENIEMاللوغو ىو عبارة عن كلمة 

 .التذكر وسهل
 شعاراثلثا: ال

 ."le confort au quotidien" :الفرنسيةأما ابللغة ، "األايم حتلى...أنيام مع" العربية:للغة اب 
 ايكعا  بغرض ؤسسةادل بو كنادى الذي الشعار ذاوى ألجهاهتا، الرفيعة والنوعية اجلودة إذلشَت ي ىوو   

 . مذل السهلة واحلياة والرفاىية حةاالر  كوفَت على حرصها زار عرب اب زابئنها لدى صورهتا
 رابعا: األلوان

اللون األزرق واللون األمحر مع خلفية بيضاء، وىذه األلوان ىي نفسها  ادلؤسسة رما يضم 
 على دلي اللون االزرق :التالية نشأهتا وحىت اليوم، وذلذه األلوان ادلعاينادلستعملة يف لوغو ادلؤسسة منذ 

 فهو اللون األمحرأما ، ثالجاتوال زيفاتكادل ادلؤسسة طرف من دةادلنت التربيد أجهاة ؽلثل ووى التدميد
 .التدفئة وأجهاة الطبخ آلالت رمايو  ساخن شيء أي ثلؽل
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 ادليدانية الدراسة تصميم: الثاين ادلبحث
 ابختباره، نقوم سوف الذي الدراسة ظلوذج بناء كيفية وكوضيح شرح ادلبحث ىذا خالل سيتم 

 دراسة إذل إضافة كطبيقيا، اقياسه كيفيةوبيان   اشرحه خالل من الدراسة دلتغَتاتسيتم التطرق خاللو  كما
 .مناسبة إحصائية ابختبارات البعض ببعضها مع ادلتغَتات ىذه عالقة

 الدراسة ومنوذج متغريات :األول ادلطلب
 الذىنية لصورةاو أخالقيات ادلمارسة التسويقية  يف ادلتمثلة الدراسة دلتغَتات ادلطلب ىذا يف ستنطرق 

 اختبار اذلدف منها عرب ققػلو  الدراسة ىذه مع يتماشى ادلتغَتات ذهذل اوفق ظلوذج لبناء وذلك ،مؤسسةلل
 الذىنية لصورةعلى ا إسالميأبخالقيات ادلمارسة التسويقية من منظور وضعي و لتاام لال ادلباشرة التأثَتات

 .مؤسسةلل
 الدراسة متغريات: األول الفرع

 ضروراي أمرا تربيع ذلا ةادلفاىيمي طراأل ربديدحيث أن  الدراسة متغَتات كوضيح الفرع ىذا يف سيتم 
 اتابدلتغَت  ادلتعلقة األجااء كافة تضمنك يتال ةجرائياإل اتالتعريف خالل منوىذا  ،ىاوأبعادها معادل لتوضيح
 رئيسية، أبعاد على ػلتوي متغَت كلأن   حيث ادلتغَتات ىذه وفق ستبياناال بناء مت ولقد الدراسة، موضوع

 إذل االستبيان كقسيم مت حيث السابقة، الدراسات على االطالع خالل من عليها االعتماد مت األبعاد وىذه
 األبعاد، ىذه لقياس وأسئلة عبارات إذل كرمجتها مت اليت الرئيسية أببعاده متغَت يتناول زلور كل زلاور

 :ذلما ادلزونة واألبعاد الدراسة متغَتي يبُت ادلوارل واجلدول
 الدراسة متغريات أبعاد :(2-4)رقم اجلدول

 األبعاد اسم ادلتغري ادلتغري

 ادلتغري ادلستقل
أخالقيات ادلمارسة التسويقية من منظور 

 إسالميوضعي و 

 أخالقيات ادلنتج
 أخالقيات التسعَت
 أخالقيات التوزيع
 أخالقيات الًتويج

 الصورة الذهنية للمؤسسة ادلتغري التابع
 البعد ادلعريف

 البعد العاطفي
 البعد السلوكي

 .الباحث إعداد من :ادلصدر
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 إسالميأخالقيات ادلمارسة التسويقية من منظور وضعي و  :ادلستقل ادلتغريأوال: 
يف رلال أخالقيات التسويق يف ادلنظورين الوضعي  السابقة الدراسات على طالعاال خالل من 

 ،أخالقيات ادلنتج :يف كتمثلألخالقيات ادلمارسة التسويقية،  رئيسية أبعاد أربع ربديد مت سالميواإل
 األبعاد ىذه قياس كيفية يوضح ادلوارل واجلدول أخالقيات التسعَت، أخالقيات التوزيع، أخالقيات الًتويج،

 :عليها االعتماد مت اليت والدراسات
 ادلستقل ادلتغري ألبعاد جرائيةواإل ادلفاهيمية التعاريف: (3-4) رقم اجلدول

 جرائيالتعريف اإل التعريف ادلفاهيمي ادلتغري

  ادلستقل: ادلتغري
أخالقيات 
ادلمارسة 

التسويقية من 
منظور وضعي 

 إسالميو 

 السلوك ربدد اليت دلبادئا ىيأخالقيات التسويق 
  .السّيء السلوك من اجليد التسويقي

(Kazokiene, Virvilaite, 2005, P.78) 
ادلعايَت  تطبيقكعٌت بل اعممن أخالقيات األ جاء وىي

ومؤسسات وسلوكيات  ة على قراراتاألخالقي
 .التسويق

(Murphy, 2002, P.02) 

سيتم قياس متغَت أخالقيات ادلمارسة 
التسويقية من خالل ادلبادئ األخالقية 

، إسالميللتسويق من منظور وضعي و 
الصدق واألمانة، ادلسؤولية، وادلتمثلة يف: 

ىذه  إبسقاطوذلك  العدالة، ادلواطنة،
ادلبادئ على عناصر ادلايج التسويقي: 

أخالقيات ادلنتج، أخالقيات التسعري، 
 أخالقيات التوزيع، أخالقيات الرتويج.

   وقد مت االستعانة ابلدراسات السابقة التالية:
(Kotler, Kartajaya, 2010 ; 

Kazokiene, Virvilaite, 2005) 

؛ بن يعقوب، شريف،  2005)بلحيمر، 
؛ بن عيسى  2014؛ بن صاحل،  2013

2012) 

 أخالقيات .1
 ادلنتج

ابلقيم األخالقية يف مجيع  االلتاام ىي ادلنتج أخالقية
 هبا ادلركبطة العمليات كل ويف ،نتاجاإل عملية مراحل
 والبيع. التخاين غاية إذل تطويرالو  البحث من بدءا

 (2005)بلحيمر، 
 مجيع جوانبو من خصائص يف دلنتجا أخالقية كظهر

ادلمياة وغَت  ، وعالمتو التداريةفنية كعزس واقع ادلنتج
الواضح والذي يعزس حقيقة  ، وكغليفو وكبينوادلقلدة

   ، وغَتىا.، والضمان واخلدمات ادلرافقة لوادلنتج

سيتم قياس سلتلف أبعاد أخالقيات ادلمارسة 
 العبارات من رلموعة اعتمادا على التسويقية

 ، وذلكعلى ادلستهلزُت طرحها مت اليت
، اخلماسي ليزرت مقياس ابستعمال

 وابالستعانة ابدلراجع سابقة الذكر.

أخالقيات  .2
 التسعري

أخالقية التسعَت ىي اسقاط للمبادئ األخالقية 
 افةمصلحة ك ربقيق منها دفللتسويق، واذل

 .العادل ربديد السعر إذل ، والوصولاألطراف
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 (2005)بلحيمر، 
 ال عديدة خالقية للتسعَتاأل نتهاكاتاال أن حيث
: وىي رئيسية قضااي نذكر ثالثوكمثال ذلا  ذلا حصر
 .اخلادع والتسعَت ؛االسعار ربديد األسعار؛ يف التمييا

أخالقيات  .3
 التوزيع

احًتام االخالقيات  كزون من خالل أخالقية التوزيع
، السابقة الذكر خالل العرض والتوزيع والنقل والقيم

على ربقيق مصاحل مجيع األطراف، دون  احرص
 كغليب أي طرف من األطراف.

 (2005)بلحيمر، 
 التالعب ابلتوزيع، يتعلق فيما األخالقية القضااي ومن

واالحتزار،  االستغالل ألغراض ادلنتج كوفَت يف
والتمييا يف كوزيع ادلنتدات بُت ادلناطق، وسوء اختيار 

استخدام ادلؤثرات  إذلوسائل نقل ادلنتدات، إضافة 
 واألساليب ادلضللة أثناء عرض ادلنتدات. 

أخالقيات  .4
 الرتويج

ىي االلتاام ابلقيم األخالقية الالزمة  ًتويجال أخالقية
الضوابط كشمل  وىذه القيم و الًتويج ،  يف عمليات

 .كافة عناصر ادلايج الًتوغلي
 (2005)بلحيمر، 

 ادلنتج، حول الصادقة ادلعلومات كوفَت غلب حيث
 يف النفسية اإلغراءات استخدام عدم غلب كما

 باليأس استخدام عن واالبتعاد ،الًتوغلية مالتاحل
 اليت الًتوغلية للربامج ابلنسبة أما والتضليل، الضغط

 للتأكد هاوكفحص تهاسادر  يدبف األطفال كستهدف
 .مالءمتها من

 .السابقة الدراسات على ابالعتماد الباحث إعداد من ادلصدر:

 الصورة الذهنية للمؤسسة :التابع ادلتغري اثنيا:
 ثالث ربديد مت مفهوم الصورة الذىنية للمؤسسة إذل كطرقت اليت السابقة الدراسات من انطالقا 

 واجلدول ،البعد ادلعريف، البعد العاطفي )الوجداين(، والبعد السلوكي يف وادلتمثلة لصورة الذىنيةل رئيسة أبعاد
 :عليها االعتماد مت اليت والدراسات األبعاد ىذه قياس كيفية بُتي ادلوارل
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 التابع ادلتغري ألبعاد جرائيةواإل ادلفاهيمية التعاريف :(4-4) رقم اجلدول
 جرائيالتعريف اإل التعريف ادلفاهيمي ادلتغري

 :التابع ادلتغري
الصورة الذهنية 

 للمؤسسة

 عقلية استحضارات رلموعةالصورة الذىنية ىي 
 من األشخاص رلموعة أو شخص يربطها وعاطفية

 منتج ما أو عالمة دبؤسسة،
 بعالمة ادلتصلة االركباطات رلموع اعتبارىا ؽلزن كما

 منظمة االركباطات ىذه كزون ما وعادة ما ذبارية
 ىذه كتزون ، (Aaker, 1996, P.98) وىادفة

 والعاطفية الذىنية التصورات رلموع من االركباطات
 العالمة مع ادلستهلك يربطها مدركة أو كانت حقيقية

 وادلزتسبة الفطرية األفزار وكشمل التدارية،
 غَت أو راديةإ بطرق كزون واليت الذاكية واالحاسيس

 .(Ratier, 2002, P.12)  راديةإ

 للمؤسسة الذىنية الصورة متغَت قياس سيتم
 ادلعريف، البعد وادلتمثلة يف: الثالث أببعادىا
 مت وقد ،السلوكي والبعد العاطفي البعد

 :التالية السابقة ابلدراسات االستعانة
(Keller, 1993 ; Vishal. J, 2014 ; 

Kapferer, 1995 ; Aaker, 1996) 

البعد  .1
 ادلعريف

ادلستهلك  خالذلايقصد بو ادلعلومات اليت يدرك من 
موضوعا معينا عن ادلؤسسة، وكعترب ىذه ادلعلومات 

الذي كبٌت عليو الصورة الذىنية اليت  األساسىي 
 ادلعلومات يف ادلعرفة وكتمثل يزوهنا ادلستهلك،

 العالمة أو دلؤسسةاب أو ابدلنتج ركبطةادل والبياانت
 مباشر بشزل ادلعلومات ىذه اكتساب ويتم التدارية،

 سيتم قياس سلتلف أبعاد الصورة الذىنية (16، ص2018الفرا، ) .مباشر غَت بشزل أو
 مت اليت العبارات من رلموعة اعتمادا على

 ابستعمال ، وذلكعلى ادلستهلزُت طرحها
، وابالستعانة اخلماسي ليزرت مقياس

 ابدلراجع سابقة الذكر.

البعد  .2
العاطفي 
 )الوجداين(

ة أو المالع حول انفعاالكومشاعر الفرد و  يف مثلتي
الرفض ويتدرج يف الشدة  إذلادلؤسسة وؽلتد من القبول 

 .والسلبية اإلغلابيةبُت 
 (16، ص2018الفرا، )

البعد  .3
 السلوكي

 ادلباشرة األفعال والسلوكيات ردود البعد ىذا ضمنيت
 أو ،معينة عالمة أو مؤسسة إذل التحيا :مثل الظاىرة

 العالمة أو ادلؤسسة ذباه عدوانية أبعمال القيام
 الباطنة السلوكيات بعض إذل إضافة الصورة، موضوع

 .إخل...ءاواالزدر  والفوقية السليب، كالتقييم
 .(13ص ،2016 ادلشهداين، احلديثي،)

 .السابقة الدراسات على ابالعتماد الباحث إعداد من ادلصدر:
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 الفرع الثاين: منوذج الدراسة
 فيما والعالقات البحث دلوضوع ادلزونة ادلتغَتات عن واضحة صورة إعطاء الدراسة بنموذج يقصد 

 دلخرجات ووفقا ،التابع وادلتغَت ادلستقل ادلتغَت بُت والعالقة الفرضيات اختبار النموذج يتضمن حيث بينها،
 :بينها فيما والعالقات الدراسة متغَتات الختبار وادلقًتح التارل النموذج عرض ؽلزن السابقة الدراسات

 نـــموذج الدراسة: (5-4) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الباحث إعدادمن  ادلصدر:

  

 

يةالتسويق ادلمارسة أخالقيات  
واسالمي من منظور وضعي  

 الصورة الذهنية للمؤسسة

 أخالقيات ادلنتج
 

 أخالقيات التسعَت

 أخالقيات التوزيع

 أخالقيات الًتويج

 البعد ادلعريف

 البعد الوجداين

 الوجداين

 البعد السلوكي

 الدخل مستوى التعليم السن اجلنس

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 



الدراسة ادليدانية                                                                          :رابعالفصل ال  
 

  111 
 

 خطوات، حيث غلب أوال دةعستتم ابلتدرج وفق  الدراسة ىذه فإن السابق، النموذج حسب 
 أبخالقيات ادلمارسة التسويقية من خالل اتادلؤسسبعض لتاام ال ادلستهلزُت إدراك مدى عن االستقصاء

 على اعتمادا ذلا ادلناسبة ادلقاييس بصياغة القيام بعد وذلك ،التسويقي ادلايج عناصر من عنصر كل
 من اإدراك األكثر العنصر معرفة وزلاولة الدراسة، ىذه أىداف مع يتوافق دبا وكعديلها السابقة الدراسات

للصورة الذىنية  ادلستهلزُت إدراك مدى عن االستقصاء طوة كذلكاخل ىذه كتضمن، كما طرفهم
، واختيار وربديد ادلؤسسات ادلناسبة ادلقاييس بصياغة القيام بعد وذلك ،لبعض ادلؤسساتللمؤسسات 

 .ادلراد إجراء الدراسة عليها
أخالقيات ادلمارسة  أبعاد حولمنها  البياانت ذبميعاختيار العينة و  تمسي بعدىا كخطوة اثنية 
 اختبار أجل من شرحها سبق اليتالصور الذىنية ذلا، و  وأبعاد الدراسة زللؤسسات دلذه اذل التسويقية
 .الدراسة فرضيات

 أتثَت مدى عن الزشف خالل من ادلطروحة الفرضيات صحة مدى اختبارويف األخَت سيتم    
الصور الذىنية  على إسالميأخالقيات ادلمارسة التسويقية من منظور وضعي و زل بعد من أبعاد االلتاام ب

 مستوايت بُت فروق وجود مدى عن الزشف، وكذا اأبعادى من بعد كل وعلى الدراسة زلل للمؤسسات
 .الدؽلغرافية خلصائصهم كعاى الدراسة زلل لصور الذىنية للمؤسساتل ادلستهلزُت إدراك
 الدراسة فرضيات لث:الثا الفرع

 :يلي فيما الدراسة فرضيات كتمثل كوضيحها، مت اليت والعالقات ادلقًتح الدراسة ظلوذج من انطالقا 
لاللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي  إحصائية داللة ذو أثر ىناك :األوىل الرئيسية الفرضية أوال:

 الصورة الذىنية للمؤسسة. على إسالميو 
 :كالتارل فرعية فرضيات ثالث الفرضية ىذه وكتضمن 

البعد ادلعريف  على إسالميمنظور وضعي و لاللتاام أبخالقيات ادلنتج من  إحصائية داللة ذو أثر ىناك .1
 .للصورة الذىنية للمؤسسة

البعد على  إسالميلاللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و  إحصائية داللة ذو أثر ىناك .2
  العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة.

البعد على  إسالميلاللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و  إحصائية داللة ذو أثر ىناك .3
 .السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة
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من منظور وضعي  خالقيات التسعَتلاللتاام أب إحصائية داللة ذو أثر ىناك :الثانية الرئيسية الفرضية اثنيا:
 الصورة الذىنية للمؤسسة. على إسالميو 

 :كالتارل فرعية فرضيات ثالث الفرضية ىذه وكتضمن 
البعد  على إسالميأبخالقيات التسعَت من منظور وضعي و لاللتاام  إحصائية داللة ذو أثر ىناك .1

 .ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة
البعد  على إسالميلاللتاام أبخالقيات التسعَت من منظور وضعي و  إحصائية داللة ذو أثر ىناك .2

 .العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة
البعد  على إسالميمنظور وضعي و لاللتاام أبخالقيات التسعَت من  إحصائية داللة ذو أثر ىناك .3

 .السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة
من منظور وضعي  خالقيات التوزيعلاللتاام أب إحصائية داللة ذو أثر ىناك :الثالثة الرئيسية الفرضية اثلثا:

 .الصورة الذىنية للمؤسسة على إسالميو 
 :كالتارل فرعية فرضيات ثالث الفرضية ىذه وكتضمن 

البعد ادلعريف  على إسالميلاللتاام أبخالقيات التوزيع من منظور وضعي و  إحصائية داللة ذو أثر ىناك .1
 .للصورة الذىنية للمؤسسة

البعد  على إسالميلاللتاام أبخالقيات التوزيع من منظور وضعي و  إحصائية داللة ذو أثر ىناك .2
 .العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة

البعد  على إسالميأبخالقيات التوزيع من منظور وضعي و  لاللتاام إحصائية داللة ذو أثر ىناك .3
 .السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة

من منظور  خالقيات الًتويجلاللتاام أب إحصائية داللة ذو أثر ىناك: الرابعة الرئيسية الفرضية رابعا:
 الصورة الذىنية للمؤسسة. على إسالميوضعي و 
 :كالتارل فرعية فرضيات ثالث الفرضية ىذه وكتضمن 

البعد  على إسالميلاللتاام أبخالقيات الًتويج من منظور وضعي و  إحصائية داللة ذو أثر ىناك .1
 .ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة

البعد  على إسالميلاللتاام أبخالقيات الًتويج من منظور وضعي و  إحصائية داللة ذو أثر ىناك .2
 .العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة
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البعد  على إسالميلاللتاام أبخالقيات الًتويج من منظور وضعي و  إحصائية داللة ذو أثر ىناك .3
 .السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة

للصورة  ادلستهلزُت إدراك مستوايت بُت إحصائية داللة ذات فروق ىناك: اخلامسة الفرضية خامسا:
 . الدؽلغرافية خصائصهم إذل كعاى الذىنية للمؤسسة

 :كالتارل فرعية فرضيات أربع الفرضية ىذه وكتضمن 
 إذل كعاى للصورة الذىنية للمؤسسة ادلستهلزُت إدراك مستوايت بُت إحصائية داللة ذات فروق ىناك .1

 .اجلنس
 إذل كعاى للصورة الذىنية للمؤسسة ادلستهلزُت إدراك مستوايت بُت إحصائية داللة ذات فروق ىناك .2

 .السن
 إذل كعاى للصورة الذىنية للمؤسسة ادلستهلزُت إدراك مستوايت بُت إحصائية داللة ذات فروق ىناك .3

 .التعليمي ادلستوى
 إذل كعاى للصورة الذىنية للمؤسسة ادلستهلزُت إدراك مستوايت بُت إحصائية داللة ذات فروق ىناك .4

 .الدخل

 : منهجية الدراسةالفرع الرابع
 يتوافق دبا الدراسة منهج كزييف مت ،فرضياهتا صحة واختبار تنادراس كساؤالتعلى  جابةاإل بغية 

 كما يلي:  مراحل، ثالث على الدراسة ىذه صلازإ مت وعليو ،، وىيزلها ادلقًتح يف ظلوذج الدراسةطبيعتها مع
حول سلتلف جوانب دراستنا وخاصة ما كعلق منها أبخالقيات  االستقصاء كضمنت :األوىل ادلرحلةأوال: 

مجع ادلعلومات حول  إذلإضافة  ، وابلصورة الذىنية،إسالميادلمارسة التسويقية من منظور وضعي و 
 ىذه ادلؤسسات زلاولة معرفة مدى التاامو  الناشطة يف قطاع األجهاة االلزًتونية والزهرومنالية، ادلؤسسات

 حاولنا مث ،سة التسويقية من خالل ربليل ودراسة خصائص ادلايج التسويقي لزل مؤسسةأبخالقيات ادلمار 
 ذلا قصد كقييم صورىا الذىنية. والئهم ومستوى ىذه ادلؤسساتحول  ادلستهلزُت أراء معرفة

 :التالية ادلعطيات على اعتمادا الدراسة قيد ؤسساتادل اختيار مت فقد عليوو  
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 قطاع يف عرقاأل اجلاائرية ؤسسةادل أهناؤسسة على اعتبار ادل ىذه اختيار مت :ENIEM ةمؤسس .1
 شهرة ذات كعتربكما أهنا  ادلؤسسات األخرى، عزس عمومية مؤسسة وىي لزهرومناليةا الصناعات

 الوطٍت؛ ادلنتج عن وكعرب اجلاائري ادلستهلك عند جدا كبَتة وأُلفة
 ،الزهرومنرلية للصناعات اجلاائرية مؤسساتلل ابلنسبة مرجعيةؤسسة ادل ىذه كعد :Condorمؤسسة  .2

شلا  األخَتة السنوات يف ينكبَت  وكطورا صلاحا عرفت كوهنا إذلصتها السوقية ادلعتربة، إضافة حل نظرا
 قطاع؛ىذا  يف حاليا األوذل اجلاائرية ؤسسةادل ادلختصُت من الزثَت جعلها يف نظر

 يتم (فرنسية( أجنبية ذبارية عالمة لزوهنا نظراؤسسة ادل ىذه على االختيار وقع: Brandtمؤسسة  .3
 صلاحا كشهد اهنا إذلإضافة  اجلاائري، السوق يف حاليا الثانية ادلركبة ربتل وىي اجلاائر، يف كصنيعها

 .الشمولية من نوعا الدراسة يعطي ما وىو مستمرين وظلوا
 نتائج على احلصول بغرض التنويع منو اذلدف كان ادلؤسسات ىذه اختيار أن القول فيمزن 

 ذات مؤسسة وطنية بدراسة ذلك ،والزهرومنالية اإللزًتونية للصناعات اجلاائرية ؤسساتادل سلتلف كشمل
 .Brandtمؤسسة ذات أصول أجنبية و  Condor ومرجعية رائدة مؤسسةو ENIEM  كبَتة شهرة

 أبعاد حول الدراسة عينة من واسع نطاق على البياانت ذبميع مت ادلرحلة ىذه خالل :الثانية ادلرحلةاثنيا: 
 من شرحها سبق اليتالصور الذىنية ذلا، و  وأبعاد الدراسة زللمؤسسات لل أخالقيات ادلمارسة التسويقية

 .الدراسة فرضيات اختبار أجل
 ذلك إثر على ليتم ،مجعها مت اليت البياانت وكصنيف ًتكيبىذه ادلرحلة ل ُخصصت: الثالثة ادلرحلةاثلثا: 

 يف مبُت ىو ما حسب بينها ادلمزنة والعالقات االختالفات من كل ودراسة ادلتغَتات ىذه وربليل كوصيف
 .ادلرجوة واألىداف النتائج إذل الوصول قصد الدراسة فرضيات

 للدراسة العملي التصميمادلطلب الثاين: 
لدراستنا،  العملي اجلانب كنفيذ خالذلا من سيتم اليت لزيفيةا عرضا إذل طلبادل ىذا سنتطرق يف 

 بياانهتا ومجع الدراسة متغَتات قياس كيفية الدراسة، وعينة رلتمع من كل إذل التطرق خالل من وىذا
 .البياانت ربليل يف ادلعتمدة اإلحصائية األساليب إذل إضافة
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 الدراسة وعينة رلتمع :األول الفرع
 .حدمها ربديد ةقيوطر  العينة اختيار وكيفية دراستنا رلتمع ربديد إذلفرع ال ذاى يف رقسنتط 

 الدراسة رلتمع :أوال
 مجيع إذل يشَت لذياو  الدراسة رلتمع ربديد من بد ال ،وفرضياهتا الدراسة مشزلة ربديد بعد 

تنا، واليت هتتم هبا الدراسة وكسعى لتعميم دراس وموضوع مشزلة كشزل اليت فرداتوادل الظواىر األفراد،
ات للمنتد واحملتملُت السابقُت احلالُت، ادلستهلزُت كل يف احلالة ىذه يف مثلتي ىوو  ،النتائج عليها

 اختيار مت وقد الدراسة، زلل ادلؤسسات وخصوصا اجلاائري، الوطن ربوع كل عرب االلزًتونية والزهرومنالية 
 اجليد التفزَت كتطلب من ادلستهلك اليت التسوق سلع من كعترب منتداكو كونمنها  لعدة عوامل  قطاعىذا ال

 بُت شديد وكنافس كبَتة حركة يشهدأنو  إذلإضافة ، هقرار  ازباذ قبل وادلفاضلة بُت سلتلف البدائل ادلتاحة
 واآلراء للمعلومات ومشاركتهم ؤسساتادل جلل القطاع ىذا مستهلزي معرفة فضال عنسلتلف ادلؤسسات، 

 .دراستنا ؼلدم ما وىو وبزل سهولة أبرغليو عنها
 :يلي ما ربديد ؽلزننا سبق ما خالل ومن 

 وبشزل اجلاائري، قطرال والايت كل يف ىذه دراستنا يف ادلعاينة وحدات كتمثل ادلعاينة: وحدات .1
 على عتماداال مت كما إليها، الباحث وصول لسهولة نظرا ،امدهن دبختلف سطيف والية خاص

 .الوطن والايت كل إذل للوصول لزًتويناإل االستبيان
 سنة18لديهم  والذين واالانث الذكور كل من  يف دراستنا يف ادلعاينة عنصر ويتمثل ادلعاينة: عنصر .2

 ادلستهدف. تمعاجمل يف وأكثر
 على ابالعتماد وذلك كقريبا اجلاائر والايت كل يف الدراسة ذلذه اجلغرايف ادلدى يتمثل اجلغرايف: ادلدى .3

 عرب لزًتونيةاإل صيغتو توومشارك هبنشر  وذلك البياانت، مجع أجل من لالستبيان لزًتويناإل التوزيع
على  العلمة ومدينة سطيف مدينة يف ول اليدوي التوزيع إذل إضافة ،جتماعياال التواصل مواقع سلتلف

 والزهرومنالية. االلزًتونية ادلنتدات دلستهلزي كبَتة حركة شهدي ذباراي قطبا اعتبارىا
 .2022 سنة من أوتو  ماي شهري بُت ادلمتدة الفًتة يف تنالدراس الامٍت ادلدى يتمثل الزمين: ادلدى .4
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 الدراسة عينة: اثنيا
 اختيارىا يتم الدراسة رلتمع من جائية رلموعة عن عبارة أهنا على الدراسة عينة عن التعبَت ؽلزن 

 الدراسة رلتمع كامل على وكعميمها النتائج كلك استخدام مث ومن عليها، الدراسة وإجراء معينة بطرق
 :كالتارل الدراسة ىذه عينة اختيار مت وقد 1ي،األصل

 :العينة نوع .1
 طبيعة أعلها العوامل عدة على يتوقف للمعاينة أسلوب أمثل اختيار أن  ُتالباحث العديد من يرى 

 العينات نوع إذل إضافة الدراسة متغَتات عدد ،للدراسة ادلتاح الوقتو ادلطلوب  الثقة رلال وأعليتها، الدراسة
 أو كوفر فإن الدراسة رلتمع انحية نم أما ذاكو يف البحث انحية من ىذا السابقة، الدراسات يف ادلستخدمة

عدم و  الدراسة رلتمع حدم لضخامة نظراو  ،العينة وحدم أسلوب على يؤثر للمعاينة نظري إطار كوفر عدم
 يعد العشوائية ادلعاينة أسلوب على االعتماد فإن سابقا إليو التطرق مت كما اجلاائر يفللمعاينة  إطار كوفر
 غَت العينة على ابالعتماد العشوائية غَت ادلعاينة أسلوب على االعتماد مت ولذلك للتطبيق، قابل غَت اأمر 

مت الختيار عناصر العينة حيث  **ماجها مع العينة احلصصيةو  )الئمةادل( *ةادليسر  لعينةا وابلضبط االحتمالية
أن كتضمن العينة مجيع الشرائح العمرية وكذا مستوايت الدخل واجلنس وحىت ادلستوايت  على احلرص

  .اهتويساىم يف اإلجابة على أسئلتها واختبار فرضيا تناؼلدم دراسدبا التعليمية 
 يفوق سن االستبيان على اجمليب الفرد يزون أن العينة مفردات الختيار األساسي الشرط كانقد  و  

 فقد ادلعاينة ألسلوب ابلنسبةأما ، االستبيان يف ادلتضمنة األسئلة كل على اإلجابة على وقادر سنة 18
 والذين الزرة ذلذه االنطالق نقطة ؽلثلون أبفراد االكصال خالل من الثلج كرة كقنية على الباحث اعتمد

 العينة أفراد يقوم أن الباحث يضمن حىت وىذا وىزذا يعرفوهنم آخرين أبفراد ابالكصال بدورىم يقومون
 2.دبوضوعية االستبيان على ابإلجابة

 
                                                           

 .98ص ،2003 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر وائل دار ،2ط ،والتطبيقات ادلراحل األسس التسويق: حبوث عبيدات، زلـمد 1
 يف كوفرىم اجلغرايف، لألفراد، القرب الوصول سهولة حيث من ميسرة أسس على مبنيا فيها العينة أفراد اختيار يزون احتمالية، غَت عينة ادليسرة ىي * العينة
 التزاليف. واطلفاض والسرعة ابلسهولة كتميا وىيادلشاركة،  على رغبتهم معينة أو أوقات

 احلالة العمل، السن، اجلنس، مثل زلددة ومسات دبعايَت رلموعات أو طبقات إذل كقسيمو عرب وذلك اجملتمع من أفراد اخذ عملية احلصصية ىي ** العينة
 موضوع الدراسة. لنا زبدم واليت ادلعايَت من وغَتىا الدخل العرق، االجتماعية،

مرجع سبق  دراسة أتثري االجتاهات حنو بلد منشأ ادلنتج وعالمته التجارية على تقييم ادلستهلك اجلزائري للمنتجات احمللية واألجنبية،فاكح رلاىدي،  2
 .144، صذكره
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 :العينة حجم .2
 عليهم الدراسة كطبيق أجل من ادلالئمُت ادلشاركُت أو األفراد دعد عطيناي العينة حدم ربديد 
، لذا اجملتمع أفراد كامل على النتائج ىذه يمموكع أحزام إبصدار نال ويسمح صحيحة نتائج إذل والوصول

 يلام شلا العلمية، البحوث سلتلف خطواتأوذل  ىذه ادلرحلة عتربك حيث كبَتة أعلية لو العينة حدم تحديدف
 يف خطأ أي ألن وذلك دراساهتم، كناسب صحيحة علمية بطرق وحساهبا فيها التعمق على الباحثُت
 ذلا كطرق اليت والطرق الصيغ من العديد دصل حيث ،كزل الدراسة نتائج يف لعيوب يؤدي قد ربديدىا

 عام (Krejcie & Morgane) الباحثُت واقًتحما  منها العلمية وادلقاالت الزتب يف الباحثُت من العديد
  :اجملتمع دمحل كبعا العينات حدم يوضح التارل واجلدول، علمي مقال يف نشرىا مت دراسةيف  1970

(Krejcie & Morgane)  حسب اجملتمع جمحل تبعا العينات حجم: (5-4) رقم جدول

 
Source : Krejcie R.V, Morgan D.W, Determining Sample Size For Research Activities, 

Educational and Psychological Measurement, 1970, 30, 607-610, P608.  
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 (Krejcie & Morgane) ُتالباحث معادلة حسب لعينةادلناسب ل  دماحل لنابُت ي أعاله اجلدول 

 فلو ،(P= 0.5أي ) %50ـ ب كقدر واحتمالية (d=0.05) أي  0.05 دقة مستوايت على اعتمادا وذلك
 األدىن احلدم فيزون( زلدود غَت كبَت رلتمع) مفردة 1000000 ـب يقدر دراستنا رلتمع أن مثال افًتضنا

  .مفردة 384 ـب الدراسة لعينة

مفردة لزل مؤسسة من ادلؤسسات الثالث زلل  400االعتماد على عينة كقدر بـ  مت فقد وعليو 
 الورقية االستبياانت مفردة، ومت االعتماد على 384الدراسة وذلك قصد ذباوز احلد األدىن ادلقبول ادلقدر بـ 

 .وااللزًتونية

 البياانت ومجع ادلتغريات قياس أساليب :الثاين الفرع
 بغية ادلناسبة والوسائل األدوات من دموعةدب االستعانة يتطلب يف استخدامو علمي منهج أيان  
 الفرع ىذا سنتناول يف وعليو .للدراسة الالزمة وادلعلومات البياانت من شلزن قدر أكرب على احلصول
 .البياانت مجع أساليب إذل إضافة الدراسة متغَتات قياس أسلوب

 ادلتغريات قياس أسلوب :أوال
اعتمادا و  دلوضوع دراستنا، النظري انباجل يف اعليه االطالعانطالقا من ادلعلومات اليت مت مجعها و  

 بناء مت وقد، الدراسة عينة من البياانت جلمع كأداة استبيان صياغة مت السابقة، الدراسات مراجعة على
 زبص عبارات على األول احملورحتوى ا (،01رقم ادللحق انظر(زلاور ثالثة يف االستبيان ىذا ىذا االستبيان

 يف حُت ،(إسالمي)أخالقيات ادلمارسة التسويقية من منظور وضعي و  عناصرهأبعاده و  جبميع ادلستقل ادلتغَت
 احملور احتوىو  ،)الصورة الذىنية للمؤسسة( التابع ادلتغَت بعادأب متعلقة عبارات على الثاين احملورحتوى ا

 (.الدخل التعليمي، ادلستوى السن، اجلنس،( الدراسة لعينة الدؽلغرافية اخلصائص على الثالث
 :االستبيان قائمة كركيبة يوضح ادلوارل واجلدول 

 االستبيان قائمة تركيبة :(6-4) رقم اجلدول

 أرقام الفقرات عدد الفقرات ادلتغري الـمـحور

 لو احملور األ
 08-01 08 أخالقيات ادلنتج

 16-09 08 أخالقيات  التسعَت
 21-17 05 أخالقيات التوزيع
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 26-22 05 الًتويج أخالقيات
 / 26 أخالقيات ادلمارسة التسويقية

 احملور الثاين

 31-27 05 البعد ادلعريف
 35-32 04 البعد العاطفي
 39-36 04 البعد السلوكي

 / 13 الصورة الذهنية للمؤسسة

 احملور الثالث

 01 نساجل

 01 السن /
 01 ادلستوى التعليمي

 01 الدخل
 / 4 الدميغرافيةاخلصائص 

 .الباحث إعدادمن  ادلصدر:

 ادلستخدم ادلقياساثنيا: 
تها أعلي ،الدراسة نوع عدة عوامل منها: علىأساسا  األسئلة قائمة يف ادلقياس ادلستخدم يعتمد 
 النامية اجملتمعات بو كتميا دلا نظراو  عليهم، الدراسة كطبيق ادلراد العينة وأفراد اجملتمع نوع إذل أضافة وأىدافها

 االستقصائية القوائم مع كعاملهم ذبعل لدرجة ادلستهلزُت على ادليدانية التسويقية الدراسات يف قلة من
  1.ملئها وطريقة القائمة بشرح البياانت جبمع القائم على يفرض شلا ما نوعا صعبا

، اخلماسي ليزرت مقياس على تنا ىذه مت االعتماددراس يفالتابع  وادلتغَت ادلستقل ادلتغَت لقياس 
 استخدامو لسهولة ذلك ويعود واستخداما، شهرة االذباىات مقاييس أكثر من قياسىذا ادل يعدحيث 

 فهمال وسهل والتفسَت عداداإل سهل يعترب أنو حيث كطبيقو، خالل من ربقيقها ؽلزن اليت ادلعلومات وثراء
 إذل بشدة موافق بُت درجكت اخليارات، من رلموعة العينة مفردات إبعطاء يقوم فهو ادلستدوبُت، قبل من
، كما ىو موضح يف اجلدول عدمها من ةوافقادل درجة ربديد خالذلا من ؽلزن واليت بشدة، موافق غَت

 ادلوارل:
 

                                                           
مرجع سبق  للمنتجات احمللية واألجنبية،دراسة أتثري االجتاهات حنو بلد منشأ ادلنتج وعالمته التجارية على تقييم ادلستهلك اجلزائري فاكح رلاىدي،  1

 .147ذكره، ص
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 اخلماسي ليكرت سلم :(7-4) رقم اجلدول
 موافق بشدة موافق حايدـم غري موافق غري موافق بشدة التصنيف
 5 4 3 2 1 الدرجة

 .الباحث إعدادمن  ادلصدر:

 وادلقياس جلنستغَت ادل ابلنسبة االمسي ادلقياس استخدام مت فقد الدؽلغرافية للمتغَتات ابلنسبة أما 
 .والدخل لسنزل من متغَتي ال ابلنسبة الزمي وادلقياس التعليمي للمستوى ابلنسبة الًتكييب

 اثلثا: أساليب مجع البياانت
 البياانت وىي البياانت من نوعُت منها والتسويقية االجتماعية خاصة العلمية البحوث كتطلب 

 البياانت من النوعُت ىذين على احلالية دراستنا اعتمدت األساس ىذا وعلى الثانوية، والبياانت األولية
 :يلي كما )والثانوية األولية(

 كتب، من السابقة لدراساتختلف ادل مزتيب مسح على هامجع يف : اعتمدانالثانوية البياانت .1
 حيث دراستنا، متغَتات من متغَت األقل على ربتوي وغَتىا واليت علمية، مقاالت دكتوراه، أطروحات

 الدراسات إذل إضافة قياسها ومؤشراتمؤسسة لل الذىنية الصورة كناولت اليت دراسات على اعتمدان
بغرض صياغة  وىذا ،إسالميألخالقيات ادلمارسة التسويقية سواء من منظور وضعي أو  كطرقت اليت

 .للدراسة مقًتح ظلوذج شزل على وكرمجتو تنالدراس النظري تأصيلال
 األساسية ادلتغَتات كضمن استبيان كصميم طريق عن األولية البياانت مجعمت  األولية: البياانت .2

 األكثر األسلوب ابعتباره (االستبيان) سلوباأل ىذا على االعتماد مت، و شرحو سبق كما للدراسة
 االستبيان استعمال مت حيث والتسويقية، االجتماعية الدراسات يف األولية البياانت مجع يف شيوعا
 وسهلة جذابة استبياانت كصميمالذي ؽلزن الباحث من  االلزًتوين االستبيان إذل إضافة الورقي
 االلزًتوين الربيد عرب بسهولة كوزيعها، كما يساعد يف للمستدوبُت ابلنسبة إلجابةزلفاة لو  القراءة

 .االجتماعي التواصل مواقعسلتلف و 

 اإلحصائي التحليل أساليب :الثالث الفرع
 برانمج ابستخدام بياانتال ربليل مت فرضياهتا، واختبار الدراسة إشزالية على اإلجابة لغرض 
 اإلحصائية األدوات ستخدامابذلك و  ،(االجتماعية للعلوم اإلحصائية احلامة( SPSS اإلحصائي التحليل

 :التحليل عملية يف التالية
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 الدراسة؛ يف ادلستخدم ادلقياس ثبات مدى لقياس كرونباخ ألفا معامل 
 الزلية والدرجة زلور كل بُت مث زلور، لزل الزلية والدرجة احملاور فقرات بُت االركباط معامالت 

 ادلستخدم؛ ادلقياس بناء صدق من التأكد أجل من االستبيان لفقرات
 هبدف( ادلعياري االضلراف احلسايب، ادلتوسط ادلئوية، النسب التزرارات،(الوصفي اإلحصاء أساليب 

 ومتغَتاهتا؛ الدراسة عينة خصائص كوصيف
 البسيط االركباط معامل Pearson (R) وادلتغَتات ادلستقلة ادلتغَتات بُت العالقة وقوة نوع لقياس 

 التابعة؛
 التفسَت(التحديد معامل )(R

2
 يف احلاصل التباين كفسَت يف ادلستقل ادلتغَت مساعلة نسبة لقياس ،(

 التابع؛ ادلتغَت
 معادلة ولبناء التابعة ادلتغَتات على ادلستقلة ادلتغَتات أثر لتحليل البسيط، اخلطي االضلدار ربليل 

 الدراسة؛ ظلوذج يف ادلوجودة العالقات من عالقة لزل االضلدار
 الدراسة؛ فرضيات الختبار التباين ربليل 
 اختبار T اجلنس؛ دلتغَت وفقا الصورة الذىنية للمؤسسة كقييم يف فروق وجود مدى لتحديد 
 األحادي التباين ربليل One-way ANOVA ، الصورة الذىنية  كقييم يف فروق وجود مدى لتحديد

 .)الدخل التعليمي، ادلستوى السن،(  الدؽلغرافية للمتغَتات وفقا للمؤسسة
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 أداة الدراسة )االستبيان( وثبات صدق :الثالث بحثادل
 كصميم يف ادلنهدية الشروط أىم من شرط الدراسة أداة كوفرىا اليت البياانت وثبات صدقان  

 نتائج ضعف إذل يؤدي سوف األداة ىذه وصدق ثبات يف ضعف أي أن حيث العلمي، البحث أدوات
 الدراسة أبكملها.

 الصدقادلطلب األول: 
 إذل كشَت وىي وادلقاييس، االختبارات جودة حملاكاة ابلنسبة أعلية األكثر العامل الصدق درجة كعد 

يتم التأكد من درجة صدق ، و أجلو من وضعت الذي للغرض الدراسة يف ادلستخدمة األداة أتدية مدى
، يف مستوى الصدق الظاىري أو ما يعرف بصدق احملتوى األول يتمثل، ادلستخدم على مستويُت ادلقياس

 تنا.دراس يفمستوى صدق البناء، ومت التأكد من ذلك والثاين يتمثل يف 

 الصدق الظاهري :الفرع األول
توى، ويقوم ىذا حملوجو أو مؤشر من مؤشرات صدق ا ويعترب اخلارجييسمى كذلك ابلصدق  

ع مجأي درجة يقيس مقياس أداة  إذل دبعٌت ،ا يقيسدل االستبيانالنوع من الصدق على فزرة مدى مناسبة 
ظروف زمانية  يفدرجة كعميم النتائج  إذل كذلك َتمن أجلو بشزل ظاىري، ويش البياانت ما صمم

 1.تلفةسل
 اخلربةو  االختصاصمن ذوي  احملزمُتمن  رلموعةعلى  االستبيانعرض من خالل يزون ذلك و  

الدراسة، مدى  دلوضوع مالءمتهاوفقراكو من حيث عباراكو حول  ومالحظاهتمآراءىم  داءبإبللقيام بتحزيمو 
 ى ىذا األساسوعل، للدراسة ادلرغوبة ادلعلوماتالزشف عن  يف قدرهتاوكذلك  ،وضوحها وصحة صياغتها

 أجل من (02ادلختصُت )انظر ادللحق رقم ساكذةاأل من رلموعة على االستبيان من ظلوذج عرض مت فقد
 دبالحظاهتم واألخذ الدراسة موضوع عن كعبَته ومدى االستبيان، زلتوى خبصوص نظرىم وجهات أخذ
 .وإضافة وحذف كعديل من العبارات ؼلص فيما

 

 
                                                           

 .86، ص2014، ديسمرب 19، رللة اآلداب و العلوم االجتماعية، العددمعايري الصدق والثبات يف البحوث الكمية والكيفيةفضيل دليو،  1
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 االتساق الداخلي صدقالفرع الثاين: 
 كنتمي الذي احملور مع االستبيان فقرات مجيع اكساق مدى بو يقصديسمى أيضا صدق احملتوى، و  

 تنامن أجل التحقق من أن أداة دراسو  ،آخر شيئا كقيس وال لقياسو وضعت ما كقيس العبارة نأ أي إليو،
كتمتع خباصية الصدق قمنا حبساب معامالت االركباط بُت كل عبارة من عبارات أداة الدراسة لزل من 

لمؤسسات الثالث لوأبعاد الصورة الذىنية  إسالميأبعاد أخالقيات ادلمارسة التسويقية من منظور وضعي و 
 .زلل الدراسة

 .إسالميأخالقيات ادلمارسة التسويقية من منظور وضعي و أوال:  
أخالقيات  ادلتمثل يف األول احملور فقرات من فقرة كل درجة بُت العالقة تاليةال نقاطال وضحك 

أببعاده األربعة )أخالقيات ادلنتج، أخالقيات التسعَت، أخالقيات التوزيع، أخالقيات  ادلمارسة التسويقية
 :احملور ذلذا الزلية والدرجةالًتويج( 

 صدق االتساق الداخلي ألخالقيات ادلنتج .1
بعد األول ادلتمثل يف أخالقيات ال فقرات من فقرة كل درجة بُت العالقة ادلوارل اجلدول يوضح 

 :محورلل الزلية والدرجة ادلنتج
 (: صدق االتساق الداخلي ألخالقيات ادلنتج8-4جدول رقم )

 العباراترقم 
ENIEM Condor Brandt 

 قيمة الداللة قيمة معامل االرتباط قيمة الداللة قيمة معامل االرتباط قيمة الداللة قيمة معامل االرتباط
01 0,389** 0,00 0,451** 0,00 0,469** 0,00 
02 0,457** 0,00 0,693** 0,00 0,439** 0,00 
03 0,613** 0,00 0,609** 0,00 0,608** 0,00 
04 0,689** 0,00 0,545** 0,00 0,604** 0,00 
05 0,634** 0,00 0,750** 0,00 0,650** 0,00 
06 0,585** 0,00 0,532** 0,00 0,643** 0,00 
07 0,719** 0,00 0,732** 0,00 0,670** 0,00 
08 0,657** 0,00 0,758** 0,00 0,648** 0,00 

 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر: 
كًتاوح ما بُت  ادلنتجقيمة معامل االركباط لعبارات زلور أخالقيات  أن يظهر من نتائج اجلدول 
احملور كركبط مع  ىذا ما يعٍت أن عبارات p=0.00وىي قيم دالة إحصائيا بقيمة داللة  0.758و 0.389
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وىو ما يعرف ابالكساق الداخلي  وىذا ابلنسبة جلميع ادلؤسسات زلل الدراسة، الدرجة الزلية للمحور
 وابلتارل فاحملور يتمتع خباصية الصدق.

 صدق االتساق الداخلي ألخالقيات التسعري .2
ادلتمثل يف أخالقيات بعد الثاين ال فقرات من فقرة كل درجة بُت العالقة ادلوارل اجلدول يوضح 

 :لمحورل الزلية والدرجة التسعَت
 (: صدق االتساق الداخلي ألخالقيات التسعري9-4جدول رقم )

 العبارات
ENIEM Condor Brandt 

 قيمة الداللة قيمة معامل االرتباط قيمة الداللة قيمة معامل االرتباط قيمة الداللة قيمة معامل االرتباط
01 0,564** 0,00 0,849** 0,00 0,741** 0,00 
02 0,649** 0,00 0,850** 0,00 0,698** 0,00 
03 0,453** 0,00 0,828** 0,00 0,707** 0,00 
04 0,497** 0,00 0,800** 0,00 0,518** 0,00 
05 0,475** 0,00 0,673** 0,00 0,521** 0,00 
06 0,701** 0,00 0,825** 0,00 0,521** 0,00 
07 0,638** 0,00 0,724** 0,00 0,441** 0,00 
08 0,702** 0,00 0,831** 0,00 0,452** 0,00 

 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:
لمؤسسات ل التسعَتور أخالقيات أن قيمة معامل االركباط لعبارات زل يظهر من نتائج اجلدول 

ىي قيم دالة إحصائيا بقيمة ىذه القيم و  ،0.849و 0.441ما بُت  يف رلملها كًتاوح الثالث زلل الدراسة
احملور كركبط مع الدرجة الزلية للمحور وابلتارل فاحملور يتمتع ىذا ما يعٍت أن عبارات  p=0.00داللة 

 خباصية الصدق.
 صدق االتساق الداخلي ألخالقيات التوزيع .3

بعد الثالث ادلتمثل يف أخالقيات ال فقرات من فقرة كل درجة بُت العالقة ادلوارل اجلدول يوضح 
 :محورلل الزلية والدرجة التوزيع
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 (: صدق االتساق الداخلي ألخالقيات التوزيع10-4جدول رقم )

 العبارات
ENIEM Condor Brandt 

 الداللة قيمة قيمة معامل االرتباط قيمة الداللة قيمة معامل االرتباط قيمة الداللة قيمة معامل االرتباط
01 0,694** 0,00 0,779** 0,00 0,771** 0,00 
02 0,654** 0,00 0,604** 0,00 0,660** 0,00 
03 0,708** 0,00 0,801** 0,00 0,780** 0,00 
04 0,666** 0,00 0,712** 0,00 0,681** 0,00 
05 0,671** 0,00 0,787** 0,00 0,696** 0,00 

 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:
ات الثالث مؤسسلل التوزيعيظهر من نتائج اجلدول قيمة معامل االركباط لعبارات احملور أخالقيات  

ما يعٍت أن  p=0.00وىي قيم دالة إحصائيا بقيمة داللة  0.787و 0.604كًتاوح ما بُت  زلل الدراسة
 عبارات احملور كركبط مع الدرجة الزلية للمحور وابلتارل فاحملور يتمتع خباصية الصدق.

 صدق االتساق الداخلي ألخالقيات الرتويج .4
بعد الرابع ادلتمثل يف أخالقيات ال فقرات من فقرة كل درجة بُت العالقة ادلوارل اجلدول يوضح 

 :محورلل الزلية والدرجة الًتويج
 (: صدق االتساق الداخلي ألخالقيات الرتويج11-4رقم )جدول 

 العبارات
ENIEM Condor Brandt 

 قيمة الداللة قيمة معامل االرتباط قيمة الداللة قيمة معامل االرتباط قيمة الداللة قيمة معامل االرتباط
01 0,635** 0,00 0,803** 0,00 0,748** 0,00 
02 0,730** 0,00 0,687** 0,00 0,716** 0,00 
03 0,705** 0,00 0,750** 0,00 0,786** 0,00 
04 0,743** 0,00 0,719** 0,00 0,838** 0,00 
05 0,666** 0,00 0,818** 0,00 0,759** 0,00 

 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:
لمؤسسات ل الًتويجمن نتائج اجلدول قيمة معامل االركباط لعبارات احملور أخالقيات  يظهر 

ما  p=0.00وىي قيم دالة إحصائيا بقيمة داللة  0.838و 0.635كًتاوح ما بُت  الثالث زلل الدراسة
 يعٍت أن عبارات احملور كركبط مع الدرجة الزلية للمحور وابلتارل فاحملور يتمتع خباصية الصدق.
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 : أبعاد الصورة الذهنية للمؤسسةاثنيا
الصورة الذىنية  ثاين ادلتمثل يفال احملور فقرات من فقرة كل درجة بُت العالقة تاليةال نقاطال وضحك 
 :احملور ذلذا الزلية والدرجةأببعاده الثالثة )البعد ادلعريف، البعد العاطفي، البعد السلوكي(  للمؤسسة

 ادلعريفصدق االتساق الداخلي للبعد  .1
 :محورلل الزلية والدرجةبعد ادلعريف ال فقرات من فقرة كل درجة بُت العالقة ادلوارل اجلدول يوضح 

 (: صدق االتساق الداخلي للبعد ادلعريف12-4جدول رقم )

 العبارات
ENIEM Condor Brandt 

 قيمة الداللة معامل االرتباط قيمة قيمة الداللة قيمة معامل االرتباط قيمة الداللة قيمة معامل االرتباط
01 0,645** 0,00 0,800** 0,00 0,777** 0,00 
02 0,787** 0,00 0,860** 0,00 0,853** 0,00 
03 0,861** 0,00 0,907** 0,00 0,877** 0,00 
04 0,808** 0,00 0,869** 0,00 0,858** 0,00 
05 0,546** 0,00 0,586** 0,00 0,618** 0,00 

 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:
للمؤسسات الثالث زلل  البعد ادلعريفيظهر من نتائج اجلدول قيمة معامل االركباط لعبارات  
 ما يعٍت أن عبارات p=0.00وىي قيم دالة إحصائيا بقيمة داللة  0.907و 0.546كًتاوح ما بُت الدراسة 

 احملور كركبط مع الدرجة الزلية للمحور وابلتارل فاحملور يتمتع خباصية الصدق. ىذا
 صدق االتساق الداخلي للبعد العاطفي )الوجداين( .2

 والدرجةبعد العاطفي )الوجداين( ال فقرات من فقرة كل درجة بُت العالقة ادلوارل اجلدول يوضح 
 :للمحور الزلية

 الداخلي للبعد العاطفي )الوجداين((: صدق االتساق 13-4جدول رقم )

 العبارات
ENIEM Condor Brandt 

 قيمة الداللة قيمة معامل االرتباط قيمة الداللة قيمة معامل االرتباط قيمة الداللة قيمة معامل االرتباط
01 0,853** 0,00 0,866** 0,00 0,766** 0,00 
02 0,890** 0,00 0,883** 0,00 0,819** 0,00 
03 0,896** 0,00 0,837** 0,00 0,722** 0,00 
04 0,843** 0,00 0,769** 0,00 0,692** 0,00 

 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:
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للمؤسسات البعد العاطفي )الوجداين( يظهر من نتائج اجلدول قيمة معامل االركباط لعبارات  
ما  p=0.00وىي قيم دالة إحصائيا بقيمة داللة  0.896و 0.692كًتاوح ما بُت  الثالث زلل الدراسة

 احملور كركبط مع الدرجة الزلية للمحور وابلتارل فاحملور يتمتع خباصية الصدق. ىذا يعٍت أن عبارات
 صدق االتساق الداخلي للبعد السلوكي .3

 الزلية والدرجةبعد السلوكي ال فقرات من فقرة كل درجة بُت العالقة ادلوارل اجلدول يوضح 
 :محورلل

 (: صدق االتساق الداخلي للبعد السلوكي14-4جدول رقم )

 العبارات
ENIEM Condor Brandt 

 قيمة الداللة قيمة معامل االرتباط قيمة الداللة قيمة معامل االرتباط قيمة الداللة قيمة معامل االرتباط
01 0,770** 0,00 0,725** 0,00 0,685** 0,00 
02 0,749** 0,00 0,877** 0,00 0,717** 0,00 
03 0,738** 0,00 0,820** 0,00 0,780** 0,00 
04 0,700** 0,00 0,840** 0,00 0,768** 0,00 

 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:
الثالث زلل للمؤسسات  البعد السلوكييظهر من نتائج اجلدول قيمة معامل االركباط لعبارات  

 ما يعٍت أن عبارات p=0.00وىي قيم دالة إحصائيا بقيمة داللة  0.877و 0.700كًتاوح ما بُت  الدراسة
 احملور كركبط مع الدرجة الزلية للمحور وابلتارل فاحملور يتمتع خباصية الصدق. ىذا

 الصورة الذهنية للمؤسسةوأبعاد صدق االتساق الداخلي ألبعاد أخالقيات ادلمارسة التسويقية  :اثلثا
سواء احملور األول ادلتمثل يف ، احملور أبعاد من بعد كل درجة بُت العالقة تاليةال نقاطال وضحك 

أببعاده، أو احملور الثاين ادلتمثل يف الصورة  إسالميأخالقيات ادلمارسة التسويقية من منظور وضعي و 
  :من ىذه احملاور ورزل زلل الزلية والدرجةالذىنية للمؤسسة أببعاده 

 إسالميصدق االتساق الداخلي ألبعاد أخالقيات ادلمارسة التسويقية من منظور وضعي و  .1
أخالقيات  ادلتمثل يف احملور األول أبعاد من بعد كل درجة بُت العالقة ادلوارل اجلدول يوضح 

 :ورذا احملذل الزلية والدرجة إسالميمن منظور وضعي و  ادلمارسة التسويقية
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 أخالقيات ادلمارسة التسويقية ألبعاد صدق االتساق الداخلي (:15-4جدول رقم )

 األبعاد الفرعية
ENIEM Condor Brandt 

قيمة معامل 
 االرتباط

قيمة 
 الداللة

قيمة معامل 
 االرتباط

 قيمة الداللة
قيمة معامل 

 االرتباط
 قيمة الداللة

 0,00 **0,700 0,00 **0,834 0,00 **0,829 أخالقيات ادلنتج
 0,00 **0,770 0,00 **0,934 0,00 **0,883 أخالقيات التسعَت
 0,00 **0,754 0,00 **0,880 0,00 **0,806 أخالقيات التوزيع
 0,00 **0,690 0,00 **0,815 0,00 **0,580 أخالقيات الًتويج

 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:
والدرجة الزلية حملور  أخالقيات ادلنتجمن نتائج اجلدول أن قيمة معامل االركباط لبعد  يتضح 

للمؤسسات الثالث زلل الدراسة كًتاوح بُت  إسالميأخالقيات ادلمارسة التسويقية من منظور وضعي و 
أخالقيات التسعَت والدرجة الزلية حملور أخالقيات ، وكًتاوح قيمة معامل االركباط لبعد 0.834و 0.700

، بينما كًتاوح قيمة معامل االركباط 0.934و 0.770بُت  إسالميادلمارسة التسويقية من منظور وضعي و 
بُت  إسالميأخالقيات ادلمارسة التسويقية من منظور وضعي و التوزيع والدرجة الزلية حملور أخالقيات لبعد 

الًتويج والدرجة الزلية حملور أخالقيات ، يف حُت كًتاوح قيمة معامل االركباط لبعد 0.880و 0.754
وىي قيم دالة إحصائيا  0.815و 0.580بُت  إسالميأخالقيات ادلمارسة التسويقية من منظور وضعي و 

ما يعٍت أن أبعاد ىذا احملور كركبط مع الدرجة الزلية للمحور وابلتارل فاحملور يتمتع  p=0.00بقيمة داللة 
 خباصية الصدق.

 صدق االتساق الداخلي ألبعاد زلور الصورة الذهنية للمؤسسة .2
الصورة الذىنية  ادلتمثل يف ثايناحملور ال أبعاد من بعد كل درجة بُت العالقة ادلوارل اجلدول يوضح 

 :ذلذا احملور الزلية والدرجةللمؤسسة 
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 للمؤسسةزلور الصورة الذهنية  ألبعاد (: صدق االتساق الداخلي16-4جدول رقم )

 األبعاد الفرعية
ENIEM Condor Brandt 

قيمة معامل 
 االرتباط

قيمة 
 الداللة

قيمة معامل 
 االرتباط

 قيمة الداللة
قيمة معامل 

 االرتباط
 قيمة الداللة

 0,00 **0,652 0,00 **0,753 0,00 **0,740 البعد ادلعريف
 0,00 **0,900 0,00 **0,929 0,00 **0,913 البعد العاطفي )الوجداين(

 0,00 **0,802 0,00 **0,902 0,00 **0,906 البعد السلوكي

 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:
والدرجة الزلية حملور الصورة الذىنية  لبعد ادلعريفيتضح من نتائج اجلدول أن قيمة معامل االركباط ل 
للبعد ، بينما كًتاوح قيمة معامل االركباط 0.740و 0.652للمؤسسات زلل الدراسة كًتاوح بُت  للمؤسسة

، يف حُت كًتاوح 0.929و 0.900والدرجة الزلية حملور الصورة الذىنية للمؤسسة بُت العاطفي )الوجداين( 
، 0.906و 0.802بُت  والدرجة الزلية حملور الصورة الذىنية للمؤسسة للبعد السلوكيقيمة معامل االركباط 

ما يعٍت أن أبعاد احملور كركبط مع الدرجة الزلية  p=0.00وىي يف رلملها قيم دالة إحصائيا بقيمة داللة 
 للمحور وابلتارل فاحملور يتمتع خباصية الصدق.

 الثباتادلطلب الثاين: 
نتائج متطابقة أو متقاربة نسبياً يف كل مرة يتم  اعطاءيقصد ابلثبات مقدرة ادلقياس ادلستخدم على  

كتمتع خباصية الثبات قمنا حبساب معامالت  تناالتحقق من أن أداة دراس ققالتح قصد، و استخدامو فيها
الذىنية وأبعادىا الفرعية والصورة  إسالميالثبات ألفا كرونباخ ألخالقيات ادلمارسة التسويقية من منظور و 

 .لمؤسسات زلل الدراسةوأبعادىا الفرعية ل

 إسالميمعامل الثبات ألفاكرونباخ ألبعاد أخالقيات ادلمارسة التسويقية من منظور و الفرع األول: 
معامل الثبات ألفاكرونباخ ألبعاد أخالقيات ادلمارسة التسويقية من  نتائج اجلدول ادلوارل يبُت يبُت 
 كما يلي:  الدراسة زلل للمؤسسات إسالميمنظور و 

 
 
 



الدراسة ادليدانية                                                                          :رابعالفصل ال  
 

  111 
 

معامل ألفاكرونباخ ألبعاد أخالقيات ادلمارسة التسويقية من منظور ووضعي  (:17-4جدول رقم )
 إسالميو 

 قيمة معامل ألفا كرونباخ عدد العناصر احملاور
ENIEM Condor Brandt 

 0.740 0.796 0.745 8 أخالقيات ادلنتج
 0.719 0.919 0.728 8 أخالقيات التسعَت
 0.744 0.789 0.702 5 أخالقيات التوزيع
 0.826 0.812 0.731 5 أخالقيات الًتويج

أخالقيات ادلمارسة التسويقية 
 إسالميمن منظور وضعي و 

26 0.883 0.944 0.863 

 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:
أخالقيات ادلنتج  لبعديتبُت من نتائج اجلدول أن قيمة معامل الثبات  ENIEMدلؤسسة ابلنسبة  
، كما كساوي قيمة معامل 0.728وقيمة معامل الثبات لبعد أخالقيات التسعَت كساوي  0.745يساوي 

، 0.731، بينما قيمة معامل الثبات ألخالقيات الًتويج كساوي 0.702الثبات ألخالقيات التوزيع 
، 0.883إسالميمنظور ووضعي و أخالقيات ادلمارسة التسويقية من ور وكساوي قيمة معامل الثبات حمل

وعليو ؽلزننا القول أن أبعاد احملور كتمتع  0.70وىي قيم أكرب من احلد األدىن ادلقبول دلعامل الثبات 
 .ابلثبات

أخالقيات ادلنتج  لبعديتضح من نتائج اجلدول أن قيمة معامل الثبات   Condorابلنسبة دلؤسسة 
، كما كساوي قيمة معامل 0.919خالقيات التسعَت كساوي ألوقيمة معامل الثبات  0.796يساوي 

، 0.812 ىي قيمة معامل الثبات ألخالقيات الًتويج ، يف حُت0.789أخالقيات التوزيع  الثبات لبعد
، 0.944 إسالميأخالقيات ادلمارسة التسويقية من منظور ووضعي و ور وكساوي قيمة معامل الثبات حمل

وعليو ؽلزننا القول أن أبعاد احملور كتمتع  0.70ألدىن ادلقبول دلعامل الثبات قيم أكرب من احلد ا كذلك  وىي
 .ابلثبات

يتضح من نتائج اجلدول أن قيمة معامل الثبات حيث  Brandt وكذلك األمر ابلنسبة دلؤسسة 
 ، كما0.719خالقيات التسعَت كساوي ألوقيمة معامل الثبات  0.740أخالقيات ادلنتج يساوي  لبعد

، وكساوي قيمة 0.826ألخالقيات الًتويج و  0.744أخالقيات التوزيع  كساوي قيمة معامل الثبات لبعد
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، وىي قيم أكرب من 0.863 إسالميأخالقيات ادلمارسة التسويقية من منظور ووضعي و ور معامل الثبات حمل
 ر كتمتع ابلثبات.وعليو ؽلزننا القول أن أبعاد احملو  0.70احلد األدىن ادلقبول دلعامل الثبات 

 معامل الثبات ألفاكرونباخ ألبعاد الصورة الذهنية للمؤسسة:الفرع الثاين: 
 زلل للمؤسسات الصورة الذىنيةمعامل الثبات ألفاكرونباخ ألبعاد  نتائج اجلدول ادلوارل يبُت يبُت 

 كما يلي:  الدراسة
 الصورة الذهنية للمؤسسةنتائج معامل الثبات ألفاكرونباخ ألبعاد  (:18-4جدول رقم )

 قيمة معامل ألفا كرونباخ عدد العناصر احملاور
ENIEM Condor Brandt 

 0.858 0.869 0.790 5 البعد ادلعريف
 0.732 0.860 0.887 4 البعد العاطفي )الوجداين(

 0.719 0.832 0.723 4 البعد السلوكي
 0.873 0.925 0.904 13 الصورة الذهنية للمؤسسة

 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:
ساوي كيتبُت من نتائج اجلدول أن قيمة معامل ثبات البعد ادلعريف  ENIEMدلؤسسة ابلنسبة  
، وكساوي قيمة معامل الثبات للبعد 0.887وقيمة معامل ثبات البعد العاطفي )الوجداين( كساوي  0.790

، وىي قيم أكرب من 0.904، وكساوي قيمة معامل الثبات حملور الصورة الذىنية للمؤسسة 0.723السلوكي 
 وعليو ؽلزننا القول أن أبعاد احملور كتمتع ابلثبات. 0.70احلد األدىن ادلقبول دلعامل الثبات 

وقيمة البعد  0.869فان قيمة معامل ثبات البعد ادلعريف كساوي   Condorابلنسبة دلؤسسة 
، وكساوي 0.832، كما كساوي قيمة معامل الثبات للبعد السلوكي 0.860)الوجداين( كساوي  العاطفي

، وىي قيم أكرب من احلد األدىن ادلقبول دلعامل 0.925قيمة معامل الثبات حملور الصورة الذىنية للمؤسسة 
 وعليو ؽلزننا القول أن أبعاد احملور كتمتع ابلثبات. 0.70الثبات 

 0.858حيث أن قيمة معامل ثبات البعد ادلعريف كساوي  Brandt األمر ابلنسبة دلؤسسة وكذلك 
، كما كساوي قيمة معامل الثبات للبعد 0.732وقيمة معامل الثبات للبعد العاطفي )الوجداين( كساوي 

 من ، وىي قيم أكرب0.873، وكساوي قيمة معامل الثبات حملور الصورة الذىنية للمؤسسة 0.719السلوكي 
 وعليو ؽلزننا القول أن أبعاد احملور كتمتع ابلثبات. 0.70احلد األدىن ادلقبول دلعامل الثبات 
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 الدراسة دلتغريات الوصفي التحليل: رابعال ادلبحث
 احملصل للبياانت اإلحصائية ادلعاجلة عملية أفرزهتا اليت النتائج إذل ادلبحث ىذا سنتطرق خالل 

 التحليل إذل إضافة الدراسة، لعينة العامة اخلصائص كوصيف يتضمن حيث الدراسة، أداة عن طريق عليها
الصورة الذىنية  وأبعاد أببعاد أخالقيات ادلمارسة التسويقية اخلاصة العبارات حول فراداأل إلجاابت الوصفي

 .للمؤسسة

 الدراسة لعينة العامة اخلصائص :األول ادلطلب
 ادلستوى السن، اجلنس، :من كل حسب الدراسة عينة أفراد خصائص ادلوارل اجلدول يوضح 
 :والدخل التعليمي،

 الدراسة عينة أفراد خصائص وصف: (20-4) رقم اجلدول

 البيان ادلتغري
ENIEM Condor Brandt 

 التكرار
النسبة 
 ادلئوية

 التكرار
النسبة 
 ادلئوية

 التكرار
النسبة 
 ادلئوية

 اجلنس
 55,5% 222 53,3% 213 51,5% 206 ذكر
 44,5% 178 46,8% 187 48,5% 194 انثى

 100% 400 100% 400 100% 400 اجملموع

 السن

 23,5% 94 22% 88 14,2% 57 سنة  30 إذل 18من 
 52,8% 211 61% 244 48,3% 193 سنة 50 إذل 31من 

 23,8% 95 17% 68 37,5% 150 سنة 50أكثر من 
 100% 400 100% 400 100% 400 اجملموع

ادلستوى 
 التعليمي

 14,2% 57 3,3% 13 9,5% 38 متوسط
 14% 56 8% 32 17,8% 71 اثنوي
 42,3% 169 33,8% 135 40% 160 جامعي

 29,5% 118 55% 220 32,8% 131 دراسات عليا
 100% 400 100% 400 100% 400 اجملموع

 الدخل

 7,5% 30 14% 56 12,5% 50 دج      20000أقل من  
 15,8% 63 11,8% 47 9,5% 38 دج 30000 إذل 20000من 
 47,3% 189 39% 156 38,3% 153 دج 50000 إذل 30000من 

 29,5% 118 35,3% 141 39,8% 159 دج      50000أكثر من  
 100% 400 100% 400 100% 400 اجملموع

 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:
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 أهنا يتضح الدراسة، عينة دلفردات الوصفي التحليل نتائج من اجلدول يف استعراضو مت ما على بناء 
 :يلي كما كوزعت
 اجلنسأوال: 

من أفراد عينة الدراسة ىم من  51,5% يتضح من نتائج اجلدول أن :ENIEM ؤسسةابلنسبة دل 
 ىن من فئة اإلانث. 48,5%فئة الذكور ويتبُت أيضا من نتائج اجلدول أن 

من أفراد عينة الدراسة ىم من  53,3% يتضح من نتائج اجلدول أن : Condorؤسسة ابلنسبة دل 
 ىن من فئة اإلانث. 46,8%فئة الذكور ويتبُت أيضا من نتائج اجلدول أن 

من أفراد عينة الدراسة ىم من  55,5% يتضح من نتائج اجلدول أن : Brandtؤسسة ابلنسبة دل 
 ىن من فئة اإلانث. 44,5%فئة الذكور ويتبُت أيضا من نتائج اجلدول أن 

 وىذا يدل على أن عينة الدراسة متنوعة من حيث اجلنس وأن غالبيتهم ىم ذكور. 

 السناثنيا: 
من أفراد عينة الدراسة كًتاوح  48,3% يتضح من نتائج اجلدول أن :ENIEM ؤسسةابلنسبة دل 

 14,2%وأن  سنة 50أعمارىم  كفوق منهم 37,5%نسبة أن ، كما يظهر سنة 50 إذل 31 أعمارىم ما بُت
 . سنة 30 إذل 18كًتاوح أعمارىم ما بُت منهم 

من أفراد عينة الدراسة كًتاوح  61% يتضح من نتائج اجلدول أن : Condorؤسسة ابلنسبة دل 
كًتاوح أعمارىم منهم  %22و ،سنة 50أعمارىم  كفوق منهم 17%وأن  ،سنة 50 إذل 31أعمارىم ما بُت 

 . سنة 30 إذل 18ما بُت 
من أفراد عينة الدراسة كًتاوح  52,8% اجلدول أن خالليتضح من  : Brandtؤسسة ابلنسبة دل 

وأن  سنة 50أعمارىم  داوزكت منهم 23,8%يتبُت أيضا أن كما  ،سنة 50 إذل 31أعمارىم ما بُت 
 . سنة 30 إذل 18كًتاوح أعمارىم ما بُت منهم  %23,5
 وىذا يدل على أن عينة الدراسة متنوعة من حيث السن وأن غالبيتهم من فئة الشباب.  
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 ادلستوى التعليمياثلثا: 
من أفراد عينة الدراسة مستواىم  40% يتضح من اجلدول أن :ENIEM ؤسسةابلنسبة دل 

 17,8%أن  يف حُت ،مستواىم التعليمي ىو دراسات عليا 32,8%يتبُت أيضا أن كما  ،التعليمي جامعي

 مستواىم التعليمي ىو متوسط. 9,5%مستواىم التعليمي اثنوي و
من أفراد عينة الدراسة  55% نتائج اجلدول أن خالل يتضح من : Condorؤسسة ابلنسبة دل 

 8%أن  ، يف حُتجامعيمستواىم التعليمي  33,8%يتبُت أيضا أن ، كما مستواىم التعليمي دراسات عليا
 مستواىم التعليمي ىو متوسط. 3,3%مستواىم التعليمي اثنوي ومنهم 

الدراسة  من أفراد عينة 42,3% يتضح من نتائج اجلدول أن : Brandtؤسسة ابلنسبة دل 
أن ، يف حُت مستواىم التعليمي ىو دراسات عليا 29,5%يتبُت أيضا أن مستواىم التعليمي جامعي، كما 

 مستواىم التعليمي ىو اثنوي. 14%مستواىم التعليمي متوسط و %14,2
يدل على أن عينة الدراسة متنوعة من حيث ادلستوى التعليمي وأن غالبيتهم لديهم مستوى كعليمي  وىذا

 جامعي وأعلى.  

 الدخل رابعا: 
من أفراد عينة الدراسة دخلهم  39,8% يتضح من نتائج اجلدول أن :ENIEM ؤسسةابلنسبة دل 
، دج 50000 إذل 30000دخلهم الشهري يًتاوح ما بُت  38,3% ، بينمادج 50000أكثر من الشهري 
دخلهم الشهري يًتاوح ما ببُت  9,5%و دج 20000أقل من دخلهم الشهري  12,5%أن يف حُت 
 .دج 30000 إذل 20000
من أفراد عينة الدراسة دخلهم  39% يتضح من نتائج اجلدول أن : Condorؤسسة ابلنسبة دل 

، دج 50000 دخلهم الشهري أكثر من 35,3% ، بينمادج 50000 إذل 30000الشهري يًتاوح ما بُت 
دخلهم الشهري يًتاوح ما بُت 11,8% و دج 20000أقل من دخلهم الشهري  14%أن  يف حُت
 . دج 30000 إذل 20000
من أفراد عينة الدراسة دخلهم  47,3%يتضح من نتائج اجلدول أن  : Brandtؤسسة ابلنسبة دل 

 50000 دخلهم الشهري أكثر من 29,5%أن ، كما دج 50000 إذل 30000الشهري يًتاوح ما بُت 
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دخلهم الشهري  7,5%و دج 30000 إذل 20000دخلهم الشهري يًتاوح ما بُت  15,8%، بينما دج
 دج. 20000أقل من 
وىذا يدل على أن عينة الدراسة متنوعة من حيث الدخل وأن غالبيتهم يًتاوح دخلهم الشهري ما  

 وأعلى. دج 50000 إذل 30000بُت 

 أبعاد أخالقيات ادلمارسة التسويقية حول العينة أفراد إجاابت حتليل :الثاين ادلطلب
 واالضلراف احلسايب ادلتوسط من كل حساب مت وربليلها، الدراسة عينة أفراد اذباىات ربديدبغية  
 اليتبعاد أخالقيات ادلمارسة التسويقية أل همإدراك دبدى ادلتعلقة العبارات حول فراداأل إلجاابت ادلعياري

 .الدراسة زلل ؤسساتادل هبا كقوم

 أخالقيات ادلنتج :األول الفرع
 حول العينة أفراد إلجاابت ادلعيارية واالضلرافات احلسابية ادلتوسطات قيم ادلوارل اجلدول يوضح 
 :الدراسة زللؤسسات ادل دلختلف خالقيات ادلنتجأب ادلتعلقة العبارات

 خالقيات ادلنتجأل العينة أفراد إدراك مدى: (21-4) رقم اجلدول

 الفقرة
ENIEM Condor Brandt 

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

درجة 
 ادلوافقة

ادلتوسط 
 احلسايب

 االحنراف
 ادلعياري

درجة 
 ادلوافقة

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

درجة 
 ادلوافقة

 مركفع جدا 0,532 4,35 مركفع جدا 0,575 4,47 مركفع جدا 0,541 4,41 01
 مركفع 0,467 4,17 مركفع 0,783 4,12 مركفع جدا 0,53 4,34 02
 مركفع 0,55 4,09 مركفع 0,732 4,18 مركفع جدا 0,658 4,22 03
 مركفع جدا 0,543 4,21 مركفع جدا 0,607 4,37 مركفع جدا 0,618 4,4 04
 مركفع 0,617 4,02 مركفع 0,8 4,08 مركفع 0,69 4,16 05
 مركفع جدا 0,599 4,39 مركفع جدا 0,608 4,23 مركفع جدا 0,58 4,34 06
 مركفع جدا 0,667 4,25 مركفع 0,844 4,09 مركفع جدا 0,72 4,29 07
 مركفع 0,665 4,18 مركفع 0,817 4,08 مركفع جدا 0,688 4,2 08

 مرتفع 0,887 3,53 مرتفع 1,016 4,06 مرتفع 0,594 4,03 اجملموع
 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:

لبعد  العام قيمة ادلتوسط احلسايب يتضح من نتائج اجلدول أن : ENIEMابلنسبة دلؤسسة 
 أفراد إدراكمستوى  ما يعٍت أن 0.594 امجارل قدره وابضلراف معياري 4.03 قد بلغ ادلنتجأخالقيات 
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قيمة ادلتوسط كراوحت قد ، و للممارسات األخالقية ادلركبطة ابدلنتج اليت كقوم هبا ىذه ادلؤسسة مركفععينة ال
 .01للعبارة رقم  4.41و 05للعبارة رقم  4.16بُت احلسايب للعبارات ما 

ذلذه  أخالقيات ادلنتجلبعد  العام قيمة ادلتوسط احلسايب بلغت :Condorابلنسبة دلؤسسة  
للممارسات عينة ال أفراد إدراكمستوى  ما يعٍت أن 1.016 امجارل قدره وابضلراف معياري 4.06 ادلؤسسة

قيمة ادلتوسط احلسايب للعبارات كراوحت قد ، و األخالقية ادلركبطة ابدلنتج اليت كقوم هبا ىذه ادلؤسسة مركفع
 .01للعبارة رقم  4.47و 08للعبارة رقم  4.08بُت ما 

وابضلراف  3.53 أخالقيات ادلنتجلبعد  العام ادلتوسط احلسايب بلغ :Brandtابلنسبة دلؤسسة  
ابدلنتج للممارسات األخالقية ادلركبطة عينة ال أفراد إدراكمستوى  ما يعٍت أن 0.887 امجارل قدره معياري

للعبارة رقم  4.02بُت قيمة ادلتوسط احلسايب للعبارات ما كراوحت قد ، و اليت كقوم هبا ىذه ادلؤسسة مركفع
 .06للعبارة رقم  4.39و 05

 أخالقيات التسعري :الثاين الفرع
 حول العينة أفراد إلجاابت ادلعيارية واالضلرافات احلسابية ادلتوسطات قيم ادلوارل اجلدول يوضح 
 :الدراسة زللؤسسات ادل دلختلف خالقيات التسعَتأب ادلتعلقة العبارات

 ألخالقيات التسعري العينة أفراد إدراك مدى: (22-4) رقم اجلدول

 الفقرة
ENIEM Condor Brandt 

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

درجة 
 ادلوافقة

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

درجة 
 ادلوافقة

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

درجة 
 ادلوافقة

 مركفع جدا 0,34764 4,21 مركفع جدا 0,46726 4,20 مركفع جدا 0,378 4,30 09
 متوسط 0,878 3,35 مركفع 1,066 3,83 مركفع 0,719 3,93 10
 مركفع 0,783 3,62 مركفع 1,076 3,81 مركفع 0,667 4,12 11
 متوسط 0,798 3,31 مركفع 0,964 3,89 مركفع 0,751 3,95 12
 متوسط 0,831 3,14 مركفع 0,964 3,94 مركفع 0,669 3,98 13
 متوسط 0,677 3,18 مركفع 0,993 3,83 مركفع 0,77 3,96 14
 مركفع 0,659 3,83 مركفع 0,932 4,01 مركفع 0,678 3,94 15
 مركفع 0,737 3,62 مركفع 1,031 3,71 مركفع 0,766 3,85 16

 مرتفع 0,455 3,44 مرتفع 0,803 3,88 مرتفع 0,413 3,96 اجملموع
 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:



الدراسة ادليدانية                                                                          :رابعالفصل ال  
 

  111 
 

لبعد  العام قيمة ادلتوسط احلسايب يتضح من نتائج اجلدول أن : ENIEMابلنسبة دلؤسسة 
أفراد  إدراكما يعٍت أن مستوى  0.413 امجارل قدره وابضلراف معياري 3.96 قد بلغت التسعَتأخالقيات 

اليت كقوم هبا ىذه ادلؤسسة مركفع، وقد كراوحت قيمة ادلتوسط  لتسعَتالعينة للممارسات األخالقية ادلركبطة اب
 .09للعبارة رقم  4.30و 16للعبارة رقم  3.85احلسايب للعبارات ما بُت 

 بلغت التسعَتأخالقيات لبعد  العام قيمة ادلتوسط احلسايب يتضح أن :Condorابلنسبة دلؤسسة  
أفراد العينة للممارسات األخالقية  إدراكما يعٍت أن مستوى  0.803 امجارل قدره وابضلراف معياري 3.88

اليت كقوم هبا ىذه ادلؤسسة مركفع، وقد كراوحت قيمة ادلتوسط احلسايب للعبارات ما بُت  لتسعَتادلركبطة اب
 .09للعبارة رقم  4.20و 16للعبارة رقم  3.71

يساوي  التسعَتأخالقيات لبعد  العام قيمة ادلتوسط احلسايب يتبُت أن :Brandtابلنسبة دلؤسسة  
أفراد العينة للممارسات األخالقية  إدراكما يعٍت أن مستوى  0.455 امجارل قدره وابضلراف معياري 3.44

ادلركبطة ابلتسعَت اليت كقوم هبا ىذه ادلؤسسة مركفع، وقد كراوحت قيمة ادلتوسط احلسايب للعبارات ما بُت 
 .15للعبارة رقم  3.83و 13للعبارة رقم  3.14

 أخالقيات التوزيع :الثالث الفرع
 حول العينة أفراد إلجاابت ادلعيارية واالضلرافات احلسابية ادلتوسطات قيم ادلوارل اجلدول يوضح 
 :الدراسة زللؤسسات ادل دلختلف خالقيات التوزيعأب ادلتعلقة العبارات

 ألخالقيات التوزيع العينة أفراد إدراك مدى: (23-4) رقم اجلدول

 الفقرة
ENIEM Condor Brandt 

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

درجة 
 ادلوافقة

 ادلتوسط
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

درجة 
 ادلوافقة

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

درجة 
 ادلوافقة

 مركفع 0,611 4,01 مركفع 0,841 4,16 مركفع 0,611 4,05 17
 مركفع 0,619 3,98 مركفع جدا 0,691 4,28 مركفع 0,686 4,02 18
 مركفع 0,672 3,88 مركفع 0,851 4,05 مركفع 0,712 3,88 19
 مركفع 0,671 3,79 مركفع 0,787 4,02 مركفع 0,719 4,04 20
 مركفع 0,796 3,61 مركفع 1,076 3,76 مركفع 0,807 3,82 21

 مرتفع 0,475 3,85 مرتفع 0,632 4,05 مرتفع 0,479 3,95 اجملموع
 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:
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لبعد  العام قيمة ادلتوسط احلسايب اجلدول أن خالليتضح من  : ENIEMابلنسبة دلؤسسة 
أفراد  إدراكما يعٍت أن مستوى  0.479 امجارل قدره وابضلراف معياري 3.95يساوي  أخالقيات التوزيع

اليت كقوم هبا ىذه ادلؤسسة مركفع، وقد كراوحت قيمة ادلتوسط  وزيعالعينة للممارسات األخالقية ادلركبطة ابلت
 .17للعبارة رقم  4.05و 21للعبارة رقم  3.82 احلسايب للعبارات ما بُت

 قد بلغ أخالقيات التوزيعلبعد  العام ادلتوسط احلسايب يظهر أن :Condorابلنسبة دلؤسسة  
أفراد العينة للممارسات األخالقية  إدراكيعٍت أن مستوى  ما 0.632 امجارل قدره وابضلراف معياري 4.05

ادلركبطة ابلتوزيع اليت كقوم هبا ىذه ادلؤسسة مركفع، وقد كراوحت قيمة ادلتوسط احلسايب للعبارات ما بُت 
 .18للعبارة رقم  4.28و 21للعبارة رقم  3.76

 3.85 أخالقيات التوزيعلبعد  العام قيمة ادلتوسط احلسايب بلغت :Brandtابلنسبة دلؤسسة  
أفراد العينة للممارسات األخالقية ادلركبطة  إدراكما يعٍت أن مستوى  0.475امجارل قدره وابضلراف معياري 

 3.61ابلتوزيع اليت كقوم هبا ىذه ادلؤسسة مركفع، وقد كراوحت قيمة ادلتوسط احلسايب للعبارات ما بُت 
 .17للعبارة رقم  4.01و 21للعبارة رقم 

 أخالقيات الرتويج :الرابع الفرع
 حول العينة أفراد إلجاابت ادلعيارية واالضلرافات احلسابية ادلتوسطات قيم ادلوارل اجلدول يوضح 
 :الدراسة زللؤسسات ادل دلختلف خالقيات الًتويجأب ادلتعلقة العبارات

 العينة ألخالقيات الرتويج أفراد إدراك مدى: (24-4) رقم اجلدول

 الفقرة
ENIEM Condor Brandt 

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

درجة 
 ادلوافقة

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

درجة 
 ادلوافقة

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

درجة 
 ادلوافقة

 مركفع 0,568 3,98 مركفع 0,876 4,04 مركفع 0,48 3,99 22
 مركفع 0,586 3,95 جدا مركفع 0,615 4,24 مركفع 0,6 4,09 23
 مركفع 0,619 3,93 مركفع 0,724 4,12 مركفع 0,648 3,85 24
 مركفع 0,677 4,01 مركفع 0,747 4,08 مركفع 0,705 3,81 25
 مركفع 0,734 3,85 مركفع 0,82 3,94 مركفع 0,666 3,84 26

 مرتفع 0,491 3,94 مرتفع 0,575 4,08 مرتفع 0,433 3,91 اجملموع
 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:
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لبعد  العام قيمة ادلتوسط احلسايب يتضح من نتائج اجلدول أن : ENIEMابلنسبة دلؤسسة 
أفراد  إدراكما يعٍت أن مستوى  0.433 امجارل قدره وابضلراف معياري 3.91ساوي ك أخالقيات الًتويج

اليت كقوم هبا ىذه ادلؤسسة مركفع، وقد كراوحت قيمة ادلتوسط  ويجالعينة للممارسات األخالقية ادلركبطة ابلًت 
 .23للعبارة رقم  4.09و 25للعبارة رقم  3.81 احلسايب للعبارات ما بُت

ساوي ك أخالقيات الًتويجلبعد  العام قيمة ادلتوسط احلسايب يظهر أن :Condorابلنسبة دلؤسسة  
أفراد العينة للممارسات األخالقية  إدراكما يعٍت أن مستوى  0.575 امجارل قدره وابضلراف معياري 4.08

اليت كقوم هبا ىذه ادلؤسسة مركفع، وقد كراوحت قيمة ادلتوسط احلسايب للعبارات ما بُت  ويجادلركبطة ابلًت 
 .23للعبارة رقم  4.24و 26للعبارة رقم  3.94

 3.94 أخالقيات الًتويجلبعد  العام قيمة ادلتوسط احلسايب بلغت :Brandtابلنسبة دلؤسسة  
أفراد العينة للممارسات األخالقية ادلركبطة  إدراكما يعٍت أن مستوى  0.491 امجارل قدره وابضلراف معياري

 3.85اليت كقوم هبا ىذه ادلؤسسة مركفع، وقد كراوحت قيمة ادلتوسط احلسايب للعبارات ما بُت  ويجابلًت 
  .25للعبارة رقم  4.01و 26للعبارة رقم 

 من التسويقيةألبعاد زلور أخالقيات ادلمارسة  العينة أفراد إدراك نتائج يلخص ادلوارل واجلدول 
 :، كما يليالثالث ادلؤسسات لزل مؤسسة من إسالميمنظور وضعي و 

 بعاد أخالقيات ادلمارسة التسويقيةأل العينة أفراد إدراك لنتائج حوصلة: (25-4) رقم اجلدول

أبعاد أخالقيات 
 ادلمارسة التسويقية

ENIEM Condor Brandt 

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

درجة 
 ادلوافقة

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

درجة 
 ادلوافقة

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

درجة 
 ادلوافقة

 مركفع 0,887 3,53 مركفع 1,016 4,06 مركفع 0,594 4,03 أخالقيات ادلنتج
 مركفع 0,455 3,44 مركفع 0,803 3,88 مركفع 0,413 3,96 أخالقيات التسعَت
 مركفع 0,475 3,85 مركفع 0,632 4,05 مركفع 0,479 3,95 أخالقيات التوزيع
 مركفع 0,491 3,94 مركفع 0,575 4,08 مركفع 0,433 3,91 أخالقيات الًتويج

 مرتفع 0,314 3,84 مرتفع 0,57 4,04 مرتفع 0,347 4,08 اجملموع
 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من :ادلصدر
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خالقيات ادلمارسة أل الزلي محورللية احلساب اتقيم ادلتوسط يتبُت من خالل اجلدول أن 
، 0.347 ة قدرىامعياري اتوابضلراف 3.84، 4.04، 4.08قد بلغت  إسالميالتسويقية من منظور وضعي و 

ما  ،على التوارل Brandtمؤسسة و  Condorومؤسسة  ENIEMزل من مؤسسة ل 0.314، 0.570
 مركفعة جدا.  إذلمركفعة  بُتحملور كًتاوح ذلذا ا درجة موافقة كبَتة يدل على

 الصورة الذهنية للمؤسسة أبعاد حول العينة أفراد إجاابت حتليل :الثالث ادلطلب
 احلسايب ادلتوسط من كل حساب مت وربليلها، الدراسة عينة أفراد اذباىات ربديد لغرض 
للصور الذىنية  كقييمهم دبدى ادلتعلقة العبارات حول فراداأل ىؤالء إلجاابت ادلعياري واالضلراف

 .الدراسة زلل للمؤسسات

 البعد ادلعريف :األول الفرع
 حول العينة أفراد إلجاابت ادلعيارية واالضلرافات احلسابية ادلتوسطات قيم ادلوارل اجلدول يوضح 
 :الدراسة زلل بعد ادلعريف للصور الذىنية للمؤسساتابل ادلتعلقة العبارات

 للصورة الذهنيةبعد ادلعريف لل العينة أفراد إدراك مدى :(26-4) رقم اجلدول

 الفقرة
ENIEM Condor Brandt 

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

درجة 
 ادلوافقة

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

درجة 
 ادلوافقة

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

درجة 
 ادلوافقة

 مركفع 0,627 4,12 مركفع جدا 0,82 4,26 مركفع جدا 0,563 4,23 27
 مركفع 0,695 3,9 مركفع 0,922 3,95 مركفع 0,683 4,13 28
 مركفع 0,789 3,78 مركفع 1,05 3,88 مركفع 0,748 4,06 29
 مركفع 0,878 3,78 مركفع 1,088 3,71 مركفع 0,775 4,03 30
 مركفع 0,637 4,06 مركفع جدا 0,655 4,32 مركفع جدا 0,555 4,33 31

 مرتفع 0,583 3,92 مرتفع 0,746 4,02 مرتفع 0,458 4,15 اجملموع
 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:

 للبعد ادلعريفقيمة ادلتوسط احلسايب  يتضح من نتائج اجلدول أن : ENIEMابلنسبة دلؤسسة 
ىذا  عباراتما يعٍت أن عينة الدراسة كتفق بدرجة مركفعة على  0.458وابضلراف معياري  4.15يساوي 

وىذا ما يدل على ، 31للعبارة رقم  4.33و 30للعبارة رقم  4.03العبارات ما بُت  كلكراوحت  كما البعد،  
 .فراد ذلذه ادلؤسسة مركفعومعرفة األ إدراكأن درجة 
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 للبعد ادلعريفقيمة ادلتوسط احلسايب  يظهر من نتائج اجلدول أن :Condorابلنسبة دلؤسسة  
عبارات بدرجة مركفعة على  كذلك  ما يعٍت أن عينة الدراسة كتفق 0.746معياري  وابضلراف 4.02يساوي 

وىذا ما يدل  ،31للعبارة رقم  4.32و 30للعبارة رقم  3.71العبارات ما بُت  كلكراوحت  كما ،  ىذا البعد
 .فراد ذلذه ادلؤسسة مركفعومعرفة األ إدراكعلى أن درجة 

يساوي  للبعد ادلعريفقيمة ادلتوسط احلسايب  نتائج اجلدول أنيتبُت من  :Brandtابلنسبة دلؤسسة  
، درجة مركفعة على أعلية ىذا البعدما يعٍت أن عينة الدراسة كتفق ب 0.583وابضلراف معياري  3.92

وىذا ما يدل على أن ، 27للعبارة رقم  4.12و 30للعبارة رقم  3.78العبارات ما بُت  قيم كلوكراوحت 
 .فراد ذلذه ادلؤسسة مركفعومعرفة األ إدراكدرجة 

 البعد العاطفي )الوجداين( :الثاين الفرع
 حول العينة أفراد إلجاابت ادلعيارية واالضلرافات احلسابية ادلتوسطات قيم ادلوارل اجلدول يوضح 
 :الدراسة زلل للصور الذىنية للمؤسسات بعد العاطفيابل ادلتعلقة العبارات

 للبعد العاطفي للصورة الذهنية العينة أفراد إدراك مدى :(27-4) رقم اجلدول

 الفقرة
ENIEM Condor Brandt 

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

درجة 
 ادلوافقة

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

درجة 
 ادلوافقة

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

درجة 
 ادلوافقة

 مركفع 0,594 3,99 مركفع جدا 0,723 4,2 مركفع جدا 0,615 4,55 32
 مركفع 0,649 3,81 مركفع 0,798 4,14 مركفع جدا 0,648 4,58 33
 مركفع 0,757 3,71 مركفع 0,822 4,09 مركفع جدا 0,836 4,39 34
 مركفع 0,687 3,82 مركفع جدا 0,681 4,23 مركفع جدا 0,616 4,54 35

 مرتفع 0,502 3,83 مرتفع 0,582 4,16 مرتفع جدا 0,590 4,51 اجملموع
 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:

العاطفي للبعد قيمة ادلتوسط احلسايب  يتضح من نتائج اجلدول أن : ENIEMابلنسبة دلؤسسة 
 جدا ما يعٍت أن عينة الدراسة كتفق بدرجة مركفعة 0.590وابضلراف معياري  4.51يساوي  )الوجداين(

 4.93كراوحت ابقي العبارات ما بُت كما ىذا البعد من مزوانت الصورة الذىنية للمؤسسة،   عباراتعلى 
 اذباىاتوجود درجة قبول عالية للمؤسسة وكذا  وىذا يدل على، 33للعبارة رقم  4.58و 34للعبارة رقم 

 .ومنتداهتا وعالمتها ادلؤسسة ضلو إغلابية عاطفية
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 العاطفيللبعد قيمة ادلتوسط احلسايب  من نتائج اجلدول أنيظهر  :Condorابلنسبة دلؤسسة  

ما يعٍت أن عينة الدراسة كتفق بدرجة مركفعة على  0.582وابضلراف معياري  4.16يساوي  )الوجداين(
للعبارة رقم  4.09العبارات ما بُت  كلىذا البعد من مزوانت الصورة الذىنية للمؤسسة، وكراوحت   عبارات

 عاطفية اذباىاتوجود درجة قبول عالية للمؤسسة وكذا  وىذا يدل على، 35رقم  للعبارة 4.23و 34
 .ومنتداهتا وعالمتها ادلؤسسة ضلو إغلابية

قيمة ادلتوسط احلسايب  يتبُت من نتائج اجلدول أننفس الشيء حيث  :Brandtابلنسبة دلؤسسة  
يعٍت أن عينة الدراسة كتفق بدرجة  ما 0.502وابضلراف معياري  3.83يساوي  العاطفي )الوجداين(للبعد 

العبارات ما بُت  كلكراوحت  كما ىذا البعد من مزوانت الصورة الذىنية للمؤسسة،   عباراتمركفعة على 
 .32للعبارة رقم  3.99و 34للعبارة رقم  3.71

 البعد السلوكي :الثالث الفرع
 حول العينة أفراد إلجاابت ادلعيارية واالضلرافات احلسابية ادلتوسطات قيم ادلوارل اجلدول يوضح 
 :الدراسة زلل للصور الذىنية للمؤسسات سلوكيبعد الابل ادلتعلقة العبارات

 للبعد السلوكي للصورة الذهنية العينة أفراد إدراكمدى  :(28-4) رقم اجلدول

 الفقرة
ENIEM Condor Brandt 

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

درجة 
 ادلوافقة

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

درجة 
 ادلوافقة

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

درجة 
 ادلوافقة

 مركفع 0,538 3,96 مركفع 0,79 4,09 مركفع جدا 0,64 4,27 36
 مركفع 0,491 3,9 مركفع 0,771 4,15 مركفع جدا 0,602 4,29 37
 مركفع 0,59 3,83 مركفع 0,792 4,1 مركفع جدا 0,585 4,33 38
 مركفع 0,647 3,72 مركفع 0,79 4,11 مركفع جدا 0,602 4,33 39

 مرتفع 0,419 3,85 مرتفع 0,640 4,11 مرتفع جدا 0,449 4,3 اجملموع
 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:

 السلوكيللبعد قيمة ادلتوسط احلسايب  يتضح من نتائج اجلدول أن : ENIEMابلنسبة دلؤسسة 
ىذا  عباراتما يعٍت أن عينة الدراسة كتفق بدرجة مركفعة على  0.467وابضلراف معياري  4.31ساوي ك

 36للعبارة رقم  4.27كراوحت ابقي العبارات ما بُت كما البعد من مزوانت الصورة الذىنية للمؤسسة،  
 فرادرغبة األ وجود رضا وربيا كبَت ضلو ىذه ادلؤسسة كما يعزسوىو ما يدل على ، 39للعبارة رقم  4.33و

 .مة ادلؤسسةاليف القيام ابقتناء أو شراء ع
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 السلوكيللبعد قيمة ادلتوسط احلسايب  يظهر من نتائج اجلدول أن :Condorابلنسبة دلؤسسة  
يعٍت أن عينة الدراسة كتفق بدرجة مركفعة على أعلية ىذا البعد  ما 0.640وابضلراف معياري  4.11يساوي 

 4.23و 36للعبارة رقم  4.09العبارات ما بُت  كلمن مزوانت الصورة الذىنية للمؤسسة، وكراوحت  

 .  37للعبارة رقم 
 السلوكيللبعد قيمة ادلتوسط احلسايب  يتبُت من نتائج اجلدول أن :Brandtابلنسبة دلؤسسة  
ما يعٍت أن عينة الدراسة كتفق بدرجة مركفعة على أعلية ىذا البعد  0.419وابضلراف معياري  3.85يساوي 

 3.96و 39للعبارة رقم  3.72العبارات ما بُت  كلمن مزوانت الصورة الذىنية للمؤسسة، وكراوحت  

 .36للعبارة رقم 

 :الثالث الذىنية للمؤسسات ةللصور  العينة أفراد إدراك نتائج يلخص ادلوارل واجلدول 
 الذهنية للمؤسسات ةلصور بعاد األ العينة أفراد إدراك دلستوى حوصلة :(29-4) رقم اجلدول

أبعاد الصورة 
الذهنية 
 للمؤسسة

ENIEM Condor Brandt 

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

درجة 
 ادلوافقة

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

درجة 
 ادلوافقة

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

درجة 
 ادلوافقة

 مركفع 0,583 3,92 مركفع 0,746 4,02 مركفع 0,458 4,15 البعد ادلعريف
 مركفع 0,502 3,83 مركفع 0,582 4,16 مركفع جدا 0,590 4,51 البعد العاطفي
 مركفع 0,419 3,85 مركفع 0,640 4,11 مركفع جدا 0,449 4,3 البعد السلوكي

 مرتفع 0,459 3,89 مرتفع 0,693 4,03 مرتفع جدا 0,467 4,31 اجملموع
 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:

 ساويك قيمة ادلتوسط احلسايب حملور الصورة الذىنية للمؤسسة من خالل اجلدول نالحظ أن 
 ENIEM زل من مؤسسةل 0.459، 0.693، 0.467وابضلراف معياري  3.89، 4.03، 4.31

على التوارل ما يعٍت أن درجة االكفاق للمحور كًتاوح من مركفعة  Brandtمؤسسة و   Condorمؤسسة و 
 .مركفعة جدا إذل

أو الوجداين أو سواء ابلنسبة للبعد ادلعريف  وذليف ادلركبة األ ENIEMكما نالحظ أن مؤسسة  
كبَتين للمستهلزُت   إدراكو السلوكي أو ابلنسبة حملور الصورة الذىنية كزل وىذا ما يدل على درجة ألفة 

)بعد معريف(، ويعزس اذباىات عاطفية إغلابية ضلوىا ودرجة ثقة عالية )بعد عاطفي(،   ذباه ىذه ادلؤسسة
)بعد  عالية مقارنة ابدلؤسسات األخرى كما يدل على وجود ربيا كبَت ضلو ىذه ادلؤسسة ودرجة رضا

 سلوكي(.
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 عرض وحتليل فرضيات الدراسة ادلبحث اخلامس:
 الوصفي التحليل خالل من الدراسة دلتغَتات الوصفية اجلوانب إذلما كطرقنا يف ادلبحث السابق بعد  

 أجل من الدراسة فرضيات اختبار نتائج عرض إذل ادلبحث ىذا سنتطرق يف ادلدروسة، العينة أفراد إلجاابت
 .صحتها مدى معرفة

 اعتدالية التوزيع دلتغريات الدراسةادلطلب األول: التأكد من 
قبل اختبار فرضيات الدراسة ال بد أوال من التحقق من شروط كطبيق االختبار اإلحصائي االضلدار  

 يقمنا حبساب معامل وألجل ذلك ،التحقق من شرط اعتدالية التوزيعواليت من بينها  ،اخلطي البسيط
هنم ال يتأثرون ابلقيم كو يعتمدان على قيم ادلتوسط احلسايب والوسيط وادلنوال   حيث أهنماااللتواء والتفرطح 

 مسَتنوف  وشابَتو.-ادلتطرفة على عزس اختبارات التوزيع الطبيعي اختبار كودلوغوروف
 نتائج اعتدالية التوزيع دلتغريات الدراسة :(30-4)جدول رقم 

 ادلتغريات
ENIEM CONDOR BRANDT 

حجم 
 العينة

معامل 
 االلتواء

معامل 
 التفرطح

معامل 
 االلتواء

معامل 
 التفرطح

معامل 
 االلتواء

معامل 
 التفرطح

 1,412 0,687- 0,519- 0,58- 0,118- 0,755- 400 أخالقيات ادلنتج
 1,124 0,666- 0,352 0,999- 2,281 0,962- 400 أخالقيات التسعَت
 2,181 1,141- 0,025- 0,829- 0,79 0,826- 400 أخالقيات التوزيع
 0,925 0,704- 0,534- 0,59- 0,175 0,046- 400 أخالقيات الًتويج

 0,914 0,599- 1,001- 0,498- 0,574 0,841- 400 أخالقيات ادلمارسة التسويقية 
 1,245 1,047- 0,161- 0,778- 0,264 0,749- 400 البعد ادلعريف

 3,67 0,843- 0,475- 0,626- 0,379- 0,931- 400 البعد العاطفي )الوجداين(
 2,447 0,23- 0,454- 0,68- 0,409 0,631- 400 البعد السلوكي

 2,694 1,342- 0,448- 0,684- 0,245- 0,795- 400 الصورة الذىنية للمؤسسة
 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:

معامالت االلتواء دلتغَتات ألبعاد  يتضح من نتائج اجلدول أن ENIEM ؤسسةابلنسبة دل 
 يفوأبعاد الصورة الذىنية للمؤسسة كًتاوح  إسالميأخالقيات ادلمارسة التسويقية من منظور وضعي و 

ألبعاد متغَتات أخالقيات ادلمارسة التسويقية من منظور  ، وكًتاوح معامالت التفرطح+[1 ; 1-]اجملال   
، ما يعٍت أن ادلتغَتات كتبع +[3 ; 3-]اجملال   يف و أبعاد الصورة الذىنية للمؤسسة كًتاوح  إسالميوضعي و 

 التوزيع الطبيعي.
يظهر من نتائج اجلدول أن معامالت االلتواء دلتغَتات ألبعاد  Condor ؤسسةابلنسبة دل 

 يفوأبعاد الصورة الذىنية للمؤسسة كًتاوح  إسالميأخالقيات ادلمارسة التسويقية من منظور وضعي و 
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، وكًتاوح معامالت التفرطح ألبعاد متغَتات أخالقيات ادلمارسة التسويقية من منظور +[1 ; 1-]اجملال   
ما يعٍت أن ادلتغَتات كتبع  ،+[3 ; 3-]اجملال    يفوأبعاد الصورة الذىنية للمؤسسة كًتاوح  إسالميوضعي و 

 التوزيع الطبيعي.
يتبُت أن معامالت االلتواء دلتغَتات ألبعاد أخالقيات ادلمارسة  Brandt ؤسسةابلنسبة دل 

، +[1 ; 1-]اجملال    يفوأبعاد الصورة الذىنية للمؤسسة كًتاوح  إسالميالتسويقية من منظور وضعي و 
وأبعاد  إسالميألبعاد متغَتات أخالقيات ادلمارسة التسويقية من منظور وضعي و  وكًتاوح معامالت التفرطح

 ، ما يعٍت أن ادلتغَتات كتبع التوزيع الطبيعي.+[3 ; 3-]اجملال    يفالصورة الذىنية للمؤسسة كًتاوح 
( BrandtوCondor و ENIEM) مؤسسة من ادلؤسسات الثالثودبا أن حدم العينة لزل  
 تبع التوزيع الطبيعي.كفرد وحسب نظرية الناعة ادلركاية فالبياانت  400يساوي 

 عرض وحتليل نتائج الفرضية الرئيسة األوىلادلطلب الثاين: 
 يلي:االختبار اإلحصائي ربليل االضلدار اخلطي البسيط، كما مت التحقق من الفرضية من خالل  

H0 على الصورة  إسالميأبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و يوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام : ال
 .α=0.05 عند مستوى داللةالذىنية للمؤسسة 

 H1على الصورة  إسالميأتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و  : يوجد
 .α=0.05الذىنية للمؤسسة عند مستوى داللة 

 األوىل الفرضية اختبار نتائج : ملخص(31-4) رقم اجلدول

 
معامل  Tاختبار  Fاختبار معادلة االحندار

 االرتباط
R  

 معامل
 التحديد

R2  
ادلعامالت 

B 
اخلطأ 
 ادلعياري

 Fقيمة
قيمة 
 الداللة

 Tقيمة
قيمة 
 الداللة

ENIEM 

 1.80 3.89 الثابت
477.83 0.00 

2.16 0.03 
أخالقيات  0.54 0.73

 ادلنتج
1.14 0.05 21.85 0.00 

Condor 

 1.35 1.82- الثابت
374.46 0.00 

-1.34 0.17 
أخالقيات  0.48 0.69

 ادلنتج
0.77 0.04 19.35 0.00 

Brandt 

 2.48 13.10 الثابت
109.08 0.00 

5.28 0.00 
أخالقيات  0.21 0.46

 ادلنتج
0.76 0.07 10.44 0.00 

 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر: 
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وىي دالة عند  477.83كبلغ  Fقيمة يتضح من نتائج اجلدول أن  ENIEM ؤسسةابلنسبة دل 
االلتاام أبخالقيات ادلنتج من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00( قدرىاp-valueقيمة داللة )

وىي دالة 21.85  بلغت T قيمة أن، كما الصورة الذىنية للمؤسسةعلى  إسالميمنظور وضعي و 
متغَت  إسالميااللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و ، ما يعٍت أن 0.00إحصائيا عند قيمة داللة 

االلتاام والذي يعٍت أن التغَت يف قيمة  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل الصورة الذىنية للمؤسسة مؤثر على
الصورة  يف B=1.14بوحدة واحدة يقابلو كغَت دبقدار  إسالميأبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و 

يدل على وجود اركباط قوي موجب  الذي 0.73 الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباط
الصورة  من التغَتات احلاصلة على مستوى% 54أي أن  0.54بلغت قيمة معامل التحديد كما بينهما،  

، إسالميااللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستوى 
االلتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي * 1.14الصورة الذىنية للمؤسسة= وفق ادلعادلة التالية: 

 (3.89+)إسالميو 
وىي دالة عند قيمة داللة  374.46كبلغ  F أن قيمةنالحظ  Condor ؤسسةابلنسبة دل 

 إسالميااللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00اقدرى
وىي دالة إحصائيا عند قيمة داللة 19.35 بلغت  T قيمةأن ، كما الصورة الذىنية للمؤسسةعلى 

الصورة الذىنية  متغَت مؤثر على إسالميوضعي و االلتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور ، ما يعٍت أن 0.00
االلتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور والذي يعٍت أن التغَت يف قيمة  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل للمؤسسة
الصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره  يف B=0.77دبقدار  كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميوضعي و 

بلغت قيمة معامل كما يدل على وجود اركباط متوسط موجب بينهما،   الذي 0.69 قيمة معامل االركباط
الصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات  من التغَتات احلاصلة على مستوى% 48أي أن  0.48 التحديد

الصورة الذىنية وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميااللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و على مستوى 
 (-1.82+)إسالميااللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و * 0.77للمؤسسة= 

وىي دالة عند قيمة داللة   109.08كبلغ F أن قيمةيتبُت من اجلدول  Brandt ؤسسةابلنسبة دل 
 إسالميو االلتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت  0.00 قدرىا
وىي دالة إحصائيا عند قيمة داللة 10.44 بلغت  T قيمةأن ، كما الصورة الذىنية للمؤسسةعلى 
الصورة الذىنية  متغَت مؤثر على إسالميااللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و ، ما يعٍت أن 0.00

االلتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور والذي يعٍت أن التغَت يف قيمة  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل للمؤسسة
الصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره  يف B=0.76دبقدار كغَت بوحدة واحدة يقابلو  إسالميوضعي و 

يدل على وجود اركباط ضعيف موجب بينهما، وبلغت قيمة معامل  الذي 0.46قيمة معامل االركباط  
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الصورة الذىنية للمؤسسة كسببها  على مستوىمن التغَتات احلاصلة % 21أي أن  0.21 التحديد
الصورة وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميااللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و التغَتات على مستوى 

 .(13.10+)إسالميااللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و * 0.76الذىنية للمؤسسة= 
نقبل الفرضية البحثية  خالل ما سبق نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة وابلتارل من 

يوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي ما يعٍت أنو الرئيسية األوىل 
  .على الصورة الذىنية للمؤسسة إسالميو 

 للفرضية األوىل الفرعية األوىل عرض وحتليل نتائج الفرضيةالفرع األول: 
 يلي:ربليل االضلدار اخلطي البسيط، كما الفرضية من خالل  مت التحقق من صحة  

H0 على البعد  إسالمييوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و : ال
 .α=0.05 عند مستوى داللة ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة

 H1:  على البعد  إسالمييوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و
 .α=0.05 عند مستوى داللةادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة 

 األوىل للفرضية األوىل الفرعية الفرضية اختبار نتائج ملخص :(32-4) رقم اجلدول

 
 معامل Tاختبار  Fاختبار معادلة االحندار

 االرتباط
R  

 معامل
 التحديد

R2  
ادلعامالت 

B 
اخلطأ 
قيمة  Fقيمة ادلعياري

قيمة  Tقيمة الداللة
 الداللة

ENIEM 

 0.99 3.85 الثابت
291.56 0.00 

3.87 0.00 
أخالقيات  0.42 0.65

 ادلنتج
0.49 0.02 17.07 0.00 

Condor 
 1.35 1.82- الثابت

374.46 0.00 
-1.34 0.17 

أخالقيات  0.48 0.69
 ادلنتج

0.77 0.04 19.35 0.00 

Brandt 
 1.56 2.78 الثابت

117.17 0.00 
1.78 0.00 

أخالقيات  0.22 0.47
 ادلنتج

0.50 0.04 10.82 0.00 

 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:

وىي دالة عند  291.56 بلغت F نتائج اجلدول أن قيمةيتضح من  ENIEM ؤسسةابلنسبة دل 
االلتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا قيمة داللة

 كذلك  وىي 17.07 القيمة T كما بلغت قيمة  البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة،على  إسالميو 
 إسالميااللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و ، ما يعٍت أن 0.00دالة إحصائيا عند قيمة داللة 
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والذي يعٍت أن التغَت يف  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة متغَت مؤثر على
 يف B=0.49دبقدار  كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميااللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و قيمة 

يدل على وجود  الذي 0.65البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباط 
من التغَتات احلاصلة % 42أي أن  0.42بلغت قيمة معامل التحديد كما اركباط متوسط موجب بينهما،  

االلتاام أبخالقيات البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستوى  على مستوى
* 0.49البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة= وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميادلنتج من منظور وضعي و 

 .(3.85+)إسالميااللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و 
وىي دالة عند  374.46 بلغتقد  F أن قيمةمن نتائج اجلدول  يتبُت Condor ؤسسةابلنسبة دل 

االلتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قيمة داللة قدرىا
وىي دالة إحصائيا عند 19.35  قيمة T ، كما بلغالبعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسةعلى  إسالميو 

البعد  متغَت مؤثر على إسالميمن منظور وضعي و االلتاام أبخالقيات ادلنتج ، ما يعٍت أن 0.00قيمة داللة 
االلتاام والذي يعٍت أن التغَت يف قيمة  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة

البعد ادلعريف  يف B=0.77دبقدار  كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميأبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و 
يدل على وجود اركباط متوسط  الذي 0.69للصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباط 

 من التغَتات احلاصلة على مستوى% 48أي أن  0.48بلغت قيمة معامل التحديد  كما موجب بينهما،  
االلتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور  البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستوى

االلتاام أبخالقيات * 0.77البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة= وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميوضعي و 
 .(-1.82+)إسالميادلنتج من منظور وضعي و 

وىي دالة عند  117.17 كبلغ F اجلدول أن قيمة خاللنالحظ من  Brandt ؤسسةابلنسبة دل 
االلتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا داللة قيمة

وىي دالة إحصائيا  10.82بلغت  T قيمةأن ، كما البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسةعلى  إسالميو 
 متغَت مؤثر على إسالميو االلتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي ، ما يعٍت أن 0.00عند قيمة داللة 

االلتاام والذي يعٍت أن التغَت يف قيمة  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة
البعد ادلعريف  يف B=0.50دبقدار  كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميأبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و 

يدل على وجود اركباط  الذي 0.47 قيمة معامل االركباطللصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره 
من التغَتات احلاصلة على % 22أي أن  0.22 بلغت قيمة معامل التحديدكما ضعيف موجب بينهما،  

االلتاام أبخالقيات ادلنتج من البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستوى  مستوى
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االلتاام  *0.50البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة= وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميمنظور وضعي و 
 .(2.78+)إسالميأبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و 

نقبل الفرضية البحثية  ومن خالل ما سبق نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة وابلتارل 
داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي يوجد أتثَت ذو ما يعٍت أنو األوىل الفرعية 

  .على البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة إسالميو 

 للفرضية األوىل عرض وحتليل نتائج الفرضية الفرعية الثانيةالفرع الثاين: 
 يلي:ربليل االضلدار اخلطي البسيط، كما الفرضية من خالل  مت التحقق من صحة  

H0:  على البعد  إسالمييوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و ال
 .α=0.05 عند مستوى داللة العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة

 H1:  على البعد  إسالمييوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و
 .α=0.05 عند مستوى داللةالعاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة 

 األوىل للفرضية الثانية الفرعية الفرضية اختبار نتائج ملخص :(33-4) رقم اجلدول

 
معامل  Tاختبار  Fاختبار معادلة االحندار

 االرتباط
R  

 معامل
 التحديد

R2  
ادلعامالت 

B 
اخلطأ 
 قيمة Fقيمة ادلعياري

قيمة  Tقيمة الداللة
 الداللة

ENIEM 
 0.97 0.57- الثابت

372.10 0.00 
-0.58 0.55 

أخالقيات  0.48 0.69
 ادلنتج

0.54 0.02 19.29 0.00 

Condor 

 1.25 2.29- الثابت
320.66 0.00 

-1.81 0.07 
أخالقيات  0.44 0.66

 ادلنتج
0.66 0.03 17.90 0.00 

Brandt 

 1.56 2.78 الثابت
117.17 0.00 

1.78 0.07 
أخالقيات  0.22 0.47

 ادلنتج
0.50 0.04 10.82 0.00 

 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:

وىي دالة عند  372.10 بلغت F نالحظ من نتائج اجلدول أن قيمة ENIEM ؤسسةابلنسبة دل 
االلتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قيمة داللة قدرىا

وىي دالة 19.29  بــــ T قيمة قدرتكما   البعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة،على  إسالميو 
متغَت  إسالميااللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و ، ما يعٍت أن 0.00إحصائيا عند قيمة داللة 

والذي يعٍت أن التغَت يف  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل البعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة مؤثر على
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 يف B=0.54دبقدار  كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميااللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و قيمة 
يدل على  الذي 0.69البعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباط 

من التغَتات  %48أي أن  0.48بلغت قيمة معامل التحديد  كما وجود اركباط متوسط موجب بينهما،  
االلتاام البعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستوى  احلاصلة على مستوى

البعد العاطفي للصورة الذىنية وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميأبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و 
 .(0.57-+)إسالميااللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و * 0.54للمؤسسة= 

وىي دالة عند قيمة داللة   320.66بلغت F نالحظ أن قيمة Condor ؤسسةابلنسبة دل 
 إسالميااللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا
وىي دالة إحصائيا عند قيمة 17.90 بلغت  T قيمةأن ، كما البعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسةعلى 

البعد  متغَت مؤثر على إسالميااللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و ، ما يعٍت أن 0.00داللة 
االلتاام والذي يعٍت أن التغَت يف قيمة  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة

البعد  يف B=0.66دبقدار  كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميأبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و 
يدل على وجود  الذي 0.66 العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباط

من التغَتات احلاصلة % 44أي أن  0.44بلغت قيمة معامل التحديد  كما اركباط متوسط موجب بينهما،  
االلتاام أبخالقيات  البعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستوى على مستوى

* 0.66البعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة= وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميادلنتج من منظور وضعي و 
 .(-2.29+)إسالميااللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و 

وىي دالة عند  117.17 بلغت Fأن قيمة يتبُت من نتائج اجلدول  Brandt ؤسسةابلنسبة دل 
االلتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا قيمة داللة

وىي دالة   10.82بلغتT  قيمةأن ، كما البعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسةعلى  إسالميو 
متغَت  إسالميادلنتج من منظور وضعي و االلتاام أبخالقيات ، ما يعٍت أن 0.00إحصائيا عند قيمة داللة 

والذي يعٍت أن التغَت يف  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل البعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة مؤثر على
 يف B=0.50دبقدار  كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميااللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و قيمة 

يدل على الذي و  0.47البعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباط 
من التغَتات % 22أي أن  0.22 وجود اركباط ضعيف موجب بينهما، وبلغت قيمة معامل التحديد

لتاام االالبعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستوى  احلاصلة على مستوى
البعد العاطفي للصورة الذىنية وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميأبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و 

 .(2.78+)إسالميااللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و * 0.50للمؤسسة= 
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نقبل الفرضية البحثية  ومن خالل ما سبق نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة وابلتارل 
يوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي ما يعٍت أنو  الفرعية الثانية

  .على البعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة إسالميو 

 للفرضية األوىل عرض وحتليل نتائج الفرضية الفرعية الثالثةالفرع الثالث: 
 يلي:ربليل االضلدار اخلطي البسيط، كما مت التحقق من صحة الفرضية من خالل   

H0:  على البعد  إسالمييوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و ال
 .α=0.05 عند مستوى داللة السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة

H1 : على البعد  إسالميلاللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و يوجد أتثَت ذو داللة إحصائية
 .α=0.05 عند مستوى داللة السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة

 األوىل للفرضية الثالثة الفرعية الفرضية اختبار نتائج ملخص :(34-4) رقم اجلدول

 
معامل  Tاختبار  Fاختبار معادلة االحندار

 االرتباط
R  

 معامل
 التحديد

R2  
ادلعامالت 

B 
اخلطأ 
قيمة  Fقيمة ادلعياري

قيمة  Tقيمة الداللة
 الداللة

ENIEM 
 0.81 4.75 الثابت

237.81 0.00 
5.84 0.00 

أخالقيات  0.37 0.61
 ادلنتج

0.36 0.02 15.42 0.00 

Condor 
 0.82 0.14 الثابت

399.14 0.00 
0.17 0.85 

أخالقيات  0.50 0.70
 ادلنتج

0.48 0.02 19.97 0.00 

Brandt 

 0.95 8.14 الثابت
58.52 0.00 

8.54 0.00 
أخالقيات  0.12 0.35

 ادلنتج
0.21 0.02 7.65 0.00 

 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:

دالة عند  وىي 237.81 بلغت Fأن قيمة  يتضح من نتائج اجلدول ENIEM ؤسسةابلنسبة دل 
االلتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قيمة داللة قدرىا

وىي دالة  15.42بــــ T  قيمة قدرتكما   البعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة،على  إسالميو 
متغَت  إسالميادلنتج من منظور وضعي و االلتاام أبخالقيات ، ما يعٍت أن 0.00إحصائيا عند قيمة داللة 

والذي يعٍت أن التغَت يف  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل البعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة مؤثر على
 يف B=0.36دبقدار  كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميااللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و قيمة 

يدل على  الذي 0.61 للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباطالبعد السلوكي للصورة الذىنية 
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من التغَتات % 37أي أن  0.37 وجود اركباط متوسط موجب بينهما، وبلغت قيمة معامل التحديد
االلتاام البعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستوى  احلاصلة على مستوى

البعد السلوكي للصورة الذىنية وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميمنظور وضعي و أبخالقيات ادلنتج من 
 .(4.75+)إسالميااللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و * 0.36للمؤسسة= 

وىي دالة عند   399.14بلغت F نالحظ من نتائج اجلدول أن قيمة Condor ؤسسةابلنسبة دل 
االلتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا قيمة داللة

وىي دالة 19.97القيمة T  ، كما بلغت قيمةالبعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسةعلى  إسالميو 
متغَت  إسالميااللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و ، ما يعٍت أن 0.00إحصائيا عند قيمة داللة 

والذي يعٍت أن التغَت يف  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل البعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة  مؤثر على
 يف B=0.48دبقدار  كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميااللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و قيمة 

يدل على  الذي 0.70البعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباط  
من التغَتات % 50أي أن  0.50بلغت قيمة معامل التحديد  كما وجود اركباط قوي موجب بينهما،  

االلتاام البعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستوى  احلاصلة على مستوى
البعد السلوكي للصورة الذىنية وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميأبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و 

 .(0.14+)إسالميااللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و * 0.48للمؤسسة= 
وىي دالة عند قيمة   58.52بلغت Fقيمة أن  يتبُت من نتائج اجلدول Brandt ؤسسةابلنسبة دل 

االلتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00داللة قدرىا
وىي دالة إحصائيا  7.65بلغت  T قيمة أن ، كماالبعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسةعلى  إسالميو 

 متغَت مؤثر على إسالميادلنتج من منظور وضعي و االلتاام أبخالقيات ، ما يعٍت أن 0.00عند قيمة داللة 
االلتاام والذي يعٍت أن التغَت يف قيمة  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل البعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة
البعد  يف B=0.21دبقدار  كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميأبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و 

وىو ما يدل على وجود  0.35السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباط 
من التغَتات احلاصلة % 12أي أن  0.12 بلغت قيمة معامل التحديدكما اركباط ضعيف موجب بينهما،  

االلتاام أبخالقيات  البعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستوى على مستوى
* 0.21البعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة= وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميادلنتج من منظور وضعي و 

 .(8.14+)إسالميااللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و 
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نقبل الفرضية البحثية  ومن خالل ما سبق نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة وابلتارل 
يوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي ما يعٍت أنو  الفرعية الثالثة

  على البعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة. إسالميو 

 ادلطلب الثالث: عرض وحتليل نتائج الفرضية الرئيسة الثانية
 يلي:ربليل االضلدار اخلطي البسيط، كما الفرضية من خالل ىذه مت التحقق من صحة  

H0:  على الصورة  إسالميوضعي و  منظوريوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات التسعَت من ال
 .α=0.05 عند مستوى داللةالذىنية للمؤسسة 

H1:  على الصورة  إسالميوضعي و  منظوريوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات التسعَت من
 .α=0.05الذىنية للمؤسسة عند مستوى داللة 

 الثانية الفرضية اختبار نتائج ملخص :(35-4) رقم اجلدول

 
معامل  Tاختبار  Fاختبار معادلة االحندار

االرتباط 
R  

 معامل
التحديد 

R2  
ادلعامالت 

B 
اخلطأ 
 Fقيمة ادلعياري

قيمة 
 Tقيمة الداللة

قيمة 
 الداللة

ENIEM 

 1.90 18.83 الثابت
164.23 0.00 

9.88 0.00 
أخالقيات  0.29 0.54

 التسعري
0.76 0.06 12.81 0.00 

Condor 

 0.75 10.62 الثابت
334.27 0.00 

14.01 0.00 
أخالقيات  0.45 0.67

 التسعري
0.43 0.02 18.28 0.00 

Brandt 

 1.61 25.17 الثابت
73.55 0.00 

15.57 0.00 
أخالقيات  0.15 0.39

 التسعري
0.49 0.05 8.57 0.00 

 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر: ب
وىي دالة  164.23 بلغتقد  F أن قيمةيتضح من نتائج اجلدول   ENIEMابلنسبة دلؤسسة 

االلتاام أبخالقيات التسعَت ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا (p-value)عند قيمة داللة 
وىي دالة  12.81 بلغت T قيمةأن ، كما الصورة الذىنية للمؤسسةعلى  إسالميوضعي و  منظورمن 

متغَت  إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من ، ما يعٍت أن 0.00إحصائيا عند قيمة داللة 
االلتاام والذي يعٍت أن التغَت يف قيمة  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل الذىنية للمؤسسةالصورة  مؤثر على

الصورة  يف B=0.76دبقدار كغَت  بوحدة واحدة يقابلو إسالميوضعي و  منظورأبخالقيات التسعَت من 
وىو ما يدل على وجود اركباط  0.54الذي بلغ  الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباط
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من التغَتات احلاصلة على % 29أي أن  0.29 بلغت قيمة معامل التحديدكما ضعيف موجب بينهما،  
 منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من الصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستوى  مستوى

االلتاام أبخالقيات التسعَت من * 0.76الصورة الذىنية للمؤسسة= وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميوضعي و 
 .(18.83+)إسالميوضعي و  منظور

وىي دالة عند   334.27بلغت F أن قيمةيتضح من نتائج اجلدول  Condorابلنسبة دلؤسسة  
وضعي  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا قيمة داللة

وىي دالة إحصائيا عند قيمة  18.28 بلغت T قيمةأن ، كما الصورة الذىنية للمؤسسةعلى  إسالميو 
الصورة  متغَت مؤثر على إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من ، ما يعٍت أن 0.00داللة 

االلتاام أبخالقيات التسعَت من والذي يعٍت أن التغَت يف قيمة  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل الذىنية للمؤسسة
الصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما  يف B=0.43دبقدار  كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميوضعي و  منظور

وىو ما يدل على وجود اركباط متوسط موجب بينهما، وبلغت قيمة  0.67 كفسره قيمة معامل االركباط
الصورة الذىنية للمؤسسة كسببها  من التغَتات احلاصلة على مستوى% 45أي أن  0.45 معامل التحديد

الصورة وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من التغَتات على مستوى 
 .(10.62+)إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من * 0.43الذىنية للمؤسسة= 

وىي دالة عند  73.55 بلغت F أن قيمةيتضح من نتائج اجلدول  Brandtابلنسبة دلؤسسة  
وضعي  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا قيمة داللة

وىي دالة إحصائيا عند قيمة  8.57 بلغت T قيمةأن ، كما الصورة الذىنية للمؤسسةعلى  إسالميو 
الصورة  متغَت مؤثر على إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من ، ما يعٍت أن 0.00داللة 

االلتاام أبخالقيات التسعَت من والذي يعٍت أن التغَت يف قيمة  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل الذىنية للمؤسسة
الصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما  يف B=0.49دبقدار كغَت بوحدة واحدة يقابلو  إسالميوضعي و  منظور

وىو ما يدل على وجود اركباط ضعيف موجب بينهما، وبلغت قيمة  0.39كفسره قيمة معامل االركباط  
الصورة الذىنية للمؤسسة كسببها  من التغَتات احلاصلة على مستوى% 15أي أن  0.15 معامل التحديد

الصورة وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من التغَتات على مستوى 
 .(25.17+)إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من * 0.49الذىنية للمؤسسة= 

نقبل الفرضية البحثية  الفرضية البديلة وابلتارلومن خالل ما سبق نرفض الفرضية الصفرية ونقبل  
وضعي  منظوريوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات التسعَت من ما يعٍت أنو  الثانيةالرئيسية 

  على الصورة الذىنية للمؤسسة. إسالميو 
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 عرض وحتليل نتائج الفرضية الفرعية األوىلالفرع األول: 
 يلي:ربليل االضلدار اخلطي البسيط، كما الفرضية من خالل ىذه مت التحقق من صحة  

H0:  على البعد  إسالميوضعي و  منظوريوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات التسعَت من ال
 .α=0.05 عند مستوى داللةادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة 

H1:  على البعد  إسالميوضعي و  منظوريوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات التسعَت من
 .α=0.05 عند مستوى داللةادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة 

 الثانية للفرضية األوىل الفرعية الفرضية اختبار نتائج ملخص :(36-4) رقم اجلدول

 
معامل  Tاختبار  Fاختبار معادلة االحندار

 االرتباط
R  

 معامل
 التحديد

R2  
ادلعامالت 

B 
اخلطأ 
قيمة  Fقيمة ادلعياري

قيمة  Tقيمة الداللة
 الداللة

ENIEM 
 0.97 10.13 الثابت

121.22 0.00 
10.43 0.00 

أخالقيات  0.23 0.48
 التسعري

0.33 0.03 11.01 0.00 

Condor 
 0.69 8.32 الثابت

2.97 0.00 
11.92 0.00 

أخالقيات  0.42 0.65
 التسعري

0.37 0.02 17.24 0.00 

Brandt 
 1.05 12.08 الثابت

52.63 0.00 
11.51 0.00 

أخالقيات  0.11 0.34
 التسعري

0.27 0.03 7.25 0.00 

 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:
وىي دالة عند  121.22 بلغت F أن قيمةيتضح من نتائج اجلدول   ENIEMابلنسبة دلؤسسة 

وضعي  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا قيمة داللة
وىي دالة إحصائيا  11.01 بلغت T قيمةأن ، كما لصورة الذىنية للمؤسسةل البعد ادلعريف على إسالميو 

متغَت مؤثر  إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من ، ما يعٍت أن 0.00عند قيمة داللة 
والذي يعٍت أن التغَت يف قيمة  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة على

 يف B=0.33دبقدار كغَت بوحدة واحدة يقابلو  إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من 
يدل على وجود  الذي 0.48 ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباطالبعد 

من التغَتات احلاصلة % 23أي أن  0.23اركباط ضعيف موجب بينهما، وبلغت قيمة معامل التحديد 
خالقيات االلتاام أبالبعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستوى  على مستوى
* 0.33البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة= وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميوضعي و  منظورالتسعَت من 

 .(10.13+)إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من 
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  0.00قدرىا وىي دالة عند قيمة داللة 2.97 بلغت F أن قيمة بُتيت Condorابلنسبة دلؤسسة  
البعد  على إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت 

وىي دالة إحصائيا عند قيمة داللة  17.24 بلغت T قيمةأن ، كما لصورة الذىنية للمؤسسةل ادلعريف
البعد ادلعريف  مؤثر علىمتغَت  إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من ، ما يعٍت أن 0.00

االلتاام أبخالقيات والذي يعٍت أن التغَت يف قيمة  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل للصورة الذىنية للمؤسسة
البعد ادلعريف للصورة  يف B=0.37دبقدار  كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميوضعي و  منظورالتسعَت من 

وىو ما يدل على وجود اركباط متوسط  0.65الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباط 
 من التغَتات احلاصلة على مستوى% 42أي أن  0.42بلغت قيمة معامل التحديد كما موجب بينهما،  

 منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستوى 
االلتاام أبخالقيات * 0.37البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة= وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميوضعي و 

 .(8.32+)إسالميوضعي و  منظورالتسعَت من 
 وىي دالة عند قيمة داللة 52.63 بلغت F أن قيمة ظهريف Brandtابلنسبة دلؤسسة  

 إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا
وىي دالة إحصائيا عند قيمة  7.25 بلغت T قيمةأن ، كما لصورة الذىنية للمؤسسةل البعد ادلعريف على

البعد  متغَت مؤثر على إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من ، ما يعٍت أن 0.00داللة 
االلتاام والذي يعٍت أن التغَت يف قيمة  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة 

البعد  يف B=0.27دبقدار  كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميوضعي و  منظورأبخالقيات التسعَت من 
وىو ما يدل على وجود  0.46 ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباط

من التغَتات احلاصلة % 34أي أن  0.34بلغت قيمة معامل التحديدكما اركباط ضعيف موجب بينهما،  
االلتاام أبخالقيات توى البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مس على مستوى
* 0.27البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة= وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميوضعي و  منظورالتسعَت من 

 .(12.08+)إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من 
نقبل الفرضية البحثية  ومن خالل ما سبق نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة وابلتارل 
وضعي  منظوريوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات التسعَت من ما يعٍت أنو األوىل الفرعية 

  على البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة. إسالميو 
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 عرض وحتليل نتائج الفرضية الفرعية الثانيةالفرع الثاين: 
 يلي:ربليل االضلدار اخلطي البسيط، كما من خالل  فرعية الثانيةمت التحقق من صحة الفرضية ال 

H0:  على البعد  إسالميوضعي و  منظوريوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات التسعَت من ال
 .α=0.05 عند مستوى داللةالعاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة 

H1:  على البعد  إسالميوضعي و  منظوريوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات التسعَت من
 .α=0.05 عند مستوى داللةالعاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة 

 الثانية للفرضية الثانية الفرعية الفرضية اختبار نتائج ملخص :(37-4) رقم اجلدول

 
معامل  Tاختبار  Fاختبار معادلة االحندار

 االرتباط
R 

 معامل
 التحديد

R2 
ادلعامالت 

B 
اخلطأ 
 ادلعياري

قيمة  F قيمة
 الداللة

قيمة  T قيمة
 الداللة

ENIEM 
 0.98 6.37 الثابت

144.10 0.00 
6.50 0.00 

أخالقيات  0.26 0.51
 التسعري

0.36 0.03 12.00 0.00 

Condor 
 0.45 9.72 الثابت

243.57 0.00 
21.41 0.00 

أخالقيات  0.38 0.61
 التسعري

0.22 0.01 15.60 0.00 

Brandt 
 0.71 9.70 الثابت

63.04 0.00 
13.59 0.00 

أخالقيات  0.13 0.37
 التسعري

0.20 0.02 7.94 0.00 

 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:
وىي دالة عند  144.10 بلغت F قيمة أنيتضح من نتائج اجلدول   ENIEMابلنسبة دلؤسسة 

وضعي  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا قيمة داللة
وىي دالة  12.00 بلغت T قيمةأن ، كما لصورة الذىنية للمؤسسةالبعد العاطفي ل على إسالميو 

متغَت  إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من ، ما يعٍت أن 0.00إحصائيا عند قيمة داللة 
والذي يعٍت أن التغَت يف  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل البعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة مؤثر على

 B=0.36دبقدار  كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من قيمة 
وىو ما  0.51اليت بلغت العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباطالبعد  يف

من % 26أي أن  0.26يدل على وجود اركباط ضعيف موجب بينهما، وبلغت قيمة معامل التحديد 
البعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستوى  التغَتات احلاصلة على مستوى
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البعد العاطفي للصورة وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من 
 .(12.00+)إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من * 0.36الذىنية للمؤسسة= 

وىي دالة عند  243.57 بلغت F أن قيمةنالحظ من نتائج اجلدول  Condorابلنسبة دلؤسسة  
وضعي  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا قيمة داللة

وىي دالة  15.60 بلغت T قيمةأن ، كما لصورة الذىنية للمؤسسةل البعد العاطفي على إسالميو 
متغَت  إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من ، ما يعٍت أن 0.00إحصائيا عند قيمة داللة 

والذي يعٍت أن التغَت يف قيمة  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل البعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة مؤثر على
 يف B=0.22دبقدار  كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من 

وىو ما يدل على  0.61البعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباط 
من التغَتات % 38أي أن  0.38 قيمة معامل التحديد كما بلغت  وجود اركباط متوسط موجب بينهما،

االلتاام البعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستوى  احلاصلة على مستوى
البعد العاطفي للصورة الذىنية وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميوضعي و  منظورأبخالقيات التسعَت من 

 .(9.72+)إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من * 0.22للمؤسسة= 
 وىي دالة عند قيمة داللة 63.04 بلغت F يتبُت أن قيمة Brandtابلنسبة دلؤسسة  

 إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا
وىي دالة إحصائيا عند قيمة  7.94 بلغت T قيمةأن لصورة الذىنية للمؤسسة، كما ل البعد العاطفي على

البعد  متغَت مؤثر على إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من ، ما يعٍت أن 0.00داللة 
االلتاام والذي يعٍت أن التغَت يف قيمة  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة

البعد  يف B=0.20دبقدار  كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميوضعي و  منظورأبخالقيات التسعَت من 
وىو ما يدل  0.37الذي بلغ  العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباط

من التغَتات  %13أي أن  0.13 على وجود اركباط ضعيف موجب بينهما، وبلغت قيمة معامل التحديد
االلتاام على مستوى  البعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات احلاصلة على مستوى

البعد العاطفي للصورة الذىنية وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميوضعي و  منظورأبخالقيات التسعَت من 
 .(9.70+)إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من * 0.20للمؤسسة= 

نقبل الفرضية البحثية  ومن خالل ما سبق نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة وابلتارل 
وضعي  منظوريوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات التسعَت من ما يعٍت أنو  الفرعية الثانية

  على البعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة. إسالميو 
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 عرض وحتليل نتائج الفرضية الفرعية الثالثةالفرع الثالث: 
 يلي:ربليل االضلدار اخلطي البسيط، كما مت التحقق من صحة الفرضية من خالل   

H0 : على البعد  إسالميوضعي و  منظوريوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات التسعَت من ال
 .α=0.05 عند مستوى داللةالسلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة 

H1:  على البعد  إسالميوضعي و  منظوريوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات التسعَت من
 .α=0.05 عند مستوى داللةالسلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة 

 الثانية للفرضية الثالثة الفرعية الفرضية اختبار نتائج : ملخص(38-4) رقم اجلدول

 
معامل  Tاختبار  Fاختبار معادلة االحندار

 االرتباط
R 

 معامل
 التحديد

R2 
ادلعامالت 

B 
اخلطأ 
 ادلعياري

قيمة  Fقيمة
 الداللة

قيمة  Tقيمة
 الداللة

ENIEM 
 0.79 10.17 الثابت

79.66 0.00 
12.81 0.00 

أخالقيات  0.16 0.40
 التسعري

0.22 0.02 8.92 0.00 

Condor 
 0.49 8.76 الثابت

249.27 0.00 
17.63 0.00 

أخالقيات  0.38 0.62
 التسعري

0.24 0.01 15.78 0.00 

Brandt 
 0.61 11.62 الثابت

38.88 0.00 
18.97 0.00 

أخالقيات  0.08 0.29
 التسعري

0.13 0.02 6.23 0.00 

 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:
وىي دالة عند  79.66 بلغت F قيمةأن يتضح من نتائج اجلدول   ENIEMابلنسبة دلؤسسة 

وضعي  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا قيمة داللة
وىي دالة إحصائيا  8.92 بلغت T قيمةأن ، كما لصورة الذىنية للمؤسسةل البعد السلوكي على إسالميو 

متغَت مؤثر  إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من ، ما يعٍت أن 0.00عند قيمة داللة 
والذي يعٍت أن التغَت يف قيمة  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل البعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة على

 يف B=0.22دبقدار  كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من 
وىو ما يدل على  0.40البعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباط 

من التغَتات % 16أي أن  0.16بلغت قيمة معامل التحديد كما وجود اركباط ضعيف موجب بينهما،  
االلتاام  البعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستوى احلاصلة على مستوى
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البعد السلوكي للصورة الذىنية وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميوضعي و  منظورأبخالقيات التسعَت من 
 .(10.17+)إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من * 0.22للمؤسسة= 

وىي دالة عند  249.27 بلغت F أن قيمةنالحظ من نتائج اجلدول  Condorابلنسبة دلؤسسة  
وضعي  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا قيمة داللة

وىي دالة  15.78 بلغت T قيمةأن ، كما لصورة الذىنية للمؤسسةلالبعد السلوكي على  إسالميو 
متغَت  إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من ، ما يعٍت أن 0.00إحصائيا عند قيمة داللة 

والذي يعٍت أن التغَت يف قيمة  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل البعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة مؤثر على
 يف B=0.24دبقدار  كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من 

يدل على وجود  الذي 0.62البعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباط 
من التغَتات احلاصلة % 38أي أن  0.38بلغت قيمة معامل التحديد كما اركباط متوسط موجب بينهما،  

االلتاام أبخالقيات البعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستوى  على مستوى
البعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة= وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميوضعي و  منظورالتسعَت من 

 .(8.76+)إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من * 0.24
 وىي دالة عند قيمة داللة 38.88 بلغت F أن قيمةيتضح  Brandtابلنسبة دلؤسسة  

 إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا
وىي دالة إحصائيا عند قيمة  6.23 بلغت T قيمةأن ، كما لصورة الذىنية للمؤسسةل البعد السلوكي على

البعد  مؤثر علىمتغَت  إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من ، ما يعٍت أن 0.00داللة 
االلتاام والذي يعٍت أن التغَت يف قيمة  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة

البعد  يف B=0.13دبقدار  كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميوضعي و  منظورأبخالقيات التسعَت من 
وىو ما يدل على وجود  0.29السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباط 

من التغَتات احلاصلة  %8أي أن  0.08 بلغت قيمة معامل التحديدكما اركباط ضعيف موجب بينهما،  
االلتاام أبخالقيات البعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستوى  على مستوى
البعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة= وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميوضعي و  منظورالتسعَت من 

 .(11.62+)إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التسعَت من * 0.13
نقبل الفرضية البحثية  ومن خالل ما سبق نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة وابلتارل 

وضعي  منظوريوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات التسعَت من ما يعٍت أنو  الفرعية الثالثة
  .على البعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة إسالميو 
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 ادلطلب الرابع: عرض وحتليل نتائج الفرضية الرئيسة الثالثة
 يلي:ربليل االضلدار اخلطي البسيط، كما مت التحقق من صحة الفرضية العامة من خالل  

H0:  على الصورة  إسالميوضعي و  منظوريوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات التوزيع من ال
 .α=0.05 عند مستوى داللةالذىنية للمؤسسة 

H1:  على الصورة  إسالميوضعي و  منظوريوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات التوزيع من
 .α=0.05الذىنية للمؤسسة عند مستوى داللة 

 الثالثة الفرضية اختبار نتائج ملخص :(39-4) رقم اجلدول

 
معامل  Tاختبار  Fاختبار معادلة االحندار

 االرتباط
R 

 معامل
 التحديد

R2 
ادلعامالت 

B 
اخلطأ 
 ادلعياري

 Fقيمة
قيمة 
 الداللة

 Tقيمة
قيمة 
 الداللة

ENIEM 

 1.62 21.85 الثابت
173.21 0.00 

13.42 0.00 
أخالقيات  0.30 0.55

 التوزيع
1.07 0.08 13.16 0.00 

Condor 

 0.91 4.54 الثابت
475.57 0.00 

4.98 0.00 
أخالقيات  0.54 0.73

 التوزيع
0.97 0.04 21.80 0.00 

Brandt 

 1.42 14.61 الثابت
294.42 0.00 

10.24 0.00 
أخالقيات  0.42 0.65

 التوزيع
1.26 0.07 17.15 0.00 

 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:

وىي دالة عند  173.21 بلغت F قيمةيتضح من نتائج اجلدول أن  ENIEM ؤسسةابلنسبة دل 
االلتاام أبخالقيات التوزيع من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00( قدرىاp-valueقيمة داللة )

وىي دالة إحصائيا  13.16 بلغت Tأن قيمة ، كما الصورة الذىنية للمؤسسةعلى إسالميوضعي و  منظور
 متغَت مؤثر على إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من ، ما يعٍت أن 0.00عند قيمة داللة 

االلتاام أبخالقيات والذي يعٍت أن التغَت يف قيمة  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل الصورة الذىنية للمؤسسة
الصورة الذىنية  يف B=1.07دبقدار  كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميوضعي و  منظورالتوزيع من 

وىو ما يدل على وجود اركباط متوسط  0.55 الذي بلغللمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباط 
 من التغَتات احلاصلة على مستوى %30أي أن  0.30موجب بينهما، وبلغت قيمة معامل التحديد 

وضعي  منظورلتوزيع من االلتاام أبخالقيات االصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستوى 
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 منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من * 1.07الصورة الذىنية للمؤسسة= وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميو 
 .(21.85+)إسالميوضعي و 
وىي دالة عند  475.57 بلغت F قيمةاجلدول أن  خاللمن  ظهري Condor ؤسسةدل ابلنسبة 

وضعي  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قيمة داللة قدرىا
وىي دالة إحصائيا عند قيمة  21.80 بلغت Tأن قيمة ، كما الصورة الذىنية للمؤسسةعلى  إسالميو 

الصورة  متغَت مؤثر على إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من ، ما يعٍت أن 0.00داللة 
االلتاام أبخالقيات التوزيع من والذي يعٍت أن التغَت يف قيمة  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل الذىنية للمؤسسة

الصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما  يف =0.97Bدبقدار  كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميوضعي و  منظور
موجب بينهما، وبلغت  قويط وىو ما يدل على وجود اركبا 0.73 الذي بلغكفسره قيمة معامل االركباط 

الصورة الذىنية للمؤسسة  من التغَتات احلاصلة على مستوى %54أي أن  0.54قيمة معامل التحديد 
وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من كسببها التغَتات على مستوى 

 .(4.54+)إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من * 0.97الصورة الذىنية للمؤسسة= 
وىي دالة عند قيمة داللة  294.42 بلغت F قيمةأن  يتبُت Brandtة ؤسسابلنسبة دل 

 إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا
وىي دالة إحصائيا عند قيمة داللة  17.15 بلغت Tأن قيمة ، كما الصورة الذىنية للمؤسسةعلى 
الصورة الذىنية  متغَت مؤثر على إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من ، ما يعٍت أن 0.00

 منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من والذي يعٍت أن التغَت يف قيمة  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل للمؤسسة
الصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره  يف B=1.26 دبقدار كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميوضعي و 

وىو ما يدل على وجود اركباط متوسط موجب بينهما، وبلغت قيمة معامل  0.65قيمة معامل االركباط 
الصورة الذىنية للمؤسسة كسببها  من التغَتات احلاصلة على مستوى% 42أي أن  0.42 التحديد

الصورة وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من التغَتات على مستوى 
 .(14.61+)إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من * 1.26الذىنية للمؤسسة= 

نقبل الفرضية البحثية  خالل ما سبق نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة وابلتارل ومن 
وضعي  منظوريوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات التوزيع من ما يعٍت أنو  الثالثةالرئيسية 

  .على الصورة الذىنية للمؤسسة إسالميو 
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  األول: عرض وحتليل نتائج الفرضية الفرعية األوىل الفرع
 يلي:ربليل االضلدار اخلطي البسيط، كما مت التحقق من صحة الفرضية من خالل  

H0:  على البعد  إسالميوضعي و  منظوريوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات التوزيع من ال
 .α=0.05 داللةعند مستوى  ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة

H1:  على البعد  إسالميوضعي و  منظوريوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات التوزيع من
 .α=0.05 عند مستوى داللةادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة 

 الثالثة للفرضية األوىل الفرعية الفرضية اختبار نتائج ملخص :(40-4) رقم اجلدول

 
معامل  Tاختبار  Fاختبار معادلة االحندار

 االرتباط
R 

 معامل
 التحديد

R2 
ادلعامالت 

B 
اخلطأ 
 ادلعياري

قيمة  Fقيمة
 الداللة

قيمة  Tقيمة
 الداللة

ENIEM 

 0.82 11.26 الثابت
134.75 0.00 

13.62 0.00 
أخالقيات  0.25 0.50

 التوزيع
0.48 0.04 11.60 0.00 

Condor 

 0.83 2.70 الثابت
449.46 0.00 

3.25 0.00 
أخالقيات  0.53 0.72

 التوزيع
0.86 0.04 21.20 0.00 

Brandt 

 0.933 4.89 الثابت
252.58 0.00 

5.23 0.00 
أخالقيات  0.38 0.62

 التوزيع
0.76 0.04 15.89 0.00 

 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:
وىي دالة عند قيمة  134.75 بلغت F أن قيمةيتضح من اجلدول  ENIEM ؤسسةابلنسبة دل 

وضعي  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا داللة
وىي دالة إحصائيا  11.60بلغت  T قيمة أن كما  البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة،على  إسالميو 

 متغَت مؤثر على إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من ، ما يعٍت أن 0.00عند قيمة داللة 
االلتاام والذي يعٍت أن التغَت يف قيمة  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة

البعد  يف B=0.48دبقدار  كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميوضعي و  منظورأبخالقيات التوزيع من 
دل على وجود اركباط اليت ك 0.50ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباط 

% من التغَتات احلاصلة على 25أي أن  0.25بلغت قيمة معامل التحديد كما متوسط موجب بينهما،  
االلتاام أبخالقيات التوزيع ى مستوى البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات عل مستوى

االلتاام * 0.48البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة= وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميوضعي و  منظورمن 
 .(11.26+)إسالميوضعي و  منظورأبخالقيات التوزيع من 
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دالة عند وىي  449.46 بلغت F أن قيمةنالحظ من نتائج اجلدول  Condor ؤسسةدل ابلنسبة 
وضعي  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا قيمة داللة

وىي دالة إحصائيا  21.20بلغت  T قيمة أن كما  البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة،على  إسالميو 
 متغَت مؤثر على إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من ، ما يعٍت أن 0.00عند قيمة داللة 

االلتاام والذي يعٍت أن التغَت يف قيمة  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة
ادلعريف البعد  يف B=0.86 دبقدار كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميوضعي و  منظورأبخالقيات التوزيع من 

يدل على وجود اركباط قوي  الذي 0.72 للصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباط
البعد  من التغَتات احلاصلة على مستوى% 53أي أن  0.53 موجب بينهما، وبلغت قيمة معامل التحديد

وضعي  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستوى 
االلتاام أبخالقيات التوزيع * 0.86البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة= وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميو 

 .(2.70+)إسالميوضعي و  منظورمن 
 وىي دالة عند قيمة داللة 252.58 بلغت F أن قيمةيتبُت  Brandtة ؤسسابلنسبة دل 

 إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا
وىي دالة إحصائيا عند قيمة  15.89بلغت  T قيمة أن كما  البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة،على 

البعد  متغَت مؤثر على إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من ، ما يعٍت أن 0.00داللة 
االلتاام والذي يعٍت أن التغَت يف قيمة  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة

البعد  يف B=0.76 دبقدار كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميوضعي و  منظورأبخالقيات التوزيع من 
وىو ما يدل على وجود  0.62 معامل االركباطادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة 

من التغَتات احلاصلة % 38أي أن  0.38 بلغت قيمة معامل التحديكما اركباط متوسط موجب بينهما،  
االلتاام أبخالقيات البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستوى  على مستوى

* 0.76البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة= وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميوضعي و  منظورالتوزيع من 
 .(4.89+)إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من 

نقبل الفرضية البحثية  ومن خالل ما سبق نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة وابلتارل 
وضعي  منظوريوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات التوزيع من ما يعٍت أنو األوىل الفرعية 

  على البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة. إسالميو 
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 الفرع الثاين: عرض وحتليل نتائج الفرضية الفرعية الثانية
 يلي:ربليل االضلدار اخلطي البسيط، كما مت التحقق من صحة ىذه الفرضية من خالل  

H0:  على البعد  إسالميوضعي و  منظوريوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات التوزيع من ال
 .α=0.05 عند مستوى داللة العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة

H1:  على البعد  إسالميوضعي و  منظوريوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات التوزيع من
 .α=0.05 عند مستوى داللة العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة

 الثالثة للفرضية الثانية الفرعية الفرضية اختبار نتائج ملخص :(41-4) رقم اجلدول

 
معامل  Tاختبار  Fاختبار معادلة االحندار

 االرتباط
R 

 معامل
 التحديد

R2 
ادلعامالت 

B 
اخلطأ 
 ادلعياري

 Fقيمة
 قيمة

 الداللة
 Tقيمة

قيمة 
 الداللة

ENIEM 
 0.84 8.11 الثابت

140.39 0.00 
9.58 0.00 

أخالقيات  0.26 0.51
 التوزيع

0.50 0.04 11.84 0.00 

Condor 
 0.57 6.95 الثابت

290.63 0.00 
12.08 0.00 

أخالقيات  0.42 0.65
 التوزيع

0.47 0.02 17.04 0.00 

Brandt 
 0.71 7.39 الثابت

123.73 0.00 
10.30 0.00 

أخالقيات  0.23 0.48
 التوزيع

0.41 0.03 11.12 0.00 

 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:
وىي دالة عند قيمة  140.39 بلغت F أن قيمةيتضح من اجلدول  ENIEM ؤسسةابلنسبة دل 

وضعي  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا داللة
وىي دالة  11.84بلغت  T قيمة أن كما  للصورة الذىنية للمؤسسة، عاطفيالبعد العلى  إسالميو 

متغَت  إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من ، ما يعٍت أن 0.00إحصائيا عند قيمة داللة 
والذي يعٍت أن التغَت يف  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل للصورة الذىنية للمؤسسة عاطفيالبعد ال مؤثر على

 B=0.50 دبقدار كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من قيمة 
وىو ما يدل على  0.51البعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباط  يف

من التغَتات  %26أي أن  0.26بلغت قيمة معامل التحديد كما وجود اركباط متوسط موجب بينهما،  
االلتاام ى البعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستو  احلاصلة على مستوى
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البعد العاطفي للصورة الذىنية وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميوضعي و  منظورأبخالقيات التوزيع من 
 .(8.11+)إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من * 0.50للمؤسسة= 

وىي دالة عند قيمة  290.63 بلغت F أن قيمةيتضح من اجلدول  Condor ؤسسةدل ابلنسبة 
وضعي  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا داللة

وىي دالة  17.04بلغت  T قيمة أن كما  للصورة الذىنية للمؤسسة، عاطفيالبعد العلى  إسالميو 
متغَت  إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من ، ما يعٍت أن 0.00إحصائيا عند قيمة داللة 

والذي يعٍت أن التغَت يف قيمة  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل للصورة الذىنية للمؤسسة عاطفيالبعد ال مؤثر على
البعد  يف B=0.47 دبقدار كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من 

وىو ما يدل على وجود  0.65العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباط 
من التغَتات احلاصلة % 42أي أن  0.42اركباط متوسط موجب بينهما، وبلغت قيمة معامل التحديد  

االلتاام أبخالقيات البعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستوى  على مستوى
* 0.47البعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة= وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميوضعي و  منظورالتوزيع من 

 .(6.95+)إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من 
 وىي دالة عند قيمة داللة 123.73 بلغت F أن قيمة يظهر Brandtة ؤسسابلنسبة دل 

 إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا
وىي دالة إحصائيا عند  11.12بلغت  T قيمة أن كما  للصورة الذىنية للمؤسسة، عاطفيالبعد العلى 

 متغَت مؤثر على إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من ، ما يعٍت أن 0.00قيمة داللة 
االلتاام والذي يعٍت أن التغَت يف قيمة  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل للصورة الذىنية للمؤسسة عاطفيالبعد ال

البعد  يف B=0.41 دبقدار كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميوضعي و  منظورأبخالقيات التوزيع من 
وىو ما يدل على وجود  0.48العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباط 

من التغَتات احلاصلة % 23أي أن  0.23 اركباط ضعيف موجب بينهما، وبلغت قيمة معامل التحديد
لتاام أبخالقيات االالبعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستوى  على مستوى
البعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة= وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميوضعي و  منظورالتوزيع من 

 .(7.39+)إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من * 0.41
نقبل الفرضية البحثية  ومن خالل ما سبق نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة وابلتارل 

وضعي  منظوريوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات التوزيع من ما يعٍت أنو  الفرعية الثانية
  على البعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة. إسالميو 
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 الفرع الثالث: عرض وحتليل نتائج الفرضية الفرعية الثالثة
 يلي:ربليل االضلدار اخلطي البسيط، كما مت التحقق من صحة الفرضية من خالل   

H0:  على البعد  إسالميوضعي و  منظوريوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات التوزيع من ال
 .α=0.05 عند مستوى داللة السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة

H1:  على البعد  إسالميوضعي و  منظوريوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات التوزيع من
 .α=0.05 عند مستوى داللة السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة

 الثالثة للفرضية الثالثة الفرعية الفرضية اختبار نتائج ملخص :(42-4) رقم اجلدول

 
معامل  Tاختبار  Fاختبار معادلة االحندار

 االرتباط
R 

 معامل
 التحديد

R2 
ادلعامالت 

B 
اخلطأ 
 ادلعياري

 Fقيمة
قيمة 
 الداللة

 Tقيمة
قيمة 
 الداللة

ENIEM 

 0.70 12.05 الثابت
55.15 0.00 

17.16 0.00 
أخالقيات  0.12 0.34

 التوزيع
0.26 0.03 7.42 0.00 

Condor 

 0.65 6.18 الثابت
254.99 0.00 

9.51 0.00 
أخالقيات  0.39 0.62

 التوزيع
0.50 0.03 15.96 0.00 

Brandt 

 0.59 8.61 الثابت
132.44 0.00 

14.49 0.00 
أخالقيات  0.25 0.50

 التوزيع
0.35 0.03 11.50 0.00 

 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:
وىي دالة عند قيمة  55.15 بلغت F أن قيمةيتضح من اجلدول  ENIEM ؤسسةابلنسبة دل 

وضعي  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا داللة
وىي دالة إحصائيا  7.42بلغت  T قيمة أن كما  للصورة الذىنية للمؤسسة، سلوكيالبعد العلى  إسالميو 

 متغَت مؤثر على إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من ، ما يعٍت أن 0.00عند قيمة داللة 
االلتاام والذي يعٍت أن التغَت يف قيمة  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل للصورة الذىنية للمؤسسة سلوكيالبعد ال

البعد  يف B=0.26 دبقدار كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميوضعي و  منظورأبخالقيات التوزيع من 
وىو ما يدل على وجود  0.34 السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباط

من التغَتات احلاصلة % 12أي أن  0.12 اركباط ضعيف موجب بينهما، وبلغت قيمة معامل التحديد
أبخالقيات  االلتاامالبعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستوى  على مستوى
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البعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة= وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميوضعي و  منظورالتوزيع من 
 .(12.05+)إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من * 0.26

وىي دالة عند  254.99 بلغت F قيمةنالحظ من نتائج اجلدول أن  Condor ؤسسةدل ابلنسبة 
وضعي  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا قيمة داللة

وىي دالة  15.96بلغت  T قيمة أن كما  للصورة الذىنية للمؤسسة، سلوكيالبعد العلى  إسالميو 
متغَت  إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من ، ما يعٍت أن 0.00إحصائيا عند قيمة داللة 

والذي يعٍت أن التغَت يف قيمة  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل للصورة الذىنية للمؤسسة سلوكيالبعد ال مؤثر على
البعد  يف B=0.50 دبقدار كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من 

وىو ما يدل على وجود  0.62السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباط 
من التغَتات احلاصلة % 39أي أن  0.39 اركباط متوسط موجب بينهما، وبلغت قيمة معامل التحديد

اللتاام أبخالقيات االبعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستوى  على مستوى
البعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة= وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميوضعي و  منظورالتوزيع من 

 .(6.18+)إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من * 0.50
 وىي دالة عند قيمة داللة 132.44 بلغت F أن قيمةيتبُت  Brandtة ؤسسابلنسبة دل 

 إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا
وىي دالة إحصائيا عند  11.50بلغت  T قيمة أن كما  للصورة الذىنية للمؤسسة، سلوكيالبعد العلى 

 متغَت مؤثر على إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من ، ما يعٍت أن 0.00قيمة داللة 
االلتاام والذي يعٍت أن التغَت يف قيمة  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل للصورة الذىنية للمؤسسة سلوكيالبعد ال

البعد  يف B=0.35 دبقدار كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميوضعي و  منظورأبخالقيات التوزيع من 
وىو ما يدل على وجود  0.50 معامل االركباطالسلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة 

من التغَتات احلاصلة % 25أي أن  0.25 بلغت قيمة معامل التحديدكما اركباط ضعيف موجب بينهما،  
االلتاام أبخالقيات البعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستوى  على مستوى
البعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة= وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميوضعي و  منظورالتوزيع من 

 .(8.61+)إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات التوزيع من * 0.35
نقبل الفرضية البحثية  ومن خالل ما سبق نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة وابلتارل 

وضعي  منظوريوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات التوزيع من ما يعٍت أنو  الفرعية الثالثة
  على البعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة. إسالميو 
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 ادلطلب اخلامس: عرض وحتليل نتائج الفرضية الرئيسة الرابعة
 يلي:ربليل االضلدار اخلطي البسيط، كما مت التحقق من صحة الفرضية العامة من خالل  

H0:  على الصورة  إسالميوضعي و  منظوريوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات الًتويج من ال
 .α=0.05عند مستوى داللة الذىنية للمؤسسة 

H1:  على الصورة  إسالميوضعي و  منظوريوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات الًتويج من
 .α=0.05الذىنية للمؤسسة عند مستوى داللة 

 الرابعة الفرضية اختبار نتائج ملخص :(43-4) رقم اجلدول

 
معامل  Tاختبار  Fاختبار معادلة االحندار

 االرتباط
R 

 معامل
 التحديد

R2 
ادلعامالت 

B 
اخلطأ 
 ادلعياري

 Fقيمة
قيمة 
 الداللة

 Tقيمة
قيمة 
 الداللة

ENIEM 

 1.95 26.37 الثابت
74.12 0.00 

13..47 0.00 
أخالقيات  0.15 0.39

 الرتويج
0.85 0.09 8.61 0.00 

Condor 

 0.98 2.07 الثابت
510.91 0.00 

2.10 0.03 
أخالقيات  0.56 0.75

 الرتويج
1.08 0.04 22.60 0.00 

Brandt 

 1.32 12.96 الثابت
389.09 0.00 

9.77 0.00 
 أخالقيات 0.49 0.70

 الرتويج
1.31 0.06 19.72 0.00 

 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:
وىي دالة عند قيمة  74.12 بلغتقد  F أن قيمةيتضح من اجلدول  ENIEM ؤسسةدل ابلنسبة 

وضعي  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا داللة
وىي دالة إحصائيا عند قيمة 8.61 مقدار T ، كما بلغت قيمةالصورة الذىنية للمؤسسةعلى  إسالميو 

الصورة  متغَت مؤثر على إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من ، ما يعٍت أن 0.00داللة 
االلتاام أبخالقيات الًتويج من والذي يعٍت أن التغَت يف قيمة  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل الذىنية للمؤسسة

الصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما  يف B=0.85دبقدار  كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميوضعي و  منظور
يدل على وجود اركباط ضعيف موجب بينهما، وبلغت قيمة  الذي 0.39 كفسره قيمة معامل االركباط

الصورة الذىنية للمؤسسة كسببها  من التغَتات احلاصلة على مستوى% 15أي أن  0.15 معامل التحديد
الصورة وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من التغَتات على مستوى 

 .(26.37+)إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من * 0.85الذىنية للمؤسسة= 
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وىي دالة عند  510.991 بلغتقد  F أن قيمةمن اجلدول  نالحظ Condor ؤسسةدل ابلنسبة 
وضعي  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا قيمة داللة

وىي دالة إحصائيا عند قيمة  22.60 مقدار T ، كما بلغت قيمةالصورة الذىنية للمؤسسةعلى  إسالميو 
الصورة  متغَت مؤثر على إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من ، ما يعٍت أن 0.00داللة 

االلتاام أبخالقيات الًتويج من والذي يعٍت أن التغَت يف قيمة  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل الذىنية للمؤسسة
الصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما  يف B=1.08 دبقدار كغَت يقابلوبوحدة واحدة  إسالميوضعي و  منظور

بلغت قيمة كما يدل على وجود اركباط قوي موجب بينهما،  الذي و  0.75 كفسره قيمة معامل االركباط
الصورة الذىنية للمؤسسة كسببها  من التغَتات احلاصلة على مستوى %56أي أن  0.56 معامل التحديد

الصورة وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من التغَتات على مستوى 
 .(2.07+)إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من * 1.08الذىنية للمؤسسة= 

وىي دالة عند قيمة  389.09 بلغتقد  F أن قيمةيتبُت من اجلدول  Brandt ؤسسةدل ابلنسبة 
وضعي  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا داللة

وىي دالة إحصائيا عند قيمة  19.72 مقدار T ، كما بلغت قيمةالصورة الذىنية للمؤسسةعلى  إسالميو 
الصورة  متغَت مؤثر على إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من ، ما يعٍت أن 0.00داللة 

االلتاام أبخالقيات الًتويج من والذي يعٍت أن التغَت يف قيمة  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل الذىنية للمؤسسة
الصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما  يف B=1.31 دبقدار كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميوضعي و  منظور

بلغت قيمة معامل كما موجب بينهما،  ما يدل على وجود اركباط قوي  0.70 كفسره قيمة معامل االركباط
الصورة الذىنية للمؤسسة كسببها  من التغَتات احلاصلة على مستوى% 49أي أن  0.49 التحديد

الصورة وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من التغَتات على مستوى 
 .(12.96+)إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من * 1.31الذىنية للمؤسسة= 

نقبل الفرضية البحثية  ومن خالل ما سبق نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة وابلتارل 
وضعي  منظوريوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات الًتويج من ما يعٍت أنو  الرابعةالرئيسية 

  .على الصورة الذىنية للمؤسسة إسالميو 
 الفرع األول: عرض وحتليل نتائج الفرضية الفرعية األوىل

 يلي:ربليل االضلدار اخلطي البسيط، كما مت التحقق من صحة الفرضية العامة من خالل  
H0:  على البعد  إسالميوضعي و  منظوريوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات الًتويج من ال

 .α=0.05عند مستوى داللة  ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة



الدراسة ادليدانية                                                                          :رابعالفصل ال  
 

  111 
 

H1:  على البعد  إسالميوضعي و  منظوريوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات الًتويج من
 .α=0.05عند مستوى داللة  ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة

 الرابعة للفرضية األوىل الفرعية الفرضية اختبار نتائج ملخص :(44-4) رقم اجلدول

 
معامل  Tاختبار  Fاختبار معادلة االحندار

 االرتباط
R 

 معامل
 التحديد

R2 
ادلعامالت 

B 
اخلطأ 
 ادلعياري

 Fقيمة
قيمة 
 الداللة

 Tقيمة
قيمة 
 الداللة

ENIEM 

 0.97 13.54 الثابت
55.34 0.00 

13.82 0.00 
أخالقيات  0.12 0.34

 الرتويج
0.37 0.05 7.43 0.00 

Condor 

 0.91 0.74 الثابت
457.91 0.00 

0.81 0.41 
أخالقيات  0.53 0.73

 الرتويج
0.94 0.04 21.39 0.00 

Brandt 

 0.87 3.88 الثابت
327.79 0.00 

4.43 0.00 
أخالقيات  0.45 0.62

 الرتويج
0.79 0.04 18.10 0.00 

 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:
وىي دالة عند قيمة  55.34 بلغتقد  F أن قيمةيتضح من اجلدول  ENIEM ؤسسةدل ابلنسبة 

وضعي  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا داللة
وىي دالة  7.43 مقدار T ، كما بلغت قيمةالبعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسةعلى  إسالميو 

متغَت  إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من ، ما يعٍت أن 0.00إحصائيا عند قيمة داللة 
والذي يعٍت أن التغَت يف قيمة  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة مؤثر على

 يف B=0.37 دبقدار كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من 
ما يدل على وجود  0.34البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباط 

من التغَتات احلاصلة % 12أي أن  0.12اركباط ضعيف موجب بينهما، وبلغت قيمة معامل التحديد 
االلتاام أبخالقيات البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستوى  على مستوى
* 0.37البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة= وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميوضعي و  منظورالًتويج من 

 .(13.54+)إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من 
وىي دالة عند  457.91 بلغتقد  F أن قيمةيتضح من اجلدول  Condor ؤسسةدل ابلنسبة 

وضعي  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا قيمة داللة
وىي دالة  21.39 مقدار T ، كما بلغت قيمةالبعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسةعلى  إسالميو 
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متغَت  إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من ، ما يعٍت أن 0.00إحصائيا عند قيمة داللة 
والذي يعٍت أن التغَت يف قيمة  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة مؤثر على

 يف B=0.94 دبقدار كغَت يقابلوبوحدة واحدة  إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من 
يدل على وجود  الذي 0.73 البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباط

من التغَتات احلاصلة على % 53أي أن  0.53 اركباط قوي موجب بينهما، وبلغت قيمة معامل التحديد
االلتاام أبخالقيات الًتويج من البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستوى  مستوى
االلتاام * 0.94البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة= وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميوضعي و  منظور

 .(0.74+)إسالميوضعي و  منظورأبخالقيات الًتويج من 
وىي دالة عند  327.79 بلغتقد  F أن قيمةيتبُت من نتائج اجلدول  Brandt ؤسسةدل ابلنسبة 

وضعي  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا قيمة داللة
وىي دالة  18.10 مقدار T ، كما بلغت قيمةالبعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسةعلى  إسالميو 

متغَت  إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من ، ما يعٍت أن 0.00إحصائيا عند قيمة داللة 
والذي يعٍت أن التغَت يف قيمة  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة مؤثر على

 يف B=0.79 دبقدار كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من 
وىو ما يدل على وجود  0.62 البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباط

من التغَتات احلاصلة  %45أي أن  0.45 بلغت قيمة معامل التحديدكما اركباط متوسط موجب بينهما،  
االلتاام أبخالقيات البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستوى  على مستوى
* 0.79البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة= وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميوضعي و  منظورالًتويج من 

 .(3.88+)إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من 
نقبل الفرضية البحثية  خالل ما سبق نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة وابلتارل ومن 
وضعي  منظوريوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات الًتويج من ما يعٍت أنو األوىل الفرعية 

  .على البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة إسالميو 
 الثاين: عرض وحتليل نتائج الفرضية الفرعية الثانية الفرع

 يلي:ربليل االضلدار اخلطي البسيط، كما مت التحقق من صحة الفرضية العامة من خالل  
H0:  على البعد  إسالميوضعي و  منظورأبخالقيات الًتويج من لاللتزام يوجد أتثَت ذو داللة إحصائية ال

 .α=0.05عند مستوى داللة  العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة
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H1:  على البعد  إسالميوضعي و  منظوريوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات الًتويج من
 .α=0.05عند مستوى داللة  العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة

 الرابعة للفرضية الثانية الفرعية الفرضية اختبار نتائج ملخص :(45-4) رقم اجلدول

 

معامل  Tاختبار  Fاختبار االحندار معادلة
 االرتباط

R 

 معامل
 التحديد

R2 
ادلعامالت 

B 
اخلطأ 
 ادلعياري

 Fقيمة
قيمة 
 الداللة

 Tقيمة
قيمة 
 الداللة

ENIEM 

 0.98 9.61 الثابت
73.97 0.00 

9.73 0.00 
أخالقيات  0.15 0.39

 الرتويج
0.43 0.05 8.60 0.00 

Condor 

 0.62 5.71 الثابت
310.49 0.00 

9.10 0.00 
أخالقيات  0.43 0.66

 الرتويج
0.53 0.03 17.62 0.00 

Brandt 

 0.70 7.19 الثابت
132.75 0.00 

10.22 0.00 
أخالقيات  0.25 0.50

 الرتويج
0.41 0.03 11.65 0.00 

 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:
وىي دالة عند قيمة  73.97 بلغتقد  F أن قيمةيتضح من اجلدول  ENIEM ؤسسةدل ابلنسبة 

وضعي  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا داللة
وىي دالة  8.60 مقدار T ، كما بلغت قيمةللصورة الذىنية للمؤسسة عاطفيالبعد العلى  إسالميو 

متغَت  إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من ، ما يعٍت أن 0.00إحصائيا عند قيمة داللة 
والذي يعٍت أن التغَت يف  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل للصورة الذىنية للمؤسسة عاطفيالبعد ال مؤثر على

 B=0.43 دبقدار كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من قيمة 
وىو ما يدل على  0.39 البعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباط يف

من التغَتات % 15أي أن  0.15 بلغت قيمة معامل التحديدكما وجود اركباط ضعيف موجب بينهما،  
االلتاام البعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستوى  احلاصلة على مستوى

البعد العاطفي للصورة الذىنية وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميوضعي و  منظورأبخالقيات الًتويج من 
 .(9.61+)إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من * 0.43للمؤسسة= 

وىي دالة  310.49 بلغتقد  F أن قيمةنالحظ من نتائج اجلدول  Condor ؤسسةدل ابلنسبة 
 منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا عند قيمة داللة

وىي  17.62 مقدار T ، كما بلغت قيمةللصورة الذىنية للمؤسسة عاطفيالبعد العلى  إسالميوضعي و 
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 إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من ، ما يعٍت أن 0.00دالة إحصائيا عند قيمة داللة 
والذي يعٍت أن التغَت  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل للصورة الذىنية للمؤسسة عاطفيالبعد ال متغَت مؤثر على

 B=0.53 دبقدار كغَت واحدة يقابلوبوحدة  إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من يف قيمة 
وىو ما يدل على  0.66 البعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباط يف

من التغَتات % 43أي أن  0.43 بلغت قيمة معامل التحديدكما وجود اركباط متوسط موجب بينهما،  
االلتاام البعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستوى  احلاصلة على مستوى

البعد العاطفي للصورة الذىنية وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميوضعي و  منظورأبخالقيات الًتويج من 
 .(5.71+)إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من * 0.53للمؤسسة= 

وىي دالة عند  132.75 بلغتقد  F أن قيمةيتبُت من نتائج اجلدول  Brandt ؤسسةدل ابلنسبة 
وضعي  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا قيمة داللة

وىي دالة  11.65 مقدار T ، كما بلغت قيمةللصورة الذىنية للمؤسسة عاطفيالبعد العلى  إسالميو 
متغَت  إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من ، ما يعٍت أن 0.00إحصائيا عند قيمة داللة 

والذي يعٍت أن التغَت يف  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل للصورة الذىنية للمؤسسة عاطفيالبعد ال مؤثر على
 B=0.41 دبقدار كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من قيمة 

وىو ما يدل على  0.50 البعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباط يف
من التغَتات % 25أي أن  0.25 وجود اركباط متوسط موجب بينهما، وبلغت قيمة معامل التحديد

االلتاام البعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستوى  احلاصلة على مستوى
البعد العاطفي للصورة الذىنية وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميوضعي و  منظورأبخالقيات الًتويج من 

 .(7.19+)إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من * 0.41للمؤسسة= 
نقبل الفرضية البحثية  خالل ما سبق نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة وابلتارل ومن 

وضعي  منظوريوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات الًتويج من ما يعٍت أنو  الفرعية الثانية
  .على البعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة إسالميو 

 الثالث: عرض وحتليل نتائج الفرضية الفرعية الثالثة الفرع
االختبار اإلحصائي ربليل االضلدار اخلطي البسيط، كما مت التحقق من صحة الفرضية من خالل  

 يلي:
H0 : على البعد  إسالميوضعي و  منظوريوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات الًتويج من ال

 .α=0.05عند مستوى داللة  السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة
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H1:  على البعد  إسالميوضعي و  منظوريوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات الًتويج من
 .α=0.05عند مستوى داللة  السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة

 الرابعة للفرضية الثالثة الفرعية الفرضية اختبار نتائج ملخص :(46-4) رقم اجلدول

 
معامل  Tاختبار  Fاختبار معادلة االحندار

 االرتباط
R 

 معامل
 التحديد

R2 
ادلعامالت 

B 
اخلطأ 
 ادلعياري

 Fقيمة
قيمة 
 الداللة

 Tقيمة
قيمة 
 الداللة

ENIEM 

 0.77 11.69 الثابت
52.20 0.00 

15.19 0.00 
أخالقيات  0.11 0.34

 الرتويج
0.28 0.03 7.22 0.00 

Condor 

 0.68 4.27 الثابت
323.06 0.00 

6.25 0.00 
أخالقيات  0.44 0.66

 الرتويج
0.59 0.03 17.97 0.00 

Brandt 

 0.60 9.28 الثابت
103.75 0.00 

15.33 0.00 
أخالقيات  0.20 0.45

 الرتويج
0.31 0.03 10.18 0.00 

 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:
وىي دالة  52.20 بلغتقد  F يتضح من نتائج اجلدول أن قيمة ENIEM ؤسسةدل ابلنسبة 

 منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا عند قيمة داللة
وىي  7.22 مقدار T قيمة، كما بلغت للصورة الذىنية للمؤسسة سلوكيالبعد العلى  إسالميوضعي و 

 إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من ، ما يعٍت أن 0.00دالة إحصائيا عند قيمة داللة 
والذي يعٍت أن التغَت  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل للصورة الذىنية للمؤسسة سلوكيالبعد ال متغَت مؤثر على

 دبقدار كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميوضعي و  منظوريف قيمة االلتاام أبخالقيات الًتويج من 
B=0.28 وىو ما  0.34 البعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباط يف

من % 11أي أن  0.11 يدل على وجود اركباط ضعيف موجب بينهما، وبلغت قيمة معامل التحديد
البعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستوى  التغَتات احلاصلة على مستوى

البعد السلوكي للصورة وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من 
 .(11.69+)إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من * 0.28الذىنية للمؤسسة= 

وىي دالة  323.06 بلغتقد  F نالحظ من نتائج اجلدول أن قيمة Condor ؤسسةدل ابلنسبة 
 منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا عند قيمة داللة

وىي  17.97 مقدار T ، كما بلغت قيمةللصورة الذىنية للمؤسسة سلوكيالبعد العلى  إسالميوضعي و 
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 إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من ، ما يعٍت أن 0.00دالة إحصائيا عند قيمة داللة 
والذي يعٍت أن التغَت  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل للصورة الذىنية للمؤسسة سلوكيالبعد ال متغَت مؤثر على

 B=0.59 دبقدار كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميوضعي و  منظوريف قيمة االلتاام أبخالقيات الًتويج من 
وىو ما يدل على  0.66البعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباط  يف

من التغَتات % 44أي أن  0.44وجود اركباط متوسط موجب بينهما، وبلغت قيمة معامل التحديد 
االلتاام البعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستوى  احلاصلة على مستوى

البعد السلوكي للصورة الذىنية وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميوضعي و  منظورأبخالقيات الًتويج من 
 .(4.27+)إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من * 0.59للمؤسسة= 

وىي دالة عند  130.75 بلغتقد  F يتبُت من نتائج اجلدول أن قيمة Brandt ؤسسةدل ابلنسبة 
وضعي  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من ما يعٍت وجود داللة إحصائية لتأثَت   0.00قدرىا قيمة داللة

وىي دالة  10.18 مقدار T ، كما بلغت قيمةللصورة الذىنية للمؤسسة سلوكيالبعد العلى  إسالميو 
متغَت  إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من ، ما يعٍت أن 0.00إحصائيا عند قيمة داللة 

والذي يعٍت أن التغَت يف  B، وابلنظر لقيمة ادلعامل للصورة الذىنية للمؤسسة سلوكيالبعد ال مؤثر على
 B=0.31 دبقدار كغَت بوحدة واحدة يقابلو إسالميوضعي و  منظورقيمة االلتاام أبخالقيات الًتويج من 

وىو ما يدل على  0.45البعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة وىذا ما كفسره قيمة معامل االركباط  يف
من التغَتات % 20أي أن  0.20 وجود اركباط ضعيف موجب بينهما، وبلغت قيمة معامل التحديد

االلتاام البعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة كسببها التغَتات على مستوى  احلاصلة على مستوى
البعد السلوكي للصورة الذىنية وفق ادلعادلة التالية: ، إسالميوضعي و  منظورأبخالقيات الًتويج من 

 .(9.28+)إسالميوضعي و  منظورااللتاام أبخالقيات الًتويج من * 0.31للمؤسسة= 
نقبل الفرضية البحثية  خالل ما سبق نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة وابلتارل ومن 

وضعي  منظوريوجد أتثَت ذو داللة إحصائية لاللتاام أبخالقيات الًتويج من ما يعٍت أنو  الفرعية الثالثة
  .على البعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة إسالميو 

 إسالميمن منظور وضعي و  أخالقيات ادلمارسة التسويقية أثر اختبار نتائج يلخص ادلوارل واجلدول 
 :الصورة الذىنية للمؤسسة على
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الصورة الذهنية  على أخالقيات ادلمارسة التسويقية أتثري دلدى حوصلة :(47-4) رقم اجلدول
 للمؤسسة

أثر أخالقيات ادلمارسة التسويقية على الصورة 
 الذهنية للمؤسسة

ENIEM Condor Brandt 

معامل 
 التحديد

 الرتتيب
معامل 
 التحديد

 الرتتيب
معامل 
 التحديد

 الرتتيب

 03 0.21 03 0.48 01 0.54 أخالقيات ادلنتج
 04 0.15 04 0.45 03 0.29 أخالقيات التسعري
 02 0.42 02 0.54 02 0.30 أخالقيات التوزيع
 01 0.49 01 0.56 04 0.15 أخالقيات الرتويج

 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:
 عرض وحتليل الفرضية الرئيسة اخلامسةادلطلب السادس: 

 فروق ىناك أن على كنص واليت ،امسةاخل الفرضية صحة مدى اختبار ادلطلب ىذا خالل سيتم 
 خصائصهم إذل كعاى للصورة الذىنية للمؤسسة ادلستهلزُت كقييم مستوايت بُت إحصائية داللة ذات

 .الدؽلغرافية

 عرض وحتليل نتائج الفرضية الفرعية األوىل الفرع األول:
 :كما يليلعينتُت مستقلتُت   t-testمت التحقق من الفرضية من خالل االختبار اإلحصائي  

H0:  ادلستهلزُت للصورة الذىنية للمؤسسة إدراكليست ىناك فروق ذات داللة إحصائية بُت مستوايت 
 .500.03اجلنس عند مستوى داللة  إذلكعاى 

H1:  كعاى  ادلستهلزُت للصورة الذىنية للمؤسسة إدراكىناك فروق ذات داللة إحصائية بُت مستوايت
 .500.03اجلنس عند مستوى داللة  إذل

 اجلنس حسبادلستهلكني للصورة الذهنية للمؤسسة  إدراكالفروق يف  :(48-4)جدول رقم 

 حجم اجلنس ؤسسةادل
 العينة

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

 قيمة الداللة t قيمة
p-value 

مستوى 
 الداللة
-level α 

ENIEM 
 4.94 42.78 206 الذكور

1.52- 0.12 0.05 
 4.35 43.49 194 اإلانث

Condor 
 4,02 24,87 213 الذكور

3.45 0.00 0.05 
 4,19 23,45 187 اإلانث

Brandt 
 4,27 39,04 222 الذكور

0.58 0.55 0.05 
 4,98 38,77 178 اإلانث

 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:
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يتضح من نتائج اجلدول أن ادلتوسط احلسايب جملموعة الذكور يساوي  ENIEM ؤسسةابلنسبة دل 
وابضلراف  43.49وكساوي قيمة ادلتوسط احلسايب جملموعة اإلانث  ،4.94وابضلراف معياري  42.78
وىي قيمة غَت دالة  (1.52-)اليت كساوي  T  ، وابلنظر لقيمة االختبار اإلحصائي4.35معياري 

وعليو نقبل الفرضية الصفرية ونرفض  500.03ألهنا أكرب من مستوى الداللة  0.12إحصائيا بقيمة داللة 
 الفرضية البديلة.

يتبُت من نتائج اجلدول أن ادلتوسط احلسايب جملموعة الذكور يساوي  Condor ؤسسةدل ابلنسبة 
وابضلراف  23.45وكساوي قيمة ادلتوسط احلسايب جملموعة اإلانث  ،4.02وابضلراف معياري  24.87
وىي قيمة دالة إحصائيا بقيمة  3.45 اليت كساوي T ، وابلنظر لقيمة االختبار اإلحصائي4.19معياري 

وعليو نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية  500.03ألهنا أصغر من مستوى الداللة  0.00داللة 
 البديلة.

يظهر من نتائج اجلدول أن ادلتوسط احلسايب جملموعة الذكور يساوي  Brandt ؤسسةدل ابلنسبة 
وابضلراف  38.77وكساوي قيمة ادلتوسط احلسايب جملموعة اإلانث  ،4.27وابضلراف معياري  39.04
وىي قيمة غَت دالة إحصائيا  0.58 اليت كساويT  ، وابلنظر لقيمة االختبار اإلحصائي4.98معياري 

 .500.03ألهنا أكرب من مستوى الداللة  0.55بقيمة داللة 
بعدم حتقق الفرضية البحثية  نقبل الفرضية الصفرية ونرفض الفرضية البديلة، وعليو نقر وعليو 
ادلستهلزُت للصورة الذىنية  إدراكما يعٍت أنو ليس ىناك فروق ذات داللة إحصائية بُت مستوايت اخلامسة 

  اجلنس. إذلللمؤسسة كعاى 

  ثانيةعرض وحتليل نتائج الفرضية الفرعية الالفرع الثاين: 
مت التحقق من صحة الفرضية من خالل االختبار اإلحصائي ربليل التباين أحادي االذباه  

ANOVA على النحو التارل: 
H0:  ادلستهلزُت للصورة الذىنية للمؤسسة إدراكليست ىناك فروق ذات داللة إحصائية بُت مستوايت 

 .500.03السن عند مستوى داللة  إذلكعاى 
H1:  كعاى  ادلستهلزُت للصورة الذىنية للمؤسسة إدراكىناك فروق ذات داللة إحصائية بُت مستوايت
 .500.03السن عند مستوى داللة  إذل
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 تغري السنم حسبادلستهلكني للصورة الذهنية للمؤسسة  إدراكالفروق يف  :(49-4)جدول رقم 

 قيمة الداللة Fقيمة  ؤسسةادل
p-value 

مستوى 
 الداللة
-level α 

 للمقارانت البعدية  LSDاالختبار اإلحصائي

 الفئة العمرية
الفرق بني 
ادلتوسطات 

 احلسابية

 قيمة الداللة
p-value 

 مستوى الداللة
-level α 

ENIEM 8.61 0.00 0.05 
 50أكثر من 
 سنة

2.66 0.00 0.05 

CONDOR 16.60 0.00 0.05 
 50أكثر من 
 سنة

3.19 0.00 0.05 

BRANDT 1.99 0.13 0.05     

 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:
 كساويF  يتضح من نتائج اجلدول أن قيمة االختبار اإلحصائي ENIEM ؤسسةابلنسبة دل 

كما كساوي   0.05ألهنا أصغر من مستوى الداللة  0.00وىي قيمة دالة إحصائيا بقيمة داللة  8.61
وىي قيمة دالة  2.66سنة  50للمقارانت البعدية للفئة العمرية أكثر من   LSDقيمة االختبار اإلحصائي

 .0.05ألهنا أصغر من مستوى الداللة  0.00إحصائيا بقيمة داللة  
  كساويF  من نتائج اجلدول أن قيمة االختبار اإلحصائي يتبُت Condor ؤسسةدل ابلنسبة 
كما   0.05ألهنا أصغر من مستوى الداللة  0.00وىي قيمة غَت دالة إحصائيا بقيمة داللة  16.60

 50من  كثرللمقارانت البعدية للفئة العمرية أ  LSDاالختبار اإلحصائيكساوي قيمة االختبار اإلحصائي 
 .0.05ألهنا أصغر من مستوى الداللة  0.00وىي قيمة دالة إحصائيا بقيمة داللة   3.19سنة 

 1.99كساوي  F يظهر من نتائج اجلدول أن قيمة االختبار اإلحصائي Brandt ؤسسةدل ابلنسبة 
 . 0.05ألهنا أكرب من مستوى الداللة  0.13وىي قيمة غَت دالة إحصائيا بقيمة داللة 

فروق ذات داللة إحصائية بني  وعليو نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ما يعٍت أنو ىناك
 السن. إىلتعزى  ادلستهلكني للصورة الذهنية للمؤسسة إدراكمستوايت 
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  ثالثةعرض وحتليل نتائج الفرضية الفرعية الالفرع الثالث: 
مت التحقق من صحة الفرضية من خالل االختبار اإلحصائي ربليل التباين أحادي االذباه  

ANOVA على النحو التارل: 
H0:  ادلستهلزُت للصورة الذىنية للمؤسسة إدراكليست ىناك فروق ذات داللة إحصائية بُت مستوايت 

 .500.03ادلستوى التعليمي عند مستوى داللة  إذلكعاى 
H1:  كعاى  ادلستهلزُت للصورة الذىنية للمؤسسة إدراكىناك فروق ذات داللة إحصائية بُت مستوايت
 .500.03ادلستوى التعليمي عند مستوى داللة  إذل

 ادلستوى التعليمي حسبلصورة الذهنية للمؤسسة ا إدراكالفروق يف  :(50-4)جدول رقم 

 قيمة الداللة Fقيمة  ؤسسةادل
p-value 

مستوى 
 الداللة
-level α 

 للمقارانت البعدية  LSDاالختبار اإلحصائي

ادلستوى 
 التعليمي

الفرق بني 
ادلتوسطات 

 احلسابية

 قيمة الداللة
p-value 

 مستوى الداللة
-level α 

ENIEM 26.76 0.00 0.05 0.05 0.00 4.45 متوسط 

CONDOR 35.09 0.00 0.05 0.05 0.00 5.18 متوسط 

BRANDT 1.64 0.17 0.05     

 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:
 26.76 كساوي F يتضح من نتائج اجلدول أن قيمة االختبار اإلحصائي ENIEM ؤسسةابلنسبة دل

كما كساوي قيمة    0.05ألهنا أصغر من مستوى الداللة  0.00وىي قيمة دالة إحصائيا بقيمة داللة 
للمقارانت البعدية للفئة ذات ادلستوى التعليمي متوسط   LSDاالختبار اإلحصائياالختبار اإلحصائي 

 .0.05ألهنا أصغر من مستوى الداللة  0.00وىي قيمة دالة إحصائيا بقيمة داللة   4.45
وىي  35.09 كساوي F من نتائج اجلدول أن قيمة االختبار اإلحصائي يتبُت Condor ؤسسةدل ابلنسبة

كما كساوي قيمة   0.05ألهنا أصغر من مستوى الداللة  0.00قيمة غَت دالة إحصائيا بقيمة داللة 
للمقارانت البعدية للفئة ذات ادلستوى التعليمي متوسط   LSDاالختبار اإلحصائياالختبار اإلحصائي 

 .0.05ألهنا أصغر من مستوى الداللة  0.00وىي قيمة دالة إحصائيا بقيمة داللة   5.18
وىي  1.64 كساوي F يظهر من نتائج اجلدول أن قيمة االختبار اإلحصائي Brandt ؤسسةدل ابلنسبة

 .0.05ألهنا أكرب من مستوى الداللة  0.17قيمة غَت دالة إحصائيا بقيمة داللة 
هناك فروق ذات داللة إحصائية بني  وعليو نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ما يعٍت أنو

 ادلستوى التعليمي. إىلتعزى  ادلستهلكني للصورة الذهنية للمؤسسة إدراكمستوايت 
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 رابعةعرض وحتليل نتائج الفرضية الفرعية الالفرع الرابع: 
مت التحقق من صحة الفرضية من خالل االختبار اإلحصائي ربليل التباين أحادي االذباه  

ANOVA على النحو التارل: 
H0:  ادلستهلزُت للصورة الذىنية للمؤسسة إدراكليست ىناك فروق ذات داللة إحصائية بُت مستوايت 

 .500.03الدخل عند مستوى داللة  إذلكعاى 
H1 : كعاى  ادلستهلزُت للصورة الذىنية للمؤسسة إدراكىناك فروق ذات داللة إحصائية بُت مستوايت
 .500.03الدخل عند مستوى داللة  إذل

 الدخل حسبادلستهلكني للصورة الذهنية للمؤسسة  إدراكالفروق يف  :(51-4)جدول رقم 

 الداللة قيمة Fقيمة  ةؤسسادل
p-value 

مستوى 
 الداللة
-level α 

 للمقارانت البعدية  LSDاالختبار اإلحصائي

 الدخل
الفرق بني 
ادلتوسطات 

 احلسابية

 قيمة الداللة
p-value 

مستوى 
 الداللة
-level α 

ENIEM 9.35 0.00 0.05 
 50000 إذل 30000من 

 0.05 0.00 3.45 دج

CONDOR 5.50 0.00 0.05 
 30000 إذل 20000من 

 0.05 0.00 3.02 دج

BRANDT 6.13 0.00 0.05 
 50000 إذل 30000من 

 0.00 0.00 3.50 دج

 .SPSS برانمج سلرجات على اعتمادا الباحث إعداد من ادلصدر:
وىي  9.35 كساوي F يتضح من نتائج اجلدول أن قيمة االختبار اإلحصائي ENIEM ؤسسةابلنسبة دل

قيمة االختبار  أنكما   0.05ألهنا أصغر من مستوى الداللة  0.00قيمة دالة إحصائيا بقيمة داللة 
 50000 إذل 30000من للمقارانت البعدية للفئة ذات الدخل  LSD االختبار اإلحصائياإلحصائي 

 .0.05ألهنا أصغر من مستوى الداللة  0.00وىي قيمة دالة إحصائيا بقيمة داللة   3.45 كساوي دج
وىي  5.50 كساوي F من نتائج اجلدول أن قيمة االختبار اإلحصائي يتبُت Condor ؤسسةدل ابلنسبة

قيمة االختبار أن كما  0.05ألهنا أصغر من مستوى الداللة  0.00قيمة غَت دالة إحصائيا بقيمة داللة 
 دج 30000 إذل 20000من للمقارانت البعدية للفئة ذات الدخل   LSDاالختبار اإلحصائياإلحصائي 

 .0.05ألهنا أصغر من مستوى الداللة  0.00وىي قيمة دالة إحصائيا بقيمة داللة   3.02كساوي 
وىي  6.13 كساوي F يظهر من نتائج اجلدول أن قيمة االختبار اإلحصائي Brandt ؤسسةدل ابلنسبة 

قيمة االختبار  أنكما  0.05ألهنا أصغر من مستوى الداللة  0.00قيمة دالة إحصائيا بقيمة داللة 
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 دج 50000 إذل 30000من للمقارانت البعدية للفئة ذات الدخل  LSD االختبار اإلحصائياإلحصائي 
 .0.05ألهنا أصغر من مستوى الداللة  0.00وىي قيمة دالة إحصائيا بقيمة داللة   3.50 كساوي

هناك فروق ذات داللة إحصائية بني  وعليو نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ما يعٍت أنو
 الدخل. إىلتعزى  ادلستهلكني للصورة الذهنية للمؤسسة إدراكمستوايت 

 :زلل الدراسة الثالثمؤسسات لل ابلنسبة الفرضيات مجيع اختبار نتائج يلخص ادلوارل واجلدول 
 الفرضيات اختبار نتائج حوصلة: (52-4)رقم اجلدول

 نتيجة االختبار الفرضية
 مقبولة الصورة الذهنية للمؤسسة على إسالميلاللتزام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و  إحصائية داللة ذو أثر هناك :1ف
 مقبولة .البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة علىلتاام أبخالقيات ادلنتج لال إحصائية داللة ذو أثر ىناك 1-1ف
 مقبولة  البعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة.على لاللتاام أبخالقيات ادلنتج  إحصائية داللة ذو أثر ىناك 2-1ف
 مقبولة .للصورة الذىنية للمؤسسةالبعد السلوكي على لاللتاام أبخالقيات ادلنتج  إحصائية داللة ذو أثر ىناك 3-1ف

الصورة الذهنية  على إسالميلاللتزام أبخالقيات التسعري من منظور وضعي و  إحصائية داللة ذو أثر هناك :2ف
 مقبولة للمؤسسة

 مقبولة .البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة علىلاللتاام أبخالقيات التسعَت  إحصائية داللة ذو أثر ىناك 1-2ف
 مقبولة .البعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة علىلاللتاام أبخالقيات التسعَت  إحصائية داللة ذو أثر ىناك 2-2ف
 مقبولة .البعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة علىلاللتاام أبخالقيات التسعَت  إحصائية داللة ذو أثر ىناك 3-2ف
 مقبولة الصورة الذهنية للمؤسسة على إسالميأبخالقيات التوزيع من منظور وضعي و لاللتزام  إحصائية داللة ذو أثر هناك :3ف
 مقبولة .البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة علىلاللتاام أبخالقيات التوزيع  إحصائية داللة ذو أثر ىناك 1-3ف
 مقبولة .البعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة علىلاللتاام أبخالقيات التوزيع  إحصائية داللة ذو أثر ىناك 2-3ف
 مقبولة .البعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة علىلاللتاام أبخالقيات التوزيع  إحصائية داللة ذو أثر ىناك 3-3ف

الصورة الذهنية  على إسالميلاللتزام أبخالقيات الرتويج من منظور وضعي و  إحصائية داللة ذو أثر هناك :4ف
 للمؤسسة.

 مقبولة

 مقبولة .البعد ادلعريف للصورة الذىنية للمؤسسة علىلاللتاام أبخالقيات الًتويج  إحصائية داللة ذو أثر ىناك 1-4ف
 مقبولة .البعد العاطفي للصورة الذىنية للمؤسسة علىلاللتاام أبخالقيات الًتويج  إحصائية داللة ذو أثر ىناك 2-4ف
 مقبولة .البعد السلوكي للصورة الذىنية للمؤسسة علىلاللتاام أبخالقيات الًتويج  إحصائية داللة ذو أثر ىناك 3-4ف
 خصائصهم إىل تعزى للصورة الذهنية للمؤسسة ادلستهلكني تقييم مستوايت بني إحصائية داللة ذات فروق هناك :5ف

 - . الدميغرافية

 1-5ف
 مرفوضة .اجلنس إذل كعاى للصورة الذىنية للمؤسسة ادلستهلزُت إدراك مستوايت بُت إحصائية داللة ذات فروق ىناك

 (Condor)ما عدا  

 2-5ف
 مقبولة .السن إذل كعاى للصورة الذىنية للمؤسسة ادلستهلزُت إدراك مستوايت بُت إحصائية داللة ذات فروق ىناك

 (Brandt)ما عدا 

 3-5ف
 ادلستوى إذل كعاى للصورة الذىنية للمؤسسة ادلستهلزُت إدراك مستوايت بُت إحصائية داللة ذات فروق ىناك

 .التعليمي
 مقبولة

 (Brandt)ما عدا 
 مقبولة .الدخل إذل كعاى للصورة الذىنية للمؤسسة ادلستهلزُت إدراك مستوايت بُت إحصائية داللة ذات فروق ىناك 4-5ف

 .الباحث إعداد من ادلصدر:
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 النهائية النتائج مناقشة سادس:ال ادلبحث
 النتائج مناقشة ادلبحث ىذا يف سيتم فرضياهتا، واختبار ادليدانية الدراسة بياانت وربليل عرض بعد 

 .الدراسة ىذه أظهرهتا اليت

 أخالقيات ادلمارسة التسويقيةبعاد أب اخلاصة النتائج مناقشة :األول ادلطلب
 العام التوصيف حيث من احلالية الدراسة إليها كوصلت اليت النتائج مناقشة ادلطلب ىذا يتضمن 
للمؤسسات الثالث  أخالقيات ادلمارسة التسويقية من خالل ادلايج التسويقي خبصوص العينة أفراد دلدركات

 .الدراسة زلل

 : أخالقيات ادلنتجاألول الفرع
على عبارات أخالقيات ادلنتج من منظور وضعي  العينة أفراد إجاابت ربليل نتائج أظهرت 

 Condorمؤسسة  كفوق مع، درجة موافقتهم مركفعة أنزلل الدراسة  الثالثللمؤسسات  ابلنسبة إسالميو 
بقيمة جد متقاربة قدرت  ENIEM(، كليها مؤسسة 4.06واحتالذلا ادلركبة األوذل يف ىذا البعد بقيمة )

درجات ادلوافقة على عبارات ىذا البعد  (، وكراوحت3.53بـــ) Brandt(، لتحل بعدعلا مؤسسة 4.03بـ)
"موافق بشدة"، وىذا ما يعزس حسب رأي أفراد العينة التاام ادلؤسسات الثالث  إذلبُت "موافق" 

 أبخالقيات ادلنتج يف سلتلف اجلوانب كما يلي:
يف ادلنتج  كعرب عن سبييا ادلنتدات والعالمة التدارية واالبتعاد عن التقليد اليتو  (01ابلنسبة للعبارة ) 

نالحظ اهنا األكثر موافقة بُت كل العبارات )درجة موافقة مركفعة جدا(، حيث احتلت  ،والعالمة التدارية
ادلركبة األوذل ابلنسبة للمؤسسات الثالث وىذا ما يعٍت أن العالمات التدارية للمؤسسات زلل الدراسة شلياة 

 ، وال كسبب أي خلط للمستهلزُت.ويسهل التفريق بينها وبُت العالمات التدارية األخرى
( فدرجة ادلوافقة  02أما ابلنسبة للخصائص الفنية والتقنية للمنتدات وادلعرب عنها ابلعبارة رقم ) 

للمركبة األوذل بدرجة موافقة "مركفعة  ENIEMكذلك بُت "مركفعة" و"مركفعة جدا"، مع احتالل مؤسسة 
فيما ؼلص التبُت والتغليف والعرب عنو ابلعباركُت جدا" وىو ما يعزس جودة منتدات ىذه ادلؤسسة، و 

( فدرجة ادلوافقة "مركفعة" كذلك ما يدل على استيفاء التغليف والتبيُت ذلذه ادلؤسسات 04( و)03)
 الشروط الالزمة.
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( واليت كعزس التاام ىذه الشركات ابدلسؤولية ضلو البيئة وضلو محاية 05أما ابلنسبة للعبارة رقم ) 
للمركبة األوذل على اعتبار أهنا  ENIEMدرجة موافقتها "مركفعة" أيضا مع احتالل مؤسسة ادلستهلك ف

مؤسسة وطنية عمومية وابلتارل فهي كراعي شروط محاية البيئة وكراعي محاية ادلستهلك عزس ادلؤسستُت 
 ربقيق ادلبيعات واألرابح ابلدرجة األوذل. إذلالباقيتُت اللتان هتدفان نوعا ما 

( واليت كعرب عن كون منتدات ىذه ادلؤسسات ضرورية وليست كرفية وال 06وابلنسبة للعبارة رقم ) 
كفاخرية وال يتم من خالذلا أي كبديد للموارد فيما ال ينفع، فدرجة موافقتها "مركفعة" كذلك وىذا ما يعود 

ايت احلياة يف زماننا ىذا واليت طبيعة ىذه ادلنتدات )االلزًتونية والزهرومنالية( واليت أصبحت من ضرور  إذل
 ال ؽلزن االستغناء عنها. 

( واللتان كعربان عن الضمان وخدمات ما بعد البيع 08( و)07كذلك االمر ابلنسبة للعباركُت ) 
ادلركبة األوذل وىذا ما يرجع الىتمام  ENIEMفدرجة ادلوافقة "مركفعة" ابلنسبة ذلما، مع احتالل مؤسسة 

ستهلزُت وكوفر قطع الغيار وقرب مراكا البيع والصيانة من ادلستهلزُت وانتشارىا عرب ادلؤسسة الزبَت ابدل
 سلتلف والايت الوطن.     

 الفرع الثاين: أخالقيات التسعري
على عبارات أخالقيات التسعَت من منظور وضعي  العينة أفراد إجاابت ربليل نتائج تبين 

 مؤسسة كفوق مع، درجة موافقتهم "مركفعة" أنزلل الدراسة  الثالثللمؤسسات  ابلنسبة إسالميو 

ENIEM  (، كليها مؤسسة 3.96بقيمة ) واحتالذلا ادلركبة األوذل يف ىذا البعدCondor  إذلبقيمة متقاربة 
بقيمة جد ضعيفة مقارنة هبما كبعد عن القيمة ادلتوسطة  Brandt(، لتحل بعدعلا مؤسسة 3.88حد ما )

"موافق بشدة"  إذل(، وكراوحت درجات ادلوافقة على عبارات ىذا البعد بُت "موافق" 3.44)أبجااء من ادلئة 
ما يعزس درجة موافقة من للمؤسسة الثالثة "موافق"  إذلابلنسبة للمؤسستُت األوذل والثانية وبُت "زلايد" 

"مركفعة"، وىذا ما يبُت حسب رأي أفراد العينة التاام ىذه ادلؤسسات أبخالقيات التسعَت  إذل"متوسطة" 
 بدرجة متفاوكة، كما يلي:

الدراسة احتالل ادلؤسسة ادلركبة األوذل من حيث درجة  نتائج تبين ENIEMابلنسبة دلؤسسة  
ى مراعاة الظروف االجتماعية والقدرة ادلوافقة ذلذا البعد، بدرجة موافقة مركفعة، وكدل عبارات ىذا البعد عل

( حيث كانت درجة موافقة العبارة األوذل 10( و)09الشرائية للمستهلزُت وىو ما كعزسو العباركُت )
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( واليت كعرب عن أن أسعار منتدات 11مركفعة جدا واألعلى قيمة بُت العبارات، مث أتيت العبارة رقم )
اجلودة العالية دلنتدات ادلؤسسة وكناسبها مع السعر ما يربر رضا ادلؤسسة كعزس جودهتا وىذا ما يدل على 

 ادلستهلزُت عن أسعار ادلؤسسة، لتليها العبارات ادلتبقية.

ذلذا البعد ابلنسبة ذلذه  "مركفعة"الدراسة درجة موافقة  نتائجأظهرت  Condorابلنسبة دلؤسسة  
( يف ادلركبة األوذل كذلك ابلنسبة ذلذه ادلؤسسة وىذا 09ونفس الشيء جاءت العبارة رقم ) ادلؤسسة أيضا،

معتدلة ومتناسبة مع القدرة الشرائية للمستهلزُت، كليها العبارة  Condorما يدل على أن أسعار منتدات 
اثبتة ومتقاربة يف مجيع نقاط البيع ادلختلفة، فالعبارة  Condor( ما يدل على أن أسعار منتدات 15رقم )
كعزس كقارب أسعار منتدات ادلؤسسة مع أسعار ادلنتدات ادلنافسة يف السوق، وىذا ما  ( واليت13رقم )

 يعزس رأي ادلستهلزُت عن التاام ادلؤسسة أخالقيات التسعَت وىو ما يربر رضاىم عن أسعارىا.  

 ذلذا البعد ابلنسبة ذلذه توسطةالدراسة درجة موافقة م نتائجأظهرت  Brandtابلنسبة دلؤسسة  
حيث جاءت معظم العبارات بدرجة موافقة "متوسطة" عزس ادلؤسستُت األوذل والثانية، ومن  ،سةادلؤس

( وىي العبارات ادلتعلقة دبراعات القدرة الشرائية 14و 10،12،13العبارات رقم )بُت ىذه العبارات صلد 
العبارة اليت كعرب عن كقارب أسعر  إذلللمستهلزُت، ومدى التناسب بُت سعر ادلنتج وكلفتو، إضافة 

ربقيق ىامش  إذلمنتدات ادلؤسسة مع أسعار ابقي ادلؤسسات ادلنافسة والعبارة اليت كعزس سعي ادلؤسسة 
ربح معتدل، كلها كانت درجة ادلوافقة ادلقابلة ذلا متوسطة وىذا ما يدل على أن درجة التاام ادلؤسسة 

االنتباه  Brandtمتوسط، وىو ما غلب على مؤسسة  إذلن ضعيف ابألخالقيات ادلًتمجة هبذه العبارات م
 لو وأخذه بعُت االعتبار دبراجعة أسعار منتداهتا وسياساهتا التسعَتية بصفة عامة.  

 الفرع الثالث: أخالقيات التوزيع
 إسالميعلى عبارات أخالقيات التوزيع من منظور وضعي و  العينة أفرادإجاابت  نتائج بُت ربليل 

واحتالذلا  Condor مؤسسة كفوق مع، درجة موافقتهم مركفعة أنزلل الدراسة  الثالثللمؤسسات  ابلنسبة
(، لتحل بعدعلا مؤسسة 3.95بقيمة ) ENIEM (، كليها مؤسسة 4.05بقيمة ) ادلركبة األوذل يف ىذا البعد

Brandt ( كما نالحظ أن قيم ادلتوسط احلسايب ذلذا البعد متقاربة ابلنسبة للمؤسسات 3.85بقيمة،)
الثالث  وىو ما يدل على درجة موافقة متقاربة وعدم وجود اختالف كبَت يف أراء افراد العينة حول ىذا 
 البعد، حيث أن ادلؤسسات الثالث ذلا عدة فروع عرب أضلاء الوطن، ويف بعض األحيان صلد أكثر من فرع

للمؤسسة يف الوالية الواحدة وابلتارل قرب نقاط ومراكا البيع من معظم ادلستهلزُت شلا يسهل وصوذلم 
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كوفر ادلنتدات يف  إذلدلنتدات ىذه ادلؤسسات، كما يسهل وييسر على ادلستهلك عملية نقلها، إضافة 
ادلناطق ولزل  ويساىم يف كوفرىا على نطاق واسع يف كلاط البيع وىذا ما يقلل من احتزارىا نق

 سبييا.أي ادلستهلزُت دون 

 الفرع الرابع: أخالقيات الرتويج
من منظور وضعي  لًتويجعلى عبارات أخالقيات ا العينة أفراد إجاابت ربليل نتائج أظهرت 

 Condorمؤسسة  كفوق مع، درجة موافقتهم مركفعة أنزلل الدراسة  الثالثللمؤسسات  ابلنسبة إسالميو 
(، فمؤسسة 3.94بـ) Brandt(، كليها مؤسسة 4.08واحتالذلا ادلركبة األوذل يف ىذا البعد بقيمة )

ENIEM (وىي قيم جد متقاربة، كما كراوحت درجات ادلوافقة على عبارات ىذا 3.91بقيمة قدرت بـــ ،)
موافق بشدة، وىو ما يعزس التاام ادلؤسسات زلل الدراسة أبخالقيات الًتويج  إذلالبعد بُت موافق 

 ايف صدارة ىذا البعد ابعتبارى Condorدبختلف أساليبو حسب وجهة نظر أفراد العينة، وجاءت مؤسسة 
 كظهر ما زثَتالو، ف ضخمة مياانية زبصص حيث أهنا ادلؤسسة احمللية األكثر نشاط يف رلال الًتويج

إضافة  الصحافة، عنو وكتحدث كزتبو وما ابستمرار ادلستهلزون يتابعها اليت اإلعالم وسائل على إصلازاهتا
 األحداث رعاية وخاصة والعلمية الثقافيةدلختلف األحداث  رعاية أنشطة من ىذه ادلؤسسة بو كقوم ما إذل

 ادلعارضجانب مشاركتها يف  إذل ،ابلرايضة يتعلق ما بزل اجلاائريُت غالبية الىتمام نظرا الرايضية
فهي مؤسسة عمومية ومعروفة وابلتارل فنشاطها  ENIEMأما مؤسسة  والدولية، الوطنية والصالوانت

فهي كعتمد يف أكثر األحيان على شهرهتا  Brandtالًتوغلي زلدود نوعا ما،  وأما فيما ؼلص مؤسسة 
 وعالمتها التدارية العادلية الرائدة. 

 الصورة الذهنية للمؤسسة أببعاد اخلاصة النتائج مناقشة :الثاين ادلطلب
 العام التقييم حيث من احلالية الدراسة إليها كوصلت اليت النتائج مناقشة ادلطلب ىذا يتضمن 

 .الدراسة زللالصورة الذىنية للمؤسسات  ألبعاد العينة ألفراد

 ي(دراكالبعد ادلعريف )اإلاألول:  الفرع
ي( للصورة دراكالبعد ادلعريف )اإل علىدرجة موافقتهم  العينة أبن أفراد إجاابت ربليل نتائج كبُت 

واحتالذلا  ENIEM مؤسسة كفوق مع الذىنية للمؤسسة كانت "مركفعة" ابلنسبة للمؤسسات الثالث،
(، لتحل بعدعلا مؤسسة 4.02بقيمة ) Condor(، كليها مؤسسة 4.15بقيمة ) ادلركبة األوذل يف ىذا البعد
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Brandt ( 3.92بقيمة،)   مركفعة جدا"  إذلمركفعة" " بُت البعد ىذا تاعبار كما كدرجت درجة موافقة"
ابلنسبة للمؤسستُت األوذل والثانية، واضلصرت يف درجة موافقة "مركفعة" ابلنسبة للمؤسسة الثالثة 

(Brandt):كما يلي ، 
( "مركفعة 31( و)27ُت رقم )لعباركل اإلجاابت ت درجة موافقةكان ENIEMابلنسبة دلؤسسة   

سبييا عالمة ىذه ادلؤسسة من بُت العالمات جدا" وهبذا الًتكيب وىذا ما يعزس القدرة الزبَتة على 
( هبذا 30( و)29(، )28ا، مث أتيت العبارات رقم )يدة دبنتداهتاجلعرفة ادل إذل، إضافة التدارية ادلنافسة

يدل على ادلعرفة اجليدة ألفراد العينة دبختلف ادلعلومات والتفاصيل الًتكيب بدرجة موافقة "مركفعة"، وىذا ما 
الزبَت لزافة نشاطاهتا االقتصادية واالجتماعية، حيث أن مؤسسة  دراكحول ادلؤسسة ومنتداهتا واإل

ENIEM  كعد من ادلؤسسات العريقة يف السوق اجلاائرية وادلألوفة لدى ادلستهلك على اعتبار أهنا كانت
وحيد لزل العائالت، فال كوجد أي عائلة يف اجلاائر دل سبتلك منتدا من منتدات ىذه ادلؤسسة، اخليار ال

 وىذا ما يربر درجة ادلوافقة ادلركفعة ذلذا البعد.
( 31( و)27ُت رقم )لعباركل اإلجاابت ت كذلك درجة موافقةكان Condorابلنسبة دلؤسسة  

من بُت العالمات  Condorسبييا عالمة "مركفعة جدا" وهبذا الًتكيب وىذا ما يعزس القدرة الزبَتة على 
( هبذا الًتكيب بدرجة 30( و)29(، )28ا، مث العبارات رقم )يدة دبنتداهتاجلعرفة ، وادلالتدارية ادلنافسة

دبختلف ادلعلومات والتفاصيل حول ادلؤسسة موافقة "مركفعة"، وىذا ما يدل على ادلعرفة اجليدة ألفراد العينة 
 مؤسسة نداحل ما يرجع وىذا الزبَت لزافة نشاطاهتا االقتصادية واالجتماعية، دراكومنتداهتا واإل

Condor إذل االقتصادية واالجتماعية وأنشطتها دبنتداهتا ادلتعلقة ادلعلومات سلتلف وايصال كوفَت يف 
 اتصفح للمؤسسة، اإللزًتوين ادلوقع ادلؤسسة، وظفيالوسائل من مسلتلف  على اعتمادا ،ادلستهلزُت

، رعاية ، ادلشاركة يف الصالوانت وادلعارض الوطنية والدوليةاالجتماعي التواصل قعوام على ادلؤسسة
ذلك فادلؤسسة كعترب أوذل ادلؤسسات الناشطة يف ىذا القطاع بعد  إذلاألحداث الثقافية والرايضية، ضف 

 فتح اجملال للخواص وىذا ما جعل منها مؤسسة مرجعية ابلنسبة لفئة كبَتة من اجلاائريُت.
ىذا البعد كلها يف درجة "مركفعة"،  تاعبار اضلصرت درجة موافقة  Brandtابلنسبة دلؤسسة  

وحلت ىذه ادلؤسسة يف ادلركبة األخَتة من حيث درجة ادلوافقة االمجالية ذلذا البعد، وبقيمة منخفضة نوعا 
كون ادلؤسسة جديدة يف السوق اجلاائري   إذلما مقارنة ابدلؤسستُت األوذل والثانية، وىذا ما ؽلزن ارجاعو 
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الثانية، وىذا ما ليس يف صاحل ىذه ادلؤسسة حيث أنو سينعزس على البعد مقارنة ابدلؤسستُت األوذل و 
 العاطفي ابعتبار أن ىذا األخَت ىو نتاج اندماج البعد العريف مع اذباىات وعواطف ادلستهلزُت.

 صورهتا من ي(دراكعريف )اإلادل البعد حققت ات زلل الدراسة قدؤسسادل أبن القول ؽلزن يف األخَت 
 وربقيق لبناء ابلتمهيد (Vishal. J, 2014) ات سابقةحسب دراس سيسمح ما وىذا اتم، بشزل الذىنية

 .عاطفي )الوجداين(ال البعد وىو الذىنية صورهتا ين منالثا البعد

 البعد العاطفي )الوجداين(الفرع الثاين: 
ىذا البعد من أبعاد  علىموافقتهم  العينة أبن أفراد إجاابت ربليل نتائج كبُتابلنسبة للبعد العاطفي  

زلققة ادلركبة األوذل يف  ENIEM دلؤسسة الصورة الذىنية للمؤسسة كانت بدرجة "مركفعة جدا" ابلنسبة
( وبدرجة موافقة "مركفعة"، لتحل بعدعلا 4.16بقيمة ) Condor(، كليها مؤسسة 4.51بقيمة ) ىذا البعد

كلها   البعد ىذا تاعبار درجة موافقة  نتحيث كا (،3.83بقيمة ) Brandtيف ادلركبة األخَتة مؤسسة 
ؤسسة "مركفعة جدا" ابلنسبة دل إذلمركفعة" " ، بينما كدرجت بُتENIEM "مركفعة جدا" ابلنسبة دلؤسسة

Condor يف حُت اضلصرت يف درجة موافقة "مركفعة" ابلنسبة دلؤسسة ،Brandt وؽلزن كفسَت ىذه ،
 النتائج على النحو التارل:

 وكدل ،"كلها "مركفعة جدا  البعد ىذا تاعبار كانت درجة موافقة  ENIEMابلنسبة دلؤسسة  
ة يف البعد السابق ؤسسادل حول ستهلزُتادل طرف من ادلزتسبة ادلعلومات رلموع أن على النتائج ىذه

 السابقة ابلتدارب ستهلزُتادل معرفة أن كما ادلصداقية، وأكسبتها يهاف ابلثقة يشعرون جعلتهم)ادلعريف( 
وىذا ما  ،ادلؤسسة مع التعامل يف أكرب ورغبة اإغلابي اانطباع لديهم تفخل ؤسسةادل مع آخرين ستهلزُتدل

منذ نشأهتا حيث كانت ادلؤسسة األوذل يف  يعزس االركباط العاطفي الزبَت للمستهلزُت هبذه ادلؤسسة
 .السوق اجلاائري فهي سبثل العراقة واألصالة

 أن على النتائج ىذه وكدل ،"مركفعة" البعد درجة موافقة ىذاكانت  Condorابلنسبة دلؤسسة  
ويف  يهاف ابلثقة يشعرون ادلستهلزُت جعلتاجملهودات ادلبذولة من طرف ادلؤسسة يف البعد السابق )ادلعريف( 

كما أن ىذه  ،ادلؤسسة مع التعامل يف رغبةخلق عندىم و  لديهم اإغلابي اانطباع فخلمنتداهتا وىو ما 
كعترب من بُت ادلؤسسات اخلاصة األوذل يف ىذا القطاع وىذا ما ساعدىا يف استمالة وجذب ادلؤسسة 

 ادلستهلزُت والتأثَت على اذباىاهتم وعواطفهم.
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كذلك كانت درجة موافقة ىذا البعد "مركفعة"، لزنها حلت يف ادلركبة  Brandtابلنسبة دلؤسسة  
البعد السابق )ادلعريف(، كما أن ادلؤسسة ىي  إذليرجع األخَتة مقارنة ابدلؤسستُت السابقتُت، وىذا ما 

مؤسسة فتية نوعا ما )يف اجلاائر(، وىذا ما يتطلب منها بدل رلهودات إضافية كستهدف ادلستهلزُت 
 بغرض التأثَت على اذباىاهتم وعواطفهم.

 وىذا اتم، بشزل الذىنية صورهتا من العاطفي البعد حققتات قد ؤسسادل أبن القول ؽلزن عموما 
 الذىنية لصورهتا واألخَت الثالث البعد وربقيق لبناء (Vishal. J, 2014) ات سابقةحسب دراس قودسي ما

 .السلوكي البعد وىو

 البعد السلوكيالفرع الثالث: 
ىذا البعد من أبعاد الصورة الذىنية  علىموافقتهم  العينة أبن أفراد إجاابت ربليل نتائج كبُت 

بقيمة  زلققة ادلركبة األوذل يف ىذا البعد ENIEM دلؤسسة للمؤسسة كانت بدرجة "مركفعة جدا" ابلنسبة
موافقة  ( وبدرجة4.11بقيمة ) Condor( وىذا ما يفسر الوالء الزبَت ذلذه ادلؤسسة، كليها مؤسسة 4.3)

درجة موافقة  حيث كانت (،3.85بقيمة ) Brandt"مركفعة"، لتحل بعدعلا يف ادلركبة األخَتة مؤسسة 
"مركفعة  إذلمركفعة" " ، بينما كدرجت بُتENIEM كلها "مركفعة جدا" ابلنسبة دلؤسسة  البعد ىذا تاعبار 

، Brandt، يف حُت اضلصرت يف درجة موافقة "مركفعة" ابلنسبة دلؤسسة Condorؤسسة جدا" ابلنسبة دل
حيث أن ىذا البعد ىو نتاج وزلصلة للبعدين السابقُت )ادلعريف والعاطفي(، وفيو يتشزل الوالء للمؤسسة 
ادلعنية ويتم اطالق وكوليد كلمة منطوقة إغلابية عنها وعن منتداهتا ما يساعد على كزوين البعد ادلعريف 

 ات سابقةالـتأثَت على البعد العاطفي ألفراد جدد، وىزذا كستمر حلقة التأثَت ثالثي األبعاد حسب دراسو 
(Vishal. J, 2014). 

 الفرضيات ابختبار اخلاصة النتائج مناقشة: الثالث ادلطلب
 صحة دبدى واخلاصة احلالية الدراسة إليها كوصلت اليت النتائج مناقشة ادلطلب ىذا يتضمن 

 .ادلطروحة الفرضيات
 األوىل الفرضية اختبار نتائج مناقشة: األول الفرع

مـحمد ؛  2019)براهيمي ومرداوي، الدراسات السابقة  اليت جاءت هبا نتائجال دراستنا نتائج كدتأ 

اللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور ل إحصائية داللة ذا أثرا ىناك نأب فيما يتعلق (2017، عبد القادر محيد
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 أثر كان حيث متفاوكة، بنسبو  زلل الدراسة الثالث الصورة الذىنية للمؤسسات على إسالميوضعي و 
 بــــــ نسبة األعلى ENIEM صورة مؤسسة على إسالميااللتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و 

االلتاام  يعد إذ ،%21 بنسبة Brandtمؤسسة  مث ،%48 بنسبة Condor مؤسسة كليها ،54%
ؤسسة ومنتداهتا وسبيياىا عن غَتىا من ادلؤسسات شلا ادلعالمة ب التعريف يف رئيسيا عامال أبخالقيات ادلنتج

 ادلنافسة، ؤسساتادل باقيوؽلنحها مياة كنافسية مقارنة ب ادلستهلزُت لدىيساىم يف زايدة درجة الثقة فيها 
والتاامها دبختلف مسؤولياهتا ذباه  منتداهتا، ومنافع خصائصسلتلف  إبراز أن الصدق يف إذل إضافة

 يف عنها جيدة صورة كعطي قوية إغلابية ذىنية اركباطات كشزيليساىم يف  ،األطراف ادلتعامل معهم
 قائمة ضمن ؤسسةادل ىذه وجود فرص زايدة إذل ويؤدي ضلوىا، اإلغلابية مواقفهم يدعمشلا  أذىاهنم،

 .ذلا الوالء زايدة إذل يؤدي ماك ،الشراء قرار ازباذ عند االختيارات
دورا ىاما  إسالمييلعب االلتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و  ENIEMابلنسبة دلؤسسة  

، كما %42ي( بنسبة دراكالتأثَت يف البعد ادلعريف )اإل إذل،إضافة %48يف التأثَت على البعد العاطفي بنسبة 
 .  %37يساىم بدرجة أقل يف التأثَت على البعد السلوكي بنسبة 

دورا ىاما  إسالمييلعب االلتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و  Condorابلنسبة دلؤسسة  
،  %48ي( بنسبة دراكالبعد ادلعريف )اإل التأثَت يف إذل، إضافة %50يف التأثَت على البعد السلوكي بنسبة 

 .    %44كما يساىم بدرجة أقل يف البعد العاطفي بنسبة 
دورا ىاما  إسالمييلعب االلتاام أبخالقيات ادلنتج من منظور وضعي و  Brandtابلنسبة دلؤسسة  

، يف حُت يساىم بدرجة %22والبعد العاطفي بنفس الدرجة بنسبة ي( دراكالبعد ادلعريف )اإليف التأثَت على 
 .    %12أقل يف التأثَت على البعد السلوكي بنسبة 

 ثانيةال الفرضية اختبار نتائج مناقشة ثاين:ال الفرع
، مـحمد عبد القادر محيد؛  2019)براهيمي ومرداوي، نتائج الدراسات السابقة  التحليل نتائج وافقت 

 على إسالميأبخالقيات التسعَت من منظور وضعي و  اللتاامل إحصائية داللة ذا أثرا ىناك نأب (2017
االلتاام  أثر كان حيث ،كذلك  متفاوكة بنسبو  زلل الدراسة الثالث الصورة الذىنية للمؤسسات

 بــــــ ENIEM مؤسسة كليها ،%45 بنسبةاألعلى  Condor صورة مؤسسة علىأبخالقيات التسعَت 
حيث  ،التعبَت الرقمي عن مواصفات ادلنتج وجودكو ىو السعرف ،%15 بنسبة Brandtمؤسسة  مث ،29%
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ستهلزون ادلف، كسب ادلستهلزُت يفيساىم  رئيسيا عاماليعد  االلتاام ابألخالقيات يف عملية التسعَت أن
كلما كان ىناك كوافق و السعر ادلعروض بو ىذا ادلنتج،  معقارنة مستوى جودة ادلنتج دائما ما يقومون دب
 إذلشلا يؤدي  ومنتداهتا بصفة عامة ؤسسةدليف ا تهمزايدة ثقو  ربقيق رضا ادلستهلزُت إذلبينهما أدى ذلك 

 ؤسساتادل باقيية، عاطفية وسلوكية إغلابية لديهم وؽلنح ادلؤسسة مياة كنافسية مقارنة بإدراكاستدابة 
ربديده من خالل والتاامها ابدلسؤولية والعدل يف  ،ربديد السعر أن صدق ادلؤسسة يف إذل إضافة ادلنافسة،

 اركباطات كشزيليساىم يف  ،ربديد سعر معتدل يضمن حقوق ادلؤسسة وادلستهلزُت على حد سواء
 إذل ويؤدي ضلوىا، اإلغلابية األفراد مواقف يدعمشلا  ،ادلؤسسة عن جيدة صورة كعطي قوية إغلابية ذىنية
 .ذلا الوالء زايدةوابلتارل  ،الشراء قرار ازباذ عند االختيارات قائمة ضمنىا وجود فرص زايدة

دورا  إسالمييلعب االلتاام أبخالقيات التسعَت من منظور وضعي و  ENIEMابلنسبة دلؤسسة  
،  %23ي( بنسبة دراكالتأثَت يف البعد ادلعريف )اإل إذل،إضافة %26ىاما يف التأثَت على البعد العاطفي بنسبة 

 .  %16كما يساىم بدرجة أقل يف التأثَت على البعد السلوكي بنسبة 
دورا  إسالمييلعب االلتاام أبخالقيات التسعَت من منظور وضعي و  Condorابلنسبة دلؤسسة  

التأثَت على البعد السلوكي والبعد  إذلإضافة  ،%42ي( بنسبة دراكالبعد ادلعريف )اإل ىاما يف التأثَت على
 .    %38العاطفي بنفس القيمة  بنسبة 

دورا  إسالمييلعب االلتاام أبخالقيات التسعَت من منظور وضعي و  Brandtابلنسبة دلؤسسة  
، يف حُت يساىم %11 بنسبة ي(دراكالبعد ادلعريف )اإلو  ، %13البعد العاطفي بنسبة  ىاما يف التأثَت على

 .    % 8بدرجة أقل يف التأثَت على البعد السلوكي بنسبة 

 ثالثةال الفرضية اختبار نتائج مناقشةثالث: ال الفرع
اللتاام ل إحصائية داللة ذا أثرا ىناك نعلى غرار الدراسات السابقة أب التحليل نتائج أظهرت 

 زلل الدراسة الثالث الذىنية للمؤسسات الصورة على إسالميأبخالقيات التوزيع من منظور وضعي و 
األعلى  Condor صورة مؤسسة علىااللتاام أبخالقيات التوزيع  أثر كان حيث ،كذلك  متفاوكة بنسبو 

فااللتاام  ،%30 بــــــ ENIEMمؤسسة  مث ،%42 بنسبةBrandt  مؤسسة كليها ،%54 بنسبة
ادلنتدات، وسهولة احلصول عليها  إذلابألخالقيات يف عملية التوزيع يضمن للمستهلزُت سهولة الوصول 
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دون أية كزلفة اضافية، كما يضمن كوفرىا وعدم احتزارىا، شلا يساعد يف ربقيق رضا ادلستهلزُت وكسب 
  .أسفرت عنو الدراسات السابقة ، وىذا ماإغلابية عن ادلؤسسةكشزيل صورة ذىنية  والئهم، وابلتارل

دورا  إسالمييلعب االلتاام أبخالقيات التسعَت من منظور وضعي و  ENIEMابلنسبة دلؤسسة  
ي( بنسبة دراكالتأثَت على البعد ادلعريف )اإل إذل،إضافة %26ىاما يف التأثَت على البعد العاطفي بنسبة 

 .  %12، كما يساىم بدرجة أقل يف التأثَت على البعد السلوكي بنسبة 25%
دورا  إسالمييلعب االلتاام أبخالقيات التسعَت من منظور وضعي و  Condorابلنسبة دلؤسسة  

البعد العاطفي بنسبة  التأثَت على إذلإضافة  ،%53ي( بنسبة دراكالبعد ادلعريف )اإل ىاما يف التأثَت على
 .    %39،والبعد السلوكي بنسبة 42%

دورا  إسالمييلعب االلتاام أبخالقيات التسعَت من منظور وضعي و  Brandtابلنسبة دلؤسسة  
، يف حُت يساىم %25والبعد السلوكي بنسبة  ، %38بنسبة  ي(دراكالبعد ادلعريف )اإل ىاما يف التأثَت على

 .    %23 البعد العاطفي بنسبة بدرجة أقل يف التأثَت على

 رابعةال الفرضية اختبار نتائج مناقشةرابع: ال الفرع
مـحمد عبد ؛  2019)براهيمي ومرداوي، جاءت نتائج دراستنا على غرار نتائج الدراسات السابقة  

اللتاام أبخالقيات الًتويج ل إحصائية داللة ذا أثرا ىناك أن التحليل نتائج أظهرت، حيث (2017، القادر محيد
 ،كذلك  متفاوكة بنسبو  زلل الدراسة الثالث الصورة الذىنية للمؤسسات على إسالميوضعي و من منظور 

 كليها ،%56 بنسبةاألعلى  Condor صورة مؤسسة علىااللتاام أبخالقيات الًتويج  أثر كان حيث
 التعريف يف رئيسيا عامال ًتويجال يعد إذ ،%15 بــــــ ENIEMمؤسسة  مث ،%49 بنسبة Brandt مؤسسة

، وااللتاام ابألخالقيات أثناء عملية الًتويج ادلنافسة ؤسساتادل ابقي عن وسبيياىا ادلستهلزُت لدىؤسسة ابدل
يضمن صدق الرسالة الًتوغلية وادلسؤولية يف كصميمها من خالل احًتام العادات والتقاليد والقيم اجملتمعية 

وادلخادع، وىو ما ؽلنح ادلؤسسة درجة والدينية، كما يضمن ذبنب ادلؤسسة ألساليب الًتويج ادلضلل 
ذىنية  صورة نيزو ، وابلتارل كضلوىا اإلغلابية مواقفهم ويدعم ،اهب ة ادلستهلزُتثق من يايدمصداقية عالية و 

 قرار ازباذ عند ماختياراهت ضمن ةؤسسادل ىذه وجود فرص زايدة إذل يؤديلديهم، شلا  عنها جيدةو  اغلابية
 .ذلا ئهموال زايدة، و الشراء
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دورا  إسالمييلعب االلتاام أبخالقيات التسعَت من منظور وضعي و  ENIEMابلنسبة دلؤسسة  
ي( بنسبة دراكالتأثَت على البعد ادلعريف )اإل إذل،إضافة %15ىاما يف التأثَت على البعد العاطفي بنسبة 

 .  %11، كما يساىم بدرجة أقل يف التأثَت على البعد السلوكي بنسبة 12%
دورا  إسالمييلعب االلتاام أبخالقيات التسعَت من منظور وضعي و  Condorابلنسبة دلؤسسة  

السلوكي بنسبة  البعد التأثَت على إذلإضافة  ،%53ي( بنسبة دراكالبعد ادلعريف )اإل ىاما يف التأثَت على
 .    %43، والبعد العاطفي بنسبة 44%

دورا  إسالميأبخالقيات التسعَت من منظور وضعي و يلعب االلتاام  Brandtابلنسبة دلؤسسة  
، يف حُت يساىم %25 العاطفي بنسبة والبعد ، %45بنسبة  ي(دراكالبعد ادلعريف )اإل ىاما يف التأثَت على

 .%20البعد السلوكي بنسبة  بدرجة أقل يف التأثَت على

 امسةاخل الفرضية اختبار نتائج مناقشةامس: اخل الفرع
الصورة الذىنية  إدراكيف  اإلحصائية الفروق اختبار نتائج ومناقشة عرض الفرع ىذا يف سيتم 

 التعليمي ادلستوى السن، اجلنس، يف وادلتمثلة الدؽلوغرافية للمتغَتات وفقا الدراسة زللللمؤسسات 
 كما يلي:   والدخل،

 ابلنسبة دلتغري اجلنس: .1
 ذات فروقات وجود عدم لعينتُت مستقلتُت T-Testابختبار  اإلحصائي التحليل نتائج أظهرت 

 إذلكعاى  Brandtو ENIEMادلستهلزُت للصورة الذىنية دلؤسسيت  إدراكبُت مستوايت  إحصائية داللة
ويعود  اجلاائريُت ادلستهلزُت من واالانث الذكور بُت اختالف عدم وجود على يدل ما وىو اجلنس، متغَت
 من النوع هبذا الفئتُت كال اىتمام إذلإضافة  اجلنسُت، كال انكستهدف كون ادلؤسستُت السابقتُت  إذل ذلك

والزهرومنالية  ةاإللزًتوني األجهاة بعضفيما ؼلص  اإلانث من اركباطا أكثر الذكور يعترب حيث ادلنتدات،
 األجهاة أكثر اركباطا فيما ؼلص أصنافا أخرى من كذلك  ادلرأة كعتربيف حُت  ،)وادلزيفات التلفاز كأجهاة(

 ذلا، واستخداما حاجة األسرة أفراد أكثر ابعتبارىا مثال( ادلطبخ كتدهياات) الزهرومناليةو  ةاإللزًتوني
 .ؤسساتادل من النوع ذلذا واإلانث الذكور من كل بُت التقييم معايَت كشابو إذل إضافة

فأظهرت نتائج التحليل االحصائي وجود فروقات ذات داللة  Condorأما ابلنسبة دلؤسسة  
 إذل ىذا ارجاع وؽلزن متغَت اجلنس، إذلادلستهلزُت للصورة الذىنية كعاى  إدراكإحصائية بُت مستوايت 
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 يف ويدققون هبا يهتمون الذكور غلعل شلا خصائصها وكعددوالزهرومنالية  ةا اإللزًتونيمنتداهت كشزيلة كعدد
 .االانث عزس كفاصيلها

 ابلنسبة دلتغري السن: .2
 إدراك مستوايت بُت إحصائية داللة ذات فروق وجود ياإلحصائ التحليل نتائج أظهرت 

 الختالف ذلك ويرجع ،السن متغَت بداللة Condorو ENIEMلصورة الذىنية دلؤسسيت ل ادلستهلزُت
رب من أك ادلؤثرة كانت فئة االفراد فئةال أن حيث ،ؤسستُتادل ذلاكُت السن وكبار الشباب بُت التقييم معايَت

أن ىذه الفئة عايشت سلتلف مراحل كطور ىاكُت ادلؤسستُت شلا جعل ادلستهلزُت  إذلسنة، وىذا يعود  50
 أكثر وىم انفتاحا وأقل زلافظة أكثر السن كبار يعترب، كما من ىذه الفئة أكثر معرفة وثقة يف ادلؤسستُت

 .الوظيفية ابدلنافع اىتماما
ادلستهلزُت  إدراكبُت مستوايت  إحصائية داللة ذات فروقات وجود عدميف حُت أظهرت النتائج  

 كعاى دلتغَت السن. Brandtدلؤسسة  للصورة الذىنية

 ابلنسبة دلتغري ادلستوى التعليمي: .3
 إدراك مستوايت بُت إحصائية داللة ذات فروق وجود ياإلحصائ التحليل نتائج أظهرت 

 ذلك ويرجع ستوى التعليمي،ادل متغَت بداللة Condorو ENIEMلصورة الذىنية دلؤسسيت ل ادلستهلزُت
ادلؤثرة  فئةال أن حيث ،ؤسستُتادل ذلاكُت فراد من سلتلف ادلستوايت التعليميةاأل بُت التقييم معايَت الختالف

كون االستبيان قد مت كوزيعو على فئة    إذلأصحاب ادلستوى التعليمي متوسط، وىذا يعود  كانت فئة االفراد
كبَتة من التدار واحلرفيُت على اعتبار اهنم أكثر فهما للموضوع ومعظم أفراد ىذه الفئة من ذوي ادلستوى 

 50أن الفئة العمرية ادلؤثرة ذلاكُت ادلؤسستُت كانت من كبار السن )أكرب من  إذلالتعليمي ادلتوسط، إضافة 
 مستوى كعليمي متوسط كذلك.سنة( ومعظم أفرادىا ذوو 

ادلستهلزُت  إدراكبُت مستوايت  إحصائية داللة ذات فروقات وجود عدميف حُت أظهرت النتائج  
 كعاى دلتغَت ادلستوى التعليمي. Brandtدلؤسسة  للصورة الذىنية
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 ابلنسبة دلتغري الدخل: .4
 ادلستهلزُت إدراك مستوايت بُت إحصائية داللة ذات فروق وجود أيضا التحليل نتائج أظهرت 

 بعضأنو ىناك  إذلويعود ىذا  ،الدخل متغَت بداللةللمؤسسات الثالث زلل الدراسة  لصورة الذىنيةل
 أصحاب وكناسب الثمن غالية وأخرى الضعيف، الدخل أصحاب كناسب الثمن منخفضة ادلنتدات

ؤسسات اليت ادل بعض كعترب حيث ،وادلفاضلة بُت ادلؤسسات التقييم معايَت زبتلف وعليو ادلركفع، الدخل
 كما ،ؤسسات األخرىادل بباقي مقارنة الضعيف الدخل أصحاب نظر يف جيدة أسعار منتداهتا منخفضة

ادلؤسسات  منتدات على وكفضيلها بعض ادلؤسسات منتدات شراء إذل ادلركفع الدخل أصحاب يلدأ قد
 .أسعارىا مراعاة دون ادلركفعة جبودهتا العتقادىم األخرى

الفئة ادلؤثرة ابلنسبة Brandt و ENIEMابلنسبة للمؤسسات زلل الدراسة صلد ابلنسبة دلؤسسيت  
كون ىاكُت ادلؤسستُت   إذلدج ويرجع ىذا 50000دج و30000ذلا ىي الفئة اليت دخلها زلصور بُت 

أسعار منتداهتما مركفع نسبيا ويعزس اجلودة العالية دلنتدات ادلؤسسة األوذل والعالمة التدارية الرائدة 
 والعادلية ابلنسبة للمؤسسة الثانية. 

فالفئة الغالبة ىي الفئة ادلتوسطة اليت يًتاوح دخلها بُت  Condorأما فيما ؼلص مؤسسة  
دج حيث سبتاز منتدات ىذه ادلؤسسة دبستوى جودة جيد ومقبول وأبسعار 30000 إذلدج 20000

منخفضة نوعا ما مقارنة ابدلؤسستُت السابقتُت وىذا ما غلذب األفراد ذوي الدخل احملدود )ادلتوسط 
 وادلنخفض( للتعامل مع ىذه ادلؤسسة. 

زلل  الثالث مؤسساتلل ابلنسبة الدراسة ظلوذج فرضيات اختبار نتائج صيكلخؽلزن  ،خَتاأل يف 
بعد من أبعاد أخالقيات ادلمارسة  كل مساعلة نسبة كظهر حيث ادلوالية، األوذل الثالثة األشزال الدراسة يف
 الشزل ؽلثل حُت يف منها، لزل االضلدار معادلة إذل إضافة كعايا الصورة الذىنية للمؤسسة يفالتسويقية 

 .ؤسساتادل ذلذه الفرعية الفرضيات اختبار نتائج واألخَت الرابع
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  ENIEMؤسسة دل ابلنسبة الدراسة منوذج اختبار نتائج دتثيل :(6-4) رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يةالتسويق ادلمارسة أخالقيات  
 من منظور وضعي واسالمي

 أخالقيات ادلنتج

 أخالقيات التسعَت

 أخالقيات التوزيع

 أخالقيات الًتويج

 الصورة الذهنية للمؤسسة

 

 البعد ادلعريف

 البعد الوجداين

 البعد السلوكي

 الدخل مستوى التعليم السن اجلنس

54% 

Y= 1.14 X + 3.89 

29% 

Y =  0.76 X + 18.83 

30% 

Y =  1.07 X + 21.85 

15% 

Y = 0.85  X + 26.37 

 الباحث إعدادمن  ادلصدر:
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  Condor دلؤسسة ابلنسبة الدراسة منوذج اختبار نتائج دتثيل :(7-4) رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يةالتسويق ادلمارسة أخالقيات  
 من منظور وضعي واسالمي

 أخالقيات ادلنتج

 أخالقيات التسعَت

 أخالقيات التوزيع

 أخالقيات الًتويج

 الصورة الذهنية للمؤسسة

 

 البعد ادلعريف

 الوجداين البعد

 البعد السلوكي

 الدخل مستوى التعليم السن اجلنس

48% 

Y= 0.77 X – 1.82 

45% 

Y =  0.43 X + 10.62 

54% 

Y =  0.97 X + 4.54 

56% 

Y = 1.08  X + 2.07 

 الباحث إعدادمن  ادلصدر:
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 Brandt دلؤسسة ابلنسبة الدراسة منوذج اختبار نتائج دتثيل :(8-4) رقم الشكل

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يةالتسويق ادلمارسة أخالقيات  
 من منظور وضعي واسالمي

 أخالقيات ادلنتج

 أخالقيات التسعَت

 أخالقيات التوزيع

 أخالقيات الًتويج

 الصورة الذهنية للمؤسسة

 

 البعد ادلعريف

 البعد الوجداين

السلوكي البعد  

 الدخل مستوى التعليم السن اجلنس

21% 

Y= 076 X + 13.10 

15% 

Y = 0.29  X + 25.17 

42% 

Y = 1.26  X + 14.61 

49% 

Y =  1.31 X + 12.96 

 الباحث إعدادمن  ادلصدر:
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 الثالث مؤسساتلل الفرعية الفرضيات اختبار نتائج دتثيل :(9-4) رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 الباحث إعدادمن  ادلصدر: 

يةالتسويق ادلمارسة أخالقيات  
 الصورة الذهنية للمؤسسة من منظور وضعي واسالمي

 أخالقيات ادلنتج

 البعد ادلعريف 

 البعد الوجداين

 البعد السلوكي

% 42 % 48 % 22 

% 48 % 44 % 22 

% 37 % 50 % 12 

القيات التسعَتأخ  

 البعد ادلعريف 

 البعد الوجداين

 البعد السلوكي

% 23 % 42 % 11 

% 26 % 38 % 13 

% 16 % 38 % 8 

القيات التوزيعأخ  

 البعد ادلعريف 

 البعد الوجداين

 البعد السلوكي

% 25 % 53 % 38 

% 26 % 42 % 23 

% 12 % 39 % 25 

لًتويجأخالقيات ا  

 البعد ادلعريف 

 البعد الوجداين

 البعد السلوكي

% 12 % 53 % 45 

%  15 % 43 % 25 

% 11 % 44 % 20 

Condor Brandt ENIEM 
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 خالصة:
 عن اإلجابة وادلتمثل يف ،راسةالد ىذهمن  اجلوىري اذلدف إذلالتطرق  الفصل ىذا خالل مت 
 يف إليو التوصل مت ما إسقاط عرب وىذا ،ذلا ادلقدمة الفرضيات صحةمدى  واختبار ادلطروحة اإلشزالية

من خالل دراسة بعض  اجلاائر يف والزهرومنالية االلزًتونيةجهاة األ سوق على هامن النظري الشق
 إذل إضافة الدراسة زللؤسسات ادل ىذه عن حملة كقدًنحيث مت  ،الناشطة يف ىذا اجملال ادلؤسسات اجلاائرية

 فيها داعتمالا مت اليتو  تنالدراس والعملي ادلنهدي التصميم كوضيحو  شرح مت كما ،ىاعناصر  سلتلف ربليل
 استخدام عن طريق اليت كوصلنا اليها النتائج عرض بعد ذلك مت مث، البياانت جلمع كأداة االستبيان على

 .ومناقشتها ىذه النتائج ربليليف األخَت مت و ، اإلحصائية األساليب سلتلف
 جلميع إحصائية داللة وذ أثر وجود نذكر منها نتائج عدة إذل ادليدانية الدراسة ىذه كوصلت وقد 

الصورة الذىنية للمؤسسات زلل  على إسالميمنظور وضعي و ة من التسويقي أبعاد أخالقيات ادلمارسة
 بُت إحصائية داللة ذات فروق وجود إذل كذلك  تنادراس كوصلت كما،اأبعادى مجيع وعلى الدراسة

 وجود إذلو  ،الدخل إذل كعاىللصور الذىنية للمؤسسات الثالث زلل الدراسة ادلستهلزُت  إدراك مستوايت
 عاىكBrandt و ENIEM دلؤسسيت لصورة الذىنيةل همإدراك مستوايت بُت إحصائية داللة ذات فروق

 بُت إحصائية داللة ذات فروق وجود إذل إلضافةاب، Condorمؤسسة  عزسعلى  ،نساجل متغَت إذل
سن وادلستوى ال متغَتي إذل عاىكCondor و ENIEM صورة الذىنية دلؤسسيتلل همإدراك مستوايت
 .Brandtمؤسسة  عزسعلى  ،التعليمي
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 احلديث، ايتسويق رلال يف مهةةادل كشاايااتاال إحدى معاجلة إىلنا من خالل دراستنا ىذه تطرق 
 ،ايذىناة يلةؤسسةرثر أخالقاات ادلةارسة ايتسويقاة من منوور وعع  وإسالم  لل  ايوورة أب وادلتعلقة
واحتدام  ايتسويق  ادلفمهوم تطور ظل يف أي ىنة،ااير  ايفًتة يف خووصا سةاابيدر  جديرة إكشااياة تعترب واييت

نا من حاوي وللاو ادلؤسسة، أو ادلستمهلك انحاة من سواء ابدلسؤوياة ايول  وععف، ادلنافسة بني ادلؤسسات
 يننوور ادل يفأخالقاات ادلةارسة ايتسويقاة  ادلتغري ادلستقل ادلتةثل يف أرثر فمهم يف أكثر ايتعةق خالل دراستنا

 أخالقاات ايتسعري،أخالقاات  ادلنتج،ةثلة يف: أخالقاات وادلت ،اأبعادى مبختلف سالم اإلوعع  و اي
 كل يف ادلتةثلة أببعادىا يلةؤسسة ايذىناة ايوورة ، لل  ادلتغري ايتابع ادلتةثل يفايًتويج أخالقاات ايتوزيع،

 االقتوادية ادلؤسسة واقع لل  ذيك إسقاط مث ومن  ؛ ايسلوك ايبعد ايعاطف ، ايبعد ادلعريف، ايبعد :من
 .ئريةااجلز 

 بال اخلاصة ادلفاىام إىل يف اجلزء اينوري ابيتطرق ايباحث قام اإلكشااياة ة ىذهمعاجل سااق ويف 
 وأ يبسأي  يةاإز  يتم حىت وىذا ودقاق، بساط قايب ويف معةق بشال ايتابعادلتغري و  ادلستقل ادلتغري من

 حاث مت من ايوحاح، ايعلة  إطارىا يف ووععمها ادلستخدمة ايعلةاة وادلوطلحات ادلفاىام بني تداخل
ىل لدم وجود اختالف جوىري بني أخالقاات ادلةارسة إايوصول  يلةفمهومني ادلعةقة سةاايدر  خالل

 يمهدفأبخالقاات ادلةارسة ايتسويقاة ادلؤسسة ايتزام  أن تبني سالم ، كةاإايتسويقاة من منوور وعع  و 
 تاوين يمهدف ةاك ،وااليتزام ايثقة، االحًتام أساسمها تعاملنيادل كافة  مع جادة لالقة بناء إىل لامة بوفة
 أن حاث رعاه وكسب والءه، حتقاقايتأرثري لل  ادلستمهلك من خالل  إىل جمهتو من جياباةإ ذىناة صورة

 ايوورة وحتسني تطوير فإن وابيتايل ،ذىنو يف هتاصور  لل  بناء انتجاهتمو  ؤسساتادل بني يقارن ادلستمهلك
ايشرسة  ادلنافسة ظل يف خووصا ،أو فشلمها مهاصلاح زلدداتو  لوامل أقوى من أصبح يلةؤسسة ايذىناة

 .ايعادل  ادلستوى لل  اجلديدة ايسوق وتوجمهات
 اينورية وادلرتازات ادلفاىام سلتلف إسقاط فاو مت فقد من ايدراسة ايتطباق  اجلانب ةا خيصفا أما 

معرفة مدى ايتزام ىذه  اةبغوىذا  ،ابجلزائر ايامهرومنزياة ايونالة قطاع يف ايناكشطة ادلؤسسات بعض لل 
ا ايذىناة من وجمهة نور هتلل  صور  ىذا االيتزام ادلؤسسات أبخالقاات ادلةارسة ايتسويقاة، وأرثر

 .Condor،Brandt  ،ENIEM مؤسسات متةثلة يف: رثالث لل  ايًتكاز متادلستمهلاني، وقد 
 ايتوصاات من جبةلة متبولة ،تنا ىذهدراس إيامها توصلت اييت ينتائجىم األ استعراض يل  وفاةا 

 .يلدراسة آبفاق ذيك بعد متختني مها،ميقدتارأتينا  اييت
 الدراس أوال: نتتائج 
 المهبتفوا نقومس اينورية وايتطباقاة، واييت اينتائج من رلةولة إىل سةاايدر  هذى خالل من نالتوص 

 : لي كةا
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 النتتائج النظري : .1
عةل، ىذه اير  للامها يف أداء احلهبا و  االيتزامجاء اإلسالم باثري من ايقام اخللقاة اييت ينبغ   .1

، ومن ارسولل  كل مسلم ممهةا كان ايعةل ايذي ميايقام صفات أخالقاة ومبادئ إسالماة واجبة 
 ؛االتقان، ادلواطنة، حًتاماال، ادلسؤوياة، األمانة، ايودقأبرز ىذه ايقام: 

مع احملاطني هبا  ادلؤسسة تلتزم هبا ايقرارات وادلةارسات اييت من ادلسؤوياة االجتةالاة ى  رلةولة .2
 وأخالقاات االجتةالاة ادلسؤوياة بني قوية لالقة وىناك عةن اإلطار األخالق  وبشال تطول ،

 لن احلديث أن كةا ادلفمهومني، بني وايربط ايتداخل إىل ايعالقة ىذه تؤدي حاث األلةال،
 ؛خراآل لن ابحلديث مباكشر بشال يرتبط أحدمها

  ى ايتسويق أخالقااتف األخالقاات، ابق  لن اكثري  يبتعد ال ايتسويق يف األخالق  اجلانب إن .3
 يدي مقبوال األداء ياون أن أجل من ايتسويق اةللة يف امهإتبال جيب اييت وادلعايري ادلبادئ رلةولة
 ادلؤسسة؛ مجاىري

 واألخالقاة، وايبائاة االجتةالاة يلةسؤوياة ادلختلفة اجلوانب لل  ايتسويق أخالقاات مفمهوم يرتاز .4
 لل  ايتعدي لدم لل  يرتاز كةا ايتسويقاة، يلعةلاة ادلةارسني وأخالقاات سلوكاات إىل إعافة
 ؛اجملتةعات وخاصة اإلسالماة منمها يف للامها ادلتعارف ايعامة واألخالق اآلداب

 وادلوداقاة ةاىاينز  ومعايري مبادئ ظل يف ايتسويقاة األنشطة شلارسة إيل ايتسويق أخالقاات دفهت .5
 ابآلخرين؛ ةامىتاال وزايدة لاةراوم

 دلختلف قرارات تتوحاحا ى  وعع  وإسالم ق  من منوور سويتاي أخالقاات ادلزيج .6
مستةدة من ايشريعة  ومبادئ معايري قوف ديين،و  أخالق  منوور من ىذا ادلزيج تولةلاا

 اإلسالماة وادلثل األخالقاة ايساماة؛
ال يوجد اختالف كبري بني ادلنوور ايوعع  واإلسالم  ألخالقاات ايتسويق ذيك أن اإلسالم دين  .7

يقام وادلثل وادلبادئ األخالقاة اييت ينادي هبا ايغرب كلمها موجودة يف ، واتأخالق ومعامال
 اإلسالم منذ ايقدم، فاإلسالم رساية قام صاحلة يال زمان وماان؛

 وقد تاون، ادلؤسسة مجاىري يدي تتشال اييت ايذاتاة االنطبالات إمجايل  ى ايذىناة ايوورة .8
 ؛مبنتجاهتاأو  عالمة ادلؤسسةب ابدلؤسسة نفسمها، مرتبطة

ايتسويق  أصبحت تعترب ىدفا رئاساا من أىداف االتوال  ادانادل يف ايوورة ايذىناة يلةؤسسة .9
 ؛ادلستمهلاني تنباو يف ىاما دورا ايتسويق ، لل  التبار أهنا تلعب

، ادلؤسسة مع اجلةاىري تفالل نتائج تعاسحاث أهنا  ،قااسيل ةلقاب يلةؤسسة ايذىناة ايوورة .11
 األخالقاة؛ دلةارساتايتزام ادلؤسسة ابدى مب تتأرثروى  
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تتشال ايوورة ايذىناة يلةؤسسة من رثالث أبعاد تتةثل يف: ايبعد ادلعريف، ايبعد ايعاطف ، ايبعد  .11
 ايسلوك ؛

ادلستمهلك موعولا معانا لن  خالذلاادلعلومات اييت يدرك من  ابيبعد ادلعريف )االدراك (يقود  .12
 مباكشر بشالا اكتساهب ويتم لةؤسسة،يايوورة ايذىناة  بناء أساسادلؤسسة، وىذه ادلعلومات ى  

 اإللالم وسائل خالل من مباكشر غري بشال أو ادلؤسسة زلاط داخل ادلستمهلك وجود خالل
 ؛واالتوال

وميتد من ايقبول إىل  ،ة أو ادلؤسسةالمايع حول انفعاالتومشالر ايفرد و  يف ةثلتي ايبعد ايعاطف  .13
 ، ويعرب لن درجة ايرعا لن ادلؤسسة؛وايسلباة اإلجياباةايرفض ويتدرج يف ايشدة بني 

نتاج وزلولة يلبعدين ايسابقني )ادلعريف وايعاطف (، وفاو يتشال ايوالء  ىوايسلوك   ايبعد .14
 نطوقة إجياباة لنمها ولن منتجاهتا.طالق وتوياد كلةة مإيلةؤسسة ادلعناة ويتم 

 لناصر يف امهتطبق اييت األخالقاة وادلبادئ ادلعايري أساس  لل ادلؤسسة لن وكاترا دإ ايزبون يبين .15
 رعا مستوي داز  ،ووتطباق ايتسويق أخالقاات وممهمبف ادلؤسسة تةامىا داز  ةالك، و ايتسويق  ادلزيج
 ؛إجياباة لن ادلؤسسة ذىناة صورة يديو قلوخ ايزبون

 النتتائج التطبيقي : .2
لل   اجلزائر يف تعد صنالة األجمهزة ايامهرومنزياة واالياًتوناة من بني أىم فروع ايونالات .1

 تساىم إعافة اىل كوهنا ،نيادلستمهلا ورغبات حاجات تليب اييت ايثقالة ايونالات من التبارىا
 .ايتشغال نسبةو  ايقوم  ايناتج بنسبة معتربة يف

 احمللاة ؤسساتادل سلتلف بني كشديدة منافسة اجلزائر يف ايامهرومنزياة ادلنتجات سوق يشمهد .2
 ادلتاحة ايفر  من يعديداب من حاث دتازه أنو يعد سوقا والداال إ ذيك من ايرغم ولل  واألجنباة،

 ايقطاع؛ ىذا يف االستثةار يف ايراغبة ادلؤسسات أمام
مرتفع يدرجة االيتزام أبخالقاات ادلنتج ابينسبة يلةؤسسات ايثالث زلل ايدراسة  إدراك ىناك .3

درجات ادلوافقة ادلرتفعة لل  لبارات ىذا ايبعد، وىذا ما يعاس حسب ويومهر ذيك من خالل 
 رأي أفراد ايعانة ايتزام ىذه ادلؤسسات أبخالقاات ادلنتج؛

 ،زلل ايدراسة ايثالثيلةؤسسات  ايتسعري ابينسبةخالقاات مرتفع يدرجة االيتزام أب إدراك ىناك .4
 وىذا ما يبني حسب رأي أفراد ايعانة ايتزام ىذه ادلؤسسات أبخالقاات ايتسعري بدرجة متفاوتة،

 Condorمها مؤسسة تادلرتبة األوىل يف ىذا ايبعد، تل واحتلت ENIEM مؤسسة تتفوق حاث
بقاةة جد ععافة مقارنة هبةا تبعد لن  Brandtبقاةة متقاربة اىل حد ما، يتحل بعدمها مؤسسة 
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االنتباه يو وأخذه بعني  Brandtوىو ما جيب لل  مؤسسة  ايقاةة ادلتوسطة أبجزاء من ادلئة،
  االلتبار مبراجعة أسعار منتجاهتا وسااستمها ايتسعريية بوفة لامة؛

زلل ايدراسة  ايثالثيلةؤسسات  خالقاات ايتوزيع ابينسبةمرتفع يدرجة االيتزام أب إدراك ىناك .5
لدم ما يدل لل  وىذا متقاربة  هنا،كةا درجة موافقتمهم لل  لبارات ىذا ايبعد مرتفعة أنحاث 
ث ذلا لدة فروع لرب أن ادلؤسسات ايثال ويعود ذيك اىل، ختالف كبري يف أراء افراد ايعانةوجود ا

وصوذلم دلنتجات ىذه قرب نقاط ومراكز ايباع من معوم ادلستمهلاني شلا يسمهل أضلاء ايوطن و 
ادلؤسسات، كةا يسمهل لةلاة نقلمها، إعافة اىل توفر ادلنتجات يف نقاط ايباع وىذا ما يقلل من 

 ؛احتاار ىذه ادلنتجات ويساىم يف توفرىا يال ادلستمهلاني دون دتااز
زلل ايدراسة  ايثالثيلةؤسسات  ابينسبة يًتويجخالقاات امرتفع يدرجة االيتزام أب إدراك ىناك .6

كةا أهنا جد متقاربة، وىو ما يعاس ، درجة موافقتمهم لل  لبارات ىذا ايبعد مرتفعة أنث حا
 ايتزام ادلؤسسات زلل ايدراسة أبخالقاات ايًتويج مبختلف أسايابو حسب وجمهة نور أفراد ايعانة؛

 ادلؤسسات زلل ايدراسة ابينسبة ألخالقاات ايًتويجيف صدارة  Condorجاءت مؤسسة  .7
 اثريايو، ف عخةة مازاناة ختوص حاث أهنا الىذا اجملادلؤسسة احمللاة األكثر نشاط يف  اابلتبارى

 بو تقوم ما إعافة اىل ابستةرار، ادلستمهلاون يتابعمها اييت اإللالم وسائل لل  إصلازاهتا تومهر ما
 األحداث رلاية وخاصة وايعلةاة ايثقافاةدلختلف األحداث  رلاية أنشطة من ىذه ادلؤسسة

 ادلعارضىل جانب مشاركتمها يف إ ،ابيرايعة يتعلق ما بال اجلزائريني غايباة الىتةام نورا ايرايعاة
فمه  مؤسسة لةوماة ومعروفة وابيتايل  ENIEMأما مؤسسة  وايدوياة، ايوطناة وايوايوانت

فمه  تعتةد يف أكثر األحاان  Brandtأما فاةا خيص مؤسسة  فنشاطمها ايًتوجي  زلدود نولا ما،
 ايعادلاة ايرائدة؛لل  كشمهرهتا ولالمتمها ايتجارية 

زلل  لبعد ادلعريف )االدراك ( يلوورة ايذىناة ابينسبة يلةؤسسات ايثالثي مرتفع إدراك ىناك .8
، يتحل Condor، تلامها مؤسسة ادلرتبة األوىلواحتالذلا  ENIEM مؤسسة تفوق مع ،ايدراسة

 ؛Brandtبعدمها مؤسسة 
أفراد ايعانة مبختلف ادلعلومات يف ايودارة وىذا ما يدل لل  معرفة  ENIEM جاءت مؤسسة .9

، كةا دراك ايابري ياافة نشاطاهتا االقتوادية واالجتةالاةوايتفاصال حول ادلؤسسة ومنتجاهتا واإل
، حاث أن ادلنافسة ادلؤسساتدتااز لالمة ىذه ادلؤسسة من بني يعاس ايقدرة ايابرية لل  

تعد من ادلؤسسات ايعريقة يف ايسوق اجلزائرية وادلأيوفة يدى ادلستمهلك لل   ENIEMمؤسسة 
تلك منتجا من التبار أهنا كانت اخلاار ايوحاد يال ايعائالت، فال توجد أي لائلة يف اجلزائر مل دت

 منتجات ىذه ادلؤسسة؛
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زلققة ادلرتبة  ENIEM دلؤسسة نسبةلوورة ايذىناة ابييمرتفع جدا يلبعد ايعاطف   إدراكىناك  .11
ة ؤسسادل حول ستمهلانيادل طرف من ادلاتسبة ادلعلومات ذيك اىل أن يعزىو  ،األوىل يف ىذا ايبعد

 معرفة أن كةا ادلوداقاة، وأكسبتمها امهاف ابيثقة يشعرون جعلتمهميف ايبعد ايسابق )ادلعريف( 
 ورغبة اإجيابا اانطبال ت يديمهمفخل ؤسسةادل مع آخرين ستمهلانيدل ايسابقة ابيتجارب ستمهلانيادل

 وىذا ما يعاس االرتباط ايعاطف  ايابري يلةستمهلاني هبذه ادلؤسسة ،ادلؤسسة مع ايتعامل يف أكرب
مبستوى  Brandtمث مؤسسة  Condorتلامها مؤسسة فمه  دتثل ايعراقة واألصاية، منذ نشأهتا 
 ؛ادراك مرتفع

 دلؤسسة جدا ابينسبة الوورة ايذىناة يلةؤسسة كان مرتفعي يلبعد ايسلوك ايعانة  أفراد ادراك .11

ENIEM  وىذا ما يفسر ايوالء ايابري ذلذه ادلؤسسة، تلامها مؤسسة زلققة ادلرتبة األوىلCondor 
كةا سبق وأكشران حاث   ،Brandtمرتفع، يتحل بعدمها يف ادلرتبة األخرية مؤسسة ستوى ادراك مب
ايسابقني )ادلعريف وايعاطف (، وفاو يتشال ايوالء يلةؤسسة ادلعناة يبعدين اىذا ايبعد ىو زلولة  أن

 ؛ويتم اطالق وتوياد كلةة منطوقة إجياباة لنمها ولن منتجاهتا
)أخالقاات ادلنتج،  سالم إأبعاد أخالقاات ادلةارسة ايتسويقاة من منوور وعع  و  مجاع تؤرثر .12

ايوورة ايذىناة يلةؤسسات  لل  (أخالقاات ايتسعري، أخالقاات ايتوزيع، أخالقاات ايًتويج
 متفاوتة؛ بدرجات يان ايدراسة زلل ايثالث

 أبعاد مجاع لل  سالم إأبعاد أخالقاات ادلةارسة ايتسويقاة من منوور وعع  و  بعد من كل يؤرثر .13
ايبعد ايعاطف   ،ايبعد ادلعريف )االدراك (: يف وادلتةثلة ايدراسة زلل ايوورة ايذىناة يلةؤسسات

 ؛بعد ايسلوك اي ،)ايوجداين(
يلوورة ايذىناة  ادراكمهم لل  ادلؤرثرة ايعوامل بني من ألفراد ايعانة ايدميغرافاة ادلتغريات تعد .14

 دراكإ مستوايت بني إحوائاة دالية ذات فروق وجود ايتحلال نتائج أظمهرت حاث ،يلةؤسسة
 .ايتعلاة  وايدخلىل اجلنس، ايسن، ادلستوى إيلوورة ايذىناة يلةؤسسة تعزى  ادلستمهلاني

 اثنيتا: التوصيتات
 اجلانب يف نتائج من إياو ايتوصل مت وما اينوري اجلانبيف  إياومت ايتطرق  ما لل التةادا  
 زلل اتادلؤسس منمها تستفاد قد اييت حاتاواالقًت  ايتوصاات من مجلة ميان تقدمي ،يدراستنا ايتطباق 

 وتعزيز االيتزام أبخالقاات ادلةارسة ايتسويقاة مبوعوع ادلمهتةة االقتوادية ادلؤسسات وكل ادلاداناة سةاايدر 
 :، تتةثل فاةا يل يلةؤسسة ايذىناة ايوورة
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 االسًتكشاد ىلإإعافة  أخالقاة قام من ايتسويقاة األنشطة وإلداد رطويت لند االنطالق عرورة .1
 يدلوا كلو اإلسالم نأ حاث ذلا، حور ال بقام يزخر رئاس  كةودر اإلسالم  ايدين بتعايام
 ؛األخالق إىل

، ايتسويق ادلزيج لناصر سلتلف خالل من ايتسويق أخالقاات شلارسة لل  ايًتكاز ادلؤسسات لل  .2
صورهتا يف أذىان  حتسني يف كبري أرثرمن  ذلا دلا والتةادىا كوسالة يبناء صورة ذىناة جادة ذلا،

 اجلةاىري؛
 خاصة فاةا يتعلقو  ،ادلنتج خالقااتاليتزام أبدراك ادلستمهلاني يلوورة ايذىناة يلةؤسسة ابإ يتأرثر .3

 كشاملة اسًتاتاجاة وعع اجلزائرية ادلؤسسات لل  ينبغ  وللاو ،نتجات وخوائومهاادل ودةجب
 ؛امنتجاهت تقاام يفو ادلؤسسة  صورة حتسني يف كبري أرثر من يذيك دلا اهتمنتجا جبودة يلنمهوض

 ادلستمهلك يدى إدراكا ادلنتج لناصر أخالقااتىم أ من بني ايباع بعد ما وخدمات ايضةان يعترب .4
 ًتكازواي االنتباه اجلزائرية ادلؤسسات لل  بجي وللاو ،ابينسبة يلةؤسسات زلل ايدراسة اجلزائري
 إدارة نوام تطوير خالل من ومستةر، دائم بشال حتسانو لل  يعةلاب ايعنور ىذا لل 

 من تتةان حىت مهتورغبا مهتاحتااجا دلتابعة ايطرق أحدث وابستخدام ايعةالء مع ايعالقات
  ؛ناسبةادل غااراي قطع من يلزم ما كل توفري لن فضال ،إكشبالمها

ايتسعري من منوور وعع   خالقااتاليتزام أبدراك ادلستمهلاني يلوورة ايذىناة يلةؤسسة ابإ يتأرثر .5
 مرالاتو،لل  ادلؤسسات جيب  وىذا مافايسعر لامل رئاس  ابينسبة يلةستمهلك،  ،سالم إو 

جودهتا، وأن تاون معتدية ومتناسبة مع ايقدرة تالفتمها و نتجات ادلحاث جيب أن تعاس أسعار 
، إعافة ابدلؤسسة وال ابدلستمهلاني ، وحتقق ىامش ربح مناسب ال يضر الايشرائاة يلةستمهلاني

ة ابينسب مثال إىل تقدمي ختفاضات وخوومات سعرية حقاقاة يف سلتلف ادلناسبات كشمهر رمضان
 ؛وايتفاري فامهم يلةجتةعات ادلسلةة ما يوح  يلةستمهلاني ابىتةام ادلؤسسة هبم ومرالاهتا ذلم

لل  صورهتا ايذىناة، جيب لل  ادلؤسسات االيتزام أبخالقاات ايتوزيع حاث أنو من اينقاط ادلؤرثرة  .6
 مل وصوذلاسمهقود تقرب نقاط ومراكز ايباع من ادلستمهلاني  وياون ذيك من خالل عةان

 ادلنتجات يف نقاط ايباع وىذا ما يقلل ريل لةلاة نقلمها، إعافة اىل توفاسمهوتنتجات، ختلف ادلدل
يال  ادلنتجات ريتوف إعافة اىل ويساىم يف زلاربة ىذه ايواىرة، من احتاار ىذه ادلنتجات

 ؛بانمهم دتااز أي ادلستمهلاني دون
 أكثر لناصر أخالقاات طريقة لرض ادلنتجات كذيك وأساياب ووسائل نقلمها تعترب من بني .7

 لل  بجي يذا ،ابينسبة يلةؤسسات زلل ايدراسة اجلزائري ادلستمهلك يدى إدراكاايتوزيع 
يودق واألمانة يف ابيتزام اال خالل من مرالاة ىذا اجلانب ،ذلذا األمر االنتباه اجلزائرية ادلؤسسات
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لرض ادلنتجات واالبتعاد لن طرق ايتضلال واخلداع كاستعةال ادلؤرثرات إلظمهار ادلنتجات بوورة 
وسائل اينقل ادلناسبة قود احلفاظ لل  ادلنتجات  استخدامأيضا احلر  لل  و أحسن من ايواقع، 

 من أي تلف أو عرر؛
 يدىعرورة االىتةام بسااسة ايًتويج مبختلف جوانبو، حاث أنو يعترب من أكثر ايوسائل إدراكا  .8

، كةا أنو يعترب من بني أىم ايعوامل ادلؤرثرة يف ابينسبة يلةؤسسات زلل ايدراسة اجلزائري ادلستمهلك
لل  آرائمهم تشاال ايوورة ايذىناة وحتسانمها، كونو ميس األفراد بوورة مباكشرة لن طريق ايتأرثري 

 واجتاىاهتم ومواقفمهم؛
ايتوجو ضلو االىتةام أكثر  زلل ايدراسة وادلؤسسات اجلزائرية بوفة لامة ادلؤسساتلل  مسؤويل  .9

بودق ايرساية ايًتوجياة،  خاصة فاةا يتعلق لةنتجاتابدلبادئ األخالقاة فاةا خيص ايًتويج ي
 مج تروجياة خاياةاوعع بر كذا و  ،تةع كالد اجملاتتةاكش  وقام أفر لل  أساياب  إعافة إىل االلتةاد

 ؛ايغش واخلداع سلتلف أساياب من
 ايقرارات اختاذ أجل منوقااس ايوورة ايذىناة يلةؤسسة  تقاامبغرض  دراسات دورية إجراء .11

 ادلنشودة؛ ايتسويقاة األىداف حتقاق إىل تقود اييت ايتوحاحاة
أجل تقسام واستمهداف ايسوق، إعافة إىل االلتةاد لل  اخلوائص ايدميغرافاة يلةستمهلاني من  .11

من وجمهة تعزز من ايوورة ايذىناة يلةؤسسة برامج اتواياة تناسب كل فئة منمهم، و  توةام
 نورىم.

 راس الد آفتاقاثلثتا: 
 من اييتو  ،وايتوصاات اييت مت تقدميمها االقًتاحاتو  اييت توصلنا اينتائجبعد و  ىذه دراستنا يف هناية 
دلؤسساهتم من خالل االيتزام أبخالقاات  ايذىناة وورةاي حتسني يفؤسسات ادل مديري تسالد أن كشأهنا

 ميان يلبحث أوسع أفاقا يفتح ادلوعوع ىذا أن تبني ينا ،ادلةارسة ايتسويقاة من منوور وعع  وإسالم 
 :ايتاياة ادلواعاع يف مستقبلاة دراسات اقًتاح اأساسمه لل 

 ايتأرثري يف سالم إأخالقاات ادلةارسة ايتسويقاة من منوور وعع  و  ألبعاد اينسباة األمهاة دراسة .1
 ؛أخرى قطالات يف صورة ادلؤسسة لل 

 ؛يف زايدة أداء رجال ايباع يف ادلنوورين ايوعع  واإلسالم  خالقاات ايتسويقأب االيتزام دوردراسة  .2
 ايعالمة ايتجارية؛دراسة دور االيتزام أبخالقاات ادلزيج ايًتوجي  يف ايتأرثري لل  رأمسال  .3
 دراسة مقارنة بني ايتزام ادلؤسسة أبخالقاات ادلةارسة ايتسويقاة وفعاياة إلالانهتا ايًتوجياة؛ .4
 دراسة دور ايقرارات األخالقاة يف حتقاق ادلازة ايتنافساة. .5
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، مكتبة ادلعارف للنشر 1،  طسلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدىاانصر الدين األلباين،  .84
 .1995  والتوزيع، الرايض، ادلملكة العربية السعودية،

، ادلكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان، 3، طصحيح اجلامع الصغري وزايدتو )الفتح الكبري(انصر الدين األلباين،  .85
1988. 

 .2222مصر،  العربية، النيل رلموعة ،متغري عامل يف اإلدارة أخالقيات جنم، عبود جنم .86
والتوزيع، عمان،  للنشر ، الوارقاألعمال شركات يف األعمال مسؤولية و اإلدارة ، أخالقياتجنم عبود جنم .87

 . 2006األردن،
 .2212، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ادلعاصرالتسويق نظام موسى سويدان،  .88
، اثراء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1، طاسرتاتيجيات التسويق: اطار نظري وتطبيقياذلام فخري طميلة،  .89

2213. 
 .2222والنشر، عمان،  للطباعة وائل دار ،1ط التوزيع، طرق الضمور، حامد ىاين .92
 .5199القاىرة، مصر،  وىبة، مكتبة ،1ط ،اإلسالمي االقتصاد يف األخالق و القيم دور القرضاوي، يوسف .91

 الرسائل العلمية: -1
دكتوراه، جامعة اجلزائر،  رسالة، ادلزيج التسويقي من منظور التطبيقات التجارية اإلسالميةإبراىيم بلحيمر،  .92

2225. 
أثر التسويق ادلرتبط ابلقضااي على صورة ادلؤسسة: دراسة حالة مؤسسة أوريدو ابجلزائر أحالم حناش،  .93

 .2219، رسالة دكتوراه، جامعة فرحات عباس، سطيف، العاصمة
الضوابط الشرعية ودورىا يف ادلزيج التسويقي اإلسالمي يف ادلصارف اإلسالمية يف تغريد انجح اذلشلمون،  .94

 .2222منشورة، جامعة اخلليل، فلسطني،، رسالة ماجستري غرب فلسطني
، اسرتاتيجية صورة ادلؤسسة واثرىا على سلوك ادلستهلك دراسة حالة مؤسسة ىنكل اجلزائرخالد توازيت،  .95

 .2212مذكرة ماجستري، جامعة منتوري، قسنطينة، 
الفالحة إدارة الصورة الذىنية للمؤسسات وفق مدخل التسويق ابلعالقات دراسة حالة بنك زىراء صادق،  .96

 .2216، رسالة دكتوراه، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، والتنمية الريفية
 دكتوراه، رسالة ،منوذجا العريب الربيع أزمة العريب العامل يف األزمات إدارة يف العامة العالقات دور سعاد خالدي، .97

 .2217، 1 وىران جامعة
معاجلة االاثر السلبية للممارسات التسويقية اسهام التسويق االجتماعي والبيئي يف مسري بن سحنون،  .98

 .2214، 23دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائررسالة ، الالأخالقية
أثر الكلمة ادلنطوقة على السلوك الشرائي دلستحضرات التجميل: دراسة تطبيقية على سريين مـحمد العمري،  .99

 .2215، مذكرة ماجستري، جامعة الزرقاء، األردن، ة الزرقاءفئة الشاابت يف مدين
 مذكرة، دور مجعيات محاية ادلستهلك اجلزائري يف التصدي للممارسات التسويقية ادلضللةصافية بوشناف،  .122

 .2218ماجستري، جامعة فرحات عباس سطيف، اجلزائر، 
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 يف الدبلوم لنيل مقدم حبث ،فيها العامة العالقات ودور للشركات الذىنية الصورة تكوينالشيخ،  صاحل .121
 .2229سوراي،  العامة، العالقات

، مذكرة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم دور الرتويج يف تفعيل مؤسسات الزكاةالطيب بوحلية،  .122
 .2225التسيري، جامعة سعد دحلب، البليدة، 

 أطروحة ،ادلستهلك طرف من الشراء قرار اختاذ على للمؤسسة التسويقي االتصال مزيج أتثري أمساء، طييب .123
 .2217 تلمسان، بلقايد، بكر أيب جامعة دكتوراه،

 ، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعةأخالقيات التسويق وأثرىا على سلوك ادلستهلكعبد الرزاق بن صاحل،  .124
 .2214، 3اجلزائر

األىلية يف بناء العالقة االسرتاتيجية مع  دور الصورة الذىنية للمنظماتعبد هللا مصطفى عبد هللا الفرا،  .125
 .2218، مذكرة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية بغزة، فلسطني، مجهور ادلستفيدين

: ادلستهلك بذىن التجارية للعالمة ادلرغوبة الصورة تعزيز يف التسويقية االتصاالت دورسليماين،  عصام .126
 .2219دكتوراه، جامعة أم البواقي،  ، أطروحةمؤسسة اقتصادية حالة دراسة

 دكتوراه، رسالة، اإلسالمي الفقو يف أحكامها و مفهومها التجارية اإلعالانت علي عبد الكرمي زلـمد ادلناصري، .127
 .2227 األردنية، اجلامعة

، أثر اخلداع التسويقي يف بناء الصورة الذىنية للمستهلكني يف سوق اخلدمات األردينعلي زلـمد اخلطيب،  .128
 .2211الشرق األوسط، األردن، مذكرة ماجستري، جامعة 

 ادلستهلك تقييم على التجارية عالمتو و ادلنتج ادلنشأ بلد حنو االجتاىات أتثري دراسةرلاىدي،  فاتح .129
دكتوراه،  ، أطروحةادلشروابت و االلكرتونية للمنتجات ميدانية األجنبية، دراسة و احمللية للمنتجات اجلزائري
 .3،2011 اجلزائرجامعة 

، حتليل وتقييم ادلزيج التسويقي لشركات التسويق الشبكي يف ظل ادلزيج التسويقي اإلسالميفارس خداش،  .112
 .2219دكتوراه، جامعة العريب بن مهيدي، أم البواقي،  رسالة

 جامعة ماجستري، مذكرة ،ادلستهلك سلوك على وأثرىا ادلؤسسة صورة اسرتاتيجية الزىراء فاسي، فاطمة .111
 .2226 اجلزائر،

 مذكرة ،اخلدمات قطاع يف للمستهلك الذىنية  الصورة بناء يف التسويقي اخلداع أثر العاص، فاطمة زلـمد .112
 .2215غزة،  اإلسالمية، ماجستري، اجلامعة

اإلعالانت ودورىا يف خلق أداء تسويقي فعال دراسة ميدانية يف مؤسسات االتصال فاطنة بن ساعد،  .113
 .2215يابس سيدي بلعباس، اجلزائر، دكتوراه، جامعة اجلياليل ل، رسالة اجلزائرية

رضا  على وانعكاساهتا للمنظمات االجتماعية للمسؤولية التسويقية األبعاد احلمدي، مـحـمد حسني فؤاد .114
 .2223 بغداد، ادلستنصرية، ،اجلامعة ،دكتوراه رسالة ،ادلستهلك

ماجستري، األكادميية العربية للعلوم  مذكرة، ادلصارف اإلسالميةادلزيج التسويقي يف زلمـد هباء الدين خاجني،  .115
 .2229ادلالية وادلصرفية، 
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، مذكرة تقييم صورة ادلؤسسة وأثرىا على سلوك ادلستهلك دراسة حالة مؤسسة بريد اجلزائرزلـمد وىاب،  .116
 .2226ماجستري، جامعة اجلزائر، 

 .2218، 1ابتنة جامعة دكتوراه، أطروحة ،اجلزائرية السوق انفتاح ظل يف االسرتاتيجي التسويق ساعد، مرمي .117
، دور حبوث التسويق يف وضع وتطوير ادلزيج التسويقي دراسة حالة ادلؤسسة الوطنية للملحنصرية عليط،  .118

 .2228مذكرة ماجستري، جامعة قسنطينة، 
 .2212، جامعة تلمسان، ة ماجستري، رسالادلسؤولية االجتماعية للمؤسسة وادلوارد البشريةنوال ضيايف،  .119
دكتوراه، جامعة غرداية،  رسالة، اخالقيات ادلمارسة التسويقية يف ادلصارف اإلسالميةنوري بن عيسى،  .122

2221. 
، أطروحة التجارية العالمة رأمسال لبناء كأداة التسويقي االتصايل ادلزيج عناصر استخدامىشام مرابط،  .121

 .2219، 1دكتوراه، جامعة سطيف
ماجستري، جامعة دمشق، سوراي،  مذكرة، دور عوامل اسرتاتيجية التسعري يف احلصة السوقيةوسام أبو أمني،  .122

2214. 
 اجملالت والدورايت: -3

أثر الكلمة ادلنطوقة على قرار تبين ادلستهلك للمنتجات اجلديدة دراسة ميدانية خلدمات أمينة طريف،  .123
 .2215، 27رللة أداء ادلؤسسات اجلزائرية، العدد بوالية األغواط،  دلؤسسة موبيليس اجليل الثالث 

 ميدانية دراسة االعمال منظمات يف الذىنية الصورة ادارة يف واثرىا العمل أخالقيات السكارنة، خلف بالل .124
 .2012، 33 اجلامعة، العدد االقتصادية للعلوم بغداد كلية ، رللةاالردنية االتصاالت شركات على

حوكمة  بني فاعل كرابط األخالقي السلوك وقواعد مبادئ منصور، بن هللا الرزي، عبد مـحمد مجيل دايال .125
 االقتصادية للدراسات اإلسالمية اجلامعة رللة ،غزة قطاع يف تطبيقية دراسة الفساد: ومكافحة ادلؤسسات

 .2212 يونيو ، فلسطني،22 ، اجمللد22 واإلدارية، العدد
، رللة جامعة ادللك عبدالعزيز: االقتصاد التسويقي احلديث وجهة نظر إسالميةادلفهوم طارق بلحاج،  .126

 .2212، ادلملكة العربية السعودية، 25اإلسالمي، العدد 
 ادللك جلامعة العلمية اجمللة ،للشركة التنافسي الوضع يف أثره و التسويق أبخالقيات االلتزام طريح، عادل .127

 .2225، 6اجمللد  ،21 العدد فيصل،
 لقطاع تطبيقية دراسة :ادلستهلك ذىن يف التجارية العالمة ، دتوضعشريف بن رايس، كرمية احلق عبد .128

 .2219، 1، العدد 6رللة االبتكار التسويقي، اجمللد ابجلزائر،  السيارات
الصورة  بناء يف ودورىا العراقية الفضائيات برامج اجتاىات ادلشهداين، جياد زلمـد احلديثي، صاحل القادر عبد .129

، 3 العدد ،1 اجمللد التخصصية، االجتماعية لألحباث والعلوم اإلعالم رللة ،العراقيني السياسيني ألداء الذىنية
 .2216 العراق،

 الشريعة رللة ،اإلسالمي الفقو يف وضوابطها أحكامها التجارية اإلعالانتعبد اجمليد زلمود الصالحني،  .132
 .2224، جوان 21العدد والقانون،
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 ،للتسويق اخلفي ادلستهلك: الوجو حلماية كمدخل االجتماعية ابدلسؤولية اإلدارة سويسي، الوىاب عبد .131
 .2229 اجلزائر، ،37 لإلدارة، العدد الوطنية ادلدرسة رللة

، 5، اجمللة العادلية للتسويق اإلسالمي، اجمللدادلمارسات غري ادلشروعة يف إطار ادلزيج التسويقيعلي أبو العز،  .132
 .2216، 3العدد

أتثري أبعاد اسرتاتيجية بناء الصورة الذىنية للعالمة التجارية على الصورة  فاتح رلاىدي، كوثر حاج نعاس، .133
 .2218، 2، العدد9، رللة ادلعيار، اجمللدادلدركة ذلا لدى ادلستهلك اجلزائري دراسة ميدانية على عالمة كوندور

، رللة اآلداب و العلوم االجتماعية، والكيفية معايري الصدق والثبات يف البحوث الكميةفضيل دليو،  .134
 .2214، ديسمرب 19العدد

، رللة االقتصاد القواعد األخالقية للممارسات التسويقية من منظور إسالميكمال رزيق، بوبكر بن الشيخ،  .135
 .2215، 6و التنمية البشرية، جامعة البليدة، العدد

الذىنية للدولة والصورة الذىنية للمنتج على قيمة العالمة أتثري الصورة النجا،  العظيم أبو عبد مدـزل .136
، اجمللة العلمية لالقتصاد التجارية ونوااي الشراء: ابلتطبيق على منتج السيارات الصينية يف السوق ادلصري

 .2216، 2، العدد 46والتجارة، اجمللد 
 العلمية اجمللة ،ادلنشورة ادلالية القوائم يف االجتماعية ادلعلومات عن اإلفصاح احلميد، عبد زلمود زلـمد .137

 .1984مشس، مصر،  عني جامعة والتجارة، لالقتصاد
أثر الوعي أبخالقيات االتصاالت التسويقية على الصورة الذىنية للعالمة نوال خنتار، عبد هللا قلش،  .138

، رللة االكادميية للدراسات االجتماعية و التجارية لشركة كوندور دراسة عينة من ادلستهلكني من والية الشلف
 .2219، جانفي 21اإلنسانية، العدد 

 .2217، 7، رللة آفاق العلوم، العدد الصورة الذىنية للعالمة التجارية وسلوك ادلستهلكىاجر حيمود،  .139
الانهتا تقييم العالقة بني تبين الشركات ألخالقيات التسويق وفاعلية إعونس عبدالكرمي اذلنداوي واخرون،  .142

 .2212، العراق، 25، رللة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد التجارية
، رللة حتليل ادلزيج التسويقي للمنتجات وفق مدخل اخالقيات التسويق من منظور ادلستهلكوىيبة خطار،  .141

 .2215، ديسمرب 12جديد االقتصاد، العدد 
تقييم ادلمارسات التسويقية يف ادلنشآت ايسر عبد احلميد اخلطيب، حبيب هللا زلـمد رحيم الرتكستاين،  .142

، جدة، ادلملكة 21العدد  ، رللة جامعة ادللك عبد العزيز لالقتصاد اإلسالمي،السعودية من منظور إسالمي
 .2222 العربية السعودية،

فية يف تقليل فرص الفساد اإلداري يف الوظائف احلكومية، رللة أسار فخري عبد اللطيف، أثر االخالقيات الوظي .143
 .2226، العراق، جويلية 29العلوم اإلنسانية، العدد 

 ادللتقيات: -4
، ادللتقى الدويل  الضوابط الشرعية للمزيج التسويقي ادلصريف اإلسالميامحد بوشنافة، كرمية حاجي،  .144

 .2211فيفري  24و 23االقتصاد اإلسالمي الواقع ورىاانت ادلستقبل، جامعة غرداية، اجلزائر، 
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، رللة العلوم االقتصادية وعلوم مدى التزام ادلؤسسة اجلزائرية بضوابط التسويق اإلسالميأسامة ىزلة،  .145
 .2222، 2، جامعة البليدة 23التسيري، العدد

، ملتقى أخالقيات العمل كأداة للحد من ظاىرة الفساد اإلداري يف الدول الناميةقوراري، إميان صويف، مرمي  .146
 27و26وطين حول حوكمة الشركات كأداة للحد من الفساد اإلداري ادلايل، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، اجلزائر، 

 .2212 ماي
 التنافسية االجتماعية ادلسؤولية مؤمتر حول ،االجتماعية للمسؤولية االسرتاتيجية القيادة ،بومطيع جاسم خالد .147

 .2215 أفريل 02 أبوظيب، االمارات العربية ادلتحدة، واالبتكار،
 ادلؤمتر ،التنافسية ادليزة حتقيق يف االجتماعية وادلسؤولية األعمال أخالقيات أثر الطراونة، هللا عبد خالد .148

 .2213افريل  25األردن،  مؤتو، جامعة التنظيمية، العمل بيئة يف واالقتصادية الفرص اإلدارية :الثاين الدويل
حبث مقدم إىل الدورة التاسعة عشرة جملمع  ،البيئة واحلفاظ عليها من منظور إسالميعبد الستار أبو غدة،  .149

 الفقو اإلسالمي الدويل ابلشارقة، الشارقة، اإلمارات العربية ادلتحدة.
يف التقليل من آاثر  البعد السلوكي واألخالقي حلوكمة الشركات ودورىا محو، زلـمد بريشي، القادر عبد .152

العادلية، جامعة  واحلوكمة والدولية واالقتصادية ادلالية األزمة :حول العلمي الدويل ادللتقى ،األزمة ادلالية العادلية
 .2226أكتوبر  21-22فرحات عباس، اجلزائر، 

األخالقي للمعامالت يف ادلصارف الربوية: دراسة ميدانية على الشروط البعد زلبوب بن محودة و آخرون،  .151
، ادلؤمتر الدويل األول حول: االقتصاد اإلسالمي الواقع ورىاانت ادلستقبل، ادلركز اجلامعي بغرداية، اجلزائر، ادلصرفية

 .2211فيفري  24و23
، ورقة مقدمة إىل ادلؤمتر ق واألخالقياتأخالقيات العمل ادلصريف اإلسالمي ادلواثيزلـمد أمني علي القطان،  .152
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 : االستبيان(10)امللحق رقم 

 0جامعة فرحات عباس سطيف 
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

 قسم العلوم التجارية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 استبيان
 

 حتية طيبة وبعد...

 دكتوراه أطروحة  حتضري ضمن متطلبات دخلذي يوال االستبيان التايل، أيديكم بني يشرفين أن أضع
    عنوان: تسويق، جبامعة سطيف، حتت ختصص، التجارية العلوم يف

                                                           

أخالقيات املمارسة التسويقية من منظور وضعي وإسالمي على الصورة الذهنية  أثر 
 للمؤسسة

 -يف اجلزائر ةدراسة مقارنة بني جمموعة من مؤسسات األجهزة الكهرومنزلي-
 

ولن  ،اتمة وبسرية علمي إطار يف معو التعامل وسيتم رأيكم عن يعرب بو تدلون ما كل أبن علما

 .القائمة ىذه على ابإلجابة التكرم منكم أرجو وعليو الدراسة، ىذه ألغراض إال يستخدم

 .تعاونكم مسبًقا لكم وأشكر
 

 الطالب: بساس حسني
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 من بني املؤسسات التالية، ماىي املؤسسة اليت تتعامل معها يف أغلب األحيان؟  سؤال:

ENIEM                  Condor   Brandt 

وذلك بوضع على املؤسسة اليت مت اختيارها، الرجاء منكم اإلجابة على عبارات االستبيان التالية  بناء

 يف اخلانة املناسبة لكل عبارة: (X)العالمة 

 أخالقيات املمارسة التسويقية من منظور وضعي واسالمي.أبعاد  األول:احملور 
ال أوافق 

 بشدة
ال 
 أوافق

 أوافق حمايد
أوافق 
 أخالقيات املنتج بشدة

 10 يسهل دتييز منتجات املؤسسة عن منتجات املؤسسات األخرى.     

 10 املنتجات املقدمة من طرف املؤسسة ذات جودة عالية.     

 10 توفر املؤسسة كافة املعلومات الضرورية والالزمة حول منتجاهتا.     

 10 تغليف منتجات املؤسسة جيد ومناسب لضمان سالمتها.     

تراعي املؤسسة أثناء تطوير منتجاهتا احملافظة على البيئة ومحاية      
 10 املستهلكني.

 10 منتجات املؤسسة تعرب عن حاجات حقيقية لدي.     

 10 تلتزم املؤسسة بتقدمي خدمات ما بعد البيع بصفة كاملة وجيدة.     

 10 منتجاهتا. حترص املؤسسة على معاجلة املشاكل اليت تواجو     

ال أوافق 
 بشدة

ال 
 أوافق

أوافق  أوافق حمايد
 أخالقيات التسعري بشدة

 10 أعتقد أن أسعار منتجات ىذه املؤسسة معتدلة.     

تراعي املؤسسة القدرة الشرائية للمستهلكني عند وضع أسعار      
 01 منتجاهتا.

 00 أسعار منتجات املؤسسة تعكس جودهتا.     

 00 أعتقد أن املؤسسة تضع أسعار منتجاهتا مبا يتناسب مع تكلفتها.     
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 00 أعتقد أن املؤسسة تعتمد على أسعار متقاربة مع ابقي املنافسني.     

أعتقد أن املؤسسة تسعى من خالل أسعارىا اىل حتقيق ىامش      
 00 ربح معتدل وشرعي.

 00 يف مجيع نقاط البيع. أسعار املؤسسة اثبتة ومتقاربة     

 00 أعتقد أن املؤسسة تستخدم خصومات سعرية حقيقية.     

ال أوافق 
 بشدة

ال 
 أوافق حمايد أوافق

أوافق 
 أخالقيات التوزيع بشدة

حترص املؤسسة على وصول املنتجات اىل املستهلك ابلطريقة      
 00 املناسبة ويف الوقت املناسب.

 00 املؤسسة متوفرة يف معظم احملالت ونقاط البيع. منتجات     

تقوم املؤسسة إبيصال منتجاهتا لكل املناطق ومجيع املستهلكني      
 00 دون دتييز.

أعتقد أن املؤسسة تستخدم وسائل نقل مناسبة تضمن سالمة      
 01 منتجاهتا.

 00 حتملين املؤسسة أي تكاليف إضافية مرتبطة بنقل املنتجات. ال     

ال أوافق 
 بشدة

ال 
 أوافق

 أوافق حمايد
أوافق 
 بشدة

 أخالقيات الرتويج

 00 تتسم العمليات الرتوجيية للمؤسسة ابلصدق واألمانة.     

حترتم املؤسسة العادات والتقاليد والقيم اجملتمعية يف عملياهتا      
 00 الرتوجيية.

 00 حترتم املؤسسة منافسيها يف محالهتا الرتوجيية.     

 00 تراعي املؤسسة القيم الدينية يف اعالانهتا ومحالهتا الرتوجيية.     

 00 تتجنب املؤسسة أساليب الرتويج املخادع واملضلل.     
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 .: أبعاد الصورة الذهنية للمؤسسةاحملور الثاين

 أوافقال 
 بشدة

 ال
 أوافق حمايد أوافق

أوافق 
 بشدة

 البعد املعريف

 00 لدي معرفة جيدة مبنتجات ىذه املؤسسة.     

 00 أان أعرف الكثري عن ىذه املؤسسة.     

 00 ميكنين وصف ىذه املؤسسة لآلخرين ابلتفصيل.     

علم مبختلف النشاطات االقتصادية واالجتماعية اليت  أان على     
 01 تقوم هبا ىذه املؤسسة.

أستطيع دتييز عالمة ىذه املؤسسة من بني العالمات التجارية      
 00 املنافسة.

 أوافقال 
 بشدة

ال 
 أوافق

 أوافق حمايد
أوافق 
 بشدة

 البعد العاطفي )الوجداين(

 00 ذه املؤسسة.ىيف ة كبرية ثق لدي     

 00 . ؤسسةامل ىذه اسم مساع عند اجيابية أحاسيسو  مشاعر تنتابين     

 00 ذه املؤسسة.ىاآلخرين عن يعتقد تم مبا ىأان أ     

مباشرة ىذه  أتذكر عن األجهزة الكهرومنزلية سؤايل يتم عندما     
 00 املؤسسة.

 أوافقال 
 بشدة

ال 
 أوافق

 أوافق حمايد
أوافق 
 بشدة

 السلوكي البعد

 00 ؤسسة.ىذه امل منتجات أدافع عن جودة     

 00 املؤسسة. ىذهمنتجات ابقتناء  هموصينصح األخرين وأأ     

 00 دون تردد. مؤسسة ىذه مع التعامل راتكر  على حرصأ     

 00 أحاول دائما نشر كلمة إجيابية عم ىذه املؤسسة.     
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 .املعلومات الشخصيةاحملور الثالث: 

 ذكر   )   ( اجلنس
 أنثى   )   (

 

 السن
 سنة    )   ( 03اىل  81من 
 سنة    )   ( 03اىل  08من 

 سنة    )   ( 03أكثر من 
 

 املستوى التعليمي
 متوسط     )   (
 اثنوي       )   (
 جامعي     )   (

 

 الدخل

 دج    )   (  03333أقل من  
 دج   )   ( 03333اىل  03333من 
 دج   )   ( 03333اىل  03333من 

 دج     )   ( 03333أكثر من  
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 اجلامعة اليت ينتمي اليها اسم ولقب األستاذ )ة(
 -38سطيف –جامعة فرحات عباس  الدكتورة: دومي مسراء

 -38سطيف –جامعة فرحات عباس  ىباش فارسالدكتور: 

 -38سطيف –جامعة فرحات عباس  الدكتور: مسالتة سفيان

 -38سطيف –جامعة فرحات عباس  الدكتور: بن سامل فاروق
 -38سطيف –جامعة فرحات عباس  الدكتور: رجم خالد

 -38سطيف –جامعة فرحات عباس  الدكتور: عطاوة مـحمـد

 -38سطيف –جامعة فرحات عباس  الدكتورة: هبلويل سارة

 -38سطيف –جامعة فرحات عباس  الدكتور: معوش دمحم االمني

 


