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ملخص
تزايدت في اآلونة األخيرة درجة االھتمام باإلنفاق التسويقي وتقييم إنتاجيته ،إلى جانب
االھتمام بالمحاسبة التسويقية .وبالرغم من الجھود المختلفة التي بذلت ألجل ھذا لغرض إال أن
الحاجة ال تزال قائمة لدراسة العالقة بين اإلنفاق التسويقي واألداء المؤسسي المالي .ھدفت ھذه
الدراسة إلى اختبار عالقة اإلنفاق التسويقي باألداء المالي للبنوك وشركات التأمين المدرجة في
سوق فلسطين لألوراق المالية .واعتمدت الدراسة على عينة من البيانات التاريخية لكل البنوك
وشركات التأمين المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية فتم اختيار خمسة بنوك وأربع
شركات تأمين وتم استبعاد ثالثة بنوك وشركتي تأمين نظراً لحداثة عملھا أو حداثة إدراجھا في
سوق فلسطين لألوراق المالية .وتم اختبار فرضيات الدراسة باستخدام تحليل االنحدار الخطي
البسيط .وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة طردية قوية بين مصاريف التسويق ومجموع
اإليرادات ،وصافي أرباح الشركات ،وتم تطوير نموذج يمكن من خالله التنبؤ بإيرادات
الشركات وأرباحھا ،كما تم التوصل أيضا إلى أن تأثير مصاريف التسويق في إيرادات البنوك
وأرباحھا ھو أعلى من تأثيرھا في إيرادات شركات التأمين وأرباحھا.
Abstract
Recently, the level of interest in marketing expenditures and
evaluating its productivity has been increased as well as the interest in
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marketing accountability. Although various efforts have been made for
this purpose but still needed to investigate the relationship between
marketing expenditures and institutional financial performance. This
study aimed to test the relationship between marketing expenditures and
the financial performance of banks and insurance companies listed on the
Palestine Securities Exchange. A sample of historical data was chosen
from the data of all banks and insurance companies listed on the
Palestine Securities Exchange. Five banks and four insurance companies
were chosen while three banks and two insurance companies were
excluded because either recently established or recently included in the
Palestine Securities Exchange. The study hypotheses were tested using
simple linear regression analysis. The study concludes a strong positive
relationship between marketing expenditures, total revenue and net
profits of companies. A model from which to predict the net profits of
companies and their revenues has been developed, it was also found that
the impact of marketing expenditures on the revenues and profits of the
banks is higher than the impact on profits and revenues of insurance
companies.
المقدمة
 وتزايد االھتمام بالتكاليف كأحد العناصر الرئيسة في،بسبب اشتداد المنافسة بين الشركات
 أصبح المسوقون أكثر عرضة للمساءلة عن استثماراتھم وأصبح لزاما ً عليھم،العملية التنافسية
 فقد أشارت نتائج أحد المسوحات،(McManus, 2004) تبرير نفقاتھم التسويقية لإلدارة العليا
 من مديري التسويق لم يكونوا مضطرين للتعامل مع العائد على استثماراتھم%70 إلى أن
( من أفراد اإلدارة العليا%63)  وأشارت دراسة أخرى إلى أن،(Gaffney, 2002) التسويقية
 وأنھم أرادوا للتسويق أن يقدم تقديرات،كانوا غير راضين عن نظام قياس األداء التسويقي لديھم
 فالتسويق يلعب دوراً مزدوجا ً في تحقيق.(Ambler, 2000) قبلية وبعدية ألثر برامج التسويق
 فقد تمت البرھنة على أن النفقات التسويقية،Shareholders أھداف العمالء ومالكي األسھم
 وھذا يمكن أن يكون بطريقة غيرShareholders value يمكن أن تؤثر في قيمة األسھم
 ويمكن أن يكون إما مؤقتا أو دائما، والعوائد، والنفقات النقدية،مباشرة من خالل المبيعات
.(Hodgson, 2003)
Marketing Science وحديثا ً أصبحت األولوية في البحث لمعھد علم التسويق
 أي قياس أثر التسويقMarketing metrics  لما يسمى بالحسابات التسويقيةInstitute
 وتلك الموضوعات تشتمل على سبيل المثال على تقييم تأثير البرامج التسويقية،وإنتاجية التسويق
على المؤشرات المالية للمؤسسة إلى جانب تقييم إنتاجية تلك البرامج التسويقية على مستوى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2014 ،(7) 28 مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد

سام فقھاء وسامح العطعوط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1567

المؤسسة ككل ) .(Cantone & Abbate, 2006وتم التعبير عن وجود اھتمام حقيقي من قبل
األكاديميين بخصوص الدور االستراتيجي للتسويق ،وحتى ھويته واألثر الذي يحدثه في
المؤسسة.(Day & Montgomery, 1999; Srivastava et al., 1998; Doyle, 2000) ،
ولذلك ،فإن أحد أكثر الموضوعات أھمية التي أثارھا األكاديميون والممارسون في مجال
التسويق ھي قضية البرھنة على النتائج المالية لالستثمارات التسويقية ) Cantone & Abbate,
 ،(2006ولذلك فالغرض من ھذه الدراسة ھو اختبار االرتباط والتأثير عدد من تلك االستثمارات
وھي مصاريف التسويق والدعاية واإلعالن –كما تظھر في القوائم المالية للشركات المستھدفة
بالدراسة -في األداء المالي للبنوك وشركات التأمين المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية.
مشكلة الدراسة
تدل المؤشرات األولية بشكل عام على إمكانية وجود عالقة بين األنشطة التسويقية واألداء
المالي للشركات ،إال أن ھذه العالقة لم تلق االھتمام الكافي ).(Joshi & Hanssens, 2008
فمشكلة أنشطة التسويق األساسية في الوقت الحاضر ھي اإلنتاجية المنخفضة ،ونقص المساءلة
عن األداء االستثماري ) .(Sheth & Sisodia, 1998فنفقات الشركات على اإلعالن
والتسويق ال يتم ترجمتھا دائما ً إلى عوائد مالية ) .(Ukiwe, 2009فھذا البحث يأتي ليسلط
الضوء على العالقة بين اإلنفاق التسويقي واألداء المؤسسي من خالل اختبار ارتباط مصاريف
التسويق والدعاية واإلعالن وتأثيرھا في األداء المالي للبنوك وشركات التأمين المدرجة في سوق
فلسطين لألوراق المالية ،ويوضح الجدول رقم ) (1اآلتي:
جدول ) :(1مؤشرات البيانات المالية للبنوك وشركات التامين المساھمة العامة المدرجة في
سوق فلسطين لألوراق المالية للفترة ما بين االعوام .2010-2007
النفقات التسويقية

السنة /القطاع
البنوك
1,782,547
2007
2,541,841
2008
2,963,369
2009
4,004,055
2010
شركات الـتأمين
423,523
2007
605,919
2008
633,655
2009
651,577
2010

مجموع اإليرادات

صافي الربح بعد الضريبة

60,254,151
78,910,570
78,783,382
89,153,674

29,797,057
24,666,761
35,390,788
34,200,701

51,362,300
67,471,857
79,827,084
91,757,539

7,276,194
4,172,859
7,792,333
5,143,257

المصدر :البيانات المالية المنشورة على الموقع اإللكتروني لبورصة فلسطين لألوراق المالية.
)األرقام الواردة بالدوالر األمريكي(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد 2014 ،(7) 28

 1568ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "أثر اإلنفاق التسويقي على األداء المالي للبنوك و "......

يمكن مالحظة من الجدول أعاله ،وبشكل أولي ،التصاحب اإليجابي بين النفقات التسويقية
للبنوك وشركات التأمين ،ومجموع عوائدھا ،وصافي أرباحھا وذلك بالنظر إلى بياناتھا المالية
لألعوام  .2010-2007إلى جانب بعض التذبذب في تلك البيانات .فنالحظ أن ھناك ارتفاعا ً
كبيراً في نفقات التسويق في قطاع البنوك ما بين األعوام  ،2008-2007إذ بلغت نسبة النمو
حوالي  ،%42.5وبلغت نسبة النمو بين األعوام  2009-2008ما يقارب  ،%17وبين األعوام
 2010-2009ما يقارب  ،%33وھذا ما أدى إلى زيادة ملحوظة باإليرادات ،إذ ارتفعت ما
يقارب  %50بين األعوام  2010-2007في قطاع البنوك وأدى ذلك إلى إرتفاع الربحية بنسبة
 %16خالل نفس الفترة.
أما بالنسبة لقطاع التأمين فنالحظ أن ھناك ارتفاعا ً كبيراً في النفقات التسويقية بين األعوام
 ،2010-2007إذ بلغت نسبة النمو ما يقارب  ،%53وأدى ذلك إلى ارتفاع اإليرادات خالل نفس
الفترة المذكورة ما يقارب  ،%80إال أن ذلك أدى إلى إنخفاض ربحية القطاع خالل الفترة
المذكورة ما يقارب  ،%28وھذا يرجع إلى خصوصية القطاع ونوعية محفظة اإلنتاج.
ومن ھنا فإن الدراسة تحاول وبشكل محدد اإلجابة عن التساؤالت البحثية اآلتية:
 .1ما ھي عالقة مصاريف التسويق والدعاية واإلعالن وتأثيرھا في إيرادات البنوك وشركات
التأمين المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية؟
 .2ما ھي عالقة مصاريف التسويق والدعاية واإلعالن وتأثيرھا في صافي أرباح البنوك
وشركات التأمين المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية؟
 .3ھل يختلف تأثير مصاريف التسويق والدعاية واإلعالن في صافي األرباح باختالف نوع
القطاع االقتصادي )البنوك وشركات التأمين المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية(؟
 .4ھل يختلف تأثير مصاريف التسويق والدعاية واإلعالن في مجموع االيرادات باختالف
نوع القطاع االقتصادي )البنوك وشركات التأمين المدرجة في سوق فلسطين لألوراق
المالية(؟
أھمية الدراسة ومبرراتھا
بالرغم من تزايد االھتمام البحثي في ربط الجھود التسويقية في األداء المالي )ينظر مثالً:
 (Day & Fahey, 1988; Srivastava et al., 2006إال أن غالبية الجھود المبذولة في
األدب النظري التسويقي تدور حول تطوير أطر نظرية مفاھيمية حول اإلنتاجية التسويقية وبناء
نماذج للعالقة بين الجھود التسويقية واألداء المؤسسي ) .(Denizci & Li, 2009فعدد محدود
فقط من الدراسات مثل (Fornell et al., 2006; Ho et al., 2005) :اختبرت ميدانيا ً تلك
العالقة .فتحسين القدرة على دراسة األداء التسويقي ال يسھم فقط في تحسين األداء المؤسسي بل
يؤدي أيضاً إلى اھتمام أكبر بالتسويق على مستوى اإلدارة العليا ) O'Sullivan et al.,
.(2009
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بالرغم من المطالبات بزيادة الجھود لربط التمويل  Financeبالجھود التسويقية ،إال ان
نسبة قليلة من األوراق البحثية المتخصصة بالتوجه التسويقي ظھرت في الدوريات البحثية
الخاصة بالتمويل .وھناك استثناء واحد ھو دراسة نشرت من قبل ) Chauvin & Hirschey,
 (1993في اإلدارة المالية و أقرت بوجود عالقة إيجابية بين اإلنفاق اإلعالني وقيمة المؤسسة
التي تصبح أكبر مع زيادة حجم المؤسسة ،إن الباحثين التسويقيين كانوا نوعا ً ما أكثر فاعلية في
استكشاف اآلثار المالية لالستثمارات التسويقية .فھناك مسح أجراه )(Conchar et al., 2005
لعدد من الدراسات التي أجريت حول الرابط بين التسويق والقيمة االقتصادية المضافة ،بينما
كتب الكثير حول التعامل الكمي مع التسويق ،إال أنه لم يكتب الكثير حول ارتباطات التسويق مع
النتائج المالية للشركات ) .(Srivastava et al., 2006وھناك حاجة لتحديد الروابط السببية
بين التسويق والنتائج المالية للشركات ) .(Seggie et al., 2007ويع ّد التسويق مجال اإلنفاق
التكميلي األكبر في معظم المؤسسات ،وھو المجال الذي تتمنى العديد من المؤسسات أن تك ّرس
له موارد أكثر .ولكن ال يوجد خالف على أن األموال التسويقية -المخصصة للتسويق غالبا ً ما
تستخدم بشكل غير مجد ،وأحيانا ً بطريقة تضر باألعمال التي يفترض أنھا يجب أن تدعمھا
) .(Sheth & Sisodia, 1998ويحتاج التسويق ألن يبرر الميزانية المخصصة له وان يكون
مبررا وذا قيمة مضافة للشركة  ،اذ أن األھداف التقليدية للتسويق تتشكل انطالقا من ارتباطھا
باتجاھات العميل أو أداء المبيعات .إال إن التسويق يمكن أن يؤثر في أداء العمل بطرق ملموسة
وغير ملموسة ،ولذلك فإن الميزانية التسويقية تع ّد عرضة لالنتقاد وتحتاج للدفاع عنھا وخاصة
ما يتعلق باإلنفاق اإلعالني الذي عادة ما تشتمل عليه ).(Joshi & Hanssens, 2008
أم ا عل ى ص عيد تطبيق ي ،فھ ذه الدراس ة تع ّد األول ى م ن نوعھ ا ،اذ تس تھدف رب ط اإلنف اق
التس ويقي ب األداء الم الي للش ركات الفلس طينية ،ول ذلك فھ ي تق دم ،وم ن خ الل جوانبھ ا النظري ة
والنتائج المتوقعة ،معلوم ات مھم ة لمتخ ذ الق رار اإلداري والتس ويقي ومختل ف الجھ ات األخ رى
ف ي الش ركات المس تھدفة ح ول اإلنف اق التس ويقي واألداء المؤسس ي .وتس ھم أيض ا ،وم ن خ الل
توصياتھا ،بتقديم مؤشرات تفيد في تطوير األداء التسويقي والمالي على حد سواء.
أھداف الدراسة
الھدف الرئيس لھذه الدراسة ھو إفادة متخذ القرار التس ويقي والم الي ف ي البن وك ،وش ركات
الت أمين المس اھمة العام ة المدرج ة ف ي س وق فلس طين ل ألوراق المالي ة م ن خ الل معرف ة ت أثير
اإلنفاق التسويقي في أدائھا وما يسھم في الحكم على جدوى اإلنفاق التس ويقي ل ديھا .وھ ذا يتطل ب
تحقيق الدراسة لألھداف الفرعية اآلتية:
 .1التع رف إل ى أث ر اإلنف اق التس ويقي )مص اريف التس ويق والدعاي ة واإلع الن( ف ي إي رادات
البنوك وشركات التأمين.
 .2التعرف إلى أثر اإلنفاق التسويقي في أرباح البنوك وشركات التأمين.
 .3التعرف على ما إذا كانت تلك اآلثار تختلف باختالف القطاع االقتصادي.
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فرضيات الدراسة
بناء على المراجعة المستفيضة التي قام بھا الباحثان لألدب النظري والجھود البحثية السابقة
المتصلة بموضوع الدراسة ،فقد تم تطوير عدد من الفرضيات الصفرية ،التي تجسد بمجملھا
نموذج ھذه الدراسة ،وتمثل بنا ًء بحثيّا ً يمكن االستناد عليه في قياس األداء المالي وتقويمه
للشركات المستھدفة بالدراسة في ضوء نفقاتھا التسويقية ،وھي على النحو اآلتي:
الفرضية األولى :Ho1 :ال توجد عالقة قوية وذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
) (%5بين اإلنفاق التسويقي في شركات التأمين والبنوك المدرجة في سوق فلسطين لألوراق
المالية ومجموع إيرادات ھذه الشركات.
الفرضية الثانية :Ho2 :ال توجد عالقة قوية وذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
) (%5بين اإلنفاق التسويقي في شركات التأمين والبنوك المدرجة في سوق فلسطين لألوراق
المالية وصافي أرباح ھذه الشركات.
الفرضية الثالثة :Ho3 :ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )(%5
لتأثير مصاريف التسويق والدعاية واإلعالن في صافي األرباح باختالف نوع القطاع االقتصادي
)البنوك وشركات التأمين المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية(.
الفرضية الرابعة :Ho4 :ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )(%5
لتأثير مصاريف التسويق والدعاية واإلعالن في مجموع االيرادات باختالف نوع القطاع
االقتصادي )البنوك وشركات التأمين المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية(.
تشكل الفرضيات أعاله أنموذج الدراسة وإطارھا النظري كما يظھر في الشكل رقم ):(1
المتغير المستقل
اإلنفاق التسويقي
)مصاريف التسويق
والدعاية واإلعالن(

المتغير الوسيط

مجموع اإليرادات
H01

H02

شكل ) :(1نموذج الدراسة.

المتغيرات التابعة

صافي األرباح بعد
الضريبة

H03
نوع القطاع
االقتصادي )البنوك
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التعريفات اإلجرائية لمتغيرات الدراسة
أوال :متغير الدراسة المستقل
اإلنفاق التسويقي :إن مصطلح اإلنفاق التسويقي أو مصاريف التسويق والدعاية واإلعالن
كما ھو معبر عنه بالقوائم المالية المنشورة للشركات ،يشير إلى ما تنفقه شركات التأمين والبنوك
الفلسطينية العاملة في فلسطين على أنشطة التسويق والدعاية واإلعالن وكل عناصر المزيج
التسويقي خالل الفترة المالية لألعوام  .2010-2007وفي ھذه الدراسة سيكون االنفاق التسويقي
متغيراً مستقالً لدراسة أثره في المتغيرين التابعين وھما مجموع اإليرادات السنوية وصافي
الدخل بعد الضريبة.
ثانيا :المتغير التابع األول
اإليرادات السنوية :ويشير المتغير إلى مجموع اإليرادات المتأتية للبنوك من الفوائد الدائنة
والعموالت البنكية األخرى ،أما بالنسبة لقطاع التأمين فيشير إلى مجموع األقساط المكتتبة خالل
فترة الدراسة لألعوام .2010-2007
ثالثا :المتغير التابع الثاني
صافي الدخل بعد الضريبة -:وھو عبارة عن صافي الدخل التشغيلي بعد اقتطاع مخصص
ضريبة الدخل ،وھنا نركز على صافي الدخل المتأتي من النشاط التشغيلي سواء لقطاع البنوك أم
قطاع التأمين.
رابعا :المتغير الوسيط :نوع القطاع االقتصادي )البنوك وشركات التأمين(.
حدود الدراسة
 .1اقتصرت الدراسة على شركات قطاعين من الشركات المدرجة في س وق فلس طين ل ألوراق
المالية ،وھما:
أ.

كافة البنوك الفلسطينية العاملة بفلسطينن وعددھا ستة بنوك وتم استثناء البنك
اإلسالمي الفلسطيني لعدم توفر بيانات مالية عنه لفترة الدراسة .2010-2007

ب .قطاع التأمين ،ويتكون من كافة شركات التأمين العاملة في فلسطين ،والمدرجة في
سوق فلسطين لألوراق المالية ،ويبلغ عددھا ست شركات ،وتم استثناء المؤسسة
العربية للتأمين نظراً لتوقفھا عن العمل في فترة الدراسة ،وعدم توفر بيانات مالية
حولھا ،وكذلك تم استثناء شركة فلسطين للتأمين ،نظراً لحداثة إدراجھا في السوق
المالية ،وعدم توفر بيانات مالية خاصة بھا أثناء فترة الدراسة.
 .2اقتصرت الدراسة على بيانات أربع سنوات لتلك الشركات بسبب محدودية توافر بيانات
كاملة لكل الشركات المنتمية لھذين القطاعين وحسب ما تم توضيحه آنفا.
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 .3اقتصرت الدراسة ،ومن أجل تفسير التغيّر في األداء المالي ،على متغير اإلنفاق التسويقي
من خالل اختبار تأثير عدد من تلك االستثمارات ،وھي مصاريف التسويق والدعاية
واإلعالن –كما تظھر في القوائم المالية للشركات المستھدفة بالدراسة -في األداء المالي
للبنوك وشركات التأمين المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية ،وھي عبارة عن
مصاريف إعالنية وترويجية أخرى خاصة بالشركات نفسھا ،وبالتالي لم تتطرق الدراسة
لمتغيرات أخرى .وقد كان اختيار تلك المتغيرات النھا تمثل مجاال استثماريا مھ ّما ً من قبل
الشركات في مجال األسواق ،إلى جانب كونھا متغيرات مالية كمية .كما ان المديرين
يحتاجون لتعظيم إنتاجية أنشطة التسويق ،ويحتاج المدراء أيضا إلى ربط مقاييس أخرى
غير مالية مع نتائج الشركات المالية مثل الجودة المدركة ،ورضا العمالء ،والوالء للعالمة
التجارية ،فھذه المقاييس عادة يستخدمھا المديرون العاملون والمسئولون عن
الموازنات...إلخ ) .(Srivastava et al., 2006لكن مشكلة تلك المقاييس أنھا تعكس األثر
الوسيطي )على مستوى العميل( للممارسات التسويقية ،وال تعكس األثر النھائي )المالي(
)على مستوى المؤسسة( الذي يشتمل على مفاھيم مالية أساسية مثل أسعار أسھم الشركة
والرأسمال السوقي ).(Cantone & Abbate, 2006
وتجدر اإلشارة إلى أن مصاريف البحث والتطوير غير مشمولة ضمن النفقات التسويقية
ألسباب عديدة أھمھا عدم توفر تلك البيانات ،كما أن المؤسسات العاملة في مجال الخدمات
عموما ً ال تستثمر كثيراً في مجال البحث والتطوير لكن اإلنفاق اإلعالني مع البحث والتطوير
يمثل النسبة األكبر من النفقات التسويقية ) .(Howells, 2000ومن ناحية أخرى ،فان
مصاريف المبيعات والمصاريف اإلدارية والعمومية لم تدرج ھنا ألنھا تعتبر مصاريف غير
قابلة للتوزيع ،ولذلك فمن غير المنطقي مفاھيميا ً أن يتم عزو كل النفقات في ھذه المجموعة إلى
الجھود التسويقية ).(Denizci & Li, 2009
اإلطار النظري والدراسات السابقة
كما يظھر في الشكل رقم ) ،(1الذي يجسّد نموذج الدراسة وإطارھا النظري ،فإن الدراسة
تقوم على اختبار أربع فرضيات رئيسة تشتمل على تأثير اختبار ارتباط اإلنفاق التسويقي
)مصاريف التسويق والدعاية واإلعالن( وتأثيره في األداء المالي للبنوك وشركات التأمين
المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية .وسيتم في ھذا القسم من الدراسة مناقشة تلك
المتغيرات ،وتوضيح العالقة فيما بينھا ،وذلك على النحو التالي :يع ّد اإلنفاق اإلعالني من أكثر
المتغيرات وضوحا ً وشيوعا ً بالنسبة للجھود التسويقية ) .(Denizci & Li, 2009في دراسة
أجراھا ) (Hasan et al., 2000تبين أنه ال توجد عالقة بين زيادة النفقات الترويجية من قبل
مؤسسات اإلدخار في الجنوب الشرقي للواليات المتحدة األمريكية وربحية اإلدخار Saving
 ،profitabilityمقاسا ً )األخير( بالعائد على األصول  ، Return on Assetsوأن النفقات
التسويقية ترتبط إيجابيا ً مع نسبة الدخل غير الخاضع للضريبة مقاسا ً باألصول Ratio of non
 ،interest income scaled by assetsفي الفترة .1989-1982
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وبنا ًء على نتائج تحليل مع ّمق قام به ) (Uzelac & Sudarevi, 2006في معرض البحث
في الروابط ما بين اإلستراتيجية واألداء المالي في مجال البنوك ،كانت النتيجة الرئيسة أن
الرابط ما بين اإلستراتيجية التسويقية واألداء المالي يواجه صعوبات حقيقية ،وأن أھم المعيقات
تشتمل على التوجيھات السلبية للمسوقين نحو لغة المؤشرات المالية ،واالعتقادات المختلفة
لألفراد من التسويق والبنوك وعدم كفاية وجود المفاھيم الرئيسة أو حضورھا في األدب النظري
األساسي والمتطلبات غير الواقعية للنماذج األكاديمية التي تحاول عالج الموضوع.
ودرس ) (Deyoung & Ors, 2004محددات اإلنفاق اإلعالني خالل الفترة -1994
 2000مع أثر اإلعالن على معدل اإليداع .وكان ) (Ben, 1978أول من اكتشف عالقة إيجابية
بين القيمة السوقية للشركة والنفقات اإلعالنية .ووجد ) (Lane & Jacobson, 1995أن
اإلعالنات التي تستھدف تطوير العالقة مع العمالء تنتج عوائد ملكية غير اعتيادية .أما دراسة
) (Cornwell et al., 2005فقد أظھرت أن الشركات التي تعلن عن رعايات للفرق الرياضية
تحصل على عوائد ايجابية غير عادية أيضا.
وكذلك ) (Singh et al., 2005فقد وجدوا أن الشركات ذات النفقات األعلى على اإلعالن
لديھا تكلفة رأس مال أقل ،مؤكدين نتيجة كان قد أظھرھا ) .(Gleason et al., 2000أما
) (Conchar et al, 2005فقد قاموا ببحث تجميعي شامل  Meta analysisلخمس عشرة
دراسة منشورة تركز على العالقة بين األنشطة التسويقية ومقاييس متنوعة لتقييم المؤسسة .بنا ًء
على تحليل ) (88نموذجا ً مختلفا ً تم تقديرھا في تلك الدراسات ،وجدوا المتوسط اإليجابي
والمعنوي للعالقة بين مصاريف اإلعالن والترويج وقيمة المؤسسة إيجابيا .وأشاروا إلى أن
بعض الدراسات تعاني من مشاكل الذاتية )الحصة السوقية غالبا ً ما استخدمت بوصفھا متغيراً
تفسيريا ً على سبيل المثال( .مع مالحظة أن أكثر من ثلثي تلك الدراسات لم تكن حول البنوك أو
شركات التأمين.
يوجد ھناك مقياسان مشھوران للمدخالت التسويقية وھي المصاريف التسويقية ومصاريف
البحث والتطوير ) .(Denizci & Li, 2009وحسب ما أشار كل من ) & Erickson
 (Jacobson, 1992فإن اإلعالن يمكن أن يزيد مستوى معرفة الماركة التجارية ،وھو ما
يمكن أن يقود إلى وضع أفضل لسمعة المؤسسة ،وسيسمح لھا أن تطلب أسعاراً أعلى مقارنة مع
أسعار المنتجات المنافسة التي لھا المواصفات نفسھا .إنه من المھم أن تستفيد الشركات التي لديھا
منتجات إبداعية وجذابة من اإلعالن وأن تستغل وبشكل كامل فوائده ) Dugal & Morbey,
 .(1995فقد وجد ) (Narayanan et al., 2004أن النفقات اإلعالنية تؤثر في المبيعات بشكل
مباشر .كما وجد ) (Ho et al., 2005أن ھناك عالقة إيجابية بين البحث والتطوير
والمصاريف اإلعالنية من ناحية وبين أداء األسھم للشركات من ناحية أخرى .وظھر أيضا
وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين ربحية البنوك التجارية العاملة في األردن وبين
مصاريف الدعاية واإلعالن ).(Siyam and Khrawish, 2002
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وبشكل عام تقوم المنشأة بممارسة النشاط اإلعالني ،وتح ّمل تكلفة اإلنفاق على اإلعالن
بھدف الوصول إلى نتائج معينة تنعكس آثارھا آجال أم عاجالً على تقبل المنتج في السوق وزيادة
مبيعاته ،لكن ليس بالضرورة أن يقتصر الھدف على زيادة المبيعات فقط بل قد يشتمل على
الحفاظ على اسم المنشأة أو المنتج في السوق أو تذكير المستھلك بالسلعة كما أن المبيعات المحققة
ھي عادة نتيجة للعديد من العوامل التسويقية المتمثلة في مختلف عناصر المزيج التسويقي
األخرى ).(Abu_Aflih, 2002, PP. 205-208
كما أنه دون معرفة تكاليف األنشطة التسويقية بدقة ،سيكون من الصعب تحديد مدى فعالية
األنشطة التسويقية وما إذا كان ھناك مبرر لتك األنشطة ).(Pride & Ferrell, 1989, p.683
وبالرغم من أن تلك المقاييس تحاول قياس اإلنتاجية التسويقية باستخدام مقاييس قائمة الدخل
إال أنھا ال تغطي متغيرات أخرى تتصل باإلنتاجية التسويقية أيضا مثل العمالء ،والرأسمال
اإلنساني ،والماركات التجارية ).(Denizci & Li, 2009
ولذلك فقد قام عدد من الباحثين أمثال ) (Fornell et al., 2006بإدراج متغيرات غير
مالية في قياس اإلنتاجية التسويقية مثل رضى العمالء .فقد وجدوا أن ھناك عالقة إيجابية معنوية
بين رضى العمالء واألداء المالي .وكذلك ھناك عدد من الدراسات الحديثة وجدت أن ھناك تأثيراً
لرضى العمالء في نمو التدفقات النقدية واالستقرار المالي للشركات ) Gruca & Rego,
.(2005
فقد تم تطوير العديد من المقاييس المالية لإلنتاجية التسويقية بشكل مسبق في أدبيات اإلدارة
المالية ،ومن أكثر تلك المقاييس شيوعا ً العائد على االستثمار ) ،(ROIوأداء السھم السوقي
) ،(MSVومعدل العائد الداخلي ) ،(IRRوصافي القيمة الحالية ) ،(NPVوقيمة األسھم
.Shares value
ثانيا ً :الدراسات السابقة
دراسة ) (Mullineaux & Pyles, 2010حول استثمارات البنوك التسويقية وأدائھا
المالي .ھدفت الدراسة إلى إجراء اختبار ميداني آلثار االستثمارات في مجال اإلعالن والترويج
للبنوك األمريكية في أدائھا المالي في مجال األداء واألرباح والحصة السوقية .وقد قامت الدراسة
بتطوير أنموذج تم االستناد في تطويره إلى نظرية دالة الربح .حيث استخدمت الدراسة بيانات
زمنية لألعوام  ،2006-2001وتوصلت إلى أن أرباح البنوك والحصة السوقية تزداد بشكل
جوھري بزيادة اإلنفاق على اإلعالن والترويج .وجدت الدراسة أيضا أن ھناك تأثيرا طرديا
معنويا لھذا النوع من النفقات في العوائد .وقد جمعت البيات من خالل الھيئة المنظمة لقطاع
البنوك ،وھي تقوم بتسليم تقارير منتظمة لھا.
دراسة ) (Abdelkarim & Alawneh, 2009حول مدى تأثير االستثمار في
تكنولوجيا المعلومات على األداء المالي للشركات المساھمة العامة المدرجة في سوق فلسطين.
ھدفت ھذه الدراسة إلى اختبار أثر االستثمار في تكنولوجيا المعلومات على األداء المالي للشركة
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وذلك وفقا ً لمقاييس األداء المحاسبية التقليدية )العائد على األصول  ،((ROAالعائد على حقوق
الملكية  ،((ROEوالعائد على المبيعات ) ،(ROSو)نمو المبيعات( والقيمة السوقية للشركة التي
تم احتسابھا وفقا ً لنموذج  ، Tobin's qومعرفة أيھما أكثر تأثراً باالستثمار في تكنولوجيا
المعلومات .تمثل مجتمع الدراسة بالشركات المساھمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق
المالية ،حيث تم اختيار عينة مكونة من اثنتين وعشرين شركة ) (22بعد تحقيقھا شروطا ً معينة
خالل فترة الدراسة ) .(2003-1998تم استخدام نماذج االنحدار لتحليل البيانات واختبار
الفرضيات على أساس التباطؤ الزمني .توصلت الدراسة إلى وجود أثر لالستثمار في تكنولوجيا
المعلومات على مقاييس األداء المحاسبية :العائد على األصول) ، (ROAالعائد على حقوق
الملكية ) ،(ROEالعائد على المبيعات ) ،(ROSمعدل نمو المبيعات وأن ھذا األثر يظھر خالل
سنتين على األقل من سنة اإلنفاق .وأن ھناك أثراً لالستثمار في تكنولوجيا المعلومات على القيمة
السوقية للشركة حسب نموذج  Tobin's qوأن ھذا األثر يظھر خالل سنتين من تاريخ القيام به.
وأوصت الدراسة بضرورة االھتمام باالستثمار في تكنولوجيا المعلومات في الشركات
الفلسطينية لما له من أثر على أداء الشركة في المدى البعيد ،كما انه من الضروري ان تقوم
السلطة او الجھات الحكومية بتحرير قطاع االتصاالت والتكنولوجيا ليصبح اكثر تنافسيا  ،فضال
عن ضرورة العمل على إصدار قانون لتنظيم ھذا القطاع.
دراسة ) (Denizci & Li, 2009حول ربط الجھود التسويقية مع النتائج المالية
للمؤسسة :دراسة استكشافية في مجال السياحة .ھدفت إلى تحسين مستوى المعرفة للعالقة بين
التسويق والتمويل من خالل تطوير نموذج يوضح العالقة بين الجھود التسويقية وخلق القيمة في
مجال صناعة السياحة ،وكان ذلك من خالل اختبار تأثير الجھود التسويقية )اإلنفاق على
اإلعالن ،ورضى العميل( في األداء المالي للشركة )العائد على الملكية ،والعائد على
األصول  ،ROAوھامش الربح  ،Profit marginوعائد السھم .(Earnings per share
واعتمدت الدراسة على مقاييس من قائمة الدخل والميزانية العمومية مثل ھامش الربح،
و ،Tobin's qومقاييس أخرى من غير القوائم المالية ،مثل رضى العمالء ،لتقييم أثر الجھود
التسويقية على األداء المالي للمؤسسة .وأظھرت نتائج الدراسة أن الجھود التسويقية تؤثر في
ثروة المالك حسب ما تم قياسھا من خالل عدد من المتغيرات المالية.
دراسة ) (Abu_Iawali, 2008حول مدى تبني مكونات اإلستراتيجية التسويقية في
المصارف العاملة في فلسطين .ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف إلى مدى تبني اإلستراتيجية
التسويقية في المصارف العاملة في فلسطين والمتمثلة في مكوناتھا )تحديد الھدف -التركيز-
تخـصيص المـوارد -التكامل– المزيج التسويقي( ،كما ھدفت الدراسة إلى توضيح أثر ھذه
المكونات علـى نجـاح العمل المصرفي وأھمية اتباع إستراتيجية تسويقية فعالة .حيث استخدمت
الباحثة المنھج الوصفي التحليلي كما واستخدمت أسلوب "الحـصر الشامل" ،وتكون مجتمع
الدراسة من فئة اإلدارة العليا في إدارات المصارف العاملـة فـي فلسطين )مدير عام ،نائب مدير
عام/أو مساعد مدير عام ،رئيس دائـرة/أو مـسؤول دائـرة /مراقب ،رئيس قسم( ،وتم االعتماد
على االستبانة لجمع البيانات حيث تم توزيـع  69علـى متخصصين بموضوع البحث.
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خلصت الدراسة إلى أن ھناك تبنّيا ً واضحا ً لدى المـصارف العاملـة فـي فلـسطين لمكونات
اإلستراتيجية التسويقية ولكن بدرجات و مستويات ايجابية متفاوتة ،فقد كان أعلى مستوى ّ
تبن ھو
عنصر المزيج التسويقي وذلك من خـالل عناصـره األربعـة )الخدمـة -التسعير -التوزيع-
الترويج( ،يليه عنصر تحديد الھدف ،ثم عنصر تخصيص الموارد ،بعـد ذلك عنصر التركيز ثم
عنصر التكامل ويمثل ھذا المكون األقل من حيث مستوى التبني .كما خلصت الدراسة إلى أنه ال
توجد فروق في آراء أفـراد العينـة حـول تبنـي إستراتيجية تسويقية في المصارف العاملة في
فلسطين يعزى ) للمـسمى الـوظيفي ،العمـر ،المؤھل العلمي ،التخصص ،سنوات الخبرة،
الجنس ،منـشأ المـصرف ،طبيعـة عمـل المصرف( .وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات أھمھا:
تعزيز االھتمام بمكونـات اإلسـتراتيجية
التسويقية بشكل عام ،إلى جانب زيادة االھتمام بتلبية احتياجات العمالء ،والعمل على األخذ
بآراء العاملين عند وضع األھداف إلشراكھم في العملية اإلدارية ،ضـرورة العمـل على تحسين
العمليات ،وزيادة االھتمام باالحتياجات اإلدارية للمنافسة ،والتأكيد على أھمية وجود خطة
إستراتيجية تسويقية للمصرف والتي تؤدي إلى زيادة فعالية تبني مكونات اإلسـتراتيجية
التسويقية.
دراسة ) (Joshi & Hanssens, 2008حول اإلنفاق اإلعالني ،والمنافسة ،وعوائد
األسھم .ھدفت الدراسة إلى البحث في العالقة طويلة المدى بين اإلنفاق اإلعالني ورسملة
المصاريف التسويقية  ،Market Capitalizationحيث افترضت الدراسة أنه يمكن أن يكون
لإلعالن أثر مباشر في التقييم  Valuationوھو أثر يتجاوز األثر غير المباشر من خالل
عوائد المبيعات واألرباح للشركات الصناعية في الواليات المتحدة األمريكية.
وقد أجري اختبار ميداني على البيانات لعدة سنوات لقطاعي صناعة باستخدام أساليب
السالسل الزمنية المتعددة التي تفصل بين األثر القصير األجل واألثر الطويل األجل إلى جانب
األثر المباشر واألثر غير المباشر لإلنفاق اإلعالني في ).EVA (Economic value added
وأظھرت النتائج الميدانية أن لإلنفاق اإلعالني تأثيرا إيجابيا وطويل المدى على القيمة
السوقية المضافة للشركة ) MVA (Market Value addedوھكذا ،حتى عندما تكون
استجابة السوق -المنتج لإلعالن ضعيفة بشكل واضح ،فإن المستثمرين يرغبون في االستمرار،
ودعم اإلعالن بشكل واسع.
دراسة ) (O'Neill et al., 2008حول العالقة بين المبيعات والمصاريف التسويقية
بالنسبة ألداء الفنادق في الواليات المتحدة األمريكية .ھدفت إلى دراسة أثر المصاريف التسويقية
من قبل ) (2815فندق في الواليات المتحدة .اتبعت الدراسة المنھجية االستكشافية ،واختبرت
دور النفقات التسويقية لفئات مختلفة من الفنادق باستخدام ما يعرف ب ) Smith Travel
 .(Research chain scale categorizationوھدفت الدراسة أيضا إلى تحديد ما إذا كانت
ھناك فروق معنوية في العالقة بين المبيعات والنفقات التسويقية وأداء الفنادق بالنسبة لخصائص
الحصص أو الفئات الفندقية المختلفة .كما تم تحديدھا أو تصنيفھا من قبل Smith Travel
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 ،Researchإلى جانب اختبار أثر المصاريف التسويقية في عائد الغرفة وصافي الدخل
التشغيلي ).(NOI
ووجدت الدراسة أن اآلثار المفيدة المترتبة على تلك المصاريف تتوقف في جزء منھا على
نوع الفندق والجزء الثاني يعتمد على المصاريف التسويقية .ووجدت ان ھناك ارتباطا إيجابيا
ومعنويا بين صافي الدخل التشغيلي ) (NOIوالمصاريف التسويقية ،خاصة مع برامج الوالء
للفنادق الممتازة .وأن ھناك عالقة سلبية معنوية بين مصاريف الرواتب التسويقية Payroll
وصافي الدخل التشغيلي للفنادق منخفضة الجودة  .Economyأما بالنسبة للفنادق التي تصنف
على أنھا متوسطة الجودة ،فقد وجدت الدراسة أن زيادة رسوم الترخيص ترتبط مع الزيادة في
صافي الدخل التشغيلي.
دراسة ) (Seggie et al., 2007حول قياس العائد على االستثمار التسويقي .ھدفت إلى
بناء إطار مفاھيمي وتحديد أدوات رقمية كمية مستقبلية تسويقية .واعتمدت الدراسة على
المنھجية النوعية وتحليل األدب النظري التسويقي المتصل بالموضوع ،فقد استندت إلى أن ھناك
اھتماما متزايدا بأن مؤسسات األعمال في بيئة األعمال الحديثة تشتق ميزتھا التنافسية الجوھرية
والمستدامة من حزمة األصول غير الملموسة مثل المعرفة ،والقدرات اإلبداعية واالتصالية .وأن
قياس العائد على مثل تلك األصول أصبح اآلن أولوية ملحة للمدراء .وقد ركزت الدراسة على
قياس العائد على التسويق ،وناقشت الظروف التي تجعل من ذلك أولوية للمؤسسة ،وتعرفت إلى
الجھود المبذولة حتى تاريخ انجازھا من الزاوية اإلدارية والتسويقية .وانتھت الدراسة بتحديد أين
تكمن المقاييس الرقمية التسويقية في المؤسسات ،حيث دعت الدراسة إلى ضرورة استخدام مزيج
واسع من األدوات الرقمية لقياس العائد التسويقي بسبب وجود قصور في جميع األدوات الحالية.
دراسة ) (Elomar, 2004حول مشكالت الرقابة على االنشطة التسويقية في القطاع
الصناعي في االمارات العربية المتحدة .ھدفت الدراسة الي اختبار المشكالت التي تواجه الرقابة
على األنشطة التسويقية ،وتم جمع البيانات من عينة من الشركات العاملة في إمارة )أبو ظبي(،
واتبعت الدراسة األسلوب الك ّمي في تحليل البيانات .وتوصلت الدراسة إلى أن الرقابة على
األنشطة التسويقية في القطاع التصنيعي قي اإلمارات المتحدة ضعيف وإن ھناك العديد من
العوامل تسھم في ذلك الضعف ،وھي :نقص المعلومات ،والتغيرات البيئية ،والفرق الزمني بين
أداء األنشطة التسويقية وآثارھا ،وصعوبة تحديد تكاليف األنشطة التسويقية بدقة ،وصعوبة
تطوير معايير األداء ،وعدم ملموسية األنشطة التسويقية .كلھا عوامل اسھمت في أبعاد ھذا
الموقف .وع ّدت الدراسة أن من أكبر المشكالت التي تواجه مدراء التسويق في رقابة األنشطة
التسويقية ھي نقص المعلومات ،إلى جانب تداخل األنشطة التسويقية مع أنشطة المنظمة األخرى
األمر الذي يزيد من صعوبة فصل تكاليف األنشطة التسويقية عن التكاليف األخرى.
دراسة ) (Rust et al., 2004حول قياس اإلنتاجية التسويقية من خالل تحليل األدب
النظري الخاص بالموضوع ،اذ كانت دراسة نوعية مفاھيمية ھدفت إلى توضيح اآللية التي من
خاللھا تسھم النفقات التسويقية بزيادة قيمة المؤسسة.
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وقامت الدراسة بمحاولة تطوير إطار موحد لقياس اإلنتاجية التسويقية يضم المقاييس الكمية
والمقاييس غير المالية لإلنتاجية التسويقية لتقديمھا ضمن إطار شامل لوصف تأثير النفقات
التسويقية في المبيعات واألرباح ،وقيمة حقوق الملكية  .Shareholder valueفاإلطار
المفاھيمي الذي تم اقتراحه من خالل ھذه الدراسة يفصل األنشطة التسويقية بما فيھا العمليات
واالستراتيجيات عن وضع المؤسسة العام الذي تم تحديده في أصولھا التي تشتمل على قيمة
العالقات التجارية ،والعمالء ،والمكانة التسويقية ،والوضع الحالي ،وقيمة المؤسسة Firm
 .valueفالدراسة تستنتج ان ثمة نطاقين يشتمالن على القضية المھمة في ربط النتائج قصيرة
المدى مع النتائج طويلة المدى المالية وغير المالية.
تناولت الدراسة سبعة مقاييس رئيسة شاملة وھي :المقاييس المالية ،والنظرة المستقبلية،
والمدى الطويل ،والجزئية ،والنسبة ،والسببية ،والموضوعية بالنسبة لثالثة محاور رئيسة ھي:
العالقة التجارية والعميل ،والعالقات.
دراسة ) (Rushdi, 1998حول أثر اإلستراتيجية التسويقية على األداء بالتطبيق على
القطاع المصرفي في جمھورية مصر العربية .ھدفت الدراسة إلى قياس العالقة بين مكونات
اإلستراتيجية التسويقية واألداء ،لمساعدة البنوك فـي توسيع أسواقھا وتقديم خدمات جديدة من
خالل التعرف إلى الشرائح الـسوقية ومتطلباتھـا مـن الخدمات ومدى رضاھم عنھا ،وتحديد ما
إذا كان من أسباب تدھور األداء في بعض البنوك يرجـع إلـى إدارة التسويق ،وحجم الميزانية
المخصصة ألداء األنشطة التسويقية ،والبرامج التدريبيـة الخاصـة بالنشاط التسويقي ،والمفاھيم
التسويقية ،ومدى قناعة اإلدارة العليا بالنشاط التسويقي .وقد توصلت الدراسة إلى أن ھناك عالقة
بين اإلستراتيجية التسويقية وأھداف المنظمة حيـث إن اإلستراتيجية التسويقية ھي أداة إدارية
للوصول إلى أھداف المنظمة المخططـة وعـدم وجـود إستراتيجية تسويقية يعني عدم تحديد
أھداف المنظمة بشكل فعال مما يؤدي إلى عدم القدرة علـى تحقيق مستوى األداء المطلوب وذلك
مع وجود تفاوت في العالقة بين اإلسـتراتيجية التـسويقية واألداء ،ولقد الحظ الباحث تفاوت
معايير األداء للبنوك التجارية المصرية وھذا يرجع إلى عـدم وجود إستراتيجية تسويقية واضحة
لھذه البنوك.
خصوصية الدراسة الحالية بالمقارنة مع الدراسات السابقة
إن أھم ما يميز الدراسة الحالية أنھا تركز على قطاع مھم في فلسطين وھو قطاع الخدمات
المالية ،فھذا القطاع يشكل جزءاً مھ ّما ً من االقتصاد الفلسطيني ممثالً بقطاع البنوك وقطاع
التأمين إذ بلغ مجموع إنتاجه من الناتج القومي االجمالي ما يقارب ) (400مليون دوالر امريكي
مشكالً حوالي ) (%8من حجم االقتصاد الفلسطيني حسب البيانات الصادرة عن الجھاز
المركزي لإلحصاء الفلسطيني عام  ،2010وھذه الدراسة ستحاول تقييم السياسة التسويقية في
القطاعين مجال الدراسة وتوضيح األثر على مجموع االيرادات وصافي الدخل بعد الضرائب في
دراسة ھي األولى في فلسطين حسب علم الباحثين.
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منھجية الدراسة وإجراءاتھا
عينة الدراسة وفترتھا :تم جمع البيانات البحثية حول متغيرات الدراسة من خالل تقارير
الشركات المنشورة التي سلمتھا البنوك وشركات التأمين إلى ھيئة سوق رأس المال الفلسطينية
بشكل دوري /سنوي ،حيث تم استبعاد شركات باقي القطاعات االقتصادية األخرى وذلك نظراً
لطبيعة ھذه الدراسة ،وبسبب وجود اختالفات ليست بسيطة بين القطاعات المختلفة ،وقد غطت
ھذه الدراسة الفترة الزمنية الواقعة بين  .2010-2007حيث إنه تم جمع البيانات الواردة تحت
الفئات أو البنود :مصاريف التسويق والدعاية واإلعالن ،وكذلك اإليرادات واألرباح بعد
الضريبة .ولم يتمكن الباحثان من إيجاد مسميات دقيقة ومباشرة لالستثمار أو اإلنفاق التسويقي
في تلك البيانات ،بينما وجد ھناك ما يتصل مباشرة بالترويج واإلعالن ولم يوجد ما له عالقة
بالتوزيع ،والعالقات العامة ،والمنشورات ،لذلك تم اعتماد مصاريف الدعاية واإلعالن من بند
مجموع المصاريف اإلدارية والعمومية من قائمة الدخل للشركات الداخلة في عينة الدراسة.
وبلغ عدد الشركات في مجتمع الدراسة في سوق فلسطين المالية ) (46شركة ،وبلغ عدد
الشركات المساھمة العامة في قطاع البنوك ثمانية بنوك وفي قطاع التأمين سبع شركات ،وتم
اختيار ) (5بنوك ضمن عينة الدراسة بسبب أن المؤسسات المالية األخرى لم يتوفر حولھا
بيانات مالية بسبب حداثة إدراجھا في السوق المالي .أما بالنسبة لقطاع التأمين فتم أخذ أربع
شركات بسبب توقف المؤسسة العربية للتأمين وحداثة بدء نشاط الشركة العالمية ،وحداثة إدراج
شركة فلسطين للتأمين ،وبذلك يكون عدد المشاھدات) :عدد الشركات × عدد المتغيرات × عدد
السنوات( ) 108 = (4 × 3 × 9مشاھدات للسنوات التي تغطيھا الدراسة .2010-2007
معالجة البيانات :لقد تم االعتماد على الحاسوب باستخدام برنامج ) (SPSSفي معالجة
البيانات المنشورة ألجل تحديد مدى تأثير اإلنفاق التسويقي في عوائد الشركات المستھدفة
بالدراسة وأرباحھا ،فقد عمدت الدراسة إلى استخدام نموذج االنحدار الخطي البسيط الختبار كل
فرضية من فرضيات الدراسة وذلك على النحو اآلتي:
نموذج االنحدار الخطي البسيطSimple Linear Regression Model :
Yi = ßo + ß1 x1 + €i
حيث:
 :Yiالمتغير التابع )عوائد وأرباح الشركات(
 :ßoالتقاطع -المقطع الثابت في معادلة االنحدار
 :ß1معامل معادلة االنحدار
 :Xiالمتغير المستقل )اإلنفاق التسويقي(
 :€iالخطأ العشوائي
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ومن خالل احتساب معامل التحديد  Coefficient of determination R²يمكن الحكم
على قوة عالقة اإلنفاق التسويقي وتأثيره في العوائد واألرباح للبنوك وشركات التأمين المستھدفة
بالدراسة .وألجل الحصول على الداللة اإلحصائية للمتغير المستقل مع كل متغير تابع على حدة
وبما يعبر عن مدى قوة العالقة إحصائيا ً ،فقد عمل الباحثان على استخدام اختبار )،(t-test
وقاعدة القرار ھنا تتمثل في أنه إذا كانت  Tالجدولية بدرجات حرية )) (n-k-1حيث إن )(n
حجم العينة و ) (kعدد المتغيرات المستقلة ،ومستوى الداللة ) ((%5أقل من Tالمحسوبة لكل
متغير من المتغيرات المستقلة  ،Xiفھذا يعني أن العامل المستقل يؤثر في تحديد عوائد الشركات
وأرباحھا ،وبالتالي ترفض الفرضية الصفرية ،أما إذا حصل العكس فيتم قبولھا ،وھذا بالنسبة
لجميع فرضيات الدراسة.
وفي كال النموذجين )االختبارين( تم إيجاد معامل االرتباط  Rلتحديد مدى قوة العالقة بين
المتغير التابع والمتغير أو المتغيرات المستقلة.
كما أنه تم استخدام اختبار  t-testالختبار الفرضية الثالثة والرابعة لمعرفة مدى وجود
فروقات بين قطاع البنوك وقطاع التأمين بالنسبة لتأثير المتغير المستقل وھو اإلنفاق التسويقي
على المتغير التابع وھو مجموع اإليرادات وصافي األرباح بعد الضرائب.
عرض نتائج اختبار فرضيات الدراسة ومناقشتھا
الفرضية األولى :Ho1 :ال توجد عالقة قوية وذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
) (%5بين اإلنفاق التسويقي في شركات التأمين والبنوك المدرجة في سوق فلسطين لألوراق
المالية ومجموع إيرادات ھذه الشركات.
جدول ) :(1نتائج اختبار الفرضية األولى.
T
المحسوبة

T
الجدولية

*Sig.

3.101

2.7764

.041

نتيجة
الفرضية
العدمية
رفض

R
ارتباط
.745

R²
معامل
التحديد
.55

* دالة إحصائيا ً عند مستوى ).(0.05 ≥ α
يتضح من نتائج إجراء اختبار االنحدار البسيط في الجدول رقم ) (1أن قيمة ) Tالمحسوبة
=  (3.101أكبر من قيمتھا الجدولية وبمستوى معنوية أقل من ) .(0.05وتبعا ً لقاعدة القرار
اإلحصائي سالفة الذكر فإننا نرفض الفرضية العدمية األولى ) .(Hoوھذا يشير إلى وجود عالقة
قوية بين اإلنفاق التسويقي ومجموع إيرادات الشركات ،وان ھنالك ارتباطا كبيرا بين المتغيرين
لكون ) ،(.745 =Rكما أن القدرة التفسيرية للمتغير المستقل تع ّد جيدة بسبب أن معامل التفسير
) (.55 = R²وھذا يعني أن مصاريف التسويق تفسر ما نسبته ) (0.55من حجم إيرادات
شركات التأمين والبنوك المدرجة في سوق فلسطين .ويمكن تفسير ھذه النتيجة من خالل النظر
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إلى مكونات اإلنفاق التسويقي الذي يشتمل على الجھود اإلعالنية وغيرھا ،وھذا يسھم في زيادة
معرفة المشترين بالمنتجات وتحسين صورتھا لديھم وھو ما سيساعد على ارتفاع الطلب على
تلك المنتجات ،وزيادة المبيعات تسھم في تحسين إيرادات الشركات.
تتفق ھذه النتيجة مع ما توصل إليه ) (Erickson & Jacobson, 1992في أن اإلعالن
يسھم في تحسين إيرادات المؤسسة وأرباحھا من خالل أنه يمكن أن يزيد مستوى معرفة الماركة
التجارية الذي يمكن أن يقود إلى وضع أفضل لسمعة المؤسسة والذي سيسمح للمؤسسة بأن
تطلب أسعاراً أعلى مقارنة مع أسعار المنتجات المنافسة التي لھا المواصفات نفسھا.
وبالتالي تصبح معادلة االنحدار البسيط تساوي:
Yi = 1,350,541 + 14.84 x1
حي ث  x1تمث ل المتغي ر المس تقل وھ و مص اريف التس ويق و yتمث ل المتغي ر الت ابع وھ و
مجموع اإليرادات في البنوك وشركات التأمين والثابت يساوي .$1,350,541
الفرض ية الثاني ة :Ho2 :ال توج د عالق ة قوي ة وذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة
) (%5بين اإلنفاق التس ويقي ف ي ش ركات الت أمين والبن وك المدرج ة ف ي س وق فلس طين ل ألوراق
المالية وصافي أرباح ھذه الشركات.
جدول ) :(2نتائج اختيار الفرضية الثانية.
T

T

المحسوبة

الجدولية

3.381

2.7764

*Sig.

نتيجة
الفرضية
العدمية

.039

رفض

R

R²

ارتباط

معامل
التحديد

.901

.811

* دالة إحصائيا ً عند مستوى ).(0.05 ≥ α
أشارت نتائج اختبار االنحدار البسيط لھذه الفرضية وكما ھو موضح في الجدول رقم )(2
أن قيمة ) Tالمحسوبة =  (3.381أكبر من قيمتھا الجدولية وبمستوى معنوية أقل من )،(0.05
وتبعا لقاعدة القرار اإلحصائي فإنه يتم رفض الفرضية العدمية الثانية ) .(Hoوھذا يعني أنه
توجد عالقة قوية وذات داللة إحصائية بين اإلنفاق التسويقي وصافي الربح بعد الضريبة
لقطاعي البنوك والتأمين ،وتع ّد العالقة بين المتغيرين قوية لكون ) ،(.901 = Rوھي عالية ،كما
أن نسبة تفسير مصاريف التسويق لصافي الربح بعد الضرائب تساوي ) .(.811وھذا يعني أن
مصاريف التسويق تف ّسر ما نسبته ) (.811من صافي أرباح البنوك وشركات التأمين ،وھذا يدل
على أھمية اإلنفاق الدعائي واإلعالني في تحقيق أرباح للشركات .تتفق ھذه النتيجة ،وفي اإلطار
العام ،مع ما توصلت له دراسة ) (Denizci & Li, 2009حول وجود تأثير للجھود التسويقية
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ومن بينھا اإلنفاق على اإلعالن في ثروة المالك معبراً عنھا بالعديد من المتغيرات المالية مثل:
ھامش الربح  ،Profit marginوعائد السھم .Stock return
وبالتالي تصبح معادلة االنحدار البسيط تساوي:
Yi = 27,385 + 11.63 x1
حيث تمثل x1المتغير المستقل وھو مصاريف التسويق ،و yتمثل المتغير التابع وھو صافي
الربح بعد الضرائب للبنوك وشركات التأمين ،والثابت يساوي .$27,385
الفرضية الثالثة :Ho3:ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )(%5
لتأثير مصاريف التسويق والدعاية واإلعالن في صافي األرباح باختالف نوع القطاع االقتصادي
)البنوك ،وشركات التأمين المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية(.
ومن أجل اختبار الفرضية الثالثة تم تطبيق تحليل التباين األحادي One-way ANOVA
والجدول التالي يوضح نتيجة اختبار الفرضية:
جدول ) :(3نتائج اختيار الفرضية الثالثة.
مصدر التباين

SSE

D.F

MSE

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

3.51
227.69
231.2

1
70
71

3.51
3.25

Fvalue
1.08

*Sig.
0.001

* دالة إحصائيا ً عند مستوى ).(0.05 ≥ α
يتضح من الجدول ) (3أن مستوى الداللة اإلحصائية يساوي  .001وھو أقل من القيمة
المحددة في الفرضية وھي  ،0.05لذلك فإنه يتم رفض الفرضية العدمية الثالثة ،وھذا يدل على
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (%5لتأثير مصاريف التسويق
والدعاية واإلعالن في صافي األرباح باختالف نوع القطاع االقتصادي )البنوك وشركات التأمين
المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية(.
فقد تبين أن تأثير متغير مصاريف التسويق والدعاية واإلعالن في صافي األرباح لقطاع
البنوك كان أكبر من تأثيره في صافي األرباح لقطاع التأمين .ويمكن عزو ھذه النتيجة إلى
ارتفاع مستوى النشاط المصرفي في فلسطين وتنامي حصته السوقية بشكل أفضل مما ھو عليه
الحال بالنسبة لقطاع التأمين ،فالقطاع المصرفي في فلسطين يع ّد أكثر رسوخا ً وتنافسية بالمقارنة
مع القطاعات المالية األخرى.

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد  2014 ،(7) 28ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سام فقھاء وسامح العطعوط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1583

الفرض ية الرابع ة :Ho4 :ال يوج د اخ تالف ذو دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة )(%5
لت أثير مص اريف التس ويق والدعاي ة واإلع الن ف ي مجم وع اإلي رادات ب اختالف ن وع القط اع
االقتصادي )البنوك وشركات التأمين المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية(.
ومن أجل اختبار الفرضية الرابعة فقد تم تطبيق تحليل التباين األحادي One-way
 ،ANOVAوالجدول اآلتي يوضح نتيجة اختبار الفرضية:
جدول ) :(4نتائج اختيار الفرضية الرابعة.
مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

SSE
3.03
165.18
168.21

D.F
1
70
71

MSE
3.03
2.35

F-value
1.29

*Sig.
0.03

* دالة إحصائيا ً عند مستوى ).(0.05 ≥ α
يتض ح م ن الج دول ) (4أن مس توى الدالل ة اإلحص ائية ) (Sig.يس اوي  .03وھ ي أق ل م ن
القيمة المحددة في الفرضية  ،0.05لذلك فإننا نرفض الفرضية ونقول انه "توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ) (%5لتأثير مصاريف التسويق والدعاي ة واإلع الن ف ي اإلي رادات
باختالف نوع القطاع االقتصادي )البنوك وشركات التأمين المدرج ة ف ي س وق فلس طين ل ألوراق
المالية( .حي ث تب ين أن ت أثير متغي ر مص اريف التس ويق والدعاي ة واإلع الن ف ي ص افي األرب اح
لقطاع البنوك أكبر مما ھو بالنسبة لقطاع التأمين.
نتائج الدراسة
في ضوء التحليل اإلحصائي لفرضيات الدراسة الصفرية لتحديد تأثير المتغير المستقل وھو
اإلنفاق التسويقي مقاسا ً بمصاريف الدعاية واإلعالن من قائمة الدخل للبنوك وشركات التأمين
المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية في كل من المتغيرين التابعين وھما مجموع
اإليرادات وصافي الربح بعد الضريبة في القطاعين المذكورين فقد توصلت الدراسة إلى ما
يأتي:
 .1يوجد عالقة طردية وقوية بين مصاريف التسويق والدعاية واإلعالن ومجموع إيرادات
البنوك وشركات التأمين المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية.
 .2يوجد عالقة طردية وقوية بين مصاريف التسويق والدعاية واإلعالن وأرباح البنوك
وشركات التأمين المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية.
 .3يوجد اختالف جوھري لتأثير مصاريف التسويق والدعاية واإلعالن في صافي األرباح
باختالف نوع القطاع االقتصادي للبنوك وشركات التأمين المدرجة في سوق فلسطين
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لألوراق المالية ،إذ وجد أن مصاريف التسويق والدعاية واإلعالن لھا تأثير أكبر في صافي
أرباح البنوك منھا في شركات التأمين.
 .4يوجد اختالف جوھري لتأثير مصاريف التسويق والدعاية واإلعالن في مجموع اإليرادات
باختالف نوع القطاع االقتصادي للبنوك وشركات التأمين المدرجة في سوق فلسطين
لألوراق المالية ،إذ وجد أن مصاريف التسويق والدعاية واإلعالن لھا تأثير أكبر على
مجموع اإليرادات للبنوك منھا في شركات التأمين.
 .5إن القدرة التفسيرية لمتغير الدعاية واإلعالن على مجموع اإليرادات في قطاعي البنوك
وشركات التأمين ھو مرتفع نسبيا ً إذ وصل إلى .%55
 .6إن القدرة التفسيرية لمتغير الدعاية واإلعالن على صافي أرباح الشركات في قطاعي
البنوك وشركات التأمين ھو مرتفع نسبيا ً فقد وصل إلى .%81
 .7ھناك دور كبير لإلنفاق التسويقي والسياسة التسويقية في تحقيق اإليرادات وتعظيمھا.
 .8ھناك دور كبير لإلنفاق التسويقي والسياسة التسويقية في تعظيم أرباح الشركات.
وأخيراً ،تجدر اإلشارة إلى إن معدل التغير المتسارع في تجارة التجزئة بشكل عام الذي
جاء استجابة للقوى البيئية المختلفة يولّد العديد من الفرص والتھديدات في السوق المحلية .من
ھنا ،يحتاج تجار التجزئة إلى التركيز على قدراتھم التنافسية وتدعيمھا ،والنظر في ھياكل
التكاليف ،واالستثمار في التكنولوجيا .فھناك حاجة ألن يقيّم تجار التجزئة الخيارات المتاحة
أمامھم لالستفادة من تنامي االقتصاد وتغير مستويات المعيشة ،وأن يتھيئوا لالستجابة للتحديات
التنافسية من قبل تجار التجزئة الدوليين ،والتنامي المتزايد لتجارة التجزئة االلكترونية ) Rajeh,
 .(2007فوجود عالقة إيجابية بين النفقات التسويقية واألداء المالي للشركات ال يعني أن التوسع
في النفقات سيقود بالضرورة إلى زيادة مطردة باألداء المالي .فيجب النظر ببنود التكاليف
التسويقية وأھدافھا باستمرار والبحث في مدى جدواھا على المديين القصير والطويل .إذا
استطاعت المؤسسة تحقيق قيادة التكلفة واستدامتھا بشكل شامل عندھا سيكون أداؤھا فوق
المتوسط في صناعتھا وھو ما يعني أنھا تستطيع أن تطلب أسعاراً مساوية أو أقل من منافسيھا.
وعند األسعار المساوية أو األقل من المنافسين ،فإن موقع قائد التكلفة يترجم إلى عوائد عالية.
لكن عموما ً ال يستطيع قائد التكلفة إھمال أسس التمايز .إذا لم يتم إدراك منتجه بشكل مقبول أو
مقارن من قبل المشترين ،فإنه سيجبر على خصم أسعاره بشكل ملحوظ أقل من المنافسين لكسب
المبيعات ،وھذا يمكن أن يقلل من فوائد موقعه بالنسبة للتكلفة ).(Porter, 1985, p.13
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التوصيات
في ضوء النتائج التي توصلت إليھا ھذه الدراسة يمكن تقديم التوصيات اآلتية:
 .1دراسة أثر اإلنفاق التسويقي على األداء المالي للبنوك وشركات التأمين المدرجة في سوق
فلسطين لألوراق المالية بأبعاد أخرى وليس فقط األداء المالي ،مثل الميزة التنافسية،
والحصة السوقية  ...إلخ.
 .2دراسة أثر اإلنفاق التسويقي على األداء المالي لقطاعات أخرى غير البنوك وشركات
التأمين ،وكذلك األخذ بعين االعتبار األبعاد الجزئية لإلنفاق التسويقي بأن يشتمل مثالً على
اإلنفاق الترويجي ،والعالقات العامة ،واإلعالن ،واإلنفاق على المنتجات ،والسياسات
السعرية المختلفة .لكن ھنا تجدر مالحظة عدم توفر بيانات مالية دقيقة حول تلك األبعاد
ضمن ما يتم نشره عن الشركات المدرجة في سوق األوراق المالية الفلسطينية ،لكن ھذا ال
يعني استحالة الحصول على تلك البيانات في دراسات مستقبلية.
 .3إيجاد مقاييس مالية وغير مالية لدراسة أثر اإلنفاق التسويقي في عوائد الشركات.
 .4تعزيز اإلنفاق اإلعالني المدروس من أجل تحقيق عوائد للشركات.
 .5ضرورة الحفاظ على مستويات نسبة مصاريف التسويق والدعاية واإلعالن من مجموع
ھيكل المصاريف ومتابعھا كون الدراسة أظھرت وجود ارتباطھا القوي واإليجابي مع
مجموع اإليرادات وصافي األرباح.
 .6إدراج مصطلحات ومفاھيم تسويقية واضحة وجزئية توضح اإلنفاق التسويقي في القوائم
المالية المنشورة للشركات باالستفادة من التطور األكاديمي في ھذا المجال وبما يمكن
األطراف ذات العالقة لھذه الشركات من تقييم االستثمارات التسويقية المباشرة وغير
المباشرة واعتبار ذلك جزءا مھما من الحوكمة والرقابة.
 .7تعزيز اإلفصاح عن اإلنفاق التسويقي بشكل أكثر تفصيالً ،بحيث ال تقتصر على مصاريف
الدعاية واإلعالن بشكل إجمالي ،بل تكون المعلومة مفصلة لكي تتم معرفة تأثير كل متغير
بشكل أكبر.
 .8وتجدر اإلشارة أخيراً إلى أن حجم العينة ،ومحدودية المشاھدات ،والفترة الزمنية التي
غطتھا الدراسة قد ش ّكلت محددات على إجراء ھذه الدراسة وبالتالي على إمكانية تعميم
نتائجھا مما يستوجب إجراء دراسات أخرى في ھذا الموضوع ،وبشكل محدد ،تؤكد
الدراسة أھمية إجراء المزيد من الدراسات لسنوات أطول ،ولعدد أكبر من الشركات،
ولقطاعات اقتصادية مختلفة ،وذلك ليتسنى الخروج مستقبال بنتائج ادق حول السياسات
التسويقية المتبعة بالشركات وأھميتھا في تحقيق قيمة مضافة  Value Addedللشركات
من أجل تقييم إنتاجية التسويق في الشركات التجارية لتحديد جدوى ھذا النوع من
االستثمارات على أن يتم ذلك بدراسة متغيرات مالية ومحاسبية أخرى مثل عوائد األسھم
وغيره.
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