
 

 

  

Customer’s Perception Toward Telecommunication Firms 

Adoption to Corporate Social Responsibility in Egyptian Market 

 ممخص البحث
المسرريل اإلاتمتمية رراإلالمدرحرراإلمالرردإلالم مرر إل تعتبررر     

األسيسرر اإلالمم ررزةإلإلسرراإلاسررترات م يتإلالنرررحيتإلال يمالرراإل
وذلكإللردورايإلسراإلتالق رلإلالتمري زإلوإلالرلإلالق مراإلالمدرحراإل
وإلسررراإلتررردة اإلمقررراإلالمسرررتصلكإلوإلاةررريدةإل ررر ي اإلالمحي ررراإل

اإلاررذاإلالسرر يلإلالت يسسرر اإلالماططرراإللصرريإلسرراإلالسررول.إلوسرر
تسرررعاإلالدراسررراإلالاليل ررراإلالررراإلالقرررييإلال رررويإلةلررراإلتالل ررر إل
ال ترري اإلالمترتبررراإلةلررراإلتب ررراإلالنرررحيتإلالتررراإلتقرررداإلادمررراإل
اتت ي إلبيلصيتفإلالموا إلساإلم رإللصذاإلالمفصوا.إلال ثإل
اررردستإلالدراسررراإلالاليل ررراإلالررراإلتالل ررر إلة  ررراإلاترتبررريطإلوإل
التأم رإللصذاإلالمفصواإلبح إلمنإلر ريإلالمسرتصلكإلوإلال رورةإل

لذا  اإلإلوإلمقاإلوإلواليإلالمستصلك.إلوإللتالق لإلاذاإلالصردفإلا
وإلاةتميداإلةلاإلمراالعاإلالدراسريتإلوإلاالدب ريتإلالتسرو ق اإل
,إلسقرررردإلترررراإلت م رررراإلاطرررريراإلمفيا م رررريإل و رررر إلالع  رررراإلبرررر نإل
المتغ ررراتإلالسرريبقا.إلو رردإلاةتمرردإلالبيالررثإلةلرراإلت م رراإلمداةإل
استق ررررييإلوإلةلرررراإلالمقيبلرررراإلالنا رررر اإللممرررر إلالب ي رررريتإل

مرراإلتتمررياإلاررذاإلالدراسررا.إلوإل رردإلتممرر إلممتمرر إلاالول رراإلاالزإل
الدراسرراإلسرراإلمم رر إلمسررتصلحاإلادمرراإلالصرريتفإلالمرروا إلسرراإل
م رررر,إلال ررررثإلتررراإلسررررالبإلة  ررراإلإلتالحم رررراإلمرررنإلمفرررررداتإل
المعي  ررراإل,إلال رررثإلانرررترطإلالبيالرررثإل ررررورةإلترررواسرإلبعرررضإل
المعرسررراإلوإلالدرا ررراإلإلسررراإلحررر إلمفرررردةإلبمفصرررواإلالمسررررررررررريل اإل

 صررررريإلسررررراإلممررررر إلاتمتمية رررررا,إلوإلذلررررركإل بررررر إلاتةتمررررريدإلةل
الب ي يت.إلو ردإلتراإلسرالبإلالع  راإلمرنإلمالريسظتاإلالقريارةإلوإل

 مفردة.إل534االسح در اإلوالتاإلإلبلغإلةددايإل
وإلبيت ررررررريساإلالررررررراإلاسرررررررتادااإلمسررررررريل بإلاتال رررررررييإل     

الو رررفاإلوإلحرو بررريخإلالفررريإلوإلالتالل ررر إلالعررريملاإلالتوح رررديإل
لتو ررر فإلة  ررراإلالدراسررراإلوإلالاتبررريرإلمبررريتإلمداةإلالق ررريس,إل

مسررلوبإل مرروذجإلالمعيدلرراإلالب ي  رراإلوإلإلسقرردإلاسررتاداإلالبيالررث
إلاسلوبإلتالل  إلالمسيرإلوإلذلكإللتالل  إلالع  يتإلب نإل

متغ ررررراتإلاطرررريرإلالدراسرررراإلالمقترررررح.إلو رررردإلمسررررفرتإل ترررري اإل
التالل ررر إلاالال ررري اإلةرررنإلالتو ررر إلالررراإلومرررودإلة  ررريتإل
ارتبرررريطإلوإلتررررأم رإلمبينرررررإللمفصررررواإلالمسرررريل اإلاتمتمية رررراإل

ذا  راإلوإلالمدرحاإلوإلح إلمنإلر يإلالمستصلكإلوإلال رورةإلال
مقرراإلوإلواليإلالمسررتصلك.إلحمرريإلمظصرررتإلم  رريإلمنإلالمسرريل اإل
اتمتمية راإلالمدرحرراإلترريمرإلب ررورةإل  رررإلمبينرررةإلسرراإلواليإل
المسرررتصلكإلمرررنإلاررر  إلالر ررريإلوإلال رررورةإلالذا  ررراإلوإلمقررراإل
المسررتصلك.إلوإلم  رريإلتو ررلتإلالرراإلانإلحرر إلمررنإلالر رريإلوإل
ال ررررورةإلالذا  رررراإلللنرررررحاإلوإلالمقرررراإلارررراإلمتغ ررررراتإلترررريمرإل

إلاليإلالمستصلك.إلبنح إلمبينرإلساإلوإل
و رردإلمسررصمتإلاررذاإلالدراسرراإلةلرراإلحرر إلمررنإلالمسررتويإل     

ال ظررررررريإلومسررررررتويإلالتطب ررررررلإلوإلم  رررررريإلةلرررررراإلالمسررررررتويإل
االداري.إلسعلراإلالمسررتويإلال ظرريإلسقرردإلالقرتإلاررذاإلالدراسرراإل
ال ويإلةلاإل  ماإلوإلمام راإلمفصرواإلالمسريل اإلاتمتمية راإل
المدرحاإلبومهإلةياإلوإلساإلممي إل طريعإلاالت ريالتإلةلراإل

.إلوةلررراإلمسرررتويإلالتطب رررلإلسقررردإلمظصررررتإلومرررهإلالا ررروص
الدراسرررراإلمام رررراإلاررررذاإلالمفصررررواإلسرررراإلالتررررأم رإلةلرررراإلسررررلوكإل
المستصلكإلمتمم إلسراإلت م راإلالر ريإلوإلال رورةإلالذا  راإلوإل
المقرررا.إلممررريإلةلررراإلالمسرررتويإلاالداريإلسقررردإل ررردمتإلالدراسررراإل
ةررررردداإلمرررررنإلالتو ررررر يتإلالتررررراإلت رررررم تإلمل ررررريتإلمالرررررددةإل

تطب رلإلوإلللتطب لإللمسيةدةإلمتاذيإلالقرارإلةلراإلالتومرهإلب
تب رراإلاررذاإلالمفصرروا.إلوت ررم تإلالتو رر يتإل رررورةإلت م رراإل
وإلتطب ررررلإلوإلاالةرررر نإلةررررنإلالمبرررريدراتإلالمرتبطرررراإلبتومررررهإل

إلالم ظميتإلبصداإلالمفصوا.
وإل ررردإلت رررم تإلالدراسررراإلالاليل ررراإلةررردداإلمرررنإلالالررردودإل     

التاإل محنإلمنإلتف دإلساإلالبالوثإلالمستقبل اإل,إلال ثإل محنإل
ز رررردإلمررررنإلا رررريساإلةررررددإلمررررنإلالمتغ ررررراتإلالترررراإلتعحررررسإلالم

ال تي اإلالتاإل محنإلمنإلتترتبإلةلاإلتب اإلمفصرواإلالمسريل اإل
االمتمية ررراإلالمدرحررراإلوإلالتررراإل محرررنإلمنإلتسرررصاإلسررراإلامررررايإل

إلاطيرإلالدراساإلالاليلا.إلإلإل
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Research summary 
 

     Nowadays, corporate social resp-

onsibility (CSR) has been becomes one 

of the most important characteristic of 

successful corporations all over the 

world. The importance of (CSR) comes 

from its role in developing the unique-

ness of the firm‘s image, creating pe-

rceived value and in formulating pla-

nned competitive positioning in ma-

rketplaces. In this context this research 

is aims to shed the light on analyzing 

the main consequences of corporate so-

cial responsibilities adoption on Egyp-

tian telecommunication customers. Spe-

cifically studying correlations and cau-

sality of this concept on customer sa-

tisfaction, corporate image, customer 

trust and satisfaction. To achieve the re-

search aims and according to marketing 

literature, a theoretical framework is 

developed to analysis relationships be-

tween research variables and to test hy-

pothesizes.  Research population was 

all Egyptian cellular phone users. The 

primary data was collected with the 

help of both though personality adm-

inistrated questionnaire and interviews 

with 435 respondents of judgmental sel-

ected sample from Cairo and Alexa-

ndria.  

 

 
 
 

     Besides using descriptive statistic, 

Chronbach Alpha coefficient and con-

firmatory factor analysis for research 

sample description and to test instru-

ment reliability, structural equation mo-

del and path analysis are used to ana-

lysis research framework. The research 

results reveal that CSR is directly infl-

uence on customer satisfaction, corp-

orate image, customer trust and loyalty 

and indirectly on loyalty though cus-

tomer satisfaction, corporate image and 

trust. Also satisfaction, corporate image 

and trust are directly influence on cu-

stomer satisfaction. Based on research 

results, three different contributions on 

theory, application and managerial lev-

els are presented.  First, theoretical fr-

amework that clarifies the importance 

of CSR adoption for telecommunication 

firms is proposed. Second, this research 

shed the light on the importance of 

(CRS) on consumer behavior in Egy-

ptian telecommunication sector. Lastly, 

on managerial level several recom-

mendations about the importance of 

developing, achieving and publishing 

(CRS) initiations are presented.           
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 أواًل: المقدمة 
إلCSRتعتبرررإلالمسرر ول اإلاتمتمية رراإلللنرررحيتإل     

مالرردإلاألدواتإلالصيمرراإلالتررراإلتعتمرردإلةل صرريإلالم ظمررريتإل
 ,Holstein, 2008; Kantey)لتالق رلإلمارداسصيإل

2010; Karnani, 2010).ور رراإلت رريو إلالعد رردإلإل
يراإلممموةررراإلمرررنإلمرررنإلالمرررد ر نإللصرررذاإلالمفصرررواإلب ةتبررر

األ نطاإلالا ر اإلالمومصاإلالر إلالب  راإلالايرم راالإلاالإل
منإلال ظرررةإلالمعي رررةإللررهإل رردإلتطررورتالإللت ررب إلاألداةإل
الفعيلررررراإللالرررررلإلالمز ررررردإلمرررررنإلالق مررررراإلالمومصررررراإلالررررر إل
المسرررررتصلكالإلوالتررررراإلم ررررربالتإلالسرررررماإلالمم رررررزةإلسررررراإل

 ;Carroll, 2008)استرات م يتإلالنرحيتإلال يمالاإل

Lee, 2008)اإلالمفصواإلمداةإلنري عاإل.إلحميإلم ب إلاذ
 ,.Glob et al)سراإلممري إلالتسرو لإلاتسرترات ماإل

2008; Piercy & Lane, 2009)وسراإلممري إلإل
 ,.Porte et al, 2006; Maon et al)اتدارةإل

حمررريإلاةتمررردتإلالم ظمررريتإلال يمالررراإلةلررر إلإل،(2008
اررذاإلالمفصررواالإلوذلرركإلبيةتبرريراإلمداةإلاسررترات م اإلت سررصاإل

 ,Nexxar) مرراإلسراإلتالق ررلإلالتمرري زإلوسرراإلالرلإلالق

والت إلالم ظميتإلمتوسطاإلو غ رةإلالالماإل. (2010
 رردإلتب ررتإلاررذاإلالمفصررواإلبصرردفإلاةرريدةإل رر ي اإلمحي رراإل

 ,Jenkins) ت يسسرر اإلماططرراإللصرريإلسرراإلالسررولإل

2009; Retolaza et al.,     2009) .إل
و ظررررًاإلألام ررراإلمفصرررواإلالمسررر ول اإلاتمتمية ررراإل     

ذاإلالمدرحرررراالإلسقرررردإلمنرررريرتإلاألدب رررريتإلالبالم رررراإلسرررراإلارررر
%إلمررررنإلالنرررررحيتإل09الممرررري إلالرررر إلمنإلمحمرررررإلمررررنإل

ال يمالرررررراإللررررررد صيإلم نررررررطاإلمعل رررررراإلومومصرررررراإلإل الرررررروإل
 ;Kotler & Lee, 2005)المس ول اإلاتمتمية اإل

Lichtenstein et al., 2004)وٌتظصررإلالتقرير رإلإل
والتاإلت علنإل Business Weekالم نورةإلساإلمملاإل

ب ررررورةإلدور رررراإلةررررنإلالمرررراإلاسررررتمميراتإلالم ظمرررريتإل

ممري إلالمبريدراتإلالمرتبطراإلبيلمسر ول اإلالمعروساإلساإل
إلTargetاتمتمية را.إلسمرمً إلتبرةررتإلسلسرلاإلمترريمرإل

إلCSRمل رررونإلدوالرإلسررراإلمبررريدراتإلإل897,1بالررروالاإل
%إلمرررررررنإلمربيالصررررررريإل بررررررر إل3,3وارررررررذاإلالمبلرررررررغإل ممررررررر إل

إل48,5ال ررر باالإلوتبرةررتإلنرررحاإلم رررا إلموتررورزإلبرررإل
%إلمررنإلمربيالصرريإل برر إل5,7مل ررونإلدوالرإلوارروإلإل ممرر إل

إل39,5نرحاإلم ررا إلمري لزإلب الروإلال ر با,إلوتبرةتإل
%إلمرررررررنإلمربيالصررررررريإل بررررررر إل3,5مل رررررررونإلدوالرإل ممررررررر إل

إل.(Luo & Bhattacharya, 2006)ال ر باإل
و ظررررررًاإللررررردورإلومام رررررراإلالمبررررريدراتإلالمرتبطرررررراإل     
بيلمسررر ول اإلاتمتمية ررراإلسررراإلت م ررراإلوتالسررر نإلمرررودةإل
ال ررريةإلمطررررافإلالتعيمررر الإلسقررردإلت ررريم إلاتاتمرررياإلبصرررذاإل

اإلمرنإلومصراإل ظررإلالمبيدراتإلوم بالتإل ررورةإلملالر
.إل(Swaen & Chumptaz, 2008)اذاإلاألطرافإل
و دإلا عحسإلذلكإلساإلمميرسريتإلالم ظمريتالإلوتطلربإل
ةرررريدةإل ررر ي اإلالتزامرررريتإل األمررررإل رررررورةإلمرامعررراإلواة
 ;Reverte, 2009) الم ظمرريتإلتمررياإلالممتمرر إل

Shahin & Zairi, 2007)إلوبالم رًيإلسقردإلت يولرتإل.
 ول اإلالدراسررريتإلالتمر ب ررراإلالموا ررربإلالمرتبطررراإلبيلمسررر

اتمتمية اإلالمدرحاإلوذلكإلمنإلم ثإلماليورإلبالم را.إل
ال رررثإلت ررريو إلالمالرررورإلاألو إلدراسررراإلوتالل ررر إلال تررري اإل
المترتبررررراإلةلررررر إلتطب رررررلإلارررررذاإلالمفصرررررواإلةلررررر إلاألدايإل
 ,Swaen & Chumptaz)ات ت يديإلللم ظميتإل

2008) وةلررررررررر إلاألدايإلالمررررررررريلاإللصررررررررريإل  (Luo & 

Bhattacharya, 2006) ب  مرريإلت رريو إلالمالررورإل. 
اإلدراسررراإلوتالل ررر إلالمقررردميتإلوال تررري اإلالمترتبررراإلالمررري 

ةل إلتطب لإلمفصواإلالمس ول اإلاتمتمية راإلللنررحيتإل
(Sen et al., 2006) ممريإلالمالرورإلالميلرثإلسقردإلإل.
 ت يو إلال تي اإلالمترتباإلةل إلتطب لإلاذاإلالمفصواإل
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(Swaen&[Chum بيل سرررررباإلللمسرررررتصلكإلال صررررري اإل  

ptaz, 2008; Anderson et al., 2004; 

Gruce et al., 2005; Turban & Green-

ing, 1997; Liu et al., 2010; Lafferty & 

Goldsmith, 2005; Sen et al., 2006; Du 

et al., 2007; Bronn & Belliu, 2001). 
وساإلاذاإلالس يلإلتسع إلاذاإلالدراساإلالر إلالقرييإل     

ال رررويإلةلررر إلتالل ررر إلال تررري اإلالمترتبررراإلةلررر إلتومررررهإل
مية رراإلوذلرركإلسرراإلممرري إلالم ظمرريتإلبيلمسرر ول اإلاتمت

 طيعإلاتت يالتإلةنإلطر لإلالصيتفإلالموا .إلال ثإل
سرررررررر تاإلدراسرررررررراإلالع  رررررررراإلبرررررررر نإلم نررررررررطاإلنرررررررررحيتإل
اتت رررريالتإلالترررراإلتقررررداإلادمرررراإلاالت رررري إلبيلصرررريتفإل
المرروا إلسرراإلممرري إلالمسرر ول اإلاتمتمية رراإلوبرر نإلحرر إل
مررررنإلر ررررريإلالمسررررتصلكإلوال رررررورةإلالذا  رررراإلللم ظمررررراإل

 رررراإلاطرررريرإلوالمقرررراإلوواليإلالمسررررتصلك.إلال ررررثإلسرررر تاإلت م
مفررريا ماإللتالل ررر إلالع  ررراإلبررر نإلالمتغ رررراتإلالسررريبقا.إل
وسرررررررراإلالمررررررررزيإلالترررررررريلاإلسرررررررر تاإلالتعرررررررررضإلللدراسرررررررراإل
اتسررررتط ة اإلإلمررررراإلمنرررررحلاإلوماررررردافإلومام ررررراإلارررررذاإل

  الدراسا.إلإل
 الدراسة اإلستطالعية -1

سرراإلاطرريرإلالسررعاإل الرروإلاتسررتدال إلةلرراإلومررودإل     
الظررررررريارةإلالبالم ررررررراالإلسقررررررردإل رررررررياإلالبيالرررررررثإلبيلدراسررررررراإل

ة االإلو ررردإلتعرررددتإلاألاررردافإلالتررراإلتسرررعاإلاتسرررتط 
إلاذاإلالدراساإلالاإلتالق قصيإلوذلكإلةلاإلال الوإلاآلتا:

المسررريةدةإلسررراإلتالد ررردإلمنرررحلاإلالدراسررراإلبو ررروحالإلإل-8
إلواتميباإلةلاإلالتسييالتإلالبالم ا.

 رررر ي اإلالفررررروضإلالبالم رررراإلبصرررردفإلالتالقررررلإلمررررنإلإل-5
إل التصيإلموإلةداإل التصي.

إلالمسيةدةإلساإلت م اإل وا اإلاتستق يي.إل-3
ورةإلمو وعإلالبالرثإلموإلالظريارةإلالبالم راإلبطر قراإلبلإل-5

محمرإلاالحيمًيإلبصدفإلدراستصيإلب ورةإلمةملالإلال رثإل

 تممرر إلاررذاإلالمو رروعإلسرراإلتالل رر إلال ترري اإلالمترتبرراإل
ةلررررررراإلتب ررررررراإلالم ظمررررررريتإلالعيملررررررراإلسررررررراإلممررررررري إل
اتت ررريالتإلةرررنإلطر رررلإلالصررريتفإلالمررروا إللمفصرررواإل
المسررر ول اإلاتمتمية رررا.إلوسررراإلالمرررزيإلالتررريلاإلسررر تاإل

ارررذاإلالدراسررراإلاتسرررتط ة اإلوماررراإلإلت ررريو إلمسرررلوب
إلال تي اإلالتاإلتو لتإلال صي.

 أسموب الدراسة اإلستطالعية: – 1-1
اةتمرررررردإلالبيالررررررثإلسرررررراإلالق ررررررياإلبصررررررداإلالدراسرررررراإل     

اتسرررتط ة اإلةلررراإلالررردور يتإلوإلالدراسررريتإلالسررريبقاإل
الترراإلت يولررتإلمفصررواإلالمسرر ول اإلاتمتمية رراإلالمدرحرراإل

المفصروا.إلوإل ردإلومااإلال تي اإلالمترتباإلةلاإلتب راإلارذاإل
تمالررورإلااتمررياإلوإلترح ررزإلالدراسرريتإلالسرريبقاإلسرراإلاررذاإل

إل(Carol,1979)ال ررددإلةلرراإلالمفصررواإلالررذيإل دمررهإل
والررذيإل عتبرررإلمررنإلمحمرررإلالمفرريا اإلتحرريمً إلسرراإلت رريو إل
وتالل  إلالمفصوا.إلووسقيإللهإلسقدإلتاإلت   فإلالمس ول اإل
اتمتمية رراإلالرراإلالمسرر ول يتإلات ت رريد اإلوالقي و  رراإل

ا ر ررا.إلو رردإلاةتمرردإلالبيالررثإلسرراإلاررذاإلواألا   رراإلوال
الدراساإلم  ريإلةلراإلالمقريب تإلالنا ر اإلمسرتادميإل
 ي مررراإلاستق ررررييإلحررررأداةإللممررر إلالب ي رررريتإلمررررنإلة  رررراإل

مفردةإلمنإلمسرتادماإلإل39تالحم اإلموإلالحم اإل وامصيإل
الصررررريتفإلالمررررروا إلمرررررنإلمد  ررررراإلاتسرررررح در االإلبنررررررطإل
 رورةإلالميمصاإلبمفصواإلالمسر ول اإلاتمتمية را.إلو ردإل

يب تإلالنا ررر اإلبررريلترح زإلةلررراإلماررراإلتومصرررتإلالمقررر
إلال تي اإلالمترتباإلةلاإلتب اإلالنرحيتإللصذاإلالمفصوا.

 نتائج الدراسة اإلستطالعية: -1-2
سرررراإل ررررويإلالمقرررريب تإلالنا رررر اإلالترررراإل
تمرررتإلسررراإلسررر يلإلارررذاإلالدراسررراإلاتسرررتط ة االإلسقررردإل
تو رررر إلالبيالررررثإلالرررراإلممموةرررراإلمررررنإلاتسررررت تيميتإل
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سرراإلوإلالترراإلالمتعلقرراإلبيلمو رروعإلالمالرروريإللصررذاإلالدرا
إل محنإلا ميزايإلةلاإلال الوإلاألتا:إل

تتعددإلوتت روعإلال تري اإلالمترتبراإلةلراإلتب راإل -1-2-1
الم ظمررريتإلالتررراإلتقرررداإلادمررراإلاتت ررري إلبيلصررريتفإل
المررروا إللمفصرررواإلالمسررر ول اإلاتمتمية ررراإلالمدرحرررا.إل
ومرررنإلماررراإلاررررذاإلال تررري اإلتالق ررررلإلر ررريإلالمسررررتصلكإل
وب ررييإل ررورةإلذا  رراإلا ميب رراإلةررنإلالم ظمرراإلوت م رراإل

وواليإلالمسررررررتصلكالإلبيت رررررريساإلالرررررراإلالتررررررأم رإلإلمقررررررا
تميايترهإل ات ميباإلساإلال وا يإلالنررا  اإلللمسرتصلكإلواة
والمودةإلالمدرحاإلوتردة اإلال رورةإلالذا  راإلللع مراإل
وت ررررريماإلاسرررررتعدادإلالمسرررررتصلكإللررررردس إلسرررررعرإلمةلررررراإل

إلمقيب إلالال و إلةلاإلالم تاإلالادما.
ةلرراإلالررر اإلمررنإلمام رراإلمفصررواإلالمسرر ول اإل -1-2-2

نإلال ررثإلتررأم راإلالوا رر إلسرراإلسررلوكإلاتمتمية رراإلمرر
المسرررررتصلكالإلاالإلمنإلارررررذاإلالترررررأم رإل ررررر عحسإل نرررررح إل
وا رررر إلسرررراإلت رررريماإلواليإلالمسررررتصلكإلمتمررررمً إلسرررراإل
التو رررر اإللناررررر نإلبيلتعيمرررر إلمرررر إلالنرررررحاإلوسرررراإل
تحرررررارإلالال ررررو إلةلرررراإلالادمرررراإلبيت رررريساإلالررررراإل
إلتنح  إلال ورةإلالذا  اإلات ميب اإلةنإلالم ظما.

النا ررر اإللررروالظإلمرررنإلاررر  إلالمقررريب تإلإل-1-2-3
تمالرررورإلادراكإلمسررررادإلالع  ررراإللمع ررراإلالمفصرررواإلالرررو إل
األةمررررري إلالا ر ررررراإلالوا رررررالاإلالتررررراإلتعلرررررنإلة صررررريإل
النرحاإلمم إلالمسياماإلساإلت م اإلالممتم إلالماللاإل
موإلتنغ  إلذويإلاتالت يميتإلالاي اإلدونإلاتلمياإل

إلبيلمع اإلالمتحيم إلللمفصوا.
حنرررفتإلالدراسررراإلةرررنإلا افررريضإلمسرررتويإل -1-2-4

لرررواليإلسررراإلالم ظمررريتإلالتررراإلالإلالر ررريإلوإلالمقررراإلوإلا
تتب راإلالمفصرواإلموإلالتراإللراإل ردركإلمسررادإلالع  راإلم صرريإل
تتب ررررياإلالمفصرررروا.إلوبيلترررريلاإل محررررنإلاسررررت تيجإلومررررودإل

ة  رررررراإلطرد رررررراإلمبينرررررررةإلبرررررر نإلتب رررررراإلالم ظمرررررريتإل
للمبرريدراتإلالمرتبطرراإلبيلمسرر ول اإلاتمتمية رراإلوبرر نإل

إلال تي اإلالسيبلإلذحراي.
مع راإلإلالإل ومدإلاتفيلإلوا  إلالرو إلومرودإل-1-2-5

مالددإلللمسر ول اإلاتمتمية راالإلحمريإلالإل ومردإلاتفريلإل
ةلرررررراإل ت مرررررراإلمالررررررددةإللتب رررررراإلالم ظمرررررريتإللصررررررذاإل
المفصوا.إلو محنإلالقو إلبأنإلا ريكإلاتفريلإلبر نإلمسررادإل
الع  رراإلةلرراإلومررودإلتررأم رإلا مرريباإلوإلنررعورإلط رربإل

إلتمياإلالم ظميتإلالتاإلتتب اإلاذاإلالمفصوا.
تمالورإلااتمياإلمسرادإلالع  راإلالرو إلتالسر نإلإل-1-2-6

 ررورةإلالذا  رراإلح ت مرراإلمبينرررةإللتب رراإلالمبرريدراتإلال
إلالمرتبطاإلبيلمس ول اإلاتمتمية ا.

ا رررررررريكإل  ررررررررورإلالق قرررررررراإلمررررررررنإلمي رررررررربإلإل-1-2-7
النرررحيتإلالترراإلتقررداإلادمرراإلاتت رري إلةررنإلطر ررلإل
الصرريتفإلالمرروا إلوذلرركإلسرراإلالترررو اإلةررنإلاأل نررطاإل
المرتبطرراإلبيلمسرر ول اإلاتمتمية ررا.إلوتعتبرررإلنرررحاإل

سرراإلممرري إلاتةرر نإلموب   رر إلارراإلالنرررحاإلالرا رردةإل
ةرررنإلمبيدراتصررريإلسررراإلممررري إلالمسررر ول اإلاتمتمية ررراإل

ت يالت. إلمقير اإلبنرحتاإلسوداسونإلواة
 م رررر إلاألسرررررادإلذويإلالررررداو إلوإلالمسررررتويإلإل-1-2-8

التعل مررررراإلاألةلررررراإلالررررراإلاتاتمرررررياإلب ت مررررراإلتب ررررراإل
إلالمفصواإلوذلكإلمقير اإلبيألسرادإلساإلالمستويإلاأل  .

ومرررودإلإلسررراإل رررويإلمررريإلتقررردا,إلتمررردرإلاتنررريرةإلالرررا     
  ورإلالق قاإللديإلمستادماإلالصيتفإلالموا إلساإل
ادراكإلمارررراإلال ترررري اإلالمترتبرررراإلةلرررراإلتب رررراإلمفصررررواإل
المسرريل اإلاتمتمية رراإلوالرروةاإلبق مرراإلومام رراإلاررذاإل
المفصررروا.إلحمررريإل ومررردإل  رررورإلالق قررراإلمرررنإلمي ررربإل
اتدارةإلسراإلنرررحيتإلاتت ريالتإلسرراإلالق رياإلبيلرردورإل
الترو مرراإلالمطلرروبإللحس رريحإلةررنإلمبيدراتصرريإلسرراإل
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ي إلالمسرررررر ول اإلاتمتمية رررررراالإلوبيلترررررريلاإلةررررررداإلممرررررر
دراكإلمارررراإلال ترررري اإلالمترتبرررراإلةلرررراإلتب رررراإل معرسرررراإلواة
المفصررررررواإلمررررررنإلومصرررررراإل ظرررررررإلالمسررررررتاداإللادمرررررراإل
اتت رريالتإلالصيتف رراإلةررنإلطر ررلإلالصرريتفإلالمرروا .إل
ومرررنإلالممحرررنإلمنإل ترتررربإلةلررراإلذلررركإلالعد ررردإلمرررنإل
التداة يتإلالسلب اإلمم إلالتعيمر إلمر إلالمفصرواإلةلراإل

لتالسرر نإلات طبرريعإلالررذا اإلةررنإلم ررهإلوسرر لاإلإلسقررطإل
الم ظمرررررررراالإلموإللحسررررررررتميباإللرررررررربعضإلاتلتزامرررررررريتإل
الممتمع رررررراالإلموإلحررررررردإلسعرررررر إلل ررررررغوطإلاألطرررررررافإل
م رراليبإلالم ررلالاإلوالمارريطرةالإلدونإلال ظرررإلال ررهإل
ةلرراإلم ررهإل ممرر إلمالرردإلاألدواتإلالفيةلرراإلالررذيإل محررنإل
اتةتمرريدإلةل صرريإلسرراإلتالق ررلإلوترردة اإلاتسررترات م اإل

المرحرررررررزإلإلالتسرررررررو ق اإلللم ظمررررررراإلموإلسررررررراإلتالسررررررر ن
إلالت ي ساإللصيإلبيلسول.إلإلإلإلإلإلإلإل

 مشكمة الدراسة      -2
ر رراإلمنإلمفصررواإلالمسرر ول اإلاتمتمية رراإلللنرررحيتإللرر سإل
مفصومررررًيإلول رررردًاالإلال ررررثإلمرررررإلةلرررر إلظصرررروراإلمحمرررررإلمررررنإل
امسرر نإلةيمررًيإلةلرر إلالمسررتو  نإلاألحرريد ماإلوالتطب قرراالإل
االإلمنإلاررررذاإلالمفصررررواإلالزا إل يم ررررًيإلومبصمررررًيإلبيل سررررباإل

 ;Fisher, 2004)ظمريتإلاألةمري إلللمرد ر نإلسراإلم 

White, 2004; Hummels, 2004; Talaei & 

Nejati, 2008) وةلررر إلالرررر اإلمرررنإلمنإلالمالررريوالتإل
البالم ررراإلالترررراإلت يولررررتإلمفصرررواإلالمسرررر ول اإلاتمتمية رررراإل
المدرحرررراإلسرررراإلممرررري إلسررررلوكإلالمسررررتصلكإلوسرررراإلممرررري إل
التسرررو لإلب رررفاإلةيمررراإلتعتبررررإلمالررردودةالإلاالإلم رررهإلوسررراإل

 يم إلاتاتمياإلبدراساإلاذاإلالمفصواإلاآلو اإلاألا رةإلسقدإلت
سرراإلالممرري إلالتسررو قاالإلال ررثإل تو رر إلالمسررتصلح نإلمررنإل
النررررررررحيتإلالمز ررررررردإلسررررررراإلممررررررري إلاأل نرررررررطاإلالمتعلقررررررراإل

 ;Creyer & Ross, 1997)بيلمس ول اإلاتمتمية اإل

Foster, 2007)إلوسرراإل فررسإلالو ررتإلتتعرريظاإل ظرررةإل.

المد رونإلللمس ول اإلاتمتمية اإلالمدرحراإلوذلركإلبسرببإل
ايإلةل إلم صيإلمداةإلتسو ق اإلايمراإلتسرصاإلسراإلالرلإلاةتبيرإل

إل.(Pohle, 2008)وتالق لإلالم زةإلالت يسس اإل
و ت ماإللذلكإلو ظررًاإللومرودإلة  راإلا ميب راإلبر نإلمفصرواإل
المسر ول اإلاتمتمية رراإلالمدرحراإلوبرر نإلالسرلوكإلالنرررا اإل
للمسرررتصلكإلال صررري االإلال رررثإل ررريمرإلاألو إلةلررر إلاألا ررررإل

ينرررررةالإلسقررررردإلب ررررورةإلمبينرررررةإلوم  ررررًيإلب ررررورةإل  رررررإلمب
تغ رررررتإلالتومصرررريتإلالبالم رررراإل الرررروإلاررررذاإلالمفصررررواإلالرررر إل
الترح رررزإلةل رررهإلبيةتبررريراإلمداةإلاسرررترات م اإل رررتاإلتوظ فصررريإل
لتالق رررلإلماررردافإلالم ظمررريتإلبرررداًلإلمرررنإلاتةتمررريدإلةلررر إل
المع رر إلالتقل ررديإللررهالإلوالررذيإل تمالررورإلالررو إلاتسررتميباإل
لحلتزاميتإلات ت يد اإلوالقي و  اإلواألا   اإللم ظميتإل

و رردإلا ترالررتإلالبالرروثإلإل.(Lantos, 2001)األةمرري إل
التمر ب رررراإل رررررورةإلترح ررررزإلاتدارةإلالعل رررريإلبيلم ظمررررريتإل
ةلررررررر إلاسرررررررتادااإلالس يسررررررريتإلالمرتبطررررررراإلبيلمسررررررر ول اإل
اتمتمية ررراإلالمدرحررراإلوذلررركإلبسرررببإلالترررأم رإلات مررريباإل
لمبررريدراتإلالمسررر ول اإلاتمتمية ررراإلالمدرحررراإلسررر إلر ررريإل

وسر إلإل(Luo & Bhattacharya, 2006)المستصلكإل
إل(Yeo & Youssef, 2010)ةإلالذا  اإلللنرحاإلال ورإل

 ,Turban & Greening)وسررررررراإلمقررررررراإلالمسرررررررتصلكإل

إل.(Liu et al., 2010)وس إلواليإلالمستصلكإلإل(1997
وةلرررررر إلالررررررر اإلمررررررنإلت رررررريماإلمةرررررردادإلالبالرررررروثإل     

التمر ب رراإلالترراإلت يولررتإلال ترري اإلالمترتبرراإلةلرراإلتومررهإل
النرررررررررحيتإل الرررررررروإلالمسرررررررر ول اإلاتمتمية رررررررراالإلاالإلمنإل

العرب اإلالتاإلت يولتإلاذاإلالتومرهإلبريلتطب لإلإلالدراسيت
ةلررر إل طررريعإلالم ظمررريتإلالتررراإلتقرررداإلادمررراإلالصررريتفإل
المرروا إلتعتبرررإلمالرردودة.إلومررنإلا رريإل تمالررورإلالتسرريي إل

إلالر  ساإللصذاإلالدراساإلةل إلال الوإلاآلتا:
مررررريإلاررررراإلال تررررري اإلالمترتبررررراإلةلررررر إلتومرررررهإلم ظمررررريتإل
األةمررررري إلالم رررررر اإلالتررررراإلتقرررررداإلادمررررراإلاتت ررررري إل
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إلCSRبيلمسررررر ول اإلاتمتمية ررررراإلإلبيلصررررريتفإلالمررررروا إل
إلوذلكإلمنإلومصاإل ظرإلالمستصلكإللصذاإلالادما؟إل

ولتوضــيم مشــكمة الدراســة يمكــن إســارة التســا الت 
 الفرعية اآلتية:

مرررررريإلارررررراإل رررررروعإلو رررررروةإلالع  رررررراإلبرررررر نإلالمسرررررر ول اإل -1
اتمتمية رررراإلالمدرحرررراإلللنرررررحيتإلالترررراإلتقررررداإلادمرررراإل

 اتت ي إلبيلصيتفإلالموا إلوب نإلر يإلالمستصلك؟
و رررررروةإلالع  رررررراإلبرررررر نإلالمسرررررر ول اإلإلمرررررريإلارررررراإل رررررروع -2

اتمتمية رررراإلالمدرحرررراإلللنرررررحيتإلالترررراإلتقررررداإلادمرررراإل
اتت ررري إلبيلصرررريتفإلالمرررروا إلوبرررر نإلال ررررورةإلالذا  رررراإل

 للم ظما؟
مرررررريإلارررررراإل رررررروعإلو رررررروةإلالع  رررررراإلبرررررر نإلالمسرررررر ول اإل -3

اتمتمية رررراإلالمدرحرررراإلللنرررررحيتإلالترررراإلتقررررداإلادمرررراإل
 اتت ي إلبيلصيتفإلالموا إلوب نإلمقاإلالمستصلك؟

ةإلالع  رررررراإلبرررررر نإلالمسرررررر ول اإلمرررررريإلارررررراإل رررررروعإلو رررررروإل -4
اتمتمية رررراإلالمدرحرررراإلللنرررررحيتإلالترررراإلتقررررداإلادمرررراإل

 اتت ي إلبيلصيتفإلالموا إلوب نإلواليإلالمستصلك؟
ح ررررررفإلترررررريمرإلالمسرررررر ول اإلاتمتمية رررررراإلالمدرحرررررراإل -5

للنرحيتإلالتاإلتقداإلادماإلاتت ي إلبيلصيتفإلالموا إل
سررررراإلواليإلالمسرررررتصلكإلمرررررنإلاررررر  إلحررررر إلمرررررنإلالر ررررريإل

إلاإلالمستصلك؟وال ورةإلالذا  اإلللنرحاإلومق
 أهمية الدراسة -3

 محرررررنإلت ررررريو إلمام ررررراإلارررررذاإلالدراسررررراإلمرررررنإلمررررري ب نإل
مسيسرررررررر  نإلامرررررررريإلاألام رررررررراإلاألحيد م رررررررراإلواألام رررررررراإل

 التطب ق ا:
 األهمية األكاديمية 3-1

تتمم إلاألام اإلاألحيد م اإللصذاإلالدراساإلساإلالموا ربإل
إلاآلت ا:

ةلرر إلالررر اإلمررنإلت رريو إلالعد رردإلمررنإلالبالرروثإل 3-1-1
مسررر ول اإلاتمتمية ررراإلالمدرحررراإلاالإلمنإللمو ررروعإلال

القل رر إلمررنإلاررذاإلالبالرروثإل رردإلترراإلسرراإلممرري إل طرريعإل
اتت ررريالتإلللنررررحيتإلالتررراإلتقرررداإلادمررراإلالصررريتفإل

إلالموا .
تعدإلاذاإلالدراساإلمرنإلالدراسريتإلالقل لراإلالتراإل 3-1-2

ت يولتإلتالل  إلة  اإلاترتبيطإلوالتأم رإلب نإلمفصرواإل
ر يإلالمس ول اإلاتمتمية اإلالمدرحاإلوب نإلح إلمنإل

المسررررررررتصلكإلوال ررررررررورةإلالذا  رررررررراإلللنرررررررررحاإلومقرررررررراإل
إلالمستصلكإلوالواليإلوذلكإلساإلاطيرإلمفيا ماإلواالد.

تعتبرإلاذاإلالدراساإلمرنإلالدراسريتإلالمالردودةإل 3-1-3
الترراإلتقررداإلاطرريرًاإلمفيا م ررًيإل فسرررإلال ترري اإلالمترتبرراإل
ةلرر إلتب رراإلنرررحيتإلاتت رريالتإلالترراإلتقررداإلادمرراإل

ية رراإلالصرريتفإلالمرروا إلسرراإلم رررإلللمسرر ول اإلاتمتم
إلالمدرحا.

تسع إلاذاإلالدراساإلال إل للإلالفموةإلالبالم اإلإل3-1-4
والتاإلتت يو إلتأم رإلالمس ول اإلاتمتمية اإلالمدرحراإل
سرراإلسررلوكإلالمسررتصلكإلمتمررمً إلسرراإلر رريإلالمسررتصلكإل

إلوالمقاإلوواليإلالمستصلك.
 األهمية التطبيقية 3-2

إلتتمم إلاذاإلاألام اإلساإلال واالاإلاآلت ا:
المرد ر نإلسراإلالم ظمريتإلت محنإلاذاإلالدراساإلإل3-2-1

الم ررر اإلمررنإلالت برريإلبيل ترري اإلالمترتبرراإلةلرر إلتب رراإل
استرات م اإلوا الاإلتررتبطإلبيلمسر ول اإلاتمتمية راإل

إلالمدرحا.
تسرررريةدإلاررررذاإلالدراسرررراإلمتاررررذيإلالقرررررارإلسرررراإل 3-2-2

الم ظمررررريتإلالم رررررر اإلسرررررراإلاسرررررتادااإلالمسرررررر ول اإل
اتمتمية ررررررراإلالمدرحررررررراإلحرررررررأداةإللتالق رررررررلإلمارررررررداسصيإل

إلت م ا.التسو ق اإلواتسترا
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تسررريةدإلارررذاإلالدراسررراإلمتارررذيإلالقرررراراتإلسررراإل 3-2-3
اسررررتادااإلالمسرررر ول اإلاتمتمية رررراإلالمدرحرررراإلوذلرررركإل
حررأداةإللالررلإلوتالق ررلإلالم ررزةإلالت يسسرر اإللصرريإلمقير رراإل

إلبيلم ظميتإلاألارىإلالم يسسا.
 أهداف الدراسة -4

إلتسع إلاذاإلالدراساإلال إلتالق لإلاألادافإلاآلت ا:
يا ماإلتالق ررررررررررلإلالتأ رررررررررر  إلال ظررررررررررريإلوالمفررررررررررإل-4-1

للمسررررر ول اإلاتمتمية ررررراإلالمدرحررررراإلللنررررررحيتإلسررررراإل
م رالإلو تالقلإلذلكإلمنإلا  إلالقييإلال ويإلةل إل
م نررررأإلاررررذاإلالمفصررررواإلوة  تررررهإلبيلسررررلوكإلالنرررررا اإل
للمسررررتصلكإلال صرررري اإلسرررراإلممرررري إلادمرررراإلاتت رررري إل

إلبيلصيتفإلالموا .إل
ت م رراإلوتقررد اإلاطرريرًاإلمفيا م ررًيإل و رر إلالع  رراإلإل-4-2

لمدرحراإلوبر نإلحر إلمرنإلب نإلالمس ول اإلاتمتمية راإلا
ر رريإلالمسررتصلكإلوالمقرراإلوال ررورةإلالذا  رراإلللم ظمرراإل

 وواليإلالمستصلك.
تفسررر رإلمررردىإلمام ررراإلالع  ررراإلبررر نإلالمسررر ول اإل -4-3

اتمتمية اإلالمدرحاإلوب نإلالر يإلوال ورةإلالذا  اإل
والمقاإلوواليإلالمستصلك.إلال رثإلتسرع إلالدراسراإلالر إل
معرسرررراإلمحمرررررإلالعوامرررر إلمام رررراإلمررررنإلال ررررثإلة  رررراإل

إلطإلوالتأم رإلبيلمس ول اإلاتمتمية اإلالمدرحا.اترتبي
إلإلسانيًا: اإلطار العممي والمفاهيمي

 ت منإلاذاإلاتطريرإلاستعرا رًيإللم نرأإلومفصرواإل     
المسرررريل اإلاتمتمية رررراالإلوممملرررراإلأل نررررطاإلومبرررريدراتإل

 م ررررررررررإللنررررررررررحيت اتمتمية ررررررررراإلسرررررررررا المسررررررررريل ا
اتت رريالتإلالترراإلتقررداإلارردميتصيإلسرراإلم رررالإلوما رررًاإل

أ رر  إلالمفرريا ماإللمتغ ررراتإلالدراسرراإل ررتاإلةر ررًأإلللت
واررررراإلر ررررريإلالمسرررررتصلكإلوالرررررواليإلوال رررررورةإلالذا  ررررراإل

 للنرحاإلومقاإلالمستصلك.إل

منشـــم ومفهـــوم المســـئولية اإلجتماعيـــة  -1
 المدركة:

ظصررررإلمفصرررواإلالمسررر ول اإلاتمتمية ررراإلللم ظمررريتإلألو إل
مررةإلسراإلالوال ريتإلالمتالردةإلسراإلالامسر  يت.إلسقردإلحي رتإل

الو تإلااإلالق ي يإلالمرتبطاإلإلالق ي يإلالني عاإلساإلاذا
بيألةمرري إلالا ر رراإلوات سرري  اإلوالترررو اإللرسيا رراإلالبنرررإل

 & Tahmesebiferd)و نررررإلالررروةاإلالررررد  اإل

Akbaiyeh, 2015)إلو ردإلم طلرلإلةلر إلاأل دولوم راإل.
المرتبطررررررررررراإلبيلمسررررررررررر ول اإلاتمتمية ررررررررررراإلاسررررررررررراإلاألدايإل

-Corporate Social Pe)االمتمرريةاإلللنرررحيتإل

rformance Turban & Greening,1997)  إل
 & Miagnen)مطلررلإلةل صرريإلمواط رراإلالنرررحاإلإلمررا

Ferrell, 2001)إلولقرررردإلب رررر إلمفصررررواإلالمسرررر ول اإل.
اتمتمية ررراإلللنررررحيتإلسررراإلبدا ررراإلظصررروراإلةلررر إلالترررزااإل
وتومررهإلم ظمرريتإلاألةمرري إلتمررياإلالممتمرر الإلوم ررذإلذلرركإل
الالرر نإلسقرردإلت يولررتإلالبالرروثإلوالدراسرريتإلالتمر ب رراإلاررذاإل

مرا  رراالإلوذلركإلمرنإلار  إلنرررحإلالمفصرواإلمرنإلالزاو راإلات
اآلل رررريتإلالترررراإلبمقت رررريايإلتطبررررلإلم ظمرررريتإلاألةمرررري إل

تغ رررررإلإل8015التزاميتصرررريإلتمررررياإلالممتمرررر .إلوم ررررذإلةررررياإل
المفصرواإلمرنإلممررردإلالترزااإلالم ظمراإلتمررياإلالممتمر إلالرر إل
منإلم ررررب إلاسررررترات م اإلتسررررو ق اإلت محررررنإلالم ظمرررراإلمررررنإل

 ,Tahmasebifard & Akariyeh)تالق لإلماداسصيإل

تالررررو إلمفصررررواإلالمسرررر ول اإلاتمتمية رررراإلولقرررردإلإل.(2015
للم ظمرريتإلمرررنإلممررردإلتالق رررلإلم رريل إلالملررراإلاألسرررصاإل
الررررر إلتالق رررررلإلم ررررريل إلوماررررردافإلاألطررررررافإلم ررررراليبإل

 .(Frenklin, 2008)الم لالاإلموإلالمستف د نإل

و ررررررردإل ٌررررررردمتإلالعد ررررررردإلمرررررررنإلالتعر فررررررريتإللمفصرررررررواإل     
المسرر ول اإلاتمتمية رراإلللنرررحيت,إلال ررثإلةرررفإلالعد رردإل

لمفصررواإلبأسرريل بإلوطرررلإلماتلفررا.إلمررنإلالبرريالم نإللصررذاإلا
وةلرر إلالررر اإلمررنإلتعررددإلوت رروعإلالتعر فرريتإلالترراإل  رردمتإل
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لصررذاإلالمفصررواإلاالإلم ررهإل ظرر إلمفصومررًيإل يم ررًيالإلحمرريإلومنإل
الدوداإلالمفيا م اإلالإلتزا إل  رإلوا الاالإلحميإلالإل ومردإل
اممررررريعإلةلررررر إلتعر رررررفإلواالررررردإلومالرررررددإللصرررررذاإلالمفصرررررواإل

(Talaei & Nejati, 2008).سمرمً إل  عررفإلإل(Mc 

Guire, 1963)المسررر ول اإلاتمتمية ررراإلةلررر إلم صررريإلإل
مسررر ول اإلالنررررحيتإلات ت ررريد اإلوالقي و  ررراإلبيت ررريساإل

وةررررفإل الررر إلالمسررر ول يتإلاألاررررىإلتمرررياإلالممتمررر .
(Davis, 1973)المفصواإلةل إلا رهإللر سإلسقرطإلممرردإلإل

تلب ررررراإلالمتطلبررررريتإلواتلتزامررررريتإلالقي و  ررررراإلللم ظمررررريتإل
ة ررررررراإلولح رررررررهإل ت رررررررمنإلالقبرررررررو إلبيتلتزامررررررريتإلاتمتمي

ومرنإلمحمررإل للنررحيتإلالر إلمي ربإلاتلتزامريتإلالقي و  را.
المفررريا اإلاحتمرررياًلإلةرررنإلمفصرررواإلالمسررر ول اإلاتمتمية ررراإل

ال رثإل رداإلاطريرًاإلإل(Caroll, 1979)ذلركإلالرذيإل دمرهإل
مفيا م رررًيإللصررررذاإلالمفصرررروا,إلو ررر فهإلالرررر إلمربعرررراإلمفرررريا اإل

إلCarollمسيسر ا,إلال ررثإل  عرردإلارذاإلالمفصررواإلالررذيإل دمررهإل
مرتبطررراإلبيلمسررر ول اإلاتمتمية ررراإلمرررنإلمحمررررإلالمفررريا اإلال
ا رررريكإلمربعرررراإلإل(Caroll, 1991)نررررمواًل.إلووسقررررًيإللرررررإل

مفررريا اإلمسيسررر اإلت نرررح إلمفصرررواإلالمسررر ول اإلاتمتمية ررراإل
وارررررراإلالمسرررررر ول اإلات ت رررررريد اإلوالمسرررررر ول اإلالقي و  رررررراإل
والمسررررررر ول اإلاألا   ررررررراإلوالمسررررررر ول اإلةرررررررنإلاألةمررررررري إل

وتعتبرررررإلالمسررر ول يتإلات ت رررريد اإلالمررررزيإل الا ر رررا.
الوريإلمنإلاذاإلالمس ول يتإلاألربعاإلوااإلتن رإلال إلالم

الترزااإلالم ظمريتإلبتقرد اإلالسرل إلوالاردميتإلالتراإل التريجإل
ال صرررريإلالممتمررررر .إلوال ت مرررراإلالالتم ررررراإللصررررذاإلال ررررروعإلمرررررنإل
إلالمس ول يتإلااإلتالق لإلاألربيحإلل يل إلالملاإلاألسصا.

وتتواحرررررربإلالمسرررررر ول اإلالمي  رررررراإلوارررررراإلالمسرررررر ول اإل     
ت رررررريد اإلال ررررررثإل تو رررررر إلالقي و  رررررراإلمرررررر إل ظ رتصرررررريإلات 

م ررررررررراليبإلالم رررررررررلالاإلمرررررررررنإلالم ظمررررررررراإلمنإلتتالمررررررررر إل
مس ول يتصيإلات ت يد اإلسراإل رويإلاالترامصريإلتلتزاميتصريإل
القي و  ررراالإلولرررذاإلسمرررنإلاررر  إلالمسررر ول اإلالقي و  ررراإلسررر نإل

النررررحيتإلتلترررزاإلبت ف رررذإلالعقررردإلاتمتمررريةاإلب  صررريإلوبررر نإل
الممتمررررر .إلممررررريإلالمسررررر ول اإلاألا   ررررراإلسصررررراإلتت رررررمنإل

والمسررررر ول يتإلالتررررراإل حرررررونإلمرررررنإلممموةررررراإلاأل نرررررطاإل
المتو ررر إلمنإلتلترررزاإلبصررريإلم ظمررريتإلاألةمررري إلمرررنإلاررر  إل
التومررهإلبتالق ررلإلالعررد إلوالمسرريواةإلس مرريإل تعلررلإلبرريالترااإل
والمي رراإلالقررولإلم رراليبإلالم ررلالا.إلوتعبرررإلالمسرر ول اإل
األا   رررررراإلةررررررنإلالا رررررريراتإلالتطوة رررررراإلالترررررراإلتالتررررررراإل
تو عرررريتإلوااتميمرررريتإلاألطرررررافإلم رررراليبإلالم ررررلالا.إل

لمسررررررررر ول يتإلممرررررررررردإلاتلتزامررررررررريتإلوتتمررررررررريوزإلارررررررررذاإلا
ات ت رريد اإلموإلالقي و  رراإللررتعحسإلميإل رر اإلمد رردةإل محررنإل
منإلتظصررررإلو تو عصررريإلمطررررافإلالتعيمررر إلالماتلفرررا.إلومررر إل
ذلكإلسل سإلمنإلالسص إلةل إلم ظميتإلاألةمي إلاتلترزااإل
بمم إلاذاإلالمس ول يتالإلو رم إلذلكإلألنإلالدامتصيإلوةداإل

مررنإلإلاتتفرريلإلةل صرريإل معرر إلنرررة اإلو ي و  رراإلاررذاإلال رروع
المسرررررر ول يتإلمالرررررر إلمررررررد إلو قرررررريشإلوااررررررت ف.إلممرررررريإل

سصررررراإلت عبررررررإلإلPhilanthropicالمسررررر ول يتإلالا ر ررررراإل
ةررررنإلاأل نررررطاإلالمرتبطرررراإلبتالق ررررلإلمررررودةإلال رررريةإلمسرررررادإل
الممتمرررر إلوذلررررركإلمرررررنإلاررررر  إلالتومرررررهإل الررررروإلاألةمررررري إل
واأل نرررررطاإلالا ر رررررا.إلوتت رررررمنإلارررررذاإلاأل نرررررطاإلتلررررركإل
إلالبراماإلالمومصاإللتالق لإلرسيا اإلالبنرإلوتالس نإلمرودة

إل.(Caroll, 1991)الال يةإل
إل(Richardson et al., 1999)ووسقرًيإللدراسراإل     

سرر نإلالمسرر ول اإلاتمتمية رراإلللنرررحيتإلارراإلةبرريرةإلةررنإل
ممموةرررررراإلالت رررررررسيتإلاالسررررررتم ي  اإلوالترررررراإلتميرسررررررصيإل
النررررررحيتإلوالمرتبطررررراإلبيلق ررررري يإلالممتمع رررررا.إلوتنررررر رإل

الر إلمنإلالمسر ول اإلإل(Joyner et al., 2002)دراسراإل
للنرررررررحيتإلارررررراإلةبرررررريرةإلةررررررنإلممموةرررررراإلاتمتمية رررررراإل

األ نررررررررررررطاإلات ت رررررررررررريد اإلوالقي و  رررررررررررراإلواألا   رررررررررررراإل
واتستم ي  اإللوالدةإلاألةمي إلوالتاإلتتب  إلممموةراإلمرنإل
الق اإلوتعحسإلتو عيتإلالممتمر .إلومنريرتإلالدراسراإلالر إل
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منإلالمسررررررر ول اإلاتمتمية ررررررراإلللنرررررررررحيتإلت عبررررررررإلةررررررررنإل
ممموةرررررراإلالتو عرررررريتإلاألسيسرررررر اإللسررررررلوح يتإلالنرررررررحاإل

يلمبررررريدراتإلالممتمع رررراإلوالتررررراإلتأاررررذإلنرررررح إلالمتعلقرررراإلب
المي ررراإلال رررالاإلالعيمررراإلوالمسرررياماإلسررراإلت م ررراإلالب  ررراإل

إلالتالت ا.
إل(Lantos,[2001)ولقررررررررررررردإل ررررررررررررر فتإلدراسررررررررررررراإل     

المسرررر ول اإلاتمتمية رررراإلللنرررررحيتإلالرررر إلمرررر ثإلس رررريتإل
مسيسررررررر اإلاررررررراإلالمسررررررر ول اإلاتمتمية ررررررراإلاألا   ررررررراالإل
والمسررررررررررر ول اإلاتمتمية ررررررررررراإلالا ر ررررررررررراالإلوالمسررررررررررر ول اإل

ووسقررًيإللصررذاإلالدراسرراإلسرر نإل تمية رراإلاتسررترات م ا.اتم
المس ول اإلاتمتمية اإلاألا   اإلااإلاتلتزااإلاألسيساإل
للنرحيت,إلال إلمي بإلوامبيتصريإلات ت ريد اإلوالقي و  را.إل
وتت رررمنإلارررذاإلالمسررر ول اإلالق ررري يإلالمرتبطررراإلبتم ررربإل
األ ررررارإلاتمتمية ررراإلأل نرررطاإلومميرسررريتإلم ظمررريتإل

نإللراإلترر عحس ارذاإلالمسرر ول اإلبيلفي رردةإلإلاألةمري إلالترر إلواة
ممررررررريإلالمسررررررر ول اإل ةلررررررر إلالم ظمررررررراإلب رررررررورةإلمبينررررررررة.

اتمتمية ررررراإلالا ر ررررراإلسصررررراإلتعبررررررإلةرررررنإلمررررردىإلتقبررررر إل
م ررراليبإلالم رررلالاإلوالماررريطرةإلأل نرررطاإلومميرسررريتإل
الم ظمرراإلوذلررركإلسررراإلاطرريرإلممتمعررراالإلو ررر عحسإلتومرررهإل
الم ظماإلبصذاإلال وعإلمرنإلالمسر ول يتإلسراإلتالق رلإل تري اإل

ممررريإلال ررروعإلالميلرررثإلمرررنإلإلا ميب ررراإلأل ررراليبإلالم رررلالا.
المسرر ول يتإلوارروإلالمسرر ول اإلاتمتمية رراإلاتسررترات م اإل
سصرروإل عبرررإلةررنإلتلرركإلالمسرر ول اإلالترراإلبمقت رريايإلتلتررزاإل
النرررررحاإلبتالق ررررلإلمحيسرررربإللمم رررر إلمطرررررافإلالتعيمرررر .إل
والمغزىإلالالق قاإلورايإلارذاإلال روعإلمرنإلالمسر ول يتإلاروإل
منإلاتلتزااإلاألا  راإللم ظمريتإلاألةمري إل ترتربإلةل رهإل

لتزامريتإلةلر إلاألمر إلتالم  إلاذاإلالم ظميتإللتحيل فإلواة
الق رر رإلولح ررهإل  القررلإلمارردافإلمم رر إلاألطرررافإلوذلرركإل

,Lantos).ةلرررررررر إلاألمرررررررر إلالطو رررررررر  وبعرررررررردإلإل(2001 
اسررررررتعراضإلالمفرررررريا اإلاألسيسرررررر اإلالسرررررريبقاإلللمسرررررر ول اإل

اتمتمية اإلللم ظميت,إل محرنإلالقرو إلبرأنإلارذاإلالمفصرواإل
اررررروإلةبررررريرةإلةرررررنإلالترررررزااإلم ظمررررريتإلاألةمررررري إلبتررررردة اإل
المفرريا اإلاألا   رراإلوالتومررهإلبيلق رري يإلاتمتمية رراإلسرراإل
الممتم إلبال رثإل  سرصاإلارذاإلاتلترزااإلسراإلتالق رلإلالت م راإل
ات ت ررريد اإلورةي ررراإلالبرررراماإلالا ر ررراإلوتالسررر نإلمرررودةإل

إلالال يةإلب فاإلةيما.
,Freeman & Liedtka)و ردإلت يولرتإلدراسراإل       

تالل  إلمفصواإلالمس ول اإلاتمتمية اإلللنرحيتإلإل(1991
 ظررورإلماتلررفالإلوارروإلمنإلاررذاإلالمفصررواإل محررنإلمنإلمررنإلم

  عرررززإلمرررنإلحفرررييةإلالمميرسررريتإلاتدار رررا,إلأل رررهإل سرررم إل
للمررررد ر نإلبيلتومررررهإللمميرسرررراإلم نررررطاإلممتمع رررراإللرررر سإل
لررررد صاإلميإلإلابررررراتإلسرررريبقاإلبصرررري,إلوذلرررركإلسرررراإلماليولرررراإل
لع جإلالمنيح إلالممتمع االإلوتالق لإلمادافإلاألطررافإل
اإلم ررراليبإلالم رررلالاإلوالتعيمررر .إلو ررردإلت ررريم إلاالاتمررري

بمفصررواإلالمسرر ول اإلاتمتمية رراإلللنرررحيتإلبسررببإلةمررزإل
الالحومررررررريتإلةرررررررنإلموامصررررررراإلالعد ررررررردإلمرررررررنإلالمنررررررريح إل

ال ثإلتفيوتإلالالد ثإلإل.(Asongu, 2007)الممتمع اإل
ةرررنإلمفصرررواإلالمسررر ول اإلاتمتمية ررراإلللنررررحيتإلبمررررورإل
الررزمن.إلسب  مرريإلتمالررورتإلالم ي نرريتإلالتقل د رراإلللمفصررواإل

واألا   رررراإلإلالررررو إلاتلتزامرررريتإلات ت رررريد اإلوالقي و  ررررا
لم ظمرريتإلاألةمرري الإلاالإلمنإلالم ي نرريتإلالمعي رررةإل رردإل
رحرررررررزتإلةلررررررر إلح ف ررررررراإلاسرررررررتادااإلمفصرررررررواإلالمسررررررر ول اإل
اتمتمية ررراإلحرررأداةإلاسرررترات م ا.إلسقررردإلت يولرررتإلالبالررروثإل
التمر ب رراإلالمعي رررةإلح ف رراإلتوظ ررفإلمفصررواإلالمسرر ول اإل
اتمتمية رررررراإلالمدرحرررررراإللرررررر سإلسقررررررطإللتالق ررررررلإلمارررررردافإل

لحرررنإلم  رررًيإللتالق رررلإلم ررراليبإلالم رررلالاإلوالتعيمررر الإلوإل
 ,Lantos)م رررريل إلومارررردافإلم ظمرررريتإلاألةمرررري إل

2001). 
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ــــادرات المســــئولية  -5 ــــة ألنشــــطة ومب أمسم
 اإلجتماعية في مصر

تعتبرررررإلالمسرررر ول اإلاتمتمية رررراإلللنرررررحيتإلسرررراإل     
م ررررإلالنرررعيرإلالمد ررردإلالرررذيإلتتب رررياإلالنررررحيتإلالتررراإل
تقررداإلارردميتإلات  رري إلبيلصرريتفإلالمرروا إلسرراإلم رررإل

رةالإلواررررررراإلموب   ررررررر إلوسوداسرررررررونإلسررررررراإلالفتررررررررةإلاألا ررررررر
ت رررريالتالإلوذلرررركإلتمبرررريتإلمرررردارتصيإلومالق تصرررريإلسرررراإل واة
اتسرررتمرارإلسررراإلالسرررول.إلسررر ل إلمي ررربإلت يسسرررصيإلسررراإل
الال ررو إلإلةلرراإلمةلرراإلال رراإلسررو  اإلسصرراإلتت رريسسإل
م  ررررررررًيإلللال رررررررررو إلةلرررررررراإلتعررررررررريطفإلالمسرررررررررتصلح نإل

إلومنيةرااإلات ميب ا.
  رررري رإلسقرررردإلت رررريماإلةررررددإل54وسرررراإلمةقرررريبإلمررررورةإل     

تبطرررراإلبيلمسرررريل اإلاتمتمية رررراإلالترررراإلالمنررررروةيتإلالمرإل
تقردمصيإلالنررحيتإلالرم ث.إلواراإلالمر تإلترتاإلبمنرريرحاإل
م ظمرريتإلمالل ررراإلومارررريإلةيلم ررراإلوالتررراإلت طرررويإلةلررراإل
تا ررر صإلمرررزيإلمرررنإلدالصررريإللبرررراماإلالت م ررراإلالمالل ررراإل
وات سي  اإلساإلم ر.إلومنإلممملاإلذلكإلمسرياماإلنررحاإل
ات رريالتإلم رررإلسرراإلب ررييإلوتمص ررزإلمستنررفاإلسرررطينإل

تب اإلالم تإللتوس رإلالم رياإلال ق راإلللقررىإلإلاألطفي إلوسا
األحمرإلسقرًاإلوللعنوا  يتإلوتوس رإلسرصإلةم إلللنربيب.إل
مميإلنرحاإلسوداسونإلم رإلسقدإلبلرغإلاممريلاإلاسرتمميراتصيإل
سرراإلممرري إلاأل نررطاإلالممتمع رراإلسرراإلم رررإلمرريإل قررربإل

مل رونإلم  رهإلم رريالإلال رثإلرحرزتإلالنررحاإلإل819منإل
دميتصي.إلةلاإلمام راإلب رييإلالحرودإلاألا  راإلسراإلتقرد اإلار

ممريإلنرررحاإلموب   رر إلسقرردإلتب ررتإلمبرريدرةإللتأا رر إلوتوظ ررفإل
مي رررراإلملررررفإلنرررريبإلبيلتعرررريونإلمرررر إلةررررددإلمررررنإلم ظمرررريتإل

إل59الممتم إلالمد ا.إلو دإلم فقتإلالنرحاإلميإل قربإلمنإل
مل رررررريرإلم  رررررراإلم ررررررريإلم ررررررذإلا نرررررري صيإلسرررررراإلممرررررريالتإل

مل رررريرإلةرررررياإلإل3اال نررررطاإلالممتمع رررراإلالماتلفررررراإلم صرررريإل

5989. http://etisalat.com))لرراإلبعررضإلإلوس مرريإل 
األمملرررررراإلأل نررررررطاإلالمسرررررريل اإلاتمتمية رررررراإلللنرررررررحيتإل

إل.5984والتاإلةياإل5989الم ثإلساإلالفترةإلمنإلةياإل
إلشركة موبينيل مصر -1
منرررروعإلتقرررد اإلمررر  إلدراسررر اإللطررر بإلالحل ررريتإل -1-1

إلوالدراسيتإلالعل يإلساإلممي إلاتت يالت.
المسررياماإلسرراإلاةرردادإلمنررروةيتإلالتارررجإلسرراإلإل-1-2

إلم يإلالمعلوميت.ممي إلاتت يالتإلوتح ولوإل
 نررررإلالررروةاإلسررراإلممررري إلر ررريدةإلاألةمررري إلمرررنإلإل-1-3

اررر  إلبر ررريماإلمصررريراتإلاألةمررري إللتزو ررردإلالنررربيبإل
دارةإلاألةمي . إلبمصيراتإلتحو نإلالمنروةيتإلواة

إلم  إلةوا دإلميل اإلللمتفو  نإلدراس ًي.إل-1-4
بر ررررررررريماإلتررررررررروس رإلسررررررررررصإلالتوظرررررررررفإللرررررررررذويإلإل-1-5

إلإل(www.mobinile.com)اتالت يميتإلالاي ا.
 فودافون مصرشركة  -2
م نررررطاإلنرررررحاإلسوداسررررونإلالا ر رررراإلسرررراإلنررررصرإل -2-1

إل.5983رم ينإلةياإل
منروعإلتطو رإلالم يز إلبقر راإلالحرواإلاألا ررإل -2-2

إلبيلم  ي.
الملرراإلالعررودةإلللمرردارسإللمحيسالرراإلالتسررربإلمررنإل -2-3

إلالمدارس.
إلالملاإلالتبرعإلبيلدا.إل-2-4
إلرةي اإلواتالتفي إلب واإلال ت اإلس و ًي.إل-2-5
بيلتعيونإلم إلالممع اإلالم ر اإلإلالقيسلاإلالطب ا -2-6

إللمحيسالاإلمرضإلالعما.
إلالنراحاإلم إلب كإلالطعيا.إل-2-7
مبرررررررررررررررررررريدراتإلت م رررررررررررررررررررراإلالق رررررررررررررررررررريدةإللررررررررررررررررررررديإلإل-5-1

 (www.vodafone.com.rg)النبيب.
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 شركة إتصاالت مصر -3
بر يماإل"مسرموع"إللمسريةدةإلمم ر إلالمسرتصلح نإلإل-3-1

إلرإلةلاإلاتت ي إلم إلذو صا.منإلإل عيفإلالب 
بر ررريما"إلاللم ررراإلالبيرلمب ررراإلالم رررر ا"إللتقررررد اإلإل-3-2

إلالرةي اإلوالدةاإللنبطي إلالر ي   ن.
بر ررررررريما"إلري رررررررا"إللتقرررررررد اإلتعر فررررررراإلماف ررررررراإلإل-3-3

لمستادماإللغاإلاتنريرةإلوذلركإلتسرتقبي إلمحيلمريتإل
إلالف د وإلبسعرإلمافض.

بر رريماإل"المررييإلم رر إلالال ررية"إللتو رر  إلالم رريةإلإل-3-4
اإلللقررررررررررررررررررررررررررريإلاألحمرررررررررررررررررررررررررررإلسقرررررررررررررررررررررررررررًاإلال ق رررررررررررررررررررررررررر

إلإل(www.etisalat.com)والعنوا  يت.
التمصـــــــيل المفـــــــاهيمي لمت يــــــــرات  -3

إلالدراسة
سررررراإلالمرررررزيإلالتررررريلاإلسررررر تاإلالتعررررررضإلبيلتأ ررررر  إل     

ال ظريإلللمتغ راتإلاألسيس اإللصذاإلالدراساإلوتنرم إلحر إل
مررنإلر رريإلالمسررتصلكإلوالررواليإلوال ررورةإلالذا  رراإلللنرررحاإل

إلوالمقا.
 إلإلرضا المستهمك -3-1

  عتبرررررإلر رررريإلالمسررررتصلكإلة  رررررًاإلمالور ررررًيإلسرررراإل     
اسرررررترات م اإلالنررررررحيتإلال يمالررررراالإلوت ظصررررررإلاألدب ررررريتإل
البالم رراإلسررراإلممررري إلالتسررو لإلمنإلر ررريإلالمسرررتصلكإلاررروإل
المالررركإلاألسيسرراإللتالق ررلإلربال رراإلم ظمرريتإلاألةمرري الإل
حمررريإل ررريمرإلسررراإلالق مررراإلالسرررو  اإلللم ظمررراإلوذلررركإلةلررر إل
(Gruce & Lopo, 2005) األمرر إلالطو رر إل إل.

  عررررررفإلر ررررريإلالمسرررررتصلكإلةلررررر إلم رررررهإلالتق ررررر اإلالعرررررياإلوإل
والنررررريم إلللمسرررررتصلكإلال صررررري اإلوالمب ررررراإلةلررررر إلاتاررررريذإل
            القرررراراتإلالنررررا  اإلوالابرررراتإلاتسرررتص ح اإلللم تمررريتإل
 ;Anserson et al., 2000)  والادميتإلةبرإلالزمنإل

Fornell, 1992). و محرنإلتفسر رإلر ريإلالمسرتصلكإل

المسرررتصلكإلح ت مرررا,إلإلبطرررر قت نإلماتلفتررر نإلامررريإلإلر ررري
 ,Parker & Methews) ور يإلالمسرتصلكإلحعمل راإل
2001) و رتبطإلر يإلالمسرتصلكإلارتبيطرًيإلحب ررًاإلبرواليإلإل.
المسرررررتصلكإلو ررررررتبطإلم  رررررًيإلبت ررررريماإل وا ررررريإلالمسرررررتصلكإل
للال رررو إلةلررر إلتنرررح لاإلموسررر إلمرررنإلم تمررريتإلالنررررحاإل
 ,.Gustafsson et al) التراإل نرعرإل الواريإلبيلر ريإل
2005) ق لإلر يإلالمستصلكإلت ريماإلو ترتبإلةل إلتالإل.
مةدادإلالمستصلح نإلوت يماإلاتالتميالتإللبقييإلواسرتمرارإل
المسرررتصلكإلسررراإلالتعيمررر إلمررر إلذاتإلالنررررحاالإلبيت ررريساإل
الرررر إلا تنرررريرإلاتت رررريالتإلالنا رررر اإلات ميب رررراإلبرررر نإل
العمررر يإلةرررنإلالم تمررريتإلالمقدمرررا.إلو ترتررربإلةلررر إلمررريإل
سررربلإلالفررريظإلالنررررحاإلةلررر إلومرررودإلة  ررريتإلوم قررراإلمررر إل

عحسإلذلكإلسراإلتالسر نإلربال راإلالم ظمراإلةم ياي,إلو    
(Arosli et al., 2005) وبسرببإلت ريماإلالم يسسراإلإل.
ةلررر إلالمسرررتو  نإلالماللررراإلوالعررريلما,إلتسرررع إلم ظمررريتإل
األةمرري إلالرر إلاتاتمررياإلبتالق ررلإلر رريإلالمسررتصلك.إلحمرريإل
 عتبرررررإلر رررريإلالمسررررتصلكإلمقدمرررراإلمسيسرررر اإلت محررررنإلاررررذاإل
-Johnson & For) الم ظمرريتإلمررنإلاتالتفرريظإلبررهإل

nell, 1991) ومفيا م ًيإل محنإلت   فإلالر يإلال إلإل.
 رررروة نإلمسيسرررر  نإلامرررريإلالر رررريإلالمب رررراإلةلرررر إلمعيملرررراإل
 ,.Boulding et al) مالررددةإلموإلالر رريإلالمتررراحاإل
1993) و نرررر رإلال رررروعإلاألو إلالرررر إلتق رررر اإلالمسررررتصلكإلإل.
لابراتهإلوردودإلمسعيلهإلموإلابراتهإلتمرياإلمقرداإلالادمراإلموإل
 ,Cook & Thomspon) تمررياإلمعيملرراإلمالررددةإل
2000) ممرريإلالر رريإلالمتررراحاإلسصرروإل نرر رإلالرر إلالتق رر اإلإل.
العياإلوالنيم إللابراتهإلتمياإلالنرحاإلم ذإلبدا اإلا نييايإل
(Tahir & Abu Bakar, 2007) و ردإلت يولرتإلإل.
العد رررردإلمررررنإلالدراسرررريتإلالمالرررردداتإلاألسيسرررر اإللتالق ررررلإل

ممررررررررررري إلاتت ررررررررررريالتإلسررررررررررراإلإلر ررررررررررريإلالمسرررررررررررتصلكإل  

(Leelakulthent & Hongcharn, 2011; 
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Alom et al., 2010; Bugel et al., 2010; 

Sadia et al., 2011; Boohene & 

Agyapong, 2011; Rahman & Ahmad, 

2011). 
 & Leelakulthant)     سقردإلت يولرتإلدراسراإل     

Hongcharn, 2011)المالدداتإلاألسيسر اإللتالق رلإلإل
إل599ر يإلالمستصلكالإلوذلركإلمرنإلار  إلمقريب تإلمر إل

سراإلتي   رد.إلو ردإلمفردةإلمنإلمستادماإلالصيتفإلالموا إل
منررررريرتإلالدراسررررراإلالررررر إلمنإلالسرررررعرإلالمررررردركالإلومرررررودةإل
الادماإلساإلمتيمرإلالتمز را,إلوال رورةإلالذا  راإلللع مراإل
تعتبررررإلمرررنإلالعوامررر إلالاليحمررراإلسررراإلاات ررريرإلالمسرررتصلكإل
لمقرردماإلادمررا.إلوسرراإلاتطرريرإلذاتررهإلسقرردإلت يولررتإلدراسرراإل

(Alom et al., 2010)المالدداتإلاألسيس اإلللر يإلإل
تادماإلادمراإلالصريتفإلالمروا .إلو ردإلوذلكإلبيل سباإللمسر

مظصررررتإلال تررري اإلمنإلا ررريكإلةررريمل نإلمسيسررر  نإللتالق رررلإل
ر ررررريإلالمسرررررتصلكإلوامررررريإلال رررررورةإلالذا  ررررراإلللع مررررراالإل

ممرررريإل والسرررعرإلالمررردركإلموإلالتعر فررراإلالمدرحرررراإلللمحيلمرررا.
سقردإلت يولرتإلدراسراإلإل(Bugeel et al., 2010)دراساإل

وتالل رررر إلالتررررزااإلالمسررررتصلح نإلتمررررياإلحرررر إلمررررنإلنرررررحيتإل
يالتالإلومترررررريمرإلالسرررررروبرإلميرحررررررتالإلومقرررررردماإلاتت رررررر

اررررردميتإلالترررررأم نإلال رررررالاالإلوالب ررررروكالإلوسررررراإلممررررري إل
  يةاإلالس يرات.إلو دإلتو لتإلالدراساإلم  ًيإلال إلمنإل
ر ررريإلالمسرررتصلكإل ررررتبطإلطرد رررًيإلمررر إلالترررزااإلالمسرررتصلكإل
تمررررياإلالم ظمرررراالإلحمرررريإل عتبرررررإلالر رررريإلمقدمرررراإلمسيسرررر اإل

إللتالق لإلواليإلالمستصلك.
سقرررردإلت يولرررررتإلإل(Balaji, 2009)ممرررريإلدراسرررراإل     

مالرررررررررردداتإلر رررررررررريإلالمسررررررررررتصلكإلبيل سررررررررررباإللنرررررررررررحيتإل
اتت يالتالإلوتو لتإلال إلمنإلمرودةإلالادمراإلالمدرحراإل
تعتبررررإلمرررنإلماررراإلالمينرررراتإلللت بررريإلبر ررريإلالمسرررتصلكالإل
ال ررثإل ترترربإلةلرر إلت رريماإلمسررتوىإلالر رريإلتالق ررلإلحرر إل
مرررررنإلالمقررررراالإلواتسرررررتعدادإللررررردس إلمسرررررعيرإلمةلررررر الإلوواليإل

 (Eshghi et al., 2008)وتنر رإلدراسراإل المسرتصلك.

والتررررراإلت يولرررررتإلدراسررررراإلالعوامررررر إلالمررررريمرةإلسررررراإلر ررررريإل
المستصلكإلوذلكإلةلاإل طيعإلمنإلالمنترح نإلساإلادمراإل
الصرريتفإلالمرروا إلسرراإلالص رردإلالرر إلمنإلمحمرررإلالعوامرر إلالترراإل
تعتبرررررررإلمينررررررراتإلوترررررريمرإلتررررررأم رًاإلمع و ررررررًيإلسرررررر إلر رررررريإل
المسرررتصلكإلسررراإلارررذاإلالممررري إلاررراإلالعوامررر إلالت يسسررر االإل

محي  ررراإلاتة تمررريدإلةلررر إلالادمررراالإلوسرررمعاإلوالمرررودةالإلواة
الم ظما.إلب  ميإلمنيرتإلدراسريتإلماررىإلالر إلمنإلالر ريإل
سرررراإلممرررري إل رررر يةاإلالصرررريتفإلالمرررروا إل تالررررددإلبعوامرررر إل
مسيسررر اإلتتممررر إلسررراإلمسرررتوىإلمرررودةإل ررروتإلالمحيلمررراالإل
وتغط اإلالنبحاإلالسلح ًيالإلوح ف اإلادارةإلنحيويإلالعمر يإل

(Kim et al., 2004).إلإلإل 
إلإلإلوالء المستهمك -3-2

كإلحرررر إلمررررنإلالبرررريالم نإلوالمميرسرررر نإللل نرررريطإل  رررردرإل     
التسررو قاإلم رردًاإلمنإلتحرريل فإلاتبقررييإلةلرر إلالمسررتصلح نإل
الالرررريل  نإلم رررر إلبحم رررررإلمررررنإلتحرررريل فإلمررررذبإلمسررررتصلح نإل
مرردد.إلولررذاإل مح  رريإلالقررو إلبررأنإلاألارردافإلالمتعلقرراإلبحرر إل
مررنإلاتبقررييإلةلرر إلالمسررتصلكالإلوتالق ررلإلواليإلالمسررتصلكإل

تدارةإلالر إلتعتبرإلمنإلاألادافإلاألسيسر اإلالتراإلتسرع إلا
تالق قصرررررري.إلومررررررنإلارررررر  إلالررررررلإلوالالفرررررريظإلةلرررررر إلواليإل
المستصلكإل محنإلمنإلتالقلإلالم ظماإلالعد دإلمنإلالم ريس إل

 ,.Pan et al)والمزا رريإلسرراإلاطرريرإلة  تصرريإلمعررهإل

وواليإلالمسرررتصلكإلاررروإلمحمررررإلمرررنإلممرررردإل  رررياإلإل.(2011
المسرررررررتصلكإلبتحررررررررارإلنررررررررايإلالم رررررررتا.إلم رررررررهإلاتةتقررررررريدإل

لكإلب رررررددإلالنا ررررراإلالراسرررررلإلالرررررذيإل نرررررحلهإلالمسرررررتص
و  عرررفإلواليإلإل(Oliver, 1999)الم ررتاإلموإلالع مرراإل

المستصلكإلةل إلم هإلمدىإل وةإلاتميايتإلالمستصلكإل الروإل
الع مررراإلموإلالادمررراإلو وا رررياإلتةررريدةإلنررررايإلالع مررراإلموإل

 ,.Pan et al)تأ  دإلالال رو إلةلر إلالادمراإلمسرتقبً إل

 (Chaffey, 2008)و عرفإلإل(2011
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كإلسراإلاسرتمرارإلواليإلالمستصلكإلةل إلم رهإلر براإلالمسرتصل
التعيمرر إلمرر إلم ظمرراإلمةمرري إلمع  رراإلةبرررإلالررزمن.إلحمرريإل
 عررررررررفإلةلررررررر إلم رررررررهإلممموةررررررراإلاتتمياررررررريتإلال سرررررررب اإل
ات ميب ررراإلتمرررياإلنرررلإلمعررر نإلحيلع مررراإلموإلالادمررراإلموإل

 & Dick)المروزعإلوتأ  رداإللتحررارإلنررايإلارذاإلالنر يإل

Basu, 1994; Hallowell, 1996)و عرفإلم  ًيإلإل
ب ةرررررريدةإلنرررررررايإلةلررررر إلم ررررررهإلالتررررررزااإلوتومررررررهإلالمسررررررتصلكإل

الم تمريتإلوالاردميتإلوذلركإلسرراإلاطريرإلالب  راإلالت يسسرر اإل
(Maignen & Ferrell, 2004)إل

و ت منإلواليإلالمستصلكإلمربعاإلمستو يتإلمسيس اإل     
ارراإلالمسررتوىإلالمعرسرراإلوارروإل رررتبطإلبتررواسرإلالمعلومرريتإل
ةرررنإلالنررر يإلمالررر إلالرررواليالإلوالمسرررتوىإلالنرررعوريإلواررروإل

مسررررررتوىإل رررررررتبطإلبيلمنرررررريةرإلتمررررررياإلاررررررذاإلالنرررررر يالإلوال
ال زوةررراإلواررروإل ررررتبطإلبيل وا ررريإلوبيتسرررتعدادإلللت ررررفإل
تمررياإلاررذاإلالنرر يإلممرريإلالمسررتوىإلالرابرر إلسصرروإلالمسررتوىإل
السرررلوحاإلواررروإل تعلرررلإلبيلت ررررفإلالفعلررراإلممررر إلالق رررياإل

و ت منإلمفصواإلإل.(Dick & Basu, 1994)بيلنرايإل
الرررواليإلمز مرررًيإلمرررنإلاتتمياررريتإلات ميب ررراإلالتررراإلتررردةاإل

لنررررايالإلوالتو ررر اإلل ارررر نإلال وا ررريإلالسرررلوح اإلتةررريدةإلا
 ,Auh & Johnson)ب ةيدةإلنرايإلواستادااإلالم تاإل

2005; Hsieh & li, 2008; Kim et al., 

حمرريإل ت ررمنإلالررواليإلر برراإلالمسررتصلكإلسرراإلدسرر إلإل(2007
 Hsieh & Li, 2008; Salamones)سعرإلمةل إل

et al., 2005)حمريإلتنر رإل تري اإلالبالروثإلوالدراسريتإلإل
مقدمرراإلمسيسرر اإللتالق ررلإلالرر إلمنإلر رريإلالمسررتصلكإل عرردإل

 ,Hallowell, 1996; Hsieh & Li)الرروالي

.إلومررنإلالمقرردميتإلاألارررىإلواألسيسرر اإللتالق ررلإل(2008
واليإلالمسررتصلكإلبارر فإلر رريإلالمسررتصلكإلحرر إلمررنإلمقرراإل
المسررررتصلكإلومدايإلالم ررررتاإلوالق مرررراإلالمدرحرررراإلللم ررررتاإلموإل
للادماإلوالمزا يإلالمدرحاإلللم تاالإلوت ال يتإلالمسرتصلكإل

 ,.Blackwell et al)اإلللال رررو إلةلررر إلالم رررت

.إلوت ظصرررإلاألدب ررريتإلالبالم ررراإلمنإلممرررردإلمعرسررراإل(1999
المسرررتصلكإلبأ نرررطاإلالمسررر ول اإلاتمتمية ررراإلللنرررررحيتإل
 رريمرإلتررأم رًاإلا ميب ررًيإلسرر إلال وا رريإلالنرررا  اإللررهالإلحمرريإل رريمرإل

 Ali et)س إلاتبقرييإلةل رهالإلوم  رًيإلسر إلتالق رلإلالرواليإل

al., 2010). 

الصـــــــــــــورة الذهنيـــــــــــــة لمشـــــــــــــركة  -3-3
Corporate Image 

انإلالصررررردفإلاألسيسررررراإلللم ظمررررراإلة ررررردميإلتسرررررع إل     
لتحرررو نإل رررورةإلذا  ررراإلمع  ررراإلاي ررراإلبصررريإلاررروإلت م ررراإل
اتتمرررررياإلات مررررريباإل الواررررريإلمرررررنإلمي ررررربإلالمسرررررتصلح نإل
الالرررررريل  نإلوالمالتملرررررر ن.إلوتت ررررررمنإلال ررررررورةإلالذا  رررررراإل
للنررررحاإلةمل رررراإلالرررلإلالنا رررر اإلات ميب ررراإلللم ظمرررراإل

ق ررررواتإلاتت رررريل اإلواتت رررريالتإلالتسررررو ق االإلوت م رررراإلال
والال رررررو إلةلررررر إلالمعلومررررريتإلالمرتررررردةإلمرررررنإلالقطررررريعإل

إل.(Virvilaite & Ugne, 2011)السو اإلالمستصدفإل
وتن رإل تي اإلالعد دإلمرنإلالبالروثإلوالدراسريتإلالتمر ب راإل
دارةإلال رررررورةإلالذا  ررررراإلللم ظمررررراإل الررررر إلمام ررررراإلالرررررلإلواة
بطر قراإلسعيلراالإلحمريإلتنر رإلارذاإلالبالروثإلم  رًيإلالراإلمنإل

ة اإلالمدرحاإلتريمرإلترأم رًاإلا ميب رًيإلسر إلالمس ول اإلاتمتمي
 ;Worcester, 2009)ال ررورةإلالذا  رراإلللنرررحاإل

Pine et al., 2006; Meehen et al., 2006; 

Flavian et al., 2005; Stuart, 1997)وت عررفإلإل
ال ورةإلالذا  اإلللنررحاإلةلر إلم صريإلالطر قراإلموإلالح ف راإل
التاإل دركإلبصيإلاألطرافإلم اليبإلالم رلالاإلوالتعيمر إل

نررررررحاإلمع  رررررا,إلوالتررررراإلتتالرررررددإلمرررررنإلاررررر  إلم ررررريدرإلل
المعلومرررريتإلالترررراإلتررررتالحاإلوالترررراإلالإلتررررتالحاإلس صرررريإلاررررذاإل

 ,Flavian et al., 2006; Lizayyaga)النررحاإل

الر إل (Worcester, 2009).إلوتنر رإلدراسراإل(2010
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منإلال رررررورةإلالذا  ررررراإلللع مررررراإلتتحرررررونإلمرررررنإلال رررررورةإل
إلالذا  اإلللم تاإلوا طبيعإلالمستصلكإلةنإلاذاإلالع ما.

إل(Yeo & Youssef, 2010)وتنر رإلدراسراإل     
ال إلمنإلال ورةإلالذا  اإلللنرحاإلتعتبررإلم ردرًاإلمسيسر ًيإل
لتالق رررلإلالم رررزةإلالت يسسررر اإلللم ظمررراالإلو رمررر إلذلررركإلألنإل
ال ررررورةإلالذا  رررراإلتتنررررح إلةبرررررإلسترررررةإلزم  رررراإلطو لرررراالإل
و  عبإلةل إلالم يسس نإلتقل ردايالإلبيت ريساإلالر إلم صريإل

المسررتصلكالإلوتعتبرررإلتعتبرررإلمقدمرراإلمسيسرر اإللتالق ررلإلمقرراإل
سرراإلذاتإلالو ررتإلةي قررًيإللررداو إلالم يسسرر نإلالمررددإلالررر إل
السولالإلوتعتبرإلال ورةإلالذا  اإلات ميب اإلةريمً إلايمرًيإل
لتالق رررررلإلإلالمب عررررريتإلولت م ررررراإلواليإلالمسرررررتصلكإلوةي قرررررًيإل

 حميإل.(Pina et al., 2006)لداو إلم يسس نإلمددإل
تعتبررإلال ررورةإلالذا  رراإلللنررحاإلمتغ رررًاإلد  يم ح ررًيإلال ررثإل
 محررنإلمنإل تغ رررإلبمرررورإلالررزمنإلموإل تغ رررإلبسررببإلو رروعإل
مالرررداثإلمع  ررراالإلموإلبسرررببإلالتالرررو إلسررراإلالب  ررراإلموإلسررراإل

 ,LeBlanc. & Nguyen)نا رر اإلالمسررتصلكإل

إل(1995
ومرررررنإلالممحرررررنإلت ررررر  فإلال رررررورةإلالذا  ررررراإلالررررر إل     

 ررررررروة نإلمسيسررررررر  نإلامررررررريإلال رررررررورةإلالذا  ررررررراإلالاليل ررررررراإل
Image-in-Use،وال ورةإلالذا  اإلالت رام اإلإلImage 

Heritage.وتعتبرررررإلاألولرررر إلوارررراإلال ررررورةإلالذا  رررراإلإل
الاليل راإل ترريجإللن نرطاإلالترراإلتقرواإلبصرريإلالنررحاإلبطر قرراإل
م صم رراإلوماططررا,إلوذلرركإللرسرراإل ررورةإلذا  رراإلمع  ررا.إل
ممرريإلاألا رررةإلوارراإلال ررورةإلالذا  رراإلالترام رراإلسصرراإلتلرركإل
ال رررورةإلالذا  ررراإلالتررراإلتٌب ررر إلةلررر إلابرررراتإلالمسرررتصلكإل

سراإلالتعيمر إلمر إلالنررحاالإلإلالنا  اإلالاليل االإلوالسيبقا
 & Rindell)وٌ نح إلاذاإلال ورةإلالمسرتصلكإلب فسرهإل

Strandvik, 2010).ومررررنإلال ررررروريإلمرامعرررراإلإل
ال ورةإلالذا  اإلللنرحاإلب رورةإلم تظمراإلومسرتمرةإلومنإل
 ررتاإلتالررد مصيإلوسقررًيإللم ظومرراإلالرررميإلالعررياإلولحةتقرريداتإل

وتنرر رإل ترري اإلإل.(Herstein et al., 2008)والقرر اإل
راسررريتإلالتمر ب ررراإلالررر إلم رررهإلحلمررريإلت ررريم إلالبالررروثإلوالد

مسررررتويإلالتفيةرررر إلبرررر نإلالنرررررحاإلوبرررر نإلةم يارررريإلحلمرررريإل
زادتإل ررررررروةإلترررررررأم رإلال رررررررورةإلالذا  ررررررراإللصرررررررذاإلالنررررررررحاإل
(Rindell et al., 2010; Flavian et al., 

2005; LeBlanc & Nguyen, 1995).إل
إل(LeBlanc & Nguyen, 1995)ووسقًيإللدراساإل     

يسررر اإلٌتنرررح إلال ررررورةإلسررر نإلا ررريكإلامرررسإلة ي رررررإلمس
 Corporateالذا  رراإلللنرررحاإلوارراإلاو رراإلالنرررحاإل

identity،والب  رراإلالميد رراإلومسرررادإلاتت رري الإلوةرررضإلإل
. individualityالادمرررراالإلوالررررذاتإلالمم ررررزةإلللنرررررحاإل

وتتحرررونإلاو ررراإلالنررررحاإلمرررنإلاتسررراإلواللومررروإلوالم مررر إل
المم زةإلوالتسع رإلومستوىإلالادماإل.إلوتن رإلالعد دإلمنإل

ام ررررراإلتعر رررررفإلوتالد ررررردإلاو ررررراإلال رررررورةإلالدراسررررريتإلأل
 & Stuart, 1997; LeBlanc)الذا  راإلللنررحاإل

Nguyen, 1995)إلو  فرررلإل.(Wei, 2002)برر نإلإل
ال رررورةإلالذا  ررراإلللنررررحاإلوبررر نإلاو ررراإلالنررررحا.إلال رررثإل
 ن رإلال إلمنإلال رورةإلالذا  راإلللنررحاإلاراإلةبريرةإلةرنإل
ات طبرريعإلالررذيإلٌ نررحلهإلاألطرررافإلم رراليبإلالم ررلالاإل

رحاالإلممرررررريإلاو رررررراإلالنرررررررحاإلسصرررررراإلوالتعيمرررررر إلةررررررنإلالنرررررر
ممموةرررررراإلالالقرررررري لإلالمم ررررررزةإلالترررررراإلت عرررررررفإلبيلنرررررررحاإل

 Physicalوبأاررداسصيإلوبمقيستصرري.إلممرريإلالب  رراإلالميد رراإل
environmentسصرررراإلتعبررررررإلةرررررنإلالم مررررر إلالميد ررررراإلإل

الملموسرراإلالترراإلت م ررزإلالنرررحاإلحيلررد حوراتإلوالتمص ررزاتإل
إل(LeBlanc & Nguyen, 1995) والمبري اإلو نر رإل

  ررراإلالميد ررراإلتررريمرإلترررأم رًاإلا ميب رررًيإلسررراإلر ررريإلالررر إلمنإلالب
المستصلكالإلحميإلت عدإلمالدإلالعوام إلالمس ولاإلةنإلتنح  إل

إلال ورةإلالذا  اإلللمستصلك.
ممررررررريإلالع  ررررررررإلالميلرررررررثإلواررررررروإلمسررررررررادإلاتت ررررررري إل     

Contact Personnelسصرروإل لعرربإلدورًاإلمرريمرًاإلسرراإلإل
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تنح  إلال ورةإلالذا  راإلال رثإل مربإلمنإل تعيمر إلارياليإل
تعيمر إلبطر قراإلود راالإلو مربإلمنإل ت رفواإلم إلمطرافإلال

 ,LeBlanc & Nguyen)بيلحفييةإلوالمظصرإلالمذابإل
إلService offering.إلوتن رإلةرضإلالادماإل(1995

مررررراياتإل الررر إلتنرررح لاإلالاررردميتإلالمقدمررراإلوالمتيالررراإلواة
تقد اإلالادماإلألطرافإلالتعيم .إلمميإلالع  ررإلالاريمسإل

سصررروإل عبررررإلةرررنإلإلIndividualityواررروإلسرد ررراإلالنررررحاإل
فاإلالنررررررررحاإلوم ظومررررررراإلالقررررررر اإلوالمقيسررررررراإلواتدارةإلسلسررررررر

اتسررررررررررررررترات م اإلوالرسرررررررررررررريلاإلواألاررررررررررررررداف.إلو نرررررررررررررر رإل
(Spitzeck, 2009)الر إلمنإلسرد راإلالنررحاإلتتنرح إلإل

مرررررنإلاررررر  إلم نرررررطاإلالنررررررحاإلسررررراإلممررررري إلالمسررررر ول اإل
 ,Yeo & Youssef)اتمتمية را.إلووسقرًيإللدراسراإل

سررررررررر نإلال رررررررررورةإلالذا  ررررررررراإلللنررررررررررحاإلتترررررررررأمرإلإل(2010
اإلتوسرارررررريإلالنرررررررحاإلةررررررنإل فسررررررصيإلموإلبيلمعلومرررررريتإلالترررررر

بيلمعلوميتإلالتاإلتوسرايإلمطررافإلالتعيمر إلاألاررىإلةرنإل
النرحا.إلومرنإلالممحرنإلدراسراإلال رورةإلالذا  راإلللنررحاإل
مررنإلومصترراإل ظرررإلامرريإلومصرراإل ظرررإلالنرررحاالإلوومصررراإل
 ظرررررإلالمسررررتصلك.إلوتت ررررمنإلاألولرررر إلمرررردا إلللنرررررحاإل
الماطررررطإللرسرررراإلال ررررورةإلالذا  رررراإلالاي رررراإلبصرررريإلممرررريإل

مصرراإل ظرررإلالمسررتصلكإلسصرراإلتٌب رر إلةلرر إلاألارررىإلوارراإلوإل
 طر قاإلتفس رإلالمستصلكإللل ورةإلالذا  اإلللنرحا.

إلإلإلسقة المستهمك -3-4
تعتبررإلمقرراإلالمسرتصلكإلالعيمرر إلاألسيسراإلسرراإلالررلإل     

والالفررريظإلةلررر إلة  ررريتإلطو لررراإلاألمررر إلبررر نإلالنررررحاإل
.إلولقردإل(Morgen & Hunt, 1994)وب نإلةم ياريإل

تصلكإلحع  ررررإلت يولرررتإلالعد ررردإلمرررنإلالبالررروثإلمقررراإلالمسررر
مسيسرراإلوالرريحاإلل مرريحإلمعرريم تإلالم ظمرراإلسرراإلسررولإل

 Morgan & Hunt, 1994; Dwyer et)األةمي إل
al., 1987; Genesan, 1994). ومريارًاإلسقردإل

ت ررررريم إلااتمرررررياإلالبالررررروثإلوالدراسررررريتإلالتمر ب ررررراإلبمقررررراإل

المسررررررتصلكإلحع  رررررررإلالرررررريحاإلسرررررراإلم نررررررطاإلاألةمرررررري إل
الم ظمررررررررراإلمررررررررر إلالمسرررررررررتصلح نإلالمرتبطررررررررراإلبع  ررررررررريتإل

 ,Delgedo-Ballester,[2004,[Trisou)   نال صري
ور رراإلذلرركإلسرر إل ررزا إلاررذاإلالمفصررواإل يم ررًيإل .(2000

 ,Gurviez & Korchia)سرراإلاألدب رريتإلالبالم رراإل
.إلوت عرفإلمقراإلالمسرتصلكإلةلر إلم صريإلر براإلمالردإل(2002

مطرررررررررافإلالمعيملرررررررراإلسرررررررراإلاتةتمرررررررريدإلةلرررررررر إلالطرررررررررفإل
إل.(Moorman et al., 1992)]اآلار
ميإل عتقررردإلمالررردإلاألطررررافإلبرررأنإلوتتالقرررلإلالمقررراإلة رررد     

طررررفإلالمعيملررراإلاآلاررررإل محرررنإلاتةتمررريدإلةل رررهإلبسرررببإل
.إل(Morgan & Hunt, 1994)ةدالتررهإلو زااتررهإل

وٌتعررررفإلم  رررًيإلةلرررر إلم صررريإلا ت رررريعإلالمسرررتصلكإلبمرررردوىإل
ة مرراإلمع  رراإل برر إلمنإلتتنررح إلال وا رريإللنرررايايالإلوذلرركإل
ب رريًيإلةلرر إلم رردا  اإلالنرررحاإلالترراإلتقررداإلاررذاإلالع مرراالإل

اتمياإلاذا النرحاإلبتالق لإلر ريإلالمسرتصلك,إلوبسرببإلإلواة
.إل(Sirieix & Dubois, 1999) وا يارريإلالط برراإل

وتعرفإلالمقاإلم  ًيإلةل إلم صيإلممموةاإلالتو عريتإلالتراإل
 حو صيإلالمسرتصلكإلب رددإلة مراإلمع  راإلبيت ريساإلالر إل
ظصيرإلال وا ريإلالط براإلتمياصري,إل امحي  اإلاةتميداإلةل صيإلواة

ماإلالاطرررإلوا و ررًيإلسرراإلالموا ررفإلالترراإلتتم ررزإلبت رري
-Delgedo)المررررررررررردركإلمرررررررررررنإلمي ررررررررررربإلالمسرررررررررررتصلكإل

Ballester, 2004)إلوتسررررررتمدإلالمقررررراإلمام تصرررررريإلمررررررنإل.
اةتبيراررررريإلممموةررررراإلمرررررنإلالا ررررري صإلموإلالررررردواس إلموإل
ال وا يإلالتاإلتترتبإلةل إلالمبيدلاإلب نإلطررس نإلموإلمحمررالإل
بيت ررريساإلالررر إلامحي  ررراإلالتق ررر اإلالمسررربلإلل ت مررراإلارررذاإل

 برررأإلمسررربقًيإلالمعيملررراالإلال رررثإل سرررتط  إلحررر إلطررررفإلمنإل ت
بسرررلوكإلالطررررفإلاآلاررررالإلبال رررثإل تطررريبلإلسرررلوكإلحررر إل

 & Doney)طررفإلمر إلوةروداإلالتراإلالترزاإلبتالق قصريإل
Gnon, 1997)إلوب  مررررررريإلٌ عرررررررزيإلبعرررررررضإلالبررررررريالم نإل.

مسرررربيبإلظصررررورإلالمقرررراإلالرررر إلالحفررررييةإلالف  رررراإلالمرتبطرررراإل
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بررررريألدايالإلاالإلمنإلالررررربعضإلاآلاررررررإلٌ عز صررررريإلالررررر إلاألدايإل
 Delgedo-Ballester, 2004; Gurviez)المدركإل

& Korchia, 2002).إل
وةلرررر إلالررررر اإلمررررنإلت رررريماإلالمررررد إلسرررراإلاألدب رررريتإل     

البالم اإلالو إلطب عاإلاألبعيدإلالمرتبطاإلبمقاإلالمسرتصلكالإل
االإلمنإلالميبرررتإلبررر نإلارررذاإلاألدب ررريتإلاررروإلمنإلالمقررراإلاررراإل

 Fournier, 1994; Morgan)مفصواإلمتعددإلاألبعيدإل
& Hunt, 1994)إل.إلسفاإلاألدب يتإلالتسو ق اإلالمتعلقرا

بمقاإلالمستصلكالإلسقردإل سرتاداإلالمفصرواإلةلر إلا رهإلمفصرواإل
إلإلBidimentional[ [Concept)إل م ررررررررررررري اإلاألبعررررررررررررريد

Sirieix & Dubois, 1999)و دإلتستاداإلةل إلا هإلإل
إلإلTridimentional Conceptمفصرواإلم مراإلاألبعريدإل

(Gurviez & Korchia, 2002)إلو رردإلرحررزتإل.
ا ررهإلإلم لرربإلاألدب رريتإلالبالم رراإلالترراإلت يولررتإلالمقرراإلةلرر 

مفصرررررواإلم ررررري اإلاألبعررررريدإلةلررررر إلبعرررررد نإلمسيسررررر  نإلامررررريإل
الم رررررردا  اإلبيت رررررريساإلالرررررر إلالحفي رررررراإلواألمي رررررراإلمعررررررًيإل

(Sirieix & Dubois, 1999)إلممرريإلاألدب رريتإل.
البالم رراإلالترراإلت يولررتإلمفصررواإلمقرراإلالمسررتصلكإلةلرر إلا ررهإل
مفصررررررواإلم مرررررراإلاألبعرررررريدإلسقرررررردإلرحررررررزتإلةلرررررر إلالحفي رررررراإل

Competencyالإلواألمي رراإلHonestyألدايإلالإلوالم رر إل
إلBenevolenceالعمررررررررررر إلالا رررررررررررريإلموإلالتطرررررررررررروةاإل

(Swaen & Chumrtaz, 2008)إلووسقررًيإللصررذاإل.
اتتمياإلالبالماإلس  رهإللت م راإلالمقراإلبر نإلمطررافإلالتعيمر إل
 مبإلةل إلاذاإلاألطررافإلمنإلت ظصررإللر سإلسقرطإل ردرتصيإل
ةلرررررر إلا مرررررريزإلالتو عرررررريتإلالمطلوبرررررراإلمررررررنإلحرررررر إلم صرررررريإل
)الحفي ررراو,إلولحرررنإلم  رررًيإل مررربإلمنإل الررريسظإلحررر إلطررررفإل
ةلررر إلالوةرررودإلالتررراإل قررردمصيإلومنإل رررتاإلاالتررررااإلالمبررريدىيإل
واألةررررررافإلالترررررراإلتالحررررراإلمميرسرررررراإلم نرررررطاإلاألةمرررررري إل
)األمي اوالإلوبيت ريساإلالر إلذلركإلسص ريكإلاليمراإلمت يم راإل
لحرراإل بررديإلحرر إلطرررفإل زةتررهإلالا ر رراإلتمررياإلاألطرررافإل

األاررررى.إلوب رررفاإلةيمررراإلتعتبررررإلالمقررراإلمالررردإلاأل ررررو إل
الررر إلذلررركإلالصيمررراإلسررراإلة  ررريتإلاألةمررري الإلوبيت ررريساإل

سرر نإلت ررريماإلمسررتوىإلالت ظ ررررإللمفصررواإلالمقررراإلٌ سررصاإلسررراإل
امحي  رراإلاسررتادااإلاررذاإلالمفصررواإلسرراإلترردة اإلالمسررتو يتإل
الماتلفاإلمنإلالع  يتالإلمم إلالع  يتإلب نإلاألسرادالإلموإل
الع  رررريتإلبرررر نإلالم ظمرررريتالإلموإلالترررر إلسرررراإلالع  رررريتإل

.إلو ت يماإل(Zaheer et al., 1998)داا إلالم ظماإل
تإلاألةمررري إلة ررردميإل وامرررهإلمالررردإلدورإلالمقررراإلسررراإلة  ررري

واررروإلالرررذيإل سرررع إلالررر إلتالق رررلإلالمقررراإلسررراإلإل-األطرررراف
إلالمايطرإلالمدرحا.إل-الطرفإلموإلاألطرافإلاألارىإل

 سالسًا: الدراسات السابقة 
تت ررريو إلاررررذاإلالدراسرررراإلبيلبالرررثإلوالتالل رررر إلال ترررري اإل     

اتت رريالتإلالترراإلتقررداإل المترتبرراإلةلرر إلتومررهإلنرررحيت
 إلبم ررررإلبيلمسررر ول اإلادمررراإلاتت ررري إلبيلصررريتفإلالمررروا

اتمتمية ررا.إلولتالق ررلإلذلرركإلتصرردفإلالدراسرراإلالرر إل لررلإل
اذاإلالفموةإلالبالم راإلوذلركإلب لقرييإلال رويإلةلراإلالع  راإل
ب نإلالتومهإلإلبمفصرواإلالمسر ول اإلاتمتمية راإلمرنإلومصراإل
 ظررررررإلالمسرررررتصلكإلال صررررري اإلوبررررر نإلالموا ررررربإلالمرتبطررررراإل
بسرررلوكإلالمسرررتصلك.إلوتت رررمنإلارررذاإلالموا ررربإلحررر إلمرررنإل

رةإلالذا  اإلللنرحاإلومقاإلالمستصلكإلوواليإلالر ي,إلوال وإل
المسررتصلك.إلوسرراإلالمررزيإلالترريلاإلسرر تاإلالتعرررضإللتالل رر إل
لترررأم رإلالمسررريل اإلاتمتمية ررراإلللنررررحيتإلةلررراإلالسرررلوكإل
النرررررا اإلللمسررررتصلح نإلمرررراإلسرررر تاإلت رررريو إلمربعرررراإلم ررررواعإل
مسيسررررر اإلمرررررنإلالع  ررررريت.إلوتت رررررمنإلارررررذاإلالع  ررررريتإل

للنرررحيتإلالع  رراإلبرر نإلالمسرر ول اإلاتمتمية رراإلالمدرحرراإل
وبرر نإلالر رريالإلوب  صرريإلوبرر نإلال ررورةإلالذا  رراإلللم ظمرراالإل
وب  صررررريإلوبررررر نإلالمقررررراالإلوب  صررررريإلوبررررر نإلواليإلالمسرررررتصلك.إل
وبيت يساإلالاإلذلكإلسر تاإلدراسراإلوتالل ر إلالع  راإلبر نإل
ر ررريإلالمسرررتصلكإلوبررر نإلالرررواليالإلوبررر نإلال رررورةإلالذا  ررراإل
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للنرررررحاإلوبرررر نإلالرررروالي.إلوما رررررًاإلسرررر تاإلدراسرررراإلوتالل رررر إل
إلاإلالمستصلكإلوب نإلالوالي.إلالع  اإلب نإلمق

ــــة لمشــــركات -1 ــــمسير المســــئولية اإلجتماعي ت
إلإلإلإلإلإلإلعمي السموك الشرائي لممستهمكين

انإلت ررريماإلتومصررريتإلم ظمررريتإلاألةمررري إلللترح رررزإل     
ةل إلالق ي يإلالب   اإلواتمتمية اإلواألا   اإلاوإل تيجإل
لتالررررو إلااتميمرررريتإلالمسررررتصلح نإل الرررروإلتلرررركإلالق رررري ي.إل

تمر ب ررررراإلالررررر إلمنإلالمسررررر ول اإلال رررررثإلتنررررر رإلالررررردال  إلال
اتمتمية رراإلالمدرحرراإلترريمرإلتررأم رًاإلا ميب ررًيإلسرر إلالسررلوكإل
النررا اإلللمسرتصلكإلال صري ا.إلحمريإلتنر رإلالدراسريتإلالرر إل

 & Sen)%إلمررررررررررررنإلالمسرررررررررررتصلح نإل11منإلالررررررررررروالاإل

Bhattacharya, 2001)ف رررلونإلالتعيمررر إلمررر إلإل ٌ
 ,Smith)النرحيتإلالمومصراإلبيلمسر ول اإلاتمتمية راإل

إل.(1996
وتنررررر رإلاالررررردىإلالدراسررررريتإلالتررررراإلممر رررررتإلةرررررياإل     
ساإلموروبيإلإللدراساإلاتميايتإلالمستصلح نإل الروإلإل5999

المسرر ول اإلاتمتمية رراإلالمدرحررا,إلوذلرركإلبرريلتطب لإلةلرراإل
دولررراإلاررراإلبلم حررريإلإل85مفرررردةإلمرررنإلإل8599ة  ررراإلمرررنإل

والررد ميركإلوسر سرريإلوس ل ررداإلوملمي  رريإلوبر طي  رريإلوا طيل رريإل
البرتغرري ,إلالرراإلمنإلواول ررداإلواسرربي  يإلوسو سررراإلوالسررو دإلوإل

%إلمررررررررنإلالمسررررررررتصلح نإلٌ ف ررررررررلونإلنرررررررررايإلالسررررررررل إل79
والاررردميتإلالتررراإل التيمو صررريإلمرررنإلالنررررحيتإلالمومصرررراإل

 & Tahmesebiferd)بيلمسرر ول اإلاتمتمية رراإل
Akbariyeh, 2015)إلوب رفاإلةيمراإل صرتاإلالعمر يإل.

بسرررررررلوكإلم ظمررررررريتإلاألةمررررررري إلالمومصررررررراإلبيلمسررررررر ول اإل
لصرررذاإلإلاتمتمية رررا,إلال رررثإلتررر عحسإلاسرررتميبيتإلالعمررر ي

الم ظمررريتإلسررراإلسرررلوحصاإلالنررررا ا.إلوتعتبررررإلالنررررحيتإل
المومصرراإلبيلمسرر ول اإلاتمتمية ررراإلنرررحيتإلمذابرراإلمرررنإل
ومصرررررراإل ظرررررررإلالعمرررررر يإلوذلرررررركإلمقير رررررراإلبغ رارررررريإلمررررررنإل

.إلوتن رإلالدراسيتإل(Mohr et al., 2001)الم ظميتإل

الررررر إلمنإلالمسررررر ول اإلاتمتمية ررررراإلالمدرحررررراإلتررررريمرإلسررررر إل
سرتصلح نإللردس إلاات يراتإلالمسرتصلح ن.إلال رثإل سرتعدإلالم

سررررعرإلمةلرررر إلللال ررررو إلةلرررر إلونرررررايإلالم تمرررريتإلمررررنإل
الم ظمررريتإلالمومصررراإلبيلمسررر ول اإلاتمتمية رررا.إلولحررر صاإل
ساإل فسإلالو تإلالإل حو واإلةل إلاستعدادإلت فريلإلالمز ردإل
مررررنإلالو رررررتإلةلررررر إلالبالررررثإلةرررررنإلالنررررررحيتإلالمومصررررراإل
بيلمسرررر ول اإلاتمتمية ررررا.إلوسرررراإل فررررسإلالسرررر يل,إلا رررريكإل

نررررايإلالم تمررريتإلإل طررريعإلمرررنإلالمسرررتصلح نإل سرررتمرإلسرررا
ب رررررررفإلال ظرررررررإلةررررررنإلتومررررررهإلالنرررررررحيتإلبيلمسرررررر ول اإل

 ,Carrigen & Attalle)اتمتمية راإلمرنإلةدمرهإل
إل.(2001

حمررريإلتنررر رإل تررري اإلاألدب ررريتإلالسررريبقاإلالررر إلترررأم رإل     
البررراماإلالترراإلتتب يارريإلالنرررحيتإلوالمرتبطرراإلبمسرر ول يتصيإل
اتمتمية ررراإلوذلررركإلسررر إلالسرررلوكإلالنررررا اإلللمسرررتصلح نإل

(Miagnen & Fenell, 2004)إلحمريإلتنر رإلم  رًيإل.
ال إلت يماإلر بيتإلالمستصلح نإللدةاإلوتأ  دإلالنرايإلمرنإل
النرررررحيتإلالمومصرررراإلبيلمسرررر ول اإلاتمتمية رررراالإلوم  ررررًيإل
لررردةاإلالنررررحيتإلال رررد قاإلللب  ررراإلوالنررررحيتإلالمومصررراإل

 ;Barone et al., 2000)بيلمميرسريتإلاألا   راإل
Berger and Kanetkar, 1995; Creyer & 
Ross, 1997 (in Maignen & Ferrell, 

.إلوتنرر رإل ترري اإلالدراسرريتإلوالبالرروثإلالتمر ب رراإل(2004
م  ررررًيإلالرررر إلالتررررأم رإلات مرررريباإلللبررررراماإلالترررراإلتتب يارررريإل
النرررحيتإلوذلرركإللررردةاإلالمررد   نإلالرررذ نإل الترريمونإلالررر إل
المسرريةداتإلاتمتمية ررا,إلموإلالتطرروعإللادمرراإلالممتمرر ,إل
وبررررراماإلالمي ررررراإلالمسرررررتصلك,إلوالمسررررياماإلسررررراإلالت م ررررراإل
ات ت رريد اإلواتمتمية ررا.إلومنرريرتإلال ترري اإلم  ررًيإلالرر إل
منإلبرررررراماإلالمسررررر ول اإلاتمتمية ررررراإلللنررررررحيتإل ترتررررربإل
ةل صرررررريإلتالسرررررر نإلاتميارررررريتإلالمسررررررتصلح نإلتمررررررياإلاررررررذاإل
النررررررحيتإلوم  رررررًيإل ترتررررربإلةل صررررريإلاسرررررتميبتصاإلبنرررررح إل
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ا مررريباإللم تميتصررري.إلبيت ررريساإلالررر إلت ررريماإلم ررردا  اإل
 ,Murrey & Vogel)البرراماإلالترو م راإلللنررحيتإل

إل.(1997
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إلإلإلالمدركة وبين رضا المستهمك:
لدراسرراإلتررأم رإلتب رراإلالم ظمرريتإللبررراماإلالمسرر ول اإل     

اتمتمية اإلساإلنعورإلالمسرتصلكإلبيلر ريإلةرنإلالنررحاإل
,إل محررنإلالقررو إلبررأنإلا رريكإلمرر ثإلممموةرريتإلبالم رراإل رردإل

لرررررتإلت يولررررتإلدراسررررراإلوتالل رررر إلارررررذاإلالع  ررررا.إلو ررررردإلتمم
الممموةررررراإلالبالم ررررراإلاألولررررراإلسررررراإلحررررر إلمرررررنإلال ظر ررررراإل

و,إلScott,1987)إلinstitutional theoryالميسس ا
 stakeholdersو ظر ررررررراإلم ررررررراليبإلالم رررررررلالاإل

theory إل(Maiagnan et al 2005و.إلوتفتررضإل
اررررررررذاإلالممموةرررررررراإلمنإلمبرررررررريدراتإلالنرررررررررحاإلالمتعلقررررررررراإل
بيلمسررر ول اإلاتمتمية ررراإل محرررنإلمنإلٌتالفرررزإلمرررنإلالنرررعورإل

دةإلمطرافإلمنإلمطرافإلالتعيم إلول سإلسقرطإلاال ميباإللع
المسرررتصلك.إلوتت رررمنإلارررداإلاألطررررافإلحررر إلمرررنإلاألسررررةإل
والممتمررر إلوالدولررراإلححررر .إلومرررنإلارررذاإلالم طلرررلإل نرررعرإل
العد رردإلمرررنإلاألطرررافإلبيلر ررريإلوذلرركإلتمرررياإلالم ظمررريتإل
المومصررررراإلببرررررراماإلالمسررررر ول اإلاتمتمية ررررراإلللنررررررحيتإل
يإلمقير رراإلب ظ رتصرريإلالترراإلالإلتصررتاإلبممرر إلاررذاإلالتومرره.إلممرر
الممموةررررررراإلالبالم ررررررراإلالمي  ررررررراإلسصررررررراإلتت رررررررمنإلابررررررررازإل
المنياداتإلالعمل اإلوالتمر ب اإللترأم رإلبرراماإلالمسر ول اإل
اتمتمية ررررراإلسررررراإلنرررررعورإلالمسرررررتصلكإلبيلر ررررري.إلال رررررثإل
ٌ نرررح إلالتومررررهإلببرررراماإلالمسرررر ول اإلاتمتمية ررراإلم ياررررًيإل

 & Brown)إل ا ميب رًيإلوداةمرًيإلتمرياإلارذاإلالم ظمريت

Decin,1997, Sen & Bhattachary,2001) 

 Bhattachary)وساإلاذاإلال ددإلسقدإلمنيرتإلدراساإل
& Sen,2003)منإلمبرررريدراتإلالنرررررحاإلالمتعلقرررراإلإلالرررراإل

بيلمسررر ول اإلاتمتمية ررراإلٌتنرررح إلة  ررررًاإلمم رررزًاإللح رررينإل

النرحاالإلوالذيإلبدوراإلٌ الفزإلالمستصلكإللحاإل تواسرلإلمر إل
س يسيتإلالنرحا,إلحميإلٌ الفزإلمنإلاتتمياريتإلات ميب راإل

إلتمياصي.
الممموةررررراإلالبالم ررررراإلالميلمرررراإلوالتررررراإلت يولرررررتإلممرررريإل     

تالل ررر إلالع  رررراإلبررر نإلالمسرررر ول اإلاتمتمية ررراإلالمدرحرررراإل
وبرررررر نإلر رررررريإلالمسررررررتصلكإلسقرررررردإلرحررررررزتإلةلرررررراإلتالل رررررر إل
المقدميتإلاألسيسر اإلال زمراإللتالق رلإلر ريإلالمسرتصلك.إل
سعلاإلسب  إلالممي إلس نإلالق مراإلالمدرحراإلللمسرتصلكإلاراإل

 ررريإلمقدمررراإلٌتسرررصاإلسررراإلتالق رررلإلنرررعورإلالمسرررتصلكإلبيلرإل
(Fornell et al,1996 ,Mithas et al ,2005)إلإل.

وبيت ررررريساإلالررررراإلمررررريإلسررررربلإلسررررر نإلتومرررررهإلالم ظمررررريتإل
بيلمسرررر ول اإلاتمتمية رررراإل سررررم إللصرررريإلبررررتفصاإلمرررردرحيتإل
المسرتصلح نإلب ررورةإلمس رر الإلوالسررببإلسرراإلذلرركإلارروإلمنإل
تالس نإلالفصاإلوالمعرساإلبأسلوبإلتفح رإلالمسرتصلكإل ممر إل

 Mithas)مقدماإلماريإلوايماإللتالق لإلر يإلالمستصلك

et al ,2005, Luo & Bhattacharya  ,   

و رررردإلت يولررررتإلالعد رررردإلمررررنإلإلالدراسرررريتإلتالل رررر إلإل(2006
الع  اإلب نإلالمس ول اإلاتمتمية اإلالمدرحاإلوب نإلر يإل

 ;Luo & Bhottocharya, 2006)المسرتصلكإل
Anderson et al., 2004; Fornell et al., 

2006; Gruce et al., 2005)إلإلسقردإلت يولررتإل.
دراسراإلإل(Luo, & Bhattacharya, 2006)اإلدراسر
نرحاإلساإلمميالتإلماتلفاإلوتو لتإلال إلومرودإلإل499

ة  رررراإلمبينرررررةإلبرررر نإلالمسرررر ول اإلاتمتمية رررراإلالمدرحرررراإل
وبررر نإلنرررعورإلالمسرررتصلكإلبيلر ررريإلةرررنإلارررذاإلالنررررحيتالإل
وتو لتإلال إلمنإلر يإلالمستصلكإل توسطإلالع  راإلبر نإل

  اإلالمسرر ول اإلاتمتمية ررراإلالمدرحرراإلوبررر نإلالق مرراإلالسررروإل
إللصي.
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إلالمدركة وبين الصورة الذهنية لمشركة:

ت يولررررررتإلالعد رررررردإلمررررررنإلالدراسرررررريتإلالع  رررررراإلبرررررر نإل     
المسرر ول اإلاتمتمية رراإلالمدرحرراإلوبرر نإلال ررورةإلالذا  رراإل
للنررررررحا.إلانإلتومررررررهإلم ظمررررريتإلاألةمرررررري إلبيلمسرررررر ول اإل

ميب ررررًيإلسرررراإلاتمتمية رررراإلوالمي رررراإلالب  رررراإل رررريمرإلتررررأم رًاإلا 
ات طبررريعإلالرررذيإل حو رررهإلةمررر يإلارررذاإلالنررررحيتإلة صررريإل
(Lizarraga, 2010; Flavion et al., 2005; 

Teng et al., 2000; Chettananon et al., 

الرر إلإل(Lizanaga, 2010).إلوتنرر رإلدراسرراإل(2007
ت يماإلمةدادإلالم ظمريتإلالتراإلتسرع إلالر إلالتعب ررإلةرنإل

ة نإلمس ول يتصيإلاتمتمية راالإلوذلركإلبصرد فإلتالسر نإلواة
ال ررررورةإلالذا  رررراإللصرررري.إلوالإل قت رررررإلالتررررأم رإلات مرررريباإل
للمسررررررررررر ول اإلاتمتمية ررررررررررراإلللم ظمررررررررررريتإلسررررررررررر إلاألدايإل
ات ت رريديإلللنرررحاإلوسرر إلمعررد إل مرروإلات ررراداتإلوسرر إل
سرررررمعاإلالنررررررحاإلوسررررر إلواليإلالمسرررررتصلكإلوسررررر إلتالسررررر نإل
الع  اإلم إلاألطرافإلم اليبإلالم رلالاالإلولحرنإل ريمرإل

إل. ظمرررررررام  رررررررًيإلسررررررر إلتالسررررررر نإلال رررررررورةإلالذا  ررررررراإلللم
وبيت رريساإلالرر إلتالسرر نإلسررمعاإلالم ظمرراالإلسرر نإلالتومررهإل
بيلمسرر ول اإلاتمتمية رراإل قررداإلللمسررتصلكإلالفر رراإللحرراإل
 نرعرإلم رهإل تارذإلالقرررارإلالم يسربالإلحمريإلمنإلارذاإلالتومررهإل
  محررنإلالنرررحاإلمررنإلمررذبإلمسررتصلح نإلمرردد,إلومررنإلز رريدةإل

 Flavian et)مقاإلاألطرافإلم اليبإلالم لالاإلس صيإل
al., 2005).إل

إل(Yeo & Youssef, 2010)لدراسراإلإلووسقريإًل     
س  ررررررررهإل ترترررررررربإلةلرررررررر إلتومررررررررهإلالم ظمرررررررراإلبيلمسرررررررر ول اإل
اتمتمية رررررراإلالررررررلإلوتالق ررررررلإلاررررررذاإلالم ظمرررررراإلللم ررررررزةإل
الت يسسرر ا.إلحمرريإل ترترربإلةلرر إلتالسرر نإلال ررورةإلالذا  رراإل
للم ظمررراإلتالق رررلإلمممررروةت نإلمسيسررر ت نإلمرررنإلالعوامررر إل

الإلوالعوامر إلFactual Factorsاميإلالعوام إلالالق ق اإل

.إلوتتمسردإلالعوامر إلEmotional Factorsالنرعور اإل
الالق ق رراإلسرراإل ررورةإلمارمررريتإلوا ررالاإلممرر إلتالسررر نإل
ال ترررررري اإلالميل رررررراإلللم ظمررررررا.إلممرررررريإلالعوامرررررر إلالنررررررعور اإل

Emotional Factorsسصررراإلتررر عحسإلسررراإلتالد ررردإلإل
نا  اإلالنررحاإلوتو ر الصيإلممرياإلاألطررافإلم راليبإل
التعيمررررررر .إلوارررررررذاإل ع ررررررراإلمنإلالمسررررررر ول اإلاتمتمية ررررررراإل

أم رًاإلا ميب ًيإلساإلال ورةإلالذا  اإللصي.إلللم ظميتإلتيمرإلت
وتظصرإل تي اإلالبالوثإلالتمر ب اإلمام راإلارذاإلالمسر ول اإل
اتمتمية ررراإلللنررررحيتالإلوتت ررريم إلمام تصررريإلسررراإلةمل ررراإل
    إلالمستصلكإلللقرارإلالنرا اإلا و ًيإلساإلاألسوالإل

 Yeo)إلEmerging Marketsالمد ردةإلموإلال ينر اإل
& Youssef, 2010)إل.إلوتظصررررإل تررري اإلدراسرررا
(Teng et al., 2000)منإلتو عريتإلالمسررتصلح نإلإل

تمرررياإلالم ظمررريتإلتتزا ررردإلب رررورةإلم رررطردةالإلو ررر عحسإل
ذلكإلساإلت يماإلاذاإلالتو عيتإل الوإلتو  إلالمز ردإلب رددإل
الرررررررررررردورإلالممتمعرررررررررررراإلللنرررررررررررررحا.إلووسقررررررررررررًيإللدراسرررررررررررراإل

(Chettananon & Lawley, 2007)سررر نإلإل
ال رررورةإلالذا  ررراإلللم ظمررراإلتتنرررح إلمرررنإلاررر  إلمررر ثإل

واررررررررراإلاتت ررررررررريالتإلالتسرررررررررو ق االإلوسررررررررري  إلمسيسررررررررر اإل
والمسرررررررر ول اإلاتمتمية رررررررراإلللنرررررررررحيتالإلوالا رررررررري صإل

 Maneet et)الد مغراس اإلللمستصلح ن.إلووسقًيإللدراساإل
al., 2011)ومرردإلة  رراإلارتبرريطإلمومرربإلومع ررويإلإل 

ب نإلم نطاإلالنرحاإلساإلممري إلالمسر ول اإلاتمتمية راالإل
وبررر نإلالموا ررربإلالنرررعور اإللررردىإلالعمررر يالإلحمررريإلتنررر رإل

 إلم رررررررهإل ترتررررررربإلةلررررررر إلتومرررررررهإلالم ظمررررررراإلالدراسرررررراإلالررررررر
بيلمسرررررر ول اإلاتمتمية رررررراإلترررررردة اإلوتالسرررررر نإلال ررررررورةإل

إلالذا  اإللصي.
و ت رر إلمررنإلالم ي نرراإلالسرريبقاإلتواسررلإلالدراسرريتإل      

والبالرررروثإلالتمر ب رررراإلةلرررر إلمنإلالمسرررر ول اإلاتمتمية رررراإل
المدرحرراإلترريمرإلترررأم رًاإلا ميب ررًيإلسرراإلت م ررراإلوالررلإل رررورةإل
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 ;Ailawedi et al., 2001)ذا  اإلا ميب اإلللنرحيتإل

Lizarrega, 2010; Chattanenon & Lawley, 

2007; Hoeffler & Keller, 2002)إل
العالقـــــة بـــــين المســـــئولية اإلجتماعيـــــة  -4

إلإلإلإلالمدركة وبين سقة المستهمك:
والتاإلإلSignaling Theoryوسقًيإلل ظر اإلاتنيرةإل     

الإلسرررر نإلمبرررريدراتإلالنرررررحاإل(Spence, 1974) رررردمصيإل
سرررر ول اإلاتمتمية ررررراإلتر رررر إلالرررر إلحو صررررريإلالمتعلقرررراإلبيلم

ممموةرررراإلمرررررنإلاتنرررريراتإلالتررررراإلتر رررربإلالنررررررحاإلسررررراإل
ارسررريلصيإلالررر إلةم يارررريإلوذلررركإلبغرررررضإلتد  ررراإلوتقل رررر إل
مسررتويإلةررداإلالتأحرردإلالمرردركإلالررذيإل نررعرإلبررهإلالعم رر الإل
وذلكإل ب إلمنإل قرواإلب ر  إلالقررارإلالنررا ا.إلووسقرًيإللصرذاإل
ال ظر رراإلتصررتاإلالم ظمرريتإلب رسرري إلةررددإلمررنإلاتنرريراتإل

الع مررررريتإلالتررررراإلت بررررررزإلمسرررررتوىإلحفييتصررررريإلالف  ررررراإلموإلوإل
 & Swaen)ممموةررررررررررراإلالقررررررررررر اإلالتررررررررررراإلتعت قصررررررررررريإل

Chumpitaz, 2008)إلووسقرًيإللدراسراإل.(Frisou, 
سررررر نإلتومرررررهإلالنررررررحيتإلبمبررررريدراتإلالمسررررر ول اإلإل(1998

اتمتمية اإلٌ عززإلمنإلنعورإلالمستصلكإلبيلمقاإلساإلارذاإل
النرررحيت.إلوبيت رريساإلالرر إلذلرركإلتسررع إلالنرررحيتإلالرر إل

م رراإلالمصررودإلالمتعلقرراإلبيلمسرر ول اإلاتمتمية رراإلوذلرركإلت 
بيلطر قرراإلالترراإلتسررتط  إلبصرريإلاابرريرإلالمسررتصلح نإلبصررذاإل
المصررود.إلوبصررذاإلالطر قرراإل تحررونإللرردىإلالمسررتصلكإلحيسرراإل
المبرررررررررراتإلل ةتمرررررررريدإلةلرررررررر إلالمميرسرررررررريتإلالمتعلقرررررررراإل
بيلمسر ول اإلاتمتمية راإلالمدرحراالإلوذلركإلحمع ريرإللتق ر اإل

المقرراإلس صرري.إلوسرراإلذاتإلالنرررحاإلححرر إلولتالد رردإلمسررتوىإل
الو ررررتإلسرررر نإلمبرررريدراتإلالنرررررحاإلسرررراإلممرررري إلالمسرررر ول اإل
اتمتمية ررراإلٌتسرررصاإلسررراإلتقرررد اإلالمعلومررريتإلال رررررور اإل
المتعلقاإلب نرإلم ظوماإلالق اإلال إلالمستصلكالإلوارذاإلمرنإل

 & Turban)نرررررررأ هإلتررررررردة اإلمقررررررراإلارررررررذاإلالمسرررررررتصلكإل

Greening, 1997).إل

الترأم رإلإلوتيحدإل تي اإلاألدب يتإلوالبالوثإلالتمر ب را     
المت ررريماإللمميرسررريتإلالنررررحيتإلسررراإلممررري إلالمسررر ول اإل

 ,.Kennedy et al)اتمتمية اإلساإلمقراإلالمسرتصلكإل
2001; Lagace et al., 1991)إلانإلادراكإل.

مطرافإلالتعيم إلوا و رًيإلالعمر يالإلوتومرهإلالم ظمراإل
بت م اإلوالالفيظإلةل إلة  يتإلمب  اإلةلر إلالمقراإل ترتربإل

اذاإلالم ظما.إلوتن رإلإلةل هإلنعورإلالعم يإلبيلمقاإلتميا
 تي اإلالدراسريتإلالسريبقاإلالر إلمنإلت ررسيتإلومميرسريتإل
الم ظمرررراإلسررررراإلممررررري إلالمسرررر ول اإلاتمتمية ررررراإل ررررررتبطإل

%إلمرررررنإل10و ررررريمرإلسررررراإلمقررررراإلالمسرررررتصلك.إلانإلالررررروالاإل
المستصلح نإل نعرونإلبيلمقاإلتمياإلالنرحيتإلالتاإلتتومهإل
بيلمسررررر ول اإلاتمتمية ررررراإللصررررريإلوتعلرررررنإلةرررررنإلمبيدراتصررررريإل

.إل(Ipsos, 1999) ول اإلاتمتمية رراإلالمتعلقرراإلبيلمسرر
مررنإلإل381وسرراإلدراسرراإلممر ررتإلةلرر إلة  رراإلمحو رراإلمررنإل

مستصلحاإلمستال رراتإلالتمم ر الإلسقردإلمظصررتإلال تري اإل
منإلادراكإلالمسرررررتصلح نإلأل نرررررطاإلالنررررررحاإلسررررراإلممررررري إل
المسرر ول اإلاتمتمية ررراإل ررريمرإلتررأم رًاإلا ميب رررًيإلسررر إلت م ررراإل
مقرررراإلاررررياليإلالمسررررتصلح نإلتمررررياإلالنرررررحا.إلحمرررريإلمنرررريرتإل

لدراسرراإلالرر إلمنإلبررراماإلالنرررحاإلسرراإلممرري إلالمسرر ول اإلا
اتمتمية ررراإلتررريمرإلب رررورةإلمبينررررةإلسررراإلالمقررراالإلوم  رررًيإل
ترريمرإلب رررورةإل  رررإلمبينررررةإلمررنإلاررر  إلمررودةإلالادمررراإل

 Swaen)المدرحاالإلوم  ًيإلمنإلا  إلر يإلالمستصلكإل
& Chumpitaz, 2008).إل
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إلإلإلإلستهمك:المدركة وبين والء الم

 عتبرررإلالررواليإلمالرردإلالموا رربإلاألسيسرر اإلسرراإلسررلوكإل     
المسررتصلكإلال صررري ا,إلوالرررذيإلتسررع إلم ظمررريتإلاألةمررري إل
ال يمالاإلال إلتالق قه.إلو تالقلإلذلكإلمنإلا  إلمبيدراتإل
المسررر ول اإلاتمتمية ررراالإلوذلررركإلةلررر إلاةتبررريرإلمنإلارررذاإل
المبرريدراتإلارراإلمداةإلتسررو ق اإلايمرراإلٌتسررصاإلسرراإلتالق رررلإل
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تقرد اإلالاردميتإلالمرتبطراإلبيلصريتفإلإلالوالي.إلوساإلممري 
الموا الإلسقدإلت يولتإلالدراسيتإلتالل  إلالع  راإلالمبينررةإل
و  ررررررإلالمبينررررررةإلبررررر نإلمبررررريدراتإلالنررررررحاإلسررررراإلممررررري إل
المسرررر ول اإلاتمتمية رررراالإلوبررررر نإلواليإلالمسررررتصلك.إلو ررررردإل
مظصررررررتإلال تررررري اإلةرررررداإلومرررررودإلة  ررررراإلمبينررررررةإلبررررر نإل
المتغ رررررر نالإلومررررر إلذلررررركإلسررررر نإلالمسررررر ول اإلاتمتمية ررررراإل

مدرحرررررراإلترررررريمرإلتررررررأم رًاإلا ميب ررررررًيإلومع و ررررررًيإلسرررررر إلتق رررررر اإلال
المسررتصلكإللمررودةإلالادمررراإلالمدرحررا.إلحمررريإل رررتبطإلتق ررر اإل
المستصلكإللمودةإلالادماإلارتبيطًيإلا ميب ًيإلوطرد رًيإلبرواليإل
المستصلكإلللادمراالإلولرذاإلسقردإلتو رلتإلالدراسراإلالر إلمنإل
الع  اإلب نإلالمتغ ر نإلااإلة  اإل  رإلمبينررةإلبمع ر إل

تمتمية ررررراإلالمدرحررررراإلتررررريمرإلسررررراإلواليإلمنإلالمسررررر ول اإلا
إل.Salmones et al)المستصلكإلب ورةإل  ررإلمبينررةإل

إل.(2005 ,
 ,.liu et al)ومرنإل يال رراإلمارررىإلسقرردإلحنررفتإلدراسرراإل

منإلالمسرررررر ول اإلاتمتمية رررررراإلالمدرحرررررراإلترررررريمرإلإل(2010
تررأم رًاإلا ميب ررًيإلومع و ررًيإلسرراإلواليإلالمسررتصلكإلسرراإلممرري إل

ألةمري إل  يةاإلاأل ذ ا.إلوساإلممي إلتب راإلم ظمريتإلا
للق ررررري يإلالمرتبطررررراإلبق ررررر اإلامتمية ررررراإلمع  ررررراالإلسقررررردإل
منررريرتإلالدراسررريتإلالررر إلومرررودإلة  ررراإلارتبررريطإلطررررديإل
مومررربإلبررر نإلبرررراماإلالمسررر ول اإلاتمتمية ررراإلوبررر نإلواليإل

 & Bronn)المسررتصلك.إلسقرردإلمظصرررتإل ترري اإلدراسرراإل

Belliu, 2001)الرر إلمنإلبررراماإلالتسررو لإلالمومصرراإلإل
 Cause-related الرروإل  رر اإلامتمية ررراإلمع  رراإل

Marketingٌتسررررتاداإلحررررأداةإلتسررررو ق اإلايمرررراإللت م رررراإلإل
والالفرررريظإلةلرررر إلواليإلالمسررررتصلكالإلوب ررررييإلسررررمعاإلم رررردةإل

إل.إل(Bronn & Belliu, 2001)للم ظماإل
سقردإلت يولرتإلترأم رإلإل(Du et al., 2007)ممريإلدراسراإل

المبريدراتإلاتمتمية رراإلالتراإلتتب يارريإلالنررحاإلسرراإلادراكإل
بيت ررريساإلالمسرررتصلكإللل رررورةإلالذا  ررراإللصرررذاإلالنررررحاالإل

الرررررر إلتق رررررر اإلردودإلمسعرررررري إلالمسررررررتصلح نإلتمررررررياإلبررررررراماإل
المسرررررر ول اإلاتمتمية ررررررا.إلو ررررررردإلمظصرررررررتإلال تررررررري اإلمنإل
المستصلح نإل م لونإلدا مًيإلال إلتحو نإلمعتقداتإلا ميب راإل
وسررررلوحًيإلا ميب ررررًيإلتمررررياإلالنرررررحيتإلالترررراإلتتب رررر إلتقررررد اإل
ورةي ررراإلبرررراماإلالمسررر ول اإلاتمتمية ررراالإلال رررثإلمنررريرتإل

واليإلالمسررتصلكإلمتمررمً إلسرراإلالتأ  رردإلالدراسرراإلالرر إلت رريماإل
المستمرإللم تميتإلالنرحاإلوالتو ر اإلل ارر نإلبتمربراإل
الم رررتاإلالإلوذلررركإلمررر إلتومرررهإلالنررررحاإلسررراإلتب ررراإلبرررراماإل

إلالمس ول اإلاتمتمية ا.
و رردإلحنررفتإلالدراسرراإلم  ررًيإلالرر إلمنإلمسررتصلحاإلة مرراإل
مع  ررراإلمرررنإلالع مررريتإلالماتلفررراإلالتررراإلتقررردمصيإلالنررررحاإل

تمياإلاذاإلالع ماالإلو تممر إلذلرًكإلدا ميإل نعرونإلبيلواليإل
سرراإلةررداإلالر برراإلسرراإلتمربرراإلم تمرريتإلمارررىإلم يسسرراالإل
بيت رريساإلالرر إلاتةتمرريدإلةلرر إلاتت رريالتإلالنا رر اإل
النرررفو االإلوذلررركإلللتررررو اإلللع مررراإلة ررردميإلتحرررونإلارررذاإل
الع مررررراإلمرتبطررررراإلبق ررررر اإلامتمية ررررراإلمع  ررررراالإلموإلمنإل
تحررررررررونإلمومصرررررررراإلبررررررررأيإلبررررررررراماإلتتعلررررررررلإلبيلمسرررررررر ول اإل

ذلرركإلمقير رراإلبيلع مرريتإل  رررإلالمومصرراإلاتمتمية رراالإلوإل
 ,.Du et al)بممررررررر إلارررررررذاإلالمسررررررر ول اإلاتمتمية ررررررراإل

 ,Maignen & Ferrell).إلوتتفرلإلدراسراإل(2007
م إلميإلتو لتإلال هإلالدراسراإلالسريبقاالإلال رثإلإلإل(2004

تو لتإلال إلومرودإلة  راإلمع و راإلا ميب راإلبر نإلبرراماإل
المس ول اإلاتمتمية اإلللنرحيتإلوبر نإلواليإلالمسرتصلكالإل

ثإلمظصرررتإلال ترري اإلت رريماإلر برريتإلالمسررتصلح نإلسرراإلال رر
دةراإلوتأ  رردإلالنرررحيتإلالمومصرراإل الرروإل  رر اإلامتمية رراإل
مع  رررراإلموإلالمومصرررراإلبيلمميرسرررريتإلال ررررد قاإلللب  رررراإلموإل
التررر إلالمومصررراإلبيلمميرسررريتإلاألا   رررا.إلوسررراإلممررري إل
تمررررريرةإلالتمز ررررراإلسقررررردإلمظصررررررتإلالدراسررررريتإلإلمنإلتومرررررهإل

تمملرراإلسرراإلالترر إلالمإل-النرررحاإلبيلمسرر ول اإلاتمتمية رراإل
نح إلدةاإلالم ظميتإل  رإلالصيدساإلللرب إلموإلسراإلنرح إل
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 ترترربإلةل ررهإلإل-ترردة اإلالمميرسرريتإلاألا   رراإلات ميب ررا
ت يماإلمستوىإلواليإلالمسرتصلكإلللمتمررالإلبيت ريساإلالر إل
ارتبيطإلالمستصلكإلنعور ًيإلبصرذاإلالمتمررالإلواتاتمرياإلبرهالإل
و  عحسإلذلكإلساإلتزا دإلمعردالتإلتسرولإلالمسرتصلكإلمرنإل

سررررراإلت ررررريماإلالمررررراإلالمنرررررتر يتإلم رررررهإلإلالمتمررررررإلوم  ررررريإًل
(Lichtenstein et al., 2004)إلممرريإلدراسرراإل.
(Lafferty & Goldsmith, 2005)سقردإلمنريرتإلإل

الرررر إلمنإلتالررررريلفإلوتعرررريونإلالم ظمررررراإلمرررر إل  راررررريإلمرررررنإل
الم ظمرررريتإل  رررررإلالصيدسرررراإلالرررر إلتالق ررررلإلالرررررب إل رررردةاإل
اتتميارريتإلات ميب ررراإلللمسررتصلكإلتمرررياإلاررذاإلالم ظمرررا,إل

أ  دإلودةاإلموإلةداإلتأ  ردإلموإلوذلكإلب رفإلال ظرإلةنإلت
دةررررراإلالمسرررررتصلكإلللق ررررر اإلالترررررراإلتممررررر إلمالرررررورإلاررررررذاإل

إلالتاليلف.
وتتمتررر إلالنررررحيتإلالمومصررراإلبت ف رررذإلمبررريدراتإلا ر ررراإل
سعل اإلبيتتميايتإلات ميب اإلمنإلمي بإلالمستصلح نالإل
و رررر عحسإلذلرررركإلسرررراإلت رررريماإل سررررباإلمنررررتر يتصاإلم صرررريإل
وتررواسرإلال  رراإللحسررتمميرإلس صرريإلموإلالبالررثإلةررنإلسرررصإل

,إلوذلرركإلمقير رراإلبيلنرررحيتإلالترراإلالإلتتومررهإلةمرر إلبصرري
.إل(Sen et al., 2006)بت ف رذإلالمبريدراتإلالا ر راإل

و  الرررررظإلتزا ررررردإلااتميمررررريتإلالمسرررررتصلح نإلبمو ررررروعإل
المسررر ول اإلاتمتمية ررراإلللنررررحيتإلب رررورةإلملالوظررراإل
و  عحسإلذلكإلساإلالترأم رإلاال مريباإلإللصرذاإلالمسر ول اإل
وذلررررركإلسررررراإلمعتقرررررداتصاإلومررررردرحيتصاإلتمرررررياإلم تمررررريتإل

مررررررراإلوا و رررررررًيإلتمرررررررياإلالم تمررررررريتإلالمد ررررررردةإلالم ظ
(Brown & Dacin, 1997)إلال ررثإل ف رر إل.

%إلمررنإلالمسررتصلح نإلنرررايإلالم تمرريتإلمررنإل11الرروالاإل
النررررررررررررحيتإلالمومصررررررررررراإلبيلمسررررررررررر ول اإلاتمتمية ررررررررررراإل

(Smith, 1996). 
 
 

 العالقة بين الرضا وبين والء المستهمك -6
ت يولتإلالعد دإلمنإلالدراسيتإلواألدب يتإلالبالم راإل     

لع  رراإلبرر نإلر رريإلوواليإلالمسررتصلك.إلوتظصرررإلتالل رر إلا
م لررربإل تررري اإلارررذاإلالدراسررريتإلومرررودإلة  ررراإلا ميب ررراإل

 ,Cronin & Tylor)ومع و رراإلبرر نإلالمتغ ررر نإل

1992; Zethaml et al., 1996; Oliver, 

1999; Cronin et al., 2000; Aminu & 

Hartini, 2008; Cheng et al., 2009)إل.
 (Zetheml et al., 1996)سمرمً إلت نرر رإلدراسراإل

الرر إلمنإلالمسرررتصلح نإلة رردميإل نرررعرونإلبيلر رريإلتمرررياإل
الم تمرررريتالإلسرررر  صاإل م لررررونإلالرررر إلالت رررررفإلبطر قرررراإل
ا ميب ررراإلتمرررياإلارررذاإلالم تمررريتالإلو ررر عحسإلذلررركإلسررراإل
تف ررر  إلنررررايإلالم رررتاإللفتررررةإلطو لرررا.إلب  مررريإل ررر عحسإل
ةداإلالر يإلساإلالت رفإلبطر قاإل  رإلا ميب اإلتمياإل

 & Aminu)ارذاإلالم تمريت.إلحمريإلتو رلتإلدراسراإل
Hartini, 2008)الرر إلمنإلر رريإلالمسررتصلكإل رريمرإلإل

ترررررأم رًاإلا ميب رررررًيإلومع و رررررًيإلسررررراإلالرررررواليالإلو ررررريديإلالررررر إل
تالق قررره.إلحمررريإل ترتررربإلةلررر إلتالق رررلإلر ررريإلالمسرررتصلكإل
ت ررررريماإلالموا ررررربإلالمرتبطررررراإلبررررريلواليالإلممررررر إلالتأ  ررررردإل
المسرررتمرإلمرررنإلمي ررربإلالمسرررتصلكإللم تمررريتإلالنررررحاإل
تإلالترررراإل نرررررعرإلبيلر رررريإل الواررررريالإلو نرررررإلاتت ررررريال

النا ررر اإلات ميب ررراإلب رررددإلالم تمررريتالإلوالتو ررر اإل
ل ار نإلبيستادااإلالم تاإلوةداإلاتحتراثإلب ة  ريتإل
الم يسسرر ن.إلو ترترربإلةلرر إلذلرركإلسرراإلال صي رراإلتالسرر نإل
الال رررراإلالسررررو  اإلوالربال رررراإلواالالتفرررريظإلبيلمسررررتصلكإل

إللفترةإلمطو إلةبرإلالزمن.
وةلرر إلالررر اإلمررنإلاتسرريلإل ترري اإلم لرربإلالبالرروثإل       

 ددإلالع  اإلب نإلالمتغ رر ن,إلاالإلمنإلالعد ردإلالتمر ب اإلب
منإل تي اإلالدراسيتإلم  رًيإل ردإلحنرفتإلمنإلالر ريإلوالرداإل
الإل حفاإللتفس رإلالرواليالإلوذلركإلر راإلحرونإلاألو إلمقدمراإل
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 ,Anderson & Sulliven)ايمراإللتالق رلإلاألا ررإل

1993; Lee & Cunningham, 2001; Irit & 

Barak, 2011)إلال ررثإلمنرريرتإلاررذاإلالبالرروثإلالرر إل.
العد دإلمنإلالمتغ راتإلالتاإلت سصاإلساإلتفس رإلواليإلإلومود

المستصلكإلال إلمي بإلالر يالإلمم إلالمقاالإلواتلتزااإل الوإل
الع مرررررا,إلوالتررررررو اإلةرررررنإلطر رررررلإلنررررربحيتإلالتوا ررررر إل
اتمتمرريةا.إلحمرريإلمظصرررتإل ترري اإلالعد رردإلمررنإلالبالرروثإل
سررررراإلذاتإلالو رررررت,إلمنإلالع  ررررراإلبررررر نإلالمتغ رررررر نإل  ررررررإل

الل رر الإلو رمرر إلوا رالاإلوتالترريجإلللمز رردإلمرنإلالبالررثإلوالت
 ,.Heskett et al)ذلكإلألنإلاذاإلالع  اإل  رإلاط اإل

1997; Oliva et al., 1992; Anderson & 

Mittal, 2000).إل
وس مرررررريإل تعلررررررلإلبارررررردميتإلالصرررررريتفإلالمرررررروا إلسقرررررردإل     

الر إلإل(Kotler & Keller, 2012)تو رلتإلدراسراإل
منإلت يماإلمستوىإلالر يإلةنإلاردميتإلالصريتفإلالمروا إل

ب رًيإلومع و رًيإلبرواليإلالمسرتصلك.إلوواليإل رتبطإلارتبيطًيإلا مي
المسرررتصلكإلتمرررياإلادمررراإلالصررريتفإلالمررروا إل الرررلإلالتزامرررًيإل
 و رررررررًيإلتةررررررريدةإلنررررررررايإلولتفع ررررررر إلالادمررررررراإلوالتو ررررررر اإل
للمستصلح نإلاآلار نإلبيلال و إلةل صريإلمرنإل فرسإلمقرداإل
الادمرراإلمسررتقبً الإلوذلرركإلةلرر إلالررر اإلمررنإلومررودإلالعد رردإل

نرم إلوت الفرزإلمنإلالمريمراتإلالمو ف راإلوالتسرو ق اإلالتراإلت إل
إلةل إلتغ  رإلالسلوكإلالنرا اإلللمستصلك.

الر إلإل(Lai et al., 2009)حميإلتو رلتإلدراسراإل     
منإلالمتغ راتإلالمتعلقراإلبتالسر نإلمرودةإلالادمراإلوالق مراإل
المدرحرراإلور رريإلالمسررتصلكإلتعتبرررإلمررنإلالعوامرر إلالصيمرراإل
التاإلٌتنح إلساإلممموةصريإلتالق رلإلر ريإلالمسرتصلكإلسراإل

 ,Lee)دراسررراإلممررري إلاتت ررريالت.إلحمررريإلمنررريرتإل
والتررراإلت يولرررتإلالعوامررر إلإلالمررريمرةإلسررراإلتالق رررلإلإل(2010

واليإلالمستصلكإلساإلممي إل  يةاإلالصريتفإلالمروا إلسراإل
حور يإلالم وب ا,إلال إلومودإلة  اإلا ميب راإلمع و راإلبر نإل

ر ررررريإلالمسرررررتصلكإلوبررررر نإلالررررروالي.إلوسررررراإلممررررري إلال قررررر إل
بررررررريلط رانإلسقررررررردإلمنررررررريرتإلالدراسررررررريتإلالررررررر إلمنإلر ررررررريإل

ترررررأم رًاإلةلررررر إلالررررررواليإلإلالمسرررررتصلكإلاررررروإلمحمررررررإلالعوامرررررر 
(Jones & Sasser, 1995).إل

العالقــــة بــــين الصــــورة الذهنيــــة لمشــــركة  -7
 وبين والء المستهمك:

ت يولتإلالعد دإلمرنإلالدراسريتإلالع  راإلبر نإلال رورةإل    
 ,.Ball et al)الذا  راإلللنررحاإلوبر نإلواليإلالمسرتصلكإل

2006; Nguyen & Leblanc, 2001; Fazio, 

1989; Anderson & Linkdestad, 1989; 

Park et al., 2004; Brunner et al., 2007; 

Ziaul et al., 2010; Davies & Chun, 

2002; Lai et al., 2009; Gronroos, 1988; 

Kandampully, 2007)إلال رثإلمنريرتإلالدراسريتإل.
ال إلمنإلال ورةإلالذا  اإلللنرحاإلتلعبإلدورًاإلمت يم ًيإلساإل

بطإلارتبيطًيإلطرد ًيإلالتأم رإلةل إلواليإلالمستصلكالإلحميإلترت
 ,Ball et al., 2006; Nguyen & LeBlanc)بهإل

.إلووسقًيإلل ظر اإلاتتمياالإلتت يم إلمام اإلال ورةإل(2001
الذا  اإلبيل سباإلللمستصلكإلأل رهإل عتمردإلةل صريإلسراإلتق ر اإل
مسررتوىإلمررودةإلالارردميتإلالمقدمررا,إلو ترترربإلةلرر إلذلرركإل

 ,Fazio)تزا دإلمام اإلو  ماإلال رورةإلالذا  راإلللنررحاإل
.إلحمرريإلتنرر رإلالدراسرريتإلم  ررًيإلالرر إلمنإلال ررورةإل(1989

 & Nguyen)الذا  راإلللنرررحاإلترريمرإلتررأم رًاإلمبينرررًاإل
LeBlanc, 2001)وم  رًيإلتريمرإلترأم رًاإل  ررإلمبينررًاإلإل

(Bell et al., 2005)وذلركإلسر إلواليإلالمسرتصلك.إلإل
حمرررريإلحنررررفتإلالعد رررردإلمررررنإلالدراسرررريتإلالرررر إلمنإلال ررررورةإل

مالور رراإلسررراإلالذا  رراإلللع مرراإلتعتبرررإلمرررنإلالمتغ ررراتإلال
 Anderson)اترتبيطإلوالترأم رإلةلراإلواليإلالمسرتصلكإل

& Linkdestad, 1998, Park et al., 2004; 

Brunner et al., 2007).إل
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وسررررررراإلممررررررري إلالسررررررر يالاإلسقررررررردإلمنررررررريرتإلدراسررررررراإل     
(Kandampully & Suhartant, 2000)الر إلمنإلإل

ال ورةإلالذا  اإلللع مراإلت عتبررإلمرنإلماراإلالعوامر إلالتراإل
رحيتإل ررررزاليإلالف ررريدل,إلال ررررثإلترررريمرإلسرررراإلتررريمرإلسرررراإلمررررد

 وا ررررريااإلالسرررررلوح االإلوسررررراإلااتمرررررياإلال رررررزاليإلبيلتو ررررر اإل
حمرريإلتو ررلتإل ل اررر نإلبيلتعيمرر إلمرر إل فررسإلالف رردل.

الرر إلمنإلال ررورةإلإل(Lai et al., 2009)دراسرراإل
الذا  اإلات ميب اإلللع ماإلٌتسصاإلساإلتالق لإلالعد دإلمرنإل

ل وا رريإلال ترري اإلات ميب رراإلومامصرريإلالتررأم رإلات مرريباإلسرراإلا
السررلوح اإلللمسررتصلكإلوالمتمملرراإلسرراإلتالق ررلإلالرروالي.إلحمرريإل
تت رررريم إلمام رررراإلال ررررورةإلالذا  رررراإلللنرررررحاإلم  ررررًيإلسرررراإل
تالق ررلإلر رريإلوواليإلالمسررتصلكالإلال ررثإلتعتبرررإلمررنإلمارراإل
المالررررررررررردداتإلالتررررررررررراإلتررررررررررريمرإلسررررررررررراإلتالق رررررررررررلإلالرررررررررررواليإل

(Groonroos, 1988)إلال ثإل ومدإلة  راإلا ميب راإل.
 نإلحررر إلمرررنإلمع و ررراإلا ميب ررراإلبررر نإلال رررورةإلالذا  ررراإلوبررر

ر ررريإلوواليإلالمسرررتصلك.إلال رررثإلتررريمرإلال رررورةإلالذا  ررراإل
للنرحاإلس إلالرواليإلب رورةإلمبينررةإلوم  رًيإلب رورةإل  ررإل
مبينرةإلمنإلا  إلالر ي.إلحميإلمنيرتإلالدراساإلال إلمنإل

 ,.Anderson et al)الر يإل يمرإلسر إلالرواليإلم  رًيإل
 ,Smith & Tyloy).إلوتنرر رإلدراسرراإل(1994
للم ظماإلتترأمرإلبحر إل.إلالاإلمنإلال ورةإلالذا  اإل(2004

مررررنإلمررررودةإلالادمرررراالإلور رررريإلالمسررررتصلكإلوالررررذيإل رررريمرإل
 ,Kandampully)بيلتبع رررررررراإلسرررررررراإلواليإلالمسررررررررتصلكإل

إل.(2007
إل(Groholdt et al., 2000)و ردإلت يولررتإلدراسرراإل

الع  رراإلبرر نإلال ررورةإلالذا  رراإلللنرررحاإلوالر رريإلوالررواليإل
وذلرركإلسرراإلممرري إل رر يةاإلالمنررروبيتإلالبرريردةإلوالب رروكإل

و رررررلتإلالدراسررررراإلالررررر إلمنإلال رررررورةإلواتت ررررريالت.إلوت
الذا  ررراإلللم ظمررراإلإلتررريمرإلسررراإلواليإلالمسرررتصلكإلب رررورةإل
مبينرررررررةإلوب ررررررورةإل  رررررررإلمبينرررررررةإلمررررررنإلارررررر  إلر رررررريإل

المسرررررتصلك.إلوسررررراإلممررررري إل ررررر يةاإلاتت ررررريالتإلسررررراإل
ال إلمنإلال ورةإلإل(Liu, 2009)ال  نإلمنيرتإلدراساإل

الذا  اإلللنرحاإلتيمرإلتأم رًاإلمع و ًيإلساإلالمودةإلالمدرحراإل
لق مراإلالمدرحراإلوسراإلالر ريإلوالرواليإلم  رًي.إلوم  ًيإلساإلا
سقردإلمنريرتإلالر إلإل(Ziaul et al., 2010)ممريإلدراسراإل

منإلالع  ررراإلبررر نإلال رررورةإلالذا  ررراإلللنررررحاإلوبررر نإلواليإل
المستصلكإلااإلة  اإل  رإلوا الاإلوتالتريجإلالر إلمز ردإل

 ,Davies & Chun)مررنإلالدراسررا.إلممرريإلدراسرراإل
سلررررراإلتمبرررررتإلومرررررودإلميإلة  ررررراإلبررررر نإلال رررررورةإلإل(2002

ا  ررراإلللع مررراإلوبررر نإلواليإلالمسرررتصلكإلالمررررتبطإلبصرررذاإلالذ
إلالع ما.

 العالقة بين السقة وبين والء المستهمك -8
ت عبررررإلالمقررراإلةرررنإلا مرررينإلوا ت ررريعإلالمسرررتصلكإلبرررأنإل     

مميرستهإللمعيملاإلمع  اإلس ترتبإلةل صريإلال رولهإلةلر إل
ال تررري اإلالمتو عرررا.إلوالمقررراإلاررراإلمفصرررواإلة  ررراإل ررررتبطإل

حمررر.إلوحلمرريإلزادتإلالمقرراإلبرر نإلبيلع  راإلبرر نإلطرررس نإلموإلم
األطرافإلحلميإلترتبإلةل إلذلكإلالو و إلالر إلة  ريتإل
م تمرررراإلومربالرررراالإلاألمرررررإلالررررذيإل رررر عحسإلبرررردوراإلةلرررر إل
تالق ررررررلإلالم رررررريس إلةلرررررر إلاألمرررررر إلالطو رررررر إللطرسرررررراإلموإل

إل(Leonidou et al., 2008)ألطرررافإلالمعيملرراإل
و ت ريم إلدورإلالمقرراإلسراإلحرر إلمررنإلمسروالإلاألةمرري إلوسرراإل

ال رررثإل لعررربإلرمررري إلالب ررر إلدورًاإلاألسررروالإلاتسرررتص ح اإل
حب رررًاإلسرراإلالررلإلمقرراإلالمسررتصلكإلوا و ررًيإلسرراإلممرري إل

.إلوتن رإل(Pappas & Flaherty, 2008)الادميتإل
الدراسرريتإلالررر إلومرررودإلة  رراإلارتبررريطإلطررررديإلومومررربإل
ب نإلالمقاإلوب نإلواليإلالمستصلكإلوا و ًيإلسراإلالممري إل
الارردماالإلال ررثإل ت رريم إلدورإلالمقرراإلبرر نإلمقررداإلالادمرراإل

كالإلحمررريإلتعتبررررإلمقررراإلالمسرررتصلكإلالوسررر لاإلوبررر نإلالمسرررتصل
األسيسررر اإلالتررراإل عتمررردإلةل صررريإلالمسرررتصلكإللتو ررر إل ت مررراإل
المعيملرررررا,إلوبيلتررررريلاإلإلتررررريمرإلمقررررراإلالمسرررررتصلكإلب رررررورةإل
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.إل(Ribbink et al., 2004)ا ميب رراإلسرر إلالررواليإل
وتت رريم إلمقرراإلالمسررتصلكإلة رردميإل  رر إلمسررتوىإلالتعرريونإل
ب  ررررررهإلوبرررررر نإلمقررررررداإلالادمرررررراإلموإلالم ررررررتاإلالرررررر إلمراللرررررراإل

ةمرررريب,إلوذلرررركإلسرررراإلظرررر إلالب  رررراإلالمدةمرررراإللتالق ررررلإلات
ذلرركالإلوال ت مررراإلالالتم ررراإلالمترتبررراإلةلررراإلمررريإلسررربلإلاررراإل

إل.(Guenzi et al., 2009)تالو إلالمقاإلال إلالواليإل
وةلررر إلالرررر اإلمرررنإلومرررودإلالعد ررردإلمرررنإلالمتغ رررراتإل     

والمالدداتإلالتاإلتالددإلوتنرح إلواليإلالمسرتصلكالإلاالإلمنإل
الررروالي.إلوتنررر رإلإلالمقررراإلتلعررربإلدورًاإلمالور رررًيإلسررراإلتنرررح  

الر إلمنإلإل(Berglind & Nakata, 2005)دراسراإل
مقرراإلالمسررتصلكإلترريمرإلتررأم رًاإلمع و ررًيإلواة ميب ررًيإلسرراإلالررواليإل
وذلرركإلسرراإلممرري إلمسرروالإلاألةمرري الإلال ررثإلحلمرريإلت يمررتإل
المقرراإلسرراإلالمرروردالإلسرر نإلمسررتوىإلالررواليإل ت رريم إلم  ررًيالإل
و ر رربإلالعم رر إلسرراإلاسررتمرارإلالتعيمرر إلمرر إلاررذاإلالمرروردإل

(Rauyruen & Miller, 2007)إلوسرراإلممرري إل.
 Sumerto et)التميرةإلاتلحترو  اإلسقدإلمنيرتإلدراساإل

al., 2012)والتررراإلممر ررتإلسرراإلا دو  سرر يإلالررر إلمنإلإل
المقاإلتلعبإلدورًاإلحب رًاإلساإلاللإلواليإلالمستصلكالإلو دةاإل

إل(Tung et al., 2001)مرنإلارذاإلال ت مرراإلدراسراإل
ب ًيإلساإلوالتاإلمنيرتإلال إلمنإلب ييإلالمقاإل يمرإلتأم رًاإلا مي

 وا رريإلالمسررتصلكالإلوذلرركإللحرراإل قررواإلبيلتو رر اإلل اررر نإل
بيلتعيمررررر إلمررررر إلالم ظمرررررا.إلوتتالقرررررلإلال ت مررررراإلالسررررريبقاإل
ب رررررورةإلملالوظرررررراإلة رررررردميإل ت ررررريم إلمسررررررتوىإلالاطرررررررإل
المرردركإلسرراإلالتعيمرر إلإلبرر نإلمطرررافإلالمبيدلرراالإلحمرريإلارروإل

إلالالي إلساإلممي إلالتميرةإلاتلحترو  ا.
 Corbit)وساإل فرسإلالسر يلإلسقردإلمنريرتإلدراسراإل     

et al., 2003)الر إلمنإلمقراإلالمسرتصلكإلتريمرإلترأم رًاإلإل
ا ميب رررًيإلسررراإلواليإلالمسرررتصلكإلوذلررركإلسررراإلممررري إلالتمررريرةإل

 & Mukherjee)اتلحترو  را.إلحمريإلتو رلتإلدراسراإل
Nath, 2003)الرر إلمنإلمقرراإلالمسررتصلكإلترريمرإلتررأم رًاإلإل

حب رًاإلساإلالتزامهإلتمياإلالع  اإلو  عحسإلذلكإلساإلت يماإل
تصلك.إلوسررراإلسررر يلإلمت ررر إلتتفرررلإلمسرررتو يتإلواليإلالمسررر

العد ررردإلمرررنإل تررري اإلالبالررروثإلوالدراسررريتإلالتمر ب ررراإلمررر إل
 & Kim et al., 2008; Kim)ال ت مراإلالسريبقاإل

Xu, 2004; Kim & Kim, 2005).إل
 تعميق الباحث عمي الدراسات السابقة

بعررردإلاسرررتعراضإلالدراسررريتإلواألدب ررريتإلالسررريبقاالإل       
العم يإل الوإلوالتاإلرحزتإلةلاإلتالل  إلوتق  اإلمدرحيتإل

النرررحيتإلالترراإلتقررداإلادمرراإلاتت رري إلبيلصرريتفإلالمرروا إل
والترراإلتصررتاإلبيلمسرريل اإلاتمتمية رراالإل محررنإلالقررو إلبررأنإل
تومهإلم ظميتإلاألةمي إلبأ نطاإلالمسيل اإلاتمتمية اإل
  عحسإلا ميب رًيإلةلراإلالسرلوكإلالنررا اإللمسرتصلحاإلارذاإل
النرحيت.إلوةلاإلالر اإلمنإلتالمر إلالم ظمريتإللتحريل فإل

ساإلذاتإلالو رتإلالرذيإلتسرعاإلس رهإللتعظر اإلإلاذاإلالتومهإل
مربيالصرريإلوال ررتصيإلالسررو  االإلاالإلم ررهإل مح  رريإلالقررو إلبررأنإل
العوا رررررردإلات ميب رررررراإلالمترتبرررررراإلةلرررررراإلالتومررررررهإلبأ نررررررطاإل
المسريل اإلاتمتمية رراإل فررولإلممرر إلاررذاإلالتحرريل ف.إلومررنإل
اررررذاإلالم طلررررلإل محررررنإلالقررررو إلبررررأنإلا رررريكإلاممرررريعإلبرررر نإل

م رإلا مريباإلالدراسيتإلواألدب يتإلالسيبقاإلةلاإلومرودإلترأ
لتومررهإلالم ظمررريتإلبأ نرررطاإلالمسرريل اإلاتمتمية ررراإلسررراإل
السلوكإلالنرا اإلللمستصلح ن.إلو يحدإلذلكإلت يماإلمةدادإل
الم ظمررريتإلالترررراإلتصرررتاإلبصررررذاإلالتومررررهإلسررراإلالعد رررردإلمررررنإل
ال رر يةيتإلولرر سإلسقررطإلسرراإل رر يةاإلاتت رريالتإلةررنإل
بعرررد.إلوسررراإلالسررر يلإلذاترررهإل محرررنإلاسرررتا صإلةرررددإلمرررنإل

بيالررثإلمررنإلاسررتعراضإلالم الظرريتإلالترراإلاستال ررصيإلال
الدراسرريتإلالسرريبقاإلوالترراإل محررنإلتلا  ررصيإلةلرراإلال الرروإل

إلاآلتا:
اتفقرررررتإلالدراسررررريتإلالسررررريبقاإلةلررررراإلمنإلالمسرررررتصلكإل  -1

 ف  إلالتعيم إلم إلالم ظميتإلالمومصاإلبيلمسريل اإل
اتمتمية اإلمقير اإلب ظ رتصيإلالتاإلل سإللرد صيإلممر إل
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ارررررذاإلالتومررررره.إلومرررررنإل يال ررررراإلماررررررىإلسررررر نإلتومرررررهإل
تمتمية رررراإل رررريمرإلتررررأم رًاإلالم ظمرررريتإلبمسرررر ول يتصيإلا

تميايترررررررهإل ا ميب رررررررًيإلسررررررراإلاات ررررررريراتإلالمسرررررررتصلكإلواة
ات يراتررهإلومنررريةراإلتمرررياإلاررذاإلالم ظمررريت.إلوسررراإل واة
ذاتإلالو رررتإلسررر نإلالمسرررتصلكإللررر سإلةلررر إلاسرررتعدادإل
للبالثإلةنإلالمعلوميتإلب ددإلالم ظميتإلالمومصاإل
بيلمسر ول اإلاتمتمية رراالإلو لقرراإلذلرركإلبرريلطب إلةلرراإل

تةرررر نإلةررررنإلةرررريتلإلاررررذاإلالم ظمرررريتإلمسرررر ول اإلا
إلو نرإلالمعلوميتإلةنإلم نطتصيإلاتمتمية ا.

مممعرررررررتإلاألدب ررررررريتإلالسررررررريبقاإلةلررررررراإلمنإلتومرررررررهإل  -2
م ظمرريتإلاألةمرري إلبأ نررطاإلالمسرريل اإلاتمتمية رراإل
 ترترربإلةل ررهإلت رريماإلالنررعورإلات مرريباإللرر سإلسقررطإل
مرررنإل يال ررراإلالمسرررتصلح نالإلولحرررنإلم  رررًيإلمرررنإل يال ررراإل
مم  إلمطرافإلالتعيم الإلحميإلانإلارذاإلالتومرهإل الفرزإل

قرررلإلالمقررردميتإلاألسيسررر اإلال زمررراإللتالق رررلإلمرررنإلتال
إلر يإلالمستصلك.

مممعرررتإلاألدب ررريتإلوالدراسررريتإلالسررريبقاإلةلررراإلمنإل  -3
تومرررهإلم ظمررريتإلاألةمررري إلبيلمسررريل اإلاتمتمية ررراإل
 عتبرإلآل اإلايمراإلوسعيلراإللتالسر نإلال رورةإلالذا  راإل
لصيإلمنإلومصاإل ظرإلالمستصلكالإلحميإلمممعرتإلةلراإل
منإلاررررررررذاإلالتومررررررررهإل  السررررررررنإلمررررررررنإلاألدايإلالمرررررررريلاإل

م ظمراالإلبيت رريساإلالرراإلت م راإلالنررعورإلات مرريباإللل
إل الواي.إل

 ومررردإلاتفررريلإلبررر نإلاألدب ررريتإلوالدراسررريتإلالسرررريبقاإل  -4
ةلررررررررراإلمنإلاتاتمررررررررررياإلبيلمسررررررررر ول اإلاتمتمية رررررررررراإل
للم ظمرريتإل ترترربإلةل ررهإلتقل رر إلنررعورإلالمسررتصلح نإل
بيلمارريطرإلالمدرحرراإلو رردةاإلسرراإل فررسإلالو ررتإلمرررنإل

إلمقاإلالمستصلكإلتمياإلاذاإلالم ظميت.
سرررريتإلالسرررريبقاإلامميةررررًيةلاإلومررررودإلمظصرررررتإلالدرا  -5

ة  رريتإلارتبرريطإلوتررأم رإلمبينرررإلو  رررإلمبينرررإلسرراإل

ذاتإلالو ررتإلبرر نإلمرردىإلتومررهإلالم ظمرريتإلبأ نررطاإل
المسررررررر ول اإلاتمتمية ررررررراإلوبررررررر نإلمررررررردىإلاسرررررررتعدادإل
المسررررررتصلكإللتحرررررررارإلالتعيمرررررر إلمرررررر إلذاتإلالم ظمرررررراإل
ودةمصرررررريإلوتأ  رررررردايالإلو تالقررررررلإلذلرررررركإلمررررررنإلارررررر  إل
إلالتو رررررررر اإلل اررررررررر نإلبيلتعيمرررررررر إلمعصرررررررريالإلو نررررررررر

إلالمعلوميتإلاال ميب اإلة صي.إل
اتفقررتإلالدراسرريتإلالسرريبقاإلةلررراإلم ررهإلحلمرريإلت ررريماإل  -6

مسررررتويإلر ررررريإلالمسرررررتصلكإلحلمررررريإلت ررررريماإلالنرررررعورإل
بيلواليإلوا و ًيإلساإلممي إل ر يةاإلاتت ريالتإل
ةررررنإلبعرررردالإلحمرررريإلمممعررررتإلةلرررراإلا ررررهإلحلمرررريإلحي ررررتإل
ال رررورةإلالذا  ررراإلللنررررحاإلا ميب ررراإلحلمررريإلممررررإلذلررركإل

صلكالإلحمرررررريإلبيت مرررررريبإلةلرررررراإلتالق ررررررلإلواليإلالمسررررررت
مممعررررتإلةلرررراإلمنإلمقرررراإلالمسررررتصلكإلترررررتبطإلوترررريمرإل

إلا ميب ًيإلساإلتالق لإلالوالي.إل
 تحديد الفجوة البحسية

ر ررراإلت ررريماإلااتمرررياإلم ظمررريتإلاالةمررري إلبمفصرررواإل     
المسيل اإلاالمتمية اإلب ةتبيراإلمداةإلايماإللتالق لإلالم زةإل
الت يسس االإلوم  ًيإلبيةتبيراإلوس لاإللت م اإلوالالفريظإلةلراإل

األمرررررر إلمرررررر إلاألطرررررررافإلم رررررراليبإلإلة  رررررريتإلطو لررررررا
الم رررررلالاالإلوةلررررراإلالرررررر اإلم  رررررًيإلمرررررنإلت ررررريماإلمةررررردادإل
البالرررروثإلالتمر ب رررراإلالترررراإلت يولررررتإلبيلبالررررثإلوالتالل رررر إل
ال تررري اإلالتررراإلترتبرررتإلةلررراإلتومرررهإلم ظمررريتإلاالةمررري إل
بيلمسرررررررريل اإلاتمتمية رررررررراالإلوا و ررررررررًيإلسرررررررراإلالرررررررردو إل
المتقدماالإلاالإلمنإلارذاإلالدراسراإلتسرعاإلالر إل لرلإلمربعراإل

 اإلو محرررررنإلت يولصررررريإلبقل ررررر إلمرررررنإلسمرررررواتإلبالم ررررراإلمسيسررررر
إلالتف   إلةلاإلال الوإلاآلتا:

ر ررراإلت ررريو إلالعد ررردإلمرررنإلالدراسررريتإلتالل ررر إل تررري اإلإل-1
تومرررررررهإلم ظمررررررريتإلاالةمررررررري إلبأ نرررررررطاإلالمسررررررريل اإل
اتمتمية رررررراإلوم صرررررريإلال ترررررري اإلالمرتبطرررررراإلبيلر رررررريإل
وال ورةإلالذا  اإلللم ظماإلوالمقاإلوواليإلالمسرتصلكالإل
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عتإلارذاإلاالإلانإلاذاإلالدراساإلااإلالوال دةإلالتاإلمم
ال ترررري اإلسرررراإلاطرررريرإلبالمرررراإلواالرررردالإلوبيلترررريلاإلسصررررذاإل
الدراساإلاراإلالدراسراإلالوال ردةإلالتراإلت يولرتإلتالل ر إل
الع  يتإلالوسر طاإلبر نإلارذاإلالمتغ رراتإلوذلركإلسراإل
سرر يلإلبالمرراإلواالرردإلوبيةتبيرارريإل ترري اإلمترتبرراإلةلرراإل

إلالتومهإلبصذاإلاأل نطا.
انإلم لرررررربإلالبالرررررروثإلوالدراسرررررريتإلالترررررراإلت يولررررررتإلإل-2

ة رراإلللم ظمرريتإل رردإلم مر ررتإلسررراإلالمسرريل اإلاتمتمي
موربررريإلوالوال ررريتإلالمتالررردةإلاألمر ح ررراالإلوبيلترررريلاإلالإل
 محرررنإلمبررردًاإلتقبررر إل تررري اإلممررر إلارررذاإلالدراسررريتإلسررراإل
الممتمعررررررريتإلالعرب ررررررراإلوذلررررررركإلبسرررررررببإلاارررررررت فإل
الميمراتإلالمقيس اإلواتمتمية اإلوات ت يد ا.إلومرنإل
اذاإلالم طللإلتسع إلاذاإلالدراساإلالاإلتالد دإلمرديإل

بلإل تررري اإلارررذاإلالبالررروثإلسررراإلتطررريبلإلموإلةرررداإلتطررري
الممتمعررررررررريتإلالغرب ررررررررراإلمررررررررر إل ظ رتصررررررررريإلالعرب ررررررررراإل

إلوا و ًيإلساإلم ر.

رحررررزتإلم لرررربإلالبالرررروثإلواألدب رررريتإلالبالم رررراإلسرررراإلإل-3
ممي إلالمسيل اإلاالمتمية اإلللنرحيتإلسراإلالب  ريتإل
العرب رراإلةلرراإلتق رر اإلمرردرحيتإلالمسررتصلح نإللمفصررواإل
ومع اإلالمسيل اإلاتمتمية االإلاالإلمنإلاذاإلالدراسراإل

ولرررررررتإلبيلبالرررررررثإلوالتالل ررررررر إل تررررررري اإلتومرررررررهإل ررررررردإلت ي
الم ظمررريتإلالتررراإلتعمررر إلإلسررراإلممررري إلاالت ررريالتإل
بمفصررررررواإلالمسرررررريل اإلاتمتمية رررررراإلةلرررررر إلالسرررررررلوكإل

إلالنرا اإلللمستصلك.
ت يولتإلالبالوثإلوالدراسيتإلالعرب اإلتالل  إلاالبعريدإل -4

االسيسرررررررررررر اإللمفصررررررررررررواإلالمسرررررررررررريل اإلاتمتمية رررررررررررراإل
وا و ًيإلالبعدإلالب لإلموإلالبعدإلالمرتبطإلبيألةمي إل
الا ر رراإلب  مرريإلت يولررتإلارررذاإلالدراسرراإلاررذاإلالمفصرررواإل
ب رررررورتهإلالمتحيملررررراإلوذلررررركإللمعرسررررراإلترررررأم راإلةلررررراإل
السررررلوكإلالنرررررا اإلللمسررررتصلكإلمتمررررمً إلسرررراإلالر رررريإل

إلإلإلوال ورةإلالذا  اإلوالمقاإلوالوالي.

 

 اإلطار المقترح لمدراسة  
إلإلإلإل
إل
إل
إل
إل
إل
إل

إلالم در:إلمنإلاةدادإلالبيالث
[   

 اسةفروض الدر 
 ومرررررردإلة  رررررراإلمع و رررررراإلمومبرررررراإلبرررررر نإلالمسرررررر ول اإل -1

اتمتمية ررراإلالمدرحررراإلللنررررحيتإلالتررراإلتقرررداإلادمررراإل

اتت رري إلبيلصرريتفإلالمرروا إلوبرر نإلر رريإلالمسررتصلكإل
  الوإلاذاإلالنرحيت.

 ومدإلة  اإلمع و اإلمومباإلب نإلم نطاإلالمسر ول اإل -2
اتمتمية ررراإلالمدرحررراإلللنررررحيتإلالتررراإلتقرررداإلادمررراإل

 رضا املستهلك

املسئولية اإلجتماعية  والء املستهلك
 املدركة

 ثقة املستهلك

 الصورة الذهنية للشركة
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ال ررورةإلالذا  رراإلاتت رري إلبيلصرريتفإلالمرروا إلوبرر نإل
 لصذاإلالنرحيت.

 ومدإلة  اإلمع و اإلمومباإلب نإلم نطاإلالمسر ول اإل -3
اتمتمية ررراإلالمدرحررراإلللنررررحيتإلالتررراإلتقرررداإلادمررراإل
اتت ي إلبيلصيتفإلالموا إلوب نإلمقاإلالمستصلكإلسراإل

 اذاإلالنرحيت.

 ومدإلة  اإلمع و اإلمومباإلب نإلم نطاإلالمسر ول اإل -4
اإلاتمتمية ررراإلالمدرحررراإلللنررررحيتإلالتررراإلتقرررداإلادمررر

اتت ررري إلبيلصررريتفإلالمررروا إلوبررر نإلواليإلالمسرررتصلكإل
 ساإلاذاإلالنرحيت.

 ومدإلة  اإلمع و اإلمومباإلب نإلمقاإلالمستصلكإلساإل -5
النرررررحيتإلالترررراإلتقررررداإلادمرررراإلاتت رررري إلبيلصرررريتفإل
 الموا إلوب نإلواليإلالمستصلكإلتمياإلاذاإلالنرحيت.

 

 ومرردإلة  رراإلمع و رراإلمومبرراإلبرر نإلر رريإلالمسررتصلكإل -6
اتت ري إلبيلصريتفإلإلةنإلالنرحيتإلالتاإلتقداإلادمرا

 الموا إلوب نإلواليإلالمستصلكإلتمياإلاذاإلالنرحيت.

 ومرردإلة  رراإلمع و رراإلمومبرراإلبرر نإلال ررورةإلالذا  رراإل -7
للنرررررحيتإلالترررراإلتقررررداإلادمرررراإلاتت رررري إلبيلصرررريتفإل
 الموا إلوب نإلواليإلالمستصلكإلتمياإلاذاإلالنرحيت.

 ومدإلة  اإلمع و اإلمومباإلب نإلم نطاإلالمسر ول اإل -8
تإلالتررراإلتقرررداإلادمررراإلاالمتمية ررراإلالمدرحررراإلللنررررحي

اتت ررري إلبيلصررريتفإلالمررروا إلوبررر نإلواليإلالمسرررتصلكإل
 وذلكإلمنإلا  إلالر ي.

 ومدإلة  اإلمع و اإلمومباإلب نإلم نطاإلالمسر ول اإل -9
اتمتمية ررراإلالمدرحررراإلللنررررحيتإلالتررراإلتقرررداإلادمررراإل
اتت ررري إلبيلصررريتفإلالمررروا إلوبررر نإلواليإلالمسرررتصلكإل

 وذلكإلمنإلا  إلال ورةإلالذا  اإلللنرحا.

اإلمع و رررررراإلمومبرررررراإلبرررررر نإلم نررررررطاإل ومرررررردإلة  ررررررإل-89
المسرررر ول اإلاتمتمية رررراإلالمدرحرررراإلللنرررررحيتإلالترررراإل
تقررداإلادمرراإلاتت رري إلبيلصرريتفإلالمرروا إلوبرر نإلواليإل
المسررتصلكإلوذلرركإلمررنإلاررر  إلمقرراإلاررذاإلالمسرررتصلك.

 

 

 التعريفات المفاهيمية والتش يمية لمت يرات الدراسة
 

 التعريف التش يمي التعريف المفاهيمي مت يرات الدراسة
المسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ول اإلإل-8

إلاتمتمية اإلالمدرحا
Perceived Social 

responsibilityإل

ارراإلممموةرراإلاأل نررطاإلات ت رريد اإلوالقي و  ررراإل
واألا   رراإلواتسررتم ي  اإللوالرردةإلاألةمرري إلوالترراإل
تتب ر إلممموةراإلمرنإلالقر اإلالتراإلتعحرسإلتو عريتإل

إل.(Joyner et al., 2002)الممتم إل

مربعررررررراإلةبررررررريراتإلةلررررررر إلمق ررررررريسإلل حررررررررتإلذوإل
السررررررررربعاإلاسرررررررررت يدًاإلالررررررررر إلدراسررررررررراإلالررررررررردرميتإل

(Miagnan, 2001) 

 ر يإلالمستصلكإل-5

Customer   

satisfactionإل

ارررروإلتق رررر اإلالمسررررتصلكإلال صرررري اإلالعررررياإلوالنرررريم إل
والمب اإلةل إلاتايذإلالقراراتإلالنرا  اإلوالابرراتإل
اتسررتص ح اإلللم تمرريتإلوالارردميتإلةبرررإلالررزمنإل
(Anderson et al., 2000; Fornell, 

1992) 

راتإلةلررررررر إلمق ررررررريسإلل حررررررررتإلذوإلمربعررررررراإلةبررررررري
الرررردرميتإلالسرررربعاإلوذلرررركإلاسررررت يدًاإلالرررر إلدراسرررراإل

(Chan et al., 2010) 

ال ررررررررررورةإلالذا  رررررررررراإلإل-3
  للنرحا

Corporate imageإل

اررررررراإلالطر قررررررراإلموإلالح ف ررررررراإلالتررررررراإل فصررررررراإلبصررررررريإل
األطرررافإلم رراليبإلالم ررلالاإلوالتعيمرر إللنرررحاإل
مع  رررررراإلوالتررررررراإلتتالررررررددإلمرررررررنإلارررررر  إلم ررررررريدرإل

الإلترررتالحاإلس صررريإلإلالمعلومررريتإلالتررراإلترررتالحاإلوالترررا

مررررررر ثإلةبررررررريراتإلةلررررررر إلمق ررررررريسإلل حررررررررتإلذوإل
الرررردرميتإلالسرررربعاإلوذلرررركإلاسررررت يدًاإلالرررر إلدراسرررراإل

(Yeo et al., 2011; Ishaq, 2012) 
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 ;Fiavion et al., 2005)النررررحاإل

Lizarraga, 2010)إل
مقرررررررررررررراإلالمسررررررررررررررتصلكإلإل-5

إلبيلنرحا
Consumer trustإل

ااإلممموةاإلالتو عريتإلالتراإل حو صريإلالمسرتصلكإل
ع  ررراالإلبيت ررريساإلالررر إلامحي  ررراإلب رررددإلة  ررراإلم

ظصرريراإللل وا رريإلالط برراإلتمياصرريإل اةتمرريداإلةل صرريإلواة
وا و رررًيإلسررراإلالموا رررفإلالتررراإلتتم رررزإلبت ررريماإل

 ,Delgado-Ballester)الاطررررإلالمررردركإل

2004) 

امسرررررراإلةبرررررريراتإلةلرررررر إلمق رررررريسإلل حرررررررتإلذوإل
الرررردرميتإلالسرررربعاإلوذلرررركإلاسررررت يدًاإلالرررر إلدراسرررراإل
(Serkan Aydin & Gokhan Ozer, 

إل(2004

 واليإلالمستصلكإل-4

Consumer loyalty 

إل 

اررررروإلالتررررررزااإلوتومرررررهإلالمسررررررتصلكإلب ةررررريدةإلنرررررررايإل
الم تمررريتإلوالارررردميتإلوذلررركإلسرررراإلاطررريرإلالب  رررراإل

 (Miagnan & Ferrall, 2004)الت يسس اإل

امسرررررراإلةبرررررريراتإلةلرررررر إلمق رررررريسإلل حرررررررتإلذوإل
الرررردرميتإلالسرررربعاإلوذلرررركإلاسررررت يدًاإلالرررر إلدراسرررراإل

(Narayandas, 1996)إل
 

 الميدانية ةصميم الدراستخامسًا: 
ت ررررتصاإلاررررذاإلالدراسرررراإلالمرررر صاإلالو ررررفا,إلال ررررثإل
سررررر تاإلدراسررررراإلوتالل ررررر إلال تررررري اإلالمترتبررررراإلةلررررر إلتب ررررراإل
الم ظمرريتإلالم ررر اإلللمسرر ول اإلاتمتمية رراإلللنرررحيتإل

و ت رريو إلالمررزيإلالترريلاإل وذلرركإلسرراإلالممتمرر إلالم ررري.
ةر رررررًيإلل ررررروعإلالب ي ررررريتإلوم ررررريدرإلالال رررررو إلةل صررررريإل

 ي اإلالمستادماإلوم  ًيإلالردودإلومسيل بإلالتالل  إلاتال
إلالدراسا.

ــــات ومصــــادر الحصــــول  -1 ــــوع البيان ن
 عميها

اةتمدتإلالدراساإلالاليل راإلةلر إل روة نإلمسيسر  نإل
مررنإلالب ي رريتإلامرريإلالب ي رريتإلالمي و رراإلوالب ي رريتإلاألول ررا.إل
و ررردإلتررراإلالبرررديإلبممررر إلالب ي ررريتإلالمي و ررراالإلال رررثإلاةتمررردإل
ةل صرررريإلالبيالررررثإلوذلرررركإللتالد رررردإلمرررراإلتنررررا صإلوتالل رررر إل

حلاإلالدراسرراالإلوت م رراإلاتطرريرإلال ظررري.إلحمرريإلاةتمرردإلمنرر
البيالرررررثإلةلررررر إلالب ي ررررريتإلالمي و ررررراإللتعر رررررفإلمتغ رررررراتإل
الدراسررا.إلممرريإلالب ي رريتإلاألول رراإلسقرردإلترراإلاتةتمرريدإلةل صرريإل
وذلررركإللممررر إلالب ي ررريتإلمرررنإلة  ررراإلالدراسرررا.إلوسررراإلارررذاإل
الس يلإلسقدإل ياإلالبيالثإلبعددإلمنإلالمقيب تإلالنا  اإل

دًاإلةلرر إل ي مرراإلاتستق ررييإلمرر إلمفرررداتإلالمعي  رراإلمعتمرر
وذلرررركإلبصرررردفإلممرررر إلالب ي رررريتإلمرررراإلتالل لصرررريإلب سررررتادااإل
األسيل بإلاتال ي  اإلالم  ماإلوذلكإلالاتبريرإلالقي مراالإل

إلوااتبيرإلالفروضإلوالتو  إلال إلال تي ا.
إلإلحدود الدراسة -2

إلت م تإلالدودإلاذاإلالدراساإلالالدودإلاآلت ا:
ا ت رررتإلاررذاإلالدراسرراإلةلرر إلمررد  تاإلاتسررح در اإل -1

ةالإلال ررثإلترراإلتمم رر إلالب ي رريتإلمررنإلمفرررداتإلوالقرريارإل
 الع  اإلمنإل يط اإلح إلالمد  ت ن.

زم  ررًيالإلترراإلاةرردادإلمقترررحإلالدراسرراإلوتالل رر إلالب ي رريتإل -2
ومريإلتو رلتإلال رهإلمررنإلتو ر يتإلار  إلالفتررةإلمررنإل

 والت إل و  وإلمنإل فسإلالعيا.إل5984سبرا رإل

ا ت رررتإلاررذاإلالدراسرراإلةلرر إلتالل رر إلمربعرراإل ترري اإل -3
األ نطاإلالمرتبطراإلإلمسيس اإللتومهإلالم ظميتإل الو

بيلمسرر ول اإلاتمتمية رراالإلواررذاإلال ترري اإلارراإلر رريإل
المسررتصلكإلوال ررورةإلالذا  رراإلومقرراإلالمسررتصلكإلوواليإل
المسررررتصلك.إلومع رررر إلذلرررركإلمنإلا رررريكإلالعد رررردإلمررررنإل
ال تي اإلالمترتباإلةلاإلذلكإلالتومهإلوالتاإللاإلتنرتم إل
ةل صرريإلاررذاإلالدراسرراإلممرر إلاألدايإلالمرريلاإلللم ظمرراالإل

 تميايتإلالمستصلك.إلوال وا يإلالنرا  اإلوا
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اةتمررردتإلارررذاإلالدراسررراإلةلررراإلالع  ررراإلالالحم ررراإلموإل -4
التالحم اإلبنح إلمسيساإللممر إلالب ي ريتإلمرنإلة  راإل

الدراسرراالإلو ظرررًاإلالةتبرريرإلاررذاإلال رروعإلمررنإلالع  رريتإل
  رإلاتالتميل االإلس مبإلالالذرإلساإلاستادااإل تري اإلإل
اذاإلالدراساإلبسببإل عوباإلتعم اإلال تي اإلالمترتباإل

 ال وعإلمنإلالع  يت.إلةلاإلاستادااإلمم إلاذا
 مجتمع وعينة الدراسة  -3

 ظررررًاإللحبررررإلالمررراإلممتمررر إلالدراسررراالإلو ظررررًاإل
لق ررررودإلاتمحي  رررريتإلوالو ررررتإلسقرررردإلترررراإلتعر ررررفإلممتمرررر إل
الدراسرررراإلةلرررر إلم ررررهإلمم رررر إلمسررررتصلحاإلادمرررراإلالصرررريتفإل

سر ا.إلإل83الموا إلمنإلاألسرادإلالذ نإلتز دإلمةمريرااإلةرنإل
إلو ظرررًاإلل ررعوباإلتمم رر إلممتمرر إلالبالررثإلب ررورةإلحيملرراال
سقرررردإللمررررأإلالبيالررررثإلالرررر إلاسررررتادااإلالع  رررراإلالالحم رررراإلموإل

.إلال رررررثإلتررررراإلاات ررررريرإلارررررذاإلJudgmentalالتالحم ررررراإل
المفرداتإلب يًيإلةل إلمسسإلو واةردإلمالرددةالإلال رثإلحرينإل
 سبلإلةمل اإلتوز  إل وا اإلاتستق ييإللقرييإلالمستق راإل
م صاإلوذلكإللتو   إلالصدفإلمنإلالدراساالإلوالتالقلإلمنإل

تمية اإلللنررحيتإلمدىإلمعرستصاإلبمفصواإلالمس ول اإلاتم
ب رفاإلةيمرا.إلوبيلتريلاإلترراإلاسرتبعيدإلاألسررادإلالرذ نإللرر سإل
لرررد صاإلميإلدرا ررراإلبررريلمفصوا.إلو ررردإلتررراإلتعر رررفإلوالررردةإلموإل
مفرررررردةإلالمعي  ررررراإلةلررررراإلم صررررريإلميإلمسرررررتصلكإلللاررررردميتإل
الصيتف رراإلالمالمولرراإلو حررونإلبيلغررًيإلو متلرركإلارريتفإلمرروا إل
و حرونإللد ررهإلبعررضإلالمعرسرراإلوالدرا رراإلبمفصررواإلالمسرريل اإل

 اإلللنرحيت.إلو دإلتاإلتوز  إل روا اإلاتستق رييإلاتمتمية
سررراإلمالررريسظتاإلالقررريارةإلواتسرررح در االإلو ررردإلروةررراإلسررراإل
ةمل اإلالتوز  إل رورةإلت و  إلمفرداتإلالع  اإلمرنإلال رثإل

السرررررررنإلوال ررررررروعإلوالمسرررررررتويإلاتمتمررررررريةاإلوالتعل مررررررراالإل
بيت يساإلالاإلتوز عصيإلسراإلمو ريتإلوم يسربيتإلماتلفرا.إل

وبمسررريةدةإلإلوسرراإلاررذاإلالسررر يلإلسقرردإل ررياإلالبيالرررثإلب فسرره
اسررررررتميرةالإلال رررررثإلبلغررررررتإلإل499معررررريو  نإللررررررهإلبتوز ررررر إل

اسررررتميرةإلواررررذاإلإل534اتسررررتميراتإلال رررريلالاإلللتالل رررر إل
 منإلامميلاإلةددإلاتستميراتإل9,17العددإل مم إل

 
 

إلال ثإلمن
nإل=إلالماإلالع  اإل
Sإلالمع يريإلللع  ا=إلات الرافإلإل
Zإل=إلالدرماإلالمع ير اإلة دإلمستوىإلمقاإلمع نإل
eإل=إلالماإلالاطأإلالمع يريإلالمقبو إلللع  اإل

الموزةا.إلوبذلكإل حونإلالبيالثإل دإلاسرتبعدإلمرنإلالتالل ر إل
إلمنإلامميلاإلاتستميراتإل9,83استميرةإلب سباإلإل34

التاإلتاإلتوز عصيإلوذلكإلبسببإلةداإل ر ال تصيإلللتالل ر إل
اإلاحتميلصررريإلموإللعرررداإلالترررزااإلبعرررضإلاتال ررري اإلموإللعرررد

 المستق اإلم صاإلبيتميباإلبيلنح إلالمطلوبالإلو د

تممررر إلإلذلررركإلسررراإلاات ررريرإلبع رررصاإلر ررراإلواالررردإللحميبررراإل
إلةل إلمم  إلةبيراتإل ي ماإلاتستق يي.

و دإلروةاإلساإلاات يرإلمفرداتإلالع  اإل ررورةإلت و عصريإل
حلمررريإلممحرررن.إلو ررردإلتررراإلتالد ررردإلالمررراإلالع  ررراإلوذلررركإلة ررردإل

إل8,03وبدرمرررررررراإلمع ير رررررررراإلإل%04مسررررررررتوىإلمع و رررررررراإل
%إل3%إلواطرررأإلمع ررريريإلللع  ررراإل39وا الررررافإلمع ررريريإل

وذلرركإلحمرريإلارروإلمو رر إلبيلمعيدلرراإلاآلت رراإللتقررد رإلالمرراإل
إل.(Tull & Hawkins, 1993)الع  اإل

 

 
 

= n (S x Z)
2 =           (1.96 x 0.3)

إلمفردةإل 2 384 = 
   (e)2          (0.03)

2 
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 السن

إلس اإل58س اإلأل  إلمنإلإل83منإلإل-8
إلس اإل39س اإلأل  إلمنإلإل58منإلإل-5
إلس اإل59س اإلأل  إلمنإلإل39منإلإل-3
إلس اإل49س اإلأل  إلمنإلإل59منإلإل-5
إلس اإل39س اإلأل  إلمنإلإل49منإلإل-4
إلس اإل39محمرإلمنإلإل-3

إل534
إل14
إل43
إل35
إل54
إل5

إل9.459
إل9.804
إل9.850
إل9.975
إل9.947
إل9.994

إل8.99إل534إلاتمميلا 
 

 النوع
إلذحرإل-8
إلم م إل-5

إل589
إل554

إل9.513
إل9.487

إل8.99إل534إلاتمميلا 
 

 

الحالة 
 اإلجتماعية

إلمتزوجإل-8
إلمةزبإل-5
إلمرم إل-3
إلمطللإل-5

إل885
إل389
إل0
إل5

إل9.541
إل9.783
إل9.959
إل9.990

إل8.99إل534إلاتمميلا 
 

 

الدخل 
 الشهري

إلم  هإل8999م  إلمنإلإل-8
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 ويتضم من الجدول السابق ما يمي:
تت رررروعإلمفرررررداتإلالع  رررراإلمررررنإلال ررررثإلالسررررنإلوال رررروعإل -1

 والاليلاإلاتمتمية اإلوالدا .

مررنإلال ررثإلالعمرررإل ت رر إلمنإلمحبرررإلنررر الاإلةمر رراإل -2
سررر اإلوتبلرررغإل سررربتصيإلإل58أل ررر إلمرررنإلإل83اررراإلمرررنإل
الع  ررررا.إلممرررريإلم رررر إلمررررنإلمممرررروعإلمفرررررداتإلإل9,459

نرررر الاإلةمر ررراإلسصررراإلالمفررررداتإلالتررراإلسرررولإلسرررنإل
 منإلالماإلالع  ا.إل9,994الست نإلوتمم إل

مرررنإلال رررثإلال ررروعإل ومررردإلتقررريربإل سرررباإلبررر نإلةرررددإل -3
مفررررداتإلالع  ررراإلمرررنإلالرررذحورإلوبررر نإلات ررريثإلال رررثإل

مررررنإلاممرررريلاإلالمرررراإلإل9,513تبلررررغإل سررررباإلالررررذحورإل
 الع  ا.

مررررررنإلال ررررررثإلالاليلرررررراإلاتمتمية رررررراإلتممرررررر إلنررررررر الاإل -4
س رررراإلمنرررريرحاإلسرررراإلاررررذاإلالدراسرررراالإلإلاألةررررزبإلمحبررررر

إل9.783ال رررثإل بلرررغإلالمررراإلارررذاإلالنرررر الاإلالررروالاإل
ب  مرريإلتممرر إلس رراإلالم طلررلإلم رر إلس رراإلمنرريرحاإلو بلررغإل

 منإلامميلاإلالماإلالع  ا.إل9.990الممصيإل

مرررنإلال رررثإلالررردا إلتممررر إلس ررراإلذويإلالررردا إلاأل ررر إل -5
محبررررإلس ررراإلمنررريرحاإلسررراإلارررذاإلالع  رررا.إلال رررثإل بلرررغإل
إلالمررراإلالمنررريرح نإلممرررنإل ال رررلونإلةلررر إلم ررر إلمرررن

مفرررررردةإلواررررراإلتممررررر إلإل559م  رررررهإلنرررررصر ًيإلإل8999
مررررنإلالمرررراإلالع  ررررا.إلو ممرررر إلذويإلالرررردا إلإل9,445

المرتفرررر إلوارررراإلالررررذ نإل ال ررررلونإلةلرررر إلمحمرررررإلمررررنإل
م  رررهإلنرررصر ًيإلم ررر إلس ررراإلمنررريرحاإلسررراإلارررذاإلإل4999

مرنإلاممريلاإلإل9,947البالثإلال ثإل مملونإلالروالاإل
 الماإلالع  ا.

بيل سرررباإللتوز رررر إلس رررريتإلة  ررراإلالدراسرررراإلمررررنإلال ررررثإل -6
ت رر إلمنإلذويإلالتعلررر اإلالمررريمعاإلمسررتوىإلالتعلررر اإل 

 مملررونإلمحبرررإلنررر الاإلمنرريرحاإلال ررثإل بلررغإلةرردااإل
مررررنإلاممرررريلاإلإل9,133مفرررردةإلوارررروإل مملرررونإلإل335

الماإلالع  ا.إلب  ميإل مم إلالالي رلونإلةلر إلمسرتوىإل
تعل مرراإلابترردا اإلمفررردةإلواالرردةإلسقررطإلوتممرر إلالرروالاإل

 منإلالماإلالع  ا.إلإل9,995

 أساليب تحميل البيانات -4
بممررررر إلالب ي ررررريتإلمرررررنإلة  ررررراإلإلبعرررردإل  رررررياإلالبيالرررررثإلإلإلإلإل

الدراسرراالإلسقرردإلترراإلاتةتمرريدإلةلرر إلالبر رريماإلاتال رري اإل
SPSSات رررررررردارإلالمرررررررريمنإلةنرررررررررإلوذلرررررررركإللتالل رررررررر إلإل

الب ي رريت.إلوبيت رريساإلالرر إلاسررتادااإلالبيالررثإلألسرريل بإل
اتال ييإلالو رفاإللتو ر فإلة  راإلالدراسراالإلومسرلوبإل
معيمررررر إلحرو بررررريخإلملفررررريإلللتأحررررردإلمرررررنإلمبررررريتإلالمقررررري  سإل

متغ ررررراتإلالدراسرررراالإلومسررررلوبإلإلالمسررررتادماإلسرررراإل  رررريس
تالل رررر إلمعرررريم تإلاترتبرررريطإللب رسررررونإلوذلرررركإللتالل رررر إل
معرررريم تإلاترتبرررريطإلبرررر نإلمتغ ررررراتإلالدراسرررراالإلسقرررردإلترررراإل
ااتبرريرإلمبرريتإلو رردلإلالمقرري  سإلللمفرريا اإلالمسررتادماإل
سررراإلارررذاإلالدراسررراإلاسرررتادااإلمسرررلوبإلالتالل ررر إلالعررريملاإل

.إلConfirmatory Factor Analysisالتأح ررديإل
األسرررررلوبإلاررررروإلةبررررريرةإلةرررررنإلتالل ررررر إلإلوالوا ررررر إلمنإلارررررذا

 سررررررتاداإللق رررررريسإلتلرررررركإلالع  رررررريتإلالترررررراإلتومرررررردإلبرررررر نإل
المقررري  سإل)العبررريراتإلالمسرررتادماإلسررراإل  ررريسإلالمفصرررواالإل

.إل(Anderson & Gerbing, 1988)والمفصواإلذاتهوإل
حمرريإلمنإلارررذاإلالتالل ررر إل سرررتاداإللتالد ررردإلدرمررراإلال ررردلإل

Convergentالتطرررررررررررررريبقاإل  Validityوال رررررررررررررردلإلإل
وذلرررررررررررررررررركإلإلDiscriminate Validityالتمرررررررررررررررررري زيإل

للمقررري  س.إلال رررثإل عررردإلذلررركإلاألسررريسإلالررر زاإلالاتبررريرإل
 ررردلإلالمفررريا اإلالتررراإل رررتاإل  يسرررصيإلسررراإلالدراسرررا.إلحمررريإل

جإلPathسرررررررر تاإلاسررررررررتادااإلمسررررررررلوبإلتالل رررررررر إلالمسرررررررريرإل

Analysisوذلرررركإلالاتبرررريرإلالع  رررريتإلالسرررربب اإلبررررر نإلإل
إلالمتغ رات.

و رررتاإلااتبررريرإلمررردىإل  ررريسإلالمنرررياداتإلالتررراإلتررراإلإلإلإلإلإل
الدراسرراإلللمفررريا اإلواتطرريرإلمو ررر إلممعصرريإلمررنإلة  ررراإل
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الدراساإلم إلاستادااإلالتالل  إلالعيملاإلالتأح دي.إلال رثإل
 ,Bagozzi & Yi)إل5 رتاإلم  رًيإلاسرتادااإلااتبريرإلحري

.إل  رررإلمنإلاررذاإلاالاتبرريرإلارروإلااتبرريرإلالسرريسإل(1988
بنرررح إلحب ررررإللالمررراإلالع  رررا.إلسصرررذاإلاتاتبررريرإل محرررنإلمنإل

 ريتإل يديإلال إل بو إلال ميذجإلالتاإلتاإلااتبيرايإلساإلالع 
حب رةإلالالماالإلب  ميإل تاإلرسرضإل فرسإلال مريذجإلاذاإلحي رتإل

 ,Anderson & Gerbing)الع  راإل رغ رةإلالالمراإل

1988; Bentler, 1990)إلولذاإلسقردإلا تررحإلالبريالم نإل.
امحي  راإلاسرتادااإلااتبرير نإلآاررر نإللصرذاإلالغررضإلوامرريإل

 Bentler'sمق رريسإلمينرررإلالتبرري نإلالمقرريرنإللب  تلرررإل

Comporative Fit Index (CFI)إلومق رريسإل.
 & Bentlerمينرإلالت يسبإلالمع يريإللب  تلرإلوبو تإل

Bonett's Normed Fir Index (NFI)إلووسقرًيإل.
لصررذ نإلالمق يسرر نالإلس  ررهإل ررتاإلااتبرريرإلالمفرريا اإلواتطرريرإل
المقترررحإلوذلرركإلبيسررتادااإل يةرردةإلةرس رراإلوارراإلمنإل حررونإل

 ,Bentler)إل9,14  مرررررراإلحرررررر إلم صمرررررريإلمحبرررررررإلمررررررنإل

 نإلاتاتبرررير نالإلسررر نإل.إلسع رردميإلترررزدادإل  مررراإلاررذ(1990
ذلررركإل عررردإلدلررر ً إلةلررر إلمنإلالمنرررياداتإلالعمل ررراإلتقررر سإل
بيلفعررر إلتلررركإلالمفررريا اإلال ظر ررراإلمو ررر إلالدراسررراالإلمررر إل
م الظرررراإلمنإلاررررذ نإلالمق يسرررر نإلتتررررراوحإل  متصمرررريإلبرررر نإل

إلال فرإلوب نإلالواالدإلال ال  .
وس مرررررررررريإل تعلررررررررررلإلبياتبرررررررررريرإل رررررررررردلإلالمفرررررررررريا اإلإلإلإلإلإل

Construct  Validityسررررررررررر نإلااتبررررررررررريرإلال ررررررررررردلإلإل
تطرريبقاإل رردإلترراإلةررنإلطر ررلإلالتأحرردإلمررنإلمنإلحرر إلةبرريرةإلال

اسررررتادمتإلسرررراإلالق رررريسإل رررردإلترررراإلتالم لصرررريإلةلرررر إلذلرررركإل
العيمرر إلالررذيإل ممرر إلالمفصررواإلال ظررريإلالمطلرروبإل  يسررهإل

 & Anderson)وذلرركإلب ررورةإلمع و رراإلاال رري  ًيإل

Gerbing, 1988)إلممرريإلال رردلإلالتمرري زيالإلسقرردإلترراإل.
تالد رررداإلةرررنإلطر رررلإل يةررردةإلمسيسررر اإلواررراإلمنإلمعيمررر إل

تبرريطإلبرر نإلمفصرروم نإلماتلفرر نإل مرربإلمنإل حررونإلم رر إلاترإل

مررنإلمعيمرر إلحرو برريخإلملفرريإلللمق رريسالإلوم رر إلمررنإلمتوسررطإل
 Average Variance Extractedالتبي نإلالمفسرإل

(AVE)وم رر إلمررنإلالمررذرإلالترب عرراإللمتوسررطإلالتبرري نإلإل
إل.Square Root of AVEالمفسرإل
وبيت ررريساإلالررر إلمررريإلسررربلإلسقررردإلتررراإلاسرررتادااإلمررريإلإلإلإلإلإل

 Structuralإللوبإلالمعيدلرراإلالب ي  ررا طلررلإلةل ررهإلمسرر

Equation Modelواوإلةيدةإلميإل رمزإلال هإلبريلرمزإلإل
SEMوةلررر إلالررررر اإلمررررنإلمنإلاررررذاإلال مرررروذجإلارررروإلسرررراإلإل

إلRegression Modelمررواراإل عرردإل مرروذجإلا الرردارإل
برريلمع  إلالمعترريدالإلال ررثإل  ررتاإلة ررهإلمعرريم تإلا الرردارإل

Regression Weightsللمتغ ررراتإلالمسررتقلاالإلاالإلإل
دإلمنإلاتةتبيراتإلوالتاإل مبإلماذايإلساإلم هإل راةاإلةد

الالسبينإلة ردإلاسرتادامهإلوالتراإل محرنإلتمال  رصيإلةلر إل
إلال الوإلاآلتا:

منإل نتم إلاطريرإلالدراسراإلالمقتررحإلةلر إلمريإل سرم إل -1
وارراإلإلLatent Variableبرريلمتغ راتإلالحيم رراإل

تلررركإلالمتغ رررراتإلالتررراإلالإل تسررر  إل  يسرررصيإلمبينررررةإل
بمق ررررريسإللرررررهإلوالررررردةإل  ررررريسالإلولحرررررنإل رررررتاإل  يسرررررصيإل

قرررراإل  رررررإلمبينررررررةإلةررررنإلطر رررررلإلمرررريإل سرررررم إلبطر 
والتررراإل ررردإلتمملرررتإلسررراإلإلIndicatorsبيلمينرررراتإل

ممموةرررررراإلمررررررنإلاألسرررررر لاإلالترررررراإلنررررررملتصيإل ي مرررررراإل
 اتستق ييإلالمستادماإلساإلالبالث.

منإل ررررررتاإل  رررررريسإلاسررررررتميبيتإلمسرررررررادإلالع  رررررراإلةلرررررر إل -2
المينرراتإلالتراإلنرملتصيإل ي مراإلاتستق رييإلوذلركإل

إلOrdinal Measureةلرررر إلمق رررريسإلترت برررراإل
كإلساإلمق يسإلل حرتالإلوةلر إلالرر اإلمرنإلوتمم إلذل

منإلتلررركإلالق يسررريتإلتتمتررر إلباي ررر اإلالترت ررربالإلاالإل
م صرررريإلالإلتتسررررراإلبمبررررريتإلالفررررررلإلبررررر نإلحررررر إل  متررررر نإل
متترررريل ت ن.إلسرررريلفرلإلبرررر نإلحرررر إل  مترررر نإل عرررردإلسر ررررًيإل

 الحم ًيإلول سإللهإلوالدةإل  يسإلمالددة.
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منإل نررتم إلاطرريرإلالدراسرراإلةلرر إلبعررضإلالمتغ ررراتإل -3
 صرريإلتعتمرردإلةلرر إلوالترراإلتعتبرررإلمتغ ررراتإلتيبعرراالإلأل

متغ رررراتإلماررررىإلمسرررتقلاإلتررريمرإلس صررريالإلولحرررنإلسررراإل
 فررسإلالو ررتإلسرر نإلتلرركإلالمتغ ررراتإلالتيبعرراإلتعتبرررإل
متغ رررراتإلمسرررتقلاإللمتغ رررراتإلتيبعررراإلماررررىإلتترررأمرإل
بصرررررري.إلسمررررررمً إلمتغ رررررررإلالر رررررريإلومتغ رررررررإلال ررررررورةإل
الذا  ررراإلومتغ ررررإلالمقررراإلتعتبررررإلمم عصررريإلمتغ رررراتإل
تيبعرررررراإلأل صرررررريإلتتررررررأمرإلبرررررريلمتغ رإلالمسررررررتق إلوارررررروإل

لمس ول اإلاتمتمية اإلالمدرحراالإلولح صريإلسراإلذاتإلا
الو ررتإلتعتبررررإلمتغ رررراتإلمسرررتقلاإلأل صررريإلتررريمرإلسررراإل

إلالمتغ رإلالتيب إلواوإلواليإلالمستصلك.إلإلإل
ولتفسررررر رإلسرررررلوكإلالمتغ رررررراتإلالتيبعررررراإلسررررراإل
اتطرررريرإلالمقترررررحالإل ررررتاإلتحررررو نإلمرررريإل سررررم إلبيلمعيدلررررراإل
الب ي  رراإللحرر إلمتغ رررإلةلرر إلالرردا.إلوةل ررهإل تحررونإلاتطرريرإل

ممموةررراإلمترابطررراإلمرررنإلالمعررريدالتإلولرررذاإلإلالمقتررررحإلمرررن
 طلررررررررررررررلإلةل ررررررررررررررهإل مرررررررررررررروذجإلالمعرررررررررررررريدالتإلاآل  رررررررررررررراإل

Simultaneous Equation Modelإلو حتسرربإل.
وحمرريإلترراإلاتنرريرةإلمسرربقًيإلإل-ال مرروذجإل ررفاإلاآل  رراإلأل ررهإل

  طرررررررويإلةلررررررر إلبعرررررررضإلالمتغ رررررررراتإلالتررررررراإلتظصررررررررإلإل-
حمتغ رررراتإلتيبعررراإلسررراإلاالررردىإلالمعررريدالتالإلوحمتغ رررراتإل

اإل فررسإلالو ررت.إلوةرريدةإلمسررتقلاإلسرراإلمعرريدالتإلمارررىإلسرر
ميإل طللإلةلر إلالمتغ رراتإلالتيبعراإلم رطل إلالمتغ رراتإل

وذلرركإل ظرررًاإلإلEndogenous Variablesالداال رراإل
 ألنإل  متصيإلالمقدرةإلتتالددإلمنإلداا إلاطيرإلالدراسا.

 

 

 

 

 

وسررراإلالمقيبررر إل طلرررلإلةلررر إلالمتغ رررراتإلالمسرررتقلاإلوالتررراإل
تتالررددإل  متصرريإلمررنإلارريرجإلاتطرريرإلم ررطل إلالمتغ ررراتإل

.إلوحمررريإلاررروإلExogenous إلvariablesالايرم ررراإل
الالرري إلسرراإل مرريذجإلات الرردارإلالمعترريدةالإل رررتبطإلبمعيدلرراإل

 Randomحر إلمتغ ررإلداالراإلالردإلالاطرأإلالعنروا اإل

Error Termلرر عحسإلتررأم رإلالعوامرر إلاألارررىإلةلرر إلإل
المتغ رررإلالترريب إلوالترراإللرراإلترردرجإلسرراإلالمعيدلرراإل)نررو االإل

إلو.5988
 تحميل البيانات -5

بممررر إلالب ي ررريتإلمرررنإلة  ررراإلإلبعررردإلمنإل رررياإلالبيالرررثإلإلإلإلإل
الدراسرراالإلسقرردإلترراإلاتةرردادإللتالل رر إلاررذاإلالب ي رريتإلةلرر إل

 & Anderson)مراللت نإلوب فسإلال صاإلالذيإلا ترالهإل

Garbing, 1988)إلال ثإلساإلالمراللاإلاألولر إلسر تاإل.
إلMeasurement Modelدراسررراإل مررروذجإلالق ررريسإل

وذلرررركإللق رررريسإلحرررر إلمررررنإلال رررردلإلالتطرررريبقاإلوال رررردلإل
 Convergent & Disciminant)التمررري زيإل

Validity)إلوم  ًيإل  يسإلالمبريتإلوااتبريرإلالفرروض.إل.
مميإلساإلالمراللاإلالمي  اإلسس تاإلسالصإلال موذجإلالص حلراإل

Structure Modelوذلرركإلبصرردفإلتالد رردإلمرردىإل رروةإلإل
 واتمياإلالع  يتإلال ظر اإلالتاإلتاإلالتو  إلال صي.

 نموذج القياس 5-1
اراإلإلانإلالاطوةإلاألول إلساإلةمل اإلتالل  إلالب ي ريت    

ااتبررريرإلمررردىإلمبررريتإلو ررردلإلالمقررري  سالإلوسررر تاإلذلررركإل
اةتمررررررررررررريدًاإلةلررررررررررررر إلمسرررررررررررررلوبإلالتالل ررررررررررررر إلالعرررررررررررررريملاإل

Confirmatory Factor Analysisو ظصررإلذلركإلإل
إلساإلالمدو إلالتيلا:
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 (2جدول رقم )
 نتائج التحميل العاممي التوكيدي

 

 

 المفهوم
 

عبارات القياس 
 بالقائمة

 

معامل 
 التحميل

 
 Tقيمة 

 

 متوسط التباين
 AVEالمفسر 

 

 قيمة ألفا

المس ول اإل -1
إلاالمتمية اإلالمدرحا

إلو8العبيرةإلر اإل)
إلو5العبيرةإلر اإل)
إلو3العبيرةإلر اإل)
إلو5العبيرةإلر اإل)

إل9,138
إل9,705
إل9,183
إل9,739

إل35,933
إل84,539
إل88,538
إل0,973

إل9,185إل9,35933

إلر يإلالمستصلك -2

إلو4العبيرةإلر اإل)
إلو3العبيرةإلر اإل)
إلو7العبيرةإلر اإل)
إلو1)العبيرةإلر اإل

إل9,139
إل9,145
إل9,153
إل9,137

إل79,757
إل89,349
إل0,133
إل0,930

إل9,135إل9,79757

إلال ورةإلالذا  ا -3
إلو0العبيرةإلر اإل)
إلو89العبيرةإلر اإل)
إلو88العبيرةإلر اإل)

إل9,141
إل9,707
إل9,173

إل78,884
إل87,310
إل88,503

إل9,134إل9,78884

إلمقاإلالمستصلك -4

إلو85العبيرةإلر اإل)
إلو83العبيرةإلر اإل)
إلو85العبيرةإلر اإل)

إلو84يرةإلر اإل)العب
إلو83العبيرةإلر اإل)

إل9,139
إل9,175
إل9,158
إل9,175
إل9,135

إل75,504
إل7,031
إل7,835
إل4,714
إل5,180

إل9,083إل9,75504

إلواليإلالمستصلك -5

إلو87العبيرةإلر اإل)
إلو81العبيرةإلر اإل)
إلو80العبيرةإلر اإل)
إلو59العبيرةإلر اإل)
إلو58العبيرةإلر اإل)

إل9,104
إل9,105
إل9,098
إل9,083
إل9,155

إل71,315
إل0,545
إل4,533
إل5,883
إل5,183

إل9,038إل9,71315

 اختبار سبات المقاييس 5-1-1
مرردو إلر رراإلإل–حمرريإل ت رر إلمررنإلالمرردو إلالسرريبلإل     

وإلسررررر نإل رررررر اإلمعرررررريم تإلحرو برررررريخإلملفرررررريإللمتغ ررررررراتإل5)
 وذلكإلإل9,038وب نإلإل9,707الدراساإلتتراوحإلميإلب نإل

 
 

بيل سرررباإللمتغ رررريإلال رررورةإلالذا  ررراالإلوواليإلالمسررررتصلكإل
مم ر إلالمقري  سإلتتمترر إلإلالتروالا.إلومع ر إلذلركإلمنةلر إل

 بمبيتإلواستقرارإلداالاإل وي.
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 اختبار صدق المقاييس 5-1-2
ترررراإلتالد رررردإلدرمرررراإلالمقرررري  سإلالمسررررتادماإلسرررراإل  رررريسإل
المفررررريا اإلاألسيسررررر اإلوذلررررركإلاسرررررت يدًاإلالررررر إلالمع رررررير نإل

 & Fornell)األسيس  نإلاللذانإلا ترالصميإل

 Larcker, 1981)إلوامي:إل
إل  بغرررررراإلمنإلتحررررررونإلمم رررررر إلمعرررررريم تإلالتالم رررررر  -1

Factory Loadingةل إلميإلمعيمر إلمع و راإلإل
 و.9,4ومحبرإلمنإل)

ةرررنإلطر رررلإلإل(AVE)متوسرررطإلالتبررري نإلالمفسررررإل -2
إل.9,4التالل  إلالعيملاإل مبإلمنإل تميوزإل

وبررريل ظرإلالررر إلالمررردو إلالسررريبلإل ت ررر إلمنإل
إل9,4مم ر إلمعرريم تإلالتالم رر إلةلر إلالعوامرر إلتتمرريوزإل
إل9,998وتتمتررر إلبمسرررتوىإلمع و ررراإلمرتفررر إلة ررردإلملفررريإل=إل

المررردو إلم  رررًيإلمنإلمم ررر إلالقررر اإلسررراإلإلحمررريإل ظصررررإلسرررا
وإلبدرمررراإلملالوظرررا.إل5وإلمحبررررإلمرررنإل)Tإل–ةمرررودإل) ررر اإل

و ظصرإلمنإلالمدو إلم  ًيإلمنإلمتوسرطإلالتبري نإلالمفسررإل
(AVEوإلAverage Variance  Extractedإل

الإل9,4الارررريصإلبمم رررر إلمتغ ررررراتإلالدراسرررراإلتز رررردإلةررررنإل
 ال ثإلبلغتإلمد  إل  ماإللمتوسطإلالتبي نإلالمفسر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلالاي ررررررراإلبيلمسررررررر ول اإلاتمتمية ررررررراإلوارررررررإل9,359إل
المدرحاإلب  ميإلبلغتإلمحبرإل  مراإللرواليإلالمسرتصلكإلوتبلرغإل

وب رررريًيإلةلرررر إلمرررريإلسرررربلإل تبرررر نإلمنإلالنرررررطينإلإل9,713
المتعلقرررينإلبفالرررصإلال ررردلإلالتطررريبقاإلمسرررتوس ينإلولررراإل

  تاإلالذفإلميإلمس لاإلمنإلالمق يس.إل

وس ميإل تعللإلبفالصإلال دلإلالتمي زيالإلواوإلالذيإل     
مررردىإلاارررت فإلوتمررري زإلحررر إلمفصرررواإلإل صررردفإلالررر إلتق ررر ا

(Construct)الإلو  يسهإلبواسطاإلالع ي رإل(Items)إل
الاي ررررراإلبرررررهالإلوذلررررركإلةرررررنإلبق ررررراإلالمفررررريا اإلاألاررررررىإل

(Bagozzi et al., 1991)إلوم  ررًيإلللتالقررلإلمررنإل.
ومررررودإلال رررردلإلالتمرررري زيإلللمقرررري  سإلالمسررررتادماإلسرررراإل
  يسإلمتغ راتإلالدارساالإل  بغاإلمنإلتحونإل  ماإلمعيم إل

ام  نإلمنإلالمتغ راتإلم ر إلمرنإلالمرذرإلإلاترتبيطإلب نإلمي
الترب عرراإللمتوسررطإلالتبرري نإلالمفسرررإلبواسررطاإلالمقرري  سإل

 ,Fornell & Larcker)الاي ررراإلبررريلمتغ رإل

إل.(1981
ااتبرريرإلإل–وإل3مرردو إلر رراإل)إل–و ظصرررإلالمرردو إلالترريلاإل

ال رردلإلالتمرري زيإلبرر نإلالمتغ ررراتإلوم ررفوساإلاترتبرريطإل
 المتعلقاإلبمتغ راتإلالدراسا.
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 (3ول رقم )جد
 الصدق التمايزي ومصفوفة اإلرتباط لمت يرات الدراسة

 

معامل 
كرونباخ 

 ألفا

الجذر 
التربيعي 
لمتباين 
 المفسر

متوسط 
التباين 
 المفسر

سقة 
 المستهمك

الصورة 
 الذهنية

رضا 
 المستهمك

المسئولية 
 البيان االجتماعية

0.862 0.841 0.70747 
    

0.611 
 

0.000 
إلر يإلالمستصلكإل

إلىإلالمع و امستوإل

0.865 0.843 0.71115 
  

 

0.791 
 

0.000 

 

0.553 
 

0.000 
إلال ورةإلالذا  ا
إلمستوىإلالمع و ا

0.913 0.862 0.71295 
 

 

0.822 
 

0.000 

 

0.797 
 

0.000 

 

0.557 
 

0.000 
إلمقاإلالمستصلك

إلمستوىإلالمع و ا

0.931 0.885 0.78382 
 

0.477 
 

0.000 

 

0.488 
 

0.000 

 

0.432 
 

0.000 

 

0.326 
 

0.000 
إلواليإلالمستصلك
إلمستوىإلالمع و ا

متوسرررررررررررطإلالتبررررررررررري نإل 0.64033 0.70747 0.71115 0.74295   
إلالمفسر

المررررررررررذرإلالترب عرررررررررراإل 0.800 0.841 0.843 0.862   
لمتوسررررررررررطإلالتبرررررررررري نإل

إلالمفسر
معيمررررررررر إلحرو بررررررررريخإل 0.815 0.862 0.865 0.913   

إلملفي
 ويالحظ من الجدول السابق ما يمي:

سرررررف إلحررررر إل  مررررراإلمرررررنإل ررررر اإلمنإلالقررررر اإلالتررررراإلتقررررر إلم -1
معرريم تإلاترتبررريطإلتنرر رإلالررر إلالق مرراإلاتالتميل ررراإل

(P-Value)الاي اإلب اتبريرإلمع و راإلمعريم تإلإل
 اترتبيط.

تو رررر إلم ررررفوساإلمعرررريم تإلاترتبرررريطإلمنإلمم رررر إل -2
المعرريم تإلمع و رراإلوم صرريإلتعبرررإلةررنإلومررودإلارتبرريطإل

 طرديإلمومبإلب نإلمم  إلمتغ راتإلالدراسا.
 

 

وإلإل0.326يطإلبرررر نإلتتررررراوحإل رررر اإلمعرررريم تإلاترتبرررر -3
ال ررررثإلمنإلم رررر إلمعرررريم تإلاترتبرررريطإلارررروإلإل0.822

المعيمرر إلاألو إلالررذيإل عبرررإلةررنإلمعيمرر إلاترتبرريطإل
برررر نإلالمسرررر ول اإلاتمتمية رررراإلالمدرحرررراإلوبرررر نإلواليإل
المستصلك.إلب  ميإل عبرإلالمي اإلةرنإلمحبررإلمعريم تإل
اترتبريطإلواروإلبر نإلال رورةإلالذا  راإلالمدرحراإلوبرر نإل

 مقاإلالمستصلك.
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ي زيإلللمقي  سإلالمستادماإلساإل تالقلإلال دلإلالتم -4
  ريسإلمتغ رراتإلالدراسراإلو ظصررإلذلركإلسراإلالمردو إل

 بو وحإلال ث:إل
منإل  مرراإلمعرريم تإلاترتبرريطإلبرر نإلميإلام رر نإلمررنإل 4-1

المتغ رررررراتإلم ررررر إلمرررررنإلالمرررررذرإلالترب عررررراإللمتوسرررررطإل
التبرررررري نإلالمفسرررررررإلبواسررررررطاإلالمقرررررري  سإلالاي ررررررراإل

 .(Bagozzi et al., 1991)بيلمتغ رإل
توسررررطإلالتبرررري نإلالمفسرررررإلمنإلمم رررر إلمعرررريم تإلمإل4-2

AVEإل.9,4تتميوزإلإل
منإلمعيمر إلحرو برريخإلملفريإللحرر إلمق ريسإلمحبرررإلمررنإلإل4-3

 Sharma)معيمرر إلارتبيطررهإلبيلمقرري  سإلاألارررىإل

& Patterson, 1999)إلإل
 تحميل إطار الدراسة الهيكمي 5-1-3

 Overallلقردإلترراإلتأسرر سإلمررودةإلالتوس رلإلالعيمرراإل     

Goodness of Fitبيسررتادااإلمربرر إلحررييإلإلChi-

Squareإلوارررذاإلاتاتبررريرإلٌ قررر اإلمررردىإلم  مررراإلاطررريرإل.
الدراسررررراإلالمفتررررررضإلمرررررنإلال رررررثإل درترررررهإلةلررررر إلتفسررررر رإل
التبي  يتإلوالتغي راتإلسراإلالب ي ريت.إلو ردإلحنرفتإلال تري اإل
المتعلقرراإلب مرروذجإلالمعيدلرراإلالص حل رراإلالترراإلترراإلالال ررو إل
ةل صيإلتطيرإلالدراساإلالمقترحإلمنإل  ماإلاال ي  اإلمربر إل

غرررتإلالق مررراإلاتالتميل ررراإلو ررردإلبلإل305,475حرررييإلتبلرررغإل
الإلاألمرررإلالررذيإل ع رراإلP-Value= 0.0000الم رريظرةإل

رسضإلسرضإلالعداإلالقي  إلبر نإلال مروذجإلالمقتررحإلم  راإل
لتوس ررررررررلإلالب ي رررررررريت.إلو رررررررردإلحنررررررررفتإل ترررررررري اإلالتالل رررررررر إل
 اتال ي اإلةداإلم  ماإلمينراتإلمودةإلالتوس لإلوذلكإل

 

 

 

 

 

 

لل مرررروذجإلالمقترررررحالإلال ررررثإلبلغررررتإل  مرررراإلمينرررررإلمررررودةإل
 =Goodness of Fit Index (GFIالتوس ررلإل

ب  مررريإلبلغرررتإل  مررراإلمينررررإلالتوس رررلإلالمقررريرنإلإل(0.624
Comparative Fit Index (CFI = 0.479)ممريإلإل

 Normal Firمينرررإلالمررودةإلالمع رريريإلسقرردإلبلررغإل

Index (NFI = 0.481)وةلر إلالمي ربإلاآلاررإلسقردإلإل
بلغرررتإل  مررراإلالمرررذرإلالترب عررراإللمتوسرررطإلمربعررريتإلاطرررأإل

 Root Mean Square Error ofالتقر رربإل

Approximation (RMSEA = 0.728)سرراإلإل
إل9,91وإلإل9,94الررر نإلتترررراوحإلالق مررراإلالمملررر إللرررهإلبررر نإل

(Hair et al., 1998)إلومع ر إلمريإلسربلإلمنإلاطريرإل.
الدراسررررراإلالمقتررررررحإلاررررروإلاطررررريرإل  ررررررإلم يسررررربإللتفسررررر رإل
التبي  ريتإلوالتغري راتإلسرراإلالب ي ريتإلاألمرررإلالرذيإل سررتلزاإل

إل رورةإلتعد  إلاذاإلاتطير.
 تبارات فروض الدراسةنتائج إخ 5-2

ال ترري اإلإل–وإل8نررح إلر رراإل)إل– ظصرررإلالنررح إلاآلترراإل     
الاي رراإلب مرروذجإلالمعيدلرراإلالب ي  رراإلالمقترررح.إلو عرررضإل
النرررررررررررررح إل ررررررررررررر اإلمعررررررررررررريم تإلالمسررررررررررررريرإلالمع ير ررررررررررررراإل

Standardized Path Coefficientsوااإلت يظرإلإل
  اإلمعيم تإلات الدارإلالمقدرةإلو تاإلتفس رايإلةل إلم صيإل

رتبريطإلالمز را.إلحمريإل ظصررإلبيلنرح إلتمم إلمعيم تإلات
م  رررًيإل تررري اإلااتبررريراتإلالفرررروضإلللع  ررريتإلالمبينرررررةإل
وااإلتعحسإلالفروضإلمنإلاألو إلالتر إلالفررضإلالسريب إل

التررراإلتعحررررسإلمسررررتوىإلمع و رررراإلإلPال رررثإلتظصرررررإل  مرررراإل
إلإل0.05=إلإلαالع  اإلوذلكإلة دإلمستوىإلمع و اإلإل
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 ر يإلالمستصلك

 ال ورةإلالذا  ا واليإلالمستصلك

 مقاإلالمستصلك

 المدرحا المس ول اإلاتمتمية ا

0.608 

P-Value=0.0001 

0.439 

P-Value=0.0001 

0.452 

P-Value=0.0001 

0.554 

  P-Value=0.0001 

0.608 

P-Value=0.0001 

0.441 

P-Value=0.0001 

0.330 

 
 

P-Value=0.0001 
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إلوالمدو إلالتيلاإلٌ ظصرإل تي اإلالع  يتإلالسبب اإلتاتبيرإلسروضإلالدراسا.
 (4جدول رقم )

 تحميل نتائج العالقات السببية الختبار فروض الدراسة
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 راسة األول:نتائج اختبار فرض الد 5-2-1
 تعلررررررلإلالفرررررررضإلاألو إلمررررررنإلسررررررروضإلاررررررذاإل     إل

الدراسررررررررراإلبدراسررررررررراإلالع  ررررررررراإلبررررررررر نإلالمسررررررررر ول اإل
اتمتمية رراإلالمدرحرراإلوبرر نإلر رريإلالمسررتصلكإلو رردإل

 تاإل  ي اإلاذاإلالفرضإلةل إلال الوإلاآلتا:

 ومررررررردإلة  ررررررراإلمع و ررررررراإلمومبررررررراإلبررررررر نإلم نرررررررطاإل     
المسررر ول اإلاتمتمية ررراإلالمدرحررراإلللنررررحيتإلالتررراإل

ت ي إلبيلصيتفإلالموا إلوب نإلر ريإلتقداإلادماإلات
إلالمستصلكإل الوإلاذاإلالنرحيت.

وب سررتادااإلمسررلوبإلتالل رر إلالمسرريرإلممحررنإلااتبرريرإلإل
ارررذاإلالفررررضالإلال رررثإلتنررر رإلال تررري اإلالرررواردةإلسررراإل

الررر إلا رررهإلإل–وإل5مررردو إلر ررراإل)إل–المررردو إلالسررريبلإل
 ومرررررردإلترررررررأم رإلمومررررررربإلللمسررررررر ول اإلاتمتمية ررررررراإل
المدرحرراإلسرراإلر رريإلالمسررتصلك,إلال ررثإلبلغررتإل  مرراإل

وذلركإلة ردإلمسرتوىإلاطرأإلإل0.608المسيرإلإلمعيم 
-P.إلحمرررررريإلبلغررررررتإل  مرررررراإل0.038مع رررررريريإل رررررردراإل

Value= 0.0001واررراإلة  ررراإلذاتإلداللررراإلإل
مع و ررراإلب  صمررري.إلوارررذاإل نررر رإلالررر إلامحي  ررراإل برررو إل
سرررررضإلالدراسرررراإلاألو إلالررررذيإل نرررر رإلالرررر إلومررررودإل
ة  رررراإلمع و رررراإلمومبرررراإلبرررر نإلم نررررطاإلالمسرررر ول اإل

اردميتإلإلاتمتمية اإلالمدرحاإلللنرحيتإلالتاإلتقدا
اتت ري إلبيلصريتفإلالمرروا إلوبر نإلر ريإلالمسررتصلكإل

إل الوإلاذاإلالنرحيت.
 نتائج اختبار فرض الدراسة الساني 5-2-2
 تعلررررلإلالفرررررضإلالمرررري اإلبدراسرررراإلالع  رررراإلبرررر نإل     إل

المسررررر ول اإلاتمتمية ررررراإلالمدرحررررراإلوبررررر نإلال رررررورةإل
الذا  اإلللنرحا.إلو دإلتاإل  ي اإلاذاإلالفرضإلةل إل

إلال الوإلاآلتا:
مع و اإلمومباإلب نإلم نطاإلالمسر ول اإل ومدإلة  اإلإل

اتمتمية اإلالمدرحراإلللنررحيتإلالتراإلتقرداإلاردميتإل

اتت رري إلبيلصرريتفإلالمرروا إلوبرر نإلال ررورةإلالذا  رراإل
إللصذاإلالنرحيت.

إل–وإل5مردو إلر راإل)إل–و ظصرإلالمدو إلالسريبلإل     إل
 تي اإلااتبيرإلاذاإلالفرضالإلال ثإل ن رإلالر إلومرودإل

اإلسرراإلتررأم رإلمومرربإلللمسرر ول اإلاتمتمية رراإلالمدرحرر
ال ورةإلالذا  اإلللنرحا.إلال ثإلبلغتإل  ماإلمعيمر إل

وارررذاإلالع  ررراإلاررراإلة  ررراإلذاتإلإل0.554المسررريرإل
م ررررر إلمرررررنإلإلPداللررررراإلمع و ررررراإلال رررررثإلبلغرررررتإل  مررررراإل

وذلرركإلة رردإلمسررتوىإلاطررأإلمع رريريإل رردراإلإل0.0001
,إلومع رررررر إلذلرررررركإلامحي  رررررراإل بررررررو إلسرررررررضإلإل0.040

الدراسرراإلالمرري اإلالررذيإل نرر رإللومررودإلة  رراإلمع و رراإل
إلغ ر ن.ا ميب اإلب نإلالمت

 نتائج اختبار فرض الدراسة السالث 5-2-3
 تعلرررررلإلالفررررررضإلالميلرررررثإلمرررررنإلسرررررروضإلارررررذاإل     

الدراسررررررررراإلبدراسررررررررراإلالع  ررررررررراإلبررررررررر نإلالمسررررررررر ول اإل
اتمتمية رراإلللنرررحيتإلوبرر نإلمقرراإلالمسررتصلك.إلو رردإل

إلتاإل  ي اإلاذاإلالفرضإلةل إلال الوإلاآلتا:
 ومررررررردإلة  ررررررراإلمع و ررررررراإلمومبررررررراإلبررررررر نإلم نرررررررطاإل

حررراإلللنررررحيتإلالتررراإلالمسررر ول اإلاتمتمية ررراإلالمدرإل
تقررداإلادمرراإلاتت رري إلبيلصرريتفإلالمرروا إلوبرر نإلمقرراإل

إلالمستصلكإلساإلاذاإلالنرحيت.
وتظصرررإلال ترري اإلالررواردةإلسرراإلالمرردو إلالسرريبلإل     

وارررذاإلإل0.608منإل  مررراإلمعيمررر إلالمسررريرإل ررردإلبلرررغإل
الع  رراإلارراإلة  رراإلمع و رراإلمومبرراإلة رردإلمسررتوىإل

ال رررثإلبلغرررتإل  مررراإلالاطرررأإلإل0.05=إلإلαمع و ررراإلإل
.إلحمرريإلمظصرررإلالمرردو إلمنإل  مرراإل0.044المع رريريإل
وارررذاإل ع ررراإلإلP.Value = 0.0001معيمررر إل

امحي  اإل بو إلسرضإلالدراساإلالميلرث.إلالرذيإل نر رإل
الرر إلومررودإلة  رراإلمع و رراإلمومبرراإلبرر نإلالمسرر ول اإل
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اتمتمية اإلالمدرحاإلللنرحيتإلالتاإلتقداإلاردميتإل
إلالصيتفإلالموا إلوب نإلمقاإلالمستصلك.

إلإلإلبع:نتائج اختبار فرض الدراسة الرا 5-2-4
 تعلرررلإلالفررررضإلالرابررر إلبدراسررراإلالع  ررراإلبررر نإل     

المسرررررررر ول اإلاتمتمية رررررررراإلالمدرحرررررررراإلوبرررررررر نإلواليإل
المسرررتصلك.إلو ررردإلتررراإل ررر ي اإلارررذاإلالفررررضإلةلررر إل

إلال الوإلاآلتا:
 ومررررررردإلة  ررررررراإلمع و ررررررراإلمومبررررررراإلبررررررر نإلم نرررررررطاإل
المسررر ول اإلاتمتمية ررراإلالمدرحررراإلللنررررحيتإلالتررراإل
يإلتقداإلادماإلاتت ري إلبيلصريتفإلالمروا إلوبر نإلوال

إلالمستصلكإلتمياإلاذاإلالنرحيت.
إل–وإل5و ظصرررإلالمرردو إلالسرريبلإلمرردو إلر رراإل)     

 ترررري اإلااتبرررريرإلاررررذاإلالفرررررضإلال ررررثإلبلررررغإلمعيمرررر إل
ة ررررردإلمسرررررتوىإلإل0.330المسررررريرإلبررررر نإلالمتغ رررررر نإل

و ظصرررإلالمرردو إلمنإل  مرراإلإل0.046اطررأإلمع رريريإل
P-Value = 0.0001وارررذاإلالع  ررراإلاررراإلإل

إلة  اإلذاتإلداللاإلاال ي  اإلة دإلمسرتوىإلمع و را
αواررررذاإل ع ررررراإلامحي  رررراإل برررررو إلسررررررضإلإل0.05=إلإل

الدراسررراإلالرابررر إلالرررذيإل ررر صإلةلررر إلومرررودإلة  ررراإل
إلمع و اإلا ميب اإلب نإلالمتغ ر ن.

نتــــــائج اختبــــــار فــــــرض الدراســــــة  5-2-5
إلإلإلالخامس

 تعلرررلإلالفررررضإلالاررريمسإلمرررنإلسرررروضإلارررذاإل     
الدراساإلبتالل  إلالع  راإلبر نإلمقراإلالمسرتصلكإلوبر نإل

ذاإلالفرررررضإلواليإلالمسررررتصلك.إلو رررردإلترررراإل رررر ي اإلارررر
إلةل إلال الوإلاآلتا:

 ومرردإلة  رراإلمع و رراإلمومبرراإلبرر نإلمقرراإلالمسررتصلكإل
ساإلالنرحيتإلالتاإلتقداإلادماإلاتت ي إلبيلصريتفإل
إلالموا إلوب نإلواليإلالمستصلكإلتمياإلاذاإلالنرحيت.

إل–وإل5مرررردو إلر رررراإل)إل–و ظصرررررإلالمرررردو إلالسرررريبلإل
ملا رررررًيإلل ت مررررراإلااتبررررريرإلارررررذاإلالفررررررض.إلال رررررثإل

لمسريرإلبر نإلالمقراإلتظصرإلال تي اإلمنإل  ماإلمعيمر إلا
حمتغ رررإلمسرررتق إلوبرر نإلالرررواليإلالمتغ رررإلتررريب إلتبلرررغإل

وذلرررررركإلة رررررردإلمسررررررتوىإلاطررررررأإلمع رررررريريإلإل0.0441
إل.0.039

حمرريإلتظصرررإلال ترري اإلامحي  رراإل بررو إلسرررضإلالدراسرراإل
 =P-Valueالارررررررريمسإلال ررررررررثإلبلغررررررررتإل  مرررررررراإل

واذاإلالع  راإلاراإلة  راإلمع و راإلذاتإلإل0.0001
إلإل0.05=إلإلαداللاإلاال ي  اإلال ثإلبلغتإل  ماإل

ةلرر إلمرريإلسرربلإل محررنإل بررو إلسرررضإلالدراسرراإلإلوب ررييإًل
الاريمسإلالرذيإل رر صإلةلر إلومررودإلة  راإلمع و رراإل

إلمومباإلب نإلمقاإلالمستصلكإلوب نإلالوالي.
نتــــــائج اختبــــــار فــــــرض الدراســــــة  5-2-6

إلإلالسادس
 رتبطإلاذاإلالفرضإلبدراساإلالع  اإلبر نإلر ريإل     

المسررتصلكإلوبرر نإلواليإلالمسررتصلكإلو رردإلترراإل رر ي اإل
إلتا:اذاإلالفرضإلةل إلال الوإلاآل

 ومدإلة  اإلمع و اإلمومبراإلبر نإلر ريإلالمسرتصلكإل
ةررررررنإلالنرررررررحيتإلالترررررراإلتقررررررداإلادمرررررراإلاتت رررررري إل
بيلصرريتفإلالمرروا إلوبرر نإلواليإلالمسررتصلكإلتمررياإلاررذاإل

إلالنرحيت.
إل–وتنررر رإلال تررري اإلالرررواردةإلبيلمررردو إلالسررريبلإل     

الرر إلمنإل  مرراإلمعيمرر إلالمسرريرإلإل–وإل5مرردو إلر رراإل)
اليإلب نإلر يإلالمستصلكإلحمتغ ررإلمسرتق إلوبر نإلالروإل

وذلررررركإلة ررررردإلإل0.439حمتغ ررررررإلتررررريب إل ررررردإلبلغرررررتإل
,إلوتظصرررررإلإل0.044مسررررتوىإلاطررررأإلمع رررريريإل بلررررغإل

ال تي اإلالواردةإلبيلمدو إلال إلامحي  راإل برو إلسررضإل
 =P-Valueالدراساإلالسيدسإلال ثإلبلغتإل  ماإل

.إلومع رررر إلذلرررركإلمنإلاررررذاإلالع  رررراإلارررراإل0.0001
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ة  رراإلمع و رراإلذاتإلداللرراإلاال رري  اإلال ررثإلتبلررغإل
ًيإلةل إلمريإلسربلإل محرنإل.إلإلوب ي0.05=إلإلإلα  ماإلإل

 بررو إلسرررضإلالدراسرراإلالسرريدسإلوالررذيإل نرر رإلالرر إل
ومودإلة  اإلمع و اإلا ميب اإلب نإلالر ريإلحمتغ ررإل

إلمستق إلوب نإلالواليإلحمتغ رإلتيب .
إلإلإلنتائج اختبار فرض الدراسة السابع 5-2-7

 تعلررررلإلاررررذاإلالفرررررضإلبدراسرررراإلالع  رررراإلبرررر نإل      
ال رررورةإلالذا  ررراإلللنررررحاإلوبررر نإلواليإلالمسرررتصلك.إل
إلو دإلتاإل  ي اإلاذاإلالفرضإلةل إلال الوإلاآلتا:

 ومدإلة  اإلمع و اإلمومبراإلبر نإلال رورةإلالذا  راإل
للنررررحيتإلالتررراإلتقرررداإلادمررراإلاتت ررري إلبيلصررريتفإل
إلالموا إلوب نإلواليإلالمستصلكإلتمياإلاذاإلالنرحيت.

مردو إلإل–وتظصرإلال تي اإلالواردةإلبيلمدو إلالسيبلإل
 ت مررراإلااتبررريرإلارررذاإلالفررررضالإلال رررثإلإل–وإل5ر ررراإل)
 مراإلمعيمرر إلالمسريرإلبرر نإلال رورةإلالذا  رراإلبلغرتإل 

للنرررررحاإلحمتغ رررررإلمسررررتق إلوبرررر نإلواليإلالمسررررتصلكإل
واررررذاإل نرررر رإلالرررر إلومررررودإلإل0.452حمتغ رررررإلترررريب إل

ة  ررراإلترررأم رإلا مررريباإللل رررورةإلالذا  ررراإلسررراإلواليإل
المستصلكإلوذلركإلة ردإلمسرتوىإلاطرأإلمع ريريإل بلرغإل

وتظصررررررإلال تررررري اإلم  رررررًيإلامحي  ررررراإل برررررو إلإل0.043
-Pبلغررررتإل  مرررراإلسرررررضإلالدراسرررراإلالسرررريب إلال ررررثإل

Value = 0.0001وارذاإلالع  راإلاراإلة  راإلإل
مع و راإلذاتإلداللرراإلاال ري  اإلوذلرركإلة ردإلمسررتوىإل

 إل0.05مع و اإل بلغإل
 

 

 

 
 

إلإلإلنتائج اختبار فرض الدراسة السامن 5-2-8
 تعلرررلإلارررذاإلالفررررضإلمرررنإلسرررروضإلالدراسررراإلإل     إل

بتالل رررررر إلالع  رررررراإلبرررررر نإلالمسرررررر ول اإلاتمتمية رررررراإل
ارر  إلالر رريإلالمدرحرراإلوبرر نإلواليإلالمسررتصلكإلمررنإل

إلو  صإلاذاإلالفرضإلةل إلال الوإلاآلتا:
 ومرررررردإلة  رررررراإلمع و رررررراإلا ميب رررررراإلبرررررر نإلم نررررررطاإل
المسررر ول اإلاتمتمية ررراإلالمدرحررراإلللنررررحيتإلالتررراإل
تقداإلادماإلاتت ري إلبيلصريتفإلالمروا إلوبر نإلواليإل

إلالمستصلكإلوذلكإلمنإلا  إلالر ي.
و ظصرإلالمدو إلالسيبلإل تي اإلتالل  إلاذاإلالفرضإل

المسريرإلبر نإلالمسر ول اإلإلال ثإلبلغرتإل  مراإلمعيمر 
اتمتمية اإلالمدرحاإلحمتغ رإلمستق إلوب نإلالر ريإل

حمرريإل ظصرررإلم  ررًيإلامحي  رراإلإل0.608حمتغ رررإلترريب إل
 برررررو إلالفررررررضإلالبرررررد  إلبومرررررودإلة  ررررراإلا ميب ررررراإل
-Pمع و رررراإلبرررر نإلالمتغ ررررر نإلال ررررثإلبلغررررتإل  مرررراإل

Value= 0.0001وارراإلة  رراإلمع و رراإلذاتإلإل
إل=إلαداللاإلاال ي  اإلوذلكإلة دإلمستوىإلمع و اإلإل

وذلرررركإلة رررردإلمسررررتوىإلاطررررأإلمع رررريريإل رررردراإلإل0.05
إل.0.038

حمرريإلبلغررتإل  مرراإلمعيمرر إلالمسرريرإلبرر نإلالر رريإل     
حمتغ رررررررإلمسررررررتق إلوبرررررر نإلالررررررواليإلحمتغ رررررررإلترررررريب إل

وارررررررررراإلة  رررررررررراإلمع و رررررررررراإلذاتإلداللرررررررررراإلإل0.439
 = P-Valueاال ررري  اإلال رررثإلبلغرررتإل  مررراإل

وذلركإلة رردإلمسررتوىإلاطرأإلمع رريريإل رردراإلإل0.0001
إل.0.044

إل
إل
إل
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إل
إلساإلالنح إلاآلتا:و محنإلتو   إلذلكإل

إل
إل
إلإلإلإل
 
 
 

 (2شكل رقم )

السامن  نتائج اختبار الفرض
إل 

وبياتبريرإلاررذاإلال مرروذجإلالفرةرراإلسقردإلبلغررتإل  مرراإلحررييإل
Chiإلإلإلإلإلترب  

2
 = 3.31 

حمرريإلبلغررتإل  مرراإلإل8وذلرركإلة رردإلدرمرريتإلالر رراإل=إل     
P-Value = 0.069ومع رر إلمرريإلسرربلإلم ررهإل محررنإلإل

حمررريإل محرررنإل برررو إلمع و ررراإلال مررروذجإلالفرةررراإلالسررريبلإل
 برررو إلسررررضإلالدراسررراإلالمررريمنإلبومرررودإلة  ررراإلمع و ررراإل
ا ميب رررراإلبرررر نإلالمسرررر ول اإلاتمتمية رررراإلالمدرحرررراإلوبرررر نإل
واليإلالمسررتصلكإلمررنإلارر  إلالر رري.إلحمرريإلبلغررتإلالق مرراإل
المقرررردرةإلبرررر نإلالمسرررر ول اإلاتمتمية رررراإلالمدرحرررراإلوبرررر نإل

إل.0.267الواليإلمنإلا  إلالر يإل
 تري اإلةرنإلوبيت يساإلال إلميإلسبلإلسقدإلحنفتإلال     إل

ارتفرررريعإلمينررررراتإلمررررودةإلالتوس ررررلإلالمسرررريةدةالإلال ررررثإل
مميإل عدإلذلركإلمينررًاإلإل0.90تميوزتإل  متصيإلمحمرإلمنإل

ةلرر إلمررودةإلتوس ررلإلال مرروذج.إلسقرردإلبلغررتإل  مرراإلمينرررإل
إلGoodness of Fit Index (GFI)مودةإلالتوس لإل
سررررراإلالررررر نإلبلغرررررتإل  مررررراإلمينررررررإلإل0.995مررررريإل  مترررررهإل

 Comparative Fit Index CFIالتوس لإلالمقيرنإل

مميإلمينرإلمرودةإلالتوس رلإلالمعرد إلسقردإلبلرغإلإل0.992 =
Adjusted Goodness of Fit Index AGFI 

وبلغررررتإل  مررراإلمينررررإلالمرررذرإلالترب عرررراإلإل0.970 =
 Root Meanإلإللمتوسرررطإلمربعررريتإلاطرررأإلالتعر رررفإل

Square Error of Approximatio إلإلإل
[(RMSEA = 0.023)واروإلاألمررإلالرذيإل ع راإلمنإلإل
مقبررو الإلال رثإلتعتبررإلالق مرراإلال مروذجإلالفرةراإلالمقتررحإل

مينرررًاإلةلرر إل بررو إلإل0.08وإلإل0.05الترراإلتتررراوحإلبرر نإل
إل.(Hair et al., 1998)توس لإلال موذجإلوسقًيإللرإل

وب رررريًيإلةلرررر إلمرررريإلسرررربلإل محررررنإل بررررو إلسرررررضإلالدراسرررراإل
المرريمنإلبومررودإلة  رراإلا ميب رراإلمع و رراإلبرر نإلالمسرر ول اإل
اتمتمية راإلالمدرحراإلوبرر نإلواليإلالمسرتصلكإلمرنإلارر  إل

إلالر ي.
إلإلإلنتائج اختبار فرض الدراسة التاسع 5-2-9
 تعللإلاذاإلالفررضإلمرنإلسرروضإلالدراسراإلبدراسراإل     إل

وتالل رر إلالع  رراإلبرر نإلالمسرر ول اإلاتمتمية رراإلالمدرحرراإل
وب نإلواليإلالمستصلكإلوذلكإلمنإلا  إلال ورةإلالذا  اإل

إلللنرحا.إلو  صإلالفرضإلةل إلميإل لا:
 ومرررررردإلة  رررررراإلمع و رررررراإلمومبرررررراإلبرررررر نإلم نررررررطاإلإلإلإلإلإل
ل اإلاتمتمية رراإلالمدرحرراإلللنرررحيتإلالترراإلتقررداإلالمسرر وإل

المسئولية اإلجتماعية 
 المدركة

 والء المستهمك رضا المستهمك

P Value= 

0001 

P Value= 

0.0001 

0.439 0.608 

e2 e1 1.844 1.381 
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ادماإلاتت ي إلبيلصيتفإلالموا إلوب نإلواليإلالمستصلكإل
إلوذلكإلمنإلا  إلال ورةإلالذا  اإلللنرحا.

إل–وإل5مرررردو إلر رررراإل)إل–و ظصرررررإلالمرررردو إلالسرررريبلإل     
 تري اإلتالل رر إلاررذاإلالفرررض.إلال ررثإلبلغررتإل  مرراإلمعيمرر إل
إلالمسرريرإلبرر نإلالمسرر ول اإلاتمتمية رراإلالمدرحرراإلحمتغ ررر

,إلحمرريإل0.554مسررتق إلوبرر نإلال ررورةإلالذا  رراإلللنرررحاإل
إلP-Value = 0.0001بلغررتإلالق مرراإلاالالتميل رراإل

وارررررذاإل ع رررررراإلومررررررودإلة  ررررراإلمع و رررررراإلا ميب رررررراإلبرررررر نإل
المتغ ررررر نإلواررررذاإلالع  رررراإلارررراإلة  رررراإلمع و رررراإلذاتإل

إل0.05=إلإلαداللررراإلاال ررري  اإلة ررردإلمسرررتوىإلمع و ررراإلإل
إل.0.400وذلكإلة دإلمستوىإلاطأإلمع يريإل دراإل

مررررنإلالمررررردو إلم  ررررًيإلمنإل  مرررراإلمعيمررررر إلإلحمرررريإل ت رررر 
المسررررريرإلبررررر نإلال رررررورةإلالذا  ررررراإلللنررررررحاإلوبررررر نإلواليإل

الإلو رررردإلبلغررررتإل0.452المسررررتصلكإلحمتغ رررررإلترررريب إلتبلررررغإل
وارررذاإلإلP-Value = 0.0001الق مررراإلاالالتميل ررراإل

الع  اإلااإلة  اإلمع و اإلذاتإلداللاإلاال ري  اإلة ردإل
حمرررررريإلبلغررررررتإل  مرررررراإلإل0.05=إلإلإلαمسررررررتوىإلمع و رررررراإلإل
  ررراإلبررر نإلالمسررر ول اإلاتمتمية ررراإلمعيمررر إلالمسررريرإلللع

المدرحرررراإلوواليإلالمسررررتصلكإلسرررراإلظرررر إلومررررودإلال ررررورةإل
إلإل0.250الذا  اإل

إلو محنإلاظصيرإلالع  يتإلالسيبقاإلساإلالنح إلالتيلا:

إل
إل

إلإلإلإل
إل

 (3شكل رقم )
إلإل

إل
إل

 (3شكل رقم )
إل

إل4.872حمررررررريإلبلغرررررررتإل  مررررررراإلحرررررررييإلسرررررررحو رإل=إلإلإلإلإلإل
يل راإلوم  ًيإلبلغتإلالق ماإلاالالتمإل8ودرميتإلالالر اإل=إل

P-Value = 0.670إلوذلكإللل موذجإلحح .إل
وبيت يساإلال إلميإلسبلإلسقدإلحنفتإلال تري اإلةرنإلإلإلإلإلإل

ارتفررريعإلمينرررراتإلمرررودةإلالتوس رررلإلالمسررريةدةإللل مررروذجإل
وبلغررتإلإلGFI = 0.998السرريبلإلال ررثإلبلغررتإل  مرراإل

 = CFIوبلغررتإل  مرراإلإلAGFI = 0.956  مرراإل

ومرررنإل يال ررراإلماررررىإلسقررردإلبلغرررتإل  مررراإلمينررررإلإل0.985
عررررراإللمتوسرررررطإلمربعررررريتإلارررررطإلالتقر ررررربإلالمرررررذرإلالترب 

RMSEA = 0.044إلإل

واررروإلاألمررررإلالرررذيإل ع ررراإلمنإلال مررروذجإلالسررريبلإلالرررذيإل
 عبرإلةنإلة  ريتإلسررضإلالدراسراإلالتيسر إل عردإلمقبرواًلإل

إلومع و ًي.
و سرت تاإلممريإلسرربلإلامحي  راإل بررو إلسررضإلالدراسرراإلإلإلإلإل

التيس إلالرذيإل نر رإلالر إلومرودإلة  راإلمع و راإلمومبراإل
 ررررررراإلالمدرحررررررراإلوبررررررر نإلواليإلبررررررر نإلالمسررررررر ول اإلاتمتمية

إلالمستصلكإلمنإلا  إلال ورةإلالذا  اإلللنرحا.
إلإلالعاشرنتائج اختبار فرض الدراسة 5-2-11
 تعلرررررلإلالفررررررضإلاألا ررررررإلمرررررنإلسرررررروضإلارررررذاإلإلإلإلإلإلإلإل

البالرررثإلبدراسررراإلالع  ررراإلبررر نإلالمسررر ول اإلاتمتمية ررراإل

المسئولية اإلجتماعية 
 المدركة

 والء المستهمك الصورة الذهنية لمشركة

P Value= 

0.0001 

P Value= 

0.0001 

0.452 0.554 

e

2 

e

1 

1.810 1.81 
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المدرحاإلوب نإلواليإلالمستصلكإلوذلركإلمرنإلار  إلالمقرا.إل
إلو  صإلالفرضإلةل إلميإل لا:

 ومرررررردإلة  رررررراإلمع و رررررراإلمومبرررررراإلبرررررر نإلم نررررررطاإلإلإلإلإلإل
المسرر ول اإلاتمتمية رراإلالمدرحرراإلللنرررحيتإلالترراإلتقررداإل
ادماإلاتت ي إلبيلصيتفإلالموا إلوب نإلواليإلالمستصلكإل

إلوذلكإلمنإلا  إلمقاإلالمستصلك.
إل تي اإلإل–وإل5مدو إلر اإل)إل–و ظصرإلالمدو إلالسيبلإل

إل

ااتبررررريرإلارررررذاإلالفررررررض.إلال رررررثإلبلغرررررتإل  مررررراإلمعيمررررر إل
مسرر ول اإلاتمتمية رراإلالمدرحرراإلحمتغ رررإلالمسرريرإلبرر نإلال

و.إلحمرررريإل0.608مسررررتق إلوبرررر نإلالمقرررراإلحمتغ رررررإلترررريب إل)

وذلرررركإلة رررردإلإلP-Value= 0.0001بلغررررتإل  مرررراإل
.إلحمريإلبلغرتإل  مراإل0.044مستوىإلاطأإلمع ريريإل ردراإل

معيمرر إلالمسرريرإلبرر نإلالمقرراإلحمتغ رررإلمسررتق إلوبرر نإلواليإل
-Pوحميإلبلغتإل  مراإلإل0.441المستصلكإلحمتغ رإلتيب إل

Value = 0.0001وذلررركإلة ررردإلمسرررتوىإلاطرررأإلإل
.إلحمريإلبلغرتإل  مراإلالتقرد رإلموإلمعيمر إل0.039مع يريإل

المسرريرإلللع  رراإلبرر نإلالمسرر ول اإلاتمتمية رراإلالمدرحرراإل
إلإل0.268والواليإلمنإلا  إلالمقاإل

إلو محنإلتو   إلالع  اإلالسيبقاإلساإلالنح إلالتيلا:
إل

إلإل
إل
إل
إل
 
 

 
 

 
 (4شكل رقم )

 نتائج اختبار فرض الدراسة العاشر
إل

إلإلال إلميإلسبلإلسقدإلحنفتإل تي اإلالتالل ر إلوبيت يسهإلإلإلإل
اتال ي اإلتاتبيرإلمع و راإلال مروذجإلالفرةراإلالسريبلإل

Chiمنإل  مرراإلحررييإلسررحو رإل
2
ودرمرريتإلإل3.013 = 

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلP-Value= 0.083حميإلبلغتإل  ماإلإلإل8الالر اإل=إل
حميإلحنفتإلال تي اإلارتفيعإلمينراتإلمرودةإلالتوس رلإلإلإلإل

ل موذجإلالسررريبلالإلال ررثإلبلغرررتإلالمسرريةدةإلالمرتبطررراإلبرري
 = AGFIوبلغررتإل  مرراإلإلإلGFI = 0.995  مراإل

.إلومرنإل يال راإلماررىإلCFI = 0.993و  مراإلإل0.972
سقرررردإلبلغررررتإل  مرررراإلمينرررررإلالمررررذرإلالترب عرررراإللمتوسررررطإل

وارروإلإلRMSEA = 0.05مربعرريتإلاطررأإلالتقر رربإل

األمررررإلالرررذيإل ع ررراإلمنإلال مررروذجإلالسررريبلإلالرررذيإل عبررررإل
إل.ةنإلسرضإلالدراساإلاألا رإل عتبرإلمقبوالإًل

حمرريإل سررت تاإلممرريإلسرربلإلامحي  رراإل بررو إلسرررضإلالدراسرراإل
األا رررإلالررذيإل فترررضإلومررودإلة  رراإلا ميب رراإلمع و رراإل
بررررررر نإلالمسررررررر ول اإلاتمتمية ررررررراإلالمدرحررررررراإلوبررررررر نإلواليإل

إلالمستصلكإلوذلكإلمنإلا  إلمقاإلالمستصلك.
و رررردإلظصرررررتإلاآلمرررريرإلالحل رررراإلالمع ير رررراإلللع  رررراإلبرررر نإل

ردو إلراسررراإلةلررر إلال الررروإلالمبررر نإلسررراإلالمررررمتغ رررراتإلالد
إلالتيلا:

إل

المسئولية اإلجتماعية 
 المدركة

 والء المستهمك سقة المستهمك

P Value= 

0.0001 

P Value= 

0.0001 

0.441 0.608 

 

 
 

e

2 

e

1 

1.75 1.63 
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 (6جدول رقم )
 التمسيرات الكمية المعيارية لمعالقة بين مت يرات الدراسة

 

 مت يرات الدراسة
المسئولية اإلجتماعية 

 سقة المستهمك الصورة الذهنية المدركة

 0.000 0.000 0.553إلال ورةإلالذا  ا
 0.000 0.000 0.557إلمقاإلالمستصلك
 0.335 0.172 0.282إلواليإلالمستصلك
 0.000 0.000 0.611إلر يإلالمستصلك

إلإل
 ويتضم من الجدول السابق ما يمي:

انإلمم  إلالمتغ راتإللصيإلتأم رإلطرديإلمومبإلسر إل -1
 واليإلالمستصلك.

انإلمحمرإلالمعيم تإلالحل اإلتأم رًاإل تمم إلساإلترأم رإل -2
المسرررررر ول اإلاتمتمية رررررراإلالمدرحرررررراإلسرررررراإلر ررررررريإل

إل0.611المسررررتصلكإلال ررررثإلبلررررغإلمعيمرررر إلالتررررأم رإل
معرريم تإلتررأم رًاإلارراإلتررأم رإلال ررورةإلب  مرريإلم رر إلال

الذا  رراإلسرر إلواليإلالمسررتصلكالإلال ررثإلبلررغإلمعيمرر إل
 .0.172التأم رإل

لاإل مبتإلومودإلميإلة  اإلترأم رإللر ريإلالمسرتصلكإل -3
إلس إلواليإلالمستصلك.

 سادسًا: تحميل النتائج
سرررراإل ررررويإلتالل رررر إلالب ي رررريتإلوم ي نرررراإلسررررروضإلإلإلإلإلإل

اإلالدراساإلالسيبلإلةر صيإلمبينرةالإل ت يو إلالمزيإلالتيل
ةر ررررًيإللم ي نرررراإلمارررراإلال ترررري اإلالترررراإلتو ررررلتإلال صرررريإل
الدراسررررراإلوالررررردالالتإلبيت ررررريساإلالررررر إلممموةررررراإلمرررررنإل

إلالتو  يتإلالتاإلتت منإلآل يتإلت ف ذإلتلكإلال تي ا.
إلمناقشة نتائج الدراسة -1

اتبررريرإلاطررريرًاإلإلإلإلإلإل ارردستإلارررذاإلالدراسرراإلالررر إلت م رراإلواة
إلمفيا م ًيإل برزإلال تي اإلالمترتباإلةل إلتومهإلالم ظميتإل

إل

إل

الترررررراإلتقررررررداإلالارررررردميتإلالمتعلقرررررراإلبيلصرررررريتفإلالمرررررروا إل
بيلمسررر ول اإلاتمتمية رررا.إلو ررردإلتررراإلانرررتقيلإلةرررددإلمرررنإل
الفررروضإلالترراإلترراإلااتبيرارريإلم رردا  ًيإلوذلرركإلمررنإلارر  إل
الب ي ررريتإلالتررراإلتررراإلممعصررريإلمرررنإلة  ررراإلالدراسرررا.إلو ررردإل
ا طوىإلاذاإلاتطيرإلةل إلمربعاإل رواتاإلمسيسر اإلتترتربإل

لم ظمررررريتالإلةلررررر إلالتومرررررهإلبيلمسررررر ول اإلاتمتمية ررررراإلل
وذلررركإلمرررنإلومصررراإل ظررررإلالمسرررتصلكإللاررردميتإلالصررريتفإل
الموا .إلوتنم إلاذاإلال واتاإلح إلمرنإلر ريإلالمسرتصلكإل
وال رررورةإلالذا  ررراإلللنررررحاإلوالمقررراالإلوواليإلالمسررررتصلك.إل
وةل إلالر اإلمرنإلت ريو إلالعد ردإلمرنإلالدراسريتإلالسريبقاإل
لل تررررري اإلالمترتبررررراإلةلررررر إلتب ررررراإلالم ظمررررريتإلوتومصصررررريإل

 ررراالإلاالإلمنإلارررذاإلالدراسررراإلبمفصرررواإلالمسررر ول اإلاتمتمية
تعتبرررإلالدراسرراإلالوال رردةإلالترراإلممعررتإلاررذاإلالمتغ ررراتإل
معرًيإلسرراإلاطرريرإلواالرردالإلحمريإلم صرريإلمررنإلالدراسرريتإلالقل لرراإل
إلالتاإلت يولتإلااتبيرإلاذاإلاتطيرإلساإلالب  اإلالم ر ا.

وساإل ويإلذلكإل محنإلتلار صإلماراإلال تري اإلالتراإلإلإلإلإل
تو رررلتإلال صررريإلةمل ررراإلتالل ررر إلالب ي ررريتإلسررراإلالدراسررراإل

إللاليل اإلوذلكإلةل إلال الوإلاآلتا:ا
تو ررررلتإلالدراسرررراإلالاليل رررراإلالرررر إلومررررودإلة  رررراإل -1

مع و ررررراإلا ميب ررررراإلبررررر نإلالمسررررر ول اإلاتمتمية ررررراإل
المدرحراإلمررنإلمي ربإلالمسررتصلكإللاردميتإلالصرريتفإل
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المرروا إلوبرر نإلر رريإلاررذاإلالمسررتصلك.إلواررذاإل ع رراإل
م رررهإل ترتررربإلةلررر إلتومرررهإلالم ظمررريتإلبيلمسررر ول اإل

سررررتصلكإلاتمتمية رررراإلالمدرحرررراإلتالق ررررلإلر رررريإلالم
الررذيإل تعيمررر إلمرر إلارررذاإلالم ظمرريت.إلولعررر إلذلررركإل
 رمررررر إلالررررر إلترحرررررزإلااتمرررررياإلالمسرررررتصلح نإل الررررروإل
مبيدراتإلالمس ول اإلاتمتمية اإلللنرحيت,إلوالتراإل
تالقرررلإلالم فعررراإلسررروايإللصررراإلموإللماتلرررفإلمطررررافإل
التعيمررررررررررر إلاآلارررررررررررري.إلو ترتررررررررررربإلةلررررررررررر إلادراكإل
المسررررررتصلح نإلأل نرررررررطاإلومميرسرررررريتإلالنررررررررحيتإل

ية رررررررراإلنررررررررعورااإلالمتعلقرررررررراإلبيلمسرررررررر ول اإلاتمتم
 بيلر يإلتمياإلاذاإلالنرحيت.

وبالم رررررًيإلتتواسرررررلإلارررررذاإلال ت مررررراإلمررررر إل تررررري اإل      
العد رردإلمررنإلالدراسرريتإلالسرريبقاإلسرراإلاررذاإلال رردد.إل
سمرررررررررررررمً إلتتواسرررررررررررررلإلال ت مررررررررررررراإلمررررررررررررر إلدراسررررررررررررراإل

(Bhattachary, & Sen, 2003)والترراإلإل
منرريرتإلالرر إلمنإلالمبرريدراتإلالمرتبطرراإلبيلمسرر ول اإل

باإلمرنإلمي ربإلاتمتمية اإلتالفزإلالنرعورإلات مري
المسرررتصلح نإلتمرررياإلالم ظمررريت.إلحمررريإلتتواسرررلإلمررريإل

 Mithas)تو لتإلال هإلاذاإلالدراساإلم إلدراساإل

et al., 2005; Luo & Bhattacharya, 

2006; Anderson et al., 2004; 

Fornell et al., 2006; Gruce et al., 

2005). 
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دإلة  راإلمع و راإلا ميب راإلةنإلالتو ر إلالر إلومروإل
برررررر نإلالمسرررررر ول اإلاتمتمية رررررراإلالمدرحرررررراإلوبرررررر نإل
ال ررررررورةإلالذا  رررررراإلللنرررررررحا.إلومع رررررر إلذلرررررركإلمنإل
م نطاإلالنرحاإلساإلممي إلالمس ول اإلاتمتمية اإل
تررريمرإلترررأم رًاإلا ميب رررًيإلسررراإلال رررورةإلالذا  ررراإللصررريالإل
وذلررركإلمرررنإلومصررراإل ظررررإلةمررر يإلارررذاإلالنررررحا.إل
إلو محرررررنإلتفسررررر رإلال ت مررررراإلالسررررريبقاإلبرررررأنإلم نرررررطا

النرررحاإلالممتمع رراإل محررنإلمنإلترريمرإلا ميب ررًيإلسرراإل
مرررررررردرحيتإلالعمرررررررر يإل الرررررررروإلمررررررررودةإلالم تمرررررررريتإل
والارررردميتإلالمقدمررررا.إلحمرررريإلومنإلنررررعورإلالعمرررر يإل
برأ صاإل ال رلونإلةلر إلمررزيإلمرنإلمربريحإلالنرررحيتإل
ساإل رورةإلمسرياميتإلممتمع راإل محرنإلمنإل عرززإل
و ررردةاإلوبنرررح إلا مررريباإلإللل رررورةإلالذا  ررراإللصرررذاإل

إلالنرحيت.إل
اسلإلاذاإلال ت ماإلم إلميإلتو لتإلوبالم ًيإلتتوإل     

ال رررررهإلالدراسررررريتإلوالبالررررروثإلالتمر ب ررررراإلالسررررريبقا.إل
إل(Lizarraga, 2010)سمررمً إلمنرريرتإلدراسرراإل

الرررررر إلت رررررريماإلمةرررررردادإلالم ظمرررررريتإلالترررررراإلترحررررررزإل
مصوداررريإل الرررروإلالتومررررهإلبيلمسرررر ول اإلاتمتمية رررراإل
وذلررركإلبصررردفإلمسيسررراإللصررريإلواررروإلالمسرررياماإلسررراإل
تالسررررر نإلال رررررورةإلالذا  ررررراإللصررررري.إلو تواسرررررلإلمررررر إل

 ت مرررراإلالسرررريبقاإل ترررري اإلالعد رررردإلمررررنإلالدراسرررريتإلال
 Flavian et al., 2008; Yeo)إلالسيبقاإلمم 

& Youssef, 2010, Teng et al., 

2000; Chettananon & Lawley, 

إلإل.(2007
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مع و رررررراإلمومبرررررراإلبرررررر نإلالمسرررررر ول اإلاتمتمية رررررراإل
منإلالمدرحرراإلوبرر نإلمقرراإلالمسررتصلك.إلومع رر إلذلرركإل

مبررررررررريدراتإلالنررررررررررحاإلسررررررررراإلممررررررررري إلالمسررررررررر ول اإل
اتمتمية ررراإلالمدرحررراإلتررريمرإلسررراإلتالف رررزإلالنرررعورإل
بيلمقررراإلمرررنإلمي ررربإلالمسرررتصلح ن.إلو محرررنإلتفسررر رإل
ال ت ماإلالسيبقاإلبأنإلاأل نطاإلالممتمع اإلللنرحاإل
تسررررررصاإلسرررررراإلتد  رررررراإلنررررررعورإلالعمرررررر يإلبرررررريلاطرإل
المرردرك,إلس ررً إلةررنإلتعز ررزإلاتنرريرةإلالرر إلت رريماإل

األمرررررإلالررررذيإل رررر عحسإلإلمسررررتوىإلحفييتصرررريإلالف  رررراال
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ةل إلالتأم رإلات ميباإلساإلنعورإلالعمر يإلبيلمقراإل
 ساإلالنرحاإلمقدماإلالم تا.

وبالم ًيإلتتواسلإلاذاإلال ت ماإلم إل تي اإلالعد ردإلإلإلإلإل
منإلالدراسيتإلوالبالروثإلسراإلارذاإلال ردد.إلسمرمً إل

سرر نإلمبرريدراتإلإل(Frisou, 2000)وسقررًيإللدراسرراإل
النرحاإلساإلممري إلالمسر ول اإلاتمتمية راإلتعتبررإل
مسيسرررررًيإللتنرررررح  إلم ظومررررراإلالقررررر اإلالتررررراإلتالررررريو إل
النرررررحاإلمنإلتتب يارررريإلومنإلت نرررررايإلالرررر إلالعمرررر يإل
المالتملررر ن.إلو ترتررربإلةلررر إلذلررركإلالمسرررياماإلسررراإل
ت م رراإلمقرراإلالمسررتصلك.إلو تواسررلإلذلرركإلمرر إلالعد رردإل

 Kennedy et)مرنإلالدراسرريتإلالسريبقاإلممرر إل

al., 2001; Lagace et al., 1991; 

Ipsos, 1999; Swaen & Chumpitaz, 

إل.إل(2008
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ا ميب ررررراإلبررررر نإلالمسررررر ول اإلاتمتمية ررررراإلالمدرحررررراإل
وبررررر نإلواليإلالمسرررررتصلكالإلال رررررثإلتررررريمرإلمبررررريدراتإل
النررررحاإلسررراإلممررري إلالمسررر ول اإلاتمتمية ررراإلسررراإل
نعورإلالمسرتصلكإلبريلوالي.إلولعر إلذلركإل رمر إلالر إل
منإلمستادماإلادماإلالصيتفإلالمروا إلسراإلم ررإل

 رررررررًيإلمررررررر إلالمبررررررريدراتإلالمتعلقررررررراإل تفررررررريةلونإلا ميب
بيلمسررررر ول اإلاتمتمية رررررا.إلو ترتررررربإلةلررررر إلارررررذاإل
التفيةرررر إلات مرررريباإلت رررريماإلالمنرررريةرإلات ميب رررراإل
المرتبطاإلبتزا دإلالر باإلساإلاستمرارإلالتعيمر إلمر إل
ذاتإلالنررررررررحاإلوالتو ررررررر اإلل ارررررررر نإلبيلتعيمررررررر إل
معصي.إلوتتواسلإلاذاإلال ت ماإلم إلميإلتو لتإلال رهإل

 رررررردد.إلسمررررررمً إلاألدب رررررريتإلالبالم رررررراإلسرررررراإلاررررررذاإلال
الر إلمنإلإل(Liu et al., 2010)تو رلتإلدراسراإل

المسرر ول اإلاتمتمية رراإلللنرررحيتإلترريمرإلسرراإلواليإل
المسررتصلكإلوترررتبطإلبررهإلا ميب ررًيإلوتو ررلتإلدراسرراإل

(Du et al., 2007)الر إلمنإلالمسرتصلكإل م ر إلإل
دا مررررًيإلالرررر إلتحررررو نإلالمعتقررررداتإلات ميب رررراإلتمررررياإل
النرررررحيتإلالترررراإلتتب رررر إلتقررررد اإلبررررراماإلالمسرررر ول اإل

تمتمية راإلو رر عحسإلذلركإلسرراإلت ريماإلمسررتو يتإلا
 & Maignen)الروالي.إلحمريإلتو رلتإلدراسراإل

Ferrell, 2004)الررر إلمنإلمبررريدراتإلالنررررحاإلإل
المرتبطرراإلبيلمسررر ول اإلاتمتمية ررراإلتررريمرإلا ميب رررًيإل

إلساإلواليإلالمستصلك.
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ةررررررنإلومررررررودإلتررررررأم رإلمع ررررررويإلواة مرررررريباإللر رررررريإل
سرررر إلالرررروالي.إلو ع رررراإلذلرررركإلم ررررهإلحلمرررريإلالمسررررتصلكإل

ت يمرررررتإلمسرررررتو يتإلر ررررريإلالمسرررررتصلكإللاررررردميتإل
الصيتفإلالمروا إلحلمريإلت يمرتإلمسرتو يتإلواليإلارذاإل
المستصلك.إلومع  إلذلركإلا رهإل محرنإلاةتبريرإلر ريإل
المسرررررتصلكإلمقدمررررراإلمسيسررررر اإلومالور ررررراإللتالق رررررلإل

 الوالي.

وتيحررردإلالعد ررردإلمرررنإلالدراسررريتإلمررريإلتو رررلتإلال رررهإل
 Zetheml)راسراإلارذاإلالدراسرا.إلسمرمً إلتنر رإلد

et al., 1996)الرر إلمنإلنررعورإلالمسررتصلح نإلإل
بيلر رريإلتمررياإلم تمرريتإلمع  رراإل رريمرإلسرراإلمسررتوىإل
تف ررر لصاإللصرررذاإلالم تمررريتإلمسرررتقبً .إلوتو رررلتإل
العد رردإلمررنإلالدراسرريتإللررذاتإلال ت مرراإلبا رروصإل
الع  اإلب نإلر يإلالمستصلكإلوالرواليإلبيةتبريرإلمنإل
الر ررريإلاررروإلمقدمررراإلمسيسررر اإلتررريمرإلسررراإلتالق رررلإل

 ;Cronin & Tylor, 1992)الرررواليإل

Oliver, 1999; Cronin et al., 2000; 

Chang et al., 2009).إل
تو رررررلتإلالدراسررررراإلالاليل ررررراإلالررررر إلومرررررودإلة  ررررراإل -6

ا ميب اإلومع و اإلب نإلال ورةإلالذا  راإلوبر نإلواليإل
المستصلك.إلو محنإلتفس رإلاذاإلال ت ماإلبأ هإلحلمريإل



 .…… صزي لمذٍ تبني شزمبثفي السٌق المإدراك العمالء                        ـاس علىالدين عب الءــــــــــع/  د

 

 

 

اسرررررررتطيةتإلالنررررررررحيتإلالتررررررراإلتقرررررررداإلاررررررردميتإل
 إلمنإلترسررررراإل رررررورةإلاتت ررررري إلبيلصررررريتفإلالمررررروا

ذا  رررراإلا ميب رررراإلةررررنإلم تميتصرررريإلوارررردميتصيإلحلمرررريإل
مدىإلذلررركإلتنرررح  إلات طبيةررريتإلات ميب ررراإللررردىإل
المسررتصلح نإلةررنإلاررذاإلالنرررحيتإلوةررنإلم تميتصرريإل
و ررررررر عحسإلذلررررررركإلسررررررراإلت ررررررريماإلمسرررررررتو يتإلواليإل

 المستصلكإلتمياإلاذاإلالنرحيت.

وبالم ًيإلتتواسلإلاذاإلال ت ماإلم إل تي اإلالعد ردإلمرنإل
سمررمً إلمنرريرتإلالدراسرريتإلالرر إلالدراسرريتإلالسرريبقاإل

منإلال ررررورةإلالذا  رررراإلات ميب رررراإلللنرررررحاإلتعتبرررررإل
مقدمررررراإلمسيسررررر اإللتالق رررررلإلواليإلالمسرررررتصلكإلحمررررريإل

 ,.Ball et al)ترررتبطإلبررهإلارتبيطررًيإلا ميب ررًيإل

2006; Nguyen & LeBlanc, 2001).إل
و رمرر إلذلرركإلالرر إلر برراإلالمسررتصلكإلالمت يم رراإلسرراإل
ىإلتد  راإلالاطررإلالمردركإلوحررذلكإلسراإلتق ر اإلمسررتوإل

مرررودةإلالاررردميتإلالمقدمرررا.إلولرررذاإلتعتبررررإلال رررورةإل
الذا  اإلللنرحاإلمالدإلاآلل يتإلالصيمراإلالتراإل عتمردإل
ةل صرررريإلالمسررررتصلكإلسرررراإلتقل رررر إلنررررعوراإلبرررريلاطرإل
المدركإلوساإلتق  مهإللمودةإلالادما.إلو دإلدةمرتإل

 & Smith)العد دإلمنإلالدراسيتإلاذاإلال ت مراإل

Tylor, 2004; Anderson et al., 1994; 

Gronroos, 1988; Lai et al., 2009)إل.إل
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ا ميب اإلب نإلمقاإلالمسرتصلكإلوبر نإلالروالي.إلومع ر إل
ذلررركإلم رررهإلحلمررريإلزادتإلمسرررتو يتإلمقررراإلالمسرررتصلكإل
حلمررريإلت ررريم إلواليإلارررذاإلالمسرررتصلك.إلوةلررر إلالرررر اإل
مرررررنإلو ررررروحإلالع  ررررراإلبررررر نإلالمتغ رررررر نإلبنرررررح إل
إلمواريإلساإلممي إلمسروالإلاألةمري ,إلاالإلمنإلارذا
الع  ررررراإل محرررررنإلمنإلتتالقرررررلإلسررررراإلاليلررررراإلالسرررررولإل

 االستص حاإلم  ًي.

ولعرررررر إلال ت مرررررراإلالسرررررريبقاإلترمرررررر إلالرررررر إلاةتمرررررريدإل
المستصلح نإلالمالتمل نإلب ورةإلحب ررةإلةلر إلالمقراإل
لتو رر إل ت مرراإلالمعيملرراإلالمالتملررا,إلال ررثإلتت رريم إل
المقرراإلبنررح إلوا رر إلة رردميإلت رر إلالع  رراإلبرر نإل
المسرررررتصلكإلوبررررر نإلمقرررررداإلالادمررررراإلالررررر إلمراللررررراإل

يبالإلوذلرركإلسرراإلظرر إلومررودإلب  رراإلمدةمررا.إلاتةمرر
وال ت مررراإلالالتم ررراإللرررذلكإلاررراإلتالرررو إلالمقررراإلالررر إل
الررروالي.إلومع ررر إلذلرررركإلم رررهإل محررررنإلاةتبررريرإلالمقرررراإل
مقدمرراإلمسيسررر اإلٌتسرررصاإلسررراإلالو رررو إلالررر إلاليلررراإل
الرروالي.إلوبالم ررًيإلتتواسرررلإلال ت مرراإلالسررريبقاإلمرر إلمررريإل
تو رلتإلال ررهإلالعد ردإلمررنإلالدراسريتإلالسرريبقاإلسرراإل

 ;Sumerto et al., 2012)اررذاإلالممرري إل

Tung et al., 2001; Corbit et al., 

2003; Mukherjee & Nath, 2003)إل. 
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 توسرررررطإلالع  ررررراإلبررررر نإلالمسررررر ول اإلاتمتمية ررررراإل
المدرحرراإلوبرر نإلواليإلالمسررتصلك.إلومع رر إلذلرركإلمنإل
م نطاإلالنرحاإلساإلممي إلالمس ول اإلاتمتمية اإل

ع و ررًيإلسرراإلتالق ررلإلر رريإلالمسررتصلكإلترريمرإلتررأم رًاإلم
الذيإلبدوراإل عتبرإلمقدماإلمسيس اإللالرلإلوتالق رلإل

 واليإلالمستصلك.

وتتواسررلإلال ت مرراإلالسرريبقاإلمرر إل ترري اإلالعد رردإلمررنإل
الدراسررررررررريتإلالسررررررررريبقاإلسقررررررررردإلتو رررررررررلتإلدراسررررررررراإل

(Salmones et al., 2005)ال إلمنإلالع  راإلإل
برررررر نإلالمسرررررر ول اإلإلاتمتمية رررررراإلالمدرحرررررراإلوواليإل

 اإل  رإلمبينرةإلال ثإل توسطإلالمستصلكإلااإلة 
ارررذاإلالع  ررراإلر رررريإلالمسرررتصلكإلو ررردةاإلال ت مرررراإل
السرررريبقاإلالعد رررردإلمررررنإلالدراسرررريتإلاألارررررىإلممرررر إل
(Sen et al., 2006; Brown & Dacin, 

1997; Lafferty & Goldsmith, 

إل.إل(2005



 .…… صزي لمذٍ تبني شزمبثفي السٌق المإدراك العمالء                        ـاس علىالدين عب الءــــــــــع/  د

 

 

 

تو رررررلتإلالدراسررررراإلالاليل ررررراإلالررررر إلومرررررودإلة  ررررراإل -9
مع و ررررراإلا ميب ررررراإلبررررر نإلالمسررررر ول اإلاتمتمية ررررراإل

وب نإلواليإلالمستصلكإلمنإلا  إلال رورةإلالمدرحاإل
الذا  اإلللنرحا.إلسبيت يساإلال إلالتأم رإلالمبينرإل
أل نرررررررررطاإلالنررررررررررحاإلسررررررررراإلممررررررررري إلالمسررررررررر ول اإل
اتمتمية ررراإلوإلذلررركإلإلسررراإلواليإلالمسرررتصلكالإلسقرررردإل
حنفتإلالدراساإلالاليل راإلالر إلمنإلال رورةإلالذا  راإل
للنررررحاإل محرررنإلمنإلتتوسرررطإلالع  ررراإلبررر نإلم نرررطاإل

 اإلاتمتمية رراإلوبرر نإلالنرررحاإلسرراإلممرري إلالمسرر ول
الررررررررروالي.إلومع ررررررررر إلمررررررررريإلسررررررررربلإلمنإلالمسررررررررر ول اإل
اتمتمية ررراإلالمدرحررراإلتررريمرإلسررراإلواليإلالمسرررتصلكإل
بطر قاإلمبينرةإلوبطر قاإل  رإلمبينرةإلةنإلطر لإل
ال ررررررورةإلالذا  رررررراالإلوالترررررراإلبرررررردورايإلتلعرررررربإلدورًاإل
مالور رررررًيإلسررررراإلتنرررررح  إلواليإلالمسرررررتصلك.إلو محرررررنإل
تفسررررررررر رإلال ت مررررررررراإلالسررررررررريبقاإلبرررررررررأنإلالمسررررررررر ول اإل

ة رررراإلالمدرحرررراإلتلعرررربإلدورًاإلمالور ررررًيإلسرررراإلاتمتمي
تق رر اإلالمسررتصلكإللمررودةإلالادمررا.إلو رر عحسإلذلرركإل
ساإلاللإل رورةإلذا  راإلا ميب راإللردىإلالمسرتصلكالإل
و ترترربإلةلررر إلذلررركإلر برراإلالمسرررتصلكإلسررراإلاةررريدةإل
تحررررررررارإلنررررررررايإلالم تمررررررريتإلمرررررررنإلذاتإلالنررررررررحاإل
والتو رررررر اإلل اررررررر نإلبنرررررررايإلالم ررررررتا.إلوبالم ررررررًيإل

 رررلتإلال رررهإلتتواسرررلإلال ت مررراإلالسررريبقاإلمررر إلمررريإلتوإل
 Brown & Dacin, 1997; Klein)دراساإل

& Dawar, 2003).إل
تو ررررلتإلالدراسرررراإلالاليل رررراإلالرررر إلومررررودإلة  رررراإلإل-89

مع و رررراإلا ميب ررررراإلبررررر نإلالمسررررر ول اإلاتمتمية ررررراإل
المدرحراإلوبر نإلواليإلالمسرتصلكإلوذلركإلمرنإلارر  إل

 المقا.

وتنرر رإلال ت مرراإلالسرريبقاإلالرر إلمنإلالمسرر ول اإل
 رلإلواليإلالمسرتصلكإلاتمتمية اإلالمدرحاإلتريمرإلسراإلتالق

بطر قاإلمبينرةإلبيت يساإلالر إلالطر قراإل  ررإلالمبينررةإل
وذلكإلةنإلطر رلإلالمقرا.إلوالوا ر إلمنإلاتسرصياإلالالق قراإل
لصررررذاإلالدراسرررراإلارررراإلاةتبرررريرإلمنإلمقرررراإلالمسررررتصلكإلارررراإل
متغ رررررررإلوسرررررر طإلبرررررر نإلم نررررررطاإلالنرررررررحاإلسرررررراإلممرررررري إل
المسررر ول اإلاتمتمية ررراإلوبررر نإلاتسرررتميبيتإلالسرررلوح اإل

 ررررراإلالمقررررراإلحمتغ ررررررإلوسررررر طإلللمسرررررتصلك.إلوتتممررررر إلمام
بيةتبرريراإل ت مرراإلللمسرر ول اإلاتمتمية رراإلالمدرحرراإلوسرراإل
 فررسإلالو رررتإلبيةتبررريراإلمتغ ررررًاإلمسرررتقً إل ررريمرإلسررر إلواليإل
المسررررتصلك.إلال رررررثإلم رررررهإل لقررررراإلال رررررويإلةلررررر إلمام ررررراإل
ال ترري اإلالمترتبرراإلةلرر إلالتومررهإلبيلمبرريدراتإلاتمتمية رراإل
للنرررررحيتإلو وسرررر إلال ظرررررةإلالرررر إلاررررذاإلالمفصررررواالإلومررررنإل

رىإلس  هإل عتبرإلمنإلالمقاإلاراإلمقدمراإلمسيسر اإل يال اإلما
لتالق رررلإلالررروالي.إلوبالم رررًيإلتتواسرررلإلارررذاإلال ت مررراإلمررر إلمررريإل

إل(Salmones et al., 2005)تو رلتإلال رهإلدراسراإل
ال رثإلتو ررلتيإلإل(Kandampully, 2007)ودراسراإل

ال إلمنإلالع  راإلبر نإلالمسر ول اإلاتمتمية راإلللنررحيتإل
 وب نإلالواليإلااإلة  اإل  رإلمبينرة.

 ت الدراسةدالال  -2
لقدإلت يم إلاالاتمرياإلسراإلاآلو راإلاألا ررةإلبمفصرواإلإلإلإلإلإلإل

المس ول اإلاتمتمية اإلالمدرحا.إلو ستمدإلاذاإلاتاتمياإل
رواسرررداإلمرررنإلزاو ترررر نإلمسيسررر ت ن.إلاألولرررر إلاررراإلتومررررهإل
المستصلح نإل الوإلتف   إلالتعيمر إلمر إلالنررحيتإلالتراإل
تصررتاإلبيأل نررطاإلالممتمع ررا,إلوالمي  رراإلارراإلمررنإلت رريماإل

وم رراإلةلرر إلالنرررحيتإللمراةرريةإلم رريل إلال ررغوطإلالالح
مطرررافإلالتعيمرر إلة رردإل رر ي اإلوت ف ررذإلاسررترات م يتصي.إل
و ترترررررررررربإلةلرررررررررر إلتومررررررررررهإلالم ظمرررررررررريتإلبيلمسرررررررررر ول اإل
اتمتمية اإلتردة اإلحر إلمرنإلر ريإلالمسرتصلكإلوال رورةإل
الذا  رراإلللنرررحاإلومقرراإلوواليإلالمسررتصلك.إلوةلرر إلالررر اإل
مرررنإلت ررريو إلالعد ررردإلمرررنإلالدراسررريتإللع  ررراإلالمسررر ول اإل

ة اإلللنرحيتإلبريلمتغ راتإلالسريبقاإلاالإلمنإلارذاإلاتمتمي
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الدراسرررراإل رررردإلت يولررررتإلالمتغ ررررراتإلالسرررريبقاإلسرررراإلاطرررريرإل
مفرررريا ماإلواالرررردالإلوت يولررررتإلتالل رررر إلودراسرررراإلالع  رررراإل
ب  صرري.إلو رردةاإلذلرركإلمررنإلارردفإلالدراسرراإلالالرريلاإلالررذيإل
 تممر إلسراإلت م راإلاطرريرإلمفريا ماإل ت ريو إلالع  راإلبرر نإل

.إلو ررررردإلاررررذاإلالمتغ ررررراتإلسررررراإلاطرررريرإلالب  ررررراإلالم ررررر ا
مسررفرتإلم ي نرراإلال ترري اإلالمتعلقرراإلبيلدراسرراإلةررنإلومررودإل
ةررررددإلمررررنإلالرررردالالتإلةلرررر إلمسررررتوىإلال ظر رررراإلوةلرررر إل
مستوىإلالتطب لإلوم  ًيإلةل إلالمستوىإلاتداري.إلوسراإل
المرررزيإلالتررريلاإلسررر تاإلت ررريو إلارررذاإلالررردالالتإلبقل ررر إلمرررنإل

إلالتف   .
إلعمى مستوى النظرية 2-1

مسرررررصمتإلارررررذاإلالدراسررررراإلب لقرررررييإلال رررررويإلةلرررررر إلإلإلإلإلإل
ممرريل نإلمسيسرر  نإلمررنإلممرريالتإلالبالررثإلوامرريإلممرري إل
المسررررررر ول اإلاتمتمية ررررررراإلالمدرحررررررراإلوممررررررري إلسرررررررلوكإل
المسرررتصلك.إلو ررردإلاليولرررتإلالدراسررراإلتالق رررلإلالرررربطإلبررر نإل
المميل نإلوتالق لإلادفإلالدراسراإلوالمتممر إلسراإلتالل ر إل
ح ف اإلتأم رإلالمس ول اإلاتمتمية اإلالمدرحاإلساإلسلوكإل

لذا  رررراإلالمسررررتصلكإلوالمتممرررر إلسرررراإلالر رررريإلوال ررررورةإلا
والمقررررراإلوواليإلالمسرررررتصلك.إلوةلررررر إلالرررررر اإلمرررررنإلت ررررريماإل
البالرروثإلالتمر ب رراإلالترراإلت يولررتإلذلرركإلاالإلم ررهإل مح  رريإل
القرررو إلبرررأنإلا ررريكإل قرررصإلسررراإلالدراسررريتإلالتررراإلممحرررنإل
اتةتمررريدإلةل صررريإللتفسررر رإلالترررأم رإلالالق قررراإلللمسررر ول اإل
اتمتمية ررررراإلللنررررررحيتإل,وذلررررركإلسررررراإلممررررري إلسررررررلوكإل

الدراسررراإلسررراإلإلالمسرررتصلكإلوبيلتررريلاإلسقررردإلسررريامتإلارررذا
 ماليولاإل للإلاذاإلالفموةإلالبالم ا.

إلإلإلعمى مستوى التطبيق 2-2
مبرررررزتإل ترررري اإلاررررذاإلالدراسرررراإلالتررررأم رإلالمت رررريماإلإلإلإلإلإل

للمسرررر ول اإلاتمتمية رررراإلالمدرحرررراإلسرررراإلممرررري إلسررررلوكإل
المستصلك.إلال ثإلالددتإلالدراساإلمااإلال تي اإلالمترتبراإل
ةلررر إلتومرررهإلالم ظمررريتإلالتررراإلتقرررداإلاررردميتإلالصررريتفإل

سرر ول اإلاتمتمية ررا.إلو رردإلتممرر إلذلرركإلسرراإلالمرروا إلبيلم
تالق رررلإلحررر إلمرررنإلر ررريإلالمسرررتصلكإلوال رررورةإلالذا  ررراإل
ات ميب رررررررراإلومقرررررررراإلالمسررررررررتصلكإلوما رررررررررًاإلتالق ررررررررلإلواليإل
المستصلك.إلوبيلتيلاإلسقدإلمظصرتإلالدراساإلالاليل اإلةددإل
مررررنإلالممرررريالتإلالمرتبطرررراإلبسررررلوكإلالمسررررتصلكإلوالترررراإل
 محرررررررنإلتالق قصررررررريإلمرررررررنإلاررررررر  إلالتومرررررررهإلبيلمسررررررر ول اإل

ة رررا.إلوبيلتررريلاإلسقرررردإلمبررررزتإلالدراسررراإلالاليل رررراإلاتمتمي
ةددًاإلمنإلاآلل يتإلالتاإل محرنإلاتةتمريدإلةل صريإلللترأم رإل

إلساإلسلوكإلالمستصلكإلوالت بيإلبه.
 عمى المستوى اإلداري 2-3

مظصرررتإلاررذاإلالدراسرراإل رررورةإلااتمررياإلالمررد ر نإلإلإلإلإلإل
سرراإلالم ظمرريتإلب ررفاإلةيمررراإلوالم ظمرريتإلالترراإلتقرررداإل

اي ررررراإلبيل تررررري اإلاررررردميتإلالصررررريتفإلالمررررروا إلب رررررفاإل
الصيماإلالمترتباإلةل إلالتومهإلبتفع  إلمفصرواإلالمسر ول اإل
اتمتمية رررررا.إلولرررررذاإلتقرررررداإلالدراسررررراإلالاليل ررررراإللمرررررد ريإل
الم ظمررريتإلالفر رررراإللتالق رررلإلاألدايإلالمسررررتصدفإلمررررنإل
ا  إلالندإلالمصودإل الوإلتالل  إلال تي اإلالمترتباإلةلر إل

إلتب اإلمفصواإلالمس ول اإلاتمتمية اإللم ظميتصا.
 الدراسةسابعًا: توصيات 

 الترر إلمو رروعإلالمسرر ول اإلاتمتمية رراإلالمدرحرراإلإلإلإلإلإل
مام اإلحب رةإلساإلالو تإلالالي رالإلوذلكإلبسببإلاتسيعإل
تررررأم رإلالم ظمرررريتإلةلرررر إلمطرررررافإلالتعيمرررر إلالماتلفرررراإل
وبسرببإلت رريماإلات تقريداتإلالمومصرراإللصريإلسرراإلالموا رربإل
المتعلقرررراإلبمنررررروة اإلةمرررر إلاررررذاإلالم ظمرررريتإلوآل رررريتإل

بتررأم رإل راراتصرريإلةلرر إلةملصرريإلوسرراإلالموا رربإلالمرتبطرراإل
الممتمرر إلححرر .إلومرر إلت رريماإلدورإلم ظمرريتإلاألةمرري إل
سرراإلالممتمرر إلالمررد اإلوت رريماإلدورإلمميةرريتإلال ررغطإل
بسببإلا تنريرإلالمعرسراإلوسررةاإلاتت ريالتإلم ربالتإل
الم ظمررريتإلملزمررراإلبتعز رررزإلمدا صررريإلاالمتمررريةا.إلوسررراإل
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 ويإلميإلتو لتإلال رهإلارذاإلالدراسراإلمرنإل تري اإل محرنإل
يتإلوذلرركإللممرريلسإلادارةإلتقررد اإلممموةرراإلمررنإلالتو رر 

الم ظمررريتإلب رررفاإلةيمررراإلولممررريلسإلادارةإلالم ظمررريتإل
التاإلتعمر إلسراإلممري إلتقرد اإلاردميتإلالصريتفإلالمروا إل

إلب فاإلاي اإلوذلكإلةل إلال الوإلاآلتا:
سرراإل ررويإلال ت مرراإلاألولرراإلالترراإلتو ررلتإلال صرريإلإل-1

اررررذاإلالدراسرررراإلوالمرتبطرررراإلبومررررودإلة  رررراإلمع و رررراإل
اإلا ميب رررررررررراإلبرررررررررر نإلالتومررررررررررهإلبأ نررررررررررطاإلإلالمسرررررررررريل 

اتمتمية رررررراإلالمدرحرررررراإلوبرررررر نإلر رررررريإلالمسررررررتصلك,إل
تو اإلالدراساإلالنرحيتإلب فاإلةيماإلإلوالنرحيتإل
الترراإلتقررداإلادمرراإلاتت رريالتإلةررنإلطر ررلإلالصرريتفإل
المرروا إلب ررفاإلاي رراإلب رررورةإلاتاتمررياإلبأ نررطاإل
المسرريل اإلاتمتمية رراإلو محررنإلانإل تالقررلإلذلرركإلمررنإل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلا  إلآل يتإلالتطب لإلاآلت ا:إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
و ررر إلماررردافإلمالرررددة,إلوتا ررر صإلبرررراماإلإل-1-1

إلس و اإلما  اإلللمس ول اإلاتمتمية ا.
تعررررررررد  إلالص يحرررررررر إلالت ظ م رررررررراإلللم ظمررررررررريتإلإل-1-2

ب  رررريساإلوالررررداتإلادار رررراإلمتا  رررراإلسرررراإلممرررري إل
المسررررررررررررر ول اإلاتمتمية ررررررررررررراإل رمسرررررررررررررصيإلمرررررررررررررد رونإل

برةإلسراإلارذاإلالممري ,إلبال رثإلمتا  ونإلوذويإلا
تاتصإلاذاإلالوالداتإلبت م راإلوت ف رذإلوالر يبراإلةلراإل
إلاالسترات م يتإلالمرتبطاإلبيلمس ول اإلاتمتمية ا.إل

اسررت يدًاإلالرراإلال ت مرراإلالمي  رراإلالترراإلتو ررلتإلال صرريإلإل-2
الدراساإلالاليل اإلبومودإلة  راإلمع و راإلمومبراإلبر نإل
م نررطاإلالنرررحاإلسرراإلممرري إلالمسرر ول اإلاتمتمية رراإل

ال ررررورةإلالذا  رررراإلللنرررررحاإلتو رررراإلالدراسرررراإلوبرررر نإل
ب رررورةإلتوم ررهإلو نرررإلبررراماإلالنرررحاإلسرراإلممرري إل
المسررررر ول اإلاتمتمية ررررراإلبمررررريإل ررررريديإلالررررراإلتررررردة اإل

ال ورةإلالذا  راإلللنررحا.إلو محرنإلتالق رلإلذلركإلمرنإل
إلا  إلآل يتإلالتطب لإلاآلت ا:

اتاتمرررررياإلبررررريتة نإلةرررررنإلبرررررراماإلوم نرررررطاإلإل-2-1
برررازإلالنرررحاإلسرراإلممرري إلالمسرر ول اإلاتمتمية رر اإلواة

مومرررهإلاتسرررتفيدةإلالتررراإلالققصررريإلالممتمررر إلمرررنإلمررررايإل
إلالتزااإلالنرحاإلبصذاإلالبراما.

 ررررررورةإلتالق ررررررلإلالتوا رررررر إلالمسررررررتمرإلمرررررر إلإل-2-2
العمرررررر يإلب ررررررددإلم نررررررطاإلالنرررررررحاإلالممتمع ررررررا.إل
سررتادااإلآرايإلالعمرر يإلحقيةرردةإلللتومررهإلبيأل نررطاإل واة
الممتمع رراإلوت سرراإلمومررهإلالق ررورإلالمتعلقرراإلبت ف ررذإل

لذاإلتو اإلالدراسراإلب ررورةإلا نرييإلوإلاذاإلالبراما.إل
 يةرررردةإلب ي رررريتإلللعمرررر يإلبال ررررثإلتت ررررمنإلآرا صرررراإل

إلوتومصيتصاإلساإلممي إلالمس ول اإلاتمتمية ا.إل
است يدًاإللميإلتو لتإلال هإلاذاإلالدراساإلمرنإل تري اإلإل-3

بومرودإلة  راإلمع و راإلا ميب راإلبر نإلالتومرهإلببرراماإل
المسيل اإلاتمتمية اإلوبر نإلمقراإلالمسرتصلكإلتو راإل

اليل ررررررراإلبتاطررررررر طإلبرررررررراماإلالمسررررررر ول اإلالدراسررررررراإلال
الممتمع ررررراإلبمررررريإل القرررررلإلومررررردةاإلمفررررراإلالمسرررررتصلك.إل
و محرررنإلتالق رررلإلذلررركإلمرررنإلاررر  إلآل ررريتإلالتطب رررلإل

إلاآلت ا:
 رورةإلاتاتمياإلبمم إلالب ي يتإلةنإلالسولإل -3-1

المسرررررتصدفإلوتو ررررر فهإلبصررررردفإلتف ررررر  إلالبرررررراماإل
والس يسررررريتإلالتررررراإلتسررررريةدإلالم ظمررررراإلةلررررراإلتلب ررررراإل

إلاالالت يميتإلالممتمع ا.
 ررررررورةإلالق رررررياإلبتق ررررر اإلاألدايإلالمقررررريرنإلمررررر إلإل-3-2

الم ظمرررررررررريتإلالرا رررررررررردةإلسرررررررررراإلممرررررررررري إلالمسرررررررررر ول اإل
اتمتمية ررراإلبصررردفإل قررر إلمس ررر إلالمميرسررريتإلسررراإل

إلاذاإلالممي إلالاإلالم ظما.إل
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ب ررييًمإلةلرراإلتو رر إلالدراسرراإلالاليل رراإلالرراإلومررودإلإل-4
ة  رراإلمع و رراإلا ميب رراإلبرر نإلالمسرريل اإلاتمتمية رراإل

و رررراإلالدراسرررراإلالمدرحرررراإلوبرررر نإلواليإلالمسررررتصلكإلت
الاليل رررررررراإلب رررررررررورةإلت ررررررررم اإلالبررررررررراماإلالمتعلقرررررررراإل
بيلمس ول اإلاتمتمية اإلبميإل يديإلال إلتالق رلإلواليإل
المسرررررتصلكإلو محرررررنإلمنإل تالقرررررلإلذلررررركإلمرررررنإلاررررر  إل

إلآل يتإلالتطب لإلاآلت ا:
 ررررررورةإلالتومرررررهإلبيلتسرررررو لإلالمومرررررهإل الررررروإلإل-4-1

ممر إلإلإلcause-related marketing  ر اإلمريإل
الرذيإل تالملرهإلتا  صإلمزيإلموإل سباإلمنإلالسرعرإل

المسرررتصلكإللح فرررريلإلةلررراإلةرررر جإلموإلالررر إلمنررررحلاإل
امتمية رررراإلمع  رررراإلممرررر إلالمسررررياماإلسرررراإلمحيسالررررراإل
وةرر جإلالم ررريب نإلبف ررروسإلسررراإلموإلتنرررغ  إلذويإل
اتالت يمرريتإلالاي رراإلموإلت م رراإلالممتمرر إلالماللرراإل

إلموإلالالفيظإلةلاإلالب  ا.
تو رراإلالدراسرراإلمررد رواإلالنرررحيتإلب رررورةإلإل-4-2

لنرررحاإلسرراإلممرري إل نررإلتقررير رإلدور رراإلةررنإلمصرودإلا
الالفرررريظإلةلرررراإلالب  رررراإلومعيلمرررراإلوترررردو رإلال في رررريتإل

إلوالالفيظإلةلاإلالمواردإلالب   اإلال يدرة.إل
اسررت يدًاإلالرراإلتو رر إلالدراسرراإلالاليل رراإلالرراإلومررودإلإل-5

ة  اإلا ميب راإلمع و راإلبر نإلر ريإلالمسرتصلكإلوبر نإل
الرررواليإلتو ررراإلالدراسررراإلالاليل ررراإلب ررررورةإلالتومرررهإل

راإلمقدمرررراإلبتالق ررررلإلر رررريإلالمسررررتصلكإلوذلرررركإلبيةتبرررري
اسيسررر اإللتالق رررلإلالررروالي.إلو محرررنإلا ترررراحإلاآلل ررريتإل

إلاآلت اإللت م اإلر يإلالمستصلك:
اتاتمررررررياإلبتفع رررررر إلدورإلبالرررررروثإلالمسررررررتصلكإلإل-5-1

وممر إلالمعلومرريتإلةرنإلمسررتو يتإلر ريإلالمسررتصلكإل
إلب ورةإلدور ا.

ا نررررييإلوالررررداتإللتلقرررراإلنررررحيويإلومقترالرررريتإلإل-5-2
إلالمستصلك.

مررراإلممررر إلالمعلومررريتإلةرررنإلالمتغ رررراتإلالاليحإل-5-3
الترررراإلًتسررررصاإلسرررراإلتالق ررررلإلر رررريإلموإلةررررداإلر رررريإل
المسررتصلكإلوالترراإلتتفرريوتإلمررنإل رر يةاإلألارررى,إل
سمررررمً إلسرررراإل رررر يةاإلاتت رررريالتإل مرررربإلتوم ررررهإل
اتاتمررياإلبمررودةإلوو رروحإلال رروتإلمم ررييإلامرررايإل

إلالمحيلما.
ب ييًاإلةلاإلميإلتو لتإلال هإلالدراسراإلالاليل راإلمرنإلإل-6

ومرررررودإلة  ررررراإلمع و ررررراإلا ميب ررررراإلبررررر نإلال رررررورةإل
رحاإلوبررر نإلواليإلالمسرررتصلك,إلتو ررراإلالذا  ررراإلللنررر

دارةإل الدراسرراإلالاليل رراإلب رررورةإلاتاتمررياإلبالررلإلواة
 رررررورةإلذا  ررررراإلم ررررردةإلللم ظمررررراإلوالعمررررر إلةلررررراإل
تالسررر  صيإلب رررورةإلدور ررراإلالتررراإل سرررصاإلذلررركإلسررراإل
تالق ررلإلواليإلالمسررتصلك.إلو محررنإلا تررراحإلاآلل رريتإل

إلاآلت اإللتطب لإلاذاإلالمقترح:
 رررررورةإلممرررر إلالمعلومرررريتإلةررررنإلات طبرررريعإلإل-6-1

الررذيإل نرررحلهإلالمسررتصلكإلتمررياإلالم ظمررراإلإلالررذا ا
إلومقير تصيإلبتلكإلال ورةإلالذا  اإلالمستصدسا.

 ررررورةإلالتعي ررردإلمررر إلم ظمررريتإلمتا  ررراإلإل-6-2
سرراإلممرري إلاتةرر نإلوالع  رريتإلالعيمرراإلتاررتصإل
بتنرررح  إلو نررررإل رررورةإلذا  ررراإلإلللم ظمررراإلبال رررثإل

إلتم زايإلةنإلالم ظميتإلاألارىإلالم يسسا.
سررراإلالترررأم رإل ظررررًاإللررردورإلومام ررراإلمقررراإلالمسرررتصلكإلإل-7

ات مرررررريباإللتالق ررررررلإلالرررررروالي,إلتو رررررراإلالدراسرررررراإل
الاليل رراإلب رررورةإلترردة اإلمقرراإلالمسررتصلكإلوالالفرريظإل
ةل صي,إلو تالقلإلذلكإلمنإلا  إلتاف ضإلمستوىإل
الاطررررررإلالمررررردركإلالرررررذيإل وامصرررررهإلالعمررررر يإلسررررراإل
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معيم تصاإلم إلالم ظما.إلو محرنإلا ترراحإلاآلل ريتإل
إلاآلت اإللتالق لإلذلك:

طرررإلالمرردركإلاتاتمررياإلبتافرر ضإلمسررتويإلالاإل-7-1
المررتبطإلبمعريم تإلالمسررتصلكإلمر إلالم ظمراإلمررنإل
اررر  إلتقرررد اإلال رررمي يتإلالوا رررالاإلةرررنإلمرررودةإل

إلالادميتإلالمقدما.
 رررررورةإلاتلتررررزااإلبعررررداإلالمغرررريالةإلسرررراإلتقررررد اإلإل-7-2

الوةرررودإلالمقدمررراإلالررراإلالمسرررتصلكإلسررراإلالالمررر تإل
إلالترو م ا.

التعصرررردإلللمسررررتصلكإلب محي  رررراإلتعو  ررررهإلسرررراإلإل-7-3
 صيإلالادماإلب ورةإلمي تاإلالاليالتإلالتاإلت قط إلس

ممرر إلالرريالتإلاال قطرريعإلالمفرريملإلسرراإلالمحيلمرريتإل
التل فو  ررراإلموإلسررراإلالررريالتإلةرررداإلتغط ررراإلالنررربحاإل
بنرررررح إلسعررررري إلموإلسررررراإلاليلررررراإلةرررررداإلاتسرررررتميباإل

إلالفور اإللنحيويإلالعم ي.
 مررربإلامررردادإلمقررردماإلالادمررراإلسررراإلنررررحيتإلإل-7-4

الصيتفإلالموا إلبقي ماإلمنإلالمميرسيتإلالتراإلمرنإل
ة اإلمقراإلالمسرتصلكإلممر إلالتومرهإلنأ صيإلت م اإلوترد

ظصرريرإلالتعرريطفإلمعررهإل بسرررةاإلالرر إلالمنررح تإلواة
وتقررد اإلالاللررو إلالبد لرراإللالرر إلالمنررح تالإلوتقررد اإل
ال  رررري  إلالترررراإلتسرررريةداإلةلرررر إلاتسررررتفيدةإلمررررنإل

إلالم تميتإلوالادميتإلالمقدما.
 سامنًا: مقترحات لمبحوث المستقبمية

ساإل ويإلمريإلتو رلتإلال رهإلالدراسراإلالاليل راإلمرنإلإلإلإلإلإل
 محرنإلا ترراحإلةرددًاإلمرنإلالمقترالريتإلالتراإل محرنإلإل تي ا

اسرررتادامصيإلحأسحررريرإلللبالررروثإلالمسرررتقبل اإلوذلررركإلةلررراإل
إلال الوإلاآلتا:

 محنإللدراسريتإلمارريإلمنإلتت ريو إلتالل ر إلمسرتويإلإل-1
مدرحيتإلالمستصلح نإللمفصواإلالمسيل اإلاتمتمية اإل

و تالقرررلإلذلرررركإلمررررنإلارررر  إلاسررررتادااإل رررروا اإلمسرررر لاإل
ارررررذاإلمعررررردةإللصرررررذاإلالغررررررضإلبال رررررثإلتقررررر سإلممررررر إل

المرررررررررردرحيتإلوتالررررررررررددإلمررررررررررديإلاسررررررررررت عيبإلوسصرررررررررراإل
المسرررررررررررررتصلح نإللمع ررررررررررررر إلومفصرررررررررررررواإلالمسررررررررررررر ول اإل
اتمتمية رررررا.إلوالمبرررررررإلاألسيسررررراإللرررررذلكإلاررررروإلمنإل
العد دإلمنإلالمستصلح نإل تب اإلمفصومًيإل  رإلمحرتمً إل
ةنإلالمفصواإلموإلمنإل ت منإلبعدًاإلواالدًاإلمنإلمبعريداإل

إلاألسيس ا.
 محررنإللدراسرريتإلماررريإلمنإلتت رريو إلتطب ررلإلاطرريرإلإل-2

دراسررررراإلالالررررريلاإلةلررررراإل ررررر يةيتإلمارررررريإلممررررر إلال
ال  يةيتإلالملوماإلللب  اإلحيل  يةيتإلالمق لاإلمم إل
 رررر يةاإلاألسررررم تإلواألسررررمدة.إلومبررررررإلذلرررركإلارررروإل
ارتفيعإل سباإلالتلروثإلالب  راإللممر إلارذاإلال ر يةيتإل
سرراإلالرردو إلال يم ررا,إلبيت رريساإلالرراإل رررورةإلمرا برراإل
األدايإلالممتمعررررراإلواأل نرررررطاإلالب   ررررراإللممررررر إلارررررذاإل

إلال  يةيت.
بمحررررررنإلل رررررر يةيتإلمارررررررىإلمنإلتطبررررررلإل مرررررروذجإلإل-3

الدراساإلالاليلاإلولحنإلم إلتعد لهإلب  يساإلمتغ راتإل
ماررررررررىإل ررررررردإلتحرررررررونإلم  مررررررراإللممتمررررررر إلالدراسررررررراإل
المسرررتصدف.إلممررر إلا ررريساإلاألدايإلالمررريلاإلبيةتبررريراإل
 ت مرررررراإللمصررررررودإلالنرررررررحاإلسرررررراإلممرررررري إلالمسرررررر ول اإل
اتمتمية رررا.إلومبرررررإلذلررركإل ررررورةإلومام ررراإلاألدايإل

ع ررررريرإلاألسيسررررراإللتق ررررر اإلمدايإلالمررررريلاإلب ةتبررررريراإلالم
النرررررحيتإلوذلرررركإلسرررراإل ررررويإلة  تررررهإلبيلمسرررر ول اإل

إلاتمتمية ا.
 محنإلتطب لإلاطيرإلالدراساإلالاليلاإلةل إل طيعإلإل– 4

الب وكإلوذلكإل ظرًاإللدورإلومام اإلالقطيعإلالم رساإل
سرراإلادمرراإلات ت رريدإلالقرروما.إلال ررثإل محررنإلدراسرراإل
وتالل ررررر إلالع  ررررراإلبررررر نإلتومرررررهإلالب ررررركإلبيلمسررررر ول اإل

إلوب نإلاألدايإلالميلاإلللب ك.اتمتمية اإل
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 محرررررنإلتطب رررررلإلاطررررريرإلالدراسررررراإلالالررررريلاإلولحرررررنإلإل-5
بريلتطب لإلةلرر إلاالطررافإلا رراليبإللم رلالاإلممرر إل
الملاإلاألسصاإلموإلالمسريام نإلموإلبيل سرباإلللمرورد نإل
موإلالوسرررررطيي.إلو رمررررر إلذلررررركإللررررردورإلومام ررررراإلارررررذاإل
األطررررررررافإلسررررررراإلالتررررررريم رإلةلررررررراإلادارةإلالم ظمررررررريتإل

إلوتوم صصي.
تب ررراإلإل دواسرررنإلتت ررريو إل محرررنإللدراسررريتإلمارررريإلمإل-6

االمتمية ررراإلإلام ظمررريتإلاألةمررري إلمبعررريدإلالمسررريول 
واألا   رراإلو رمرر إلذلرركإللتو رر فإلمبرررراتإلتومررهإل
م ظمررررررررريتإلاألةمررررررررري إلبتب ررررررررراإلارررررررررذاإلالمسررررررررر ول اإل
اتمتمية رراإلوالترراإل محررنإلمنإلتتفرريوتإلمررنإلم ظمرراإل

إلألاري.
 محرررررنإللدراسررررريتإلمارررررريإلانإلتت ررررريو إلدراسررررريتإلإل -7

اإلالع  رررررراإلبرررررر نإلمررررررديإلتب رررررراإلالم ظمرررررريتإللمفصرررررروإل
المس ول اإلاتمتمية راإلوة  ترهإلب تمياريتإلوإل وا ريإل
المسررررتصلكإلالنرررررا  ا.إلومبررررررإلذلرررركإلمنإلاتميارررريتإل
المستصلكإلو وا ياإلالنرا  اإلإلتعتبرانإلمنإلالمالدداتإل
الصيمررراإلللسررررلوكإلالنرررررا اإلللمسرررتصلك.إلحمرررريإل محررررنإل
ا يساإلاذاإلالمتغ رراتإلالراإلاطريرإلالدراسراإلالالريلاإل

ترري اإلتب رراإلوتحررو نإلاطرريرًاإلمتحرريمً إل فسرررإلدواسرر إلو 
 النرحيتإللصذاإلالمفصوا.
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
*** 

 جامعة اإلسكندرية
 كمية التجارة   

 قسم إدارة األعمال
إل

 السيد المحترم/ متمقي خدمة الهاتف الجوال
إل

مع يإلساإلامرايإلاذاإلالبالثالإلو ف دإلس يدتحاإلةلمًيإلبأنإلاتميباإل نحرحاإلمسبقًيإلةل إلتعيو حاإل

إلالرميإلالنا اإل إلتعبرإلةن إلوم صي إلسقطإلأل راضإلالبالثإلالعلماال إلسوفإلتستادا إلبصي التاإلستدلون

إللس يدتحا.إلو تعصدإلالبيالثإلب مينإلالسر اإلالحيملاإللصذاإلاآلرايإلالنا  ا.

إل
نإل ميحإلاذاإلالبالثإلالعلماإل تو فإلةل إلمدىإلتعيو حاإلمع يإل إلومسيةدتحاإلل ي.واة

إل
 وتفضموا بقبول فائق اإلحترام والتقدير،،،

إل
 البــاحث                                                                                 

إلإل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
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رأيك نحو المسئولية اإلجتماعية لمشركات والصورة الذهنية ومشاعرك المرتبطة بالرضا  أواًل:
 تجاه شركات الهاتف الجوال:والسقة والوالء 

اررذاإلالمررزيإلما ررصإلللتعرررفإلةلرر إلومصرراإل ظررركإلتمررياإلالمسرر ول اإلاتمتمية رراإلللنرررحيتإلسرراإل طرريعإلالصرريتفإل
الموا إلواوإل ت منإلممموةاإلمنإلالعبريراتإلالم رمماإللحراإلتعحرسإلرم ركإل الروإلال رورةإلالذا  راإلللنررحاإلومردىإل

الادمراإللرك.إلإلواألر رياإلالمقيبلراإلممرياإلحر إلةبريرةإلنعوركإلبيلر يإلإلإلوالمقراإلوالرواليإللنررحاإلاتت ريالتإلالتراإلتقرداإل
تمياكإل الوإلاذاإلالق ي ي.إلإللذلكإلاذاإلح تإل  رإلمواسلإلةل إلاتط لإل ر إل مميإل لاإلتعبرإلةنإلمدىإلنعوركإلواة

و.إلإلمميإلبري اإلاألر رياإلسصراإلتعبررإلةرنإل7و.إلإلمميإلاذاإلح تإلمواسلإلمدًاإلس  إلدا رةإلالو إلالر اإل)8دا رةإلالو إلر اإل)
إلمواسقاإلتميمًيإلوب نإلالمواسقاإلالتيما.النعورإلال سباإلب نإلةداإلال

إلمواسلإلمداإًل  إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلتميميإًلإل  رمواسل        إلإلإل
تلتررزاإلالنرررحاإلمقدمرراإلادمرراإلالصرريتفإلالمرروا إلالترراإلمتعيمرر إلمعصرريإل -1

 بيلمبيدئإلاتمتمية اإلالمتعيرفإلةل صي.

8 5 3 5 4 3 7 

ت ررررمنإلالنرررررحاإلمنإلمم رررر إلالعرررريمل نإللررررد صيإل ت رررررسونإلب ررررورةإل -2
 . ي و  اإل

8 5 3 5 4 3 7 

تاططإلالنرحاإللتالق لإلماداسصيإلساإلاألم إلالطو  إلوحذلكإل -3
 تاططإللت م اإلالممتم .

8 5 3 5 4 3 7 

تلعبإلالنرحاإلدورًاإلمصمًيإلساإلالممتم إلوإلتسعاإللتالق لإلمحمرإل -4
 منإلممردإلتالق لإلاألربيح.

8 5 3 5 4 3 7 

منرررررعرإلبيلر ررررريإلةرررررنإلالاررررردميتإلالتررررراإلتقررررردمصيإلنررررررحاإلالصررررريتفإل -5
  إل.المالموإل

8 5 3 5 4 3 7 

النرحاإلالتاإلمتعيم إلمعصيإلتعتبرإلمنإلمس  إلالنرحيتإلالتاإلتقداإل -6
 الادما.

8 5 3 5 4 3 7 

 7 3 4 5 3 5 8 الادميتإلالتاإلتقدمصيإلالنرحاإلتالقلإلتو عيتاإلدا مًي. -7

 7 3 4 5 3 5 8 ةموميإلمنعرإلبيلر يإلةنإلالنرحاإلمقدماإلالادماإلحح . -8

 7 3 4 5 3 5 8 ا.تتمت إلالنرحاإلبسمعاإلط ب -9

 7 3 4 5 3 5 8 .اذاإلالنرحاإلتعم إلبيلقربإلمنإلةم  صي -11

 7 3 4 5 3 5 8 تتم زإلاذاإلالنرحاإلبيل دلإلوإلالو وحإلساإلمعيم تصي. -11

 7 3 4 5 3 5 8 مملإلساإلالنرحاإلالتاإلمتعيم إلمعصيإل. -12

 7 3 4 5 3 5 8 .منعرإلب محي  اإلاتةتميدإلةلاإلاذاإلالنرحا -13

 7 3 4 5 3 5 8 ساإل ظياإلاالتسيبإلالفيتورةإلالذيإلتستادمهإلالنرحا.مملإل -14
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 7 3 4 5 3 5 8 لديإلالمقاإلبأنإلاذاإلالنرحاإلالإل محنإلمنإلتادة ا. -15

اتميميتإل -16 مةتمدإلةلاإلاذاإلالنرحاإلأل صيإلتراةاإلم يل إلواة
 العم  .

8 5 3 5 4 3 7 

سأستمرإلساإلإلالال رو إلةلراإلالادمراإلمرنإلالنررحاإلالتراإلمتعيمر إل -17
 صيإلاليل ًي.مع

8 5 3 5 4 3 7 

لروإلسحرررتإلسراإلنرررايإلاررطإلتل فرو اإلمد رردإلسأسرتمرإلسرراإلالال ررو إل -18
 ةلاإلالادماإلمنإل فسإلالنرحا.

8 5 3 5 4 3 7 

 7 3 4 5 3 5 8 مو اإلاآلار نإلبيلتعيم إلم إلالنرحاإلالتاإلمتعيم إلمعصيإلاليل ًي. -19

منررم إلم ررد ي اإللحرراإل تعرريملواإلمرر إلالنرررحاإلالترراإلمتعيمرر إلمعصرريإل -21
  ًي.اليل

8 5 3 5 4 3 7 

سأستمرإلساإلالتعيم إلم إلالنرحاإلالاليل اإلالتراإللروإلحي رتإلمسرعيرإل -21
 النرحيتإلالم يسساإلم  .

8 5 3 5 4 3 7 
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