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الممخص
سعت الدراسة الى قياس أثر الحوكمة في التدقيق التسويقي لممصارف عن طريق اختيار عدد من المصارف التجارية
الخاصة في العراق وضمن نطاق محافظة كربالء  ,اذ ان االزمات المالية وحاالت الفساد المالي والغش التي مرت بيا
العديد من منظمات االعمال والمؤسسات المالية ادت الى فقدان الثقة في االنظمة والقوانين االدارية والرقابية والمحاسبية
مما جعل من الضرورة وضح حمول وبدائل لتنظيم العالقة ورفع الكفاءة الرقابية واالدارية وسعيا لتحقيق ذلك اعتمدت
الدراسة عمى الحوكمة كمتغير مستقل  ,وقد تم التعبير عن التدقيق التسويقي بوصفو متغي اًر معتمدا ,وضمت عينو الدراسة
 66من مديري المصارف ومديري االقسام  ,ولقد توصمت الدراسة الى جممة استنتاجات اىميا وجود عالقات ارتباط ذات
داللة معنوية بين ابعاد الحوكمة ما يعني انو يمكن لممصارف االفادة من الحوكمة لغرض تعزيز أبعاد التدقيق التسويقي .

Abstract
This study aims to measure the impact of governance in the marketing audit in banks
sector through the selection of a number of private commercial banks in Iraq and within the
province of Karbala. Where the financial crises and cases of financial corruption and fraud
experienced by many business organizations and financial institutions led to loss of
confidence in the administrative systems and laws And monitoring and accounting, which
made it necessary to clarify solutions and alternatives to regulate the relationship and raise
the efficiency of control and management. In order to achieve this, the study relied on
governance as an independent variable. Marketing audit was expressed as a dependent
variable. The study reached a number of conclusions, the most important of which are the
existence of significant relationship between the dimensions of governance, which means
that banks can benefit from the governance in order to enhance the dimensions of the
marketing audit.
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المقدمه
أصبحت حوكمة الشركات من الموضوعات الميمة لممؤسسات المحمية والدولية كافة وذلك بعد سمسمة األزمات المالية
المختمفة التي اصابت الكثير من الشركات و يعد موضوع الحوكمة من الموضوعات التي نالت اىتمام الكثير من الباحثين
خالل العقدين الماضيين وذلك لدوره في نجاح المنظمات وتميزىا  ,وفي السنوات القميمة األخيرة ,تزايد اىتمام الباحثين
بالفحص الدوري والشامل لبيئة المؤسسة أو وحدة اعماليا وكذلك ألىدافيا واستراتيجياتيا وأنشطتيا بيدف تحديد فرص
المشاكل والتوصية بخطو عمل لتحسين أداء الشركة التسويقي كأحد العناصر االكثر أىمية وحساسية  ,واستنادا الى ما تقدم
سمط ىذا البحث الضوء عمى الدور الذي يمكن أن تؤديو الحوكمة لممصارف التجارية الخاصة في تحقيق تدقيق فعال
لإلجراءات واالنشطة التسويقية لإلسيام في رفع مستوى وكفاءة المؤسسة مما يؤدي الى نمو االقتصاد.
أوال _ مشكمه الدراسة

تعد الحوكمو من المفاىيم الحديثة و التي شغمت الفكر االداري لمدة ليست يسيرة من الزمن  ,فمقد ُعدت ىذه االداة
ومن لدن كثير من الباحثين وسيمة ميمو لغرض تحقيق الكثير من اآلثار االيجابية عمى انشطة المنظمات المختمفة وذلك
لتميز تطبيقيا بالشمولية بحيث يمتد الى وحدات المنظمة كافة ما يعني ارتباطيا بعالقو وثيقة مع وحدات المنظمة وعمى
درجات متفاوتة وبحسب خصوصيو العالقة ونظ ار لتميز وظيفة التدقيق التسويقي بالشمولية وتغطيتو االنشطة المنظمة كافة
 ,كل ذلك عزز الحاجو لدراسة اسيام الحوكمو في التدقيق التسويقي في المصارف العراقية الخاصة ويمكن التعبير عن
مشكمو الدراسة بتحديد اكثر عن طريق طرح التساؤل االتي ( ىل يمكن لمحوكمة ان تؤثر في كفاءة التدقيق التسويقي)؟.
ثانيا_ اهمية الدراسة

تستمد الدراسة اىميتيا من كونيا محاولة لوضع ٍ
اطار الختيار اثر تبني المصارف التجارية العراقية الخاصة لمبادئ

الحوكمو ومن ثم تحسين اداء التدقيق التسويقي بيدف التمييز في ظل المنافسة الحادة التي يشيدىا سوق العمل المصرفي
اي ان الدراسة تسعى الى االسيام في الجانبين المعرفي والعممي واغنائيما عن طريق :
 -6تبنييا لمتغيرات حديثة ضمن الفكر االداري
 -2لم يتم تطبيق دراسة خاصو ليا ضمن نطاق المصارف العراقية الخاصة
 -3يسيم تطبيق الحوكمة في الحد من الكثير من الظواىر الضارة والتي تعيق تطور المصارف
ثالثا _ اهداف الدراسة

تيدف الدراسة الى قياس تأثير الحوكمة بمبادئيا في التدقيق التسويقي وبتحديد اكثر فإنيا تيدف الى :
 -6تحديد مدى تأثير تبني مبادئ الحوكمة عمى كفاءة التدقيق التسويقي
 -2دراسة اىمية الحوكمة والتدقيق التسويقي بالنسبة لممصارف
 -3اختبار العالقة بين الحوكمة والتدقيق التسويقي

رابعا _ فرضيات الدراسة

تستند الدراسة الى فرضيات رئيسة يتفرع من كل منيا مجموعة من الفرضيات الفرعية عمى النحو االتي :

 _1الفرضية الرئيسة االولى  -:ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين الحوكمو والتدقيق التسويقي
 _2الفرضية الرئيسة الثانية -:ال توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية لمحوكمة في التدقيق التسويقي
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الحوكمة المؤسسية
ازدادت عناية الباحثين بالمخاطر التي تتعرض ليا الشركات بصورة عامو والمصارف بصورة خاصة نتيجة حدوث
سمسمة من االزمات المالية في االقتصاد العالمي والفضائح واالنييارات التي اصابت شركات عالمية و الفساد االداري
والمالي وضعف الرقابة عمى االنشطة المالية و فقدان الثقة في االسواق المالية و المعمومات المحاسبية كل ذلك دعا الى
ضرورة توفر قوانين وضوابط أخالقية ومينية ألقامة نظام سميم يرفع من كفاءه المؤسسات ويحمي حقوق المساىمين
واصحاب المصالح  ,االمر الذي ادى الى تطور مفيوم الحوكمة .
أوال  :مفهوم الحوكمة
حظي موضوع الحوكمة بقدر كبير من االىتمام من لدن تمك
مع زيادة قوة المنافسة بين مختمف أنواع الشركات
َ
الشركات ,وظير مصطمح الحوكمة مصاحباً لمجموعة من المصطمحات مثل العولمة و الخصخصة وىي مصطمحات
اقتصادية حديثة تيدف الى تحسين اداء المنظمات ( المشيداني  , )2009 , 31 ,وقد تطرق عدد من الباحثين والخبراء
واالقتصاديين الى مفيوم الحوكمة و من أوائل من تطرق اليو  Cadburyحيث عرفيا عام  1992بأنيا "النظام الذي يتم
عن طريقو توجيو الشركات والسيطرة عمييا ") , )Cadbury, p2.5 , 1992كما عرفتيا منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية ( )OECDعام  1999بأنيا "مجموعة القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العالقة بين أدارة الشركة ومجمس
أدارتيا ومساىمييا واالطراف ذات العالقة بيا" (سميماني ,)2012, 10,و أعادت منظمة التنمية والتعاون االقتصادي
( )OECDعام  2004تعريف الحوكمة بأنيا "مجموعو من العالقات بين ادارة الشركة ومجمس ادارتيا وحممة اسيميا و
مجموعة اصحاب المصالح  ,ويتم تحديد الييكل الذي يتم عن طريقو تحديد اىداف الشركة والوسائل التي تحقق تمك
االىداف ومراقبة االداء ,ومما تقدم يمكن القول بأن الحوكمة ىي ( :مجموعة القواعد واالنظمة الرقابية التي يتم عن
طريقها السيطرة عمى أعمال المؤسسة وحمايتها وتحقيق تفاعل كفوء بين كل االطراف المرتبطة بها وبما يحقق االفصاح
والشفافية والنزاهة) .

ثانيا  :النشأة و التطور التاريخي لمحوكمة
ان ظيور مفيوم الحوكمة يعود الى أطروحة آدم سميث (  ) Adam Smithالذي اشار في كتابو "" ثروة األمم "" عام
 1779الىىى أن المىىديرين ليس ىوا حريصىىين كحىىرص المىىالكين عمىىى مصىىالح الشىىركة والىىذي قىىد ينىىت عنىىو تضىىارب المصىىالح
(حميدي , )2011, 12,وقد اسيمت مشكمة الوكالة  Agency Theoryبقدر كبير في تطىور الحوكمىة (سىميمان 2006 ,
 )63 ,و تطىرق ليىذا الموضىىوع العديىد مىن عممىىاء االقتصىاد مثىىل "  "Berle & Meansعىام  1932فىىي نىدوه بعنىوان "
الشركة الحديثة والممكية الخاصة " ( فداوي  ,)2013 ,28 ,وكنتيجة لحدوث العديد من االنييارات الماليىة فىي عىام 1985
قام المعيد االمريكي لممحاسبين القانونيين ومعيد المدققين الداخميين  ,وجمعية المحاسبة االمريكيىة بتأسىيس ىيىأة " Tread
 " way Commissionبرئاسىة  ) Grundfest & Esq. , 1 , 1989( James C.Treadwayو قىد قىدمت اول
تقريى ىىر ليى ىىا عى ىىام  1987تمثم ى ىىت ميمتى ىىو فى ىىي تحدي ى ىىد العوامى ىىل السى ىىببية الت ى ىىي يمك ى ىىن أن تى ىىؤدي ال ى ىىى تقى ىىارير ماليى ىىة م ى ىىزورة
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) , (Treadway,1,1987وبعد انييار كبرى الشركات األوربية األمريكية في اواخر الثمانينات دفعت بورصة لندن لىووراق
المالية ( )LSEالى تشكيل لجنة  Cadbury committeeسنو  1991لدراسة اسباب االنييارات ,و تم اصدار اول تقريىر
ليا في عام ( 1992الغزالي . )2015, 29,
وقىد تىىم االعتىراف رسىىميا ودوليىىا ألول مىرة بمصىىطمح الحوكمىة عىىام  1999مىىن لىدن منظمىىة التنميىة والتعىىاون االقتصىىادية
) (OECDاذ أصىىدرت تقري ى اًر بعن ىوان" مبىىادئ حوكمىىة الشىىركات " ( دعبىىوز , )2013 , 6 ,و ونتيجىىة النييىىار عىىدد مىىن
الشركات األمريكية الكبرى من ضمنيا شركة انىرون ,وشىركة  WORLDCOMلالتصىاالت ( Oguz & , 3 , 2016
 , )Dincerقامت الحكومة االمريكية عام  2002بإصدار قانون  Sarbanes-oxlyالذي اكىد عمىى تشىكيل لجىان تىدقيق
داخمىي مسىتقل لمحفىاظ عمىى حياديىة التقىارير الماليىة ()P. Gupta & B.Kennedy& C. Weaver , 293 ,2009
وفي عام  2004قامت منظمو التنمية و التعاون االقتصادية ) )OECDبتعديل مبادئ الحوكمة التىي اصىدرتيا عىام 1999
لتواكب التطورات الحاصمة في العالم ( . )OECD ,10 ,2004

ثالثا  :أهداف الحوكمة
أن لحوكمة الشركات دو اًر كبي اًر في تعظيم شأن الشركات المالية وغير المالية عن طريىق تحقيقيىا مجموعىو مىن االىىداف
وقد تطرق ليا عدد من الباحثين مثل ( :بوطمينة ( , )2062 , 50 ,العبعىوبي ( , ) 2063 , 65_64 ,شىراد 69_68 ,
( , ) 2065 ,المشيداني  ) 2009 , 49_48 ,وتتمثل االىداف باآلتي :
 .6تحسين الصورة الذىنية واالنطباع االيجابي عن المصرف أو الشركة عن طريق االلتزام بالقيم االخالقية والمينية
 .2زيادة نسبة االفصاح والشفافية والوضوح في نشر البيانات والمعمومات والتقارير المالية
 .3حمايو حقوق المساىمين ومنع تضارب المصالح وتطبيق المعايير المحاسبية ومنع الفساد
 .4تشجيع االستثمار المحمي واالجنبي وزيادة فرص العمل وتعظيم االرباح
 .5تشجيع نمو قطاع الخاص ودعم قدراتو التنافسية

رابعا  :مبادئ الحوكمة
قامت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) (OECDبالتعاون مع صندوق النقد الدولي (The International
) Monetary Fundوالبنك الدولي والمؤسسات المينية االخرى ذات العالقة بوضع مجموعة من المبادئ االساسية
لمحوكمة في عام  6999وتم تنقيحيا وتعديميا في عام  , 2004وقد تطرق ليذه المبادئ باإلضافة الى منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية العديد من المؤسسات والباحثين مثل :
) (,(OECD, 17-24,2004سعيد  ( ,) 2008, 20-66,محمد( , )2009 ,7-5 ,العنزي , )2063 , 36_32 ,
(ابو بكر ,)2066 , 54 ,وفي ما يأتي اىم ىذه المبادئ :
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 .1ضمان وجود أساس الطار فعال لحوكمة الشركات
التأكد من أن اطار حوكمة الشركات قادر عمى التأثير في االقتصاد بشكل عام ورفع كفاءة السوق عن طريق الحوافز
التي يخمقيا ضمن متطمبات قانونية وتنظيمية متناسقة مع قواعد القانون وقابمة لمنفاذ .
 .2حقوق المساىمين
أنو مبدأ يحمي حقوق المساىمين وييسرىا عن طريق توفير طرائق آمنة لتسجيل ونقل وتحويل الممكية والحصول عمى
معمومات دقيقة وفي المكان والزمان المناسبين وكذلك المشاركة والتصويت الشخصي أو باإلنابة في اجتماعات الجمعية
العامة لممساىمين وفي الق اررات الخاصة بالحوكمة و بالتغييرات االساسية من تعديالت.
 .3المعاممة المتساوية لممساىمين
يضمن ىيكل الحوكمة معاممة عادلة لكل المساىمين داخل كل فئة من اقمية وأجانب عن طريق حصوليم عمى
معمومات عن حقوق التصويت المرتبطة باألسيم قبل شرائيا ,ويتم ذلك بالطريقة المتفق عمييا مع أصحاب االسيم بواسطة
األمناء أو المفوضين ,ويتم تداوليا بصورة تتسم باإلفصاح والشفافية .
 .4دور أصحاب المصمحة
يجب عمى ىيكل الحوكمة أن يعترف بحقوق أصحاب المصالح التي نص عمييا القانون و يشجع التعاون بين
اصحاب المصالح والشركات في االستمرار بالمشاريع السميمة ماليا عن طريق توفير آليات لمشاركة أصحاب المصالح تكفل
تحسين مستويات االداء  ,وتوفر معمومات دقيقة وفي الوقت المناسب .
 .5االفصاح والشفافية
في أطار الحوكمة يجب التأكد من الكشف عن البيانات والمسائل المتعمقة باألمور المادية لمشركة بدقة بما في ذلك
الموقف المالي ,االداء  ,الممكية ,وادارة الشركة ويتضمن االتي :
 .6ينبغي أن يشمل معمومات عن أىداف الشركة والنتائ المالية ومكافآت أعضاء مجمس االدارة والمديرين التنفيذيين
وكيفية اختيارىم ومدى استقالليتيم واالمور المتعمقة بالعاممين وأصحاب المصالح .
 .2التدقيق السنوي لحسابات الشركة يتم بواسطة مدقق مستقل مؤىل بيدف الحصول عمى ضمان خارجي موضوعي
لممجمس والمساىمين  ,يؤكد بأن القوائم المالية تمثل المركز المالي الفعمي لمشركة وأدائيا .
 .6مسؤوليات مجمس االدارة
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يجب أن تشمل أنظمة وقواعد الحوكمة عمى التوجيو االستراتيجي لمشركة والرقابة الفعالة بواسطة مجمس االدارة
ومسؤولية مجمس االدارة تجاه الشركة والمساىمين عن طريق أخالص مجمس االدارة في العمل وبما يتماشى مع مصالح
الشركة والمساىمين.
خامسا  :معايير لجنة بازل
يتم تطبيق حوكمة سميمة في المصرف تدعم سالمة الجياز المصرفي عن طريق معايير وضعتيا لجنة بازل لتنظيم
ومراقبة الصناعة المصرفية وقد أصدرت تحديثاً ليذه المعايير في سنو  2006تطرق ليا عدد من الباحثين مثل  (:حميس,
( )2064 , 24_22ابوبكر  )2066 , 54 ,وىي :
 .6صياغو واعالن األىداف االستراتيجية لمجياز المصرفي بصورة عامة و المصرف بشكل خاص واختيار أعضاء
مؤىمين وقادرين عمى أدارة اعمال المصرف
 .2االقرار باستقالل مراقبي الحسابات ,وأدراك المراقبين ألىمية دورىم بوصفو جوىر الحوكمة والتحقق من قبل مجمس
االدارة واالدارة العميا من تمثيل التقارير المالية لمموقف المالي لممصرف .
 .3االفصاح والشفافية في أعمال المصرف وأنشطتو و التقارير الصادرة عنو تعد ضرورة لحوكمة سميمة .
سادسا :محددات الحوكمة
أن تطبيق الحوكمة الجيدة يتوقف عمى مجموعتين من المحددات والتي تطرق ليا العديد من الباحثين ومنيم ( جودة ,
( )2008 ,22_26شريقي( ,)2009 ,4 ,دعبوز ( , ) 2063 ,25_24 ,العياشي , )2064 , 52_56 ,ويمكن
توضيحيا باالتي :
 .1محددات داخميه
وتتمثل في مجموعة األسس والقواعد والقوانين التي تحدد كيفية أتخاذ الق اررات وتوزيع السمطة بين االطراف الثالثة
,مجمس االدارة واالدارة التنفيذية والجمعية العامة والتي تقمل من تعارض مصالح االطراف الثالثة.
 .2محددات خارجية
وتشير الى المناخ العام لالستثمار في الدولة وعمى سبيل المثال القوانين المنظمة لمنشاط االقتصادي ,وكفاءة القطاع
المالي في توفير التمويل الالزم لممشروعات ودرجة المنافسة في اسواق السمع وعناصر االنتاج.
سابعا  :الحوكمة ودورها في المصارف
أن الدور الذي يؤديو الجياز المصرفي في االقتصاد واالىمية المتزايدة لو صنعت منو أداةً ميمة من أدوات التطور

االقتصادي في اي بمد  ,أي ان وجود نظام مصرفي سميم يعد احد أىم الركائز لالقتصاد و قطاع الشركات لما توفره من
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رؤوس أموال وسيولة ائتمانية في سبيل تحقيق التنمية االقتصادية  ,كل ىذه االمور دفعت الحكومة الى دعم دور الجياز
المصرفي لتفادي االنييارات عن طريق وضع القوانين والتشريعات التي تنظم عمل الجياز المصرفي  ,فأىم عامل لنمو أي
اقتصاد ىو ضمان حوكمة فعالة  ,فضال عن أن حوكمة المصارف ميمة عمى اعتبار انيا عرضة لمصدمات المالية أكثر
من غيرىا وذلك لتميز ىيكل ميزانيتيا بارتفاع نسبة الرافعة المالية ( الكرعاوي  ,)2067, 67 ,و يرى ( مقدم و طرد,
 ) 2016,14أن الحوكمة السميمة تعمل عمى مكافحة الفساد وسوء االدارة الذي يؤدي الى اعاقة النمو االقتصادي وىروب
رؤوس االموال ,كما أنيا

تعظم من قيمة المؤسسة وتضمن بقائيا و تحمييا من حاالت التعثر والفشل المالي ومن ثم

الخروج من دنيا االعمال (خميل والعشماوي  , )2008 , 26,ويضيف ( ابوبكر )2016 ,55 ,أن التزام المصارف بتطبيق
قواعد الحوكمة يشجع المؤسسات االخرى التي تتعامل معيا بتطبيق ىذه القواعد والتي من أىميا االفصاح والشفافية واالدارة
الرشيدة .

التدقيق التسويقي
أوال  :مفهوم التدقيق التسويقي
ان التدقيق المنتظم لجميع جوانب وظيفة التسويق فأنيا توفر معمومات عن البيئة والعوامل الخارجية  ,واالىداف
واالستراتيجيات والخطط التي تستخدميا شركة او عالمة تجارية ). ( Loya , 92 , 2011
ويرجع ظيور التدقيق التسويقي في االدبيات التسويقية الى عام 6959ولقد عرف في ذلك الوقت بأنو :التقييمات القبمية
والبعدية المعدة سمفاً الىم االفتراضات التي تحكم االىداف والسياسات التسويقية بيدف تحديد الفرص والتيديدات ( , 2013
 ,) Jaroslav & Denisa ,27وعرفو ( )Hajdu , 267 ,2014بأنو " مراجعة استراتيجية يتم فييا تحميل قيمة انشطة
التسويق والمخاطر والكفاءة"  ,وبعد توضيح ماىية التدقيق التسويقي يمكن لمباحثين الى تعريف التدقيق التسويقي بأنو "
إجراءات منظمة وشاممة ومستقمة ودورية لفحص وتحميل وتقييم استراتيجية التسويق وبيئته و أهدافه بهدف تطوير
االداء التسويقي وبما يتالءم مع الوضع العام لممؤسسة ويحقق أهدافها " .
ثانيا  :عناصر و مجاالت التدقيق التسويقي
أن التدقيق التسويقي يعكس المواقف التسويقية المختمفة لممصرف أو المؤسسة عن طريق أختبار ستة مجاالت وقد اتفق
عمييا كل من ( بن ناجي  ( )2066 , 7 ,آمال و عبيدات ( ) 2066 ,65 _62 ,شناي , 1997( )2065 , 60-9,
 , )T.Rothe & G.Harvey & E.Jackson ,7تتمثل باالتي :
 .6مراجعة البيئة التسويقية  :اي تحميل البيئة الخارجية الكمية ( العامة والخاصة) من حيث العوامل االقتصادية
واالجتماعية والسياسية والتكنموجية وكذلك المنافسين والموزعين والمستيمكين .
 .2تدقيق االستراتيجية التسويقية  :تحميل االستراتيجية المستخدمة ومدى مالءمتيا مع البيئة والعوامل الخارجية في
الظروف الحالية والمتوقعة.
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 .3تدقيق التنظيم التسويقي  :يتم مراجعة التنظيم التسويقي لمتأكد من فاعمية التنظيم وتحممو االعباء وقدرتو عمى
تحقيق االىداف.
 .4تدقيق النظم التسويقية  :اذ يتم دراسة جودة النظم القائمة واالنشطة الفرعية ودراسة مدى قدرتيا عمى تحقيق
االىداف.
ثالثا  :خصائص التدقيق التسويقي
تتميز إجراءات التدقيق التسويقي بمجموعة من الخصائص و من وجية نظر ( Shaw & Taghian ,2561 , 2008
) (,فراحتيو (,)Cetina , 119-118, 2010(,)2006 , 666-665 ,روحي و زلوم و رواشدة2060 ,647,
) (,)Jaroslav & Denisa ,27 , 2013(,آمال و عبيدات  , )2066 ,66-60 ,تتمثل باالتي :
 .6الشمولية  :اي يجب ان تشمل كل االنشطة التسويقية دون التركيز عمى وظيفة معينة ومن ىنا تظير أىميتيا
لجميع عناصر المزي التسويقي.
 .2االنتظامية  :اي التسمسل والتنظيم في عممية تدقيق بما يضمن تغطيتيا لجميع االنشطة التسويقية.
 .3االستقاللية  :يجب ان تتم العممية بواسطة جية خارجية او داخمية مستقمة لضمان الفعالية التسويقية.
 .4الدورية  :اي يجب ان تتم العممية باستمرار وبشكل دوري بدل من استخداميا في حاالت االزمات والمشكالت .
رابعا  :أهمية التدقيق التسويقي
إن الرقابة التسويقية من دون عمم التدقيق التسويقي تبتعد عن الموضوعية والنظام وتتجو إلي االرتجال والعشوائية.
وتكمن أىمية التدقيق التسويقي وجية نظر(شناي  )2065 ,66-60 ,و ( بن ناجي )2066 ,8-7 ,وفتتمثل اىمية
التدقيق التسويقي باالتي :
 .6تحقيق رؤيا واسعو شاممة داخمية وخارجية لممؤسسة.
 .2تعزيز تنسيق أنشطة المؤسسة التسويقية وتحديث استراتيجيتيا قبل أن يحطم التقادم نجاحيا .
 .3التعرف عمى نقاط الضعف التي يمكن ان تعاني منيا المؤسسة عن طريق القيام بمراجعة استراتيجيتيا التسويقية
ومقارنتيا باستراتيجيات المنافسين .
خامسا :أهداف التدقيق التسويقي
أن من أىم أىداف التدقيق التسويقي والتي تطرق الباحثون ( :عبد القادر Kotler& Gregor & ( , ) 2006 ,
 (, ) Rogers , 3, 1989شناي ( ,)2065 ,62-66 ,الشجيري  )2067 , 690 ,تتمثل باالتي :
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 .6تقييم مدى االلتزام بالتوجو التسويقي وتقديم التوصيات بما يخص أداء عناصر المزي التسويقي.
 .2التأكد من تحقق االىداف التسويقية وتقديم التوصيات في حال وجود أخطاء لتصحيحيا .
 .3اختبار فاعمية عناصر االداء التسويقي و تقديم خطط مقترحة لتطوير االداء التسويقي لممنظمة .
سادسا  :متطمبات التدقيق التسويقي
أن استخدام إجراءات التدقيق التسويقي تفرض وجود بعض المتطمبات لضمان السير عمى الني الصحيح وىذا ما
تطرق لو (  ) Abdullah, 217 , 2015و (الشجيري  )2067 ,692 ,ويمكن تمخيصيا باالتي :
 .6وضع أىداف واستراتيجيات تسويقية محددة وضمان نظام رقابو فعال.
 .2توفير البيانات الضرورية عن االنشطة التسويقية السابقة.
 .3وجود االدارة عمى اساس البيانات النظامية.
سابعا  :خطوات التدقيق التسويقي
أن عممية التدقيق التسويقي من وجية نظر ( 132- , 2012 ( , ) Kotler& Gregor & Rogers , 3, 1989
( ,) Vana & Cerna , 133شناي )2065 , 60 ,تتم عمى ثالث خطوات أساسية وىي كاالتي :
 .1تحديد االهداف والنطاق
تتمثل في تحديد طبيعة عمميات التسويق والقيمة المتوقعة من التدقيق العمميات التسويقية ومن ثم وضع االتفاق بشأن
االىداف ومصادر البيانات وشكل التقارير والمدة الزمنية لعممية التدقيق.
 .2جمع البيانات
وتحظى ىذه المرحمة بالجزء االكبر من وقت المدقق في جمع البينات  ,اذ يجب ان يتم اعداد خطة تفصيمية بشأن من
سيتم مقابمتو واالسئمة التي يجب طرحيا ومكان وزمان االتصال بشكل يوفر في وقت التدقيق والتكاليف
 .3أعداد التقرير وتقديمه

يقوم المدقق بوضع استنتاجات مبدئية عن طريق البيانات لمعرفة ردود الفعل واالقتراحات من لدن االدارة  ,ومن ثم
يكون المدقق جاى اًز لكتابة التقرير النيائي عن طريق توضيح الجانب النظري والتطبيقي في رسالة خطية جيدة.
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(( الجانب التطبيقي ))
يتناول ىذا المبحث الوصف االحصائي لنتائ

البحث التطبيقية مع تحميميا وتفسيرىا  ,وقد حدد الباحثين مستوى

االجابات في ضوء المتوسطات الحسابية عن طريق تحديد انتمائيا ألي فئو  ,وبما ان استبانة البحث اعتمدت مقياس
ليكرت الخماسي فأن ىناك خمس فئات تنتمي ليا المتوسطات الحسابية  ,وتحدد الفئو عن طريق ايجاد طول المدى (-5
 , )4=6ومن ثم قسمة المدى عمى عدد الفئات ( )5اي ( , 0880 = )5/4وبعد ذلك يضاف ( )0880الى الحد االدنى
لممقياس ( , )6وتكون الفئات كاالتي ): (Dewberry;2004: 15
 )6.80 -6( .6منخفض جدا .
 )2.60-6.86( .2منخفض .
 )3.40-2.66( .3معتدل .
 )4.20-3.46( .4مرتفع .
 )5.0-4.26( .5مرتفع جدا .

أوال  -:الحوكمة
الجدول ( ) 1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى االجابة واالىمية النسبية لمبعد العام لمحوكمة
البعد الرئيسي

1

توفير اطار فعال

حقوق المساهمين
2
المعاملة المتساوية
3
دور اصحاب المصلحة
4
االفصاح والشفافية
5
مسؤوليه مجلس االدارة
6
المعدل العام لمتغير الحوكمة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوى االجابة

االهمية النسبية

3.99

0.78

مرتفع

79.89

4.05
3.87
3.99
4.08
4.18
4.026

0.76
0.89
0.87
0.73
0.70
0.78

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

80.98
77.38
79.89
81.53
83.69
80.72

المصدر :اعداد الباحثين

يتبين من الجدول المذكور انفا ان المعدل العام لبعد توفر اطار فعال ( )3.99وبانحراف معياري عام قدره ()0.77
وبمستوى اجابة مرتفع ,وقد بمغ المعدل العام لبعد حقوق المساىمين ( )4.05وبأنحراف معياري عام قدره ( )0.76وبمستوى
اجابو مرتفع ,اما المعدل العام لبعد المعاممة المتساوية ( )3.87وبانحراف معياري عام قدره ( )0.89وبمستوى اجابة مرتفع,
وقد بمغ المعدل العام لبعد دور اصحاب المصالح ( )3.99وبانحراف معياري عام قدره ( )0.87وبمستوى اجابة مرتفع  ,و
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بمغ المعدل العام لبعد مسؤولية مجمس االدارة ( )4.08وبانحراف معياري عام قدره ( )0.73وبمستوى اجابة مرتفع  ,وقد
بمغ المعدل العام لبعد مسؤولية مجمس االدارة ( )4.18وبانحراف معياري عام قدره ( )0.70وبمستوى اجابة مرتفع  ,ان
ارتفاع قيم الوسط الحسابي لكل متغيرات الحوكمة يدل ذلك عمى قوة تبني المصارف الخاصة عينة الدراسة لكل أبعادىا.
ويشير البيانات الواردة في الجدول المذكور انفا ان بعد مسؤوليو مجمس االدارة قد حصل عمى المرتبة االولى من حيث
االىمية النسبية بحسب اجابات عينة البحث اما البعد الذي حصل عمى اقل اىميو نسبية فقد كان بعد المعاممة المتساوية
وبشكل عام كان المتوسط الحسابي لمتغير الحوكمة مرتفعا اذا بمغ ( )4.026و بانحراف معياري بمغ ( . ) 0.78
ثانيا  :التدقيق التسويقي
جدول رقم ))2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى االجابة واالىمية النسبية لمتغير التدقيق التسويقي
البعد الرئيسي
البيئة التسويقية العامة
1
البيئة التسويقية الخاصة
2
االستراتيجية التسويقية
3
التنظيم التسويقي
4
النظام التسويقي
5
االنتاجية التسويقية
6
المزيج التسويقي
7
المعدل العام لمتغير التدقيق التسويقي

المتوسط
الحسابي
3.49
4.01
4.11
3.68
3.98
4.03
4.13
3.93

االنحراف
المعياري
1.06
0.81
0.73
0.90
0.75
0.70
0.71
0.86

مستوى االجابة

االهمية النسبية

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

69.75
80.11
82.13
73.64
79.56
80.55
82.65
78.50

المصدر :اعداد الباحثين

يتبين من الجدول المذكور انفا ان المعدل العام لبعد تدقيق البيئة التسويقية العامة بمغ ( )3.49وبانحراف معياري عام
قدره ( ) 1.06وبمستوى اجابو مرتفع ,وقد بمغ المعدل العام لبعد تدقيق البيئة التسويقية الخاصة ( )4.01وبانحراف معياري
عام قدره ( )0.81وبمستوى اجابو مرتفع  ,اما المعدل العام لبعد تدقيق االستراتيجية التسويقية فقد بمغ ( )4.11وبانحراف
معياري عام قدره ( ) 0.73وبمستوى اجابو مرتفع  ,وقد بمغ المعدل العام لبعد تدقيق التنظيم التسويقي ( )3.68وبانحراف
معياري عام قدره ( )0.90وبمستوى اجابة مرتفع  ,وقد بمغ المعدل العام لبعد تدقيق النظام التسويقي ( )3.98وبانحراف
معياري عام قدره ( ) 0.75وبمستوى اجابو مرتفع  ,وقد بمغ المعدل العام لبعد تدقيق اإلنتاجية التسويقية ( )4.03وبانحراف
معياري عام قدره ( ) 0.70وبمستوى اجابو مرتفع  ,وقد بمغ المعدل العام لبعد المزي التسويقي ( )4.13وبانحراف معياري
عام قدره ( )0.71وبمستوى اجابو مرتفع .ويدل ذلك عمى قوة تبني المصارف الخاصة عينة الدراسة ابعاد التدقيق التسويقي.
وتشير البيانات الواردة في الجدول ( )2الى ان بعد المزي التسويقي قد حصل عمى المرتبة االولى من حيث االىمية
النسبية بحسب اجابات عينة البحث اما بعد البيئة التسويقي ة العامة فقد حصل عمى اقل اىمية نسبية  ,وبشكل عام كان
المتوسط الحسابي لمتغير التدقيق التسويقي مرتفعا اذا بمغ ( ) 3.93وبانحراف معياري (.(0.86
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اختبار الفرضيات
ىناك وسيمتان اعتمدىا البحث لغرض اختبار الفرضيات وىي مصفوفة االرتباط وتحميل االنحدار البسيط واختبار (,)t
وقد استعممت مصفوفة معامالت االرتباط لغرض التحقق من قوة واتجاه عالقات االرتباط الموجودة ما بين ابعاد المتغير
المستقل والمتغير المعتمد,و استخدم تحميل االنحدار البسيط واختبار ( )tلتحديد معنويو معادلو االنحدار (التأثير ) اما
معامل التحديد ( ) R2لتفسير مقدار تأثير المتغير المستقل عمى المتغير التابع .
اوال  :اختبار فرضيات االرتباط
تتعمق ىذه الفقرة بمعرفو قوة واتجاه عالقة االرتباط بين المتغير المستقل (الحوكمة) والمتغير التابع ( التدقيق التسويقي)
بالنسبة لعينة البحث إذ يعرض ىذا المبحث امكانية التحقق من صحة فرضيات البحث المتعمقة بعالقات االرتباط بين
متغيرات البحث والتي تم صياغتيا استنادا الى مشكمة البحث وقد استعممت الوسائل االحصائية الخاصة بمعامل االرتباط
(بيرسون) لتحديد قوة واتجاه العالقات بين متغيرات البحث  ,وباستعمال الحزمة االحصائية ( ) SPSS.25والذي يختبر
عالقات االرتباط فيما بين المتغيرات الرئيسة و الفرعية  ,وقبل البدء في اختبار الفرضيات فأن الجداول الالحقة تشير الى
حجم العينة  61وايضا مقارنة قيمو ( )tالمحسوبة مع الجدولية ويتم الحكم عمى مقدار قوة معامل االرتباط وكاالتي(
) Cohen,1977 , 81


عالقة االرتباط منخفضة  :اذا كانت قيمة معامل االرتباط تتراوح بين 0.29 - 0.10



عالقة االرتباط معتدلة  :اذا كانت قيمة معامل االرتباط تتراوح بين 0.49 - 0.10



عالقة االرتباط قوية  :اذا كانت قيمة معامل االرتباط تتراوح بين 6 – 0.50

اختبار الفرضية الرئيسة االولى
يظير الجدول ( ) 3وجود عالقة ارتباط موجبة و قوية بين متغير الحوكمة بأبعاده ومتغير التدقيق التسويقي  ,وتوضح
البيانات الظاىرة في الجدول ان قيمة معامل االرتباط كانت قوية ومعنوية عند مستوى ( )1%و سيتم مناقشة الفرضيات
الفرعية وكما يمي -:
 .6الفرضية الفرعية االولى التي تنص عمى ان ( ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنويو بين توافر اطار فعال والتدقيق
التسويقي )
تشير النتائ في الجدول ( ) 3الى عالقة ارتباط موجبة وقوية بين بعد توفر اطار فعال والتدقيق التسويقي  ,وتبين
البيانات في الجدول ان قيمة معامل االرتباط بمغت (  )0.554وىي قيمو معنوية عند مستوى ( )1%اذ بمغت القيمة
المعنوية ( ) 0.000وىذه النتيجة تعكس اىمية توفير اطار فعال  ,فزيادة توفير اطار فعال يمكن ان تؤدي الى زيادة فعالية
التدقيق التسويقي وينت عن ىذا رفض فرضية العدم ( )H0وقبول فرضية الوجود ( )H1لمفرضية الفرعية االولى اي (توجد
عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين توافر اطار فعال والتدقيق التسويقي).
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 .2الفرضية الفرعية الثانية
تشير النتائ في الجدول ( )3الى وجود عالقة ارتباط موجبة ومتوسطة بين بعد حقوق المساىمين والتدقيق التسويقي ,
وتبين البيانات في الجدول ان قيمة معامل االرتباط بمغت (  )0.373وىي قيمة معنوية عند مستوى ( )1%اذ بمغت قيمة
المعنوية ( )0.003وىذه النتيجة تعكس اىمية حقوق المساىمين  ,فزيادة حقوق المساىمين تؤدي الى زيادة فعالية التدقيق
التسويقي ما يعني رفض فرضية العدم ( )H0وقبول فرضية الوجود ( )H1لمفرضية الفرعية الثانية اي (توجد عالقة ارتباط
ذات داللة معنوية بين حقوق المساىمين والتدقيق التسويقي).
 .3الفرضية الفرعية الثالثة
تشير النتائ في الجدول ( ) 3الى وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية بين بعد المعاممة المتساوية والتدقيق التسويقي  ,وتبين
البيانات في الجدول ان قيمة معامل االرتباط بمغت () 0.562عند مستوى ( )1%اذ بمغت القيمة المعنوية (  )0.000وىذه
النتيجة تعكس اىمية المعاممة المتساوية  ,فزيادة المعاممة المتساوية تؤدي الى زيادة فعالية التدقيق التسويقي مما يعني
رفض فرضية العدم ( )H0وقبول فرضية الوجود ( )H1لمفرضية الفرعية الثالثة اي (توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية
بين المعاممة المتساوية والتدقيق التسويقي).
 .4الفرضية الفرعية الرابعة
تشير النتائ في الجدول ( )3الى وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية بين بعد دور اصحاب المصمحة والتدقيق التسويقي ,
وتبين البيانات في الجدول ان قيمة معامل االرتباط بمغت( )0.529عند مستوى ( )1%اذا بمغت القيمة المعنوية
() 0.000وىذه النتيجة تعكس اىمية دور اصحاب المصمحة  ,فزيادة دور اصحاب المصمحة تؤدي الى زيادة فعالية التدقيق
التسويقي مما يعني رفض فرضية العدم ( )H0وقبول فرضية الوجود ( )H1لمفرضية الفرعية الرابعة اي (توجد عالقة ارتباط
ذات داللة معنويو بين دور اصحاب المصمحة والتدقيق التسويقي)
-5الفرضية الفرعية الخامسة
تشير النتائ في الجدول ( )3الى وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية بين بعد االفصاح والشفافية والتدقيق التسويقي  ,وتبين
البيانات في الجدول ان قيمة معامل االرتباط قد بمغت ()0.539عند مستوى ( )1%اذ بمغت القيمة المعنوية ()0.000وىذه
النتيجة تعكس اىمية االفصاح والشفافية  ,فزيادة االفصاح والشفافية تؤدي الى زيادة فعالية التدقيق التسويقي مما يعني
رفض فرضية العدم ( )H0وقبول فرضية الوجود ( )H1لمفرضية الفرعية الخامسة اي (توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية
بين االفصاح والشفافية والتدقيق التسويقي) .
 .5الفرضية الفرعية السادسة
تشير النتائ في الجدول ( )3الى وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية بين بعد مسؤوليات مجمس االدارة والتدقيق التسويقي ,
وتبين البيانات في الجدول ان قيمة معامل االرتباط بمغت ( )0.609عند مستوى ( )1%اذ بمغت القيمة المعنوية (0.000
)وىذه النتيجة تعكس اىمية مسؤوليات مجمس االدارة  ,فزيادة مسؤوليات مجمس االدارة الى زيادة فعالية التدقيق التسويقي
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مما يعني رفض فرضية العدم ( )H0وقبول فرضية الوجود ( )H1لمفرضية الفرعية السادسة اي (توجد عالقة ارتباط ذات
داللة معنويو بين مسؤوليات مجمس االدارة والتدقيق التسويقي) .
جدول ( ) 3
معامالت ارتباط بيرسون لمعالقة بين ابعاد متغيرات الدراسة
الحوكمة
**.682
.000
61

مسؤوليات
مجلس االدارة
**.609
.000
61

دور اصحاب
المصلحة
**.529
.000
61

االفصاح
والشفافية
**.539
.000
61

حقوق
المساهمين
**.373
.003
61

المعاملة
المتساوية
**.562
.000
61

توفير اطار
فعال
.554
.000
61

التدقيق التسويقي

Pearson
Correlation
)Sig.(2-tailed
N

** معنوي بمستوى %6
المصدر :اعداد الباحثين

ثانيا  /اختبار فرضيات التأثير
تيدف ىذه الفقرة الى اختبار فرضيات التأثير لغرض تحديد امكانية قبوليا او رفضيا عمى وفق ما ىو مرسوم ليا في
منيجية البحث  ,اذ سيتم التحري عنيا باستعمال الحزمة االحصائية ( )spss-25وكما يأتي :
اختبار الفرضية الرئيسة الثانية -:
 -6اختبار الفرضية الفرعية االولى التي تنص عمى ان ( ال توجد عالقة تاثير ذات داللة معنويو بين توفر اطار فعال
والتدقيق التسويقي )
يبين الجدول()5تقدير معامالت انموذج االنحدار الخطي لقياس تأثير (توفير اطار فعال في التدقيق التسويقي )

جدول ))5
المتغير التابع
المتغير
المستقل

توفير اطار فعال

التدقيق التسويقي

قيمه  tالمحسوبة
لمعامل االنحدار

Constant

B

2.617

0.334

5.107

المصدر :اعداد الباحثين
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االنحدار

0.000

2

R

0.31
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يتضح من الجدول وجود عالقة تأثير ذات داللة معنويو لبعد توفير اطار فعال في متغير التدقيق التسويقي اذ بمغت
قيمة معامل االنحدار (  )0.334وىذا يعني ان تغيير بعد توافر اطار فعال بمقدار وحدة واحدة يغير التدقيق التسويقي
بمقدار ()0.334كما تبين ان قيمو  tالمحسوبة لمعامل االنحدار بمغت (  )5.107وىذه القيمة المعنوية عند مستوى (
 ) 1%وىذا يدل عمى رفض فرضية العدم لمفرضية الفرعية االولى وقبول الفرضية البديمة (توجد عالقة تأثير ذات داللو
معنويو بين بعد توافر اطار فعال والتدقيق التسويقي ) ,و يستدل من قيمة معامل التحديد ( )R2البالغة (  ) 0.31بان
االنموذج يفسر ما نسبتو ( ) 31%من التغييرات التي تط أر عمى التدقيق التسويقي  ,اما النسبة البالغة (  )69%فتعزى
الى تأثير متغيرات اخرى غير داخمو في أنموذج البحث .
 . 6اختبار الفرضية الفرعية الثانية التي تنص عمى (التوجد عالقة تأثير ذات داللة معنويو لبعد حقوق المساىمين
عمى التدقيق التسويقي .
يبين الجدول ) (6تقدير معممات انموذج االنحدار الخطي لقياس تأثير (توفير اطار فعال في التدقيق التسويقي )
جدول ()6
المتغير
التابع
المتغير
المستقل

التدقيق التسويقي
Constant

B

قيمه  tالمحسوبة
لمعامل االنحدار

معنويه معامل
االنحدار

حقوق المساهمين

2.937

0.250

3.089

0.003

2

R

0.139

المصدر :اعداد الباحثين

يتضح من الجدول ( )6وجود عالقة تأثير ذات داللة معنويو لمحوكمة ببعد حقوق المساىمين في متغير التدقيق
أن تغيير بعد حقوق المساىمين بمقدار وحدة واحدة يغير
التسويقي اذا بمغت قيمة معامل االنحدار ( ) 0.250وىذا يعني ّ

التدقيق التسويقي بمقدار ( )0.250كما تبين ان قيمو  tالمحسوبة لمعامل االنحدار بمغت ( )3.089وىذه القيمة المعنوية
عند مستوى ( ) 0.003وىذا يدل عمى رفض فرضية العدم لمفرضية الفرعية الثانية وقبول الفرضية البديمة (وجود عالقة
تأثير ذات داللة معنويو بين بعد حقوق المساىمين والتدقيق التسويقي)  ,و يستدل من قيمو معامل التحديد ( )R2البالغة (
 )0.139بان االنموذج يفسر ما نسبتو (  ) 14%من التغييرات التي تط أر عمى التدقيق التسويقي  ,أما النسبة البالغة
( ) 86%فتعزى الى تأثير متغيرات اخرى غير داخمو في أنموذج البحث .
 .4اختبار الفرضية الفرعية الثالثة التي تنص عمى (التوجد عالقة تأثير ذات داللة معنويو لبعد المعاممة المتساوية
عمى التدقيق التسويقي ) .
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يبين الجدول( (7تقدير معممات انموذج االنحدار الخطي لقياس تأثير (المعاممة المتساوية عمى التدقيق التسويقي )
الجدول ()7
المتغيرالتابع
المتغير
المستقل
معامله متساوية

التدقيق التسويقي
B Constant

0.342

2.628

قيمه  tالمحسوبة
لمعامل االنحدار

معنويه معامل
االنحدار

2

5.212

0.000

0.315

R

المصدر  :اعداد الباحثين

يتضح من الجدول ( )7وجود عالقة تأثير ذات داللة معنوية لمحوكمة ببعد معاممة متساوية في متغير التدقيق
التسويقي اذا بمغت قيمو معامل االنحدار ( )0.342وىذا يعني ان تغير بعد المعاممة المتساوية بمقدار وحده واحدة يؤثر
في التدقيق التسويقي بمقدار ( )0.342كما تبين ان قيمو  tالمحسوبة لمعامل االنحدار بمغت ( ) 5.212وىذه القيمة
المعنوية عند مستوى (  ) 1%وىذا يدل عمى رفض فرضية العدم لمفرضية الفرعية الثالثة وقبول الفرضية البديمة  0بمعنى
(وجود عالقة تأثير ذات داللة معنوية لبعد المعاممة المتساوية في التدقيق التسويقي) ,و يستدل من قيمو معامل التحديد
( )R2البالغة (  )0.32بان االنموذج يفسر ما نسبتو (  )32%من التغييرات التي تط أر عمى التدقيق التسويقي  ,أما النسبة
البالغة (  )68%فتعزى الى تأثير متغيرات اخرى غير داخمو في أنموذج البحث .
 .4اختبار الفرضية الفرعية الرابعة التي تنص عمى (التوجد عالقة تأثير ذات داللة معنويو لبعد دور اصحاب
المصمحة عمى التدقيق التسويقي .
يبين الجدول ()8تقدير معممات انموذج االنحدار الخطي لقياس تأثير (دور اصحاب المصمحة عمى التدقيق التسويقي )
جدول( ) 8
المتغير التابع
المتغير
المستقل

دور اصحاب المصلحة

التدقيق التسويقي
B Constant

2.654

0.324

قيمه  tالمحسوبة
لمعامل االنحدار

معنويه معامل
االنحدار

2

4.788

0.000

0.280

R

المصدر  :اعداد الباحثين

يتضح من الجدول وجود عالقة تأثير ذات داللة معنويو لبعد دور اصحاب المصمحة في متغير التدقيق التسويقي اذا

بمغت قيمة معامل االنحدار ( )0.324وىذا يعني ان تغير بعد دور اصحاب المصمحة بمقدار وحدة واحدة يؤثر في التدقيق
التسويقي بمقدار ( )0.324كما تبين ان قيمو  tالمحسوبة لمعامل االنحدار بمغت ( )4.788وىذه القيمة المعنوية عند

مستوى (  ) 1%وىذا يدل عمى رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديمة ,و يستدل من قيمو معامل التحديد ( )R2البالغة
( )0.28بان االنموذج يفسر ما نسبتو (  )28%من التغييرات التي تط أر عمى التدقيق التسويقي  ,أما النسبة البالغة (
 )72%فتعزى الى تأثير متغيرات اخرى غير داخمة في أنموذج البحث .

 .5اختبار الفرضية الفرعية الخامسة التي تنص عمى (التوجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية لبعد االفصاح

والشفافية عمى التدقيق التسويقي .
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يبين الجدول ( (9تقدير معممات انموذج االنحدار الخطي لقياس تأثير (االفصاح والشفافية عمى التدقيق التسويقي )
جدول ()9
المتغير التابع
المتغير
المستقل

التدقيق التسويقي
Constant

B

قيمه  tالمحسوبة
لمعامل االنحدار

االفصاح والشفافية

2.371

0.387

4.913

معنويه معامل االنحدار

0.000

2

R

0.290

المصدر :اعداد الباحثين

يتضح من الجدول ( )9وجود عالقة تأثير ذات داللة معنوية لبعد االفصاح والشفافية في متغير التدقيق التسويقي اذا
بمغت قيمو معامل االنحدار ( )0.387وىذا يعني ان تغير بعد االفصاح والشفافية بمقدار وحدة واحدة يؤثر في التدقيق
التسويقي بمقدار ( )0.387كما تبين ان قيمو  tالمحسوبة لمعامل االنحدار بمغت ( )4.913وىذه القيمة المعنوية عند
مستوى ( ) 1%وىذا يدل عمى رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديمة (وجود عالقة تأثير ذات داللة معنويو لبعد
االفصاح والشفافية في التدقيق التسويقي) ,و يستدل من قيمة معامل التحديد ( )R2البالغة ( )0.29بان االنموذج يفسر ما
نسبتو (  )29%من التغييرات التي تط أر عمى التدقيق التسويقي ,أما النسبة البالغة ( )71%فتعزى الى تأثير متغيرات اخرى
غير داخمو في أنموذج البحث .
 .6اختبار الفرضية الفرعية السادسة التي تنص عمى (ال توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية لبعد مسؤوليو مجمس
االدارة عمى التدقيق التسويقي .
يبين الجدول ( ( 30تقدير معممات انموذج االنحدار الخطي لقياس تأثير (مسؤولية مجمس االدارة عمى التدقيق التسويقي ).
جدول ()10
المتغير التابع
المتغير
المستقل

مسؤولية مجلس االدارة

التدقيق التسويقي
B Constant

1.637

0.553

قيمه  tالمحسوبة
لمعامل االنحدار

معنويه معامل
االنحدار

2

5.897

0.000

0.371

R

المصدر :اعداد الباحثين

يتضح من الجدول ( )60وجود عالقة تأثير ذات داللة معنوية لبعد مسؤولية مجمس االدارة في متغير التدقيق
التسويقي اذا بمغت قيمة معامل االنحدار ( )0.553وىذا يعني ان تغير بعد مسؤولية مجمس االدارة بمقدار وحدة واحدة
يؤثر في التدقيق التسويقي بمقدار ( )0.553كما تبين ان قيمو  tالمحسوبة لمعامل االنحدار بمغت ( )5.897وىذه القيمة
المعنوية عند مستوى (  ) 1%وىذا يدل عمى رفض فرضية العدم لمفرضية الفرعية السادسة وقبول الفرضية البديمة ,و يستدل
من قيمة معامل التحديد ( )R2البالغة (  )0.37بان االنموذج يفسر ما نسبتو (  )37%من التغييرات التي تط أر عمى
التدقيق التسويقي  ,أما النسبة البالغة (  )63%فتعزى الى تأثير متغيرات اخرى غير داخمة في أنموذج البحث .
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العدد ()56

المجلد ()14

جدول ()11
المتغير التابع
المتغير
المستقل

التدقيق التسويقي
Constant

B

قيمه  tالمحسوبة
لمعامل االنحدار

معنويه معامل
االنحدار

2

الحوكمة

1.546

0.597

7.169

0.000

0.466

R

المصدر :اعداد الباحثين

يتضح من الجدول ( )66وجود عالقة تأثير ذات داللة معنوية لمتغير الحوكمة في متغير التدقيق التسويقي اذا بمغت
قيمة معامل االنحدار ( ) 0.597وىذا يعني ان اي تغير في الحوكمة بمقدار وحده واحدة يؤثر في التدقيق التسويقي بمقدار
( )0.597كما تبين ان قيمو  tالمحسوبة لمعامل االنحدار بمغت ( )7.169وىذه القيمة المعنوية عند مستوى (  )1%وىذا
يدل عمى رفض فرضية العدم لمفرضية الرئيسية الثانية وقبول الفرضية البديمة  ,و يستدل من قيمة معامل التحديد ()R2
البالغة (  )0.466بان االنموذج يفسر ما نسبتو (  )47%من التغييرات التي تط أر عمى التدقيق التسويقي  ,أما النسبة
البالغة (  )53%فتعزى الى تأثير متغيرات اخرى غير داخمة في أنموذج البحث .
((االستنتاجات والتوصيات ))
أوال  :االستنتاجات
يمكن إجمال النتائ االساسية التي توصل الييا الباحثان عن طريق الفقرات االتية :
 .6أظيرت الدراسة ان المصارف عينة الدراسة أبدت حرصا واضحا عمى السعي نحو تطبيق جوانب الحوكمة
بفعالية لحمايتيا من المخاطر واالزمات المحتممة وبما يحقق طموحاتيا  ,فضال عن قياميا بتعديل استراتيجيتيا
واساليبيا التسويقية لتحقيق األىداف المنشودة.
 .2تسعى المصارف عينة البحث الى توفير اإلجراءات الرقابية والقانونية واالدارية الالزمة ال نجاح عممية التدقيق
التسويقي  ,كذلك تحرص عمى تييئة الظروف المناسبة التي تساعد عمى تطبيق الحوكمة بفعالية وتقبميا من قبل
العاممين .
 .3تعكس المؤشرات التي اظيرتيا نتائ التحميل ان المصارف عينة البحث تركز عمى مسؤولية مجمس االدارة في
الرقابة عمى كفاءة عمميات التدقيق التسويقي.
 .4كشفت نتائ التحميل عن وجود عالقات ارتباط ذات داللة معنوية بين ابعاد الحوكمة (توافر اطار فعال  ,حقوق
المساىمين  ,المعاممة المتساوية  ,دور اصحاب المصمحة  ,االفصاح والشفافية  ,مسؤولية مجمس االدارة )
والتدقيق التسويقي  ,مما يعني انو يمكن لممصارف االفادة من الحوكمة لغرض تعزيز أبعاد التدقيق التسويقي .
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 .5عكست نتائ

البحث وجود عالقات

المجلد ()14

العدد ()56

تأثير ذات داللة معنوية إلبعاد الحوكمة (توافر اطار فعال  ,حقوق

المساىمين  ,المعاممة المتساوية  ,دور اصحاب المصمحة  ,االفصاح والشفافية  ,مسؤولية مجمس االدارة ) و
التدقيق التسويقي  ,وىذا يعني أن الحوكمة تؤثر بشكل كبير في التدقيق التسويقي.
 .6يظير التحميل ان االدارة المصرفية في المصارف عينة البحث تتباين فيما بينيا تجاه متغيرات البحث (توافر اطار
فعال  ,حقوق المساىمين  ,المعاممة المتساوية  ,دور اصحاب المصمحة  ,االفصاح والشفافية  ,مسؤولية مجمس
االدارة ) مما يدل عمى ان المصارف عينة البحث تتباين في تبني متغيرات البحث وذلك عن طريق االفتراضات
التي ظيرت في االوساط الحسابية .
ثانيا  :التوصيات
 .6اىمية متابعة المصارف الخاصة لمتطورات والتغييرات المستمرة والحاصمة في البيئة الداخمية والخارجية لحمايتيا
من المخاطر واالزمات نتيجة الظروف المفاجئة  ,وذلك عن طريق متابعة نتائ التدقيق عمى العمميات التسويقية
.
 .2االفادة من نتائ التدقيق التسويقي لتحديد مسار وخطط سير االعمال المصرفية الحالية والمستقبمية لتحقيق اعمى
مستويات النمو لممصرف .
 .3ضرورة العمل عمى اختيار التخصصات المناسبة لوعمال المالية والمصرفية في المصارف  ,مع التأكد من
تخصص و استقاللية المدققين التسويقين لتعزيز النشاط المصرفي وتييئة فرص لإلبداع واالبتكار في المجاالت
المصرفية بصورة عامة والتسويقية بصورة خاصة .
 .4تعزيز و دعم االجراءات والقوانين الحوكمية والرقابية إلنجاح عمميات التدقيق عمى التسويق في المصارف عينة
البحث .
 .5ضرورة متابعة التدقيق عمى كل اجزاء التسويق من استراتيجيات وامزجة وانتاجات وبيئة وكل ما يتعمق بالبيئة
التسويقية وعدم التياون في اي منيا لممحافظة عمى مستوى كفوء من العمل المصرفي .
 .6ضرورة اعداد دراسات وبحوث بشكل مستمر لتحميل المشاكل والعقبات التي تتعرض ليا البيئة التسويقية
 .7توفير دورات خاصة لممديرين والمديرين التنفيذين واعضاء مجمس االدارة وكذلك رؤساء االقسام بشكل دوري
لتعريفيم بالحوكمو ومبادئيا وليكونوا عمى عمم بكل التطورات الحاصمة في النظام الحوكمي والتي من شأنيا ان
تعزز خبراتيم وتزيد كفاءتيم االدارية .
 .8نشر الوعي في المجتمع ألىمية الحوكمة عن طريق وسائل االعالم والوسائل االخرى بوصفيا درعاً حصيناً يحمي
المؤسسات من االزمات والفساد االداري والمالي .
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.9

المجلد ()14

العدد ()56

ضرورة التزام المصارف باإلفصاح والشفافية والنزاىة في أعماليا لحمايتيا من الفساد أو االنييار عمى المستوى
البعيد.

(( المصادر ))
أوال  :المصادر العربية
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