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 ملخص:

ر األبعاد البيئية، األخالقيةة، والخيريةة لسؤسةيولية استهدف الدراسة فحص وتوضيح عالقة ودو
اإلجتؤاعية فى بناء الصةور  الهننيةة لكةر األ األدويةة العاؤسةة فةى ؤصةر ؤةظ وجهةة ناةر نفةراد العينةة  

طبيب بالؤستكفياأل العاؤة والخاصة والعيةاداأل والؤرا ةا الطبيةة بؤدينةة  853وُسحبأل عينة بسغ حجؤها 
  وتةة  توايةةت اسةةتؤار  اسةةتبياظ عباراتحتؤاليةةةسوب العينةةة الؤيسةةر  ايةةر اإلسةةنباسةةتخدا   القةةانر  ال بةةر 

ُصةةؤؤأل خصيصةةاذ لهةةها الدراسةةة، والتةةى ت ونةةأل ؤةةظ قالقةةة نقسةةا ، القسةة  األو  عبةةار  عةةظ البيانةةاأل 
عبةةار  تؤقةة  ؤقةةاييا لابعةةاد البيئيةةة،  55لؤفةةرداأل العينةةة، والقسةة  القةةانى عبةةار   الديؤوجرافيةةة والؤهنيةةة

عبار  تؤق  ؤقاييا بناء  56ة، والخيرية لسؤسيولية االجتؤاعية، نؤا القس  القالث فهو عبار  عظ األخالقي
الصةةور  الهننيةةة بدبعادنةةا فالؤعرفةةى، الوجةةدانى، والسةةسو ىا، وتةة  اسةةتخدا  عةةد  نسةةاليب احصةةائية ؤقةة  

، وتحسية  اإلنحةدار الؤتوسطاأل، ؤعاؤالأل اإلرتباط، ؤعاؤ  نلفا  رونبةا،، والتحسية  العةاؤسى االست كةافى
الؤتعدد والؤرحسى وايرنا  وتوص  الدراسة الى عد  نتائج ننؤها نظ كر األ األدوية العاؤسة فةى ؤصةر 
تؤةةارا ؤيكةةراأل الؤسةةيولية االجتؤاعيةةة بؤسةةتو  ؤتوسةةط، فةةى حةةيظ تؤةةارا ؤيكةةراأل بنةةاء الصةةور  

طرديةة رتبةاط اعالقةة ونظ ننةاك  الهننية بؤستو  جيد، وهلك وفقاذ لتقيي  نفراد عينةة الدراسةة فاألطبةاءا 
، ونظ ننةةةاك دور وتةةةدقير ايجةةةابى لسؤسةةةيولية الهننيةةةة  صةةةورالجتؤاعيةةةة وبةةةيظ بنةةةاء بةةةيظ الؤسةةةيولية اال

، وقةد تةدقيرالوة نؤياأل فى نبعاد الؤسيولية االجتؤاعيةاالجتؤاعية عسى بناء الصور  الهننية،  ؤا تختسف 
 خرج الدراسة بعد  توصياأل 

 ة:الكلمات المفتاحي

 كر األ األدوية العاؤسة فى ؤصر  –بناء الصور  الهننية  –نبعاد الؤسيولية االجتؤاعية 

Abstract: 
The study aimed to examine the relationship and role of the 

environmental, ethical, and charitable dimensions of social responsibility in 
building the mental image of pharmaceutical companies operating in Egypt 
from the viewpoint of the sample members. A sample of 358 physicians was 
drawn in Greater Cairo using the non-expressions soft sample method. A 
questionnaire was distributed that consisted of demographic and occupational 
data for the sample vocabulary, a group of statements representing measures of 
social responsibility dimensions, and a group of expressions representing 
measures of mental image construction, and several statistical methods were 
used such as exploratory factor analysis, multiple regression analysis, and 
others. The study reached several results, the most important of which is that 
pharmaceutical operating companies in Egypt practice social responsibility 
indicators at a medium level, and mental image building indicators at a good 
level. And that there is a direct correlation, role and positive impact of the 
dimensions of social responsibility on building the mental image, and these 
dimensions differ in importance and impact. 

Key words: 

Dimensions of social responsibility, Building a mental image, 
Pharmaceutical companies operating in Egypt. 
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 مقدمة:

تهةةت   افةةة الؤناؤةةاأل بصةةورتها الهننيةةة لةةد  عؤالئهةةا ولةةد   افةةة األطةةراف، ونةةها اإلنتؤةةا  
  الصةةور  الهننيةةة بالصةةور  الهننيةةة نةةو نتيجةةة ادراك تسةةك الؤناؤةةاأل بدنؤيةةة نةةها الؤوضةةو ، وتتكةة 

االيجابية عظ الؤناؤة ؤظ اإلنطباعةاأل والخبةراأل الؤترا ؤةة عنهةا لةد  األفةراد والجؤاعةاأل  و قيةر ؤةظ 
الؤناؤةةاأل انتؤةةأل بؤوضةةو  بنةةاء صةةور  هننيةةة ايجابيةةة لهةةا ب افةةة الوسةةائ  الؤتاحةةة الؤباكةةر  وايةةر 

ستخدؤة لهها الغةر  لة  تعةد تحقة  الؤباكر   ؤظ جهة نخر  فاألساليب التقسيدية ؤظ حؤالأل الترويج الؤ
الهدف ؤنها بالك   الؤناسب،  ؤا ل  يعد نداء الؤناؤاأل ُيقاا بجنى األرباح فقط، لةها باتةأل  –ؤنفرد   –

قضية الؤسيولية االجتؤاعية ؤظ القضايا األساسية التى انتؤأل بها ؤناؤاأل األعؤا  عسى  افة ؤستوياتها 
نطباعةاأل ايجابيةة عةظ الؤناؤةة وؤنتجاتهةا  لةهلك نةر   قيةر ؤةظ وننواعها، بؤةا لهةا ؤةظ نقةر فةى ت ةويظ ا

ؤناؤةةةاأل األعؤةةةا  خصصةةةأل اداراأل ؤتخصصةةةة بهةةةا وقاؤةةةأل بؤؤارسةةةة بةةةراؤج ؤتنوعةةةة لسؤسةةةيولية 
 االجتؤاعية 

وتعد كر األ األدوية ؤظ ؤناؤاأل األعؤا  التى لها دور ؤسؤوا بالؤجتؤت الؤصر  ؤق   افةة 
ؤصةر بعةةد  سةؤاأل، فهةى لهةا دور نةا  فةى الؤجتؤةت الؤصةةر   الؤجتؤعةاأل، وتتسة  كةر األ األدويةة فةى

سواء ؤظ الناحيةة اإلنتاجيةة نو ؤةظ ناحيةة اإلسةتهالك  لةها تسةعى نةهت الكةر األ لبنةاء وتحسةيظ صةورتها 
الهننية لد  عؤالئها و افة األطراف بالؤجتؤت الؤصر ، واحت  ؤوضو  الؤسيولية االجتؤاعيةة انتؤةا  

 تؤت الؤصر  عسى اختالف ؤجاالتها، والتى ؤظ بينها كر األ األدوية  افة ؤناؤاأل األعؤا  بالؤج

اظ الدور االجتؤاعى ؤظ نن  العواؤ  التى تسان  فى بناء الصور  الهننية لسؤناؤةة، وهلةك ؤةظ 
خةةال  ؤؤارسةةة األنكةةطة والبةةراؤج الخاصةةة بالؤسةةيولية االجتؤاعيةةة والؤوجهةةة لسبيئةةة والؤجتؤةةت، فهةةهت 

ى انطباعةةاأل ايجابيةةة عةةظ الؤناؤةةة وؤنتجاتهةةا  لةةها يتنةةاو  نةةها الدراسةةة دور األنكةةطة والبةةراؤج تعطةة
الؤسيولية االجتؤاعية بدبعادنا الؤختسفة فالبيئية، األخالقية، والخيريةا فى بناء الصور  الهننيةة لكةر األ 

اء نةى األدوية العاؤسة فى ؤصر، ؤظ خال  دراسة ؤيدانية تؤأل بؤدينة القانر  ال بر ، و انأل فئة األطبة
 الؤجتؤت لهها الدراسة 

 وتساؤالت الدراسة: مشكلة  

قتصةةادية اإلجتؤاعيةةة واإلحيةةا  ال ةيةةاحؤنةةو  الؤسةةيولية االجتؤاعيةةة الهةةدف الرئيسةةف لؤفهةةو 
  احتةةراخالقيةةة، األؤبةةاد  الال راؤةةة اإلنسةةانية، بحسةةاا اإل ةيةةوقوت ، اسةةواألة يضةةد نصةةولبةةالؤجتؤت 

  وفى ا  الؤنافسة بيظ الؤناؤةاأل فةى عةال  اليةو ب نصةبح جتؤاعفاال نك ا  الت اؤ  افة  ودع لقانوظ، ا
، وانؤةةا ؤةةظ خةةال  ؤةةد  ؤةةظ خةةال  جنةةف األربةةاح فقةةطؤةةظ الصةةعب قيةةاا نداء عؤةة  تسةةك الؤناؤةةاأل 

اضطالعها بؤسيولياتها اإلجتؤاعية وبقناعة الؤالك نو الؤسانؤيظ ونيضاذ نداء عؤ  الؤديريظ والتنفيةهييظ 
ة ؤناؤةةيقر بكةة   ؤباكةةر نو ايةةر ؤباكةةر عسةةى ننكةةطة الطةةراف األخةةر ، والتةةى تةةبؤسةةيوليته  تجةةات األ

الكةر األ ال بةر  اعتؤةاد ؤناؤةاأل األعؤةا  و   لةها بةاأل ؤةظ سةؤاأل((Vitezić, 2010)ا ويتةدقروظ بهة
لتدسةيا انؤةا ، وفقةط السةوائحالقةوانيظ وسةبب والدافت لهةها التوجةل لةيا ب، بها جتؤاعيةاالؤسيولية لساطار 

   والؤسانؤة فى بناء صور  هننية ايجابية ؤ  وؤحاولة الحفاا عسى السؤعةققافة الع

اسةتحواه عةدد قسية  ؤةظ الكةر األ عسةى اظ سو  األدوية فى ؤصر لل سؤاأل خاصةة ؤةظ بينهةا 
، و طبيعةة لؤجةا  اختباراأل قاسية فف ك   ؤنافسة ؤ قفةة ؤا ننل يواجل   بر ؤظ نها السو ،النصيب األ

 & O’Riordan) عسةةةى نحةةةو ؤتاايةةةد لؤجؤوعةةةة ؤتنوعةةةة ؤةةةظ الضةةةغوطاألدويةةةة والةةةه  يخضةةةت و
Fairbrass, 2008) فإظ سو  األدوية فى ؤصةر لةيا بؤنةد  عةظ تسةك الضةغوط والتةى قةد تسةان  فةى ،

بناء الصور  الهننية لسكر األ العاؤسة فى نها السو ، وبةديهى نظ تسةعى ن  كةر ة الةى جعة  صةورتها 
ايجابيةة والبعةد عةظ ن   نحةداث سةسبية  األحةداث البةارا ك بةدظ ت ةوظ الهننية ايجابية لةد  عؤالئهةا، وهلة

(O’Riordan & Fairbrass, 2008).  وننا ت ؤظ الؤك سة التى يتناولها نها الدراسة والتةى تتؤقة  فةى
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؟" فةى بنةاء الصةور  الهننيةة الؤسيولية اإلجتؤاعية لكةر األ األدويةةالسيا  الرئيا التالى: "ؤا نو دور 
 ؤنل األسئسة التالية:  واله  يتفر 

 ؟ بناء الصور  الهننية لكر األ األدويةوبيظ  الؤسيولية اإلجتؤاعيةن  توجد عالقة بيظ 

لكةر األ بيئيةة، األخالقيةة، والخيريةةا الفالؤسةيولية اإلجتؤاعيةة  ؤا نو دور  ة  بعةد ؤةظ نبعةاد
 ؟فى بناء الصور  الهننية  األدوية

 ؟عسى بناء الصور  الهننية  تدقيرالوة نؤياأل فى يةنبعاد الؤسيولية االجتؤاعن  تتبايظ 

 أهداف الدراسة:

 فى ضوء الؤك سة التى طرحتها نهت الدراسة، لها فإنها تسعى لحقي  األنداف التالية:

تحديةةد طبيعةةة العالقةةة بةةيظ الؤسةةيولية اإلجتؤاعيةةة لكةةر األ األدويةةة العاؤسةةة فةةى ؤصةةر وبةةيظ 
 لؤفرداأل عينة الدراسة فاألطباءا  صورتها الهننية ؤظ وجهة نار تقييؤية

توضيح دور    ُبعد ؤظ نبعةاد الؤسةيولية االجتؤاعيةة لكةر األ األدويةة العاؤسةة فةى ؤصةر فةى 
 بناء الصور  الهننية بدبعادنا الؤختسفة ؤظ وجهة نار تقييؤية لؤفرداأل العينة 

بيئيةةةة، طةةرح بعةةة  التوصةةياأل التةةةى تسةةةان  فةةى تعايةةةا ؤؤارسةةةة الؤسةةيولية االجتؤاعيةةةة فال
 األخالقية، والخيريةا بكر األ األدوية العاؤسة فى ؤصر 

 أهمية الدراسة:

 تتؤق  ننؤية نها الدراسة فى النواحى اآلتية:

ؤةظ لبحوث ؤتسعاذ لسدراساأل وا ؤجاالذ بدبعادنا الؤختسفة نُتخه الؤسيولية االجتؤاعية  نظ ؤوضو 
 (.Wolska, G.,,2015) ةياإلداروؤظ بينها العسو   العسؤيةقب   افة التخصصاأل 

يتوقت الباحث نظ يؤق  نها الدراسة ؤسانؤة عسؤية ؤتواضعة تضةاف الةى الؤ تبيةة العربيةة فةى 
ؤجةةالى الؤسةةيولية االجتؤاعيةةة والصةةور  الهننيةةة لكةةر األ األدويةةة،  ؤةةا ننةةل قةةد ي ةةوظ نقطةةة دراسةةةية 

 يستخدؤها الباحقيظ إلعداد دراساأل وبحوث نخر  فى نهيظ الؤجاليظ  

ظ الجانةب التسةويقى التطبيقةى يدؤة  الباحةث نظ يسةاعد نةها العؤة  ؤتخةه  القةرار بكةر األ وؤة
األدويةةة فةةى تضةةؤيظ ننكةةطته  ونعؤةةاله  ببةةراؤج لسؤسةةيولية االجتؤاعيةةة، بؤةةا يفةةى بؤتطسبةةاأل وتوصةةياأل 

 الؤواقي  الدولية فى نها الكدظ، وبؤا يسان  فى بناء صور  هننية جيد  لها  

 حدود الدراسة:

لطبيعة ؤوضو  الؤسيولية االجتؤاعية لسكر األ واتسةا  ؤجاالتةل، فهةو قةد يالؤةا  افةة  ناراذ 
نطراف الؤجتؤت،  ؤا ننل  ؤوضو  بحقى يتقاطت ؤت قضايا وؤوضوعاأل بحقيةة ؤتعةدد ، لةها فةإظ حةدود 

 البحث الحالى تتؤق  فيؤا يسى:

ة لسؤسةةيولية االجتؤاعيةةة حةةدود بحقيةةة: تتؤقةة  فةةى األبعةةاد البيئيةةة، األخالقيةةة، والخيريةة 5/4/5
 وعالقتها ببناء الصور  الهننية لكر األ األدوية 

حدود بكرية: تتؤق  فةى الطبيةب البكةر  بؤختسةف التخصصةاأل  طةرف بةيظ كةر األ األدويةة 
 والؤري  ف ؤستهسك لادويةا 

حةةدود ؤ انيةةة: نةةى الؤستكةةفياأل العاؤةةة والخاصةةة والعيةةاداأل والؤرا ةةا الطبيةةة بؤدينةةة القةةانر  
 بر  ال 
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  9152حدود اؤانية: تتؤق  فى عا        

 متغيرات الدراسة: 

 اعتؤد الدراسة عسى ؤتغيريظ رئيسيظ نؤا:

الؤتغير الؤستق : نو ؤتغير "الؤسيولية االجتؤاعية " بدبعادت القالقة: ُبعد الؤسيولية البيئية، ُبعد 
 الؤسيولية األخالقية، وُبعد الؤسيولية الخيرية 

" بدبعادت القالقةة: الؤعرفةى، الوجةدانى، بناء الصور  الهننية لسؤناؤةنو ؤتغير " الؤتغير التابت:
  السسو ى

 اإلطار النظرى وفرضيات الدراسة:
 المسؤولية اإلجتماعية:  مفهوم

عنةةد تنةةاو  ؤفهةةو  الؤسةةيولية اإلجتؤاعيةةة بالدراسةةة والبحةةث يتضةةح نظ ننةةاك تعةةدد وتبةةايظ بةة  
الؤفهو ، ونها التعدد والتبايظ يبيظ ؤراحة  تطةور ؤفهةو  الؤسةيولية  وعد  اتفا  حو  تعريف ؤحدد لهها

فى قالقةة نجيةا  فياسةيظ،  ؤراح  تطور نها الؤفهو ( Zadek, 2001 :37-93)اإلجتؤاعية، وقد حصر 
لتةاا  عسةى ا يؤقة ؤفهةو  الؤسةيولية االجتؤاعيةة فةإظ  (Holms, 1985) لطرحةوفقاذ لؤا وا  19: 2008

 ،ؤحاربةةة الفقةةر  الؤتنوعةةة نكةةطة االجتؤاعيةةةالؤسةةانؤة فةةى األبوهلةةك ا الؤحسةةى، هةةؤجتؤع نحةةوؤناؤةةة ال
ويقةت  ،(25: 2008ياسةيظ، ف فةرص عؤة  وايرنةا  وخسة  ،ؤ افحةة التسةوث ،تحسيظ الخةدؤاأل الصةحية

عةةبء تسةةك الؤسةةيولية عسةةى ادار  الؤناؤةةة ؤةةظ خةةال  اتخةةاه قةةراراأل وتنفيةةه ننكةةطة تسةةان  فةةى تحقيةة  
وبةالرا  ؤةةظ نظ التةةاا  الؤسةيولية اإلجتؤاعيةةة نةةو ، (Daft, 2002: 143)تؤةت ؤصةسحة ورفانيةةة الؤج

واجةةب عسةةى ؤناؤةةاأل األعؤةةا  نحةةو الؤجتؤةةت   ةة ، اال ننةةل توجةةل طةةوعى يتجةةاوا نصةةوص القةةانوظ 
   ؤا ُينار الى الؤسيولية االجتؤاعيةة لسؤناؤةة نيضةاذ بدنهةا التةاا  تجةات (51: 2010 فالغالبى، العاؤر ،
عةةةا  و افةةةة األطةةةراف التةةةى لهةةةا انتؤةةةا  بعؤسهةةةا  العةةةاؤسيظ والؤسةةةانؤيظ والؤةةةورديظ  الجؤهةةةور بكةةة  

والؤواعيظ   الخ، بؤا يحقة  توقعةاته  ؤةظ الؤناؤةة، ونةها التوجةل ال يتعةار  ؤةت ننةداف الؤناؤةة فةى 
بدنهةا تؤقة   -عسةى نطةا  نوسةت - ؤا يناةر الةى نةهت الؤسةيولية  (،77: 2010تحقي  األرباح فالخالد ، 

ؤجؤوعةةة  وؤكةةتؤسة عسةةىخالقيةةة وصةةديقة لسؤجتؤةةت نبطريقةةة  هاتصةةرفوعؤةةا  األ ؤناؤةةاألاتيجياأل سةةترا
 ,.Ismail, M)نكةطة حؤايةة البيئةة والؤحافاةة عسيهةااضةافة الةى ن يةةؤكةار ة الؤجتؤعالب خاصةةنكطة ن

ر نةهت تراعةف تةدقي ، ونها ُيسا  اإلدار  بؤناؤاأل األعؤا  عند اتخةاه قراراتهةا الؤختسفةة نظ(201 :2009
لخدؤةة  اإليجابيةة األطةراف، ونظ تعؤة  جانةد  لايةاد  التةدقيراأل  افة وعسى) القراراأل فايجابية والسسبية

 (.10: 2010ننداف الؤناؤة فجاد الرب،  ؤت ال يتعار   افة األطراف، وبؤا

 أبعاد المسؤولية االجتماعية: 

ؤةظ الؤسةةيولياأل  عةدداذ  عؤةا  تؤةاراظ ؤناؤةاأل األنعسةةى نجؤةت العديةد ؤةظ البةاحقيظ راة  نظ 
 الؤسةيولية،تسةك فةف تحديةد نبعةاد  ألسفتخقد ا ن وجهاأل ناراال نظ  ،(121: 2015، فالنكؤى جتؤاعيةاال

 & Carroll, 1991: 42; Pride & Ferrell, 1997: 65; Carroll فنجةد نظ عةدد ؤةنه  ؤقة : ف
Shabana, 2010: 90; Dobrea & Burca, 2010: 962; Amaladoss & Manohar, 2011: 

خالقةةى، األ البعةةد االقتصةةاد ، القةةانونى،فةةى جتؤاعيةةة تتؤقةة  بعةةاد الؤسةةيولية اإلنظ نعسةةى ُيجؤةةت  ا 66
فةإظ نبعةاد نو عناصةر الؤسةيولية االجتؤاعيةة  (Carroll)نو اإلنسانى، ووفقاذ لؤا ورد فى نةر   والخير 

 الكاؤسة لسؤناؤة تكتؤ  عسى ؤا يسى: 

 االقتصادية + القانونية + االخالقية + الخيريةا  الؤسيوليةة = الكاؤس الؤسيولية االجتؤاعيةف
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وبخالف نهت التصنيفاأل نناك تصنيفاأل نخر  لسؤسيولية االجتؤاعية، وسواء نُختسف نو نُتفة   
 الؤنافسةةةعسةى عناصةر نساسةةية، وؤةظ ننؤهةا:  الؤسةيوليةفةى تصةنيف نةهت األبعةةاد يجةب نظ تكةتؤ  تسةةك 

 حؤايةة، ةيةالبيئ األضةرار ؤعالجةةلالت نولوجيةا  اسةتخدا ، ظيالؤنافسةو ستهس يظبالؤ ضراراإل العادلة وعد 
 القةةي ، العؤةة  اةةروف تحسةةيظو السةةالؤة، التسةةوث ؤنةةتولبيئةةة الطبيعيةةة وا الؤةةوارد حؤايةةة، الؤسةةتهسك
  وير ا نةها الدراسةة عسةى قالقةة ؤةظ (82: 2010فالغالبى، العاؤر ،  الحيا  نوعية، وتحسيظ األخالقية
 الؤسيولية االجتؤاعية ونى الؤسيولية البيئية، الؤسيولية األخالقية، والؤسيولية الخيرية نبعاد 

 المسؤولية البيئية:

بتحديةةد ؤفهةةو  الؤسةةيولية اإلجتؤاعيةةة يتضةةح نظ الؤسةةيولية البيئيةةة نةةى جةةاء ؤةةظ الؤسةةيولية 
الؤفروضةة ضةؤظ فسسةفة  ناؤة والتقةارير البيئيةةاألتض  خير  األف (،14: 2010االجتؤاعية فاال رادكة، 

التطةةور فةةى نحةةد جوانةةب  ةيةةالؤسةةيولية البيئوتوضةةح  (.Carrigan & Attalla, 2001)الؤناؤةةة 
 .(123: 2015، فالنكةةؤى الجوانةةب البيئيةةة عسةةىالتر يةةا الؤسةةيولية االجتؤاعيةةة لسؤناؤةةاأل، ؤةةظ خةةال  

اتها البيئيةةة، فالةةدوافت وننةةاك ؤجؤوعةةة ؤةةظ الةةدوافت فداخسيةةة، خارجيةةةا لتبنةةى وتحؤةة  الؤناؤةةاأل ؤسةةيولي
الداخسية نى نظ تتبنى الؤناؤة طوعاذ لؤسيولياتها البيئية ؤقة : تحقية  ؤاايةا تسةويقية وتخفةي  الت ةاليف 
بإعةةاد  تةةدوير الؤخسفةةاأل، والحةةد ؤةةظ التسةةوث البيئةةى بتخفةةي  الؤخسفةةاأل الصةةناعية، االسةةتخدا  ال ةةفء 

أل البيئية ونو ؤا ُيسه  فى تحسيظ صور  الؤناؤة لسؤوارد الطبيعية، والتعاوظ ؤت السسطاأل لح  الؤك ال
نؤةةةا الةةةدوافت الخارجيةةةة لتبنةةةى الؤناؤةةةاأل  (،29: 2010وتحقيةةة  الةةةدع  الؤجتؤعةةةى لهةةةا فال رادكةةةة، 

فهةى ؤتطسبةاأل قانونيةة لعةد  التعةر  لسؤخالفةاأل، وانتكةار الةوعى  -تتسة  بةاإللاا   -لؤسيولياتها البيئيةة 
نؤيظ عسةةى نربةةاحه ، وتد ةةد العؤةةالء بةةدظ الؤنتجةةاأل ؤةةظ ؤصةةادر البيئةةى لةةد  الؤسةةتهس يظ، حةةرص الؤسةةا

 (.287: 2010 صديقة لسبيئة فالغالبى،العاؤر ،

 المسؤولية األخالقية:

فةةرد  لسؤناؤةةة نحةةو ن  األخالقيةةة الؤسةةيولية ف ةةر  عسةةى االجتؤاعيةةة الؤسةةيولية ؤفهةةو  يعتؤةةد
فالبعد (، Vitezić, 2010: 1)ننكطتها عسى ؤباكر اير نو ؤباكر فنفرادا يؤ ظ نظ ييقر فييقرواا بك  

األخالقى لسؤسيولية االجتؤاعية يؤق  السةسوك التسةويقى الؤقبةو  ؤةظ العؤةالء، الؤسةانؤيظ، الؤسةتقؤريظ، 
والؤناؤة هاتها، والؤجتؤت      ويتس  نها السسوك بدنل طوعى لسؤناؤة وليا الاا  قانونى، ونةو يعنةى 

احتةةرا  عةةاداأل وتقاليةةد وقةةي  الؤجتؤةةت، واإللتةةاا  باألعؤةةا  نظ تعتؤةةد الؤناؤةةة عسةةى نسةةا نخالقيةةة و
فالؤسةيولية األخالقيةة نةى تعبيةر عةظ  (.166:  2014الصحيحة واإلؤتنا  عظ ايهاء اآلخةريظ فالعبةاد ،

(Kaur & Agrawal, 2011: 682) ؤةظ قبة  ؤناؤةاأل األعؤةا  خالقةىنبكة   عاؤة  تؤستؤر ولتاا  ا 
   فراد العاؤسيظألايظ اروف ؤعيكة تحسو الؤجتؤتسؤسانؤة فى تنؤية ل

 المسؤولية الخيرية:

األخالقيةة يختسف البعد الخير  عظ األبعاد األخر  لسؤسيولية اإلجتؤاعية، فالؤسيولية البيئية و
نةةى واجبةةاأل تفرضةةها اؤةةا اةةروف قانونيةةة الااؤيةةة فالؤسةةيولية البيئيةةةا نو التةةاا  ؤجتؤعةةى فالؤسةةيولية 

لسؤناؤةة، فهةى تؤقة  الرفانيةة والكةهر  والؤ انةة  طوعيةةالخيرية نةى نعؤةا   ؤسيوليةنؤا ال، األخالقيةا
التى تحتسها الؤناؤة، وهلك ؤةظ خةال  ؤةا يراةب فيةل الؤجتؤةت ؤةظ فعاليةاأل وننكةطة وؤسةانؤاأل تقةدؤها 

نةةى  لؤسةيولية اإلنسةةانية، فا(167:  2014الؤناؤةة ؤباكةةر  لتبنةى قضةةايا اجتؤاعيةة وانسةةانية فالعبةةاد ،
 نوعيةة الحيةا  ظيسة، ونظ تعؤ  عسى تحهافف تنؤية وتطوير ؤجتؤع ةنؤاسلسؤالؤناؤة صالحية تعبير عظ 

ؤقةة  ؤواجهةةة ؤكةة الأل الفقةةر، واألؤيةةة، وانتكةةار  (Lantos, 2001: 20) العاّؤةةة  الألتقسيةة  الؤكةةو
   الجريؤة  وايرنا
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 الصورة الذهنية:
 الصورة الذهنية: مفهوم

 - السةسبية نويجابية اإل - نطباعاألالتصوراأل واإلعة الى ؤجؤوالهننية كير ؤصطسح الصور  ي
ؤقارنةةة  تسةةك الؤناؤةةةنتيجةةة تقييؤةةل لخصةةائص ؤنتجةةاأل عؤيةة  تجةةات ؤناؤةةة ؤةةاب التةةى تتولةةد فةةى هنةةظ ال

فالصور  الهننية اإليجابية تةيد  الةى ؤيةا  تنافسةية،  .(167:  2014،فالعباد  خر ؤناؤاأل نبؤنتجاأل 
 الؤةوارد، فهةى تعةد نحةد (54 :2016 لفتةة،فيجب نظ تحققل الؤناؤة  فبناء صور  هننية جيد  يؤق  ندف

 Smaizien andف والبقةةاء لستطةةور ؤناسةةبة وبيئةةة عؤةة  تنافسةةية ؤيةةا  تخسةة  التةةف االسةةتراتيجية
Orzekanskas, 2006: 89.)   األح ةا  ،وعةة ؤةظ التصةوراألؤالهننيةة نةى ؤجولؤةا  انةأل الصةور، 

ظ فةإ ،(122:  2006،يجابيةة والسةسبية فالصةفاراإل ،جديةد  الؤسةتحدقةنطباعةاأل القديؤةة الؤتوارقةة والواإل
 تقيةي فةى  دسةاا ستخد  وت اكخص نو جؤاعة نو ؤجتؤتف صحاب الؤصالحعس  فى هنظ نالصور  تنهت 

صةةحاب بدها ؤعرفةةة يدلةةظ ي ةةوظ الؤختسفةةة تجانهةةا، لةةها فؤةةظ الؤهةة  لسؤناؤةةة ن قةةفاؤوالوتحديةةد الؤناؤةةة 
تسةتهدف تنفيةه ن  حؤةالأل ترويجيةة قبة  هةا اته  ورابةاته  وؤةد  تفةاعسه  ؤعوحاجةفالعؤةالءا الؤصالح 

الؤناؤةة  يجةابى عةظانطبةا  واالصور  الهننية الجيد  تخس  ققة ه   وير  البع  نظ تصورات فىقير دالت
 & Ashforthفؤناؤةة ال عةظصةور  هنينةة سةسبية  يئة  الساعؤاألفى حيظ تك    .(71: 2014، فكبر

Kreiner, 1999)   113 :2015، فالنكؤىلتسك الؤناؤة وصؤة عار اجتؤاعية وتؤق). 

 أنواع الصورة الذهنية:

 نى: (10 :2009ير  ؤعا  الباحقيظ نظ لسصور  الهننية قالقة ننوا  فالحور  وآخروظ، 

، خاللها ؤظ اهنفس الؤناؤة تر  التف الصور نى بؤقابة ؤرآ  لسؤناؤةب فهى و: الهاتية الصور 
لؤناؤة بنفسها ولها فبناء صور  هننيةة جيةد  ُيسةا  الؤناؤةة نظ تغيةر صةورتها الهاتيةة نوالذ فهى احساا ا

ؤةةظ خةةال  األفةةراد العةةاؤسيظ بهةةا، فعؤسيةةة االتصةةا  بةةيظ العةةاؤسيظ وعؤةةالء الؤاؤةةة لهةةا دور نةةا  فةةى بنةةاء 
 الصور  الهننية لها 

ات ؤناؤةةةةة : ونةةةى ؤجؤوعةةةة التصةةةوراأل واألحاسةةةيا لةةةد  األفةةةراد تجةةةالؤدر ةةةة الصةةةور 
والةه   يةيقر عسةى  الؤناؤةةاألفةراد ب دراكا تع ةافهةى  (،13: 2018ؤةظ الفةرا،  Synder, 2000ؤةاف

 القراراأل الكرائية لسعؤالء 

وتةود  تراةبالتةى  الؤناؤة: ونى الصور  الؤخطط لها، وتكير الى صور  الؤراوبة الصور 
الؤناؤةة لهةها  لةها يجةب نظ تخطةط، (Ind,1990ف الؤستهس يظجؤهور  هناظا عظ نفسها الى نتوصيسه فف

اؤو   وبدوظ نهت الصور  واضحة ت وظ جيد بحيث الهدف وبناء صورتها فف نهناظ جؤهورنا بك  
  (.13: 2018فالفرا، 

 :الذهنية الصورة أهمية

ادر أل ؤناؤاأل األعؤا  ؤد  ننؤية ؤوضةو  الصةور  الهننيةة، لةهلك تخصةص نؤةوا   قيةر  
عسى  الصور ها ندر أل تدقير تسك نا، وأل20: 2011، لد  الجؤهور ف رد  لبناء صور  هننية جيد  لها

فالصةةور   (.Zinkhan et al., 2001:2ف الصةةور  هتنةة تطةةويرانتؤةةأل ب الؤصةةالحب نصةةحا سةةسوك
ا، 168 :2014، اإليجابية قادر  عسى خس  قيؤة لسؤناؤة والتدقير عسى السسوك الكرائى لسعؤالء فالعباد 

 تقيةي  دنةعجسيةاذ  ا  اضةافة الةى نظ ننؤيتهةا تاهةر201: 2012، سؤنتجةاأل فالعةااو وننها ت سب التؤيا ل
طةاأل ارتبا  خسةل يسةفئرل ؤوجةهةى ف ؤحةدد ، عالؤةة اختيار ىف ساعد،  ؤا تجديدج تنؤ نوالعؤي  لخدؤة 

 ا 72: 2014كبر، عؤالء فال ناظهن فف

 :الذهنية الصورة بناء مصادر

 ونؤا: الهننية الصور  لبناء ؤصدريظ نناك نظ الى ا55: 2016 ،لفتةيكير الباحقيظ ف
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  يةؤعال يعةد اه، ؤعهة  التعاؤ  فف وخبرتل بالعاؤسيظعؤي  ال عالقةفى  تتؤق : والؤباكر  الخبر 
  الؤناؤة حو  الهاتية ت ويظ انطباعاتل فف وؤيقراذ  ؤباكراذ  ؤصدراذ 

والرسةائ   عةال إلا وسةائ  ؤةظ خةال  الؤنقولةة الخبةر  وتتؤقة  فةى الؤباكةر : ايةر الخبةر 
ل عةظ الؤناؤةة فعبةدالفتاح، انطباعاتة ت ةويظ فةف وتسةان  الكخصية التى تصة  الةى الفةرد ؤةظ األصةدقاء

 ا 34: 2011

 :لمنظمة األعمال الذهنية الصورةعناصر 
 العالؤةة وصةور  اسة  ، ؤنهةاا56: 2016فلفتةة،  عناصرعد   ؤظ لسؤناؤة الهننية الصور  تت وظ
 بةةراؤج، والؤناؤةةة خةةدؤاألو ؤنتجةةاأل صةةور، وكةةعارنا يع ةةا نويتهةةا الةةه  الؤناؤةةة اسةة ، التجاريةةة
  وايرنا ؤظ العناصر الؤرتبطة بها  لؤناؤةالتى تؤارسها ا االجتؤاعية الؤسيولية

 أبعاد ومكونات الصورة الذهنية:
 :نىساسية نبعاد نقالقة  ا115 :2015،النكؤىف تكؤ  عسىاجؤا  عسى نظ الصور  الهننية كبل نناك 

ويتؤق  فى الؤعسوؤاأل عظ الؤنتج نو الؤناؤةب ويت  عسيها بناء  بعد أو المكون المعرفى:ال
الصور  الهننية عظ هلك الؤنتج نو الؤناؤة، وييقر ؤستو  دقة نهت الؤعسوؤاأل فى دقة الصور  الهننية، 

لخطيب، فاألخطاء الؤت ونة لد  الفرد حو  األكياء نى نتاج ؤعسوؤاأل وؤعارف خاطئة حص  عسيها فا
2011 :31.) 

ونو الؤي  فايجاباذ / سسباذا تجات ؤنتج نو ؤناؤة ؤاب ويتك   نها  البعد أو المكون الوجدانى:
البعد ؤت ت وظ البعد الؤعرفى، اال ننل يتدرج بيظ اإليجابية والسسبية تبعاذ لعد  عواؤ  ننؤها ؤصادر 

وؤد  قبو  الفرد لؤصدر  الؤعرفة الؤتاحة، وطبيعة التجربة، ونسسوب استخدا  التجربة
 (.31: 2011الؤعسوؤاألفالخطيب، 

السسوك نو انع اا إلتجاناأل الفرد الناتجة عظ الصور  الهننية  أو المكون السلوكى: 
الؤت ونة لديل فى  افة نواحى حياتل، والصور  الهننية توجل الفرد بك   ال اراد ، ونى تؤ ظ ؤظ 

 .(185: 2005التنبي بسسوك الفرد، فعجو ، 
 مصطلحات مرتبطة بمفهوم الصورة الذهنية:

اظ ؤصطسحى اإلدراك واإلتجاناأل ؤظ الؤصطسحاأل الؤ ؤسة لؤفهو  الصةور  الهننيةة، فةاإلدراك: 
، فهةو (13: 2011يعبر عظ طريقة استقبا  الؤعسوؤاأل وتنايؤهةا وت ةويظ ؤفةاني  هاأل ؤعنةى فالخطيةب، 

ودوظ القةدر  عسةى  (Himmelstein, 1997: 46) طدوظ تخطةي -االبةاذ  –عؤسيةة نفسةية ديناؤي يةة تةت  
الةةتح   بهةةا، فةةاإلدراك ُيؤ ةةظ الفةةرد ؤةةظ تفسةةير خصةةائص الؤقيةةراأل، واعطائهةةا ؤعةةانى ؤناسةةبة لهةةا  نؤةةا 
اإلتجاناأل: فتكير الى استعداد نفسى نو تهيةي عصةبى لةد  الفةرد يتعسة  باإلسةتجابة اإليجابيةة نو السةسبية 

ا فاإلتجانةةاأل نةةى ت ةةويظ الفةةرد لؤواقةةف ؤعينةةة 136: 2003، نحةةو نكةةخاص نو نكةةياء  الخ فانةةراظ
 ا 13: 2011فايجابية / سسبيةا نحو آخريظ نو نكياء فالخطيب، 

 جتماعية:الصورة الذهنية والمسؤولية اإل
 هةانتجاتؤجةود   (169: 2014، تتؤق  العواؤ  الؤيقر  فى الصور  الهننية لسؤناؤةة فةى فالعبةاد 

ؤةظ العواؤة  الهاؤةة التةى تةيقر عسةى الصةور  الهننيةة ووقبولها العةا ، تها داقيؤصئها وؤت عؤالة عالقوال
الؤسةيولية ب الخاصةةؤجؤوعةة القةي  والبةراؤج ( Veljković & Petrović, 2011: 80لسؤناؤةة نةى ف
الصةةور  الهننيةةة ناتجةةة عةةظ تصةةوراأل العؤةةالء ل فةةاء  فجتؤاعيةةة التةةى تتبنانةةا الؤناؤةةة  لةةها البيئيةةة واال
 فةاء  الؤناؤةة ؤةظ خةال  تعةرف و ،(Jandaghi et al., 2011:154) وؤسيوليتها االجتؤاعيةالؤناؤة 

لسكةيوظ التةى تهةا دارؤةظ خةال  اخبرتها فى تقدي  ؤنتجةاأل لسعؤةالء، نؤةا ؤسةيوليتها االجتؤاعيةة فتعةرف 
 (.167: 2011، فالعباد بالؤجتؤت تتعس  

 :وسمعة الشركة الصورة الذهنية والشهرة
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اال ننهؤةا ؤتباينةاظ  بؤتؤةاقالظؤفهوؤةاظ صطسحى الصور  الهننية والكهر  عسى ننهؤةا ستخد  ؤيُ قد 
ظ عة الذ ينوية الؤناؤة بةدفقد تستخد   ،(O’Sullivan,1983ف سسبيةايجابية نو تضؤظ ؤعانى يقد  و األف

 سؤة الكهر   ؤانظ الصور  الهننية الؤتوقعة، ع الذ ينطبا  بددار  اإلوقد تستخد  االصور  الهننية الهاتية، 
 عةظالسةؤعة  ؤا يعبر ؤصةطسح  .(111: 2015، فالنكؤى ظ الصور  الهننية الؤدر ةع الذ يبدخد  ستقد تف

تةةى قاؤةةأل وتقةةو  بهةةا اإلجةةراءاأل النةةى نتةةاج ، ولسؤناؤةةة اايةةر اقتصةةادية/اقتصةةاديةفؤجؤوعةةة سةةؤاأل 
 هاة نحةةد نصةةولاؤةةؤنسلالسةةؤعة اإليجابيةةة العاؤةةة وتؤقةة   (.Weigelt & Camerer ،1988)ة ؤناؤةةلا

ى عبةار  عةظ ، بة  نةؤحةدد ألنكةطة  اذ انع اسةونةى نيضةاذ ليسةأل  ،تةداولها بسةهولة ، والتى يصةعبالقيؤة
، والؤسةيولية عةاؤسيظالؤهةاراأل جةود  اإلدار ، وجةود  الؤنةتج، ونهةا ، ؤالفرعيةسسسسة  اؤسة ؤظ السؤاأل 

   الخ تجات الؤجتؤت والبيئة
 

 شركات األدوية العاملة فى مصر:
 ور صناعة األدوية فى مصر:تط

دخسأل صناعة األدوية فى ؤصر ؤت قالقينياأل القرظ الؤاضى، و اظ لبنك ؤصر الدور الرياد  فى 
عا   الطبية ألاتحضرسلسؤ ؤصر كر ةانكاء صناعة ندوية وطنية بالؤفهو  الحديث، وهلك بإنكاء 

لة رائد  فى ؤجا  صناعة وتسى هلك كر األ نخر  قا  بانكاءنا، وبالرا  ؤظ نظ ؤصر تعد دو 5282
ا، اال نظ نهت الصناعة 66: 2016األدوية عسى ؤستو  ؤنطقة الكر  األوسط وكؤا  نفريقيا ففارو ، 

 ا 399: 2015هاتل فسعد،  األدوية ؤقتصر  عسى تصنيت الدواء فى ك سل النهائى فقط دوظ تصنيت

 سمات سوق األدوية فى مصر:

 أل ؤنها ؤا يسى:ويتؤيا سو  األدوية فى ؤصر بعد  سؤا

 كر ة 5 نحو ؤصر فىة ؤساالع األدوية كر األ عدد يبسغ: سوق األدوية جزء هام من االقتصاد القومى -

 التو  كر األؤظ  ر ةك 5961جانب ب خاص قطا  كر ة 44 عا ، ونعؤا  عا  قطا  كر األ 3 ؤنها
صناعاأل الؤربحة ا  فصناعة األدوية ؤظ ال2017فجاويش، الغير لد  الؤصنعة األدوية كر األ ونى

ؤسيار  41اإلنتاج تقارب نحو  حيث تكير البياناأل الرسؤية لسجهاا الؤر ا  لستعبئة واإلحصاء بدظ قيؤة
 جنيل سنوياذ 

حيث تكير بياناأل واار   سوق األدوية المصرى األكبر استهالكاً فى الشرق األوسط وشمال أفريقيا: -
 ؤسيار جنيل  95 عسى األدوية يقارب نحو اإلنفا  اجؤالى الصحة نظ

برا  الاياد  ال بير  فى عدد الس اظ فإظ حج   الدواء: من الفرد إستهالك التزايد المستمر فى متوسط -
عد  ؤراأل عؤا  اظ عسيل فى  االستهالك ؤظ األدوية تاايد  قيراذ، حيث تاايد ؤتوسط استهالك الفرد

   الوعى الصحى العقد الؤاضى  وقد يرجت هلك الى ارتفا  ؤستو  الؤعيكة واياد

: 2015فهو ؤظ ؤ وناأل الصادارأل الؤصرية فسعد،  لإلستثمارات: جاذب سوق األدوية المصرى سوق -
 فى تدتىو العال ، صادراأل اجؤالى ؤظ%ا 5 1ف العال  دو  بيظ 55 الؤرتبة فى ؤصر تدتىا، و399

 ا  2017فجاويش،  العال  وارداأل اجؤالى ظ%ا ؤ83 1ف وبنسبة 44 الؤرتبة

حيث  الدواء سو فى  األعؤا  قطا ؤت تراجت النصيب السوقى لكر األ  :مصر فى الدواء سوقتركز  -
 كر ة 99ونصبح نحو  قسيسة ؤاضية، سنواأل% خال  61% بعد نظ  اظ يؤق  نحو4 ؤظ نق  الى وص 

 حج  ؤظ% 51 عسى فقط كر األ 51حوه،  ؤا تستسو نها ال ؤظ %61 عسى سيطرت الجنسياأل ؤتعدد 
  نها الوضت ين  عظ وجود الدواء سو  ؤظ %86 عسى خاصة كر ة 591تستحوه  ؤا  ؤبيعاأل،ال

 ا 2016فالبنك األنسى، ؤصر فى الدواء سو اانر  االحت ار فى 
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ؤظ ؤنكآأل  %68حيث يوجد بؤحافاة القانر  فقط نحو  التركز المكانى أو الجغرافى لصناعة األدوية: -
الجيا  واإلس ندرية والقسيوبية بالتساو ، وتض   حافااألالباقية عسى ؤ وتتوا  النسبة القطا  العا ،

 ؤنكآأل القطا  الخاص  % ؤظ عدد52ؤظ  يقرب القانر  نيضاذ ؤا

حيث يوجد بها العدد  استحواذ القاهرة الكبرى على النصيب األكبر من عدد المستشفيات والصيدليات: -
 بر نيضاذ ؤظ عدد الصيدلياأل واألطباء األ بر ؤظ الؤستكفياأل والهيئاأل والؤرا ا الطبية، والنصيب األ

 والصيادلة باالضافة الى الجاؤعاأل والؤعاند الطبية 

 فرضيات الدراسة:

 الدراسة عسى النحو التالى: صيااة فرضياألؤؤا تقد  يؤ ظ 

 ؤتغيةةةرولةةةى: توجةةةد عالقةةةة ارتبةةةاط ؤعنويةةةة هاأل داللةةةة احصةةةائية بةةةيظ الفرضةةةية الرئيسةةةية األ
 وفقةاذ لتقيةي بنةاء الصةور  الهننيةة  ؤتغيةر األ األدوية العاؤسة فةى ؤصةر وبةيظ الؤسيولية االجتؤاعية لكر

 ويتفر  ؤظ نهت الفرضية الرئيسية عد  فرضياأل فرعية ونى: " ؤفرداأل عينة الدراسة

لكةر األ األدويةة توجد عالقة ارتبةاط ؤعنويةة هاأل داللةة احصةائية بةيظ الؤسةيولية البيئيةة ا 5ف
  ؤفرداأل عينة الدراسة وفقاذ لتقيي لصور  الهننية بناء ابيظ العاؤسة فى ؤصر و

ا توجد عالقة ارتباط ؤعنوية هاأل داللة احصائية بيظ الؤسيولية األخالقية لكر األ األدويةة 9ف
 ؤفرداأل عينة الدراسة  وفقاذ لتقيي العاؤسة فى ؤصر وبيظ نبعاد بناء الصور  الهننية 

ائية بةيظ الؤسةيولية الخيريةة لكةر األ األدويةة ا توجد عالقة ارتباط ؤعنوية هاأل داللة احص8ف
 ؤفرداأل عينة الدراسة  وفقاذ لتقيي العاؤسة فى ؤصر وبيظ نبعاد بناء الصور  الهننية 

يوجد تدقير ؤعنو  هو داللةة احصةائية ألبعةاد الؤسةيولية االجتؤاعيةة  الفرضية الرئيسية القانية:
ؤفرداأل  الصور  الهننية ونبعادنا القالقة وفقاذ لتقيي ؤجتؤعة لكر األ األدوية العاؤسة فى ؤصر عسى بناء 

 ويتفر  ؤظ نهت الفرضية الرئيسية عد  فرضياأل فرعية ونى:عينة الدراسة"  

يوجد تدقير ؤعنو  هو داللة احصائية لبعد الؤسيولية البيئيةة لكةر األ األدويةة العاؤسةة فةى ا 5ف
 ينة الدراسة" ؤفرداأل ع ؤصر عسى بناء الصور  الهننية وفقاذ لتقيي 

لكةر األ األدويةة العاؤسةة  يةةخالقاأليوجد تدقير ؤعنو  هو داللة احصائية لبعةد الؤسةيولية ا 9ف
 ؤفرداأل عينة الدراسة"  فى ؤصر عسى بناء الصور  الهننية وفقاذ لتقيي 

لكر األ األدوية العاؤسة فةى  يةخيراليوجد تدقير ؤعنو  هو داللة احصائية لبعد الؤسيولية ا 8ف
 ؤفرداأل عينة الدراسة"  عسى بناء الصور  الهننية وفقاذ لتقيي  ؤصر

الفرضةةية الرئيسةةية القالقةةة: توجةةد فةةرو  ؤعنويةةة هاأل داللةةة احصةةائية بةةيظ نبعةةاد الؤسةةيولية 
وفقةاذ االجتؤاعية لكر األ األدوية العاؤسة فى ؤصر ؤظ حيث ننؤيتها وتدقيرنا عسى بناء الصور  الهننيةة 

 ويتفر  ؤظ نهت الفرضية الرئيسية عد  فرضياأل فرعية ونى:"  لدراسةؤفرداأل عينة ا لتقيي 

ا توجد فرو  ؤعنوية هاأل داللة احصائية بيظ نبعاد الؤسيولية االجتؤاعية لكةر األ األدويةة 5ف
 وفقةةاذ لتقيةةي بنةةاء الصةةور  الهننيةةة البعةةد الؤعرفةةى لالعاؤسةةة فةةى ؤصةةر ؤةةظ حيةةث ننؤيتهةةا وتدقيرنةةا عسةةى 

 "ةؤفرداأل عينة الدراس

ا توجد فرو  ؤعنوية هاأل داللة احصائية بيظ نبعاد الؤسيولية االجتؤاعية لكةر األ األدويةة 9ف
د افةرن وفقةاذ لتقيةي بناء الصور  الهننيةة البعد الوجدانى لالعاؤسة فى ؤصر ؤظ حيث ننؤيتها وتدقيرنا عسى 

 " عينة الدراسة
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لية االجتؤاعية لكةر األ األدويةة ا توجد فرو  ؤعنوية هاأل داللة احصائية بيظ نبعاد الؤسيو8ف
د افةرن وفقةاذ لتقيةي بنةاء الصةور  الهننيةة البعد السسو ى لالعاؤسة فى ؤصر ؤظ حيث ننؤيتها وتدقيرنا عسى 

 " عينة الدراسة

 منهجية الدراسة:

 منهج الدراسة:

ال  اعتؤد نها الدراسة عسى نسسوب الدراسة الؤيدانية ؤستخدؤاذ الؤنهج الوصفى التحسيسى، وؤةظ خة
 اعداد وتطوير استؤار  استبياظ  ددا  نساسية لجؤت البياناأل الؤطسوبة 

 مجتمع وعينة الدراسة:

، ه تخصصةةات  يت ةةوظ ؤجتؤةةت الدراسةةة ؤةةظ األطبةةاء البكةةرييظ فةةى ؤدينةةة القةةانر  ال بةةر  ب ةة
ونة   ببكة   ؤباكةر األدويةةؤةت تعاؤة  يؤظ   ن  ننهنو طباء  ؤجتؤت لسدراسة السبب فى اختيار فئة األو

لسؤري  فالؤستهسك النهائى لسدواءا  ويؤق  الطبيب ؤفرد  العينة فى ؤجتؤت الدراسة  وقد ها ب ىؤظ يوص
نةداف الدراسةة، ننهةا تناسةب طبيعةة وحتؤاليةة، ألسسوب العينة الؤيسر  اير اإلنعينة باستخدا  الت  سحب 

سةاا السةهولة فةف تةوفر األفةرد حيث ي وظ اختيار وحداأل الؤجتؤت وفقاذ ألسةسوب العينةة الؤيسةر  عسةف ن
: 2002الؤطسوب ؤقابسته  فةف نؤةا ظ ؤعينةة  وقةد تة  تحديةد حجة  العينةة وفقةا لسؤعادلةة التاليةة فادريةا، 

 ا:506
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  دراسةتؤق  حج  عينة ال:   n:نظ حيث
 p  الحالى  دراسةنسبة الهيظ تتوافر فيه  الخاصية ؤوضو  ال: نى 

1 - P الحالى  دراسةنسبة الهيظ ال تتوافر فيه  الخاصية ؤوضو  ال: نى 
Z 25عند ؤستو  ققة  26 5ونو  ،حدود الخطد الؤعيار  : نى تؤق% 
e 15 1ؤقدار الخطد الؤعيار  الؤسؤوح بل عند التقدير ونو : نى 

سةى حجة  ا ؤفةرد ، ولسحصةو  ع834ظ حج  العينةة الؤطسةوب ي ةوظ فإووفقاذ لسؤعادلة السابقة ف
ؤةة عاؤجتؤةت الدراسةة فاألطبةاءا تة  توايعهةا بؤستكةفياأل باسةتؤار   411العينة الؤطسوب فقد تة  توايةت 

تةة  هلةةك بؤسةةاعد  بعةة  ووعيةةاداأل خاصةةة بؤختسةةف ؤنةةاط  القةةانر  ال بةةر ، وؤرا ةةا طبيةةة وخاصةةة 
اسةتؤار  بعةد  853وجد ؤا يصةسح ؤنهةا لستحسية  نحةو  باستؤار  863الاؤالء واألصدقاء  وقد ت  ارجا  

ا يوضةح وصةفاذ ؤةظ حيةث الخصةائص 1-3فرقة  ايةر ؤ تؤسةة البيانةاأل  والجةدو   األاستؤار 2استبعاد 
 951طبيةةبا، فؤةةظ حيةةث النةةو  بسةةغ عةةدد األطبةةاء نحةةو  853الديؤوجرافيةةة والؤهنيةةة لؤفةةرداأل العينةةة ف

الخبةةر  جؤةةالى العينةةة عسةةى التةةوالى  وؤةةظ حيةةث ا% ؤةةظ 9 81% ، 3 62طبيبةةة بنسةةب  513طبيةةب، 
الؤهنية تواعأل عينة الدراسة بيظ قالقة فئاأل، وؤظ حيث الؤستو  العسؤى لسطبيب فقد تواعأل ؤفةراداأل 
العينة بيظ نربعة فئاأل، نؤا ؤظ حيث النطةا  الجغرافةى نو الؤنطقةة الةه  يؤةارا بهةا الطبيةب ؤهنتةل فقةد 

 %ا، والقسيوبيةةة53ا  ف%ا، الجيةة66تواعةةأل ؤفةةرداأل العينةةة بةةيظ ؤنةةاط  ؤختسفةةة بؤحافاةةاأل القةةانر  ف
 %ا 56ف
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 ا 1-3جدو  ف
 هنيةؤتوايت ؤفرداأل عينة الدراسة وفقاذ لسخصائص الديؤوجرافية وال

 النسبة)%( التكرار التصنيف المتعير

 النوع
 69.83 250 ذكر

 30.17 108 أنثى

 الخبرة المهنية

 31.56 113 سنوات 5:  2من 

 21.23 76 سنوات 01:  6من 

 47.21 169 سنوات 01 أكثر من

 الدراسات العليا

 7.26 26 بكالوريوس فقط

 22.35 80 دبلوم عالى

 56.70 203 ماجستير

 13.69 49 دكتوراه )زمالة(

 النطاق الجغرافى

 65.92 236 القاهرة

 18.16 65 جيزة

 15.92 57 القليوبية

 %100 358 اجمالى العينة

ؤةظ  صةائياذ لوجهةة ناةر ؤفةرداأل عينةة الدراسةة فاألطبةاءاا وصةفاذ اح2-3فرق  يقد  الجدو  و
نحةةراف الؤعيةةار   الخ، نحةةو ؤتغيةةر  الدراسةةة: ؤتغيةةر نةةوا  واإلؤخةةال  عةةد  ؤقةةاييا ؤقةة  الوسةةط وال

جتؤاعيةةة بدبعةةادت فالبيئيةةة، األخالقيةةة، والخيريةةةا، وؤتغيةةر بنةةاء الصةةور  الهننيةةة بدبعةةادت الؤسةةيولية اال
 سو ىا فالؤعرفى، الوجدانى، والس

 ا2-3جدو  رق  ف
 حصائى لوجهة نار ؤفرداأل العينة نحو ؤتغيراأل الدراسةالوصف اإل

Statistics 
 المسؤولية

 البيئية
 المسؤولية
 األخالقية

 المسؤولية
 الخيرية

 المسؤولية
 االجتماعية

 البعد
 المعرفى

 البعد
 الوجدانى

 البعد
 السلوكى

 بناء
 الصورة
 الذهنية

N    Valid 

       
      Missing 

358 358 358 358 358 358 358 358 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.075 3.407 2.803 3.095 3.444 3.353 3.325 3.374 

Median 3.00 3.400 2.600 3.000 3.500 3.200 3.200 3.356 

Mode 2.40 3.00a 2.60 2.47 3.50 3.20 3.20 3.37 

Std. 
Deviation 

.859 .694 .943 .742 .719 .772 .759 .711 

Variance .738 .481 .890 .551 .517 .595 .577 .506 

Skewness -.004 -.127 .495 .335 -.267 -.155 -.004 -.114 

Kurtosis -.519 -.462 -.707 -.426 .404 .125 .017 .202 

Range 3.80 3.00 4.00 3.47 3.67 3.80 3.80 3.69 

 الدراسة: ت/ مقاييساوأد

لدراسةة تة  اسةتخدا  اسةتؤار  اسةتبياظ، وقةد تة  تصةؤي  وتطةوير تسةك االسةتؤار  اجؤت بياناأل ول
اعتؤاداذ عسى ؤا طرحتل األدبياأل والدراساأل السابقة العربية واألجنبية الؤتعسقة بؤتغيةر  الدراسةة ونؤةا: 

ة، لةها ت ونةأل اسةتؤار  االسةتبياظ الخاصةة بهةةها نبعةاد الؤسةيولية االجتؤاعيةة ونبعةاد بنةاء الصةور  الهننية
الدراسة ؤظ قالقة نقسا ، القسة  األو  ؤنهةا: خةاص بالبيانةاأل الديؤوجرافيةة والؤهنيةة عةظ وحةد  الؤعاينةة 
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فالطبيبا ؤق  النو ، التخصص الؤهنى، والنطا  الجغرافى لؤؤارسةة الؤهنةة  والقسةؤيظ القةانى والقالةث 
وعةةة ؤةةظ األسةةئسة الؤغسقةةةب وتهةةدف نسةةئسة القسةة  القةةانى الةةى قيةةاا نبعةةاد ؤةةظ االسةةتؤار : عبةةار  عةةظ ؤجؤ

ب ودراسة جبرية  2012ب دراسة الاريقاأل 2003الؤسيولية االجتؤاعية فاعتؤاداذ عسى: دراسة الحؤد ، 
 5نسئسة خاصةة بالؤسةيولية البيئيةة، و  5نسئسة لقياا ُبعد الؤسيولية األخالقية،  5ا، ويكؤ  عسى 2015

صةةة بالؤسةةيولية الخيريةةة  وتهةةدف نسةةئسة القسةة  القالةةث الةةى قيةةاا نبعةةاد بنةةاء الصةةور  الهننيةةة نسةةئسة خا
بنةةاء الصةةور   فةةف نسةةئسة لقيةةاا البعةةد الؤعرفةةف 6ا، ويكةةتؤ  عسةةى 2016فاعتؤةةاداذ عسةةى دراسةةة لفتةةة، 

فةف  السةسو ف نسةئسة لقيةاا البعةد 5الهننيةٌة، و  بنةاء الصةور  نسئسة لقياا البعد الوجدانف فةف 5الهننيٌة، 
الصور  الهننيٌة وقد ت  استخدا  ؤقياا لي رأل الخؤاسى الؤتدرجب بدءاذ ؤظ:    الكةر األ، ؤةروراذ:  بناء

االبية الكر األ، ق : بع  الكر األ، الى: نادر ؤظ الكر األ، حتى: ال يوجد كر األ  وقد تة  اسةتخدا  
 لتحسي  البياناأل  SPSS,V.20برناؤج 

 الجانب العملى للدراسة:

 مقاييس الدراسة: صدق

، فقد ت  تقدير ؤعاؤ  ارتباط بيرسوظ بيظ دراسةلستد د ؤظ ؤد  صد  الؤقاييا الؤستخدؤة فى ال
    ؤتغير والدرجة ال سية لل، وهلك عسى النحو التالى: عباراأل

 صدق مقياس المسؤولية االجتماعية:

القالقة، عةظ طرية  حسةاب ت  التحق  ؤظ الصد  البنائى لؤقياا الؤسيولية االجتؤاعية بدبعادت 
 ؤعاؤ  ارتباط بيرسوظ بيظ درجاأل    عبار  ؤظ عباراأل الؤقياا والدرجة ال سية لل  ؤةا بالجةدو  رقة 

 ؤةا بسةغ ؤعاؤة  ارتبةاط بيرسةوظ بةيظ درجةة (، 0.511-0.785وبسغأل نةهت الؤعةاؤالأل ؤةا بةيظ ف ،(4-1)
سغ ؤعاؤ  االرتباط بيظ درجاأل    بعةد  ؤا ب (،0.631-0.829) العبار  ودرجة البعد الخاص بها ؤا بيظ
و افةة نةهت الؤعةاؤالأل دالةة احصةائياذ، ونةها  (.0.826-0.926)ؤظ نبعاد الؤقياا والدرجة ال سية ؤا بيظ 

 يي د نظ الؤقياا يتؤتت بدرجة عالية ؤظ صد  البناء واإلتسا  الداخسى 

 ا1-4جدو  رق  ف
ية وبيظ نبعادت ودرجتل    ؤعاؤالأل االرتباط بيظ عباراأل الؤسيولية االجتؤاع  

 العبارات / أبعاد
 المسؤولية اإلجتماعية

 عالقة ارتباط
 درجات العبارات بدرجة البعد الخاص بها

 عالقة العبارة بالدرجة
 للمتغير الكلية

 (00)رقم العبارة 

 بعد
 المسؤولية

 البيئية

.815** 
  

.760** 

 **747. (02)رقم العبارة 
  

.725** 

 **729. (01)رقم العبارة 
  

.669** 

 **748. (01)رقم العبارة 
  

.660** 

 **802. (05)رقم العبارة 
  

.745** 

 (0)رقم العبارة 

 بعد
 المسؤولية
 األخالقية

 
.631** 

 
.511** 

 (2)رقم العبارة 
 

.774** 
 

.694** 

 (1)رقم العبارة 
 

.759** 
 

.546** 

 (1)رقم العبارة 
 

.793** 
 

.605** 

 (5)رقم رة العبا
 

.710** 
 

.671** 

 (6)رقم العبارة 

 بعد
 المسؤولية
 الخيرية

  
.698** .780** 

 (7)رقم العبارة 
  

.829** .698** 

 (8)رقم العبارة 
  

.819** .660** 

 (9)رقم العبارة 
  

.837** .746** 

 (01)رقم العبارة 
  

.829** .785** 

 بعد المسؤولية البيئية
 عالقة ارتباط

 درجة كل بعد بالدرجة الكلية للمقياس

.926** 

 **826. بعد المسؤولية األخالقية

 **911. بعد المسؤولية الخيرية
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 صدق مقياس بناء الصورة الذهنية:

بعادت القالقة فالؤعرفى، الوجةدانى، ت  التحق  ؤظ الصد  البنائى لؤقياا بناء الصور  الهننية بد
والسسو ىا الؤستخدؤة فى الدراسة، وهلك عةظ طرية  حسةاب ؤعاؤة  ارتبةاط بيرسةوظ بةيظ درجةاأل  ة  

ا، وقةد بسغةأل نةهت الؤعةاؤالأل ؤةا بةيظ 2-4عبار  ؤظ عباراأل الؤقياا والدرجةة ال سيةة لةل فالجةدو  رقة  
جة العبةار  ودرجةة البعةد الخةاص بهةا ؤةا بةيظ  ؤا بسغ ؤعاؤ  ارتباط بيرسوظ بيظ در (،0.765-0.607)
 ؤةا بسةغ ؤعاؤة  ارتبةاط درجةاأل  ة  ُبعةةد ؤةظ نبعةاد الؤقيةاا والدرجةة ال سيةة ؤةا بةةيظ  (،0.792-0.662)
ا  و   نهت الؤعاؤالأل دالةة احصةائياذ، ونةها يي ةد نظ الؤقيةاا يتؤتةت بدرجةة عاليةة ؤةظ 0.958-0.940)

 صد  البناء واالتسا  الداخسى 

 ا2-4ف جدو  رق 
 ؤعاؤالأل االرتباط بيظ عباراأل بناء الصور  الهننية وبيظ نبعادت درجتل    

 عبارات / أبعاد
 بناء الصورة الذهنية

 عالقة ارتباط
 درجات العبارات بدرجة البعد الخاص بها

عالقة العبارة 
 بالدرجة

 الكلية للمتغير

 (06) رقم عبارةال

 البعد
 المعرفى

.766** 
  

.719** 

 **725. (07)رقم  عبارةال
  

.691** 

 **696. (08) رقم عبارةال
  

.607** 

 **763. (09)رقم  عبارةال
  

.751** 

 **715. (21)رقم  عبارةال
  

.720** 

 **662. (20)رقم  عبارةال
  

.607** 

 (22)رقم  عبارةال

 البعد
 الوجدانى

 
.770** 

 
.731** 

 (21)رقم  عبارةال
 

.784** 
 

.765** 

 (21)رقم  رةعباال
 

.713** 
 

.666** 

 (25)رقم  عبارةال
 

.726** 
 

.709** 

 (26)رقم  عبارةال
 

.758** 
 

.717** 

 (27)رقم  عبارةال

 البعد
 السلوكى

  
.749** .711** 

 (28)رقم  عبارةال
  

.792** .755** 

 (29)رقم  عبارةال
  

.770** .680** 

 (11)رقم  عبارةال
  

.752** .702** 

 (10)رقم  بارةعال
  

.780** .763** 

 البعد المعرفى
عالقة  ارتباط درجة كل بعد بالدرجة 

 الكلية للمقياس

0.946
**

 

0.958 البعد الوجدانى
**

 

0.940 البعد السلوكى
**

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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 قياس الثبات بمقاييس الدراسة:

باأل الؤقاييا الؤستخدؤة فى الدراسة ت  تقدير ؤعاؤ  نلفا  رونباك، وقد بسغةأل قةي  ولستد د ؤظ ق
، وتعةد نةهت القةي  ؤناسةبة  (4 - 4، 3 - 4)  ؤةا يبينهةا الجةدوليظ (0.959-0.787)نةها الؤعاؤة  ؤةا بةيظ 

حيث تقترب ؤظ الواحد الصحيح، ونها يد  عسى نظ ( Nunnally,1978احصائياذ فى البحوث اإلدارية ف
 تسا  الداخسى نو القباأل  تسك الؤقاييا تتصف باإل

 ا3-4جدو  ف
 ؤعاؤ  نلفا  رونباك لؤتغير الؤسيولية االجتؤاعية 

األبعادالعبارات /   Mean 
Std. 

Deviation 

Ave. 

Mean% 
 عدد

 العبارات
Reliability 

Alpha 

 61.5 0.859 3.075 بعد السؤولية البيئية

5 
 

0.827 

 

 العاؤسة فى ؤصر ؤت كر األ األدوية تسان 

 عسى فف الؤحافاة العالقة الجهاأل هاأل

 الؤدظ  وناافة تحسيظ
3.103 1.159 62.1 

 تتبت كر األ األدوية العاؤسة فى ؤصر

 بطريقة تصؤي  الؤنتجاأل فف حديقة نساليب

 الؤخسفاأل تقسي  تضؤظ 
3.298 1.041 66.0 

لستخسص  حديقة كر األ األدوية تقنياأل تتبت
 التصنيت، وتجنب وؤخسفاأل ألؤظ النفايا

 تسوث البيئة  ؤسبباأل
3.053 1.072 61.1 

 كر األ األدوية فى ؤصر با تكاف تقو 

 والطاقة الخا  بديسة لسؤواد جديد  نو ؤصادر

 حالياذ  الؤستخدؤة
3.064 1.164 61.3 

يوجد لدی كر األ األدوية خطط لسطوار  
 بيئية حالة حدوث  وارث فف

2.855 1.148 57.1 

 68.1 0.694 3.407 بعد المسؤولية األخالقية

5 0.787 

 لؤنتجاتها تقو  كر األ األدوية بالترويج

 ؤقبو   بك  
3.698 0.784 74.0 

 تنجا كر األ األدوية العاؤسة فى ؤصر

 بدسسوب نعؤالها
 الؤصر   لسؤجتؤت القي  األخالقية ؤت يتواف 

3.344 0.954 66.9 

اؤسة فى ؤصر كر األ األدوية الع تحتر 
 وتقاليد الؤجتؤت  عاداأل

3.433 0.929 68.7 

 كر األ األدوية ؤت ننداف ننداف تتواف 

 وقي  الؤجتؤت 
3.335 1.048 66.7 

 وايفية ؤت افئة توفر كر األ األدوية فرص

 لسجؤيت 
3.226 0.985 64.5 

 56.1 0.943 2.803 بعد المسؤولية الخيرية

5 0.862 

 ة العاؤسة فى ؤصر نباألكر األ األدوي تقد 

 الؤحسف الؤجتؤت لدع 
2.919 1.098 58.4 

 الؤكا   ح  كر األ األدوية فف تسان 

 بالؤجتؤت تح  التف لستخفيف ؤظ األضرار

 األاؤاأل نقناء الؤصر 
2.827 1.239 56.5 

 فرص عؤ  توفير كر األ األدوية فف تسان 

 الخاصة  لهو  االحتياجاأل
2.545 1.235 50.9 

 البنية التحتية دع  كر األ األدوية فف سان ت

 والؤرا ا  الطر   لسؤجتؤت الؤصر 
2.785 1.141 55.7 
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 والؤدارا  الصحية

كر األ األدوية العاؤسة فى ؤصر  تخصص
 الخيرية  نرباحها لدع  الؤيسساأل ؤظ جاء

2.939 1.158 58.8 

 0.919 15 61.9 0.742 3.095 عبارات المتغير ككل

 

 فراد العينة لمدى ممارسة شركات األدوية لمؤشرات المسؤولية االجتماعية:تقييم أ

" لتؤقة  اإلجابةة 5الخؤاسةى الؤتةدرج ؤةظ نعسةى واظ لةل بدرجةة " Likertت  اسةتخدا  نسةسوب 
" لتؤقة  اإلجابةة فال يوجةد كةر األاب وبينهؤةا قالقةة نوااظ 5ف   الكر األاب الى ندنى واظ لل بدرجةة "

باأل فاالبية الكر األ، بع  الكر أل، نادر ؤظ الكر األا  واعتؤد الدراسةة وسةط ا تؤق  اجا9، 8، 4ف
 - 4ف"  ؤعيار لتقيي  نفراد العينة لؤيكراأل ؤتغيراأل الدراسة  وبيانةاأل الجةدو  رقة  8حسابى فرضى "

ونةةو يايةةد قسةةيالذ عةةظ  3.095توضةةح نظ الؤتوسةةط الحسةةابى لؤتغيةةر "الؤسةةيولية االجتؤاعيةةة" بسةةغ  (3
ونةو يؤقة  تقيةي  نفةراد العينةة لؤةد  ؤؤارسةة  (،0.742لحسةابى الفرضةى فبةانحراف ؤعيةار  الؤتوسط ا

كةةر األ األدويةةة العاؤسةةة فةةى ؤصةةر لؤيكةةراأل الؤسةةيولية االجتؤاعيةةة،  ؤةةا تبةةيظ النتةةائج نظ الؤتوسةةط 
عةد  ؤا بسغ الؤتوسط الحسابى لب (،0.859فبانحراف ؤعيار   3.075الحسابى لبعد الؤسيولية البيئية بسغ 

نؤا الؤتوسط الحسابى لبعد الؤسيولية الخيريةة  (،0.694فبانحراف ؤعيار   3.407الؤسيولية األخالقية 
ونةةها يوضةةح ؤةةد  ؤؤارسةةة كةةر األ األدويةةة فةةى ؤصةةر (، 0.943فبةةانحراف ؤعيةةار   2.803فقةةد بسةةغ 

نهت األبعةاد ؤؤارسةة لؤيكراأل نبعاد الؤسيولية االجتؤاعية فالبيئية واالخالقية والخيريةا ويتبيظ نظ ن قر 
 نو البعد األخالقى ق  البعد البيئى ونخيراذ البعد الخير  

 تقييم أفراد العينة لمدى ممارسة شركات األدوية لمؤشرات بناء الصورة الذهنية:

 3.374نظ الؤتوسط الحسابى لؤتغير "بناء الصور  الهننية" بسغ  (4 - 4)ويوضح الجدو  رق  
ونةةو يؤقةة  تقيةةي  نفةةراد  (،0.711سةةط الحسةةابى الفرضةةى فبةةانحراف ؤعيةةار  ونةةو يايةةد قسةةيالذ عةةظ الؤتو

العينة لؤد  ؤؤارسة كر األ األدوية العاؤسة فى ؤصر لؤيكراأل بناء الصور  الهننية،  ؤا تبةيظ النتةائج 
 3.353وبسغ ؤتوسط البعد الوجةدانى (، 0.719فبانحراف ؤعيار   3.444نظ ؤتوسط البعد الؤعرفى بسغ 

(، 0.759 فبةانحراف ؤعيةار  3.325فقةد بسةغ  السةسو ىنؤةا ؤتوسةط البعةد (، 0.772عيار  فبانحراف ؤ
ونها يوضح ؤد  ؤؤارسةة كةر األ األدويةة العاؤسةة فةى ؤصةر لؤيكةراأل األبعةاد القالقةة لبنةاء الصةور  

 ا حيث يتبيظ نظ ن قر نهت األبعاد ؤؤارسة ؤظ قب  تسةك الكةر األالسسو ىالهننية فالؤعرفى، الوجدانى، و
 نو البعد الؤعرفى ق  البعد الوجدانى ونخيراذ البعد السسو ى، وهلك وفقاذ لتقيي  نفراد العينة  

 اختبار فرضيات الدراسة:

بنةاء الصةور  الهننيةة بعالقة ارتباط الؤسيولية االجتؤاعيةة " :الفرضية الرئيسية االولىاختبار 
د عالقة ارتباط ؤعنوية هاأل داللة احصةائية الى وجو (1-5)": تكير بياناأل الجدو  رق  لكر األ األدوية

بنةاء الصةور  الهننيةة  ؤتغيةرلكر األ األدويةة العاؤسةة فةى ؤصةر وبةيظ  الؤسيولية االجتؤاعيةبيظ ؤتغير 
  لةهلك ت ةوظ (0.867)، حيث بسغ ؤعاؤ  ارتبةاط بيرسةوظ بةيظ الؤتغيةريظ نحةو عينةالؤفرداأل  وفقاذ لتقيي 

توجةةد عالقةة ارتبةةاط ؤعنويةةة هاأل داللةةة أل، والتةةى تةةنص عسةى ننةةل " الفرضةية الرئيسةةية األولةةى قةد تحققةة
 وفقةاذ لتقيةي بناء الصور  الهننيةة  ؤتغيرالؤسيولية االجتؤاعية لكر األ األدوية وبيظ  ؤتغيراحصائية بيظ 

لكةةر األ  االجتؤاعيةةة"  ويبةةيظ الجةةدو  الؤةةه ور نيضةةاذ العالقةةة بةةيظ الؤسةةيولية ؤفةةرداأل عينةةة الدراسةةة
 ،  ؤا يسى:عينةالد افرن وفقاذ لتقيي  فالؤعرفى، الوجدانى، والسسو ىا بناء الصور  الهننيةعاد نباألدوية و

البعةد الؤعرفةى، و االجتؤاعيةةوجود عالقة ارتباط ؤعنوية هاأل داللةة احصةائية بةيظ الؤسةيولية   5
 (.0.802حيث بسغ ؤعاؤ  ارتباط بيرسوظ بينهؤا نحو ف
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وجةدانى، ال عةدبالو االجتؤاعيةةاحصةائية بةيظ الؤسةيولية  وجود عالقة ارتباط ؤعنوية هاأل داللة  9
 ا 0.848حيث بسغ ؤعاؤ  ارتباط بيرسوظ بينهؤا نحو ف

سةسو ى، ال عةدبالو االجتؤاعيةةوجود عالقة ارتباط ؤعنوية هاأل داللةة احصةائية بةيظ الؤسةيولية   8
 ا 0.814حيث بسغ ؤعاؤ  ارتباط بيرسوظ بينهؤا نحو ف

 ية:عرفالات الفرضياختبار 
 "بناء الصورة الذهنية لشركات األدويةجتماعية والمسؤولية االبين أبعاد  "وجود عالقة

ولتحديد العالقة بصور  ن قر دقة ؤظ خال  ؤيكراأل تفصيسية بيظ نبعاد الؤسيولية اإلجتؤاعيةة 
ضةوء وفةى  عينةةالد افةرن وفقةاذ لتقيةي بناء الصور  الهننية  ؤتغيروبيظ  لكر األ األدوية العاؤسة فى ؤصر

التى تفرعأل عظ الفرضية الرئيسية األولى، لها ت  تقدير عالقة االرتباط بيظ    ُبعد ؤظ نبعاد فرضياأل ال
 ، وهلك عسى النحو التالى: عينةالد افرن وفقاذ لتقيي بناء الصور  الهننية الؤسيولية االجتؤاعية وبيظ 

 ا4-4جدو  ف
 ؤعاؤ  نلفا  رونباك لؤتغير بناء الصور  الهننية

 Mean العبارات / األبعاد
Std. 

Deviation 

Ave. 

Mean% 

 عدد
 العبارات

Reliability 

Alpha 

 68.9 0.719 3.444 البعد المعرفى

6 0.815 

 نكراأل تقو  كر األ األدوية العاؤسة فى ؤصر باصدار
 خاصة بها  ؤعيٌنة بانداف ؤحدد  وؤجالأل

3.313 1.114 66.3 

 الندوأل ؤصر بعقدتقو  كر األ األدوية العاؤسة فى 

 بها وبدنكطتها  لستعريف العؤ  وورش والؤيتؤراأل
3.782 0.942 75.6 

 ؤظ خال  كعار    كر ة يؤ ننى التؤييا بيظ نويةٌ 
 كر األ األدوية 

3.637 0.968 72.7 

 الفعا  تقو  كر األ األدوية العاؤسة فى ؤصر باالستخدا 

 لديها  العاؤة العالقاأل وندواأل لبراؤج
3.436 0.987 68.7 

 ؤنتجاتها التى تقدؤها كر األ األدوية عظ تتس  الؤعسوؤاأل
 بالدقة  وخدؤاتها

3.313 0.977 66.3 

كر األ  ؤنتجاأل بخصائص الؤتعسقة تتس  الؤعسوؤاأل
 بالؤصداقيٌة  األدوية

3.182 0.983 63.6 

 67.06 0.772 3.353 البعد الوجدانى

5 0.803 

كر األ األدوية فى  ؤت التعاؤ  عند واآلؤاظ بالراحةنكعر 
 ؤصر 

3.036 0.991 60.72 

 االنتؤا  عسى تحرص كر األ األدوية العاؤسة فى ؤصر

 عؤالء بال
3.352 1.142 67.04 

ٌ ايالهد  يتقدب تهت  كر األ األدوية العاؤسة فى ؤصر  ا
 التعاؤ  ؤت ؤنتجاتها  عسىيا لستحفية الته ار

3.525 1.060 70.5 

عسى استخدا   األدوية العاؤسة فى ؤصر تحرص كر األ
 حديقة  وؤعداأل جها ن

3.461 1.059 69.22 

كر األ األدوية العاؤسة فى  وخدؤاأل نكطةن واف تتوتتالئ  
 عؤالء ال اٌجاألياحتؤصر ؤت 

3.391 0.891 67.82 

 66.5 0.759 3.325 البعد السلوكى

5 0.827 

 61.6 0.974 3.081  ظيالؤواطن  بك او تهت  كر األ األدوية العاؤسة فى ؤصر

 االقنا  عسى قدر يتس  العاؤسيظ بكر األ األدوية بال
  والحوار

3.358 1.010 67.2 

 ةٌ يوخصوص ةٌ يسرعسى  كر األ األدوية فى ؤصر فااحت
 عؤالء ال

3.372 1.001 67.4 

  فاء ه  باللؤهاؤبكر األ األدوية  ظيالعاؤس داءيتس  ن
  سرعةالو

3.444 0.971 68.9 

 قدر بال يتس  العاؤسيظ بكر األ األدوية العاؤسة فى ؤصر

  ديج بك   الكر ة  يتؤق سىع
3.372 0.984 67.4 

 0.933 16 67.5 0.711 3.374 عبارات متغير بناء الصورة الذهنية

 0.959 31  جميع عبارات اإلستمارة
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يضةا وجةود عالقةة ارتبةاط ؤعنويةة ن (1-5)يبيظ الجدو  رقة   ولى:ية األعرفالفرضية الاختبار 
د افةةرن وفقةةاذ لتقيةةي لكةةر األ األدويةةة وبنةةاء الصةةور  الهننيةةة هاأل داللةةة احصةةائية بةةيظ الؤسةةيولية البيئيةةة 

   لها يت  قبو  نهت الفرضية (0.785)، حيث بسغ ؤعاؤ  ارتباط بيرسوظ بينهؤا نحو عينةال

فالؤعرفةةى،  بنةةاء الصةةور  الهننيةةةنبعةةاد لكةةر األ األدويةةة ونؤةةا العالقةةة بةةيظ الؤسةةيولية البيئيةةة 
 ، يبينها الجدو  الؤه ور نيضاذ عسى النحو التالى: عينةالد افرن وفقاذ لتقيي  الوجدانى، والسسو ىا

البعةةةد الؤعرفةةةى، بؤعاؤةةة  ارتبةةةاط ووجةةةود ارتبةةةاط هو داللةةةة ؤعنويةةةة بةةةيظ الؤسةةةيولية البيئيةةةة   5
(0.714.) 

وجةةةدانى، بؤعاؤةةة  ارتبةةةاط ال عةةةدبالوولية البيئيةةةة وجةةةود ارتبةةةاط هو داللةةةة ؤعنويةةةة بةةةيظ الؤسةةةي  9
(0.770.) 

سةةةسو ى، بؤعاؤةةة  ارتبةةةاط ال عةةةدبالووجةةةود ارتبةةةاط هو داللةةةة ؤعنويةةةة بةةةيظ الؤسةةةيولية البيئيةةةة   8
(0.747.) 

وجةود عالقةة ارتبةاط ؤعنويةة  ا1-5)قانية:  ةهلك يبةيظ الجةدو  رقة  ية العرفالفرضية الاختبار 
د افةرن وفقةاذ لتقيةي لكةر األ األدويةة وبنةاء الصةور  الهننيةة ة األخالقيةة هاأل داللة احصائية بيظ الؤسيولي

   لها يت  قبو  نهت الفرضية (0.776، حيث بسغ ؤعاؤ  ارتباط بيرسوظ بينهؤا نحو فعينةال

فالؤعرفى، بنةاء الصةور  الهننيةةنبعةاد لكةر األ األدويةة ونؤا العالقة بةيظ الؤسةيولية األخالقيةة 
 ، يبينها الجدو  الؤه ور نيضاذ عسى النحو التالى:عينةالد افرن وفقاذ لتقيي  الوجدانى، والسسو ىا

 (.0.717)البعد الؤعرفى، قدرت ووجود ارتباط هو داللة ؤعنوية بيظ الؤسيولية األخالقية   5
 (.0.759)وجدانى، قدرت ال عدبالووجود ارتباط هو داللة ؤعنوية بيظ الؤسيولية األخالقية   9

 (.0.730)سسو ى، قدرت ال عدبالولة ؤعنوية بيظ الؤسيولية األخالقية وجود ارتباط هو دال  8

نيضاذ وجود عالقة ارتبةاط ؤعنويةة  ا1-5فقالقة: ويبيظ الجدو  رق  ية العرفالفرضية الاختبار  
د افةرن وفقةاذ لتقيةي لكةر األ األدويةة وبنةاء الصةور  الهننيةة هاأل داللة احصةائية بةيظ الؤسةيولية الخيريةة 

 ا  لها يت  قبو  نهت الفرضية 0.761ث بسغ ؤعاؤ  ارتباط بيرسوظ بينهؤا نحو ف، حيعينةال

فالؤعرفى، بنةةاء الصةةور  الهننيةةةنبعةةاد لكةةر األ األدويةةة ونؤةةا العالقةةة بةةيظ الؤسةةيولية الخيريةةة 
 ، يبينها الجدو  الؤه ور نيضاذ عسى النحو التالى:عينةالد افرن وفقاذ لتقيي  الوجدانى، والسسو ىا

 (.0.715)البعد الؤعرفى، ارتباط ورتباط هو داللة ؤعنوية بيظ الؤسيولية الخيرية وجود ا  5
 (.0.743وجدانى، بؤعاؤ  فال عدبالووجود ارتباط هو داللة ؤعنوية بيظ الؤسيولية الخيرية   9

 (.0.706)سسو ى، ارتباط ال عدبالووجود ارتباط هو داللة ؤعنوية بيظ الؤسيولية الخيرية   8
 ا 1-5جدو  رق  ف

نتائج عالقاأل االرتباط بيظ الؤسيولية االجتؤاعية بدبعادنا وبناء الصور  الهننية بدبعادنا لكر األ 
 األدوية ؤظ وجهة نار الؤبحوقيظ

 :المتغير المستقل
 المسؤولية االجتماعية

 بناء الصورة الذهنية: المتغير التابع

 الوجدانىالبعد  المعرفىالبعد  المتغير ككل
البعد 

 السلوكى

0.785 بعد المسؤولية البيئية
**

 0.714
**

 0.770
**

 0.747
**

 

0.776 بعد المسؤولية األخالقية
**

 0.717
**

 0.759
**

 0.730
**

 

0.761 بعد المسؤولية الخيرية
** 0.715

**
 0.743

**
 0.706

**
 



 دور األبعبد البٍئٍت، األخالقٍت، والخٍزٌت للوسؤولٍت اإلجتوبعٍت فى بنبء الصورة الذهنٍت       عبذ الحكن عبذ السوٍع رهضبى علً/ أ.د 
 

 

(333) 
 م2021 زٌبنٌ   الثبنًالجزء  ( .11)العذد  -( 7الوجلذ )                                                   هجلت الذراسبث التجبرٌت الوعبصزة 

0.867 المتغير ككل
** 0.802

** 0.848
** 0.814

**
 

N= 358        ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 

 "أثر المسؤولية االجتماعية على الصورة الذهنية":  :ثانيةالفرضية الرئيسية الاختبار 

وجةةود تةةدقير ؤعنةةو  هو داللةةة احصةةائية ألبعةةاد الؤسةةيولية  (2-5)حيةةث يوضةةح الجةةدو  رقةة  
يث يتبيظ ؤعنويةة قيؤةة االجتؤاعية ؤجتؤعة لكر األ األدوية عسى بناء الصور  الهننية لد  الؤبحوقيظ، ح

(F)  ونظ ؤعاؤ  التحديد(R2)  ؤةظ التغيةر فةى بنةاء الصةور  الهننيةة  %75.2 ؤا يعنةى نظ (0.752)بسغ
ُيعةةا  الةةى تةةدقير نبعةةاد الؤسةةيولية االجتؤاعيةةة   ؤةةا يبةةيظ الجةةدو  الؤةةه ور وجةةود تةةدقير ؤعنةةو  ألبعةةاد 

عسةى األبعةاد القالقةة لسصةور  الهننيةة  -يررا  اخةتالف حجة  نةها التةدق –الؤسيولية االجتؤاعية ؤجتؤعة 
عسةى ( 0.663، 0.719، 0.643) بسةغ (R2)فالؤعرفى، الوجدانى، والسسو ىا، حيث نظ ؤعاؤة  التحديةد 

الترتيب  لها يت  قبةو  نةهت الفرضةية والتةى تةنص عسةى " يوجةد تةدقير ؤعنةو  هو داللةة احصةائية ألبعةاد 
ويةة العاؤسةة فةى ؤصةر عسةى بنةاء الصةور  الهننيةة ونبعادنةا الؤسيولية االجتؤاعية ؤجتؤعة لكر األ األد

 ؤفرداأل عينة الدراسة"  القالقة وفقاذ لتقيي 

 ية:عرفالات الفرضياختبار 
 أثر المسؤولية البيئية، األخالقية، والخيرية على بناء الصورة الذهنية لشركات األدوية

ة فؤنفرداذا عسى بناء الصور  الهننية ولتحديد حج  األقر ل   بعد ؤظ نبعاد الؤسيولية االجتؤاعي
 لكر األ األدوية، فإظ هلك يتضح ؤظ خال  اختبار الفرضياأل الفرعية اآلتية: 

 ا 2-5جدو  ف
 تدقير ؤتغير الؤسيولية االجتؤاعية عسى ؤتغير بناء الصور  الهننية بدبعادت

 المتغير
 المستقل

 المتغير
 التابع

(R) 
 معامل

 االرتباط

(R2) 
 معامل
 يدالتحد

(F) 
 المحسوبة

(DF) 
 درجات الحرية

(Sig.) 
 مستوى
 الداللة

(B) 
 معامل

 االنحدار

(T) 
 المحسوبة

(Sig.) 
 مستوى
 الداللة

ية
ع
ما

جت
ال
 ا
ية

ول
سؤ

لم
ا

 

 بناء
 الصورة
 الذهنية

0.867 0.752 1076.999 

 بين
 المجاميع

1 

0.00 0.830 32.818 0.00 
 356 البواقى

 357 المجموع

لبعد ا
 المعرفى

0.802 0.643 639.946 

 بين
 المجاميع

1 

0.00 0.776 25.297 0.00 
 356 البواقى

 357 المجموع

البعد 
 الوجدانى

0.848 0.719 911.861 

 بين
 المجاميع

1 

0.00 0.881 30.197 0.00 
 356 البواقى

 357 المجموع

البعد 
 السلوكى

0.814 0.663 701.425 

 بين
 المجاميع

1 

0.00 0.833 26.484 0.00 
 356 البواقى

 357 المجموع

 :"المسؤولية البيئية"بعد : ىولاأل اختبار الفرضية الفرعية

 البيئيةةةوجةةود تةةدقير ؤعنةةو  هو داللةةة احصةةائية لبعةةد الؤسةةيولية  (3-5)يوضةةح جةةدو  رقةة  
بسةغ  (R2)ونظ ؤعاؤة  التحديةد  (F)صور  الهننية، حيث يتبيظ ؤعنوية قيؤة لكر األ األدوية عسى بناء ال

ؤةةظ التغيةةر فةةى بنةةاء الصةةور  الهننيةةة ُيعةةا  الةةى تةةدقير بعةةد الؤسةةيولية  %61.7ؤةةا يعنةةى نظ  (0.617)
راة  اخةتالف حجة  نةها  –البيئية   ؤا يبيظ الجدو  الؤه ور وجود تدقير ؤعنو  لبعةد الؤسةيولية البيئيةة 

عسى األبعاد القالقة لسصور  الهننية فالؤعرفى، الوجةدانى، والسةسو ىا، حيةث نظ ؤعاؤة  التحديةد  -التدقير
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(R2 )عسى الترتيب  لها يت  قبو  نهت الفرضية والتى تةنص عسةى ننةل "  (0.558، 0.593، 0.510) بسغ
ؤصةر عسةى بنةاء يوجد تدقير ؤعنةو  هو داللةة احصةائية لسؤسةيولية البيئيةة لكةر األ األدويةة العاؤسةة فةى 

 ؤفرداأل عينة الدراسة" الصور  الهننية وفقاذ لتقيي 

 ا3-5جدو  ف
 تدقير ؤتغير الؤسيولية البيئية عسى ؤتغير بناء الصور  الهننية بدبعادت

          

 المتغير
 المستقل

 المتغير
 التابع

(R) 
 معامل

 االرتباط

(R2) 
 معامل
 التحديد

(F) 
 المحسوبة

(DF) 
 درجات الحرية

(.Sig) 
 مستوى
 الداللة

(B) 
 معامل

 االنحدار

(T) 
 المحسوبة

(Sig.) 
 مستوى
 الداللة

ة 
لي
ؤو

س
لم

ا
ية
يئ
الب

 

 بناء
 الصورة
 الذهنية

0.785 0.617 572.540 

 بين
 المجاميع

1 

0.00 0.650 23.928 0.00 
 356 البواقى

 357 المجموع

البعد 
 المعرفى

0.714 0.510 370.855 

 بين
 ميعالمجا

1 

0.00 0.598 19.258 0.00 
 356 البواقى

 357 المجموع

البعد 
 الوجدانى

0.770 0.593 518.545 

 بين
 المجاميع

1 

0.00 0.692 22.772 0.00 
 356 البواقى

 357 المجموع

البعد 
 السلوكى

0.747 0.558 449.287 

 بين
 المجاميع

1 

0.00 0.660 21.196 0.00 
 356 البواقى

 357 المجموع

 :"يةخالقالمسؤولية األ "بعد: نيةاثال اختبار الفرضية الفرعية1

عسى بناء الصةور   يةخالقاألوجود تدقير هو داللة ؤعنوية لسؤسيولية  ا4-5فيوضح جدو  رق  
ؤةا يعنةى  (0.602)بسةغ  (R2)التحديةد  ونظ ؤعاؤة  (F)الهننية لد  الؤبحوقيظ، حيث يتبيظ ؤعنوية قيؤةة 

  ويبةةيظ نفةةا يةةةخالقاألؤةةظ التغيةةر فةةى بنةةاء الصةةور  الهننيةةة ُيعةةا  الةةى تةةدقير الؤسةةيولية % 60.2نظ 
عسةى األبعةاد القالقةة  -را  اختالف حجة  نةها التةدقير –الجدو  وجود تدقير ؤعنو  لسؤسيولية األخالقية 
 ،0.514)بسةةةغ  (R2)سو ىا، حيةةةث نظ ؤعاؤةةة  التحديةةةد لسصةةةور  الهننيةةةة فالؤعرفةةةى، الوجةةةدانى، والسةةة

عسى الترتيب  لها يت  قبو  نهت الفرضية والتى تنص عسى ننةل " يوجةد تةدقير هو داللةة  (0.532، 0.576
 لكر األ األدوية العاؤسة عسى بناء الصور  الهننية"  يةخالقاألؤعنوية لسؤسيولية 

 على متغير بناء الصورة الذهنية بأبعاده( تأثير متغير المسؤولية األخالقية 4-5جدول )
 المتغير
 المستقل

 المتغير
 التابع

(R) (R2) (F) (DF) (Sig.) (B) (T) (Sig.) 
ة 

لي
ؤو

س
لم

ا
ية

الق
خ
أل
ا

 

 بناء
 الصورة
 الذهنية

0.776 0.602 538.377 

 بين
 المجاميع

1 

0.00 0.795 23.203 0.00 
 356 البواقى

 357 المجموع

بعد ال
 المعرفى

0.717 0.514 375.881 

 بين
 المجاميع

1 

0.00 0.743 19.388 0.00 
 356 البواقى

 357 المجموع

البعد 
 الوجدانى

0.759 0.576 483.313 

 بين
 المجاميع

1 

0.00 0.844 21.984 0.00 
 356 البواقى

 357 المجموع
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البعد 
 السلوكى

0.730 0.532 405.493 

 بين
 المجاميع

1 

0.00 0.799 20.137 0.00 
 356 البواقى

 357 المجموع

 :"يةخيرالمسؤولية ال " بعد: ثةلثاال اختبار الفرضية الفرعية

عسةى بنةاء الصةور   يةةخيرالوجود تدقير هو داللة ؤعنوية لسؤسةيولية  ا5-5فيوضح جدو  رق  
% ؤظ 57.9ا ؤا يعنى نظ 0.579بسغ ف (R2)ونظ ؤعاؤ  التحديد ( F)نوية قيؤة الهننية، حيث يتبيظ ؤع

  ويبيظ الجدو  الؤةه ور وجةود تةدقير يةخيرالالتغير فى بناء الصور  الهننية ُيعا  الى تدقير الؤسيولية 
عسةى نبعةاد الصةور  الهننيةة فالؤعرفةى،  -راة  اخةتالف حجة  نةها التةدقير –ؤعنو  لسؤسةيولية الخيريةة 

عسى الترتيب  لها  (0.499، 0.552، 0.511)بسغ  (R2)لوجدانى، والسسو ىا، حيث نظ ؤعاؤ  التحديد ا
لكةر األ  يةةخيراليت  قبو  نهت الفرضية والتى تنص عسى ننل " يوجد تدقير هو داللةة ؤعنويةة لسؤسةيولية 

 األدوية العاؤسة عسى بناء الصور  الهننية "

 عسى ؤتغير بناء الصور  الهننية بدبعادت يةخيرال ا تدقير ؤتغير الؤسيولية5-5جدو  ف
 المتغير
 المستقل

المتغير 
 التابع

(R) (R2) (F) (DF) (Sig.) (B) (T) (Sig.) 

ة 
لي
ؤو

س
لم

ا
ال

ير
خ

 ية

 بناء
 الصورة
 الذهنية

0.761 0.579 490.329 

 بين
 المجاميع

1 

0.00 0.574 22.143 0.00 
 356 البواقى

 357 المجموع

البعد 
 المعرفى

0.715 0.511 372.445 

 بين
 المجاميع

1 

0.00 0.545 19.299 0.00 
 356 البواقى

 357 المجموع

البعد 
 الوجدانى

0.743 0.552 438.689 

 بين
 المجاميع

1 

0.00 0.608 20.945 0.00 
 356 البواقى

 357 المجموع

البعد 
 السلوكى

0.706 0.499 353.902 

 بين
 المجاميع

1 

0.00 0.568 18.812 0.00 
 356 البواقى

 357 المجموع

" تباين أهمية وتأثير أبعاد المسؤولية االجتماعية على بناء الصورة  الفرضية الرئيسية الثالثة:اختبار 
 الذهنية لشركات األدوية":

لؤسةةيولية البيئيةةة يةةدتى فةةى الؤقدؤةةة ؤةةظ حيةةث األنؤيةةة نظ ُبعةةد ا ا6-5فيوضةةح الجةةدو  رقةة  
ا فهةةها الُبعةةد يفسةةر Stepwiseوالتةةدقير عسةةى بنةةاء الصةةور  الهننيةةة، فوفقةةاذ لتحسيةة  االنحةةدار الؤرحسةةى ف

ا ؤظ حج  األقةر الحاصة ، وفةى الؤرحسةة القانيةة يةدتى ُبعةد الؤسةيولية األخالقيةة الةه  61.7%ؤنفرداذ ف
ا ؤةظ حجة  األقةر، وفةى الؤرحسةة القالقةة يةدتى ُبعةد الؤسةيولية 72.8%البيئيةة فيفسر ؤةت ُبعةد الؤسةيولية 

ا ؤظ حجة  األقةر  لةها يةت  قبةو  76.3%الخيرية حيث ننل يفسر ؤت ُبعد  الؤسيولية البيئية واألخالقية ف
توجةةد فةةرو  ؤعنويةةة هاأل داللةةة احصةةائية بةةيظ نبعةةاد الؤسةةيولية ننةةل " نةةهت الفرضةةية التةةى تةةنص عسةةى

 وفقةاذ لتقيةي عية لكر األ األدوية فى ؤصر ؤظ حيث ننؤيتها وتدقيرنا عسةى بنةاء الصةور  الهننيةة االجتؤا
 " ؤفرداأل عينة الدراسة
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 ا6-5جدو  رق  ف
ألبعاد الؤسيولية االجتؤاعية عسى بناء الصور  الهننية ا Stepwiseنتائج االنحدار الؤرحسى ف

 ونبعادنا
Rمعامل التحديد ) المتغير التابع فى النموذج المتغيرات المستقلة الداخلة المرحلة

2) 
 المسؤولية البيئية األولى

 أبعاد بناء
 الصورة الذهنية

0.617 

 0.728 المسؤولية البيئية + المسؤولية األخالقية الثانية

 0.763 المسؤولية البيئية + المسؤولية األخالقية + المسؤولية الخيرية الثالثة

 خالقيةالمسؤولية األ األولى
 البعد

 المعرفى

0.514 

 0.641 المسؤولية األخالقية + المسؤولية الخيرية الثانية

 0.653 المسؤولية األخالقية + المسؤولية الخيرية + المسؤولية البيئية الثالثة

 المسؤولية البيئية األولى
 البعد

 الوجدانى

0.593 

 0.698 المسؤولية البيئية + المسؤولية األخالقية الثانية

 0.730 المسؤولية البيئية + المسؤولية األخالقية + المسؤولية الخيرية الثالثة

 المسؤولية البيئية األولى
 البعد

 السلوكى

0.558 

 0.651 المسؤولية البيئية + المسؤولية األخالقية الثانية

 0.674 المسؤولية البيئية + المسؤولية األخالقية + المسؤولية الخيرية الثالثة

 ية:عرفالات الفرضياختبار 

 "تباين أهمية وتأثير أبعاد المسؤولية االجتماعية على أبعاد بناء الصورة الذهنية"

لتحديد تبايظ ننؤيةة وتةدقير نبعةاد الؤسةيولية االجتؤاعيةة عسةى  ة  ُبعةد ؤةظ نبعةاد بنةاء الصةور  
 الفرعية اآلتية: الهننية لكر األ األدوية، فإظ هلك يتضح ؤظ خال  اختبار الفرضياأل 

" تبايظ ننؤيةة وتةدقير نبعةاد الؤسةيولية االجتؤاعيةة عسةى البعةد :ىولاأل اختبار الفرضية الفرعية
نيضاذ نظ ُبعد الؤسيولية األخالقيةة يةدتى فةى  ا6-5فالؤعرفى لبناء الصور  الهننية": يوضح الجدو  رق  

الصةةور  الهننيةةة، حيةةث يفسةةر ؤنفةةرداذ  الؤقدؤةةة ؤةةظ حيةةث األنؤيةةة والتةةدقير عسةةى الُبعةةد الؤعرفةةى لبنةةاء
ا ؤظ حج  األقر الحاص ، وفى الؤرحسةة القانيةة يةدتى ُبعةد الؤسةيولية الخيريةة الةه  يفسةر ؤةت 51.4%ف

ا ؤةظ حجة  األقةر، وفةى الؤرحسةة القالقةة يةدتى ُبعةد الؤسةيولية البيئيةة 64.1%ُبعد الؤسةيولية األخالقيةة ف
ا ؤةةظ حجةة  األقةةر  لةةها يةةت  قبةةو  نةةهت 65.3%والخيريةةة ف حيةةث يفسةةر ؤةةت ُبعةةد  الؤسةةيولية األخالقيةةة

توجد فرو  ؤعنوية هاأل داللة احصةائية بةيظ نبعةاد الؤسةيولية االجتؤاعيةة ننل " الفرضية التى تنص عسى
بنةاء الصةور  الهننيةة البعد الؤعرفةى للكر األ األدوية العاؤسة فى ؤصر ؤظ حيث ننؤيتها وتدقيرنا عسى 

 " نة الدراسةؤفرداأل عي وفقاذ لتقيي 

" تبةايظ ننؤيةة وتةدقير نبعةاد الؤسةيولية االجتؤاعيةة عسةى البعةد :قانيةةال اختبار الفرضية الفرعية
نظ ُبعةد الؤسةيولية البيئيةة يةدتى فةى  ا6-5فالوجدانى لبناء الصور  الهننية":  ةهلك يوضةح الجةدو  رقة  

ور  الهننيةةة، حيةةث يفسةةر ؤنفةةرداذ الؤقدؤةةة ؤةةظ حيةةث األنؤيةةة والتةةدقير عسةةى الُبعةةد الوجةةدانى لبنةةاء الصةة
ا ؤةةظ حجةة  األقةةر، وفةةى الؤرحسةةة القانيةةة يةةدتى ُبعةةد الؤسةةيولية األخالقيةةة الةةه  يفسةةر ؤةةت ُبعةةد 59.3%ف

ا ؤةظ حجة  األقةر، وفةى الؤرحسةة القالقةة يةدتى ُبعةد الؤسةيولية الخيريةة حيةث 69.8%الؤسيولية البيئية ف
ا ؤظ حج  األقةر  وبةهلك يةت  قبةو  نةهت الفرضةية 73.0%يفسر ؤت ُبعد  الؤسيولية البيئية واألخالقية ف

توجد فرو  ؤعنوية هاأل داللة احصائية بةيظ نبعةاد الؤسةيولية االجتؤاعيةة لكةر األ ننل " التى تنص عسى
وفقةاذ بنةاء الصةور  الهننيةة البعةد الوجةدانى لاألدوية العاؤسة فةى ؤصةر ؤةظ حيةث ننؤيتهةا وتدقيرنةا عسةى 

 "ةد عينة الدراسافرن لتقيي 

" تبةايظ ننؤيةة وتةدقير نبعةاد الؤسةيولية االجتؤاعيةة عسةى البعةد :قالقةةال اختبار الفرضية الفرعية
نيضةاذ نظ ُبعةد الؤسةيولية البيئيةة يةدتى فةى  ا6-5فالسسو ى لبناء الصور  الهننيةة": يوضةح الجةدو  رقة  

، حيةةث يفسةةر ؤنفةةرداذ الؤقدؤةةة ؤةةظ حيةةث األنؤيةةة والتةةدقير عسةةى الُبعةةد السةةسو ى لبنةةاء الصةةور  الهننيةةة
ا ؤةةظ حجةة  األقةةر، وفةةى الؤرحسةةة القانيةةة يةةدتى ُبعةةد الؤسةةيولية األخالقيةةة الةةه  يفسةةر ؤةةت ُبعةةد 55.8%ف
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ا ؤظ حج  األقر، وفى الؤرحسة القالقة يدتى ُبعد الؤسيولية الخيريةة حيةث ننةل 65.1%الؤسيولية البيئية ف
ؤظ حج  األقر  لها يت  قبو  نهت الفرضةية التةى ا 67.4%يفسر ؤت ُبعد  الؤسيولية البيئية واألخالقية ف

توجةةد فةةرو  ؤعنويةةة هاأل داللةةة احصةةائية بةةيظ نبعةةاد الؤسةةيولية االجتؤاعيةةة لكةةر األ ننةةل " تةةنص عسةةى
 وفقاذ لتقيةي بناء الصور  الهننية البعد السسو ى لاألدوية العاؤسة فى ؤصر ؤظ حيث ننؤيتها وتدقيرنا عسى 

 " د عينة الدراسةافرن

 الدراسة ومناقشتها:نتائج 

ؤظ خال  اختبار فرضياأل الدراسة ت  التوص  الى عد  نتائجب يؤ ظ ؤةظ خاللهةا اإلجابةة عسةى 
 التسايالأل التى طرحأل فى الؤقدؤة، وتتؤق  نهت النتائج فيؤا يسى: 

بخصوص ؤؤارسةة كةر األ األدويةة العاؤسةة فةى  –عينة الدراسة  –نوالذ: نظ تقيي  فئة األطباء 
أل الؤسيولية االجتؤاعية وؤيكةراأل بنةاء الصةور  الهننيةة جةاء تقيةي  ايجةابى بكة   عةا ب ؤصر لؤيكرا

حيث توضح النتائج نظ تسك الكر األ تؤةارا ؤيكةراأل الؤسةيولية االجتؤاعيةة اجؤةاالذ بؤسةتو  ؤتوسةط 
%ا، ونو ؤا يبيظ ؤد  انتؤةا  كةر األ األدويةة بهةها الؤوضةو   وراة  نظ نةها االنتؤةا  ياهةر 61.9ف

الؤتاايةد لةد  تسةك الكةر األ، فهةو يوضةح نيضةاذ ننةل ؤةااا  ننةاك ؤجةا  نوسةت لبةه  الؤايةد ؤةظ  الوعى
الجهود فى نها اإلتجات حتى يؤ ظ ؤظ اياد  الؤنةافت والفوائةد الؤترتبةة عسةى تسةك الؤؤارسةة،  ؤةا تؤةارا 

الخيريةةة  %ا والؤسةيولية61.5ُبعةد  الؤسةيولية البيئيةةة ف -وبةةنفا الؤسةتو  الؤتوسةةط  -نةهت الكةر األ 
%ا  ونةهت النتةائج تبةيظ ؤةد  انتؤةا  كةر األ 68.1%ا، وتايد ؤؤارسةة الؤسةيولية األخالقيةة ف56.1ف

االجتؤاعيةةة، ونةةها يتفةة  ؤةةت  بقضةةية الؤسةةيولية -واظ  ةةاظ انتؤةةا  ؤحةةدود  –األدويةةة العاؤسةةة فةةى ؤصةةر 
 اإلجتؤاعيةة يوليةالؤسة ، والتةى ن ةدأل عسةى نظ(Esteban, D., 2008)النتائج التى توصسأل لها دراسةة 

 عؤوؤا بجدية وانتؤا   األدوية صناعة تدخهنا قضية نفا CSRف لسكر األ

 ؤا نوضحأل نتائج الدراسة نظ تسةك الكةر األ تؤةارا ؤيكةراأل بنةاء الصةور  الهننيةة اجؤةاالذ 
%، 68.9%ا ونيضاذ بنفا الؤستو  ل افةة نبعةاد بنةاء الصةور  الهننيةة فالؤعرفةى 67.5بؤستو  جيد ف

بك    -%ا  وبالرا  ؤظ تقيي  نفراد العينة لؤقاييا الدراسة تقييؤاذ 66.5%، والسسو ى 67.1الوجدانى
االجتؤاعيةة وننةل  ايجابياذ، اال ننل يوضح ؤد  انتؤا  كر األ األدوية فةف ؤصةر بدنكةطة الؤسةيولية-عا  

سك الكر األ عسيهةا قد يعنف نظ ت ؤا ؤقارنة بانتؤاؤها بدنكطة بناء صورتها الهننية، ونو انتؤا  ؤتواضت
نظ تبةه  جهةةوداذ ن بةةر ببةراؤج الؤسةةيولية االجتؤاعيةةة   ؤةا توضةةح النتةةائج نظ تقيةي  نفةةراد العينةةة النتؤةةا  

%ا يفو  68.9كر األ األدوية العاؤسة فى ؤصر بالبعد الؤعرفى لبناء صورتها الهننية فبؤتوسط نسبى 
% عسةةى الترتيةةبا، حيةةث جةةاء 66.5، %67.1االنتؤةا  بالبعةةديظ الوجةةدانى والسةةسو ى فبؤتوسةةط نسةةبى

بهةةا  لستعريةةف العؤةة  وورش والؤةةيتؤراأل النةةدوألتقيةةي  نفةةراد العينةةة النتؤةةا  كةةر األ األدويةةة بعقةةد 
%ا، 72.7فبؤتوسةط نسةبى  كةر األال بيظ نويةٌ %ا، واؤ انية التؤييا 75.6فبؤتوسط نسبى  وبدنكطتها

%ا وايرنا ؤظ اآللياأل فى 66.3سبى فبؤتوسط نخاصة بها وؤجالأل نكراأل صدرونظ نهت الكر األ تُ 
ا والتةى تاهةر تةدقير 2011سبي  بناء صور  هننية جيد  لها، وتتف  نهت النتةائج ؤةت دراسةة فالخطيةب، 

 الصور والكعاراأل عسى الصور  الهننية لد  العؤالء 

 الؤسةيولية اإلجتؤاعيةةقانياذ: لإلجابة عسى التساي  األو  بالدراسة ونو "نة  توجةد عالقةة بةيظ 
بةيظ طرديةة د عالقةة ارتبةاط ووجة؟" توصة  الدراسةة الةى: بنةاء الصةور  الهننيةة لكةر األ األدويةةوبيظ 
بدبعةادت بناء الصور  الهننيةة  ؤتغيرجتؤاعية لكر األ األدوية العاؤسة فى ؤصر وبيظ الؤسيولية اإلؤتغير 

توافة  ؤةت ؤةا  كةفأل عنةل نتةائج   ونهت النتيجة تعينةالد وفقاذ لتقيي  نفرا فالؤعرفى، الوجدانى، والسسو ىا
، بةدظ ننةاك عالقةة ارتبةاط طرديةة بةيظ بةراؤج الؤسةيولية االجتؤاعيةة (Michel et al., 2008)دراسةة 

لسؤناؤةةة وبةةيظ وبنةةاء صةةور  هننيةةة ايجابيةةة وسةةؤعة طيبةةة لةةد  عؤالئهةةا، وهلةةك ؤةةظ خةةال  الحؤةةالأل 
تؤارسها الؤناؤة  وبخصةوص العالقةة اإلعالؤية التى تع ا وتوضح براؤج الؤسيولية االجتؤاعية التى 

  ، توص  الدراسة الى ؤايسى:بناء الصور  الهننيةبيظ    ُبعد ؤظ نبعاد الؤسيولية االجتؤاعية وبيظ 



 دور األبعبد البٍئٍت، األخالقٍت، والخٍزٌت للوسؤولٍت اإلجتوبعٍت فى بنبء الصورة الذهنٍت       عبذ الحكن عبذ السوٍع رهضبى علً/ أ.د 
 

 

(333) 
 م2021 زٌبنٌ   الثبنًالجزء  ( .11)العذد  -( 7الوجلذ )                                                   هجلت الذراسبث التجبرٌت الوعبصزة 

بدبعةادت بناء الصةور  الهننيةة بيظ ؤتغير ووجود عالقة ارتباط طردية بيظ ُبعد الؤسيولية البيئية  - 5
حديقةة  نظ نهت الكر األ تتبت نساليب عينةالد   نفرافالؤعرفى، الوجدانى، والسسو ىا، حيث ير

 ؤت %ا،  ؤا ننها تسان 66تضؤظ تقسي  الؤخسفاألفبؤتوسط نسبى  بطريقة تصؤي  الؤنتجاأل فف

%ا، وقةد 62.1الؤةدظ فبؤتوسةط نسةبى  وناافةة عسةى تحسةيظ فةف الحفةاا هاأل العالقةة الجهةاأل
قطةا  األدويةة، ونةها يتفة  ؤةت النتةائج ي وظ الدافت لةهلك نةو  قةر  العيةوب والؤخةاوف البيئيةة ل

ظ ؤنتقةةد  قطةةا  حيةةث نكةةارأل الةةى ن( O’Riordan L.& Fairbrass J., 2008)دراسةةة 
 ، والتةى ؤةظ بينهةاللةحريصوظ عسى تسسيط الضوء عسى ؤا يعتبرونل العيةوب الرئيسةية األدوية 

ألسةةةعار، اوؤسةةةتوياأل الةةةربح الاائةةةد ، واالسةةةتقؤار فةةةف تطةةةوير األدويةةةة "ايةةةر الضةةةرورية"، 
 الؤخاوف البيئيةاضافة الى التجارب السريرية لسؤرضى، و

بنةاء الصةور  الهننيةة نيضاذ وجود عالقة ارتباط طردية بيظ ُبعد الؤسةيولية األخالقيةة وؤتغيةر  – 9
  فدحياناذ قد ي وظ نبةرا الةدوافت عينةالد وفقاذ لتقيي  نفرا بدبعادت فالؤعرفى، الوجدانى، والسسو ىا

سيولية االجتؤاعية نى دوافت نخالقية، وبناء سةؤعة طيبةة لسؤناؤةة ونةها يتفة  ؤةت لؤؤارسة الؤ
 (Olsson E., 2011)دراسة 

بدبعةادت بنةاء الصةور  الهننيةة وجود عالقة ارتباط طردية بيظ ُبعد الؤسةيولية الخيريةة وؤتغيةر  – 8
ور  نظ تؤةارا نةهت   ونها يعنةى ضةرعينةالد وفقاذ لتقيي  نفرا فالؤعرفى، الوجدانى، والسسو ىا

ننكةةطة وبةةراؤج ؤتنوعةةة لسؤسةةيولية االجتؤاعيةةةب فهةةهت البةةراؤج تسةةاعدنا عسةةى بنةةاء كةةر األ ال
 ,Chung et al)صور  هننية جيد  لد  عؤالئهاب ونو ؤا ينتج عنل تحقي  العديةد ؤةظ الؤنةافت

2014; Arikan and Guner,2014). 

لكةر األ بدبعادنةا القالقةة لؤسيولية اإلجتؤاعية اقالقاذ: لإلجابة عسى التساي  القانى "ؤا نو دور 
؟" توص  الدراسة الى ننل: يوجد دور فتدقير طرد ا لؤتغيةر الؤسةيولية فى بناء الصور  الهننية األدوية

راةة   -االجتؤاعيةةة لكةةر األ األدويةةة عسةةى ؤتغيةةر بنةةاء الصةةور  الهننيةةة   ةة ،  ةةهلك يوجةةد نةةها التةةدقير 
القة لؤتغيةر الصةور  الهننيةة فالؤعرفةى، الوجةدانى، والسةسو ىا، وهلةك عسى األبعاد الق -اختالف حجؤل 

  نؤا بخصوص دور فتدقيرا    ُبعد ؤظ نبعةاد الؤسةيولية االجتؤاعيةة د عينة الدراسةؤظ وجهة نار نفرا
  ، فقد توص  الدراسة الى ؤا يسى:بناء الصور  الهننيةعسى 

عسى  -را  اختالف حجؤل  -لكر األ األدوية  يةالبيئوجود دور وتدقير طرد  لُبعد الؤسيولية  - 5
األبعاد القالقةة لؤتغيةر الصةور  الهننيةة فالؤعرفةى، الوجةدانى، والسةسو ىا، ووفقةا لتقيةي  نفةراد 
العينة فكر األ األدوية تؤارا ننكطة الؤسيولية البيئية ؤظ خال  ؤعالجة القضةايا البيئيةة ونةو 

الء ؤةا يؤقة  نقةراذ ايجابيةاذ عسةى صةورتها الهننيةة  ؤا قةد يحقة  لهةا ولؤنتجاتهةا وعةى وققةة العؤة
 اKivekäs, L., 2012ويتف  نها ؤت دراسة ف

خالقية لكر األ األدوية را  اختالف حج  األنيضاذ وجود دور فتدقير طرد ا لُبعد الؤسيولية  – 9
ىا، عسةةى األبعةةاد القالقةةة لؤتغيةر الصةةور  الهننيةةة فالؤعرفةةى، الوجةةدانى، والسةةسو  -نةها التةةدقير

ؤقبو فبؤتوسةط  بكة   لؤنتجاتهةا  نظ كةر األ األدويةة تقةو  بةالترويج عينةةالد حيةث يةر  نفةرا
%ا  ؤةا ننهةا 68.7الؤصر فبؤتوسط نسبى  عاداأل وتقاليد الؤجتؤت %ا وننها تحتر 74نسبى 

%ا، 66.9الؤصةر  فبؤتوسةط نسةبى  القي  األخالقية لسؤجتؤت ؤت يتواف  بدسسوب تنجا نعؤالها
ا والتةةى ناهةةرأل نظ التةةاا  الكةةر األ بدخالقيةةاأل 2008ئج تتفةة  دراسةةة فياسةةيظ، ونةةهت النتةةا

التسوي  يساعدنا عسى ت ةويظ صةور  هننيةة  وؤةظ جهةة نخةر  فةإظ األسةاليب ايةر األخالقيةة 
 ا 2011ت وظ صور  هننية سسبية عظ تسك الكر األ فالخطيب، 

ر األ األدويةة راة  اخةتالف حجة  لك ةخيريال هلك وجود دور فتدقير طرد ا لُبعد الؤسيولية  – 8
عسةةى األبعةةاد القالقةةة لؤتغيةر الصةةور  الهننيةةة فالؤعرفةةى، الوجةةدانى، والسةةسو ىا،  -نةها التةةدقير
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الخيريةة  نرباحهةا لةدع  الؤيسسةاأل ؤظ جاء نظ نهت الكر األ تخصص عينةالد حيث ير  نفرا
%ا، 58.4نسةبى  الؤحسةف فبؤتوسةط الؤجتؤةت لدع  نباأل %ا، وننها تقد 58.8فبؤتوسط نسبى 

عسةى سةبي   -ونو ؤا يؤقة  تةاقيرا ايجابيةا عسةى الصةور  الهننيةة لتسةك الكةر األ، ففةى انجستةرا 
نةةهت الكةةر األ  خةةال  ؤةةد  انتؤةةا  فةةإظ ناةةر  حؤسةةة األسةةه  لكةةر اته  تت ةةوظ ؤةةظ -الؤقةةا  

ا،  ؤةا تتفة  نةهت النتةائج Cheah, et Al., 2007اإلجتؤاعية  ؤا نكةارأل دراسةة ف بالؤسيولية
ا فةى نظ ننكةطة الؤسةيولية االجتؤاعيةة Lee S. et al., 2013ت ؤةا توصةسأل اليةل دراسةة فؤة

الؤوجهة لسؤجتؤت والبيئة تساعد عسى تحسيظ األداء الؤالى لسؤناؤة، باإلضةافة الةى ننهةا تسةاعد 
ا فةى 2011عسى تحسيظ صور  وسةؤعة الؤناؤةة   ؤةا تتوافة  جائيةاذ ؤةظ دراسةة فعبةدالفتاح، 

واإلعةةالظ عةةظ الخةةدؤاأل التةةى تقةةدؤها الكةةر األ وتحسةةيظ الصةةور  الهننيةةة ننؤيةةة التةةرويج 
 لسخدؤاأل الؤقدؤة والؤعسظ عنها 

بيئية، األخالقيةة، الفنبعاد الؤسيولية االجتؤاعية رابعاذ: لإلجابة عسى التساي  القالث "ن  تتبايظ 
" توصة  الدراسةة الةى ننةل: ؟عسى بناء الصةور  الهننيةة  تدقيرالوة نؤياأل فىلكر األ األدوية والخيريةا 

لكةر األ األدويةة العاؤسةة فةى فالبيئية، األخالقيةة، والخيريةةا بيظ نبعاد الؤسيولية االجتؤاعية تبايظ وجد ي
، حيث يدتى ُبعد الؤسيولية البيئية فى الؤقدؤةة ؤصر ؤظ حيث ننؤيتها وتدقيرنا عسى بناء الصور  الهننية

ر  الهننية، ق  يسيل ُبعد الؤسيولية األخالقيةة، ونخيةراذ يةدتى ُبعةد ؤظ حيث األنؤية والتدقير عسى بناء الصو
الؤسيولية الخيرية فهةو نقة  األبعةاد القالقةة فةى األنؤيةة والتةدقير عسةى بنةاء الصةور  الهننيةة، وهلةك ؤةظ 

  نؤا بخصوص التبايظ فى األنؤية والتدقير ألبعاد الؤسيولية االجتؤاعية عسى  ة  عينةالد وجهة نار نفرا
عةةد ؤةةظ نبعةةاد بنةةاء الصةةور  الهننيةةة فالؤعرفةةى، الوجةةدانى، والسةةسو ىا لكةةر األ األدويةةة، فقةةد توصةة  بُ 

 الدراسة الى ؤا يسى:

لكةر األ األدويةة فالبيئيةة، األخالقيةة، والخيريةةا ظ نبعةاد الؤسةيولية االجتؤاعيةة وجود تبايظ بي - 5
ى لؤتغير الصور  الهننية، حيةث الُبعد الؤعرف العاؤسة فى ؤصر ؤظ حيث ننؤيتها وتدقيرنا عسى

نظ ُبعد الؤسيولية األخالقيةة جةاء فةى الؤقدؤةة، يسيةل ُبعةد الؤسةيولية الخيريةة، ونخيةراذ جةاء ُبعةد 
ؤظ وجهة بناء الصور  الهننية البعد الؤعرفى لعسى  الؤسيولية البيئية ؤظ حيث األنؤية والتدقير

  د عينة الدراسةنار نفرا
ؤظ حيث ننؤيتهةا وتدقيرنةا  لكر األ األدويةنبعاد الؤسيولية االجتؤاعية  نيضاذ وجود تبايظ بيظ – 9

عسةةى البعةةد الوجةةدانى لؤتغيةةر بنةةاء الصةةور  الهننيةةة، حيةةث نظ ُبعةةد الؤسةةيولية البيئيةةة جةةاء فةةى 
الؤقدؤةب يسيل ُبعد الؤسيولية األخالقية ب ونخيراذ جاء ُبعد الؤسيولية الخيريةة ؤةظ حيةث األنؤيةة 

  د عينة الدراسةؤظ وجهة نار نفرابناء الصور  الهننية لبعد الوجدانى لاعسى  والتدقير
ؤظ حيث ننؤيتهةا وتدقيرنةا  لكر األ األدوية هلك وجود تبايظ بيظ نبعاد الؤسيولية االجتؤاعية  – 8

عسةى البعةد السةسو ى لؤتغيةر بنةةاء الصةور  الهننيةة، فجةاء الُبعةد البيئةةى فةى الؤقدؤةةب يسيةل الُبعةةد 
بنةاء الصةور  البعةد الوجةدانى لعسةى  ونخيراذ جاء الُبعد الخير  فةى األنؤيةة والتةدقيراألخالقىب 
  عينةؤظ وجهة نار الالهننية 

 التوصيات:

 ؤظ خال  النتائج التى ت  التوص  اليها فإظ نها الدراسة يوصى باآلتى:

، والعؤة  عسةى ضرو  ايؤاظ ادار  كر األ األدوية العاؤسة فى ؤصر بقضية الؤسيولية االجتؤاعية -
 اياد  الوعى لد  العاؤسيظ بدبعادنا وفوائدنا ودورنا فى بناء صور  هننية جيد  

تفعيةة  دور ادار  الؤسةةيولية االجتؤاعيةةة بكةةر األ األدويةةة التةةى لةةديها اداراأل ؤتخصصةةة لهةةها  -
 الغر ، وضرور  انكاء ادار  ؤتخصصة بالكر األ التى ليا لديها ادار  لهها الغر  
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نتؤا  كر األ األدوية بةإجراء بحةوث دوريةة فةى ؤجةا  الؤسةيولية االجتؤاعيةة، وعؤة  ضرور  ا -
استطالعاأل لسرن  ؤت األطباء والصيادلة، واالنتؤا  بؤقترحةاته  فةى نةهت الكةدظ، والتةى يجةب 

 تفعيسها 
ضةةرور  انتؤةةا  كةةر األ األدويةةة باألبعةةاد الؤختسفةةة لسؤسةةيولية االجتؤاعيةةة فالبيئيةةة واألخالقيةةةة -

يريةا، لسؤسانؤة بك   فعا  فى بناء صةور  هننيةة جيةد  لهةا لةد   افةة نطةراف الؤجتؤةت والخ
 الؤصر   

ايةةاد  دور ادار  العالقةةاأل العاؤةةة بهةةهت الكةةر األ وترسةةيخ ؤفةةاني  الؤسةةيولية االجتؤاعيةةة لةةد   -
 العاؤسيظ بها، وتضؤيظ تسك الؤفاني  فى النكراأل والؤجالأل التى تصدرنا دورياذ 

ارسةةة بةةراؤج ؤحةةدد  وبكةة   دور  لسؤسةةيولية االجتؤاعيةةة، واإلعةةالظ عنهةةا ل افةةة ضةةرور  ؤؤ -
 األطراف 

اإلنتؤةا  بعقةةد النةةدواأل واالكةتراك فةةى الؤةةيتؤراأل ؤةت الحةةرص عسةةى تضةؤيظ ؤفةةاني  الؤسةةيولية  -
االجتؤاعيةةة ببةةراؤج نةةهت النةةدواأل والؤةةيتؤراأل، واإلفصةةاح واإلعةةالظ عةةظ بةةراؤج الؤسةةيولية 

 تؤارسها نهت الكر األ فى  افة الؤجاالأل  االجتؤاعية التى
ضةةرور  قيةةا  كةةر األ األدويةةة العاؤسةةة فةةى ؤصةةر بنكةةر الؤعسوؤةةاأل الخاصةةة ببةةراؤج الؤسةةيولية  -

االجتؤاعية التى تؤارسها ؤت ضرور  ااهار ؤسانؤاتها البيئية والخيرية تجات ؤجتؤعها الؤحيط 
 األ األعؤا  ب افة نطرافل، ؤت ضرور  ابراا دورنا فى ترسيخ اخالقي
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 اىقإرج.

 (، اىصحح ٗأح٘اه اىفقرا  يٚ ٍصر، ٍنرثح اىشرٗا اىذٗىٞح، اىقإرج.2013يارٗا، عثذاىخاىق ) .26
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