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   ميزانية احلمالت اإلعالنية عىل احلصة السوقية   واملشاركة ف   اإلعداد تأثري طريقة  

 ىل الرشكات السعودية  دراسة ميدانية ع 

 ماجد بن عبد املحسن العبد الكريم 

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية   - أستاذ مساعد االتصال التسويقي 

 

 (م16/12/2020للنرش ف  ل  ب  ق   -م02/11/2020م للنرش ف د  ق  )

 

 : امللخص

هدفت الدراسة إىل حتديد أثر استخدام طرق التقدير املتطورة مليزانية احلمالت اإلعالنية، ومشاركة إدارة 

ميزانية احلمالت    التسويق اعتامد  قرار  للمنظامتف  السوقية  ارتفاع احلصة  القطاع    اإلعالنية عىل  العاملة ف 

السعودية العربية  اململكة  وفقً   ،اخلدمي ف  الدراسة  متغريات  اإلحصائية ف  الفروق  إىل حتديد  لعمر   اإضافًة 

 .املنظمة وإدراجها ف السوق املالية

ووصلت إىل    ،اخلدمي باململكة العربية السعوديةتكون جمتمع الدراسة من مجيع املنظامت العاملة ف القطاع  

 ، تيار ، وقد تم استخدام أسلوب املسح الشامل جلميع املنظامت املبحوثة التي وقع عليها االخمنظامت(  206)

االستجابة   معدل  يعادل    ٪64.5وبلغ  التحلييل،   .منظمة  133بام  الوصفي  املنهج  عىل  الدراسة  اعتمدت 

 جلمع بياناهتا.  واستخدمت االستبانة أداةً 

اإلحصائية   الناحية  من  إجيايب  أثر  وجود  أبرزها:  كان  املهمة  النتائج  من  جمموعة  إىل  الدراسة  توصلت 

األرباح  أو  املبيعات  من  املئوية  النسبة  )طريقة  اإلعالنية  احلمالت  مليزانية  متطورة  تقدير  طرق  الستخدام 

ف    ذات داللة إحصائيةفروًقا  أن هناك    اأيًض   د  ج  كام و    ،وطريقة حسب األهداف( عىل ارتفاع احلصة السوقية

اإلعالنية احلمالت  مليزانية  متطورة  تقدير  طرق  ميزانية   ،استخدام  اعتامد  قرار  ف  التسويق  إدارة  ومشاركة 

إىل    بينام مل توجد فروق إحصائية تعزى  ،احلمالت اإلعالنية بسبب االختالف ف متغري اإلدراج ف أسواق املال

 . االختالف ف عمر املنظمة

مليزانية    ي املنظامت لطرق تقديرقدمت الدراسة جمموعة من التوصيات كان من أبرزها رضورة تبنّ  اأخريً 

غري   التقليدية  الطرق  عن  بعيدة  بالعشوائية  ،تطورة املاحلمالت  تتصف  إدارة    ، والتي  ملشاركة  أكثر  وتفعيل 

العليا واستئثارها    ، يةعالنالتسويق ف قرار حتديد ميزانية احلمالت اإل التقليل من سطوة اإلدارة  ذا هبوأمهية 

 ،ة خمصصاهتا، ويمكن من الدفاع عن متطلباهتا املاليةيعالنذلك يضمن عدم بخس األنشطة اإل إن  إذ  ؛  القرار

 ويعطي الفرصة لرشح مسوغات طلبها أمام اجلهة التي تعتمدها. 

 الكلامت املفتاحية: 

 .القطاع اخلدمي ف اململكة ،املشاركة ف القرار، احلصة السوقية، إدارة التسويق ،ميزانية اإلعالن
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 : ملقدمةا   . 1

حتقيق  إىل  أنواعها  اختالف  عىل  املنظامت  مجيع  تسعى 

الربحية، واملنافسة ف بيئة األعامل التي حتيط هبا، مما يضمن هلا 

حصتها السوقية    زيادةالبقاء واالستمرارية، وجيعلها قادرة عىل  

عليها احلفاظ  املطلوبة  أو  املستويات  حدود  هذه   ؛ف  متثل  إذ 

الفع   املؤرشات  من  واحدة  تعزّ الزيادة  التي  املنظمة  الة  مكانة  ز 

ولتحقيق هذه الغاية يتم تبني خطة    .(2019  النجار،  )سالمة،

سند  ت   فرعية  وتكتيكاتخطط    تتفرع منها للمنظمة    اسرتاتيجية

التنظيم تقدمها كل إدارة داخو،  ابعضها بعًض  بحيث تشكل   ل 

تصّب   اخلططهذه   اخلطة    ا مجيعً   روافد  أهداف  حتقيق  ف 

تلك  و،  الكربى  االسرتاتيجية من  واحدة  التسويق  إدارة 

عاتقالتي    ا حتديدً اإلدارات   عىل  ف املسؤولية    هايقع  الكربى 

و  حتديدعن  املسؤولة  كوهنا  ؛  ذلك التسويقية،  البحث الفرص 

عىل حتقيق  مسؤوليتها  وال تقترص    ،األكثر ربحيةاألسواق  عن  

ف   القصري الربحية  أيًض األجل  وإنام  التخطيط   ا،  عليها  جيب 

املستقبل   ف  املربحة  االسرتاتيجيات  بنظرة  ووضع  والعمل 

وكفاءة   فعالية  بكل  التسويقية  القرارات  واختاذ  مستقبلية، 

تكاد ختلو التي ال  والقيود  التحديات  أي    ومواجهة مجيع  منها 

 .(134:2015 عملية ختطيط )كاف،

وتعد   اخلطط هذا  اهتامم  نقلت  التي  الفكرية  التحوالت 

من   اإلنتاجية  التسويقية  العملية  مرحلة  خلف  هلاإىل   ، سابقة 

  تسخر لهاعتباره نواة العمل التي  عىل رضا املستهلك و  والرتكيز

األسلوب األكثر حداثة ومعارصة،    هي؛  مجيع اجلهود اإلدارية

عن   بوضوح    )البكري، الرتوجيي    الفكرتغري  والتعبري 

 دور االتصال داخلالتعزيز من  إىل    والذي أدى  .( 25:2009

التسويقية مجيع  ل  والسعي   ،االسرتاتيجية  من  االستفادة  تعظيم 

  واستفزاز التأثري  إلحداث  املتاحة بيد املنظمة  االتصالية  األنشطة  

 املستهلك.غريزة الرشاء املوجودة لدى 

ف كثري    األنشطة وتأيت احلمالت اإلعالنية عىل رأس هذه  

السابقة   األدبيات  منمن  به  تتمتع  القوة    ملا  عىل  ف  تأثري 

ناملستهلك،   املعرف عتبة  قله من عىل  وقدرة عىل  سلم اإلدراك 

 املطلوب واختاذ قرار   تحفيزالإىل    الً من مرحلة إىل مرحلة وصو

يشمل حتديد األهداف   النشاطوالتخطيط الفعال هلذا  .  الرشاء

يوجب عىل إدارات التسويق أن تضع باعتبارها  والسياسات و

مهمةمخسة   وهي   ،(Kotler & Armstrong,2007:843)  قرارات 

ذكرها   آخر  ( Kotler ,2009:126)التي  موضع  باالختصار    ف 

5Ms    املهمةMission،    الرسالةMessage    الوسيلةMedea   امليزانية

Money  القياس  Measurement ،  امليزانية  ت ف هذا    اإلعالنيةأيت 

ألساس التي تعترب هي اهذه القرارات  أهم  واحدة من    اإلطار

احلمالت تنفيذ  يدعم  حتقيق  ويمكن  ،الذي  من  ، هاأهداف ها 

عملية  عىل اعتبارات منهجية وطرق  والذي يفرتض به أن يبنى  

يتوسع الباحث بالقول   هذا القرار الفشل بشأنإن إذ  ؛مدروسة

 .بأكملها خطة االتصال  يفشلقد إنه 

 : .مشكلة الدراسة 2

ية كفاءة إدارية عالية ف اختاذ عالنتطلب إدارة احلمالت اإل

هبا املتعلقة  التي    ،القرارات  املختلفة  البدائل  بني  واملفاضلة 

القرار متخذ  هلا  بالطريقة   ،يتعرض  يتعلق  فيام  وخاصة 

اإلعالنية احلمالت  ميزانية  تقدير  ف  من   ؛املستخدمة  فامزالت 

بني املختصني ف   اواسعً   والتي تثري جدالً   ،املوضوعات الشائكة

 &Kotler)وتعد من بني القرارات األكثر صعوبة    ،جمال التسويق

Dubois,2000:556).   االجتاهات مع  القرار  هذا  تعقد  زاد  وقد 

الرقمية   احلمالت  نحو   Gupta,2008) (Steenburghاحلديثة 

من الطرق النظرية التي تستخدم ف تقدير   احيث هناك عددً &

ميزانية احلمالت تتفاوت ف تطورها ومزاياها وكفاءة تطبيقها،  

عىل   سلبية  تبعات  له  البدائل  هذه  إحدى  اختيار  ف  فاإلخفاق 

عن احلد    عالنفزيادة خمصصات اإل  ،احلصة السوقية للمنظمة

التقدير  بكفاءة  حكم  إصدار  بالرضورة  يعني  ال  املطلوب 

(Kotler&Keller,2006:525)،   ًهدر ذلك  يعد  ألموال    ابل 

 عالنفإن نقص خمصصات اإل ؛املنظمة، وعىل العكس من ذلك

ي   املطلوب  احلد  فشعن  السوقية    الً عد  للحصة  الوصول  ف 

لذا فإن قرار اعتامد الطريقة   ؛( 122:2009املستهدفة )البكري،

بالغة   اعّد أمرً التي تتحدد من خالهلا ميزانية احلمالت اإلعالنية ي

احلساسية، وال حيتمل املجازفة أو االرجتال فهو وإن كان يؤدي  

ومن ناحية    .( khan,2007:336إىل الربحية، إال أنه قد يستنزفها )

ت    ؛أخرى الذي  اإلداري  األسلوب  خمصصات قرّ فإن  به  ر 

هذا   عىل  لسطوهتا  العليا  اإلدارة  وفرض  اإلعالنية  احلمالت 

بشكل   االتصال  القرار  إلدارة  املشاركة  منح  دون  مبارش 

احتياجاهتا حتديد  ف  مانعً   ؛التسويقي  يكون  فرصة    ألّي   اقد 
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دعاًم  حتتاج  للموقف    ،اإعالني    تسويقية  االستجابة  مرونة  أو 

الصطدامه    ا وخيلق مجودً   ،التسويقي والتوسع ف احلصة السوقية

استجالهبا  عىل  القدرة  وال  امليزانية  توفر  بني  إن    ،بعدم  الربط 

اإلعالنية   احلمالت  ميزانية  إقرار  هبا  يتم  التي  الطريقة 

واحلصة السوقية من    ،من خالله  رّ ق  سلوب اإلداري الذي ت  واأل

باختيار   تتميز  التي  املنظامت  أن  إىل  بوضوح  أن يشري  املفرتض 

عىل املشاركة    قائاًم   امرنً   اإداري    اوتعتمد أسلوبً   اأكثر الطرق تطورً 

اإل احلمالت  ميزانية  إقرار  بحصة عالنف  حتظى  سيجعلها  ية 

أكثر من غريها أمكن صياغة    ،تسويقية  ما سبق،  وعليه ووفق 

 عنارص مشكلة الدراسة عىل النحو التايل: 

مليزانية  -1 املتطورة  التقدير  طرق  اختيار  تأثري  معرفة 

احلمالت اإلعالنية عىل احلصة السوقية عند مستوى 

 .٪5عنوية اإلحصائية امل

اعتامد ميزانية احلمالت  -2 املشاركة ف قرار  تأثري  معرفة 

املعنوية   مستوى  عند  السوقية  احلصة  عىل  اإلعالنية 

 . ٪5اإلحصائية 

اختيار   -3 مدى  ف  اإلحصائية  الفروق  طرق  المعرفة 

وفقً  اإلعالنية  احلمالت  ميزانية  لتحديد    ااملتطورة 

املنظمة )عمر  تنظيمية  سوق و  ،ملتغريات  ف  إدراجها 

 . ٪5املال( عند مستوى املعنوية اإلحصائية 

قرار   -4 ف  املشاركة  مدى  ف  اإلحصائية  الفروق  معرفة 

وفقً  اإلعالنية  احلمالت  ميزانية  ملتغريات   ا اعتامد 

وإدراجها ف سوق املال( عند   ،تنظيمية )عمر املنظمة

 . ٪5مستوى املعنوية اإلحصائية 

 : أهداف الدراسة . 3

ضوء   الدراسةف  مشكلة  عنه  ،حتديد  أسفرت  فإن   ؛وما 

 تمثل ف:أهداف الدراسة ت

أثر   -1 املتطورة  اختيار  حتديد  التقدير  يزانية  ملطرق 

مالت اإلعالنية عىل احلصة السوقية عند مستوى احل

 .٪5املعنوية اإلحصائية 

احلمالت  -2 ميزانية  اعتامد  قرار  ف  املشاركة  أثر  حتديد 

السوقية   احلصة  عىل  املعنوية  اإلعالنية  مستوى  عند 

 . ٪5اإلحصائية 

طرق   -3 اختيار  مدى  ف  اإلحصائية  الفروق  حتديد 

وفقً  اإلعالنية  احلمالت  ميزانية  لتحديد    ااملتطورة 

املنظمة   )عمر  تنظيمية  سوق  ملتغريات  ف  وإدراجها 

 . ٪5مستوى املعنوية اإلحصائية  عنداملال( 

قرار  -4 ف  املشاركة  مدى  ف  اإلحصائية  الفروق  حتديد 

وفقً  اإلعالنية  احلمالت  ميزانية  ملتغريات   ا اعتامد 

عند وإدراجها ف سوق املال(    ،تنظيمية )عمر املنظمة

 . ٪5مستوى املعنوية اإلحصائية 

 .نموذج الدراسة: 4

 : املستخدم ف الدراسةيظهر الشكل التايل النموذج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فقد أمكن صياغة فرضيات الدراسة عىل    ، وبناء عىل ما سبق

 النحو التايل: 

أثر   -1 التقدير ذو  يوجد  اختيار طرق  داللة إحصائية ف 

احلصة   عىل  اإلعالنية  احلمالت  مليزانية  املتطورة 

 . ٪5السوقية عند مستوى املعنوية اإلحصائية 

املشاركة ف قرار اعتامد داللة إحصائية ف  ذو  يوجد أثر   -2

عند   السوقية  احلصة  عىل  اإلعالنية  احلمالت  ميزانية 

 . ٪5مستوى املعنوية اإلحصائية 

طرق  ت -3 اختيار  ف  إلحصائية  داللة  ذات  فروق  وجد 

وفقً  اإلعالنية  احلمالت  مليزانية  املتطورة    ا التقدير 

وإدراج املنظمة ف سوق    ،ملتغريات تتعلق بعمر املنظمة

 املال. 

 املتغريات املستقلة

 استخدام طرق تقدير متطورة مليزانية احلمالت اإلعالنية. -

 املشاركة ف قرار اعتامد ميزانية احلمالت اإلعالنية. -

 املتغريات الوسيطة

 عمر املنظمة. - 

ــوق  - كة ف الس ــ إدراج الرش

 املايل.

 املتغريات التابعة

 السوقيةاحلصة  -
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 : .أمهية الدراسة 5

 :مما ييلتنبثق أمهية الدراسة 

تقدير   5.1 طرق  تتناول  التسويقية  الدراسات  من  العديد 

اإل احلمالت  ومكررعالنميزانية  تقليدي  بشكل   ،ية 

مالحظتها  متت  ما  بقدر  آثارها  حتليل  يتم  ومل 

 وتأيت هذه الدراسة لسد الفجوة.  ،وتصنيفها

الدراسة    5.2 هذه  تكون  األسلوب قد  لتطبيق  مرجعية 

القطاعات  ف  العاملة  املنظامت  عىل  املقارن 

اإلضافات   من  هذا  ويعد  األخرى،  االقتصادية 

 . العلمية املهمة هلذه الدراسة

لفت انتباه املختصني ف املنظامت إىل النتائج التي يمكن    5.3

إليها احلمالت   اإلنفاقأن  ذلك    ،التوصل  عىل 

داخل  ي    ية عالناإل اإلنفاق  مصادر  أكرب  من  عد 

املنظامت، ويمكن هلذه الدراسة أن تسهم ف احلد من 

عدم   من  الناجم  املفرط  اإلداري  اختيار  السلوك 

اإل تقدير احلمالت  املناسب لطرق   ية مماعالنالبديل 

لكافة    اعترب هدفً الذي ي  ف خمصصاته و  اهلدر  يقلل من

 املنظامت. 

من    5.4 أمهيتها  القطاعات تنبع  أهم  عىل  جتري  كوهنا 

ف   املرتفعة  املسامهة  ذات  اململكة  ف  االقتصادية 

املحيل  كثريً   ،االقتصاد  عليه  تعول  ف   ا والذي 

رؤية   وفق  االقتصادية  باعتباره   ،2030إصالحاهتا 

أحد الدعامات األساسية ف مساعدهتا للتخفيف من  

 االعتامد عىل النفط. 

 : . حدود الدراسة 6

 احلدود التنظيمية   6.1

اخلاصة   − اخلدمي  القطاع  منظامت  عىل  ف االقتصار 

التي ؛  اململكة األهلية  املنظامت  اختالف  بسبب 

احلكومية   املنظامت  عن  عملها،  ف  الربحية  تستهدف 

 . التي تسعى لتقديم اخلدمات األساسية للمواطنني

اتفاقية   − اململكة ف  التي حررهتا  القطاعات اخلدمية  من 

ال التشييد التجارة  خدمات  قطاع  استثناء  تم  عاملية 

التجارية األعامل  خدمات  وقطاع  ووالبناء،  أن ؛  ذلك 

ت   خدماهتا  ف  قدّ معظمها  خاصة  مهنية  مكاتب  عرب  م 

 عن شكل منظمة  عرّب ي    ا تنظيمي    الً الغالب ال متلك هيك

التي   بيانات دقيقة عن طرق تقدير احلمالتتتوفر فيها  

يستهدفها الباحث، كام تم استثناء قطاع اخلدمات البيئية  

التي تقدم خدمات من شأهنا احلفاظ عىل البيئة واملوارد  

والتي مل يصدر هلا حتى اآلن ترشيع واضح ف   ،الطبيعية

القطاعات  بباقي  أسوة  حكومية  تبعية  أو  اململكة 

 ، املبحوثة التي تكون مسؤولة عن تنظيم أعامل القطاع

إليهاو الرجوع  استبعاد   اوأخريً   ،يمكن  اخلدمات   تم 

دولي    األخرى للتسويق  أنشطة    ا القابلة  وضوح  لعدم 

 ( GATS) ف االتفاقية    اأساًس   ع  ض  والذي و    ،هذا املحور

أنشطة خدمية أخرى مل ترد بباقي   لضامن عدم إغفال أّي 

 ( عرش  األحد  االتفاقية   The World Tradeقطاعات 

Organization (WTO),2005  ال النتائج  فإن  وبالتايل   )

 م عىل هذه القطاعات املستثناة. عمّ ت  

إىل − الكهرباء  قطاع  إدراج  تم  املقابل  القطاعات   ف 

اململكة  ؛املبحوثة أن  إىل خصخصة   احاليً  ختطط ذلك 

ستني مليار ريال   ات توليد كهرباء بقيمة تصل إىلحمط

عىل    ؛سعودي املواطنني  اعتامد  لتقليل  منها  خطوة  ف 

لعام  رؤيتها  من   
ٍ
كجزء الكهرباء  توليد  ف  الدولة 

جارٍ   .2030 سوق    احاليً   والعمل  إلنشاء  التهيئة  عىل 

تنافسية السوق    ،كهرباء  ف  تنافيس  قطاع  وتكوين 

 (. 2018 ،)الغريب املحلية

 احلدود املكانية   6.2

فيها   - تتوفر  التي  الرياض  مدينة  عىل  لدراسة  اقترصت 

 .اإلدارات الرئيسية والفروع الكبرية للمنظامت

 احلدود الزمانية   6.3

تغطي هذه الدراسة الفرتة التي تم فيها إعداد البحث احلايل 

وذلك من شهر   ؛والزيارات االستطالعية وتوزيع االستبانات

 . م2019أغسطس حتى شهر أكتوبر من العام 

 مصطلحات الدراسة .  7

 طرق تقدير ميزانية احلمالت اإلعالنية:  7.1

 التعريف النظري:   7.1.1

جمموعة من الطرق املتفق عىل استخدامها ف تقدير ميزانية 
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 .(135ص ،2018 احلمالت اإلعالنية )التميمي،

 التعريف اإلجرائي:   7.1.2

من خالل  تقدير ميزانية احلمالت اإلعالنية  طرق  تم قياس  

العشوائية،  املتغريات: التقدير  حسب   )طرق  التقدير  طرق 

من    املتاح، نسبة  حسب  التقدير  التقدير املبطرق  طرق  يعات، 

 . طرق التقدير حسب األهداف(حسب املنافسة،  

 الطرق املتطورة:   7.2

 التعريف النظري:   7.2.1

هي طرق تقدير ميزانية احلمالت اإلعالنية تم تصنيفها من  

 ( متطورة  أو  تقليدية  غري  باعتبارها  الطرق   & Westبني 

Prendergast, 2009:11-15) . 

 اإلجرائي: التعريف    7.2.2

خالل   من  قياسها  تطورً من  الطرق    ترتيب تم  إىل    ااألقل 

:  وذلك عىل النحو التايل  ؛وفق الدراسات السابقة  ااألكثر تطورً 

التنافسية، النسبة من األرباح، النسبة من املبيعات،    ، )العشوائية

 اهلدف واملهمة(.

 : اإلطار النظري والدراسات السابقة .  8

 : ميزانية احلمالت اإلعالنية طرق تقدير   8.1

عند   متفاوت  بتعدد  التسويقية  النظرية  األدبيات  حتفل 

)التميمي،  اإلعالنية  احلمالت  ميزانية  تقدير  طرق    استعراض 

أن   ،(135:2018 ف  تتفق  أهنا  إال  تعددها  من  الرغم  وعىل 

األول عىل رؤية إدارة  املقام  اختيار الطريقة وحتديدها، تقوم ف  

اإلعالن بتأثريات  إيامهنا  ومدى  ختطيطها  وطريقة  من    املنظمة 

وسنتناول جمموعة من الطرق ف تقدير ميزانية احلمالت  . عدمه

 : كمتغريات للدراسة مدتاعت  والتي  ،اإلعالنية

 التقدير العشوائي   8.1.1

طريقة   بمجرد و عشوائية  ال  تقوم عىلوهي  اإلدارة  حتددها 

وهذا النهج املزاجي ف التقدير ال يقوم    ،عالناإل الشعور بأمهية  

عىل أي أساس واضح وال مزايا حمددة وحيمل خماطر مالية كبرية  

احلملة  الذي  النطاق  و(،  500:2004  ،)العزوزي به  تتحرك 

عىل   بناًء  الطريقةاإلعالنية  التسويقية  يطابق  ال    هذه  األهداف 

هلا الوصول  الرشكة ف  ترغب  متخذ  التي  وإنام رؤية وخلفية   ،

املنظمة   بأن  الطريقة  هذه  من  اخلطورة  وتتضاعف  قد  القرار، 

طاملا مل تتعرض النحراف واضح ف  تبقى عليها لفرتات طويلة  

تسويقية    افقد املنظمة فرًص حجم النفقات املالية هذا بدوره قد ي  

منهجية   عىل  بناًء  التقدير  تم  لو  فيام  اقتناصها  املمكن  من  كان 

 .ضحه وطريقة سليمةوا

 التقدير حسب املتاح   8.1.2

أن   اعتبار  عىل  املتاح  اإلنفاق  وفق  التقدير  طريقة  تقوم 

املالية   خمصصاهتا  تقدير  سيتم  اإلعالنية  احلمالت  خمصصات 

من رصيد  هلا  وما يتبقى    ،وقدرهتا املاليةحسب إمكانيات املنظمة  

األخرى النفقات  سائر  تغطية  والشدوخي  بعد   ، )حبيب 

املبيعات    ،(186:2006 حجم  بني  ربط  أدنى  دون  وذلك 

وحجم   اإلعالنية  اإلنفاقاملستهدف  احلمالت  أن فإما    ؛عىل 

أن تقلص    اإلعالنية حلجم ما  هدافختضع األ هو خمصص أو 

هو ما  لتالئم  اإلعالنية  الطريقة   ،متبقي  الربامج  هذه  وتسمى 

باعتبار   السقف  ملتخذ   اإلنفاقحد  أن  بطريقة  يمكن  سقف ال 

وهذه الطريقة  ،(  Kotler & Armstrong,2007:27) اوزهالقرار جت

لعدم املساءلة   اآمنً  املتخذ القرار ومالذً   اتعطي اطمئنانً أهنا  رغم  

املهد   النفقات  التحري عن  أو  ميزانية احلمالت   ؛رةاملالية  كون 

النفقات باقي  تزاحم  مل  إال    ،اإلعالنية  بعدها  ال أهنا  وجاءت 

بدقة التسويقية  األهداف  مع  اهتامم   ،تتامشى  أي  تعطي  وال 

ف    الذا ال يمكن التعويل عليها كثريً   ؛بظروف الطلب أو بتناميه

 االسرتاتيجيات طويلة األجل.

 التقدير حسب النسبة املئوية من املبيعات   8.1.3

األعامل    تعد منظامت  بني  املستخدمة  الطرق  أقدم  من 

ميزانية احلمالت   ،شيوًعاواكثرها   تقدر  الطريقة  وف ظل هذه 

أو  قادمة  لفرتة  املتوقعة  املبيعات  من  مئوية  كنسبة  اإلعالنية 

سابقة فرتة  عن  املتحققة  بني  وهي  ،املبيعات  ما  تربط  إذ    ميزة 

وتلفت نظر صناع القرار وتعطيهم نظرة إجيابية   ،الوسيلة والغاية

سببً  وكانت  املبيعات  أنتجت  أهنا  عىل  االتصال  هلا    األنشطة 

 . (494:2006 ،)إيتزل وآخرون

 التقدير حسب املنافسني   8.1.4

ف التقدير يعتمد بالدرجة    اتستخدم بعض املنظامت أسلوبً 

داخل القطاع بحيث تضع املنظمة  املنافسون  األوىل عىل ما ينفقه  
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مكافئ  مستوى  عىل  اإلعالنية  للحمالت  املالية  تقديراهتا 

نفقاهتا   املنظمة  تقدر  آخر  بمعنى  أو  قطاعها  ف  للمنافسني 

املخططة اإلعالنية  من   ،للحمالت  تقديره  يتم  ما  ترقب  وهي 

الذي    ، منافسيها القطاع  داخل  لإلنفاق  الكيل  احلجم  وتراعي 

إليه، نفقات   تنتمي  أن  مبدأ  إىل  الطريقة  هذه  أنصار  ويستند 

تعرّب  القطاع  ف  وت املنافسني  اجلامعية  احلكمة  عن  وجهة    عكس 

 .(182:2014 نظر األغلبية )رحيان،

 ( هداف للمهام واأل  ا التقدير )تبعً   8.1.5

اعتربت اإلدارة باألهداف نقلة ف الفكر اإلداري احلديث 

اختاذه قبل  القرار  مفهوم صناعة  عىل  تأكيدها  لقد   .من خالل 

احلاجة بسبب  التقدير  الطريقة ف  تربير حجم  إىل    ظهرت هذه 

وربط املخصصات   ،مصلحة الرضائبأمام  ية  عالنالنفقات اإل

أنسب  أصبحت هذه الطريقة من  أن  إىل    ،منهاية بالغاية  عالناإل

الطرق ف تقدير ميزانية احلمالت وأكثرها منطقية وفعالية وفق  

عليه   اتفقت  التسويقية أغلب  ما  (  Wagner,2017)  الدراسات 

وهي الطريقة الوحيدة من بني الطرق السابقة التي تعتمد املنهج  

امل عىل  وتقوم  اإلعالنية  احلمالت  ميزانية  ف  ف  العلمي  نطقية 

أهدافً األعامل  منظامت  إن  حيث    ؛التقدير قابلة    اتضع  تسويقية 

الطريقة،  فكرة هذه  األهداف هي  وتكلفة حتقيق هذه    للقياس 

أو اهلدف  حتديد  يتم  اسرتاتيجيات    الً حيث  صياغة  ثم  ومن 

لتحقيقه بطريقة    ،حمددة  وذلك  التنفيذ  تكلفة  تقدير  يتم  ثم 

الطريقة   الطريقة مسمى  هذه  يطلق عىل  البعض  تراكمية جعل 

 . ( 495:2006 ،الرتاكمية ف التقدير )إيتزل وآخرون

 : طرق التقدير املتطورة  8.2

الدراسة عن  املصطلح كام ذكرنا ف مصطلحات    هذاويعرب  

طرق تقدير  ترتيب طرق تقدير ميزانية احلمالت اإلعالنية من  

وفق    ااألكثر تطورً طرق  ال  إىل  ااألقل تطورً احلمالت اإلعالنية  

السابقة الدراسات  ف  ذكر   ;West&Hung,1993)  ما 

Piercy,1987; Prendergast, West & Shi,2006; West & 

Prendergast, 2009)التطور  حيث    ؛ حتديد  إعداد تم  لطريقة 

)الطريقة التايل  الرتتيب  وفق  اإلعالنية  احلمالت   ميزانية 

طريقة النسبة من األرباح، طريقة  ،  العشوائية، الطريقة التنافسية

 النسبة من املبيعات، طريقة اهلدف واملهمة(. 

 

 : املشاركة ف قرار ميزانية احلمالت اإلعالنية أسلوب    8.3

 ( امليزانية من أعىل ألسفل ) أسلوب امليزانية املفروضة   : الً أو 

العليا   بموجب أسلوب املوازنات املفروضة تكون اإلدارة 

حيث تتدفق املعلومات ف اجتاه   ؛عن إعداد املوازنةاملسؤولة  هي  

)املستويات العليا إىل املستويات    واحد فقط من أعىل إىل أسفل

بمعنى آخر تتوىل اإلدارة العليا إعداد املوازنة، ومن ثم    .الدنيا(

باعتبارهم   فيها  األقل دون مشاركتهم  املستويات  إىل  توصيلها 

 Up to Down""عن التنفيذ وتسمى هذه الطريقة  املسؤولون  هم  

Budgeting  ،إعداد    .(145:1995  )الوابل ف  األسلوب  هذا 

إال أنه ال   ؛ف اإلعداد  الً طوي  اال يستغرق وقتً أنه  املوازنات رغم  

والدنيا املتوسطة  اإلدارات  من  بقبول  مفروض  ؛  حيظى  ألنه 

ويافرًض  أساس ،  عىل  االطالع  لعدم  الغموض  درجة  رفع 

 . (Qi,2010:121) التقدير مما قد يتسبب بعدم االلتزام هبا

 ( من أسفل إىل أعىل امليزانية  باملشاركة ) امليزانية  أسلوب    : ا ثانيً 

اإلدارية   املستويات  كافة  تشارك  األسلوب  هذا  وفق 

عن احلملة اإلعالنية ف إعداد ميزانيتها، ويرى مؤيدو  املسؤولة  

عىل   والتغلب  التكامل،  لتسهيل  أفضل  أهنا  املشاركة  مدخل 

واأل للمعايري  األفراد  ذلك    هدافمقاومة  مشاركتهم ف  نتيجة 

املوازنة    .(100:1995  )الوابل، إعداد  ف  املشاركة  أن  كام 

حيث    ؛عىل األداء اإلداري  اإجيابي    اومعرفة الدافع منها يرتك تأثريً 

)تبادل  إن   املشاركة  خالل  من  للمرؤوسني  تعطى  الفرصة 

املعلومات التصاعدي( ف عملية إعداد املوازنة يمكن أن يكون  

  وأدائه ظف  رضا املو   من  نا لاللتزام هبا، وهذا بدوره حيّس حافزً 

(Qi,2010:121) . 

 : احلصة السوقية   8.4

تعزّ  التي  املهمة  املؤرشات  أحد  التنافيس  وهي  املوقع  ز من 

اجلزء اخلاص باملنظمة  إىل    السوقية  احلصة  تشري   حيث  ؛ للمنظمة

)محاد، معني  سوقي  تكتل  مبيعات  جممل  ومن   .(2019  من 

خالل مقياس احلصة السوقية يتم التمييز بني املنظامت الناجحة 

إذ ال يكفي إصدار هذا   ؛وغري الناجحة ف قطاعها الذي تعمل به

احلكم من خالل حجم املبيعات فقط فهو ال يظهر مستوى أداء  

 . (2019النجار،  املنظامت املنافسة )سالمة،إىل  املنظمة بالنسبة 
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التي تعد هبا ميزانية احلمالت اإلعالنية    العالقة بني الطرق  8.5

 واملشاركة فيها واحلصة السوقية 

عىل   احلكم  للمنظمة،    يةعالناإلاالسرتاتيجيات    فعاليةإن 

نجاح  من أجل تطوير وإ  خذ بشأهنات  ت  القرارات املالية التي  وعىل  

األداء  احلمالتهذه   عىل  تأثريه  رصد  خالل  من  يتم  سواًء ، 

املايل  التسويقي   امللموسة  أو  والنتيجة  النهائية  املحصلة  فهي 

عد احلصة السوقية  ت  قاس بعدة مؤرشات  ي  والذي  لتلك اجلهود  

التسويقي  من    اواحدً  األداء  ف   ،النجار  )سالمة،أمهها 

 . (11:2019 ،ألداء املايل )النسور ورحاحلةوا( 115:2019

السابقةإىل    بالرجوعو  & West)  استنتجفقد    ؛الدراسات 

Prendergast, 2009  )عام بشكل  املبحوثة  املنظامت  لدهيا    أن 

٪ من املنظامت  64مستوى متطور ف طرق التقدير وأن أكثر من  

 ٪30بينام    ،ف إعداد امليزانية تستخدم أسلوب املشاركة  املبحوثة

املوازنة   الدراسة    ،املفروضةبأسلوب  املنظامت  واستنتجت  أن 

متيل إىل    بأسلوب املوازنة املفروضة ف الغالبالتي تعد موازناهتا  

موازناهتا من املنظامت التي تعد    ااستخدام طرق تقدير أقل تطورً 

املشاركة ذلك    ،بأسلوب  ف  السبب  الدراسة  أن إىل  وأرجعت 

لدى كبار    امرتفعً يكون   هاجس التخوف من خوض املخاطرة

 ،التدخل ف قرار امليزانيةوينسحب هذا اهلاجس عىل    ،املديرين

منخفضة تقدير  لطرق  سلبً   ؛واالجتاه  يؤثر  التوسع    امما  عىل 

التسويق يكون تقديرهم  مديرو  ، بينام  واحلصة السوقية املستهدفة

حتلي  امدعومً  وأكثر  السوق  اواستهدافً   الً بأدلة  ف  ومل  .  للتوسع 

طرق  تقف   اختيار  بني  ارتباطية  عالقة  وجود  عىل  الدراسة 

املبيعاتوكّل  ر  التقدي املنظمة  حجم  ويضيف    .من 

khan,2007:338) )    ي ما  عادًة  املوازنة  ستخدم  أنه  أسلوب 

وف املفروضة   املبيعات  من  كنسبة  احلمالت  تقدير  طرق  ف 

االستثامر عىل  والعائد  التنافيس  التكافؤ  استنتج  نام  بي   ،طريقة 

Qi,2010)  منها الدافع  ومعرفة  املوازنة  إعداد  ف  املشاركة  أن   )

تأثريً  املنظمة عىل    اإجيابي    ا يرتك  ت  إن    حيث  ؛أداء  ى  عط  الفرصة 

  ، للمرؤوسني من خالل املشاركة )تبادل املعلومات التصاعدي(

حافزً و وهذا يكون  هبا،  لاللتزام  حيّس   ا  املوظف  بدوره  رضا  ن 

ف ويؤكد عىل أن عامل املشاركة تم إغفاله  ،  بشكل عام   وأداءه

 كثري من الدراسات السابقة.

أن أسلوب املشاركة    (Brownell &Dunk ,1991)  بينام استنتج

ف املوازنة مرتبط بعالقة إجيابية مع حتسن األداء اإلداري وأداء 

 ا( أيًض 2019  ،ورحاحلة  النسور)وهنا يؤكد  نظمة بشكل عام  امل

أن غياب الدور الفاعل ملشاركة العاملني ف إعداد امليزانية داخل  

 .التقويمكفاءة األداء وعىل   ااملنظمة يؤثر سلبً 

يذكر يستخدم    ((khan,2007:338  بينام  ما  عادًة  أسلوب أنه 

 .من خالل األهداف التقدير طريقة ف  املشاركة 

توصلت )    وقد   & ,Joshi & Almudhakiدراسة 

Bremser,2003  )  أن   الرشكات البحرينيةكربى  ت عىل  يجرالتي أ

املشاركة ف إعداد املوازنة يتم بمعدل منخفض لدى الرشكات  

التي  املغري   املدرجة  الرشكات  عكس  البورصة، عىل  ف  درجة 

الدراسة أوصت  وقد    .وجدت لدهيا املشاركة بمعدالت مرتفعة

شكل عالقات مؤثرة  برضورة االلتفات إىل املتغريات التي قد ت 

للموازنات احلديثة  االجتاهات  إىل  ،  عىل  الدراسة  وانتهت 

تتعلق   التي  البحثية  الدراسات  من  مزيد  إجراء  رضورة 

النامية  بامليزانيات البلدان  الرشق   ،ف  بلدان  ف  وخاصة 

 . األوسط

 الدراسة امليدانية .  9

 : الدراسة جمتمع    9.1

من   الدراسة  جمتمع  ف  تكون  تعمل  التي  املنظامت  مجيع 

اململكة   ف  اخلدمي  السعودية  القطاع  خضعت  والتي  العربية 

للتجارة العامة  ف لالتفاقية  وقد   GATTS  اخلدمات والتعرفة 

توزعت     ،التوزيعبني خدمات  ما  تكونت من عرشة قطاعات 

انقسمت  اجلامركإىل    وقد  وخدمات  التجزئة    التعليم  ،جتارة 

انقسمت  .والتدريب املهنيإىل    وقد  والتدريب  العايل   ، التعليم 

والسفر انقسمت   . السياحة  السفر إىل    وقد  وخدمات  الفندقة 

انقسمت  .النقل  ،االتصاالت  واملطاعم الربي  إىل    وقد  النقل 

واملناولة والشحن  وقد   .املال  ،الصحة  ،الكهرباء  ،واجلوي 

انقسمت  .والرياضة  ،والتأمنيالبنوك  إىل    انقسمت إىل    وقد 

بلغ  (  2005  )منظمة التجارة العاملية،  النوادي واملراكز الرياضية

 .(206)ها عدد

القطاعات ( توزيع تلك املنظامت حسب  1ويبني اجلدول )

:وذلك عىل النحو التايل ،املختلفة
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 القطاعات اخلدمية املستهدفة ف الدراسة   : ( 1اجلدول ) 

 النسبة من املجمل  عدد املنظامت  املصدر  األنشطة  القطاع 

 خدمات التوزيع  -1
 جتارة التجزئة  -

 خدمات اجلمرك  -

 (2019 ،)تداول قطاع التجزئة

 (2019 ،)اهليئة العامة للجامرك

10 

13 

5  ٪ 

6  ٪ 

خدمات التعليم   -2

 والتدريب 

 التعليم العايل  -

 التدريب املهني  -

 (2019،)وزارة التعليم 

 (2019، )املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني

9 

24 

4  ٪ 

12  ٪ 

 اخلدمات املالية -3
 البنوك  -

 التأمني  -

 (2019 ،)مؤسسة النقد

 (2019 ،)مؤسسة النقد

11 

26 

5  ٪ 

13  ٪ 

 ٪  8 17 (2019)املجلس الصحي السعودي، املستشفيات  - اخلدمات الصحية -4

 خدمات السياحة والسفر -5

 خدمات الفندقة  -

 السفر  وكاالت -

 خدمات املطاعم  -

 (2019،)اهليئة العامة للسياحة والرتاث الوطني

 (2019،)اهليئة العامة للسياحة والرتاث الوطني

 ( 2019واالستثامر )وزارة التجارة 

18 

16 

30 

9٪ 

8 ٪ 

14  ٪ 

 ٪  2 4 (2019)هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات، االتصاالت  خدمات االتصاالت  -6

 خدمات النقل  -7

 النقل اجلوي  -

 النقل الربي  -

 الشحن واملناولة -

 (2019)اهليئة العامة للطريان املدين،

 (2019،)هيئة النقل العام

 (2019  ،)تداول قطاع النقل 

4 

2 

11 

2  ٪ 

1 ٪ 

5  ٪ 

 ٪  5 10 (2019 ،)اهليئة العامة للرياضة املراكز الرياضية  - اخلدمات الرياضية  -8

 ٪0.49 1 (2019،)هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج املزدوج خدمات الكهرباء خدمات الكهرباء -9

 ٪ 100 206 اإلمجايل 

 :  عينة الدراسة نوع وحجم    9.2

اللقـد   ــملـت  ة مجيع  ش القطـاع عيـن العـاملـة ف  املنظامت 

 ا ونظرً  ،اســتخدام أســلوب املســح الشــاملتم  حيث   ؛اخلدمي

ــعف   ــعوبات التي عانت منـها عملية التوزيع األولية وض للص

ة ا انـي ــول  إمـك كلللوص ة من تـل ات الالزـم اـن تم  املنظامت،    بـي

ــول إىل ) ــبـته  بام  ( منظـمة  133الوص ٪ من املجتمع  62.63نس

 خـضعت للتحليل التي امت بتوفري البيانات ومجيعها ق ،األـصيل

أو ومـتـثلـت وحـدة    ،اـلـنهـاـئي ــوـيق  اـلتس مـدـيري  اـلـتـحـليـل ف 

أو   ة واإلعالن  ات التجـارـي امهم(  العالـم كوهنم  )من يقوم مـق

عملـية  إن  إذ  ؛  الفـئات األـقدر عىل إـجاـبة تســاؤالت اـلدراســة

ومعرفة أـسلوب املـشاركة  التخطيط وتقدير املخـصـصات املالية  

 ، تـلك اإلداراتـمديري ـما تكون من مـهام    اـغالبًـ فيـها واعتامدـها  

وـقد ـكاـنت خصــائص وـحدة التحلـيل اـلديمغرافـية ف املنظامت 

 التايل:اجلدول   وفقموضحة   املبحوثة

 

 

 

 ف املنظامت املبحوثة   يرين الدراسة من املد عينة  خصائص    : ( 2دول ) جل ا 

 النسبة املئوية٪  العدد  الفئة - الوصف 

 املؤهل العلمي 

 1.5 2 الثانوي   من   أقل 

 6.8 9 ثانوي 

 13.5 18 الدبلوم 

 66.9 89 البكالوريوس 

 9.8 13 املاجستري 

 1.5 2 الدكتوراه 

 سنوات اخلربة   

 24.1 32 سنوات   5  من   أقل 

  10  من  أقل   5-من 

 سنوات 
37 27.8 

  من  أقل   10-   من

 سنة   15
30 22.6 

 25.6 34 فأكثر  سنة   15

 100 133 اإلمجايل 

 :( ما ييل2عىل الدراسة التطبيقية يتضح من اجلدول )بناًء 

أن نسبة توزيع العينة حسب املؤهل العلمي قد تركزت   -

بنسبة   )البكالوريوس(  اجلامعية األوىل  الشهادة    66.9ف محلة 
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الدراسات العليا شهادات  محلة    ،٪13.5تالها محلة الدبلوم    ،٪

ماجستري 9.8 منها  دكتوراه1.5  ،٪  كانت    ،٪  الباقية  والنسب 

وهذا التوزيع يعكس    ،٪8.3  بة للمؤهالت الثانوية فام دون بنس 

ريوس عىل منصب املدير دون  به محلة شهادات البكالو  ما حيظى

  ا كام يعكس ف الوقت نفسه عدم االعتداد باملؤهل كثريً   ،غريهم

 . ف متكني العاملني من املنصب

٪ 27.8  وجد أن  أما بالنسبة لتوزيعهم حسب اخلربة فقد   -

سنة فأكثر،    15٪ لدهيم  25.6و  .سنوات  10إىل أقل من    5من  

من  24.1و أقل  و  ٪5  من  22.6سنوات،  وهذه   .٪10-15 

حيث مل يكن لصالح   ؛االنتيجة تعكس التساوي ف التوزيع تقريبً 

عىل تساوي إتاحة الفرصة أمام   ا مما يعطي مؤرًش   ،فئة دون أخرى

 . خمتلف الفئات العمرية للتمثيل ف هذا املنصب

 أسلوب القياس:   9.3

البيانات األولية    أداة القياس )االستبيان( جلمع  تم تطوير 

وعي ف صياغة هذه االستبانة وتصميمها قدرهتا  ر  وقد    ،الالزمة

وق التشخيص  املتغرياتعىل  اإلجابة  ياس  وعىل    أسئلة عن  ، 

وقد  الدراسة عىل  .  وبنائها  االستبانة  إعداد  ف  الباحث  اعتمد 

العديد من الدراسات واألبحاث امليدانية واملصادر العلمية من  

و املجال  هذا  ف  متخصصة  علمية  وجمالت  تم التي  كتب 

احلاليةتطويرها   الدراسة  متت  ؛ألغراض  من    حيث  االستفادة 

للكشف عن أسلوب املشاركة    (Qi,2010)  فاملقياس الذي ورد  

اإلعالنية احلمالت  ميزانية  إعداد  دراسة    ،ف  قاست  وقد 

((West & Prendergast, 2009    السنوية مبارشة املبيعات  متغري 

مفتوحة من  وقد    .بأسئلة  الباحث  ف استفاد  األسلوب  هذا 

وذلك   (؛احلصة السوقية)الدراسة احلالية  متغري مشابه فقياس 

 .إجراء التعديل املالئم للعباراتأن تم بعد 

االستفادة من قياس التطور لطريقة إعداد ميزانية   توقد مت

السابقة   الدراسات  من  اإلعالنية  احلمالت 

(West&Hung,1993; Piercy,1987; Prendergast, West & 

Shi,2006; West & Prendergast, 2009)حتديد   ؛ تم  حيث 

التطور لطريقة إعداد ميزانية احلمالت اإلعالنية وفق الرتتيب  

أو    التنافسية، النسبة من املبيعات  حسب املتاح  التايل )العشوائية،

واملهمة(األرباح اهلدف  طرق    ،،  لفئة  وفًقا  النقاط  وختصيص 

 . امليزانية املطبقة

 حتليل البيانات:   9.4

ا  نتائج  لتحليل  استخدام  تم  الدارسة،  عينة  ستجابات 

تشمل   التي  الوصفي  املئويةالتحليل  والتكرارات    ،النسب 

التطور ف تم تقييم مستوى  عىل صعيد املتغري املستقل  النسبية،  

اإل احلمالت  ميزانية  خالل    يةعالنإعداد  ليكرت    مقياسمن 

جد  (  1)اخلاميس     (4)متوسط    ( 3)منخفض  (  2)  امنخفض 

بمنح )العشوائية( نقطة واحدة لتعكس    امرتفع جد    (5)مرتفع  

واملتفقومنح  ،  تطورأدنى   واملهمة(  )اهلدف  نقاط    عليها   مخس 

الطرق أهنا    ( ., ،West &Prendergast2009:10)  اتطورً   أكثر 

ميزانية احلمالت اإلعالنية  ف إعداد    املشاركة وبالنسبة ملستوى  

لتحديد مستوى االستجابة حيث:  الثالثي  املقياس  استخدم  فقد  

  وافقةاملغري  إن  حيث    ؛غري موافق  (3)  ال أعلم(  2)  موافق(  1)

ف    اوامليزانية تفرض فرًض   ،عن انعدام ف مستوى املشاركة  تعرب

احلالة املشاركة    تعرب   واملوافقة  هذه  إعداد  التامة  عن  ميزانية ف 

 .احلمالت اإلعالنية

تم   ذكرنا  فكام  السوقية  احلصة  التابع  للمتغري  وبالنسبة 

٪  15واعتربت النسبة أقل من    ،قياسها من خالل أسئلة مفتوحة

٪ مستوى متوسط 25أقل من    -٪  15مستوى منخفض ومن  

 .اوأكثر من ذلك اعترب مرتفعً 

 الدراسة االستطالعية:   9.5

املدروسة    ا تعبريً  للظاهرة  االستبانة  متغريات  دقة  عن 

الفقرات وضوح  مدى  من  التحقق  تتعلق   ،وهبدف  وأهنا 

بلغ حجم   استطالعية  دراسة  إجراء  تم  قياسه  املراد  باملوضوع 

)  15العينة   يعادل  ما  أو  األساسية  العينة  من    ، منظمة(  ٪30 

أعطت الدراسة بعض النتائج التي عززت من االعتقاد القائم  و

الفقراتإضافة  ومكنت من    ،شكلةملاب يظهر  و  ،وحذف بعض 

رقم   ألفا  (  3) اجلدول  الثبات  اختبار    كرونباخنتائج 

(Cronbach's Alpha)    هبدف التأكد من اتساق    الدراسةملتغريات

الصدق   درجة  ويقيس  إليه،  تنتمي  الذي  املحور  مع  فقرة  كل 

قياًم  يأخذ  معامل  وهو  للمقياس،  )  والثبات  حيث   ؛(1-0من 

املقبولة   النسبة  أن  اإلحصائية  القاعدة  )نسور،  60≤ترى   ٪

ق    ،(8  :2016 أن  تبني  من  ي  وقد  مقبولة  مجيعها  املتغريات  م 

من    ،اإلحصائيةالناحية   أكثر  حتديد    ،٪60وهي  ذلك  وبعد 

الطبيعي التوزيع  اختبار  أ(K-S)   إجراء  من  التأكد  ن هبدف 
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حيث تنص القاعدة اإلحصائية  ؛  البيانات تتبع التوزيع الطبيعي

كان مستوى معنوية االختبار  إذا    اعىل أن البيانات تتوزع طبيعي  

وهو اختبار رضوري    ،(156:2013٪ )عبدالرمحن،5أقل من  

الفرضيات اختبار  حالة  االختبارات    ؛ف  معظم    املعملية ألن 

، وقد بينت نتائج هذا االختبار  اتوزيع طبيعي  التشرتط أن يكون  

تتوزع طبيعي  املأن مجيع   أنه سيتم    ،٪5أقل من    ا حاور  مما يعني 

االختبارات   احلالة  املعمليةاللجوء الستخدام  هذه  وذلك    ،ف 

حققت   أن  التقويم بعد  رشوط  الدراسة  حمل  املتغريات  مجيع 

 فرضيات الويمكن استخدامها ف اختبار  ،اإلحصائي

ثبات أداة    لقياس   ( K-S)  معامل ألفا كرونباخ ومعامل   : ( 3جدول ) 

 الدراسة وتوزيعها الطبيعي 

 املتغريات 
عدد  

 العبارات 

ألفا  معامل  

 كرونباخ 
K-S 

استخدام طرق تقدير  

متطورة مليزانية احلمالت  

 اإلعالنية 

6 0.985 0.00 

املشاركة ف قرار ميزانية  

 احلمالت اإلعالنية 
3 0.926 0.00 

 0.00 0.968 9 جممل املتغريات املستقلة 

 0.00 0.923 6 السوقية احلصة  

 0.00 0.949 24 جممل املتغريات 

 : وصف متغريات الدراسة   9.6

احلمالت  )   9.6.1 مليزانية  متطورة  تقدير  طرق  استخدام 

 : ( اإلعالنية

تقدير   لطرق  أخذها  ف  املبحوثة  املنظامت  مستوى  وهي 

حيث يتضح من  متطورة عند إعداد ميزانية احلمالت اإلعالنية  

( أن  4اجلدول  بشكل 40.6(  موازناهتا  تقدر  املنظامت  من   ٪

حتقيقها،   املراد  باألهداف  تقدر  24.1و مرتبط  املنظامت  من   ٪

املبيعات،   من  كنسبة  من  12وموازناهتا  كنسبة  املنظامت  من   ٪

تقدّ 12واألرباح،   املنظامت  من  موازناهت٪  األموال  ر  بحسب  ا 

تقدر موازناهتا  6.8و،  ااملتاحة ف الرشكة سنوي   املنظامت  ٪ من 

باستخدام 0.4وبشكل عشوائي ارجتايل،   املنظامت تقدر  ٪ من 

 .م املنافسني وتقديراهتم ف السوقأرقا

 (: املشاركة ف قرار اعتامد ميزانية احلمالت اإلعالنية )   9.6.2

املبحوثة   املنظامت  التسويق ف  إدارة  وهي مستوى مشاركة 

اإلعالنية احلمالت  ميزانية  اعتامد  قرار  من   ؛ف  يتضح  حيث 

٪ من املنظامت تقدر ميزانية احلمالت من  50.4( أن  4اجلدول )

خالل التنسيق والتعاون ما بني إدارة التسويق أو من ينوب عنها  

بالرشكة،    مع العليا  ميزانية 21.8اإلدارة  املنظامت  من   ٪

التسويق أو من ينوب عنها  إدارة  احلمالت اإلعالنية من خالل  

٪ من املنظامت تقدر ميزانية احلمالت اإلعالنية من  17.3فقط،  

التسويق أو من ينوب   إدارةويفرض عىل    ،خالل اإلدارة العليا

احلمالت اإلعالنية من    ٪ من املنظامت تقدر ميزانية0.02عنها،  

٪ 0.007مستقلة تعنى بالتخطيط والتطوير، بينام  إدارات  خالل  

ميزانية احلمالت اإلعالنية من خالل جلان   تقدر  املنظامت  من 

الرشكة   عن  مستقلة  خارجية  خارجية،  "وجهات  وكاالت 

استشارية ميزانية  0.07بينام    ،"مكاتب  تقدر  املنظامت  من   ٪

.قة أخرىاحلمالت اإلعالنية بطري

 خصائص العينة حسب الطرق واألساليب املستخدمة ف تقدير ميزانية احلمالت اإلعالنية   : ( 4جدول ) 

الطرق املستخدمة ف تقدير  

 ميزانية احلمالت اإلعالنية 
 النسبة  العدد  أساليب تقدير ميزانية احلمالت اإلعالنية  النسبة  العدد 

 21.8 29 .التسويق أو من ينوب عنها فقط إدارة  6.8 9 بشكل عشوائي ارجتايل 

 12 13 نسبة من األرباح 
التسويق أو من ينوب عنها مع اإلدارة    إدارة خالل التنسيق والتعاون ما بني 

 .العليا
77 50.4 

 17.3 23 . أو من ينوب عنها التسويق إدارة اإلدارة العليا ويفرتض عىل  24.1 31 نسبة من املبيعات 

 0.02 4 . مستقلة ف رشكتكم تعنى بالتخطيط والتطوير إدارات 0.04 2 أرقام املنافسني باستخدام  

 0 0 . "وكاالت خارجية، مكاتب استشارية"جلان وجهات خارجية مستقلة عنكم  40.6 60 بشكل مرتبط باألهداف

 0 0 أخرى  12 18 بحسب األموال املتاحة 

 ٪ 100 133 اإلمجايل  ٪ 100 133 اإلمجايل 
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 (: احلصة السوقية )   9.6.3

املبحوثة وحصتها السوقية املنظامت  من جممل    وهو توزيع 

معني   سوقي  تكتل  )  يوضحمبيعات  أن  5اجلدول  من 15(   ٪

٪ من املنظامت  22وأن    ،٪5املنظامت حصتها التسويقية أقل من  

من   التسويقية  من    -٪  5حصتها  من  ٪  15وأن    ،٪10أقل 

٪ من  8وأن    ،٪15أقل من    - ٪  10املنظامت حصتها التسويقية

التسويقية  ٪13وأن    ، ٪20أقل من    -٪  15  املنظامت حصتها 

 25وأن    ،٪25أقل من    -٪  20  من املنظامت حصتها التسويقية

 .٪25٪ من املنظامت حصتها التسويقية أكثر من 

( اجلدول  يوضح  أن  6بينام  املبحوثة  55(  املنظامت  من   ٪

السوقيحصته قطاعها  مستوى  متوسط  من  أقل  التسويقية    ،ا 

من  45وأن   أكثر  التسويقية  حصتها  املبحوثة  املنظامت  من   ٪

 . متوسط مستوى قطاعها السوقي

 خصائص العينة حسب احلصة السوقية   : ( 5جدول ) 

 

 

 

احلصة  

 السوقية 

 العدد  النسبة  املدى 

 21 ٪ 15 ٪ 5أقل من  

 30 ٪22 ٪10أقل من  - ٪ 5من 

 23 ٪ 15 ٪ 15أقل من   -٪  10

 12 ٪ 8 ٪ 20أقل من  -٪  15

 9 ٪ 13 ٪ 25أقل من   -٪ 20

 38 ٪ 25 ٪ 25أكثر من 

 133 ٪ 100 اإلمجايل 

 خصائص العينة ملتغريات الدراسة   : ( 6جدول ) 

 احلصة السوقية 
أقل من متوسط  

 القطاع السوقي 

أكثر من متوسط  

 القطاع السوقي 
 اإلمجايل 

 ٪  ك ٪  ك ٪  ك طرق التقدير مليزانية احلمالت اإلعالنية 

 ٪22 29 ٪ 28 8 ٪72 21 . طرق غري متطورة )بشكل عشوائي، بحسب األموال املتاحة، باستخدام أرقام املنافسني(

 ٪ 78 104 ٪49 51 ٪ 51 53 . طرق متطورة )نسبة من األرباح، نسبة من املبيعات، بشكل مرتبط باألهداف(

 ٪ 100 133 ٪ 45 59 ٪ 55 74 اإلمجايل 

 احلصة السوقية 
أقل من متوسط  

 القطاع السوقي 

أكثر من متوسط  

 القطاع السوقي 
 اإلمجايل 

 ٪  ك ٪  ك ٪  ك مشاركة إدارة التسويق ف قرار اعتامد ميزانية احلمالت اإلعالنية.

 ٪ 51 67 ٪43 10 ٪ 85 57 التسويق مع اإلدارة العليا  إدارة يتم تقدير ميزانية احلمالت اإلعالنية بالتنسيق بني  

 ٪49 66 ٪ 75 49 ٪ 25 17 .التسويق إدارة يتم تقدير ميزانية احلمالت اإلعالنية من خالل اإلدارة العليا ويفرض عىل  

 ٪ 100 133 ٪ 45 59 ٪ 55 74 اإلمجايل 

 . اختبار فرضيات الدراسة  10

ف اختيار طرق    إحصائي ا   داليوجد أثر    : الفرضية األوىل   10.1

احلصة   زيادة  عىل  اإلعالنية  احلمالت  مليزانية  املتطورة  التقدير 

 . ٪ 5السوقية عند مستوى املعنوية 

ــتـخدم طرق تـقدير متطورة مليزانـية   بـعد حـتدـيد املنظامت التي تس

محالهتا اإلعالنية، وكذلك حتديد مسـتوى االرتفاع ف حصـتها  

تخدام طرق تقدير متطورة   وقية، قام الباحث بقياس أثر اـس الـس

ــوقية والختبار   ــة الس مليزانية محالهتا اإلعالنية عىل زيادة احلص

ـــية، ــتخدمت    هذه الفرض ــةاس ــائي    الدراس ــلوب  "  اإحص أس

الذي  Binary logistic Regressionاالنحدار اللوجـستي الثنائي  

عندما  يعمل عىل حتليل العالقة بني املتغريات املســتقلة والتابعة

اييسيكون املتغري   املـق ابع من  ة  الـت ائـي الثـن ة  ــح    ،النوعـي ويوض

  :هلذا االختبار عىل النحو التايلاإلحصائية  ( النتائج  7اجلدول )
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 نتائج حتليل االنحدار اخلطي املتعدد اللوجستي الختبار الفرضية األوىل   : ( 7جدول ) 

   زيادة احلصة السوقية  املتغريات  

طرق التقدير  

املتطورة مليزانية  

احلمالت  

 اإلعالنية  

R 2R  Wald S.E. Exp(B) B 
 
Sig 

 الداللة اإلحصائية 

(α =.05 ) 

 يوجد تأثري   0.049> 0.05 0.049 0.893 2.443 0.463 3.722 0.047 0.18

 :( اآليت7يتضح من خالل النتائج املوضحة ف اجلدول )

)أن    - لالختبار  املعنوية  الداللة  لطرق  0.049مستوى   )

اإلعالنية احلمالت  مليزانية  املتطورة  قيمة    ،التقدير  من  أقل 

 نقبل الفرضيةفإننا    وعليه  ،٪5مستوى الداللة لالختبار ككل  

 . األوىل

احلمالت   - مليزانية  املتطورة  التقدير  طرق  متغري  ارتبط 

اإلعالنية بعالقة إحصائية مع زيادة احلصة السوقية وصلت إىل  

نسبته    ،18٪ ما  تفسري  املستقل  املتغري  استطاع  من  4.7كام   ٪

وفقً  التابع،  املتغري  ف  حتدث  التي  معامل    االتغريات  لقيمة 

وارتفاعها يدل عىل أن معادلة االنحدار أو التنبؤ    ( 2Rالتحديد )

 جيدة.

-( التأثري  معامل  قيمة  وحدة   ،(Bتوضح  بمقدار  التغري  أن 

يؤدي   املستقل  املتغري  ف  بمقدار)واحدة  التغري  ( 2.443إىل 

وحدة ف التابع، هذا يعني أن األثر الذي حيدث عىل املتغري التابع  

أن طرق   يدل عىل  مما  املستقل،  املتغري  التأثري ف  قيمة  يزيد عن 

عىل   إضافية  قيمة  اإلعالنية  احلمالت  مليزانية  املتطورة  التقدير 

 زيادة احلصة السوقية.

داللة إحصائية ف مشاركة  ذو يوجد أثر  : الفرضية الثانية  10.2

عىل   اإلعالنية  احلمالت  ميزانية  اعتامد  قرار  ف  التسويق  إدارة 

 . ٪ 5زيادة احلصة السوقية عند مستوى املعنوية اإلحصائية  

 :( اآليت8يتضح من خالل النتائج املوضحة ف اجلدول )

( مشاركة  0.557مستوى الداللة املعنوية لالختبار )أن    -

أكرب   إدارة التسويق ف قرار اعتامد ميزانية احلمالت اإلعالنية،

وبحسب القاعدة   ،٪5من قيمة مستوى الداللة لالختبار ككل  

  .الثانية نرفض الفرضية   فإننا اإلحصائية الختاذ القرار

   الثانية نتائج حتليل االنحدار اخلطي املتعدد اللوجستي الختبار الفرضية    : ( 8جدول ) 

 زيادة احلصة السوقية  املتغريات 

شاركة ف قرار  امل 

اعتامد ميزانية  

 احلمالت اإلعالنية 

Wald S.E. Exp(B) B Sig  الداللة اإلحصائية   (α =.05 ) 

 تأثري   ال يوجد   0.05> 0.557 0.557 0.267 1.306 0.454 0.345

الدراسة  نتائج  تفسري  عىل  اإليضاح  من  املزيد  وإلضفاء 

إحصائي    تاستخدم  سبريمان   ا الدراسة  ارتباط    معامل 

(Spearman's Correlation)  املتغريات بني  االرتباط   ،إلجياد 

( وجود عالقة ارتباط إحصائية ذات داللة  9اجلدول ) ويوضح

 (0.04معنوية عند مستوى الداللة )

واحلصة   طريقة التقدير املتطورة مليزانية احلملة اإلعالنية بني  

)إذ    ؛السوقية معامل االرتباط  ومل توجد عالقة    ،(0.178بلغ 

ميزانية  ارتباط   اعتامد  قرار  ف  التسويق  إدارة  مشاركة  بني 

  ت اإلعالنية واحلصة السوقية.احلمال

اط سبريمان بني متغريات الدراسة ارتب   : ( 9جدول ) 

 

 

 احلصة السوقية 

 طريقة تقدير املتطورة مليزانية احلملة اإلعالنية 
ميزانية احلمالت  مشاركة إدارة التسويق ف قرار اعتامد  

 اإلعالنية 

R Sig R Sig 
178 . * 0.04 0.074 0.395 
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 اختبار الفروق اإلحصائية ملتغري اختيار طرق تقدير متطورة مليزانية احلمالت اإلعالنية   : ( 10اجلدول ) 

 الوسط احلسايب  التكرارات  الفئة  املتغريات 
االنحراف  

 املعياري 
 t Sigاختبار 

الداللة  

 اإلحصائية 

 عمر املنظمة 

  10أكثر من 

 سنوات 
102 0.8039 0.39899 

1.11 0.269 
0.05> 0.269 

  10أقل من   ال يوجد فروق 

 سنوات 
31 0.7097 0.46141 

 ف البورصة املالية اإلدراج  
 0.34139 0.8676 68 مدرجة

2.486 0.014 
0.05<0.014 

 0.46513 0.6923 65 غري مدرجة يوجد فروق

 

 اختبار الفروق اإلحصائية ملتغري مشاركة إدارة التسويق ف قرار اعتامد ميزانية احلمالت اإلعالنية   : ( 11اجلدول ) 

 الوسط احلسايب  التكرارات  الفئة  املتغريات 
االنحراف  

 املعياري 
 t Sigاختبار 

الداللة  

 اإلحصائية 

 عمر املنظمة 

  10أكثر من 

 سنوات 
102 0.8235 0.3831 

1.38 0.17 
0.05> 0.17  

  10أقل من   ال يوجد فروق 

 سنوات 
31 0.7097 0.46141 

ف البورصة  اإلدراج  

 املالية 

 0.28575 0.9118 68 مدرجة
3.492 0.001 

0.05<0.001 

 0.47129 0.6769 65 غري مدرجة يوجد فروق

إحصائية    فروق ذات داللةتوجد    : الفرضية الثالثة )أ(   10.3.1

ف اختيار طرق تقدير متطورة مليزانية احلمالت اإلعالنية تعزى  

 . ٪ 5  لالختالف ف عمر املنظمة عند مستوى الداللة اإلحصائية

استخدام عن  ولإلجابة   تم  اإلحصائية،  الفروق  اختبار 

وقد   ،(Independent Sample t-testلعينتني مستقلتني )  (t)اختبار  

( 0.269( بلغت )t( أن مستوى الداللة )10تبني ف اجلدول ) 

 . نرفض الفرضيةوعليه فإننا    ،٪5وهي أكرب من مستوى الداللة  

)ب( 10.3.2 الثالثة  داللة  توجد    : الفرضية  ذات  فروق 

احلمالت  مليزانية  متطورة  تقدير  طرق  اختيار  ف    إحصائية 

ف   اإلدراج  ف  لالختالف  تعزى  عند  اإلعالنية  املال  أسواق 

 ٪ 5  مستوى الداللة اإلحصائية 

( اجلدول  اإلحصائية  10يوضح  الداللة  مستوى  أن   )

بلغ  t) الختبار املالية  البورصة  ف  املنظامت  إدراج  ملتغري   )

الداللة    ،(0.014) مستوى  من  أقل  بذلك  وعليه    ،٪5وهي 

 . نقبل الفرضيةفإننا 

ذات داللة إحصائية  فروق  توجد    : الفرضية الرابعة )أ(   10.4.1

احلمالت   ميزانية  اعتامد  قرار  ف  التسويق  إدارة  مشاركة  ف 

عزى لالختالف ف عمر املنظمة عند مستوى الداللة  اإلعالنية ت  

 ٪ 5  اإلحصائية 

( بلغت  t( أن مستوى الداللة )11تبني النتائج ف اجلدول )

نرفض  وعليه فإننا    ،٪5وهي أكرب من مستوى الداللة    ،(0.17)

 . الفرضية 

)ب(   10.4.2 الرابعة  داللة  توجد    : الفرضية  ذات  فروق 

ميزانية   اعتامد  قرار  ف  التسويق  إدارة  مشاركة  ف  إحصائية 

احلمالت اإلعالنية تعزى لالختالف ف اإلدراج ف أسواق املال  

 ٪ 5  عند مستوى الداللة اإلحصائية

( بلغت  tمستوى الداللة )( أن  11تبني النتائج ف اجلدول )

نقبل  وعليه فإننا    ،٪5وهي أقل من مستوى الداللة    ،(0.001)

 . الفرضية 

 . مناقشة النتائج والتوصيات: 11

 : من خالل هذه الدراسة تم التوصل للنتائج التالية
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اإل  -11.1 احلمالت  ميزانية  تقدير  مع  التعامل  ية  عالنإن 

التقليدية ف  وفق طرق متطورة واالبتعاد عن الطرق  

ف ارتفاع احلصة السوقية،    اواضحً   االتقدير أظهر أثرً 

نجاح  عوامل  يدعم  الطرق  هذه  الستخدام  وامليل 

التسويقي الذي هيتم باحلصة السوقية كواحد   األداء 

)سالمة، عليها  يقوم  التي  األساسية  مؤرشاته   من 

 .(115:2019 النجار،

ل الدراسة ٪ من املنظامت حم78أظهرت النتائج أن    -11.2

وهو يتامثل مع النتيجة التي   ،تستخدم الطرق املتطورة

دراسة   هلا  (  West & Prendergast, 2009)توصلت 

حيث كان لدى املنظامت املبحوثة بشكل عام مستوى 

اإل محالهتا  ميزانيات  تقدير  طرق  ف  ية، عالنمتطور 

دراسة ختالف  النتيجة  مستوى    ( Qi,2010)  وعىل 

استخدام   ؛ احلاليةالدراسة   زيادة  أن  استنتجت  إذ 

األساليب املتطورة ف إعداد امليزانية يؤدي إىل خفض  

السوقية عىل   ،احلصة  أن  توصياهتا  ف  واقرتحت 

الرشكات التي تعاين من مشاكل مالية عدم التوجه إىل  

تلك   يمكن  التقدير.  ف  األساليب  استخدام  وال 

بالقول إالتسليم  الطرق  :  عىل ن  أكثر  تنفق  املتطورة 

التقليدية الطرق  من  يتم    ؛ خمصصاهتا  قد   اإلنفاق إذ 

طريقة عشوائية  ت بد  ع  عالنية أ  خمصصات إ  أكثر عىل

 . الطرق األخرىلو كانت من خالل  أكثر مما

إن املنظامت حمل الدراسة عىل الرغم من االختالف   -11.3

ي  تبنّإال أنه ال يوجد فروق بينها ف قرار    ؛ف أعامرها

الطرق   ما    تعترب  تقديرف  يتعارض مع  متطورة وهو 

من أن (  West & Prendergast, 2009)قدمته دراسة  

املنظامت واملوظفني من ذوي اخلربة اإلعالنية األكثر 

،  ااستخدام أقل طرق التقدير تطورً إىل    ونميليسوف  

واقع املنظامت إىل    ويرجع الباحث سبب عدم التبيان 

هذه    املبحوثة ف  حياهتا  دورة  بداية  ف  تعترب  التي 

فردي  وأهنا  الدراسة،   طابع  ذات  وإنام ليست 

  دار بطريقةمؤسسات ورشكات ذات رؤوس أموال ت  

قريبة   طريقة  مؤسساتية  من  إدارهتا  ف  وختطيطها 

فيام   ا لذا مل يكن االختالف ظاهرً   ؛املنظامت الناضجة

 .بينها

أثر مشاركة    -11.4 انعكاس  قرار  عدم  التسويق ف  إدارة 

احلصة   ف  اعتامد ميزانية احلمالت اإلعالنية عىل زيادة 

ختالف  ال  وهذه  ،السوقية قد    نتيجةالنتيجة  التي 

 & Masakala, Omol , Wauyo)  توصلت هلا دراسة

Okumu,2017)استنتجت ان هناك عالقة إجيابية    إذ  ؛

املايل   واألداء  امليزانية،  إعداد  ف  املشاركة  عملية  بني 

أبعاد  املقاس   السوقيةف  احلصة  ضمنها  بينام   ،من 

دراسة إليه  ما توصلت    وافقت نتائج الدراسة احلالية

حيث مل يكن للمشاركة   ؛(2019النسور ورحاحلة  )

ذات معنوية  أمهية  املوازنة  إعداد  إحصائية  داللة    ف 

ى  عىل احلصة السوقية، وقد   اختفاء أثر املشاركة  ي عز 

ف الدراسة احلالية إىل مقدار الشفافية التي تتمتع هبا 

وال شك    ،والتي تتفاوت فام بينها ف ذلك  ،املنظامت

ومعرفة  إغفال  أن   املوازنة  إعداد  املشاركة ف  جانب 

وفق   الدافع األداء  عىل  سلبي  تأثري   ,Qi)  له 

2010:121) . 

االختالف   عىل صعيد الفروق اإلحصائية تبني أن  -11.5

ف سوق املال من  اإلدراج  فيام بني املنظامت من ناحية 

طرق   تطبيق  عىل  معنوية  فروق  عىل  انعكس  عدمه 

اإلعالنية احلمالت  مليزانية  متطورة  وعىل    ،تقدير 

ميزانية  اعتامد  قرار  ف  التسويق  إدارة  مشاركة 

ويرجع الباحث ذلك إىل سببني    ،احلمالت اإلعالنية

 :رئيسيني

ما تكون    ا أن املنظامت املدرجة ف أسواق املال غالبً   :األول

وتتعرض ملزيد من املساءلة من محلة    ،درجة الرقابة عليها مرتفعة

العليا واإلدارة  يمنع  ،األسهم،  بطرق    وهذا  األخذ  استخدام 

والتي ال تستند ملربرات ومنهجية    ،تطورةاملالتقدير التقليدية غري  

( Joshi, et al.,2003)  ويتفق ذلك مع دراسة  ،مقنعة لصناع القرار

فروقً  هناك  أن  استنتجت  وغري    االتي  املدرجة  الرشكات  بني 

 درجة ف البورصة تعزى إىل درجة الرقابة.امل

  ، يتعلق باملنظامت غري املدرجة ف البورصة  :الثاينوالسبب  

يل والتي مازالت تعمل بأسلوب امللكية الشخصية مما جيعلها مت
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وتتفق هذه النتيجة التي توصلت  إىل أسلوب املوازنة املفروضة،  

توصلت   ما  مع  احلالية  الدراسة   Joshi, et) دراسة    اليهإليها 

al.,2003 ) ًبني الرشكات املدرجة   االتي استنتجت أن هناك فروق

 درجة ف البورصة تعزى إىل املشاركة ف إعداد امليزانية.املوغري 

 . التوصيات 12

 :ف ضوء النتائج املتحققة تم التوصل للتوصيات التالية

اجلهة    -12.1 اإلاملسؤولة  تبني  األنشطة    ا ية طرقً عالنعن 

التقليدية  ل الطرق  بعيدة عن  احلمالت  ميزانية  تقدير 

بارتفاع امل غري   التي عرفت  املنظامت  تطورة ومسايرة 

 حصتها السوقية من ناحية أخذها هبذه الطرق. 

اإلدارية    -12.2 املستويات  جلميع  املشاركة  دور  تفعيل 

داخل إدارة التسويق ف قرار حتديد ميزانية احلمالت 

ف  ،يةعالناإل سطوة  وإرشاكهم  ورفع  القرار  اختاذ   

ذلك  إن  إذ    ؛القرارهذا  اإلدارة العليا واستئثارها عىل  

ينمّ  أن  شأنه  من من  فيها  ورد  بام  االلتزام  حافز  ي 

ية عالنتقدير، كام أنه يضمن عدم بخس األنشطة اإل

املالية،   متطلباهتا  عن  والدفاع  املقدرة  خمصصاهتا 

الع اإلدارة  أمام  املختلفة  مسوغاهتا  أو ورشح  ليا، 

 اجلهة التي تعتمدها.

توعية منسويب إدارة التسويق بأمهية قرار ختصيص   -12.3

ية، وما يرتتب عىل أرقامها عالنميزانية احلمالت اإل

من تأثري وتكثيف الدورات التدريبية، وورش العمل  

إدارة  ف  العاملني  قدرة  من  تطور  التي  املشرتكة، 

التنبؤ  التسويق عىل فهم خمتلف الطرق والقدرة   عىل 

بأساليب علمية حديثة، من خالل دورات متخصصة 

 . ف هذا املجال

رشكات مسامهة مدرجة  إىل    حث املنظامت للتحول  -12.4

وقد أثبتت   ،ذلك من مزايا عديدةلملا    ؛ف أسواق املال

قرار طرق   تبني  العامل عىل  هذا  تأثري  الدراسة  هذه 

 .تقدير متطورة وتعزيز جانب املشاركة

 . آفاق بحث مستقبلية 13

هذه الدراسة غطت مجيع القطاعات أن  بالرغم من    -13.1

واحد   ؛اخلدمية قطاع  عىل  الرتكيز  املفيد  من  أنه   إال 

الدراسة   أكثر  عليه  وإجراء  بنتائج  دقة، للخروج 

وتالف العوائق التي تعرض هلا الباحث ومنها صعوبة  

ملا هو متعلق بظروف   ؛مجع البيانات من عينة الدراسة

 .وبرنامج عملهم

اخلدمي،    -13.2 القطاع  عىل  الباحث  دراسة  اقترصت 

وهناك حاجة إلجراء دراسات تالية تقيس قطاعات 

الباحث  إليه  خمتلفة، وإجراء مقارنات مع ما توصل 

 .ف فهم اجلوانب املختلفة ف هذا املوضوع لتسهم

غالبية املنظامت املبحوثة كانت ف مرحلة النضج،   -13.3

ومن املناسب تطبيق الدراسة عىل منظامت ف مرحلة  

أكثر ؛  التقديم لنتائج  ملا لذلك من أمهية ف الوصول 

دقة لتأثري عمر املنظمة وخربهتا عىل قراراهتا املتخذة 

 .يةعالنيزانية احلمالت اإلبشأن طرق تقدير م

حجم    -13.4 عن  الكشف  ميزانية   اإلنفاقرضورة  عىل 

اإل ومقارنته  عالناحلمالت  التقليدية  بالطرق  ية 

مما يسهم ف إدخال متغريات مهمة    ،بالطرق املتطورة

شمو أكثر  نظرة  املهتمني  بطرق   الً تعطي  يتعلق  فيام 

 . التقدير
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 استبانة املنظامت   امللحق

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

  أخي الكريم/أختي الكريمة

ــتـبانة بـحث   ــاركة ف إعدادها عىل  بني يديكم اس هتدف إىل معرفة مدى تأثري الطريـقة التي تـعد هبا ميزانـية احلمالت اإلعالنـية واملش

 .احلصة السوقية وهي دراسة من الدراسات الوصفية التحليلية عىل منظامت القطاع اخلدمي ف اململكة العربية السعودية

لذا نأمل منكم التكرم باإليعاز ملسؤول   ،ختيارها من ضمن عينة هذه الدراسةرشكتكم من مكانة متميزة فقد تم ا ملا تتمتع به اونظرً 

 .التسويق لديكم أو من يقوم مقامه باإلجابة عن األسئلة التي تتضمنها االستبانة

بـشكل مجاعي بحيث تـشري إىل نتائج العينة ككل وليس   ابان املعلومات التي ـسيتم مجعها من الرـشكات ـستعامل وحتلل إحـصائيً  علاًم 

إىل الرـشكات بـشكل فردي وـسيتم التعامل مع املعلومات التي ـسوف تقدموهنا بـشكل رسي وتـستخدم ف إطار البحث العلمي فقط بام 

 .توصياهتا املقدمة لصالح منظامت القطاع اخلاص ف اململكة العربية السعوديةمن خالل نتائجها و اينعكس إجيابيً 

  

 الباحث / ماجد عبداملحسن العبدالكريم 
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  .القسم األول: البيانات الشخصية

ــائص التنظيمـية والوظيفـية للمنظـمة وـعامليـها ــم إىل التعرف عىل بعض اخلص بغرض حتلـيل النـتائج فيام بـعد، ـلذا   ،هـيدف ـهذا القس

   ( ف املربع املناسب الختياركxنرجو منكم التكرم باإلجابة املناسبة عىل التساؤالت التالية وذلك بوضع إشارة )

 :البيانات الشخصية للمستفتي

  املؤهل العلمي: . أ 

 الدكتوراه  ( )                 ( املاجستري  )                ( البكالوريوس )            الدبلوم ( )              ( ثانوي )                 ( أقل من الثانوي ) 

  :سنوات اخلربة . ب 

 سنة فأكثر 15(   )               سنة  15أقل من   – 10( من  )               سنوات  10أقل من   – 5( من  )             سنوات  5( أقل من    ) 

 ......................................:.الرجاء كتابة املسمى الوظيفي . ج 
 

 

 البيانات التنظيمية  :القسم الثاين

 سنوات عمر املنظمة )التأسيس(  .1

 :هذه اإلجابة تتطلب اختيار واحد من اإلجابات التفصيلية التايل ( أقل من عرش سنوات )

 سنوات 10أقل من   –سنوات  5من   (  )                                    أقل من مخس سنوات (  ) 

 :هذه اإلجابة تتطلب اختيار واحد من اإلجابات التفصيلية التايل ( أكثر من عرش سنوات )

 سنة  15( أكثر من  )                  سنة15أقل من -سنوات 10من   (  ) 

 

 جمال عمل املنظمة هو:   .2

 ) ( كهرباء                    ) ( خدمات صحية                          ) ( جتزئة 

 ) ( طريان ) ( فنادق       ) ( ختليص مجركي

 ) ( نقل بري ) ( وكاالت سفر ) ( تعليم

 ) ( الشحن واملناولة ) ( سلسلة مطاعم غذائية ) ( بنوك

 ) ( املراكز والصاالت الرياضية اتصاالت ) ( ) ( تأمني

 املسمى التنظيمي للوحدة املسئولة عن النشاط التسويقي  .3

  ) ( وحدة  ) ( قسم    ) ( قطاع   

 ) ( أخرى يرجى التحديد..... ) ( ال يوجد   ) ( إدارة  ) ( شعبة   

    

   مع: ارتباط الوظيفة التسويقية داخل رشكتكم من اجلانب اإلداري يكون   .4

 ) ( مدير عام التشغيل   ) ( املدير التنفيذي  ) ( الرئيس 

 ) ( مدير املوارد البرشية  ) ( املدير املايل   ) ( مدير املنتج 

 ) ( أخرى يرجى التحديد.....  ) ( مدير االتصال املؤسيس  ) ( مدير الشئون اإلدارية
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 : ية عالن يتم تقدير موازنات احلمالت اإل  .5

 :هذه اإلجابة تتطلب اختيار واحد من اإلجابات التفصيلية التايل من خالل طرق متطورة ( )

 (.  بشكل عشوائي ارجتايل ) .أ

 (.  )  ابحسب األموال املتاحة ف الرشكة سنويً  . ب

 (. باستخدام أرقام املنافسني وتقديراهتم ف السوق ) .ج

 :واحد من اإلجابات التفصيلية التايلهذه اإلجابة تتطلب اختيار  ( من خالل طرق غري متطورة )

 (. )  كنسبة من األرباح . أ

 .( )  كنسبة من املبيعات . ب

 (. )  بشكل مرتبط باألهداف املراد حتقيقها .ج

 

 يمكن حتديد النسبة السنوية ملوازنات أنشطة االتصال التسويقي من إمجايل املوازنة العامة للرشكة بـ:  .6

 .( ٪ )5أقل من  . أ

 .(  )  ٪15أقل من  -٪  5من  . ب

 .(  ) ٪20أقل من  -٪  15 .ج

 .( ) ٪25أقل من  -٪ 20 .د

 .(  ) ٪25أكثر من  . ه

 

 : تعترب احلصة السوقية النسبية لرشكتكم مقارنة باملنافسني ف السوق  .7

 .( )  مرتفعة . أ

 .(  ) منخفضة . ب

   : يتم تقديره   يةعالناملخصص املايل مليزانية احلمالت اإل  .8

 ( بشكل مفروض عىل إدارة التسويق ) . أ

 ( إدارة التسويق ) باملشاركة والتعاون مع . ب

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   .......اإلعالنيةتأثري طريقة اإلعداد واملشاركة ف ميزانية احلمالت : ماجد بن عبد املحسن العبد الكريم                               42

 

 

The Impact of the Method of Preparation and Participation in the Budget 
of the Advertising Campaigns on the Market Share 

Evidence From Organizations in Saudi Arabia  

Majed A. Al Abdulkareem  
Advertising and Marketing Communication Department  

College of Media and Communication  
Al Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University- Riyadh – KSA 

 
(Received 02/11/2020, Accepted for Publication 16/12/2020) 

 
 

Abstract: This study aims to determine the effect of the use of advanced estimation methods for 
the advertising campaigns budget, and the participation of the Marketing Department in the decision to 
approve the budget for advertising campaigns on the high market share of organizations working in 
service sector of Saudi Arabia. In addition, the current study investigates the statistical differences in 
the research variables according to some organizational factors. 

The study population consisted of all organizations working in the service sector in Saudi Arabia, 
and reached 206 in 2019. An extensive survey method was utilized for all the survey organizations that 
were selected. The response rate of surveyed organizations was 64.5% of total organizations, 
approximately 133 organizations. 

The descriptive methodology is used and the questionnaire is the key tool to collect the primary 
data. The study concludes that there is a statistically significant effect of use of advanced estimation 
methods for the advertising campaigns budget on the rise in market share. 

 It has been observed that there are significant statistical differences in the use of advanced 
estimation methods for the advertising campaigns budget, and the participation of the Marketing 
Department in the decision to approve the budget of the advertising campaigns because of the variation 
in the variable of listing in the financial markets whilst there have been no statistical differences due to 
the difference during days of the organization. Finally, the study suggested some recommendations in 
particular the necessity for organizations to adopt methods of estimating the campaign budgets far from 
the traditional, undeveloped and random methods,  and more activation of the participation of the 
Marketing Department in the decision to determine the budget for advertising campaigns, and the 
significance of reducing the influence of senior management and its exclusivity in this decision;  as this 
ensures that advertising activities do not underestimate their allocations, and it enables them to defend 
their financial requirements and gives the opportunity to explain the reasoning for their request to the 
authority that approves it.  

Key Words: Advertising budget, participation in the decision, market share, marketing 
management, service sector in KSA 

 


