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 األخالقيةو  االجتماعيةلية تقييم مدى ممارسة المسئو 
 :األردنالخلوية في  االتصاالت في اإلعالنات التجارية لشركات

ربدعمان و  تيي في مديناألردندراسة ميدانية من منظور المستهلك   *ا 

 هاني الضمور. د.أ البطاينة لعدي جما. د
 كلية األعمال
 الجامعة األردنية

 الهاشميةالمملكة األردنية 
 :ملخـصال

لمؤشرات  األردنالخلوية في  االتصاالتالتعرف على تقييم المستهلكين لمدى ممارسة شركات  إلىالدراسة  هذههدفت 
خلئئئئ  و  ،االبتعئئئئاد عئئئئن الخئئئئداع والت ئئئئليلو  ،مئئئئدى ك ايئئئئة المعلومئئئئات ونزاهتهئئئئا) األربعئئئئةواألخالقيئئئئة  االجتماعيئئئئةلية سئئئئ و الم

 إلئئى اي  ئئأ توهئئدف .فئئي إعالناتهئئا التجاريئئة (المكثئئف ألدوات تح يئئز المبيعئئات االسئئتخدامو  ،الماديئئة والمصئئ نعة االحتياجئئات
 االتصئئاالتواألخالقيئئة فئي انعالنئات التجاريئئة لشئركات  االجتماعيئةلية سئ و فئئي مئدى تقيئيم المسئئتهلكين للم خئتالفاالدراسئة 

المن قئة و  ،المسئتوى التعليمئيو ، العمرو  ،الدخلو  ،الجنس)حسب الخصا ص الديموغرافية لمجتمع الدراسة  األردنالخلوية في 
 .بانةستوهو اال ،ر يس لجمع البيانات أسلوب استخدام ولتحقي  أهداف الدراسة تم  . (الجغرافية

مجتمئع الدراسئة مئن جميئع مشئتركي  وتكئون ،الدراسة الميدانيةالدراسة على المنهج الوص ي التحليلي وأسلوب  اعتمدت
ربدفي مدينتي عمان و ( هلكينالمست)الهاتف الخلوي  المكونئة ستبانة على العينة القا مة ا وزعتكما  ، فما فو  11من عمر  ا 

 ،امشئترك  ( 535) إربئدوفئي  ،امشئترك  ( 341)ان فئي عم ئ :وذلك على النحئو التئالي ،في المدينتين (مستهلك)مشترك  111 من
بنسئبة و  ،امسئتجيب   (552) إربئدوفئي  ،%(01)جابة بلغئت سئتابنسئبة و  ،امسئتجيب  ( 514)ان فئي عم ئ المسئتجيبينعئدد  غكما بلئ

مجموعئئئة مئئئن األسئئئاليب انحصئئئا ية المناسئئئبة لتحليئئئل البيانئئئات والمتوسئئئ ات  الدراسئئئة اسئئئتخدمتو  .%(21)سئئئتجابة بلغئئئت ا
 :ليهاإالتوصل برز النتا ج التي تم أومن  .االنحدارالمعيارية ومعامل  واالنحرافاتالحسابية 

واألخالقيئة  االجتماعيئةلية سئ و لمؤشئرات الم األردنالخلويئة فئي  االتصئاالتي لمئدى ممارسئة شئركات األردنئتقييم المستهلك  نإ -1
 .(3)من  (5111)بلغ المتوس  الحسابي العام لجميع ال قرات حوالي إذ ،في إعالناتها التجارية إيجابي بشكل عام

ك ايئئئة المعلومئئئات  ىمئئئد راألردن لمؤشئئئة فئئئي الخلويئئئ االتصئئئاالتي لمئئئدى ممارسئئئة شئئئركات األردنئئئتقيئئئيم المسئئئتهلك  نإ -5
 (5110)بلئئغ المتوسئئ  الحسئئابي  ، إذاونزاهتهئئا ومؤشئئر االبتعئئاد عئئن الخئئداع والت ئئليل فئئي إعالناتهئئا التجاريئئة كئئان سئئلبي  

ومؤشئئئر  ،لكئئئل مئئئن مؤشئئئر خلئئئ  االحتياجئئئات الماديئئئة والمصئئئ نعة ايجابي ئئئإمهم يبينمئئئا كئئئان تقيئئئ ،علئئئى التئئئوالي (5122)و
 .على التوالي (5114)و (5141)بلغ المتوس  الحسابي المؤشر  إذ ،دوات تح يز المبيعاتأللمكثف االستخدام ا

لية سئئ و لمؤشئئرات الم األردنالخلويئئة فئئي  االتصئئاالتتقيئئيم المسئئتهلكين لمئئدى مراعئئاة شئئركات  فئئي اخئئتالفعئئدم وجئئود  -5
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الجغرافيئة بينمئا كئان  ،المن قئة وأالتعلئيم  وأالئدخل  عامئل خئتالفاليعئزى  ةواألخالقية في إعالناتها التجاري االجتماعية
 .العمر والجنس اختالففي مدى تقييمهم يعزى لعامل  اختالفهناك 

 .هاتقديم مجموعة من التوصيات بناء على نتا ج إلى الدراسة وخلصت
 :ةـالمقدم
 عاالتصئئئال واالجتمئئئاو واألخالقيئئئة مئئئن المو ئئئوعات المشئئئتركة بئئئين علئئئوم اندارة  االجتماعيئئئةلية سئئئ و مو ئئئوع الم عئئئد  يُ 
لية سئ و مئن حيئث  بيعئة الم زال يكتنف م هومها كثير من الغموض والجئدل بئين البئاحثين ورجئال األعمئال،ال يالتي  وغيرها،

فئئي وجهئئات  خئئتالفلالفقئئد كئئان هنئئاك مجئئال واسئئع  عليئئ ،و  .ومجاالتهئئا و ئئر  قياسئئها والرقابئئة عليهئئا واألخالقيئئة االجتماعيئئة
 ،البئئادي)شئئكل تحقيقهئئا ومحتواهئئا وأسئئلوبها ورسئئم أبعادهئئا و بيعئئة العالقئئة بئئين األ ئئراف المعنيئئة  حئئول اآلراءالنظئئر وتعئئدد 

واألخالقئئي للتسئئوي  مئئن أحئئدث الم ئئاهيم وال لسئئ ات التئئي ظهئئرت فئئي معئئرض ت ئئور  االجتمئئاعيعئئد الم هئئوم كمئئا يُ  (.1211
 .خالل العقدين األخيرين -التحديد  وج  – ىال كر التسويقي الذي ظهر عل

 ،وترشئيد اسئتهالك  ،للتسئوي  بعناصئر أساسئية تتمثئل فئي حمايئة المسئتهلك واألخالقيئة االجتماعيئةلية سئ و يتحدد م هوم الم
، بوصئ ها للتسئوي  واألخالقيئة االجتماعيئةلية سئ و فالم (1221،  معبد المئنع) تجاه المجتمع االجتماعيةواألنش ة  ،وحماية البي ة

ئئ المؤسسئئات قئئع علئئى عئئات  أنئئواع تأنواعهئئا وأهئئدافها، كمئئا  اخئئتالفعلئئى  تلحكومئئة والمؤسسئئاقئئع علئئى عئئات  ات ،ال  شئئام ام هوم 
 االجتماعيئئئئةلية سئئئئ و الم لكمئئئئا تتمثئئئئ، وغيرهئئئئا.. .تعئئئئاوني مأ صئئئئناعي مدولئئئئي أ مسئئئئواء أكانئئئئت تقئئئئوم بتسئئئئوي  اجتمئئئئاعي أ ،ةكافئئئئ

فئئي توجيئئ  المسئئتهلكين لترشئئيد  ،كئئونمؤسسئئات يفئئالتزام ال .مئئن جانئئب األفئئراد والمؤسسئئات االلتئئزامواألخالقيئئة للتسئئوي  فئئي مئئدى 
 مهمئئة واألخالقيئئة للتسئئوي  االجتماعيئئةلية سئئ و الم تئئؤديكمئئا  .فئئي رد ال عئئل تجئئاه هئئذا التوجيئئ  فيكئئونلتئئزام األفئئراد االمئئوارد، أمئئا 
 .أنواعها وأهدافها اختالفوأرباح المؤسسات على  ،رغبات المستهلكين :عتبارين مهمين همااالتوفي  بين 

مئن  مئن ناحيئة حمايئة المسئتهلك فقئ  واألخالقيئة للتسئوي لية االجتماعيئة سئ و لى م هئوم المراء ركزت عآلك بعض اهنا
راء آ ركئزت في حئين .وغيرها.. .انعالنات الم للة والخادعة وال مانات الوهمية واألسعار الم للة وأساليب البيع الملتوية

انيجئابي مئئن  االلتئزامن هئذا الم هئوم هئئو أراء أخئرى ركئزت علئئى آو  ،(ردالمئئوا علئى المحافظئة)سئئتهالك الأخئرى علئى ترشئيد ا
 .تجاه المجتمع فق  المؤسساتاألفراد و  جانب

 :مشكلة الدراسة
لية ويتصئرفوا بسسئلوب يتماشئى مئع القئيم سئ و علئى رجئال التسئوي  ليكونئوا أكثئر م امتزايئد   ا ئغ    وقيمئ  تشئكل مبئادا المجتمئع

ولئيس بخ ئ  مكتوبئة علئى  ،التسئويقية اليوميئة تن تئرتب  بئالقراراأ مئن واألخالقيئة البئد االجتماعيئةلية سئ و ن المأويالحئظ  .والمبادا
سئتمرار فئي الحتئى تسئت يع ا  المجتمئع ومباد ئالتغيرات التئي تحئدث فئي قئيم  مراقبةالشركات  على نفإوبناء على هذا  .ذور  ال تن 
ومئئئن هئئئذه القئئئرارات  .ليهئئئا مئئئن خئئئالل سئئئلوكياتها فئئئي  ريقهئئئا لتحقيئئئ  أهئئئدافهاوالح ئئئاظ ع ،واألخالقيئئئة االجتماعيئئئةليتها سئئئ و تحمئئئل م

 (.Kotler and Keller, 2008) من  اهم  مو  اكبير   اجزء   ل انعالنات التجاريةالذي تشك   يالتسويقية القرار الترويج

، ةخيئر ألافئي اآلونئة  ردناألالخلويئة فئي  االتصئاالتزيادة نشا  انعالنات التجاريئة لشئركات في تتمثل مشكلة الدراسة 
ئو  عدد المشئتركين،في  ةزيادة كبير إلى ما أدى وهو العروض الترويجية لهذه الشركات،  إلىويعود ذلك  فئي  ئوء زيئادة  اأي  

مراعئئئاة لحمئئئالت الترويجيئئئة لهئئئذه الشئئئركات و واألخالقيئئئة فئئئي ا االجتماعيئئئةلية سئئئ و هتمئئئام األفئئئراد ووعئئئيهم ألهميئئئة ت بيئئئ  الما
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عالنئئئات ناهئئئذه خالقيئئئات أوقئئئد ازداد الجئئئدل بئئئين البئئئاحثين والممارسئئئين حئئئول مئئئدى  .فيهئئئا االجتماعيئئئةقيئئئة و الجوانئئئب األخال
هئذه الدراسئة فئي  تئستي ، لئذا(يرجى اال ئالع علئى الدراسئات السئابقة المئذكورة فئي البحئث ،دلة العلميةألللمزيد من ا) التجارية
 :إلجابة عن األس لة التاليةمحاولة ل

الخلويئة فئي  االتصئاالتفئي انعالنئات التجاريئة لشئركات واألخالقيئة  االجتماعيئةلية سئ و للمي األردنتهلك تقييم المس هل -1
 إيجابي أم سلبي؟ األردن

 بإعالناتها عند عرض وتقديم خدمات جديدة؟ األخالقيةو  االجتماعيةلية س و الخلوية بممارسة الم االتصاالتهل تقوم شركات  -5
عئئئدم ، وذلئئئك مئئئن خئئئالل بإعالناتهئئئا األخالقيئئئةو  االجتماعيئئئةلية سئئئ و لويئئئة بممارسئئئة المالخ االتصئئئاالتهئئئل تقئئئوم شئئئركات  -5

أسئئئئاليب خلئئئئ  االحتياجئئئئات الماديئئئئة  اسئئئئتخداموتقنئئئئين  ،اسئئئئتخدام أسئئئئاليب الت ئئئئليل والخئئئئداع فئئئئي إعالناتهئئئئا مئئئئن جهئئئئة
 والمص نعة من جهة أخرى؟

فئي أدوات تح يئز المبيعئات التئي تسئتخدمها فئي  قيئةاألخالو  االجتماعيةلية س و الخلوية بالم االتصاالتهل تلتزم شركات  -4
 إعالناتها التجارية؟

 :أهمية الدراسة
ومئن المتوقئع أن  ،تقئدر بئسكبر مئن نصئ   األردنتستحوذ شركات الق اع الخاص على نسبة كبيرة من النئاتج المحلئي بئ

ل شئركات تشئك   إذ ،لصالح الق اع الخاصاننتاجية والخدماتية  األنش ةالنسبة مع استمرار انسحاب الحكومة من  هذهتزداد 
ئ اأساسئي   االخلوية جزء   االتصاالت الشئركات مهمئات  عئات  علئىي لقئاألمئر الئذي يُ  ،جمئاليانمئن حجئم النئاتج المحلئي  اومهم 
الدراسئئة أهميئئة  هئئذهبئئرز مئئن هنئئا تُ  .مئئا يوصئئف بئئدور الشئئركات تجئئاه المجتمئئع المحلئئي وهئئو ،وأخالقيئئة واجتماعيئئة اقتصئئادية

وفئئي شئئركات  ،واألخالقيئئة فئئي أنشئئ تها التجاريئئة بشئئكل عئئام االجتماعيئئةلية سئئ و للم ياألردنئئة شئئركات الق ئئاع الخئئاص مراعئئا
 .واألخالقية في إعالناتها التجارية االجتماعيةلية س و الخلوية بشكل خاص من خالل مراعاتها للم االتصاالت

 (انعالنئات التجاريئة)الترويجئي  جألخالقية لعنصر المئزيوا االجتماعيةلية س و فمعرفة وفهم مدى إدراك المستهلكين للم
 بلئئئورةالخلويئئئة بشئئئكل خئئئاص ووكئئئاالت انعئئئالن والتئئئرويج المتخصصئئئة بشئئئكل عئئئام علئئئى  االتصئئئاالتقئئئد يسئئئاعد شئئئركات 

 تقئئئوم بت ئئئليل المسئئئتهلك حيئئئث الب ،ياألردنئئئاألخالقيئئئة للمسئئئتهلك و  االجتماعيئئئةلية سئئئ و إعالنيئئئة فعالئئئة تراعئئئي الم جيةيسئئئتراتا
حقئو  المسئتهلك  واحتئرام ،تخئاذ القئرار الشئرا ي المناسئبار معلومات كافية وصادقة تساعده علئى يوتعمل على توف وخداع ،

ف ئل لمئوارد المجتمئع أعلئى توظيئف  ، مئن ثئم،دما يسئاع ،الخلوية االتصاالتلخدمات  يستهالك ال رور العلى ا تشجيع و 
لإلعئئالن  االقتصئئاديةاألهميئئة  باالعتبئئاراألمثئئل للمئئوارد مئئع األخئئذ  سئئتهالكاالوتوجيهئئ  نحئئو  ،اسئئتهالك وترشئئيد  ،االقتصئئادية

 .التجاري على المستوى الو ني

 :ما يلي إلىتهدف هذه الدراسة  :أهداف الدراسة
 االجتماعيئئةلية سئئ و لمؤشئئرات الم األردنالخلويئة فئئي  االتصئئاالتالتعئرف علئئى تقيئئيم المسئئتهلكين لمئدى ممارسئئة شئئركات  -1

 .عالناتها التجاريةإ في األخالقيةو 
لية سئئئ و لمؤشئئئرات الم األردنالخلويئئئة فئئئي  االتصئئئاالتفئئئي تقيئئئيم المسئئئتهلكين لمئئئدى ممارسئئئة شئئئركات  خئئئتالفالدراسئئئة ا -5
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 ،الئئئدخلو ، الجئئئنس)عالناتهئئئا التجاريئئئة حسئئئب الخصئئئا ص الديموغرافيئئئة لمجتمئئئع الدراسئئئة إفئئئي واألخالقيئئئة  االجتماعيئئئة
 .(الجغرافيةوالمن قة  ،المستوى التعليميو  ،العمرو 

األخالقيئئئة فئئئي و  االجتماعيئئئةلية سئئئ و ممارسئئئة المفئئئي همئئئة التئئئي تسئئئاهم مالعمئئئل علئئئى تقئئئديم مجموعئئئة مئئئن التوصئئئيات ال -5
 .األردنالخلوية في  االتصاالتانعالنات التجارية لشركات 

 :التعريفات اإلجرائية للدراسة
األخالقيئئة  ئئمن سئئيا  الدراسئئة بسنهئئا فلسئئ ة شئئركات و  االجتماعيئئةلية سئ و ف المعئئر  تُ  :واألخالقيــة االجتماعيــةلية ســئو الم -

وتجاه المجتمع مئن جهئة أخئرى  ،ستهالك  من جهةاوترشيد  ،ية تجاه حماية المستهلك وحقوق األردنالخلوية  االتصاالت
 .وحماية البي ة االجتماعيةمن خالل األنش ة 

سئ ة معلومئة مقابئل ال غيئر شخصئي يئتم تن يئذه بو عملية اتصا  ف انعالن  من سيا  الدراسة بسنعر  يُ : اإلعالن التجاري -
التعريئئف األكثئئر  ،AMAعئئد تعريئئف جمعيئئة التسئئوي  األمريكيئئة بينمئئا يُ . سئئلوك المسئئتهلك فئئيبهئئدف التئئسثير  ؛مئئدفوع أجئئر
والتئئئرويج لافكئئئار والسئئئلع والخئئئدمات  يغيئئئر الشخصئئئشئئئكل مئئئن أشئئئكال التقئئئديم  أي" نئئئ  أعرفئئئت انعئئئالن علئئئى  إذ ،ال  قبئئئو 

 (. Kotler and Armstrong, 2008) . "وجهة محددةأ لحساب شخص

صئادقة افر معلومئات كاملئة و ك اية المعلومات ونزاهتها  من سئيا  الدراسئة بسنهئا تئو  فعر  تُ  :كفاية المعلومات ونزاهتها -
ة لهئذه واألفكئار الجديئد ،وجودتهئا ،والمئزيج التسئويقي لهئا ،سئتعمالهااوكي يئة  ،ومزاياها ،عن خصا ص السلعة أو الخدمة

 .الخدمة أو السلعة

مبئالغ فيهئا أو  وأ  من سيا  الدراسة بسن  محاولة لتقديم معلومئات خا  ئة ف الخداع والت ليلعر  يُ  :الخداع والتضليل  -
الئئذي  وخداعئئ  ت ئئليل المسئئتهلك إلئئىتقئئود  نو إغ ئئال لحقيقئئة أو أيئئة ممارسئئة يمكئئن أأحجئئب  و تن ئئوي علئئىأناقصئئة 

 . ريقة تحق  مصلحت يحاول أن يتصرف بعقالنية وب

هتمئئام اصئئ ناعية  ئمن سئيا  الدراسئة بسنهئئا عمليئة ل ئت الحتياجئات الماديئة واالا عئرفتُ  : واالصــطناعيةحتياجـات الماديـة الا -
 ساسئية و ئئرورية الأصئبحت حاجئات أنهئا بسقنئاع المسئتهلك إومحاولئ   ،رغبئات جديئدة وغيئر  ئرورية إلئى وانتباهئ  المسئتهلك

 .عالنات التجاريةنن بعض المشاهير والنجوم في هذه اعل  وقد يكون ذلك من خالل استخدام المُ  ،يمكن االستغناء عنها

العئئئئروض  المبيعئئئئات  ئئئئمن سئئئئيا  الدراسئئئئة بسنهئئئئا (تح يئئئئز)أدوات تنشئئئئي   فعئئئئر  تُ  :المبيعــــات (تحفيــــز)أدوات تنشــــيط  -
ن لتشئئجيع عل ئئيسئئتخدمها المُ  لتئئيوالجئئوا ز والمسئئابقات ا؛ تخ ئئيض السئئعرو  ؛المجئئاني ان ئئافيلرصئئيد ا:، مثئئلالترويجيئئة

 .الخدمة واستخدامها بشكل مكثففي المستهلك على االشتراك 

أي جهئئد أو نشئئا  بواسئئ ة وسئئا ل تسئئويقية أو "ي  وسئئا ل تنشئئي  المبيعئئات بسنهئئا فئئت الجمعيئئة األمريكيئئة للتسئئو عر   كمئئا
مئن أجئل تح يئز أو زيئادة ال لئب  ،جملئةال وأتئاجر التجز ئة و  ،غير تسويقية تستخدم في وقت معين لتحديد مسئتوى المسئتهلك

عملية القيام بمختلئف األنشئ ة قصئيرة المئدى مئن "بسنها  Kotler فها، كما عر  ((Donnelly,1998" فر المنتجاأو نثبات تو 
 .(Kotlerand Keller, 2008)  "جل تح يز أو شراء السلع والخدماتأ
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 :التالية صيغةالبالتالية  بناء ال ر يات تم   :فرضيات الدراسة
الخلويئة فئي  االتصئاالتممارسئة شئركات ل ياألردنئتقيئيم المسئتهلك  فئي مئدى فئرو وجئد تال : الفرضية الرئيسة األولي

االبتعئئاد عئئن و ، مئئدى ك ايئئة المعلومئئات ونزاهتهئئا)واألخالقيئئة فئئي إعالناتهئئا التجاريئئة  االجتماعيئئةلية سئئ و لمؤشئئرات الم األردن
إذا أخئئذت ، وذلئئك (دوات تح يئئز المبيعئئاتألاالسئئتخدام المكثئئف و  ،ت الماديئئة والمصئئ نعةخلئئ  االحتياجئئاو ، الخئئداع والت ئئليل

 .كل المؤشرات مجتمعة

الخلويئة فئي  االتصئاالتممارسئة شئركات لي األردنئتقيئيم المسئتهلك  فئي مئدى فئرو وجئد تال  :الفرضية الرئيسة الثانيـة
مئدى و ، االبتعئاد عئن الخئداع والت ئليلو ، ة المعلومئات ونزاهتهئامدى ك ايئ)واألخالقية  االجتماعيةلية س و لمؤشرات الم األردن

إذا أخئئذ ) فئي إعالناتهئئا التجاريئة (دوات تح يئئز المبيعئاتألمئدى االسئئتخدام المكثئف و ، خلئ  االحتياجئات الماديئئة والمصئ نعة
 .(ةحدعلى كل مؤشر 

 :ربع التاليةألال ر يات ا -قية واألخال االجتماعيةلية س و حسب مؤشرات الم - نبث  من هذه ال ر ية الر يسةتو 
Ho1 :  لمؤشئئر مئئدى  األردنالخلويئئة فئئي  االتصئئاالتممارسئئة شئئركات لي األردنئئتقيئئيم المسئئتهلك  فئئي مئئدى فئئرو وجئئد تال

 .عالناتها التجاريةإك اية المعلومات ونزاهتها في 
Ho2:  لمؤشر االبتعاد عن  األردنوية في الخل االتصاالتممارسة شركات لي األردنتقييم المستهلك  في مدى وجد فرو تال

 .الخداع والت ليل في إعالناتها التجارية
Ho3 : لمؤشئئئر خلئئئ   األردنالخلويئئئة فئئئي  االتصئئئاالتي لممارسئئئة شئئئركات األردنئئئتقيئئئيم المسئئئتهلك فئئئي مئئئدى  فئئئرو وجئئئد تال

 .حتياجات المادية والمص نعة في إعالناتها التجاريةالا
Ho4 : مسئتخدااللمؤشئر ا األردنالخلويئة فئي  االتصئاالتي لممارسئة شئركات األردنئمسئتهلك تقييم الفي مدى  فرو وجد تال 

 .المكثف ألدوات تح يز المبيعات في إعالناتها التجارية

 االتصئاالتذو داللئة إحصئا ية فئي تقيئيم المسئتهلكين لمئدى ممارسئة شئركات  اخئتالفال يوجئد : الفرضية الرئيسة الثالثـة
واألخالقيئئة فئئي إعالناتهئئا التجاريئئة حسئئب الخصئئا ص الديموغرافيئئة لمجتمئئع  االجتماعيئئةلية سئئ و الملمؤشئئرات  األردنالخلويئئة فئئي 

 (.المن قة الجغرافيةو ، المستوى التعليميو  ،العمرو  ،الدخلو  ،الجنس) :الدراسة

 :الدراسة وهي في رتال ر يات ال رعية التالية بناء على الخصا ص الديموغرافية التي اختي إلىويمكن تجز ة هذه ال ر ية 
Ho5:  األردنالخلويئة فئئي  االتصئئاالتذو داللئئة إحصئا ية فئئي تقيئيم المسئئتهلكين لمئدى ممارسئئة شئركات  اخئتالفال يوجئد 

 .واألخالقية في إعالناتها التجارية على أساس الجنس االجتماعيةلية س و لمؤشرات الم
Ho6:  األردنالخلويئة فئئي  االتصئئاالتممارسئئة شئركات  ذو داللئئة إحصئا ية فئئي تقيئيم المسئئتهلكين لمئدى اخئتالفال يوجئد 

 .على أساس الدخل واألخالقية في إعالناتها التجارية االجتماعيةلية س و لمؤشرات الم
Ho7:  األردنالخلويئة فئئي  االتصئئاالتذو داللئئة إحصئا ية فئئي تقيئيم المسئئتهلكين لمئدى ممارسئئة شئركات  اخئتالفال يوجئد 

 .خالقية في إعالناتها التجارية على أساس العمرواأل االجتماعيةلية س و لمؤشرات الم
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Ho8:  األردنالخلويئة فئئي  االتصئئاالتذو داللئئة إحصئا ية فئئي تقيئيم المسئئتهلكين لمئدى ممارسئئة شئركات  اخئتالفال يوجئد 
 .أساس المستوى التعليمي ىالتجارية علواألخالقية في إعالناتها  االجتماعيةلية س و لمؤشرات الم

Ho9:  األردنالخلويئة فئئي  االتصئئاالتذو داللئئة إحصئا ية فئئي تقيئيم المسئئتهلكين لمئدى ممارسئئة شئركات  اخئتالفال يوجئد 
 .أساس المن قة الجغرافية ىعل ةالتجاريواألخالقية في إعالناتها  االجتماعيةلية س و لمؤشرات الم

 :الدراسات السابقة
ت ئئئا  العئئئام حئئئول البئئالرغم مئئئن غيئئئاب ا ،كثيئئئر مئئن البئئئاحثين فئئئي المجتمعئئئات الغربيئئئةهتمئئئام اب الدراسئئئةحظئئي مو ئئئوع 

 .من الباحثينهتمام قلة افلم يحظ إال ب ،أما في المجتمعات العربية ،م هومها وأبعادها و ر  قياسها المختل ة

  :(ردنيةاأل ) الدراسات المحلية -الا أو 

تصئلهم مئن خئالل ين عن المعلومات التي األردنيبهدف قياس مدى ر ا المستهلكين  (1213 الحجار،)جاءت دراسة 
فقئئد  .أو ئح المسئتهلكون أن المعلومئات التئي يوفرهئا انعئالن م ئللة وغيئر كافيئة وال تسئاعد فئي عمليئة الشئراء إذ ،انعئالن

فئئي حئئين كانئئت النسئئبة  ،ال تئئوفر معلومئئات كاملئئةة أن انعالنئئات التجاريئئة م ئئللة و مئئن م ئئردات العينئئ% 11عتبئئرت نسئئبة ا
 .م الموافقة بالنسبة لمدى ر اها عن المعلوماتبين التردد وعد%( 12)المتبقية 

هتمئئام ايئئة األردنمعرفئئة إن كئئان لئئإلدارات العليئئا فئئي الشئئركات المسئئاهمة العامئئة  إلئئى( 1221الزعبئئي،)وهئئدفت دراسئئة 
ئاوتبئين منهئا أن هئذه الشئركات قئد أظهئرت  ،االجتماعيةلية س و بالم  فئي الوقئت الئذي أظهئرت ،بحمايئة المسئتهلك اعالي ئ اهتمام 
ئئافيئئ   ئئ اهتمام  التقليديئئة فئئي هئئذه المجئئاالت األنشئئ ة عتمادهئئا او  ،وت ئئوير الحيئئاة المدنيئئة ،فئئي مجئئاالت حمايئئة البي ئئة امنخ   

 .واألساليب الحديثة في مجال حماية المستهلك األنش ةباستثناء بعض 

ال التئئي  االجتماعيئئةلية سئئ و إلقئئاء المزيئئد مئئن األ ئئواء علئئى مو ئئوع الم إلئئىفقئئد هئئدفت ( 1221العواملئئة، )مئئا دراسئئة أ
مالحظئئة  :نتئئا ج مئئن أهمهئئا إلئئىوتوصئئلت الدراسئئة  .األردنهتمئئام بهئئا فئئي الئئدول الناميئئة بمئئا فيهئئا التعئئاني مئئن  ئئعف ا زالتئئ

ئئئ االجتماعيئئئةلية سئئ و الم بسنشئئئ ةهتمئئئام التئئدني ا وت ئئئاوت آراء الشئئئركات حئئول مئئئدى ك ايئئئة  ،بئئين الشئئئركات قيئئئد البحئئث اعموم 
 إلئئئىإ ئئئافة  ؛ووجئئئود بعئئئض المزايئئئا ان ئئئافية المهمئئئة التئئئي تقئئئدمها الشئئئركات للعئئئاملين فيهئئئا نشئئئ ة،األفئئئي هئئئذه  مسئئئاهماتها

 .في دعم االقتصاد الو ني المساهمة المتدنية للشركات

ن األفئئئراد الئئئذين شئئئملتهم الدراسئئئة كئئئانوا يشئئئعرون بئئئسن المعلومئئئات الئئئواردة فئئئي أ( 1225 البلبيسئئئي،)وأو ئئئحت دراسئئئة 
حئئد أنهئئم اتهمئئوا  إلئئىوقئئد وصئئل شئئعور هئئؤالء  ،نهئئم شئئككوا فئئي صئئحة هئئذه المعلومئئاتأكمئئا  ،ادقةانعئئالن المتل ئئز غيئئر صئئ

 .الجدية بحيث يصعب تصدي  مئا يئرد فيئ  مئن معلومئات إلىفتقاره ا إلىبان افة  ،اأحيان  الت ليل  إلىيهدف   انعالن بسن
وبصئئ ة  ،ياألردنئئلتل ازيئئة فئئي حمايئئة المسئئتهلك قيئئاس دور انعالنئئات التجاريئئة ا فقئئد هئئدفت إلئئى( 1223النبئئر،)مئئا دراسئئة أ

ومئدى مسئاهمة المعلومئات التئي توفرهئا تلئك انعالنئات  ،خاصة تحديد مدى الخداع المدرك في انعالنات التجارية التل ازيئة
 :وقد أظهرت الدراسة النتا ج التالية .في حماية المستهلك

ن عل ئئئخصئئا ص السئئلعة والخدمئئة المُ  :مثئئل ،فئئي مجئئاالت معينئئة ن انعالنئئات التجاريئئة التل ازيئئة تئئوفر معلومئئات كافيئئةإ -1
 .العروض الخاصة إلىبان افة  ؛وأماكن تواجدها ؛فرهااومدى تو  ،ومكونات الخدمة أو السلعة ،عنها

 .خداع المستهلك وت ليل  في – عالية بدرجة – ن انعالنات التجارية التل ازية تساهمإ -5
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في الشركات المساهمة العامة المدرجة في سو  عمان  االجتماعيةلية س و قع الموا( 1223 ،عليان)تناولت دراسة وقد 
إن الشئئركات الخدميئئة والصئئناعية تسئئاهم فئئي خدمئئة المجتمئئع بشئئكل أف ئئل مئئن مسئئاهمة ق ئئاع البنئئوك  إلئئىأشئئار  إذ ،المئئالي

للتعئرف ( 1220 ،منصئور)راسئة وجاءت د . افية للعاملينإوذلك من خالل تقديم مزايا  ،مينسوالمؤسسات المالية وق اع الت
لية سئئئ و دارة العليئئئا نحئئئو المنوالتعئئئرف علئئئى فلسئئئ ة ا ،االجتماعيئئئةلية سئئئ و علئئئى مئئئدى وجئئئود وحئئئدات متخصصئئئة لممارسئئئة الم

مسئاهمة  ئعف  إلئىخلصئت الدراسئة  إذ ،للعالقات العامة االجتماعيةلية س و واقع الم فيوعلى العوامل المؤثرة  ،االجتماعية
وبئروز هئذا الئدور  ،المجتمئع المحلئي؛ و (ينالعئامل) الئداخليالجمهئور  :يفئي مجئال   االجتماعيئةألنشئ تها  الشئركات وممارسئتها

لوجود فرو  ذات داللة إحصا ية في ممارسة الشركات ألنشئ تها  اي   أكما خلصت  ،والبي ة وال اقة ؛المستهلك :يفي مجال  
 .في الشركات الصناعية الداخليالجمهور  وكانت ال رو  لصالح ،تعزى ل بيعة عمل الشركات االجتماعية

ن انعئئالن أ إلئئى – إربئئد بقئئت علئئى عينئئة مئئن  لبئئة جامعئئة اليرمئئوك فئئي  التئئي (1221 منصئئور،)دراسئئة  وتوصئئلت
كمئئا أنئئ  يخلئئ  حاجئئات مصئئ نعة لئئدى  ،اللهجئئة المحليئئة إلئئىالتجئئاري المتل ئئز يركئئز علئئى جوانئئب انغئئراء الجنسئئي ويسئئيء 

 ،ا المختل ة في انعالن التجاريمالخداع والت ليل وأساليبه :يعلى م هوم   ركزتف( 5111لمعال، )وفي دراسة  .المستهلكين
توجيئئئ  النقئئئد الئئئالذع لإلعئئئالن  إلئئئىين يجتمئئئاعالسئئئتخدام انعئئئالن التجئئئاري قئئئد قئئئاد الكثيئئئر مئئئن النقئئئاد ااأكئئد الباحئئئث أن سئئئوء 

تجاهئات المسئتهلكين ا( 5115 الصئمادي،)د تناولت دراسئة وق .من أساليب الت ليل والخداع  لما ين وي علي انظر   ؛التجاري
كمئئا أن  ،االمعلومئات الئواردة بئئانعالن كثيئر  فئئي ن المسئتهلكين ال يثقئون أأكئد الباحئئث و  ،األردني فئي تلي زيئئوننحئو انعئالن ال

 .ياألردنبعض تلك المعلومات غير مسلوفة لدى المجتمع 

قتصئئادي الا ي نعلئئى الصئئعيد االجتماعيئئةلية سئئ و المحسئئوبية ال ندقيئئة للمحئئث فئئي تب التئئي (5115 لحامئئدين،)دراسئئة هنئاك و 
وقد خلصت هئذه الدراسئة . االجتماعيةلية س و تسثير رأس المال وموقع الشركة ال ندقية في ت بي  محسوبية الم فيو  ،جتماعيالوا

لئئئى أنهئئئمماعيئئئةاالجتلية سئئئ و العئئئام للم الم هئئئوم –متخئئئذي القئئئرار فئئئي الشئئئركات عينئئئة الدراسئئئة  إدراك إلئئئى ي بقئئئون محسئئئوبية  ، وا 
؛ وعمئر والموقئع ؛رأس المئال)وجئد عالقئة إحصئا ية بئين تال  لكئن ،عتياديئة لهئذه الشئركاتالا األنسئ ةفئي  االجتماعيئةلية سئ و الم

الن المسئتهلكين نحئو أخالقيئات انعئ تجاهئاتا( 5114 ،الصمادي)تناولت دراسة  .االجتماعيةلية س و لتزام بمبدأ المالاو  (ةالشرك
أن  نأكئد الباحئث أن المسئتهلكين ال يعتقئدو  ،مئع ثقافئة المجتمئع انزاهة المعلومئات وصئدقها وانسئجامه ناحيةالتجاري المتل ز من 

 .ياألردننزاهة المعلومات وصدقها وانسجام  مع ثقافة المجتمع  ناحيةانعالن التجاري يلبي  موحاتهم من 

واألخالقيئة المؤسسئية تجئاه حقئو  المسئتهلك فئي ق ئاع  االجتماعيئةلية و س تقييم الم إلى (هاشم ،5114)هدفت دراسة و 
ئئاأن هنئئاك إلئئى وقئئد خلصئئت  .الصئئناعات الغذا يئئة  :االجتماعيئئةلية سئئ و الم بعئئادأق ئئاع بجميئئع هئئذا الالشئئركات فئئي  ىلئئد التزام 

 :متغيئئرات المسئئتقلة مجتمعئئةالهنئئاك عالقئئة بئئين أن كمئئا  ،(سئئعارألوا ؛والتئئرويج ؛عئئالنناو  ؛غئئالف المنئئتجو  ؛المنئئتج الغئئذا ي)
 .وحقو  المستهلك (واألسعار ؛والترويج ؛انعالنو  ؛غالف المنتجو  ؛الغذا يالمنتج )

واألخالقيئة علئئى  االجتماعيئئةلية سئ و ثئئر تبنئي م هئئوم المأالتعئئرف علئى  إلئى فقئد هئئدفت( 5112 رشئئيد،أ بئوأ)مئا دراسئئة أ
ئئئأ تكمئئئا هئئئدف، االي ئئئمأم  ابي ي ئئئ أم جتماعيئئئا  اسئئئواء أكئئئان  ،أداء المستشئئئ ى التعئئئرف علئئئى مئئئدى ممارسئئئة المستشئئئ يات  إلئئئى اي  

 االجتماعيئئئةلية سئئئ و تبنئئئي المستشئئئ يات الخاصئئئة م هئئئوم الم إلئئئىخلصئئئت الدراسئئئة  إذ ،البي يئئئةو  االجتماعيئئئةالخاصئئئة لانشئئئ ة 
ئئأ، وكمئئا خلصئئت ةواألخالقيئئة بدرجئئة متوسئئ  لانشئئ ة  أن درجئئة ممارسئئة المستشئئ يات الخاصئئة فئئي مدينئئة عمئئانإلئئى  اي  

 .ةوالثقافية كانت متوس  االجتماعية
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 : الدراسات العربية - اثانيا 

فقئد  ،لعينة من الشركات في الق اع الخئاص فئي السئعودية االجتماعيةلية س و بدراسة الم( 1211 ،التويجري) قامت دراسة
المتعلقئئة المسئئاهمات علئئى أن  كمئئا دلئئت الدراسئئة ،ت مئئع المجتمئئع المحئئي  بهئئاآكشئئ ت نتا جهئئا عئئن عئئدم تجئئاوب وت اعئئل المنشئئ

ودلئئئت  ،لكهئئئا الق ئئئاع الخئئئاص فئئئي السئئئعوديةتات الماليئئئة التئئئي يميئئئمحئئئدودة بالمقارنئئئة مئئئع انمكانزال ال تئئئ االجتماعيئئئةلية سئئئ و بالم
 .ت المبحوثةآدا رة العالقات العامة في أغلب المنش إلىالتي تمارسها توكل  االجتماعيةلية س و دراست  على أن برامج الم

 بقئئت علئئى عينئئة مئئن  ئئالب  ،يتلي زيئئونمصئئداقية انعئئالن ال علئئى التعئئرف إلئئى (1225 بغئئدادي،)دفت دراسئئة وقئد هئئ
درجئة تعئرض شئباب الجامعئة  فئي االرت ئاعكشئ ت الدراسئة عئن .  الئب (511)جامعة الملك عبئدالعزيز فئي السئعودية بلغئت 

 شراء ما لىنعالن هو الحث عاأن هدف  إلى ينةمن أفراد الع% 35 أشار كما، %21 إلىوصلت  إذ ،يتلي زيونلإلعالن ال
 .السعودي يتسم بعدم المصداقية يتلي زيونمن أفراد العينة على أن انعالن ال%11 ات ا  إلىكما أشارت النتا ج  .علن عن يُ 

 بقئت و  ،ي وقيم المجتمئع السئعوديتلي زيونللبحث في العالقة بين انعالن ال (1225 ،  كتبخانة وزمال)جاءت دراسة 
ممئئن شئئملهم البحئئث يشئئاهدون % 2115أن  إلئئىتوصئئلت الدراسئئة  م ئئردة مئئن سئئكان مدينئئة جئئدة،( 331) علئئى عينئئة قوامهئئا

للتعئرف  اساسئي  أ امصئدر   تلي زيئونمئنهم يتخئدون مئن ال%5011منهم ي  لون انعئالن الغنئا ي، وأن % 2211وأن  ،انعالنات
أفئراد العينئة زاد إن ئاقهم علئى السئلع المعلئن عنهئا بعئد مشئاهدتهم  مئن% 4214كمئا أو ئح البحئث أن  .السلع والخدمات لىع

ولئئئ  أثئئئره فئئئي عمليئئئة التنشئئئ ة  علئئئى ثقافئئئة المجتمئئئع وقيمئئئ  وتقاليئئئده وعاداتئئئ ، اثير  سوتبئئئين أن لإلعئئئالن تئئئ ،انعالنئئئات التجاريئئئة
 .نخ ا ةاو أرت اع الذو  العام اوأن ل  دورُا في  ،لا  ال االجتماعية

 بقئئت و  .ى السئئلوك الشئئرا ي للجمهئئور المصئئريعلئئ تلي زيئئونأثئئر إعالنئئات ال لبحئئث (1225 ر ئئا،)كمئئا جئئاءت دراسئئة 
 ،امئن أفئراد العينئة يشئاهدون انعالنئات دا م ئ% 35ن ألوتوصئلت  .م ئردة (411)على عينة من سكان القاهرة الكبرى بلغئت 

 ،%4512ي  ئل  المشئاهدون بنسئبة  ولئى  ئمن مئابالمرتبئة األ وأن انعالن الغنا ي قئد حئل   ،احيان  أيشاهدونها % 4313وأن 
 ،والشئئكل الئئذي تقئئدم فيئئ  ،وجئئود عالقئئة بئئين مشئئاهدة انعالنئئات إلئئىكمئئا توصئئلت الدراسئئة ، %5514يليئئ  انعئئالن الئئدرامي 

كمئئئا تبئئئين وجئئئود عالقئئئة بئئئين  ،خئئئرىأودرجئئئة تصئئئدي  المشئئئاهد لهئئئا مئئئن جهئئئة والسئئئلوك الشئئئرا ي مئئئن جهئئئة  ،ونمئئئ  مشئئئاهدتها
 .تصادي االجتماعي والسلوك الشرا ي لعينة الدراسةالمستوى االق

 ،فئي مدينئة جئدةمئن المسئتهلكين السئعوديين  411حصصئية عشئوا ية مئن  أجريئت علئى عينئةفقئد  (1223 ،علئي)أما دراسئة 
عدة ومسئئا ،التعريئئف بالسئئلع والخئئدمات :ر التاليئئةاثئئآلن لإلعئئالن اأعتبئئرت ان نسئئبة ذات أهميئئة إحصئئا ية مئئن العينئئة أ إلئئىأشئئارت 

والمسئئاهمة فئئي تئئوفير المئئال الئئالزم  ،والمسئئاهمة فئئي تعلئئيم األفئئراد بعئئض العئئادات الجيئئدة ،ختيئئار السئئلعة األف ئئلاالمسئئتهلك علئئى 
 يويغئر  ،علئيهم اويئؤثر سئلب   ،ويشجع علئى التبئذير وانسئراف ،كما أن انعالن يرفع أسعار السلع والخدمات ،عالمنلت وير وسا ل ا

وال بئد  ،ءهمئا يهئين ذكئاوهئو  ،ويخا ئب المسئتهلك ببسئا ة ،ستخدام العنصئر النسئا يا، ويبالغ في   يحتاجونال المستهلكين بشراء ما
 .ستخدام انعالنامن و ع أنظمة تمنع إساءة 

  :الدراسات األجنبية -اثالثا 

تئئزام لات الصئئناعية عليهئئا آمئئن المئئديرين يعتقئئدون أن المنشئئ% 01أن ( Ostland, 1977)وسئئتلند أدراسئئة  أو ئئحت
لية سئئئ و ت يعتقئئئدون أن المآكمئئئا تبئئئين أن المسئئئاهمين فئئئي هئئئذه المنشئئئ ،هبئئئو  أرباحهئئئالهئئئذا  أدىبخدمئئئة المجتمئئئع حتئئئى ولئئئو 

لية سئئ و وتبئئين مئئن دراسئئت  بصئئورة عامئئة وجئئود عالقئئة إيجابيئئة بئئين الم .ربئئاحألكئئون لهئئا أولويئئة علئئى اتن أينبغئئي  االجتماعيئئة
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معرفئئة مئئا إذا كئئان  (Bercy and Rossiter, 1982) روسئئيترو  يالبيبرسئئ دراسئئة تناولئئتو  .المنشئئسةونجئئاح  االجتماعيئئة
 :يلي أو حت النتا ج ماو  .انعالن من خداع  باست اعة المستهلك مالحظة ما قد ين وي علي

فقئئد نالئئت  ،وكانئئت قئئد حئئددت مئئن قبئئل ،جئئاء انعئئالن الخئئادع فئئي الترتيئئب الثئئاني بئئين سئئبع مشئئكالت تئئرتب  بئئالمجتمع -1
سئؤالهم  تئم   نمئن األفئراد الئذي% 22نسئبة قئدرها  اعتبئرت إذ ،مرة في أسئعار السئلع والخئدمات الترتيئب األولالزيادة المست

 .مشكلة خ يرةمثل أن انعالن الخادع يمكن أن ي
فئي شئرح الخصئا ص   عتمئاد عليئالللمعلومات يمكئن ا اسؤالهم أن انعالنات كانت مصدر   عتبر معظم األفراد الذين تم  ا -5

 .لع أو الخدماتللس ةالر يس

 :أنئواع مئن الئدعاوى انعالنيئة ةقيئاس المصئداقية المدركئة فئي ثالثئ( Millman, 1984)ميلمئان  وقد استهدفت دراسة
عتمئد اأمئا النئوع الثئاني فقئد  ،سئتعمال السئلعة ب ريقئة عمليئةاالنوع األول كانت تعمئل فيئ  الئدعوى علئى بيئان وتو ئيح كي يئة 

وقئد  .النوع الثالث علئى إع ئاء بيانئات إحصئا ية عئن السئلعة المعلئن عنهئا في حين يركز ؛على معلومات نوعية مثل الجودة
 :النحو التالي ىكانت النتا ج عل

 .كانت المصداقية المدركة في النوع األول من الدعاوى انعالنية حيادية -1

 .ثالثوالعلى الدعاوى من النوعين الثاني عدم وجود مصداقية في انعالنات التي تعتمد  -5

وذلئك  ،تجاهات المستهلكين كانت غير فعالئة فئي تحقيئ  هئذا الهئدفار ين انعالنات التجارية التي تستهدف تغيأ -5
 .النخ اض المصداقية المدركة في مثل هذا النوع من انعالنات

خالقيئة أالال تعامئل النئاس مئع ال ئر  المختل ئة للمسئا ل يئةالتعرف علئى كي  إلى( Brennan,1998)برينان هدفت دراسة 
وجود العديد من الحاالت التي ت ئع الباعئة  إلىوتوصلت  ،(ةيتحليلدراسة )عتمدت الدراسة على المنهج النظري ا .في األعمال

 وصئتأوقئد  .الخئدع وكي يئة التعامئل معهئا هكما بينت الدراسئة أن معظئم النئاس غيئر مئدركين لهئذ .خالقيأفي خ ر السلوك الال
 .خالقيةألل لبة في الجامعات لكي يتمكنوا في المستقبل من فهم وتجنب الممارسات التسويقية الال الدراسة بإع اء محا رات

عمئئئال مئئئن قبئئئل ألخالقئئئي فئئئي اأمئئئدى ممارسئئئة السئئئلوك الال علئئئىللتعئئئرف ( Priest, 2002)بريسئئئت  دراسئئئة وقئئئد جئئئاءت
وركئئئز البحئئئث الميئئئداني علئئئى . ت األعمئئئالآواعتمئئئدت الدراسئئئة علئئئى المسئئئح الميئئئداني لعينئئئة مئئئن منشئئئ.. .سئئئترالياأالمسئئئوقين فئئئي 

 .وسئئؤال المسئئتجيبين ليقئئدموا معلومئئات عئئن الخئئداع التسئئويقي الئئذي تعر ئئوا لئئ  ،ت األعمئئالآمنشئئ فئئيمسئئتويات الخئئداع وال سئئاد 
 بئين نئ  مئنأ إلىتوصلت الدراسة  .ت األعمال في التركيز على النواحي األخالقيةآلدى منش امتزايد   ان هناك وعي  أبينت الدراسة 

ين يمارسئون الخئداع التسئويقي يمئن األسئترال% 41نسئبت   ن مئاأو  ،منهئا تمئارس الخئداع التسئويقيأربعئة ت هنئاك آمنشئ عشئركل 
أن  ئعف ، و %5511نسئبت   ل مئااألعمئال تجئاه المجتمئع شئك   منشئآتلية سئ و ن عئدم مأ إلئىكما توصلت الدراسة  .في األعمال

 %.1512ل خالقية ألفراد المجتمع شك  ألو عف الثقافة ا ،%1115ل ت األعمال شك  آالثقافة األخالقية لمنش

كي يئئة ت عيئئل دور الت كيئئر التعئئرف علئى  (Maignan and Ferrell, 2003)فرر ئئل و  سئئتهدفت دراسئئة مئايجنناكمئا 
مية سئئئالوكئئئذلك شئئئرح وجهئئئة النظئئئر ا ،للشئئئركة االجتماعيئئئةلية سئئئ و والممارسئئئات التسئئئويقية فئئئي تعزيئئئز التبنئئئي المئئئنظم ل كئئئرة الم

وقئئد  .المجتمئع جانئئبلتئزام الشئئركة تجئاه المبئادا األخالقيئئة الم رو ئة مئن اللشئركة مئن خئئالل  االجتماعيئئةلية سئ و لم هئوم الم
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جئئل ت بيئئ  مئئنظم أي ئئرض األمئئور التاليئئة مئئن  ،سئئمية ونظئئرة أصئئحاب العالقئئةالن تكامئئل النظئئرة اأ إلئئىالدراسئئة  هئئذهتوصئئلت 
 :وهيللشركة  االجتماعيةلية س و لممارسات الم

 .أصحاب ذوي العالقة اختالفعتبار باالخذين آ ،تبني عادات وقيم للشركة تبين أي التصرفات هي المقبولة -1

 .المعلومات هذهالتجاوب مع  ن س  الوقت فيو  ،في جمع المعلومات عن توقعات أصحاب ذوي العالقة االستمرار -5

واألخالقيئة علئى أنهئا عامئل  االجتماعيئةلية سئ و لمنظريئة ا( Zairi and Peters, 2002)بيتئرس و  زيئري دراسئة وقئد عر ئت
لية سئئئ و مؤسسئئئات األعمئئئال العالميئئئة للمراك حئئئول كي يئئئة إد اوا ئئئح   اوتقتئئئرح منظئئئور   ،األف ئئئل إلئئئىحاسئئئم فئئئي توجيئئئ  أداء المنظمئئئة 

ئئ .وتقئئاس كيئئف تعئئرفو  ،اواألخالقيئئة حالي ئئ االجتماعيئئة لية سئئ و بنئئت المت التئئيمئئن الشئئركات البري انيئئة  اوفئئي النهايئئة تعئئرض نموذج 
لية سئئئ و  ئئئرورة أخئئئذ الم إلئئئىوقئئئد خلصئئئت الدراسئئئة  .يجئئئاب علئئئى أدا هئئئانوانعكئئئس ذلئئئك عليهئئئا بال ا ئئئدة وا ،واألخالقيئئئة االجتماعيئئئة
خالقيئة سئوف تظهئر ألوا االجتماعيئةلياتها سئ و منظمئة أعمئال لم ةيأوأن تبني  ،خالقية على أنها ميزة تنافسية مستمرةألوا االجتماعية
 .تعمل بها التيو البي ات أو المجتمعات أعمال ألسواء منظمات ا ،المدى البعيد بما هو أف ل للجميعنتا ج  على 

لسياسئة  وهئي دراسئة مسئحية قئام بئ  المعهئد ،(Jipri, 2003)المعهئد اليابئاني لسياسئة البحئث الصئناعية  جاءت دراسئة
واألخالقيئة علئى  االجتماعيئة ليةسئ و ثير ت بيئ  المسجئل الوقئوف علئى تئأ مئن – ن الشئركات اليابانيئةمالبحث الصناعية لعدد 

نها تشئئجيع الشئئركات اليابانيئئة علئئى السئئعي وراء ت بيئئ  م هئئوم سوالمسئئاعدة فئئي ت ئئوير سياسئئات مئئن شئئ ،داء تلئئك الشئئركاتأ
 إلئىعلئى ألبها من ايترت تم   ،شركة( 51)بلغ عدد الشركات المدروسة  إذ ،كافةواألخالقية في عملياتها  االجتماعيةلية س و الم
 ؛ربحيتهئاو  ؛تحليئل أدا هئا وفقئا  لحجئم عملهئا فئي حئين تئم   ،واألخالقية االجتماعيةلية س و لمستوى التزامها نحو الم ادنى  بق  ألا
مكانية النموو  داء الشئركات اليابانيئة أنتيجئة م ادهئا أن هنالئك عالقئة إيجابيئة بئين  إلئىوقئد توصئل المسئح  .اندارة واسئتقرار؛ ا 

 .واألخالقية االجتماعيةلية س و  ة الموت بيقها ألنش

لنديئة المشئئهود بقيامهئئا نالشئئركات ال  يئاتمئئن كبر  يثمئاندراسئة نظريئئة ل فكانئئت( Juholin, 2004)أمئا دراسئئة جهئولين 
التعامل مع كئل شئركة علئى أنهئا حالئة دراسئية مختل ئة عئن الحئاالت  تم  و  ،واألخالقية على أكمل وج  االجتماعيةلياتها س و بم

 يتئئدفع منظمئئات األعمئئال لتبنئئ يالمح ئئزات التئئ هئئي مئئا :منهئئا األسئئ لةعئئدد مئئن  نانجابئئة عئئ إلئئىهئئدفت الدراسئئة  .األخئئرى
 ؟للشئركة يالتنظيمئواألخالقيئة فئي الهيكئل  االجتماعيئةلية سئ و دارة أنشئ ة المإواألخالقيئة؟ وأيئن موقئع  االجتماعيئةلياتها س و م

 االجتماعيئةلياتها سئ و لندية بمنن المح ز الر يس لقيام الشركات ال أ :مهاعدد من النتا ج كان من أه إلىالدراسة  تكما خلص
أعلئى مسئتوى  فئيواألخالقيئة تقئع  االجتماعيئةلية س و وأن إدارة أنش ة الم ،واألخالقية كان الربح  ويل األجل وك اءة الشركة

 .مي للشركةيفي الهيكل التنظ

 الشئئركات يريللتعئئرف علئئى مواقئئف مئئد( Krambia- Kapardis et al, 2005) نيخئئر آجئئاءت دراسئئة كرامبيئئا و 
ذا كئئئانوا مئئئدركين لل رصئئئة إمئئئا  وفئئئي ،واألخالقيئئئة فئئئي عئئئدد مئئئن الشئئئركات القبرصئئئية االجتماعيئئئةلية سئئئ و نحئئئو الم وسئئئلوكياتهم

وقئد خلصئت  .تعمئل بهئا التئيلياتها تجئاه المجتمعئات سئ و السانحة لهم لحصول شركاتهم علئى سئمعة جيئدة فئي حئال تبنيهئا لم
وأن غالبيئئئئة تلئئئئك  ،لياتها وأداء التزاماتهئئئئا نحئئئئو مسئئئئتخدميها وزبا نهئئئئاسئئئئ و أن الشئئئئركات المحليئئئئة مدركئئئئة ألهميئئئئة القيئئئئام بم إلئئئئى

ع ئئئاءات نمئئئن وراء قيامهئئئا بالتبرعئئئات الخيريئئئة مئئئن خئئئالل الحصئئئول علئئئى ا المئئئاديالمكسئئئب  إلئئئىالشئئئركات كانئئئت تهئئئدف 
 .ةال ريبيومات حسوال
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 واألخالقيئة االجتماعيةلية س و للم كأثر المدر للتعرف على  (Olsen et al., 2006)ن يخر آولسين و أ هدفت دراسةكما 
 تئئسثيرمناسئبة للمجتمئئع ومصئلحة المسئتهلك لهئا ال غيئر تأن المبئادرا إلئئىخلصئت الدراسئة  وقئد .سئلوك المسئئتهلك فئيللشئركة 
 فئييجئابي إر يسثتئومصئلحة المسئتهلك لهئا  بينما المبادرات المناسئبة للمجتمئع ومعتقدات  ونواياه، تجاهات المستهلكا فيسلبي 

ئئئوكئئئذلك خلصئئئت  ومعتقداتئئئ  ونوايئئئاه، اتجاهئئئات المسئئئتهلك و أ ااسئئئتباقي  ) ن المسئئئتهلكين يعتبئئئرون توقيئئئت المبئئئادرةأ إلئئئى اأي  
ئ (ااسئتجابي   ئ ام تاح   لئئىإ تكئون مبادراتهئا مناسئئبة للمجتمئع واسئتباقية التئئيالشئركات  فئي إذ يئئؤدي ،للمعلومئئات عئن الشئركة امهم 

 .الشركات هذهتجاه  واتجاهاتهم ونواياهم تحسن في معتقدات المستهلكين

المنتجئئات ذات الجئئدل علئئى إمكئئان ارتبئئا  للتعئئرف ، (Gibbs et al., 2007)ن يجئئاءت دراسئئة بئئول جيئئبس وآخئئر 
لمسئئتهلكين لئئدى سئئتخدام الوقئئت لالتئئزام الئئديني و الدرجئئة ابوانعالنئئات الهجوميئئة والمغ ئئبة للمسئئتهلك  جتمئئاعيالاألخالقئئي وا
 إلئىخلصئت الدراسئة و  .(الديانة يغير معروف11و ،ينمسلممن ال 515 ،امسيحي   511) :ا الب   351من  المكونةأفراد العينة 

جتمئاعي وانعالنئات الهجوميئة الأن معظم ردود فعلهم كانت متسامحة وقادرة على تحمل المنتجئات ذات الجئدل األخالقئي وا
 .لتزام الديني والوقت المستخدمالمع درجة ا اوذلك توافق   ،األولى فق والمغ بة للمستهلكين للمرة 

لية سئئئ و فقئئئد قئئئام الكثيئئئر مئئئن البئئئاحثين بدراسئئئة الم ،رتب ئئئت بمو ئئئوع الدراسئئئةمو ئئئوعات عئئئدة اتناولئئئت الدراسئئئات السئئئابقة 
فئئي واألخالقيئئة  االجتماعيئئةلية سئئ و الم تناولئئت دراسئئة واحئئدة ءباسئئتثنا ،واألخالقيئئة فئئي أنشئئ ة الشئئركات بشئئكل عئئام االجتماعيئئة

 فئئي األخالقيئئات مو ئئوعبعئئض الدراسئئات األخئئرى  تناولئئت كمئئا ،وهئئو العالقئئات العامئئة ،عنصئئر مئئن عناصئئر المئئزيج الترويجئئي
اآلثئئئار  فئئئيبعئئئض الدراسئئئات األخئئئرى  بحثئئئتكمئئئا  .ليل ئئئوأسئئئاليب الخئئئداع والت ؛والنزاهئئئة ؛الصئئئد  :، مثئئئلعالنئئئات التجاريئئئةان

ثئئئار آلوا ،ومئئئدى مراعاتهئئئا لقئئئيم المجتمئئئع الشئئئرا ي، سئئئلوك المسئئئتهلك فئئئيلإلعالنئئئات التجاريئئئة وتسثيرهئئئا واألخالقيئئئة  االجتماعيئئئة
 .ستخدام الهواتف الخلويةالقتصادية الوا االجتماعية

تناولهئا لمو ئوع وق ئاع ناحيئة نجئد أن هئذه الدراسئة تختلئف عئن الدراسئات السئابقة مئن  ،بعد عرض الدراسات السئابقة
واألخالقيئئئة فئئئي  االجتماعيئئئةلية سئئئ و فالدراسئئئة الحاليئئئة هئئئي بعنئئئوان تقيئئئيم مئئئدى ممارسئئئة الم ،الخلويئئئة تاالتصئئئاال هئئئوجديئئئد 

 ،ليئ  مئن قبئلإلئم يئتم الت ئر   اجديئد   اكمئا تناولئت الدراسئة جانب ئ ،األردنالخلوية فئي  االتصاالتانعالنات التجارية لشركات 
الخلويئئة فئئي  االتصئئاالتعالنئئات شئئركات إواألخالقيئئة فئئي  اعيئئةاالجتملية سئئ و مئئن خئئالل تقيئئيم الم ،نيعلئئى حئئد علئئم البئئاحث

 .هممالمو وع ال اويعزز المعرفة بهذ ،األردنما ي يف مساهمة بحثية جديدة في أدبيات التسوي  في وهو  ،األردن

 :واألخالقية االجتماعيةلية سئو مفهوم الم
 ،جتمئاع وغيرهئاالبئين علئوم اندارة واالتصئال وا ةالمشئتركواألخالقيئة مئن المو ئوعات  االجتماعيئةلية سئ و إن مو وع الم

 االجتماعيئةلية سئ و  بيعئة الم ناحيئةمئن  ،كثير من الغمئوض والجئدل بئين البئاحثين ورجئال األعمئاليكتن   زال م هومها ال ي التي
جهئات النظئر وتعئدد فئي و  خئتالففقئد كئان هنالئك مجئال واسئع لال عليئ ،و  .والرقابة عليها ،و ر  قياسها ،ومجاالتها، واألخالقية

 .(1211 البادي،)سلوب  ورسم أبعادها و بيعة العالقة بين األ راف المعنية أراء حول شكل تحقيقها ومحتواه و آلا

 .واألخالقيئة االجتماعيئةلية سئ و للم مؤسسة دواألخالقية التي تع االجتماعيةلية س و حاول العديد من الباحثين تعريف م هوم الم
بئين منظمئات األعمئال  مئا اجتمئاعيعقد :"بسنها Robin and Reidenfech))ردين يك و  فها روبينعر   :يلي التعري ات ما هومن هذ
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لتزام المنظمة اأو  تعهد" : بسنها( Pride and Ferrell)فها بيرد وفيرريل وقد عر   ."لما تقوم ب  من عمليات تجاه المجتمع ،والمجتمع
التوقئف ":بسنهئا( Westing and Albaum)لبئام أو  تنجفهئا وسئتوعر  " ة علئى المجتمئع يسئلبثارهئا الآتقليئل و  بتعظئيم تسثيراتهئا الموجبئة

للتسئوي   االجتماعيئةلية س و وهذا التعريف الذي جاء في مرحلة مبكرة من منظور الم" عن تقديم الم اهيم المتعلقة بالت ليل والخداع 
قبئول المسئوقين " :بسنهئا( Boone and Kurtz)فهئا بئون وكئارتز كمئا عر   .للمعنئى الم لئوب اكافي ئ اتو ئيح   يوال يع ئ اكئان مقت ئب  

وبمئئا يكئئاف   عتبئئار تحقيئئ  األربئئاح ور ئئا المسئئتهلك ورفاهيئئة المجتمئئع،اال بنظئئرأخئئذين  ،ن سئئهمألتزامئئات التئئي ي ئئعونها علئئى البا
هتمئام فئي األبعئاد النوعيئة اليد من االمز  اعتبارها ع في تن المسو  يجب أن إهذا التعريف فل اووفق  " مستوى األداء المتحق  للشركة

 .المجتمع بشكل عامو  ليها المستهلك بشكل خاصإالتي يهدف 

تئوفير مئزيج تسئويقي " بئئ للتسوي  باختصئار شئديد االجتماعيةلية س و الم( Pride & Ferrell)ف بيرد وفيرريل كما عر  
الحئا ز علئى جئا زة نوبئل لالقتصئاد عالم االقتصئادي فها الكما عر   "ثيرات عكسية على المستهلكسإحداث ت إلىمقبول ال يؤدي 

(Milton Friedman) لمنظمئئئات األعمئئئال هئئئو  االجتماعيئئئة ليةسئئئ و غيئئئره فئئئي الم ءشئئئي واحئئئد وال ءهنئئئاك شئئئي"  :بئئئالقول
 ."خرين آلجاه زيادة أرباحها على األمد ال ويل وفي المنافسة مع اتاستخدامها للموارد وتصميمها لانش ة الم لوبة 

التغيئئئر فئئئي توقعئئئات  إلئئئىدارة الشئئئركات إسئئئتجابة ابسنهئئئا  االجتماعيئئئةلية سئئئ و األمئئئريكيين الم انداريئئئينفئئئت جمعيئئئة ر  كمئئئا ع
 ،عليئان)خلئ  الثئروة االقتصئادية  إلئىالهادفئة  ةإنجئاز األنشئ فئي سئتمرار المئع ا ،هتمئام العئام بئالمجتمعالالمستهلكين والعمالة وا

 هئئذهوتئئرتب   ،و الجماعئئةأتحكئئم ال ئئرد  التئئيوالمعئئايير  المبئئادامجموعئئة مئئن " بسنهئئا ف األخالقيئئاتفقئئد عئئر   ؛أمئئا يئئاغي .(1223
أخالقيئات التسئوي  ( .Dibb,et al) ؤهف ديئدب وزمئالوقئد عئر   ."و ما هو صواب فئي موقئف معئينأ سهو خ  بتحديد ما المبادا

(Marketing Ethics )يحملونئئ  مئئن القئئيم األدبيئئة التئئي  اعلئئى  ئئوء مئئو  المعئئايير التئئي تحكئئم تصئئرفات المسئئوقين" علئئى أنهئئا
األخالقيئات فئي ( Pride & Ferrell, 2003)ف كمئا عئر   ."حيح عئن الخ ئس فئي السئلوك التسئويقيعئرف الشئيء الصئتحئدد أو تُ 

 تحئئئئئدد السئئئئئلوك المقبئئئئئول فئئئئئي التسئئئئئوي  مئئئئئن وجهئئئئئة نظئئئئئر أصئئئئئحاب المصئئئئئالح التئئئئئيوالمعئئئئئايير  المبئئئئئادا"األعمئئئئئال علئئئئئى أنهئئئئئا 
(Stockholder.) عتبئئارات عنئد ت بيئئ  او ئعوا  إذ ،فئي أخالقيئئات األعمئال االجتماعيئئةلية سئ و أهميئة الم إلئئىلمؤل ئان ويشئير ا

 .التوازن بين تحقي  األرباح من ناحية وبين حاجات المجتمع من ناحية أخرى بناءخص في  رورة لتت ،األخال  في األعمال

لية سئئئئ و تعمئئئئل المإذ  .يئئئئات األعمئئئئال بشئئئئكل تبئئئئادليوأخالق االجتماعيئئئئةلية سئئئئ و سئئئئتخدام المان الباحثئئئئان أنئئئئ  يمكئئئئن وبئئئئي  
يحتاجهئا خئدمات نتئا  سئلع و إالتئي تكمئن فئي  ثار السلبية على المجتمع،آلا وتخ يفثار انيجابية آلعلى تعظيم ا االجتماعية

ويلئئة ن قئئرارات األعمئئال األخالقيئئة تعئئزز الثقئئة فئئي بنئئاء عالقئئات تسئئويقية  إفئئ عليئئ ،و  .مناسئئب وبئئدون خئئداعالمجتمئئع بسئئعر 
عئئئن الجهئئئات  الصئئئادرةللقئئئوانين واألنظمئئئة  المنشئئئسةحتئئئرام اعلئئئى  االجتماعيئئئةلية سئئئ و الم اشئئئتمال إلئئئىويشئئئير الباحثئئئان  .األمئئئد

تعنئئي عئئدم خئئداع  االجتماعيئئةلية سئئ و ن المأكمئئا يؤكئئد الباحثئئان علئئى  .وتنظمئئ الحكوميئئة التئئي تشئئرف علئئى ق ئئاع األعمئئال 
 .(5114 ،الزعبىو  ىالصماد) .ي أسلوب تسويقي كانسالمستهلك ب

 ،جتمئاعي تراعيئئ  المنظمئات التئئي تسئتهدف تحقيئئ  الئئربحالتئئزام اواألخالقيئة بسنهئئا  االجتماعيئئةلية سئ و الم (عبئد المئئنعم) كمئا عرفئئت
ربئئاح المنظمئئة أالتوفيئئ  بئئين رغبئئات المسئئتهلكين و  باالعتبئئارمئئع األخئئذ  ،عنئئد التخ ئئي  لعناصئئر المئئزيج التسئئويقي  وتلئئك التئئي ال تسئئتهدف

وحمايئة البي ئة ( المئوارد ىالمحافظئة علئ)سئتهالك الا يمكئن تحديئدها بعناصئر أساسئية هئي حمايئة المسئتهلك وترشئيد إذ ،فاهية المجتمئعور 
 .(1221 ،عبد المنعم) تجاه المجتمع االجتماعيةواألنش ة 
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هتمئام والرفئاه الا إلئىؤدي قئرارات وسياسئات تئ باتخئاذالقيئام  بسنهئاواألخالقيئة  االجتماعيئةلية سئ و الم( المرشد) فكما عر  
وحيئد   ،للبي ة الخارجية والداخلية للمنظمة بجميع جوانبها مئن  اوعدم األخذ بمبدأ تعظئيم األربئاح بالدرجئة األولئى باعتبئاره هئدفا  

 القئرارات متخئذي جانئبو األخالقئي مئن ألتئزام األدبئي الواألخالقية تن ل  من ا االجتماعيةلية س و كون المل ؛أهداف المنظمة
 بالم هوم الئذي ،خالقيةألوا االجتماعيةلية س و وقد تم تعريف الم .(1222 ، المرشد) .عمالألدارة منظمة اإبشكل  وعي في 

ن األخالقيئئات تئئدرس أو  ،دراك التعهئئدات األخئئرى تجئئاه المجتمئئعا  و  ،أهئئدافها الخاصئئة إلئئىلنظئئر لالمنظمئئة  خاللئئ مئئن  تحتئئا 
 (.1222 ، المرشد)اعد المحددة للسلوك األخالقي الخيارات الشخصية الموجودة في نظام القو 

 :واألخالقية في النقا  التالية االجتماعيةلية س و راء الكتاب والمؤل ين عن م هوم المآمن  اتقدم ذكره سابق   نلخص مما
  الكثيئئر مئئن الشئئركات لالرتبئئا جانئئبخالقيئئات األعمئئال بشئئكل تبئئادلي ومتئئداخل مئئن أو  االجتماعيئئةلية سئئ و سئئتخدام الما -1

 .الوثي  بينهما

وحمايئئئئة  ،حمايئئئئة البي ئئئئة : ئئئئم ثالثئئئئة مكونئئئئات أساسئئئئية تتمثئئئئل فئئئئييواألخالقيئئئئة للتسئئئئوي   االجتماعيئئئئةلية سئئئئ و م هئئئئوم الم -5
 .(المحافظة على الموارد)ستهالك الوترشيد ا ،المستهلك

والتئزام المنظمئات يتمثئل فئي  .لتئزام مئن جانئب األفئراد والمنظمئاتالللتسوي  تتمثل في ا واألخالقية االجتماعيةلية س و ن المإ -5
 .لتزام األفراد يتمثل في رد ال عل تجاه هذا التوجي او  .والمحافظة على البي ة ،ستهالك الموارداترشيد  إلىتوجي  المستهلكين 

وأربئاح  ،رغبئات المسئتهلكين :همئة هئيمعتبئارات ثالثئة اواألخالقية للتسوي  تقوم بالتوفي  بئين  االجتماعيةلية س و ن المإ -4
 .ورفاهية المجتمع ،لمنظمةا

وهذا  ،من المعيشة من ناحية الكيف عال  مستوى  إلىواألخالقية للتسوي  تعمل على الوصول  االجتماعيةلية س و ن المإ -3
 .أعم وأشمل من ناحية الكم ديع

ل فر ئئئت  بئئئ ،لئئئم ت ر ئئئ  القئئئوانين والتشئئئريعات الحكوميئئئة( خالقئئئيأ)لتئئئزام أدبئئئي ا واألخالقيئئئة هئئئي االجتماعيئئئةلية سئئئ و الم -2
 . رورات المن عة والمصلحة العامة للمجتمع

سئتهالك  اواألخالقية تعنئي فلسئ ة الشئركات تجئاه حمايئة المسئتهلك وحقوقئ  وترشئيد  االجتماعيةلية س و ن المأيرى الباحثان 
ام الشئئركات وتتمثئئل هئئذه ال لسئئ ة بقيئئ .وحمايئئة البي ئئة االجتماعيئئةوتجئئاه المجتمئئع مئئن جهئئة أخئئرى مئئن خئئالل األنشئئ ة  ،مئئن جهئئة

كئذلك و  ،بشئكل عقالنئي ومن قئي معنوية مكانت مادية أأسواء  ،مصالحهم ةومراعا ورغباتهم بالعمل على إشباع حاجات العمالء
 .ستهالك األمثل وال روريالهم نحو اهستهالكهم وتوجياترشيد 

 :واألخالقية للتسويق االجتماعيةلية سئو أهمية الم
 االجتماعيئئةالعواقئئب  عأكبئئر مئئلية سئئ و لحئئة وقويئئة مئئن الشئئركات للتعامئئل بممُ ت ئئور المجتمئئع المعاصئئر دعئئوة  يت لئئب

مئن قاعئة  .. فئي كئل مجئاالت األعمئال اوقد أصبح السلوك األخالقي المو وع الملح عملي ئ .أنش تهاة في يواألخالقية والبي 
و أقلمئا نجئد فئي الئدول المتقدمئة شئركات تتجاهئل حركئات و  .دارة وحتئى صئ وف مدرسئة رجئال األعمئالنجتماعات مجلس اا

 انتسئئببوقيمئئ  المجتمئئع  مبئئادان إكمئئا  جمعيئئات حمايئئة البي ئئة والمسئئتهلك التئئي أصئئبحت مشئئهورة وقويئئة فئئي الوقئئت الحئئالي،
أن ويالحئئئظ  .والمبئئئادايتماشئئئى مئئئع القئئئيم  بسسئئئلوبلية ويتصئئئرفوا سئئئ و علئئئى رجئئئال التسئئئوي  ليكونئئئوا أكثئئئر م امتزايئئئد   ا ئئئغ   

وبناء  .تن ذ التسويقية اليومية وليس بخ   مكتوبة على ور  ال تبالقراراأن ترتب   من واألخالقية البد االجتماعيةلية س و الم



 ...تقييم مدى ممارسة المس ولية االجتماعية

55 

ليتها سئ و م فئيسئتمرار الحتئى تسئت يع ا وقيمئ  المجتمئع مبئاداتحئدث فئي  التئيالتغيئرات  مراقبةالشركات  على نإعلى هذا ف
 (.Kotler and Keller, 2008. )ظ عليها من خالل سلوكيتها في  ريقها لتحقي  أهدافهاوالح ا، واألخالقية االجتماعية

ويجئئب أن تصئئبح الم ئئاهيم مئئن عناصئئر  ،التامئئةواألخالقيئئة تت لئئب مئئن الشئئركات ال اعئئة  االجتماعيئئةلية سئئ و ن المإكمئئا 
قامئئئة للمئئئوظ ين تسئئئاعد علئئئى نشئئئر األخئئئال  و المحا ئئئرات المأن البئئئرامج األخالقيئئئة والمنئئئاظرات ا  و . الثقافئئئة التعاونيئئئة الشئئئاملة

سئت ادة الوا وتقييمئ ، لمراقبة السلوك العملي اهذا الوقت يصبح التعليم األخالقي م يد   فيو  ، التعاونية وقواعد السلوك بين األفراد 
 (.Kotler and Keller, 2008) .و  ري  المستهلكأن كان عن  ري  السياسة إدارة نا جانبمن الدروس من 

 ئئئع سياسئئئة أخالقيئئئة و يتعئئئين علئئئى الشئئئركات فإنئئئ   ،بمقومئئئات أخالقيئئئة عاليئئئةجميع ئئئا  يتمتعئئئونال العمئئئل ربئئئاب ألن أ اظئئئر  ون
قتداء بهئا مئن كئل ع ئو مئن أع ئاء المن التعليمات التي يتوجب احزمة كبيرة السياسة تقدم  هومثل هذ .جتماعية تعاونية للتسوي ا

عئئداد  ،وسياسئئة التسئئعير ،وخدمئئة الزبئئا ن ،ومعئئايير انعئئالن ،المشئئتركة مئئع المئئوزعينالعالقئئات  :وتشئئمل تلئئك التعليمئئات .الشئئركة وا 
 ،قئئوانين أخالقيئئةمنظمئئات واتحئئادات صئئناعية وحرفيئئة عديئئدة قترحئئت االسياسئئة  همئئع هئئذ اوتماشئئي   ،والقواعئئد األخالقيئئة العامئئة ،المنئئتج
 (. (Kotler and Keller, 2008. ية خاصة بهان على و ع قوانين أخالقآلن العديد من الشركات تعمل اأ إلىإ افة 

 مئايقدمئ  كئل  مئا إلئىن كل مئدير يجئب أن ينظئر فإ ،واألخالقية للتسوي  االجتماعية ليةس و وفي ظل ت بي  فلس ة م هوم الم
 .جئئل ال ويئئللية ورفاهيئئة المسئئتهلك فئئي األسئئ و الشئئ افية والنزاهئئة وانحسئئاس بالم إلئئىو مسئئموح بئئ  لتنميئئة معئئايير تسئئتند أهئئو قئئانوني 

فقئئد بئئادرت الجمعيئئة  ،واألخالقيئئة فئئي الممارسئئات التسئئويقية المختل ئئة االجتماعيئئةلية سئئ و هئئذا التوجئئ  وألهميئئة ت بيئئ  الم مئئن اوان الق ئئ
لئذي يمكئن اسئتعراض بعئض الي التسوي  في المنظمات المختل ئة س و لم إرشادي أخالقي ار إبو ع  (AMA)األمريكية للتسوي  

 .(5113، دريس والمرسيإ) :يلاالت على النحو  جوانب

  :واألخالقية االجتماعيةلية المسوق سئو م -الا و أ

 مقئئئراراتهأن يبئئئذلوا قصئئارى جهئئئدهم ل ئئمان أن و  ،لية عئئئن نتئئا ج أنشئئئ تهم وقئئراراتهمسئئ و لي التسئئوي  تحمئئئل المسئئئ و يجئئب علئئى م
 .والمجتمع بوج  عام ،خرىألوالمنظمات ا ،العمالءر اء جماهيرهم من ا  خدمة و  ئ ولألفي المقام ا ئ وتوصياتهم وتصرفاتهم تستهدف

  :لي التسويقسئو الممارسات المهنية لم -اثانيا 

 :ئلي التسوي  بس و يجب أن تسترشد الممارسات المهنية لم
 .عدم تعمد ال رر :القاعدة األساسية ألخالقيات المهنة -1
 .وأصولها لتزام التام بقواعد ممارسة المهنةالا -5

 .و الخبرة المكتسبةأالمعرفة  احيلنو الت بي  الدقي   -5

 :األمانة والعدالة -اثالثا 

 :لمهنة التسوي  من خالل متهاظهار النزاهة واألمانة والعدالة في ممارسإلي التسوي  س و يجب على م
 .ذات العالقة ىوالجماهير األخر األمانة في خدمة العمالء والعاملين والموردين والموزعين  -1
 .كافة ا راف المعنيةلهتمامات بدون ساب  إشارة الارة تعارض اعدم تعمد المشاركة في إث -5
 .و مزاياأو تحصيل أية تعوي ات أتحقي  العدالة في دفع  -5
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  :والتزاماتها طراف عملية التبادل التسويقيأحقوق  -ارابعا 

 :يلي توقع أ راف عملية التبادل التسويقي ماتيجب أن 
 .ستخدامهاالغرض من منة وتال م اآأن تكون المنتجات المعرو ة  -1
 .و الخدمات المعرو ة غير خادعةأن المنتجات سبش االتصاالتأن تكون  -5

 .أن يتحمل كل  رف التزامات  المنصوص عليها في ات ا  التبادل -5

خاصئة المتقدمئة بو  ،هتمام في الكثير من المجتمعئاتاواألخالقية أصبحت مركز  االجتماعيةلية س و نستنتج أن الم من هنا
مئئا تعانيئئ  مئئن صئئعوبات تسئئويقية فئئي ظئئل التغيئئرات الها لئئة فئئي عئئالم و  ،شئئتداد المنافسئئة بئئين الشئئركاتاما فئئي ظئئل منهئئا السئئي

ووجئئود  ئئغو   ،جتماعيئئة م يئئدة للمجتمئئعا بتحسئئين صئئورتها الذهنيئئة مئئن خئئالل تقئئديمها لبئئرامج وأنشئئ ة هئئاهتماماو  ،قتصئئاداال
تحئئئادات او  ،جمعيئئئات حمايئئة المسئئتهلك :ل ئئغ  المتنوعئئة مثئئلتواجههئئا الشئئركات مئئن مؤسسئئئات المجتمئئع المئئدني ومجموعئئئات ا

 هئئئذهاألمئئئر الئئئذي جعئئئل  ،واألخالقيئئئة االجتماعيئئئةليتها سئئئ و والتشئئئريعات الحكوميئئئة التئئئي تحئئئث علئئئى تحمئئئل الشئئئركات لم ،العمئئئال
لمجتمعئئات يوجئئد فئئي ا فيهئئا علئئى صئئعيد الدراسئئات والنقاشئئات والممارسئئات، وعلئئى النقئئيض مئئا امتقئئدم   االمجتمعئئات تق ئئع شئئو   

 .في بداية ال ري ال تزال  التيالعربية 

سئتخدام أسئلوب الدراسئة الميدانيئة نهج الوصئ ي التحليلئي الئذي يت ئمن اهذه الدراسة على المئ اعتمدت :منهج الدراسة
ة لئئدى واألخالقيئئة لإلعالنئئات التجاريئئ االجتماعيئئةلية سئئ و البيانئئات المتعلقئئة بمئئدى ممارسئئة المع المعلومئئات و القا مئئة علئئى جمئئ

مئن  اومئن ثئم تحليئل البيانئات إحصئا ي  ، سئتخدام االسئتبانةاب من وجهة نظر المسئتهلك األردنالخلوية في  االتصاالتشركات 
 .ختبار صحة فر يات هذه الدراسةاجل أ

ربئدالمشئتركين بخدمئة الهئاتف الخلئوي فئي مئدينتي عمئان و  جميئع يتكون مجتمع الدراسة من :وعينتها مجتمع الدراسة  ا 
 .امشترك   2999782جمالي نبلغ عددهم ا نالذي فسكثرسنة  11ن من س

 (1)الجدول 
  األردنعدد المشتركين ونسبة انتشار خدمة الهاتف الخلوي والراديو المتنقل في 

 االتصاالتحسب التقرير السنوي لهيئة تنظيم قطاع ( 1002 -1001) األعوام منخالل 

 0222 0226 0222 0222 0222 0220 0222 0222 العام
 4005 4545 5151 1254 1553 1511 122 512 عدد المشتركين باأللف

 %1515 %01 %30 %5114 %5415 %5512 %1210 %010 نتشارالنسبة ا
 األردنين لديهم اشتراك بخدمة الهاتف الخلوي في ذشخاص الألكورة بالجدول تعني عدد اذنسبة االنتشار الم* 

لئئئك ذويعئئئود  ،5110حتئئئى  5114عئئئام المئئئن  مالحئئئظرت عئئئت بشئئئكل ااالنتشئئئار  ن نسئئئبةأ( 1)نالحئئئظ فئئئي الجئئئدول رقئئئم 
 إلئئىدى أمئئا وهئو  ،األردنالخلويئة فئئي  االتصئئاالت بسئو  قئئوي( منيئئة للهواتئف الخلويئئةأشئركة ) لئدخول مشئئغل جديئد ومنئئافس

 .األردنشخاص الذين لديهم اشتراك بالخدمة في ألعدد افي ارت اع 
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 (1)الجدول 
ربدعمان و  في الخلوية االتصاالتخدمة في ن تقدير عدد المشتركي  ا 

 األردنالمجموع الكلي للسكان في  إربد عمان المدينة
 (5110حتى نهاية) 3055111 نسمة 1111011 نسمة 5551311 عدد سكان

 مشترك 3511111 ا       مشترك   245413 ا       مشترك   5132500 عدد المشتركين
 االتصئاالتتمئاد علئى تقريئر نشئر فئي جريئدة الدسئتور منسئوب لشئركة عالا فقئد تئم   ؛فر نشئرات رسئمية حديثئةاولعدم تو  
 تئم   إذ ،5111عئام المئن  سئبتمبر/ يلئولأحتئى نهايئة شئهر  3511111 إلئىوصئل  ي يد بسن عدد المشئتركين( ورانجأ)ية األردن

ربئدعمان و  مدينيفي تقدير عدد المشتركين في   عتماد عليالا سئكان الوعئدد  ،يلامئانج األردنعئدد سئكان  إلئىبان ئافة  ،ا 
ربدالكلي في كل من مدينة عمان و  عئدد المشئتركين بالخدمئة ) :حسب المعادلئة التاليئةوُقد ر مجتمع الدراسة  .دةعلى ح لك ،ا 

ربئئدو  عمئئان" فئئي المدينئئة المعنيئئة ربئئدو  عمئئان"عئئدد سئئكان المدينئئة المعنيئئة  = "ا  عئئدد  × األردنجمئئالي لسئئكان نالعئئدد ا ÷ "ا 
 .(األردنبالخدمة في جمالي نالمشتركين ا

مشئترك حتئى  3511111 المشئتركين عدد 3055111انحصاءات حسب دا رة ( 5110 نهاية عام) األردنعدد سكان  -
 .األردنفي  5111من عام  2نهاية شهر 

 (:5551311)  عدد سكان عمان -

 .في عمان (مستهلك)مشترك  5132500 = 3511111 × 3055111 ÷ 5551311عدد المشتركين  ا  إذ
 (:1111011) دئإربدد سكان ع -

 .دئإربفي ( مستهلك)مشترك  245413=  3511111 × 3055111 ÷ 1111011عدد المشتركين إذا  

األمئر الئذي يصئعب  هئوو  ،امشئترك   5222015 البئالغلكبئر حجئم مجتمئع الدراسئة  انظئر  بعينة الدراسئة، و  فيما يتعل أما 
 خدمئة الهئاتف الخلئوي فئي مئدينتيفئي د كئل األفئراد الئذين يشئتركون تحديئ صئعوبةو  ،مع  عملية حصر هذا المجتمئع بالكامئل

حسئئب )مشئترك  111 مقئدارها(  (Convenience Samplingعينئئة ميسئرة مال مئة الختيئارلئذا لجئس الباحئث  ،وعمئان إربئد
داقية أكثئر مصئئمشئئترك لتكئون  111 إلئىرأى الباحئث زيئئادة حجئم العينئة ، وقئد (514العئدد المناسئب للعينئئة  Sakranجئدول 

 ،فئئي مدينئئة عمئئان 514اسئئترداد  تئئم   إذ ،سئئتبانةا 535 إربئئدومدينئئة  ،اسئئتبانة 341 فئئي مدينئئة عمئئان :موزعئئة كالتئئالي ال  تمثئئيو 
ا تمثيئئل مختلئئف ال  ئئات مئئروعئئي بهو  ،%21 إربئئدوفئئي % 01سئئتجابة فئئي عمئئان هئئي البئئذلك تكئئون نسئئبة او  ،إربئئدفئئي  552و

ناو  االعمريئئة ذكئئور    كمئئا تئئم   ،مسئئتويات الئئدخل الشئئهري للمسئئتخدمينوجميئئع المسئئتويات التعليميئئة، و فئئو   فمئئا 11مئئن عمئئر  ا  ثئئا 
 :حسب المعادلة التالية تقدير حجم العينة

جمئئئالي فئئئي نعئئئدد المشئئئتركين ا ÷ عئئئدد المشئئئتركين بالخدمئئئة فئئئي المدينئئئة المعنيئئئة =حجئئئم العينئئئة فئئئي المدينئئئة المعنيئئئة  -
ربدعمان و ) المدينتين  .جمالي للعينةنالعدد ا × (ا 

 .(535=  111 × 5222015 ÷ 245413: دئإرب(  )341=  111 × 5222015 ÷ 5132500: عمان)
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 (3) الجدول
 ستجابةالستمارات الكلي والمسترد في كل مدينة ونسبة االعدد ا

 المجموع إربد عمان المدينة
    111    535    341               ستمارات الكلي  ال ا    عدد 
 215 552 514                  ستمارات المرتجعة  ال     عدد ا
 ةاستجابة العينمعدل  %11 %21 %01        ستجابة  ال      نسبة ا

،ال أوافئئ ، ال أوافئئ  (محايئئد)أوافئئ  بشئئكل متوسئئ   أوافئئ ، ،أوافئئ  بشئئدة :مقيئئاس ليكئئارت الخماسئئياسئئتخدم  :وصــف أداا الدراســة
يات القيئئئاس كانئئئت مسئئئتو و  (.االسئئئتبانة)الدراسئئئة  أداةلقيئئئاس عبئئئارات ( 1,5,5,4,3)وتئئئم إع ئئئاء كئئئل مئئئدر  درجئئئة وعلئئئى التئئئوالي . ام لق ئئئ

 5122 -5 -و( سئئلبي) تقيئئيم متئئدن    = 1122 - 1 - :يلئئي كمئئا واألخالقيئئة االجتماعيئئةلية سئئ و فئئي تقيئئيم مئئدى ممارسئئة الم المسئئتخدمة
 ةليسئئ و المالعبئئارات التاليئئة لقيئئاس كئئل مؤشئئر مئئن مؤشئئرات  واسئئتخدمت (.يجئئابيإ) تقيئئيم مرت ئئع=  3 -5 -و( محايئئد)تقيئئيم متوسئئ  = 

 :4ظهر في الجدول رقم كما ت االجتماعية

 ( 4)الجدول 
 وكيفية قياسها واألخالقية االجتماعية ةليسئو الممؤشرات 

 العبارات المؤشرات 
1- 

كفاية 
المعلومات 
 ونزاهتها

خصئئئئا ص  نبمعلومئئئئات كافيئئئئة ونزيهئئئئة عئئئئ يالخلويئئئئة تزودنئئئئ االتصئئئئاالتإن انعالنئئئئات التجاريئئئئة لشئئئئركات 
 .اوجودته  هاالخدمة المروجة وأدا

أمئئئاكن تواجئئئدها ومئئئدى و  بمعلومئئئات دقيقئئئة وصئئئادقة عئئئن سئئئعر الخدمئئئة المروجئئئة ودنئئي إعالناتهئئئا التجاريئئئةتز 
 .فرهااتو 

بمعلومئات دقيقئة وصئادقة عئن أيئة عئروض خاصئة أو أفكئار جديئدة عئن الخدمئة  تزودني إعالناتهئا التجاريئة
 .المروجة

 .يالوا حة لو  ومةنجليزية الم هنتستخدم الشركات بإعالناتها بعض الكلمات ا
  .تو يح التغيرات التي ت رأ على تكل ة الخدمةعلى تحرص الشركات بإعالناتها 

 .الخيار األنسب إلىبإعالناتها عن الخدمات البديلة لتوجيهي  توفر الشركات معلومات كافية وصادقة
5- 

االبتعاد عن 
التضليل 
 والخداع

  .صادقة اتت من وعود   أشعر بسن إعالناتها التجارية
 .الخلوية صادقة معي وال تستغلني بإعالناتها التجارية االتصاالتأحس بسن شركات 

جئئئراء المكالمئئئات بئئئدون إالتغ يئئة الجغرافيئئئة لشئئئبكات الشئئئركات المعلئئئن عنهئئئا شئئئاملة وواسئئئعة بحيئئئث تسئئئت يع 
 .انق اع أو تشويش

  .ارنات الصادقة والمن قية بين الشركاتتركز إعالناتها التجارية على م هوم الت و  الم ل  والمق
 .لإلعالن عن خدماتها بمعلومات كافية وصادقة لي الشركاتس تلج

 .الدقيقة عن الخدمة بخ  كبير ووا ح للقراءة ةتقوم الشركات بكتابة الشرو  التو يحي
  .وحقيقية ةمعظم المسابقات التي تعلن عنها الشركات تعتبر مح ز 

 أثارهئئاو  مثئئل فوا ئئد الخدمئئة)فئئي إعالناتهئئا  السئئلبية عئئن الخدمئئةو  المعلومئئات انيجابيئئة كات بو ئئوحتقئئدم الشئئر 
  .(الجانبية

 .ن س الحقيقي  هاسعر السعر المعلن للخدمة هو 
 .صادقة اتت من وعود   أشعر بسن إعالناتها التجارية
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 :وكيفية قياسهااالجتماعية واألخالقية  ةمؤشرات المسئولي -( 4)الجدول تابع 
 العبارات المؤشرات 
5- 

خلق 
االحتياجات 
المادية 
 المصطنعة

 .حاجتي كونها تلبيلتحاول الشركات ترويج الخدمة ب ريقة مقنعة لتشجيعي على شرا ها 
  .تقدم إعالناتها التجارية شهادات إعالنية لجذبي كسن تعتمد على بعض المشاهير في إعالناتها

  .على تبني األنما  الحياتية المت ورة التي تنقلها بإعالناتها التجاريةتشجعني الشركات 
عمئئالي بشئئئكل أف ئئل ومسئئئتمر وكئئذلك متابعئئئة مت لبئئئاتي أسئئت يع متابعئئئة أالتجاريئئة بئئئسنني  تقنعنئئي إعالناتهئئئا

  .العا لية في حال كنت خار  البيت
 .رغب في ألي القبول االجتماعي الذي  كونها تحق لالخدمة  ماستخدا ىإعالناتها التجارية عل تشجعني

ئستقنعني إعالناتها التجارية ب ع السئبل بئي مئن خئالل افئي حئال انق ئ مئاناأل مئن ا  ن هذه الخدمة تئوفر لئي نوع 
  .االتصال باآلخرين للمساعدة

إعالناتهئئئا التجاريئئة لتكئئئوين رغبئئئات  يفئئئ يتسئئتخدم الشئئئركات جوانئئب رمزيئئئة ت ئئئرب علئئى مشئئئاعري وعئئوا  
  .يل ةهالكية جديدة  رورياست

4- 

خدام ستاال
المكثف ألدوات 

تحفيز 
 المبيعات
 

 .العروض الترويجية المعلن عنها من قبل الشركات يتم تن يذها بدقة وبدون أخ اء
ئ ال  المناسئبات يعئد عئامو  ل األوقئاتالمعلئن عنهئا وسئعرها خئال الخلويئة االتصئاالتن تنوع خدمئة أعتقد أ  امهم 

 .في اشتراكي
ئئ ال  يقئئدم الحئئوافز والهئئدايا عئئام يعتبئئر انعئئالن الئئذي  االتصئئاالتجئئذب انتبئئاهي لالشئئتراك فئئي خدمئئة  يفئئ امهم 

  .الخلوية
نئئئئوع وسئئئئعر العئئئئروض الجماعيئئئئة المغريئئئئة فئئئئي إعالناتهئئئئا لالخلويئئئئة نتيجئئئئة  االتصئئئئاالتاشئئئئتراكي فئئئئي خدمئئئئة 

  .التجارية
د ان ئئافي المجئئئاني المعلئئئن عنئئئ  مئئئن قبئئئل شئئئركات الخلويئئئة نتيجئئئة الرصئئئي االتصئئئاالتاشئئتركت فئئئي خدمئئئة 

  .الخلوية االتصاالت
الخلويئئئة بشئئئكل متكئئئرر  االتصئئئاالتيح زنئئئي الرصئئئيد ان ئئئافي المجئئئاني المعلئئئن عنئئئ  فئئئي اسئئئتخدام خدمئئئة 

  .ومكثف وزيادة قيمة شحني
دام  نجئئراء مكالمئئات اسئئتخ وا ئئح اسئئتخدام  واالسئئت ادة منئئ  بحيئئث يمكئئن  الرصئئيد ان ئئافي المجئئاني المعلئئن عنئئ

رسال رسا ل قصيرة من الدولية وعلى    .شبكات الخلوية األخرى وا 
ا التئي الرصيد ان افي المعلن عن  يخصئم منئ  االشئتراك الشئهري لئبعض خ ئو  الب اقئات المدفوعئة مسئبق  

  .اشتراك شهري إلى تحتا 

صئين صختالم ناألكئاديمييعر ئها علئى مجموعئة مئن  م  ت ،نتهاء من ت وير أداة الدراسةالبعد ا :صدق األداا وثباتها 
 .خئرىأسئتبعاد فقئرات اتعديل وا  ئافة بعئض ال قئرات و  جرى وء ذلك  وفي .بمو وع الدراسة بهدف الحكم على مصداقيتها

ئ)،داة أللتحديئد درجئة ثبئات ا أل ا مقياس كرونباخاستخدم وبعد ذلك  نبئاخ ذا زادت قيمئة كرو إ احيئث يعتبئر هئذا المقيئاس مال م 
كرونبئئاخ ) الئئداخليتسئئا  اليبئئين معامئئل ا( 3)والجئئدول رقئئم  .لكئئل مجئئاالت الدراسئئة اعالي ئئ االئئذي أظهئئر ثبات ئئ (%21علئئى  أل ئئا
 .بسكملها واألداةألجزاء الدراسة بشكل من صل ( أل ا

 (5)الجدول 
 للدراسة( ألفاكرونباخ )معامل الثبات 

 معامل االتساق الداخلي المجال
 11122  .معلومات ونزاهتهامدى ك اية ال -1
 11211 .االبتعاد عن الت ليل والخداع -5
 11211 .مدى خل  االحتياجات المادية والمص نعة -5
 11212  .دوات تح يز المبيعاتأل االستخدام المكثف -5
 11251 .بسكملهاواألخالقية  االجتماعيةلية س و الم
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 :خصائص عينة الدراسة
 ،الجئئئنس :وهئئئي ،غرافيئئئةو يمدلعينئئئة مجتمئئئع الدراسئئئة حسئئئب الخصئئئا ص ال انجمئئئاليزيئئئع التو  (2)يظهئئئر الجئئئدول رقئئئم 

 .والمن قة الجغرافية ،مستوى التعليمو  ،والعمر

 (6)الجدول 
  لعينة الدراسة حسب الخصائص الديموغرافية اإلجماليالتوزيع 

 النسبة المئوية التكرار الفئات  الخصائص
 %3014 535 الذكور  الجنس

 %4512 521 انناث

 العمر

11-53 103 5113% 
52-53 551 5211% 
52-43 125 5212% 
42-33 51 215% 
 %512 12 كثرسف -32

 التعليم
 %5115 112 دون ثانوية عامة فما

 %35 553 بكالوريوس / دبلوم
 %1212 115 دراسات عليا

 %2515 514 عمان المنطقة الجغرافية
 %5014 552 دئإرب

 :لتحليل اإلحصائي الوصفي لمتغيرات الدراسةنتائج ا
 :واألخالقية االجتماعيةلية سئو نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي لمؤشرات الم -الا أو 

ك ايئئئة  ىمئئئد" :خالقيئئئةألوا االجتماعيئئئةلية سئئئ و نحرافئئئات المعياريئئئة لمؤشئئئرات المالحسئئئاب المتوسئئئ ات الحسئئئابية وا تئئئم  
سئئتخدام المكثئئف ألدوات الاو  ،الماديئئة والمصئئ نعة االحتياجئئاتخلئئ  و  ،خئئداع والت ئئليلبتعئئاد عئئن الالاو  ،المعلومئئات ونزاهتهئئا
أن المتوسئئ  الحسئئابي ( 0)ويظهئئر مئئن الجئئدول  ."واألخالقيئئة االجتماعيئئةلية سئئ و الم" بسكملهئئا، والمؤشئئرات "تح يئئز المبيعئئات
حتياجئات الماديئة الوكئان يعئود لخلئ  ا (5141) ، وكان أعلى متوس  حسابي للمؤشئرات(5111)بلغ  بسكملهاالكلي للمؤشرات 

ك ايئئئة مئئئدى  " لئئئئ ، ثئئئم(5114)سئئئتخدام المكثئئئف ألدوات تح يئئئز المبيعئئئات وبلئئئغ الثئئئم جئئئاء المتوسئئئ  الحسئئئابي ل ،والمصئئئ نعة
بتعئئئاد عئئئن الا" إلئئئىوكئئئان يعئئئود ( 5152)، بينمئئئا بلئئئغ أدنئئئى متوسئئئ  حسئئئابي (5110)بمتوسئئئ  حسئئئابي "  ونزاهتهئئئا المعلومئئئات

 ".لالخداع والت لي

 (2)الجدول 
 االجتماعيةلية سئو نحرافات المعيارية لمؤشرات المال المتوسطات الحسابية وا

 الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الجانب الرقم
 5 1112 5110  .المعلومات ونزاهتها ك اية ىمد 2
 4 1100 5122  .بتعاد عن الخداع والت ليلالا 0
 1 1104 5141  .والمص نعةالمادية  االحتياجاتخل   2
 5 1102 5114  .دوات تح يز المبيعاتألستخدام المكثف الا 2
  62. 2122 بأكملهاالمؤشرات  
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 :فيما يلي استعراض لنتا ج فر يات الدراسة: الفرضيات ومناقشتها اختبارنتائج  -اثانيا 

الخلويئة فئي  االتصئاالتي لممارسئة شئركات األردنئتقيئيم المسئتهلك فئي مئدى  فئرو وجئد تال  :األولـ  ةالفرضية الرئيس
خلئ  و  ؛االبتعئاد عئن الخئداع والت ئليلو  ؛مدى ك اية المعلومات ونزاهتها) :واألخالقية االجتماعيةلية س و لمؤشرات الم األردن

 إذا أخئئئذت كئئئل)فئئئي إعالناتهئئئا التجاريئئئة  (دوات تح يئئئز المبيعئئئاتألاالسئئئتخدام المكثئئئف ؛ و االحتياجئئئات الماديئئئة والمصئئئ نعة
 .(المؤشرات مجتمعة

كبئر مئن أ( 51225)المحسئوبة ( t) قيمئةأن ( 1)للمقارنئات الثنا يئة والملخصئة فئي الجئدول  t-test اختبئار تظهر نتا ج
ممارسئة شئركات ل تقيئيم المسئتهلكين فئي مئدى فئرو وجئود  سنبئنتا  تواالسئرفض ال ر ئية  يما يعن، (1122)القيمة الجدولية 

إذا أخئذت كئل المؤشئرات )واألخالقيئة فئي إعالناتهئا التجاريئة  االجتماعيئةلية سئ و لمؤشئرات الم ناألردالخلوية في  االتصاالت
 (.مجتمعة

 (8)الجدول 
 األول للفرضية الرئيسة ( t- test)نتائج 

T المحسوبة T النتيجة مستوى الداللة الجدولية 
 رفض 111111 1122 51221

الخلويئة فئي  االتصئاالتممارسئة شئركات ل ياألردنئتقيئيم المسئتهلك  ىفئي مئد فئرو وجئد تال  :ةالرئيسة الثانيـالفرضية 
خلئ  و  ،االبتعئاد عئن الخئداع والت ئليلو  ،مئدى ك ايئة المعلومئات ونزاهتهئا)واألخالقية  االجتماعيةلية س و لمؤشرات الم األردن

إذا أخئئذ كئئل مؤشئئر ) التجاريئئة فئئي إعالناتهئئا (دوات تح يئئز المبيعئئاتألاالسئئتخدام المكثئئف و  ،االحتياجئئات الماديئئة والمصئئ نعة
 .(لوحده

 (9)الجدول 
 احدعل  خذ كل مؤشر أللفرضية الثانية ب t-test نتائج اختبار

 النتيجة مستوى الداللة الجدولية T المحسوبة T ضيات الفرعيةالفر 
 قبول 11111 1122 -51435 .مدى ك اية المعلومات ونزاهتها -1
 قبول 11111 1122 -.11.55 .االبتعاد عن الت ليل والخداع -5
 رفض 11111 1122 151425 .خل  االحتياجات المادية والمص نعة -5
 رفض 11111 1122 41242 .دوات تح يز المبيعاتألاالستخدام المكثف  -4

مئئن قبئئول كئئل ( 2)والملخصئئة فئئي الجئئدول  ربئئعأللل ر ئئيات ال رعيئئة ا للمقارنئئات الثنا يئئة t-test اختبئئار نتيجئئةتظهئئر 
 ال ر ئئيتينورفئئض  ،ونزاهتهئئا ومؤشئئر االبتعئئاد عئئن الخئئداع والت ئئليل تالمعلومئئامئئدى ك ايئئة المتعلقتئئين بمؤشئئر  تينال ر ئئي

 يعنئئي قبئئول وهئئذا .دوات تح يئئز المبيعئئات ألالمتعلقتئئين بمؤشئئر خلئئ  االحتياجئئات الماديئئة والمصئئ نعة واالسئئتخدام المكثئئف 
 ىلمؤشئر مئدالخلويئة  االتصئاالتلمدى ممارسئة شئركات  اا وسلبي  مختل   ن ي كااألردنن تقييم المستهلك سب  يدنتا  الذي يتاالس

وهذا يت   مع مئا أشئارت  .األردنعالناتها التجارية في إوالت ليل في  ومؤشر االبتعاد عن الخداع ك اية المعلومات ونزاهتها
ي معلومئات م ئللة وغيئر كافيئة أو حت أن المعلومات التي يوفرهئا انعئالن هئ التي( 1213 الحجار،)دراسة الحجار  إلي 

ال تئئئوفر و  ن انعالنئئئات التجاريئئئة م ئئئللةأمئئئن م ئئئردات العينئئئة % 11نسئئئبة قئئئدرها  أفئئئادت إذ .وال تسئئئاعد فئئئي عمليئئئة الشئئئراء
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ئأكمئا يت ئ   ،معلومات كاملة أن محتئوى انعئالن ال يلبئي  إلئى التئي أشئارت (5114 ، الصئمادي)الصئمادي دراسـة  مئع اي  
وت ئليل المسئتهلك والمبالغئة ، غلب عليها  ابع عدم الدقة في المعلومة الواردة فقد ،اهت  ومصداقيت نز  ناحيةال موحات من 

ن األفئراد الئذين أوهئي ( 1225 البلبيسئي،)ليئ  دراسئة البلبيسئي إما أشارت  معهذه النتيجة  كما تت   .وقلة المعلومات الم يدة
نهئئم شئئككوا فئئي صئئحة هئئذه أكمئئا  ،فئئي انعئئالن المتل ئئز غيئئر صئئادقة يشئئعرون بئئسن المعلومئئات الئئواردة شئئملتهم الدراسئئة كئئانوا

 إلئىبان افة  ،الت ليل في بعض األحيان إلىحد أنهم اتهموا انعالن بسن  يهدف  إلىوقد وصل شعور هؤالء  ،المعلومات
ئأكمئا يت ئ   الجدية بحيئث يصئعب تصئدي  مئا يئرد فيئ  مئن معلومئات، إلىافتقاره  التئي  (5111، معئال)مئع دراسئة معئال  اي  

توجيئئئ  النقئئئد الئئئالذع لإلعئئئالن  إلئئئىجتمئئئاعين السئئئتخدام انعئئئالن التجئئئاري قئئئد قئئئاد الكثيئئئر مئئئن النقئئئاد ااأن سئئئوء  إلئئئىشئئئارت أ
 .لما ين وي علية من أساليب الت ليل والخداع انظر   ؛التجاري

مؤشئر اسئتخدام المصئ نعة و  الماديئة االحتياجئات  المتعلقتين بكل من مؤشر خل ال ر يتيني يد رفض  ،خرىأومن جهة 
دراسئئئة   ليئئئإيت ئئئ  مئئئع مئئئا أشئئئارت  وهئئئذا ال .ايجابي ئئئإيم المسئئئتهلكين نحئئئو المؤشئئئرين كئئئان يئئئن تقأ إلئئئىتح يئئئز المبيعئئئات المكثئئئف 

كمئا أنئ   ،اللهجئة المحليئة إلئىن انعئالن التجئاري المتل ئز يركئز علئى جوانئب انغئراء الجنسئي ويسئيء أ إلى (1221 منصور،)
قئد ال تخلئ  مثئل  االتصئاالتعالنئات التجاريئة لشئركات نا بسنويمكن ت سير النتيجة  .نعة لدى المستهلكينيخل  حاجات مص 

 .هذه االحتياجات المادية والمص نعة من وجهة نظر مجتمع الدارسة

ــــة ذو داللئئئئة إحصئئئئا ية فئئئئي تقيئئئئيم المسئئئئتهلكين لمئئئئدى ممارسئئئئة شئئئئركات  اخئئئئتالفال يوجئئئئد  :الفرضــــية الرئيســــة الثالث
علئئى أسئئاس الخصئئا ص ة فئئي إعالناتهئئا التجاريئئ واألخالقيئئة االجتماعيئئةلية سئئ و لمؤشئئرات الم األردنالخلويئئة فئئي  التاالتصئئا

لل ر ئيات ال رعيئة المشئتقة  ONE WAY ANOVA ختبئار تحليئل التبئاين األحئادياسئتخدام اتظهئر نتئا ج  .الديموغرافيئة
المسئئئتوى و  ،عامئئئل الئئئدخل :فرعيئئئة تتعلئئئ  بكئئئل مئئئن قبئئئول ثئئئالث فر ئئئياتب( 11)جئئئدول لخصئئئة فئئئي ممئئئن هئئئذه ال ر ئئئية وال

 .والعمر ،الجنس :يعامل  بمتعلقتين  نفر يتيورفض ، والمن قة الجغرافية ،التعليمي
 (10)الجدول 

 حادي للفرضية الثالثة ألتحليل التباين ا نتائج

 نتيجة الفرضية مستوى الداللة المحسوبة F المتغير
 رفض 11151 31511 الجنس

 قبول 11120 51111 لمستوى الدخ
 رفض 11111 21115 العمر

 قبول 11131 51211 المستوى التعليمي
 قبول 11114 5123 المنطقة الجغرافية

ذات داللئة إحصئا ية فئي تقيئيم أفئراد مجتمئع الدراسئة لمئدى ممارسئة  فئرو وجئود  عئدم الساب التحليل في الجدول  يبين
 :اتواألخالقيئئة فئئي إعالناتهئئا التجاريئئة تعئئزى لمتغيئئر  االجتماعيئئةلية سئئ و ت الملمؤشئئرا األردنالخلويئئة فئئي  االتصئئاالتشئئركات 
لية سئ و مجتمئع الدراسئة للم فئرادأيم يئكبير في مئدى تق تشاب يعني وجود  وهذا .والمن قة الجغرافية ،المستوى التعليميو  ،الدخل

و المن قئئئة أمسئئئتوى التعلئئئيم  خئئئتالفاو أمسئئئتوى الئئئدخل  اخئئئتالفالنظئئئر عئئئن  صئئئرفالتجاريئئئة ب انعالنئئئاتفئئئي  االجتماعيئئئة
 .ي يق ن فيها المستهلكتال ةالجغرافي
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تقيئيم أفئراد العينئة لمئدى ممارسئة  فئي مئدى فئرو وجئود نحصا ي في الجدول ن س  تبين نتا ج التحليل ا ،ىجهة أخر ومن 
 العمئر يعئزى لمتغيئر  ا التجاريئة تُ واألخالقيئة فئي إعالناتهئ االجتماعيئةلية سئ و لمؤشرات الم األردنالخلوية في  االتصاالتشركات 
لية سئئئ و لمؤشئئئرات الم األردنالخلويئئئة فئئئي  االتصئئئاالتلمئئئدى ممارسئئئة شئئئركات الدراسئئئة  عمجتمئئئوهئئئذا يعنئئئي أن تقيئئئيم  .والجئئئنس

 .و العمرأالجنس  اختالفيختلف ب واألخالقية في إعالناتها التجارية االجتماعية

إجئئراء تحليئئل للمقارنئئة بئئين متوسئئ ات ال  ئئات العمريئئة ب ريقئئة  د تئئم  فقئئ ،حسئئب متغيئئر العمئئر ،ولبيئئان  بيعئئة هئئذا التقيئئيم
أن ال ئئئرو  كانئئئت لصئئئالح ال  ئئئات العمريئئئة  (15)و (11) :ينكمئئئا يظهئئئر مئئئن الجئئئدول ،للمقارنئئئات البعديئئئة( Scheffe)  شئئئ ي

ئئادر إي أنهئئا األكثئئر أ ؛(53-52)و( 53-11)الشئئابة  واألخالقيئئة  تماعيئئةاالجلية سئئ و هميئئة مراعئئاة الشئئركات لمؤشئئرات المأل اك 
هميئة ممارسئة الشئركات لمؤشئرات أل اك ئاأقئل إدر ( كثرسفئ 32)وأن ال  ة العمرية الكبيئرة  ،ال  ات ةفي إعالناتها التجارية من بقي

-11)ن المستهلكين في ال  ئات الشئابة أوقد يمكن ت سير ذلك على  .واألخالقية في إعالناتها التجارية االجتماعيةلية س و الم
الئئدعم جون مئئن الشئئركات اكئئونهم فئئي بدايئئة حيئئاتهم ويحتئئل ؛ال  ئئات ةللخدمئئة مئئن بقيئئ ااألكثئئر اسئئتخدام   هئئم( 53-52)و( 53

لئئذا يمكئئن أن  .واألخالقيئئة بجميئئع األنشئئ ة التجاريئئة التئئي تمارسئئها االجتماعيئئةلية سئئ و مئئن خئئالل تبنيهئئا م هئئوم الم والمسئئاعدة
 .ةواألخالقية في إعالناتها التجاري االجتماعيةلية س و كات لمؤشرات المهمية ممارسة الشر أل اك  ادر إال  ات أكثر  هتكون هذ

 (11)الجدول 
 تصاالت الخلويةاال المستهلكين لمدى ممارسة شركات  في تقييم ختالفمدى اال
 العمرعامل  اختالفعالناتها التجارية بإواألخالقية في  االجتماعيةلية سئو لمؤشرات الم

مستوى الداللة 
 اإلحصائية
21222 

 F قيمة
 المحسوبة
312.2 

 متغير العمر 02-.2 22-06 22-26 22-26 فأكثر 26

 المتوسط الحسابي 2123 2126 01.2 0122 0120

 االنحراف المعياري 21202 21200 21202 21222 21232

 (11)الجدول 
 ثر الفئة العمريةأل  هالمقارنات البعدية بطريقة شفي

 02-.2 22-06 22-26 22-26 فاكثر26 الفئات  المتوسط 
      كثرأف 26 51531
51011 26-22      
51112 26-22      
51253 06-22 * * *   
51152 2.-02 * * *   

  إجئئراء تحليئئل للمقارنئئة بئئين متوسئئ ات ال  ئئات العمريئئة ب ريقئئة شئئ ي فقئئد تئئم   ،حسئئب متغيئئر العمئئر، ولبيئئان  بيعئئة هئئذا التقيئئيم
(scheffe )كبئئر مئئن المتوسئئ  الحسئئابي أ نئئاث كئئاننل  ئئة ا (0132)ن المتوسئئ  الحسئئابيأ 15يظهئئر الجئئدول  إذ ،يئئةللمقارنئئات البعد

وقئد يعئود  .واألخالقيئة االجتماعيئةلية سئ و ألهمية ممارسة الشئركات للم ادراك  إكثر أ نناث هنن اأما يعني وهو  ،(01.2)لذكورا ل  ة
 .ناثنة نظر اعالنات من وجهنجانب العقالنية في تقييم ا إلى ذلك
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 (13)الجدول 
 الخلوية االتصاالتالمستهلكين لمدى ممارسة شركات  في تقييم ختالفمدى اال
 الجنس ختالفيعزى ال عالناتها التجاريةإخالقية في ألوا االجتماعيةلية سئو لمؤشرات الم

 مستوى الداللة اإلحصائية
21202 

 المحسوبة Fقيمة 
 

212. 

 الجنس متغير ذكور ناثإ
 المتوسط الحسابي 01.2 0132

 االنحراف المعياري 21226 21202

 :النتائج والتوصيات
 :جــالنتائ

 :يمكن تلخيصها ومناقشتها كما يلي عدة أظهرت نتا ج التحليل انحصا ي واختبار ال ر يات نتا ج
 االجتماعيئئئةلية سئئئ و لملمؤشئئئرات ا األردنالخلويئئئة فئئئي  االتصئئئاالتي لمئئئدى ممارسئئئة شئئئركات األردنئئئتقيئئئيم المسئئئتهلك  نإ -1

مئن  (5111)بلغ المتوس  الحسئابي العئام لجميئع ال قئرات حئوالي إذ ،واألخالقية في إعالناتها التجارية إيجابي بشكل عام
بالنسئبة متوا ئع  األردنالخلوية فئي  االتصاالتهتمام شركات ان أيعني  ماوهو ، (إذا أخذت كل األبعاد مجتمعة) (3)

وذلئئئك مئئئن وجهئئئة نظئئئر  ،واألخالقيئئئة بشئئئكل عئئئام وفئئئي انعئئئالن التجئئئاري بشئئئكل خئئئاص اعيئئئةاالجتملية سئئئ و المألنشئئئ ة 
لية سئئ و الم بسنشئئ ةهتمئئام الاتئئدني مالحظتهئئا مئئن خئئالل ( 1221 ،العواملئئة)واملئئة هئئذا مئئا تؤكئئده دراسئئة الع .نالمسئئتهلكي
ئئ االجتماعيئئة  .األنشئئ ةفئئي هئئذه  متهامسئئاهوت ئئاوت آراء الشئئركات حئئول مئئدى ك ايئئة  ،بئئين الشئئركات قيئئد البحئئث اعموم 

لية س و الم بسنش ةهتمام ال عف ا إلىالتي أشارت ( 1220) مع ما ذهبت إلي  دراسة منصور اي   أ ةوتت   هذه النتيج
 االجتماعيئئئةلية سئئئ و ون الم ذ تمثئئئل ال ئئعف فئئئي عئئئدم وجئئود وحئئئدات تنظيميئئئة متخصصئئة لشئئئإ ،واألخالقيئئئة االجتماعيئئة

 .%..15ي بنسبة أ ،شركة 35واألخالقية في 
ك ايئئئة المعلومئئئات  ىلمؤشئئئر مئئئد األردنالخلويئئئة فئئئي  االتصئئئاالتي لمئئئدى ممارسئئئة شئئئركات األردنئئئتقيئئئيم المسئئئتهلك  نإ -5

 ممئئا ،(3)مئئن  (5110)هئئذا المؤشئئر حئئواليلحيئئث بلئئغ المتوسئئ  الحسئئابي العئئام  ،ونزاهتهئئا فئئي إعالناتهئئا التجاريئئة سئئلبي
 . موحهم من حيث ك اية المعلومات ونزاهتها تلبيشركات ن انعالنات التجارية لهذه الأيعني أن المستهلك يرى 

عئن الخئداع والت ئليل فئي  االبتعئادلمؤشئر  األردنالخلويئة فئي  االتصئاالتي لمئدى ممارسئة شئركات األردنئتقييم المسئتهلك  نإ -5
يعنئي  مئاوهئو  ،(3)مئن  (5122)هئذا المؤشئر حئواليحيث بلغ المتوس  الحسابي العئام لجميئع فقئرات  ،إعالناتها التجارية سلبي

 .انعالنات التجارية لهذه الشركات م للة وخادعة أنأن المستهلك يرى 
حتياجئئئات الماديئئئة اللمؤشئئئر خلئئئ  ا األردنالخلويئئئة فئئئي  االتصئئئاالتي لمئئئدى ممارسئئئة شئئئركات األردنئئئتقيئئئيم المسئئئتهلك  نإ -4

مئن  (5141) قئرات هئذا المؤشئر حئواليبلئغ المتوسئ  الحسئابي العئام لجميئع ف إذ ،والمص نعة في إعالناتها التجارية إيجابي
 .يعني أن المستهلك يرى أن انعالنات التجارية لهذه الشركات ال تخل  لديهم حاجات مادية ومص نعة ماوهو  ،(3)

سئئتخدام المكثئئف ألدوات اللمؤشئئر ا األردنالخلويئئة فئئي  االتصئئاالتي لمئئدى ممارسئئة شئئركات األردنئئتقيئئيم المسئئتهلك  نإ -3
 بلئئئغ المتوسئئئ  الحسئئئابي العئئئام لجميئئئع فقئئئرات هئئئذا المؤشئئئر حئئئوالي إذ ،عالناتهئئئا التجاريئئئة إيجئئئابيتح يئئئز المبيعئئئات فئئئي إ

ن انعالنئئئات التجاريئئئة لهئئئذه الشئئئركات ال تسئئئتخدم أدوات تح يئئئز أيعنئئئي أن المسئئئتهلك يئئئرى  مئئئاوهئئئو  ،(3)مئئئن  (5114)
 .المبيعات بشكل مكثف بها
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لية سئئ و لمؤشئئرات الم األردنالخلويئئة فئئي  االتصئئاالتشئئركات فئئي تقيئئيم المسئئتهلكين لمئئدى ممارسئئة  اخئئتالفعئئدم وجئئود  -2
ما يعني أن تقييم وهو  ،والمن قة الجغرافية ،والتعليم ،الدخل: واملواألخالقية في إعالناتها التجاري يعزى لع االجتماعية

لمسئئتهلكين فئئي والمن قئئة الجغرافيئئة ل ،التعلئئيمو  ، النظئئر عئئن الئئدخل صئئرفب ،حئئد كبيئئر إلئئى ،االمسئئتهلكين كئئان متجانس ئئ
 .نتينالمدي

لية سئئئئ و لمؤشئئئئرات الم األردنالخلويئئئئة فئئئئي  االتصئئئئاالتتقيئئئئيم المسئئئئتهلكين لمئئئئدى ممارسئئئئة شئئئئركات  فئئئئي اخئئئئتالفوجئئئئود  -0
وهئئذا يعنئئي أن المسئئتهلكين كئئان تقيئئيمهم  .والجئئنس ،العمئئر ييعئئزى لعئئامل ةواألخالقيئئة فئئي إعالناتهئئا التجاريئئ االجتماعيئئة
مئئن الئئذكور فئئي  االجتماعيئئةلية سئئ و للم اإدراك ئئكثئئر أنئئاث نن اأتبئئين  إذ .نئئوع الجئئنسعمئئارهم و أ خئئتالفال ايختلئئف تبع ئئ

من كال الجنسين  سنة 53 إلى 11ن ال  ة العمرية بين أ إلى افة إجريت فيهما الدراسة، أ لتينين اليتالمن قتين الجغراف
 .االجتماعيةلية س و خرى للمألا ال  اتمن  اإدراك  كثر أكانت 

 :التوصيات

 االتصئاالتمتخذي القئرارات فئي شئركات  نوصي ، وء النتا ج والم امين التسويقية المستخلصة من هذه الدراسةفي 
 :يلي بما يةاألردن

بحيئث يئتم تئوخي المصئداقية والدقئة  ،األردنالخلويئة فئي  االتصاالتإعادة النظر في تصميم انعالن التجاري لشركات  -1
سئتخدام الوا ،حتياجئات الماديئة والمصئ نعةاالوتجنئب خلئ   ؛افية وغيئر م ئللةر معلومات كيوتوف ،في المعلومة الواردة

األخالقيئئئة فئئئي و  االجتماعيئئئةلية سئئئ و مئئئن الم اومناسئئئب   اكافي ئئئ اقئئئدر   ايحقئئئ  لهئئئ مئئئاوهئئئو  ،المكثئئئف ألدوات تح يئئئز المبيعئئئات
 .عالناتها التجاريةإ

الخلويئة يكئون  االتصئاالتة مئن شئركات التسكيد على  رورة إنشئاء وحئدات لإلعئالن التجئاري متخصصئة فئي كئل شئرك -5
ات يئفر لئديهم انمكاناتتو إذ  ،الشركات هذهواألخالقية في إعالنات  االجتماعيةلية س و ون الم ها رعاية شاتمن مهم اجزء  

 .المادية واندارية المناسبة

واألخالقيئئة عئئن  جتماعيئئةااللية سئئ و التسكيئئد علئئى  ئئرورة تثقيئئف مئئديري الشئئركات والمئئوظ ين وأفئئراد المجتمئئع بم ئئاهيم الم -5
 إلئئىاألخالقيئئة و  االجتماعيئئةلية سئئ و مئئر الئئذي ي ئئمن تحويئئل المألا ،الغئئرض هتعقئئد لهئئذ التئئي ريئئ  الئئدورات والمئئؤتمرات 

شئئئمل مئئئن األاألولئئئى و  هئئئيعتبئئئار مصئئئلحة المجتمئئئع او  ،ليةسئئ و نظئئام شئئئامل ومتكامئئئل يعتمئئئد المبئئئادرة الذاتيئئئة وتحمئئئل الم
 .المصلحة الذاتية وال ردية

فرها فئي اواألخالقية الواجب تو  االجتماعيةلية س و تسكيد على و ع  واب  قانونية وتشريعية تحدد م هوم ومؤشرات المال -4
 .الخلوية بشكل خاص االتصاالتوبشركات  ،بشكل عام األردنق اع الخاص في الانعالنات التجارية لشركات 

بشئئكل منئئتظم للتعئئرف علئئى  وفهمئئ  ياألردنئئسئئلوك المسئئتهلك نئئة والبئئاحثون بدراسئئة عل  التسكيئئد علئئى أن تقئئوم الشئئركات المُ  -3
جئل أسئت ادة مئن التجئارب السئابقة مئن الوا نواألخالقية فيه االجتماعيةلية س و المآرا   نحو انعالن التجاري و تجاهات  و ا

 .تالفي األخ اء التي قد تحدث في مرحلة إعداده



5113( حزيران) يونيو -1ع ،53 مج لإلدارة، العربية المجلة  

55 

 المراجــع
 :المراجع باللغة العربية -أوالا 
      رســالة     ".              الخاصئئة فئئي عمئئان                          دراسئئة ميدانيئئة للمستشئئ يات   :   داء أل     علئئى ا        وأثرهئئا  االجتماعيئئة    لية     سئئ و    الم "   . (    5112 )   .    غئئادة   ،     أرشئئيد   بئئو  أ -

 .، عمان، األردن             جامعة اليرموك   ،                  ماجستير غير منشورا

  .              الدار الجامعية  :          انسكندرية   .               التسويق المعاصر  .  (    5113 )   .      المرسي                جمال الدين محمد   و   ؛               ثابت عبدالرحمن   ،    دريس إ -

 .نجلو المصريةمكتبة األ: القاهرة .االجتماعيةلية سئو العالقات العامة والم .(1211). محمد ،لباديا -
رســـالة  ،"االسئئئتهالكيةالعوامئئئل المئئئؤثرة علئئى المصئئئداقية المدركئئة فئئئي انعالنئئئات التل ازيئئة للسئئئلع " .(1225) .رلئئئي أنئئور ،البلبيسئئي -

  .، عمان، األردنصاد والعلوم انداريةكلية االقت  ،       األردنية         الجامعة  ،ماجستير غير منشورا
الجامعئئئة  ،ماجســـتير غيـــر منشـــورا رســـالة ،"يئئئةاألردنفئئئي شئئئركات ال نئئئاد   االجتماعيئئئةلية سئئئ و الم". (5115). را ئئئي ،الحامئئئدين -

  .األردن ،عمان ،يةاألردن
الجامعئئة  ،غيــر منشــورا رســالة ماجســتير ،"ياألردنئئدراسئئة تحليليئئة للواقئئع  :حمايئئة المسئئتهلك". (1213). محمئئد فهمئئي ،الحجئئار -

 .األردن ،عمان ،يةاألردن
المجلـة العربيـة  ،"في الق ئاع الخئاص فئي المملكئة العربيئة السئعودية االجتماعيةلية س و الم". (1211). بن إبراهيم محمد التويجري، -

 .4عدد  ،لإلدارا
 ،(أ) 10مجلئد  ،دراسـاتمجلـة  ،"يئةاألردنمئة في الشئركات المسئاهمة العا االجتماعيةلية س و مؤشرات الم". (1221) .نا ل ،العواملة -

 .5عدد 
  .      المعهد  :      األردن      عمان،   .                               دارا العالقات العامة في المصارف إ           دورا تفعيل    . (    1221 )   .                               المعهد العربي للدراسات المصرفية -

   يئئة      األردن     اعية                    جية فئئي الشئئركات الصئئن ي     سئئترات ال                 واألخالقيئئة لئئإلدارة ا           االجتماعيئئة    لية     سئئ و    الم "  . )     1222 )  .   يئئبذ           محمئئد نصئئار   ،      المرشئئد -
  .     األردن   ،      الم ر           ل البيت، آ      جامعة    ،                        رسالة ماجستير غير منشورا   ، "               المساهمة العامة

مجلـة  ،"ي لهمااألردنأساليب الت ليل والخداع في انعالن التجاري ومدى معالجة التشريع ". (5111) ذيب صالحز ناجي المعال، -
 .1 عدد، 50 مجلد ،العلوم اإلدارية ،دراسات

        الجامعئة    ،                  ماجسـتير غيـر منشـورا       رسـالة   ، "      انسئالمي                                           انعالنات التجارية م هوهما وأحكامها في ال ق   "   . (    5110 )  .   لي ع   ،        المناصير -
  .     األردن   ،    عمان     ية،     األردن

 .1عدد ،1مجلد  ،المنارا ،"األردنتجاهات المستهلكين نحو انعالن التجاري المتل ز في ا". (5115). سامي ،الصمادي -
 .5، عدد 11مجلد  ،ناراـالم ،"تجاهات المستهلكين نحو أخالقيات انعالن التجاري المتل زا". (5114) .سامي ،الصمادي -
             سلسـلة العلـوم    ،            بحاث اليرموك أ     مجلة    ، "                                     تجاهات المستهلكين نحو الخداع التسويقي ا "  .  (    5114 )  .            محمد الزعبي  و    ؛    سامي   ،       الصمادي -

  .         االجتماعية         نسانية و   إل  ا
 ،يئةاألردنالجامعئة  ،اغيـر منشـور رسالة ماجسـتير  ،"لتجارية التل ازية في حماية المسئتهلكدور انعالنات ا" .(1223) .النبر، ربي -

 .كلية االقتصاد والعلوم اندارية



 ...تقييم مدى ممارسة المس ولية االجتماعية

59 

 ،"جامعئة الملئك عبئئدالعزيز دراسئة ميدانيئة علئى عينئة مئن  ئالب :يتلي زيئونمصئداقية انعئالن ال". (1225) .الوهئاب عبئد ،بغئدادي -
 .3ن م  ،نسانيةإل والعلوم اداب آلا :مجلة الملك عبدالعزيز

 .www.dos.gov.jo/dos_ home_a/main/index.htm عدد السكان حسب المن قة .(5110) .دا رة انحصاءات العامة -
               دراسئئة علئئى ق ئئاع   :  ي     األردنئئ                           المؤسسئئية علئئى حقئئو  المسئئتهلك            االجتماعيئئة     لية    سئئ و        ثير الم س تئئ " . (    5114 )   .                  عئئامر عئئوني عبدالسئئالم   ،    هاشئئم -

  .     األردن   ،    عمان     ية،     األردن        الجامعة    ،رسالة ماجستير غير منشورا  ،  "         ة المغل ة   ا يذ               صناعة السلع الغ
 www.trc.gov.jo.التقرير السنوي. (5110) .االتصاالتهي ة تنظيم ق اع  -
فئئي الشئئركات المسئئاهمة العامئئة المدرجئئة فئئي سئئو  عمئئان المئئالي وأثرهئئا علئئى  االجتماعيئئةلية سئئ و الم واقئئع" .1223 ،مئئازن ،عليئئان -

 .     األردن   ،    عمان  ية،األردنالجامعة  ،سالة ماجستير غير منشورار  ،"داءألا

رسـالة ماجسـتير غيـر  ،"سئتهالك ال اقئة الكهربا يئةاللتسوي  كسساس لترشئيد  االجتماعيةلية س و الم" (.1221). جيهان ،عبد المنعم -
 .القاهرة، مصر ،جامعة عين شمس ،منشورا

 ،دراســاتمجلــة  ،"لإلعئالن االجتماعيئئةقتصئئادية و الثئئار اآلسئئعوديين عئن اوجهئة نظئئر المسئئتهلكين ال"(. 1223. )منيئئر حسئئن ،علئي -
 .،(2) ،ع55مجلد 

مجلـة  ،"سكان مدينة جدة دراسة ت بيقية على :ي وقيم المجتمع السعوديتلي زيونانعالن ال". (1225) .خرونآو  إسماعيل كتبخانة، -
 .3م  ،العلوم اإلدارية :جامعة الملك عبدالعزيز

علئى عينئة مئن مدينئة  دراسئة ميدانيئة :السلوك الشئرا ي للجمهئور المصئري ىية علتلي زيونثر انعالنات الأ". (1225). ر ا، عدلي -
 .(3) ع ،انعالمكلية  :جامعة القاهرة ،بحوث االتصال ،"القاهرة الكبرى

سلسـلة العلـوم اإلنسـانية  ،أبحاث اليرموك ،"يتلي زيون لبة جامعة اليرموك نحو انعالن ال اتجاهات". (1221). تحسين منصور، -
 .(2) ع ،14مجلد ،االجتماعيةو 

 ،دراســاتمجلــة ، "يئئةاألردنللعالقئئات العامئئة فئئي الشئئركات المسئئاهمة العامئئة  االجتماعيئئةلية سئئ و الم" .(1220) .تحسئئين منصئئور، -
 .(5) ع،54المجلد  ،االجتماعيةنسانية و إل العلوم ا

 :األجنبيةباللغة المراجع  -ثانياا
- Brennan. Mike. (1998). "Is There More to Ethical Marketing than Marketing", Marketing Bulletin, 

Vol. 2. 

- Becker – Olsen; .L. Karen; Andrew Cudmore and Ronald Hill. (2006). "The Impact of Perceived 

Corporate Social Responsibility on Consumer", Journal of Business Research, 5. 

- Gibbs, Paul; Mustafa Ilkan and Stavros Pouloukas. (2007). "The Ethics of Marketing in Muslim and 

Christian Communication", Equal Opportunities International, Vol. 26, No. 7. 

- Japan Industrial Policy Research Institute (jipri). (2003). "A Study of Corporate Social 

Responsibility Activities", Japan. 

- Juholin, E. (2004). "For Business or the Good of All?: A Finnish a Approach to Corporate Social 

Responsibility", Corporate Governance, Vol. 4, No. 3. 

- Krambia-Kapardis, M.; L. Papasolomo-Doukakis and M. Katsioloudes. (2005). "Corporate Social 

Responsibility the Way Forward? May Be Not: A Preliminary Study in Cyprus, European 

Business Review, Vol, 17, No. 3. 



5113( حزيران) يونيو -1ع ،53 مج لإلدارة، العربية المجلة  

50 

- Kotler, Philip and Gary Armstrong. (2008). "Principle of Marketing" Prentice–Hall International, 

Inc., Print, USA. 

- Kotler, Philip and Keller. (2008). "Marketing Management". Prentice Hall, Inc., USA. 

- Maignan, I and O. Ferrell. (2003)."Stakeholder Orientation: Implementing Corporate Social 

Responsibility", Colorado State University, U.S.A. 
- Millman, Nancy. (1984). "Product Claim Note Believable.Advertising Age, (Murch, 5). 

- Ostland, L. (1977). "Attitudes of Managers toward Corporate Social Responsibility", California 

Management Review, 19, No (4). 

- Packard, Vance. (1980). The Hidden Persuaders. New York: Pocket Books Inc. 
- Pride and Ferrell. (2003). Business Ethics. 3

rd
 Ed. New York: Houghton Mifflin Co. 

- Pual, Peter and Others. (1982). A Preface to Marketing Management. Texas: Business Publication 

Inc. 

- Patterson, James. (1970). “What are the Social and Ethical Responsibility of Marketing Executive?", In: J. 

Westing and G. Album, Eds. Modern Marketing Thought. USA: The Macmillan Company. 
- Percy. L and J. R. Rossiter. (1980). Advertising Strategy, A Communication the Only Approach. 

New York: Praeger Publishers. 
- Rogers, Marth. (1991)."Advertising Self-regulation in The 1980s: A Review", Current Issue & 

Research in Advertising, Vol. 13. 

- Schwartz. D. J. (1977). Marketing Today: A Basic Approach. 2
nd

 Ed. USA: Harcourt Brace 

Jovanovich Inc. 
- Zadek, Simon. (2002)."Reflections on Corporate Accountability after 11", The Institute of Social 

and Ethical Accountability. London: United Kingdom. 
- http:// www.accountability.org.uk/uploadstore/cms/docs/Corporate accountability 

- Zairi, M. and J. Peters. (2002). "The Impact of Social Responsibility on Business Performance", 

Managerial Auditing Journal, Vol. 17, No.4. 

- Zoubi, F. (1990). “Involvement of Jordanian Executives in Social Responsibility: An Exploratory 

Study”, Mu'tah Lil-Buhooth Wa AL –Dirast, 5, 9. 



 ...تقييم مدى ممارسة المس ولية االجتماعية

55 

Assessment of the Extent of the Social and Ethical Responsibility Practice 

In Commercial Advertisings for Mobile Phone Companies in Jordan: 

Field Study from Jordanian Consumer View in Two Cities “Amman” and “Irbid” 
  

 Dr. Odai Jamal Al Bataineh Prof. Hani Al Dmour  

Faculty of Business 

The University of Jordan 

The Hashemite Kingdom of Jordan 
 

ABSTRACT 
This study aimed to know consumer assessment toward the practice of mobile phone 

companies of the social and ethical responsibility indicators (information sufficiency and it's 
integrity, deception avoidance, physical and artificial needs create , intensive use for sales 
promotion) in it's commercial advertisings. It aimed to study variation in consumer assessment for 
the social and ethical responsibility indicators in commercial advertisings for mobile phone 
companies in Jordan depending on demographic factors of the population (sex, income, age, 
education, geographic area Questionnaire was used to achieve the objects of study. This study used 
analytical and descriptive tools, population of study comprised from all the consumers (subscribers) 
in Amman and Irbid from age above 18, the questionnaire was distributed on sample which 
comprised about 800 consumers (subscribers) in two cities, it was distributed on 548 consumers 
(subscribers) in Amman and 252 consumers (subscribers) in Irbid, respondents in Amman were 384 
whom formed rate (70%), respondents in Irbid were 229 whom formed rate (90%). 

Researcher used a number of statistics related to the data analysis (such as the mean, the 
stander deviation and one sample t test) the findings were: 

1- Consumer assessment toward the social and ethical responsibility indicators in 
commercial advertisings was positive. (If all indicators were taken) 

2- Consumer assessment toward information sufficiency and its integrity in commercial 
advertisings for mobile phone companies in Jordan was negative. 

3- Consumer assessment toward deception avoidence in commercial advertisings for mobile 
phone companies in Jordan was negative. 

4- Consumer assessment toward physical and artificial needs create in commercial 
advertisings for mobile phone companies in Jordan was positive. 

5- Consumer assessment toward intensive use for sales promotion in commercial 
advertisings for mobile phone companies in Jordan was positive. 

6- No influence was found for income, education, geographic area, while there was influence for sex 
and age on consumer assessment extent for social and ethical responsibility indicators in 
commercial advertisings for mobile phone companies in Jordan. 

Sggested recommendations based on the study findings were provided to excutives 
managers in Mobile phone Companies in Jordan to improve the social and ethical 
responsibility indicators in thier commercial advertisings. 


