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 مدى فاعلية املسئولية اإلجتماعية للشركة فى مقابل اإلعالن فى بناء

 فى ظل الدور الوسيط للثقة مسعة الشركة والنية حنو الشراء: 

 1ورضاء العمالء  هنيةذوالصورة ال
 

 

 2سكندر رسجيوسإ نطوان أ  د.

 السكندرية جامعة  –التجارةكلية 
 

 ملخص البحث 
ركة، وعىل النية نحــو ـقامت هذه الدراسة بأختبار تأثري كل من نشاط املسئولية االجتامعية للرشكة، واالعالن عىل سمعة الش

الدراسة الدور الوسيط للثقة، والصورة الذهنية، ورضاء العمالء. وطبقت هذه الدراسة عىل قطاع البنوك  الرشاء. كام أختربت
التجارية، بأعتبارة من أهم القطاعات الخدمية التى تعتمد كثرياً عىل سمعتها ىف جذب العمالء والحفــاع علــيهم. وتو ــلت 

ركة عىل متغريات الثقة، والصورة الذهنيــة، ورضــاء العمــالء. كــام ـشالدراسة إىل وجود تأثري معنوى للمسئولية االجتامعية لل
تو لت أيضاً لوجود تأثري للثقة والرضا عىل سمعة الرشكة. وعىل النقيض من ذلك، مل تتو ل الدراسة لوجــود تــأثري لالعــالن 

تامعية للرشكة ىف مقابل االعــالن. عىل متغريات الثقة، والصورة الذهنية. وتؤكد تلك النتائج عىل فاعلية نشاط املسئولية االج

أيضاً نجحت الدراسة ىف إثبات وجود تأثري معنوى مبارش للمسئولية االجتامعية للرشكة عىل نية الرشاء. أخرياً، اثبتت الدراسة 
ميقة وجود تأثري مبارش لالعالن عىل السمعة، وتشري تلك النتيجة إىل أنه عىل الرغم من ضعف االعالن ىف بناء أسس قوية وع

 لسمعة الرشكة، مثل الثقة والصورة الذهنية إال أنه له دور ىف انتشار سمعة الرشكة. 

املسئولية االجتامعية للرشكة، االعالن، سمعة الرشكة، الثقة، الصورة الذهنية، رضاء العمالء، والنيه نحو  الكلامت املفتاحية:
 الرشاء.

 

-   
ظــل  أحــد أهــم االبنيــة الرئيســية ىف االداء التســويقى، ففــى Corporate reputationتعد سمعة الرشكة 

املنافسة الشديدة واملتنوعة تعترب سمعة الرشكة أساس اسرتاتيجى ومرجع رئيىس ملعظم العمالء عند تقييم 
منتجات الرشكة؛ وأيضاً ىف ظل زخم املنتجات، وضيق وقت املستهلكني يلجأ الكثري مــن هــؤالء املســتهلكني 

ر ىف عملية الرشاء. وتشــري مجموعــة مــن إىل سمعة الرشكة كأساس التخاذ القرار الرشاىئ، بل وقرار االستمرا

 
  . 12/1/2020، وتم قبوله للنرش يف 30/12/2019تم تقديم البحث يف   1
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كمحاولة منها لبناء وترسيخ  Advertisingالدراسات التجريبية إىل توجه كثري من الرشكات بأنشطة االعالن 
سمعة الرشكة؛ ولكن مبرور الوقت وتزامن حدوث تغريات ىف أبنيــة منظومــة املعرفــة التســويقية، وظهــور 

، وأزدهار دورة بدأت  Corporate Social Responsibility (CSR)مدخل املسئولية االجتامعية للرشكات 
العديد من الرشكات نحو االهتامم بهذا املدخل، والسعى نحو اكتشاف تأثرية وفاعليته عىل بعض املتغريات 

ركة؛ ـالتسويقية الهامة، مثل: الثقة ىف الرشكة ومنتجاتها؛ رضاء العمالء؛ الصورة الذهنية للرشكة؛ سمعة الش
 أخرياً نيه املستهلك نحو الرشاء. و 

وتشري األدبيات إىل أن أنشطة املسئولية االجتامعية للرشكة باتت كسالح تنافىس ال غنى عنه ىف اثــراء االداء 
التسويقى للرشكة، وذلك ىف ظل تباين الربامج واالنشطة التسويقية التى متارسها الرشكة. وجدير بالــذكر أن 

رشكــة تقــوم باالنفــان عــىل أنشــطة املســئولية  500% مــن عــدد 80عــىل أن نتائج بعض الدراسات أكدت 

(. كام أشارت بعــض النتــائج Lii and Lee, 2012االجتامعية، وذلك من أجل أثراء وتحسني سمعة الرشكة )
 Carroll)األخرى إىل الدور الرئيىس للمسئولية االجتامعية ىف معظم القطاعات سواء الســلعية والخدميــة 

and Shabana,2010)  .فضالً عن كونها عامل حرج ىف جودة العالقة بني الرشكة وعمالءها . 

- 

أنشطة االعالن مستهدفة بناء سمعة واسعة للرشكة، فضالً  تنفق العديد من الرشكات مبالغ مالية طائلة ىف
عن احداث تأثري قوى عىل العمالء. ولعل معظــم املســتهلكني قــد الحظــوا االنفــان املبــالغ فيــه للحمــالت 
االعالنية التى تقوم بها الرشكات خا ة ىف قطــاع االتصــاالت )رشكــة اورانــج، ورشكــة فودافــون، واتصــاالت، 

ة ، والسيارات، والعقارات، واملالبس. بالضافة إىل اعــتامد بعــض الرشــكات عــىل نجــوم ويى(، وقطاع األغذي
السينام، ونجوم كره القدم التى تبلغ أجورهن ىف تصوير االعالن ماليــني الجنيهــات، أو الــدوالرات ىف بعــض 

هــذه األحيان. ومن هنا ميكن أثارة تساؤل هام وهو: " هــل إذا قامــت هــذه الرشــكات بأنفــان جــزء مــن 
االموال املخصصة لالعالن عىل برامج املسئولية االجتامعية للرشكة ميكنها إحداث تأثري أكرث فاعلية من تأثري 

 االعالن عىل العمالء وعىل سمعة الرشكة؟ 

وتشري عملية مسح الدراسات السابقة إىل بروز الدور الذى تلعبة أنشطة املسئولية االجتامعية للرشكة عىل 
املستهلكني. ولذلك تحاول الدراسة الحالية أن تستكشف األليــة األكــرث فاعليــة ىف التــأثري مشاعر ومدركات 

عىل العمالء، وىف بناء سمعة الرشكة. مبعنى هل يجب عىل الرشكة تركيز جهودهــا عــىل نشــاط االعــالن أم 
هــذه الدراســات يجب تحويل هذا الرتكيز نحو نشاط املسئولية االجتامعية للرشكة. وبالتاىل ميكن أن توفر 

مئات املاليني من الجنيهات لكثري من الرشكات التى تضع تركيزها ىف آلية قــد تكــون غــري مالعــة ىف بعــض 
االحيان. كام تتطرن الدراسة إىل ر د التأثري املقارن لكل من االعالن واملســئولية االجتامعيــة للرشــكة عــىل 

اس ىف بناء السمعة وهى: الصورة الذهنية للرشــكة، بعض املتغريات التسويقية الهامة والتى متثل أحجار أس
 والثقة فيها، ورضا العمالء عنها. 
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 وبناء عىل ما سبق، ميكن أن تتلخص مشكلة الدراسة ىف التساؤل التاىل:
"ما هو مستوى تأثري سياسة املسئولية االجتامعية للرشكة مقارناً باالعالن عىل متغري سمعة الرشكة؟ وذلــك 

 ىف ظل الدور الوسيط لكل من الثقة، والصورة الذهنية، ورضاء العمالء؟ " 

- 

 األهمية التطبيقية 3-1

كرث فاعلية ىف التأثري عىل سمعة الرشكة، تتمثل أهمية هذه الدراسة ىف محاولة الوقوف عىل املدخل األ  -
راء. وتعترب تلك األهــداف مــن العوامــل الحرجــة لنجــاح الرشــكة ـوىف التأثري عىل نيه العمالء نحو الش

تسويقياً. وىف حقيقة األمر، إن املقارنة بني مستوى تأثري مدخل املسئولية االجتامعية للرشكة، ومدخل 
االعالن يعد عنرص هام ىف املساهمة ىف تحقيق الفعاليــة والكفــاءة املســتهدفة لدارة التســويق. ومــن 

 الدراسة ميكن أن تسهم ىف توفري كثري من األموال التى قد تنفق بدون جدوى. املتوقع أن نتائج
ركة، وبصــفة خا ــة ىف ـتسهم هذه الدراسة ىف تحديد املحددات االساسية لبناء وتحسني ســمعة الشــ  -

 قطاع الخدمات، وباالخص قطاع البنوك التجارية.
عة الرشكة بصورة مبــارشاً، واستكشــاف تساعد هذه الدراسة ىف إستكشاف األليات األكرث تأثري عىل سم -

ركة، باالخص: الثقــة، الصــورة الذهنيــة، ورضــاء ـكيفية بناء املتغريات الرئيسية التى تشكل سمعة الش
 العمالء.

 كاديميةهمية األاأل 3-2

تقدم هذه الدراسة منوذجاً يجمع بني مدخلني مختلفني ميكن إستخدامهام من قبل إدارة التسويق مــن  -
راء. وأهــم مــا مييــز هــذا ـ عىل أهداف تسويقية حرجة، وهى سمعة الرشكة، النية نحو الشأجل التأثري

النموذج املقرتح هو جمعة للمدخلني معاً لمكانية إجراء مقارنة بينهام لتحديد املدخل األكــرث فاعليــة، 
عىل ر د تأثري مدخل واحد فقط، ىف حني تقديم إطار يجمــع  حيث معظم الدراسات السابقة أقترصت

 ما بني األليتني معاً يتيح الفر ة الجراء مقارنات بني تأثريهام عىل املتغريات التسويقية الهامة.               

من املتوقع أن تسهم نتائج تلك الدراسة ىف تقديم مزيد من االدلة  العلمية حول محددات بناء سمعة  -
 كات الخدمية، فضالً عن ر د الدور الوسيط ملتغريات الثقة، والصورة الذهنية، ورضاء العمالء.الرش 

- 

 تتمثل أهداف الدراسة ىف التاىل:
ركة، ونشاط االعالن عىل بعض األهداف التسويقية ـتحديد أثر كل من نشاط املسئولية االجتامعية للش .1

 والنية نحو الرشاء.الهامة، وهى: سمعة الرشكة، 
أجراء مقارنة لتحديد مدى فاعلية نشاط املسئولية االجتامعيــة ىف مقابــل نشــاط االعــالن عــىل ســمعة  .2

 الرشكة، وعىل متغريات الثقة، والصورة الذهنية، ورضاء العمالء. 
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الجتامعية أختبار الدور الوسيط ملتغريات الثقة، والصورة الذهنية، ورضاء العمالء بني سياسة املسئولية ا .3
للرشكة وسمعة الرشكة، فضالً عىل أختبار نفس الدور الوسيط ملتغــريات الثقــة والصــورة الذهنيــة بــني 

 نشاط االعالن وسمعة الرشكة.

- 

 "CSR"المسئولية االجتماعية للشركة  5-1

 املسئولية االجتامعية للرشكة وسمعة الرشكة  5-1-1

تنظر بعض االدبيات إىل املسئولية االجتامعية للرشكة عىل أنهــا مجموعــة االنشــطة التــى تنتهجهــا الرشــكة 
. أيضــاً ينظــر لهــا الــبعض انخــر عــىل أنهــا (Brown and Dacin, 1997)الظهــار إلتزامهــا نحــو املجتمــع 

ــا الشــ  ــرتاتيجية تتبناه ــاـاس ــا ب ــن أهتاممه ــرب ع ــا  تع ــار مع ــطتها الظه ــل أنش ــة ركة ىف ك ملجتمع والبيئ

(Whitehouse, 2006) ويشري البعض إىل أن املسئولية االجتامعية للرشكة تتضمن عده أبعاد، وهى: بعــد .
أخالقى، وقانو ، وأقتصادى، وإنسا . وقد سعت بعض الدراسات لر د تأثري البعد االنســا  عــىل النشــاط 

 . (Salmones, Grespo, and Bosque, 2005)التسويقى 

، والذى عرفها عىل أنهــا Bownبواسطة  1953منذ عام  CSRيقة االمر، بدأت الكتابات عن سياسة وىف حق
 1970إلتزام الرشكة بسياسات وترصفات وقرارات تتوافق مع أهداف وقيم املجتمع، بينام برز دورهــا عــام 

(Taneja, Taneja and Gupta, 2011)  ويؤكد فليب كوتلرKotler ركات بــالتفكري ـإىل رضورة إلتزام الش
رف ـنحو ما الذى يجب اعطاءه للمجتمع، فالرشكات يجب داعا أن تسأل نفسها عن أثر كل نشــاط أو تصــ 

 لها عىل املجتمع الذى تعمل فيه.

عىل بعض النتائج التسويقية الحرجة، تشري بعض االدبيات إىل وجود تأثري  CSRوفيام يتعلق بتأثري سياسة 
. كــام تشــري أدبيــات أخــرى، أن (Fombrun and Shanley, 1990) عمالئها لها عىل سمعة الرشكة ىف أعني

 ,Brammer and Pavelin)تقدم مؤرشاً أل حاب املصالح ووسائل االعالم عن سمعة الرشكة   CSRسياسة  
2006) . 

أعــني العمــالء،  ركة ىفـمدى إحرتام وتقدير وتبجيــل الشــ   Corporate Reputationركة ـومتثل سمعة الش
. وتسهم تلك السمعة ىف تدارك أطراف أ حاب (Fombrun and Shanley, 1990)وأعني أ حاب املصالح 

. ىف حني تنظــر بعــض االدبيــات (Abratt and Kelyn, 2012)املصالح ملدى قدرة الرشكة ملقابلة توقعاتهم 
، فضــالً عــن (Branco and Rodrigues, 2006)األخرى لسمعة الرشكة عىل أنها أ ل غري ملموس للرشكة 

ركات بنــاء ـكونها محدد رئيىس للميزة التنافسية للرشكة، فكثري من املستهلكني يقوموا بتقييم منتجات الشــ 
 .(Hsu, 2012; Melo and Garrido Morgado, 2012) عىل مستوى سمعتها ىف السون
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ركة ىف االســرتاتيجيات ـاالجتامعيــة للشــ وقد أشار ماك ويليامز وزمالئه إىل رضورة تضمني نشاط املســئولية 
 McWilliams , Siegel and)االساسية للمنظمة، عىل أعتبار أنها أداة رئيسية لبناء وتحسني سمعة الرشكة 

Wrigh, 2006) . 

، وتعلــن عــن CSRرشكة تقوم باالنفــان عــىل أنشــطة  500من عدد % 80وقد أشارت إحدى الدراسات أن 
 ,Lii and Lee)نيه، وذلك لكسب تأييد عمالئها، مام يعمل عىل تحسني سمعته ذلك عىل مواقعها اللكرتو 

. وقد أكدت عدد من الدراسات عىل أن إدراك العمالء للسمعة الجيدة للرشكة يتأثر كثرياً مبامرسات (2012
 .(Bendixen and Abratt, 2007)الرشكة األخالقية، وأنشطتها االيجابية نحو املجتمع 

. verticalيعمل عىل متايز منتجات الرشكة، وذلك عىل مستوى التاميز الرأىس   CSRويالحظ أن تأثري نشاط 

ركة لهــا توجــه ـركة نظــراً ألن الشــ ـحيث يحدث التاميز الرأىس عندما يفضل بعض العمالء الرشاء من الشــ 
راء ســيارة ـل قيام العميل بشــ أى قيام العميل بالرشاء ليس لصفة أو خا ية مبارشة باملنتج، )مث -إجتامعى

، والــذى يحــدث عنــدما يفضــل Horizontal ديقة للبيئة(. وعىل الجانب انخر، يقصد بــالتاميز االفقــى 
بعض العمالء الرشاء من الرشكة نظراً لخصائص ترتبط باملنتج ذاته )مثل رشاء سيارة أقتصادية(. ومثل هذا 

 .(Mcwilliams, et al., 2006)رشكة مقارناً بالتاميز الرأىس النوع األخري من التاميز ال يؤثر عىل سمعة ال

وعىل مستوى الدراسات العربية، فقد كانت محدودة إىل حد ما، وتتناول جوانب غري التى تناولتها الدراسة 
( بدولة الجزائــر نحــو ر ــد تــأثري سياســة املســئولية 2018الحالية. فقد سعت دراسة )الضمور، واملقراش، 

عميــل. وتو ــلت إىل وجــود تــأثري  155للرشكة عىل امليزة التنافسية. وقد طبقت الدراسة عىل االجتامعية 
وقد أختربت الدراسة جانب املسئولية االخالقية  .إيجاىب للمسئولية االجتامعية عىل امليزة التنافسية للرشكة

لســودان تــأثري سياســة والقانونية للرشكة تجاه املجتمــع. كــام تناولــت إحــدى رســائل املاجســتري ىف دولــه ا
تعمل عىل زيادة عدد العمالء، وتحسني  CSRاملسئولية االجتامعية للرشكة عىل أدائها. وتو لت أن سياسة 

( 2011(. وىف مرص، سعت دراسة )عبد اللــه، الســعيد، ســمك 2018الصورة الذهنية لها )محمود، وحسن، 
 االداء املاىل للرشكات املقيدة ببور ة األوران نحو ر د التأثري املوجب للمسئولية االجتامعية للرشكات عىل

 املالية املرصية. 

 ;Hsu, 2012)عىل منو وإزدهار سمعة الرشكة    CSRاتفقت عدد من الدراسات التجريبية عىل تأثري أنشطة  
lai,Yang and Pai., 2010)  كام اتفقت مجموعة أخــرى عــىل وجــود تــأثري لسياســة .CSR  عــىل ســمعة

 ,Melo  et al., 2012; Mobin, Rahman and Khan)بــارشة، وبصــورة غــري مبــارشة ركة بصــورة مـالشــ 
2015) . 

وعىل هذا النحو، قدمت إحدى الدراسات استخالص مفادة أنه كام أدرك العميل أن الرشكة لها سلوك يهتم 
يــنعكس ذلــك باملجتمع، أو سلوك يهتم بالبيئة التى تعمل فيها، أو سلوك ملتزم أخالقياً ال يرض بأى طــرف 

. كــام ســعت بعــض الدراســات  (Brown and Dacin, 1997)عىل أيجابياً عــىل تقييمــة لســمعة الرشــكة 
 ,Aksak, Ferguson  and Duman)ركة ـوسمعة الش CSRلتقديم اطار عمل يربط العالقة بني أنشطة 

2016). 
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عــىل ســمعة  CSR: من املتوقع أن توجد عالقة تأثريموجبــه ملتغــري 1Hوبناء عليه، تم  ياغة الفرض األول 
 الرشكة.

 املسئولية االجتامعية للرشكة والثقة 5-1-2

الـشــركة لدى العميل بشأن أداء  Beliefsمن منظور العميل ىف مجموعة من املعتقدات  Trustمتثل الثقة 

. وتشري االدبيات أن مفهوم الثقة تــم (Park, Lee and Kim,  2014)ومدى توافق هذا االداء مع توقعاته 
تناوله ىف علوم االجتامع، واالدارة، والسيكولوجى، والفلسفة، وأخرياً التسويق. ويرجع ذلك ملا له تأثري حرج 

. وتعرف إحدى االدبيات (Mobin, et al., 2015)عىل أداء الرشكة التسويقى، من خالل تأثريه عىل العمالء 
 ,Morgan and Hunt)ركة وعمالئهــا ـاالساس ىف بناء عالقة طويلــة األجــل بــني الشــ  الثقة عىل أنها حجر 

1994). 

تقدم أدلة ومعلومات عن شخصية الرشكة والقيم التى تتبناهــا،  CSRوتشري بعض االدبيات إىل أن أنشطة 
بــاد  . كــام أن امل(Brown and Dacin, 1997)ركة ـوالتــى تســهم بشــكل أو بــأخر ىف بنــاء الثقــة ىف الشــ 

ركة. ـتساعد عىل بنــاء ثقــة أ ــحاب املصــالح مــع املتعــاملني مــع الشــ  CSRاالخالقية املتضمنة ىف سياسة 
عــىل  CSRوأكدت بعض الدراسات أن ثقة املستهلك ىف مامرسات الرشكة االخالقية أحد أهم نتائج سياسة 

يتم تداركها مــن  CSR. حيث من املنطقى أن أنشطة (Pivato, Misani and Tencati, 2008)املستهلك 
قبل العمالء عىل أنها سعى الرشكة نحو حامية املجتمع ورفع مستوى رفاهيته مــام يــدعم تــدارك العمــالء 

 ,Sen, and Bhatlacharya)عىل أن الرشكة تسعى لحاميتهم وتحقيق رفاهيتهم، ومن ثم يتم بنــاء الثقــة 
ن له توجــه أخالقــى، وتوجــه يتصــف باالمانــة . وميكن القول أنه كلام ادرك العميل سلوك الرشكة بأ (2001

. وىف نفــس الســيان، أثبتــت بعــض (Paine, 2000)واملصداقية نحو املجتمع، كلــام قــام ببنــاء الثقــة فيهــا 
ركة ـتؤثر بصورة مبارشة عىل بناء الثقــة. حيــث يعمــل الســلوك االخالقــى للشــ  CSRالدراسات أن سياسة 

ركة موثــون فيهــا ـرفات الشــ ـشمولية لدى العمالء بأن كل تصــ  والتوجه االجتامعى لها عىل بناء معتقدات
(Ball, Coelho  and Machas 2004; Swaen and Chumpitaz, 2008). 

عــىل بنــاء الثقــة ىف أن  CSRوميكن استخالص ما تو لت إليه عدد من االدبيات بشأن عالقة تأثري سياســة 
ى تقدم مستوى واضح من املســئولية االجتامعيــة العمالء يقدمون مستوى مرتفع من الثقة ىف الرشكات الت

(Du, Battacharya and Sen, 2007; Vlachos, et al., 2005; Roman, 2003; Choi and La, 2013).  

 إيجابياً عىل متغري الثقة. CSR: من املتوقع أن تؤثر سياسة 2Hوبناء عليه، تم  ياغة الفرض الثا  

 ,.Park et al)ركة ـوعىل  عيد أخر، هناك عدد محدود من الدراسات ير د دور الثقة ىف بناء سمعة الش

ركة، أيضــاً اثبتــت ـوجود تأثري للثقة عــىل ســمعة الشــ  (Mobin et al., 2015). فقد أثبتت دراسة  (2014
سيان، أكدت بعــض وسمعة الرشكة )بصورة جزئية(. وىف نفس ال CSRوجود دور وسيط للثقة بني أنشطة 
عــام  Fazio. ويشري (Ganesan, 1994; Keh and Xie, 2009)ركة ـالدراسات أن الثقة محدد لسمعة الش

ركة، وهى بذلك مكــون عقــال  ـإىل أن الثقة ماهى اال معتقدات العميل بشأن املباد  الخا ة بالش 1986
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Cognitiveركة لدى العميل هى مكون شعورى ـ، ىف حني أن سمعة الشaffective  نــاتج عــن تقيــيم كــىل
ركات التى تسعى نحو بناء سمعة جيدة إىل بنــاء ثقــة قويــة، أى أن الثقــة ـركة. وبناء عليه تحتاج الشـللش

عىل ثقة  CSR. وتو لت إحدى الدراسات لوجود تأثري لسياسة (Park, et al., 2014)هى محدد للسمعة 
كة، وأيضاً عىل سمعة الرشكة. حيث ارتكزت تلك الدراسة عىل الديناميكيــة التــى تــؤثر بهــا العمالء ىف الرش 

 ا ـهـى سمعتـا علــدورهـس بــى تنعكـركة والتـن الشـني عـهلكـرفة املستـني معــىل تحسـع  CSRطة  ـأنش
 (Kim, 2019). 

 : من املتوقع أن تؤثر الثقة ايجابياً عىل سمعة الرشكة.3Hوبناء عليه، تم  ياغة الفرض الثالث 

 Imageاملسئولية االجتامعية للرشكة، والصورة الذهنية  5-1-3

تتشــكل بنــاء عــىل  ركة، والتــىـتعرف الصورة الذهنية عىل أنها الصــورة التــى يراهــا املســتهلكني عــن الشــ 
. كام يعرفها البعض عىل أنها مدركات (Gray and Balmer, 1998)ركة  ـاالتصاالت التسويقية الخا ة بالش

. وتشري (Keegam, et al., 1994)ركة مقارنة مبنتجات املنافسني ـالعميل بشأن شخصية ومتايز منتجات الش
، والــذى dematerializedهوم االقتصاد غري املــادى االدبيات أن التوجه نحو بناء الصورة الذهنية يرجع ملف

يقوم عىل أفرتاض مؤداه أن التأثري عىل العمالء ميكن أن يتحقق بصورة أقوى من خــالل الــروابط الذهنيــة 
. وىف حقيقة األمــر، تظهــر (fournier, 1998)الشعورية املرتبطة باملنتج أكرث من الخصائص املادية للمنتج 

ركة ومنتجاتهــا، والتــى ىف األغلــب ـة ىف كونها تعمل عىل أستدعاء معلومات عن الشــ أهمية الصورة الذهني
تكون ىف شكل روابط ذهنية أفرتاضية أو حقيقيــة ىف عقــل العميــل، وتعمــل ىف النهايــة عــىل التــأثري عــىل 

 . ويــدرك املــديرون(Blackwell and Miniard, 2006)العميل ىف قرار أختياره ورشاؤه ملنــتج دون انخــر 
رضورة االلتزام بعدد من التوجهات التى تضمن ربحية ىف االجل الطويل، ومن ضمن تلك التوجهــات التــى 
تدفع العمالء نحو عملية الرشاء تطوير وبناء عنارص غري ملموسة والتى منها، تطوير  ورة ذهنية مقبولــة 

 .(Cretu and Brodi, 2007)ومفضلة لدى العمالء 

املستهلك ال يتفاعل فقط مع الرشكة، بل يتفاعل مع املجتمع الذى يحيا فيه. ومن هنــا وتشري االدبيات أن 
ــة للشــ  ــورة الذهني ــاء الص ــرة بن ــرت فك ــى الشــ ـظه ــالل تبن ــن خ ــاملجتمع ـركة م ــتم ب ــطة ته ركة النش

(Christodoulides, 2009) فقد أوضحت بعض الدراسات أن مستوى تبنى الرشكة للمسئولية االجتامعية .
. كام اتفقت بعض الدراسات (Popoli, 2011)وى الصورة الذهنية املدركة لها من قبل العمالء يعكس مست

 .(Deigendesch, 2009; Kim, 2019)عىل الصورة الذهنية  CSRاألخرى عىل وجود تأثري لسياسة 

ى لبنــاء الصــورة الذهنيــة ـهــى مصــدر رئيســ  CSRكام أكدت بعــض الدراســات األخــرى عــىل أن سياســة 
(Martinez, Perez and Rodriguez, 2014) حيــث أوضــحت تلــك الدراســة أن الصــورة الذهنيــة لهــا .

مكونني: األول وظيفى، والثا  شعورى. ويرتبط املكون الوظيفى بالخصائص املاديــة للمنــتج، بيــنام يــرتبط 
 CSRأنشطة  املكون الشعورى بالعنارص السيكولوجى واالتجاه نحو الرشكة برمتها. وأثبتت تلك الدراسة أن

 تؤثر عىل الصورة الذهنية بشقيها الوظيفى والشعورى.

 إيجابياً عىل الصورة الذهنية. CSR: من املتوقع أن تؤثر سياسة 4Hوبناء عليه، تم  ياغة الفرض الرابع 
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أن الصــورة الذهنيــة  (Aakar, 1993)وفيام يخص تأثري الصورة الذهنية عىل النتائج التسويقية، أشار آكــر 
أن بناء الصورة الذهنيــة لــه تــأثري  (Keller, 2002)مة التجارية تضيف قيمة للعميل. كام يشري كيللر للعال 

 مبارش عىل اتخاذ قرار الرشاء لدى العميل.

 ,Erdem and Swait)ركة ـواتفقت عده دراسات عىل أن الصورة الذهنية ميكنها أن تؤثر عىل سمعة الشــ 
. فكام نجحت اتصاالت الرشكة ىف تكوين  ورة ذهنية متميزة لدى أ حاب املصالح كلــام انعكــس  (2004

. وقد أختربت إحدى الدراسات التى طبقت ىف (Gray and Balmer, 1998)ذلك عىل بناء سمعة قوية لها 
راء، وأيضــاً عــىل ـشــ اسبانيا تأثري الصورة الذهنية، وتو لت إىل أن لها دور مؤثر عىل نيه املستهلكني نحو ال

. (Kandampully and Suhartanto, 2000)ركة والتحــدث االيجــاىب عنهــا ـراء من الشــ ـترشيحهاتهم للش
أوضحت بعض الدراسات أن الصورة الذهنية املتفردة ىف قطاع الرشكات العائلية ميكن أن تتحول إىل ميــزة 

 ;Block and Wagner, 2014)لخــاص بهــا ركة واالداء املــاىل اـتنافسية، والتى تدعم بــدورها ســمعة الشــ 
Deephouse and Jaskiewicz , 2013)  دراســة، وأستخلصــت  73. وقد قامت إحدى الدراسات مبراجعــة

أن والء العمالء هو نتاج الصورة الذهنية والسمعة الخا ة بالرشكة، فــالعمالء مييلــوا إىل أختيــار املنتجــات 
 .(Sageder, Mitter and Durstmuller, 2018)متميزة.  ذات السمعة الجيدة والتى لها  ورة ذهنية

: مــن املتوقــع أن تــؤثر الصــورة الذهنيــة ايجابيــاً عــىل ســمعة 5Hوبناء عليه، تم  ياغة الفــرض الخــامس 
 ركة.ـالش

 املسئولية االجتامعية للرشكة ورضا العمالء 5-1-4

املتغــريات التســويقية الهامــة، مثــل: نيــه العمــالء نحــو ميثل رضا العمالء أحد املحددات األساســية لــبعض 
 ,Donio and Cannon)ركة وترشــيحها لرخــرين ـراء، ووالئهم، فضالً عن التحدث االيجاىب عــن الشــ ـالش

. وتعرف االدبيات رضاء العمالء عــىل أنــه تقيــيم للحالــة الشــعورية للعميــل، واملتمثلــة ىف مشــاعر (2006
. بينام تعرفه أدبيات أخــرى، (Petrick, 2002)خربة رشاؤه السابقة مع الرشكة ايجابية تكونت لديه نتيجة 

عىل أنه مدى مقابلة توقعات العميل، أى الشعور االيجاىب للعميل الناتج عن حصوله عىل منتج أو خدمــة 
 .(Kumar and Olshavsky, 2007)مبستوى يتامىش مع توقعاته 

رضاء العمالء، اتفقت عده دراسات عىل وجــود تــأثري لسياســة  عىل CSRوفيام يتعلق بعالقة تأثري سياسة 

CSR  عىل مستوى رضاء العمــالء(Luo and Bhattacharya,  2006; Hsu, 2012) حيــث كلــام نجحــت .
بالرشكة تنجح عملية تحول املعلومات االيجابية عن ترصفات الرشكة تجاه املجتمع إىل مشاعر   CSRسياسة  

  . (Athanassopoulos, 2000)ركة ـرشكة، ومــن ثــم شــعورهم بالرضــا عــن الشــ ايجابية لدى العمالء عن ال

ركة من مســئولية اجتامعيــة أو بيئيــة ـوبصورة أكرث تحديداً يقوم العمالء بالتفاعل االيجاىب ملا تقوم به الش
 ركة. كــام أثبتــت بعــض ـتجاه املجتمع الذى يعيشون فيه، مــام يــنعكس عــىل شــعورهن بالرضــا عــن الشــ 

ركة والعمــالء، أن أنشــطة املســئولية ـالدراسات ىف مجال الخدمات، والتى يظهر فيها تفاعل واضح بني الشــ 
نتيجة عدم نجاح مقــدم الخدمــة ىف  -االجتامعية تلعب دور رئيىس ىف استعادة الرضا املفقود لدى العمالء

ركة وهــؤالء العمــالء. فعنــدما ـاء العالقة بني الشعىل أعادة بن CSRحيث تعمل أنشطة  -مقابلة توقعاتهم



  2020 يناير – األولالعدد  -( 57املجلد ) – ©سكندرية للعلوم الداريةل اجامعة مجلة   
 

 

175 

 updateركة أنشــطة مجتمعيــة ايجابيــة يحــدث اعــادة تقيــيم ـيستقبل العمالء معلومات عــن تبنــى الشــ 
ــك الشــ  ــن تل ــدركاتهم ع ــاىب ـمل ــعور االيج ــاء الش ــلبى وبن ــعور الس ــة الش ــة أزال ــدعم ىف النهاي ــا ي                   ركة، مب

La, 2013). (Choi and  وقد أكدت إحــدى الدراســات املطبقــة ىف الصــني أن سياســةCSR  تــؤثر بصــورة
ركة ـمبارشة عىل رضاء العمــالء، كــام أكــدت أن قــوة تلــك العالقــة تــزداد مــع قــوة الصــورة الذهنيــة للشــ 

(Chung, Yu, Choi and Shin, 2015)  ىف حني اشارت دراسة أخــرى . (Martinez and Rodriguez, 
إىل انه كلام تدارك العميل لسلوك الرشكة االجتامعى، كلام خلــق تقيــيم ايجــاىب لــه نحوهــا، والــذى (2013

 CSRينعكس بدوره عىل دعم رضاه عنها. وأكدت إحدى الدراسات األخرى عىل وجود تأثري مبارش ألنشطة 
ء، واملتمثلــة ىف رضــاء العمــالء، وثقــة العمــالء مــع العمــال  Relationship Qualityعــىل جــودة العالقــة 

(McDonald, Rundle  and Thiele, 2008) . 

 عىل رضاء العمالء ايجابياً. CSR: من املتوقع أن تؤثر سياسة 6Hوبناء عليه، تم  ياغة الفرض السادس 

ء، ونيتهم نحو اتفقت بعض الدراسات عىل أن رضاء العمالء يسهم بصورة اساسية ىف السلوك الرشاىئ للعمال 
. وىف حقيقــة األمــر، هنــاك (Mittal and Kamakura, 2001; Yu and Dean, 2007)راء املســتقبىل ـالش

ندرة ىف الدراسات التى تحاول ربط تأثري الرضاء عىل السمعة، اال أنه هناك عدد من الدراسات ركزت عــىل 
 Chung, et al., 2015; Verhoef, 2003; Loureiro and)راء أو الــوالء ـأثبات تأثري الرضا عــىل نيــة الشــ 

kastenhdz, 2011)  وقد أكدت دراسة .(Hsu, 2012)  ،عىل وجود تأثري لرضاء العمالء عىل سمعة الرشكة
عىل سمعة الرشكة ىف ظل الدور الوسيط لرضاء العمالء. كام أختــربت  CSRكام أثبتت وجود تأثري لسياسة 

الــدور الوســيط لكــل مــن الرضــا وامليــزة التنافســية  (Saeidi, Sofan, Saeidi and Saeidi, 2014)دراسة 
للرشكة واالداء املاىل لها، وتو لت إىل أن السمعة وامليــزة التنافســية هــى  CSRوسمعة الرشكة بني سياسة 

: مــن املتوقــع أن يــؤثر متغــري 7Hاللذان يلعبان دور الوساطة. وبناء عل  ماسبق تم  ياغة الفرض السابع 

 العمالء ايجابيا عىل سمعة الرشكة.رضا 

 Advertisingعالن إلا 5-2

 عالن والثقةل ا -5-2-1

 ر االتصاالت التسويقية الهامة. حيــث يلعــب أدوار متعــددة ومتشــابكة ىفـيعترب نشاط االعالن أحد عنا 
التأثري عىل العمالء، وىف تحقيق بعض النتائج التسويقية املستهدفة من قبل الرشكة. ومن أهم االدوار التى 

ر ىف بنــاء توقعــات ـميكن املساهمة فيها، بناء وعى ومعرفة بالرشكة ومنتجاتها، حيث يســهم بشــكل مباشــ 
 .(Yoo, Donthu and Lee, 2000)العمالء عن الرشكة وما تقدمة 

دبيات عىل أن الثقة مكون حرج ىف عملية التسويق برمتهــا، وذلــك ىف كثــري مــن القضــايا. فالثقــة وتؤكد اال 
حجر أساس لتقييم العمالء للرشكة، كام أنها رضورة حتمية ىف بناء العالمــات التجاريــة. وىف حقيقــة األمــر، 

غم من ذلك اتجهت بعــض تقل الدراسات التى حاولت الربط بني االعالن وتكوين الثقة لدى العمالء، وبالر 
روط بقــوة ونجــاح ـالدراسات نحو تحديد دور االعالن ىف بناء ثقة العمالء، وقد تو لت أن هذا الدور مش
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. ويالحــظ أن كثــري مــن املعلنــني يحــاولون Ads message (Minton, 2015)محتــوى الرســالة االعالنيــة 
أى مخاطبــة الجانــب العقــال  لــدى  -ويقيةاالعتامد عىل تكوين معتقدات لدى العمالء ىف االتصاالت التس

. وتتعــدد منظــورات ثقــة (Minton, 2015)الســتاملة ثقــة العمــالء  -العمالء، أكرث مــن الجانــب الوجــدا 
 عــال البيـة ىف رجــن، أو ثقـلـة ىف املعــارية، أو ثقـة التجــة ىف العالمـركة، وثقـالعمالء، فهناك ثقة ىف الش

    (Glass, 2011). 

وقد أوضحت إحدى الدراسات أن الثقة تتشكل بناء عىل مجموعة من العوامل منها االتصاالت التسويقية، 
. ىف حني أكــدت دراســة أخــرى أن الثقــة تتشــكل بنــاء عــىل (Morgan and Hunt, 1994)ركة ـوقيم الش

. واســتطاعت (Ganesan, 1994)عالقات الرشكة مع عمالئها، وخربة العمــالء الســابقة، ومســتوى رضــاهم 
دراسة ىف محددات الثقة، وتو لت أن الثقة هى نتاج عدد من االبنية الهامة  22إحدى الدراسات مراجعة 

ركة ـمن أهمها، االتصاالت التسويقية )ومنها االعــالن، وتفاعــل رجــال البيــع مــع العمــالء( وسياســات الشــ 
ام أشــارت إحــدى الدراســات أن ظهــور . كــ (Doney; Barry and Abratt, 2007)املتمركزة عــىل العميــل 

. ويالحظ أنه (Barker, 2009)أعالن الرشكة ىف الصحف ذات الشهرة الواسعة يعمل عىل خلق ثقة العمالء 
عىل الرغم من ندرة الدراســات التــى تر ــد العالقــة بــني االعــالن، والثقــة اال أنــه هنــاك تيــار كثيــف مــن 

دة املدركة، والتى تؤثر بــدورها عــىل الثقــة. حيــث تو ــلت الدراسات التى ر دت تأثري االعالن عىل الجو 
 ;Ha, John, Janda and Muthaly, 2011)العديد من االدبيات لوجود تأثري لالعالن عىل الجودة املدركة  

Yoo, et al., 2000; Moorthy and Hawkiness, 2005) . 

 : من املتوقع أن يؤثر االعالن إيجابياً عىل الثقة.8Hوبناء عليه، تم  ياغة الفرض الثامن 

 عالن والصورة الذهنيةال  5-2-2

املدركة من قبل العمالء. حيث تتشــكل الصــورة الذهنيــة  Imageويسهم االعالن ىف رسم الصورة الذهنية 
ا، والتــى تبنــى مــن خــالل املعلومــات التــى يــتم بناء عىل مدركات العمالء عىل خصائص الرشكة، ومنتجاته

طرحها من قبل االعالن، فضالً عن خربات العميل. وأكدت بعض الدراسات عىل وجود تأثري لالنفان االعال  
. كــام تو ــلت  (Ha, et al., 2011; Miller and Berry, 1998)ركة ومنتجاتهــا ـعىل الصورة الذهنية للش

عالن عىل الصورة الذهنية والتى تلعب دور ىف جذب العمالء ورضــاهم عــن دراسات أخرى لوجود تأثري لال 

. واتفقت أيضاً مع ذلك بعض الدراسات التى أختربت دور االعالن (Bloemer and Ruyter, 1998)الرشكة  
 Kaplan and Haenlein, 2010; Story and)عىل وجود تأثري له عىل الصــورة الذهنيــة  Facebookعرب 

Lovez, 2005) وىف نفس السيان، أكدت إحدى الدراسات أن االعالن عرب  فحات الويب تسهم ىف تكوين .

             ركة ومنتجاتهــا، فضــالً عــن بنــاء مــدركات للعميــل بشــأن الصــورة الذهنيــة ـمعرفــة ووعــى بالـشـ 
(Hwang, McMillan and Lee, 2003)9فرض التاسع . وبناء عليه، تم  ياغة الH من املتوقع  أن يــؤثر :

 االعالن ايجابياً عىل الصورة الذهنية.
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 عالن، وسمعة الرشكةال  5-2-3

اتفقت عدد من االدبيات عىل وجود االدوار التى يلعبها االعالن، فهناك تــأثري لالعــالن عــىل تكــوين اتجــاه 
، وأيضاً عىل وجــود دور (Mackenzie and Lutz, 1989)للعمالء نحو العالمة التجارية املعلن عنها  ايجاىب

ــوالء ــة، وال ــودة املدرك ــاً الج ــة، وأيض ــة االيجابي ــروابط الذهني ــة، وال ــوعى واملعرف ــاء ال ــه ىف بن ــؤثر ل               م
(Yoo et al., 2000)ىف تغيــري تقيــيم العمــالء للرشــكة  . كام أكدت إحدى الدراسات عىل أن االعالن يســهم

 .(Moorthy and Hawkins, 2005)ومنتجاتها مقارناً باملنافسني 

ويالحظ أنه عىل الرغم من ندرة االبحاث التى حاولت أن تربط بني االعالن وسمعة الرشكة، اال أنه اتفقــت 
فعىل سبيل املثال، حاولت بعض الدراسات عىل وجود ارتباط بني اتصاالت الرشكة التسويقية وبني سمعتها، 

ركة سواء بصورة مبــارشة أو غــري مبــارشة. ـبعض االدبيات تفسري كيفية مساهمة االعالن ىف بناء سمعة الش
وقد استخلصت أن االعالن ميكنه حمل رسائل عن الرشكة، وعن  ورتها الذهنية بإمكانهــا بنــاء أو تحســني 

امكانيــة تكــوين مــدركات ال ــحاب املصــالح عــن  سمعة الرشكة لدى العمالء، ليس هذا فحسب بل أيضــاً 
 .(Rifon, Smreker and Kim, 2013)سمعة الرشكة 

ركة، ولــذلك تــم ـوبناء عليه، بظهر تساؤل هام هنا وهو إىل أى مدى ميكن لإلعالن التأثري عىل ســمعة الشــ 
 ية.: من املتوقع أن يؤثر االعالن عىل سمعة الرشكة بصورة إيجاب10H ياغة الفرض العارش 

 النية نحو الشراء 5-3

ىف إطار تأثري االعالن عىل النية نحو الرشاء ميكن القول أنة اتفقت بعض االبحاث عىل وجود تــأثري لالعــالن 
. (Alawan, 2018; Lee and Hong, 2016; Logan, et al., 2012)راء ـعىل نية املستهلك نحو عملية الش

كام اتفقت بعض الدراسات األخرى مــع تلــك الدراســات الســابقة، لكنهــا أختــربت تــأثري االعــالن بوســائلة 
؛ واالعالن عرب  فحات التوا ــل  (Huarng, Yu and Huang, 2010)الحديثة، مثل االعالن عرب االنرتنت 

 .(Kaplan and Hoeulein, 2010)االجتامعى 

امعية للرشكة عىل النية نحو الرشاء، فقد أكدت بعض الدراسات عىل وجود أما ىف أطار تأثري املسئولية االجت

عىل نية العمالء نحو عملية الرشاء. فقــد أوضــحت هــذه الدراســات أن مــدركات  CSRتأثري قوى النشطة 

 ;Du, Battacharya and Sen, 2007)راء ـتقــود نيــتهم نحــو عمليــة الشــ  CSRالعميــل بشــأن أنشــطة 
Chomvilailuk and Butcher, 2013; Jose and Buchanan., 2014)  كام اشارت دراسة أخرى أن نية .

العميل نحو استمرار التعامل مع الرشكة يتأثر بأنشطة الرشكة، خا ة أنه يتأثر سلباً مع أنشطة الرشكة غري 
 . (Whalen, Pitts  and Wong, 1991)االخالقية 

راء، ربطــت بعــض الدراســات هــاتني املتغــريين معــاً، ـحو الشأخرياً، ىف اطار عالقة سمعة الرشكة مع النية ن
 Trawick, Swan, MCGee, and)راء ـوتو لت لوجود تأثري مبارش للسمعة عىل نية العميــل نحــو الشــ 

Rink, 1993; Loureio and Kastenholz, 2011)  أما دراسة .(Vyas and Raitani, 2016)  فقد أكدت
 فع العمالء نحو الرشاء وتكرار الرشاء.عىل أن السمعة الجيدة للرشكة تد
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: من املتوقــع أن 11Hوبناء عىل استعراض نتائج بعض الدراسات السابقة ميكن  ياغة الفرض الحادى عرش 
 تؤثر سمعة الرشكة إيجابياً عىل نية العميل نحو الرشاء.

- 

من خالل مراجعة الدراسات السابقة، وما تم اســتنباطة مــن فــروض يظهــر الشــكل التــاىل الطــار املقــرتح 
 للدراسة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 االطار املقرتح للدراسة   1:شكل  

- 

 منهجية الدراسة   -  

اعتمدت الدراسة الحالية عىل منهجية االستقصــاء لر ــد متغــريات الدراســة، وأختبــار الفــروض. وقــد تــم  
، CSRركات ـتصميم قاعة استقصاء موجه للعمالء. وذلك لسؤالهم عن سياسة املســئولية االجتامعيــة للشــ 

ى ـكان الســبب الرئيســ  وسياسة االعالن، ومتغري السمعة فضالً عن باقى املتغريات األخرى ىف الدراسة. وقد

ة التجــارب لالعتامد عىل أسلوب االستقصاء هو طبيعة الدراسة، والتى تالئم عملية االستقصاء وليس منهجي
 أو املالحظة أو غريها.

 

 املتغريات التابعة املتغريات الوسيطة املتغريات املستقلة

املسئولية 
 االجتامعية للرشكة

 النية نحو الرشاء االعالن

  سمعة الرشكة
 الثقة

 الصورة الذهنية

 رضاء العمالء

1H 

10H 

11H 

3H 

5H 

7H 

9H 

8H 

6H 4H 

2H 
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 مصادر الحصول على البيانات - 

اعتمدت الدراسة عىل تجميع بيانات أولية من عمالء البنوك التجارية العاملة ىف مدينة االسكندرية. وذلك 
من خالل قاعة االستقصاء التى تم اعدادها. والتى اعتمدت ىف تطويرها عىل مجموعة من املقــاييس التــى 

 تم اعدادها من قبل بعض الدراسات السابقة التى تم مسحها. 

 قياسأسلوب ال  -

خامىس االبعاد، والذى يرتواح من غري موافــق عــىل االطــالن   Likertاعتمدت الدراسة عىل مقياس ليكرت 
     "(.5"(، وحتى موافق متاماً )وميثل درجة  "1)وميثل درجة  "

 قياس متغيرات الدراسة -

 املتغريات:تنقسم متغريات الدراسة إىل ثالث أنواع من 

 املتغريات املستقلة -

وتتمثل املتغريات املستقلة ىف متغري املسئولية االجتامعية للرشكات، وقد تم قياسه بناء عىل ثالثة مكونــات 
بنــاء عــىل ثــالث  . أما متغري االعالن فقد تــم قياســة) (Du, et al., 2007; Berens, et al., 2005وفقاً لـــ 

 . (Ha, John; Janda and Muthaly, 2011 )عنارص بناء عىل دراسة 

 املتغريات الوسيطة -

 Morgan)وتتمثل املتغريات الوسيطة ىف متغري الثقة ، وقد تم قياسة بناء عىل أربعة عنارص وفقاً ملقياس 
and Hunt, 1994) ; SirdShimukn, et al., 2002)حني تم قياس متغري الرضا بناء عىل أربعــة أبعــاد  . ىف

(Erhoef, et al., 2001; Doney and Connon, 1997; Morgan and Hunt, 1994) أما متغري الصورة .
 .  (Kim and Kim, 2005)الذهنية فقد تم قياسة اعتامداً عىل ثالث عنارص وفقاً ملقياس 

 املتغريات التابعة  -
، والنية  (Petrick, 2002)سمعة الرشكة، وقد تم قياسها بناء عىل خمسة أبعاد بناء عىل مقياس  ومتثلت ىف

. ويظهــر  (Jose;Khare and Buchanan, 2015)نحو الرشاء وقــد تــم قياســها ببعــد واحــد كــام بدراســة 
 ملخصاً لكل مقاييس الدراسة.1الجدول التاىل رقم
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 مقاييس الدراسة   : 1جدول 

 األبعاد  املتغري 

 املسئولية االجتامعية للرشكة  -1
 إن املنظمة الذى أتعامل معها له توجه باملسئولية االجتامعية.  -
 تهتم املنظمة الذى أتعامل معها بتحسني ورفاهية املجتمع. -

 تعترب املنظمة الذى أتعامل معها موجه بالحفاع عىل البيئة.  -

 االعالن  -2

تقوم هذه املنظمة باالنفان عىل الحمالت االعالنية بصورة واضحة مقارناً   -
 باملنظامت األخرى املنافسة.

 اشاهد الحمالت االعالنية لهذه املنظمة كثرياً .  -

 يتم االعالن عن هذه املنظمة بشكل مكثف. -

 الثقة   -3   

 إن تعامىل مع هذه املنظمة يجعلنى أشعر باالمان. -
 جودة املنتج أو الخدمات التى تقدمها هذه املنظمة.  اثق ىف  -

 يتصف تعامل هذه املنظمة مع عمالئها باالمانة. -
 أعتقد أن كافة الخدمات الخا ة بهذه املنظمة تخضع للرقابة عىل الجودة.  -

 الصورة الذهنية -4  

 إن املنتجات أو الخدمات التى تقدمها املنظمة مميزة. -
 مع بصورة ذهنية مختلفة ومتفردة.تتصف املنظمة التى أتعامل  -

إن مستوى الخدمات أو املنتجات التى تقدمها املنظمة متاميز مقارناً مبستوى   -
 املنظامت املنافسة.

 رضاء العمالء -5

 تعترب هذه املنظمة قادره عىل الوفاء بإحتياجاىت . -
 أشعر بالرضاء عن أداء موظفى هذه املنظمة. -

 ا راىض. تقيمى لعالقتى بهذه املنظمة فأن -
 أشعر بالرضا عن مستوى الجودة املقدمة من قبل هذه املنظمة.  -

 سمعة الرشكة  -6

 تتصف هذه املنظمة بسمعة وشهرة جيدة. -
 تتصف سمعة املنظمة مبكانة مرموقة.  -

 إن هذه املنظمة لها سمعة واسعة االنتشار. -
 تعترب سمعة هذه املنظمة سمعة طيبة.  -
 بسمعتها. إن هذه املنظمة معروفة  -

 ىف املستقبل، فأنا سوف أتعامل مع هذه املنظمة.  - النية ىف الرشاء  -7
 

- 

وقــد تــم اســتبعاد البنــوك  –مدينــة االســكندرية ىف –يتمثــل مجتمــع الدراســة ىف عمــالء البنــوك التجاريــة
املتخصصة )مثل البنك العقارى، وبنك االئتامن الزراعى، ... (، والبنوك االسالمية، وبنوك االستثامر واألعامل. 
ويرجع ذلك الختالف طبيعة تلك البنوك عن البنوك التجارية، باالضافة إىل إمكانية إحكام تطبيق الظــاهرة 

ىل سبيل املثال فقد يتم جذب عميل لبنك تجارى بناء عىل االعالن، بينام ينجذب عميــل محل الدراسة )فع
عميــل. فقــد تــم توزيــع  217لبنك متخصص نظراً لتخصصة(. وقد اعتمدت الدراسة الحالية عىل عينة من 

لخصائص قاعة، ولكن تم إستبعاد القوائم غري املكتملة واملتحيزة. وقد روعى درجة من العشوائية ىف ا 240
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الدميوغرافية ملفرادات العينة من حيث العمر، الجنس، الوظائف، الدخل، فضالً عــن تنــوع أســامء البنــوك 
 التجارية لعدم متركز البيانات حول بنوك بعينها. 

مفردة أســوة بــبعض الدراســات املشــابهه التــى ر ــدت تــأثري  200وقد أستهدفت الدراسة عينة ىف حدود 
مفــردة،  201، والتــى اعتمــدت عــىل (Jose, Khare and Buchannan, 2015)مثل دراســة  CSRسياسة 
 مفردة . 240والتى اعتمدت عىل  (Lui, Wong, Shi, Shu, Brok, 2014)ودراسة 

- 

لقيــاس ثبــات  Cronpack aLfaأعتمدت الدراسة عىل عدد من االساليب االحصــائية. فقــد تــم اســتخدام 
 AVE "Averageر "ـدمة ىف الدراسة، ىف حني تم استخدام أسلوب متوسط التباين املفســ املقاييس املستخ

Variance extract إىل أســاليب االحصــاء الو ــفية لتحديــد قيمــة متغــريات  الختبارات الصدن، باالضافة
، من خالل برنامج Path analysisالدراسة. وقد اعتمدت الدراسة بصفة رئيسية عىل أسلوب تحليل املسار 

LISREL  وذلك لر د العالقات بني متغريات الدراسة، وألختبار فروض الدراسة.8.8النسخة ، 

- 

 لثبات والصدق لمقاييس الدراسةنتائج أختبار ا 10-1

أظهرت نتائج الدراسة وجود درجة مالعة من الثبات لكافة متغريات الدراسة. حيــث يتضــح مــن الجــدول 
% ، مام يدل عىل وجود مستوى مقبول مــن  70أن كافة متغريات الدراسة لها معامل ألفا يزيد عن  2رقم 

معامالت التحميل لكل بعد من أبعاد املتغري تزيد عن الثبات. وعىل الجانب األخر، يظهر نفس الجدول أن 
" AVEر "ـ% مام يدل عىل  دن املحتوى للمقاييس. أخرياً، يظهــر الجــدول أن متوســط التبــاين املفســ 60

Average Variance Extracted  ملقــاييس  % ملتغريات الدراسة مام يدل عىل الصدن الظاهرى50يتعدى
نظــراً  ركة(ـاملتغريات ، ويستثنى من تلك النتائج فقط متغري النية نحو الرشاء )أو استمرار التعامل مع الشــ 

 ألنه يقاس بعبارة واحدة .

 معامالت الثبات والصدن ملقاييس الدراسة   : 2جدول  

 املتغري 
 الثبات 

 αالفا  

 اجاميل التباين املفس 

% AVE 

 معامل التحميل 

 FLاملعامل   العبارة كود  

 
 املسئولية االجتامعية 

 
0.727 64.681 

C1 .870 

C2 .859 

C20 .668 

 77.685 0.855 االعالن 

C3 .882 

C5 .854 

C10 .907 

 C4 .817 63.157 0.804 الثقة
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C6 .805 

C7 .781 

C19 .775 

 75.711 0.839 الصورة الذهنية

C22 .877 

C23 .842 

C14 .891 

 68.371 0.842 رضا العمالء 

C8 .803 

C9 .782 

C11 .829 

C18 .889 

 65.298 0.812 سمعة الرشكة

C12 .843 

C13 .811 

C15 .859 

C16 .806 

C21 .713 

 النية نحو الرشاء 
 )أوالتعامل(

 القياس بعبارة وحيدة  C17 القياس بعبارة وحيدة  القياس بعبارة وحيدة 
 

أن معامالت ارتباط املتغري باملتغريات األخرى أقل من الجذر الرتبيعى ملتوســط  3ىف حني يظهر جدول رقم 

( مام يدل عىل وجود  ــدن متــايزى ملتغــريات الدراســة. فعــىل ســبيل  𝐴𝑉𝐸√التباين املفس للمتغري ) 

، مــام 0.804، وهو أقــل مــن 0.389املثال، يظهر معامل أرتباط متغري املسئولية االجتامعية باالعالن مبقدار 
 يشري إىل الصدن التاميزى لهذا املتغري، وهكذا  
 مصفوفة االرتباط  : 3جدول 

 
املسئولية  
 االجتامعية 

 الثقة  االعالن 
الصورة  
 الذهنية 

رضا  
 العمالء 

سمعة  
 الرشكة 

النية نحو  
 التعامل 

       0.804 املسئولية االجتامعية 

      0.881 389.** االعالن 

     0.795 260.** 485.** الثقة

    0.870 668.** 285.** 566.** الصورة الذهنية

   0.827 703.** 796.** 185.* 450.** رضا العمالء 

  0.801 705.** 655.** 709.** 352.** 558.** سمعة الرشكة

النية نحو التعامل  
 باستمرار

**.446 .120 **.609 **.519 **.648 **.653 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 نتائج توصيف متغيرات الدراسة 10-2

 واالنحراف املعيارى.تو يف متغريات الدراسة من حيث الوسط،  4 رقم يظهر الجدول
 الخصائص الدميوغرافية لعينة الدراسة. 5كام يظهر جدول رقم 

 تو يف املتغريات 4: جدول  

 االنحراف املعياري  الوسط  املتغري 

 0.77312 3.4635 االجتامعية املسئولية 

 0.97962 2.9942 االعالن 

 0.67715 3.9671 الثقة

 0.8057 3.5175 الصورة الذهنية

 0.74239 3.7873 رضا العمالء 

 0.63495 4.2053 سمعة الرشكة

 1.0144 3.877 النية نحو التعامل باستمرار 
 

 الدميغرافية لعينة الدراسة الخصائص   5: جدول 

 النسبة  أبعاد املتغري  املتغري 

 نوع الجنس
 %65.8 رجل 

 %34.2 سيدة 

 التعليم

 %0.9 ثانوية عامة

 %7.9 دبلوم

 %1.8 معهد 

 %68.4 مؤهل جامعى 

 %19.3 ماجستري

 %1.8 دكتوراه

 املهنة

 %8.8 مهنة حرة

 %37.7 قطاع خاص 

 %27.2 قطاع عام 

 %1.8 رجل أعامل 

 %5.3 ال أعمل 

 %8.8 طالب

 %10.5 متقاعد 

 مستوى الدخل

 %8.8 1000أقل من 

 %26.3 3000إىل  1000من 

 %50.0 5000إىل  3000من 

 %12.3 8000إىل  5000من 

 %2.6 8000أكرث من   
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لجااودن نمااولد الدراسااة المقتاار ن وقاادرن نمااولد الدراسااة علااى التنباا   نتااائج التحليااح االىصااائى 10-3

 بالمتغيرات التابعة

. وأظهــر نتــائج 8.8أ ــدار  LISRELباســتخدام برنــامج  Path analysisتم تطبيق تحليــل املســار الحــرج 
لنموذج الدراسة ضعيفة إىل حــد مــا  Goodness of Fitتحليل املسار املبدئية أن مؤرشات جودة التطابق 

  6مثلام موضح ىف جدول رقم 

 نتائج تحليل املسار    6:جدول 

 مستوى املالعة  القيمة/ الدرجة  مؤرشات جودة التطابق 

RMSEA 0.34  0.08يجب أن يكون أقل من 

NFI 0.78  0.90يجب أن يكون أكرب من 
NNFI 0.51  0.90يجب أن يكون أكرب من 
PNFI 0.34  0.90يجب أن يكون أكرب من 

CFI 0.79  0.90يجب أن يكون أكرب من 

IFI 0.80  0.90يجب أن يكون أكرب من 

RFI 0.49  0.90يجب أن يكون أكرب من 

RMR 0.13  0.04يجب أن يكون أقل من 

GFI 0.76  0.04يجب أن يكون أقل من 

AGFI 0.25  0.04يجب أن يكون أقل من 

PGFI 0.24  0.04يجب أن يكون أقل من 

وقد أقرتح منوذج تحليل املسار عالقات بالنموذج من شأنها تحسني جودة التطابق للنموذج. ومتثلــت تلــك 
العالقات ىف عالقة تأثري مبارشة ملتغري الثقة عىل النية نحو الرشاء، وباالضــافة إىل عالقــة تــأثري مبــارشة بــني 

 . الرضاء والنية، وأخرياً املسئولية االجتامعية عىل النية للرشاء

 مؤرشات جودة التوافق بعد العالقات املقرتحة.  7ويظهر جدول رقم 
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 ه : نتائج تحليل املسار املعدل 7  جدول 

 مستوى املالعة  القيمة/ الدرجة  مؤرشات جودة التطابق 

RMSEA 0.10  0.08يجب أن يكون أقل من 

NFI 0.99  0.90يجب أن يكون أكرب من 

NNFI 0.95  0.90يجب أن يكون أكرب من 

PNFI 0.14  0.90يجب أن يكون أكرب من 

CFI 0.99  0.90يجب أن يكون أكرب من 

IFI 0.99  0.90يجب أن يكون أكرب من 

RFI 0.92  0.90يجب أن يكون أكرب من 

RMR 0.029  0.04يجب أن يكون أقل من 

GFI 0.99  0.04يجب أن يكون أقل من 

AGFI 0.95  0.04يجب أن يكون أقل من 

PGFI 0.11  0.04يجب أن يكون أقل من 

 قدرة منوذج الدراسة عىل التنبؤ باملتغريات التابعة -

أظهرت نتائج الدراسة أن قدرة متغــريات منــوذج الدراســة ىف التنبــؤ بــالتغريات التــى تحــدث ىف املتغــريات 
قدرتها عىل تفسري التباين ىف املتغريات التابعة( مالءمــة بدرجــة عاليــة. حيــث ميكــن ملتغــريات  التابعة )أى

(، كــام 2R% )55ركة بدرجــة تبلــغ ـالنموذج التنبؤ بالتغريات التى ميكــن أن تحــدث ىف متغــري ســمعة الشــ 
(، وأخــرياً 2R  =%50% حيــث )50يستطيع تفسري التباين ملتغري النية نحو الرشاء )التعامــل( بدرجــة تبلــغ 

%، 16%، والصــورة الذهنيــة بنســبة 26ر تباين متغــريات الثقــة بنســبة ـميكن للمتغريات املستقلة أن تفس
 ملخص لذلك 8%. ويظهر الجدول رقم 20وأخرياً الرضا بنسبة 

 الدراسة عىل التنبؤ باملتغريات   ج ذ : مستوى قدرة منو 8جدول  

 2R املتغري 

 %55 سمعة الرشكة

 %50 الرشاء النية نحو 

 %26 الثقة

 %18 الصورة الذهنية

 %20 رضاء العمالء
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 ختبار فروض الدراسةإ 10-4

. حيث يظهر ذلك الجدول درجة معامل بيتــا  9ميكن تلخيص نتائج أختبار فروض الدراسة ىف الجدول رقم  

  ـة للمتغـويــ ـوى املعنـكلة، ومستـادالت املهيـامالت املعـة مبعـالخا ـمستد ـري عنــ ــــ %،  95وى ثقــة ــــ

0.05 =   

 : نتائج إختبارات الفروض 9جدول  

رقم  
 الفرص 

 معامل   العالقة التى يختربها الفرض 
مستوى املعنوية  

 1.96ومقارنتة مع  
قبول أو رفض  

 الفرض 

1H  املسئولية االجتامعية للرشكة غري معنوى 1.65 0.096 سمعة الرشكة 

2H  املسئولية االجتامعية للرشكة معنوى 5.73 0.38 الثقة 

3H    الثقة  معنوى 3.5 0.31 سمعة الرشكة 

4H  املسئولية االجتامعية للرشكة معنوى 4.59 0.4 الصورة الذهنية 

5H  الصورة الذهنية  غري معنوى 0.69 0.04 سمعة الرشكة 

6H  املسئولية االجتامعية للرشكة  معنوى 5.3 0.39 الرضا 

7H  الرضا  معنوى 2.94 0.24 سمعة الرشكة 

8H   االعالن  غري معنوى 1.05 0.046 الثقة 

9H   االعالن  غري معنوى 0.32 0.02 الصورة الذهنية 

10H   االعالن  معنوى 2.56 0.11 سمعة الرشكة 

11H  سمعة الرشكة )معنوى 2.58 0.37 النية نحو الرشاء )التعامل 

 ضافتها إ العالقات التى قام منوذج تحليل املسار ب 

12H  الثقة  غري معنوى 1.32 0.2 النية نحو الرشاء 

13H  الرضا   معنوى 3.09 0.39 النية نحو الرشاء 

14H   املسئولية االجتامعية  معنوى 2.09 0.19 النية نحو الرشاء 

، 2H، فقد تم قبــول الفــرض  1.96وبناء عىل تحليل نتائج أختبار الفروض ومقارنة مستوى املعنوية مبعيار 

3H ،4H ،6H ،7H ،10H ،11H 1، ىف حني تم رفضH ،5H ،8H ،9H أذن فقد تم قبول سبعة فــروض، ورفــض .
 أربعة فروض من فروض الدراسة الحدى عرش. 

-  

   هدفت الدراسة إىل أظهار مدى تأثري كل من سياسة املسئولية االجتامعية للرشكة، ونشاط االعالن عــىل  -
بعض املتغريات التسويقية الهامة، مثل سمعة الرشكة، والنية نحو الرشاء. وقد نجحت الدراسة ىف أثبات 
أن املسئولية االجتامعية للرشكة تلعب دوراً أكرث فاعلية وأكرث تــأثرياً عــىل املتغــريات التــى متثــل البنيــة 

%، ىف حني ميكنهــا التــأثري 38ر عىل متغري الثقة مبقدا CSRاالساسية لسمعة الرشكة، حيث تؤثر سياسة 
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%. وعــىل 39% ، وأخرياً، ميكنها التأثري عىل رضاء العمالء مبقدار 40عىل الصورة الذهنية للرشكة مبقدار 
النقيض مل تنجح الدراسة ىف أثبات وجود أى تأثري معنوى لنشاط االعالن عىل كل مــن متغــريات الثقــة، 

لفكرة )املنظور( التى تم أثارتها ىف مشــكلة الدراســة، والتــى والصورة الذهنية. وتتفق تلك النتائج مع ا
أن تلعب دور أكــرث فاعليــة ىف التــأثري عــىل العمــالء،  CSRقامت عىل أفرتاض مؤداة أنه ميكن لسياسة 

وذلك كخطوة رئيسية لتجنب النفان الكثيف والضخم عىل النشاط االعال ، ثم محاولة وضــع أولويــة 
ولية االجتامعية للرشكة. وما يؤكد مقرتح الدراسة أنه ىف األونة األخــرية حــدث لالنفان عىل نشاط املسئ

استفذاذ لكثري من املستهلكني من قبل بعض الرشكات التى تنفق مبالغ طائلة عىل الحمالت االعالنيــة، 
فقد تضمنت إحدى الحمالت أكرث من عرشه نجوم مــن نجــوم الســينام، ونجــوم كــرة القــدم مــن ذوى 

ائقة، مام كان له بالغ األثر السلبى عىل مشاعر ومدركات املســتهلكني، والــذى انعكــس عــىل االجور الف
سلوكهم الرشاىئ. وعىل العكس من ذلــك، يــرى الكثــري مــن املســتهلكني أنشــطة املســئولية االجتامعيــة 

 للرشكة أنها تضحية بجزء من أرباحها لخدمة املجتمع الذين يحيون فيه.  

أوضحت الدراسة أن متغري الثقة، ورضاء العمالء يؤثران إيجابياً وبقوة عىل متغري سمعة الرشكة. حيث  -
%. كــام أوضــحت النتــائج أن 24%، ىف حني يؤثر متغري رضاء العمالء بنسبة 31يؤثر متغري الثقة بنسبة 

ولية االجتامعية للرشكة، كل من متغري الثقة، ومتغري الرضا يلعبان دور الوساطة بني متغري سياسة املسئ
وسمعة الرشكة. بينام مل تنجح الدراسة ىف أثبــات وجــود تــأثري للصــورة الذهنيــة عــىل ســمعة الرشــكة، 

، وســمعة الرشــكة. وىف CSRوبالتاىل تنتفى فرضية أن الصورة الذهنية تلعب دور وســيط بــني سياســة 
وهو قطاع البنــوك التجاريــة. فيتصــف حقيقة األمر، ميكن تربير ذلك إىل طبيعة مجال تطبيق الدراسة، 

هذا القطاع برضورة وحتمية ثقة العمالء ىف البنك، من حيث املركز املاىل له، ومستوى الخدمة املقدمة 
له. حيث يرغب العميل ىف الشعور بالثقة لالطمئنان عــىل أموالــة واســتثامراته مــع البنــك، فضــالً عــن 

ك الخربة االيجابية لالقارب واال دقاء واملعارف مام يزيــد ر تلـأهمية متغري الرضاء يكون االساس ىف نش
من سمعة البنك. فالصورة الذهنية قد ال تكون بأهمية مثل تلك املتغريات ىف الخدمــة البنكيــة، مــثلام 
تكون ىف قطاعات أخرى. فقد يظهر دوراً رئيسياً للصورة الذهنية عىل السمعة ىف قطاعات تــرتبط أكــرث 

 ة مثل، السيارات والعقارات واملالبس، وغريها.باملكانة االجتامعي
بالرغم من أن نتائج الدراسة أوضحت عدم تأثري معنوى لالعالن عىل املتغريات التى تشكل بنية متغــري  -

الثقة، والصورة الذهنية، والرضاء إال أنها تو لت لوجود تأثري مبارش لالعالن عىل سمعة  -سمعة الرشكة
ىف حــني أنهــا مل تثبــت وجــود تــأثري معنــوى ومبــارش للمســئولية  – 10Hركة أى تــم قبــول الفــرض ـالش

االجتامعية عىل سمعة الرشكة. وميكن تربير تلك النتائج بشكل منطقى إىل حد مــا . فتشــري النتــائج أن 
االعالن يبدو أكرث نجاحاً من املسئولية االجتامعية للرشكة ىف التأثري عىل سمعة الرشكة، ولكن يكون هذا 

محدود أو قصري االجل أو ذو بنيان غري عميق. فكثري من الحمالت االعالنية تحقق ضجة أعالنية  النجاح
ركة. ـ)أو ما يطلق عليه فرقعة أعالنية( مام يكون له أثر عىل سمعة الش  Propagandaودعائية كبرية 

نجاح بــالغ األثــر، فأحياناً نرى أغنية اعالنية أو أعالن كوميدى أو أعالن لالعب كرة قدم مشهور يحقق 
لكن ىف حقيقة األمر هو نجاح وقتى، وىف أغلب االحوال غري مثمر، ورسعان ما ميوت هذا النجاح مبجرد 
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نسيان هذا االعالن من قبل مشاهديه. إن تلك الحمالت االعالنيــة حققــت ســمعة دون أســس تســتند 
ة متميــزة أو قويــة، أو عــىل عليها، فسمعة الرشكة يجب أن تستند عىل ثقة العمالء أو ىف  ورة ذهنيــ 

أساس رضاء العمالء. وميكن التدليل عىل مثل تلك النتائج من خالل متابعة الحمالت العالنية التى يتم 
ركة، فقد نرى بعض األطفال والشباب يتغنــوا ـعرضها خالل شهر رمضان، والتى تحدث ضجيج عاىل للش

العالنية املراد تو يلها، أو تكوين معتقــدات بشــأن مبحتوى االعالن الغناىئ دون إدراك أو فهم للرسالة ا
ركة تكــون ـاملوجودة باالعالن. وبصورة أكرث تحديــداً، هنــاك ســمعة للشــ  USPالنقاط البيعية املتفردة 

مبنية عىل أسس قوية، وهناك سمعة عابرة تنمو رسيعا، ثم تنطفئ رسيعاً. ولكن االخرية هشه املردود 
 عىل العمالء. السلوىك

ركة ىف التــأثري عــىل متغــريات الثقــة، ـوعىل النقيض من ذلك، أكدت الدراسة قوة املسئولية االجتامعية للش

ركة. وقد أقرتح تحليل املســار عــدة ـوالصورة الذهنية، ورضاء العمالء والتى متثل أسس رئيسية لسمعة الش
منهــا وجــود عالقــة تــأثري مبــارش للمســئولية عالقات أضافية لتحسني مؤرشات جودة التطــابق للنمــوذج ، 
% . وتحمــل تلــك النتيجــه عمــق ىف داللتهــا، 19االجتامعية عىل النية نحو الرشاء. وقد بلغ مستوى التــأثري 

تأثري مبارش مع سمعة الرشكة، إال أنها تدفع املستهلك نحو التعامل معها،  CSRحيث قد ال تكون النشطة 
 ىب يخلق لدى العمالء كنتاج ملامرسات الرشكة االيجابية نحو املجتمع والبيئة.ملا لها من تأثري شعورى وايجا

% ، مبــا يؤكــد 37أكدت الدراسة عىل وجود تأثري مبارش لسمعة الرشكة عــىل النيــة نحــو الرشــاء بنســبة   -
ركة. وجدير بالذكر أن الدراسة أوضــحت أن ـأهمية متغري سمعة الرشكة كأحد اال ول غري امللموسة للش

راء . ـ% من متغــري النيــة نحــو الشــ 50% من متغري سمعة الرشكة، و 55منوذج الدراسة قادر عىل تفسري 
 ويؤكد هذا قوة ومالعة متغريات الدراسة التى تم طرحها ىف هذا النموذج. 

من ضمن معامالت املسار املقرتحة لتحسني جودة التوافق ىف منوذج الدراسة، هــى العالقــة املبــارشة بــني  -
اء العمالء والنية نحو الرشاء. وقد تو لت نتائج التحليل االحصاىئ لوجود تأثري مبارش معنــوى ملتغــري رض

% . وهو األمر الذى ميكــن تربيــره بــأن املنافســة ىف قطــاع 49رضاء العمالء عىل النية نحو الرشاء بنسبة 
ري، فضــالً عــن أن معــدالت البنوك منافسة قوية، كام أن الخدمات املاليــة املقدمــة متقاربــة إىل حــد كبــ 

الفائدة املستخدمة عىل االيداع واالقرتاض ال توجد بينها فرون جوهرية، حيث تكون ىف حدود تعليامت 

البنك املركزى. ولذلك ال ميكن للعميل غري الراىض االستمرار ىف التعامل مع البنك بأى شكل من األشــكال 
البنكية. لذلك كان متغري ميثــل رضــاء العمــالء محــدد نظراً لتقارب البدائل املطروحة ىف سون الخدمات 

 أساىس لنية التعامل املستقبىل. 

ميكن أن نستخلص من النتائج السابقة أن كل من متغري الثقة، والرضاء يلعبون دوراً وسيطاً بــني سياســة  -
، وذلك بشكل كامل حيث تنتفى العالقة املبارشة CR، وسمعة الرشكة CSRاملسئولية االجتامعية للرشكة  

ركة. وبالتــاىل ـ، باالضافة إىل تأثري االعالن املبــارش عــىل ســمعة الشــ CR، وسمعة الرشكة CSRبني سياسة 
ميكن أن نستخلص أن محددات بنــاء ســمعة الرشــكة تــتلخص ىف أربعــة وهــى: الثقــة، ورضــاء العمــالء، 

 % عىل التواىل.11%، 24 %،31واألعالن. ولكن مبستويات تأثري 
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- 

 ختبارات الفروض:إ تقدم الدراسة مجموعة من التو يات بناء عىل نتائج التحليل الحصاىئ و
توىص الدراسة املنظامت بصفة عامة، والبنــوك التجاريــة بصــفة خا ــة بتوجيــه مزيــد مــن االهــتامم  -

واالستثامر ىف أنشطة املسئولية االجتامعية للرشكة. وقد دعمت نتائج الدراسة ذلك بثالث نتــائج. أوالً 
قــة، عــىل متغــريات أساســية تشــكل ســمعة البنــوك، وهــى الث CSRوجود تأثري مبارش وقوى لسياسة 

 CSRوالصورة الذهنية، ورضاء العمالء، ثانياً وجود دوراً وسيطاً لهذه املتغريات االساسية بــني سياســة 

ونية العميل نحو الرشاء أو التعامــل املســتقبىل  CSRوسمعة الرشكة. ثالثاً وجود تأثري مبارش لسياسة 
 مع البنوك.

العالن. فقد أكدت النتائج عىل عدم وجود توىص الدراسة الرشكات مبحاولة تخفيض أو ترشيد ميزانية ا -
تأثري معنوى له عىل ثقة العمالء، والتى متثل متغري حرج ىف قطاع مثل البنوك، فضالً عن عــدم وجــود 

ركة تقــديم خدمــة جديــدة أو طــرح ـأثر مبارش له عىل الصورة الذهنية. ىف حــني أنــه إذا رغبــت الشــ 
كنها اللجوء إىل االعالن، ملا له من تأثري مبارش عىل منتجات ذات خصائص جديدة ، ففى تلك الحالة مي

السمعة. اذن ميكن االعتامد عىل االعالن ىف تو يل معلومات إىل العمالء بنجاح، وبصورة رسيعــة. أى 
الو ول ملرحلة معينة فقط من التأثري عىل العمالء، وهى املعرفة والوعى، دون التطرن ألخذ ترصــف 

مبرحلة االنتباه أو االهتامم دون الرغبــة أو  AIDAشارة له قدمياً ىف منوذج أو سلوك ما. وهو ما تم اال 
 الترصف.

، وذلــك Trustتقدم الدراسة تو ية للبنوك بصفة أساسية برضورة االهتامم والرتكيز عىل عنرص الثقة  -

عــىل ســمعة مقارناً بكافة العنارص واالبنية األخرى. فالثقة هى أكرث املتغريات تأثرياً، وبصــورة مبــارشة 
%، وهــو أعــىل تــأثري. وإذا رغبــت الدراســة 31البنك. فقد بلغ تأثري الثقة عىل السمعة مقدار يعــادل 

%، يليها رضاء العمالء مبستوى تأثري 31استخالص محددات السمعة، فسوف تبدأ بالثقة مبستوى تأثري 
راســة التأكيــد عــىل بعــض %. وىف هذا السيان، تقرتح الد11%، ثم االعالن مبستوى تأثري ال يتعدى 24

العنارص التى تفعل وتحسن ثقة العمالء، مثل التأكيد عىل املركز املاىل للبنك، فضالً عن رقى الخدمــة، 
، والتى تلعب دور غري مبــارش ىف التــأثري عــىل Physical evidenceباالضافة إىل عنارص الدالئل املادية 

ر، فخامة االثــاث، زى املــوظفني، الرائحــة، مســتوى دعم عنرص الثقة لدى العمالء، مثل املوقع، الديكو 
 درجة الحرارة، واأللوان، الهديا التى تحمل اسم العالمة التجارية، وغريها.

ى ىف تحقيــق ـمتغــري رئيســ  هعتبــار إتوىص الدراسة قطاع البنوك برضورة التمركز حول رضاء العمــالء ب -
%، باالضافة إىل 24ء عىل سمعة الرشكة مستوى النتائج التسويقية املرغوبة. فقد بلغ تأثري رضاء العمال 

%. وتؤكد تلك النسب عىل قوة التأثري لرضاء العمالء ىف 39أن تأثريه عىل نية العمالء نحو التعامل بلغ 

ركة وســمعة ـهذا القطاع، كام لعب متغري الرضا دور الوسيط بني سياســة املســئولية االجتامعيــة للشــ 
ركة. وبناء عليه تؤكد الدراسة أن رضاء العمالء ميثل حجر أساس ىف قطاع البنــوك. ولــذلك تــوىص ـالش

الدراسة برضورة تفعيل االسرتاتيجيات التى من شأنها رفع مستوى رضــاء العمــالء، مثــل سياســة إدارة 
والتى تعمل عىل متابعــة  Customer Relationship Management (CRM)العالقات مع العمالء 
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العمالء بصورة مستمرة، وتسعى نحو ر د مشاكلهم وحلها، ومقرتحاتهم وتلبيتها . مام يكون له بــالغ 
 االثر ىف تحقيق رضاهم.

توىص الدراسة الرشكات بتوخى الحذر عند إعامل مبدأ املوزانة بــني إســرتاتيجية االعــالن واســرتاتيجية  -
فان ميزانيــات ضــخمة عــىل حمــالت أعالنيــة ال املسئولية االجتامعية. فكثرياً ما تنجرف الرشكات ىف أن

ركات ـتؤثر بالثامر املرجوة. وتؤكد الدراسة امكانية استخدام االعالن ىف الحاالت التى ترغب فيها الشــ 
تقديم معلومات جديدة أو لبناء الوعى واملعرفة لدى العمالء، أو عند الرغبة ىف تنشيط املبيعــات، أو 

رغبت الرشكات ىف بنــاء متغــريات مثــل الثقــة، أو الصــورة الذهنيــة، أو  ىف االعالن التذكريى، ولكن إذا
 رضاء العمالء فليس أمامها إال االنفان عىل أنشطة املسئولية االجتامعية. 

 تقدم الدراسة بعض مقرتحات لدراسات مستقبلية: -

اليــة، مثــل وأنشــطة االعــالن عــىل بعــض املتغــريات امل CSRتقرتح الدراسة عمل دراسة مقارنة بني سياسة 
 معدل العائد عىل االستثامر، وقيمة العالمة التجارية من املنظور املاىل، ومستويات ربحية السهم.

، ومتغريات الثقة والصورة الذهنية، والسمعة عىل مدى نجــاح CSRكام تقرتح الدراسة دراسة تأثري مدخل 
 املوزعني، واملوظفني، واملجتمع.      ركة ىف تحقيق أهداف أ حاب املصالح املختلفني مثل: املوردين:ـالش
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Abstract 
The present study aimed to identify the effect of Corporate Social 
Responsibility (CSR) and Advertising on Corporate Reputation and 
Purchase Intention, as well as the mediating Role of Trust, Image, and 
Customer Satisfaction. It was applied to the Bank sector. The results 
indicate the effective Role of corporate social Responsibility in building 
each of Trust, Image, and Customer satisfaction. It also explains that 
Trust and Image play a mediating Role between corporate Social 
Responsibility and Corporate Reputation. Although the results didn`t 
prove the effect of Advertising on trust and Image, it proved the direct 
effect of advertising on corporate Reputation. Finally, the study 
Confirms the strong effect of Corporate social Responsibility on 
purchase intention, and the strong effect of corporate Reputation on 
purchase intention. 

Key words: Corporate Social Responsibility, Advertising, Corporate 
Reputation, Trust, Image, Customer satisfaction, and 
purchase intention. 
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