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امللخص

(((

يهدف البحث إلى دراســة طبيعة العالقة بيـن ممارسات التسويق األخالقي ألنشطة االتصاالت التسويقية املتكاملة
وال ـت ـفــوق الـتـســويـقــي مــع كـشــف االخ ـتــافــات فــي الـتـقـيـيــم بـحـســب عـمــاء شــركــة االت ـص ــاالت الـسـعــوديــة وامل ـصــريــة ،تقديم
والتسويقي لهذه الشركات ،واإلثـراء املتواضع لهذه النوعية من الدراسات النادرة.
التوصيات بغرض تطويـر الواقع الخدمي
ً
استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي اعتمادا على نوعيـن من البيانات (الثانوية واألولية) ،وباستخدام استبانة مكونة
من  62فقرة وزعت على عينة من زبائن الشركات ( 420شخص) عبـر الفيسبوك ،تويتـر ،البـريد اإللكتـروني ،والواتساب،
واستقر عدد االستبانات الصحيحة عند  408استبانة بنسبة ( .)%97وقد استخدم الباحث أساليب :اإلحصاء الوصفي،
ـكـا ،2معامل ارتـبــاط بيـرسون ،تحليل االنـحــدار ،وتحليل التبايـن .وتــم استخدام الحزمة اإلحصائية  SPSS V.23لتحليل
بيانات الدراسة والتي أظهرت نتائجها وجــود عالقة توافقية وارتباطية وتأثيـرية بيـن ممارسات التسويق األخالقي ألنشطة
االت ـصــاالت التسويقية والـتـفــوق الـتـســويـقــي ،وأنــه تــوجــد فــروق معنوية فــي تقييم املبحوثيـن لـكــل مــن أنـشـطــة االتـصــاالت
التسويقية املتكاملة والتفوق التسويقي باختالف شركة االتـصــاالت محل التعامل .وأوصــت الــدراســة بـضــرورة :استعمال
الوسائل اإلعالنية املتنوعة ذات التغطية الواسعة مع نشر اللوحات اإلعالنية ،االهتمام بنظام ومحتوى العرض الداخلي
للفرع بما يثـري معلومات ومعرفة العميل ،امتالك رجل البيع املعلومات الكافية وأن تكون إرشاداته كافية ومفيدة ،تصديـر
ً
صورة واضحة وصادقة للشركة وخدماتها ،لباقة موظف االستعالمات عند التحدث فضال عن توفيـره للمعلومات بصورة
دقيقة وصحيحة ،التعرف على ردود فعل الزبائن تجاه الخدمات املقدمة وإعالن النتائج بشفافية.
الكلمات املفتاحية :التسويق األخالقي ،االتصاالت التسويقية املتكاملة ،التفوق التسويقي ،شركات االتصاالت.

املقدمة
يعد السلوك األخالقي بمثابة املرجعية املرشدة نحو القيم الخلقية واملثل العليا على أساس الفهم والوعي واإلدراك
(النوري )323 :2019 ،وتقوم املسئولية األخالقية للتسويق بالتوفيق بيـن رغبات الزبائن وأرباح املنظمات من ناحية وحماية
املستهلك من اإلعالنات املضللة والخادعة والضمانات الوهمية واألسعار املضللة وأساليب البيع امللتوية من ناحية أخرى،
ُ
حيث تحاط املنظمة بكم هائل من البيانات ُويحاط الزبون بفضاء مفتوح من السلع والخدمات بشكل تتعدد معه الخيارات
وتـتــوقــف أمــامــه جــدوى ال ـق ـرارات وهــو مــا أدى إلــى تبعثـر الــزبــائــن وأصـبــح مــن الصعب وصــول الــرســالــة اإلعــانـيــة للجمهور
املستهدف ،وتتجاوز صور الخداع والتظليل في الكثيـر من أوجه النشاط التسويقي الكثيـر من القوانيـن واألعراف التجارية
الحاكمة تصل بها إلى خلق ثقافات وممارسات استهالكية متوحشة وذات انعكاسات مدمرة ملقومات البقاء واالستمرار،
ويعتقد (صــادق ،وفــؤاد )2018 ،أن االتصاالت التسويقية املتكاملة تلعب حلقة الوصل بيـن املنظمة والزبون املستهدف
في العصر الرقمي لبث رسائل تسويقية موحدة بغرض اإلقناع والتوجيه ثم الكسب واالحتفاظ وتحويله إلى عميل دائم،
ً
وإن كانت املهمة ليست بالسهلة في عالم سريع التعقيد والتغييـر والذي يـرتفع معه سقف الطموح للعميل فضال عن كونه
متجدد إال إن االلتـزام باألخالقيات الفاضلة الحسنة ال سيما بمجال التسويق يؤدي إلى خلق سمعة طيبة للمنظمة يعقبه
* تم استالم البحث في نوفمبر  ،2019وقبل للنشر في ينايـر  ،2020وتم نشره في مارس .2022
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زيادة الربحية في األجل الطويل ،وتحرص املنظمة املتفوقة على مراجعة ممارساتها التسويقية وأن ّ
تكون حزمة اتصاالتها
محاطة باألخالقيات التسويقية (عبد املجيد؛ وعقيلة.)83 :2019 ،
ً
استخداما ألنشطة االتصاالت التسويقية ،بحيث يحتاج
ُويعد قطاع االتصاالت من مرتكزات االقتصاد الوطني واألكثـر
إلــى مواكبة التطورات املعاصرة في العلوم اإلداريــة ومــا يـرتبط بها من مقومات للنجاح والتميـز التسويقي للشركات ،وقــد تم
تشخيص مشكلة البحث ً
بناء على اإلقرار املباشر لعينة من زبائن شركات االتصاالت السعودية واملصرية بانخفاض مستوى
املمارسات األخالقية عند القيام بأنشطة االتصاالت التسويقية وما يعقبه من نواتج تتـرك أث ًـرا ً
سلبيا على مكانة الشركة وتفوقها
ً
التسويقي ،واتساقا مع ما تقدم ،يحاول الباحث دراســة دور ممارسات التسويق األخــاقــي ألنشطة االتـصــاالت التسويقية في
تحقيق التفوق التسويقي من خالل بناء إطار فكري وميداني ملعرفة العالقة التوافقية واالرتباطية والتأثيـرية بينهما باإلضافة
ُ
لوصف املتغيـرات وتشخيصها ،كذلك التوصل إلى مجموعة من االستنتاجات وطرح اآلليات والتوصيات التي تزيد من مكانة
تلك الشركات وتفوقها التسويقي .وقد تم تناول البحث وفق املحاور التالية :إطار نظري ومراجعة للدراسات السابقة ،مشكلة/
أهداف /فروض /أهمية /تصميم الدراسة ،دراسة ميدانية ،مناقشة نتائج /توصيات /حدود الدراسة ،مراجع.

اإلطارالنظري ومراجعة الدراسات السابقة
اإلطارالنظري
في هذا الجزء من البحث سيتم تناول األدبيات ذات الصلة بموضوع الدراسة واملتمثل في:

ً
أول  -التسويق األخالقي )Ethical Marketing (EM
ُيعد التسويق األخالقي أحد أبعاد املسئولية االجتماعية وهو فلسفة عمل تنظيمية ذو توجه اجتماعي متقدم وجزء
ً
عموما ،تعود جذوره إلى ما قبل  2500عام وهو قائم على التخلي عن التوجه األحادي الربحي لصالح
من أخالقيات األعمال
الجوانب األخالقية واالجتماعية (عبد الـرازق ،)2014 ،ويـرى (الربيعاوي ،وآخــرون )2014 ،بأنه قد ظهر مع بدء املفكرون
باملناداة بضرورة وضع معاييـر أخالقية للتسويق بنهاية ثالثينيات القرن املا�ضي وقد زادت تلك الدعوات في حقبة الستينيات
والـسـبـعـيـنـيــات ومــا بـعــدهــا بـسـبــب شـيــوع مـظــاهــر ال ـخــداع الـتـســويـقــي  Marketing Deceptionومــا صــاحـبــه مــن ريـبــة لــدى
املستهلكيـن لتفريط بعض املسوقيـن في قيمهم األخالقية لصالح املنفعة الشخصية والربحية (.)Zeithaml& Valarie, 2003
وينظر (الهنداوي ،وآخــرون69 :2010 ،؛ البكري )8 :2014 ،للتسويق األخالقي على أنه املبادئ واملعاييـر التي تحدد
املـمــارســات املقبولة فــي التسويق وكــل مــا يتعلق بها مــن مهام وأساليب عملية ،باإلضافة إلــى مختلف جــوانــب العالقة بيـن
املنظمة وعمالئها واملتعامليـن معها واملجتمع املحيط بها .ويعرفه (الحريـري )143 :2018 ،إجر ً
ائيا بأنه املعاييـر والقيم واملبادئ
التي يجب أن تلتـزم بها املنظمة في جميع ممارساتها التسويقية ،والتي من شأنها تحقق الـتــوازن بيـن أهدافها واحتياجات
ورغبات عمالئها ومصالح ومتطلبات املجتمع والبيئة املحيطة بها .وفي حيـن يعلق (عبد املجيد؛ وعقيلة )90 :2019 ،نجاح
الوظيفة التسويقية على مدى تقييدها باألخالقيات النابعة من الديـن اإلسالمي ،ويعتقد الباحث أنه يمثل جملة الضوابط
وااللتـزامات ذات املرجعية املوجهة نحو املنتج ،الجمهور ،واملؤسسة ويـرتبط به املوازنة بيـن التصرفات وتـرشيد القرارات
في ضوء أهداف محددة .ويطرح (كرتات )200 :2018 ،العوامل التالية والتي تؤدي إلى تضارب أخالقي بحيث تظهر كتحدي
أمــام رجــال التسويق )1( :عدم وجــود مقاييس للتمييـز بيـن التصرفات األخالقية وغيـر األخالقية )2( ،عدم تبني اآلخريـن
لنفس السياسات األخالقية )3( ،وجود اختالف بيـن أكثـر من مادة أو قيمة ،وبحسب (عبد املجيد؛ وعقيلة)88 :2019 ،
يمكن القول إن املمارسات الالأخالقية في التسويق يتـرتب عليها تكويـن انطباع سلبي لدى املستهلك أو املنافس أو املجتمع،
وذلك فيما يتعلق باملنتج أو بأحد عناصر املزيج التسويقي.
ً
ونظرا لعدم توافر حاسة أخالقية لدى غالبية املديـريـن فإن األمر يتطلب إنشاء مجموعة من السياسات األخالقية
املشتـركة مثل سياسات عالقات التوزيع ومعاييـر اإلعالنات وضمانات املستهلك والتسعيـر وتطويـر املنتج ،والتخاذ القرار
األخالقي يوجد اتجاهيـن ،األول واملحدد بالقوانيـن والسوق الحر بحيث تكون املنظمة جيدة طاملا أنها لم تتخطى القواعد
القانونية ،والثاني ُيلزم املنظمة بأن تكون على وعي تام باملسئولية االجتماعية مع االلتـزام بأعلى املعاييـر األخالقية بدون
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النظر إلى ما يسمح به النظام ،وسبق أن حدد ( )Pride & Ferrel, 2000: 439املجاالت التي يمكن ممارسة القواعد األخالقية
التسويقية فيها وهــي :تطويـر العالقات التنظيمية ،وتطويـر بحوث التسويق ،وتطويـر التـرويج ،وتطويـر التوزيع ،وتطويـر
املنتج واإلدارة ،والحقوق والواجبات للجماعة ،والصدق والوضوح ،ومسئوليات املسوق.
وتتفق دراســات ( )Gaski, 1999باعتبار أن التسويق األخالقي بمثابة املعاييـر واملقاييس واملمارسات األخالقية التي
تـرتكز عليها املنظمة في ممارسة مختلف أبعاد املزيج التسويقي (املنتج ،والسعر ،والتوزيع ،والتـرويج) ،ويعرفه (Murphy et
 )al., 2005على أنه املمارسات التي تدعم الشفافية واملوثوقية واملصداقية الشخصية والتنظيمية للسياسات واإلجراءات
والتي تؤكد النـزاهة والعدالة في التعامل مع الزبائن وأصحاب املصالح ،حيث يؤكد ( )Ferrel, 2005أن التسويق األخالقي
يسعى لبناء عالقة مستدامة مع جمهور الزبائن على أساس الثقة ُ
وحسن النية والتعامل بعدالة خالل تفاعالت الطرفيـن،
وقد أشار ( )Pezhman et al., 2013أن رضا الزبائن والثقة تعد العامل الوسيط بيـن السلوك األخالقي ووالء الزبائن.
وي ــرى ( )Kazokiene & Regina, 2005: 78- 79أن الـتـســويــق األخــاقــي يبني صــورة حسنة للمنظمات ويحميها من
ً
التشوه ،وهــو ما ُيجنبها فقدان ثقة العميل ويفيد في اكتسابه ،ويجنب املنظمة مخالفة القوانيـن الحكومية ،فضال على
أن املنظمة تعمل ضمن مرجعية أخالقية واجتماعية يـرتبط بنتائجها ّ
تحسن املؤشرات املالية وتفوق مجريات أعمالها،
ويضيف (الزعبي )72 :2015 ،أنــه يعد مؤشر مهم للتسويق ومــا هو إال حالة نسبية ُمعبـر عنها بسلوك إنساني وتختلف
مــن فــرد آلخــر ومــن موقف آلخــر ،ويتوجب على املــؤسـســات ورجــال التسويق االنـتـبــاه لــه وأخــذه بعيـن االعـتـبــار عند إعــداد
ً
استـراتيجيات التسويق ،ويعتبـر (النوري )323 :2019 ،أن التـزام السلوك األخالقي في النشاط التسويقي يصبح مرشدا في
تحديد :جــودة املنتج والخدمة املقدمة ،مضمون اإلعــان ،اختيار منافذ التوزيع ،التعامل مع الزبائن ،وجميع تلك القيم
األخالقية يمكن أن تكون معاييـر للتأكد من صحة األداء .وتناول (نجم )2005 ،أهم املشكالت األخالقية في التسويق نذكر
منها :الخداع والتضليل في اإلعــان ،اإلطـراء على املنتج بصورة مبالغ فيها ،إعالنات الالوعي بإثارة الرغبات والغرائز وخلق
الحاجات الوهمية وتحويلها إلى أساسية ،اإلعالنات املستغلة لألطفال للضغط على ذويهم للشراء ،اإلعالنات الجنسية التي
تخدش الحياء بوسائل التعري واإلباحة ،اإلعالنات عن املنتجات املضرة بالصحة.
ً
ثانيا -االتصاالت التسويقية املتكاملة )Integrated Marketing Communication (IMC
عنصرا ً
ً
رئيسا من عناصر املزيج التسويقي وأحد وظائفه الحيوية التي تحقق اتصال بيـن
تعتبـر االتصاالت التسويقية
املؤسسة ونشاطها ومنتجاتها وبيـن السوق املستهدف (حاجي؛ ودولي ،)218 :2017 ،وعرفها ()Pride & Ferrel, 2000: 432
بأنها التنسيق بيـن النشاط التـرويجي والجهود التسويقية األخرى لتعظيم قيمة املعلومات املقدمة واملؤثـرة على املستهلك ،كما
عرفها (سالم )97 :2006 ،بأنها استخدام جميع أنواع االتصاالت التسويقية سواء الجماهيـرية أو التفاعلية لتوصيل رسائل
متكاملة ومتوافقة عن مؤسسة ما ومنتجاتها وعالمتها التجارية للعمالء الحالييـن واملرتقبيـن إلقامة عالقة وطيدة مع تلك
الجماهيـر ،وهنا يتم االعتماد على الحوار والتواصل للوصول إلى أق�صى تأثيـر اتصالي ممكن ،وبما ّ
يحسن من صورة املنظمة
ومنتجاتها ويعمل على كسب الزبون واالحتفاظ به وكسب تأييده .ومن منظور ( )Kotler & Keller, 2009: 513فهي صوت
العالمة التجارية ،وهي واحدة من الطرائق التي تن�شئ الحوار وتبني العالقات مع الزبائن ،وطريقة لربط العالمة التجارية مع
األحداث والعالمات التجارية واألفراد واألماكن ومشاعر اآلخريـن وأفكارهم .في حيـن ينظر إليها (Pelsmacker et al., 2007:
 )7باعتبارها تخطيط االتصاالت التسويقية بما ّ
يسهل إدراك القيمة املضافة للخطة الشاملة متضمنة عناصر :اإلعالن،
والتـرويج البيعي ،والعالقات العامة ،واالستجابة املباشرة ،وغيـرها بغرض توحيدها وضمان الوضوح والتناغم لتحقيق
أعلى تأثيـر لالتصاالت .ويـرى ( )Fill, 2009: 16أنها العملية اإلداريــة القائمة على أساس الحوار التفاعلي مع الزبائن عبـر
تنظيم وتطويـر وتقييم الرسائل املوجهة نحو املجاميع املختلفة باتجاه خلق مكانة ذهنية للعالمة .وعرفها (Perreault et
 )al., 2015: 347بأنها التنسيق بيـن جميع الرسائل للشركة ونقلها منسقة ومرتبة للزبون املستهدف ،ويضيف (&Kerin
 )Hartly, 2016: 352; Kerin& Hartly, 2016: 352بأنها مفهوم تصميم بـرامج االتصاالت التسويقية التي تنسق جميع
األنشطة التـرويجية لتقديم رسالة متجانسة من خالل ستة عناصر هي :املصدر ،والرسالة ،والقناة ،وجهاز االستقبال،
وفك التشفيـر ،والتـرميـز ،وبحسب (الزعبي ،والحبوبي )73 :2015 ،فهي عملية تبادل املعلومات واألفكار واالتجاهات في
إطار ثقافي ،نف�سي ،واجتماعي لتحقيق األهداف املشتـركة.
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ويعتقد ( )Kotler & Keller, 2016: 580أنها الوسيلة التي تفيد في إعالم وإقناع وتذكيـر الزبائن بطريقة مباشرة وغيـر
مباشرة للمنتجات والعالمات التجارية التي تسوقها ،ويـراها (حافظ؛ وعبد الرازق )110 :2017 ،عملية إدارية تتضمن إرسال
رسائل مفهومة ومقنعة من داخل املنظمة إلى خارجها وإيصالها للزبون املستهدف لغرض خلق تأثيـر في تصوراته ودفعه إلتمام
عملية الشراء أو معرفة ردود أفعاله .ويعتبـرها (صادق ،وفؤاد )504 :2018 ،استـراتيجية لدمج وبناء العالقات الوثيقة
بيـن عناصر املزيج التـرويجي (اإلعالن ،والبيع الشخ�صي ،والعالقات العامة ،وتنشيط املبيعات ،والتسويق املباشر وغيـرها)
والعمل بتناسق وتناغم وتحقيق التكيف املتبادل والتداؤبية بينهما إلضافة قيمة إلى الرسالة املوجهة للزبون بغرض تغييـر
الـصــورة الذهنية للزبون تجاه املنتج واملنظمة بهدف كسب الــزبــون واملحافظة عليه بصورة أفضل من اآلخريـن .ويحدد
( )Blythe, 2006: 302الظروف التالية للمساعدة في تحقيق اتصاالت تسويقية ذات كفاءة وفعالة :التكامل االستـراتيجي
واملالي ،النظر إلى االتصاالت التسويقية بصورة شمولية ،والتنسيق التكتيكي على مستوى األنشطة ،حيث سبق وحدد
( )Smith & Schultz, 2005: 6مجموعة املبادئ الخاصة باالتصاالت التسويقية املتكاملة بأن يحمل املنتج املعروض عالمة
تجارية معروفة وأن تتوافق استـراتيجية االتـصــاالت التسويقية املتكاملة مع استـراتيجية منظمة األعـمــال وأن تتضمن
عناصر متكاملة وتستند لخطة موضوعة استنادا على قاعدة بيانات (ديموغرافية وسيكولوجية وتفضيالت) محدثة.
ويشيـر ( )Timofeeve et al., 2016: 30أن ظهور االتصاالت التسويقية تـرجع لعوامل )1( :الرغبة بتحقيق والء الزبون
واالحـتـفــاظ بــه )2( ،استهداف الــزبــون باإليفاء بحاجاته املستقبلية )3( ،شخصانية الــزبــون )4( ،انخفاض كـفــاءة أنظمة
االتـصــاالت التقليدية ،ويـزيد (صــادق ،وفــؤاد )505 :2018 ،التطور التقني السريع بمجال االتـصــاالت ،تشظية األســواق
أمام الزبون وزيادة ثقافته ووعيه ،كلها دفعت لتبني االتصاالت التسويقية املتكاملة إلعادة التفكيـر حول االستـراتيجيات
التسويقية وأساليب التوجه نحو الزبون ولغرض بناء القيمة وتـرسيخ الصورة الذهنية للمنظمة لديه ،وعن مواصفات
املنظمات التي تستخدم االتصاالت التسويقية املتكاملة .ويـرى ( )Shimp & Amdrews, 2013: 677أنها تنتشر باملنظمات:
الصغيـرة ،املسوقة للخدمات ،املتعاملة مع املستهلك  ،B2Bالتي تخصص موازنة لالتصاالت التسويقية ،التي تستحوذ على
حصة سوقية أكبـر ،والتي تحقق أرباح أفضل) ،ويعتبـر الباحث االتصاالت التسويقية املتكاملة واحدة من الطرائق التي
ُ
تنشأ الحوار وتبني العالقات مع الزبائن لغرض التوعية وإدراك القيمة ،وبما يفرضه ذلــك من آداب وأخــاق توجب على
املسوق الوفاء بالوعد وصدق الحديث.
ً
ثالثا  -التفوق التسويقي )Marketing Superiority (MS
ً
مــن املــوضــوعــات الحديثة والـتــي حظيت باهتمام على النطاق العالمي نـظـرا للحاجة إلــى مواكبة متطلبات وسياسة
ً
االنفتاح وتمويل األسواق ،فضال عن التطورات الهائلة في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (النوري ،)324 :2019 ،وينظر
(الجنابي )81 :2006 ،إلى التفوق التسويقي على أنه القدرات والقابليات والخصائص الفريدة التي تمتلكها املنظمة الكفيلة
ً
بتعزيـز موقعها الريادي في السوق وبأذهان الزبائن مقارنة باملنافسيـن ،بحيث يمكنها الحفاظ عليها لفتـرة طويلة استنادا
على عمليات معرفية ذات منهجية إداريــة واضحة ،ويضيف ( )Ehuke, 2010: 3أنــه يعني إعطاء قيمة كبيـرة للزبائن من
خالل الخدمات واملزايا اإلضافية والخاصة وتسويق املنتجات باتباع أفضل الوسائل مع توفيـر الرعاية واالهتمام للميـزة
التنافسية وزيادة اإلنتاج ،ويلخص (النوري )325 :2019 ،التفوق التسويقي على أنه تفرد املنظمة بأسلوب متميـز في خدمة
الزبائن نتيجة قدرتها على توظيف طرق أكثـر كفاءة وفاعلية من املستخدمة لدى املنافسيـن بغرض تـزويد الزبائن باملنتجات
ً
عالية الجودة وزيــادة الطلب عليها وتحسيـن أدائها ومخرجاتها وبما يحقق أهدافها ً
ودوليا وكسب املزيد من املــوارد،
محليا
ويعتبـره الباحث أسلوب متميـز في تقديم املنتجات بصورة تفوق التوقعات عبـر تطويـر قــدرات التعلم والرقابة واالبتكار
والتجديد والحرص الفائق على إرضاء العمالء بصورة تامة.
وي ــربــط (نـجــم )22 :2005 ،بيـن االبـتـكــار وق ــدرة املنظمة على خلق قيمة أكبـر وأس ــرع مــن املنافسيـن فــي الـســوق مما
ً
يجعلها متفوقة على اآلخريـن في ظل إجراء تحسينات مستمرة على ما هو قائم حاليا ،ويحدد (أوسو )160 :2011 ،أن التفوق
التسويقي للمنظمة يمثل :مؤشر لتفرد املنظمة وتميـزها في أنشطتها مقارنة باملنافسيـن ،رضا الزبائن ووالئهم ،تقديم خدمة
ً
متميـزة ،تحقيق القيمة العالية للزبون ،ومؤشرا للصورة املثلى في ذهن الزبون عن املنظمة ،ويضيف (Brenes et al., 2014:
 )850أن التفوق التسويقي هو نتاج الرغبة األكيدة في البقاء ،والذي يظهر بتطويـر املنظمة لخيارتها االستـراتيجية لتطويـر
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وتـرقية القيمة التي تفيد في التأكيد على البقاء والنمو واالستمرار ومواجهة الضغوط التنافسية املتـزايدة عبـر تشكيلة واسعة
من املنتجات ذات املواصفات والخدمات املمتازة أو الريادة التكنولوجية والسمعة الجيدة ،وتوفر هذه القدرات )1( :التفوق
التنظيمي في املنتجات والعمليات ( )2الربحية األعلى بدعم الــوالء للعالمة التجارية ( )3تقليل خطر املنتجات البديلة ()4
االعتماد على أفكار جديدة وموارد مميـزة تفيد في البحث والتطويـر .وينظر (العتيبي )50 :2015 ،للتفوق التسويقي باعتباره
مصدر القيمة املضافة للمنظمة مقارنة باملنافسيـنُ ،ويـعــد بحد ذاتــه استجابة للبيئة املكانية املحيطة لتحقيق الكفاءة
واإلبــداع واالبتكار بصورة تعزز اإلنتاجية من خالل االهتمام الدقيق باملوارد البشرية واملالية واملادية واملعلوماتية ،وهو ما
دفع (املعيني )80 :2016 ،باعتباره محصلة االستثمار الكفء للموارد واألنشطة اإلدارية والتسويقية باتباع قواعد ومعاييـر
صحيحة وبتوظيف طرق جديدة ملوارد املنظمة بما يحقق التفوق على املنافسيـن ،ويـرى الباحث أن التفوق التسويقي يثيـر
ً
حواس الزبون ومشاعره بصورة إيجابية أكثـر مما يتوقع وأن هذا التفوق يعد خبـرة شخصية يشعر بها كل زبون وليس شرطا
انتقال هذا االنبهار لآلخريـن ،كما يتفق الباحث فيما ذهب إليه ( )Seid & Venkataram, 2016بأن الشركات ذات الهوية
األخالقية القوية تـزداد لديها القدرة على جذب الزبائن وكسب والئهم وتـرتفع لديها املؤشرات املالية.

مراجعة الدراسات السابقة
يتناول هــذا الجزء الــدراســات التي تحتوي مضمون مرتبط بممارسات التسويق األخــاقــي ضمن أنشطة االتصاالت
التسويقية والدور الخاص بها في تنمية وتعزيـز التفوق التسويقي بأبعاده املختلفة ،مع أبـراز النتائج واملقاييس ذات الصلة
بموضوع الدراسة :الحالية لبناء النموذج االفتـرا�ضي وصياغة فرضياته ،وذلك على النحو التالي:
دراســة (املو�سى ،)2007 ،وتبنت بالبحث والتحليل استخدام االتصال التسويقي املتكامل في الشركات السعودية
الكبـرى ،وهدفت الدراسة في إطارها النظري إلى تأصيل البعد االتصالي لهذا النموذج من خالل البحث في مالمح التكامل
فــي الظاهرة االتصالية ،وذلــك بــدراســة مفهوم االتـصــال التسويقي املتكامل  IMCوأبـعــاده ومستوياته وتطبيقاته وأدواتــه
االتصالية وعالقته بالنماذج والنظريات واملداخل االتصالية ،وتناول الجانب امليداني واقع االتصال التسويقي في الشركات
السعودية الكبـرى والعوامل املؤثـرة في تبنيه ،والعالقة بيـن تطبيقاته ونجاح الشركات في تحقيق أهــداف تحسيـن األداء
سعودية ،وتم تطويـر مقياس ملستويات
املالي ،واختيـرت عينة عشوائية بسيطة مكونة من  150شركة تمثل  1000شركة
ُ
ً
التكامل في االتصال التسويقي ضمن اربع مراحل للتكامل في الشركات محل البحث ،وأجريت الدراسة امليدانية بناء على
املقابالت العلمية املقننة مع مسئولي التسويق واالتصاالت التسويقية في هذه الشركات ،وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود
مجموعة من العوامل التي تدعم تكامل االتصاالت التسويقية في الشركات محل البحث بعضها يتعلق بالطبيعة العامة
للشركة مثل حجم النشاط وتوسعه وانتشاره الجغرافي والبعض اآلخر يتعلق باالتصال التسويقي مثل وجود وحدات إدارية
خاصة بأنشطة االتصال التسويقي كاإلعالن والعالقات العامة.
دراسة (سويدان ،)2008 ،واستهدفت بحث تأثيـر الكلمة املنطوقة على القرار الشرائي للمستهلك من حيث اختياره
ووالءه للعالمة التجارية ،وفيما إذا ـكـان هناك اخـتــاف فــي هــذا التأثيـر باختالف املتغيـرات الديموغرافية للمستهلكيـن،
واعتمدت الدراسة على استبانة وزعــت بشكل عشوائي بواقع  430خضع منها للتحليل  312استبانة ،وتوصلت الدراسة
إلى وجود تأثيـر قوي للكلمة املنطوقة الصادرة من األقــارب واألصدقاء على قرار شراء املستهلك من خالل جمع املعلومات
ً
واضحا
الكافية قبيل اتخاذ قرار الشراء االستهالكي ،وأن فئة الذكور هم األكثـر تأث ًـرا بالكلمة املنطوقة من اإلناث ،كما بدا
وجود فروقات في تأثيـر الكلمة املنطوقة باختالف الفئة العمرية وكانت الفروقات لصالح الفئة من  30-20سنة ،وأوصت
الدراسة منظمات األعمال بضرورة االهتمام باتصاالت الكلمة املنطوقة ضمن استـراتيجياتها التـرويجية ملا لذلك من أهمية
في اختيار املستهلك للعالمة التجارية ووالئه لها.
دراسة (الهنداوي ،وآخرون ،)2010 ،وقد هدفت إلى التعرف على مدى تبني الشركات ألخالقيات التسويق وفاعلية
إعالناتها التجارية ،وأثـر ذلك على املعرفة لدى الزبون ،وأجريت الدراسة على عينة عشوائية بسيطة مكونة من  70مفردة
من موظفي شركتي زيـن وأورانــج لالتصاالت في األردن .وأشــارت نتائجها أن هذه الشركات تتبع شعارات صادقة في حمالتها
اإلعالنية وتبعد فيها عن الخداع والتضليل التـرويجي ،ويؤثـر تطبيق شركة االتصاالت في األردن للمسئولية االجتماعية في
التسويق على معرفة الزبون.
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دراسة ( ،)Hazrati et al., 2012وركزت على بحث تأثيـر السلوك األخالقي ملندوبي املبيعات على رضا الزبائن وثقتهم
ومستوى التـزامهم ،واعتمدت الدراسة على البحث السببي لبحث العالقات بيـن املتغيـرات التي تؤثـر على قرار الزبائن،
وقــد استخدمت الــدراســة املنهج الوصفي التحليلي باستخدام استبانة مكونة مــن  15فقرة وزعــت على عينة مــن زبائن
ً
شخصا لكل شركة ،وتوصلت نتائج الدراسة لوجود دور واضح للسلوك األخالقي
شركتي  Panasonic and Sonyبواقع 225
ً
ملندوبي املبيعات فــي زيــادة املبيعات فضال عــن إثــارة املشاعر اإليجابية لــدى الزبائن وبـنــاء عــاقــات قوية وممتدة وجــذب
ً
ً
الزبائن ،وأضافت النتائج أن رضا الزبائن يدفعهم إلى الشراء مستقبال ،في حيـن أن عدم الرضا يؤدي إلى نتائج سلبية جدا
ً
فضال عن نقل الزبائن لتجربتهم وشعورهم السلبي لآلخريـن بمعني أنهم يمارسون
على املنظمة بسبب األحجام عن الشراء
الدعاية السلبية  Negative Publicityملنتجات املنظمة.
مبيعات الخدمات فــي تحقيق رضا
دراســة (عبد العزيـز ،)2013 ،واستعرضت بيان أثـر السلوك األخــاقــي ملندوبي ُ
العمالء ،باعتبار أن السلوك األخالقي من أهم مكونات الشخصية ملندوبي املبيعات ،حيث أجريت الدراسة على عينة من
ً
تجار التجزئة ملؤسسة «الغول تليكوم لالتصاالت» بالجزائر ،وأفــادت نتائج الدراسة أن ُ
البعد األخالقي ممثال في الصدق
واملسئولية ال ُيطبق من جانب مندوبي البيع في املؤسسة محل البحث ،وأن ُبعدي طريقة التعامل والتـزام مندوبي البيع
بمظهر الئق يعدان ذات أثـر إيجابي على رضا العمالء.
دراســة (بن صالح ،)2014 ،وذهبت إلى التعرف على تأثيـر أخالقيات التسويق على سلوك املستهلك باالعتماد على
ً
مقاربات نظرية وتطبيقية ،وأوضحت نتائج الدراسة أن التسويق إجماال يهدف للتأثيـر على سلوك املستهلك ،وأن األخالق
ذات ارتباط قوي بالتسويق ،وأظهرت النتائج امليدانية وجود أثـر ذو داللة إحصائية لألخالق على تصرفات املستهلك قبل
وبعد عملية الشراء ،وأن هذا األثـر يتغيـر بتغيـر مستوى إدراك الزبون ألهمية مفهوم أخالقيات التسويق.
دراس ــة (عـبــد الـنــاصــر ،)2015 ،ونــاقـشــت مـفـهــوم أخــاقـيــات الـتـســويــق وأهــم املـشـكــات األخــاقـيــة فــي الـتـســويــق ومــدونــة
أخالقيات التسويق األمريكية للتسويق ،وتــم توزيع استبانة تخص املسئولية االجتماعية وأخالقيات التسويق والتي هي أحد
األركان الخمسة للتسويق الشامل ،وتتضمن مجتمع الدراسة املستهلكيـن الجزائرييـن بعينة حجمها  50مفردة ،وجاءت العينة
بطريقة االختيار العشوائي البسيط ،وتم توزيع االستبانة عبـر اإلنتـرنت من خالل شبكات التواصل االجتماعي ،وجاءت التوصيات
بضرورة تبني املؤسسات الجزائرية ملفهوم التسويق الشامل مع أنشاء الجمعية الجزائرية للتسويق بغية تنظيم هذا النشاط
وتـرقيته وتطويـره ،وإصــدار مدونة ألخالقيات التسويق يتم من خاللها تحديد ما هو التصرف األخالقي وغيـر األخالقي وإصــدار
القوانيـن التشجيعية للمؤسسات التي تحتـرم أخالقيات التسويق وقوانيـن أخرى رادعة للمخالفيـن وكاشفة للحقوق والواجبات.
دراسة ( ،)Alshurideh et al., 2016فقد استهدفت قياس تأثيـر املمارسات األخالقية الراسخة للحفاظ على العالقات
طويلة األجل مع الزبائن في شركات االتصاالت الخلوية األردنية (أورانج ،أمنية ،وزيـن) ،حيث تم اختبار العالقة السببية بيـن
عناصر التسويق األخالقي (الـصــدق ،االستقاللية ،الخصوصية ،والشفافية) واملتغيـر التابع (العالقة طويلة املــدى) ،وتم
تجميع البيانات من خالل االستبانة املوجه لعينة عشوائية مكونة من  400مفردة من مجتمع الدراسة ،واستخدم الباحث
في تحليل البيانات تحليل االنحدار الهرمي ونمذجة املعادلة الهيكلية باستخدام أسلوب  AMOSالختبار تأثيـر التداخالت،
وأظهرت نتائج الدراسة أن أخالقيات التسويق تعد مسئولية تنظيمية ضرورية للحفاظ على عالقات مفيدة ممتدة وإلقامة
الثقة املتبادلة مع العمالء ،وأن للتغذية العكسية دور حاسم في بناء تلك العالقات مع الزبائن والحفاظ عليها.
دراســة (الكعبي؛ والــامــي ،)2017 ،حاولت بحث أبعاد تكامل االتـصــاالت التسويقية وتأثيـرها في األداء التسويقي
(املبيعات ،والحصة السوقية ،والربحية ،ورضا الزبون) لعدد من شركات االتصال العراقية (زيـن ،وأسياسيل ،وكــورك)،
وتـرجع أهمية البحث في أن االختيار الصحيح لعناصر االتصاالت التسويقية يؤدي إلى توفيـر الوقت والجهد واملال وتكويـن
فكرة أكثـر عن فاعلية تطبيق مفهوم التكامل ،وتم تجميع البيانات بواقع  70استبانة استهدفت فئة املديـريـن واملعاونيـن،
واعتمد الباحث على أدوات التحليل اإلحصائي الواردة ببـرنامج  SPSS. 18لتحليل البيانات واختبار الفرضيات ،وكانت أهم
االستنتاجات أن هناك اتفاق حول أهمية تكامل االتصاالت التسويقية ،وأنه يوجد تأثيـر معنوي موجب لتكامل االتصاالت
التسويقية في األداء التسويقي وأن رضا زبائن الشركة يـرتبط بشكل كبيـر بأبعاد تكامل االتصاالت التسويقية ،وأن اتباع
الـشــركــة الستـراتيجية الـسـحــب تفسر الـتـغـي ـرات الـحــاصـلــة للمبيعات ورض ــا الــزبــون والــربـحـيــة ،وخ ــرج الـبـحــث بمجموعة
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توصيات أهمها أن التكامل هو مفهوم تعاوني وتحقيقه مرهون بتظافر جهود املتخصصيـن بجميع الوظائف التـرويجية
فــي الـشــركــة ،وأن نجاح بـرنامج تكامل االتـصــاالت التسويقية يحتاج إلــى تنسيق بيـن العناصر املـخـتــارة وأدواتـهــا وأساليبها
التـرويجية وتحديد أدوار عناصرها.
دراسة (حافظ ،وعبد الرازق ،)2017 ،ركزت على بحث تأثيـر االتصاالت التسويقية املتكاملة في تنشيط األداء التسويقي
بالتطبيق على الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية بدافع انخفاض مبيعات الشركة رغم تميـزها ومكانتها وسمعتها في السوق
ً
نموذجا يتضمن تسعة متغيـرات مستقلة وأربع متغيـرات تابعة
وما تتمتع به منتجاتها من مواصفات قياسية ،وقدمت الدراسة
وباستخدام املنهج الوصفي التحليلي تم صياغة فرضيتان رئيسيتان متضمنة تسعة فروض فرعية ،كما تم االعتماد على املنهج
الوصفي التحليلي باستخدام عينة قصدية بلغت  84مفردة من مدراء األقسام وموظفي الشركة عن طريق االستبانة واملقابالت
الشخصية ،وقد جرى التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام بـرنامج  SPSS V.23والذي أسفر عن وجود عالقة ارتباط وتأثيـر
معنوي بيـن االتـصــاالت التسويقية واألداء التسويقي ،وطــرح البحث التوصية بـضــرورة قيام الــدولــة بحماية ودعــم منتجات
ً
الشركة بـفــرض ضريبة جمركية على املنتجات املماثلة واملـسـتــوردة ،فـضــا عــن ضــرورة قـيــام إدارة الشركة بتوعية موظفيها
بـرغبتها في زيادة األداء التسويقي واطالعهم على مستوى أدائها بشكل دوري لكشف االنحرافات وتصحيحها.
دراســة (ص ــادق؛ وف ــؤاد ،)2018 ،وذهـبــت إلــى تشخيص واقــع االتـصــاالت التسويقية املتكاملة وأدواتـهــا باملنظمات
الخدمية ،وقد تم اختيار كورك لالتصاالت بالعراق لتطبيق الدراسة امليدانية ،وتضمنت عينة الدراسة  33مديـر ورئيس
ُ
قسم ،حيث استخدمت االستبانة بعد التأكد مــن صدقها وثباتها كــأداة رئيسة لجمع البيانات امليدانية والـتــي تــم تحليل
نتائجها باستخدام أسلوب  SPSSوعبـر أدوات متعددة الختبار فرضيات الدراسة مثل :التوزيعات التكرارية والنسب املئوية
واألوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية توصلت الدراسة لنتائج من ضمنها التأكيد على ضرورة االستمرار بعمل البحوث
والــدراســات التسويقية لــدراســة سـلــوك املشتـركيـن ودوافـعـهــم ورغـبــاتـهــم واسـتـخــدام هــذه املـعـلــومــات لبناء االستـراتيجية
االتصالية املتكاملة للشركة مع املستفيد النهائي.
دراســة (الجرجري ،)2018 ،وقــام فيها ببحث دور اإلدارة االستـراتيجية في تحقيق التفوق التسويقي في املنظمات
الصناعية بالتطبيق على خمسة شركات صناعية بمحافظة دهــوك بالعراق ،واعتمد الباحث على أسلوب االستبانة في
جمع البيانات ،ومن أجل تحقيق أهداف البحث وفرضياتها تم وضع نموذج افتـرا�ضي يوضح طبيعة العالقة بيـن املتغيـرات
املستقلة واملعتمدة للبحثً ،
وبناء على وصف وتشخيص متغيـرات البحث واختبار عالقات االرتباط والتأثيـر تم التوصل
ملجموعة مــن االستنتاجات التي تؤكد وجــود عالقة ارتـبــاط وتأثيـر معنوي بيـن اإلدارة االستـراتيجية والتفوق التسويقي
للشركات محل البحث ،وقدمت الدراسة التوصيات بضرورة تفعيل دور اإلدارة العليا في تبني اإلدارة االستـراتيجية بما يعزز
تحقيق التفوق التسويقي للشركات محل البحث.
دراســة (الـنــوري ،)2019 ،واستهدفت بحث مـحــددات السلوك األخــاقــي ملندوبي البيع واإلع ــام الــدوائــي ودوره ــا في
تحقيق التفوق التسويقي ،والذيـن ُيعدان ركيـزة أساسية في أي منظمة صحية مع زيادة مستويات املنافسة من قبل الجهات
الصحية املحلية واألجنبية وحاجتها لتبدع وتبتكر باستمرار لتحقق التفوق التسويقي ،وقد جاءت الدراسة بالتطبيق على
عينة من العامليـن في مذاخر األدوية في مدينة دهوك بالعراق ،وأظهرت الدراسة في مخطط افتـرا�ضي يعكس طبيعة العالقة
ً
ً
التوافقية واألثـر بيـن محددات السلوك األخالقي بوصفة ُب ً
عدا مستقال ممثال باألبعاد التالية :مستوى التعليم والخبـرة،
طريقة التعويض ،ونظام املراقبة ،والتفوق التسويقي ذات ُ
البعد املعتمد (التابع) ،وتم تجميع البيانات األولية باستخدام
ً
استبانة وزعــت على  50فــردا هم عينة البحث من مندوبي البيع واإلعــام باملذاخر املبحوثة ،وتــم تجميع البيانات الالزمة
الختبار فرضيات الدراسة وباستخدام البـرنامج اإلحصائي  SPSSتوصلت إلى نتائج متعددة أهمها :وجــود عالقة توافقية
ً
البعد املستقل في ُ
فضال عن األهمية النسبية ملتغيـرات ُ
البعد التابع ،وعلى
معنوية وارتباط وأثـر معنوي بيـن ُبعدي البحث،
ُ
أســاس ذلك قدمت التوصيات بضرورة أخذ املذاخر املبحوثة بدهوك بعيـن االعتبار مع أهمية تعزيـز وتحسيـن السلوك
األخالقي للمساهمة في تحقيق التفوق التسويقي املنشود.

التعليق على الدراسات السابقة:
	-تفيد الدراسات السابقة باعتبار التسويق األخالقي ورقة رابحة وفي صالح املنظمة وأنه وبقدر ممارسته في جوانب التسويق
املختلفة تكون النتائج الطيبة املفيدة وأن البديل هو فقدان العميل وثقته ثم تحوله للشركات األخرى املنافسة.
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	-تناولت غالبية الدراسات السابقة التسويق األخالقي بالتطبيق على قطاعات مختلفة مثل :تجارة التجزئة اإللكتـرونية،
ومندوبي املبيعات واملصارف اإلسالمية ،والتأميـن ،في حيـن جاءت الدراسة الحالية بالتطبيق على قطاع االتصاالت
السعودي واملصري.
ً
مسحوبا على أنشطة االتصاالت التسويقية بصورة متكاملة ،وهو ما
	-تنفرد الدراسة الحالية ببحث التسويق األخالقي
لم يـرد طرحه بالدراسات السابقة بحسب علم الباحث.
	-تنفرد الدراسة الحالية ببحث أثـر التسويق األخالقي ضمن أنشطة االتصاالت التسويقية املتكاملة في تحقيق التفوق
التسويقي ،بحيث أن املتغيـر التابع لــم يسبق التطرق إليه بــالــدراســات السابقة كما بالصورة ال ــواردة ضمن سياق
النموذج املقتـرح.
	-استعرضت الــدراســات السابقة املتغيـر الـتــابــع ألث ــر التسويق األخــاقــي فــي ص ــورة :ال ــوالء ،والــرضــا ،واألداء ،والثقة،
ً
والسلوك الشرائي ،وتكرار الشراء واالحتفاظ بالعمالء بصور منفردة ،في حيـن جاء النموذج املقتـرح بالدراسة شامال
لغالبية أبعاد التفوق التسويقي.

الدراسة االستطالعية
تأكيدا لفكرة البحث قــام الباحث بــإجـراء دراســة استطالعية استهدفت التعرف على مستوى ممارسات التسويق
األخالقي ضمن أنشطة االتـصــاالت التسويقية من جانب ومستوى التفوق التسويقي للشركات املبحوثة من جانب آخر،
حيث قام الباحث بالتطبيق على عينة عمدية ميسرة قوامها  60مفردة موزعة على عمالء شركات :االتصاالت السعودية
 ،STCموبايلي ،زيـن ،فودافون ،أورنج ،اتصاالت مصر ،واملصرية لالتصاالت  ،Weوأفادت نتائج تلك الدراسة بأن %67 :من
أفراد العينة يعتقدوا بأنه يوجد انخفاض في ممارسات التسويق األخالقي ضمن أنشطة االتصاالت التسويقية ،ويقف على
الحياد  %7من تلك العينة ،وتـرتفع نسبة تبني املمارسات األخالقية ألنشطة االتصاالت التسويقية إلى  .%26كما أظهرت
الدراسة أن  %69من أفراد العينة يعتقدوا بأنه يوجد انخفاض في مستوى التفوق التسويقي للشركات ،ويقف على الحياد
 %2من تلك العينة ،ويؤكد  %29على ارتفاع مستوى التفوق التسويقي لها ،كما أفاد  %74من عينة الدراسة االستطالعية
ُ
باعتمادهم على االتصاالت التسويقية الصادقة في تقريـر اسم الشركة للتعامل معها ،وترجع النسبة املتبقية ( )%26القرار
لتوصيات الجماعة املرجعية والعتبارات التماثل واملحاكاة.
وأفادت البيانات املنشورة حول خدمات االتصاالت الصوتية املتنقلة باململكة العربية السعودية ومصر بأنه:
	-بنهاية الربع الثالث لعام  ،2018وصل عدد االشتـراكات بخدمات االتصاالت الصوتية املتنقلة بالسعودية 42.5
مليون مشتـرك بنسبة انتشار  %70.5( %130.5مسبقة الدفع 29.5 ،االشتـراكات الالحقة «املفوتـرة»)((( ،وأنه
للربع األول من عــام  ،2019رصــدت هيئة االتـصــاالت وتقنية املعلومات شكاوى االتـصــاالت املتنقلة (الصوتية،
واإلنـت ــرنــت) لـلـشــر ـكـات الـثــاث وج ــاء الـت ــرتـيــب :االت ـصــاالت الـسـعــوديــة  ،)27( STCزي ــن ( ،)16مــوبــايـلــي ( )12لكل
 100.000اشـت ـراك ،وهــي أقــل مــن املتوسط الـعــام لشكاوى عــام  2018والـتــي بلغت  200شـكــوى يــومـ ًـيــا ،وجــاءت
الشكاوى بسبب االعتـراض على الفواتيـر وااللتـزامات املالية وتدني مستوى الخدمة وانقطاعها((( ،كما أن الهيئة
قد أتاحت للعميل حرية االنتقال للشركات األخــرى املنافسة  Brand Switchingوفق منفعته ورغباته ،وتابعت
الهيئة أن عدد األرقام املنقولة بيـن املشغليـن خالل عام  2017قد تجاوزت  800000رقم(((.
	-تحتل شركة االتصاالت السعودية  STCالحصة السوقية األكبـر والتي تتـراوح بيـن  %52إلى ( %54حجم اإليـرادات
 ،)%60وأعلنت شركة زيـن عن قاعدة اشتـراك عددها  8.4مليون اشتـراك بنهاية الربع األول لعام  2018بحصة
سوقية تقارب ( %18حجم اإليـرادات  ،)%16مما يتـرك موبايلي بحصة سوقية تتـراوح بيـن  %28إلى ( %30حجم
اإليـرادات .((()%24
(((
(((
(((
(((

هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات ،مؤشرات األداء لقطاع االتصاالت وتقنية املعلومات ،الربع الثالث .2018
هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات ،إجمالي أعداد الشكاوى املصعدة للهيئة لخدمة االتصاالت ،الربع األول .2019
هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات ،التقريـر السنوي .2017
هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات ،تقاريـر الشركة ،الجزيـرة كابيتال .2018
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	-بنهاية يوليو  ،2019بلغ إجمالي مشتـركي الهاتف املحمول في مصر  96.36مليون مشتـرك بنسبة  %105.16وبمعدل
نمو شهري  ،%0.58وبلغ عدد مستخدمي اإلنتـرنت عن طريق املحمول  33.15مليون مستخدم ،ومستخدمي USB
 2.89 Modemمليون مستخدم ،وبلغ مشتـركي اإلنتـرنت فائق السرعة  6.96 ADSLمليون مشتـرك((( ،ووفق تقريـر
صــادر عن وزارة االتـصــاالت وتكنولوجيا املعلومات تم توزيع املشتـركيـن على الشركات األربـعــة ـكـاآلتــي :فودافون
( 40.8مليون) ،أورنج ( 30.1مليون) ،اتصاالت مصر ( 19.6مليون) ،املصرية لالتصاالت  3.6( Weمليون).
	-حصلت شركات االتصاالت (فودافون ،أورنــج ،اتصاالت مصر ،واملصرية لالتصاالت  )Weعلى تـراخيص الجيل
الـرابــع وخــدمــات الثابت االفتـرا�ضي ،ومنح الجهاز القومي لتنظيم االتـصــاالت جميع املستخدميـن خاصية نقل
مشغل
األرقــام بيـن مقدمي خــدمــات االتـصــاالت ولجميع أنظمة االشـت ـراك مــع تسهيل إج ـراءات نقل األرقــام مــن
ً
آلخــر ،وأكــد تقريـر أصــدره الجهاز القومي لتنظيم االتـصــاالت في مــارس  2019أن عمالء أورنــج هم األقــل امتالكا
لخطوط الشبكات األخرى بنسبة  %36تليها فودافون بنسبة  %49ثم اتصاالت مصر بنسبة  %60وأخي ًـرا املصرية
لالتصاالت  Weبنسبة .%82
وقد أجرى الباحث مجموعة من املقابالت مع بعض املسئوليـن بشركات االتصاالت محل الدراسة والتي أفادت بضرورة
ً
ً
االهتمام باالتصاالت التسويقية أكاديميا وضرورة تطويـرها وتطبيقها ميدانيا خاصة في قطاع االتصاالت لألسباب التالية:
	-التطور الهائل في نشاط االتـصــاالت وتقنية املعلومات في السنوات األخيـرة وأنها أصبحت محور رئيس للتنمية
وضمن مقاييس تطور األمــم ،وأنها مكنت كافة املجتمعات (حكومات ومنشآت وأفـراد) من التواصل والتخاطب
وتبادل املعلومات بسهولة ويسر
	-إن التطور الهائل في تقنيات الحاسب اآللي وتنامي استخداماته في التجارة واألعمال أدى إلى انخفاض تكاليف بناء قواعد
بيانات العمالء ،ثم إمكانية تجزئتهم إلى شرائح ومجموعات محددة يسهل الوصول إليها بأدوات االتصاالت التسويقية.
	-إن ارتفاع طموحات العميل مع شعوره الدائم بعدم اإلشباع املقتـرن بارتفاع نسبة اإلعالنات املقارنة ومثيالتها
املنافسة مع ارتفاع معدل تكرارها قد ينتج عنها ارتفاع معدالت التحول للعالمات التجارية األخرى نتيجة انخفاض
مستوى والء العميل.
	-ارتبط بالتغييـرات في العديد من العادات االجتماعية والثقافية لشعوب أمتنا العربية ارتفاع أسقف الرضا عند
العمالء مع سيطرة الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية واملحمولة على التقييم اآلني للخدمات وما له من أهمية في
اتخاذ القرارات الشرائية
ً
ً
	-إن ازديــاد حدة املنافسة محليا ودوليا مع تنوع املنتجات وجودتها والتهافت على اجتذاب الزبائن بشتى الوسائل
قد أدى إلى تدهور الوالء للعالمات التجارية مما استدعى لفت االنتباه ببناء عالقات وثيقة ومستمرة عبـر وسائل
اتصال متنوعة ومتعددة.
	-إن انخفاض ثقة الــزبــون في الخدمات املقدمة هي السمة الغالبة في السنوات األخيـرة ويـرتبط بهذا االنخفاض
فحص دقيق من جانبه لسلوك جميع املنظمات وتحري الصدق في جميع الرسائل التسويقية ويبقى التحدي في
بناء هذه الثقة واستعادتها.
ً
	-إن االنحراف باألنشطة التسويقية عن املعاييـر املقبولة أخالقيا يعد مقدمه الستياء الزبائن وانعدام الثقة في الشركة.
	-تعد االتصاالت التسويقية املتكاملة الوسيلة األفضل للتعبيـر عن جودة املنتجات وبالتالي ميـزتها التنافسية في
ً
ً
تجاوبا وقبوال من جانب الزبائن.
مواجهة املنافسة السعرية للشركات األخرى ،فهي األسلوب األكثـر
	-إن تحقيق أهداف :تغييـر االتجاه ،وخلق التفضيل ،وتكويـن شعور إيجابي وبناء صورة ذهنية إيجابية عن املنظمة
أو املنتج أو العالمة ،واالحتفاظ بالعميل وتحويله إلى مسوق مجاني ..كل هذا يحتاج لحزمة اتصاالت تسويقية
متكاملة وفعالة.
	-تحتاج الشركات إلــى توجيه االهتمام بــاألطـراف ذات العالقة مثل :جمعيات حماية املستهلك والبيئة والحكومة
واملجتمع املحلي وغيـرها ،إضافة للمستهلك النهائي عبـر بـرامج اتصالية تسويقية متكاملة.
	-إن نجاح الشركات وتفوقها يعتمد إلى حد كبيـر على مدى تبنيها الستـراتيجيات تسويقية قائمة على القيم األخالقية
(((

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،الجهاز املركزي لتنظيم االتصاالت ،تقريـر موجز عن مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،أغسطس .2019

211

دور ممارسات التسويق األخالقي ألنشطة االتصاالت التسويقية في تحقيق التفوق التسويقي...

ُ
ضمن مسئوليتها االجتماعية التي تبعد بها عن االنتهازية والربحية.
وي ــرى الباحث أنــه فــي ظــل التغيـرات الـتــي تــواجــه املنظمات ً
حاليا ومنها العاملة ضمن قـطــاع االت ـصــاالت ،أصـبــح من
الـضــروري لها السعي الــدائــم للتموقع فــي الـســوق عبـر ممارسة فلسفة التسويق األخــاقــي ألنشطة االتـصــاالت التسويقية
كوسيلة منهجية نعتقد جدواها في تحقيق البقاء والنمو واالستمرار ثم التفوق التسويقي في هذا الزخم التسويقي الذي
يغلب عليه الخداع والتضليل.

متغيـرات الدراسة:

ً
فيما يلي بعضا من جوانب املعرفة العلمية املتعلقة بممارسات التسويق األخــاقــي ألنشطة االتـصــاالت التسويقية
ونواتج التفوق التسويقي كما وردت بأدبيات التسويق:
ً
أول  -ممارسات التسويق األخالقي ألنشطة االتصاالت التسويقية
وهو التطبيق األخالقي للمزيج االتصالي لتحقيق أهــداف املنظمة التـرويجية (سويدان ،)12 :2008 ،وتتضمن أبعاد
شخصية (البيع الشخ�صي ،والتسويق املـبــاشــر) ،وأبـعــاد غيـر شخصية (اإلع ــان ،والـت ــرويــج البيعي ،والـعــاقــات العامة)
( ،)Capon& Capon, 2009: 378ويـرى ( )Ejebro, 2007: 15أنه يتوجب على املنظمات استخدام استـراتيجيات متنوعة
ومتكاملة ومنسقة لتحقيق الغرض من عملية االتصال ،وهو ما أشار إليه ( )Pride & Ferrell., 2000: 560بضرورة التنسيق
بيـن األنشطة االتصالية املتنوعة (اإلعالن ،التـرويج البيعي ،البيع الشخ�صي ،التسويق املباشر ،والعالقات العامة) وبإدارة
متـزامنة لضمان أق�صى قدر من اإلعالم واإلقناع املؤثـر بالزبائن ،وأشار ( )Perreault et al., 2015: 407أنه يتاح للشركة
الـخـيــار بــأن تستخدم كــل عناصر االت ـصــاالت التسويقية أو أن تختار منها بحسب املــوقــف ،وفيما يلي أبـعــاد االتـصــاالت
التسويقية املتكاملة:
 1اإلعــان  :Advertisingهو عملية توظيف وسائل االتـصــال غيـر الشخصية إليصال املعلومات املتعلقة باملنتجواملنظمة إلى املشتـري من خالل وسائل الدعاية املختلفة ( ،)Pride& Ferrel, 2000: 455وهو االتصال املدفوع
مــن ِقـبــل جهة معلومة إلقـنــاع متلقي اإلع ــان التـخــاذ إج ـراء حــالــي أو مستقبلي (،)Thorson& Duffy, 2012: 2
ويضيف ( )Middleton et al., 2009: 304بأنه الوسيلة غيـر الشخصية لتقديم وتـرويج املنتجات من خالل جهة
معلومة وبأجر مدفوع ،وتتفق دراســات (Belch & Belch, 2003: 16; Smith & Zook, 2011: 308; Solomon et al.,
 )2012: 308على املزايا التالية لإلعالن )1( :وسيلة اتصال لبناء الوعي وتوجه نحو نطاق واسع من الزبائن ولوقت
قصيـر ( )2التحديد الدقيق لوسيلة اإلعــام املناسبة ،وعــن عيوب اإلعــان ،تتفق الــدراســات بأنه )1( :يصعب
معرفة ردود األفعال الفردية بسبب أنه وسيلة غيـر شخصية ( )2األقل مصداقية مقارنة بالوسائل األخرى ()3
تحتاج لوقت كبيـر لتغيـرها نظرا لتكلفتها العالية وما يـرتبط بها من ميـزانيات ضخمة .ووفق ما أشار (البابا:2011 ،
34؛ خنفر ،وآخرون )223 :2015 ،فإن اإلعالن يتبني عدد من األدوات اعتمادا على الوسائل :املقروءة (املجالت،
والصحف ،والبـريد املباشر ،وامللصقات ،واألغلفة والعبوات) ،املرئية (التلفاز ،واإلنتـرنت ،والبـريد اإللكتـروني)،
واملسموعة (الراديو ،واإلذاعة) ،كل ذلك في إطار أهداف تسويقية حددها ( )Etzel et al., 2008: 539باآلتي :دعم
البيع الشخ�صي ،تطويـر عالقات التعامل ،توسيع استخدامات املنتج ،عرض منتج جديد ،زيادة استخدام املنتج.
 2التسويق املباشر  :Direct Marketingوهو دون استخدام وسطاء في عملية التوزيع والتـرويج ،أو يقصد به االتصالً
املباشر واملستهدف بغرض الحصول على استجابة فورية فضال عن بناء عالقات دائمة مع الزبون (رمان ،وآخرون،
 ،)431 :2014ويعتبـره (ُ )Kayode, 2014: 274بعد تسويقي تفاعلي يعتمد وسيلة اتصال أو أكثـر بغرض التأثيـر
على قـرارات الزبائن الشرائية وتوجيهها والحصول على استجابة فورية ،ويـرى ()Peter& Donnelly, 2007: 112
أنه يستخدم أشكال االتصال املباشر لإلعالن والكتالوج حيث يشبه البيع الشخ�صي ،ويحتوي حوار تفاعلي بيـن
املسوق والزبون إليجاد الطلبات وزيــادة منافذ التجزئة .ويبيـن (طه )721 :2008 ،أن التسويق املباشر يستخدم
أدوات :الكتيبات املصورة ،والبـريد الصوتي ،والبـريد املباشر ،والفاكس ،والقنوات التجارية ،والهاتف ،وقواعد
البيانات ،واالستجابة التليفزيونية املباشرة .ويعتقد ()Belch & Belch, 2003: 480; Capon & Capon, 2009: 410
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أنه يحقق مزايا )1( :االستجابة الفورية وقياس جودة اإلرسال ( )2مرونة اإلخراج في الشكل واملضمون ( )3إمكانية
تكييف العرف بحسب الزبائن ،ويـرتبط بالتسويق املباشر العيوب التالية )1( :إصابة متلقي اإلعــان باالنـزعاج
نتيجة التكرار ( )2صعوبة التأميـن والحفاظ على القوائم البـريدية ( )3الوسيلة األعلى تكلفة.
 3التـرويج البيعي  :Sales Promotionهو األنشطة املختلفة التي تستهدف تنشيط وتوزيع بيع املنتجات ،وهو أحدأنواع البيع غيـر الشخ�صي الذي يهدف لزيادة املبيعات في األجل القصيـر (،)Zikmund & Amico, 2002: 436
وينظر له ( )Smith & Schultz, 2005: 2باعتباره ُبعد اتصالي يستخدم تكتيكات تحفيـزية واستـراتيجية توجه
وتدفع الزبون للشراء ،ويضيف ( )Horchover, 2008: 9أنــه يوفر قيمة مضافة للعالمة التجارية للوصول إلى
أهداف تسويقية محددةُ .ويعده ( )Kotler & Keller, 2009: 514من األساليب غيـر املعتادة التي ُ
صممت ليكون
تأثيـرها سريع وقصيـر األمــد لغرض تسريع عملية شـراء املنتجات ،ويضيف (حافظ )262 :2009 ،أنــه النشاط
املكمل لإلعالن والبيع الشخ�صي والذي ُيستخدم كحافز مباشر لشراء أو تجربة منتج ويمكن توجيه هذا النشاط
إلى الوسطاء ،وتتفق دراسات ()Hooley et al., 2008: 3016; Kaser, 2013: 165; McDonald & Wilson, 2016: 37
على املزايا التالية للتـرويج البيعي )1( :التأثيـر املباشر على السلوك ومعرفة ردود األفعال بصورة آنية ( )2زيادة
والء الزبائن لشعورهم بالسعادة والرضا (ّ )3
تحسن عوائد األعمال بسبب املبيعات قصيـرة األجل ،ويـرى (البكري،
 )225 :2006أن ما يـزيد من أهميته هو كونه متجدد ومتنوع ومتوافق مع حالة املنافسة التـرويجية القائمة في
السوق ومحاكاته لحالة اإلبداع العلمي والفكري إليجاد كل ما هو جديد ومؤثـر في قرارات الشراء ،وتضيف تلك
الدراسات العيوب التالية )1( :يصعب توقع بيع كميات كبيـرة من املنتجات ( )2البيع بسعر منخفض قد يضعف
مــن صــورة العالمة التجارية ( )3يقل إقـبــال الــزبــائــن مــع انخفاض الخصم املمنوح ( )4البيع املقتـرن بالعروض
التـرويجية غيـر مجدي على املــدى البعيد خاصة مــع انتهاء تلك الـعــروض .ويـعــدد (ســالــم )243 :2006 ،أهــداف
الـت ــرويــج البيعي فــي مـســانــدة وتكملة الـجـهــود التـرويجية وملـســاعــدة رجــال البيع ولــدعــم اإلع ــان ولـخــدمــة أنشطة
النشر والعالقات العامة لتسريع اتخاذ قرار الشراء وزيادة الكمية املشتـراة ،ويتفق (البابا47 :2011 ،؛ والبكري،
 )274 :2015أن التـرويج البيعي يوجه نحو املستهلك عبـر أدوات (العينات ،والكوبونات ،والصفقات ،والجوائز
التشجيعية ،واملسابقات ،وسحوبات اليانصيب ،والـعــرض عند نقطة الـشـراء ،واملـعــارض التجارية ،والعروض
التـرويجية ،ونــوافــذ الـعــرض ،والـنـشـرات التوضيحية ،ولــوحــات الـعــرض ،والـعـبــوات ،والـتــذوق املـجــانــي ،ورعــايــة
املناسبات ،ومبيعات الـفــرص ،والطوابع التـرويجية) ،ويوجه نحو التجار والوسطاء عبـر أدوات (السماحات،
والخصومات ،واإلعالن املشتـرك ،وتدريب القوة البيعية) .وعن دور التـرويج البيعي في إطار االتصاالت التسويقية
املتكاملة .يـرى (يحيى )59 :2018 ،أن االعتماد على التـرويج البيعي ليس الحل األمثل ملشكالتها التسويقية حتى وإن
كان ذات جدوى على املدى القصيـر ،وأن الفائدة تكمن في التكامل مع عناصر التسويق األخرى وبخاصة اإلعالن
والبيع الشخ�صي.
 4البيع الشخ�صي  :Personal Sellingهو التقديم الشخ�صي والشفهي لسلعة أو خدمة أو فكرة بهدف دفع العميلاملرتقب نحو شرائها أو االقتناع بها (العالق ،ربابعة ،)59 :2010 ،وهو عملية االتصاالت الحاصلة ما بيـن البائع
واملشتـري بشكل مباشر بهدف تشجيعه أو مساعدته في تحقيق عملية الشراء للمنتج (البكري ،)160 :2006 ،وهو
أحد أساليب التـرويج الشخصية ،ويتضمن عملية اتصال إقناعي للتأثيـر ً
ذهنيا في الزبون املرتقب ،وهو األسلوب
ً
تعقيدا (الصميدعي ،ورديـنــة ،)302 :2010 ،ويعني االتـصــال الشخ�صي واملـبــاشــر بيـن البائع واملشتـري
األكثـر
من خالل قوة بيعيه مؤهلة ومدربة (طميلة ،)189 :2008 ،ويـرى ( )Kotler & Keller, 2009: 515بأنه االتصال
وجــه لــوجــه مــع الــزبــائــن املحتمليـن بـهــدف عــرض وتـقــديــم املـنـتــج وتــوفـي ــر إجــابــات واضـحــة ألسـئـلــة واسـتـفـســارات
الزبائن ،وتتفق دراســات (Kotler & Keller, 2009: 517; Shimp & Amdrews, 2013: 678; Kotler & Keller,
 )2016: 597على أن البيع الشخ�صي يـرتبط بــه )1( :تحقيق التفاعل الشخ�صي كونه حلقة فــوريــة وتفاعلية
بيـن األطـراف املتفاعلة مع ضمان االستجابة املباشرة وتعزيـز االنتباه مع أقل مستوى للضوضاء والتشويش
( )2تعزيـز العالقة املبنية على جسور من الثقة املتبادلة والصداقة العميقة ،وعــن عيوب البيع الشخ�صي.
وتتفق دراسات ( )Percy, 2008: 137; Fill, 2009: 20; Perreaul et al., 2015: 375باعتباره )1( :مكلف وذات
نفقات تشغيلية عالية ( )2ذات رسائل غيـر متسقة وصعبة السيطرة .ويـرى (العالق ،وربايعة )60 :2010 ،أن
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البيع الشخ�صي يستهدف :البيع الكامل ،وخدمة الزبائن الحالييـن ،والبحث عن الزبائن الجدد ،وضمان تعاون
املوزعيـن ،ومساعدة الزبائن في إعادة البيع للسلع املشتـراة ،وتقديم املشورة واملساعدة الفنية للزبائن واملوزعيـن،
وتدريب رجال البيع لدى املوزعيـن ،والتنقيب عن املعلومات التسويقية والرفع بها .ويـرى (يحيى )52 :2018 ،أنه
ُيسهم بفاعلية في إنجاحه ،ألن البيع الشخص ُيعد بمثابة خط املواجهة مع العميل ومصدر إمداد املنظمة
باملعلومات حــول املنتجات الجديدة املنافسة واختبارات السوق والتغيـرات في أساليب التـرويج واألسعار،
وبحسب (البابا )57 :2011 ،فــإن العوامل املؤثـرة في اختيار البيع الشخ�صي هــي :عــدد املشتـريـن املرتقبيـن
ودرجــة تـركيـزهم ،وحجم الطلبية ،وتـنــوع املنتجات ،وعــدم التجانس بـرغبات العمالء ،والـعــرض املنفصل
للمنتج ،ومقاومة املشتـري).
ُ
 5العالقات العامة  :Public Relationsهي الجهود االتصالية التي تستخدم لخلق عالقات طيبة بيـن املنظمة واملجتمع( ،)Pride & Ferrell, 2000: 471وهــي الجهود اإلداري ــة املستمرة واملــرســومــة واملخططة إلقــامــة وتسهيل التفاهم
املـتـبــادل بيـن املنظمة وأص ـحــاب املـصــالــح (املـســاهـمـي ــن ،والـهـيـئــات الـتـجــاريــة ،والـعــامـلـي ــن ،واملــورديـ ــن ،والـحـكــومــة،
واملجتمع) ( ،)Blyth, 2006: 130ويشيـر ( )Kotler & Armstrong, 2009: 886-879أن العالقات العامة تستخدم
أدوات متنوعة منها( :األخـبــار ،واألحــداث الخاصة ،واألحــاديــث ،وحمالت تسويق الشائعات ،والتسويق املتحرك،
واملــواد املكتوبة ،واملــواد الصوتية واملرئية ،ومــواد تعريف املنظمة ،واملشاركة املالية في الخدمات العامة ،واملوقع
اإللكتـروني) ،وتعرفها جمعية العالقات العامة األمريكية بأنها نشاط يتبع صناعة أو هيئة أو مهنة أو حكومة لتدعيم
وبناء العالقات السليمة واملنتجة بينها وبيـن جمهورها مع الحرص على التكيف بحسب الظروف البيئية املحيطة
(العالق ،وربايعة ،)61 :2010 ،ويعتبـرها (البابا )61 :2011 ،نشاط مخطط ومستمر يسعى لبناء وتدعيم صورة
إيجابية عــن املؤسسة لــدى جماهيـرها الــواسـعــة .ويضيف (الـزامــل ،وآخ ــرون )2012 ،بأنها ُ
البعد املختص بخلق
العالقات الطيبة واإليجابية بيـن املنظمة واألطراف ذات العالقة داخل وخارج بيئة العمل ،ويـرى (صادق ،وفؤاد،
 )2018أنها وسائل (شخصية وغيـر شخصية) لالتصال بالجمهور لتعزيـز وتـرسيخ الـصــورة الذهنية للمنظمة أو
منتجاتها أو العامليـن فيها بتـزويد الجمهور بأخبار املنظمة من خالل :األحاديث ،األخبار ،والقصص لبناء املصداقية
لدى الجمهور بغرض التأثيـر عليهم التخاذ قرار الشراء ،ويطرح ( )Fill, 2009: 17; Smith & Zook, 2011: 338املزايا
التالية للعالقات العامة )1( :تحقيق التواصل الفعال مع األط ـراف ذات العالقة ( )2إتاحة املزيد من املصداقية
للرسائل ( )3قلة التكاليف املالزمة لها فهي ال تتطلب تكلفة شراء بث مرئي أو مسموع أو مطبوع ،وبخصوص عيوب
العالقات العامة فتتعلق بخروج الرسائل عن املناطق املقصودة بحيث يصعب السيطرة عليها وتوجيهها .وينظر
( )Pride & Ferrell, 2000: 473للعالقات الـعــامــة كــأداة لتحقيق أه ــداف :تغييـر اتـجــاهــات الجمهور ً
إيجاباحول
ً
املنتجات واملنظمة والـعــامــة ،جعل الــزبــائــن أكثـر إدراكــا للمنتجات واألنـشـطــة والـعــامــة ،تـرسيخ فلسفة ورســالــة
املنظمة لدى األطـراف ذات العالقة ،وبناء عالقة راسخة وقوية ومتينة ً
بناء على عوامل الثقة والتفاهم املشتـرك
مع الزبون .ويشيـر (املو�سى )225-218 :2007 ،أن مكانة العالقات العامة في مزيج االتصاالت التسويقية ارتبط به
التحول في استـراتيجية العمل التسويقي من «التسويق على أســاس الصفقات أو املعامالت  »MBTإلى «التسويق
بالعالقات  ،»CRMوقــد حــدد ( ـكـامــل؛ والصيـرفي )17-16 :2006 ،املـبــادئ التي تستند عليها الـعــاقــات العامة في:
املسئولية االجتماعية ،واحتـرام رأي الفرد ،وعــدم إخفاء املعلومات ،وااللتـزام بمبادئ األخــاق ،واتباع األساليب
العلمية في البحوث.

ً
ثانيا  -التفوق التسويقي
 1قيمة الزبون  :Customer Valueهي الفرق بيـن ما دفعة الزبون (الكلفة الكلية) وما حصل عليه (القيمة الكلية أواملكاسب) جراء تملكه للمنتج ) ، (Kotler & Armstrong, 2006: 140-141ويـرى (قحف )10 :2015 ،أنها ُحكم
عام يصدره الزبون يتعلق بالفرق بيـن الفوائد املتحصل عليها والتكاليف التي تكبدها لتملك املنتج ،ونضيف أن
قيمة الزبون تعبـر عن تقييمه لقيمة املنتج من منظور املكاسب والتضحيات مقارنة باملنتجات البديلة .وينظر
) (Kotler & Armstrong, 2006: 141-143إلى خيارات القيمة املتاحة أمام املنظمة بحيث يمكنها زيــادة القيمة
الكلية للزبائن أو تخفيض الكلفة الكلية لهم ،ويكون الخيار األول بتعزيـز وتقوية املنتج أو القيمة الشخصية،
ويتحقق البديل الثاني بتخفيض السعر وتبسيط إجراءات التسليم أو الحد من املخاطر املحيطة بالزبائن بمنح
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الضمانات الكافية .وفــي ذات السياق ،يوضح (طــارق )33 :2008 ،أن القيمة الكلية التي يستمدها الــزبــون من
الخدمة هي محصلة :قيمة الخدمة (منفعتها) ،قيمة العامليـن (االحتـرام واملعاملة الحسنة من العامليـن) ،وقيمة
االنطباع الذهني (الصورة الذهنية التي يحملها الزبون) ،أما التكلفة الكلية التي يتحملها الزبون فتعد محصلة:
التكلفة املالية نظيـر الوقت املستهلك لتملك املنتج ،تكلفة الطاقة أو الجهد البدني لتملك املنتج ،والتكلفة املادية
نتيجة االنتقال إلى متجر البيعُ .ويوجب تحقيق القيمة االستعداد الدائم وسرعة االستجابة والتعامل الفعال
مع متطلبات الزبون واالستجابة لشكواه والعمل على حلها بسرعة وكفاءة بحيث يشعر بالتقديـر واالحتـرام من
مقدم الخدمة ( ،)Kotler & Keller, 2009: 520كما تتحقق بحسب (أبو جودة )81 :2013 ،بتقديم ملسة إضافية
تتجاوز توقعات الزبون ،بحيث يكون املنتج هو البديل الوحيد للزبون الحالي وبذات الوقت يحقق التفوق العام
للمنظمة.
2رضــا الــزبــون  :Customer Satisfactionوهــو يمثل املشاعر اإليجابية للزبون حــول املنتجات الـتــي يتم تقديمها
لــه (الـعـفـيـشــات56 :2001 ،؛ الـحــري ــري .)143 :2018 ،أو حسبما أشــار ()Kotler & Armstrong, 2006: 143
أنه اإلحساس املقتـرن باالنطباع اإليجابي أو السلبي املــدرك من جانب الزبون بعد إجـراؤه للمقارنة بيـن الفائدة
الفعلية واملتوقعة للخدمة املـقــدمــة ،ويعبـر عــن املستوى الــذي يتعادل عـنــده أو يـزيد األداء املــدرك عــن األداء
املتوقع للمشتـري ( .)Armstrong et al., 2017: 42أو وفق ما أشار ( )Tam, 2004: 899باعتباره عملية إدراكية
يـقــارن فيها الــزبــون مــا يتلقاه مــع مــا يتكبده نظيـر الحصول على املنتج ،وي ــرى (الـجــرجــري )283 :2018 ،أن ُبعد
ً
ُ
الــرضــا يشكل مـعـيـ ًـارا أســاسـ ًـيــا ل ــأداء التسويقي ومـكــونــا جــوهـ ًـريــا ألســالـيــب قـيــاس رضــا الــزبــون ،وتــرجــع (نسيمة،
 )81 :2011أهمية رضا الزبائن لكونه أحد أهم العوامل التي ّتمكن الشركات من البقاء واالستمرار في السوق ألنها
تجنب املؤسسات الضغوط التنافسية وبخاصة املنافسة السعرية ويقلل من احتماالت تحول الزبائن للشركات
املنافسة ،كما ُيعتبـر العميل الرا�ضي أداة جذب للزبائن الجدد .وهو ما دعى ()Bowen & Chen, 2001: 213
باعتبار الرضا أحد األصول التسويقية املهمة ً
نظرا ملا يـرتبط به من ارتفاع في العوائد وانخفاض في التكاليف.
ويضيف (أوســو )161 :2011 ،أن االعتماد على السمعة فــي تقديم املنتجات والــوصــول إلــى رضــا الزبائن هو
مصدر نجاح واستمرار املنظمة ،وأنه بإهمال الزبون تـزول كل مقومات قيام املنظمة ،كون الزبون هو أغلى
أصول املنظمة ومحور عملياتها األسا�سي.
3والء الزبون  :Customer Loyaltyوهو التـزام عميق من العميل بإعادة شراء املنتج املفضل لديه ورعايته باتخاذ
مــواقــف إيجابية نحوه والـتـحــدث بإيجابية عنه وتوصية اآلخــري ــن بخصوصه وعقد النية على عــدم التحول إلى
منتجات بديلة له وإن تعرض الزبون لضغوط تـرويجية (معال ،)55 :2010 ،وهو ما يـراه (هــواري ،وريان:2012 ،
ً
ً
ً
إيجابيا للزبون بخصوص املنتج أو العالمة التجارية ممثال بــإعــادة الشراء،
38؛ الحريـري )143 :2018 ،موقفا
حيث أشار (األميـن )141 :2009 ،إلى الزبون املوالي بأنه الذي يشتـري نفس العالمة عدة مرات (ثالث أو أربع مرات)
ً
مقياسا لنجاح الشركة في االحتفاظ بعالقات
بصورة متتالية ،وأنه وبحسب (الجرجريُ )284 :2018 ،يعد الوالء
طويلة األمــد مــع الــزبــون ،لذلك وبحسب (محمد )88 :2006 ،تحرص املنظمات على بناء العالقات التسويقية
ً
موقعا هــو األعـلــى في
املسئولة عــن تحويل الزبائن مــن مؤقتيـن إلــى دائميـن ثــم مواليـن وداعميـن والذيـن يحتلوا
سلم الوالء وهم بمثابة املرشديـن ،ويـرى ( )Walters, 1994: 105أنه يمكن ضمان استمرار والء الزبائن للمنظمة
بالطرائق التالية :بناء ثقة موجهة نحو الزبون ،وتفويض العامليـن ومنحهم الثقة ،وقياس أداء العامليـن ،والبحث
املستمر عن حاجات ورغبات الزبون وتلبيتها ،والتعرف على املنافع املتحققة للزبون من الخدمة ،وتـرقية قيمة
الزبون ،وإدراك كلفة خسارة الزبون وتلبية رغباته.
4الحصة السوقية  :Market Shareهي نسبة مئوية لحجم مبيعات املنظمة بالتناسب مع مبيعات القطاع الذي
تعمل فيه ،وهي مقياس مهم لألداء التسويقي الجيد والتي يتم من خاللها التمييـز بيـن الشركات الناجحة وغيـر
الـنــاجـحــة ( ،)Kotler & Keller, 2016: 589ويـ ـراهــا (أودي ـج ـيــه )296 :2008 ،املــؤشــر الـفــاصــل ألداء الوظيفة
التسويقية ،ويـرى ( )Etzel et a., 2008: 483بأن الحصة السوقية تقدر على أساس الصناعة بالكامل أو أجزاء
منها أو منطقة جغرافية معينة ،كما يمكن أن تقدر لفتـرة زمنية ماضية أو حالية أو مستقبلية.
5الربحية  :Profitabilityالقيمة اإلجمالية للمنظمة ضمن الوسط التجاري الذي تعمل ضمنه واملؤشر على تحقيق
أهداف البقاء والنمو واالستمرار وتتطلب التطويـر في األسواق أو التقنيات ،وهى حق امللكية لتوزيع جزء منه على
215

دور ممارسات التسويق األخالقي ألنشطة االتصاالت التسويقية في تحقيق التفوق التسويقي...

املالكيـن واحتجاز الباقي في الشركة للوفاء باملتطلبات املالية وألغراض التوسع ،أو تحقيق املردود من املوجودات
(حــافــظ؛ وعبد ال ـرازق ،)111 :2017 ،ويعرفها (يحيى )43 :2018 ،بمستوى أربــاح املنظمة ً
قياسا باملنافسيـن،
وينظر ( )Selvam et al., 2016: 93إليها على أنها صافي إيـرادات يولدها املنتج بعد خصم النفقات املتـرتبة عليها.
ً
 6نمو املبيعات  :Salesهو الهدف األكثـر انتشارا وذات االرتباط الوثيق بالبعد املالي ،ويـرى (السامرائي ،والعبدلي، )24 :2011أنه يعني انسياب السلع والخدمات من املنتج والبائع إلى املشتـري على أثـر نجاح عملية التفاوض بينهما
واقتناع الطرفيـن بحجم املنافع املتحقق ،ويعرفه (البكري؛ وطالب )11 :2014 ،بأنه نسبة املبيعات الصافية
املتحققة خالل السنة املالية مقارنة باملاضية وهي مؤشر على ّ
تحسن األداء املالي .ويـرى ()Etzel et al., 2008: 479
بأن تنفيذ بـرنامج اتصالي متكامل يتضمن تنسيق اإلعالنات والبيع الشخ�صي وتـرويج املبيعات والعالقات العامة
والتسويق املباشر يتطلب إدارته بشكل متـزامن وينتج عنه تناسق قوي للرسائل وتأثيـر أكبـر على املبيعات ،ويحدد
( )Mullins et al., 2008: 442أن هناك عدة خيارات استـراتيجية للتفوق في حجم املبيعات املتحقق منها :اختـراق
السوق ،توسيع السوق ،تطويـر السوق ،تطويـر املنتج ،والتنويع.

مشكلة الدراسة

فــي ظــل تنامي وعــى عمالء خدمة االتـصــاالت الهاتفية بالبلديـن ،واسـتـنــادا لنتائج الــدراســة االستطالعية ومالحظات
الباحث والبيانات املنشورة والتي تؤشر بــأن التسويق األخــاقــي هو العنصر االقتصادي املفقود في املعامالت التسويقية
ً
املـب ــرمــة فـضــا عــن الـشــح ال ـفــادح فــي األب ـحــاث املـيــدانـيــة لـتـقــ�صــي تــأثـي ــر مـمــارســات الـتـســويــق األخــاقــي ألنـشـطــة االتـصــاالت
التسويقية في تحقيق التفوق التسويقي ،يحاول البحث اإلجابة على التساؤالت اآلتية:
	-ما هي طبيعة العالقة بيـن ممارسات التسويق األخالقي ألنشطة االتصاالت التسويقية املتكاملة وتحقيق التفوق
التسويقي لشركات االتصاالت محل الدراسة؟
	-مــا هــو دور ممارسات التسويق األخــاقــي ألنشطة االتـصــاالت التسويقية املتكاملة فــي تحقيق التفوق التسويقي
لشركات االتصاالت السعودية واملصرية؟
	-ما هو التقييم ملدى توافر ممارسات التسويق األخالقي ألنشطة االتصاالت التسويقية املتكاملة بشركات االتصاالت
(السعودية ،واملصرية)؟
	-ما هو التقييم ملستوى التفوق التسويقي لشركات االتصاالت (السعودية ،واملصرية)؟

أهداف الدراسة

في ضوء مشكلة الدراسة املطروحة لبحث دور ممارسات التسويق األخالقي ألنشطة االتصاالت التسويقية املتكاملة
في تحقيق التفوق التسويقي ،يمكن دراسة األهداف التفصيلية التالية:
	-تقديم إطــار نظري وميداني يفيد إدارات الشركات املبحوثة للتعرف على مفهوم التسويق األخالقي واالتصاالت
التسويقية املتكاملة والتفوق التسويقي وأبعادهما والعالقة بينهما ومحاولة تفسيـرها واالستفادة من نتائجها في
معالجة املشكالت الطارئة أو الدائمة بالشركات العاملة بقطاع االتصاالت في السعودية ومصر.
	-تشخيص الــواقــع وتقييم مــدى االلـت ـزام بممارسات التسويق األخــاقــي ضمن أنشطة االتـصــاالت التسويقية من
منظور عمالء شركات االتصاالت العاملة في السعودية ومصر.
	-تقييم مستوى التفوق التسويقي من منظور عمالء شركات االتصاالت العاملة في السعودية ومصر.
	-تسليط الـضــوء عـلــى دور وأهـمـيــة ال ــوازع األدب ــي (ضميـر إنـســانــي) ملـعــرفــة دور مـمــارســات الـتـســويــق األخــاقــي ألنشطة
االتصاالت التسويقية املتكاملة في تحقيق التفوق التسويقي من منظور عمالء شركات االتصاالت في السعودية ومصر.
	-معرفة مدى االختالف ًفي تقييم املبحوثيـن ملمارسات التسويق األخالقي ألنشطة االتصاالت التسويقية املتكاملة،
وللتفوق التسويقي تبعا لشركة االتصاالت العاملة في السعودية ومصر.
ً
عموما
	-تقديم توصيات تسهم في تطويـر الواقع الخدمي والتسويقي ملنظمات األعمال الخدمية بالسعودية ومصر
والعاملة بقطاع االتصاالت على وجه الخصوص ،وما يـرتبط بها من نمو اقتصادي ورفاهية لشعوب البلديـن.
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	-اإلثـراء املتواضع لهذه النوعية من الدراسات بسبب ندرتها في الجامعات العربية.

فروض الدراسة
على ضــوء مشكلة الــدراســة وأهــدافـهــا ،وبعد مراجعة العديد من أدبـيــات الــدراســة يمكن تطويـر فرضيات الدراسة
لتظهر كما يلي:
	 :)H01(-ال تــوجــد عــاقــة توافقية معنوية عند مستوى الــداللــة اإلحصائية ( )α ≤ 0.05بيـن مـمــارســات التسويق
األخالقي ألنشطة االتصاالت التسويقية املتكاملة والتفوق التسويقي لشركات االتصاالت.
	 :)H02(-ال يــوجــد ارتـبــاط معنوي عند مستوى الــداللــة اإلحصائية ( )α ≤ 0.05بيـن مـمــارســات التسويق األخــاقــي
ألنشطة االتصاالت التسويقية املتكاملة والتفوق التسويقي لشركات االتصاالت.
	 :)H03(-ال يوجد تأثيـر معنوي عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α ≤ 0.05ملمارسات التسويق األخالقي ألنشطة
االتصاالت التسويقية املتكاملة في التفوق التسويقي لشركات االتصاالت.
	 :)H04(-ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α ≤ 0.05في تقييم املبحوثيـن ملمارسات التسويق
األخالقي ألنشطة االتصاالت التسويقية املتكاملة باختالف شركة االتصاالت محل التعامل.
	 :)H05(-ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α ≤ 0.05في تقييم املبحوثيـن للتفوق التسويقي
باختالف شركة االتصاالت محل التعامل.

أهمية الدراسة

األهمية األكاديمية
	-سد الفجوة املعرفية بيـن املتغيـرات قيد الــدراســة ،وإث ـراء املكتبة العربية واملصرية بموضوع نــدر التطرق إليه
لحداثته وأهميته.
ً
	-تعد الــدراســة نقطة البداية لــدراســات الحقة ومتعمقة فــي هــذا املـجــال مستقبال مــع توفيـر قــاعــدة بيانات حــول:
التسويق األخالقي ،االتصاالت التسويقية املتكاملة ،والتفوق التسويقي.
	-توظيف األطر النظرية واملعرفية املتعلقة بالتسويق األخالقي ألنشطة االتصاالت التسويقية في تحقيق التفوق التسويقي.
األهمية التطبيقية
	-أهمية الـت ـزام شــر ـكـات االتـصــاالت ًفــي العصر الحديث بأخالقيات التسويق استجابة لحاجات ورغـبــات عمالئها
الــذي ــن أصـبـحــوا أكثـر وعـ ًـيــا وإدراك ــا بالكثيـر مــن القضايا األخــاقـيــة والــاأخــاقـيــة املرتبطة بأنشطة االتـصــاالت
التسويقية املقدمة لهم.
ُ
	-تــرســخ الــدراســة لــدور التسويق األخــاقــي ألنشطة االتـصــاالت التسويقية املتكاملة فــي تحقيق التفوق التسويقي
بقطاع االتصاالت ،مع تـرتيب تلك األنشطة بحسب أهمية تأثيـرها في الشركات محل الدراسة.
	-تشخيص واقع وأسباب ضعف االتصاالت التسويقية املتكاملة وتـراجع التفوق التسويقي للشركات محل الدراسة.
	-تفيد الــدراســة في رصــد االختالفات في ممارسة التسويق األخالقي ألنشطة االتـصــاالت التسويقية وأثـر ذلــك على
التفوق التسويقي لشركات االتـصــاالت محل الــدراســة ،وتوجيه تلك املــؤشـرات لصانعي ال ـق ـرارات لــرســم آليات
العمل املستقبلية.
	-تقديم نتائج الدراسة وعدد من التوصيات ذات العالقة مع آليات مقتـرحة للتنفيذ في شركات االتصاالت محل الدراسة.
	-تساهم الدراسة في تقليل حجم االنفالت األخالقي بمجال التسويق وفي ظل ضعف نظم وأساليب الرقابة أو غياب
أدوات الــردع بإظهار الوجه األفضل وهو ممارسة التسويق األخالقي وجني ثماره بمجاالت :الجودة ،واالستجابة
للزبون ،واإلبداع واالبتكار.
ً
ً
ً
	-تكت�سي الدراسة أهمية بالغة في كونها تمس قطاعا ماليا واستـراتيجيا ،وهو قطاع االتصاالت والــذي تتنوع فيه
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مظاهر الخداع.

نموذج الدراسة

ً
متضمنا عالقات االرتباط والتأثيـر بيـن ممارسات التسويق األخالقي
يوضح الشكل رقم ( )1املخطط الفر�ضي للدراسة
ألنشطة االتـصــاالت التسويقية املتكاملة والـتـفــوق التسويقي ،اسـتـنــادا إلــى األدبـيــات والـبـحــوث السابقة والـتــي تبلورت في
املتغيـرات التالية:
ً
ُ
	-أوال -املتغيـراملستقل :يعبـر عن ممارسات التسويق األخالقي ألنشطة االتصاالت التسويقية املتكاملة والتي تضم
األبعاد التالية :اإلعالن ،والتسويق املباشر ،والتـرويج البيعي ،والبيع الشخ�صي ،والعالقات العامة.
ً
	-ثانيا -املتغيـر التابعُ :يعبـر عن التفوق التسويقي والذي يضم األبعاد التالية :قيمة الزبون ،ورضا الزبون ،ووالء
الزبون ،والحصة السوقية ،والربحية ،ونمو املبيعات.
املتغير املستقل:
ممارسات
التسويق
األخالقي ألنشطة
االتصاالت
التسويقية
املتكاملة

قيمة الزبون

االعالن

رضا الزبون

التسويق المباشر

املتغير التابع:
التفوق
التسويقي

الترويج البيعي
البيع الشخصي

والء الزبون
الحصة السوقية
الربحية

العالقات العامة

نمو المبيعات

شكل رقم ( )1نموذج الدراسة املقتـرح

تصميم الدراسة

منهج الدراسة
تعتمد الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي لإلجابة على تساؤل رئي�سي يتعلق بدور ممارسات التسويق األخالقي ألنشطة
االتصاالت التسويقية املتكاملة في تحقيق التفوق التسويقي بالتطبيق على شركات االتصاالت العاملة في السعودية ومصر
ً
اعتمادا على نوعيـن من البيانات هما البيانات الثانوية بمراجعة األدبيات واملجالت والدوريات والدراسات السابقة حول موضوع
الدراسة ،والبيانات األولية بتطويـر استبانة لتجميع بيانات املستق�صي منهم في فتـرة زمنية محددة وملرة واحدة (مقطعية).
مجتمع وعينة الدراسة وطريقة اختيارمفرداتها
يـتـكــون مجتمع الــدراســة مــن عـمــاء شــر ـكـات االت ـصــاالت املتنقلة (الـصــوتـيــة ،واإلنـت ــرنــت) الـعــامـلــة فــي املـمـلـكــة الـسـعــوديـ ًـة
(االتصاالت السعودية  ،STCوموبايلي ،وزيـن) ،ومصر (فودافون ،وأورنــج ،واتصاالت مصر ،واملصرية لالتصاالت  ،)Weونظرا
لضخامة حجم مفردات مجتمع العمالء محل الدراسة (يتجاوز عددهم  500ألف مفردة) وعدم توافر إطار محدد لهذا املجتمع
وملا يحيط بالدراسة من قيود خاصة بالوقت والتكلفة ،فقد استخدم الباحث عينة عشوائية بسيطة تم تحديد حجمها وفق
املعادلة التالية :ن = (ى * 2ل ( – 1ل))  /د 2حيث أن :ن :حجم العينة ،ى :الدرجة املعيارية املقابلة لدرجة الثقة  ،%95ل :نسبة
توافر الخاصية باملجتمع وبافتـراض أنها  ،%50د :حدود الخطأ  ،%5وبالتطبيق نجد أن ن =  384مفردة ،ويتقارب هذا العدد
مع حجم العينة الذي يفتـرضه جدول  Krejcie & Morganحيث يفتـرض أن مجتمع الدراسة إذا زاد عن  25000شخص يكون
حجم العينة املمثلة لها أكبـر من  384مفردة ،وعلى ضوء ذلك تمكنت الدراسة من جمع  420استبانة وجرى إلغاء  12منها بسبب
وجود فراغات في اإلجابات واستقر عدد االستبانات الصحيحة عند  408استبانة بنسبة ( )%97وهي القابلة للتحليل اإلحصائي.
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مقاييس الدراسة وخصائصها
أجل اختبار فرضيات الدراسة تم تطويـر أداة القياس
بناء على أهــداف ومتغيـرات الدراسة والنموذج املقتـرح ومن ُ
املـنــاسـبــة لـهــذا الـغــرض (االسـتـبــانــة) لجمع الـبـيــانــات األولـيــة الــازمــة ،وأع ــدت االسـتـبــانــة بـعــد مـراجـعــة الــدراســات السابقة
واألب ـحــاث املتشابهة مــع عـنــوان الــدراســة ثــم عــرضـهــا عـلــى عــدد مــن املحكميـن مـمــن لــديـهــم الـخـب ــرة واالخـتـصــاص فــي مجال
الدراسة نفسه من جامعات مختلفة لتعديلها لتتناسب مع ما تهدف إليه ُالدراسة الحالية ،كما تم اختبار مستوى االتساق
الداخلي وثبات االستبانة بتوزيع عينة استطالعية حجمها ( 35مفردة) وأجريت التعديالت املناسبة على التصميم املبدئي
ً
إلخ ـراج القائمة بصورتها النهائية .وقــد تضمنت االسـتـبــانــة ثــاثــة أج ـزاء ،احـتــوى الـجــزء األول  39ســؤال تخص املتغيـرات
الفرعية لألبعاد الخمسة ملمارسات التسويق األخالقي ألنشطة االتصاالت التسويقية املتكاملة ،واحتوى الجزء الثاني 28
ً
باملعلومات التعريفية
سؤال تخص املتغيـرات الفرعية لألبعاد الستة التي تخص التفوق التسويقي ،واختص الجزء الثالث
ُ
ألفراد العينة واملتمثلة في :الجنس ،السن ،املهنة ،الدخل الشهري ،الحالة االجتماعية ،واملستوي التعليمي ،وأدرج في بداية
االستبانة سؤال يتعلق باسم شركة االتصاالت محل التعامل ،واعتمد الباحث على مقياس  Likertالخما�سي لإلجابة على
فقرات االستبانة ويلخص الجدول التالي املقاييس التي تم االعتماد عليها في بناء االستبانة:
جدول رقم ()1
املقاييس التي اعتمد عليها الباحث في بناء االستبانة
الفقرات
األبعاد:
املتغيـرات:
9
اإلعالن
ممارسات
7
التسويق التسويق املباشر
األخالقي
9
التـرويج البيعي
ألنشطة
7
االتصاالت البيع الشخ�صي
7
التسويقية العالقات العامة
قيمة الزبون
6
رضا الزبون
5
والء الزبون
4
التفوق
5
التسويقي الحصة السوقية
4
الربحية
4
نمو املبيعات

املقياس املستخدم:
(النوري( ،)2005 ،حنيش( ،)2009 ،البابا( ،)2011 ،جابـر)2012 ،
(النوري( ،)2005 ،البابا( ،)2011 ،جابـر)2012 ،
(النوري( ،)2005 ،أبو منديل( ،)2008 ،البابا( ،)2011 ،جابـر)2012 ،
(النوري( ،)2005 ،غانم( ،)2011 ،البابا)2011 ،
(النوري( ،)2005 ،البابا( ،)2011 ،جابـر)2012 ،
(عبد الحميد وآخرون)2017 ،
(حافظ ،وعبد الرازق)Keiningham et al., 2005; Gilbert et al., 2004( ،)2017 ،
(الخشروم ،وسليمان)Jones& Taylor, 2007; Russell et al., 2007( ،)2011 ،
(الزبيدي( ،)2013 ،الشولي( ،)2013 ،حافظ ،وعبد الرازق)2017 ،
(العوادي( ،)2009 ،الزبيدي( ،)2013 ،حافظ ،وعبد الرازق)2017 ،
(البكري ،وطالب( ،)2014 ،حافظ ،وعبد الرازق)2017 ،

بيانات الدراسة
اعتمدت الدراسة على نوعيـن من البيانات هما )1( :البيانات الثانوية وهي املصدر الرئي�سي لتشكيل اإلطار النظري
للدراسة والتعريفات اإلجرائية ،وتمت من خالل املراجعة واالطالع على املراجع املختلفة ذات العالقة بموضوع الدراسة والتي
تشمل (الكتب ،واملراجع ،واملصادر ،واألوراق العلمية ،والدراسات السابقة ،والدوريات ،والتقاريـر ،والشبكة العنكبوتية
الــدولـيــة) )2( ،البيانات األولـيــة وهــي صلب الــدراســة امليدانية وأســاس نتائج الــدراســة وجودتها ،وقــد تم تصميم االستبانة
املناسبة لتجميع البيانات األولية بحيث تعكس وجهات نظر وآراء عمالء شركات االتصاالت العاملة في السعودية ومصر.
أداة جمع البيانات
ُ من أجل اختبار فرضيات الدراسة تم تطويـر أداة القياس املناسبة لهذا الغرض (االستبانة) لجمع البيانات األولية الالزمة،
وأعدت االستبانة بعد مراجعة الدراسات السابقة واألبحاث املتشابهة مع عنوان الدراسة ثم عرضها على عدد من املحكميـن ممن
لديهم الخبـرة واالختصاص في مجال الدراسة نفسه من جامعات مختلفة لتعديلها لتتناسب مع ما تهدف إليه الدراسة الحالية.
طريقة جمع البيانات
ُجمعت البيانات األولية للدراسة امليدانية من خالل االستبانة والتي وزعت على نحو  420مفردة والتي تمت باستخدام
وسائل :الفيسبوك ،تويتـر ،البـريد اإللكتـروني ،ورسائل الواتساب املتضمنة استبانة البحث.
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تـرميـزالبيانات
ً
الدراسة وتحقيقا
وهي الخطوة األولى لضمان سهولة ودقة ووضوح االختبارات اإلحصائية وإليجاد إجابات لتساؤالت ً
ألهدافها ،حيث تم تخصيص الرمز ) (EMملمارسات التسويق األخالقي ألنشطة االتصاالت التسويقية متضمنا أبعاد (اإلعالن
 ،ADوالبيع الشخ�صي  ،PSوالعالقات العامة  ،PRوالتسويق املباشر  ،DMوالتـرويج البيعي  ،)SPوتم تـرميـز العبارات الخاصة
املتغيـرات الفرعية ضمن االستبانة بالرموز من  V1وحتى  ،V39كما تم تخصيص الرمز ) (MSملتغيـر التفوق التسويقي
بتلك ً
ن
ن
ن
متضمنا أبعاد (قيمة الزبو  ،CVورضا الزبو  ،CSووالء الزبو  ،CLوالحصة السوقية  ،MSHالربحية  ،PROونمو املبيعات
 ،)SAوتم تـرميـز العبارات الخاصة بتلك املتغيـرات الفرعية ضمن االستبانة بالرموز من  V40وحتى .V67
أساليب تحليل البيانات
بغرض تقديم دراســة تطبيقية حــول دور ممارسات التسويق األخــاقــي ألنشطة االتـصــاالت التسويقية املتكاملة في
تحقيق التفوق التسويقي ،فقد تم االستعانة بتوزيع استبانة على عمالء شركات االتصاالت السعودية واملصرية والقيام
ً
بتحليل نتائجها إحصائيا باالستعانة ببـرنامج  IBM SPSS Statistics 23وتوظيف األدوات اإلحصائية التالية:
	-أسلوب معامل االرتباط كرونباخ ألفا  Cronbach’s Alphaللتحقق من درجة الثبات أو االتساق الداخلي في املقاييس.
	-أسلوب التحليل العاملي  Factor Analysisالختبار صالحية املقاييس والتوصل ملجموعة العوامل األساسية التي تتضمنها.
	-اختبار  KMO and Bartlett’s Testلتحديد مدى كفاية حجم عينة الدراسة ولتحديد املعنوية الكلية ملصفوفة االرتباط.
	-أسلوب كلوموجروف-سيمنـروف  Kolmogorov-Smirnovللتأكد من تبعية متغيـرات الدراسة للتوزيع الطبيعي.
ً
	-أساليب اإلحصاء الوصفي لتوصيف عينة الدراسة وفقا للمتغيـرات الديموغرافية.
	-اخـتـبــار كــا( 2لــدراســة االس ـت ـقــال) الخـتـبــار فــرضـيــة أن ــه :ال تــوجــد عــاقــة تــوافـقـيــة مـعـنــويــة عـنــد مـسـتــوى الــداللــة
اإلحـصــائـيــة ( )α ≤ 0.05بيـن مـمــارســات التسويق األخــاقــي ألنشطة االت ـصــاالت التسويقية والـتـفــوق التسويقي
لشركات االتصاالت.
	-معامالت ارتباط بيـرسون وأسلوبي تحليل االنحدار واالرتباط الخطي املتعدد الختبار فرضية أنه:
•ال يوجد ارتباط معنوي عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α ≤ 0.05بيـن ممارسات التسويق األخالقي ألنشطة
االتصاالت التسويقية املتكاملة والتفوق التسويقي لشركات االتصاالت.
•ال يــوجــد تــأثـي ــر مـعـنــوي عـنــد مـسـتــوى الــداللــة اإلحـصــائـيــة ( )α ≤ 0.05ملـمــارســات الـتـســويــق األخــاقــي ألنشطة
االتصاالت التسويقية املتكاملة في التفوق التسويقي لشركات االتصاالت.
	-أساليب اإلحصاء الوصفي وتحليل التبايـن أحادي االتجاه  One-Way ANOVAالختبار فرضية أنه:
•ال توجد فــروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α ≤ 0.05في تقييم املبحوثيـن ملمارسات التسويق
األخالقي ألنشطة االتصاالت التسويقية املتكاملة باختالف شركة االتصاالت محل التعامل.
•ال توجد فــروق معنوية عند مستوى الــداللــة اإلحصائية ( )α ≤ 0.05فــي تقييم املبحوثيـن للتفوق التسويقي
باختالف شركة االتصاالت محل التعامل.

الدراسة امليدانية
تحليل البيانات
االعتمادية والصالحية
 - 1الثقة /الثبات :Reliability
للتحقق مــن مـسـتــوى الـثـبــات ) (Reliabilityلــاسـتـبــانــة ووج ــود االت ـســاق الــداخـلــي بـي ــن فـقـراتـهــا وم ــدى اسـتـقـرارهــا،
أستخدم الباحث معامل كرونباخ ألفا  Cronbach’s Alphaوأفادت نتيجة التحليل اإلحصائي وفق الجدول التالي أن قيمة
معامل كرونباخ ألفا تـراوحت للمتغيـرات املستقلة بيـن ( )0.755ملقياس اإلعالن )0.939( ،ملقياس التسويق املباشر وبلغت
للمقياس العام ملمارسات التسويق األخالقي ألنشطة االتصاالت التسويقية املتكاملة ( ،)0.932وللمتغيـرات التابعة تـراوحت
قيمة كرونباخ ألفا بيـن ( )0.713ملقياس الحصة السوقية )0.889( ،ملقياس الربحية ،في حيـن حصل املقياس العام للتفوق
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التسويقي على قيمة معامل ثبات ( ،)0.878ولجميع هــذه املقاييس يمكن القول أنها معامالت ذات داللــة جيدة ألغـراض
البحث ويمكن االعتماد عليها في تعميم املخرجات على املجتمع ،حيث ارتفعت قيمة تلك املعامالت عن  0.6وهو الحد األدنى
املقبول ،وتعدت قيمة  Corrected Item-Total Correlationللمتغيـرات الفرعية  0.30وهو الحد األدنى لتكون بنود املقياس
متسقة ومنسجمة في قياس نفس املوضوع (إدريس ،واملر�سي ،)2007 ،وبالتالي تتحقق للمقاييس املستخدمة درجة عالية
من الثبات واالعتمادية عند تحليل البيانات األولية الخاصة بالدراسة من حيث قدرتها على قياس درجة االتساق أو التوافق
بيـن املحتويات املتعددة للقياس املستخدم.
 - 2الصدق /الصالحية :Validity
أصحاب الخبـرة والدراية
وللتأكد من الصدق الظاهري لالستبانة تم عرضها على مجموعة من الخبـراء واملحكميـن من
ً
التسويق واإلحصاء التطبيقي ومنهجية البحث للتحقق من درجة مالءمة صياغة الفقرات لغويا ُوانتمائها ملتغيـرات
في مجال
ُ
ُ
ُ
الدراسة ،وقد أخذت مالحظاتهم بعيـن االعتبار حيث عدلت صياغة بعض الفقرات وحذفت األخرى حتى أخرجت االستبانة
بصورتها النهائية ،وتم مراجعة صدق املحتوى لها من خالل معامل االرتباط بيـن متغيـرات الدراسة لتوضيح مدى التـرابط
بيـن فقرات االستبانة وقدرتها التفسيـرية للمتغيـرات ،حيث قام الباحث بتطبيق أسلوب التحليل العاملي Factor Analysis
على مقاييس الدراسة ،واعتمد الباحث على طريقة املكونات األساسية  Principal Componentsوبطريقة  ،Varimaxوأسفر
التحليل عن خمسة عوامل ملقياس ممارسات التسويق األخالقي ألنشطة االتصاالت التسويقية املتكاملة (اإلعــان ،التـرويج
البيعي ،البيع الشخ�صي ،العالقات العامة ،والتسويق املباشر) وقــد انخفض معامل التحميل أو التشبع لثالثة متغيـرات
فرعية عن ( 0.6متغيـريـن للعالقات العامة ،ومتغيـر واحد للبيع الشخ�صي) ،ولباقي املتغيـرات الفرعية ارتفعت قيمة معامالت
التحميل عن ( )0.6كما لم يتم تحميل
أي عـ ـب ــارة ع ـلــى أك ـث ـ ــر م ــن ب ـعــد بـشـكــل
جدول رقم ()2
مـعـنــوي ،وبــالـتــالــي يمكن تـحــديــد أعــداد
نتائج اختباركرونباخ ألفا  Cronbach’s Alphaلثبات املتغيـرات
املـتـغـي ـرات الـفــرعـيــة بـحـســب كــل عــامــل
عدد Cronbach’s
عدد Cronbach’s
املقياس
املقياس
الفقرات Alpha
الفقرات Alpha
لـيـصـبــح :اإلع ــان ( ،)9الـت ــرويــج البيعي
0.769
6
قيمة الزبون CV
0.755
9
اإلعالن AD
( ،)9الـبـيــع الـشـخــ�صــي ( ،)6الـعــاقــات
رضا الزبون CS
0.869
5
0.803
9
ال ـعــامــة ( ،)5وال ـت ـســويــق امل ـبــاشــر ( ،)7التـرويج البيعي SP
0.769
4
والء الزبون CL
0.937
البيع الشخ�صي 7 PS
0.713
 0.800الحصة السوقية 5 MSH
وأفــادت نتائج التحليل العاملي بارتفاع العالقات العامة 7 PR
0.889
4
الربحية PRO
0.939
ال ـن ـس ـب ــة امل ـج ـم ـع ــة ل ـل ـت ـبــايـ ــن الـ ـ ــذي تــم التسويق املباشر 7 DM
0.782
4
نمو املبيعات SA
ت ـف ـس ـي ـ ــره ل ـل ـع ــوام ــل امل ـس ـت ـخ ــرج ــة مــن ممارسات التسويق
0.932
39
األخالقي EM
ل ـل ـم ـق ـي ــاس إل ـ ــى ( .)%80.5وب ـ ــإج ـ ـراء
0.878
التفوق التسويقي 28 MS
التحليل الـعــامـلــي عـلــى مـقـيــاس التفوق
الـتـســويـقــي ،تـبـي ــن أن ــه يـمـكــن الـتـحـمـيــل على
جدول رقم ()3
خصائص عينة البحث
ستة أبعاد (قيمة الزبون ،رضا الزبون ،والء
الخيارات التكرار النسبة
الــزبــون ،الحصة السوقية ،الربحية ،ونمو املتغيـر الخيارات التكرار النسبة املتغيـر
أقل من 28.9 118 5000
68.9 281
ذكر
امل ـب ـي ـعــات) وق ــد ان ـخ ـفــض م ـعــامــل الـتـحـمـيــل الجنس
 31.1 127الدخل 34.6 141 9999 – 5000
أنثي
أو ال ـت ـش ـب ــع مل ـت ـغ ـيـ ــريـ ــن فــرع ـي ـي ـ ــن عـ ــن 0.6
 11الشهري 26.2 107 14999 - 10000
أقل من 45 20
إحــداهــم يـخــص والء الــزبــون واآلخ ــر يخص
أكبـر من 10.3 42 15000
20.1 82 29 – 20
نـمــو امل ـب ـي ـعــات ،ول ـبــاقــي املـتـغـيـ ـرات الـفــرعـيــة
21.6 88
أعزب /عزباء
السن 22.5 92 39 – 30
ارتفعت قيمة معامالت التحميل عن ()0.6
 27.2 111 49 – 40الحالة متـزوج /متـزوجة 67.6 276
كما لــم يتم تحميل أي عـبــارة على أكثـر من
أكبـر من  19.2 78 50االجتماعية مطلق /مطلقة 6.1 25
بـعــد بشكل مـعـنــوي ،وبــالـتــالــي يمكن تحديد
4.7 19
أرمل /أرملة
24
98
طالب
أعداد املتغيـرات الفرعية بحسب كل عامل
الدراسات العليا 12.3 50
قطاع عام 17.4 71
املهنة قطاع خاص  27.2 111املستوى البكالوريوس 62.7 256
ل ـي ـص ـبــح :ق ـي ـمــة ال ــزب ــون ( ،)6رضـ ــا ال ــزب ــون
أعمال حرة  20.1 82التعليمي معهد متوسط 9.8 40
( ،)5والء ال ــزب ــون ( ،)3ال ـح ـصــة الـســوقـيــة
الثانوية العامة وأقل 15.2 62
11.3 46
معاش
( ،)5الربحية ( ،)4ونمو املبيعات ( ،)3كما
100 408
 100 408املجموع
املجموع
ارتـفـعــت النسبة املجمعة للتبايـن الــذي تم
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تفسيـره للعوامل املستخرجة من املقياس إلى ( .)%83.2كما تعدت قيمة  Toleranceحدود السماح لتـرتفع لجميع العوامل عن
 ،0.10كذلك انخفضت قيمة معامل تضخم التبايـن ) (VIFعن ( )10كمؤشر لوجود عالقات ارتباط بيـن املتغيـرات املستقلة
وأنه ال توجد مشكلة .Multi – Collinearity

خصائص عينة البحث
يبيـن الـجــدول رقــم ( )3أن غالبية مـفــردات عينة البحث ضمن :الــذكــور ( ،)%68.9الفئة العمرية ( )49-40بنسبة
( ،)%27.2ال ـع ــام ـل ـي ـ ـ ــن ب ــال ـق ـط ــاع
جدول رقم ()4
الـخــاص ( ،)%27.2أصـحــاب الدخل اختبارتبعية متغيـرات الدراسة للتوزيع الطبيعي (نتائج اختبار:)Kolmogorov-Smirnov
الـ ـشـ ـه ــري ( )9999-5000ب ـن ـس ـبــة
إحصاء مستوى مستوى
إحصاء مستوى مستوى
املتغيـرالتابع االختبار املعنوية الداللة
املتغيـراملستقل االختبار املعنوية الداللة
( ،)%34.6فئة املتـزوجيـن (،)%67.6
اإلعالن  0.002 1.852 ADدال قيمة الزبون  0.000 2.714 CVدال
الـ ـح ــاصـ ـلـ ـي ـ ـ ــن ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـب ـ ـكـ ــالـ ــوريـ ــوس
رضا الزبون  0.000 4.066 CSدال
( ،)%62.7وتشيـر النتائج بــأن توزيع التـرويج البيعي  0.000 2.334 SPدال
والء الزبون  0.000 3.346 CLدال
البيع الشخ�صي  0.000 3.433 PSدال
عينة البحث على شركات االتصاالت
العالقات العامة  0.000 3.020 PRدال الحصة السوقية  0.000 3.155 MSHدال
الربحية  0.000 4.863 PROدال
جــاءت كاآلتي :االتصاالت السعودية التسويق املباشر  0.000 3.208 DMدال
نمو املبيعات  0.000 5.747 SAدال
 ،)%13.2( STCمــوبــايـلــي ( ،)%14.7ممارسات التسويق
دال
0.000
2.348
زيـ ــن ( ،)%13ف ــوداف ــون (،)%14.7
األخالقي EM
التفوق التسويقي  0.000 2.155 MSدال
أورن ـ ــج ( ،)%14.5اتـ ـص ــاالت مـصــر
جدول رقم ()5
( ،)%15.2واملصرية لالتصاالت We
الوسط الحسابي واالنحراف املعياري ألبعاد متغيـرات الدراسة:
(.)%14.7
اخـتـبــارتـبـعـيــة مـتـغـيـ ـرات الــدراســة
للتوزيع الطبيعي
ت ـ ـ ـف ـ ـ ـي ـ ـ ــد ن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــج اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـب ـ ـ ــار
ك ـلــومــوجــروف-س ـي ـم ـنـ ــروف ب ـجــدول
( )4فــي الـتــأكـيــد عـلــى اق ـت ـ ـراب جميع
م ـت ـغ ـيـ ـ ـرات ال ـ ــدراس ـ ــة مـ ــن ال ـت ــوزي ــع
الـطـبـيـعــي وجـمـيـعـهــا ن ـتــائــج مـعـنــويــة
عند مستوي داللــة إحصائية 0.05
( )Sig< 0.05وه ــو مــا يجعلنا نقبل
الفرض بأن التوزيع طبيعي.

املتوسط االنحراف درجة
املتوسط االنحراف درجة
املتغيـراملستقل الحسابي املعياري املو افقة املتغيـرالتابع الحسابي املعياري املو افقة
اإلعالن  0.34423 4.2546 ADمرتفعة قيمة الزبون  0.32179 4.5306 CVمرتفع
التـرويج البيعي  0.28516 4.5531 SPمرتفعة رضا الزبون  0.49982 4.4020 CSمرتفع
البيع الشخ�صي  0.46881 4.4007 PSمرتفعة والء الزبون  0.85152 4.1471 CLمرتفع
العالقات العامة  0.37854 4.200 PRمرتفعة الحصة السوقية  0.36881 4.3779 MSHمرتفع
التسويق املباشر  0.4441 4.4324 DMمرتفعة الربحية  0.79823 4.2040 PROمرتفع
نمو املبيعات  0.37579 4.5588 SAمرتفع
ممارسات
التسويق  0.25044 4.3806مرتفعة
األخالقي EM
التفوق التسويقي  0.27978 4.3853 MSمرتفع

الحكم على كفاية حجم العينة
بلغت قيمة إحصائي اختبار  KMOللحكم على كفاية حجم العينة ( )0.823وهي أعلى من الحد األدنى الذي اشتـرطه
 ،)0.50( Kaiserكذلك فهي نتيجة معنوية ( )Sig= 0.000< 0.05لتعكس ارتفاع االعتمادية  Reliabilityللعوامل التي نحصل
عليها من التحليل وكفاية حجم العينة الخاضعة للتحليل اإلحصائي (>KMO and Bartlett’s Test Adequacy=0.823
.)0.50
نتائج التحليل الوصفي ملتغيـرات الدراسة
اعتمد الباحث في تفسيـره للبيانات الديموغرافية لعينة الدراسة على مؤشرات تـرتبط بالحدود التالية 2.7-1( :مستوى
منخفض 3.5-2.8 ،مستوى متوسط 5-3.6 ،مستوى مرتفع) ،وتشيـر النتائج أن توزيع االستجابات لعينة الدراسة بحسب
الجدول التالي تؤكد ارتفاع مستوى ممارسات التسويق األخالقي ألنشطة االتصاالت التسويقية املتكاملة في الشركات السبع
محل الــدراســة (املتوسط الحسابي  4.3806واالنـحـراف املعياري  ،)0.25044وأن هــذه النتيجة تشيـر لاللتـزام بأبعاد تلك
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املمارسات (بالتـرتيب) :التـرويج البيعي ،التسويق املباشر ،البيع الشخ�صي ،اإلعالن ،والعالقات العامة ،حيث أكدت النتائج
ارتفاع مؤشرات املمارسة األخالقية لكل بعد على حده بحسب اآلراء وبداللة املتوسط الحسابي.
كما تشيـر النتائج أيضا ووفــق اآلراء إلى ارتفاع مستوى التفوق التسويقي للشركات السبع محل الدراسة (املتوسط
الحسابي  4.3853واالن ـح ـراف املـعـيــاري  )0.27978وذلــك بموجب حــرص شــر ـكـات االت ـصــاالت على تحقيق األبـعــاد التالية
(بالتـرتيب) :نمو املبيعات ،وقيمة الزبون ،ورضــا الزبون ،والحصة السوقية ،والربحية ،ووالء الزبون ،والتي أكــدت النتائج
ارتفاع مؤشراتها بحسب اآلراء وبداللة املتوسط الحسابي.
ووفــق آراء عـمــاء شــر ـكـات االت ـصــاالت املـبـحــوثــة ،تمكن الـبــاحــث مــن تحديد مستوى أهمية الـفـقـرات املـكــونــة ألبعاد
الدراسة كاآلتي:
جدول رقم ()6
ً
الفقرات املكونة واألكثـرتأثيـرا في أبعاد الدراسة
ً
الفقرة األكثـرتأثيـرا في البعد

البعد
التـرويج البيعي
التسويق
املباشر
البيع الشخ�صي
اإلعالن
العالقات
العامة
نمو املبيعات
قيمة الزبون
رضا الزبون
الحصة
السوقية
الربحية
والء الزبون

نظام ومحتوى العرض داخل فرع الشركة يثـري
معلوماتي ومعرفتي بخدماتها.
تستعمل الشركة (الهاتف ،البـريد اإللكتـروني،
اإلنتـرنت ،ووسائل التواصل االجتماعي) للتعرف
على ردود فعل الزبائن تجاه خدماتها.
أحصل على املعلومة من رجال البيع دون تناقض
أو اختالف وإن تغيـر مصدرها.
تستعمل الشركة وسائل اإلعالن (املسموعة،
املقروءة ،واملرئية) للتعريف بخدماتها.
توفر العالقات العامة صورة واضحة وإيجابية
للشركة وخدماتها في املجتمع.
تـرتفع مبيعات الشركة لتميـزها في أنشطة
اتصاالتها التسويقية املتكاملة.
تفوق منافع الخدمة املقدمة السعر املدفوع فيها.
ُ
بأهميتي عندها كما أنها تعدل
تشعرني الشركة ً
من خططتها وفقا لرغباتي ومتطلباتي.
توفر الشركة أدوات جذب للزبائن املحتمليـن هي
األفضل بالنسبة للشركات األخرى.
أرباح الشركة تنبع من تميـزها عن املنافسيـن في
أدائها التسويقي.
أشجع األهل واألصدقاء للتعامل مع الشركة

غيـر
افق املتوسط االنحراف درجة
غيـر
افق
مو ً
تماما مو افق محايد مو افق مو ً
تماما الحسابي املعياري املو افقة
21.1 77.2

0.2

0.7

0.7

 0.57780 4.7328مرتفع

20.8 77.5

0.2

0.7

0.7

 0.57681 4.7353مرتفع

25.2 72.8

0.5

1

0.5

 0.58538 4.6887مرتفع

25.2 68.6

2.7

2.7

0.7

 0.74049 4.5833مرتفع

25

2.7

2.9

0.7

 0.75090 4.5784مرتفع

25.2 72.8

0.5

1

0.5

 0.58538مرتفع
4.6887ل رقم ()7
جدو

21.8 76.2

0.7

0.5

26

0.5

0.7

25.2 68.6

2.7

2.7

21.1 77.2

0.2

0.7

42.6 49.5

2.9

4.2

68.6

72.3

افقية
العالقة
نتائج اختبار
التو مرتفع
0.57743
4.7230
0.7
بيـن ممارسات التسويق األخالقي
مرتفع
0.57265
ألنشطة4.6887
0.5
التسويقية
االتصاالت
والتفوق التسويقي

 0.74049 4.5833 0.7مرتفع
إحصاء اختباركا1179.820 )X2( 2
986 0.57780
الحرية df
مرتفع
0.7درجات4.7328
االحتمال )0.000 Sig. (P. Value
 0.79315 4.3603 0.7مرتفع

نتائج الدراسة

اختبارفرضية انه ال توجد عالقة تو افقية معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α ≤ 0.05بيـن ممارسات التسويق
األخالقي ألنشطة االتصاالت التسويقية والتفوق التسويقي لشركات االتصاالت:
تفيد نتائج اختبار كا 2وفق الجدول رقم ( )7بأن قيمة إحصاء االختبار بلغت  1179.820عند درجات حرية  986وقد
ارتفعت القيمة املحسوبة عن قيمتها الجدولية وهي نتيجة معنوية ( ،)Sig= 0.000< 0.05وتشيـر النتيجة إلى رفض الفرض
العدمي وقـبــول الـفــرض البديل بأنه توجد عالقة توافقية معنوية بيـن ممارسات التسويق األخــاقــي ألنشطة االتـصــاالت
التسويقية والتفوق التسويقي لشركات االتصاالت.
اختبارفرضية انه ال يوجد ارتباط معنوي عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α ≤ 0.05بيـن ممارسات التسويق األخالقي
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ألنشطة االتصاالت التسويقية والتفوق التسويقي
لشركات االتصاالت:
ُي ـظ ـهــر الـ ـج ــدول رقـ ــم ( )8ال ـت ـح ـل ـيــل اإلح ـصــائــي
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام مـ ـع ــام ــل ارتـ ـ ـب ـ ــاط بـ ـي ـ ـ ــرس ــون Pearson
) (2-tailedمل ـعــرفــة عــاقــة االرتـ ـب ــاط بـي ــن م ـمــارســات
ال ـت ـســويــق األخ ــاق ــي ألن ـش ـطــة االتـ ـص ــاالت الـتـســويـقـيــة
والتفوق التسويقي لشركات االتصاالت محل الدراسة،
وأفــادت نتيجة التحليل أن هناك ارتباط قوي وطردي
بـي ــن :الـبـيــع الـشـخــ�صــي ،اإلعـ ــان ،الـتـســويــق املـبــاشــر،
التـرويج البيعي (بالتـرتيب) والتفوق التسويقي ،وجاءت
ه ــذه ال ـع ــاق ــات االرت ـب ــاط ـي ــة م ـع ـنــويــة (<Sig= 0.000
 ،)0.05ف ــي ح ـيـ ــن ان ـت ـفــت ال ـع ــاق ــة االرت ـب ــاط ـي ــة بـي ــن
ال ـعــاقــات ال ـعــامــة وال ـت ـفــوق الـتـســويـقــي حـيــث بلغت
قيمة معامل ارتباط بيـرسون  0.042وهي عالقة غيـر
معنوية ( ،)Sig= 0.402> 0.05وأن معامل االرتباط
بـي ــن املـتــوســط ال ـعــام للمتغيـر املـسـتـقــل (مـمــارســات
الـتـســويــق األخــاقــي ألنـشـطــة االت ـصــاالت التسويقية)
والتفوق التسويقي قد بلغ  0.750وهــو ارتـبــاط قوي
وطــردي وذات داللــة معنوية (،)Sig= 0.000< 0.05
وتـشـيـ ــر ن ـتــائــج االخ ـت ـب ــار إل ــى رف ــض ال ـف ــرض الـعــدمــي
وق ـبــول ال ـفــرض الـبــديــل (جــزئـ ًـيــا) بــأنــه يــوجــد ارت ـبــاط
معنوي عند مستوى الداللة اإلحصائية ()α ≤ 0.05
بيـن ممارسات التسويق األخالقي ألنشطة االتصاالت
التسويقية والـتـفــوق التسويقي لشركات االتـصــاالت
محل الدراسة.

جدول رقم ()8
نتائج اختبارعالقات االرتباط بيـن ممارسات التسويق األخالقي
ألنشطة االتصاالت والتفوق التسويقي:
معامل القيمة
االحتمالية التعليق
املتغيـراملستقل
املتغيـرالتابع االرتباط
اإلعالن  ADالتفوق التسويقي  0.000 **0.883 MSمعنوي
التـرويج البيعي  SPالتفوق التسويقي  0.000 **0.683 MSمعنوي
البيع الشخ�صي  PSالتفوق التسويقي  0.000 **0.948 MSمعنوي
التسويق املباشر  DMالتفوق التسويقي  0.000 **0.866 MSمعنوي
العالقات العامة  PRالتفوق التسويقي  0.402 0.042 MSغ معنوي
ممارسات التسويق التفوق التسويقي  0.000 **0.750 MSمعنوي
األخالقي EM
** النتائج معنوية عند مستوى (.)0.01

جدول رقم ()9
تحليل تأثيـرممارسات التسويق األخالقي ألنشطة االتصاالت
التسويقية املتكاملة في التفوق التسويقي

املتغيـرالتابع :التفوق التسويقي
ممارسات التسويق
األخالقي EM
الداللة
قيمة
االنحدار
معامل
اإلحصائية التـرتيب
)(T
لالتصاالت التسويقية الجزئي )(B
 0.000 8.264معنوي -
1.420
ثابت العالقة
 0.000 8.870معنوي 3
0.174
اإلعالن AD
ي
0.049
التـرويج البيعي SP
 0.150 1.442غ معنو
 0.000 8.663معنوي 2
0.202
البيع الشخ�صي PS
 0.413 0.820غ معنوي -0.18العالقات العامة PR
 0.000 12.558معنوي 1
0.268
التسويق املباشر DM
معامــل االرتبــاط املتعــدد ) ،0.804ً = (Rمعامــل التحديــد  0.646 =R Squareوهــذا
يعنــي أن املتغي ــر املســتقل ممثــا فــي خمســة أبعــاد (اإلعــان ،الت ــرويج البيعــي ،البيــع
الشــخ�صي ،العالقات العامة ،والتســويق املباشــر) مجتمعة تســاهم في تفسي ــر %64.6
مــن التغي ــر فــي التفــوق التســويقي كمتغي ــر تابــع ،وأن النســبة املتبقيــة ( )%35.4ت ــرجع
إلــى عوامــل أخــرى ،وتب ــرر النتائــج األهميــة النســبية للمتغي ـرات املســتقلة بمعادلــة
االنحــدار فــي التنبــؤ بالتفــوق التســويقي.
جــاءت معامــات االنحــدار ) (Bألبعــاد :اإلعــان ،البيــع الشــخ�صي ،التســويق املباشــر
معنويــة عنــد مســتوى  ،)Sig= 0.000< 0.05( 0.05فــي حي ــن أنهــا غي ــر معنويــة ألبعــاد:
(.)Sig> 0.05
الت ــرويج البيعــي ،والعالقــات العامــة ً
جــاء ت ــرتيب أبعــاد املتغي ــر املســتقل وفقــا لقيمــة ) (Bاملعنويــة كاآلتــي :التســويق املباشــر،
البيــع الشــخ�صي ،واإلعــان.
قيمــة (ف) ملعنويــة نمــوذج االنحــدار =  146.684وهــي نتيجــة معنويــة عنــد مســتوى
داللــة إحصائيــة  ،0.05وبالتالــي ي ــرفض الفــرض العدمــي ويقبــل البديــل بوجــود تأثي ــر
معنــوي عنــد مســتوى الداللــة اإلحصائيــة ( )α ≤ 0.05ملمارســات التســويق األخالقــي
ألنشــطة االتصــاالت التســويقية املتكاملــة فــي التفــوق التســويقي لشــركات االتصــاالت.

اخ ـت ـب ــار فــرض ـيــة انـ ــه ال ي ــوج ــد تــأث ـيـ ــر م ـع ـنــوي عـنــد
مستوى الداللة اإلحصائية ( )α ≤ 0.05ملمارسات
التسويق األخــاقــي ألنشطة االتـصــاالت التسويقية
املتكاملة في التفوق التسويقي لشركات االتصاالت:
 - 1نوع وقوة العالقة:
مل ـعــرفــة تــأث ـيـ ــر م ـم ــارس ــات ال ـت ـســويــق األخ ــاق ــي
ألنشطة االتصاالت التسويقية املتكاملة على التفوق
التسويقي لشركات االتـصــاالت محل الــدراســة ،قــام الباحث بصياغة الـفــرض الثالث للدراسة والختبار هــذا الـفــرض ،تم
إجراء تحليل االنحدار املتعدد والذي يشتمل على أبعاد :اإلعالن ،والتـرويج البيعي ،والبيع الشخ�صي ،والعالقات العامة،
والتسويق املباشر كمتغيـرات مستقلة ومتوسط القيمة اإلجمالية للمشاهدات الخاصة بأبعاد (قيمة الزبون ،ورضا الزبون،
ووالء الزبون ،والحصة السوقية ،والربحية ،ونمو املبيعات) لتعبـر عن التفوق التسويقي كمتغيـر تابع ،وقد أظهر التحليل
اإلحصائي النتائج التالية وفق البيانات الواردة بالجدول رقم (.)9
 - 2األهـمـيــة النسبية للمتغيـرات الـفــرعـيــة ألبـعــاد مـمــارســات الـتـســويــق األخــاقــي ألنـشـطــة االت ـصــاالت التسويقية
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املتكاملة:
ملعرفة األهـمـيــة النسبية للمتغيـرات الفرعية ألبـعــاد مـمــارســات التسويق األخــاقــي ألنشطة االت ـصــاالت التسويقية
املتكاملة األكثـر تأثي ًـرا على التفوق التسويقي لشركات االتـصــاالت ،قــام الباحث بــإجـراء تحليل االنـحــدار املتعدد والــذي
يشتمل عـلــى جميع الـعـبــارات الـخــاصــة بتلك األبـعــاد (اإلع ــان ،والـت ــرويــج الـبـيـعــي ،والـبـيــع الـشـخــ�صــي ،والـعــاقــات الـعــامــة،
والـتـســويــق املـبــاشــر) كمتغيـرات (فــرعـيــة) مستقلة ومـتــوسـطــات القيمة اإلجـمــالـيــة لـلـمـشــاهــدات الـخــاصــة بــأبـعــاد التفوق
التسويقي (قيمة الزبون ،ورضا الزبون ،ووالء الزبون ،والحصة السوقية ،والربحية ،ونمو املبيعات) كمتغيـر تابع وبالتـركيـز
فقط على النواتج املعنوية ووفق الجدول رقم ( )10نخلص للنتائج التالية:
	-بلغت أعداد املتغيـرات الفرعية ألبعاد ممارسات التسويق األخالقي ألنشطة االتصاالت التسويقية املتكاملة األكثـر
تأثي ًـرا على التفوق التسويقي لشركات االتصاالت محل الدراسة (النواتج املعنوية فقط) نحو  6متغيـرات فرعية
وهي املتغيـرات التي تتمتع بعالقة قوية وطردية وذات داللة إحصائية بينها وبيـن التفوق التسويقي (.)Sig<0.05
	-يوجد  30متغيـر فرعي ألبعاد ممارسات التسويق األخالقي ألنشطة االتصاالت التسويقية املتكاملة ليست ذات
داللة إحصائية من حيث عالقتها بالتفوق التسويقي وال تساهم إال بنسبة بسيطة في تفسيـر التبايـن في التفوق
التسويقي حيث يقل عن .%28
	-تبيـن النتائج أن تـرتيب املتغيـرات الفرعية ألبعاد ممارسات التسويق األخالقي ألنشطة االتصاالت التسويقية
املتكاملة بحسب قــوة التأثيـر (معامل االنـحــدار الجزئي  )Bفــي التفوق التسويقي جــاءت على النحو التالي:
(.)V33, V20, V9, V6, V22, V7
ً
	-تفيد النتائج فــي تأكيد العالقة الجوهرية عند مستوى داللــة إحصائية  0.05وفـقــا الختبار (ف) بيـن ممارسات
التسويق األخالقي ألنشطة االتصاالت التسويقية املتكاملة والتفوق التسويقي لشركات االتصاالت محل الدراسة،
حيث بلغت قيمة (ف) ملعنوية نموذج االنحدار =  26.461وهي نتيجة معنوية عند مستوى داللة إحصائية 0.05
(.)Sig= 0.000 <0.05
جدول رقم ()10
نوع وقوة العالقة بيـن املتغيـرات الفرعية ألبعاد متغيـرات الدراسة
ع املتغيـرات ًالفرعية ألبعاد ممارسات التسويق األخالقي ألنشطة االتصاالت التسويقية املتكاملة
األكثـرتأثيـرا على التفوق التسويقي لشركات االتصاالت محل الدراسة (النواتج املعنوية فقط):
6
7
9
20
22
33

توفر الدعاية التلفزيونية املعلومات الكافية عن الخدمات التي تقدمها الشركة.
وسائل اإلعالن ذات تغطية واسعة وتصل إلى الناس بسهولة.
اللوحات اإلعالنية في الشوارع واألماكن الرئيسية توفر املعلومات الكافية للتـرويج عن خدمات الشركة.
يمتلك رجال البيع املعلومات الكافية حول خدمات الشركة.
أستفيد من توجيهات رجال البيع حول خدمات الشركة.
ً
أشعر باللباقة من قبل موظف االستعالمات فضال عن توفيـره للمعلومات بصورة دقيقة وصحيحة.
معامل االرتباط في النموذج )(R
معامل التحديد في النموذج ()R2
قيمة ف املحسوبة( ،درجات الحرية)
مستوى الداللة اإلحصائية

املتغيـرالتابع:

معامل
االنحدار قيمة الداللة
اإلحصائية التـرتيب
الجزئي )(T) (B
4
0.011 2.540 0.033
6
0.025 2.251 0.030
3
0.001 3.372 0.033
2
0.000 5.240 0.049
5
0.046 2.006 0.031
1
0.000 9.530 0.072
0.848
0.720
)36( 26.461
0.000

اختبار فرضية انه ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α ≤ 0.05في تقييم املبحوثيـن ملمارسات
التسويق األخالقي ألنشطة االتصاالت التسويقية املتكاملة باختالف شركة االتصاالت محل التعامل:
قام الباحث بتطبيق أسلوب اإلحصاء الوصفي باستخدام كل من الوسط الحسابي (كمقياس للنـزعة املركزية) واالنحراف
املعياري (كمقياس للتشتت) ،وتمكن الباحث من تـرتيب شركة االتصاالت محل التعامل وفق الريادة (بداللة الوسط الحسابي)
في تطبيق ممارسات التسويق األخالقي ألنشطة االتصاالت التسويقية املتكاملة بحسب األبعاد على النحو التالي:
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جدول رقم ()11
 1اإلعالن :زيـن ،موبايلي ،االتصاالتال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي ـ ــة  ،STCامل ـ ـصـ ــريـ ــة نتائج اختبار ANOVAلدراسة الفروق في ممارسات التسويق األخالقي ألنشطة
االتصاالت التسويقية املتكاملة باختالف شركة االتصاالت محل التعامل
ل ـ ــات ـ ـص ـ ــاالت  ،Weف ـ ـ ــوداف ـ ـ ــون،

أورنج ،اتصاالت مصر.
 2التـرويج البيعي :املصرية لالتصاالت ،Weزي ـ ــن ،مــوبــاي ـلــي ،االت ـص ــاالت
السعودية  ،STCفودافون ،أورنج،
اتصاالت مصر.
 3ال ـب ـيــع ال ـش ـخــ�صــي :زي ـ ــن ،مــوبــايـلــي،االت ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ،STC
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــري ـ ـ ــة ل ـ ـ ــات ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ،We
فودافون ،أورنج ،اتصاالت مصر.
 4التسويق املباشر :زيـن ،االتصاالتالسعودية  ،STCموبايلي ،فودافون ،اتصاالت مصر ،املصرية لالتصاالت  ،Weأورنج.
 5ال ـعــاقــات ال ـعــامــة :االت ـص ــاالت الـسـعــوديــة ،أورنـ ــج ،زيـ ــن ،املـصــريــة لــات ـصــاالت  ،Weمــوبــايـلــي ،ات ـصــاالت مـصــر،فودافون ،زيـن.
 6املتوسط العام ملمارسات التسويق األخالقي ألنشطة االتصاالت التسويقية املتكاملة :زيـن ،االتصاالت السعودية ،STCموبايلي ،املصرية لالتصاالت  ،Weفودافون ،أورنج ،اتصاالت مصر.
كما أفــاد التحليل اإلحصائي وفــق البيانات الــواردة بالجدول رقــم ( )11ووفــق نتائج اختبار  ANOVAلــدراســة الـفــروق في
تقييم املبحوثيـن ملمارسات التسويق األخالقي ألنشطة االتصاالت التسويقية املتكاملة باختالف شركة االتصاالت محل التعامل
أنه توجد اختالفات معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى  )Sig< 0.05( 0.05لجميع ممارسات التسويق األخالقي (اإلعالن،
والتـرويج البيعي ،والبيع الشخ�صي ،والتسويق املباشر ،والعالقات العامة) ،كما أسفر التحليل عن وجــود اختالفات معنوية
ذات داللة إحصائية عند مستوى  )Sig=0.000<0.05( 0.05في املتوسط العام ملمارسات التسويق األخالقي ألنشطة االتصاالت
التسويقية املتكاملة .وفي ضوء ما سبق ،يـرفض الفرض العدمي الرابع ويقبل الفرض البديل له ويثبت وجود فروق معنوية عند
مستوى الداللة اإلحصائية ( )α ≤ 0.05في تقييم املبحوثيـن ملمارسات التسويق األخالقي ألنشطة االتصاالت التسويقية املتكاملة
باختالف شركة االتصاالت محل التعامل.
مربعات
االنحر افات
بيـن داخل
26.546 21.680
22.114 10.983
31.533 57.919
27.388 52.993
55.093 3.227

درجات
الحرية
بيـن داخل
401 6
401 6
401 6
401 6
401 6

متوسط
االنحر افات قيمة  Fاملعنوية
.Sig
بيـن داخل
0.000 54.583 0.066 3.613
0.000 33.193 0.055 1.830
0.000 122.756 0.079 9.653
0.000 129.316 0.068 8.832
0.001 3.915 0.137 0.538

ممارسات التسويق
األخالقي ألنشطة
االتصاالت التسويقية
اإلعالن AD
التـرويج البيعي SP
البيع الشخ�صي PS
التسويق املباشر DM
العالقات العامة PR
ممارسات
التسويق 0.000 174.145 0.018 3.075 401 6 7.080 18.448
األخالقي EM

اختبار فرضية انــه ال توجد فــروق معنوية عند مستوى الــداللــة اإلحصائية ( )α ≤ 0.05في تقييم املبحوثيـن للتفوق
التسويقي بــاخـتــاف شــركــة االتـصــاالت
محل التعامل:
الجدول رقم ()12
ق
قام الباحث بتطبيق أسلوب الوصف نتائج اختبار ANOVAلدراسة الفروق في تقييم املبحوثيـن للتفو التسويقي
باختالف شركة االتصاالت:
اإلحـ ـص ــائ ــي ب ــاس ـت ـخ ــدام ك ــل م ــن ال ــوس ــط
متوسط
درجات
مربعات
ممارسات
ال ـح ـســابــي واالن ـ ـح ـ ـراف املـ ـعـ ـي ــاري ،وتـمـكــن
التسويق االنحر افات الحرية االنحر افات قيمة  Fاملعنوية
ألنشطة
األخالقي
.Sig
الباحث من تـرتيب شركة االتصاالت محل االتصاالت التسويقية بيـن داخل بيـن داخل بيـن داخل
التعامل بداللة الوسط الحسابي في التفوق
قيمة الزبون 0.000 31.300 0.072 2.240 401 6 28.703 13.442 CV
التسويقي بحسب األبعاد على النحو التالي:
رضا الزبون 0.000 139.255 0.082 11.451 401 6 32.974 68.705 CS
0.012 2.775 0.259 0.718 401 6 103.76 4.308
والء الزبون CL
 1ق ـ ـي ـ ـمـ ــة ال ـ ـ ـ ــزب ـ ـ ـ ــون :ف ـ ـ ــوداف ـ ـ ــون،االت ـ ـص ـ ــاالت ال ـس ـع ــودي ــة  ،STCالحصة السوقية 0.000 26.639 0.099 2.630 401 6 39.584 15.778 MSH
0.000 321.742 0.111 35.787 401 6 44.603 214.72
الربحية PRO
زي ـ ـ ـ ـ ـ ــن ،مـ ـ ــوبـ ـ ــاي ـ ـ ـلـ ـ ــي ،امل ـ ـص ـ ــري ـ ــة
نمو املبيعات 0.000 13.963 0.119 1.629 401 6 47.704 9.773 SA
ل ـ ــاتـ ـ ـص ـ ــاالت  ،Weات ـ ـص ـ ــاالت
التفوق التسويقي 0.000 252.854 0.017 4.200 401 6 6.660 25.199 MS
مصر ،أورنج.
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 2رضا الزبون :االتصاالت السعودية  ،STCزيـن ،موبايلي ،فودافون ،أورنج ،اتصاالت مصر ،املصرية لالتصاالت .We 3والء الزبون :زيـن ،موبايلي ،االتصاالت السعودية  ،STCاملصرية لالتصاالت  ،Weاتصاالت مصر ،أورنج ،فودافون. 4الحصة السوقية :زيـن ،موبايلي ،االتصاالت السعودية  ،STCأورنج ،اتصاالت مصر ،فودافون ،املصرية لالتصاالت .We 5الربحية :موبايلي ،االتصاالت السعودية  ،STCزيـن ،املصرية لالتصاالت  ،Weأورنج ،فودافون ،اتصاالت مصر. 6نمو املبيعات :موبايلي ،زيـن ،االتصاالت السعودية  ،STCاملصرية لالتصاالت  ،Weأورنج ،اتصاالت مصر ،فودافون. 7املتوسط العام للتفوق التسويقي :زيـن ،االتصاالت السعودية  ،STCموبايلي ،املصرية لالتصاالت  ،Weفودافون ،أورنج،اتصاالت مصر.
كما أفاد التحليل اإلحصائي وفق البيانات الواردة بالجدول رقم ( )12ووفق نتائج اختبار  ANOVAلدراسة الفروق في
تقييم املبحوثيـن للتفوق التسويقي باختالف شركة االتصاالت أنه توجد اختالفات معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى
 )Sig< 0.05( 0.05لجميع أبعاد التفوق التسويقي (قيمة الزبون ،ورضا الزبون ،ووالء الزبون ،والحصة السوقية ،والربحية،
ونمو املبيعات) ،كما أسفر التحليل عن وجــود اختالفات معنوية ذات داللــة إحصائية عند مستوى Sig=0.000<( 0.05
 )0.05في املتوسط العام للتفوق التسويقي .وفي ضوء ما سبق ،يـرفض الفرض العدمي الخامس ويقبل الفرض البديل له
ويثبت وجــود فــروق معنوية عند مستوى الــداللــة اإلحصائية ( )α ≤ 0.05في تقييم املبحوثيـن للتفوق التسويقي باختالف
شركة االتصاالت.

ً
إحصائيا
نتائج اختبارالفروض

	-توجد عالقة توافقية وارتباطية معنوية عند مستوى الــداللــة اإلحصائية ( )α ≤ 0.05بيـن ممارسات التسويق
األخالقي ألنشطة االتصاالت التسويقية املتكاملة والتفوق التسويقي لشركات االتصاالت.
	-يــوجــد ارتـبــاط معنوي عند مستوى الــداللــة اإلحـصــائـيــة ( )α ≤ 0.05بيـن مـمــارســات التسويق األخــاقــي ألنشطة
االتصاالت التسويقية املتكاملة والتفوق التسويقي لشركات االتصاالت.
	-يوجد تأثيـر معنوي عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α ≤ 0.05ملمارسات التسويق األخالقي ألنشطة االتصاالت
التسويقية املتكاملة في التفوق التسويقي لشركات االتصاالت.
	-توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α ≤ 0.05في تقييم املبحوثيـن ملمارسات التسويق األخالقي
ألنشطة االتصاالت التسويقية املتكاملة باختالف شركة االتصاالت محل التعامل.
	-توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α ≤ 0.05في تقييم املبحوثيـن للتفوق التسويقي باختالف
شركة االتصاالت محل التعامل.

مناقشة نتائج الدراسة

	-أشارت النتائج إلى ارتفاع مستوى ممارسات التسويق األخالقي ألنشطة االتصاالت التسويقية املتكاملة ،بجانب
ارتـفــاع مستوى أبعاد التفوق التسويقي للشركات السبع محل الــدراســة املقدمة لخدمات االتـصــاالت الصوتية
ً
املتنقلة وخدمات اإلنتـرنت ،ويبـرر الباحث االرتفاع بسبب االلتـزام الديني واألخالقي إلدارات الشركات فضال عن
تبني اإلجراءات الرقابية الالزمة.
	-أفادت النتائج بأنه توجد عالقة توافقية معنوية بيـن ممارسات التسويق األخالقي ألنشطة االتصاالت التسويقية
والتفوق التسويقي لشركات االتـصــاالت وهــو ما يعود إلــى حسن اختيار متغيـرات الــدراســة واالهتمام بأبعاد كل
متغيـر ومتغيـراته الفرعية ،وهو ما يتفق مع نتائج الدراسة التي قدمها (النوري.)2019 ،
	-تؤكد النتائج وجود ارتباط معنوي بيـن ممارسات التسويق األخالقي ألنشطة االتصاالت التسويقية املتكاملة
والتفوق التسويقي لشركات االتصاالت ،وتتفق في ذلك مع ما خلصت إليه دراسات (الكعبي ،والالمي2017 ،؛
حــافــظ ،وعـبــد الـ ـرازق2017 ،؛ كــرتــات2018 ،؛ الـجــرجــري2018 ،؛ عبد املـجـيــد ،وعقيلة )2019 ،ودراس ــات
( )Hazrati et al., 2012; Alshurideh et al., 2016; Seid & Venkataram, 2016بأن املنظمة املتفوقة عندما
ّ
تكون حزمة اتصاالتها تجعلها محاطة باألخالقيات التسويقية التي تـرتقي بها للقيم العليا الكفيلة بتحقيق
نجاح الوظيفة التسويقية بكاملها.
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دور ممارسات التسويق األخالقي ألنشطة االتصاالت التسويقية في تحقيق التفوق التسويقي...

	-تشيـر النتائج إلــى وجــود تأثيـر معنوي ملـمــارســات التسويق األخــاقــي ألنشطة االت ـصــاالت التسويقية املتكاملة في
التفوق التسويقي لشركات االتصاالت ،وتتفق النتيجة مع نتائج دراسات (Hazrati et al., 2012; Alshurideh et
 )al., 2016بحيث يمكن النظر لتلك املمارسات بأنها مسئولية تنظيمية للحفاظ على عالقات ممتدة ،كذلك تتفق
مع دراسات (الهنداوي ،وآخرون2010 ،؛ عبد العزيـز2013 ،؛ حافظ ،وعبد الرازق2017 ،؛ حاجي ،ودولي2017 ،؛
الجرجري2018 ،؛ كرتات2018 ،؛ النوري )2019 ،بحث أن تطبيق أخالقيات التسويق يؤدي إلى نجاح أداء املنظمة
االستـراتيجي وقدرتها على تحديد أهدافها ونقاط ضعفها وقوتها والفرص والتهديدات وأهدافها االستـراتيجية.

توصيات الدراسة:
يقدم الباحث فيما يلي حزمة من التوصيات إلدارات شركات االتصاالت السعودية واملصرية واملتعلقة بممارسات
التسويق األخالقي ألنشطة االتصاالت التسويقية بغرض تحقيق التفوق التسويقي على املــدى البعيد واالرتـقــاء بخدماتها
املقدمة للجمهور:
	-يوجه الباحث بأن املمارسة األخالقية لإلعالن تقت�ضي :استعمال الشركة لوسائل اإلعالن املختلفة (املسموعة،
واملقروءة ،واملرئية) للتعريف بخدماتها ،أن توفر الدعاية التلفزيونية املعلومات الكافية عن الخدمات التي تقدمها
الشركة ،أن تكون وسائل اإلعــان ذات تغطية واسعة وأن تصل إلى الناس بسهولة ،نشر اللوحات اإلعالنية في
الشوارع واألماكن الرئيسة بحيث توفر املعلومات الكافية للتـرويج عن خدمات الشركة.
	-يــو�صــي الباحث باملمارسة األخالقية للتـرويج البيعي بــأن يتم الـعــرض الداخلي بالفرع عبـر نظام ومحتوى يثـري
معلومات ومعرفة العميل بخدماتها.
	-يشدد الباحث بضرورة االعتناء بالبيع الشخ�صي وأن يمتلك رجــال البيع املعلومات الكافية حول خدمات الشركة،
بحيث تتاح املعلومات دون تناقض أو اختالف وإن تغيـر مصدرها ،وأن تكون إرشاداته للعمالء صائبة ومفيدة وكافية.
	-يلفت الباحث أن املمارسة األخالقية للعالقات العامة تتطلب تصديـر صورة واضحة وصادقة للشركة وخدماتها
في املجتمع.
	-يشيـر الباحث أن املمارسة األخالقية للتسويق املباشر تتم عــن طريق لباقة موظف االستعالمات فــي التحدث
ً
فضال عــن توفيـره للمعلومات بـصــورة دقيقة وصحيحة ،وأن تستعمل الشركة (الـهــاتــف ،والبـريد اإللكتـروني،
واإلنتـرنت ،ووسائل التواصل االجتماعي) للتعرف على ردود فعل الزبائن تجاه خدماتها املقدمة وإعــان النتائج
بالشفافية الكافية.

حدود الدراسة

	-ندرة الدراسات ذات الصلة بشكل عام والعربية على وجه الخصوص.
	-تـنــاولــت غــالـبـيــة ال ــدراس ــات الـســابـقــة الـتـســويــق األخــاقــي بالتطبيق عـلــى قـطــاعــات مختلفة مـثــل :ت ـجــارة التجزئة
اإللكتـرونية ،ومندوبي املبيعات ،واملصارف اإلسالمية ،والتأميـن ،ويندر التطبيق بقطاع االتصاالت.
ً
مسحوبا على كافة أنشطة االتصاالت التسويقية.
	-ندرة الدراسات لبحث ممارسات التسويق األخالقي
	-أن غالبية الدراسات السابقة تناولت التفوق التسويقي من إحدى جوانبه وبصور منفردة.
	-تناولت غالبية الدراسات السابقة أنشطة االتصاالت التسويقية من منظور العامليـن ومدراء الخدمات التسويقية
بعيدا عن رؤية العمالء متلقي الخدمة املصرفية اإللكتـرونية.
	-ضخامة حجم مفردات مجتمع عمالء شركات االتصاالت وصعوبة إجراء الحصر الشامل.
	-ارتبط بالدراسة قيود ذات عالقة بعوامل :األمن ،والتكلفة ،والسرية ،وتنوع تقسيمات عينة الدراسة.
	-اتـســاع الـنـطــاق الـجـغـرافــي للتطبيق اسـتــدعــى اعـتـمــاد أســالـيــب متقدمة فــي تجميع الـبـيــانــات تـتـجــاوز حــدود املكان
وتتخطى قيوده.
ُ
	-نفذت الدراسة امليدانية خالل النصف األول من عام .2018
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االستبانة
الجزء األول :أستطيع أن أقيم أنشطة االتصاالت التسويقية لشركة االتصاالت التي أتعامل معها على النحو التالي:
العبارة
م
اإلعالن:
 1أستفيد من املعلومات التي تـروج عبـر الصحف واملجالت للشركة وخدماتها.
 2أتعرف على خدمات الشركة من خالل الرسائل التي تصلني بالبـريد اإللكتـروني.
 3يعتمد اإلعالن على أساليب اإلقناع والتأثيـر الذهني على الزبون.
 4تصلني املعلومات التي تـروج لها الشركة عبـر الراديو بوضوح.
 5تستعمل الشركة وسائل اإلعالن املختلفة (املسموعة ،املقروءة ،واملرئية) للتعريف بخدماتها.
 6توفر الدعاية التلفزيونية املعلومات الكافية عن الخدمات التي تقدمها الشركة.
 7وسائل اإلعالن ذات تغطية واسعة وتصل إلى الناس بسهولة.
 8املعلومات املوجودة على املغلفات والبـروشورات لديها قدرة كبيـرة للتـرويج لخدمات الشركة.
 9اللوحات اإلعالنية في الشوارع واألماكن الرئيسية توفر املعلومات الكافية للتـرويج عن خدماتها.
التـرويج البيعي:
 10نظام ومحتوى العرض داخل فرع الشركة يثـري معلوماتي ومعرفتي بخدماتها.
 11تتيح الخصومات (مثل خدمة استبدال النقاط أو إضافة دقائق مجانية) في تعزيـز معرفتي بخدماتها.
 12يضيف نظام الصفقات (مثل الباقات وعروض املكاملات الحصرية) إثـر ًاء ملعلوماتي حول خدماتها.
 13تتيح سحوبات اليانصيب التعرف على الـخــدمــات املرتبطة بـهــذه الحمالت لسهولة وصــدق حـصــول املشتـرك على الجوائز
املتوفرة للجميع.
 14وجود الجوائز التشجيعية (مثل أرسل  SMS, MMSوادخل السحب) تـزيد من معرفتي بخدماتها.
 15يسهم أسلوب املسابقات في زيادة املهارات الفكرية والتحليلية لدى املشتـرك ومعرفته بخدماتها.
 16إن منح املشتـركيـن رسائل مجانية  SMSعن طريق االشتـراك والتسجيل باملوقع اإللكتـروني يتيح التعرف بخدمات الشركة.
 17إن حصولي على عينة مجانية (مثل االشتـراك املجاني بخدمة) يسهم بمعرفتي بخدمات الشركة.
 18يسهم تنشيط املبيعات في تقوية وتعزيـز دوافع الزبون ملحاولة الشراء.
البيع الشخ�صي:
 19لدى رجال البيع املهارة والقدرة على توصيل املعلومة بسهولة.
 20يمتلك رجال البيع املعلومات الكافية حول خدمات الشركة.
 21أحصل على املعلومة من رجال البيع دون تناقض أو اختالف وإن تغيـر مصدرها.
 22أستفيد من توجيهات رجال البيع حول خدمات الشركة.
ً
 23املعلومات التي أحصل عليها من رجال البيع ال تتعارض مع املعلومات املوجودة لدى سابقا.
 24يهتم رجال البيع بتعريف املشتـرك بكيفية استخدام خدمات الشركة.
العالقات العامة:
 25تتلمس العالقات العامة حاجات ورغبات الزبائن عن طريق اتصالها املباشر معهم.
 26تتميـز الشركة بعالقات إيجابية مع موظفيها بشكل يجعلهم يعملون بـروح الفريق الواحد.
 27تعد العالقات العامة وسيلة لنشر املعلومات واألفكار عن الشركة والزبائن.
 28تسهم العالقات العامة بخلق فهم مشتـرك بيـن أطراف املجتمع املتفاعلة لتحقيق املعرفة بالشركة.
 29توفر العالقات العامة صورة واضحة وإيجابية للشركة وخدماتها في املجتمع.
التسويق املباشر:
ً
ً
 30تمتلك الشركة موقعا إلكتـرونيا سهل التصفح واالستخدام ويعرض املعلومات الكافية عن خدماتها.
 31يجيب موقع الشركة عن جميع االستفسارات الخاصة بالخدمات املقدمة منها.
 32يتضمن موقع الشركة أحدث املعلومات والتي تتسم بالصحة والدقة.
ً
 33أشعر باللباقة من قبل موظف االستعالمات فضال عن توفيـره للمعلومات بصورة دقيقة وصحيحة.
 34تستعمل الشركة (الهاتف ،البـريد اإللكتـروني ،اإلنتـرنت ،ووسائل التواصل االجتماعي) للتعرف على ردود فعل الزبائن تجاه خدماتها
املقدمة.
 35تسهم رسائل  SMSاملرسلة من الشركة في إخباري بآخر الخدمات والحمالت املقدمة من الشركة وإيصال املعلومة بشكل
واضح ومفهوم.
 36هناك سرعة في التجاوب والرد وتوفيـر املعلومات املطلوبة عبـر نظام الرد اآللي.
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الجزء الثاني :أستطيع أن أحكم على التفوق التسويقي لشركة االتصال التي أتعامل معها من خالل إجاباتي التالية:
العبارة
م
قيمة الزبون:
 37تقدم خدمات مساندة تدعم تأكيد الذات وتعزز معتقدات الزبون وأهدافه ومبادئه.
 38توفر الخدمة بمستوى عالي من الوثوق واالعتمادية.
 39تحرص على األدب وحسن الخلق املقدم من العامليـن وطاقم اإلدارة.
 40تفوق منافع الخدمة املقدمة السعر املدفوع فيها.
 41توفر للزبون اإلحساس باأللفة وتضع مصالحه في مقدمة اهتماماتها.
 42تطبق سياسة الرد الفوري على االستفسارات والشكاوى مع الحرص على حل املشكالت.
رضا الزبون:
 43تحرص الشركة على تقديم خدماتها ومنتجاتها بصورة تتناسب وتوقعاتي وما أرغبه.
 44تحرص الشركة على معرفة رأيي وتوقعاتي عن خدماتها ومنتجاتها وتقيس رضائي بصورة متكررة.
ً
 45تشعرني الشركة بأهميتي عندها كما أنها تعدل من خططتها وفقا لرغباتي ومتطلباتي.
 46تهتم الشركة بالشكاوى التي أتقدم بها وتحرص على معالجتها.
 47تسعى الشركة لتحقيق احتياجاتي ورغباتي ومراعاة عامل الوقت الخاص بي.
والء الزبون:
 48أشجع األقارب واألصدقاء للتعامل مع الشركة.
 49أدافع عن سمعة هذه الشركة.
 50أشعر بالرضا الكامل عن تجربة التعامل مع الشركة.
الحصة السوقية:
 51تقدم الشركة خدمة اتصاالت عالية الجودة من حيث :قوة الشبكة ،التغطية ،مزايا العميل ،العروض التسويقية املتنوعة،
 52تقدم الشركة خدمة اتصاالت تتفق في أنشطتها التسويقية واإلنتاجية مع احتياجاتي ورغباتي.
 53توفر الشركة أدوات جذب للزبائن املحتمليـن هي األفضل بالنسبة للشركات األخرى.
 54أشعر بـريادة الشركة ضمن قطاع االتصاالت وحرصها على االحتفاظ بالعمالء الحالييـن.
 55تهتم الشركة بالحفاظ على عالقتي بها دائمة كوني جزء مهم من حصتها السوقية.
الربحية:
 56تسعى الشركة إلى زيادة أرباحها من خالل األداء الجيد ألنشطتها التسويقية.
ً
 57تـرتفع ربحية الشركة نظرا لسمعتها الطيبة وتوجه الزبائن الجدد لها.
 58أرباح الشركة تنبع من تميـزها عن املنافسيـن في أدائها التسويقي.
 59أعتقد أن والء العامليـن وتمكينهم الوظيفي سبب رئي�سي في زيادة ربحية الشركة.
نمو املبيعات:
 60تـرتفع مبيعات الشركة لتميـزها في أنشطة اتصاالتها التسويقية املتكاملة.
ً
 61ازدادت مبيعات الشركة في هذا العام قياسا باألعوام الثالثة السابقة.
 62هناك زيادة في الطلب على منتجات الشركة في الفتـرة األخيـرة ملمارستها للتسويق بصورة أخالقية.

5 4 3 2 1

الجزء الثالث :فيما يلي بعض البيانات الشخصية واملطلوب وضع عالمة (√) أمام االستجابة التي تناسبك:
.1

الجنس:

.2

السن:

.3

املهنة:

ذكر
أقل من 20

أنثي
39-30

29-20

49-40

 50فأكثر
طالب

قطاع عام

قطاع خاص

أعمال حرة

معاش

.4

الدخل الشهري:

أقل من 5000

9999-5000

14999-10000

أكثر من 15000

.5

الحالة االجتماعية:
املستوى التعليمي:

أعزب /عزباء

متزوج /متزوجة

مطلق /مطلقة

أرمل /أرملة

الدراسات العليا

البكالوريوس

معهد متوسط

الثانوية العامة وأقل

.6
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ABSTRACT
The aim of this Study is to investigate the Compatibility, Correlation and Impact between Ethical Marketing (EM) Practices of Integrated Marketing Communications (IMC) Activities and Marketing Superiority
(MS) while Revealing the Differences in Evaluation by Customers of Telecommunications Companies Operating in Saudi Arabia and Egypt, Provide Recommendations for the Development of Service and Marketing
Reality for these Companies, The Modest Enrichment of this Quality of Rare Studies.
The Researcher used the Descriptive Analytical Method based on Two Types of Data (Secondary and
Primary), Using a Questionnaire of 62 Items distributed to a Sample of Corporate Customers (420 People)
Via Facebook, Twitter, email, and WhatsApp, The Number of Correct Questionnaires Stood at 408 (97%).
The Researcher used Methods: Descriptive Statistics, Chi- Square, Pearson Correlation, Regression Analysis, and Analysis of Variance. The Statistical Package SPSS V.23 was used to analyze the Study Data which
showed that there is a Compatibility, Correlation and Influential Relationship between (EM) for (IMC) and
(MS), And that there are Significant Differences in the Evaluation of the Respondents for each of the Activities of (IMC) and (MS) according to the Different Telecommunications Company dealing.
The Study recommended the need of using Various Means of Advertising with Wide Coverage, Attention to the System and Content of the Internal Presentation, The Salesman should have Sufficient Information and Providence of a Clear and Honest Image of the Company and its Services, The information Officer
will be able to speak and provide Accurate Information, Identify Customers’ Reactions to the Services provided and display the Results transparently.

Keywords: Ethical Marketing, Integrated Marketing Communication, Marketing Superiority, Communication Companies.
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