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  اٌعاللح تُٓ األخاللُاخ اٌتطىَمح ورضا اٌعّالء عٓ اٌحّالخ اإلعالُٔح

 إعذاد اٌثاحث

 ِحّىد اشرف ضعذ احّذ اٌطثًٍُ 

 

 :اٌٍّخص

زضا الؼوالء ػي  ّاألخالق٘ات الحعْٗق٘ة  الؼالقة ب٘يلحؼسف ػلٔ إلٔ اُدفث الدزاظة 

فنٖ شوِْزٗنة ه نس شسكات صنٌاػة اإللتحسًّ٘نات  بالحطب٘ق ػلٔالعوالت اإلػالً٘ة 

ُننٔ ، ّجننن اظننح دام الوننٌِس الحعل٘لننٖ الْصننمٖ، ّلقنند جننن ج ننو٘ن   ا  الق٘نناض الؼسب٘ننة

شنسكات صنٌاػة ْشٗؼِا ػلنٔ ػٌ٘نة ػانْا ٘ة يبق٘نة هني الؼناهل٘ي لندٓ ن جاى ّج٘االظحب

ض ّالخحبننناز فنننس SPSS، ّجنننن اظنننح دام بسًننناهس الحعل٘ننن  اإلظ نننا ٖ اإللتحسًّ٘نننات

 ػلنٔلألخالق٘نات الحعنْٗق٘ة  اٗصابٖ  ذسػالقة ّالدزاظة، ّجْصلث الدزاظة إلٔ ّشْ  

، ّ ّصننث الدزاظننة بةننسّز  شٗننا   زضننا الؼوننالء ػنني العوننالت اإلػالً٘ننةجععنن٘ي 

لألخالق٘ننات  ذننس اٗصننابٖ ػالقننة ّهنني  الوننا لِنناألخالق٘ننات الحعننْٗق٘ة حطب٘ننق باالُحوننام 

 .زضا الؼوالء ػي العوالت اإلػالً٘ة ػلٔالحعْٗق٘ة 

 

Abstract: 

The study aimed to identify the relationship between marketing 

ethics and customer satisfaction with advertising campaigns, by 

applying to electronics industry companies in the Arab Republic 

of Egypt. 

The descriptive analytical approach was used, and the 

measurement tool was designed, which is the questionnaire, and 

it was distributed to a random, stratified sample of workers at 

electronics manufacturing companies. And, the SPSS statistical 

analysis program was used to test the study hypotheses. 
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The study found a positive relationship and impact of marketing 

ethics on improving customer satisfaction with advertising 

campaigns. 

The study recommended the need to increase interest in applying 

marketing ethics because of its relationship and a positive impact 

of marketing ethics on customer satisfaction with advertising 

campaigns. 

 

 اٌجسء األوي: اإلطار اٌعاَ ٌٍذراضح

 :: اٌذراضاخ اٌطاتمحأولا 

(4112دراضح )عثذ اٌرزاق،  .1
(1)

 تعٕىاْ: 

 أخاللُاخ اٌتطىَك وأترها عًٍ ضٍىن اٌّطتهٍه

ُدفث الدزاظة إلٔ هؼسفة  ّز  خالق٘ات الحعْٗق ػلٔ الوٌظونة ّ ُندافِا السبع٘نة هنغ 

العماظ ػلٔ ه لعة الوعحِلك ّجعل٘  ضوي ضنْاب  ّق٘نْ   خالق٘نات الحعنْٗق ػلنٔ 

ػد ػلنٔ السبط، ّجعدٗد  ذس اإللحصام بأخالق٘ات الحعْٗق فٖ جتنْٗي زيٗنة صنع٘عة جعنا

 جعق٘ق الحْاشى ب٘ي ها الوٌظوة ّالوعحِلك.

جْصلث الدزاظة إلٔ ّشْ   ّز إٗصابٖ ألخالق٘نات الحعنْٗق ػلنٔ الوعنحِلك، ّّشنْ  

ػلننٔ شننساء الوٌحصننات، ّ ى  ُننن ّظننا   جننأذ٘س لألخالق٘ننات ػلننٔ ذقننة فهننات الصوِننْز 

ج٘ب، ّ ى اإلػالى الحلمصْٗى ّال عف ّالوصالت ّالسا ْٗ ّإػالًات الطسق ػلٔ الحس

ػدم هساػا  الوؼلي ال دق ّاالهاًة ّالؼا ات ّالحقال٘د فٖ إػالًاجَ لَ جأذ٘س ظلبٖ ػلٔ 

الوعحِلك، ّ كرس الْظا   هساػا  ألخالق٘نات اإلػنالى ال نعف ّالوصنالت ّإػالًنات 

الطنننسق ّالسا ٗنننْ ّ خ٘نننسا الحلمننناش، ّ ى هساػنننا  اٙ ا  ّاظحنننسام هاننناػس االخنننسٗي 

حقال٘د ّاألػساف فٖ الوصحوغ جؼحبس  ُن  خالق٘ات ّآ ا  هٌِة ّالوْضْػ٘ة ّاظحسام ال

 الحعْٗق.
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(Dincer & Dincer, 2015) دراضح .4
(4)

 تعٕىاْ: 

 ٔظرج عاِح وتحًٍُ ألخاللُاخ اٌتطىَك.

ُدفث الدزاظة إلٔ إلقاء ًظس  ػاهنة ػلنٔ  خالق٘نات الحعنْٗق فنٖ الوٌظونات، ّهؼسفنة 

الحعننْٗق، ّهؼسفننة  ّز الونندٗسٗي فننٖ إصننداز  ّز القننسازات الؼاهننة ػلننٔ  خالق٘ننات 

 ظتننام جحؼلننق بوننا ُننْ  خالقننٖ، ّهؼسفننة  ذننس الحعننْٗق األخالقننٖ ػلننٔ الؼوننالء ّشو٘ننغ 

  صعا  الو لعة اٙخسٗي.

جْصننلث الدزاظننة إلننٔ اُحوننام هحْظنن  بأخالق٘ننات الحعننْٗق فننٖ الوٌظوننات، ّضننؼف 

ّز إٗصنننابٖ  خالق٘نننات الحعنننْٗق هننني هٌظنننْز فنننس ٕ ّجٌظ٘ونننٖ ّهصحوؼنننٖ، ّّشنننْ   

للقنننسازات الحنننٖ ٗح نننرُا الو٘سٗنننث ػلنننٔ اإللحنننصام بأخالق٘نننات الحعنننْٗق، ّ ى العنننلْ  

 األخالقٖ ٗسجب  باج اذ القسازات األخالق٘ة.

(4112)هاروْ،  دراضح .3
(3)

 تعٕىاْ: 

 تأثُر اضتراتُجُاخ اٌتطىَك اإلتتىاري عًٍ ٔظُ تصُُّ اٌحّالخ اإلعالُٔح

شاًب زصند الؼالقنة بن٘ي اظنحساج٘ص٘ات الحعنْٗق  ُدفث الدزاظة إلٔ جعل٘  ّجمع٘س إلٔ

اإلبحتازٓ ًّظن ج و٘ن العوالت اإلػالً٘ة، ّالحؼنسف ػلنٔ  ظنال٘ب ج نو٘ن العونالت 

 اإلػالً٘ة الرٓ جحبؼَ الاسكات فٖ ظ  جطب٘ق ُرٍ الوماُ٘ن.

جْصننلث الدزاظننة ّشننْ  ػالقننة يس ٗننة بنن٘ي هننا جعولننَ الوجظعننات هنني اظننحساج٘ص٘ات 

ُنداف ّزيٓ ّج طن٘  للعونالت اإلػالً٘نة، ّ ى العولنة اإلػالً٘نة جعْٗق٘ة لِنا قن٘ن ّ 

ُننٖ شننصء هنني االظننحساج٘ص٘ة الحعننْٗق٘ة للوجظعننة لننرا فننيى ًصنناض الوجظعننة ٗحعقننق فننٖ 

الحتاه  بٌِ٘وا فالعولة اإلػالً٘ة ّظندُا  ّى فلعنمة هجظعن٘ة جْشِِنا ال ٗعقنق الٌصناض 

ن الٌاشعنة إى لنن جنحن جسشوحِنا فؼل٘ نا الدا ن ّكرلك الملعمة الص٘د  ّالسيٗة ّالسظالة ّالقن٘

 فِٔ ال جعقق للوجظعة  ُدافِا الوسشْ .

(4112)إتراهُُ،  دراضح .2
(2)

 تعٕىاْ: 

 اٌعىاًِ اٌّؤثرج فٍ فاعٍُح اٌحّالخ اإلعالُٔح فٍ ِصر.

ُدفث الدزاظة إلٔ هؼسفة الؼْاه  الونجذس  فنٖ فاػل٘نة العونالت اإلػالً٘نة فنٖ ه نس، 

ً٘ة ػلنٔ شنر  الصوِنْز، ّهؼسفنة  ذنس ج طن٘  ّج نو٘ن ّ ذس ج ط٘  العوالت اإلػال
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العوالت اإلػالً٘ة، ّهؼسفة  ّز االلحصام بوصوْػة هي القْاػد االخالق٘ة ػٌد اظح دام 

قٌْات االج ال الوباشس  ّالصواُ٘سٗة، ّ زاظة يب٘ؼة الوعنحِلت٘ي فنٖ اخح٘ناز ّظنا   

 أق  جتلمة.اإلػالى الوٌاظبة الحٖ ج   الٔ  كبس ػد  هي الوعحِلت٘ي ب

جْصلث الدزاظة إلٔ الو ايبة الوباشس  للصوِْز هي خالل العوالت اإلػالً٘ة ٗعناُن 

فٖ االقٌاع، ّ ى ّظنا   اإلػالً٘نة الحنٖ ج نحل  فِ٘نا الؼايمنة بالؼقن  ّال نْف بالس بنة 

ّالعاشة بالسضاء جعاُن فٖ شٗا   فاػل٘ة العونالت اإلػالً٘نة، ّ ى االلحنصام بالصْاًنب 

اُن فٖ فؼال٘ة العوالت اإلػالً٘ة هي خالل هةوْى فتسٓ ّ خالقٖ، ّ ى األخالق٘ة ٗع

االُحوننام بطننسق البٌنناء الاننتلٖ ّاخح٘نناز الومننس ات الح ننو٘و٘ة ّاللًْ٘ننة ّالٌمعنن٘ة ػلننٔ 

الوحلقٖ ّاخح٘از المتس  الوٌاظنبة لعػالًنات ٗؼحبنس  ُنن الؼْاهن  الالشهنة لصٗنا   فؼال٘نة 

يهننة ٗعنناُن فننٖ فانن  العولننة اإلػالً٘ننة فننٖ جعق٘ننق العولننة اإلػالً٘ننة، ّ ى المتننس  ال ا

  ُدافِا. 

(Mohammed, 2019) دراضح .5
(5)

 تعٕىاْ:  

ِّارضاااخ أخاللُاااخ اٌتطااىَك ٌااذي اٌصاارواخ اٌصاااُرج وتأثُرهااا عٍااً ُٔااح شااراء 

 اٌّطتهٍه: تحث تجرَثٍ ِٓ ِذَٕح أدَص وُتُّا اٌفرعُح.

ُدفث الدزاظة إلٔ هؼسفة يسق جطب٘ق الوؼناٗ٘س ّالعنلْك٘ات األخالق٘نة ػلنٔ قنسازات 

الحعننْٗق فننٖ الوجظعننات. ّهؼسفننة  ُننن هوازظننات  خالق٘ننات الحعننْٗق لنندٓ شننسكات 

األػوال ال غ٘س  فنٖ هدٌٗنة   ٗنط ك٘ح٘ونا المسػ٘نة، ّهؼسفنة جنأذ٘س  خالق٘نات الحعنْٗق 

 ػلٔ ً٘ة الاساء لدٓ الوعحِلت٘ي. 

لدزاظنننة إلننٔ ّشنننْ  هوازظنننات جعننْٗق٘ة  ٘نننس  خالق٘نننة فننٖ هصنننال جعنننْٗق جْصننلث ا

الوٌحصننات ّاألظننؼاز، ّجبننن٘ي  ى الوعننحِلت٘ي لنندِٗن ً٘نننة شننساء ظحننٔ لنننْ كنناى ظنننلْ  

الاسكات  ٘س  خالقٖ فٖ بؼض األظ٘اى، ّ ى الووازظات  ٘س األخالق٘ة للوعْق٘ي قد 

ّشنْ  هؼناٗ٘س  خالق٘نة  ق٘قنة  جج ٕ إلٔ افحقاز الوعحِلت٘ي إلٔ الرقة فٖ الوعنْق٘ي، ّ ى

ٗعاُن فٖ زضنا الوعنحِلت٘ي، ّ ى ّشنْ  بؼنض القنْاً٘ي هرن  قناًْى ظواٗنة الوعنحِلك 

ّكرلك إًااء شوؼ٘ات للوعحِلت٘ي ٗج ٕ إلٔ شٗا   االلحنصام باألخالق٘نات الحعنْٗق٘ة هني 

 قب  الوعْق٘ي.
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(Ahuja & Chheda, 2020) دراضح .6
(6)

 تعٕىاْ: 

 دراضح أخاللُاخ اٌتطىَك ٌذي شرواخ اٌطٍع الضتهالوُح. 

ُدفث الدزاظة إلٔ جعدٗد  ذس  خالق٘ات الحعْٗق ػلٔ ظلْ  الوعحِلك، ّالحؼنسف ػلنٔ 

 ّز األخالق٘ننات الحعننْٗق٘ة ػلننٔ األ اء  ذٌنناء الاننساء، ّ زاظننة ز ٕ الؼو٘نن  الوحؼلننق 

الحؼنسف ػلنٔ ج نْزات بأخالق٘ات الحعنْٗق فنٖ الس بنة فنٖ الحؼاهن  هنغ الانسكات، ّ

 الؼوالء جصاٍ ه حلف ظوات  خالق٘ات الحعْٗق.

جْصلث الدزاظة إلٔ ّشْ  جنأذ٘س إٗصنابٖ ألخالق٘نات الحعنْٗق ػلنٔ ظنلْ  الوعنحِلك، 

ّّشننْ  جننأذ٘س إٗصننابٖ لنندٓ الوعننحِلك ًعننْ الحؼاهنن  هننغ الاننسكات، ّ ى األخالق٘ننات 

ى، ّ ى األخالق٘نات الحعنْٗق٘ة الحعْٗق٘ة جؼحد ػلٔ جطب٘ق الوبا ئ األخالق٘نة فنٖ اإلػنال

جلؼب هتاًة هِوة فٖ اش ُناز الانسكة، ّ ى اإللحنصام بالعنلْ  الحعنْٗقٖ األخالقنٖ فنٖ 

 الوٌظوات ٗج ٕ إلٔ شؼْز الؼوالء بالسضا ػي الوٌحصات هي ظ٘د العؼس ّالصْ  .

 ثأُا: ِصىٍح اٌذراضح:

 الحالٖ:جحبلْز هاتلة الدزاظة ب مة  ظاظ٘ة هي خالل الحعايل الس ٘ط 

هنننا هننندٓ يب٘ؼنننة الؼالقنننة بننن٘ي األخالق٘نننات الحعنننْٗقة ّزضنننا الؼونننالء ػننني العونننالت 

 اإلػالً٘ة؟

 ثاٌثا: فرض اٌذراضح:

بنن٘ي األخالق٘ننات الحعننْٗقة ّزضننا الؼوننالء ػنني  جْشنند ػالقننة ذات  اللننة اظ ننا ٘ةال 

 .العوالت اإلػالً٘ة

 راتعاا: أهذاف اٌذراضح:

ت الحعنْٗقة فننٖ جععنن٘ي ّزضننا الؼوننالء ػنني الحؼنسف ػلننٔ هنندٓ االُحوننام باألخالق٘ننا .1

 العوالت اإلػالً٘ة.

 جعدٗد يب٘ؼة الؼالقة ب٘ي األخالق٘ات الحعْٗقة ّزضا الؼوالء ػي العوالت اإلػالً٘ة  .2

شننسكات  جقنندٗن هصوْػننة هنني الحْصنن٘ات الحننٖ ٗوتنني  ى جم٘نند الق٘ننا ات اإل ازٗننة فننٖ .3

ّالصِننات ذات الؼالقننة، ّالننْشازات الوؼٌ٘ننة، صننٌاػة اإللتحسًّ٘ننات هعنن  الدزاظننة، 

 ّالوِحو٘ي بِرا الوصال.



 

 العالقة بين األخالقيات التسويقة ورضا العمالء عن الحمالت اإلعالنية

 محمود اشرف سعد احمد السبيلى 

 0202العدد األول                                      المجلد الثاني عشر                                   
404 

  

 خاِطا: أهُّح اٌذراضح:

 األهُّح اٌعٍُّح: .أ 

همِنْم األخالق٘نات الحعنْٗقة، ّكنرلك جعناُن فنٖ جْضن٘ط  جعاػد فٖ الحؼنسف ػلنٔ .1

 همِْم  العوالت اإلػالً٘ة 

العونننالت ّكنننرلك هْضنننْع الؼالقنننة بننن٘ي األخالق٘نننات الحعنننْٗقة ٗؼحبنننس هْضنننْع  .2

الوْاضنن٘غ الِاهننة، لننرا ٗوتنني  ى جعنناُن الدزاظننة فننٖ إهنندا  الوتحبننة هنني اإلػالً٘ننة 

 خ ْصا  بالوؼازف ظْل جلك الوْضْػات. الؼسب٘ة ػوْها  ّالوتحبة الو سٗة

 األهُّح اٌتطثُمُح: .ب 

ٗحن جطب٘ق ُنرٍ الدزاظنة ػلنٔ شنسكات صنٌاػة اإللتحسًّ٘نات فنٖ شوِْزٗنة ه نس  .1

األشِننص  اإللتحسًّ٘ننة ّباػحبازُننا جورنن  الؼسب٘ننة القطنناع الع٘ننْٕ الوعننجّل ػنني جننْف٘س 

 قطاػا  ُاها  ّاظحساج٘ص٘ا  فٖ هصال ال ٌاػات فٖ شوِْزٗة ه س الؼسب٘ة.

جْاشَ شسكات صٌاػة اإللتحسًّ٘ات فٖ شوِْزٗة ه س الؼسب٘ة بؼض الوانتالت  .2

الحننٖ جننج ٕ إلننٔ ضننؼف هعننحْٓ زضننا الؼوننالء ػنني العوننالت اإلػالً٘ننة، األهننس الننرٕ 

ِا ّالبعد ػي الطسق ّاألظال٘ب الحنٖ جنج ٕ إلنٔ جععن٘ي زضناُن ٗحطلب الحسك٘ص ػل٘

 هر  اإللحصام باألخالق٘ات الحعْٗقة.

 

 اٌجسء اٌثأٍ: الطار اٌّفاهٍُّ ٌٍذراضح

ْٗشد للعوالت اإلػالً٘ة  ُ٘وة ّهحو٘ص  ضوي الوصٗس الحسّٗصٖ، ّجؼحبس هي  ُنن 

ّ كرس ّظا   الحسّٗس اظنح داها  فنٖ الوجظعنات، ّجانو  ه حلنف ًنْاظٖ الٌاناي الحنٖ 

جج ٓ إلٔ إذاػة ًّاس السظا   الوس ٘ة ّالوعوْػة ػلنٔ الصوِنْز بغنسض ظرنَ ػلنٔ 

ش ا   ّ الوٌظونات الوؼلني ػٌِنا، ّجؼند شساء العلغ ّال دهات ّجقب  ّاألفتاز  ّ األ

ّظ٘لة هِوة ٗوتي  ى جعح دم فٖ هصاالت كر٘س  ّهحؼند  ، ِٗندف للحنأذ٘س ػلنٔ األفنسا  

الوعننحِدف٘ي ّإقٌنناػِن ّ فؼِننن الج نناذ قننساز الاننساء ّٗعنناػد ػلننٔ جؼسٗننف الوٌحصنن٘ي 

 لؼوال ِننن بوننا ٌٗحصننْى ّٗعنناػد الوعننحِلت٘ي فننٖ الحؼننسف ػلننٔ ك٘م٘ننة إشننباع ظاشنناجِن،

ّٗحْقننف ًصنناض العوننالت اإلػالً٘ننة فننٖ قنندزجِا ػلننٔ الحننأذ٘س فننٖ الصوِننْز الوعننحِدف 
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بيهتاً٘ننة ّضننغ البسًنناهس الٌنناشط الننرٓ ٗحْافننق ّ ُننداف الوٌظوننة هنني خننالل اإلُحوننام 

بةواى فاػل٘ة اإلػالى ّالح ط٘  للعولة اإلػالً٘ة ّج و٘ن اإلػالى ّاخح٘ناز الْظن٘لة 

البسًاهس اإلػالًٖ.اإلػالً٘ة الوٌاظبة ّجق٘٘ن ًحا س 
(7) 

 أولا: األخاللُاخ اٌتطىَمُح

ل بشكل ألػهال إ از  الهِهة فٖ هشااضٗغ ّالهى اهت ألخالقٗاّع اضّه  ٗؼ

لٗاجِا يّهظم ػلٔ جقٗٗت ظظايلهل اجؼهخ ظٗ  خال بشكق ّٗلجظإ از  افٖ م ّػا

 ِا ّى   اٗكزّزٕ  ى لضى اه  لذٗقٗة لّلجظاة يظجِا لألًشزهها  ألخالقٗة ػًا

، لهشجهغالؼوننالء ّاضا زػلٔ   ًشاظِا ٗؼجهّ    خالق٘ننة ػال٘ننة، إذ  ى شذّ ٗقٖ ّظلجا

 ّ ٗة زلجشات الؼالها ام اظجخ م اٗقٖ ػلٔ ػّلجظي الًشاافٖ ت ألخالقٗاى اججضهّ

ض هني خننالل بازألق اجظقٗزض فة لغزّهؼز  ّشِذات بأًِا جغ٘٘سُنا  ّ إقٌناع الؼوننالء 

ذلك.
(8)

 

 همِْم األخالق٘ات الحعْٗق٘ة: .أ 

جؼحبس األخالق٘ات صمة هعحقس  فٖ الٌمط ب ْز  فطسٗة  ّ هتحعبة ذات آذناز فنٖ 

العننلْ ،  ّ الوننرهْم فِننْ ًظننام هنني هبننا ئ  ّ قْاػنند العننلْ  األخالقننٖ ظننْل هننا ُننْ 

صنننْا   ّ خطنننأ، ّجعتنننن المنننس ، ّجنننجذس فنننٖ ظنننلْكَ الوٌِنننٖ، ّجؼنننسف األخالق٘نننات 

 الحعْٗق٘ة بأًِا:

هي المس  ّالوصوْػة الحٖ ٗحبؼِا هْظف الحعْٗق  الوبا ئ ّالق٘ن الحٖ ججذس فٖ ك  .1

ػٌد الب٘غ ّالحٖ ججذس ػلٔ اج اذ القساز الاساء.
(9 )

 

هصوْػننة هنني الوؼنناٗ٘س  ّ قْاػنند العننلْ  الحننٖ جننن هوازظنناجِا هنني خننالل ال بننس   .2

اإلًعنناً٘ة، ّالحننٖ ٗوتنني ػلننٔ ضننْ ِا العتننن ػلننٔ العننلْ  باػحبننازٍ صننْابا   ّ 

خطا .
(10 )

 

ّالعلْك٘ات األخالق٘ة الحٖ ٗصب   ايُا فٖ الْظ٘منة الحعنْٗق٘ة  هصوْػة األًاطة، .3

ّالحٖ ٗحةوٌِا  ّز الوْظف.
(11 )
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جلننك األفؼننال ّالح ننسفات األخالق٘ننة الحننٖ جاننت  هؼ٘ننازا  ٗننحوتي هنني خاللننَ شو٘ننغ  .4

الؼاهل٘ي بالوٌظوات هؼسفة الوحْقغ هٌِن باإلضافة إلٔ شؼ  الودٗسٗي، ّالونْظم٘ي 

ات هي خالل هٌظْهة  خالق٘ة.ٗمتسّى، ّٗح رّى القساز
(12)

 

ّٗوتي للباظند جؼسٗنف األخالق٘نات الحعنْٗق٘ة بأًِنا هصوْػنة هني القن٘ن الا  ن٘ة 

ّاإل ازٗة الْاشب جْافسُا فٖ الوٌظوة ّالحٖ ٗعحٌد ػلِ٘ا العلْ  الا  نٖ ّاإل ازٕ 

للؼاهل٘ي فٖ هصال الحعْٗق بو حلف فهاجِن، ّ زشاجِن الْظ٘م٘ة، ّجؼاهلِن هنغ بؼةنِن 

 بؼض، ّػالقحِن بالؼوالء.ال

  ُو٘ة األخالق٘ات الحعْٗق٘ة: .ب 

ججذس الووازظات األخالق٘نة الحعنْٗق٘ة فنٖ األ اء بطسٗقنة هباشنس ، ّ ٘نس هباشنس ، 

ّذلك هي خالل جأذ٘سُا فٖ هصوْػة هي الوحغ٘سات، ّجحبغ  ُو٘ة األخالق٘ات الحعْٗق٘ة 

الف  ًْاػِنا، ُّنٖ هنا هي خالل الوبسزات، ّاألُداف الحٖ جدفغ الوٌظونات ػلنٔ اخنح

ٗلٖ:
(13 )

 

االلحنصام بالوؼناٗ٘س األخالق٘ننة ٗنج ٕ إلننٔ جٌو٘نة قنندزات الؼناهل٘ي ػلننٔ جععن٘ي شننْ    .1

 ال دهات.

االلحصام بالوؼاٗ٘س األخالق٘ة ٗج ٕ إلٔ شٗنا   الرقنة بالوٌظونة، ّجؼصٗنص هتاًحِنا لندٕ  .2

 شبا ٌِا.

جععننن٘ي كمنناء  شنننْ   االلحننصام بالوؼننناٗ٘س األخالق٘ننة ّالوٌِ٘نننة، ػاهنن   ظاظنننٖ فننٖ  .3

ال نندهات الؼنناهل٘ي فننٖ الوٌظوننة، ّجؼصٗننص ال ننْز  الرٌُ٘ننة للوٌظوننة لنندٕ الصوِننْز، 

 ّٗعافع ػلٔ هْقؼِا الحٌافعٖ.

جعنناػد ػلننٔ جقنندٗن الٌقنند الننراجٖ لحععنن٘ي شننْ   ال نندهات، ّجععنن٘ي التمنناء  المٌ٘ننة،  .4

العنلْ  ّجعم٘ص الوِازات الوٌِ٘نة، ّخلنق شعنْز الرقنة فنٖ األُنداف الوحبؼنة، ّضنب  

 الوٌِٖ، ّالا  ٖ.

جغل٘ب الو لعة الؼاهة، ػلٔ الو لعة ال اصة، للوْظف، بات  ٗحمق هغ األًظوة  .5

 الحاسٗؼ٘ة ّالحٌظ٘و٘ة العازٗة الومؼْل.
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جعاػد فٖ جعع٘ي اج اذ القسازات األخالق٘ة بحصّٗد الودزاء بالوؼسفة الوال وة، الحٖ  .6

صْا ، ّّضغ ظلْل للوؼةالت  جوتٌِن هي الحو٘٘ص بات  صع٘ط ب٘ي ها ُْ خطأ  ّ

 األخالق٘ة.

 جدػن األخالق٘ات الؼو  الب٘هة الوْاج٘ة لسّض المسٗق الْاظد ّشٗا   اإلًحاش٘ة. .7

 خ ا ص األخالق٘ات الحعْٗق٘ة: .ج 

ٗننج ٕ االلحننصام بالعننلْ  األخالقننٖ فننٖ إلننٔ هصاٗننا هحٌْػننة هرنن  جععنن٘ي ال ننْز  

ؼاهل٘ي هؼِنا، ّاإلًحاش٘نة، ّالسبع٘نة، الرٌُ٘ة للوٌظوة، ظْاء لدٕ الؼاهل٘ي فِ٘ا،  ّ الوح

ّالٌ ٘ب العْقٖ للوٌظوة، ّلرلك ٗوتي جْض٘ط  ُن خ نا ص األخالق٘نات الحعنْٗق٘ة 

ف٘وا ٗلٖ:
(14)

 

 األخالق٘ات الحعْٗق٘ة هصوْػة هي الوبا ئ ّالوؼاٗ٘س الحٖ جعتن الؼو . .1

 ال ايهة.األخالق٘ات الحعْٗق٘ة جِدف إلٔ إصالض ّجقْٗن الحؼاه  هغ العلْك٘ات  .2

 األخالق٘ات الحعْٗق٘ة هصوْػة ق٘ن هؼٌْٗة، جعتن ظلْ  الوْظف ّجْشَِ. .3

 األخالق٘ات الحعْٗق٘ة جاحو  ػلٔ ك  ػو  ظعي ّ ٘س قب٘ط. .4

األخالق٘ننات الحعننْٗق٘ة ٗوتنني جؼلوِننا ّإػننا   جتٌِْٗننا لنندٕ المننس ، بوننا ٗحٌاظننب هننغ  .5

  ُداف، ّّاشبات الؼو  الْظ٘مٖ فٖ الوٌظوة.

األخالق٘ات الحعْٗق٘ة:هجشسات ق٘اض  .د 
(15 )

 

 هدٕ جْافس الوجشسات ّالوؼاٗ٘س األخالق٘ة. .1

  زشة الرقة ّ زشة إ زا  الؼو٘  ألخالق٘ات الؼاهل٘ي. .2

 يب٘ؼة الحؼاه  هغ الؼو٘  ّهساػا  الصْاًب اإلًعاً٘ة. .3

 الو داق٘ة فٖ الحؼاه  هغ الؼو٘ . .4

 هدٕ جْافس ػاه  األهي ّالةواى. .5

 إهتاً٘ات الؼو  الوا ٗة ّالباسٗة.هدٕ جْافس الب٘هة الوٌاظبة ّ .6

 إ زا  األخطاز. .7

 هدٕ شْ٘ع الوماُ٘ن األخالق٘ة فٖ إياز الحٌظ٘ن المٌٖ ّاإل ازٕ. .8
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 ثأُاا: اٌحّالخ اإلعالُٔح

جؼحبس العوالت اإلػالً٘ة هصْػةهي الصِْ  الحٖ ٗدفغ ػٌِا هقاب  لؼسض األفتناز 

ّاإلػالى ٗحورن  فنٖ شِنْ   ٘نس  ّ العلغ  ّ ال دهات ّجسّٗصِا بْاظطة شِة هعد  ، 

ش  ٘ة  ٕ  ى اإلج ال ب٘ي الصاًب الوؼلي ّالصوِْز ٗحن هي خالل شِة ّظ٘طة جقْم 

بٌاننس اإلػننالى هقابنن   شننس لْظننا   الٌاننس ّاإلػننالى ٗقننْم بحصّٗنند الصوِننْز باألخبنناز 

الوحؼلقة بالاسكة  ّ هٌحصاجِا ّجسّٗس األفتاز ّالعلغ ّال دهات.
(16)

 

 ػالً٘ة:همِْم العوالت اإل .  

جؼبننس العوننالت اإلػالً٘ننة هْشِننة إلننٔ فهننة هؼٌ٘ننة  ّ فهننات هؼٌ٘ننة هنني الوعننحِلت٘ي 

العال٘٘ي ّالوسجقب٘ي جعنؼٔ إلنٔ جعق٘نق  ُنداف هؼٌ٘نة هني خنالل هصوْػنة هني الصِنْ  

الو ططة ّالودزّظنة، خنالل فحنس  شهٌ٘نة هؼٌ٘نة ٗنحن هني خاللِنا الحسك٘نص ػلنٔ زظنالة 

اإلػالً٘ة، جؼسض فٖ الْظا   اإلػالً٘نة الو حلمنة، إػالً٘ة ّاظد   ّ ػد  هي السظا   

 ّٗوتي جؼسٗف العولة اإلػالً٘ة بوا ٗلٖ:

ػباز  ػي ظلعلة هي اإلػالًنات هسجبطنة ببؼةنِا ّجسكنص ػلنٔ هْضنْع ّشنؼاز  .1

هعد  ّهصوْػة هي األفتاز للب٘غ ب ْز  شرابنة ُّنٔ جورن  شِنْ  هعند   ّلمحنس  

هؼٌ٘ة.
(17) 

بطسٗقة  ٘س ش  ٘ة هس ٘نة  ّ شنمْٗة ػني يسٗنق زظنالة كافة األًاطة الحٖ جقدم  .2

هؼلْهة الوؼلي جحؼلق بعلؼة  ّ خدهة ج حْٓ ػلٔ فتس  هؼٌ٘ة.
(18) 

ّظ٘منننة هننني الْظنننا ف  ّ ًاننناي هننني األًانننطة الحعنننْٗق٘ة جِنننحن بيزظنننال السظنننا    .3

ّالوؼلْهات ألفسا  هي خالل ّظا   اإلج االت الو حلمة.
(19) 

ٖ لعػالى فٖ الحؼسٗنف بونا ٗنحن اإلػنالى ػٌنَ في الحؼسٗف ّٗحعد  الغسض الس ٘ع .4

ّذلك بيظح دام المي فٖ جٌم٘ر اإلػالى هي ج و٘ن ّإخساز، ّٗؼحبس اإلػالى ّظن٘لة 

إج ال إقٌاػ٘ة هْشِة لقطاع كب٘س هي الصوِْز،  ٕ  ى الغسض الس ٘عٖ لعػالى 

ُْ إقٌاع الصوِْز بوا ٗؼلي ػٌَ.
(20) 

حلمة ّجات  ّظ٘لة إج ال جؼحود ػلٔ الحنأذ٘س   ا  هجذس  فٖ الؼول٘ات الحصازٗة الو  .5

فٖ األفسا  ػني يسٗنق إظنح دام إظندٓ ّظنا   الحنسّٗس الوحاظنة لبٌناء إج نال بن٘ي 



 

 العالقة بين األخالقيات التسويقة ورضا العمالء عن الحمالت اإلعالنية

 محمود اشرف سعد احمد السبيلى 

 0202العدد األول                                      المجلد الثاني عشر                                   
434 

  

الوعحِلت٘ي ّالوٌحصات، ّٗور  اإلػالى األظلْ  الوعنح دم هني الحناشس للحنأذ٘س فنٖ 

الواحسٓ، ّذلك باإلػحوا  ػلٔ جطب٘ق هصوْػنة هني ّظنا   ّينسق اإلج نال هني 

لحسّٗس للوٌحصات  ّ ال دهات. ش  ا
(21) 

ّظ٘لة للحْاص  هغ هعنح دهٔ هٌنحس  ّ خدهنة ّجؼحبنس اإلػالًنات زظنا   هدفْػنة  .6

هي قب  الوسظ  ِّٗدف إلٔ اإلػالم  ّ الحأذ٘س ػلٔ األش ا  الرٓ ٗحلقًِْا.
(22) 

زظننالة ه ننْز  جٌمننر هنني قبنن  ه ننوو٘ي هعحننسف٘ي جعننحود هؼلْهاجِننا هنني الوؼلنني  .7

لك إلقٌاػَ بطسٗقة هباشس   ّ  ٘س هباشس  بةنسّز  إقحٌناء إلزظال زظا   للوعحِ

العلؼة ُّٔ هِوة ضوي هِام قعن الحعْٗق ّجعح دم للحسّٗس ػني هٌحصنات ٗحْقنغ 

هٌِا ػا د ها ٓ هي خالل ًوْ الوب٘ؼات.
(23) 

بأًِا ظلعلة هي اإلػالًات الو حلمنة فنٖ ّاظند   وَعرف اٌثاحث اٌحّالخ اإلعالُٔح

 ّ  كرس هي ّظا   الٌاس، ٗصوؼِا ُدف ّشوِنْز هعند  ػلنٔ اهحندا  فحنس  شهٌ٘نة هرن  

يسض هٌنحس شدٗند  ّ جؼصٗنص صنْز  هٌنحس قندٗن  ّ الؼون  ػلنٔ جغ٘٘نس  ّ جندػ٘ن صنْز  

 الوجظعة فٖ  ذُاى الصوِْز الوعحِدف.

  ُداف العوالت اإلػالً٘ة:  .  

ُننداف العوننالت اإلػالً٘ننة هنني إظننحساج٘ص٘ة الحعننْٗق ّهنني الوِننام اإلػننالى جٌبرننق  

ظ٘د  ى ُدف إ از  الحعْٗق ُْ جسّٗس العلؼة ّجعدٗد ها ٗصب  ى ٗحن ػولَ، ّهي  ُن 

 ُداف العوالت اإلػالً٘ة ها ٗلٖ:
 (24)

 

خلق ّػٔ ي٘ب ّإُحوام إٗصنابٖ بوٌحصنات الانسكة  ّ خندهاجِا بونا ٗعنس  ز بنات  .1

 الاساء.

غ الطلب ػني هٌحصنات الانسكة ّخلنق صنْز  ذٌُ٘نة هعنحعبة ّجععن٘ي ظنوؼة جاص٘ .2

 الاسكة.

جبل٘ننا الوننْشػ٘ي بحننْافس  هنناكي الب٘ننغ ّبْظننا   جععنن٘ي ّظ٘مننحِن الب٘ؼ٘ننة بالٌعننبة  .3

 لوٌحصات.

 جاص٘غ الوْشػ٘ي ػلٔ  ػن هٌحصات الاسكة بٌاايِن اإلػالًٖ ّالب٘ؼٖ. .4
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ػد  ػلٔ جقدٗن الونْشػ٘ي الصند  ج م٘ض الْقث الالشم لحعق٘ق صمقات الب٘غ ّالوعا .5

 إلٔ العْق ّ ػن السّض الوؼٌْٗة لسشال الب٘غ ّجأك٘د  ُو٘ة الاسكة فٖ ًظس الوْز ٗي.

شؼنن  الواننحسٗي ٗطلبننْى ال ننٌف بوازكننة هعنند   بنندل هنني يلننب اظننوَ الننْظ٘مٖ  .6

 ّجعْٗ  يلب الواحسٗي هي األصٌاف الوٌافعة  لٔ ال ٌف الوؼلي ػٌَ.

ػي يسٗق جاص٘غ الؼوالء الوسجقب٘ي ػلٔ جصسبنة ال نٌف جْظ٘غ قاػد  الوعحِلت٘ي  .7

 ألّل هس .

إًااء ظالة جمة٘  للوازكة الوؼلي ػٌِا ّشٗا   االظحِال  هي الوعحِلت٘ي العنال٘٘ي  .8

 ّالحرك٘س الوعحوس للوعحِلت٘ي ب  ْ  شساء ال ٌف.

ّكرلك للعولة اإلػالً٘ة هصوْػة األُداف الحال٘ة:
(25)

 

هاحسٗاجِن هي العنلؼة ّذلنك ػني يسٗنق جانص٘غ شٗنا   ظد الوعحِلت٘ي ػلٔ شٗا    .9

 ػد  الوسات اإلظحؼوال الؼا ٕ للعلؼة.

جٌْٗغ اإلظحؼوال بحْض٘ط األ ساض الصدٗد  الحٖ ظحعح دم فِ٘ا العلؼة باإلضنافة  .10

 إلٔ إظحؼوالحِا الوؼسّفة.

جٌْٗغ اإلظحؼوال بحْض٘ط األ ساض الصدٗد  الحنٖ جعنح دم فِ٘نا العنلؼة باإلضنافة  .11

 اظحؼواالجِا الوؼسّفة.إلٔ 

إظالل ّظد  شدٗد  هي العلؼة هع  ّظد  قدٗوة ّالاساء بتو٘ات كب٘نس  ّإشحنرا   .12

 فهة شدٗد  هي الصوِْز ًعْ شساء العلؼة ّج ع٘ط الوماُ٘ن ظْل العلؼة الوؼلي ػٌِا.

الننسب  بنن٘ي خنن  هٌحصننات هحتاهنن  للوؼلنني هرنن  اإلػالًننات ػنني هٌحصننات الحصو٘نن   .13

 د  كب٘س هي الوعحعةسات فٖ إياز إػالًٖ ّاظد.ّالصٌٗة، ّالحٖ جةن ػ

  ُو٘ة العوالت اإلػالً٘ة:  .ز 

جعاُن العوالت اإلػالً٘ة فٖ هْاشِة إظحواالت اإلظحبدال  ّ اإلظحغٌاء  ّ الحعنْل 

ػني الوٌنحس ًعننْ الوٌافعن٘ي ّجنص ا   ُو٘ننة هصِنْ ات العونالت اإلػالً٘ننة جصناٍ جعْٗنن  

ُو٘ة العوالت اإلػالً٘ة ف٘وا ٗلٖ:هصسٓ الطلب ػلٔ األصٌاف، ّٗوتي جْض٘ط  
(26)

 

 جعق٘ق  ُداف بأق  الحتال٘ف الووتٌة. .1

 اظح دام قدز هؼقْل هي اإلػالى. .2
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 الوعاُوة فٖ جعق٘ق األُداف ّاإلظحساج٘ص٘ات الؼاهة.  .3

ظننِْلة الحٌم٘ننر: ٗحنن٘ط ج طنن٘  العولننة فسصننة العنن٘طس  ػلننٔ العولننة ّظعنني جٌم٘ننرُا  .4

 ّظِْلة إ ازجِا.

ا جتْى ٌُا   ُداف هعد   جعؼٔ العولة إلٔ جعق٘قِا جعِ  فٖ ظِْلة الحق٘٘ن: ػٌده .5

 الؼا   ػول٘ة الحق٘٘ن.

نا ّػٌندها جتنْى السظنا    .6 كعب ذقة الصوِنْز: ػٌندها ٗتنْى الٌاناي اإلػالًنٖ هٌظو 

اإلػالً٘ننة ه ننووة بيظننح دام األظننط الؼلو٘ننة العننل٘وة فننرلك ٗننج ٓ إلننٔ إظحننسام 

 الصوِْز ّالوؼلي ٗصٗد هي الرقة.

 ٘س الوباشس ّشٗا   الطلب ػلٔ ُرٍ الوٌحصات.الحسّٗس  .7
 

 خ ا ص العوالت اإلػالً٘ة:  .  

ٗصب الحؼسف ػلٔ خ ا ص العوالت الحعْٗق٘ة لحعدٗد العْق الوعحِدف ّالحعتن فٖ 

ػْاهنن  الو٘ننْل، ّلننرا ْٗشنند للعوننالت اإلػالً٘ننة خ ننا ص ّهو٘ننصات هعنند   ٗوتنني 

جعدٗدُا ف٘وا ٗأجٖ:
(27)

 

 جعح دم العوالت اإلػالً٘ة  كرس هي ّظ٘لة إػالً٘ة.ظ٘د خاصُح اإلٔتصار:  -1

ظ٘نند جسكننص العوننالت اإلػالً٘ننة ػلننٔ فتننس   ّ ػنند  هعنندّ  هنني خاصااُح اٌتروُااس:  -4

 األفتاز ّالدػآّ اإلػالً٘ة.

 خاصُح اإلتجاٖ إًٌ جّاهُر ِحذدج فٍ ِٕاطك تُعُح ِختٍفح. -3

فنالعوالت اإلػالً٘نة ػبناز  ػني شِنْ  إػالً٘نة ػني  خاصُح اإلِتذاد خالي اٌسِٓ: -2

 ظلؼة  ّ خدهة جوحد خالل فحس  شهٌ٘ة هعد   قد ج   إلٔ ظٌْات ػدٗد .
 

 

 اٌجسء اٌثاٌث: ِٕهجُح اٌذراضح واٌذراضح اٌُّذأُح

  :اٌذراضح أول: أضٍىب

ّٗوتي جعدٗد الب٘اًات الحٖ جن االػحونا  ػلِ٘نا فنٖ جعق٘نق  ُنداف اٌّصادر اٌثأىَح:  -أ

ّالوحغ٘نسات الوحؼلقنة بِنا ظ٘ند اػحوند الباظند فنٖ الدزاظة فنٖ ضنْء هانتلة الدزاظنة 

جتْٗي اإلياز الٌظسٕ ػلٔ التحب الؼسب٘ة ّاألشٌب٘نة، ّالوصنالت ّالندّزٗات الؼلو٘نة، 
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وٌانْز   ٗةنا ، ّالحنٖ جٌاّلننث ّاألبعناخ الؼلو٘نة الوح   نة الوٌانْز  هٌِنا ّ ٘نس ال

هْضْع الدزاظة  ّ بؼض شْاًبِنا، باإلضنافة إلنٔ ذلنك اػحوند الباظند ػلنٔ الحقنازٗس 

 . حلمة ذات الؼالقةوصِات الّالٌاسات الحٖ ج دز ػي ال

ّجننن االػحوننا  ػلننٔ بؼننض الب٘اًننات الراًْٗننة الوٌاننْز  ّ ٘ننس الوٌاننْز  ذات ال ننلة 

الوتحبات، ّالدزاظات ّالدّزٗات ّالٌانسات  بوْضْع الدزاظة هي خالل السشْع إلٔ

ّالوقنناالت، ّ ٘سُننا هنني ه ننا ز شوننغ الوؼلْهننات، باإلضننافة إلننٔ الب٘اًننات الوحؼلقننة 

خنالل المحنس  هع  الدزاظة الؼسب٘ة ه س  شوِْزٗة اسكات صٌاػة اإللتحسًّ٘ات فٖب

 .2020-2018الووحد  هي 

: جننن شوننغ الب٘اًننات األّل٘ننة الالشهننة للدزاظننة هنني الؼنناهل٘ي فننٖ اٌّصااادر األوٌُااح -ب

هني خنالل هعن  الدزاظنة الؼسب٘نة ه نس شوِْزٗنة شسكات صنٌاػة اإللتحسًّ٘نات فنٖ 

قا ونننة االظنننحب٘اى، ّذلنننك للع نننْل ػلنننٔ آزا ِنننن ّاجصاُننناجِن ّالحنننٖ ج ننندم هْضنننْع 

إشساء بؼنض الدزاظة، ّذلك الخحباز صعة المسّض ال اصة بالدزاظة، باإلضافة إلٔ 

 الوقابالت الا  ٘ة، ّٗحةط ذلك ػلٔ الٌعْ الحالٖ:

لقنند جننن ج ننو٘ن اظننحواز  اظننحب٘اى هنني  شنن  هؼسفننة اجصاُننات لائّااح الضتمصاااء:  -1

ظْل هْضنْع الؼسب٘ة ه س  شوِْزٗة شسكات صٌاػة اإللتحسًّ٘ات فٖفٖ الؼاهل٘ي 

الدزاظننة الدزاظننة، ّجننن اػنندا  قا وننة االظننحب٘اى بع٘نند جاننو  كنن  هحغ٘ننسات هْضننْع 

 ّقعوث الٔ شص ٘ي ز ٘ع٘٘ي ّذلك ػلٔ الٌعْ الحالٖ:

( 18ّٗحتْى هني )باألخالق٘ات الحعْٗق٘ة ُّْ ػباز  ػي الصصء الوحؼلق  اٌجسء األوي:

 .  ّهقعن إلٔ ذالذة  بؼا  فسػ٘ةفقس

سضنا الؼونالء ػني العونالت اإلػالً٘نة بُّْ ػباز  ػي الصصء ال نا  اٌجسء اٌثأٍ: 

 .ات( فقس9ّٗحتْى هي )

اػحود الباظد ػلٔ الوقابلة الا  ٘ة ػٌند جْشٗنغ اظنحوازات اٌّماتالخ اٌصخصُح:  -2

االظحب٘اى ّذلك لعشابنة ػني بؼنض االظحمعنازات الحنٖ قند جنس  هني الوعحق نٔ هنٌِن، 

ّكننرلك  ٗةننا ض ّشننسض بؼننض الٌقنناي ّالع ننْل ػلننٔ بؼننض الوؼلْهننات ّالب٘اًننات 
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ن ّالحنٖ ال ٗوتني الع نْل ػلِ٘ننا ّالوالظظنات ّاٙزاء اإلضناف٘ة هني الوعحق نٔ هنٌِ

 بْاظطة االظحب٘اًات.

جن جمسٗا الب٘اًات هني اظنحوازات االظنحب٘اى ّج نٌ٘مِا ّجبْٗبِنا اٌذراضح اٌتحٍٍُُح:  -3

لحعِ٘  ػول٘ة جعل٘لِا ّجمع٘سُا، ّذلك الظح ال  الٌحا س ّالحْص٘ات، ّلقد جن جعل٘ن  

اإلظ نا ٘ة الوٌاظنبة الخحبناز صنعة الب٘اًات الحٖ جن الع ْل ػلِ٘ا باظح دام الْظا   

 المسّض.

 ثأُاا: ِجتّع وعُٕح اٌذراضح:

شنننسكات صنننٌاػة فنننٖ  الؼننناهل٘يٗحورننن  هصحونننغ الدزاظنننة فنننٖ  ِجتّاااع اٌذراضاااح: .1

بو حلننف ّظننا مِن ّهٌاصننبِن ّج   نناجِن  صوِْزٗننة ه ننس الؼسب٘ننةباإللتحسًّ٘ننات 

 .2019همس  ، ّذلك ظحٔ ًِاٗة الؼام  4994ظ٘د بلا ػد ُن 

اػحونندت الدزاظننة ػلننٔ  ظننلْ  الؼٌ٘ننة الؼاننْا ٘ة الطبق٘ننة، ّلننرا جننن  اٌذراضااح:عُٕااح  .2

ؼاشنس هني بوعافظنة الشنسكات صنٌاػة اإللتحسًّ٘نات اخح٘از ػٌ٘ة ػاْا ٘ة يبق٘نة هني 

ّجنن جعدٗند ػٌ٘نة هني هصحونغ همنس  ،  357فٖ شوِْزٗة ه س الؼسب٘ة بلغث زهةاى 

%، ّبلغنث 5% ًّعنبة خطنأ 95 ػٌد هؼاه  ذقنةشداّل ظصن الؼٌ٘ة الدزاظة باظح دام 

 %.78.15ًعبة اإلظحصابة 

 ثاٌثاا: ِعاِالخ اٌصذق واٌثثاخ:

قام الباظد بؼسض قا وة االظحب٘اى ػلٔ هصوْػة هي الوعتو٘ي صذق اٌّحىُّٓ:  -  

هي ذّٕ االخح ا  فٖ ج  ص إ از  األػوال هي  ػةاء ُ٘هة الحدزٗط فٖ ػد  

ػلٔ االظحب٘اى هغ ظرف بؼض هي الصاهؼات، ّالرٗي  شسّا بؼض الحؼدٗالت 

المقسات، ّإضافة فقسات شدٗد ، ّذلك بِدف الحؼسف ػلٔ هدٓ جٌْع ّشوْل٘ة 

 المقسات ّالوعاّز الحٖ ّضؼث لق٘اض  بؼا  الدزاظة الو حلمة.

جب٘ي هي هؼاه  الربات لت  بؼد هي  بؼا  هحغ٘سات الدزاظة  ى ثثاخ اٌّمُاش:  -  

%( ّبرلك ٗؼحبس شو٘غ 0.5ٌد هعحْٓ )شو٘غ هؼاهالت ال دق ُٔ  الة اظ ا ٘ا ػ

هؼاه  ذبات شو٘غ  بؼا   هصاالت االظحب٘اى صا قة لوا ّضؼث لَ، كوا ٗحب٘ي  ى  زشة

 هعاّز االظحب٘اى هسجمؼة ُّرا ٗؼٌٖ  ى ق٘وة هؼاه  الربات لصو٘غ األبؼا  هسجمؼة.
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 راتعا: حذود اٌذراضح:

شنسكات صنٌاػة اإللتحسًّ٘نات فنٖ ػلٔ الؼناهل٘ي يبقث الدزاظة  اٌحذود اٌثصرَح: .1

 .بصوِْزٗة ه س الؼسب٘ةؼاشس هي زهةاى الدٌٗة فٖ ه

دٌٗنة هفنٖ شسكات صنٌاػة اإللتحسًّ٘نات  اقح ست الدزاظة ػلٔ اٌحذود اٌّىأُح: .2

 .صوِْزٗة ه س الؼسب٘ةب الؼاشس هي زهةاى

جوث ػول٘نة شونغ الب٘اًنات ّالوؼلْهنات ظنْل هْضنْع الدزاظنة  اٌحذود اٌسِأُح: .3

 .(2020 -2018ػي المحس  هي الؼام )

 خاِطاا: اإلحصاء اٌىصفٍ ٌٕتائج اٌذراضح اٌُّذأُح

 راخ أتعاد األخاللُاخ اٌتطىَمُحفمتحًٍُ  .أ 

 :خٍك ِٕافطح ِصروعحتحًٍُ فمراخ تعذ  .1

تعذ خٍك اٌّتىضط اٌحطاتٍ والٔحراف اٌّعُارٌ واألهُّح إٌطثُح ٌفمراخ  :(1جذوي رلُ )

 ِٕافطح ِصروعح

 اٌفمـــرج َ.
 اٌّتىضط

 اٌحطاتٍ

 الٔحراف

 اٌّعُارٌ

األهُّح 

 إٌطثُح
 اٌترتُة

1.  
جةنننغ اإل از  الؼل٘نننا فنننٖ الانننسكة جطنننْٗس  ظنننال٘ب 

 الوٌافعة كِدف اظحساج٘صٖ.
3.54 1.05 70.75% 1 

2.  
بحطنْٗس قنن٘ن الحؼاهن  هننغ الؼونالء هنني جِنحن الاننسكة 

 خالل العلْ  الحٌافعٖ األخالقٖ.
3.29 0.98 65.81% 3 

3.  
جحبننغ الاننسكة شننؼازات صننا قة فننٖ الوٌافعننة هننغ 

 األخسٗي.
2.82 1.36 56.34% 6 

4.  
جوحلك الاسكة القدز  ػلٔ جطنْٗس  ظنال٘ب الحعنْٗق 

 هي  ش  االبحؼا  ػي الةغْي الؼايم٘ة فٖ الب٘غ.
2.95 1.19 58.92% 5 

5.  
جننننْفس الاننننسكة الوؼلْهننننات الالشهننننة ػنننني شو٘ننننغ 

 الحتال٘ف الوحؼلقة باساء العلغ.
3.09 1.01 61.86% 4 

6.  
و  الانسكة ػلنٔ االبحؼنا  ػني اإلػنالى الو نا ع جؼ

  ّ الوةل .
3.39 0.98 67.81% 2 

   %63.52 1.11 3.12 ِتىضط اٌثعذ 
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إلشابننات  فننسا  الؼٌ٘ننة ػلننٔ ٗحةننط هنني ب٘اًننات الصنندّل العننابق  ى الدزشننة التل٘ننة 

المقننسات الوسجبطننة ببؼنند خلننق هٌافعننة هاننسّػة شنناءت هحْظننطة ظ٘نند بلننا هحْظننطِا 

(، ّشنناءت  ػلنٔ إشابننات ألفننسا  الؼٌ٘ننة 1.09( ّبنناًعساف هؼ٘ننازٕ )3.18الععنابٖ )

للمقس  الحٖ جٌص ػلٔ "جةغ اإل از  الؼل٘ا فٖ الاسكة جطْٗس  ظال٘ب الوٌافعنة كِندف 

ظ٘ي شاءت  ق  إشابنات ألفنسا  الؼٌ٘نة للمقنس  الحنٖ جنٌص ػلنٔ "جحبنغ اظحساج٘صٖ"، فٖ 

 الاسكة شؼازات صا قة فٖ الوٌافعة هغ األخسٗي".

 :تعذ اٌّطاهّح فٍ حّاَح اٌّطتهٍهتحًٍُ فمراخ  .4

تعذ اٌّطاهّح اٌّتىضط اٌحطاتٍ والٔحراف اٌّعُارٌ واألهُّح إٌطثُح ٌفمراخ  (:4) جذوي رلُ

 فٍ حّاَح اٌّطتهٍه

 اٌفمـــرج َ.
 اٌّتىضط

 اٌحطاتٍ

 الٔحراف

 اٌّعُارٌ

األهُّح 

 إٌطثُح
 اٌترتُة

1.  
جقْم الاسكة بحعدٗد األخطاء ّالواتالت فٖ العلغ 

 للؼوالء قب  الق٘ام بؼول٘ة الاساء
3.31 1.1 66.24% 2 

2.  
جِحن الانسكة بحبٌنٖ ًظنن ّهؼناٗ٘س ظواٗنة الوعنحِلك 

 بات  ّاضط ّهعد .
3.06 1.11 61.15% 4 

3.  
جعننِ٘  ػول٘ننة اظننحقبال اٙزاء جؼونن  الاننسكة ػلننٔ 

 الحٖ جعاُن فٖ ظواٗة الوعحِلكّالوقحسظات 
2.77 1.03 55.41% 6 

4.  
ٗننحن ّضننغ ضننْاب   ق٘قننة لوعنناػد  الؼوننالء ػلننٔ 

 ّخ ا ص العلغ اهتاً٘اتالحؼسف ػلٔ 
2.89 1.18 57.78% 5 

5.  

جِننحن الاننسكة بالواننتالت ّإٗصننا  العلننْل الوٌاظننبة 

ظقنْق الوعنحِلك ّػندم جؼسضنَ  لِا بانت  ٗةنوي

 للةسز.

3.17 1.04 63.37% 3 

6.  
جؼونن  الاننسكة ػلننٔ ضننواى العننق للوعننحِلك فننٖ 

 إػا    ّ جبدٗ  العلؼة فٖ ظالة ػدم ظالهحِا
3.52 1.24 70.47% 1 

   %64.21 1.14 3.14 ِتىضط اٌثعذ 

ٗحةننط هنني ب٘اًننات الصنندّل العننابق  ى الدزشننة التل٘ننة إلشابننات  فننسا  الؼٌ٘ننة ػلننٔ 

المقننسات الوسجبطننة ببؼنند الوعنناُوة فننٖ ظواٗننة الوعننحِلك شنناءت هحْظننطة ظ٘نند بلننا 
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(، ّشاءت  ػلٔ إشابات ألفسا  1.12( ّباًعساف هؼ٘ازٕ )3.12هحْظطِا الععابٖ )

ضواى العنق للوعنحِلك فنٖ إػنا    ّ الؼٌ٘ة للمقس  الحٖ جٌص ػلٔ "جؼو  الاسكة ػلٔ 

جبدٗ  العلؼة فٖ ظالة ػدم ظالهحِا"، فٖ ظ٘ي شاءت  ق  إشابنات ألفنسا  الؼٌ٘نة للمقنس  

الحٖ جٌص ػلنٔ "جؼون  الانسكة ػلنٔ جعنِ٘  ػول٘نة اظنحقبال اٙزاء ّالوقحسظنات الحنٖ 

 جعاُن فٖ ظواٗة الوعحِلك".

 :تعذ تىفُر اٌّعٍىِاخ ٌٍّطتهٍه تحًٍُ فمراخ .3

تعذ تىفُر ٌفمراخ اٌّتىضط اٌحطاتٍ والٔحراف اٌّعُارٌ واألهُّح إٌطثُح (: 3) رلُجذوي 

 اٌّعٍىِاخ ٌٍّطتهٍه

 اٌفمـــرج َ.
 اٌّتىضط

 اٌحطاتٍ

 الٔحراف

 اٌّعُارٌ

األهُّح 

 إٌطثُح
 اٌترتُة

1.  
جؼو  الاسكة ػلٔ جقدٗن كافة الب٘اًنات ّالوؼلْهنات 

 للوعحِلك ػي العلغ
3.19 1.19 63.87% 4 

2.  
جعؼٔ الاسكة إلٔ جؼسٗف الوعنحِلك بأهناكي جنْافس 

 الوٌحصات
3.33 1.13 66.52% 2 

3.  
جِنننحن الانننسكة بحنننْف٘س كافنننة هْاصنننمات الوٌحصنننات 

 للؼوالء فٖ شو٘غ األّقات
3.25 1 64.95% 3 

4.  
جقننْم الاننسكة بحْضنن٘ط الو ننايس الحننٖ جٌننحس ػنني 

 اظح دام العلغ
2.94 0.85 58.71% 6 

5.  
ػلٔ االظحمعازات ظْل  جقْم الاسكة بالس  العسٗغ

 يب٘ؼة الوٌحصات
3.08 1.12 61.58% 5 

6.  
الانسكة بحنْفس الوؼلْهنات الدق٘قنة ػني  ظنؼاز جِحن 

 الوٌحصات للؼوالء بالعسػة التاف٘ة.
3.47 1.18 69.39% 1 

   %62.12 1.12 3.41 ِتىضط اٌثعذ 

ٗحةننط هنني ب٘اًننات الصنندّل العننابق  ى الدزشننة التل٘ننة إلشابننات  فننسا  الؼٌ٘ننة ػلننٔ 

المقسات الوسجبطة ببؼد جْف٘س الوؼلْهات للوعحِلك شاءت هحْظطة ظ٘د بلا هحْظنطِا 

(، ّشنناءت  ػلنٔ إشابننات ألفننسا  الؼٌ٘ننة 1.08( ّبنناًعساف هؼ٘ننازٕ )3.21الععنابٖ )

الوؼلْهنات الدق٘قنة ػني  ظنؼاز الوٌحصنات للمقس  الحٖ جنٌص ػلنٔ "جِنحن الانسكة بحنْفس 



 

 العالقة بين األخالقيات التسويقة ورضا العمالء عن الحمالت اإلعالنية

 محمود اشرف سعد احمد السبيلى 

 0202العدد األول                                      المجلد الثاني عشر                                   
440 

  

للؼوالء بالعسػة التاف٘ة"، فٖ ظ٘ي شاءت  ق  إشابات ألفسا  الؼٌ٘نة للمقنس  الحنٖ جنٌص 

 ػلٔ "جقْم الاسكة بحْض٘ط الو ايس الحٖ جٌحس ػي اظح دام العلغ".

 :عٓ اٌحّالخ اإلعالُٔح رضا اٌعّالءفمراخ تحًٍُ  .ب 

تعذ رضا ٌفمراخ (: اٌّتىضط اٌحطاتٍ والٔحراف اٌّعُارٌ واألهُّح إٌطثُح 2جذوي رلُ )

 اٌعّالء عٓ اٌحّالخ اإلعالُٔح

 اٌفمـــرج َ.
 اٌّتىضط

 اٌحطاتٍ

 الٔحراف

 اٌّعُارٌ

األهُّح 

 إٌطثُح
 اٌترتُة

 6 %63.73 1.31 3.19 جحعن العوالت اإلػالً٘ة للاسكة بالٌصاُة ّال دق  .1

2.  
جقنننندٗن العوننننالت اإلػالً٘ننننة جةننننغ الاننننسكة ػٌنننند 

 ه لعة الؼوالء فٖ هقدهة اُحواهاجِا ّ ّلْٗاجِا
2.76 1.08 55.27% 9 

3.  
جعنننناُن العوننننالت اإلػالً٘ننننة للاننننسكة فننننٖ جقنننندٗن 

 الوؼلْهات الالشهة ػي شْ   ّخ ا ص العلؼة
3.57 1.13 71.40% 2 

4.  
جِنننحن الانننسكة بحٌم٘نننر الْػنننْ  الحنننٖ جقطؼِنننا فنننٖ 

 الؼوالءالعوالت اإلػالً٘ة جصاٍ 
3.25 1.12 64.95% 5 

5.  
جؼحبننس العوننالت اإلػالً٘ننة للاننسكة هال وننة ّجعننِ  

 الحؼسف ّالْصْل إلٔ هٌحصاجِا
3.75 0.89 75.05% 1 

6.  
جقدم العوالت اإلػالً٘ة للاسكة الوؼلْهنات التاف٘نة 

 لعشابة ػلٔ اظحمعازات الؼوالء
3.43 1.05 68.53% 3 

7.  
يننسق جقنندٗن جِننحن الاننسكة بننالحغ٘٘س ّالحطننْٗس فننٖ 

 العوالت اإلػالً٘ة
3.09 1.08 61.86% 7 

8.  
جعح دم الاسكة الطسق ّالحقٌ٘ات الحعْٗق٘ة العدٗرة 

 الوٌاظبة فٖ العوالت اإلػالً٘ة
2.95 1.27 58.92% 8 

9.  
جِحن الاسكة بالؼا ات ّالحقال٘د ػٌند جقندٗن العونالت 

 اإلػالً٘ة
3.35 1.03 66.95% 4 

   %65.11 1.11 3.46 ِتىضط اٌثعذ 

ٗحةننط هنني ب٘اًننات الصنندّل العننابق  ى الدزشننة التل٘ننة إلشابننات  فننسا  الؼٌ٘ننة ػلننٔ 

شاءت هحْظطة ظ٘د بلنا العوالت اإلػالً٘ة زضا الؼوالء ػي ببؼد المقسات الوسجبطة 

(، ّشاءت  ػلٔ إشابات ألفسا  1.11( ّباًعساف هؼ٘ازٕ )3.26هحْظطِا الععابٖ )
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العوننالت اإلػالً٘ننة للاننسكة هال وننة ّجعننِ  الؼٌ٘ننة للمقننس  الحننٖ جننٌص ػلننٔ "جؼحبننس 

الحؼسف ّالْصْل إلٔ هٌحصاجِا"، فٖ ظ٘ي شاءت  ق  إشابات ألفسا  الؼٌ٘ة للمقس  الحٖ 

جٌص ػلٔ "جةنغ الانسكة ػٌند جقندٗن العونالت اإلػالً٘نة ه نلعة الؼونالء فنٖ هقدهنة 

 اُحواهاجِا ّ ّلْٗاجِا".

 ض اٌذراضح:وفر اخضادضاا اختثار

 للدزاظة ػلٔ  ًَ: الس ٘طٌٗص المسض 

ورضااا اٌعّااالء عاآ ل تىجااذ عاللااح راخ دلٌااح إحصااائُح تاآُ األخاللُاااخ اٌتطااىَمُح 

 .اٌحّالخ اإلعالُٔح

 ّلقد جن جقع٘ن ُرا المسض إلٖ المسّض المسػ٘ة اٙج٘ة:

 اٌفرض اٌفرعٍ األوي:  .1

عآ رضاا اٌعّاالء خٍاك ِٕافطاح ِصاروعح و ل تىجذ عاللح راخ دلٌح إحصائُح تآُ 

 اٌحّالخ اإلعالُٔح.

 ّالخحباز ُرا المسض قام الباظد بؼد  هي االخحبازات ّذلك ػلٔ الٌعْ الحالٖ:

 ِعاًِ الرتثاط:  .أ 

ٗب٘ي الصدّل الحالٖ هؼاه  االزجباي ب٘ي خلنق هٌافعنة هانسّػة كوحغ٘نس هعنحق  ّ 

 زضا الؼوالء ػي العوالت اإلػالً٘ة كوحغ٘س جابغ.

 ٌٍفرض اٌفرعٍ األوي ِعاًِ الرتثاط: (5جذوي رلُ )

 رضا اٌعّالء عٓ اٌحّالخ اإلعالُٔح الختثار اٌّتاُر

 خلق هٌافعة هاسّػة
 0.709 هؼاه  االزجباي

 0.000 الوؼٌْٗة

ٗحةنننط هننني الصننندّل العنننابق ّشنننْ  ػالقنننة ازجبننناي ذات  اللنننة إظ نننا ٘ة بٌعنننبة 

 ػنيزضنا الؼونالء  بن٘ي خلنق هٌافعنة هانسّػة ّ 0.05% ػٌد هعحْٓ هؼٌْٗة 70.9

 العوالت اإلػالً٘ة فٖ شسكات صٌاػة اإللتحسًّ٘ات.
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 ِعاًِ اٌتحذَذ: .ب 

 ِعاًِ اٌتحذَذ ٌٍفرض اٌفرعٍ األوي: (6جذوي رلُ )

 اٌخطأ اٌّعُارٌ ِعاًِ اٌتحذَذ اٌّعذي ِعاًِ اٌتحذَذ اٌّتاُر اٌّطتمً

 5.436 0.501 0.503 خلق هٌافعة هاسّػة

Rْٗضننط الصنندّل العننابق  ى هؼاهنن  الحعدٗنند 
2

ُّننْ هننا ٗؼٌننٖ  ى خلننق  0.503=  

هٌافعة هاسّػة ٗمعس الحغ٘س فنٖ زضنا الؼونالء ػني العونالت اإلػالً٘نة فنٖ شنسكات 

%،  هنا الٌعنبة الباق٘نة فحمعنسُا هحغ٘نسات  خنسٓ لنن 60.5صٌاػة اإللتحسًّ٘ات بٌعبة 

جندخ  فننٖ الؼالقننة االًعدازٗنة، باإلضننافة إلننٔ األخطنناء الؼانْا ٘ة الٌاجصننة ػنني  ظننلْ  

 ؼٌ٘ة ّ قة الق٘اض ّ ٘سُا.ظعب ال

 ؤطتٕتج ِٓ اٌجذاوي اٌطاتمح ِا ٍٍَ:

   كاى هعحْٓ الداللة ال اصة بت  هي هؼاه  ازجباي "ب٘سظْى" ّهؼاه  االًعداز  ق

هوا ٗؼٌٖ ّشْ  ػالقة ذات  اللة إظ ا ٘ة ب٘ي خلنق هٌافعنة هانسّػة  0.05هي ق٘وة 

 اإللتحسًّ٘ات. العوالت اإلػالً٘ة فٖ شسكات صٌاػةػي  زضا الؼوالء ّ

  كاًنث إشنناز  هؼاهنن  ازجبنناي "ب٘سظننْى" هْشبننة هوننا ٗؼٌننٖ  ًننَ جْشنند ػالقننة ازجبنناي

العونالت زضنا الؼونالء ػني  يس ٗة ذات  اللة إظ ا ٘ة ب٘ي خلق هٌافعنة هانسّػة ّ

 اإلػالً٘ة فٖ شسكات صٌاػة اإللتحسًّ٘ات.

 ظبق ٗوتي للباظد قبْل المسض البدٗ   ٕ  ًَ: هوا 

 اللننة إظ ننا ٘ة بنن٘ي خلننق هٌافعننة هاننسّػة ّ زضننا الؼوننالء ػنني جْشنند ػالقننة ذات 

 العوالت اإلػالً٘ة.

 اٌفرض اٌفرعٍ اٌثأٍ: .4

ل تىجااذ عاللااح راخ دلٌااح إحصااائُح تاآُ اٌّطاااهّح فااٍ حّاَااح اٌّطااتهٍه و رضااا 

 اٌعّالء عٓ اٌحّالخ اإلعالُٔح.

 الحالٖ:ّالخحباز ُرا المسض قام الباظد بؼد  هي االخحبازات ّذلك ػلٔ الٌعْ 
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 عاًِ الرتثاط:ِ .أ 

ٗب٘ي الصدّل الحنالٖ هؼاهن  االزجبناي بن٘ي الوعناُوة فنٖ ظواٗنة الوعنحِلك كوحغ٘نس 

 العوالت اإلػالً٘ة كوحغ٘س جابغ.ّزضا الؼوالء ػي هعحق  

 ِعاًِ الرتثاط ٌٍفرض اٌفرعٍ اٌثأٍ: (2جذوي رلُ )

 رضا اٌعّالء عٓ اٌحّالخ اإلعالُٔح الختثار اٌّتاُر

 الوعاُوة فٖ ظواٗة الوعحِلك
 0.622 هؼاه  االزجباي

 0.000 الوؼٌْٗة

ٗحةنننط هننني الصننندّل العنننابق ّشنننْ  ػالقنننة ازجبننناي ذات  اللنننة إظ نننا ٘ة بٌعنننبة 

ّزضا الؼونالء ب٘ي الوعاُوة فٖ ظواٗة الوعحِلك  0.05% ػٌد هعحْٓ هؼٌْٗة 62.2

 العوالت اإلػالً٘ة فٖ شسكات صٌاػة اإللتحسًّ٘ات.ػي 

 ِعاًِ اٌتحذَذ: .ب 

 ِعاًِ اٌتحذَذ ٌٍفرض اٌفرعٍ اٌثأٍ (2جذوي رلُ )

 اٌخطأ اٌّعُارٌ ِعاًِ اٌتحذَذ اٌّعذي ِعاًِ اٌتحذَذ اٌّتاُر اٌّطتمً

 6.038 0.385 0.387 الوعاُوة فٖ ظواٗة الوعحِلك

Rْٗضط الصدّل العابق  ى هؼاه  الحعدٗد 
2

ُّْ ها ٗؼٌٖ  ى الوعاُوة  0.387=  

العوننالت اإلػالً٘نة فنٖ شننسكات زضنا الؼونالء فنٖ ظواٗنة الوعننحِلك ٗمعنس الحغ٘نس فننٖ 

%،  هنا الٌعنبة الباق٘نة فحمعنسُا هحغ٘نسات  خنسٓ لنن 38.7صٌاػة اإللتحسًّ٘ات بٌعبة 

جندخ  فننٖ الؼالقننة االًعدازٗنة، باإلضننافة إلننٔ األخطنناء الؼانْا ٘ة الٌاجصننة ػنني  ظننلْ  

 ظعب الؼٌ٘ة ّ قة الق٘اض ّ ٘سُا.

 ؤطتٕتج ِٓ اٌجذاوي اٌطاتمح ِا ٍٍَ:

   كاى هعحْٓ الداللة ال اصة بت  هي هؼاه  ازجباي "ب٘سظْى" ّهؼاه  االًعداز  ق

هوا ٗؼٌٖ ّشنْ  ػالقنة ذات  اللنة إظ نا ٘ة بن٘ي الوعناُوة فنٖ ظواٗنة  0.05هي ق٘وة 

 فٖ شسكات صٌاػة اإللتحسًّ٘ات.العوالت اإلػالً٘ة ّزضا الؼوالء ػي الوعحِلك 
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  كاًنث إشنناز  هؼاهنن  ازجبنناي "ب٘سظننْى" هْشبننة هوننا ٗؼٌننٖ  ًننَ جْشنند ػالقننة ازجبنناي

ّزضننا الؼوننالء ػنني يس ٗننة ذات  اللننة إظ ننا ٘ة بنن٘ي الوعنناُوة فننٖ ظواٗننة الوعننحِلك 

 العوالت اإلػالً٘ة فٖ شسكات صٌاػة اإللتحسًّ٘ات.

 ظبق ٗوتي للباظد قبْل المسض البدٗ    هوا:ًَ  ٕ 

زضنا الؼونالء  ّلوعناُوة فنٖ ظواٗنة الوعنحِلك بن٘ي ا اللة إظ نا ٘ة  اتذ ػالقةْشد ج

 العوالت اإلػالً٘ة. ػي

 اٌفرض اٌفرعٍ اٌثاٌث: .3

ورضاا اٌعّاالء تاىفُر اٌّعٍىِااخ ٌٍّطاتهٍه تآُ دلٌاح إحصاائُح  اخر عاللحىجذ تل 

 اٌحّالخ اإلعالُٔح. عٓ

 هي االخحبازات ّذلك ػلٔ الٌعْ الحالٖ:ّالخحباز ُرا المسض قام الباظد بؼد  

 ِعاًِ الرتثاط:  .أ 

ٗبنن٘ي الصنندّل الحننالٖ هؼاهنن  االزجبنناي بنن٘ي جننْف٘س الوؼلْهننات للوعننحِلك كوحغ٘ننس 

 العوالت اإلػالً٘ة كوحغ٘س جابغ.ّزضا الؼوالء ػي هعحق  

 ِعاًِ الرتثاط ٌٍفرض اٌفرعٍ اٌثاٌث: (1جذوي رلُ )

 اٌحّالخ اإلعالُٔحرضا اٌعّالء عٓ  الختثار اٌّتاُر

 جْف٘س الوؼلْهات للوعحِلك
 0.841 هؼاه  االزجباي

 0.000 الوؼٌْٗة

ٗحةنننط هننني الصننندّل العنننابق ّشنننْ  ػالقنننة ازجبننناي ذات  اللنننة إظ نننا ٘ة بٌعنننبة 

ّزضنا الؼونالء بن٘ي جنْف٘س الوؼلْهنات للوعنحِلك  0.05% ػٌد هعحْٓ هؼٌْٗنة 84.1

 شسكات صٌاػة اإللتحسًّ٘ات.العوالت اإلػالً٘ة فٖ ػي 

 ِعاًِ اٌتحذَذ: .ب 

 ِعاًِ اٌتحذَذ ٌٍفرض اٌفرعٍ اٌثاٌث: (11جذوي رلُ )

 اٌخطأ اٌّعُارٌ ِعاًِ اٌتحذَذ اٌّعذي ِعاًِ اٌتحذَذ اٌّتاُر اٌّطتمً

 4.17 0.707 0.708 جْف٘س الوؼلْهات للوعحِلك
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Rْٗضنط الصنندّل العننابق  ى هؼاهنن  الحعدٗنند 
2

ُّننْ هننا ٗؼٌننٖ  ى جننْف٘س  0.708=  

العوالت اإلػالً٘ة فٖ شسكات زضا الؼوالء ػي الوؼلْهات للوعحِلك جمعس الحغ٘س فٖ 

%،  هنا الٌعنبة الباق٘نة فحمعنسُا هحغ٘نسات  خنسٓ لنن 70.8صٌاػة اإللتحسًّ٘ات بٌعبة 

 جندخ  فننٖ الؼالقننة االًعدازٗنة، باإلضننافة إلننٔ األخطنناء الؼانْا ٘ة الٌاجصننة ػنني  ظننلْ 

 ظعب الؼٌ٘ة ّ قة الق٘اض ّ ٘سُا.

 ؤطتٕتج ِٓ اٌجذاوي اٌطاتمح ِا ٍٍَ:

   كاى هعحْٓ الداللة ال اصة بت  هي هؼاه  ازجباي "ب٘سظْى" ّهؼاه  االًعداز  ق

هوننا ٗؼٌننٖ ّشننْ  ػالقننة ذات  اللننة إظ ننا ٘ة بنن٘ي جننْف٘س الوؼلْهننات  0.05هنني ق٘وننة 

 فٖ شسكات صٌاػة اإللتحسًّ٘ات.العوالت اإلػالً٘ة ّزضا الؼوالء ػي للوعحِلك 

  كاًنث إشنناز  هؼاهنن  ازجبنناي "ب٘سظننْى" هْشبننة هوننا ٗؼٌننٖ  ًننَ جْشنند ػالقننة ازجبنناي

ّزضننا الؼوننالء ػنني يس ٗننة ذات  اللننة إظ ننا ٘ة بنن٘ي جننْف٘س الوؼلْهننات للوعننحِلك 

 العوالت اإلػالً٘ة فٖ شسكات صٌاػة اإللتحسًّ٘ات.

 ظبق ٗوتي للباظد قبْل المسض البدٗ   ٕ  هوا:ًَ  

زضنا الؼونالء ػني  ّجْف٘س الوؼلْهات للوعنحِلك ب٘ي  اللة إظ ا ٘ة  اتذ ػالقةْشد ج

 العوالت اإلػالً٘ة فٖ شسكات صٌاػة اإللتحسًّ٘ات.

 

 اٌجسء اٌراتع: إٌتائج واٌتىصُاخ

 أول: إٌتائج:

جععنن٘ي  ّ األخالق٘ننات الحعننْٗق٘ة ػالقننة اٗصاب٘ننة بنن٘يجْصننلث الدزاظننة إلننٔ ّشننْ   .1

لألخالق٘نات اٗصنابٖ جب٘ي ّشْ   ذس ّكرلك  ،زضا الؼوالء ػي العوالت اإلػالً٘ة 

 .زضا الؼوالء ػي العوالت اإلػالً٘ةجعع٘ي ػلٔ  الحعْٗق٘ة

اظننحٌحصث الدزاظننة  ى اإل از  الؼل٘ننا فننٖ الاننسكات جةننغ جطننْٗس  ظننال٘ب الوٌافعننة  .2

ال جِننحن بالاننت  التننافٖ بْضننغ ّجطب٘ننق كِنندف اظننحساج٘صٖ ّلتنني إ از  الاننسكات 

الوؼاٗ٘س األخالق٘ة الععٌة فٖ الؼو  الحعْٗقٖ ضوي  ُن العنلْك٘ات الوحبؼنة ل لنق 
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هٌافعة هاسّػة كونا ال جحنْفس لندٓ الؼناهلْى الوؼسفنة التاف٘نة بنالقْاً٘ي ّالوبنا ئ 

 األخالق٘ة الوٌظوة للؼو .

ْضنغ ضنْاب   ق٘قنة لوعناػد  بٌ٘ث الدزاظة  ى الاسكات ال جِحن بالانت  التنافٖ ب .3

الؼوالء ػلٔ الحؼسف ػلٔ اهتاً٘ات ّخ ا ص العنلغ ّكنرلك جبن٘ي ضنؼف الصِند 

الوبرّل لدٓ الاسكات فٖ هؼالصة الانتإّ الوقدهنة هني الؼونالء ّظن  الوانتالت 

 الحٖ ْٗاشًِِْا فٖ الْقث الوٌاظب.

اء جؼوننن  ػلنننٔ جعنننِ٘  ػول٘نننة اظنننحقبال اٙزاظنننحٌحصث الدزاظنننة  ى الانننسكات ال  .4

ظ٘ند ال ٗنحن اظنح دام  ٗعناُن فنٖ ظواٗنة الوعنحِلكبالانت  النرٕ ّالوقحسظات الحنٖ 

ّظا   االج ال العدٗرة للحؼسف ػلٔ جطلؼات الؼوالء ّجعدٗد اظح٘اشات ّز بنات 

 ى الاسكات ال جعنحص٘ب بالدزشنة التاف٘نة لالقحساظنات ّالحؼندٗالت الحنٖ الؼوالء، ّ

 ٗقدهِا الؼوالء.

الاسكات ال جةغ ػٌد جقدٗن العوالت اإلػالً٘نة ه نلعة ى  شازت ًحا س الدزاظة   .5

ظ٘نند ٗقنن  االُحوننام هنني قبنن  الاننسكات  الؼوننالء فننٖ هقدهننة اُحواهاجِننا ّ ّلْٗاجِننا

ّ ى الاننسكات ال جِننحن  بحقنندٗس هحطلبننات الؼوننالء ػٌنند جقنندٗن العوننالت اإلػالً٘ننة،

 بحطْٗس األًظوة اإلػالً٘ة الحٖ جقدهِا للؼوالء لححال ن هغ األخالق٘ات الحعْٗق٘ة. 

 كدت الدزاظة  ى الاسكات ال جعح دم الطسق ّالحقٌ٘ات الحعْٗق٘ة العدٗرة الوٌاظبة  .6

فٖ العوالت اإلػالً٘ة ّ ى الاسكات ال ْٗشد لدِٗا ًظنام هٌاظنب ٗعناُن فنٖ جقندٗن 

  مة هو٘ص .العوالت اإلػالً٘ة للؼوالء ب

 

 اٌتىصُاخ: ثأُاا:

زضننا ّجععنن٘ي  األخالق٘ننات الحعننْٗق٘ةة بنن٘ي االٗصاب٘ننؼالقننة ضننسّز  االُحوننام بال .1

ٗصنابٖ االذنس األهني ؼو  ػلٔ اإلظنحما   لا ، ّكرلكالؼوالء ػي العوالت اإلػالً٘ة 

 .زضا الؼوالء ػي العوالت اإلػالً٘ةجعع٘ي ػلٔ  لألخالق٘ات الحعْٗق٘ة

بالاننت  التننافٖ ػلننٔ ّضننغ ضننسّز  الؼونن  هنني قبنن  اإل از  الؼل٘ننا فننٖ الاننسكات  .2

ّجطب٘ننق الوؼنناٗ٘س األخالق٘ننة الععننٌة فننٖ الؼونن  الحعننْٗقٖ ضننوي  ُننن العننلْك٘ات 
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الوحبؼنة ل لنق هٌافعنة هانسّػة ّكننرلك ضنسّز  جنْف٘س الوؼسفنة التاف٘نة بننالقْاً٘ي 

 ا   جطْٗس  ظال٘ب الوٌافعة.ّشٗ ّالوبا ئ األخالق٘ة الوٌظوة للؼو  لدٓ الؼاهلْى

ٌٗبغٖ  ى جِحن الاسكات بْضغ ضْاب   ق٘قة لوعاػد  الؼوالء ػلٔ الحؼنسف ػلنٔ  .3

اهتاً٘ننات ّخ ننا ص العننلغ بالاننت  التننافٖ ّكننرلك ضننسّز  االُحوننام هنني قبنن  

الاسكات بصٗا   الصِند الوبنرّل لندٓ الانسكات فنٖ هؼالصنة الانتإّ الوقدهنة هني 

 ْٗاشًِِْا فٖ الْقث الوٌاظب. الؼوالء ّظ  الواتالت الحٖ

ػلٔ جعِ٘  ػول٘ة اظحقبال اٙزاء ّالوقحسظات الحٖ جعاُن الاسكات  الؼو  هي قب  .4

ّكرلك ضسّز   ى ٗنحن اظنح دام ّظنا   االج نال العدٗرنة فنٖ  فٖ ظواٗة الوعحِلك

 ى جعنحص٘ب الحؼسف ػلٔ جطلؼات الؼوالء ّجعدٗد اظح٘اشنات ّز بنات الؼونالء، ّ

 ة التاف٘ة لالقحساظات ّالحؼدٗالت الحٖ ٗقدهِا الؼوالء.الاسكات بالدزش

جةننغ الاننسكات ػٌنند جقنندٗن العوننالت اإلػالً٘ننة ه ننلعة الؼوننالء فننٖ ضننسّز   ى  .5

ّكنننرلك ضنننسّز   ى ٗننحن شٗنننا   االُحوننام هننني قبننن   هقدهننة اُحواهاجِنننا ّ ّلْٗاجِننا

 الاسكاتّ ى جِحن  الاسكات بحقدٗس هحطلبات الؼوالء ػٌد جقدٗن العوالت اإلػالً٘ة

 بحطْٗس األًظوة اإلػالً٘ة الحٖ جقدهِا للؼوالء لححال ن هغ األخالق٘ات الحعْٗق٘ة.

الؼو  هي قب  الاسكات ػلٔ اظح دام الطسق ّالحقٌ٘ات الحعْٗق٘ة العدٗرة الوٌاظنبة  .6

فٖ العوالت اإلػالً٘ة ّضسّز   ى ْٗشد لدٓ الاسكات ًظنام هٌاظنب ٗعناُن فنٖ 

 للؼوالء ب مة هو٘ص .جقدٗن العوالت اإلػالً٘ة 
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(2) Caner Dincer, Banu Dincer, "An Overview and Analysis of Marketing 

Ethics", International Journal of Academic Research in Business 

and Social Sciences, Vol. 4, No. 11, 2015, pp. 151-173. 
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