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 : ثالبحممخص   -ٔ

 صتتل اإلجتمتتاعيلتواقتتع ااإلشتتاعات عمتتي موابتتين  تحديتتد نتتوع وقتتوة العالقتتةاهتتتم البحتتث الحتتالي ب
ت عمتتي اإلشتتاعابتتين  و، تبتترعوستتموك تحتتول الم الصتتورة الذهنيتتةبتتين و ،  وستتموك تحتتول المتبتترع

 يفت نيتةلمصتورة الذه،و التعتر  عمتي التدور الوستيط الصتورة الذهنيتةو  واقع التواصل اإلجتمتاعيم
تتم يت  ذلتك ، ولتحقوستموك تحتول المتبترع اإلشاعات عمي مواقع التواصل اإلجتمتاعيبين العالقة 

متن مفتردة  ٖٓٙخدام عينتة قواماتا االستقصاء لجمتع البيانتات الوليتة باستتئمة ي قااالعتماد عم
وجود اختالفات ذات داللة ، وقد أظارت النتائج  (ٖٚ٘ٚ٘سرطان الطفال ) المتبرعين لمستشفي

اإلشتتاعات عمتتي مواقتتع مستتتوي نحتتو  (ٖٚ٘ٚ٘) المتبتترعين لمستشتتفيإدراكتتات  إحصتتائية بتتين
عمتتي حتتدل،وذلك ا إجمتتالي ، ونحتتو كتتل متغيتتر متتن متغيراتاتتشتتكل متتوخوذة ب التواصتتل اإلجتمتتاعي

، حيث أن قيمة )ت( معنوية عنتد مستتوي داللتة إحصتائية  والسن والمؤهل العممي باختال  النوع
 (ٖٚ٘ٚ٘) المتبترعين لمستشتفيكات لة إحصائية بين إدراوجود اختالفات ذات دال و ، %٘% ؤ

ا إجمالي ، ونحتو كتل متغيتر متن متغيراتاتشكل موخوذة ب مستوي الصورة الذهنية لممستشفينحو 
، حيث أن قيمة )ت( معنوية عنتد مستتوي  والسن والمؤهل العممي عمي حدل،وذلك باختال  النوع

المتبتتتترعين راكتتتات اللتتتة إحصتتتائية بتتتين إدوجتتتود اختالفتتتات ذات د، %٘% ؤداللتتتة إحصتتتائية 
إجمتتالي ، ونحتتو كتتل شتتكل متتوخوذة ب ستتموك تحتتول المتبتترعمستتتوي نحتتو  (ٖٚ٘ٚ٘) لمستشتتفي

، حيتث أن قيمتة )ت(  والسن والمؤهل العممتي عمي حدل،وذلك باختال  النوعا متغير من متغيراتا
ًا و ذات داللتتة إرتبتتاط طتتردي قتتوي جتتد ووجتتود، %٘% ؤمعنويتتة عنتتد مستتتوي داللتتة إحصتتائية 

ئية بتتين أبعتتاد اإلشتتاعات عمتتي مواقتتع التواصتتل اإلجتمتتاعي مجتمعتتة و أبعتتاد ستتموك تحتتول إحصتتا
ة ، حيتث كممتا زادت اإلشتاعات عمتي مواقتع التواصتل اإلجتمتاعي زاد ستموك تحتول المتبرع مجتمعت

لة إرتباط عكسي قوي جدًا و ذات دال  ، ووجود( ٖٚ٘ٚ٘المتبرع من جانب المتبرعين لمستشفي)
مي مواقتع التواصتل اإلجتمتاعي مجتمعتة و أبعتاد الصتورة الذهنيتة إحصائية بين أبعاد اإلشاعات ع

مجتمعة ، حيث كمما زادت اإلشاعات عمي مواقتع التواصتل اإلجتمتاعي إنخفاتت الصتورة الذهنيتة 
و ذات داللتتة إحصتتائية بتتين أبعتتاد الصتتورة الذهنيتتة إرتبتتاط عكستتي قتتوي جتتدًا  ، ووجتتودلممنظمتتة
الصورة الذهنية لمشركة إيجابيتة  ة و أبعاد سموك تحول المتبرع مجتمعة ، حيث كمما كانتمجتمع

الصتورة دعتم وجتود و ، ( ٖٚ٘ٚ٘إنخفض سموك تحول المتبترع متن جانتب المتبترعين لمستشتفي)
وستموك تحتول  اإلشاعات عمتي مواقتع التواصتل اإلجتمتاعين كمتغير وسيط في العالقة بي الذهنية
ت مستتتقمة عمتت  كمتغيتترا اصتتل اإلجتمتتاعيواقتتع التو اإلشتتاعات عمتتي م ير أبعتتاد، متتن تتتو  المتبتترع

  تصتتنيفاا إلتت والتتتي تتتم التوصتتيات نة متتموعتتمجي إلتت الباحتتثوصتتل ، وتل المتبتترعستتموك تحتتو
تحتتول ستتموك بكيفيتتة خفتتض ي، بينمتتا تتعمتت  ال انيتتة الولتت  تتعمتت  بالجانتتب الكتتاديم ،مجمتوعتين

 الذهنية.من خالل الصورة  واصل اإلجتماعيمواقع الت شاعات عميوخفض تو ير اإل المتبرع
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 :  مقدمة -ٕ

الحداث بشكل المعمومات و الية شبكات التواصل االجتماعي في نقل عفأهمية و عمي الرغم من      
ساولة إنتاج وذلك نتيجة  ،شاعاتبيئة خصبة لنمو اإلعتبر ذلك تل ، إال أناا في مقابسريع

عبر مواقع  اإلشاعةفي سرعة انتشار  مما يساعد ،قصيرةة ة زمنيفي فتر  ونشر المعمومات
ممحتوى الذي يتّم نشرل من لمراقبة الصعوبة  و التحّكم  فقدرة المع عدم ، التواصل االجتماعي

 .(ٕٕٓٓ، وقز ) ز االفراد عم  هذل المواقعقبل 
 لتواصلسائل اواحدة من المخاطر الناجمة عن سوء توظي  و  نشر الشائعات الادامةويم ل    

هرة عات، خاصة مع تنامي ظاالمصدر الرئيسي لمعديد من الشائ االجتماعي، والتي أصبحت تم ل
 الً فا، في وسائل التواصل االجتماعي، والتي ال يمكن السيطرة عمياا بساولةالحسابات الوهمية 

ات نشر وتداول المعموم ا تتميز به وسائل التواصل االجتماعي من ساولة وسرعة فيعم
ع قاعميه ، وذلك لعدم وجود رقيب أو قواعد وأسس لمنشر عم  تمك المو خبار وال

 .( ٕ٘ٔٓ)عبدالوهاب،
أكبر مستشف  متخصص في عالج سرطان الطفال في مصر  ٖٚ٘ٚ٘مستشف  وتعتبر     

  .عم  التبرعات عبر اإلعالنات اً يمد حصر ية مميار جنيه، تعتسنو ال تهنيوتبمغ ميزا
ترة الخيرة لمجموعة من الشائعات عمي شبكات التواصل لففي ا ٖٚ٘ٚ٘ي وتعرات مستشف  

وترفض البعض اآلخر بدون ذكر  عض الطفال مراي السرطاناإلجتماعي تواح أناا تستقبل ب
أجازة اإلعالم المصرية تندد بعمميات فساد كبيرة في  حممة رةفي الفترة الخيت قو أنطم، أسباب 

مة المصرية التخاذ إجراءات عديدة، تتامن تشكيل لجنة بالحكو دفعت  في إدارة أموال التبرعات،
ة لحمالت ميزانيتاا، وواع شروط جديدف  وطر  إدارة فحص عمل المستشوزارية لمتحقي  و 

سسات ات الجمعيات الهمية وغيرها من المؤ برعع تجمض التبرع، اذ أعمن البنك المركزي عن رف
 .م  ترخيص من وزارة التاامن االجتماعيحصول عبعد الالعاممة بمجال العمل الهمي، إال 

إنشاء ي  بحممة منظمة لجمع التبرعات لتغطية تكال امجمعية أصدقاء معاد الور  قامتو   
 التبرعات، لجمع يةالمريكالمتحدة  والواليات وكندا مصر ؛ فوظفت طاقم خبراءالمستشفي

المباشر  والتبرع لزكاة واإلعالمية وا واعتمدت الجمعية في جمع التبرعات عم  الحمالت الميدانية
 .من الفراد والشركات والابات والدعم المحمي والخارجي

وع بالك ير من الطر  مناا إعالنات العبي الكرة والمم مين في التمفزيون ر لمشا عموقد تم د
وتبرعات  لفاائية لتحّث الناس عم  التبرع وعمل حسابات مفتوحة في البنوكنوات اي والقالمصر 

والمحمول  ٜٜٚ٘ٓٓٓٓأو  ٜٜ٘٘٘ٓٓٓواالتصال بالتمفون ال ابت برقم  ترنتعن طري  اإلن
 مع التبرعات في المدارس والجامعاتلج التحمم وتم تنظي ٖٕٚ٘برقم 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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كمتغير  الصورة الذهنية يان دورالي لبحث الحوفي اوء ما سب  فقد ظارت فكرة الب      
تطبيقًا  وسموك تحول المتبرع جتماعياإلشاعات عمي مواقع التواصل اإلوسيط في العالقة بين 

عمي مواقع التواصل  اعاتاإلش ميويرجع التركيز ع ،(ٖٚ٘ٚ٘طان الطفال )عمي مستشفي سر 
يمكن أن  اإلجتماعي لالتواصمواقع اإلشاعات عمي من أن  كمتغير مستقل انطالقاً  اإلجتماعي

بين كمتغير وسيط في العالقة  يةالصورة الذهنمام بدور تكما أن االه ، ر عمي المتبرعين سمبياً تؤ 
فسير لي تدي إؤ أن ي يمكن رعوسموك تحول المتب إلجتماعيع التواصل ااإلشاعات عمي مواق

 يناما  . أواح لمعالقة ب
  : الدراسات السابقةاإلطار النظري و  -ٖ 
 : اإلشاعات عمي مواقع التواصل اإلجتماعيوأبعاد  مفاوم -ٔ/ٖ   
تعتمد عم  شبكة اإلنترنت لتسايل ي إل  المواقع والبرامج التي ُتشير مواقع التواصل االجتماع     

 ر أو أجازةن وتبادل المعمومات فيما بينام من خالل أجازة الكمبيوتالتواصل بين المستخدمي
 وُيمكن استخدام هذل المواقع لهداٍ  اجتماعية؛ كتحقي  التفاُعل بين الاوات  المحمولة،

ماا لهداٍ  تجارية؛ وذلك لّن هذل أينما ُوجدوا، كما ُيمكن استخدا الصدقاء وأفراد العائمة وغيرهم
 ،عمالءلال المزيد من واعد تسويقية مامة لمشركات الت  تسع  إل  جمب انتباالمواقع أصبحت ق

ذي يتاّمن أنواعًا االجتماعي لُمستخدمياا إمكانية الوصول إل  محتواها القع التواصل وتُتيح موا
 (.ٕ٘ٔٓ)الشري ، حّت  الو ائ  مومات، أو الصور ومقاطع الفيديو، أوُمختمفًة من المع

رباعي أشاع وتعني أناا دة من الفعل ال ال ي شاع، واإلشاعة من الفعل التممسالشائعة و       
متطوعين وبوسائل وأساليبمحختمفة مما يجعل مناا مادة سامة  ولة بواسطة أفرادمحمولة ومنق

 (.ٕ٘ٔٓالتو ير )عبدالجيد، اإلنتشار سريعة
ن يكون له معيار بر مقدم لمتصدي  يتناقل من شخص آلخر دون أناا كل خووتعر  ب        

ويل والخبار التي اآلخرين،وهي الحاديث والقا ر ما دون عمملمصد ، فاي بث خبر من مصد
فاإلشاعات تنتقل وتنتشر كمما زاد مكانية التحق  من صحتاا وكذباا ، لناس دون إيتناقماا ا

ويبدأ في در اإلشاعة وهو الذي يقوم ببنائاا وتشكيماا المعمومات ،وهناك مص الغموض ونقصت
إنعدام معرفة  رط الرئيس إلنتشار اإلشاعةالشقي اإلشاعة،وناشر اإلشاعة ،و نشرها، وهناك متم

بة المتمقي في المعرفة ووجود دافع وفائدة لمطم  اإلشاعة لنشرها )الامص، الحقيقة ورغ
 (.ٕٓٔٓشمدان،

بالجوانب  ولم تقتصر إستخدامات وسائل التواصل اإلجتماعي عمي جانب معين بل إهتمت        
اا ومن أهم السياسية والتجارية واإلجتماعية، وتميزت بخصائص جذبت المستخدمين إلي
معاا ،وتميزت  خصائصاا أناا شجعت المستخدم عمي مشاركة وتبادل اإلهتمامات والتفاعل

باإلنفتاح حيث أزالت حواجز ومعوقات الوصول لممعمومة ،كما شجعت عمي التعمي  عمياا 
حت لممستخدم التفاعل والحديث بحرية مع اآلخرين حول آخر الخبار والحداث وتبادلاا، وأتا

 (.ٕٕٓٓمي ، الحوراني،)السم
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اإلجتماعي في الحصول عمي المعمومات، أبعاد متغيرات الشائعات عمي مواقع التواصل وتتم ل 
 .(Dagli&Han,2018) التنشئة اإلجتماعية، والتو ير الساخر

 : الصورة الذهنية ادبعمفاوم وأ -ٕ/ٖ    
المجتمع عن العالم من حولام  رادعن التصورات التي يحمماا أفيعبر مفاوم الصورة الذهنية     

باشرة التي الملمباشرة وغير رات الفراد اد الصورة نتاج طبيعية لجماع خببمكوناته المختمفة، وتع
 .(ٕٔٔٓ)عبد الفتاح،  يتمقوناا عبر تفاعالتام اإلتصالية المختمفة

أناما  مح الصورة الذهنية والشارة عم ( استخدام الك ير من الكتاب مصطٕٙٔٓوبين )صاد ، 
تتامن ومين في أن الصورة الذهنية قد متما متين في حين ذهب آخرون إل  اختال  المفا

من الصورة الذهنية  تبتعد عن الحقيقة، ومنام من يستعمل هوية المؤسسة بدالً  والمبية معاني س
دارة يةاتالذ ا بدال انوأما كممة الشارة فيستعممو عة، متوقمن الصورة الذهنية ال بدالً  االنطباع، وا 

 ة.من الصورة الذهنية المدرك
الصورة الذهنية  عادأب ( Kotler&Keller,  2009( و)ٕٕٔٓخرون، آذكر )الالمي و    

 :كاآلتي
 ة بحسب الموعد.دملخاالعتمادية: تعني الداء والمو وقية واإللتزام بتقديم ا (ٔ)
 ة إنجازرعفي سجسد تتبون بساولة و ة الز يم خدمد لتقداإلستجابة: ويقصد باا اإلستعدا  (ٕ)

 .العمالءالخدمة وكيفية التعامل مع متطمبات 
 يةويميل هذا البعد إل  أهم العميلالمميزة التي يعتقد باا انة مصداقية والمال قة: وهي ال (ٖ)

 .كالمخاطر العمالء ااوااحة لمخدمات التي يدرك
اا والعمل قد يتعرض ل يمشكالته التتمام بوااله بالعميلالتعاط : ويشير إل  العناية   (ٗ)

 .العمالءل لكل التعاط  واإلنتبا إيجاد حمول بطر  إنسانية راقية وتقديم عم 
 الممموسية: يتم التعر  عم  هذا البعد من خالل ال اث الموجود أو الزي الرسمي (٘)

 .ينظفلممو 
ن المنتج ص عالمكونة لدى الشخا : وهي مجموعة اإلدراكات)الخدمة( صورة المنتج (ٙ)

خصائص الصورة عم  أساس العناصر الوظيفية المرتبطة ب تبني هذللخدمي، و او السمعي 
المرافقة، الشعار، الشكل، الحجم، المون(،  ، الخدمات، التغمي كيبةالتر )  المنتج

اء نتماإل و شعوري لممستامك كالتعبير عن الذات الب والعناصر الخيالية المرتبطة بالجان
  .الطبقي

مجموعة  ( عم  أنااNoel &Claude,  1994عرفاا ) المة التجارية:الع صورة (ٚ)
الشخاص بعالمة  أو مجموعة منيربطاا شخص  ات العقمية والعاطفية التياإلستحاار 

المنباات التي تعيد إحياء ر دو ما"، وتمعب العناصر الوظيفية والخيالية المرتبطة بالمنتج 
مفة مصادر مخت التنبيه من اة، ويوتي هذالمنظمة المنتج أو العالمة أو واستحاار صور 

 العالمة صورةو ، توحةالمف تن، المعارض، الزياراكتجربة أو رؤية المنتج، اإلعال 



 6 

،  (Yuan et al., 2016) المستامكين ذهن في التجارية العالمة قيمة هي التجارية
 بدورل يوفر مما ، أعم  أسعار لدفع المستامك عم  القوية التجارية العالمة صورة تؤ رو 

تقد عيو  ، (Aranda et al,2015) شركةمل السو  في اونجاحً  تنافسية مزايا
(Sobnosky,2016)  أن السبب الرئيسي لالست مار في إدارة الصورة الذهنية هو

 اتار ة الجيدة تجذب االست محيث أن الصورة الذهني ،التنافسيةلميزة ا م الحصول ع
 قطاب نوعية جيدة من الموظفين. تسوالمستامكين وا

ة لخدمتتتتة ساستتتيغايتتتات الال متتتن فتتتان واحتتتداً  (Himmelstein,2015)ة نظتتتر ومتتتن وجاتتت   
يجاد نوع  ،اإلنسانية هو إيجاد عالقة ايجابية ومحببة مع المجتمع الخارجي كما ،لمصداقيةا منوا 

 . جتمع الخارجيت المتمام واالحترام من منظماأناا تاد  إل  تحقي  االه
قدم إل  أن نظرة المستامك إل  المنظمة وما ت (Goldsmith et al ,.2016)دراسة  وتوصمت 

بمصتتداقية هتتذل المنظمتتة التتتي تعتتر  عمتت  أناتتا )االعتقتتاد بصتتد   ر ت وختتدمات يتتتومتتن منتجتتا
ن أو  مستتامك(ج/الخدمتة التتي يرغباتا الومقدار الخبترة والمقتدرة عمت  تتوفير المنت ااالشركة وأمانت

 ي الشراء.ة ستؤ ر بالنااية عم  نية المستامك فصداقيملهذل ا
 :نواع هي إلي  الث أة الصورة الذهني تصني  وقد تم  

ويعتقد  ،(Ind, 2013)الذهنية الذاتية: هي إحساس المنظمة بنفساا الصورة  (ٔ)
(Dowling ,2014)  ال لمنظمات أن تبدأ أو من ا يتطمبإن بناء صورة ذهنية ناجحة

يقع عم  عات  الفراد حيث أن التغيير في الصورة المدركة  ،ذاتيةلابتغيير صورتاا 
ي بينام وبين الجماور إما أن يقوي أو يجر صال الذي وأن االت ،مةلمنظالعاممين في ا

 ياع  الصورة الذهنية لديام.
فساا ي توصيمه عن نالمنظمة ف هي ما ترغبو لمرغوبة )المخطط لاا(: ية اهنلذالصورة ا (ٕ)

كة يجب ن الشر إل  أ (Borger ,2009)أشار ، حيث (Ind, 2013)اور إل  الجم
ن وااحة وبدون يد بحيث تكوج كلجماورها بشأن تخطط لصورتاا في أذهان 

ا التي تصور نفسا AT&Tبشركة  (Marchand ,2015)ويسترشد  ،غموض
إليصال  عبةدرين عم  قار الظرو  الصرموز البطال الصبورين القاجموعة من البم

 بعاه ببعض. العالم
 (Synder, 2014)والعالقات ،الحاسيس ،صوراتالصورة الذهنية المدركة: هي الت (ٖ)

يؤ ر عم  قراراتام الشخصي الذي  إدراكامشخاص حقيقتام وهو عند ال راكداإليعكس و 
 .الشرائية
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تجتتتذب  وبوناتتتا  الصتتتولواحتتتدة متتتن  صتتتورة المنظمتتتة بوناتتتا (Cassidy,2018)تبتتتر عيو      
المستؤولية  ،الجتذب العتاطفي هتي وتتول  متن ستتة عناصتر ،والعاممين والمست مرين مستامكينال

هتذل العناصتر الستتة  ،والداء المتالي ،الرؤيتة والقيتادة ،بيئتة العمتل ،ختدماتالسمع وال،يةاالجتماع
والصتتورة  ،عتتةالصتتورة المتوق ،تيتتةة الذاالصتتور  أي ال تتة لمصتتورة الذهنيتتة الكاممتتة الد بعتتاتتعمتت  بال

 اطفيالعتت انتتبالج وأمتتا ، الن الصتتورة الذاتيتتةالرؤيتتة والقيتتادة يمتت ،بيئتتة العمتتل أنبمعنتت   ،ةكتتر المد
ية المسؤول وأما ،واالحترام( فيم ل الصورة المدركة اإلعجابوبة وتنال الشركة مرغ أنعني )الذي ي

رتين و صتمفتة( فتم تل المختال أنشتطتهالمالي ورعاية  تقديم النفع لممجتمع كالدعم أيجتماعية )اال
ون ذمستتامكين يحبتاح لاتذل المنظمتة وأن الفيعبر عن النج الداء المالي وأما ،مدركةالمتوقعة وال

 وهذا ما يم ل الصور الذهنية ال الث مجتمعة. ،الناجحينب رتباطاإل  دوماً 
إلتتي أن الصتتورة الذهنيتتة تتكتتون متتن أربعتتة أبعتتاد رئيستتية أولاتتا يتعمتت   (Keller,2015)ويشتتير 
من حيتث اص والعالقات ي يتعم  بالشخ، والبعد ال انمن حيث الجودة واإلبتكار)الخدمة( بالمنتج 

فيتعمتت  بتتالقيم والبتترامج متتن حيتتث المستتئولية توجتته المنظمتتة نحتتو العمتتالء، أمتتا البعتتد ال التتث 
المجتمعيتتة) مستتئولية المنظمتتة تجتتال المجتمع(والعنايتتة بالبيئتتة، والبعتتد الرابتتع يتعمتت  بمصتتداقية 

 المنظمة من حيث الخبرات والتفايل وال قة.
 :  سموك تحول المتبرع بعادوأ مو مفا -ٖ/ٖ    
عمياتتا المتبتترع  ي يقتتدمات التتتصتترفمجموعتتة النشتتطة والت يتت  ستتموك المتبتترع بونتتهن تعر يمكتت     

مه لمنشتاط المتبترع لته، ومتا ييتقإشباع حاجاته ورغباته لمتبرع ،وأ ناء أ ناء إرادته التبرع، باد  
 (.ٕٕٓٓ، الشاري،لك من قرارات تبرع )الزهرانيذيصاحب 

 &Bekkers)تبتتترع ، حيتتتث أواتتتحت دراستتتة تتعتتتدد العوامتتتل المتتتؤ رة فتتتي ستتتموك الو       
Pamala,2007) المتبرع يتو ر بعدة عوامل هي التوعي لمحاجتة، التوستل، العائتد  موكن سي أإل

، كمتتا أواتتحت الستتمعة، التكمفتتة والعائتتد النفستتيين ، القتتيم، الفاعميتتة ر، تتافتتي مقابتتل التكمفتتة، اإلي
متن ختالل متغيتري نيته متبترع نبتؤ بستموك الأنته يمكتن الت (Smith & Andree,2007)دراستة 

، حيث تعبر نيته القيتام بالستموك عتن دافتع مقصتود السموك رك في م المدلتحكالقيام بالسموك، و ا
ي تنفيذ الستموك ،بينمتا يم تل التتحكم فتي الستموك توقتع الفترد أنته ف قةلدي الفرد لبذل الجاد والطا

دة حتتو مستتاعمتتن ختتالل اإلتجتتال ن نيتتة القيتتام بتتالتبرعورها تتحتتدد ، وبتتد وكمستتي تنفيتتذ اليتتتحكم فتت
خالقيتة،والتحكم ة الخيرية، المعتايير اإلجتماعيتة، المستئولية الع لمجاالتبر  رين، اإلتجال نحواآلخ

 .المدرك في السموك 
 الخدمتة صتول عمت اشرة لألفراد من أجتل الحالفعال و التصرفات المبيعر  سموك العميل بونه    

 (.ٕٕٓٓالمجني، عمار،) اء و يتامن إجراءات اتخاذ قرار الشر 
مت  الختدمات راد بصتورة مباشترة لمحصتول عالتصترفات التتي يتبعاتا الفتعمي أنته    أيااً كما يعر 

يعنتي  و، االقتصادية و استعمالاا بما فتي ذلتك اإلجتراءات التتي تستب  هتذل التصترفات و تحتددها
دته باستتمرار وانمتتا ءات و ال نستتطيع مشتتاه تتل مجموعتة متن اإلجتتراستموك الشتتراء التذي يم كتذلك
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اإلجتراءات التتي تستب  قترار الشتراء  لتعبير عنه فقط عند اتختاذ قترار الشتراء ، لتذلك تكتونيكون ا
نتته ( ك يتترة و متفاعمتتة و متداخمتتة و قتتد تكتتون طويمتتة بينمتتا الستتموك الظتتاهر ف )الستتموك الظتتاهري

هو كل أنواع  عميلسموك الف ن و كخالصة عامة ، نتاي و يختفييكون في فترة قصيرة ومن  م ي
تكيتت  متتع متطمبتتات البيئتتة و التتتي يمارستتاا اإلنستتان فتتي حياتتته و ذلتتك متتن أجتتل أن ي التصتترفات

)  غض النظر عمتا إذا كانتت هتذل التصترفات ظاهريتة أو تصترفات مستتترةالحياة المحيطة به، و ب
 (.ٕٙٔٓحافظ،
  Bansal and) الخدمتة، حيتث عتر  متزوداتاء العميتل لعالقتته يم تل ستموك التحتول إنو     

Taylor, 1999 ) أو تغييتر متزود الخدمتة سموك  التحول في مجال الخدمات عم  أنته استتبدال
قد حاولت الدراسات السابقة واع السس لتحسين عممية فام سموك الحالي بمزود خدمة آخر. و 

قتترارات التحتتول،  مستتبباتالت رئيستتية، هتتي: ء متتن ختتالل تقستتيماا فتتي  ال تتة مجتتاتحتتول العمتتال
 ,Pablo, et.al)غيتتر المتجانستتة العمتتالء ، وطبيعتتة  تحتتولالستتموك  ة عمتت المحفتتز العوامتتل و 

2006). 
يعكتس ستموك و ، حتاليمتن التعامتل ال العمتالءعمت  أنته ارتتداد أو ختروج  ستموك التحتوليعتر  و   

التعامتل بشتكل كامتل متع  ددة أو إيقا حخذل العميل لوق  شراء خدمة ما مالتحول القرار الذي يت
 . (Diane,2003) كةالشر 

ع مقدم الخدمة او السمعة، بتدال متن العميل يفال االحتفاظ بعالقة طويمة الجل ممن ان  وبالرغم
ت التتتي ( اال ان هنتتاك مجموعتته متتن المستتبباChristopher,2001)التحتتول متتن مستتو  لختتر

تمتت اه وقتدرى لمحصتول عمت  الخدمتة ، ال  منظمتة أخت حول واالنتقالالتعميل ال  سموك تدفع ال
ز الستتموك التتتي تحفتت بالعوامتتل تبتترعتحتتول الملستتموك   الستتابقة والمتعمقتتة بامعظتتم أدبيتتات التستتوي

سموك التحتول فتي قطتاع  عم  تؤ ر مانية عوامل  (Keaveney, 1995حددت )حيث  التحول.
فتي تقتديم  لالخفا  الموظفونية استجابة في تقديم الخدمة، التسعير، كيف االخفا ت وهي الخدما
هتتذا  ،راديلمشتتاكل الخالقيتتة، وأخيتترا التحتتول التت  المالئمتتة، ا لمنافستتن، عتتدمدمتتة، نشتتاطات االخ

الجتتودة المدركتتة، إدراك  إاتتافة إلتت  عتتدد آختتر متتن العوامتتل التتتي تتتم دراستتتاا م تتل عتتدم الراتتا،
 ;Shah, et.al, 2018; Mosavi , et.al, 2018) ي  التحتولالموقتع، وتكتال البتدائل،

Burnham,et.al 2003).. 
قرار الشتراء والتصترفات المحيطتة بته، يمكتن أن تتؤ ر بشتكل مباشتر فتي المستامك لاتخاذ إن     

والسياستتات التستتويقية، ومتتن دراستتة نمتتوذج مبستتط لعمميتتة الشتتراء نجتتد أن قتترار الفتترد العمميتتات 
رغبتته فتي الحصتول عمت  منفعتة معينتة، وهتذل بشراء سمعة جديدة أو خدمة معينة إنما ينبع متن 

ومتدى  الرغبة تتو ر بداية بمجموعة من القيود البيئية المحيطتة م تل الستمع المتاحتة فتي الستو ،
التسويقية عم  المستامك، هذا فااًل عن العديد من المؤ رات الخرى م ل الدخل  تو ير السياسات

المسو  أن يحدد الوزن النستبي لتتو ير كتل متن والظرو  االقتصادية واالجتماعية، لذا ف ن عم  
نمط المبستط المتغيرات المحيطة فتي قترار الشتراء، ولكتن نمتوذج الشتراء عتادة ال يتتم وفقتًا لاتذا الت
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نما يتم وفقًا لمجموعة من الخطوات المتشابكة التي يصعب عادة عمت  رجتل التستوي  أن ياتع  وا 
       نستتان وفقتتًا لخطتتوات منظمتتة نجتتدها فتتي كتتل منتتاحتتدًا فاصتتاًل فيمتتا بينامتتا والتتتي تتحتترك داختتل اإل 

 (.ٜٕٔٓ) عبدالحميد، 
في السمعة، جودة الخدمات، راا العميل، تكمفة التحول، تنوع  تحول المتبرعسموك وتتم ل أبعاد 

 الخدمات.
   البحث:مشكمة عية و تطالالدراسة االس -ٗ     

اإلشاعات افية حول بيانات استكش ميع ة استادفت الحصولالعياستطبدراسة  الباحثقام        
لمستشتتفي ستترطان  تحتتول المتبتترعوك وستتم الصتتورة الذهنيتتةو  جتمتتاعياقتتع التواصتتل اإلمو  يعمتت

 ، ت البحتثد وبمتورة مشتكمة وتستاؤالتحديفي  الباحثة إلي مساعدة اافباإل (،ٖٚ٘ٚ٘الطفال )
 ،تبيتة مكعمتي دراستة  االستتطالعيةاستة الدر وقد اشتتممت  ،لفرواه  غة دقيقةوالتوصل إلي صيا
 ، صتتل اإلجتمتتاعيمواقتتع التوا اإلشتتاعات عمتتيانويتتة المتعمقتتة بكتتل متتن نتتات ال بيالتتتم فياتتا جمتتع ا

متع عينتة  الت المتعمقتةعدد متن المقتابباإلاافة إلي ،  صورة الذهنيةلاو  ، وسموك تحول المتبرع
 .(ٖٚ٘ٚ٘لمستشفي سرطان الطفال )المتبرعين  من فرداً  ٖٙائية تامنت عشو 
محتتل  لممستقصتتي متتناماإلدراك الكتتافي عية عمتتي عتتدم تطالستتدراستتة االدت نتتتائج الوقتتد أكتت     

 متن العينتة  ٖٓ ) وفقتًا إلجابتات اصل اإلجتماعيلتو اإلشاعات عمي مواقع المفاوم وأبعاد الدراسة 
وبنستتتبة  ة ينتتتعال متتتن ٕٛوفقتتتًا إلجابتتتات ) لذهنيتتتةالصتتتورة اوم وأبعتتتاد (، ومفاتتت %ٖٛوبنستتتبة 
% ( ٓٛوبنستبة  متن العينتة ٜٕوفقًا إلجابات )  عسموك تحول المتبر وم وأبعاد اومف ( %ٚ,ٚٚ
) وفقتًا  وسموك تحول المتبترع لذهنيةرة اصو لاالعالقة بين  إدراك المستقصي منام لطبيعة وارتفاع
ين بت ةقتعاللا ي متنام لطبيعتةالمستقصتإدراك  عوارتفتا% ( ٛ,ٛٛنسبة وب عينةمن ال ٕٖإلجابات 
متن العينتة  ٖٔإلجابتات  فقتاً ) و  تبترعحول المك تو وسم واقع التواصل اإلجتماعيت عمي ماإلشاعا
كمتغيتر وستيط فتي  صتورة الذهنيتةلاه التذي يمكتن أن تؤديت التدوراتوح و  %( ، وعدمٙٛوبنسبة 

فقتتًا ) و   ول المتبتترعك تحتتوستتمو  اعيواقتتع التواصتتل اإلجتمتتت عمتتي ماإلشتتاعان تتتدعيم العالقتتة بتتي
 % ( . ٖٛوبنسبة  عينة من ال ٖٓابات إلج

ستتتتطالعية عمتتتي أن المتبتتترعين يختتتتارون المنظمتتتات التتتذين تتتتائج الدراستتتة االت ندوقتتتد أكتتت     
رفتام ي معت، كما يختاروناتا بنتاءًا عمتدافاا التي تتواف  مع أهدافام أه سيتبرعون لاا بناءًا عمي

جتمتاعي دور كبيتر فتي ت عبتر مواقتع التواصتل اإلعتب اإلشتاعا، كما تمالصدقاءباا من القارب و 
 توكد من هذل اإلشاعات .رعين حتي يتم المتبلتو ير عمي اال
طالعية متن الدراستة االستتالتوصتل إلياتا تتم وليتة التتي النتتائج ال ف ن  ،سب   عمي ما اءاً وبن    

اإلشاعات وسيط في العالقة بين  يرتغمك نيةالصورة الذهم دور صور في فاأن وجود قتشير إلي 
ياتا متن نتتائج هامتة لكتل ومتا يترتتب عم ، عتبتر موسموك تحتول ال التواصل اإلجتماعي عقعمي موا

ة الصتور لدراستة دور  اك حاجتة ماستةهنت لذلك فت ن ،والمجتمع  المتبرعين والمنظمات الخيريةمن 
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وستموك تحتول  إلجتمتاعيواصتل اواقتع التاإلشاعات عمتي مالعالقة بين كمتغير وسيط في  هنيةالذ
 .  المتبرع

 طرحاا عمي النحو التالي: ن ت التي يمكؤالان التسير هذل المشكمة عددًا م وت     
هل يختم  مستوي تو ير الشائعات عمي مواقع التواصل اإلجتماعي باختال  الخصائص  (ٔ)

 ؟  (ٖٚ٘ٚ٘الطفال )تبرعي مستشفي سرطان لمفية الديموجرا
ختال  الخصائص اب (ٖٚ٘ٚ٘لمستشفي سرطان الطفال )تختم  الصورة الذهنية هل  (ٕ)

 ( ؟ ٖٚ٘ٚ٘الديموجرافية لمتبرعي مستشفي سرطان الطفال )
باختال   (ٖٚ٘ٚ٘مستشفي سرطان الطفال ) متبرعيتحول هل يختم  سموك  (ٖ)

 الخصائص الديموجرافية لام؟ 
وستتموك تحتتول  إلجتمتتاعيل ااإلشتتاعات عمتتي مواقتتع التواصتتن قتتة بتتيطبيعتتة العالنتتوع و متتا  (ٗ)

 ؟  (ٖٚ٘ٚ٘طفال )لمستشفي سرطان ال المتبرع
لمستشتتفي ستترطان  وستتموك تحتتول المتبتترع صتتورة الذهنيتتةلاقتتة بتتين طبيعتتة العالنتتوع و متتا  (٘)

 ؟  (ٖٚ٘ٚ٘الطفال )
لذهنيتة والصتورة ا واصتل اإلجتمتاعيتلاإلشاعات عمتي مواقتع االعالقة بين عة طبيو نوع  ام (ٙ)

  ؟(ٖٚ٘ٚ٘ل )طفالمستشفي سرطان ال
 متتي مواقتتعاإلشتتاعات عالعالقتتة بتتين لمختمفتتة فتتي بوبعادهتتا ا الصتتورة الذهنيتتةدور و هتت متتا (ٚ)

 ؟  (ٖٚ٘ٚ٘لمستشفي سرطان الطفال ) وسموك تحول المتبرع لتواصل اإلجتماعيا
  البحث:ا  أهد -٘

  ا ، عم  النحو اآلتي:هدلموعة من اث إل  تحقي  مجمن خالل هذا البح الباحثيسع  
اإلجتماعي باختال  تحديد مدي إختال  تو ير الشائعات عمي مواقع التواصل  (ٔ)

 .(ٖٚ٘ٚ٘تبرعي مستشفي سرطان الطفال )لمص الديموجرافية الخصائ
باختال   (ٖٚ٘ٚ٘لمستشفي سرطان الطفال )الصورة الذهنية تحديد مدي إختال     (ٕ)

 .(ٖٚ٘ٚ٘)الطفالفي سرطان برعي مستشالديموجرافية لمتالخصائص 
 (ٖٚ٘ٚ٘طفال )مستشفي سرطان ال متبرعي تحولسموك تحديد مدي إختال   (ٖ)

 .باختال  الخصائص الديموجرافية لام
وسموك تحول  اإلشاعات عمي مواقع التواصل اإلجتماعين ة بيديد نوع وقوة العالقحت (ٗ)

 . (ٖٚ٘ٚ٘طفال )سرطان اللمستشفي  عالمتبر 
لمستشفي سرطان  تبرعحول المك تو وسم يةالصورة الذهنعالقة بين تحديد نوع وقوة ال   (٘)

  .(ٖٚ٘ٚ٘الطفال )
والصورة الذهنية  لتواصل اإلجتماعيع ااإلشاعات عمي مواققة بين قوة العالتحديد نوع و  (ٙ)

  .(ٖٚ٘ٚ٘ل )طفالمستشفي سرطان ال
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اإلشاعات بين المختمفة في العالقة ادها بوبع لمصورة الذهنيةط الوسي لدورالتعر  عمي ا (ٚ)
الطفال لمستشفي سرطان  وسموك تحول المتبرع جتماعيل اإلواصتاقع العمي مو 

(ٖ٘ٚ٘ٚ)   . 
 فروض البحث : الدراسات السابقة و  -ٙ
إل  التعر  عم  أ ر اإلشاعة عبر مواقع التواصل  (ٕٕٔٓدراسة)الاواري،هدفت       

مين محافظة الكرك، ومن عمتمع الردني من وجاة نظر ماعي في حدوث العن  في المجاالجتم
  عينة من معممي محافظة الكرك بمغ ل تحقي  هذا الاد  تم تصميم استبانة وزعت عمأج

وجود أ ر ذو  وقد توصمت الدراسة إل  عدد من النتائج من أهماا( معمما ومعممة، ٕٙٚحجماا )
ث العن  في المجتمع الردني اعي في حدو اصل االجتمعبر مواقع التو  إحصائية ل شاعةداللة 

ين في محافظة الكرك من وجاة نظر المعممين في محافظة الكرك. إن درجة  قة المعمم
بينت ، و ر متوسطةبالمعمومات التي تنشر عم  مواقع التواصل االجتماعي جاءت بدرجة تقدي

والحداث المحمية لخبار معرفة ا مااجتماعي، ومن أهئل التواصل االالنتائج أسباب استخدام وسا
ة التعميم، وتبادل والعالمية وقت حدو اا، واالستفادة من المعمومات التي تقدماا في مجال مان
عض المشكالت، الخبرات مع زمالء المانة، التواصل مع المجتمع المحمي، البحث عن حمول لب

نقص الرقابة عم   ومن أهماا انتشار اإلشاعة لنتائج عن أسبابكشفت ا،و التسمية والترفيه
نشاء المعمومات التي يتم نشرها، وساولة النشر عبر مواقع التواصل االجتماعي، وساولة إ

مواقع غير حقيقية عم  منصات التواصل االجتماعي، ورخص خدمات االتصال، وتوفر وسائل 
في نشر تي تسارع اقع اإلخبارية التمع، وتنافس المو جتماعي لدى غالبية أفراد المجالتواصل اال

ن كانت غير حقيقيةبع بينت النتائج أن من أهم اآل ار الناتجة عن ، كما ض المعمومات وا 
ااطراب العالقات االجتماعية وتاميل الرأي العام  ة عبر مواقع التواصل االجتماعياإلشاع

غراقه في أحاديث لتحويل انتباهه عن الحقائ  وارتف اع  ال قة ن  المجتمعي و اع معدالت العوا 
اع معدالت الطال  والتو ير عم  نمط العالقات السائد وتشويه سمعة بعض الفراد آلخرين وارتفبا

من هم في مواقع المسؤولية وا  ارة الفتنة والطائفية )العنصرية واإلقميمية( وتشجيع وخاصة م
ة اإلشاعة عبر ليب مواجائج عن أساكشفت النتا، كما فراد عم  التمرد عم  سمطة القانونال
الحرص عم  اختيار المجموعات والشخاص، والتحق   تماعي ومن أهماااقع التواصل االجمو 

اصل لخبر المنشور، وتغميظ العقوبة عم  مروجي اإلشاعات عبر وسائل التو والت بت من صحة ا
همال الخبار مجاولة المصدر وعدم تداولاا، وتغميظ ا ارت النتائج ظأو  ،لعقوبةاالجتماعي، وا 

جاات نظر المعممين في محافظة الكرك نحو أ ر   ذات داللة إحصائية في و عدم وجود فرو
النوع االجتماعي،  الجتماعي في حدوث العن  تعزى لمتغيراتاإلشاعة عبر مواقع التواصل ا

 .الدرجة العممية، وسنوات الخبرة، والعمر



 02 

لمشائعات  ة معالجة الطر الخبريةفيكي( التعر  عمي ٕٕٓٓ ،استادفت دراسة )زقزو     
وتم ل من حيث الشكل والمامون ، المن القومي المصري ي عما تو يرهو بالمواقع اإللكترونية 

يع العداد التي صدرت من المواقع اإللكترونية لمصح  ) جم يف ة التحميميةدراستمع المج
 تموتوص، ٕٕٓٓوحتي يناير  ٕٙٔٓي الفترة من يناير الهرام، الوفد، المصري اليوم( وذلك ف

ة السطحية والبعد عن اسة غمب عمياا طابع التغطيدر الإلي أن التغطية الصحفية لصح   الدراسة
فتقار إلي التحميل والتفسير الالزم لفام قاية لتغطية باالا، فاتسمت المتعمقة لألزمة التغطية

 و يرها عمي المن القومي .الشائعات وت
يفة صادية المز قتالجماور لألخبار االإل  بحث تو ير تعرض ( ٜٕٔٓدراسة )محمد،هدفت و   
بحث مدى و  ،االقتصادي  نحو اإلصالحع التواصل االجتماعي في تشكيل اتجاهاتام اقمو   عم
وتم التوصل  ،يتمتع به أخبار مواقع التواصل االجتماعي واستخدام الجماور لاا  اقية التيدصالم

فة عبر لمزيالتعرض لألخبار ا كسي اعي  بين معدلع إرتباطأن هناك  نتائج أهماا إل  عدة
لة عالقة دا جوددم و ، وعل االجتماعي واتجال الجماور نحو اإلصالح االقتصادي صاو قع التموا

ل استعراض أخبار مواقع التواصل االجتماعي ومدى المصداقية التي تتمتع باا بين معد اإحصائي
ين ومنشورات الفيس بوك ب اريةأ ر عرض التغذية اإلخبدى الجماور وذلك بسبب تمك الخبار ل

عبر  باريعالمية وغيرها لعرض محتواها اإلخالصح  والمؤسسات اإلل جااتمين، و المستخد
عكسي اعي  ذا داللة معنوية بين معدل  إرتباط ، ووجودل االجتماعيصاصفحات مواقع التو 

تواصل ع المواقالتي تتمتع باا أخبار زيفة ودرجة المصداقية التعرض لألخبار االقتصادية الم
 .االجتماعي 

ات عم  الشبكات إل  رصد حالة فوا  المعموم (ٜٕٔٓن،مامي)سدراسة سعت و    
المعمومات في قية تمك الشبكات، والتعر  عم  أشكال فوا  ادا عم  مصجتماعية، وتو يرهاال

 ياا،مون معه من معمومات عمقة الجماور فيما يتعامالشبكات االجتماعية، والتعر  عم  مدى  
بالماامين   رصد معايير المصداقية المتوافرة عمة و ية، عال المعمومات ورهم بحالة الفوا وشع

النتائج التي توصمت إلياا الدراسة أن أك ر من نص  م هأومن ،اعيقع التواصل االجتمعبر موا
ك إل  ك رة ، ويرجع ذلاالجتماعيةم  الشبكات عينة الدراسة تشعر بوجود فواي المعمومات ع

مجاولة المصدر، فااًل عن غياب الرقابة ت مامو ة المعبكات وزيادم  الشابات الموجودة عالحس
  المعمومات عم  كما تعددت أشكال فوا .مومات عم  تمك الشبكاتن مععم  ما ينشر م

ك حقو  ية، وانتاااكات الخصوصالمعمومات مجاولة المصدر، وانتا  الشبكات االجتماعية مناا
تناقاة، صناعة ونشر لمواة المزيفالمعمومات نتشار قو  الناشرين، امكية الفكرية وحالم

 .ية أو المؤسسيةصخة، وتعدد الحسابات الشجاز الفيروسات واالختراقات وتعطيل ال
عات دور اإلعالم الجديد في الترويج لمشائ ( التعر  عمئٜٕٓواستادفت دراسة )ع مان،

ح مس فاً مسح، مستاددما مناج اللوصفي مستخث المناج اواستخدم الباح، وآليات التصدي لاا
ث حبوقد خرجت نتائج ال، الجديدساليب الممارسة بالنسبة ل عالميين المستخدمين ل عالم أ
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% ٘ٙ، وفي ترويج اإلشاعات % من مجتمع البحث يرون أن لوسائل اإلعالم الجديد دوراً ٓٛبون
 ة خصبة لنموجتماعي بيئلتواصل االقع اعم  أن موا وافقون بشدةمع البحث ممن مجت
ي نشر جتمع البحث موافقون بشدة عم  أن اإلعالم الجديد ساعد فم من% ٓٚو ،الشائعات

% إل  أنام غير ٔ% موافقون، وذهب ٕٛل ساعات، في حين ال خاإلشاعة حول العالم 
 .موافقون

 ويتيالمجتمع الكاديمي الكإل  معرفة وعي و قافة  (ٕٛٔٓوسعت دراسة)غموم ، جوهر، 
، وتوصمت الدراسة إلي مجتمع باإلشاعة اإللكترونيةالا و ر هذمدى ت راسةوماتيًا من خالل دمعم
كترونية، كما توصمت الدراسة ر بشكل ممحوظ بالشائعات اإلل وع الكاديمي الكويتي تمجتمن الأ

مبية متفاوتة ما بين سنية كانت اإللكترو  عةعم  باإلشاإلي أن نسبة الوعي المعموماتي فيما يت
يجابية.  وا 

 لمبحث في الشكل التالي: الولالفرض صياغة  سب  تم بناءاً عمي ماو 
تتتو ير الشتتائعات عمتتي مواقتتع التواصتتل اإلجتمتتاعي  ائية فتتيت ذات داللتتة إحصتتال توجتتد إختالفتتا

 (.ٖٚ٘ٚ٘باختال  الخصائص الديموجرافية لمتبرعي مستشفي سرطان الطفال )
االبتكتتار يتتة والتو يريتتة بتتين رتباطاستتتطالع طبيعتتة العالقتتة اإل  (ٕٕٔٓدراستتة)الوكيل،هتتدفت و   

العامة بالتطبي  عم  عينة من بنك مصتر، اعتمتدت المؤسس  وبناء الصورة الذهنية لممؤسسات 
البعتتد البشتترى راستتة عمتت  اختبتتار متتدى صتتحة العالقتتة بتتين االبتكتتار المؤسستت  القتتائم عمتت  الد

يتتة لمبنتتك والصتتورة الذهنيتتة الداخميتتة عتتن البنتتك لتتدى لتنظيميتتة عمتت  الصتتورة الذهنواإلجتتراءات ا
تبتين ، و ( مستئول متن بنتك مصترٕٓٓا )لموظفين، تم تطبي  الدراسة عم  عينة عشتوائية قتدرها

مؤسست  بتين متغيترات البحتث االبتكتار الوالتتو ير عنتد  رتبتاطمن نتتائج الدراستة صتحة عالقتات اإل 
 .نظر الموظفينلصورة الذهنية لمبنك والصورة الذهنية لمبنك من وجاة ين االتنظيم  والبشرى وب

منتجات ويقي بوبعادل )الخداع في الإل  توايح أ ر الخداع التس (ٕٕٔٓوهدفت دراسة )خميفة،  
ر الماديتة( الخدمية، والخداع في التسعير، والخداع في المعمومات الترويجية، والخداع في المظاه

المصتتترية وفتتت  البعتتتد )المعرفتتتي، والستتتموكي،  هنيتتتة لعمتتتالء شتتتركات المحمتتتولعمتتت  الصتتتورة الذ
قية الوهميتتة والتحتتذيرات حيتتث تم تتل ذلتتك فتتي عتتدة مظتتاهر مناتتا العتتروض التستتوي والوجتتداني(،

لشتتتركات  ٜٕٔٓلعتتتام  ٕٙٔٓلتنظتتتيم االتصتتتاالت بدايتتتة متتتن ستتتنة  المستتتتمرة لمجاتتتاز القتتتومي
متا وصتفه الجاتاز  ي ختدمات المحمتول فتي مصتر أوث محل الدراسة سواء من تتدنالمحمول ال ال

دم كتل (، حيتث تقتالجيتل الرابتع لمستتخدمي المحمتول فتي مصتر )اإلعالنات الماتممة لختدماتبتتتتتت 
ة نفساا ستواء بشتكل مرئتي أو ورقتي عمت  أناتا أفاتل شتركة جيتل رابتع فتي مصتر، رغتم أن شرك

وقتد قامتت الباح تة ، تتم توفيرهتا بعتد لشركات المحمتول لتم يكتن قتد ترددات الجيل الرابع الممنوحة
عمتالء  بتصميم استبانة لقياس المتغيرات التي تم توزيعاا عم  مجتمتع الدراستة التذي تكتون متن

ول المصرية الت الث )بعتد استتبعاد الشتركة الرابعتة لحتدا تاا حيتث انطمقتت فتي عتام كات المحمشر 
تمتتع الدراستتة، أستتترجع مناتتا استتتبانة تتتم توزيعاتتا عمتت  مج( ٖٗٛ(، تولفتتت العينتتة متتن )ٕٚٔٓ



 04 

ث مجموعتة متن ( استبانة صالحة لمتحميل، وبعد التوكتد متن صتد  و بتات الداة أفترز البحتٖٖٔ)
د أ تتر لمختتداع التستتويقي عمتت  الصتتورة الذهنيتتة المتكونتتة لتتدى عمتتالء أهماتتا وجتتو تنتاجات، االستت

 .ريةالقطاع الخدمي متم ال في شركات المحمول المص
إل  التعر  عم  دور شبكات التواصتل االجتمتاعي فتي  (ٕٕٔٓ،ر، عمنيدراسة) غرياهدفت و    

ات التواصتل اد عمت  شتبكعممية تحسين الصورة الذهنية فتي المؤسستات الخدميتة، ودرجتة االعتمت
وجتود وتوصمت الدراسة إلت  االجتماعي ومدى تو ير هذا االعتماد عم  الصورة الذهنية لممنظمة، 

العامة لشبكات التواصل االجتماعي وجودة الخدمات دارة العالقات بين استخدام إ يرة ذات تو عالق
ارستتي العالقتتات العامتتة لكتتال التتتي تقتتدماا متتن خاللاتتا وبتتين الصتتورة الذهنيتتة باتفتتا  العمتتالء ومم

اا الشتتركتين، متتا يعنتتي أن الصتتورة الذهنيتتة تتتتو ر بشتتكل ستتمبي أو إيجتتابي بالختتدمات التتتي تقتتدم
اعي ومتتدى جتتودة هتتذل الختتدمات، كمتتا واتتحت التواصتتل االجتمتتريم عبتتر شتتبكات كتا أوبتتر وكتتشتتر 

متدة تطبيت  الدراستة النتائج أن الصورة الذهنية لشركتي أوبر وكريم المتكونة لدى عمالئاا خالل 
هتتي صتتورة ذهنيتتة إيجابيتتة، كمتتا أ بتتتت الدراستتة أن الختتدمات المقدمتتة تتتتو ر بالصتتورة الذهنيتتة 

يجيات والستتاليب التتتي تعتمتتد عمياتتا إدارة تعتتدد االستتترات وأ بتتتت النتتتائجى الجماتتور، نتتة لتتدالمتكو 
 العالقات العامة لتحسين صورتاا الذهنية عبر شبكات التواصل االجتماعي. 

إلت  التعتر  عمت  الصتورة الذهنيتة المدركتة لمعمتل التطتوعي  (ٕٕٔٓدراسة)الجندي،هدفت كما   
س المفتوحتتة، كمتتا هتتدفت التت  ى عينتتة متتن طمبتتة جامعتتة القتتدوعالقتاتتا بالدافعيتتة نحتتو التطتتوع لتتد

المدركة لمعمل التطوعي تعزي لمتغيرات )الجنس، الستنة  التعر  عم  الفرو  في الصورة الذهنية
وقتد أظاترت النتتائج عتدم وجتود فترو  ذات داللتة إحصتائية فتي ، ، الكميتة(سة، مكان الستكنالدرا

ن، نة الدراستية، مكتان الستكي لمتغيرات )الجنس، الستتعز الصورة الذهنية المدركة لمعمل التطوعي 
في حين أظارت نتائج الدراسة وجود عالقة طردية موجبتة بتين الصتورة الذهنيتة المدركتة  ،الكمية(
 .التطوعي والدافعية نحو العمل التطوعي لمعمل

تمتاعي إل  التعر  عم  العالقة بين التعرض لمواقع التواصتل االج ( ٕٕٔٓوهدفت دراسة)عطيه،
جاتتة نظتتر عمتتالء البنتتوك اإلستتالمية الفمستتطينية، شتتمل رة الذهنيتتة متتن و قتتته بتشتتكيل الصتتو وعال

( شركات. أمتا العينتة فتكونتت متن ٗا )مجتمع الدراسة البنوك اإلسالمية الفمسطينية والبالغ عدده
وتوصمت الدراستة إلت  أن هنتاك عالقتة بتين التعترض  ،( مستجيبًا من عمالء هذل الشركاتٓٓٗ)

رة الذهنيتتتة لتتتدى عمتتتالء البنتتتوك اإلستتتالمية وبتتتين تشتتتكيل الصتتتو واصتتتل االجتمتتتاعي لمواقتتتع الت
ء هويتة مميتزة لاتا عمت  وقد تبين أن توجاات البنك نحتو بنتا ،الفمسطينية وكانت بدرجة متوسطة

ل االجتماعي عززت من درجة الوالء لاا، وأن هذل المواقع سامت من تمييز خدمات مواقع التواص
فترو  ذات داللتة إحصتائية لمتوستطات  لنتتائج عتدم وجتودك، كذلك أظاترت ابقية البنو البنك عن 

لمتغيتتري الجتتنس  إجابتتات أفتتراد عينتتة الدراستتة متتن عمتتالء البنتتوك اإلستتالمية الفمستتطينية ُتعتتزى
والمؤهل العممي. في حين تبين وجود فترو  ذات داللتة إحصتائية لمتوستطات إجابتات أفتراد عينتة 

 تغير العمر. ء ُتعزى لمراسة من العمالالد
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التعر  عم  مدى استخدام بنك المعرفة المصري من قبل عينة  (ٜٕٔٓ) سعيد،اسةدر ت ادفستوا
لمصتتورة الذهنيتتة لبنتتك لجانتتب الوجتتداني والمعرفتتي مصتتري، كمتتا ياتتد  إلتت  رصتتد االمتتع تمتتن المج
% متن ٕٚ,ٚٙأن إلي دراسة الوتوصمت ين الصورة الذهنية له، مصادر تكو كذلك رصد المعرفة و 

جانتب الوجتداني متن ال، كمتا خمصتت إلت  إيجابيتة كتال ً موا بنتك المعرفتةخدستتاستة اأفراد عينتة الدر 
 هنية لبنك المعرفة المصري.الذ والمعرفي لمصورة

اء الصتتورة نتت رهتتا فتتي بلماديتتة وأالتعتتر  عمتت  البيئتتة ا (ٜٕٔٓستتة )الزيتتادات،واستتتادفت درا   
لماديتتة بوبعادهتتتا ا ئتتةبالبيمتغيتترين: الول تم تتل اتتتمنت إذ ت الذهنيتتة متتن وجاتتة نظتتر العمتتالء،

استة إلت  مجموعتة مت الدر توصت وقتد، ي بناء الصتورة الذهنيتةخارجية( وال اني تم ل ف)الداخمية وال
تم تل قل والمغيتر المستتبتين المت تو يريتة ذات داللتة إحصتائيةوجود عالقة  لنتائج كان أهماامن ا

ذهنية لدى وهو بناء الصورة الع ابر التخمية( وبين المتغيية والدابالبيئة المادية بعناصرها )الخارج
 .العمالء

رة الذهنيتة الصتو  أبعادالمنتج عم   الخداع في ر أبيان ( ٜٕٔٓواستادفت دراسة)عالء الدين،   
الدراستة إلت  أن مستتامكي  وقد توصتمت ، مدينة دمشلدى عمالء شركات المنتجات الغذائية في 

وأن هنتاك ،ةرجتة كبيتر اع فتي المنتتج بدختدالرسات ي مدينة دمش  يتعراون لمماالمواد الغذائية ف
المنتجتات  هنيتة ستمبية لتدى مستتامكيرة ذصتو  ءأ ر ذو داللة معنوية لمخداع في المنتتج فتي بنتا

 رفي. ا لمبعد السموكي والوجداني والمعالغذائية وفق
ء لخدمتتة )المنتتتج( عمتت  بنتتاعمتت  أ تتر استتتراتيجيات ا ( التعتتر  ٜٕٔٓ) قاستتم،ت دراستتةفتادواستت
ل دراستة ميدانيتة عمت  شتركات االتصتاالت بقطتاع غتزة، مستامك، وذلك من خال هنية لملذا رةلصو ا

ة )المنتتتج( وبنتتاء بتتين استتتراتيجيات الخدمتتإحصتتائية لتتة د عالقتتة ذات دال وجتتو لدراستتة لت اموتوصتت
 تر ذو غتزة، ووجتود أمك في شركات االتصاالت الفمسطينية في قطاع ستاة لدى المرة الذهنيالصو 
ك فتتي لذهنيتتة لتتدى المستتتامالستتتراتيجيات الخدمتتة )المنتتتج( عمتت  بنتتاء الصتتورة اة حصتتائيداللتتة إ

 ع غزة. ت الفمسطينية في قطااالصشركات االت
الصتتورة  عمتت  بنتتاء ت التتترويجعمتت  أ تتر استتتراتيجيا ( التعتتر ٜٕٔٓراستتة )قاستتم،كمتتا هتتدفت د

وتوصتمت غتزة،  اعقطالت بشركات االتصاميدانية عم   من خالل دراسة الذهنية لممستامك، وذلك
 لتدى الذهنيتة الصتورة اءنتوب التترويج استتراتيجيات بينداللة إحصائية الدراسة لوجود عالقة ذات 

 إحصتتائية ةداللتت ذو رأ تت ووجتتود غتتزة، قطتتاع فتتي الفمستتطينية االتصتتاالت شتتركات فتتي كالمستتتام
 تالتصتتتاال ا شتتتركات فتتتي المستتتتامك لتتتدى ةالذهنيتتت الصتتتورة بنتتتاء عمتتت  التتتترويج الستتتتراتيجيات
 طاع غزة. ق في الفمسطينية

 ذهنيتة عنتد المستتامك متن صتورةء انتلبجتًا إل  تقتديم نموذ (ٜٕٔٓدفت دراسة )بن نافمة،واستا 
ت الريااتتية   العالمتتاستتة عمتت  ستتومتتة التجاريتتة، حيتتث تتتم تطبيتت  الدراختتالل أبعتتاد قيمتتة العال
الوروبيتتة ونظيراتاتتا ة ريتتالتجانافستتة بتتين العالمتتات يشتتاد مالتتذي  حذيتتة(العالميتتة )اللبستتة وال

 كستم العالمتة التجاريتة، ادرا)ا ةأظاترت النتتائج اتفتا  مفتردات العينتة عمت  أهميتوقتد المريكية، 
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لعالمتة التجاريتة، التوالء لمعالمتتة اب رتبتاطإل جاريتتة، االعالمتة التجاريتة، الجتودة المدركتة لمعالمتة الت
 باترورةمام منظمات العالمتات الريااتية هتا يعني مة العالمة التجارية، وهذاالتجارية( كوبعاد لقي

 يات التسويقية.جيالتجارية عند واع االستراتمة التركيز عم  هذل االبعاد الخمسة لقيمة العال
الصتتورة الذهنيتتة عمتت  أبعتتاد ستتموك و ير عمتت  تتتعتتر  الت (ٜٕٔٓواستتتادفت دراستتة )البطريتت ،    

وقد توصتمت  ،وات الكاربائية المنزلية دالامكي امك وذلك بالتطبي  عم  مستإعادة الشراء لممست
ة أبعتاد ستموك إعتادلذهنية لمشركة و ين الصورة اة بيموجبة ومعنو  إرتباطوجود عالقة الدراسة إل  

لمصورة الذهنية عم  كل بعد متن   ير معنوي  وجود توالشراء لممستامك المصري، كما توصمت إل
 .لممستامك المصري راءدة الشأبعاد سموك إعا

القيات التسوي  عمت  بنتاء التعر  عم  مدى تو ير أخ (ٜٕٔٓستادفت دراسة )براهيمي،اا كم   
وقتتد توصتتمت فتتي )اإلدراكتتي، التتتو يري، الستتموكي(، المتم متتة أبعادهتتا  ة الذهنيتتة متتن ختتاللصتتور لا

ؤولة أخالقيًا في مجتال أنه عم  الرغم من جاود مؤسسة موبيميس إل  أن تكون مس ل إ الدراسة
 نحو هذل الفمسفة الناشئة. ااعمالئح لدى لم تتمكن من بناء فام واا ايف سوي ،الت
 لعالقتة بتين الصتورة الذهنيتة )البعتدفحتص اإلت   (ٕٛٔٓوآخترون، بدالحميتد)ع ةدراستوهتدفت    

العميتل، والء تستويقي )الجتودة المدركتة، راتا البعتد الستموكي( والداء الالمعرفي، البعد العاطفي، 
معنتوي إيجتابي بتين الصتورة  إرتبتاط، وقتد أظاترت النتتائج وجتود ، ة الميبيتةاملعاد  ايل( لمفنالعم
ابي لمصتورة الذهنيتة عمت  الداء تتو ير معنتوي إيجت ، كمتا أظاترت وجتودتستويقيء الداللذهنية واا

 التسويقي.
ة في الصتور لممنظمة )متم مة  اختبار تو ير أبعاد الصورة الذهنية (ٕٛٔٓسة)تركي،فت دراواستاد

ء( مالعلوالصورة الكمية االبتكارية المنظمة والصورة العاطفية وسمعة المنظمة والتوجه با ةفيظيالو 
 د تو يرات خدمات المحمول، وقد تم التوصل إل  وجو ي  عم  عمالء شركء العميل بالتطبعم  وال
يجابي لبعتاد الصتورة الذهنيتة لممنظمتة )متم متة معنوي   ةظمتمنيتة الاالبتكار فتي الصتورة الكميتة وا 

 والصورة العاطفية وسمعة المنظمة والتوجه بالعمالء( عمي والء العميل.
 لمبحث في الشكل التالي: يال انالفرض صياغة  سب  تم بناءاً عمي ماو 

 (ٖٚ٘ٚ٘لمستشفي سرطان الطفال )الصورة الذهنية  ال توجد إختالفات ذات داللة إحصائية في
 لممتبرعين.ص الديموجرافية الخصائ باختال 

ختبار الدور الوسيط إلتجاهات العمتالء فتي العالقتة بتين إ (ٜٕٔٓوالقاسم،بدراسة) أهدفت و     
  تحتول العمتالء فتي ونية تحول العمالء وقيتاس ال تر المعتدل لتكتالي كر التسوي  المجتمعي المد

ل العمالء، اعتمادًا عمي نظريتة الستموك المخطتط ونمتوذج تحو ونيةبين اتجاهات العمالء  العالقة
م، حيتتث تتتم بنتتاء ٜٜٜٔن متتزودي الختتدمات التتذي اقترحتته الباح تتان تتتايمور وبانستتل،التحتتول بتتي

جي والطتتر  يتترات، كمتتا أعتمتتدت الدراستتة عمتتي المتتدخل االستتتنتاغتنمتتوذج يعكتتس العالقتتة بتتين الم
ة المستتتتح اإلحصتتتتائي المقطعتتتتي عمتتتت  عمميتتتتة، و ند عمتتتتي الفمستتتتفة الواتتتتعيالكميتتتتة التتتتتي تستتتتت

ت  النقتتال بواليتتة الخرطتتوم، واستتتخدمت االستتتبانه كتتوداة عينة)ميستترة( متتن عمتتالء شتتركات الاتتا
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( مفردة ولقد بمغتت نستبة االستتبانات ٓٙٗها)ددرئيسية لجمع البيانات من عينة الدراسة البالغ ع
راتيات الدراستتة تتم أستتتخدام ار فختبت( متن عينتة الدراستتة. وال%ٚٛتردة والصتالحه لمتحميتتل)المست

ادلتة البنائيتة، ولقتد خمصتت الدراستة إلت  وجتود ة المع، نمذجت(SEM) برنتامج التحميتل االحصتائي
، كما توصتمت إلتي وجتود توستط تبرعالم تحولعالقة جزئية بين التسوي  المجتمعي المدرك ونية 

، واشتارة تحتول المتبترعنيتة رك و التسوي  المجتمعي المدت العمالء في العالقة بين جزئي إلتجاها
)تكمفتتة التتتعمم، التكمفتتة الماليتتة( فتتي العالقتتة بتتين  النتتتائج إلتتي وجتتود ا تتر معتتدل لتكتتالي  التحتتول

 .تحول المتبرعاتجاهات العمالء ونية 
المصتار  التجاريتة فتي  ءعمتالإل  اختبار التدور الوستيط لراتا  (ٕٛٔٓ)الفقااء،وهدفت دراسة 

ارتفاع تكتالي  التحتول عتن المصتر ، واتع   قتة )راسة المستقمة ّّ ما بين متغيرات الد ةالقالع
فتتي الحصتتول عمتت  الختتدمات  الريحيتتةالمصتتر ، وجاذبيتتة البتتدائل المتاحتتة، وانعتتدام  فتتي العمتتالء

تم تطوير  ال ة عشر ولتحقي  غرض الدراسة،  ،لترك المصر  الحالي عمالءلاونوايا  ،)المصرفية
التتي وزعتت عمت  عينتة مالئمتة اشتتممت  اإلستبانةية باستخدام جمع البيانات الميدانوتم  ية،فرا
فتتي محافظتتات شتتمال الاتتفة الغربيتتة. وقتتد توصتتمت الدراستتة إلتت  وجتتود  عمتتياًل مصتترفياً ٕٛٛعمتتي

 الريحيتةوانعتدام ي  التحتول، وجاذبيتة البتدائل المتاحتة، وارتفتاع تكتاللاع  ال قة،  تو ير معنوي
وأن لراتتا العمتتالء دورًا وستتيطيًا ، . العالقتتةًّ فتتي تمتتك  ليلتتترك المصتتر  الحتتا العمتتالء ايتتافتتي نو 

 معنويًا في تمك العالقة.
ميتل ( دور راا العمالء، والء العمالء ، و قتة الع(Mosavi, et al, 2018تناولت دراسة و    

ي الختتدمات جديتتد لنيتتة تحتتول العمتتالء فتت فتتاهيمي، والقيمتتة المتصتتورة لمعمتتالء اتتمن نمتتوذج م
ء فت ال  دراسة التو ير المحتمل لعوائ  التحول عم  العالقتة بتين والء العمتالديث هية. حالمصرف

 وتبني النية وكذلك العالقة بين الراتا وتغييتر نيتة العمتالء فتي الختدمات المصترفية. وقتد اظاترت
ة وقد قدمت الدراس ء ورااهم عم  تبديل النية.النتائج أن عوائ  التحويل تقوي تو ير والء العمال

تعمقًا لدور  وحدة لمعالقات الايكمية التي تسام في تقميل نية التحويل وتوفير رؤى أك رموذج بنم
د الت  تحديت( Abdelkader,2017دراستة )، كمتا ستعت عوائ  التحويل في الختدمات المصترفية

تنافستة فتي شتركات الاتات  المحمتول الم محددات  قة العالمة في اوء اتجاهتات عمتالء وتحميل
تحتتول واتصتتاالت( والكشتت  عتتن العالقتتة بتتين  قتتة العالمتتة ومقاومتتة  ،رانتتج او و  ،نودافتتوصتتر )فم

نحتتو العالمتتات االخري.وكتتذلك الكشتت  عتتن العالقتتة بتتين محتتددات  قتتة العالمتتة )شخصتتية  المتبتترع
نحتتو  تحتتول المتبتترعومقاومتتة والكممتتة المنطوقتتة(  ،الصتتورة الذهنيتتة  ،معة العالمتتة العالمتتة , ستت

نتتتائج أن هنتتاك عالقتتة بتتين كتتل متتن ستتمعة وشخصتتية العالمتتة ال اتترتظوقتتد أختتري. ت االلعالمتتاا
التجاريتتة ، وصتتورتاا الذهنيتتة ، والكممتتة المنطوقتتة وبتتين ال قتتة فتتي العالمتتة التجاريتتة .وكشتتفت 

ريتة ، وصتورتاا ك عالقة معنوية بين كل من ستمعة وشخصتية العالمتة التجاالنتائج أياا ان هنا
، وقتد اوصتت تحول المتبترععالمة التجارية وبين مقاومة ال في ةوال قنطوقة الكممة المالذهنية ، و 

الدراستتة باتترورة تحستتين صتتورة العالمتتة التجاريتتة، وستتمعتاا فتتي نظتتر العمتتالء، متتن أجتتل تعزيتتز 
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 تتو ير (ٕٙٔٓواستتادفت دراستة)حافظ، ،تحول المتبرعالتجارية ومقاومة مستويات ال قة العالمة 
 الماليتتة، تكتتالي  حتتول اإلجرائيتتة، تكتتالي  التحتتولالت الي فتتة )تكتتبوبعادهتتا المختمتكتتالي  التحتتول 

التعمم، تكالي  االنتقال، التكالي  النفسية( عم  والء العميل في ظتل وجتود العوامتل الديموجرافيتة 
يت  الشتركات ستية أن تطبلعمر، الدخل، الوظيفة( وكانت من أهم نتائج البحتث الرئيالمتم مة في )ا

ط بتل أنته يستاعد الشتركات دها فتي الحفتاظ عمت  عمالئاتا فقتيساعال  التحولراتيجية تكالي  الست
كما أن فام شتركات االتصتاالت لمعوامتل التتي تتؤ ر  ،في جذب عمالء حدد من الشركات المنافسة

لام إلت  ن قترار تحتو ل وفام تنوع شرائح العمالء يزيد من راا العمالء ويحد معم  تكالي  التحو
 .ات االتصاالتعة من التوصيات التي تفيد شركمجمو بحث قدم الالمنافسة. وقد  الشركات

فتي  عوامل التفاعل اإلجتمتاعيتحديد أ ر بعض  (ٕٕٓٓاستادفت دراسة )الزهراني، الشاري،و    
م واعتمدت الدراستة عمتي المتناج الوصتفي والكمتي باستتخداوديين، سعسموك التبرع بالمال لدي ال

ع بالنقتد يرتفتع فتي الدراسة إلتي أن التبتر  مفردة، وتوصمت ٗٔ٘ٔمت ية انقودية ععشوائ عينة
ان وعشر ذي الحجة، وفي أوقات تسمم الراتب الشاري، أما التبترع الدينية كشار رما اتسبالمنا

ئل التدفع التتي ،وعبتر بعتض وستا جمعيات الخيرية بشكل مباشري النقدي المباشر فيفال لمنقدلا
 خيرية.لجمعيات الاشرة إلي اع مبالتبر  توصل

اليب اإلعالن الخيري ام أسخدست( التحق  من تو ير إٛٔٓ)رجب، الدناصوري، ةدرساستادفت 
أساليب  تغيرًا معداًل لمعالقة بينا ماعمي نوايا التبرع ودور ال قة في المنظمات الخيرية بوصف

بر شبكة اإلنترنت ان عمن خالل استبي لولية، وتم جمع البيانات اوايا التبرع اإلعالن الخيري ون
لدراسة صمت اوتو ة ، منظمات الخيريلمن ة من المتبرعين المحتمميمفرد ٖٗٛة ميسرة بمغت لعين
في ما يتعم  ري عم  نوايا التبرع وذلك لخياوجود تو ير معنوي الستخدام أساليب اإلعالن إلي 

، واستخدم رجال ر بالذنبة، الشعو القصصيائية/ )مناشدة اإلي ار/ المؤ ر، الدلة اإلحصبوساليب 
اليب استخدام أس العالقة بينيرية عم  لخا  ير معنوي لم قة في المنظماتدين(، كما يوجد توال

الدين( وبين نوايا إلحصائية/ القصصية، ورجال ة الاإلعالن الخيري من )استخدام المشاهير، الد
  التبرع.

العاممتة  عيتات الخيريتةلمجملمتبترعين   أنتواع ار  عمتالتعت (ٕٓٔٓاستادفت دراستة ) العترفج،و   
يتتد المزايتتا التتي قتتد تكتتون وتحدجمعيتة البتتر بالحستاء   عمتتعربيتتة الستعودية بتتالتطبي  مممكتة البال

عطتو الجمعية أقدر عم  النجاح باتا،  التستويقية التتي تناستب نمتط اء تصتور لطبيعتة اإلتصتاالت ا 
وعتة تركيتز قتابمتين لمجمراء مء عمت  إجتتتائج بنتاءت الناا، جتاالذي إختارته الجمعية لنفسالتميز 

د من المقابالت الشخصتية اء باإلاافة إلجراء العديحسلم بعض المسئولين في جمعية البر باتا
ل متتع المتبتترعين , وقتتد ديام خبتترة طويمتتة فتتي التعامتتن لتتيمتتع بعتتض المتتوظفين والمتطتتوعين التتذ

سية تستع  ن كميزة تنافتبرعيل مع الميمة الجدة وطو الوطي اسة أن يتم إختيار العالقةحت الدر إقتر 
ا مع الرغبة الرئيسية لمشريحتين ختيار هذل الميزة متوافقً إ تيمعية لبنائاا والمحافظة عمياا. يوالج

 الحستتاءل  والتتتي تقتتع غالًبتتا ختتارج والمؤسستتات ذات التتدخل العتتا رادفتتالمستتتادفتين )شتتريحة ال



 09 

جود ي الجمعية وو وهي ال قة ف حساء(ن في الالقاطني متوسطةعة والوشريحة ذوي الدخول المرتف
 عالقة تواصل وتول  معاا. 

 لمبحث في الشكل التالي: الفرض ال الثصياغة  سب  تم بناءاً عمي ماو 
مستشتتفي ستترطان الطفتتال  رعتتيتبم تحتتولستتموك  ال توجتتد إختالفتتات ذات داللتتة إحصتتائية فتتي

   .باختال  الخصائص الديموجرافية لام (ٖٚ٘ٚ٘)
قافة المجتمع الكاديمي و  ر  عمي مدي وعي(التعٕٛٔٓ،استادفت دراسة)غموم، جوهرو    

المجتمع باإلشاعة اإللكترونية، والتعر  عمي هذا و ر الكويتي معموماتيًا من خالل دراسة مدي ت
ي الوساط الكاديمية في دولة الكويت ، رونية فاإللكت اعةشخطر اإل مند محاسبة لالحمول المن

ممحوظ باإلشاعة اإللكترونية ،  بشكلتو ر تي ويلكيمي الكادأن المجتمع اوتوصمت الدراسة إلي 
باإلشاعة اإللكترونية كانت موماتي فيما يتعم  المعوعي كما توصمت الدراسة إلي أن نسبة ال

يجابيةبيسممتفاوتة ما بين   تو ير دراسة( (Kumar, 2016دراسة  تادفاست كما ، ة وا 
لمعمالء، ومقارنتاا   عم ماعيتجالا التواصل تكابش في المنظمات المنشور من قبل المحتوى

أن شبكات  ت الدراسة إليوصم،وتنياإللكترو  البريد عبر واالتصاالت التمفزيونية مع اإلعالنات
 .العمالء سموك عم  وكبير إيجابي التواصل االجتماع  لاا تو ير

ل صئل التواوساام ختبار أ ر التسوي  باستخدإ( ٕٙٔٓ خرون،آو ) النسور  استادفت دراسةا كم
لمتسوي  باستخدام  أ روجود  راسة إليوتوصمت الدية الشراء في االردن ، ي عم  نالجتماعا

ووجود أ ر ذو داللة إحصائية لمحتوي الشركة في واصل االجتماعي عم  نية الشراء، لتا تكاشب
ستخدم مال حتويلة إحصائية لماإلجتماعي عمي نية الشراء ،ووجود أ ر ذو دال اصل التو وسائل 
 نية الشراء. ماعي عميل اإلجتالتواص ائلسفي و 
 إيجابية عالقة لاا تماعيجاال صلالتوا شبكات أن  (Song, 2016)دراسة كما أواحت     

خبار الت  يتم ال ، كما أنءلشراف  التا ير عم  القرار الشرائ  لمعمالء خالل مرحمة ما قبل ا
 .الشرائ السموك م  عتو ير كبير ها التواصل االجتماع  تبادلاا عم  شبكات 

واقع عبر مونية حث تو ير الكممة المنطوقة اإللكتر ب( ٕ٘ٔٓ) عبدالعال، دراسة  واستادفت 
تو ير جود لي و نترنت ، وتوصمت الدراسة إلمشراء عبر اإل عمي نوايا الشباب  التواصل اإلجتماعي

بمغت ت، فقد اإلنترنبر عالشراء  ايانو  عة عم معنوي لمكممة المنطوقة اإللكترونية بوبعادها مجتم
هذا وقد  %ٔ,ٙ٘ترنت اإلن ة التفسيرية لمكممة المنطوقة اإللكترونية في نوايا الشراء عبرالقدر 

المنطوقة ممة الك لمصدر نوايا الشرائية عبر اإلنترنت ال%( من التغيرات في ٚٔتبين أن )
 .إلكترونياً 

 صناعات ثال  في يةار جت عالمة ٓٙ ليحمبت(  Schivinski,2016دراسة ) كما قامت  
 لدى االجتماعي لالتواص شبكات عبر االجتماعي التواصل أن نتائجال وأظارت مختمفة ف  بولندا،

 .الشراء نية عم  إيجابي وتو ير ، اريةالتج العالمة عم  إيجابي تو ير له كان المستخدمين

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Alexander,+David+E/$N?accountid=63189
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رنت نتال بكة اش  معشاعات اال  يرمدى توالتعر  عمي  (Yang, 2016)دراسة كما استادفت   
 ال ترنتاالشاعات المختمفة عم  شبكة االن مصادر أن  ،وتوصمت الدراسة إليم  نية الشراءع

 .لديه الشراء نية عم  تؤ ر أو المستامك اعتقاد عم  تؤ ر
شبكات التواصل اإلجتماعي في التو ير ( قياس دور ٕ٘ٔٓيمة، لعاا) ا ما استادفت دراسةك    
أن أبعاد شبكات التواصل  قصيم، توصمت الدراسة إليامعة الطالب ج لدي الشرائي رارالقعمي 

تمتمكان تو يرًا عمي القرار الشرائي ، وعدم وجود تقييم المنتج(  بادل المعمومات،اإلجتماعي) ت
تامك كوحد أبعاد التواصل اإلجتماعي في التو ير عمي القرار المسدعم تو ير لمبعد المتعم  ب

 ي.ائر الش
ات أن الشائعات عمي مواقع التواصل اإلجتماعي تؤدي في ك ير ن الدراسوأواحت العديد م    

؛ ٜٕٔٓمال،ي شركات أخري منافسة ) الحذيفي، الجالء إلمن الحيان إلي تحول العم
 (.ٕٕٓٓ؛ عبدالحافظ،ٕٛٔٓ؛ دعاك،ٜٕٔٓبدوي،

 ية:تالال في الصورة الفرض الرابعت صياغة ما سب ، تم  ا بواسترشادً 
وسموك تحول  مواقع التواصل اإلجتماعي اإلشاعات عميائية بين لة إحصدال ات ذتوجد عالقة 

 (.ٖٚ٘ٚ٘طان الطفال )ر في سلمستش المتبرع
مة عم  معالة ليتحديد أ ر الصورة الذهن (ٕٕٓٓبن سيرود ، بن سيرود،)استادفت دراسة    

اختيار ا تم رايتاأهدا  الدراسة واختبار ف جازة الكارو منزلية، ولتحقي مستامك لألنية شراء ال
عامل أن لإل  توصمت الدراسة  ،ومفردة باالعتماد عم  العينة العشوائية ٖٖٔكونة من عينة م

مقارنة مع باقي ية نزلمصورة الذهنية لمعالمة أ ر كبير في نية شراء المستامك لألجازة الكارو ال
رة الذهنية الصو  ل ر القة ذات داللة إحصائيةع جدر الشراء، كما تو امل المؤ رة عم  قراالعو 
 .مة عم  نية شراء الجازة الكارو منزليةلمعال
لمتبرع،لذلك أنه من الصعب التو ير في الناس  (Beldad et al.,2014)أكدت دراسة و     

ممتبرعين المحتممين، كما ك ر جاذبية لقايتام أك ر واوحًا وأ جعل يجب عمي المنظمات الخيرية
ستمرار ل قة والسمعة اإليجابية عمي النحو الفعال لامان ار امراتمياا أياًا الحفاظ عمي اسمع

 ر.مستمالمتبرعين لمتبرع بشكل 
عمي أن المتبرعين الذين ال ي قون في مديري المؤسسات  (Kim,2014)ا أكدت دراسة مك
الم ل لن يتبرعوا و نحجمعاا عمي ال تخدام الموال التي يتمة أو في مقدرتام عمي اسيريخال

 اا .زيد لبالم
وجود عالقة بين  قة المتبرع عمي  (Torres- Moraga et al.,2010)دراسة  أكدتكما   
ة من خالل سمعة المنظمة واللفة والتواصل مع المنظمة ، وأن عدم ال قة يكون من ظممنالو 
 المنظمة. واإلجراءات التي تتبعااوجود اع  في السياسات  اللخ

 التالية:في الصورة  الخامسفرض غة البما سب ، تم ت صيا شادًاواستر 
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لمستشفي سرطان  وسموك تحول المتبرع هنيةذة الالصور ن ة بيصائيتوجد عالقة ذات داللة إح
  (.ٖٚ٘ٚ٘الطفال )

ومحاولة  اإلشاعات مصدر عن كش لا (Krol&Wisniewska,2017)دراسة  دفتااستو   
عم  خبار وهمية أبنشر  الباحثقام حيث ،  صل االجتماع تواال كةشب عم  صحتاامن  التحق 

عادة التغريد إمن خالل محاولة تتبع مسارات االنتشار لك لر وذموقع التواصل االجتماع  تويت
داخل ومحاولة حساب طول مسار االنتشار صغيرة( ، طة ستو م ،رة الث شبكات )كبي عم 

بين فصل الصعوبة ، و  ل شاعةار الكبير شنتاال ج ظارت النتائأالمجموعات ال الث ، وقد 
 .شاعةإلاشر ف  ن ك رهم تو يراً أالمجموعات ال الث لتحديد 

 ف   ماعتاالجبكات التواصل ر شأ  تحديد( ٕ٘ٔٓ، عبان   ، معراجدراسة )استادفت و    
صفحات شبكات التواصل  التركيز عم ، حيث تم لمعالمة التجاريةالصورة الذهنية  تحسين
، العمالءلدى  لمعالمة التجاريةوترسيخ مكونات الصورة الذهنية  جذب ف  ودورها   ع مااالجت
بالعالمة  الوعي ةادزي في كبير دور لاا اعيجتماال التواصل أن شبكاتة إلي لدراساصمت وتو 
الصورة  تحسين ايجابي في أ ر له كان ما هذا و العالمة تجال االعتقادات والحكام نحسيتو 

  لتجارية.ا ةمعالية لمالذهن
رويج في تاعي ( التعر  عمي دور شبكات التواصل اإلجتمٕ٘ٔٓواستادفت دراسة) عبدالجيد،
كرارات ن تيب فرو  دالة إحصائياً الدراسة إلي وجود  وتوصمت الشائعات وسبل مواجاتاا،

 مواقعبوك ر الارار الناجمة عن تصدي  ونشر الشائعات عبر عينة فيما يتعم  استجابات ال
وهي رًا الة إحصائيًا ولصالح اإلجابة الك ر تكرااصل اإلجتماعي ، مما يدل عمي وجود فرو  دو لتا

لفرقة بين ث ابد عمي زعزعة المن ،و أن إنتشار الشائعات يساعد ؤك، مما يالارار اإلجتماعية 
 أبناء المجتمع .

 مكافحة في يةر جاالت ةالعالم دور التعر  عمي( Aditya,2014دراسة )كما استادفت     
وتعتبرها ا متاتعتمد عم  شارة عال التجاريةالمنظمات  وتوصمت الدراسة إلي أن، اإلشاعات

 عراة أك ر  ه فةو المعر  التجارية اتالمالعكانت  ذلك ومعالشاعات، كافية ف  مواجاة هذل ا
اعات شذل االنتشار هإسباب أصبحت شارة العالمة التجارية من أ الطريقة، باذللالشاعات، و 

شر هد  لنالمعروفة مة التجارية العال حيث تكون ،ستادا  لاذل الشركات سباب اإلأومن 
 شاعات.الا

 الية:في الصورة الت السادستم ت صياغة الفرض واسترشادًا بما سب ،    
ذهنية رة الوالصو  اإلشاعات عمي مواقع التواصل اإلجتماعيتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 

 .  (ٖٚ٘ٚ٘رطان الطفال )لمستشفي س
 الية:في الصورة الت السابعواسترشادًا بما سب ، تم ت صياغة الفرض 
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 لتواصل اإلجتماعيمي مواقع ااإلشاعات عين بئية شرة ذات داللة إحصاتوجد عالقة غير مبا
كمتغير  الصورة الذهنيةل خال  من (ٖٚ٘ٚ٘لمستشفي سرطان الطفال ) ك تحول المتبرعمو وس

 وسيط . 
 : مناجية البحث -ٚ

عم  دراسة مكتبية  الباحثلبيانات الالزمة لتحقي  أهدا  هذا البحث، اعتمد م  ال علمحصو
 ي:وتَتين فيما يتوايح هاَتين الدراس وُيمكن ،سة ميدانيةودرا
 :الدراسة المكتبية -ٔ/ٚ

ستتطالعية، اال اتمن الدراستة الباحتثمدراسة المكتبيتة االستكشتافية التتي قتام باتا كمااًل لاست     
، ، وأهدافتتهلبحتتثت ا: مشتتكمة وتستتاؤالت معتتالم البحتتث )متتن حيتتث تحديتتد كتتل متتناتاتتحأن  وبعتتد

بحتث، قتام ورية لتحقي  أهتدا  هتذا ال  البيانات ال انوية الار عمل من أجل الحصووفرواه(، و 
 ل انويتتتة المتعمقتتتةمكتبيتتتة أك تتتر عمًقتتتا، استتتتادفت جمتتتع المزيتتتد متتتن البيانتتتات ااستتتة بدر  الباحتتتث

 ن متن، كتاعمت  عتدة مصتادر الباحتثعمت  هتذل البيانتات، اعتمتد  لحصتوولم ،واتوعات البحتثبم
 .لدوريات، والبحوثمية، والمقاالت، واأهماا: المؤلفات العم

 ميدانية:راسة الالد -ٕ/ٚ
ِلي ة الالزمة ل جابة  دانيةلميادراسة استادفت ال      عم  تساؤالت جمع وتحميل البيانات الو 

 / عدم صحة فروض البحث، ومن َ م؛ تحقي  أهدافه. صحةار افة إل  اختبإا البحث،
 : بحثد الحدو  -ٛ

 :د هذا البحث إل ُيمكن تقسيم حدو 
يتة الالزمتتة نتات الولبيالفياتا تجميتع اوتتم تل فتي الفتترة التتتي تتم : الحتدود الزمنيتة لمبحتث -ٔ/ٛ

 م .ٕٕٔٓ أكتوبر ونوفمبري شاَرْي لمبحث من مصادرها المختمفة، وه
وقد اختار ،  (ٖٚ٘ٚ٘سرطان الطفال ) مستشفيوتتم ل في  : مكانية لمبحثد الدو حلا -ٕ/ٛ

بدأت فكرة بناء ، حيث  ال في العالمأحد أكبر مستشفيات الطف ل المستشفي باعتبارها ذه الباحث
د نسبة الطفال يازدإبعد  ٜٜٜٔ الطفال بمصر مجاًنا في عام مراو أ مستشًف  لعالجل وّ أ

عم  استيعاب هذا الكم الاائل  مصر في لألورام المعاد القومي رةوعدم مقد بالسرطان ينالمصاب
ل المرا  لقّمة اإلمكانيات لعالج الك ير منام، وفتح أول حساب طفاال وموت ا من المر 
لجمع التبرعات لاذا المشروع  فروعلبنك الهمي في كافة الوا رفي بنك مص ٖٚ٘ٚ٘قم مصرفي ر 

 م .ٕٚٓٓ في عاموقد فتح المستشف  أبوابه ، 
المتبرعين  رادفالعم  حث الحدود البشرية لاذا البر تقتصد البشرية لمبحث: دو لحا -ٖ/ٛ

ي ل اإلجتماعواصوالذين يستخدمون وسائل الت( ٖٚ٘ٚ٘ان الطفال )الفعميين لمستشفي سرط
  .بشكل مستمر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1999
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA
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 : البحث ةمجتمع وعين -ٜ
  البحث: عمجتم -ٔ/ٜ

الظاهرة  ت التي تم لع المفرداجميلنظر اإلحصائية عم  أنه"يشير مجتمع البحث من وجاة ا
وفي اوء ذلك، لاا ت حو يانار، ومطموب جمع البنة أو أك معي ، وتشترك في صفةحثمواوع الب

 ٖٚ٘ٚ٘الطفال ن الفعميين لمستشفي سرطان المتبرعيالفراد  نن مف ن مجتمع هذا البحث يتكو
من شبكات التواصل ، وحيث يوجد العديد  اع التواصل االجتم والذين يستخدمون وسائل

 .ف  مصر اً ك ر المواقع استخدامأنه من أث يموقع الفيس بوك ح الباحثختار إ اع جتماال
 : حثلبا ةعين -ٕ/ٜ
        عم  عينة من المجتمع مكونة من E- Questionerن  كترو لال اتم تطبي  االستبيان   
عم   ط االستبيانوتم نشر رابGoogle نماذج  باستخدام شبكة االنترنت،بر ( عمفردة  ٓٓٗ) 

لكتابات المناجية الت  تناولت فيه أن معظم اشك  ، ومما الالباحثب الخاصةفيس بوك صفحة ال
ديد عينة عشوائية عبر االنترنت، ولذلك ف ن وبة تحارت ال  صعمسولة العينات عبر االنترنت، أش

الفرد من  وحدة المعاينة ه ن  ل  فالتا، وب( ٕٕٔٓريان، ) ابع عمدىهذل العينة ذات ط
 .ٖٚ٘ٚ٘مون تبرعات لمستشفي ن يقديلذاو  اصل االجتماع  ) فيس بوك(التو  شبكة مستخدم  

%، وف  حدود خطو ٜ٘وى  قة ند مستالدراسة ع وقد تم تحديد حجم العينة المم مة لمجتمع   
البحث  راستاا ف  مجتمعخصائص المطموب دتوافر الأن نسبة  الباحث%، وافترض ٘معيارى 

( ٖٗٛدل هو )فر م ٓٓٓٓٓ٘ داته عن   مجتمع تزيد مفر ف ن حجم العينة فالتال  %، وبٓ٘
 ارة.ستم( آٖٙ) تحميلملالصالحة  استمارات اإلستبيانوقد بمغ عدد ، (ٕٙٔٓدريس،إ) مفردة
 متغيرات البحث والمقاييس المستخَدمة: -ٓٔ

تتي لبحتث، الحول متغيرات ا التي تم جمعاا بيانات الولية،لميدانية عم  اللدراسة ااعتمدت ا     
 وذلتكعتة، لمقتاييس الُمتنو  ختالل مجموعتة متن اياتا متن عم لشتتمقيتاس الخصتائص التتي تأمكتن 

 عم  النحو المواح أدنال:
 بحث:  رات المتغي -ٔ/ٓٔ
  :  الث مجموعاتمتغيرات البحث إل  أبعاد ُيمكن تصني       
المعمومات، الحصول عمي  ) جتماعياإلشاعات عمي مواقع التواصل اإلمتغيرات أبعاد )أ(  

 (.رالتنشئة اإلجتماعية، التو ير الساخ
لية لمنظمة نحو العمالء، مسئو الجودة واإلبتكار، توجه ا ) الصورة الذهنيةمتغيرات أبعاد )ب( 

 .(المنظمة تجال المجتمع، مصداقية المنظمة 
السمعة، جودة الخدمات، راا العميل، تكمفة التحول، ) برعمتحول السموك تمتغيرات أبعاد ب( )

 (. تنوع الخدمات



 24 

اإلشاعات عمي غيرات البحث )تماد أبع ميلما سب ، ُيمكن توايح نموذج تحاًء عم  وِبن     
 .(ٔرقم ) (، من خالل الشكلل المتبرعتحو وكسم، الصورة الذهنية، يماعقع التواصل اإلجتموا

 (ٔشكل رقم )
  بحثات الر متغيأبعاد العالقة بين 

 البحثرات متغيأبعاد نموذج تحميل 

 

 

       

 

 

 

 

 
    
 
 

 مة في البحث:       المستخد المقاييس -ٕ/ٓٔ
 : ل اإلجتماعيمي مواقع التواصعات عاإلشا قياس -ٔ/ٕ/ٓٔ

س اقيل – ثحعم  َحد ِعمم البا –بعد إجراء مسح ميداني لممقاييس التي تم استخداماا 
س الخاص في دراسات سابقة، ولتصميم المقيا ماعيجتمواقع التواصل اإل عمي الشائعات

الذي  مقياسال عم فة أساسية بص ، اعتمد الباحث لتواصل اإلجتماعيمواقع ا عمي الشائعاتب
الحصول في )أبعاد رئيسية تتم ل   ال ةوالذي يتكون من  (Dagli&Han,2018)دراسة  قدمته

لفا كرونباخ ال بات أ( حيث تخطي معامل مات، التنشئة اإلجتماعية، التو ير الساخرعمي المعمو 
الحذ  و  ليلتعدا اء بعضمع إجر االجتماعية، رجة مقبولة في العموم بعاد وهي دلجميع ال ٙٚ,ٓ

 . ا البحثمستقص  منام في هذطبيعة الناسب مع واإلاافة؛ بما يت
، تم استخدام مقياس "ليكرت" عيالتواصل اإلجتما عواقعمي م الشائعاتأبعاد اس ولقي     
(Likert Scale ُالم )  إل   ٔ مقمموافقة وعدم الموافقة )حيث أشار الر درجات ل ن من خمسكو

في  درجة ُمحايدة مة، مع وجودموافقة التا  الإل ٘أشار الرقم ما قة التامة، بينعدم المواف

 المتغير التابع

 الصورة الذهنية

  الجودة واإلبتكار. 

 توجه المنظمة نحو العمالء. 

 مسئولية المنظمة تجال المجتمع. 

 .مصداقية المنظمة 

 المتغيرات الوسيطة  لمستقمةالمتغيرات ا

اإلشاعات عمي مواقع 
 التواصل اإلجتماعي

 الحصول عمي المعمومات  

 .التنشئة اإلجتماعية 

 .التو ير الساخر 

 

 سموك تحول المتبرع 
 سمعة.ال 

 .جودة الخدمات 

 يل.راا العم 

 .تكمفة التحول 

  الخدمات.تنوع 
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، الحصول عمي المعموماتلقياس  اتر اعب ٛ) عبارةٕٗمن المقياس ا(. وقد ت المنتص
 .(التو ير الساخرلقياس  عبارات ٓٔ، والتنشئة اإلجتماعيةلقياس عبارات ٙو

 : صورة الذهنيةلااس يق -ٕ/ٕ/ٓٔ
لقياس  – الباحث م  َحد ِعممع –م استخداماا س التي تيني لممقايبعد إجراء مسح ميدا     

 الباحث، اعتمد  الصورة الذهنيةبس الخاص م المقيافي دراسات سابقة، ولتصمي الصورة الذهنية
ة الجوداد )بعأ أربعةمن كون ي يتوالذ (Keller,2015)  دراسة هتقدم اس الذيالمقيعم  

، (ل المجتمع، مصداقية المنظمة ء، مسئولية المنظمة تجاواإلبتكار، توجه المنظمة نحوالعمال
لجميع البعاد وهي درجة مقبولة في العموم  ٚٚ,ٓ كرونباخ حيث تخطي معامل ال بات ألفا

قص  منام عة المستب مع طبيتناسما يفة؛ بل والحذ  واإلاايدمع إجراء بعض التع تماعية،االج
 . في هذا البحث

ن من خمتس Likert Scaleليكرت" )قياس "، تم استخدام ميةلذهنالصورة ا ولقياس      ( الُمكو 
 ٘الترقم نما أشار تامة، بيلإل  عدم الموافقة ا ٔقة )حيث أشار الرقم م الموافدرجات لمموافقة وعد

ة عبتتار  ٙٔتاتتمن المقيتتاس  نتصتت (. وقتتديتتدة فتتي المُمحارجتتة ، متتع وجتتود دالتامتتة ةقتتلتت  الموافإ
عبتتارات  ٗ، و توجتته المنظمتتة نحتتو العمتتالء لقيتتاس عبتتارات ٗ، و ارالجتتودة واإلبتكتتعبتتارات ٗ)

 .(مصداقية المنظمةلقياس  عباراتٗ، وسئولية المنظمة تجال المجتمعم لقياس
 : المتبرع سموك تحول قياس -ٖ/ٕ/ٓٔ
لقياس  – الباحثّ  ِعمم دعم  حَ  –م استخداماا س التي تييداني لممقايبعد إجراء مسح م     

 ث، اعتمد الباحبالداء الوظيفيس الخاص م المقيايفي دراسات سابقة، ولتصم فيالداء الوظي
حيث بمغ  ةبار ( عٕٕوالمكون من ) (Mosavi et al,2018)دراسة قدمته الذي  المقياسعم  

السمعة، ) أبعاد خمسةلذي يتكون من او . ٜٚ,ٓخ ام ألفا كرونبمعامل ال بات لممقياس المستخد
التعديل والحذ   اء بعضمع إجر ، (تنوع الخدمات، تكمفة التحول، ميلالعجودة الخدمات، راا 

 بحث.  ام في هذا القص  منالمست ا يتناسب مع طبيعةواإلاافة؛ بم
ن من ( الُمكو  Likert Scale، تم استخدام مقياس "ليكرت" )تحول المتبرعسموك ولقياس      
ر تامة، بينما أشاللموافقة اإل  عدم ا ٔار الرقم افقة )حيث أشالمو  وعدمس درجات لمموافقة خم

 ٕٕمن المقياس وقد تاتص (. دة في المنرجة ُمحايمع وجود دإل  الموافقة التامة،  ٘الرقم 
راا ياس عبارات لق ٖو ،جودة الخدمات قياسات لعبار  ٘، و السمعةعبارات لقياس  ٘ :ة عبار 

 . (ت تنوع الخدماعبارات لقياس  ٘وقياس تكمفة التحول، عبارات ل ٗالعميل، و
 ث:يل البيانات واختبار فروض البحب تحمأسالي -ٔٔ
فت  متع وتتوا تتناستبائية؛ ات إحصتباختبار فروض البحث باستخدام عتدة اختبتار  الباحثقام      

 .(SPSSإلحصائية الجاهزة )حزمة البرامج اوذلك من خالل  دمة،مستخالتحميل ال أساليب
 أساليب تحميل البيانات: -ٔ/ٔٔ
 الي:الت ضر ل العخال  منة راسالدالمستخدمة في ات يانتحميل الب يبالُيمكن توايح أس  
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 : Alpha Correlation Cofficient ألفا رتباطاإل معامل )أ( أسموب 
 ت فيل باواية دماعتاإلدرجة تحق  من ك بغرض الوذلا لفأ رتباطإل ا ملعام وبسمأ إستخدامم ت    

ست  نالتة ايزل عمتي درجتلترك حصائياإل سموبلا تيار هذاخإتم  دقل، و وي محتدة الالمقاييس متعد
 ار .بتلالخااع الخس ياالتي يتكون مناا المق تار يغالمت نيبخمي االد
يعتبتر أستموب تحميتل التبتاين  :On Way ANOVA أستموب تحميتل التبتاين أحتادي االتجتالب( )

دة عينتات بمقارنتة واحتدة، ويقتوم عأحادي االتجال طريقة الختبار معنوية الفر  بين المتوسطات ل
لتذا يستتخدم هتتذا  ،بدراستة العالقتة بتين متغيتر أو أك تتر متن المتغيترات المستتقمة عمت  متغيتتر تتابع

الشتتائعات عمتتي مواقتتع ام حتتول ك المستقصتت  متتناالستتموب لتحديتتد الفتترو  )االختالفتتات( بتتين إدر 
وذلتتك  وأبعتتادل لمتبتترعتحتتول اوستتموك وأبعادهتتا ، الصتتورة الذهنيتتة،وأبعادها التواصتتل اإلجتمتتاعي

 (.السن، المؤهل العمميباختال  خصائصام الديموجرافية )
 Multiple Regression/ Correlationدعتتدمتال رتبتتاطاإل ار و تحميتتل االنحتتد يوبستتم( أج)

Analysis : 
ل التي أساليب التحميمن المتعدد  رتباطيل اإل وأسموب تحمد المتعد اإلنحداريل تحموب أسمد عي

نوعاا ة و قالعالالكش  عن إستخدام هذين السموبين بغرض وتم  ،دةعدات المتالمتغير مع  لتتعام
الشائعات بين أبعاد و  ،وسموك تحول المتبرع الشائعات عمي مواقع التواصل اإلجتماعيأبعاد ن بي

وسموك تحول  الصورة الذهنية، وبين أبعاد الصورة الذهنية عمي مواقع التواصل اإلجتماعي
الشائعات عمي مواقع التواصل قة بين أبعاد عالالقوة  جةوتحديد در ،  )تحميل اإلنحدار( المتبرع

الشائعات عمي مواقع أبعاد ين قوة العالقة بجة ودر وع ون ،وسموك تحول المتبرع اإلجتماعي
وسموك  الصورة الذهنيةأبعاد رجة قوة العالقة بين ، ونوع ود الصورة الذهنية التواصل اإلجتماعي

 (.رتباطحميل اإل ) ت المتبرع تحول
 :  Path Analysisر تحميل المسا ( أسموبد)

لتتي حيتتث ياتتد  إمتعتتدد، ال رتبتتاطاإل و  اإلنحتتدارمتتي يمي تحمتتعر ستتاملايتتل تحم بتمتتد أستتمو يع    
قتات الستببية بتين نشاء نمتاذج لمعالب ة وذلك المشاهد رتباطاإل ت ل لعالقاسير مقبوفت التوصل إلي

 ن المتغيرات :ع نوعين مذج ممو لنا هذا ملعاث يتحي، اتير تغلما
 تم توصتتيماايتتث يتت، ح ةمستتتقم اتيتتر غتماا بوصتتف النمتتوذج يتتة : ويتعامتتل معاتتارجخامتغيتترات اللا •

 ية .إرتباط القةبيناا ع قة فيماالعلمنحنية لمداللة عمي أن اطوط بخ ببعااا
ك ارجية وذلالخ اتير غتالم وءا ا فيرهسيتفي ف غبالمتغيرات التي نر  : وهي الداخمية المتغيرات •

متل معا لختال  نمتا ياتمع شترةلمباارة وغيتر ديتد اآل تار المباشتتحو  السبب بيناا لمكش  عن عالقة
 لمسار .ا
ة رغبت( ، متع الالصتورة الذهنيتةل فتي )وستيط يتم ت روب وذلك لوجتود متغيتالسمهذا  امإستخدم وت

العالقتة   متن نتوع جتل التحقتأمتن  نتةممكال قتاتاللعا ة كتلستاير عمي حدل ، ودر زل كل متغفي ع
الصتتورة  ةالقتتع ، وكتتذلك وستتموك تحتتول المتبتترع الشتتائعات عمتتي مواقتتع التواصتتل اإلجتمتتاعيبتتين 

ة قتعمتي العالتغيتر وستيط مك الصتورة الذهنيتةو ير تحديد تت ااً ، وأي وسموك تحول المتبرع الذهنية
 .عوسموك تحول المتبر  الشائعات عمي مواقع التواصل اإلجتماعي بين
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 :بحثالض رو ار فبتليب اخأسا -ٕ/ٔٔ
 ةمالمستتتتخد لتحميتتتلليب اناِستتتب أستتتاتُ  ئية؛ التتتتيات اإلحصتتتابتتتار ختالمتتتن ا اً عتتتدد الباحتتتث دمإستتتتخ

لفتروض ختبتارات اإلحصتائية م تل اإلتتو  ،ا البحتثهذ فروض جل اختبارمن أذلك و  ؛اامع  فاتو وت
 في: ثبحال

االتجال: وتم استخدامه  التباين أحاديلسموب تحميل المصاحب  F-Test(  اختبار ))أ( 
الذين يتعمقون بالكش  عن مدى وجود اختالفات وال الث فرض الول وال اني بغرض اختبار ال

السن، باختال  خصائصام الديموجرافية )( ٖٚ٘ٚ٘)لمستشفي المتبرعينمعنوية بين إدراك 
 الصورة الذهنية ،ادهاوأبع الشائعات عمي مواقع التواصل اإلجتماعيحول  (المؤهل العممي

 .وأبعادل المتبرع وسموك تحولوأبعادها ،
الذين وال الث : وتم استخدامه بغرض اختبار الفرض الول وال اني T-Testاختبار )ت( ب( )

 (ٖٚ٘ٚ٘)المتبرعين لمستشفي يتعمقون بالكش  عن مدى وجود اختالفات معنوية بين إدراك 
 ئعات عمي مواقع التواصل اإلجتماعيالشاحول  باختال  خصائصام الديموجرافية )النوع(

 .وأبعادل وسموك تحول المتبرعوأبعادها ، الصورة الذهنية ،وأبعادها
 رتباطاإل و  ارحداإلن لب تحميالُمصاِحبان لسمو  T-Testت ار واختب F-Testر   اختبا  (ج)
 باد داماما استخ تم دوق: Multiple Regression/ Correlation Analysis تعددمال

القة وقوة العبتحديد نوع  الرابععم  الفرض يت حيث،  والخامس والسادس ابعالر الفروض  اختبار
ل طان الطفاي سر لمستشف المتبرعوسموك تحول  اإلشاعات عمي مواقع التواصل اإلجتماعيبين 

 وسموك يةنالصورة الذهد نوع وقوة العالقة بين بتحدي الخامس، ويتعم  الفرض  (ٖٚ٘ٚ٘)
ديد نوع بتح السادسض الفر  عم و يت،  (ٖٚ٘ٚ٘ن الطفال )لمستشفي سرطا المتبرع تحول
 .الصورة الذهنيةو  اإلشاعات عمي مواقع التواصل اإلجتماعيبين العالقة وقوة 

حيث تم مت هذل المؤشرات في : رمساال ليتحم وبمصاحبة لسمالدة النموذج ( مؤشرات جو د)
طابقة المقارن ومؤشر الم Goodness of Fit Index(GFI)مؤشر جودة المطابقة 

Comparative Fit Index( CFI) ومؤشر الجذر التربيعي لمبواقي ، Root Mean 
Square Residual (RMR) ، معياريالمطابقة المؤشر وNormed Fit Index (NFI) ،  

 ، ومؤشر المطابقة المتزايد Relative Fit Index (RFI) ومؤشر المطابقة النسبي
Incremental Fit Index (IFI) ومؤشر توكر لويس ، Tuker-Lewis Index (TLI)  ،

 Root Mean Square Error ofومؤشر الجذر التربيعي لمتوسط مربعات الخطو
Approximation (RMSEA) ، ل تغير وسيط يتم ب وذلك لوجود مهذا السمو  وتم استخدام

كنة كل العالقات المم عمي حدل ، ودراسة ة في عزل كل متغيرالرغب ( ، معيةالصورة الذهنفي )
وسموك تحول  اإلجتماعي اإلشاعات عمي مواقع التواصل من نوع العالقة بينلتحق  من أجل ا
الصورة  ، وأياا تحديد تو ير متبرعك تحول الوسمو  رة الذهنيةصو العالقة  وكذلك ،المتبرع
وسموك تحول  التواصل اإلجتماعياإلشاعات عمي مواقع بين العالقة كمتغير وسيط عمي  الذهنية
والذي يتعم  بتحديد نوع وقوة  السابعرض الف تبارام ذلك باد  اخوقد تم استخد،  رعالمتب
ن ي سرطالمستشف وسموك تحول المتبرع ماعيإلجتااإلشاعات عمي مواقع التواصل قة بين العال

 .وسيط  كمتغير ةالصورة الذهنيالدراسة من خالل  حلم (ٖٚ٘ٚ٘الطفال )
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 التحق  من مستوى ال بات والصد  في المقاييس:  -ٕٔ
ستتخداماا فتي قائمتة ا تتمي ال بات والصد  في المقتاييس التت ء نتائج تحميلالجز يناقش هذا      

 : يتوا يك كموذل ،لميدانيةرات الدراسة اتغيبمالخاصة  البيانات االستقصاء لجمع
 : المقاييسية في االعتماد/ : التحق  من مستوي ال بات الو أ

تتتتع باتتتا المقيتتتاس التتتتي يتمرجتتتة الد إلتتت اس القيتتتفتتتي  يتتتةاالعتماد أويشتتتير مفاتتتوم ال بتتتات      
ولكتن لقيتاس ، دةمتعد ئمةسلمتسقة في ظل ظرو  متنوعة ومستقمة المستخدم في توفير نتائج 

 .امستخدام نفس مجموعة المستقص  منمام وباالهتحل االمواوع م أو نفس الخاصية
 / فتتتي تقيتتتيم ال بتتتات الطتتتر  المستتتتخدمة أك تتترألفتتتا متتتن  رتبتتتاطمعامتتتل اإل  أستتتموبر ويعتبتتت     

ا  ستدرجتة االتقة من حيث قدرته عم  قياس ويتسم بدرجة عالية من الد ،االعتمادية في القياس
  .( ٕٙٔٓ،دم )إدريسمستخس اللمتعددة لمقياف  فيما بين المحتويات اتواال أو
وذلتتك لمتحقتت  متتن ، منفصتتمة ةمتر  خمستتة عشتترة ألفتتا رتبتتاطإل متل اعام أستتموب وقتد تتتم تطبيتت      
قيتتاس فرعتتي متتن االعتماديتتة فتتي كتتل م أو، ومتتن  تتم متتن مستتتوي ال بتتات يخمرجتتة االتستتا  التتداد

، جتماعيقع التواصل اإلعمي موا اإلشاعاتأبعاد ياس تخدمة لقسة والمسايس الخااعة لمدر المقاي
ممبتتادئ العامتتة لتنميتتة واختبتتار لووفقتتا ، المتبتترع تحتتول وستتموكاد وأبعتت، الصتتورة الذهنيتتةعتتاد وأب

 إجمتالي إرتبتاطعم  معامتل  عبارة تحصل أيتبعاد ماعية فقد تقرر اسيس في البحوث االجتالمقاي
اتحه يو ( وذلتك كمتا ٕٙٔٓ،ريتسياس نفسه )إدفي المق اراتعبالباقي  نبينه وبي ٖٓ,ٓ من قلأ

 :(ٖ) الجدول رقم
الدرجتتتة التتتتي يتمتتتتع باتتتا المقيتتتاس   إلتتتفتتتي القيتتتاس  يتتتة ماداالعت أويشتتتير مفاتتتوم ال بتتتات ( )أ

متعددة ,ولكتن لقيتاس  لسئمةالمستخدم في توفير نتائج متسقة في ظل ظرو  متنوعة ومستقمة 
 .تخدام نفس مجموعة المستقص  منام المواوع محل االهتمام وباس أونفس الخاصية 

االعتماديتة / قيتيم ال بتات ت خدمة فتيمستتالطتر  ال أك ترألفتا متن  رتباطمعامل اإل  أسموبويعتبر  
التوافت   أوويتسم بدرجة عالية من الدقة من حيث قدرته عم  قياس درجة االتستا   ،في القياس

  .( ٕٙٔٓ،)إدريس فيما بين المحتويات المتعددة لمقياس المستخدم 
رجتة د متنوذلتك لمتحقت  ، منفصتمة  مترات رإ نتي عشت ألفتا رتبتاطمعامتل اإل  أسموبوقد تم تطبي  

االعتمادية في كل مقياس فرعي من المقتاييس  أو، ومن  م من مستوي ال بات  خميسا  الدااالت
وأبعتاد ، اإلجتمتاعي شتاعات عمتي مواقتع التواصتلاإلأبعتاد الخااعة لمدراستة والمستتخدمة لقيتاس 

لمقاييس في ممبادئ العامة لتنمية واختبار الووفقا ،  المتبرعسموك تحول وأبعاد  الصورة الذهنية،
 متتن قتتلأ إجمتتالي إرتبتتاطعمتت  معامتتل  عبتتارة تحصتتل أيعاد تبد تقتترر استتقتتالبحتتوث االجتماعيتتة ف

 ( وذلك كما يم  :ٕٙٔٓ،في المقياس نفسه )إدريس  العباراتبينه وبين باقي  ٖٓ,ٓ
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 : الحصول عمي المعمومات)أ( مستوى ال بات /االعتمادية في مقياس 
تمل عمياتا اشتالتتي  لمعبارات رتباطبعد فحص معامالت اإل و  إليه ةاإلشار  تطبي  المعيار الساب ب 

متتن قتتل أ إرتبتتاطعمتت  معتتامالت  ت( حصتتمةواحتتد عبتتارة)هنتتاك  أن( تبتتين  عبتتارات ٛالمقيتتاس )
 )  ممحصول عمي المعموماتلهذا المقياس الرئيسي  أصبحوبذلك ،  لومن  م تقرر استبعادٖٓ,ٓ

المقيتتاس بعتتد تحستتين درجتتة االعتماديتتة لتتنفس  ة فتتيورغبتت، ( عبتتارات ٛ( بتتدال متتن )عبتتارات ٚ
مترة  انيتة حيتث ارتفتع معامتل  ألفتا رتبتاطمعامتل اإل  أسموبفقد تقرر تطبي   ،منه  العبارة استبعاد

درجتة  إليتهلممقياس الذى تم التوصتل  ألفاويعكس معامل ،  ,ٜٚ إل  ,ٕٙلممقياس ككل من  ألفا
 ة .ث االجتماعييس المستخدمة في البحو االعتمادية في المقاي أوعالية من ال بات 

 :    التنشئة اإلجتماعيةتمادية في مقياس ع)ب(  مستوى ال بات/اال
التتي اشتتمل  لمعبتارات رتبتاطإل بعتد فحتص معتامالت او  إليه اإلشارة تطبي  المعيار الساب ب      

 إرتبتتاطعامتتل نظتترا لعتتدم وجتتود م ، عبتتارة أي ستتتبعاداتقتترر عتتدم (  عبتتارات ٙعمياتتا المقيتتاس )
نتتائج  أظاترتكمتا ٖٓ,ٓقتل متن أفتي نفتس المقيتاس  ىختر الرات والمتغيتمتغيتر  يأبتين  إجمالي

التنشتتتئة المستتتتخدم فتتتي قيتتتاس  اإلجمتتتاليوصتتتل لممقيتتتاس  ألفتتتامعامتتتل  أنحميتتتل االعتماديتتتة ت
 أودرجتتة عاليتتة متتن ال بتتات  إليتته التتذى تتتم التوصتتل  ألفتتاويعكتتس معامتتل ٓٛ,ٓ إلتت   اإلجتماعيتتة

 البحوث االجتماعية .في المقاييس  المستخدمة ف  مادية االعت
 :   التو ير الساخر)جت( مستوى ال بات /االعتمادية في مقياس  

التتتي اشتتتمل  لمعبتتارات رتبتتاطبعتتد فحتتص معتتامالت اإل و  إليتته اإلشتتارة تطبيتت  المعيتتار الستتاب ب    
قتل أ إرتبتاطعمت  معتامالت  ت( حصتمةواحتد عبتارةهنتاك ) أن( تبتين  عبتارات ٓٔمياا المقياس )ع
 ٜ)ياتم  لمتتو ير الستاخرهذا المقياس الرئيسي  أصبحوبذلك  ، م تقرر استبعادل ن ومٖٓ,ٓن م

ورغبتتة فتتي تحستتين درجتتة االعتماديتتة لتتنفس المقيتتاس بعتتد ، ( عبتتارات ٓٔ( بتتدال متتن )عبتتارات
معامتل  حيتث ارتفتع مترة  انيتة ألفتا رتبتاطمعامتل اإل  أسموبفقد تقرر تطبي   ،نه م العبارة استبعاد

 إليتهلممقيتاس التذى تتم التوصتل  ألفتاويعكتس معامتل ،  ٛٚ,ٓ إلت  ٗٙ,ٓل متن اس ككقيلمم ألفا
 .االعتمادية في المقاييس المستخدمة في البحوث االجتماعية أودرجة عالية من ال بات 

  عتام  بشتكل الشائعات عمي مواقع التواصل اإلجتمتاعي( مستوى ال بات /االعتمادية في مقياس د)
: 

التتتي اشتتتمل  لمعبتارات رتبتتاطامالت اإل معتوبعتد فحتتص  إليتته اإلشتارةاب  اعتمتادا عمتتي المعيتار الستت
قتتل متتن أ إرتبتتاطعمتت  معتتامالت  ( حصتتالعبتتارتينهنتتاك ) أنتبتتين (  عبتتارة ٕٗعمياتتا المقيتتاس )

لمشتتائعات عمتتي مواقتتع هتتذا المقيتتاس الرئيستتي  أصتتبحوبتتذلك  ، ماهومتتن  تتم تقتترر استتتبعادٖٓ,ٓ
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درجتتتة ن ورغبتتتة فتتتي تحستتتي، ( عبتتتارة ٕٗبتتتدال متتتن ) (عبتتتارة ٕٕ ) ياتتتم  تواصتتتل اإلجتمتتتاعيال
 ألفتا رتباطمعامل اإل  أسموبفقد تقرر تطبي   ،منه  العبارة استبعادياس بعد االعتمادية لنفس المق

 ألفتتاويعكتتس معامتتل ،  ٔٛ,ٓ إلتت  ٕٚ,ٓلممقيتتاس ككتتل متتن  ألفتتامتترة  انيتتة حيتتث ارتفتتع معامتتل 
ة دماالعتماديتة فتي المقتاييس المستتخ أو بتات درجة عاليتة متن ال إليهتم التوصل  لممقياس الذى

 في البحوث االجتماعية .
 : الجودة واإلبتكار( مستوى ال بات /االعتمادية في مقياس هت) 

التتتي اشتتتمل  تلمعبتارا رتبتتاطامالت اإل معتوبعتد فحتتص  إليتته اإلشتارةاعتمتادا عمتتي المعيتار الستتاب  
 إرتبتتاطمعامتتل د لعتتدم وجتتو را نظتت ، عبتتارة أي ستتتبعاداتقتترر عتتدم (  عبتتارات ٗعمياتتا المقيتتاس )

نتائج تحميل  أظارتكما ٖٓ,ٓقل من أفي نفس المقياس  ىخر ال والعبارات عبارة يأبين  إجمالي
 إلت   الجتودة واإلبتكتارلمستتخدم فتي قيتاس ا اإلجمتاليوصتل لممقيتاس  ألفتامعامتل  أناالعتمادية 

ة فتتي تماديتتاالع أوت بتتادرجتتة عاليتتة متتن ال  إليتتهالتتذى تتتم التوصتتل  األفتتويعكتتس معامتتل ٓٛ,ٓ
 المقاييس  المستخدمة ف  البحوث االجتماعية .

 :  توجه المنظمة نحو العمالء( مستوى ال بات /االعتمادية في مقياس و)
التتتي اشتتتمل  تلمعبتارا رتبتتاطاإل ت امالمعتوبعتد فحتتص  إليتته اإلشتارةاعتمتادا عمتتي المعيتار الستتاب  

 إرتبتتاطمعامتتل د نظتترا لعتتدم وجتتو  ، عبتتارة أي ستتتبعاداتقتترر عتتدم (  عبتتارات ٗمياتتا المقيتتاس )ع
نتائج تحميل  أظارتكما ٖٓ,ٓقل من أفي نفس المقياس  ىخر ال والعبارات عبارة يأبين  إجمالي

توجتته المنظمتتة نحتتو قيتتاس  لمستتتخدم فتتيا اإلجمتتاليوصتتل لممقيتتاس  ألفتتامعامتتل  أناالعتماديتتة 
 أوت بتتتادرجتتتة عاليتتتة متتتن ال  إليتتتهالتتتذى تتتتم التوصتتتل  ألفتتتاويعكتتتس معامتتتل ٜٚ,ٓ لتتت إ  العمتتتالء

 االعتمادية في المقاييس  المستخدمة ف  البحوث االجتماعية .
 :  مسئولية المنظمة تجال المجتمع( مستوى ال بات /االعتمادية في مقياس ز)

التتتي اشتتتمل  تلمعبتارا تبتتاطر اإل ت امالمعتوبعتد فحتتص  إليتته اإلشتارةاعتمتادا عمتتي المعيتار الستتاب  
 إرتبتتاطمعامتتل د نظتترا لعتتدم وجتتو  ، عبتتارة أي ستتتبعاداتقتترر عتتدم (  عبتتارات ٗعمياتتا المقيتتاس )

نتائج تحميل  أظارتكما ٖٓ,ٓقل من أفي نفس المقياس  ىخر ال والعبارات عبارة يأبين  إجمالي
ستئولية المنظمتة تجتال مقيتاس  لمستتخدم فتيا اإلجماليوصل لممقياس  ألفامعامل  أناالعتمادية 
 أوت بتتادرجتتة عاليتتة متتن ال  إليتتهالتتذى تتتم التوصتتل  ألفتتاويعكتتس معامتتل ٔٛ,ٓ إلتت   المجتمتتع

 االعتمادية في المقاييس  المستخدمة ف  البحوث االجتماعية .
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 :  مصداقية المنظمة( مستوى ال بات /االعتمادية في مقياس ح)
التتتي اشتتتمل  تلمعبتارا رتبتتاطاإل ت امالمعتعتد فحتتص وب إليتته اإلشتارةاعتمتادا عمتتي المعيتار الستتاب  

 إرتبتتاطمعامتتل د نظتترا لعتتدم وجتتو  ، عبتتارة أي ستتتبعاداتقتترر عتتدم (  عبتتارات ٗعمياتتا المقيتتاس )
نتائج تحميل  أظارتكما ٖٓ,ٓقل من أفي نفس المقياس  ىخر ال والعبارات عبارة يأبين  إجمالي

 إلت   مصتداقية المنظمتةقيتاس  لمستخدم فتيا اإلجماليوصل لممقياس  ألفامعامل  أناالعتمادية 
االعتماديتتة فتتي  أوت بتتادرجتتة عاليتتة متتن ال  إليتتهالتتذى تتتم التوصتتل  ألفتتاويعكتتس معامتتل ٙٚ,ٓ

 المقاييس  المستخدمة ف  البحوث االجتماعية .
 :  بشكل عام  الصورة الذهنية( مستوى ال بات /االعتمادية في مقياس ط)

التتتي اشتتتمل  لمعبتارات رتبتتاطامالت اإل معتوبعتد فحتتص  إليتته شتارةاإلاب  اعتمتادا عمتتي المعيتار الستت
قتتل متتن أ إرتبتتاطعمتت  معتتامالت  عبتتارات حصتتمت عتتدم وجتتودتبتتين (  عبتتارة ٙٔعمياتتا المقيتتاس )

  لمصورة الذهنيةهذا المقياس الرئيسي  أصبحوبذلك  ، عبارة أي ستبعاداعدم تقرر ومن  م ٖٓ,ٓ
لممقيتاس  ألفتاويعكتس معامتل ،  ٛٚ,ٓلممقيتاس ككتل  فاألمعامل ت قيمة غوبم (عبارة ٙٔ ) يام

ة في البحوث دماالعتمادية في المقاييس المستخ أو بات درجة عالية من ال إليهالذى تم التوصل 
 االجتماعية .

 :  السمعة( مستوى ال بات /االعتمادية في مقياس ي) 
التتتي اشتتتمل  تلمعبتارا رتبتتاطامالت اإل معتوبعتد فحتتص  إليتته اإلشتارةاعتمتادا عمتتي المعيتار الستتاب  

 إرتبتتاطمعامتتل  دنظتترا لعتتدم وجتتو  ، عبتتارة أي ستتتبعاداتقتترر عتتدم (  عبتتارات ٘عمياتتا المقيتتاس )
نتائج تحميل  أظارتكما ٖٓ,ٓقل من أفي نفس المقياس  ىخر ال والعبارات عبارة يأبين  إجمالي

 إلتتتت   الستتتتمعةلمستتتتتخدم فتتتتي قيتتتتاس ا اإلجمتتتتاليوصتتتتل لممقيتتتتاس  ألفتتتتامعامتتتتل  أناالعتماديتتتتة 
االعتماديتتة فتتي  أوت بتتادرجتتة عاليتتة متتن ال  إليتتهالتتذى تتتم التوصتتل  ألفتتاويعكتتس معامتتل ٜٚ,ٓ

   البحوث االجتماعية .قاييس  المستخدمة فالم
 :  جودة الخدمات( مستوى ال بات /االعتمادية في مقياس ك) 
مياتا التتي اشتتمل ع راتلمعبتا رتبتاطبعد فحص معتامالت اإل و  إليه اإلشارة تطبي  المعيار الساب ب

ن متت لقتتأ إرتبتتاطعمتت  معتتامالت  ت( حصتتمةواحتتد عبتتارةهنتتاك ) أن( تبتتين  عبتتارات ٘المقيتتاس )
 ٗ) ياتم   لجتودة الختدماتهذا المقياس الرئيسي  أصبح, وبذلك  اومن  م تقرر استبعادهٖٓ,ٓ
 استبعادعد ورغبة في تحسين درجة االعتمادية لنفس المقياس ب، (  عبارات ٘( بدال من )عبارات
 فتتاألمتترة  انيتتة حيتتث ارتفتتع معامتتل  ألفتتا رتبتتاطمعامتتل اإل  أستتموبفقتتد تقتترر تطبيتت   ،نتته م العبتتارة
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درجتة  إليتهلممقياس التذى تتم التوصتل  ألفاويعكس معامل ،  ٘ٚ,ٓ إل  ٜٙ,ٓاس ككل من قيلمم
 .االعتمادية في المقاييس المستخدمة في البحوث االجتماعية أوعالية من ال بات 

 (ٔرقم ) دولج
دمة في البحث باستخدام معامل تخبين محتويات المقاييس المس الداخميتقييم درجة االتسا  

 ألفا رتباطاإل 
 لمستخدمةييس االمقا
 ي البحثف

 المحاولة ال انية المحاولة الول 
 معامل ألفا عدد المتغيرات معامل ألفا عدد المتغيرات

 ٜٚ,ٓ ٚ ٓ,ٕٙ ٛ  عموماتالحصول عمي الم
 تتتتتتتتتتتتتتت ٙ ٓٛ,ٓ ٙ  التنشئة اإلجتماعية

 ٛٚ,ٓ ٜ ٓ,ٗٙ ٓٔ   التو ير الساخر
الشتتائعات عمتتي مواقتتع إجمتتالي مقيتتاس 

   التواصل اإلجتماعي
ٕٗ ٓ,ٚٔ ٕٕ ٓ,ٕٛ 

 تتتتتتتتتتتتتت ٗ ٓٛ,ٓ ٗ  الجودة واإلبتكار
 تتتتتتتتتتتتتت ٗ ٜٚ,ٓ ٗ توجه المنظمة نحو العمالء

 تتتتتتتتتتتتتت ٗ ٔٛ,ٓ ٗ تجال المجتمعمسئولية المنظمة 
 تتتتتتتتتتتتتت ٗ ٙٚ,ٓ ٗ مصداقية المنظمة
 تتتتتتتتتتتتتت ٙٔ  ٙٔ الصورة الذهنية إجمالي مقياس

 تتتتتتتتتتتتتت ٘ ٜٚ,ٓ ٘  السمعة
 ٘ٚ,ٓ ٗ ٜٙ,ٓ ٘  ة الخدماتجود

 تتتتتتتتتتتتتت ٖ ٚٚ,ٓ ٖ  راا العميل
 تتتتتتتتتتتتتت ٗ ٗٛ,ٓ ٗ تكمفة التحول
 ٕٚ,ٓ ٗ ٙٙ,ٓ ٘ تنوع الخدمات 
 ٛٚ,ٓ ٕٙ ٕٙ,ٓ ٕٛ   المتبرعسموك تحول إجمالي مقياس 

 :  راا العميل( مستوى ال بات /االعتمادية في مقياس ل)
التتتي اشتتتمل  تلمعبتارا رتبتتاطامالت اإل معتفحتتص  وبعتد إليتته اإلشتارةاعتمتادا عمتتي المعيتار الستتاب  

 إرتبتتاطمعامتتل د نظتترا لعتتدم وجتتو  ، عبتتارة أي ستتتبعادارر عتتدم تقتت(  عبتتارات ٖعمياتتا المقيتتاس )
نتائج تحميل  أظارتكما ٖٓ,ٓقل من أفي نفس المقياس  ىخر ال والعبارات عبارة يأبين  إجمالي

 إلتت   راتتا العميتتللمستتتخدم فتتي قيتتاس ا اإلجمتتاليوصتتل لممقيتتاس  ألفتتامعامتتل  أناالعتماديتتة 
االعتماديتتة فتتي  أوت بتتادرجتتة عاليتتة متتن ال  يتتهإلالتتذى تتتم التوصتتل  ألفتتاويعكتتس معامتتل ٚٚ,ٓ

 المقاييس  المستخدمة ف  البحوث االجتماعية .
 :   تكمفة التحول( مستوى ال بات /االعتمادية في مقياس م) 

التتتي اشتتتمل  تلمعبتارا رتبتتاطامالت اإل معتحتتص وبعتد ف إليتته اإلشتارةاعتمتادا عمتتي المعيتار الستتاب  
 إرتبتتاطمعامتتل د نظتترا لعتتدم وجتتو  ، عبتتارة أي ستتتبعاداعتتدم  تقتترر(  عبتتارات ٗعمياتتا المقيتتاس )



 33 

نتائج تحميل  أظارتكما ٖٓ,ٓقل من أفي نفس المقياس  ىخر ال والعبارات عبارة يأبين  إجمالي
 إلتت   تكمفتتة التحتتولخدم فتتي قيتتاس ستتتلما اإلجمتتاليوصتتل لممقيتتاس  ألفتتامعامتتل  أناالعتماديتتة 

االعتماديتتة فتتي  أوت بتتادرجتتة عاليتتة متتن ال  يتتهإلالتتذى تتتم التوصتتل  ألفتتاويعكتتس معامتتل ٗٛ,ٓ
 المقاييس  المستخدمة ف  البحوث االجتماعية .

 :  تنوع الخدمات( مستوى ال بات /االعتمادية في مقياس و)
مياتا التتي اشتتمل ع لمعبتارات رتبتاطبعد فحص معتامالت اإل و  إليه اإلشارة تطبي  المعيار الساب ب

ن قتتل متتأ إرتبتتاطعمتت  معتتامالت  ت( حصتتمةواحتتد عبتتارةاك )هنتت أن( تبتتين  عبتتارات ٘المقيتتاس )
 ٗ) ياتم   الختدمات لتنتوعهتذا المقيتاس الرئيستي  أصبح, وبذلك  اومن  م تقرر استبعادهٖٓ,ٓ
 استبعادورغبة في تحسين درجة االعتمادية لنفس المقياس بعد ، (  عبارات ٘( بدال من )عبارات
 ألفتتاارتفتتع معامتتل  نيتتة حيتتثمتترة  ا ألفتتا رتبتتاطاإل  معامتتل أستتموبفقتتد تقتترر تطبيتت   ،نتته م العبتتارة
درجتة  إليتهلممقياس التذى تتم التوصتل  ألفاويعكس معامل ،  ٕٚ,ٓ إل  ٙٙ,ٓاس ككل من قيلمم

 .االعتمادية في المقاييس المستخدمة في البحوث االجتماعية أوعالية من ال بات 
 :  المتبرعسموك تحول ( مستوى ال بات /االعتمادية في مقياس ن)
التتي اشتتمل عمياتا  تلمعبتارا رتبتاطاإل  تبعد فحص معتامالو  إليه اإلشارة اب تطبي  المعيار السب

ومتن ٖٓ,ٓقل من أ إرتباطعم  معامالت  متا( حصعبارتينهناك ) أن( تبين  عبارة ٕٛالمقياس )
 ٕٙ) ياتم   المتبترعلستموك تحتول هتذا المقيتاس الرئيستي  أصتبحوبتذلك  ، ام تم تقترر استتبعاده

 استتبعادتماديتة لتنفس المقيتاس بعتد االعة ورغبة في تحسين درج، (  ةعبار  ٕٛ( بدال من )عبارة
 ألفتتامتترة  انيتتة حيتتث ارتفتتع معامتتل  ألفتتا رتبتتاطمعامتتل اإل  أستتموبفقتتد تقتترر تطبيتت   ،المتغيتتر منتته 

درجتتة  إليتتهلممقيتتاس التتذى تتتم التوصتتل  ألفتتاويعكتتس معامتتل ،  ,ٛٚ إلتت  ,ٕٙلممقيتتاس ككتتل متتن 
 .البحوث االجتماعيةي س المستخدمة ففي المقايي االعتمادية أومن ال بات عالية 
 : لمدراسة الوصفية النتائج  -ٕٔ
 التواصل شبكات عم  باإلشاعات (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي )تو ر  مدى -ٔ/ٕٔ

  :االجتماع 
جتماع  عبر شبكات التواصل اال ل شاعاتل  حدا ما إ( حدوث تو ير ٕالجدول رقم ) يتاح من 

ف  حين  %،ٗ,ٖٛحيث بمغت النسبة  ما(ل  حدا إ  رتأ) (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي )عم  
 رت االشاعة أقل أ% من مفردات العينة تو رت بشكل كبير، وجاءت بنسبة ٖ,ٕٛكانت نسبة 

وبالتال  ومن  %ٜ,ٖٔ ل  إنسبة عدم التو ر ف  حين بمغت  ،%ٗ,ٜٔبنسبة  المتبرعينعم  
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 رت أ (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي )عمالء من % ٚ,ٚٗل  واح أن يتاحخالل النتائج 
 . عمياماالشاعات 

 (ٕ) جدول
  االجتماع  التواصل شبكات عم  باإلشاعات (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي ) مدى تو ر

 % التكرار التو يرمدى 
 ٗ,ٔ ٘ االطال  عم  تؤ ر لم
 ٘,ٕٔ ٘ٗ تؤ ر لم

 ٗ,ٖٛ ٖٛٔ ما حدا ال  أ رت
 ٗ,ٜٔ ٓٚ تأ ر 

 ٖ,ٕٛ ٕٓٔ كبير بشكل أ رت
 ٓٓٔ ٖٓٙ اإلجمالي

  :(ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي )شاعات عم  اإل تو ير -ٕ/ٕٔ
،  (ٖٚ٘ٚ٘المتبتترعين لمستشتتفي )االشتتاعات عمتت   تتتو ير( ٖالجتتدول رقتتم ) يتاتتح متتن

 . (.ٖٚ٘ٚ٘التبرع لمستشفي )من المستقص  منام توقفام التام عن  %( ٕٗ) حوالي أكدحيث 
 (ٖجدول )
 (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي)مستوى ودرجة تو ير االشاعات عم  

 التو ير
  ٖٚ٘ٚ٘مستشفي 

 النسبة % عدد
 ٔٗ ٛٗٔ التعاملتوق  عن 

 ٚٔ ٕٙ خرآختار بديل إ
 ٕٗ ٓ٘ٔ يتو رلم 

 ٓٓٔ ٖٓٙ اإلجمالي
 نتائج الدراسة الميدانية: -ٖٔ
تو ير الشائعات عمتي حول واقع  (ٖٚ٘ٚ٘تشفي)المتبرعين لمساالختالفات بين إدراكات  -ٔ/ٖٔ

 وفقا الختال  خصائصم الديموجرافية :  مواقع التواصل اإلجتماعي
تحميتتل اإلحصتتائي الختتاص بالكشتت  عتتن متتدي االختتتال  بتتين يتنتتاول هتتذا الجتتزء مناقشتتة نتتتائج ال

،  صتتام الديموجرافيتتة ) النتتوع ، الستتنبتتاختال  خصائ (ٖٚ٘ٚ٘المتبتترعين لمستشتتفي)راكتتات إد
موخوذا بشتكل  تو ير الشائعات عمي مواقع التواصل اإلجتماعي( ، وذلك نحو واقع  المؤهل العممي

صول عمي المعمومات، التنشتئة اإلجتماعيتة، التتو ير الحاتاا )إجمالي ، ونحو كل متغير من متغير 
 باستتخدام أستموبين إحصتائيين أولامتا أستموب قتام الباحتثوفتي اتوء ذلتك ،متي حتدل ( ع الساخر
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الوص  اإلحصتائي باستتخدام كتل متن الوستط الحستابي ) كمقيتاس لمنزعتة المركزيتة ( واالنحترا  
ينتتين مستتتقمتين ، وذلتتك بالنستتبة لع" ت"  رإلتتي اختبتتا المعيتاري ) كمقيتتاس لمتشتتتت ( ، باإلاتافة

بة ي المتعم  بالنوع. وال اني أسموب تحميل التبتاين أحتادي االتجتال وذلتك بالنستالديموجراف لممتغير
 . بالسن والمؤهل العممي  ينالمتعمق ينالديموجرافي ينلممتغير 

 :  وقد تم مت نتائج استخدام هذين السموبين اإلحصائيين فيما يمي
 تو ير الشائعات عمي مواقع التواصل اإلجتماعيحول  (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي))أ( إدراكات 
 وفقا لمنوع : 

تتتو ير الشتتائعات حتتول واقتتع  (ٖٚ٘ٚ٘لمتبتترعين لمستشتتفي)التحديتتد االختالفتتات بتتين إدراكتتات     
الحصول ونحو كل متغير من متغيراتاا )موخوذة بشكل إجمالي ،  عمي مواقع التواصل اإلجتماعي

( عمتي حتدل، وذلتك بتاختال  النتوع ، قتام  عمي المعمومتات، التنشتئة اإلجتماعيتة، التتو ير الستاخر
تخدام كتل متن الوستط الحستابي ) كمقيتاس لمنزعتة الباحث بتطبي  أسموب الوص  اإلحصائي باس

" ت" لعينتتتتين  رختبتتتاا افة إلتتتيعيتتتاري ) كمقيتتتاس لمتشتتتتت ( ، باإلاتتتالمركزيتتتة ( واالنحتتترا  الم
 ( ٗمستقمتين حيث جاءت النتائج كما في الجدول رقم )
 (ٗجدول رقم )

 اإلجتماعي تو ير الشائعات عمي مواقع التواصلحول  (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي)إدراكات 
 وفقا لمنوع

  الشائعات عمي مواقع التواصل اإلجتماعي بعاد أ
ات الوسط الحسابي لالستجاب

 وفقا لمنوع
الوسط الحسابي 

 اإلجمالي
 أن ي ذكر

بشتكل  الشائعات عمي مواقع التواصتل اإلجتمتاعيعاد أب
 **إجمالي 

ٕ,ٛٙ ٕ,ٜٙ ٕ,ٛٛ 

 ٕٗ,ٕ ٗٛ,ٕ ٜٚ,ٕ * الحصول عمي المعمومات
 ٖٚ,ٕ ٜٓ,ٕ ٕٓ,ٖ *  شئة اإلجتماعيةالتن

 ٔٙ,ٕ ٜٚ,ٕ ٜٗ,ٕ **  التو ير الساخر
( ٘الرقم ) عدم الموافقة تماما ، بينما يشير( يشير إلي ٔ، حيث أن الرقم ) ٘-ٔمتد من المقياس المستخدم ي -

 في المنتص  .( ٖ)مع وجود درجة حيادية  إلي الموافقة التامة ،  يشير 
 . ( T- Test)% وفقا الختبار ت ٘مستوي * داللة إحصائية عند 

 . ( T- Test)قا الختبار ت % وفٔ** داللة إحصائية عند مستوي 
المتبترعين ( عمتي وجتود اختالفتات ذات داللتة إحصتائية بتين إدراكتات ٗوتؤكد نتائج الجدول رقتم )

كل شتمتوخوذة ب تتو ير الشتائعات عمتي مواقتع التواصتل اإلجتمتاعينحو واقتع  (ٖٚ٘ٚ٘لمستشفي)
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الحصول عمي المعمومات، التنشتئة اإلجتماعيتة، التتو ير )ا إجمالي ، ونحو كل متغير من متغيراتا
( عمتتتي حتتتدل،وذلك بتتتاختال  النتتتوع ، حيتتتث أن قيمتتتة )ت( معنويتتتة عنتتتد مستتتتوي داللتتتة الستتتاخر
 %.٘% ؤإحصائية 
كانتتت  يمتتاعع التواصتتل اإلجتتتتو ير الشتتائعات عمتتي مواقتتأن واقتتع  ( ٗرقتتم )نتتتائج الجتتدول وتؤكتتد 
 جمالي وبالنسبة لكل بعد من أبعادها عمي حدة . إلعمي المستوي ا متوسطة
تتتتتو ير الشتتتتائعات عمتتتتي مواقتتتتع التواصتتتتل نحتتتتو  (ٖٚ٘ٚ٘المتبتتتترعين لمستشتتتتفي)إدراكتتتتات )ب( 

  وفقا لمسن : اإلجتماعي
متي تتو ير الشتائعات عنحو  (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي)لتحديد االختالفات بين إدراكات        

 ، لعمتي حتدا متن متغيراتاتنحتو كتل متغيتر  ،وجمتالي إ متوخوذة بشتكل مواقع التواصل اإلجتماعي
 one – way بتطبي  أسموب تحميل التباين أحادي االتجتال  قام الباحثوذلك باختال  السن , 

ANOVA   (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي)حيث يمكن توايح نتائج تحميل التباين بين إدراكات 
متغير من جمالي , ونحو كل إ موخوذة بشكل يالشائعات عمي مواقع التواصل اإلجتماع تو يرنحو 

 ( .٘رقم )عمي حدل باختال  السن وذلك من خالل الجدول ا متغيراتا
 (٘جدول رقم )

 تواصل اإلجتماعيتو ير الشائعات عمي مواقع الحو ن (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي)دراكات إ
 وفقا لمسن

متتتتي مواقتتتتع الشتتتتائعات عبعتتتتاد أ
  التواصل اإلجتماعي 

 الوسط الحسابي الوسط الحسابي لالستجابات وفقا لمسن
 ٖٓأقل من  اإلجمالي

 سنة
 ٖٓ من
 سنةٜٖإلي

إلي  ٓٗمن
 سنةٜٗ

 ٓ٘من   رأك
 سنة

الشتتتتائعات عمتتتتي مواقتتتتع عتتتتاد أب
بشتتتتتكل  إلجتمتتتتتاعيالتواصتتتتتل ا
 **إجمالي 

ٕ,ٗٗ ٕ,ٙٛ ٕ,ٚٔ ٕ,ٗ٘ ٕ,٘ٙ 

 ٕ٘,ٕ ٜٗ,ٕ ٓٙ,ٕ ٔٗ,ٕ ٔٙ,ٕ * الحصول عمي المعمومات
 ٔٚ,ٕ ٕٗ,ٕ ٘ٛ,ٕ ٗٚ,ٕ ٕ٘,ٕ *  التنشئة اإلجتماعية

 ٜٖ,ٕ ٔٗ,ٕ ٖٙ,ٕ ٕ٘,ٕ ٔٗ,ٕ **  التو ير الساخر
( ٘) بينمتا يشتير الترقم ،افقتة تمامتا ( إلتي عتدم المو ٔحيتث يشتير الترقم ) ٘-ٔالمقياس المستخدم يمتد من  -  

 .( في المنتص  ٖة )رجة حياديد إلي الموافقة التامة مع وجود
  (F- Test)% وفقا الختبار   ٘*داللة إحصائية عند مستوي 

   ( F- Test)    % وفقا الختبارٔ** داللة اإلحصائية عند مستوي 
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المتبترعين ( عمتي وجتود اختالفتات ذات داللتة إحصتائية بتين إدراكتات ٘وتؤكد نتائج الجدول رقتم )
موخوذة بشكل إجمتالي  ماعيي مواقع التواصل اإلجتتو ير الشائعات عمنحو  (ٖٚ٘ٚ٘لمستشفي)

( نشتئة اإلجتماعيتة، التتو ير الستاخرالحصول عمتي المعمومتات، التاتاا )من متغير  يرونحو كل متغ
% ٔالسن , حيث أن قيمة ) ( معنوية عند مستوي داللة إحصتائية  باختال عمي حدة , وذلك 

، ٘ . % 
تو ير الشائعات عمي مواقع التواصل و نح (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي)إدراكات )ج( 

 وفقا لممؤهل العممي  : اإلجتماعي
تتتو ير الشتتائعات عمتتي مواقتتع نحتتو  (ٖٚ٘ٚ٘المتبتترعين لمستشتتفي)فتتات بتتين اللتحديتتد االخت   

متوخوذة بشتكل إجمتالي , ونحتو كتل متغيتر متن متغيراتاتا عمتي حتدل , وذلتتك  التواصتل اإلجتمتاعي
 One Wayبتطبي  أسموب تحميل التباين أحادي االتجال  الباحث قامممي , باختال  المؤهل الع

ANOVA   ،المتبتتتتترعين اين بتتتتتين إدراكتتتتتات تبتتتتتنتتتتتتائج تحميتتتتتل ال حيتتتتتث يمكتتتتتن تواتتتتتيح
موخوذة بشكل إجمتالي  تو ير الشائعات عمي مواقع التواصل اإلجتماعينحو  (ٖٚ٘ٚ٘ي)لمستشف

رقتم العممتي وذلتك متن ختالل الجتدول مي حدل باختال  المؤهتل ونحو كل متغير من متغيراتاا ع ،
(ٙ. ) 

 (ٙرقم )جدول 
 تو ير الشائعات عمي مواقع التواصل اإلجتماعيو نح (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي)إدراكات 

 مؤهل العمميوفقا لم

الشتتائعات عمتتي مواقتتع بعتتاد أ
  التواصل اإلجتماعي 

 الوسط لممؤهل العممي الوسط الحسابي لالستجابات وفقا
هل مؤ  الحسابي

 متوسط
مؤهل 
 عالي

دبموم دراسات 
 عميا

أو  ماجستير
 دكتورال

الشتتائعات عمتتي مواقتتع عتتاد أب
بشتتتكل  التواصتتتل اإلجتمتتتاعي

 **إجمالي 

ٕ,٘٘ ٕ,ٗٔ ٕ,٘ٚ ٕ,ٙٓ ٕ,٘ٓ 

 ٖٙ,ٕ ٕٕ,ٕ ٖٛ,ٕ ٘ٗ,ٕ ٜٙ,ٕ * الحصول عمي المعمومات
 ٖٔ,ٕ ٖٙ,ٕ ٛٗ,ٕ ٕٙ,ٕ ٖٙ,ٕ *  التنشئة اإلجتماعية

 ٖٗ,ٕ ٖٙ,ٕ ٙ٘,ٕ ٖٙ,ٕ ٔٚ,ٕ **  التو ير الساخر
( إلي ٘( إلي عدم الموافقة تماما , بينما يشير الرقم )ٔحيث يشير الرقم ) ٘-ٔالمقياس المستخدم يمتد من  -

 .( في المنتص  ٖالموافقة التامة مع وجود درجة حيادية )
  (F- Test)% وفقا الختبار   ٘وي ستعند م *داللة إحصائية          
   ( F- Test)    % وفقا الختبارٔداللة اإلحصائية عند مستوي  **         
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المتبرعين ( عمي وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين إدراكات ٙوتؤكد نتائج الجدول رقم )
 ليموخوذة بشكل إجما ل اإلجتماعيتو ير الشائعات عمي مواقع التواصنحو  (ٖٚ٘ٚ٘لمستشفي)

( صول عمي المعمومات، التنشئة اإلجتماعية، التو ير الساخرالحاتاا )ونحو كل متغير من متغير 
حيث أن قيمة ) ( معنوية عند مستوي داللة  ،وذلك باختال  المؤهل العممي  ،عمي حدة
 % . ٘،%ٔإحصائية 

وفقتا  تحول المتبترعسموك حول  (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي)االختالفات بين إدراكات  -ٕ/ٖٔ
 ة : الختال  خصائصم الديموجرافي

يتنتتاول هتتذا الجتتزء مناقشتتة نتتتائج التحميتتل اإلحصتتائي الختتاص بالكشتت  عتتن متتدي االختتتال  بتتين 
بتتاختال  خصائصتتام الديموجرافيتتة ) النتتوع ، الستتن ،  (ٖٚ٘ٚ٘المتبتترعين لمستشتتفي)إدراكتتات 

موخوذا بشكل إجمالي ، ونحو كتل متغيتر متن  تحول المتبرعحول سموك عممي ( ، وذلك ل الؤهالم
 ،( عمتي حتدل  تنتوع الختدماتالستمعة، جتودة الختدمات، راتا العميتل، تكمفتة التحتول، ) متغيراتاتا

ولامتتا أستتموب الوصتت  اإلحصتتائي أ باستتتخدام أستتموبين إحصتتائيين قتتام الباحتتثوفتتي اتتوء ذلتتك 
) كمقيتاس لمنزعتة المركزيتة ( واالنحترا  المعيتاري ) كمقيتاس  تخدام كل من الوستط الحستابيباس

" ت" لعينتتين مستتقمتين ، وذلتك بالنستبة لممتغيتر التديموجرافي  رإلتي اختبتالمتشتت ( ، باإلاافة 
تجتتتتال وذلتتتتك بالنستتتتبة لممتغيتتتترات اال لمتعمتتتت  بتتتتالنوع، وال تتتتاني أستتتتموب تحميتتتتل التبتتتتاين أحتتتتادي ا
 لديموجرافية المتعمقة بالسن والمؤهل العممي . ا

 وقد تم مت نتائج استخدام هذين السموبين اإلحصائيين فيما يمي : 
 وفقا لمنوع :  تحول المتبرعسموك حول  (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي))أ( إدراكات 

 تحتول المتبتترعستموك حتول  (ٖٚ٘ٚ٘المتبتترعين لمستشتفي)ت بتين إدراكتات فتالتحديتد االختال    
الستمعة، جتودة الختدمات، راتا العميتل، موخوذة بشكل إجمالي ، ونحو كل متغيتر متن متغيراتاتا )

الباحتث بتطبيت  أستموب م ( عمتي حتدل، وذلتك بتاختال  النتوع ، قتا الختدمات تنتوعتكمفتة التحتول، 
قيتاس لمنزعتة المركزيتة ( واالنحترا  الوص  اإلحصتائي باستتخدام كتل متن الوستط الحستابي ) كم

" ت" لعينتتتتين مستتتتقمتين حيتتتث جتتتاءت  رالمعيتتاري ) كمقيتتتاس لمتشتتتتت ( ، باإلاتتتافة إلتتتي اختبتتا
 .( ٚم )النتائج كما في الجدول رق
المتبترعين ت ذات داللتة إحصتائية بتين إدراكتات فتا( عمتي وجتود اختالٚوتؤكد نتائج الجدول رقتم )

بشتتكل إجمتتالي ، ونحتتو كتتل متغيتتر متتن  اً متتوخوذ تحتتول المتبتترعستتموك نحتتو  (ٖٚ٘ٚ٘لمستشتتفي)
( عمتي حتدل،وذلك تنتوع الختدماتالسمعة، جودة الخدمات، راا العميل، تكمفتة التحتول، ) متغيراته

 %.٘% ؤالنوع ، حيث أن قيمة )ت( معنوية عند مستوي داللة إحصائية ال  ختبا
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 تحتول المتبترع لستموك (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي) ممارساتأن  (ٚم)قر نتائج الجدول وتؤكد 
 عمي المستوي اإلجمالي وبالنسبة لكل بعد من أبعادها عمي حدة .  رتفعةكانت م

 (ٚجدول رقم )
 لمنوع وفقا تحول المتبرعسموك حول واقع  (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي)إدراكات 

  تحول المتبرعموك س
ابي لالستتتتجابات وستتتط الحستتتال

 وفقا لمنوع 
الوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتط 
الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتابي 

 أن ي  ذكر  اإلجمالي
 ٖٚ,ٖ ٙٙ,ٖ ٓٛ,ٖ بشكل إجمالي **  تحول المتبرعسموك 
 ٖٜ,ٖ ٜٛ,ٖ ٛٛ,ٖ *   السمعة

 ٛٙ,ٖ ٜ٘,ٖ ٛٚ,ٖ **   جودة الخدمات
 ٓٛ,ٖ ٗٙ,ٖ ٜٙ,ٖ **  ميلراا الع

 ٔ٘,ٖ ٓٗ,ٖ ٕٙ,ٖ *تكمفة التحول
 ٛ٘,ٖ ٗ٘,ٖ ٘ٙ,ٖ *تنوع الخدمات 

( ٘الرقم ) عدم الموافقة تماما ، بينما يشير( يشير إلي ٔ، حيث أن الرقم ) ٘-ٔن المقياس المستخدم يمتد م -
 في المنتص  .( ٖ)مع وجود درجة حيادية  إلي الموافقة التامة ،  يشير 
 . ( T- Test)% وفقا الختبار ت ٘ند مستوي لة إحصائية ع* دال 

 . ( T- Test)قا الختبار ت % وفٔ** داللة إحصائية عند مستوي 
  وفقا لمسن : تحول المتبرعسموك نحو واقع  (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي)إدراكات )ب( 

تحتتول ستتموك قتتع نحتتو وا (ٖٚ٘ٚ٘ن لمستشتتفي)المتبتترعيلتحديتتد االختالفتتات بتتين إدراكتتات        
 ،, وذلك باختال  السن لعمي حدمن متغيراتاا نحو كل متغير  ،وموخوذة بشكل إجمالي  المتبرع

حيتث   one – way ANOVA بتطبيت  أستموب تحميتل التبتاين أحتادي االتجتال   قتام الباحتث
ستموك واقتع نحتو  (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشتفي)يمكن توايح نتائج تحميل التباين بين إدراكات 

عمتي حتدل بتاختال  الستن متغيتر متن متغيراتاتا موخوذة بشكل إجمالي , ونحو كتل  حول المتبرعت
  ( .ٛرقم )وذلك من خالل الجدول 

متتتي وجتتتود اختالفتتتات ذات داللتتتة إحصتتتائية بتتتين إدراكتتتات ( عٛوتؤكتتتد نتتتتائج الجتتتدول رقتتتم )     
إجمتالي ونحتو كتل متوخوذة بشتكل  تحول المتبرعسموك قع وانحو  (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي)

عمتي ( تنتوع الختدماتالسمعة، جودة الخدمات، راا العميل، تكمفة التحتول، اتاا )متغير من متغير 
% , ٔالستن , حيتث أن قيمتتة ) ( معنويتة عنتد مستتوي داللتة إحصتتائية  بتاختال حتدة , وذلتك 

٘ . % 
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 (ٛجدول رقم )
 لمسن وفقا رعتحول المتبسموك واقع نحو  (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي)إدراكات 

 تحول المتبرعسموك 
 الوسط الحسابي لالستجابات وفقا لمسن بيالوسط الحسا

 ٖٓأقل من  اإلجمالي
 سنة

 ٖٓمن 
 سنةٜٖإلي

إلي  ٓٗمن
 سنةٜٗ

 ٓ٘أك ر من 
 سنة

بشتتتتكل   تحتتتتول المتبتتتترعستتتتموك 
 إجمالي **

ٖ,ٕٚ ٖ,ٜٚ ٖ,ٙٔ ٖ,ٚ٘ ٖ,ٕٚ 

 ٘ٚ,ٖ ٜٔ,ٖ ٘٘,ٖ ٙٛ,ٖ ٜٙ,ٖ *   السمعة
 ٔٛ,ٖ ٕٜ,ٖ ٛٙ,ٖ ٗٚ,ٖ ٜٛ,ٖ **   خدماتجودة ال

 ٛٙ,ٖ ٓٙ,ٖ ٓٚ,ٖ ٗٙ,ٖ ٛٚ,ٖ **  راا العميل
 ٜٗ,ٖ ٓ٘,ٖ ٙٙ,ٖ ٗٚ,ٖ ٔٗ,ٖ *تكمفة التحول

 ٖ٘,ٖ ٓٗ,ٖ ٚٙ,ٖ ٕ٘,ٖ ٔٚ,ٖ *دمات تنوع الخ
 (٘( إلتي عتدم الموافقتة تمامتا , بينمتا يشتير الترقم )ٔحيتث يشتير الترقم ) ٘-ٔالمقياس المستخدم يمتد من  -  

 .( في المنتص  ٖ) إلي الموافقة التامة مع وجود درجة حيادية
  (F- Test)% وفقا الختبار   ٘*داللة إحصائية عند مستوي 

   ( F- Test)    % وفقا الختبارٔائية عند مستوي ** داللة اإلحص
 وفقا لممؤهتل العممتي  تحول المتبرعسموك واقع نحو  (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي)إدراكات )ج( 

: 
 تحول المتبرعسموك واقع نحو  (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي)فات بين تاللتحديد االخ     

وذلك باختال  المؤهل  ،و كل متغير من متغيراتاا عمي حدل موخوذة بشكل إجمالي , ونح
،   One Way ANOVAبتطبي  أسموب تحميل التباين أحادي االتجال  قام الباحث ،العممي

واقع نحو  (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي)ج تحميل التباين بين إدراكات ئتاحيث يمكن توايح ن
جمالي , ونحو كل متغير من متغيراتاا عمي حدل باختال  موخوذة بشكل إ تحول المتبرعسموك 

 ( .ٜرقم )المؤهل العممي وذلك من خالل الجدول 
المتبرعين دراكات ات داللة إحصائية بين إذ وجود اختالفاتمي ( عٜوتؤكد نتائج الجدول رقم )

و كل متغير من موخوذة بشكل إجمالي ونح تحول المتبرعسموك واقع نحو  (ٖٚ٘ٚ٘لمستشفي)
عمي حدة , ( تنوع الخدماتالسمعة، جودة الخدمات، راا العميل، تكمفة التحول، اتاا )متغير 
 % . ٘% , ٔحيث أن قيمة ) ( معنوية عند مستوي داللة إحصائية  ،السن   باختالوذلك 
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 (ٜرقم )جدول 
 مؤهل العمميوفقا لم تحول المتبرعسموك قع نحو وا (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي)إدراكات 

 الوسط الوسط الحسابي لالستجابات وفقا لممؤهل العممي  تحول المتبرعسموك 
مؤهل  الحسابي

 متوسط
مؤهل 
 عالي

دبموم دراسات 
 عميا

 ودكتورالأ يرستماج

بشتتتتكل   تحتتتتول المتبتتتترعوك ستتتتم
 إجمالي **

ٖ,ٔٙ ٖ,ٖ٘ ٖ,ٛ٘ ٗ ٖ,ٙٙ 

 ٗٚ,ٖ ٕٔ,ٗ ٜٙ,ٖ ٚٙ,ٖ ٙٓ,ٖ *   السمعة
 ٓٚ,ٖ ٜٜ,ٖ ٔٚ,ٖ ٔ٘,ٖ ٕٙ,ٖ **   جودة الخدمات
 ٛٙ,ٖ ٕٓ,ٗ ٙٛ,ٖ ٜٗ,ٖ ٜٓ,ٖ **  راا العميل
 ٜٙ,ٖ ٜٛ,ٖ ٗٚ,ٖ ٘ٙ,ٖ ٘ٔ,ٖ *تكمفة التحول
 ٛ٘,ٖ ٜٙ,ٖ ٛٛ,ٖ ٘ٗ,ٖ ٙٗ,ٖ * تنوع الخدمات

( إلتي ٘( إلي عدم الموافقة تماما , بينما يشتير الترقم )ٔحيث يشير الرقم ) ٘-ٔمتد من المقياس المستخدم ي -
 .( في المنتص  ٖالموافقة التامة مع وجود درجة حيادية )

  (F- Test)% وفقا الختبار   ٘*داللة إحصائية عند مستوي           
   ( F- Test)    % وفقا الختبارٔ** داللة اإلحصائية عند مستوي          
الصورة الذهنية حول  (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي)االختالفات بين إدراكات  -ٖ/ٖٔ

 وفقا الختال  خصائصم الديموجرافية :  لممستشفي
تحميل اإلحصائي الخاص بالكش  عن مدي االختال  بين يتناول هذا الجزء مناقشة نتائج ال

م الديموجرافية ) النوع ، السن ، صاباختال  خصائ (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي)راكات إد
موخوذا بشكل إجمالي ، ونحو كل  الصورة الذهنية لممستشفي( ، وذلك نحو واقع  المؤهل العممي

تجال ظمة نحو العمالء، مسئولية المنظمة توجه المنالجودة واإلبتكار، اتاا )متغير من متغير 
باستخدام أسموبين  باحثقام الوفي اوء ذلك ،مي حدل ( ع المجتمع، مصداقية المنظمة

إحصائيين أولاما أسموب الوص  اإلحصائي باستخدام كل من الوسط الحسابي ) كمقياس لمنزعة 
ينتين لع" ت"  رإلي اختبا المركزية ( واالنحرا  المعياري ) كمقياس لمتشتت ( ، باإلاافة

سموب تحميل التباين ي المتعم  بالنوع. وال اني أالديموجراف مستقمتين ، وذلك بالنسبة لممتغير
 . بالسن والمؤهل العممي  ينالمتعمق ينالديموجرافي ينأحادي االتجال وذلك بالنسبة لممتغير 

 :  وقد تم مت نتائج استخدام هذين السموبين اإلحصائيين فيما يمي
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 وفقا لمنوع :  لممستشفي الصورة الذهنيةحول  (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي))أ( إدراكات 
مستوي الصورة الذهنية حول  (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي)د االختالفات بين إدراكات لتحدي    

توجتته الجتتودة واإلبتكتتار، ونحتتو كتتل متغيتتر متتن متغيراتاتتا )متتوخوذة بشتتكل إجمتتالي ،  لممستشتتفي
( عمتي حتدل، وذلتك تجتال المجتمتع، مصتداقية المنظمتةظمة نحتو العمتالء، مستئولية المنظمتة المن

م الباحتتتث بتطبيتتت  أستتتموب الوصتتت  اإلحصتتتائي باستتتتخدام كتتتل متتتن الوستتتط بتتتاختال  النتتتوع ، قتتتا
) كمقيتتتتاس لمتشتتتتتت ( ،       عيتتتتاري الحستتتتابي ) كمقيتتتتاس لمنزعتتتتة المركزيتتتتة ( واالنحتتتترا  الم

 ( ٓٔ" ت" لعينتين مستقمتين حيث جاءت النتائج كما في الجدول رقم ) رختباا افة إليباإلا
وجتتتود اختالفتتتات ذات داللتتتة إحصتتتائية بتتتين إدراكتتتات ( عمتتتي ٓٔوتؤكتتتد نتتتتائج الجتتتدول رقتتتم )   

إجمالي ، شكل موخوذة ب مستوي الصورة الذهنية لممستشفينحو  (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي)
ظمة نحو العمتالء، مستئولية المنظمتة توجه المنالجودة واإلبتكار، )ا ونحو كل متغير من متغيراتا

بتاختال  النتوع ، حيتث أن قيمتة )ت( معنويتة ( عمي حدل،وذلك تجال المجتمع، مصداقية المنظمة
 %.٘% ؤعند مستوي داللة إحصائية 

عمتتتي  متوستتتطةكانتتتت  الصتتتورة الذهنيتتتة لممستشتتتفيأن واقتتتع  ( ٓٔرقتتتم )نتتتتائج الجتتتدول وتؤكتتتد 
 جمالي وبالنسبة لكل بعد من أبعادها عمي حدة . إلالمستوي ا

 (ٓٔجدول رقم )
 لمنوع وفقاً  ستوي الصورة الذهنية لممستشفيمحول  (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي)إدراكات 

   الصورة الذهنية بعاد أ
ات الوسط الحسابي لالستجاب

 وفقا لمنوع
الوسط الحسابي 

 اإلجمالي
 أن ي ذكر

 ٘ٚ,ٕ ٛٙ,ٕ ٜٛ,ٕ **بشكل إجمالي  الصورة الذهنيةعاد أب
 ٘ٛ,ٕ ٜٚ,ٕ ٜٓ,ٖ * الجودة واإلبتكار
 ٛٙ,ٕ ٜٛ,ٕ ٜ٘,ٕ *  نحو العمالءتوجه المنظمة 

 ٙٛ,ٕ ٔٛ,ٕ ٜٜ,ٕ **  ولية المنظمة تجال المجتمعمسئ
 ٖٙ,ٕ ٖٛ,ٕ ٜٗ,ٕ *ظمة مصداقية المن

( ٘الرقم ) عدم الموافقة تماما ، بينما يشير( يشير إلي ٔ، حيث أن الرقم ) ٘-ٔمتد من المقياس المستخدم ي -
 تص  .في المن( ٖ)مع وجود درجة حيادية  إلي الموافقة التامة ،  يشير 

 . ( T- Test)% وفقا الختبار ت ٘* داللة إحصائية عند مستوي 
 . ( T- Test)قا الختبار ت % وفٔ** داللة إحصائية عند مستوي 

  وفقا لمسن : لممستشفي الصورة الذهنيةنحو  (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي)إدراكات )ب( 
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 الصتتورة الذهنيتتةنحتتو  (ٖٚ٘ٚ٘المتبتترعين لمستشتتفي)لتحديتتد االختالفتتات بتتين إدراكتتات        
وذلتك بتاختال   ، لعمتي حتدا متن متغيراتاتنحتو كتل متغيتر  ،وجمتالي إ موخوذة بشتكل لممستشفي
  one – way ANOVA بتطبيت  أستموب تحميتل التبتاين أحتادي االتجتال  قتام الباحتثالستن , 

 نحتتو (ٖٚ٘ٚ٘المتبتترعين لمستشتتفي)حيتتث يمكتتن تواتتيح نتتتائج تحميتتل التبتتاين بتتين إدراكتتات 
عمتتي حتتدل ا متغيتتر متتن متغيراتاتتجمتتالي , ونحتتو كتتل إ متتوخوذة بشتتكل لممستشتتفي الصتتورة الذهنيتتة

 ( .ٔٔرقم )باختال  السن وذلك من خالل الجدول 
المتبترعين ( عمي وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين إدراكات ٔٔوتؤكد نتائج الجدول رقم ) 

من  يروخوذة بشكل إجمالي ونحو كل متغم لممستشفي الصورة الذهنيةنحو  (ٖٚ٘ٚ٘لمستشفي)
تجتتال المجتمتتع، ظمتتة نحتتو العمتتالء، مستتئولية المنظمتتة توجتته المنالجتتودة واإلبتكتتار، اتاتتا )متغير 

حيتث أن قيمتة ) ( معنويتة عنتد مستتوي  ،السن  باختال وذلك  ،عمي حدة ( مصداقية المنظمة
 % . ٘ ،% ٔداللة إحصائية 

 (ٔٔجدول رقم )
 وفقا لمسن لممستشفي الصورة الذهنيةحو ن (ٖٚ٘ٚ٘لمستشفي) المتبرعيندراكات إ

   الصورة الذهنية بعاد أ
 الوسط الحسابي الوسط الحسابي لالستجابات وفقا لمسن

 ٖٓأقل من  اإلجمالي
 سنة

 ٖٓ من
 سنةٜٖإلي

إلي  ٓٗمن
 سنةٜٗ

 ٓ٘من   رأك
 سنة

بشتتتكل  الصتتتورة الذهنيتتتةعتتتاد أب
 **إجمالي 

ٕ,ٛ٘ ٕ,ٙٚ ٕ,ٛ٘ ٕ,ٜٕ ٕ,ٚٛ 

 ٜٙ,ٕ ٘ٚ,ٕ ٖٛ,ٕ ٛٚ,ٕ ٜٙ,ٕ * الجودة واإلبتكار
 ٗٚ,ٕ ٙٚ,ٕ ٙٗ,ٕ ٔٛ,ٕ ٜٗ,ٕ *  نحو العمالءتوجه المنظمة 

ولية المنظمتتتتتتتتة تجتتتتتتتتال مستتتتتتتتئ
 **  المجتمع

ٕ,ٚٗ ٕ,ٜٚ ٕ,ٜٛ ٕ,ٙٔ ٕ,ٕٛ 

 ٙٚ,ٕ ٜ٘,ٕ ٚٙ,ٕ ٕٜ,ٕ ٛٛ,ٕ *ظمة مصداقية المن
( ٘) بينمتا يشتير الترقم ،افقتة تمامتا ( إلتي عتدم المو ٔحيتث يشتير الترقم ) ٘-ٔالمقياس المستخدم يمتد من  -  

 .( في المنتص  ٖرجة حيادية )د إلي الموافقة التامة مع وجود
  (F- Test)% وفقا الختبار   ٘*داللة إحصائية عند مستوي 

   ( F- Test)    % وفقا الختبارٔ** داللة اإلحصائية عند مستوي 
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وفقا لممؤهل  لممستشفي الصورة الذهنيةو نح (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي)إدراكات )ج( 
 العممي  :

 لممستشتتتفي الصتتتورة الذهنيتتتةنحتتتو  (ٖٚ٘ٚ٘المتبتتترعين لمستشتتتفي)فتتتات بتتتين اللتحديتتتد االخت   
ممتي موخوذة بشكل إجمالي , ونحو كل متغير من متغيراتاا عمي حدل , وذلك باختال  المؤهل الع

حيتث ،   One Way ANOVAن أحتادي االتجتال بتطبيت  أستموب تحميتل التبتاي قتام الباحتث, 
الصتتورة نحتتو  (ٖٚ٘ٚ٘ي)المتبتترعين لمستشتتفاين بتتين إدراكتتات تبتتنتتتائج تحميتتل ال يمكتتن تواتتيح

متي حتدل بتاختال  ونحتو كتل متغيتر متن متغيراتاتا ع ،موخوذة بشتكل إجمتالي  لممستشفي الذهنية
 ( .ٕٔرقم )المؤهل العممي وذلك من خالل الجدول 

 (ٕٔرقم )جدول 
 مؤهل العمميوفقا لم لممستشفي الصورة الذهنيةو نح (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي)إدراكات 

 أبعاد الصورة الذهنية
 الوسط لممؤهل العممي الوسط الحسابي لالستجابات وفقا

مؤهل  الحسابي
 متوسط

مؤهل 
 عالي

دبموم دراسات 
 عميا

أو  ماجستير
 دكتورال

 بشكل  الصورة الذهنيةعاد أب
 **إجمالي 

ٕ,ٜٔ ٕ,ٛٗ ٕ,ٚٗ ٕ,ٕٛ ٕ,ٛ٘ 

 ٗٚ,ٕ ٜٙ,ٕ ٕٛ,ٕ ٜٙ,ٕ ٗٚ,ٕ * الجودة واإلبتكار
 ٜٙ,ٕ ٜ٘,ٕ ٔٛ,ٕ ٜٓ,ٕ ٘ٛ,ٕ *  نحو العمالءتوجه المنظمة 

ولية المنظمتتتتتتتتتة تجتتتتتتتتتال مستتتتتتتتتئ
 **  المجتمع

ٕ,ٚٚ ٕ,ٙٛ ٕ,ٜٕ ٕ,ٙٛ ٕ,ٛٔ 

 ٜٛ,ٕ ٓٛ,ٕ ٛٙ,ٕ ٔٚ,ٕ ٖٛ,ٕ *ظمة مصداقية المن
( إلي ٘( إلي عدم الموافقة تماما , بينما يشير الرقم )ٔحيث يشير الرقم ) ٘-ٔ المقياس المستخدم يمتد من -

 .( في المنتص  ٖالموافقة التامة مع وجود درجة حيادية )
  (F- Test)% وفقا الختبار   ٘وي ستعند م *داللة إحصائية          
   ( F- Test)    % وفقا الختبارٔ** داللة اإلحصائية عند مستوي          

المتبرعين ( عمي وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين إدراكات ٕٔوتؤكد نتائج الجدول رقم )
ونحو كل متغير من  ليموخوذة بشكل إجما لممستشفي الصورة الذهنيةنحو  (ٖٚ٘ٚ٘لمستشفي)

تجال المجتمع، ظمة نحو العمالء، مسئولية المنظمة توجه المنالجودة واإلبتكار، اتاا )متغير 
حيث أن قيمة ) ( معنوية عند  ،وذلك باختال  المؤهل العممي  ،عمي حدة( صداقية المنظمةم

 % . ٘،%ٔمستوي داللة إحصائية 
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 :  تحول المتبرعسموك و  ل اإلجتماعيالشائعات عمي مواقع التواصالعالقة بين  -ٖ/ٖٔ
 اإلشاعات عميين ائية بلة إحصدال ات ذعالقة  وجودوالذي ينص عمي  الرابعالفرض والختبار   

قام  ،(ٖٚ٘ٚ٘طان الطفال )ر في سلمستش وسموك تحول المتبرع مواقع التواصل اإلجتماعي
 . (ٖٔرقم )كما بالجدول واالنحدار المتعدد وذلك  رتباطباستخدام أسموبي اإل  الباحث

 (ٖٔجدول رقم )
 النحدار المتعدد لمعالقة بين المتغيرات المستقمة والمتغير التابعا ائجنت
المتغيتتتتتتتتتتتر 

ر معامل االنحدا المتغيرات المستقمة التابع
مستوى  B Tبيتا 

 المعنوية

   ة السمع
  الحصول عمي المعمومات 

  التنشئة اإلجتماعية
   التو ير الساخر

ٓ,ٕ٘ٚ 
ٓ,ٖٖ٘ 
ٓ,٘ٔٛ 

ٔٔ,٘ٗٙ 
ٔٔ,ٜٚٛ 
ٔٔ,ٜٙٛ 

ٓ,ٓٓٓ 
ٓ,ٓٓٓ 
ٓ,ٓٓٓ 

داللتتة إحصتتائية بتتين ذات  متوستتط موجتتب إرتبتتاطأن هنتتاك  ويتاتتح متتن الجتتدول الستتاب   
 . تحول المتبرعسموك كوحد أبعاد  والسمعة اصل اإلجتماعياإلشاعات عمي مواقع التو أبعاد 

 (ٗٔول رقم )جد
 نتائج االنحدار المتعدد لمعالقة بين المتغيرات المستقمة والمتغير التابع

المتغيتتتتتتتتتتتر 
معامل االنحتدار  المتغيرات المستقمة التابع

مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوى  B Tبيتا 
  المعنوية

جتتتتتتتتتتتتتتتتتودة 
  الخدمات

  الحصول عمي المعمومات 
  اإلجتماعيةالتنشئة 

   التو ير الساخر

ٓ,ٖٚ٘ 
ٓ,ٖٚٚ 
ٓ,ٕٚٓ 

ٕٓ,ٜٔٛ 
ٜٔ,ٕٔ٘ 
ٜٔ,٘ٗٛ 

ٓ,ٓٓٓ 
ٓ,ٓٓٓ 
ٓ,ٓٓٓ 

أبعتتتاد ذات داللتتتة إحصتتتائية بتتتين قتتتوي  موجتتتب إرتبتتتاطأن هنتتتاك  ب ويتاتتتح متتتن الجتتتدول الستتتا 
 . تحول المتبرعك سمو كوحد أبعاد  دماتوجودة الخ شاعات عمي مواقع التواصل اإلجتماعياإل

 (٘ٔجدول رقم )
 ائج االنحدار المتعدد لمعالقة بين المتغيرات المستقمة والمتغير التابعنت
المتغيتتتتتتتتتتتر 

 التابع
 المتغيرات المستقمة

معامل االنحتدار 
 B بيتا

T 
مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوى 

 المعنوية 

راتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
 العميل

  الحصول عمي المعمومات 
  التنشئة اإلجتماعية

   الساخر التو ير

ٓ,ٙ٘٘ 
ٓ,ٚٗ٘ 
ٓ,ٕٚٗ 

ٔ٘,ٔٗ٘ 
ٕٔ,ٜٔٛ 
ٜٔ,ٛ٘ٗ 

ٓ,ٓٓٓ 
ٓ,ٓٓٓ 
ٓ,ٓٓٓ 
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أبعتتتاد ذات داللتتتة إحصتتتائية بتتتين قتتتوي  موجتتتب إرتبتتتاطأن هنتتتاك  ويتاتتتح متتتن الجتتتدول الستتتاب  
 . تحول المتبرعسموك كوحد أبعاد  وراا العميل اإلشاعات عمي مواقع التواصل اإلجتماعي

 (ٙٔجدول رقم )
 ععدد لمعالقة بين المتغيرات المستقمة والمتغير التابائج االنحدار المتنت
المتغيتتتتتتتتتتتر 

معامل االنحتدار  المتغيرات المستقمة التابع
مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوى  B T بيتا

 المعنوية 

تكمفتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 التحول

  الحصول عمي المعمومات 
  التنشئة اإلجتماعية

   التو ير الساخر

ٓ,٘ٛٛ 
ٓ,ٜٙ٘ 
ٓ,٘ٙٗ 

ٔٛ,ٕ٘ٔ 
ٕٓ,ٕٔ٘ 
ٔٛ,ٕ٘ٔ 

ٓ,ٓٓٓ 
ٓ,ٓٓٓ 
ٓ,ٓٓٓ 

أبعتتاد ات داللتتة إحصتتائية بتتين ذقتتوي  موجتتب اطإرتبتتأن هنتتاك  ويتاتتح متتن الجتتدول الستتاب      
 . تحول المتبرعسموك كوحد أبعاد  وتكمفة التحول اإلشاعات عمي مواقع التواصل اإلجتماعي

 (ٚٔجدول رقم )
 ائج االنحدار المتعدد لمعالقة بين المتغيرات المستقمة والمتغير التابعنت
المتغيتتتتتتتتتتتر 

معامل االنحتدار  المتغيرات المستقمة تابعال
مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوى  B T بيتا

 المعنوية 

تنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوع 
 الخدمات 

  الحصول عمي المعمومات 
  التنشئة اإلجتماعية

   الساخرالتو ير 

ٓ,ٙٛٗ 
ٓ,ٚٗ٘ 
ٓ,ٙ٘ٗ 

ٔٚ,ٖٕٛ 
ٔٛ,ٖٕٙ 
ٜٔ,ٕ٘ٔ 

ٓ,ٓٓٓ 
ٓ,ٓٓٓ 
ٓ,ٓٓٓ 

أبعتتاد ة إحصتتائية بتتين ذات داللتتقتتوي  موجتتب إرتبتتاطأن هنتتاك  ويتاتتح متتن الجتتدول الستتاب      
 . تحول المتبرعسموك كوحد أبعاد  وتنوع الخدمات اإلشاعات عمي مواقع التواصل اإلجتماعي

مجتمعتتة و  اإلشتتاعات عمتتي مواقتتع التواصتتل اإلجتمتتاعيأبعتتاد  عالقتتة بتتينكمتتا يمكتتن تواتتيح ال   
 ( .ٛٔرقم )ن خالل الجدول م مجتمعة تحول المتبرعسموك أبعاد 

 (ٛٔجدول رقم )
 تائج االنحدار المتعدد لمعالقة بين المتغيرات المستقمة والمتغير التابعن

معامل االنحدار  المتغيرات المستقمة المتغير التابع
 Bبيتا 

t مستوى 
 المعنوية

اإلشتتتتتتاعات عمتتتتتتي مواقتتتتتتع التواصتتتتتتل  تحول المتبرعسموك 
  اإلجتماعي

ٓ,ٜٗٔ ٖٜ,ٕ٘ٔ ٓ,ٓٓٓ 

ذات داللتتة إحصتتائية بتتين  و جتتداً  قتتوي طتتردي بتتاطإرتأن هنتتاك  ث يتاتتح متتن الجتتدول الستتاب حيتت
، عتة مجتم تحتول المتبترعسموك مجتمعة و أبعاد  اإلشاعات عمي مواقع التواصل اإلجتماعيأبعاد 
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متن جانتب  تحتول المتبترعستموك  زاد اإلشتاعات عمتي مواقتع التواصتل اإلجتمتاعي زادتحيث كممتا 
 . (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي)

 :  والصورة الذهنية ل اإلجتماعيائعات عمي مواقع التواصالشالعالقة بين  -ٗ/ٖٔ
اإلشاعات ائية بين لة إحصدال ات ذعالقة  وجودوالذي ينص عمي  الخامسالفرض والختبار   

قام  ،(ٖٚ٘ٚ٘طان الطفال )ر في سلمستش والصورة الذهنية مواقع التواصل اإلجتماعي عمي
 . (ٜٔرقم )كما بالجدول متعدد وذلك واالنحدار ال رتباطباستخدام أسموبي اإل  الباحث

 (ٜٔجدول رقم )
 بعالتار ات المستقمة والمتغينتائج االنحدار المتعدد لمعالقة بين المتغير 

المتغيتتتتتتتتتتتر 
معامل االنحدار  المتغيرات المستقمة التابع

مستوى  B Tبيتا 
 المعنوية

الجتتتتتتتتتتتتودة 
     بتكارواإل

  الحصول عمي المعمومات
  التنشئة اإلجتماعية

   تو ير الساخرال

-ٓ,ٙٛٚ 
-ٓ,ٛٗٔ 
-ٓ,ٜٔٗ 

ٜٔ,ٕٙٔ 
ٕٕ,ٖ٘ٗ 
ٕٗ,ٕٔٚ 

ٓ,ٓٓٓ 
ٓ,ٓٓٓ 
ٓ,ٓٓٓ 

اإلشتاعات أبعتاد ذات داللة إحصائية بين قوي  سالب إرتباطهناك أن  تاح من الجدول الساب وي
 . بتكار كوحد أبعاد الصورة الذهنيةوالجودة واإل عمي مواقع التواصل اإلجتماعي

 (ٕٓجدول رقم )
 نحدار المتعدد لمعالقة بين المتغيرات المستقمة والمتغير التابعال ا ائجنت

ر معامل االنحدا المتغيرات المستقمة المتغير التابع
مستوى  B Tبيتا 

 المعنوية

توجتتتتته المنظمتتتتتة 
    نحو العمالء

  الحصول عمي المعمومات 
  التنشئة اإلجتماعية

   التو ير الساخر

-ٓ,ٕٙٔ 
-ٓ,٘ٚٗ 
-ٓ,٘ٛٗ 

ٔٗ,ٕٛ٘ 
ٔ٘,ٕٔٙ 
ٕٔ,ٖٕٙ 

ٓ,ٓٓٓ 
ٓ,ٓٓٓ 
ٓ,ٓٓٓ 

أبعتتاد ذات داللتتة إحصتتائية بتتين  متوستتط ستتالب إرتبتتاطأن هنتتاك  ويتاتتح متتن الجتتدول الستتاب 
الصتتورة  وتوجتته المنظمتتة نحتتو العمتتالء كوحتتد أبعتتاد اصتتل اإلجتمتتاعياإلشتتاعات عمتتي مواقتتع التو 

 . الذهنية
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 (ٕٔول رقم )جد
 ات المستقمة والمتغير التابعنتائج االنحدار المتعدد لمعالقة بين المتغير 

معامل االنحدار  المتغيرات المستقمة المتغير التابع
مستوى  B Tبيتا 

 المعنوية

مستتتتتتتتئولية المنظمتتتتتتتتة 
  تجال المجتمع

  الحصول عمي المعمومات 
  اإلجتماعيةالتنشئة 

   التو ير الساخر

-ٓ,ٜٚٛ 
-ٓ,ٛٙٔ 
-ٓ,ٜٕٚ 

ٔٚ,٘ٙٛ 
ٕٕ,ٕٔٗ 
ٜٔ,ٔٓٙ 

ٓ,ٓٓٓ 
ٓ,ٓٓٓ 
ٓ,ٓٓٓ 

شاعات اإلأبعاد ذات داللة إحصائية بين قوي  سالب إرتباطأن هناك  ب اح من الجدول الساويت 
 ةد الصورة الذهنيومسئولية المنظمة تجال المجتمع كوحد أبعا عمي مواقع التواصل اإلجتماعي

 (ٕٕجدول رقم )
 ائج االنحدار المتعدد لمعالقة بين المتغيرات المستقمة والمتغير التابعنت
 المتغيتتتتتتتتتتتر

معامل االنحتدار  المتغيرات المستقمة التابع
مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوى  B T بيتا

 المعنوية 

مصتتتتتتداقية 
 المنظمة

  الحصول عمي المعمومات 
  التنشئة اإلجتماعية

   التو ير الساخر

-ٓ,ٜٚٗ 
-ٓ,ٜٙٗ 
-ٓ,ٕٚٔ 

ٔٛ,ٔٚٗ 
ٜٔ,ٗٚ٘ 
ٕٓ,ٖٜٙ 

ٓ,ٓٓٓ 
ٓ,ٓٓٓ 
ٓ,ٓٓٓ 

أبعتتاد ذات داللتتة إحصتتائية بتتين قتتوي  ستتالب إرتبتتاطأن هنتتاك  ويتاتتح متتن الجتتدول الستتاب      
 . ومصداقية المنظمة كوحد أبعاد الصورة الذهنية اإلشاعات عمي مواقع التواصل اإلجتماعي

مجتمعتتة و  اإلشتتاعات عمتتي مواقتتع التواصتتل اإلجتمتتاعيأبعتتاد  عالقتتة بتتينكمتتا يمكتتن تواتتيح ال   
 ( .ٖٕرقم )ن خالل الجدول م مجتمعة الصورة الذهنيةأبعاد 

 (ٖٕجدول رقم )
 نتائج االنحدار المتعدد لمعالقة بين المتغيرات المستقمة والمتغير التابع

معامل االنحدار  المتغيرات المستقمة المتغير التابع
 مستوى B tبيتا 

 المعنوية
اإلشتتتتتتاعات عمتتتتتتي مواقتتتتتتع التواصتتتتتتل  الصورة الذهنية

  اإلجتماعي
-ٓ,ٜ٘ٚ ٖٛ,٘ٗٔ ٓ,ٓٓٓ 

ذات داللتة إحصتائية بتين  و جتداً  قتوي عكستي إرتبتاطأن هنتاك  ث يتاتح متن الجتدول الستاب حي
، حيتث عة مجتمالصورة الذهنية مجتمعة و أبعاد  اإلشاعات عمي مواقع التواصل اإلجتماعيأبعاد 
 إنخفات الصورة الذهنية لممنظمة. اإلشاعات عمي مواقع التواصل اإلجتماعي زادتكمما 
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 :  متبرعتحول السموك و  الصورة الذهنيةالعالقة بين  -٘/ٖٔ
الصورة ائية بين لة إحصدال ات ذعالقة  وجودوالذي ينص عمي  السادسالفرض والختبار   

باستخدام  الباحثقام  ،(ٖٚ٘ٚ٘طان الطفال )ر في سلمستش وسموك تحول المتبرع الذهنية
 . (ٕٗرقم )كما بالجدول واالنحدار المتعدد وذلك  رتباطأسموبي اإل 

 (ٕٗجدول رقم )
 المتعدد لمعالقة بين المتغيرات المستقمة والمتغير التابعالنحدار ا ائجنت
المتغيتتتتتتتتتتتر 

ر معامل االنحدا المتغيرات المستقمة التابع
مستوى  B Tبيتا 

 المعنوية

   ة السمع

  الجودة واإلبتكار 
 توجه المنظمة نحو العمالء

 ل المجتمعمسئولية المنظمة تجا
  مصداقية المنظمة 

-ٓ,ٙٛ٘ 
-ٓ,ٕٙ٘ 
-ٓ,ٙٔٓ 
-ٓ,ٙٚٔ 

ٕٔ,ٕ٘ٗ 
ٖٔ,ٕٓٔ 
ٔٔ,ٕٗٛ 
ٕٔ,ٜٙٛ 

ٓ,ٓٓٓ 
ٓ,ٓٓٓ 
ٓ,ٓٓٓ 
ٓ,ٓٓٓ 

أبعاد ذات داللة إحصائية بين  متوسط سالب إرتباطأن هناك  ويتاح من الجدول الساب   
 . تحول المتبرعسموك كوحد أبعاد  والسمعة الصورة الذهنية

 (ٕ٘ول رقم )جد
 والمتغير التابعنتائج االنحدار المتعدد لمعالقة بين المتغيرات المستقمة 

المتغيتتتتتتتتتتتر 
 المتغيرات المستقمة التابع

معامل االنحتدار 
 B Tبيتا 

مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوى 
 المعنوية 

جتتتتتتتتتتتتتتتتتودة 
  الخدمات

  الجودة واإلبتكار 
 توجه المنظمة نحو العمالء

 ل المجتمعمسئولية المنظمة تجا
  مصداقية المنظمة 

-ٓ,ٕٚٔ 
-ٓ,ٖٛٙ 
-ٓ,ٕٛ٘ 
-ٓ,ٜٚٗ 

ٔٛ,ٔٚ٘ 
ٔٚ,ٙٛٗ 
ٜٔ,ٕٔٓ 
ٔٛ,ٕٙٗ 

ٓ,ٓٓٓ 
ٓ,ٓٓٓ 
ٓ,ٓٓٓ 
ٓ,ٓٓٓ 

الصتورة أبعتاد ذات داللتة إحصتائية بتين قتوي  سالب إرتباطأن هناك  ب ويتاح من الجدول السا 
 . تحول المتبرعك سمو كوحد أبعاد  وجودة الخدمات الذهنية

 (ٕٙجدول رقم )
 ائج االنحدار المتعدد لمعالقة بين المتغيرات المستقمة والمتغير التابعنت
المتغيتتتتتتتتتتتر 

معامل االنحدار  المتغيرات المستقمة التابع
مستوى  B T بيتا

 المعنوية
راتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

 العميل
  الجودة واإلبتكار 

 توجه المنظمة نحو العمالء
-ٓ,ٕٛٙ 
-ٓ,ٜٚٓ 

ٔٙ,ٕٛ٘ 
ٜٔ,ٖٕٗ 

ٓ,ٓٓٓ 
ٓ,ٓٓٓ 
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 ل المجتمعمسئولية المنظمة تجا
  مصداقية المنظمة 

-ٓ,ٛٚٓ 
-ٓ,ٚٙٛ 

ٕٓ,ٖٜ٘ 
ٔٛ,ٕٙٔ 

ٓ,ٓٓٓ 
ٓ,ٓٓٓ 

الصتورة أبعتاد ذات داللتة إحصتائية بتين قتوي  سالب إرتباطأن هناك  ول الساب ويتاح من الجد 
 . تحول المتبرعسموك كوحد أبعاد  وراا العميل الذهنية

 (ٕٚجدول رقم )
 عائج االنحدار المتعدد لمعالقة بين المتغيرات المستقمة والمتغير التابنت
المتغيتتتتتتتتتتتر 

معامل االنحدار  المتغيرات المستقمة التابع
مستوى  B T ابيت

 المعنوية

تكمفتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 التحول

  الجودة واإلبتكار 
 توجه المنظمة نحو العمالء

 ل المجتمعمسئولية المنظمة تجا
  مصداقية المنظمة 

-ٓ,ٜ٘ٛ 
-ٓ,ٙٛ٘ 
-ٓ,ٜ٘ٚ 
-ٓ,٘ٛٛ 

ٔٚ,ٕٔٓ 
ٜٔ,ٖٕٙ 
ٔٛ,ٕٛ٘ 
ٔٚ,ٖ٘ٗ 

ٓ,ٓٓٓ 
ٓ,ٓٓٓ 
ٓ,ٓٓٓ 
ٓ,ٓٓٓ 

أبعتتاد ات داللتتة إحصتتائية بتتين ذوي قتت ستتالب اطإرتبتتأن هنتتاك  ويتاتتح متتن الجتتدول الستتاب      
 . تحول المتبرعسموك كوحد أبعاد  وتكمفة التحول الصورة الذهنية

 (ٕٛجدول رقم )
 ائج االنحدار المتعدد لمعالقة بين المتغيرات المستقمة والمتغير التابعنت
المتغيتتتتتتتتتتتر 

 التابع
معامل االنحتدار  المتغيرات المستقمة

 B بيتا
T  مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوى

 المعنوية 

تنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوع 
 لخدمات ا

  الجودة واإلبتكار 
 توجه المنظمة نحو العمالء

 ل المجتمعمسئولية المنظمة تجا
  مصداقية المنظمة 

-ٓ,ٚٛٓ 
-ٓ,ٜٙٛ 
-ٓ,ٛٔٔ 
-ٓ,ٚٗٔ 

ٔٛ,ٕ٘ٗ 
ٜٔ,ٕٙ٘ 
ٕٔ,ٖٕٙ 
ٕٓ,ٕٔٛ 

ٓ,ٓٓٓ 
ٓ,ٓٓٓ 
ٓ,ٓٓٓ 
ٓ,ٓٓٓ 

عتتاد أبذات داللتتة إحصتتائية بتتين قتتوي  ستتالب إرتبتتاطأن هنتتاك  ويتاتتح متتن الجتتدول الستتاب      
 . تحول المتبرعسموك كوحد أبعاد  وتنوع الخدمات الصورة الذهنية

 تحتول المتبترعستموك مجتمعتة و أبعتاد  الصتورة الذهنيتةأبعتاد  عالقتة بتينكما يمكتن تواتيح ال   
 ( .ٜٕرقم )ن خالل الجدول م مجتمعة
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 (ٜٕجدول رقم )
 متغير التابعنتائج االنحدار المتعدد لمعالقة بين المتغيرات المستقمة وال

معامل االنحدار  المتغيرات المستقمة المتغير التابع
 مستوى B tبيتا 

 المعنوية
 ٓٓٓ,ٓ ٔٗ٘,ٕٖ ٗ٘ٛ,ٓ-  الصورة الذهنية تحول المتبرعسموك 

ذات داللتة إحصتائية بتين  و جتداً  قتوي عكستي إرتبتاطأن هنتاك  ث يتاتح متن الجتدول الستاب حي
كانتت الصتورة ، حيتث كممتا عتة مجتم تحتول المتبترعستموك  مجتمعة و أبعاد الصورة الذهنيةأبعاد 

 (ٖٚ٘ٚ٘المتبترعين لمستشتفي)من جانتب  تحول المتبرعسموك  إنخفض الذهنية لمشركة إيجابية
. 

من خالل  رعوسموك تحول المتب مي مواقع التواصل اإلجتماعياإلشاعات عين ب العالقة -ٙ/ٖٔ
 كمتغير وسيط :  الصورة الذهنية

 السابعء نتائج التحميل الالحصائي الخاص باالجابة عمي السؤال الجز في هذا  باحثاليتناول     
اإلشاعات عمي مواقع القة غير المباشرة بين نوع وقوة الع بحث ، والمتعم  بتحديدلاذا ال

 الصورة الذهنيةمن خالل ( ٖٚ٘ٚ٘لمستشفي ) ول المتبرعوسموك تح عيتواصل اإلجتماال
 بواسطة Path Analysisخدام أسموب تحميل المسار تم استك لتحقي  ذلو  ،غير وسيطكمت

أسموب نمذجة المعادالت الايكمية  الباحثدم ، وقد استخ(Amos Ver.18)برنامج  داماستخ
(SEM باستخدام )حد برامج االنحدار، من خالل استخدام برنامج برنامج تحميل المسار وهو أ  

AMOS بوسموبMaximum Likelihood Estimates (MLE)  حيث يمكن من خالله،
مي مواقع التواصل اإلشاعات عين عم  العالقة ب الذهنية لمصورة اختبار التو ير الوسيط

، وذلك لن هذا السموب من مميزاته إمكانية استخدامه ف   رعوسموك تحول المتب اإلجتماعي
 خاللانات بكفاءة من بتقدير هذل البي AMOSيث يقوم مفقودة حت حالة وجود بيانا

داًل من االعتماد عم  الحذ  ب  Maximum Likelihood Estimates (MLE)أسموب
من البيانات المختمفة في وقت نه يستطيع تحميل عدد كبير المتوسط، كما أ البشرى أو احتساب

دواحد، وتقدير المتوسطات لممتغير   عادالت االنحدار. وذلك من أجللاا في مخاات الخارجية وا 
ير مباشرة ذات داللة توجد عالقة غالذي ينص عم  أنه " ض الرابع الفر التحق  من صحة 

لمستشفي  تبرعوسموك تحول الم اإلجتماعي ي مواقع التواصلاإلشاعات عمإحصائية بين 
 وسيط ".  يركمتغ رة الذهنيةالصو من خالل ( ٖٚ٘ٚ٘)

ودة تبار ج، وبمعن  آخر اخالنموذجي صحة العالقة غير المباشرة فولمتحق  من سالمة و  
 ن تناولاا فيما يوتي: صائية والتي يمكنموذج، تم استخدام مجموعة من االختبارات اإلحمطابقة ال
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 ر جودة المطابقة مؤشGoodness of Fit Index (GFI)تباين في : يقيس مقدار ال
ل بع معاممر ع الدراسة، وهو بذلك يناظر المحممة عن طري  النموذج مواو  فةالمصفو 

الصحيح،  ار المتعدد، وتتراوح قيمته بين الصفر والواحدتحميل االنحد عدد فيالمت رتباطاإل 
ا المدى )الصفر، الواحد الصحيح( إل  تطاب  أفال ير القيمة المرتفعة بين هذحيث تش

 يانات العينة.لمنموذج مع ب
 ر المطابقة المقارنؤشم Comparative Fit Index (CFI) بين  ح قيمتهاو : حيث تتر

احد ر القيمة المرتفعة بين هذا المدى )الصفر، الو صحيح، حيث تشياحد الالصفر والو 
 انات العينة.تطاب  أفال لمنموذج مع بي الصحيح( إل 

   مؤشر الجذر التربيع  لمبواق Root Mean Square Residual (RMR) : حيث كمما
 در.ج المقلنا جودة النموذك يتاح ذلدل ذلك عم  تواف  أكبر، وب صغرت قيمة ذلك المؤشر

وسموك  إلجتماعيلتواصل امواقع ااإلشاعات عمي حديد شكل ومعنوية العالقات بين ت -ٔ/ٙ/ٕٔ
 كمتغير الذهنية الصورةمن خالل  لعااء هيئة التدريس بجامعة مدينة السادات رعتحول المتب

 : سيطو 
ط عم  وسيكمتغير  هنيةلذلصورة اا ير لتو ( نتائج تحميل المسارٖٓيواح الجدول رقم ) 

لمستشفي  حول المتبرعوسموك ت إلشاعات عمي مواقع التواصل اإلجتماعياالعالقة بين 
(ٖ٘ٚ٘ٚ) : 

وسموك  التواصل اإلجتماعيع شاعات عمي مواقاإل( العالقة المقترحة بين ٔويواح الشكل رقم )
 AMOS برنامج ير وسيط وذلك باستخدامكمتغ هنيةالصورة الذمن خالل  تحول المتبرع

 :Maximum Likelihood Estimates (MLE)ام طريقة باستخد
 (ٖٓل رقم )جدو

شاعات عمي اإلعم  العالقة بين  كمتغير وسيط  الصورة الذهنيةلتو ير  مسارتحميل النتائج 
 (ٖٚ٘ٚ٘لمستشفي ) وسموك تحول المتبرع التواصل اإلجتماعيع مواق

 انمتغير

 انتببع
 ير انمستقمانمتغ

 ترباب اإل

 انكهي

معبمم 

 حديدانت

R
2 

معبمم 

 االنحداتر

B 

انتأثير 

 انمابشر

 انتأثير

انغير 

 مابشر

انتأثير 

 انكهي

 مستوى

 اندالنة

مستوى 

 انمعنوية

لصورة ا

   الذهنيت

الحصول علي 

 مبثالمعلو
0,66 

0,44 

 ويمعن 0,001 0,325 ------- 0,325 0,36

 معنوي 0,001 0,341 ------ 0,341 0,45 0,60 التنشئت اإلجتمبعيت

 معنوي 0,000 0,393 ------- 0,393 0,36 0,54 لتأثيز السبخزا

سلوك تحول 

 المتبزع 

الحصول علي 

 مبثالمعلو
0,56 

0,51 

 معنوي 0,000 0,431 0,142 0,269 0,39

 نويمع 0,000 0,441 0,163 0,234 0,42 0,61 التنشئت اإلجتمبعيت

 معنوي 0,000 0,436 0,160 0,296 0,49 0,53 التأثيز السبخز

 يمعنو 0,000 0,465 --- 0,465 0,50 0,55 الصورة الذهنيت
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( ومن نتائج تطبي  تحميل المسار، النتائج ٔ( والشكل رقم )ٖٓويتاح من الجدول رقم )
 تية:اآل
 لمتبرعوك تحول اوسم اإلشاعات عمي مواقع التواصل اإلجتماعيأبعاد واف  بين ت توجد درجة 

ؤكد عم  أن ما يالية المعنوية مع النحدارة معامالت اوأن غالبي (ٖٚ٘ٚ٘لمستشفي)
 شاعات عمي مواقعاإلعم  العالقة بين ا َ وسيط اَ تو ير  الا الربعة ابوبعاده هنيةالصورة الذ

النتائج أن  ، وأواحت(ٖٚ٘ٚ٘لمستشفي ) وسموك تحول المتبرع لتواصل اإلجتماعيا
ة يم، حيث بمغت قورة الذهنيةالصر أبعاد تو يلتو ير الوسيط يفسر العالقة بشكل أكبر ويدعم ا

 (CFI)قة المقارن %، كما بمغت قيمة مؤشر المطابٛ,٘ٙ (GFI)مؤشر جودة التواف  
بمغت قيمة فال، كما %، وكمما زادت قيمة هذان المؤشران دل ذلك عم  تواف  إٔ,ٙ٘

م  لك ع، وكمما صغرت قيمة ذلك المؤشر دل ذٜٛٔ,ٓ (RMR)يع  لمبواق  الجذر الترب
 لنموذج المقدر.ا بر، وبذلك يتاح لنا جودةف  أكتوا

 (ٔشكل رقم )
 وسموك تحول المتبرع الصورة الذهنيةو  التواصل اإلجتماعي قعإلشاعات عمي موااالنموذج المقترح لمعالقات بين 
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0,685 = Goodness of Fit Index (GFI)   مطببقةؤشر جودة انم - 

0,562 = Comparative Fit Index (CFI)  مؤشر جودة انمقبترن - 

0,189 = Root Mean Square Residual (RMR) انجذتر انتربيعي نهاواقي - 

GI 1 – 8   :انحصول عهي انمعهومبت . 

S  9 – 14 : تمبعيةانتنشئة اإلج . 

IE 15-24  :انتأثير انسبخر  

DSB  :تارعسهوك بحول انم   . 

MI:  انذهنيةانصوترة. 

 مغت قيمتهوالت  بسموك تحول المتبرع  فيالساب  أعم  نسبة تفسير لمتغير ج يحق  النموذ 
 الصورة(، ويفسر وجود ٔ٘,ٓ=  R2التحديد بمغت )ن قيمة معامل %، وذلك يرجع إل  أٔ٘
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MI 

 

 

DSB 

GI 1- 8 

S 9- 14 

IE 15- 24 

0.43  

 

0,33  

 

0,34  

 
0,40  

 

0.49  

 

0.44  

 

0.47  

 



 54 

=  R2مة معامل التحديد )حيث بمغت قي سموك تحول المتبرعمستوى  في% من التغير  ٗٗ
ٓ,ٗٗ.) 

  اإلشاعات عمي مواقع التواصل ن كمتغير وسيط في العالقة بي الصورة الذهنيةلقد دعم وجود
 اعياصل اإلجتمواقع التو اإلشاعات عمي م، من تو ير أبعاد  وسموك تحول المتبرع اإلجتماعي

إلشاعات المباشر لبعاد ، حيث نجد أن التو ير ا ل المتبرعسموك تحوت مستقمة عم  كمتغيرا
حيث بمغت قيمة بيتا  الحصول عمي المعمومات) هي اإلجتماعي عمي مواقع التواصل

حيث بمغت  التو ير الساخر ،ٖٔٗ,ٓبمغت قيمة بيتا  يثح التنشئة اإلجتماعية، ٕٖ٘,ٓ
، ٓٓ,ٓستوى معنوية عند مٖٔٗ,ٓرهم الكمي إل  )ارتفع تو يوقد ، ٜٖٚ,ٓقيمة بيتا 
 الترتيب.( عم  ٓٓ,ٓ مستوي معنويةعند  ٙٚٗ,ٓ،  ٓٓ,ٓعند مستوى معنوية  ٔٗٗ,ٓ

 وجود عم  قبول الفرض البديل الذي ينص ورفض فرض العدم  قدم، فقد تقرروفي اوء ما ت
وسموك  واقع التواصل اإلجتماعياإلشاعات عمي مائية بين غير مباشرة ذات داللة إحص عالقة

ط. وذلك بعد أن متغير وسيك الصورة الذهنيةمن خالل  (ٖٚ٘ٚ٘لمستشفي ) لمتبرعتحول ا
 . ٔٓ,ٓتوى معنوية مسار أن هناك عالقة غير مباشرة جوهرية عند مسموذج تحميل الأظار ن
 : ودالالت الدراسة النتائج والتوصيات  -ٗٔ

 ج تتم ل فيما يمي : إلي مجموعة من النتائ ثمن خالل هذا البح توصل الباحث
المتبتتترعين ر شتتتبكات التواصتتتل االجتمتتتاع  عمتتت  حتتتدوث تتتتو ير إلتتت  حتتتدا متتتا ل شتتتاعات عبتتت( ٔ)

%، فتت  حتتين كانتتت نستتبة ٗ,ٖٛ)أ تترت إلتت  حتتدا متتا( حيتتث بمغتتت النستتبة  (ٖٚ٘ٚ٘لمستشتتفي)
اعة عمتتت  % متتتن مفتتتردات العينتتتة تتتتو رت بشتتتكل كبيتتتر، وجتتتاءت بنستتتبة أقتتتل أ تتترت االشتتتٖ,ٕٛ

% وبالتال  ومن خالل ٜ,ٖٔ%، ف  حين بمغت نسبة عدم التو ر إل   ٗ,ٜٔالمستامكين بنسبة 
 أ رت االشاعات عميام.  (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي)% من ٚ,ٚٗالنتائج يتاح أن حوال  

نحتو واقتع  (ٖٚ٘ٚ٘المتبترعين لمستشتفي)وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين إدراكات ( ٘)
ي مواقتع التواصتل اإلجتمتتاعي متوخوذة بشتتكل إجمتالي ، ونحتو كتتل متغيتر متتن لشتائعات عمتتتتو ير ا

متغيراتاتتا )الحصتتول عمتتي المعمومتتات، التنشتتئة اإلجتماعيتتة، التتتو ير الستتاخر( عمتتي حتتدل،وذلك 
 %.٘% ؤباختال  النوع ، حيث أن قيمة )ت( معنوية عند مستوي داللة إحصائية 

نحتو تتو ير  (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي)إدراكات  حصائية بينوجود اختالفات ذات داللة إ( ٙ)
مي مواقع التواصل اإلجتماعي متوخوذة بشتكل إجمتالي ونحتو كتل متغيتر متن متغيراتاتا الشائعات ع

)الحصتتول عمتتي المعمومتتات، التنشتتئة اإلجتماعيتتة، التتتو ير الستتاخر( عمتتي حتتدة , وذلتتك بتتاختال  
 % .٘% , ٔداللة إحصائية  تويحيث أن قيمة ) ( معنوية عند مسالسن 

نحتو تتو ير  (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي)ن إدراكات وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بي( ٚ)
الشائعات عمي مواقع التواصل اإلجتماعي متوخوذة بشتكل إجمتالي ونحتو كتل متغيتر متن متغيراتاتا 
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ة, وذلتتك بتتاختال  الستتاخر( عمتتي حتتد)الحصتتول عمتتي المعمومتتات، التنشتتئة اإلجتماعيتتة، التتتو ير 
 % .٘%,ٔية عند مستوي داللة إحصائية حيث أن قيمة ) ( معنو  ،المؤهل العممي 

نحو سموك  (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي)وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين إدراكات ( ٛ)
الستمعة، جتودة الختدمات، موخوذًا بشكل إجمالي ، ونحتو كتل متغيتر متن متغيراتته ) المتبرع تحول
ع الخدمات( عمي حدل،وذلك باختال  النوع ، حيتث أن قيمتة )ت( تنو العميل، تكمفة التحول،  راا

 %.٘% ؤمعنوية عند مستوي داللة إحصائية 
نحتو واقتع  (ٖٚ٘ٚ٘المتبترعين لمستشتفي)وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين إدراكات ( ٜ)
، الستتمعة، جتتودة متغيراتاتتا ) متتوخوذة بشتتكل إجمتتالي ونحتتو كتتل متغيتتر متتن تحتتول المتبتترعموك ستت

تنوع الخدمات( عمتي حتدة , وذلتك بتاختال  الستن , حيتث الخدمات، راا العميل، تكمفة التحول، 
 % .٘% , ٔأن قيمة ) ( معنوية عند مستوي داللة إحصائية 

نحو واقع  (ٖٚ٘ٚ٘المتبرعين لمستشفي)ة إحصائية بين إدراكات وجود اختالفات ذات دالل( ٓٔ)
الستتمعة، جتتودة متتوخوذة بشتتكل إجمتتالي ونحتتو كتتل متغيتتر متتن متغيراتاتتا ) المتبتترعتحتتول وك ستتم

تنوع الخدمات( عمتي حتدة , وذلتك بتاختال  الستن , حيتث الخدمات، راا العميل، تكمفة التحول، 
 % .٘% , ٔمعنوية عند مستوي داللة إحصائية أن قيمة ) ( 

نحتتو  (ٖٚ٘ٚ٘تبتترعين لمستشتتفي)الموجتتود اختالفتتات ذات داللتتة إحصتتائية بتتين إدراكتتات ( ٕٔ)
ا إجمتتالي ، ونحتتو كتتل متغيتتر متتن متغيراتاتتشتتكل متتوخوذة ب مستتتوي الصتتورة الذهنيتتة لممستشتتفي

تجتتال المجتمتتع، مصتتداقية ظمتتة نحتتو العمتتالء، مستتئولية المنظمتتة توجتته المنالجتتودة واإلبتكتتار، )
ي داللتتتة ( عمتتتي حتتتدل،وذلك بتتتاختال  النتتتوع ، حيتتتث أن قيمتتتة )ت( معنويتتتة عنتتتد مستتتتو المنظمتتتة
 %.٘% ؤإحصائية 

( نحتتو ٖٚ٘ٚ٘وجتتود اختالفتتات ذات داللتتة إحصتتائية بتتين إدراكتتات المتبتترعين لمستشتتفي)(ٖٔ)
الصتتورة الذهنيتتتة لممستشتتتفي متتتوخوذة بشتتتكل إجمتتتالي ونحتتتو كتتتل متغيتتتر متتتن متغيراتاتتتا )الجتتتودة 

منظمتتة( واإلبتكتتار، توجتته المنظمتتة نحتتو العمتتالء، مستتئولية المنظمتتة تجتتال المجتمتتع، مصتتداقية ال
% ٔ  السن ، حيث أن قيمة ) ( معنوية عند مستوي داللة إحصتائية عمي حدة ، وذلك باختال

 ،٘. % 
( نحتتو ٖٚ٘ٚ٘وجتتود اختالفتتات ذات داللتتة إحصتتائية بتتين إدراكتتات المتبتترعين لمستشتتفي)( ٗٔ)

الصتتورة الذهنيتتتة لممستشتتتفي متتتوخوذة بشتتتكل إجمتتتالي ونحتتتو كتتتل متغيتتتر متتتن متغيراتاتتتا )الجتتتودة 
ئولية المنظمتتة تجتتال المجتمتتع، مصتتداقية المنظمتتة( كتتار، توجتته المنظمتتة نحتتو العمتتالء، مستتواإلبت
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عمتتي حتتدة، وذلتتك بتتاختال  المؤهتتل العممتتي ، حيتتث أن قيمتتة ) ( معنويتتة عنتتد مستتتوي داللتتة 
 % .٘%،ٔإحصائية 

موجب متوسط ذات داللة إحصائية بين أبعاد اإلشاعات عمتي مواقتع التواصتل ( وجود إرتباط ٘ٔ)
 جتماعي والسمعة كوحد أبعاد سموك تحول المتبرع .اإل
اط موجتب قتوي ذات داللتة إحصتتائية بتين أبعتاد اإلشتاعات عمتي مواقتع التواصتتل إرتبت( وجتود ٙٔ)

 اإلجتماعي وجودة الخدمات كوحد أبعاد سموك تحول المتبرع .
التواصتتل اإلشتاعات عمتي مواقتع أبعتاد ذات داللتة إحصتتائية بتين قتوي  موجتب إرتبتاط وجتود( ٚٔ)

 . تحول المتبرعسموك كوحد أبعاد  وراا العميل اإلجتماعي
إرتبتاط موجتب قتوي ذات داللتة إحصتتائية بتين أبعتاد اإلشتاعات عمتي مواقتع التواصتتل  وجتود( ٛٔ)

 اإلجتماعي وتكمفة التحول كوحد أبعاد سموك تحول المتبرع .
عات عمتي مواقتع التواصتتل إرتبتاط موجتب قتوي ذات داللتة إحصتتائية بتين أبعتاد اإلشتا وجتود( ٜٔ)

 اإلجتماعي وتنوع الخدمات كوحد أبعاد سموك تحول المتبرع .
هنتتاك إرتبتتاط طتتردي قتتوي جتتدًا و ذات داللتتة إحصتتائية بتتين أبعتتاد اإلشتتاعات عمتتي مواقتتع ( ٕٓ)

ة ، حيتث كممتا زادت اإلشتاعات التواصل اإلجتماعي مجتمعة و أبعاد سموك تحتول المتبترع مجتمعت
ل اإلجتمتتتتتتاعي زاد ستتتتتتموك تحتتتتتتول المتبتتتتتترع متتتتتتن جانتتتتتتب المتبتتتتتترعين عمتتتتتتي مواقتتتتتتع التواصتتتتتت

 ( .ٖٚ٘ٚ٘لمستشفي)
إرتبتتاط ستتالب قتتوي ذات داللتتة إحصتتائية بتتين أبعتتاد اإلشتتاعات عمتتي مواقتتع التواصتتل  وجتتود( ٕٔ)

 اإلجتماعي والجودة واإلبتكار كوحد أبعاد الصورة الذهنية .
أبعتاد اإلشتاعات عمتي مواقتع التواصتل وسط ذات داللة إحصائية بين إرتباط سالب مت وجود( ٕٕ)

 اإلجتماعي وتوجه المنظمة نحو العمالء كوحد أبعاد الصورة الذهنية .
إرتبتتاط ستتالب قتتوي ذات داللتتة إحصتتائية بتتين أبعتتاد اإلشتتاعات عمتتي مواقتتع التواصتتل  وجتتود( ٖٕ)

 الذهنيةاإلجتماعي ومسئولية المنظمة تجال المجتمع كوحد أبعاد الصورة 
تبتتاط ستتالب قتتوي ذات داللتتة إحصتتائية بتتين أبعتتاد اإلشتتاعات عمتتي مواقتتع التواصتتل إر  وجتتود( ٕٗ)

 اإلجتماعي ومصداقية المنظمة كوحد أبعاد الصورة الذهنية .
إرتبتتاط عكستتي قتتوي جتتدًا و ذات داللتتة إحصتتائية بتتين أبعتتاد اإلشتتاعات عمتتي مواقتتع  وجتتود( ٕ٘)

عتة ، حيتث كممتا زادت اإلشتاعات عمتي التواصل اإلجتماعي مجتمعة و أبعاد الصورة الذهنية مجتم
 مواقع التواصل اإلجتماعي إنخفات الصورة الذهنية لممنظمة.
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ن أبعتاد الصتورة الذهنيتة والستمعة كوحتد إرتباط سالب متوسط ذات داللة إحصائية بتي وجود( ٕٙ)
 أبعاد سموك تحول المتبرع .

ة الذهنيتة وجتودة الختدمات إرتباط ستالب قتوي ذات داللتة إحصتائية بتين أبعتاد الصتور ( يوجد ٕٚ)
 كوحد أبعاد سموك تحول المتبرع .

إرتباط سالب قوي ذات داللة إحصائية بين أبعاد الصورة الذهنية وراا العميل كوحتد  وجود( ٕٛ)
 تحول المتبرع .أبعاد سموك 

إرتبتتاط ستتالب قتتوي ذات داللتتة إحصتتائية بتتين أبعتتاد الصتتورة الذهنيتتة وتكمفتتة التحتتول  وجتتود( ٜٕ)
 بعاد سموك تحول المتبرع .كوحد أ

إرتبتاط ستالب قتوي ذات داللتة إحصتائية بتين أبعتاد الصتورة الذهنيتة وتنتوع الختدمات  وجتود( ٖٓ)
 كوحد أبعاد سموك تحول المتبرع .

و ذات داللة إحصائية بين أبعاد الصورة الذهنيتة مجتمعتة و إرتباط عكسي قوي جدًا  وجود( ٖٔ)
حيتث كممتا كانتت الصتورة الذهنيتة لمشتركة إيجابيتة إنخفتض  أبعاد سموك تحول المتبرع مجتمعتة ،

 ( .ٖٚ٘ٚ٘سموك تحول المتبرع من جانب المتبرعين لمستشفي)
وك تحتتول وستتم اإلشتتاعات عمتتي مواقتتع التواصتتل اإلجتمتتاعيأبعتتاد وافتت  بتتين ت توجتتد درجتتة( ٕٖ)
د عمتت  أن ؤكتتمتا ياليتة المعنويتتة مع النحتتداروأن غالبيتة معتتامالت ا (ٖٚ٘ٚ٘لمستشتتفي) لمتبترعا

 شتتاعات عمتتي مواقتتعاإلعمتت  العالقتتة بتتين ا َ وستتيط اَ تتتو ير  الاتت الربعتتة ابوبعادهتت هنيتتةالصتتورة الذ
لتتو ير النتتائج أن ا ، وأواتحت(ٖٚ٘ٚ٘لمستشتفي ) وستموك تحتول المتبترع لتواصل اإلجتمتاعيا

 .ورة الذهنيةالصتو ير أبعاد الوسيط يفسر العالقة بشكل أكبر ويدعم 
اإلشتاعات عمتي مواقتع التواصتل ن كمتغير وسيط في العالقتة بتي ورة الذهنيةالصدعم وجود ( ٖٖ)

 اصتل اإلجتمتاعيواقتع التو اإلشتاعات عمتي م، متن تتو ير أبعتاد  وستموك تحتول المتبترع اإلجتماعي
 ل المتبرعسموك تحوت مستقمة عم  كمتغيرا

مجموعتين  إلي يمكن تصنيفاا ابقة نعرض فيما يمي توصيات البحث والتيوفي اوء النتائج الس
 تحتتول المتبتترعستتموك بكيفيتتة خفتتض  انيتتة ال: الولتتي تتعمتت  بالجانتتب الكتتاديمي ، بينمتتا تتعمتت  

 .  شاعات عمي مواقع التواصل اإلجتماعيوخفض تو ير اإل
 أوال : توصيات تتعم  بالجانب الكاديمي : 

ول تحتتاعي وستتموك اعات عمتتي مواقتتع التواصتتل اإلجتمتتاإلشتتتعميتت  الفاتتم بمواتتوعات  (ٔ)
المختمفة،  مولبعاده مفي ظل وجود خمط وعدم فام وااح لا، والصورة الذهنية  المتبرع
 . من الباح ين إلي اآلن عمي البعاد الساسية لابينه ال يوجد اتفا  كما أ
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تحتول ستموك تصميم مقاييس تتمتتع بال قتة/ ال بتات والِمصتداقية، وذلتك لقيتاس مستتوى  (ٕ)
 وفير الموال التي تحتاجاا المؤسسات الخيرية.م في تنظرًا لدورهم الاا؛ ين المتبرع

تتتتو ير  تصتتتميم مقتتتاييس تتمتتتتع بال قتتتة/ ال بتتتات والِمصتتتداقية، وذلتتتك لقيتتتاس مستتتتوى  (ٖ)
، باتتد  تحديتتد متغيراتاتتا المتبتترعين جتمتتاعي عمتتي ع التواصتتل اإلاإلشتتاعات عمتتي مواقتت

مل عم  الَحتد متن آ ارهتا لتي يجب محاربتاا، والعا اإليجابية التي يمزم تعزيزها، والسمبية
 السمبية.

والصورة ،تحول المتبرععبر مواقع التواصل اإلجتماعي وسموك باإلشاعات  انيا : توصيات تتعم  
 : وذلك بما يمي   الذهنية

  بشتكل  ريتةالمؤسسات الخيزيادة وع  المسئولين عن التسوي  والمسئولين عن ادارة
 تستببهيمكتن أن  منظماتام، ومتالاا ن تتعرض أعام، بمواوع اإلشاعات الت  يمكن 

ساليب تحميماا ومواجاتاا، وذلك من خالل دورات تدريبية أة لاا، و من أزمات تسويقي
 .واالشاعات بشكل خاص زمات التسويقية بشكل عامدارة ال إف  مجال 

  التعامتتتل متتتع االشتتتاعات متتتن ختتتالل شتتتبكات التواصتتتل االجتمتتتاع  بطريقتتتة احترافيتتتة
شتتبكات  عمتت اء وحتتدة متخصصتتة لمتواصتتل متتع العمتتالء انشتتمدروستتة، متتن ختتالل 
يكتون متن اتتمن اختصاصتاتاا، تحميتل االشتاعات ومواجاتاتتا،  ،التواصتل االجتمتاع 

 لتسويقية.ن تامن متخصصين ف  التسوي ، وخاصة ف  ادارة االزمات اأعم  
 ستاليب ومناتا: االستتخبارات الوقاية من االشتاعات متن ختالل استتخدام العديتد متن ال

الت  المتابعتة  باإلاتافةوقيتاس اتجتال وراتا العمتالء،  التستوي ،سويقية، وبحتوث الت
متن اخبتار عتن  تداولته  متا يتتم الدقيقة لشبكات التواصل االجتماع  وسرعة الرد عمت

 المنظمة.
 نصت  أو شتارية نشترات) دوريشتبكات التواصتل االجتمتاع  بشتكل   عمت نشترال 

 تقدمة ماكل ب طالعإ عم  المتبرعين نليكو ،المؤسسات الخيرية أنشطة عن( شارية
 خدمات. من  هذل المؤسسات

 أعمالاتا في االجتماعي التواصل شبكات المؤسسات الخيرية في مصر تبني ارورة 
 عمتل وحتدة وانشتاء، عمت  هتذل الشتبكات محتواهتا فاعميتة زيادة في جاودها كيزوتر 

 ،االجتمتاعي التواصتل شتبكات عمت  محتواهتا وتطتوير وتحتديث متابعتة عتن مستؤولة
 .لام ةستجابالا سرعة في يسام مماعم  المحتوى،  المتبرعين ردود ومتابعة
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  بل  فقط، تاديدعدم النظر ال  االشاعات كمصدر  في مصر المؤسسات الخيرية عم
متن ختالل استتغالل ، المؤسسةكفرصة يمكن استغاللاا من خالل تحويماا ال  صالح 

ومحاولتة تحستين  ،عتن المنظمتة الخاطئتة ، فت  تحستين بعتض المفتاهيملما يتتم نشتر 
ن تحققتت بشتكل جيتد إ والتتي، المؤسستةرسائل ايجابية عن  صورتاا الذهنية، ونشر

 .المؤسسة الخيريةلصالح  إيجابيسو  تحدث تو ير 
  حيث ومتطمباتام،  العمالءفي مصر التعر  عمي إحتياجات  المؤسسات الخيريةعمي

متترة أختترى، يجتتب عميتتك معرفتتة احتياجاتتته  موعتتودتا كالمتبتترعين لتتلكتتي تاتتمن والء 
وتشتتبع ورغباتته، حتتت  تستتطيع تقتتديم الختدمات أو المنتجتتات التت  تمبتتي احتياجتاتام 

 .رغباتام
  أو تقديم الخدمات له رفة رأى العميل بعد معفي مصر  المؤسسات الخيريةعمي يجب

، و ي االعتبتار، وأخذ رأيه فالمؤسسة الخيريةمعرفة رأيه ف  تعامل العاممين معه ف  
لمعرفة ردود الفعل يمكن استخدام طر  مختمفة م ل استطالع الرأى، وسائل التواصل 

 . االجتماعي، والبريد اإللكتروني
 البحوث المستقبمية:  -٘ٔ
نتائج هذا البحث عتدًدا متن المجتاالت التتي َتستتِح  االهتمتام والدراستة والتحميتل متن  تر أظا     

 –من وجاة نظر الباحَث  –ومن أهم هذل القاايا  ،ين بعدة قاايا حيويةالُماتم  جانب الباح ين و 
، وقاية الصتورة تحول المتبرعسموك ، وقاية  شاعات عمي مواقع التواصل اإلجتماعياإلقاية 

 وث المستقبمية ما يمي:الذهنية، ومن هذل البح
  ت الدينية لمنظمافي ااإلشاعات عمي مواقع التواصل اإلجتماعي وتقييم أبعاد قياس . 
 اعات عمي مواقع التواصل اإلجتماعيشاإل الصحة التنظيمية ودورها في مواجاة. 
 اقع التواصل اإلجتماعي التنظيمي المدرك في مواجاة اإلشاعات عمي مو  دور الدعم .  

عن وجود بعض الدالالت عمتي مستتوي النظريتة والتطبيت  نتائج الدراسة الحالية  وأسفرت مناقشة
 مي : يتاح فيما ت
 سيطمتغير و ك لمصورة الذهنيةر الاام أكدت الدراسة الحالية عمي الدو نظرية : ي المي مستو ع ( أ)

لمستشفي  وسموك تحول المتبرع اقع التواصل اإلجتماعيشاعات عمي مو اإلفي العالقة بين 
سموك عمي  ماعياإلشاعات عمي مواقع التواصل اإلجتتو ير وأاافت هذل الدراسة  ، (ٖٚ٘ٚ٘)

، وتو ير هنيةذالصورة العمي  إلجتماعيتواصل اعمي مواقع ال اإلشاعاتوتو ير ،  لمتبرعتحول ا
راسة الحالية تاي  إلي الدبيات ، ومن  م ف ن الد سموك تحول المتبرعي عم الصورة الذهنية

أي سب  في هذا الصدد في بيئة  الباحثيرصد  ث لمحي –هذا المجال القميمة نسبيًا والمتاحة في 



 61 

البحث في هذا الجانب من عدة قامل عمي توسيع من البحث ، بما يع -يةالمصر العمال  إدارة
اإلشاعات عمي مواقع الدراسة فيما يتعم  بمستوي ا أن اتفا  نتائج هذل ، كم التسوي راسات د

مع نتائج دراسات  سموك تحول المتبرعوتو يرهما عمي  ذهنيةالصورة الو  ماعيالتواصل اإلجت
ع م التسوي جود ممارسات عامة في ة ، يدل عمي و ا في دول عربية وأجنبياؤهجر عديدة تم إ

 ال  ال قافات .اخت
اللة تعتبر نتائج الدراسة الحالية وبما أكدته من وجود عالقة ذات دعمي مستوي التطبي  :  ( ب)

عالقة ذات وجود ، و الصورة الذهنيةو  اإلشاعات عمي مواقع التواصل اإلجتماعيبين احصائية 
، ووجود  لمتبرعوسموك تحول ا ات عمي مواقع التواصل اإلجتماعياإلشاعية بين احصائ داللة
ل ، تعطي داللة عمي أن سبوسموك تحول المتبرع الصورة الذهنيةين ة ذات داللة احصائية بقعال

 يواصل اإلجتماعإلشاعات عمي مواقع التاتوي مستعتمد عمي  خفض سموك تحول المتبرع
)  التواصل اإلجتماعي اإلشاعات عمي مواقع ، حيث بارتفاع مستوي يةالصورة الذهنومستوي 

عمي  سموك تحول المتبرعرتفع ي(  ، التنشئة اإلجتماعية، التو ير الساخرالمعمومات الحصول عمي
عميل، تكمفة التحول، تنوع السمعة، جودة الخدمات، راا الأبعادل )  كمي ولكل بعد منالمستوي ال
الجودة واإلبتكار، توجه المنظمة نحو ) الصورة الذهنيةوبارتفاع مستوي  ،عمي حدل  ( الخدمات

عمي  سموك تحول المتبرع خفضين (العمالء، مسئولية المنظمة تجال المجتمع، مصداقية المنظمة
عميل، تكمفة التحول، تنوع السمعة، جودة الخدمات، راا الأبعادل )  كمي ولكل بعد منالمستوي ال
 .عمي حدل ( الخدمات

 اجع :المر  -ٙٔ     
 :المراجع العربية -ٔ/ٙٔ
ختبار س والتحميل واالتسوي : أساليب القياث حو (، بٕٙٔٓ) ،  ابت عبد الرحمن إدريس (ٔ)

 الفروض، الدار الجامعية، اإلسكندرية. 
تعرض لشبكات التواصل االجتماع  ال، (ٕ٘ٔٓ)اء محمد اطمة الزهر فعبدالوهاب،  (ٕ)

سة ميدانية (، كمية اآلداب قسم ع ، ) درادى الشباب الجاموانعكاساا عم  نشر الشائعات ل
 دى بقنتا، االعالم ، جامعة جنوب الوا

يقية وأساليب مواجاتاا ، (، اإلشاعات المشببة لزمات تسو ٜٜٜٔأبوجمعه، نعيم حافظ ) (ٖ)
 .ٖالمؤتمر السنوي الرابع إلدارة الكوارث والزمات، مصر، مج

، "بحوث التسوي : أساليب القياس والتحميل واختبار (ٕٙٔٓإدريس ،  ابت عبد الرحمن )  (ٗ)
 الفروض"، الدار الجامعية، اإلسكندرية. 

الرأي العام نحو  (، إتجاهاتٜٕٔٓالحذيفي، حفصة هزاع؛ الجمال، رباب رأفت محمد)  (٘)
دور مواقع التواصل اإلجتماعي في نشر الشائعات ، المجمة العربية لمعموم ونشر البحاث، 

 .ٕ، ع ٘لمبحوث بغزة، مج  المركز القومي
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(، اآل ار السمبية لشائعات مواقع التواصل اإلجتماعي ٕٚٔٓالرحيمي، محمد بن سميم اهلل)  (ٙ)
من وجاة نظر طالب المرحمتين ال انوية والجامعية بالمدينة المنورة ودور المؤسسات 

 .ٔ، ج٘ٚٔالتربوية في مواجاتاا، مجمة التربية، كمية التربية، جامعة الزهر، ع
(،"دور وسائل التواصل االجتماعي في انتشار ٕ٘ٔٓ، )الشري ، رانيا عبد اهلل  (ٚ)

-الجمعية السعودية لمعالقات العامة واالعالن -الشائعات"، مجمة العالقات العامة واالعالن 
 . ٜٜ – ٛٛ: ص ٖالسعودية ع

، (، الشائعات وطر  مواجاتاا، مجمة الجامعي، ليبيإ٘ٔٓالعالم، النعمي السائح)  (ٛ)
 .ٕٔع

(، دور شبكات التواصل اإلجتماعي في التو ير ٕ٘ٔٓيل عبدالقادر)العاايمة، محمد جم  (ٜ)
المممكة  -عمي القرار الشرائي لممستامك عبر اإلنترنت: دراسة تحميمية في جامعة القصيم

 .ٔ، العددٔٔالعربية لبسعودية، المجمة الردنية في إدارة العمال، المجمد
( ، ٕٙٔٓ؛ الزيادات، محمد عواد)ت؛ المناصرة، إكسمري عامر النسور، حال بالل باج  (ٓٔ)

أ ر التسوي  باستخدام وسائل التواصل اإلجتماعي عمي نية الشراء في الردن، المجمة 
 .ٖ، العددٕٔالردنية في إدارة العمال، المجمد 

 (، اإلشاعات وطر  مواجاتاا، دار الفجر لمنشر، القاهرة.ٕٓٔٓحجاب، محمد منير، ) (ٔٔ)
تعامل الشباب مع الشائعات عمي مواقع التواصل (، ٕٛٔٓزي، رشا عبدالرحمن)حجا (ٕٔ)

اإلجتماعي وتو يرها عمي إدراكام لألمن اإلجتماعي: دراسة ميدانية، المجمة العممية لبحوث 
 .ٗٔالعالقات العامة واإلعالن، كمية اإلعالم، ع

ائعات بالمواقع (، الطر الخبرية لمشٕٕٓٓزقزو ، عبدالخال  إبراهيم عبدالخال ) (ٖٔ)
ة وتو يرها عمي المن القومي المصري) دراسة تحميمية مقارنة(، مجمة البحوث اإللكتروني

 اإلعالمية ، كمية اإلعالم، جامعة الزهر، العدد الرابع والخمسون، الجزء السادس.
(، إستراتيجيات مواجاة الشائعات حول أزمة ٕٕٓٓزيان، شيماء محمد عبدالرحيم) (ٗٔ)

نعك رونية الرسمية:دراسة تطبيقية عمي موقعي وزارة اساتاا عمي المواقع اإللكتكورونا وا 
الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مجمة بحوث العالقات العامة الشر  الوسط، الجمعية 

 .ٜٕالمصرية لمعالقات العامة، ع
(، الشائعات في مواقع التواصل اإلجتماعي ٕٚٔٓشتمة، ممدوح السيد عبدالاادي) (٘ٔ)

اسي بين الشباب الجامعي: دراسة ميدانية، مجمة إحداث العن  والصراع السي ودورها في
 .ٙٔبحوث العالقات العامة الشر  الوسط، الجمعية المصرية لمعالقات العامة، ع

(، مواقع التواصل االجتماع  ادوات ومصادر لمتغطية ٕٗٔٓشفي ، حسنين، ) (ٙٔ)
 القاهرة.االعالمية، دار فن وفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، 
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(، دور شبكات التواصل اإلجتماعي في ترويج ٕ٘ٔٓصفوت)عبد الجيد، ساير  (ٚٔ)
الشائعات وسبل مواجااتاا: دراسة ميدانية عمي عينة من جماور مواقع التواصل 

 .ٖ، عٕٔاإلجتماعي في مصر، مجمة كمية التربية، جامعة عين شمس، مج 
 اهيم المعاصرة والتطبيقات،(، سموك المستامك المفٕٕٔٓعبد الحميد، طمعت اسعد;) (ٛٔ)

 الطبعة ال ال ة، مكتبة الشقرى لمنشر والتوزيع، الرياض.
( "أ ر الكممة المنطوقة إلكترونيًا عبر مواقع ٕ٘ٔٓعبدالعال، رحاب عبدالعال محمد، ) (ٜٔ)

التواصل االجتماعي عم  نوايا الشباب لمشراء عبر اإلنترنت." المجمة المصرية لمدراسات 
 .ٖٚ - ٔ،ص: ٖ, عٜٖمصر مج -التجارية 

(، التعرض لشبكات التواصل االجتماع  ٕ٘ٔٓاب، فاطمة الزهراء محمد )عبدالوه (ٕٓ)
وانعكاساا عم  نشر الشائعات لدى الشباب الجامع ، ) دراسة ميدانية (، كمية اآلداب قسم 

 االعالم ، جامعة جنوب الوادى بقنتا.
د في الترويج لمشائعات (، دور اإلعالم الجدئٜٕٓع مان، نصر الدين عبدالقادر) (ٕٔ)

يات التصدي لاا: دراسة ميدانية عمي أساتذة اإلعالم واإلعالميين، مجمة بحوث العالقات وآل
 .ٖٕالعامة الشر  الوسط، الجمعية المصرية لمعالقات العامة، ع

(، مدي تو ير اإلشاعة اإللكترونية ٕٛٔٓغموم، حسين فوالذ عمي؛ جوهر، عبدالراز ) (ٕٕ)
يمي في دولة الكويت، مجمة كمية التربية، جامعة موماتية في المجتمع الكادعمي ال قافة المع

 .ٚ، عٖٗأسيوط، مج 
(، "أ ر شبكات التواصل االجتماعي في ٕ٘ٔٓمعراج، هواري، و عبان  عيس  صالح، ) (ٖٕ)

." مجمة االقتصاد والتنمية Ooredooتحسين الصورة الذهنية لمعالمة دراسة حالة عالمة 
الجزائر  -جامعة سعد دحمب البميدة  -ية لتنمية االقتصادية و البشر مخبر ا -البشرية 

 .ٖٛٚ - ٖ٘ٙ،ص: ٕٔ،ع
(، المصداقية في الفيسبوك بين الخبر واإلشاعة: قراءة في ٕٕٓٓنصر الدين، مزاري) (ٕٗ)

آليات انتشار الشائعات في مواقع التواصل اإلجتماعي وسبل محاربتاا: الفيسبوك نموذجا، 
 .ٕ، ع٘مج جامعة زيان عاشور الجمفة/ مجمة آفا  لمعموم، 

  الجنبية:جع المرا -ٕ/ٙٔ
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