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 الشكر كالتقدير

َمَتَك اَلِتي َأْنَعْمَت َعَميَ  َوَعَمى َواِلَديَ  َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا ْعِني َأْن َأْشُكَر ِنعْ َرب   َأْوزِ ""
 (.91النمل: )يَن" الحَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصي بِ َتْرَضاه َوَأْدِخْمنِ 

 فٍ ا  الػذم أعاننػػي عمػػى إتمػاـ ىػذه الدراسػة، ك  ؛كأخيػران  لن أك  -كجػػؿعز  -لحمػػد كالشكػػر لمػوا
عمػى  ،عمر صميبيبدايػة أتقػدـ بالشػكر كالعرفػاف لمشػرفي الدكتػػكر  فإنني ،شػكرأف أحببػت أ

لى إدارة معيد ا  ك  ،الكبيػر في إتمػاـ ىػذا البحػث األثرنصائحػػو كتكجيياتػػو القيمػػة التي كاف ليا 
لى الييئة التدريسية المحك  ،رشاألطالػدكتكر عزمي  اكعمى رأسػي ،التنمية المستدامة  .ترمةا 

 ،(2حيث تـ الشارة ليـ في ممحؽ) لجنػة التحكػيـ عضاءأل كمػا أتقػدـ بالشػكر كالتقػدير 
 .بمصداقيتيا الرتقاءإلى  لالػذيف قػامكا بتحكػيـ أداة الدراسػة ممػا أد

 ،لي النصػح كالتكجيػو أثنػاء مسػيرتي الدراسػية كقدـ ،ساندني فٍ مى  أنسى أف أشكر كؿَّ  كلف
الذيف ساعدكني في تكزيع استبانة الدراسة، فميـ مني كؿ المحبة  ألصدقائيصػكؿ كالشػكر مك 
 ر.كالتقدي كالحتراـ



 ت
 

 :صخّ مَ المُ 

 المدركة الذىنية الصكرة بناء في المؤثرة العكامؿ عمىؼ عرٌ التٌ  إلى راسةيدؼ الدٌ ت
ت الباحثة استخدم، كقد الخميؿ محافظة في العامة الثانكية طمبة لدل الفمسطينية لمجامعات

 طمبة الثانكية العامة في محافظة الخميؿ جميعف مجتمع الدراسة مف تككٌ ك  ،المنيج الكصفي
شماؿ الخميؿ، كطالبة مكزعيف عمى مديريات محافظة الخميؿ ) ان ( طالب8554كالبالغ عددىـ )

الباحثة عينة  اختارتك  ،2158-2157( خالؿ العاـ الدراسي كالخميؿ، كجنكب الخميؿ، كيطا
طمبة الثانكية العامة في محافظة مف  تقريبان  %(51أم بنسبة قدرىا ) ؛( أفراد817قكاميا ) قيةطب

مف جزأيف كىي: المعمكمات  ةقامت الباحثة ببناء استبانة مككن ،، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسةالخميؿ
فقد تضمف ثالثة أبعاد:   ،ك العزكؼ عف الجامعةأكمؤشرات تسيـ في اللتحاؽ الشخصية، 

كالثالث البعد الكجداني، حيث تـ التأكد مف  ،كالثاني البعد السمككي ،بالبعد المعرفي يتعمؽ :كؿاأل
 (.1994كالذم بمغ ) ،ياثباتك  صدؽ أداة الدراسة

 لمجامعات المدركة الذىنية الصكرة بناء في المؤثرة العكامؿ أظيرت النتائج أفكقد 
معظـ طمبة  أفٌ  كتبٌيف، بدرجة مرتفعة الخميؿ ةمحافظ في العامة الثانكية طمبة لدل الفمسطينية

 أفٌ ، ك دراستو في الثانكية طمبة يرغب الذم التخصص تكفر بسببالثانكية يختاركف الجامعة 
، ككذلؾ بيا اللتحاؽفي  كففكر يلجامعة المستقبمية التي لـ يزكركا اطمبة الثانكية العامة معظـ 

 .الجامعة المستقبمية في كسائؿ اإلعالـ المختمفة خبارأ طمبة الثانكية العامةمعظـ لـ يتابع 

 بناء في المؤثرة العكامؿالمبحكثيف حكؿ  استجابات بيف د فركؽك جأظيرت النتائج ك ك 
كفقان  الخميؿ محافظة في العامة الثانكية طمبة لدل الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية الصكرة

 فركؽ بيف استجابات المبحكثيف دك كج، ككذلؾ  ، كأف الفركؽ كانت لصالح اإلناثلمتغير الجنس
 الثانكية طمبة لدل الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية الصكرة بناء في المؤثرة العكامؿحكؿ 



 ث
 

الفركؽ كانت لصالح مف  أفٌ ك . كفقان لمتغير مكقع المدرسة الحالية الخميؿ محافظة في العامة
 في المؤثرة العكامؿحكؿ  د فركؽك جعدـ ك تبٌيف ة. ك يسكنكف القرل كالمخيمات مقابؿ سكاف المدين

 الخميؿ محافظة في العامة الثانكية طمبة لدل الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية الصكرة بناء
 .كفقان لمتغير فرع الدراسة

تعمؿ الجامعات عمى تكفير الخدمات لمطمبة  أفبناءن عمى النتائج السابقة، تكصي الباحثة ك 

 العامة الثانكية طمبة بيف فجكةال ككذلؾ سدكالتي تحسف مستكل الصكرة الذىنية،  ،فيياالممتحقيف 

 بالجامعة كتعريفيـ ،بالطمبة الىتماـ كمدل، بينيما يخص الزيارات المتبادلة فيماات كالجامع

 ةالفمسطينيات الجامع في العامة العالقات كحدة قياـك  ،لمجامعة الداخمي المستقبمي الجميكر ككنيـ

 اتبالجامع الخاصة المعمكمات تكصيؿ اإلعالـ ىذا كيتكلى ،الخارجي لإلعالـ مكجية برامج بتقديـ

البشرية  باإلمكانياتكتدعيمو  ـ،اإلعالضركرة إنشاء إدارة مستقمة لنشاط . ك الجميكر إلى

 كالتخصصاتمف أجؿ تعريؼ طمبة الثانكية بالفركع الثانكية  المختمفة المجالتالمتخصصة في 

 التي يمكف أف يمتحقكا بيا.
 



 ج
 

Factors Affecting Building Cognitive Image of Palestinian Universities among High School 

Students in Hebron Governorate 

Prepared By: Heba Salah El Din Abu Zaror 

Supervisor: Dr. Omar Salibi 

Abstract 

The study aims to identify the factors affecting the building of the mental image of the 

Palestinian universities in the general secondary school students in Hebron. The researcher used 

the descriptive approach. The study population is composed of 8154 students from all secondary 

schools in Hebron Governorate, Hebron, Hebron, and Yatta. During the academic year 2017-

2018, the researcher selected a class sample of 807 individuals, ie approximately 10% of the 

secondary school students in Hebron. To achieve the objectives of the study, The researcher 

builds a maku questionnaire It has three dimensions: First, it relates to the knowledge dimension, 

the second is the behavioral dimension, and the third is the emotional dimension. The validity of 

the study instrument and its stability, which reached (0.94) . 

The results showed that most of the high school students chose the university because of the 

availability of the specialization that secondary students wish to study, and that most secondary 

school students did not visit the future university which And most of the high school students did 

not follow the university's future news in the various media. 

The results showed that there were differences between the respondents 'responses about the 

factors affecting the building of the mental image of the Palestinian universities among the 

secondary school students in Hebron governorate according to the gender variable. The 

differences were in favor of the females. There were also differences between the respondents' 

responses to the factors that affect the perception of the Palestinian universities Of high school 

students in Hebron governorate according to the variable of the current school location. And that 

the differences were for the benefit of those living in villages and camps in exchange for the 

inhabitants of the city. There were no differences on the factors affecting the construction of the 

mental image of Palestinian universities among high school students in Hebron Governorate 

according to the variable of the study branch. 

Based on the previous results, the researcher recommends that the universities provide services to 

the students enrolled in them, which improve the mental image level, as well as bridging the gap 

between high school students and universities in relation to their mutual visits, the interest of 

students and their knowledge of the university as the future internal public of the university. The 

Public Relations Unit at the Palestinian universities provides programs directed to the external 

media. The information is provided to the public by the media. And the need to establish an 

independent management of the media activity, and strengthen the human potential specialized in 

various fields in order to introduce secondary students secondary branches and disciplines to 

which they can join. 
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 الفصل األول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طار العام لمدراسةاإل

 مقدمة 1.1

نظران لما تقكـ بو  ؛كالمنظمة ىميتيا بالنسبة لمفردتزايد الىتماـ بمكضكع الصكرة الذىنية كأ

كتشكيؿ السمكؾ، كقد أصبح تككيف  ،كاتخاذ القرارات ،ىذه الصكرة مف دكر ىاـ في تككيف اآلراء

كفى أم مجاؿ مف خالؿ األداء  ،تكلالصكرة الطيبة ىدفان أساسيان يسعى الجميع لتحقيقو عمى أم مس

 الطيب الذل يتفؽ مع احتياجات الجماىير المؤثرة كالمتأثرة بسياسة الفرد أك المنظمة.

ف الصكرة الذىنية تقكـ عمى مجمكعة مف السمات أدراسات عمى الىناؾ اتفاؽ في معظـ 

كثيران ما ك ة في التقميد، كالرغب ،كاإلعجاب ،كالتأييد ،كالتعاطؼ ،اإليجابية التي تثير مشاعر الحب

كالخدمات التي  ،كالصكرة األكاديمية المثالية ،الحياة العممية الناجحةيككف ذلؾ عف طريؽ تصكير 

 .يمكف أف تقدميا الجامعة لمطالب بعد اللتحاؽ بيا
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كقد أدل تطكر صناعة الصكرة الذىنية إلى التحكـ في المعمكمات التي تصؿ إلى الجميكر 

الصكرة، كقياـ أجيزة العالقات العامة بشحف عقكؿ الجميكر بمعمكمات تيدؼ إلى  بيدؼ تشكيؿ ىذه

 كذلؾ لبناء الصكرة اإليجابية. ؛التأثير عمى اتجاىات الجميكر كآرائيـ

نساف أبرزىا األسرة كىناؾ عكامؿ عديدة يمكف أف تسيـ في بناء الصكرة الذىنية لدل اإل

أكثر  ان كيضاؼ ليا كسائؿ اإلعالـ المختمفة التي تمعب دكر  ،كالثقافي ،نتاج المعرفيكالمؤسسات كاإل

كما حصؿ مف نقؿ  ،سيما بعد التطكر اليائؿ في تكنكلكجيا التصاؿ كالمعمكماتكلفاعمية كخطكرة، 

 كتدعيـ الصكرة المكجكدة أصالن في أذىاف الناس. ،لمصكرة كاآلراء كاألفكار

 ،المؤسسػػات التعميميػػةإلدارة العمميػػات فػػي  عمميػػة التخطػػيط مػػف أبػػرز الكظػػائؼ الرئيسػػة كتعػػد

 ،مػػف أجػػؿ تحسػػيف الصػػكرة الذىنيػػة لمجامعػػة لػػدل المجتمػػعسػػتراتيجيات معينػػة إكالتػػي تسػػتدعي اتبػػاع 

يػا كنجاحيػا فػػي ميػاديف العمػػؿ ئكديمكمػػة بقا ،المجتمػعكتعزيػػز امتػدادىا المتميػز فػػي  ،كتحقيػؽ أىػدافيا

 .(2007، كالصاحب )الالمي

لذىنيػػة كاحػػدة مػػف الصػػكؿ السػػتراتيجية التػػي تقػػكد الػػى ايجػػاد ميػػزة تنافسػػية كتعتبػػر الصػػكرة ا

كانطالقا مف (، (Šmaižien and Oržekauskas,2006كظركؼ مشجعة لمبقاء كالتطكر لممنظمة

كالمحافظػػػة عمػػػى المػػػكارد  ،السػػػتقطابكدكرىػػػا فػػػي  ،المؤسسػػػات التعميميػػػةأىميػػػة الصػػػكرة الذىنيػػػة فػػػي 

المؤسسػػػػات التعميميػػػػة عمػػػػى أف تػػػػرل الباحثػػػػة  ،كاسػػػػتمراريتيا ،ا عمػػػػى المنافسػػػػةالبشػػػػرية الكفػػػػؤة كقػػػػدرتي

يجابيػػػة أك حتػػػى لتػػػتمكف مػػػف خمػػػؽ الصػػػكرة الذىنيػػػة اإل ؛مطالبػػػة بػػػأف تػػػدير صػػػكرتيا الذىنيػػػة اختالقيػػػا
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يمكنيا مػف  ميزة عمى منافسييالمجامعة  ف تحقؽ أمف شأنيا كالتي  ،كالمتعامميف معيا لطمبتيا المثالية

 ب مكاردىا البشرية كزبائنيا.استقطا

 الذىنية الصورة بناء في المؤثرة العوامل ذلؾ جاءت ىذه الدراسة لتكشؼ النقاب عفل

 . الخميل محافظة في العامة الثانوية طمبة لدى الفمسطينية لمجامعات المدركة

 مشكمة الدراسة وأسئمتيا: 2.1

فقد لحظت أف  ةجامعات الفمسطينيطالبات الدراسات العميا في إحدل الحدل لككف الباحثة إ

ىناؾ إقبالن لمطمبة عمى جامعات دكف غيرىا، بالرغـ مف كجكد الكثير مف التخصصات في معظـ ىذه 

 الجامعات.

مما ككف  لدل الباحثة انطباعان عف أف ىناؾ عكامؿ كثيرة تجعؿ الطمبة يختاركف جامعة معينة 

الذىنية المدركة التي يككنيا الطالب عف الجامعة عمى غيرىا كمف ىذه العكامؿ، قد تككف الصكرة 

 المستقبمية، كىنا تكمف مشكمة الدراسة بالنسبة لمباحثة كالتي تمخص في السؤاؿ الرئيس اآلتي: 

 الثانوية طمبة لدى الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية الصورة بناء في المؤثرة العواملما 

 ؟ الخميل محافظة في العامة

 -ية:تف ىذا السؤاؿ التساؤلت الفرعية اآلكينبثؽ ع

 طمبة لدل الخميؿ محافظة فيالفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية الصكرة مستكل ما .1

 كيتفرع عف ىذا السؤاؿ األسئمة اآلتية: ؟العامة الثانكية

  دكر البعد المعرفي في بناء الصكرة الذىنية لجامعة المستقبؿ لدل طمبة الثانكية ما

 ؟في محافظة الخميؿ العامة
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  في بناء الصكرة الذىنية لجامعة المستقبؿ لدل طمبة الثانكية  السمككيدكر البعد ما

 ؟في محافظة الخميؿ  العامة

  في بناء الصكرة الذىنية لجامعة المستقبؿ لدل طمبة الثانكية  الكجدانيما دكر البعد

 ؟العامة في محافظة الخميؿ

 مجامعة المستقبمية؟لنكية العامة ما األساس في اختيار طمبة الثا .2

 بيا؟ اللتحاؽفي  يرغبكفلجامعة المستقبمية التي زيارة ا لطمبة الثانكية العامة ىؿ سبؽ .3

 ؟في كسائؿ اإلعالـ المختمفةىؿ يتابع طمبة الثانكية العامة أخبار الجامعة المستقبمية  .4

 الفرضيات: 3.1

بيف استجابات أفراد ( α ≤ 0.06)لة عند مستكل الدل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائيةل  .1

 طمبة لدل الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية الصكرة بناء في المؤثرة العكامؿالعينة حكؿ 

 .غير الجنستلم كفقان  الخميؿ محافظة في العامة الثانكية

بيف استجابات أفراد ( α ≤ 0.06)عند مستكل الدللة  تكجد فركؽ ذات دللة إحصائيةل  .2

 طمبة لدل الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية الصكرة بناء في المؤثرة العكامؿينة حكؿ الع

 .فرع الدراسةغير تلم كفقان  الخميؿ محافظة في العامة الثانكية

بيف استجابات أفراد ( α ≤ 0.06)عند مستكل الدللة  تكجد فركؽ ذات دللة إحصائيةل  .3

 طمبة لدل الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية الصكرة بناء في المؤثرة العكامؿالعينة حكؿ 

 .مكقع المدرسة الحاليةغير تلم كفقان  محافظة في العامة الثانكية
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 أىمية الدراسة 4.1

 :في اآلتيىذه الدراسة  أىميةتكمف 

 ميـ جدان في تنمية المجتمعات كبنائيا كىك التعميـ العالي كالجامعات، انيا  ان أنيا تناكلت قطاع

 تركزت عمى طمبة الثانكية العامة )العنصر البشرم( كىك اىـ أسس البناء كالتنمية.

  الصكرة دكركىك تحميؿ  إليو، تكمف أىمية ىذه الدراسة مف أىمية المكضكع الذم تطرقتكما 

 الطمبة اختيار قرار عمى العامة الثانكية طمبة لدل الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية

ضافة مادة عممية إلى  ،، كفي اعتمادىا المنيج العممي لمدراسةالخميؿ فظةمحا في لمجامعة كا 

كالركائز  ،كأىميتيا ،المدركة حيث تظير ىذه الدراسة مفيكـ الصكرة الذىنية ،األدب اإلدارم

، اختيار طمبة الثانكية العامة لمجامعة التي يطمحكف لمدراسة فييا في كدكرىا ،األساسية ليا

ستعمؿ عمى  انيأسة مرجعان يمكف الستفادة منو في األبحاث العممية، كما ىذه الدرا كتعدٌ 

 ف.ك إضافة إطار نظرم ربما يستفيد منو الميتم

  الصكرة دكركمف الممكف الستفادة مف نتائج ىذه الدراسة مف خالؿ الخركج بنتائج تظير 

 لمجامعة الطمبة ختيارا عمى العامة الثانكية طمبة لدل الفمسطينية لمجامعات الذىنية المدركة

كمحاكلة القضاء  ،المدركة ، لمتعرؼ عمى سبؿ تعزيز الصكرة الذىنيةمحافظة الخميؿ في

لمجامعات  المدركة عمى معيقات تحقيقيا، كالتعرؼ عمى سبؿ تعزيز الصكرة الذىنية

، كما كيمكف الستفادة مف نتائجيا لمكصكؿ إلى تكصيات كمقترحات ياكتحسين الفمسطينية

الجامعات لدل  المدركة نيا أف تككف بمثابة الدليؿ العممي لتحقيؽ الصكرة الذىنيةأمف ش

 . الفمسطينية
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   الصكرة بناء في المؤثرة العكامؿ فيالتي تبحث كلى حسب عمـ الباحثة ىذه الدراسة األ كتيعىد 

ككذلؾ  ، الخميؿ محافظة في العامة الثانكية طمبة لدل الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية

مستقبمية أخرل حكؿ بناء الصكرة الذىنية  الدراسة المجاؿ لدراسات كأبحاثو  قد تفتح ىذه

 خرل .أيجابية في فمسطيف بمتغيرات اإل

  الدراسةأىداف  5.1

 تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية: 

 لدل لفمسطينيةا لمجامعات المدركة الذىنية الصكرة بناء في المؤثرة العكامؿالتعرؼ عمى  .1

 . الخميؿ محافظة في العامة الثانكية طمبة

 الثانكية طمبة لدل الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية الصكرة مستكلالتعرؼ عمى  .2

 .العامة

 .مجامعة المستقبميةلمة األساس في اختيار طمبة الثانكية العاالتعرؼ عمى  .3

في كسائؿ اإلعالـ ر الجامعة المستقبمية طمبة الثانكية العامة أخبامدل متابعة التعرؼ عمى  .4

 .المختمفة

 الصكرة بناء في المؤثرة العكامؿعمى  استجابات أفراد العينة حكؿ فيفركؽ الالتعرؼ عمى  .5

عزل إلى ت الذىنية المدركة لمجامعات الفمسطينية لدل طمبة الثانكية  في محافظة الخميؿ

 .(مكقع المدرسةك فرع الدراسة، ك ، الجنس) متغير

 حدود الدراسة 6.1

 الحدكد اآلتية: بالدراسة  تحدد
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 . محافظة الخميؿفي  )التكجييي( طمبة الثانكية العامةقتصر الدراسة عمى تالحدكد البشرية:  -1

 .محافظة الخميؿالحدكد المكانية:  -2

 ـ.2018 -2017الحدكد الزمانية: تـ إجراء ىذه الدراسة في العاـ األكاديمي  -3

كىي  ر ىذه الدراسة عمى المفاىيـ كالمصطمحات الكاردة فيياالحدكد المفاىيمية: تقتص -4

 .الجامعة(ك ، التكجيييك ، طمبة الثانكية العامةك )الصكرة الذىنية المدركة، 

 مصطمحات الدراسة 7.1

النطباع الذم يككنو المجتمع أك األفراد عف أم  ىي :لمجامعة المدركة الصورة الذىنية

ك أ كقد يككف صحيحان  ان،يجابيإاك  ان سمبي ان كقد يككف انطباع ،عركىك مرتبط بالمشا ،تعميمية مؤسسة

كىك قابؿ لمتغيير حسب  ،كالجتماعية ،كالتنشئة األسرية ،كالتجاىات ،كيتأثر بمدل اإلدراؾ ،خاطئان 

في المرحمة الثانكية عف الجامعة التي يسعى إلى  الطمبة، كما تمثؿ النطباعات التي يككنيا المكاقؼ

 كتقاس مف خالؿ مقياس أعد لذلؾ خصيصان. ،فييا ،الدراسة

قمكا إلى المرحمة الدراسية تكان ،المرحمة الدراسية اإللزامية اىـ الطمبة الذيف أنيك  طمبة المرحمة الثانوية:

كتضـ الصؼ الحادم عشر كالصؼ الثاني عشر)كزارة التربية كالتعميـ  ،األخيرة في التعميـ المدرسي

 (2016العالي، 

تعكس مستكل  ؛ إذكمنارة لإلشعاع الثقافي كالفكرم ، كمركز بحثي،: ىي مؤسسة تعميميةالجامعة

كتدعك لمتقدـ، كىي مجتمع بشرم تنطبؽ عميو قكاعد التفاعؿ الجتماعي )الشديفات،  ان حضاري

2013.) 
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الثانكية العامة أك  سماء منياأكلو عدة  ىك مصطمح يستخدـ في بعض الدكؿ العربية، :التوجييي

  يشير إلى شيادة الثانكية العامة التي تخكؿ الطالب أك الطالبة الدخكؿ إلى الجامعة. .ثالث الثانكمال

عشر صفان دراسيان مف مرحمة  يي يككف قد اجتاز الطالب فييا اثنكالت ،مرحمة نيائية لممدرسة عدٌ كي

ارة عف سنة دراسية كاحدة التأسيس البتدائية مركران باإلعدادية كمرحمة الثانكية. كالتكجييي عادة عب

كقد يختمؼ ذلؾ مف دكلة إلى أخرل. كيجب عمى  ،تتككف مف فصمييف دراسييف، كالىما ميماف

. كتعطى نتائج التكجييي حتى يتسنى لو اللتحاؽ بالجامعة الطالب الممتحؽ النجاح في كؿ المكاد

 .مف خالؿ امتحانات كزارية نيائية
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 الفصل الثاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سابقةاإلطار النظري والدراسات ال

 اإلطار النظري 1.2

 مقدمة

حظي مكضكع الصكرة الذىنية باىتماـ الباحثيف في الدراسات اإلدارية، كالجتماعية، نظران         

 تحظىبو الصكرة الذىنية في التأثير عمى مستكيات العمؿ اإلدارم، كما  تحظىلمدكر المحكرم الذم 

 ان كاضح ان سير العمؿ اإلدارم، كما أف ىناؾ أثر  مما يؤثر عمى ،بو مف دكر مؤثر في اتخاذ القرارات

لمكصكؿ إلى  يريدكف أف يمتحقكا بيا عند الطمبة الذيف الجامعاتتمعبو الصكرة الذىنية المنطبعة عف 

 .صكرة ذىنية مميزة لمجامعة التي يسعكف إلى اللتحاؽ بيا

 كتتسـ ضر،كالحا الماضي في كمعتقداتو الفرد معارؼ الصكرة الذىنية مجمكعة تمثؿك 

 الصكرة، تككيف في الفرد بيا يمر التي كالتجارب السابقة الخبرات تتحكـك  ،كالتراكـ كالخياؿ بالتبسيط
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 عممي غير أساس عمى تصاغقد ك  ،الجماعية العقيدة شكؿ تأخذ التي الثابتة السمات مف أيضا كىي

 .متعصبة بأفكار تأثرا مكضكعي أك

 التصاؿ لدرجة تبعان  لدييـ تتككف الذيف اإلفراد عند ضعفيا أك الذىنية الصكرة قكة كتتكقؼ

 مف نوأ كماا، بنشاطي التأثر أك المؤسسات بيذه اىتماميـ كمدل المختمفة، المؤسسات بينيـ كبيف

 .يعرفو لـ شيء عف تككيف صكرة الفرد عمى يصعب أف الطبيعي

كيصمح  (يبمافكالتر ل) كأطمقو ،ظير كمصطمح متعارؼ عميو في أكائؿ القرف العشريفك 

ذىف  كتستيدؼ بشكؿ رئيس ،اإلعالـتعمؿ بيا كسائؿ التأثير التي  الكثير مف عمميات أساسا لتفسير

اإلنساف، كىي تشير إلى التقدـ العقمي ألم شيء ل يمكف تقديمو لمحكاس بشكؿ مباشر، أك ىي 

 .(2016إحياء أك محاكاة لتجربة حسٌية ارتبطت بعكاطؼ معينة )شريط، 

 الذىنية:الصورة 

عتبر الصكرة الذىنية مف المكاضع ذات األىمية التي يمكف لمفرد أف يككف مف خالليا رأم كاتجاه ت

صكرة الذىنية مفيكميا نحك المكاضيع المختمفة التي يمر فييا في الحياة، فقد تضمف مكضكع ال

ككيف الصكرة الذىنية نكاعيا، ككذلؾ سمات الصكرة الذىنية كأبعادىا كمككناتيا، كمصادر تكأىميتيا كأ

 كقياسيا.

 المفيوم واألىمية:

 انيأالناس  لمعظـ تعني الصكرة إفٌ  إذ ،كدقة تمعف إلى يحتاج عميؽ مصطمح الذىنية: الصورة

الصكرة  فٌ إ نقكؿ نناأ إل ، صمة بأم كالعقؿ الحقيقة إلى ل يمت الخياؿ كحي مف كتصكر تخيؿ
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أك بدكف  ،ذه العكاطؼ تستند إلى كاقع تجربة حسيةسكاء كانت ى معينة بعكاطؼ ارتبطتالذىنية 

 .(2014الخمسة )الحياني كخمؼ،  حكاسو أدركتو لما تخيالن  اإلنساف لدل تكضح تجربة

محاكاة لتجربة حسية ارتبطت بعكاطؼ معينة  ( الصكرة الذىنية بأنيا2009كيعرؼ الشيخ )

، كىى أيضان استرجاع لما اختزنتو نحك شخصية معينة، أك نظاـ ما، أك فمسفة ما، أك أم شيء آخر

الذاكرة، أك ىي تخيؿ لما أدركتو حكاس الرؤية أك الشـ أك السمع أك الممس أك التذكؽ )الشيخ، 

2009.) 

الصكرة الذىنية بأنيا الصكر العقمية التي تتككف في أذىاف   (2005) كيعرؼ عجكة كفريد

الصكر مف التجربة المباشرة أك غير  كقد تتككف ىذه ،الناس عف المنشآت كالمؤسسات المختمفة

أك عمى الشائعات  ،غير رشيدة، كقد تعتمد عمى األدلة كالكثائؽ المباشرة، كقد تككف عقالنية أك

، بالنسبة لمف يحممكنيا في رؤكسيـ كاألقكاؿ غير المكثقة، كلكنيا في نياية األمر تمثؿ كاقعان صادقان 

 يككنيا التي كالمعتقدات كالمشاعر األفكار مجمكع : ابأني( Kotler & Keller, 2012) يعرفيا كما

 .ما شيء تجاه الفرد

الناتج النيائي لالنطباعات الذاتية التي تتككف في أذىاف األفراد إزاء الصكرة الذىنية  دٌ لذا تع

فرد معيف أك نظاـ ما، كقد تتككف ىذه النطباعات مف خالؿ التجارب المباشرة كغير المباشرة ، كىى 

كيفيمكنو عمى  ،نياية تمثؿ دافعان صادقان بالنسبة ألصحابيا ينظركف مف خاللو إلى ما حكليـفي ال

 .(2010)الجبكرم، أساسيا

يا لذلؾ فقد ف الصكرة الذىنية الجيدة ليا تأثير كبير عمى نجاحأ المنظماتدركت الكثير مف أ

لكؿ منظمة صكرة أف  (Gregory, 1999) ترسيخيا كيعتقدسعت كثيير مف المنظمات مف أجؿ 
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 (Ferrand& Pages, 1999) أما ،الجيدة ليا تأثير كبير عمى نجاحيا ف الصكرة الذىنيةذىنية، كأ

حيث تتضمف إدراؾ معيف  الفردف ليا تأثير عمى سمكؾ أأف الصكرة الذىنية قادرة عمى إيجاد قيمة ك 

بأف الصكرة  (Boyd, 2001)كقد ل يعكس ىذا اإلدراؾ الحقيقة المكضكعية بينما يرل  ،لدييـ

كنز مف الصعب ىي ، ك األفرادمنظمات تساىـ في تحسيف السمكؾ كالمكاقؼ الفردية مالذىنية ل

بأف ىذا الدراؾ لو تأثير كبير  (Gregory, 1999)الحصكؿ عميو كمف السيؿ ضياعو. كيقكؿ 

 عمى قدرة المنظمات عمى البقاء في ظؿ الظركؼ الحالية المعقدة كالتنافس الشديد.

ف تتميز المنظمة عف غيرىا حتى تبقى البالغة أ األىميةف مف بأ (Smith, 2001) كيؤكد

، حتى تتميز المنظمات عف بعضيا في ظركؼ العكلمة ، خصكصان قادرة عمى المنافسة كالستمرارية

بأف عمييا التخطيط  (Greener, 1991) البعض كحتى تمتمؾ الميزة التنافسية الضركرية يقكؿ

الصكرة الذىنية كغيرىا، ك  كاألماف ،العتمادية تركز عمى اختالفات دقيقة مثؿ: الخدمة، لصكرة ذىنية

 لممنظمات ىي كاحدة مف أىـ المكارد غير المحسكسة التي تدعـ استمرارية الميزة التنافسية لدييا.

أف السبب الرئيسي لالستثمار في إدارة الصكرة الذىنية ىك  (Sobnosky, 1999) يعتقد

حيث أف الصكرة الذىنية الجيدة تجذب الستثمارات كالمستيمكيف  ،عمى الميزة التنافسيةالحصكؿ 

 كاستقطاب نكعية جيدة مف المكظفيف.

 ،التكجوك  ،الرسالةك  ،شخصية المنظمة تصنع مف خالؿ رؤية ىذه المنظمةف أكمف المعركؼ 

كىي  ،ىكية المنظمةىداؼ. كىذه الشخصية ىي التي تشكؿ كاأل ،التاريخك  ،دارمسمكب اإلاألك 

 ،الشعار ،مجمكعة مف الرمكز التي تستخدميا المنظمة لتعرؼ بيا نفسيا لمناس مثؿ الخدمات
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 الصكرة فإف لذا ؛الذىنية لممنظمة شارات ىي التي تصنع الصكرةكغيرىا. ككؿ ىذه اإل ،البنايات

 (.2015كي، المنظمة )صالح كالف ليذه الجميكر عند النطباعات مف مجمكعة دٌ تع الذىنية

ه بالعتماد عمى ؤ معيف تـ بناتخيؿ كتصكر  انيأ عنيتى ترل الباحثة أف الصكرة الذىنية ك 

كما  المرتبطة بمكقؼ معيف. اآلراءبعض  لتككيف ؛مجمكعة مف العكامؿ كاألحداث التي مر بيا الفرد

التي ترتبط المستقبمية أف الصكرة الذىنية تمعب دكران ىامان في تحديد العالقات مف أجؿ اتخاذ القرارات 

 .بالفرد

 أنواع الصورة الذىنية:

 أف الصكرة الذىنية ليا ثالثة أنكاع كىي: (2003)عجكة ك  (2017بف عمي كمخمكفي)اكيرل 

  نفسيا مف خالليا.  المؤسسةالصكرة المرآة، كىي الصكرة التي ترل 

  .الصكرة الحالية، كىي التي يرل بيا اآلخركف المؤسسة 

  أف تككنيا لنفسيا في أذىاف الجماىير.  المؤسسةبة، كىي التي تكد الصكرة المرغك 

  الصكرة المثمى، كىي أمثؿ صكرة يمكف أف تتحقؽ إذا أخذنا في العتبار منافسة المنشآت

 األخرل كجيكدىا في التأثير عمى الجماىير، كلذلؾ يمكف أف تسمى الصكرة المتكقعة. 

 فراد لممثميف مختمفيف لممنشأة يعطي كؿ منيـ الصكرة المتعددة، كتحدث عندما يتعرض األ

فإما أف يتحكؿ إلى  ،انطباعنا مختمفنا عنيا. كمف الطبيعي أف ل يستمر ىذا التعدد طكيالن 
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أك أف تجمع بيف الجانبيف صكرة مكحدة تظميا العناصر  ،أك إلى صكرة سمبية ،صكرة إيجابية

 ىؤلء األفراد. اإليجابية كالسمبية تبعا لشدة تأثير كؿ منيا عمى 

  حساس المؤسسة بنفسيا، كأف بناء الصكرة الذىنية الناجحة إالصكرة الذىنية الذاتية: كىي

يقع  الذاتيةالتغيير في الصكرة فيتطمب مف المؤسسات أف تبدأ أكلن بتغيير صكرتيا الذاتية، 

إما  لزبائفاعمى عاتؽ األفراد العامميف في المؤسسة، كأف التصاؿ الذم يجرم بينيـ كبيف 

 أف يقكم أك يضعؼ الصكرة الذىنية لدييـ.

  الصكرة الذىنية المرغكبة: ىي ما ترغب المؤسسة في تكصيمو عف نفسيا إلى الجميكر، كأف

بحيث تككف كاضحة  ،يا بشكؿ جيدئالمؤسسة يجب أف تخطط لصكرتيا في أذىاف عمال

 كبدكف غمكض.

 دراؾ  ،كالعالقات ،يسكاألحاس ،الصكرة الذىنية المدركة: ىي التصكرات لمصكرة  األفرادكا 

 ا يؤثر عمى قراراتيـ.مٌ الذىنية لممؤسسة م

الصكرة الذىنية الذاتية منيا مف خالؿ ما سبؽ ترل الباحثة أف ىناؾ عدة أنكاع لمصكرة الذىنية 

يصاليا إترغب الجامعة في المرغكبة التي الذىنية ، ككذلؾ الصكرة عف نفسياالجامعة  تككنياالتي 

كىي الصكرة المرتبطة بمدل  ،راسةدكالصكرة الذىنية المدركة التي ستككف محكر ىذه ال مجتمع،لم

 دراؾ المجتمع كالزبائف لمصكرة الذىنية لمجامعة مما يؤثر في قراراتيـ لختيار الجامعة.إ

 سمات الصورة الذىنية:

 ثمت فيما يمي:العديد مف السمات لمصكرة الذىنية تم (2002كجكدة ) (2016أبك عكر ) ذكر
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  ،الصكرة الذىنية لممنظمة ىي انطباعات عقمية ذاتية تتككف في أذىاف األفراد أك الجماعات

 حكاميـ تجاه المنظمة.أكتشكؿ اتجاىاتيـ كمكاقفيـ ك 

  الصكرة الذىنية لممنظمة تتسـ بالديناميكية، كالقابمية لمتغيير، كالتفاعؿ المستمر مع المتغيرات

تمؾ الخاصة بالمنظمة نفسيا، أك بالمنظمات المنافسة ليا، كما تتفاعؿ مع الذاتية لألفراد، أك 

 المتغيرات المجتمعية المختمفة.

  الصكرة الذىنية لممنظمة تمثؿ تقدمان عقميان سكاء كاف ىذا التقدـ جزئيان لبعض عناصر

( أك تقديمان الخدمات التي تقدمياأك صكرة  الشعارالمنظمة )صكرة اإلدارة، أك صكرة 

 لمعناصر الكمية لممنظمة بكؿ مككناتيا كأبعادىا.

  الصكرة الذىنية لممنظمة مقصكدة كمخطط ليا بعناية، كىي بذلؾ تختمؼ عف الصكرة

كتعتمد عمى برامج إعالمية  ،النمطية التي يككنيا األفراد بناء عمى معمكمات خاطئة

 مدركسة. 

 البحث العممي، كيمكف التعرؼ عمى  الصكرة الذىنية لممنظمة قابمة لمقياس باستخداـ أساليب

مييا سكاء كانت سمبية أك طبيعة الصكرة المتككنة لدل الجميكر، كتحديد أية تغيرات تطرأ ع

 .إيجابية

( أف ىناؾ العديد مف السمات كالخصائص المختمفة التي تتسـ بيػا الصػكرة 2005كأضاؼ الدسكقي )

 الذىنية أىميا:



56 

 

  : الصػػػكرة ك إلػػػى أف الصػػػكرة الذىنيػػػة ل تتسػػػـ بالدقػػػة،  ذىػػػب كثيػػػر مػػػف البػػػاحثيفعـــدم الدقـــة

، بػؿ تعػد تبسػيطان يمكضػكع يل تصاغ بالضػركرة عمػى أسػاس عممػ انطباعاتالذىنية مجرد 

معظػـ  ي، كلكنيػا تعبػر فػيلمكاقع، كما أف الصػكرة الذىنيػة ل تعبػر بالضػركرة عػف الكاقػع الكمػ

 ي.األحياف عف جزئية مف الكاقع الكم

 يفالصػكرة الذىنيػة تميػؿ إلػى الثبػات كمقاكمػة التغييػر، كتتعػدد العكامػؿ التػ ر:المقاومة لمتغييـ 

الصػػكرة الذىنيػػة ، كبعػػض ىػػذه المتغيػػرات  يكػػـ ككيػػؼ التغييػػر المحتمػػؿ فػػ يتحػػدد كتػػؤثر فػػ

  .يتعمؽ بالصكرة ذاتيا ، كبعضيا اآلخر يتعمؽ بالرسائؿ الكاردة مف خالليا

 :لصكرة الذىنية عمى التعمػيـ المبػالغ فيػو، كنظػران لػذلؾ تقكـ ا التعميم وتجاىل الفروق الفردية

فػػاألفراد يفترضػػكف بطريقػػة آليػػة أف كػػؿ فػػرد مػػف أفػػراد الجماعػػة مكضػػكع الصػػكرة تنطبػػؽ عميػػو 

ختالفػػات كفػػركؽ فرديػػة، كيترتػػب عمػػى ذلػػؾ أف اعمػػى الػػرغـ مػػف كجػػكد  ،صػػكرة الجماعػػة ككػػؿ

 ،تسػػػػـ بػػػػالتعميـيػػػػكر صػػػػكر ذىنيػػػػة تف عنيػػػػا الجمالفئػػػػات كالجماعػػػػات كالميػػػػف المختمفػػػػة ييكػػػػكٌ 

  .بعض األحياف جكىرية كأساسية يقد تككف ف يختالفات التكتتجاىؿ الفركؽ كال

 الصػػكر الذىنيػة إلػػى تكػكيف إدراكػػات متحيػزة لػػدل األفػػراد،  متػؤد إلــى اإلدراك المتحيــز: يتـؤد

إصػػدار إلػى  مفالصػكر الذىنيػػة تبنػى أساسػػان عمػى درجػػة مػف درجػػات التعصػب، لػػذا فإنيػا تػػؤد

 .أحكاـ متعصبة كمتحيزة

 :التنبػؤ بالسػمكؾ كالتصػرفات المسػتقبمية لمجميػكر  يتسػيـ الصػكر الذىنيػة فػ التنبؤ بالمستقبل

عتبارىػا اتجاه المكاقؼ كالقضػايا كاألزمػات المختمفػة، فالصػكرة الذىنيػة المنطبعػة لػدل األفػراد ب
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األشػػخاص يمكػػف أف تنبػػ  ك  ،كالقضػػايا ،نطباعػػات كاتجاىػػات لػػدل األفػػراد حػػكؿ المكضػػكعاتا

 .قد تصدر عف الجماىير مستقبالن  يبالسمككيات الت

 تتسـ الصكرة الذىنية بتخطييا لحدكد الزماف كالمكاف، فالفرد ل  حدود الزمان والمكان: يتخط

ثػػـ  ،بػػؿ يتخطاىػػا ليكػػكف صػػكران عػػف بمػػده ،تككينػػو لصػػكره الذىنيػػة عنػػد حػػدكد معينػػة ييقػػؼ فػػ

ذىنيػة عػف  ان ، كيكػكف صػكر يذىنيػة عػف الماضػ ان صػكر  في كِّ كىػإلنسػاف يي العالـ الذل يعيش فيو، فا

 .الحاضر، إضافة إلى المستقبؿ

تػػػػرل الباحثػػػػة أف ىنػػػػاؾ مجمكعػػػػة مػػػػف السػػػػمات التػػػػي تتسػػػػـ فييػػػػا الصػػػػكرة الذىنيػػػػة تمثمػػػػت فػػػػي ك 

حيػػػث تتسػػػـ ىػػػذه النطباعػػػات بالديناميكيػػػة القابمػػػة  ،النطباعػػػات العقميػػػة التػػػي تتكػػػكف فػػػي ذىػػػف الفػػػرد

كقابمػػػة لمقيػػػاس مػػػف خػػػالؿ أسػػػاليب عمميػػػة  ،كمخطػػػط ليػػػا ،تكػػػكف الصػػػكرة الذىنيػػػة مقصػػػكدةك متغييػػػر، ل

كلكنيػػا تميػػؿ إلػػى الثبػػات فػػي  ،محػػددة، كمػػا أف الصػػكرة الذىنيػػة تتسػػـ بعػػدـ الدقػػة فػػي بعػػض األحيػػاف

ىا تتعدل ، كما أف حدكدكيعتمد عميو في التنبؤ بالمستقبؿ ،إذ يتحيز فييا الفرد إلى رأيو ،أخرلأحياف 

 الزماف كالمكاف.

 العوامل المؤثرة عمى تشكيل الصورة الذىنية

 بالمنظمة يتعمؽ بعضيا عكامؿ بعدة تتأثر لممنظمة الذىنية الصكرة أف إلى الباحثيف مف العديد أشار

 بالخصائص يتأثر ككالىما المنظمة، عف لممعمكمات المستقبؿ يتعمؽ بالفرد اآلخر كالبعض نفسيا،

 تشكيؿ في تؤثر التي العناصر إجماؿ كيمكف المنظمة، فيو الذم تعمؿ لممجتمع كالثقافية الجتماعية

  :(2016القبالف ) (2007،حجاب)يمي فيما لممنظمة الذىنية الصكرة
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 :شخصية عوامل :أوالً 

 .القيـ( – الثقافة – )التعميـ لممعمكمات المستقبؿ لمشخص الذاتية السمات .1

 بالمنظمة، الخاصة المعمكمات كتفسير امتصاص عمى قدرتوك  لمفرد، الذاتية التصالت .2

 .الذىنية الصكرة كتككيف  مالمح

 .المنظمة عف المقدمة بالمعمكمات كاىتمامو الفرد، دافعية درجة .3

 :اجتماعية عوامل :ثانياً 

تبادليـ  أثناء لممعمكمات المستقبؿ الفرد كاألصدقاء(عمى )األسرة األكلية الجماعات تأثير .1

 سائدة. قيـ كبناء المنظمة حكؿ الشخصية اتصالتيـ في تالمعمكما

 . الجماىير اتجاىات عمى الرأم قادة تأثير .2

 فيو السائدة كالقيـ األفراد، فيو يعيش الذم المجتمع ثقافة تأثير .3

 كسمككيـ كقيميـ األفراد كالمجتمعات اتجاىات عمى تأثير ليا يككف أف تستطيع المؤسسات أف

 كجكدة مصداقيتيا كشفافيتيا حسب إيجابية أك سمبية بصكرة تشاء كما كتكجيييا التعامؿ في

 .كأنشطتيا خدماتيا

 :تنظيمية عوامل :ثالثًا

 .المنظمة كثقافة فمسفة تعكس التي المنظمة إدارة استراتيجية .1

 .كخدماتيا كمنتجاتيا المؤسسة سياسية .2

 .كالخارجية الداخمية كاتصالتيا العامة المؤسسة عالقات .3

 .الجماىيرية اإلعالـ كسائؿ عبر المنقكلة المنظمة عف التصالية الرسائؿ .4
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 .كالجماىير بالمنظمة العامميف بيف المباشرة الشخصية التصالت .5

 .المجتمع لخدمة المنظمة بيا تقـك التي الجتماعية األعماؿ .6

 :إعالمية عوامل رابعا

 .مةالمنظ صكرة عمى كتأثيرىا المنافسة، لمشركات اإلعالمية الجيكد .1

 كمػدل الجماىيريػة اإلعػالـ كسػائؿ فػي بالمنظمػة الخاصػة لألحػداث اإلعالميػة التغطيػة .2

 . لمصحافة( الجتماعية أك إيجابيتيا )المسئكلية سمبيتيا

 .المنظمة ألخبار الجماىيرية اإلعالـ كسائؿ تكليو الذم الىتماـ حجـ .3

 :وظائف الصورة الذىنية

دراجيػػػا عمػػػى النحػػػك إخاصػػػة بالصػػػكرة الذىنيػػػة يمكػػػف ( جممػػػة مػػػف الكظػػػائؼ ال2016أظيػػػرت شػػػريط )

 اآلتي:

  دكرىا في اختصار  خالؿمع ظركؼ الحياة، مف مف التكيؼ  ان تحقؽ الصكرة الذىنية لمفرد قدر

 كالتنبؤ بسمككو. ،التعامؿ مع اآلخر لو مف أطر جاىزة تضمف لوتقدمو  جيد الفرد بما

 ألفعػاؿ المسػتقبمية لألفػراد كالمنظمػات كالمجتمػع تمغي الصكرة الذىنية الفركؽ الفردية كالتنبؤ با

 ككؿ.

 الجتماعيػػػػة كذلػػػػؾ لرتباطيػػػػا بقيمػػػػو  ئػػػػو كأنمػػػػاط سػػػػمككو فػػػػي الحيػػػػاةافسػػػػير مكاقػػػػؼ الفػػػػرد كآر ت

 كمعتقداتو كثقافتو.

 .تساىـ الصكرة الذىنية في كظيفة كسب الجماىير 
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 أك  ت غامضة أك ناقصةالمعمكماإلييا، كمما كانت  ، كتزيد حاجتوتساعد اإلنساف عمى التكقع

 متعارضة.

  السػػيككلكجية التػػي  اسػػتخداـ الجكانػػب خػػالؿتحكيػػؿ العػػالـ إلػػى عػػالـ أسػػيؿ كأكثػػر تنظيمػػا مػػف

 .تنطكم عمييا  عمميات التعمـ داخؿ اإلنساف

 عوامل نجاح بناء صورة ذىنية

ء بما يساىـ في بنايستخدـ  فكأالكضكح: مف خالؿ استخداـ العبارات البسيطة كالكاضحة،  .1

 صكر كاضحة.

بحيث تدعـ  ،التكافؽ: مف خالؿ التركيز عمى النسجاـ كالتكامؿ في كؿ الرسائؿ اإلعالنية .2

 كؿ رسالة األخرل.

يتمكف  حتى لمرسالةمصدؽ ك  معقكؿ محتكل اختيار عمى العمؿ خالؿ مف كذلؾ :المصداقية .3

 .ذىنو في تثبيتو مف العميؿ

 حتى تقديمو في سكفالمنافى  ؿى شً فى كى  لمزبكف قيمة مذ شيء تقديـ طريؽ عف ذلؾ يتـ  :التنافسية .4

 (.2014النفسي )برىـك كزيكد،  عمى الصعيد كلك

كمصداقية العمؿ مف  ،كانسجاميا مع الكاقع ،كتكافقيا ،ترل الباحثة أف كضكح الصكرة الذىنيةك 

ؿ التي كالتنافس عف طريؽ تقديـ الخدمة األفضؿ ىي مف أىـ العكام ،خالؿ الرسائؿ التي يتـ بثيا

 تعتمد عمييا نجاح بناء الصكرة الذىنية.
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 :لممؤسسة االيجابية الذىنية الصورة مزايا

 كاآلراء انطباعات تككيف في في المنظمات لدكرىا ميمة جدان تعتبر الصورة الذىنية االيجابية 

ة سيالتناف الميزة لتحقيؽ مفتاح المفيـك ىذاك  المنظمة أىداؼ تخدـ القرارات التيك  كالسمككيات

 (Balmer et al., 2006; Staub, Kaynak and Gok, 2016) المستدامة

 ثقتيـ ككسب المستيدفة جماىير المستفيديف جذب عمى المؤسسات بيف التنافس استمرار ظؿ فيك 

 خدماتيا كتسكيؽ تمكيميا لممؤسسة  لتبرير اليجابية الذىنية الصكرة تككيف اىمية تأتي كدعميـ

 تكسبيا التي المزايا طيبة .تبرز سمعة كبناء المجتمع لخدمة أىدافيا حقيؽكت كبرامجيا كأنشطتيا

 :(2016القبالف ) التالية البعاد تحقيؽ مف اإليجابية الصكرة تحقيؽ مف المؤسسة

 .بيا لمعمؿ العناصر أفضؿ اجتذاب في المؤسسة مساعدة .1

 .الخارجية ك الداخمية جماىيرىا مع المؤسسة عالقة تدعيـ .2

 .المجتمع خدمة في لممؤسسة الجتماعي الدكر بأىمية الجماىير ك السمطات ك كمةالحك إقناع .3

 .األزمات أكقات في المؤسسة عمى الحكـ إصدار قبؿ لمتريث الجماىير استعداد تنمي .4

 .الدكلة في التنفيذية ك التشريعية الجيات مع لممؤسسة الطيبة العالقات تدعيـ .5

 .المؤسسة في أمكاليا استثمارب المالية الييئات إقناع في المساعدة .6

 لممؤسسة التسكيقية الجيكد دعـ في المساعدة .7

 تيا ومكونا أبعاد الصورة الذىنية

 ( أف الصكرة الذىنية تتككف مف مجمكعة أبعاد أىميا:2014ذكر أبك ثابت )
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أك  كيقصد بيذا البعد المعمكمات التي يدرؾ مف خالليا الفػرد مكضػكعان  . البعد أو المكون المعرفي:1

ىذه المعمكمات ىي األساس الذل تبنى عميو الصػكرة الذىنيػة التػي يككنيػا  دٌ قضية أك شخصان ما، كتع

كالقضايا المختمفة، كبناء عمى دقة المعمكمػات كالمعػارؼ التػي  ،كعف المكضكعات ،الفرد عف اآلخريف

بعػػد المعرفػػي فػػإف نحصػػؿ عمييػػا عػػف اآلخػػريف تكػػكف دقػػة الصػػكر الذىنيػػة التػػي نككنيػػا عػػنيـ، ككفقػػان لم

األخطاء في الصكرة الذىنية المتككنة لدل األفراد ىي أخطاء ناتجػة أساسػان عػف المعمكمػات كالمعػارؼ 

  .الخاطئة التي حصؿ عمييا ىؤلء األفراد

يقصػػد بالبعػػد الكجػػداني الميػػؿ باإليجػػاب أك السػػمب تجػػاه مكضػػكع أك  . البعــد أو المكــون الوجــداني:2

دكلػػػة مػػػا فػػػي إطػػػار مجمكعػػػة الصػػػكر الذىنيػػػة التػػػي يككنيػػػا األفػػػراد، قضػػػية أك شػػػخص أك شػػػعب أك 

كيتشكؿ الجانب الكجداني مع الجانب المعرفي، كمع مركر الكقت تتالشػى المعمكمػات كالمعػارؼ التػي 

كتبقػػػػى الجكانػػػػب الكجدانيػػػػة التػػػػي تمثػػػػؿ اتجاىػػػػات األفػػػػراد نحػػػػك األشػػػػخاص كالقضػػػػايا  ،ككنيػػػػا األفػػػػراد

 .درج البعد الكجداني بيف اإليجابية كالسمبيةكالمكضكعات المختمفة، كيت

يعكػس سػمكؾ الفػرد طبيعػة الصػكرة الذىنيػة المشػكمة لديػو فػي مختمػؼ البعد أو المكون السـموكي: . 3

ف الحيػػاة، حيػػث ترجػػع أىميػػة الصػػكرة الذىنيػػة فػػي أحػػد أبعادىػػا إلػػى أنيػػا تمكػػف مػػف التنبػػؤ بسػػمكؾ ؤك شػػ

 .الحياة يف اتجاىاتيـأنيا تعكس  األفراد، فسمككيات األفراد يفترض منطقيان 

 ، في الدراسات ى مختمفةكلذلؾ ظيرت أبعاد  ؛الذىنيةتكجد أبعاد متفؽ عمييا لقياس الصكرة  ل

ىػي الذىنيػة أبعػاد لمصػكرة  سػبعةطرحػت ( Tran, Nguyen, Melewar and Bodoh, 2015دراسػة ) فمػثالن 

العػػػامميف، مظيػػػر ك ، نترنػػػتاإل، كالمظيػػػر عمػػػى ة، كالبيئػػػ ى اإليجابيػػػة، كالمشػػػاعر  ى البصػػػريةالتعبيػػػرات )
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كغيػر ة، المممكسػ)جكانػب التنػدرج تحػت  األبعػادكؿ ىػذه ك  ،)يةالخارج كالتصالتكالمكقؼ كالسمكؾ، 

 ة(.المممكس

 شػامالن  ان اعتبارىػا انطباعػب( أف الصػكرة الذىنيػة Johnson and Zinkhan, 2015ة )كأشػارت دراسػ

 لإذ  ،ةالمنظمػ يعتبر صحيحان لقيػاس صػكرة لعمى بعد أك بعديف مقياس مبني  فٌ أ إلى ةعف المنظم

كالصػػػػفات  ةى المنظمػػػػتػػػػربط بػػػػيف  ،بجميػػػػع جكانػػػػب المنظمػػػػةتتعمػػػػؽ  ان بػػػػد أف يتضػػػػمف أم مقيػػػػاس أبعػػػػاد

كلػػػذلؾ اقتػػرح سػػػت  ،ةصػػػفات شخصػػيامتالكػػو فػػػي  )اإلنسػػاف(تشػػػابو  ةباعتبػػػار أف المنظمػػ يةى الشخصػػ

الخػػػػكؼ مػػػػف ك النجػػػػاح، ك الميػػػػزة، ك التعػػػػاكف، ك ، ةالحيكيػػػػ)ىػػػػي ك  ،ةصػػػػفات تمثػػػػؿ أبعػػػػاد الصػػػػكرة الذىنيػػػػ

 .آلخرتختمؼ مف مجاؿ  األبعادكمع ذلؾ أقر بأف نتائج ىذه  (المثابرةك /التراجع، النسحاب

يعتمػػد مككنػػات ىػػي البعػػد المعرفػػي الػػذم  ةتػػرل الباحثػػة أف الصػػكرة الذىنيػػة تعتمػػد عمػػى ثالثػػك 

يػػػتـ مػػػف خاللػػػو الميػػػؿ  الػػػذمعػػػيف، كالبعػػػد الكجػػػداني عمػػػى المعمكمػػػات التػػػي يػػػدركيا الفػػػرد عػػػف جانػػػب 

باإليجػػاب أك السػػمبية نحػػك جانػػب معػػيف، كالبعػػد السػػمككي الػػذم يعتمػػد عمػػى التنبػػؤ بسػػمكؾ األفػػراد مػػف 

 أجؿ تككيف صكرة ذىنية محددة.

 مصادر تكوين الصورة الذىنية:

( إلى نكعيف 2014ف الصكرة الذىنية تتككف لدل الشخص مف مجمكعة خبرات كقد صنفيا فالح )إ

 ىما:

كالقكانيف  ،كاألنظمة ،كالمؤسسات ،إف احتكاؾ الفرد اليكمي بغيره مف األفراد ( : الخبرة المباشرة:1

يعد مصدران مباشران كمؤثران لتككيف النطباعات الذاتية عف شخص أك منظمة أك فكرة أك دكلة، كىذه 
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كىذه ميمة أجيزة  ،كاطفو إذا أحسف تكظيفياالخبرة المباشرة أقكل في تأثيرىا عمى عقمية الفرد كع

الخدمات في  كحيث يقكـ رجاؿ العالقات العامة، كمقدم ،العالقات العامة في تعامميا المباشر

في تككيف ىذه النطباعات التي  ـو مي دكرو بالكزارات كالييئات كالمنظمات الرسمية كغير الرسمية 

 تشكؿ الصكرة الذىنية لدل اآلخريف.

إف ما يتعرض لو الفرد مف رسائؿ شخصية يسمعيا مف أصدقاء أك عبر  رة غير المباشرة:( : الخب2

كلـ يسمع منيـ مباشرة تعد خبرة  ،كسائؿ اإلعالـ عف مؤسسات كأحداث كأشخاص كدكؿ لـ يرىـ

منقكلة كفي ىذا النكع مف الخبرة تمعب كسائؿ اإلعالـ المسمكعة كالمرئية دكران أساسيان في تككيف 

 .اعات التي يشكؿ الناتج النيائي ليا الصكرة الذىنيةالنطب

مف  ،ترل الباحثة أف الصكرة الذىنية التي يككنيا الفرد تعتمد عمى الخبرات المباشرة كغير المباشرةك 

التجارب ك كمف خالؿ التعامالت اليكمية،  ،في حياتو الفرد يابخالؿ الخبرة المباشرة التي يمر 

اعية التي يستطيع الفرد أف يككنيا، ككذلؾ تعتمد الصكرة الذىنية عمى الشخصية، كالعالقات الجتم

خبرات غير مباشرة تمثمت في المعمكمات التي يحصؿ عمييا الفرد مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ مثالن أك 

 األصدقاء.

 قياس الصورة الذىنية:

يجية ىي مككنة ، كىذه المنعممية ان أف الصكرة الذىنية تحتاج منيجية كطرق( 2016شريط )ذكرت 

 كىي الطريقة األنجح لمقياس كتتمخص في: ،مراحؿ مف ثالث
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استخداـ أساليب البحث النكعي لمكشؼ عف الصفات المميزة لمصكرة الذىنية، فالبحث النكعي  .1

الناس في كصفيـ لمصكرة التي  يستعيف بياالتي  أفضؿ طريقة لمكشؼ عف الخصائص دٌ عي

ك، أكدكافعيا أفكارىا اإلدارةفحص في البحكث النكعية كىي:  كاألساليب األكثر ركاجان  ،يعرفكنيا

الميتميف، أك إجراء مقابالت منكعة التركيز مع جماعات منتقاة  دافر ألمع بعض ا مقابالتء اإجر 

ىذه البحكث في إعطاء معمكمات عمى األسس المناسبة التي  ، كتفيدمف أصحاب المصمحة

حيث تكضع نتائج  ،ككذلؾ النتائج الخاصة بالجماىير تراىا عينة البحث عف الصكرة الذىنية،

 البحث إلجراء التغيير في القكل المحركة لمصكرة الذىنية.

، كقد تمثمت بحكث استطالع الرأم في ثالث طرؽ قدـ لمجماىيريكضع نمكذج لستطالع الرأم  .2

 كىي: الستفتاء، كالمسح الشامؿ، كتحميؿ المضمكف.

 ئية بغية تحديد قياس نقاط القكة كالضعؼ فييا.إجراء تحميؿ لألرقاـ اإلحصا .3

طريقة مف الطرؽ تعتمد عمى أسمكب خاص، تعمؿ المجاف في العالقات  كؿَّ كترل الباحثة أف 

 ،العامة كالبحكث عمى تقدير الطريقة األفضؿ لقياس الصكرة الذىنية، كلكف بعد جمع البيانات

يا، كلكف قياس الصكرة الذىنية عممية معقدة كالضعؼ كتصحيح ،كالتعرؼ عمى نقاط القكة كتعزيزىا

كلذلؾ يتـ متابعة استخداـ أساليب القياس مف أجؿ الكصكؿ  ،إلى حد ما، كتحتاج إلى جيكد صعبة

 إلى نتائج أكثر دقة لمكصكؿ إلى المعمكمات الحقيقية التي تفيد في تطكير المؤسسة.  
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 الجامعات الفمسطينية:

 فترة إباف كالمفكريف كاألكاديمييف الشخصيات مف عدد عقكؿ مسطيفف في جامعة إنشاء فكرة راكدت

 كالمعاىد الكميات بعض عمى إنشاء المضمار ىذا في المبذكلة الجيكد كاقتصرت البريطاني، النتداب

 كالعمـك كالتربية كالحقكؽ الحقكؿ األدبية في كالمتكسطة األكلى األكاديمية الدرجة منحت التي

 تحت أنفسيـ الفمسطينيكف حيث كجد ـ،1948نكبة عاـ  بعد الكميات ىذه تكقفت كقد الزراعية

 العيش ليـ تضمف التي أحد األسمحة ىك العالي التعميـ أف عمييـ فرضت التي الجديدة ظركفيـ

 .(2008الكريـ. )أبك عامر، 

ـ ما ل ( ىي: المؤسسة التي تض10( في بند رقـ )11كالجامعة كما يعرفيا القانكف الفمسطيني رقـ )

يقؿ عف ثالث كميات جامعية كتقدـ برامج تعميمية تنتيي بمنح درجة البكالكريكس "الدرجة الجامعية 

األكلى"، كلمجامعة أف تقدـ برامج الدراسات العميا التي تنتيي بمنح درجة الدبمكـ العالي أك الماجستير 

. )أك الدكتكراه، كيجكز ليا أف تقدـ برامج تعميمية تنتيي بمنح شياد بكار، ة الدبمكـ كفؽ أنظمة الدبمـك

2014). 

 اإلشراؼ األكاديمي حيث مف غزة كمحافظات الغربية الضفة في الفمسطينية الجامعات تصنؼ

 (2013أقساـ: )السيد،  ثالثة إلى كالتمكيؿ كاإلدارم

 الجامعات العامة/ األىمية .1

 التمكيؿ ناحية مف مستقمة حيث ىي الحككماتل تديرىا  تعميـ عاليالجامعة األىمية ىي مؤسسة 

 :ىي جامعات ثمانية الفمسطينية الجامعات مف ىذا القسـ كيضـ كاإلدارم، األكاديمي إلشراؼكا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA


27 

 

اإلسالمية كجامعة  النجاح كالجامعة لحـ كجامعة بيت بيرزيت كجامعة الخميؿ كجامعة جامعة

  األزىر. كجامعة القدس فمسطيف كجامعة بكليتكنؾ

 الجامعات الحكومية .2

 اإلشراؼ تحت دكلة ما، كتقع حككمةالتي تتبع  الجامعاتالكطنية ىي الجامعة الحككمية أك الجامعة 

جامعة  عمى الفمسطينية الجامعات مف النكع ىذا العممي كيقتصر كالبحث العالي عميـالت لكزارة المباشر

 األخيرة جامعة المفتكحة حيث تعتبر ىذه القدس كجامعة األقصى، خضكرم كجامعة -يةفمسطيف التقن

 .كالمالية التكظيؼ في كلكنيا عامة كالرئاسة النشأة حككمية

 الجامعات الخاصة  .3

نما ماتالحكك ل تديرىا  تعميـ عاليسسة الجامعة الخاصة ىي مؤ   تقع كما الجامعات الحككمية كا 

 عمى الفمسطينية الجامعات النكع مف ىذا خاصة، كيقتصر أىمية لجيات اإلشراؼ المباشر تحت

 األمريكية كجامعة غزة ككمية جامعة فمسطيف األىمية. العربية الجامعة

كيحكم بعض ( يكضح قائمة بالجامعات الفمسطينية مرتبة حسب سنة التأسيس 1-2كالجدكؿ رقـ )

 (2014البيانات األساسية حكليا.)بكار، 

 ( بيانات أساسية حول الجامعات الفمسطينية1-2جدول )

سنة  الجامعة 
 التأسيس

 جية اإلشراف الموقع

 عامة/ أىمية الخميؿ 1971 جامعة الخميؿ  .1
 عامة/ أىمية بيرزيت 1972 جامعة بيرزيت  .2
 عامة/ أىمية بيت لحـ 1973 جامعة بيت لحـ  .3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
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 عامة/ أىمية نابمس 1977 جامعة النجاح الكطنية  .4
 عامة/ أىمية غزة 1978 الجامعة اإلسالمية  .5
 عامة/ أىمية الخميؿ 1978 جامعة بكليتكنؾ فمسطيف  .6
 عامة/ أىمية القدس 1984 جامعة القدس  .7
 عامة/ أىمية غزة 1991 جامعة األزىر  .8
جميع  1991 جامعة القدس المفتكحة  .9

 المحافظات
 حككمية

 خاصة جنيف 1997 الجامعة العربية األمريكية  .10
 حككمية غزة 2000 جامعة األقصى  .11
 خاصة غزة 2006 جامعة غزة  .12
 خاصة بيت لحـ 2006 كمية جامعة فمسطيف األىمية  .13
 حككمية طكلكـر 2007 جامعة فمسطيف التقنية_ خضكرم  .14
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 الدراسات السابقة: 2.2

 :دراسات تتعمق بالصورة الذىنية 1.2.2

( بعنوان: دور العالقات العامة التسويقية في تحسين الصورة الذىنية 2017دراسة بمبراىيم )

 لممؤسسات الخدمية.

 الذىنية الصكرة تحسيف في التسكيقية العامة العالقات ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر

 ةعتماد عمى استبانلشركة التصالت الجزائرية، حيث تـ استخداـ المنيج الستقرائي مف خالؿ ال

لتشخيص كاقع نشاط العالقات العامة بمؤسسة اتصالت الجزائر، حيث تـ  ةخارجي لخر أك  ةداخمي

داة الدراسة مف خالؿ عرضيا عمى أ، كتـ التحقؽ مف صدؽ ان مكظف 56إلى عينة مككنة مف  اتكجييي

رت نتائج أظيك %(، 85.6مجمكعة مف ذكم الختصاص، كتـ حساب معامؿ الثبات حيث بمغ )

بنشاط العالقات العامة، كىك ما يتضح مف خالؿ  ان كبير  ان الدراسة أف مؤسسة الجزائر تكلي اىتمام

 ،البرامج المكجية إلى الجميكر الداخمي كالخارجي، كتعاني المؤسسة مف مشاكؿ تتعمؽ بيكيتيا الذاتية

لمالئمة عف المؤسسة لدل أىميا ترسيخ الصكرة الذىنية ا :بحيث يجيؿ الجميكر الداخمي عدة جكانب

الجماىير، كما أنو لبرامج العالقات العامة الداخمية كالمتعمقة أساسان بالجميكر الداخمي تأثير كبير 

ف حكؿ مؤسستيـ، كبناءن عمى النتائج السابقة يكصي ك عمى الصكرة الذىنية التي يحمميا المكظف

مف أجؿ تحسيف صكرتيا الذىنية، الباحث بأف تبقي المؤسسات عمى اتصاؿ متكاصؿ مع الجميكر 

ككذلؾ عمى المؤسسات الخدمية أف تعمؿ عمى تحسيف صكرتيا الذىنية مف خالؿ دائرة العالقات 

 العامة.
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( بعنوان: اإلبداع في المنتجات وأثره عمى ترسيخ الصورة 2017دراسة بن عمي ومخموفي )

 الذىنية لممؤسسة االقتصادية

اإلبداع التسكيقي في عنصر المنتج في ترسيخ الصكرة تسعى ىذه الدراسة إلى قياس دكر 

لتحقيؽ أىداؼ استخداـ المنيج الكصفي حيث قاـ الباحثاف بالذىنية لمؤسسة ككندكر إلكتركنيكس، 

، كتـ التحقؽ ةانأداة الدراسة المتمثمة في الستبجمع المعمكمات الالزمة عف طريؽ تصميـ ك ، الدراسة 

%( أجريت الدراسة عمى عينة عشكائية بسيطة تـ اختيارىا 91ثبات )مف صدقيا كثباتيا حيث بمغ ال

بمغ حجـ  إذكلية،  48مف مجتمع الدراسة، كىـ الزبائف في شركة ككندكر في الجزائر عمى مستكل 

مفردة، كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ بيف درجات  380العينة التي أجريت عمييا الدراسة بكاقع 

كجكد تأثير معنكم لمجمؿ ك ككندكر ترجع لخصائص العينة الديمغرافية،  الصكرة الذىنية لزبائف

عناصر اإلبداع في المنتجات عمى درجات تقييـ الصكرة الذىنية لمؤسسة ككندكر، كبناءن عمى ذلؾ 

بداع في المنتجات مف أجؿ ترسيخ يكصي الباحثاف المؤسسات القتصادية بشكؿ عاـ بتشجيع اإل

كسابيا ا  ك  ،بداع مف أجؿ النيكض بالمنتجات المحميةتشجيع العامميف عمى اإلالصكرة الذىنية، ككذلؾ 

 أفضؿ صكرة ذىنية مف خالؿ الجكدة العالية.

( بعنوان: تأثير استراتيجيات بناء الصورة الذىنية لمعالمة التجارية عمى 2017دراسة نعاس )

 الصورة المدركة ليا لدى المستيمك الجزائري.

 لمعالمة الذىنية الصكرة بناء ستراتيجياتإعرؼ عمى مدل تأثير ىدفت الدراسة إلى الت

 الجزائرم، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ قامت الباحثة المستيمؾ لدل ليا المدركة الصكرة عمى التجارية

 استخداـ جانب إلى ، المكتبي المسح أسمكب يتضمف الذم التحميمي باستخداـ المنيج الكصفي
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عمى عينة  استبانةبجمع المعمكمات الالزمة عف طريؽ تكزيع  حيث قامت، الميداني المسح أسمكب

التأكد  تـك  فرد بالعتماد عمى التكزيع اإللكتركني، 1500ميسرة مف المجتمع الجزائرم بمغ حجميا 

حيث  ،فقرات الدراسة كالدرجة الكمية الرتباط بيف معامالتعمى  بالعتماد كثبات المقياسمف صدؽ 

، كقد تكصمت الدراسة إلى أف أبعاد  0.8 تفكؽ كميا مقبكلة ستبانةال أبعاد فةلكا الثبات معامالت فإ

ر عمى الصكرة المدركة ليا لدل المستيمؾ الذىنية التي تعتمدىا الشركات تؤث ستراتيجية بناء الصكرةإ

فع، المناك ستراتيجية بناء الصكرة الذىنية )المزايا، إثبتت الدراسة كجكد تأثير ألبعاد أالجزائرم، ك 

التقييـ العاـ(، لمعالمة التجارية )سامسكنج، ككندكر( عمى صكرتيا ك المجاؿ، ك المؤسسة، ك المحصمة، ك 

ستراتيجيات عدة إككصفت بالطردية القكية، كتكصي الباحثة باتباع  ،المدركة لدل المستيمؾ الجزائرم

المة التجارية ذات مف أجؿ بناء صكرة ذىنية مدركة لدل المستيمؾ الجزائرم، ككذلؾ أف تككف الع

 دللت كاضحة تعمؿ عمى ترسيخ الصكرة الذىنية المدركة لدل المستيمؾ الجزائرم. 

لممؤسسة الخدمية "دراسة ثر اإلعالن في تحسين الصورة الذىنية أ( بعنوان 2017دراسة ىاجر)

 يةداالقتصاالعموم طمبة كمية " من وجية نظر اتصاالت الجزائر لمياتف النقال موبيميسحالة 

 .بجامعة قاصدي مرباح ورقمة

ثر اإلعالف في تحسيف الصكرة الذىنية لزبائف اتصالت أىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد مدل 

اقتصرت الدراسة عمى كمية العمكـ القتصادية بجامعة قاصدم ك  الجزائر لمياتؼ النقاؿ مكبيميس،

بالنسبة لألداة فقد تـ استخداـ  أما ،استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميميك ، ةمرباح كرقم

كحساب الثبات  ،األدة بعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف كتـ التأكد مف صدؽ كثبات ،ستبانةال

 (.0.783الذم بمغ )حساب )ألفا كركنباخ ( عف طريؽ 
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مف طمبة كمية القتصاد بجامعة قاصدم مرباح  قصدية الميدانية في عينةالدراسة كتمثمت    

 ان تـ التكصؿ إلى أف ىناؾ تأثير  اكمني ،عمييـ ستبانةتـ تكزيع الك  ،مفردة 100نة مف كرقمة متكك 

ىناؾ عالقة ذات دللة إحصائية بيف اإلعالف كالصكرة ك  ،لإلعالف عمى الصكرة الذىنية ان معنكي

ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية تعزل لممتغيرات ك ة، الذىنية مف كجية نظر عينة الدراس

الصكرة الذىنية كاحدة مف المقكمات التي تساعد عمى نجاح  كتعدٌ  .السف(ك ) الجنس، يةالديمغراف

المنظمات، كىي صكرة معينة في أذىاف الزبائف حكؿ سمعة أك خدمة أك عالمة تجارية مكجية 

مف أىـ أساليب اإلعالف كالتي تؤثر عمى الصكرة الذىنية ىي: جذب اإلعالنات ك ئي، لمسمكؾ الشرا

كأيضا  ،كالعكامؿ الفنية التي تساعد في جعمو يتذكر اإلعالف ،تأثير الكسائؿ اإلعالنية لؾذلمزبكف، كك

عمؿ الكصت الباحثة أ، كقد سةمدل إقناع اإلعالنات لمزبكف كدفعو إلى اقتناء سمع كخدمات المؤس

ما مف لما لي ؛نترنت كالتمفزيكفعمى تركيز كتكثيؼ الحمالت اإلعالنية في كسائؿ اإلعالـ خاصة اإل

لكتركني مف خالؿ اإلعالف عف خدمات كمنتجات تبني التسكيؽ اإلك كبير في جذب الزبكف؛  تأثير

 .لكتركنيالشركة عبر مكقعيا اإل

 االستراتيجية العالقة بناء في األىمية لممنظمات الذىنية الصورة دور :( بعنوان2017دراسة الفرا )

 جميور المستفيدين. مع

 المستفيديف، جميكر لدل األىمية لممنظمات الذىنية الصكرة كاقع عمى التعرؼ لىالدراسة إ ىدؼ

الستراتيجية  العالقة كبناء األىمية لممنظمات الذىنية الصكرة بيف العالقة كطبيعة نكع عمى كالتعرؼ

 مجتمع كتككفؼ، اليد ىذا لتحقيؽ الكصفي المنيج الباحث حيث اعتمد .المستفيديف مع جميكر

 كقاـ منظمة، 106 عددىا كالبالغ غزة، قطاع العاممة في الكبرل األىمية لمنظماتا جميع مف سةاالدر 
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 لجمع كأداة الستبانة استخداـ تـالدراسة، ك  لمجتمع الشامؿ المسح طريقة باستخداـ الباحث

 بنسبة استبانة 98 استرداد كتـ الدارسة مجتمع عمى  استبانة 106 تكزيع تـ حيث المعمكمات،

المحكميف، كتـ  مف مجمكعة تحقؽ مف صدؽ اداة الدراسة مف خالؿ عرضيا عمى%، كتـ ال92.45

 قيمة كىي (992. ) لالستبانة لمدرجة الكمية ألفا كركنباخ معامؿ قيمة حساب معامؿ الثبات ككانت

 بمغت غزة قطاع في األىمية لممنظمات الكمية الذىنية الدارسة أف الصكرة نتائج ظيرتأك ، مرتفعة

 لممنظمات الذىنية الصكرة دكر بيف طردية عالقة المبحكثيف، كتكجد نظر كجية فم ( ( %76.42

 دللة ذات عالقة المستفيديف، كتكجد جميكر استراتيجية مع عالقة كبناء غزة قطاع في األىمية

 جميكر مع استراتيجية عالقة كبناء غزة قطاع في الىمية لممنظمات الذىنية الصكرة بيف إحصائية

 الىتماـ زيادة األىمية المنظمات ، كبناء عمى النتائج السابقة يكصي الباحث عمىالمستفيديف

 بميارات اإلدارة عمؿ متخصصة كرش عقد خالؿ مف أدائيـ، بمستكل كالرتقاء بالعامميف

 لدم القناعة المنظمة، كترسيخ عف ايجابية صكرة كخمؽ الجميكر مع التعامؿ ككيفية الستراتيجية

 تعزيزىا مف كالفكائد المتحققة لممنظمة، الذىنية الصكرة كدكر بأىمية األىمية لممنظمات العميا اإلدارة

 .كمممكسة كاقعية ممارسات إلى القناعة ىذه تترجـ أكف المستفيديف، جميكر لدل

( بعنوان: أثر تغيير العالمة التجارية عمى الصورة الذىنية لدى المستيمك 2016دراسة مقراني )

 أوريدو لالتصاالت وكالة ورقمة. سسة"دراسة حالة مؤ 

تيدؼ الدراسة لمبحث في مكضكع أثر تغيير العالمة التجارية عمى الصكرة الذىنية لدل 

مستيمكي خدمات مؤسسة أكريدك لالتصالت، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ استمارة لمعرفة 

 مف لمتأكدالمنيج الكصفي التحميمي، أثر تغيير العالمة التجارية عمى الصكرة الذىنية، كتـ استخداـ
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كىذا يشير أف األداة تتمتع بدرجة جيدة مف الثبات، حيث شممت عينة  لالستبانة، الظاىرم الصدؽ

مستيمؾ لخدمات المؤسسة، ككانت أىـ النتائج أف مستيمكي مؤسسة أكريدك يميزكف  200الدراسة 

كجد فركؽ في استجابات المبحكثيف حكؿ تغيير كأنو ل يالتجارية مف بيف العالمات األخرل، العالمة 

كما خمصت الدراسة إلى العديد مف التكصيات أىميا العالمة التجارية تعزل لممتغيرات الديمغرافية، 

لسيما بعد التغيير إلى ك قياـ المؤسسة ببحكث التسكيؽ لمعرفة إيجابيات كنقائص الخدمات المقدمة، 

 .العالمة التجارية الجديدة

( بعنوان: تأثير الصورة الذىنية لمنتجات المنظمة عمى والء 2016ورقعة وشنيني )دراسة ب

 المستيمك لمعالمة التجارية بتوسط الرضا

لى اقتراح كثيقة تسمح بمعرفة تأثير الصكرة الذىنية لمنتجات المنظمة في الكلء إتيدؼ ىذه الدراسة 

الدراسة الضكء عمى أىمية صكرة المنظمة  تمقيك حيزا كبيرا لالىتماـ،  بتكسط الرضا التي لـ تمؽى 

لكلء المستيمؾ لمعالمة التجارية مف خالؿ تكسط رضا العميؿ، بإجراء دراسة ميدانية لعينة عشكائية 

تمثؿ مجتمع  عمى شبكة الفيسبكؾ، ةإلكتركني استبانةلمستيمكي المالبس الرياضية مف خالؿ تكزيع 

مستيمكي مف   300حيث شممت عينة الدراسة ية  الدراسة في جميع مستيمكي المالبس الرياض

كتـ  ،ـ التأكد مف صدؽ األداة مف خالؿ عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميفالعالمة التجارية، كت

%(، كخمصت الدراسة إلى األثر 78كقد بمغ ) ،داة الدراسةأحساب التساؽ الداخمي لمتأكد مف ثبات 

في كلء المستيمؾ لمعالمة التجارية كالصكرة الذىنية ليا اإليجابي لمصكرة الذىنية لمنتجات المنظمة 

لو أثر إيجابي عمى الكلء، كخمصت الدراسة إلى العديد  الزبائف، كرضا الزبائفأثر إيجابي عمى رضا 
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، ككذلؾ خمؽ الزبائفرضاء إمف التكصيات أىميا تكريس تطكير صكرة العالمة التجارية مف أجؿ 

 ؿ المنافسيف المحتمميف.صكرة جيدة لممنظمة تمنع دخك 

الممموسة  غير والمنافع الذىنية والصورة الخدمات جودة ( بعنوان: دور2016دراسة أبو عكر )

 بغزة الصناعية التجارية الغرفة" حالة المستفيدين دراسة األعضاء مع العالقة جودة في

 في ةالذىني لصكرةكا ةالمممكس غير كالمنافع الخدمات جكدة دكر عمى التعرؼ إلى راسةالد ىدفت

قاـ الباحث ك  بغزة، ةالتجاري الغرؼ خدمات مف المستفيديف األعضاء مع ةالعالق جكدة تحسيف

 صممت ةاستبان في ةاألكلي المصادر مف البيانات جمع عمى كاعتمدت الكصفي المنيجباستخداـ 

 عضك (177) مف ةمككن ةعشكائي ةعين عمى راسةالد أجريت كقدالدراسة،  حاؿ لتالئـ خصيصان 

كتـ  .(2015رسكـ العضكية لعاـ )ل كمسدد غزة ةبمدين ةالصناعي التجارم الغرؼ خدمات مف مستفيد

، كتـ حساب معامؿ  المحكميف مف مجمكعة داة الدراسة مف خالؿ عرضيا عمىالتحقؽ مف صدؽ أ

 كجكد تائجالن أظيرت، ك (0.884لالستبانة ) لمدرجة الكمية ألفا كركنباخ معامؿ قيمة الثبات ككانت

 جكدة مع ةالمممكس غير كالمنافع ةالذىني كالصكرة الخدمات جكدة بيف ةإحصائي ةدلل ذات ةعالق

 بالغرؼ ةفالثق : ةمتدني األعضاء مع ةالعالق جكدة ترامؤش أف النتائج كبينت األعضاء، مع ةالعالق

 ،52.46 %المعدؿ بمغ الرضا محكر في ةالعالق جكدة مؤشر بينما ، 55.72%معدؿ بمغت التجارم

 كالمنافع ةالذىني كالصكرة الخدمات جكدة( ةالمستقم لممتغيرات أثر كجكد عف أيضا النتائج ككشفت

 النتائج أظيرت كما. )المستفيديف األعضاء مع ةالعالق جكدة( التابع المتغير عمى) ةالمممكس غير

 ةالذىنيكرة كالص خدماتال جكدة دكر حكؿ ةالعين أفراد استجابات متكسطات بيف فركؽ كجكد عدـ

 العديد إلىراسة الد خمصت كقدلممتغيرات الديمغرافية،  تبعان  ةالعالق جكدة في ةالمممكس غير كالمنافع
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 اتحادات بيف اقتصادم مكاف عمي لمحفاظ لمغرؼ ةالذىني الصكرة تحسيف ضركرة منيا التكصيات مف

 استمرارية العضكية. عمي لتحفيزىـ لحالييفالألعضاء  المقدـ ةالمممكس غير المنافع كزيادة العماؿ،

تأثير أبعاد الصورة الذىنية لمشركة في جذب انتباه المستيمك  :( بعنوان2015دراسة لفتو )

 العراقي لممنتجات المحمية " دراسة ميدانية".

المستيمؾ  انتباه جذب في مشركةل الذىنية الصكرة بناء بعادأ تأثير ىمع التعرؼ الى ىدفت الدراسة

 كمف ،في بغداد النباتية الزيكت لصناعة العامة الشركة في المسؤكليف مف عينة راءآ استطالع عبر

 الستطالعي جنيالم ىمع حثاالب ، اعتمدأىميتيا درجة بحسب البعاد ؾمت تأثير ترتيب بياف ثـ

 في سةرئي كأداة الستبانة استخدمت اذاستطالع اراء عينة مف المبحكثيف،  اساس ىمع يقـك الذم

 في مسؤكلن،( 30) مف تككنتالتي  العمدية الطبقية العينة اعتماد كجرل ، كماتمكالمع البيانات جمع

 مجتمع مف (% 35 )نسبة كفمكيشك )كحدة مسؤكؿ ة،بشع مسؤكؿ قسـ، رئيس(  المبحكثة الشركة

باستخداـ  ةالدراسة، كتـ حساب ثبات الستبان، كتـ التأكد ف صدؽ اداة فرد(  86غ )البال البحث

( كىك مرتفع، 0.813) طريقة التجزئة النصفية كذلؾ بحساب معامؿ الرتباط سبيرماف كالذم بمغ

 بناء ابعاد بأىمية المبحكثيف قبؿ مف عالي اتفاؽ ناؾى فأ ايمىأ استنتاجات عدة لىإ البحث كتكصؿ

 نيةىالذ الصكرة بناء دابعا اف الى البحث تكصؿ كما ؾ،تيمالمس انتباه كجذب شركةمل نيةىالذ الصكرة

 حسب تنازليان  البعاد ؾمت ترتيب كاف اذ ، جيدة نسبةب ككانت ؾيمالمست انتباه جذب في تؤثر شركةمل

، )الكجداني البعد المعرفي، البعد الجتماعي، البعد ككي،مالس البعد( كاآلتي التأثير في أىميتيا درجة

الذىنية  الصكرة لتعزيز العمؿ بأخالقيات تماـىلكبناءن عمى النتائج السابقة يكصي الباحث ضركرة ا

 الشركات بيف الشديدة كالمنافسة العكلمة ظؿ في كلسيما المبحكثة، الشركة في يفمالعام عند اليجابية
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 انشاءكالبداع، كضركرة  التميز فرص مف كيزيد ىنيةالذ الصكرة بناء في ذلؾ يؤثر اف يمكف كالذم

الستراتيجية لمحصكؿ عمى  ككضع الشركة صكرة راقبةبم تقـك شركةال داخؿ معينة ةيج تحديد اك

 صكرة ذىنية أفضؿ في أذىاف الزبائف.

( بعنوان الصورة الذىنية لمجامعة المستنصرية لدى طمبة الثانوية 2014دراسة الحياني وخمف ) 

 العامة

 طمبة للد المستنصرية لمجامعة الذىنية التعرؼ عمى مستكل الصكرةإلى ىدفت الدراسة 

عف  اتـ التحقؽ مف صدقي استبانةمف خالؿ الكصفي  المنيج الباحثاف استخدـ كقدالعامة،  الثانكية

، كتككف مجتمع الدراسة مف %(86حيث بمغ ) ،ككذلؾ حساب الثبات ،طريؽ مجمكعة مف المحكميف

 لعينةا أسمكب اختيار كاألدبي، كتـ العممي بفرعييـ )كطالبات طالب( العامة الثانكية طمبة

طالب  عدد كبمغ لمبنات، كثالث لمبنيف اثنتاف ،ثانكية مدارس خمس الباحثاف اختارك الحصصية، 

 كاألدبي أيضان  العممي بالفرعيف الطالبات كعدد ،ان طالب (444كاألدبي) العممي بالفرعيف البنيف مدرستي

البحث: كجكد قصكر  كأداة لجمع البيانات. ككانت مف نتائج ةاستبان 126كتـ تكزيع  ،ةطالب) 772)

 يجابيةإصكرة  كتككيف ،بالجامعة التعريؼ جؿأ مف الجامعة في العامة العالقات عمؿ في كخمؿ

األقارب،  عف طريؽ األكلى درجةالب جاء بالجامعة الطالب معرفة أف مف أيضان  يتضح كىذا ،عنيا

 خص الزيارات المتبادلةي فيما المستنصرية كالجامعة العامة الثانكية طمبة بيف كبيرة فجكة كجكدك 

 عدـك  لمجامعة، المستقبميالداخمي  الجميكر ككنيـ بالجامعة كتعريفيـ بالطمبة الىتماـ كمدل ،بينيما

 العامة بضركرة الثانكية مدارس في تدرس التي الختصاصات كفي، الجامعة مف الخريجيف تكعية

 العامة العالقات كحدة بضركرة قياـالمستنصرية. كقد أكصت الدراسة  الجامعة عف جيدة صكرة تقديـ
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 تكصيؿ اإلعالـ ىذا كيتكلى ،الخارجي لإلعالـ مكجية برامج بتقديـ المستنصرية الجامعة في

 بإجراء كذلؾ ،العامة الثانكية بطمبة الىتماـ ضركرةك  ،الجميكر إلى بالجامعة الخاصة المعمكمات

 .تفكيره كطريقة كحاجاتو وئاآر  عمى لمتعرؼ بشكؿ دكرم لمجميكر رأم استطالع عمميات

 فيالتأمين لشركات الذىنية الصورة بناء في اإلعالن دور بعنوان:( 2014دراسة برىوم وزيود )

 الالذقية محافظة

التأميف  لشركات الذىنية الصكرة بناء في اإلعالف دكر عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت

 عمالء لدل الذىنية الصكرة عمى اإلعالنية مةكالكسي، اإلعالنية الرسالة دراسة تأثير خالؿ مف

ء شركات التأميف الخاصة العاممة في المجتمع البحث مف جميع عم، كقد تككف التأميف شركات

 فقد البحث بعينة يتعمؽ فيما أما ،المنيج الكصفي التحميمي افكقد استخدـ الباحث ،الالذقيةمحافظة 

(  400) حيث تـ تكزيع ،ستبانةال أداة الدراسة ككانت ،عشكائية عينة سحب إلى افالباحث عمد

 افالباحث عرض األداة عف طريؽ . كقد تـ التأكد مف صدؽالتأميف شركات عمى عمالء ةاستبان

 طريقة الباحث استخدـ، كقد األكاديمي الطالع كذكم خبرة مذك  المحٌكميف مف عدد عمى الستبانة

ك 0.818 كتراكحت بيف )، مرتفعة الثبات معامالتت حيث كان الستبانة ثبات لقياس كركنباخ ألفا

0.906 .) 

 الصكرة عمى المستخدمة كالكسيمة اإلعالنية لمرسالة تأثير إلى كجكد الدراسة كتكصمت

 تكف لـ الزبائف لدل اإلعالف عنصر مف الذىنية المتشكمة الصكرة كبأف ،متدنية بنسبة كلكف، الذىنية

 في يساىـ الذم بالشكؿ بالعنصر اإلعالني التأميف شركات ماـاىت لعدـ يعكد كىذا ككاضحة، جيدة

 أخرل متمثمة عكامؿ لكجكد باإلضافة، الزبائف أذىاف في الشركات ىذه لصكرة مالمح تككيف
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 الصكرة بناء في أكبر كبدرجة اإلعالف جانب إلى مجتمعة تؤثر التي األخرل التركيجية بالعناصر

 .الذىنية

كفائدتو الكبيرة في تعريؼ  عالفاإلتفيـ شركات التأميف بأىمية ضركرة كمف أىـ التكصيات 

عالف عامال كأف يككف اإل ،كبيدؼ تككيف صكرتيا في أذىانيـ ،الجميكر بيا كبأىمية خدماتيا

البيع ) األخرللباقي العناصر التركيجية  كمكمالن  ،عمى نشر الكعي التأمينيمساعدا كفعال 

 ،اإلعالفضركرة إنشاء إدارة مستقمة لنشاط ، ك )يط المبيعاتتنشك العامة، لعالقات اك  ،الشخصي

 الحمالتكتخطيط  ،لإلعالفالمختمفة  المجالتالبشرية المتخصصة في  باإلمكانياتتدعيمو ك 

بشركات  اإلعالفكتصميميا، كالقياـ بدكرات تدريبية لممسؤكليف كالمشرفيف عمى أجيزة  اإلعالنية

 باإلعالف.كالتطكرات الحاصمة بما يتعمؽ  األساسيةىـ بالمفاىيـ التأميف بصكرة مستمرة بيدؼ تزكيد

 الصورة الذىنية لرجل األمن لدى الرأي العام األردني ( بعنوان:2014دراسة الحماد )

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الصكرة الذىنية لرجؿ األمف لدل الرأم العاـ األردني بغية 

مف أساليب  خدـ الباحث أسمكب مسح الرأم العاـ الذم يعدستكا تدعيميا أك تغييرىا أك تعديميا،

شخصان  ( 450) المنيج الكصفي، مستخدمان في ذلؾ أداة الستبانة التي تـ تطبيقيا عمى عينة بمغت

لجمع البيانات مف عينة الدراسة التي تـ اختيارىا بالطريقة العشكائية الطبقية، مف محافظات: إربد، 

باحث بالتأكد مف صدؽ الستبانة الظاىرم لممقياس، بعرضيا عمى مجمكعة قاـ الؾ، ك كعماف، كالكر 

مف المحٌكميف ذكم الخبرة كالختصاص مف أعضاء ىيئة التدريس في كميات اإلعالـ في الجامعات 

كخمصت  ،%(93كبمغ ) باستخداـ طريقة )ألفا كركنباخ(  الستبانة كتحقؽ الباحث مف ثباتاألردنية،

تكجد فركؽ ذات ، كلرأم العاـ األردني يحمؿ اتجاىان إيجابيان نحك رجؿ األمف العاـف اأ الدراسة إلى
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تعكد إلى كؿ مف السمات الديمكغرافية )النكع، كالعمر، كالمستكل التعميمي، كالحالة  دللة إحصائية

 .الجتماعية، كطبيعة العمؿ( لجميكر الرأم العاـ في تشكيؿ الصكرة الذىنية لرجؿ األمف

لرفع  ؛ف تضطمع إدارة األمف العاـ بميمة تكعية ككادرىا كتثقيفيـأىـ التكصيات كمف أ

أف يتكٌلى ك  ،مستكل مياراتيـ التصالية بالرأم العاـ، مف خالؿ إقامة دكرات ليـ بيذا الخصكص

 .القائمكف عمى المؤسسات اإلعالمية ميمة تعزيز صكرة رجؿ األمف كدعميا

الصورة الذىنية لدائرة العالقات العامة واإلعالم لدى أعضاء  بعنوان:( 2013دراسة الشديفات )

 الييئة التدريسية في الجامعات األردنية

ىدفت الدراسة إلى معرفة الصكرة الذىنية لدائرة العالقات العامة كاإلعالـ لدل أعضاء الييئة 

ىداؼ ألتحقيؽ كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي  التدريسية في الجامعات األردنية،

كتككف مجتمع الدراسة مف أعضاء الييئة  ،الستبانة كأداة لتطبيؽ ىذه الدراسةالبحث، كاستخدـ 

التدريسية في جامعتي آؿ البيت الحككمية كالشرؽ األكسط الخاصة، حيث قاـ الباحث بأخذ عينة 

ف صدؽ الستبانة م التأكدكتـ ، الجامعتيف تا( عضك ىيئة تدريسية مف كم200عشكائية مككنة مف )

ككانت أبرز النتائج  ،%(88) الستبانة ثبات كبمغ المحكميف، الظاىرم بعرضيا عمى مجمكعة مف

ا الجامعتيف في امتالؾ الصكرة تأنو ل تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف أعضاء الييئة التدريسية في كم

سمككيات دائرة العالقات العامة ف أالذىنية لدائرة العالقات العامة كاإلعالـ، كما أظيرت النتائج 

كاإلعالـ تساىـ في تحقيؽ الصكرة الذىنية مف خالؿ النسجاـ كالتفاىـ مع أعضاء الييئة التدريسية 

بدرجة كبيرة، أما العالقة بيف دائرة العالقات العامة كاإلعالـ كأعضاء الييئة التدريسية في الجامعتيف 

بناء الصكرة الذىنية لدكائر العالقات العامة كاإلعالـ  نو يترتب عمىأمتكسطة، كقد أكصت الدراسة 
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عارتيا الىتماـ حتى تتككف الصكرة  في الجامعات بذؿ جيد مضاعؼ مف قبؿ ككادر ىذه الدكائر كا 

 اليجابية .

الصورة الذىنية لجامعة القصيم ودورىا في تشكيل وبناء  بعنوان:( 2013دراسة دويدار والمرشدي)

 ية مع جميور المستفيدينالعالقة االستراتيج

لى قياس كتنمية الصكرة الذىنية لجامعة القصيـ كدكرىا في تشكيؿ كبناء العالقة إىدفت 

ستراتيجية مع جميكر المستفيديف، كقد استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي لمدراسة، اإل

خمي لجامعة القصيـ كيتمثؿ كالستبانة كأداة لجمع البيانات، كتككف مجتمع الدراسة مف المجتمع الدا

الطالب( كالمجتمع الخارجي كيتمثؿ في ك المكظفيف ك  أعضاء ىيئة التدريسك في )مجتمع اإلدارة 

( مفردة، مكزعة 800المجتمع المحمي(، كتككنت عينة الدراسة مف )ك )مجتمع أكلياء أمكر الطالب 

مجمكعة مف  مف خالؿستبانة بالتأكد مف صدؽ ال الباحثافقاـ ك عمى كافة فئات مجتمع الدراسة. 

لى العديد مف النتائج التي إكقد تكصمت الدراسة  ،%(84) )ألفا كركنباخ( كبمغ معامؿ ،المحٌكميف

ىميا تحقيؽ الجامعة صكرة الذىنية الكمية بدرجة متكسطة، ككذلؾ تبيف عدـ كجكد فركؽ بيف أ

بيف الصكرة المدركة  ان ناؾ فركقف ىأالصكرة المدركة لجامعة القصيـ كالصكرة المرغكبة ليا، كما 

لجامعة القصيـ كالصكرة الذاتية ليا، كلصالح الصكرة الذاتية، كلـ يتضح كجكد فركؽ بيف الصكرة 

المرغكبة لجامعة القصيـ كالصكرة الذاتية ليا، كتكصمت النتائج إلى كجكد عالقة ارتباط ذات دللة 

صكرىا )المدركة كالمرغكبة كالذاتية كالكمية( إحصائية بيف الصكرة الذىنية لجامعة القصيـ بكافة 

لى إعداد برامج عالقات عامة تيدؼ إستراتيجي لمجامعة. كقد أكصى الباحثاف بضركرة كالتكجو اإل

كالمرئية،  كالمقركءةالتعريؼ بدكر الجامعة في تنمية مجتمعيا المحمي باستخداـ الكسائؿ المسمكعة 
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ضركرة ك بحثية الخدمية التي تحقؽ المنافع لممجتمع المحمي، تكجيو مزيد مف الىتماـ بالمراكز الك 

تيتـ بإعداد برامج عالقات عامة داخمية لكؿ  ةكؿ كمية عمى حد فيكجكد كحدات لمعالقات العامة 

ضركرة الىتماـ باألنشطة كالبرامج الداخمية لمكمية ك سياماتيا لمعامميف الجدد، ا  ك  ،كمية لمتعريؼ بالكمية

التأكيد عمى ك ألعضاء ىيئة التدريس كالعامميف بالكمية، ت كميرجانات كمسابقات مة احتفالقاإمف 

نشطة الثقافية كالجتماعية كالثقافية لييا لمقياـ بكافة األإضركرة قياـ النكادم الطالبية بالمياـ المكككلة 

 كالجكلة.

جميور  لدى اإلسالمية الجامعة طالبات لمجمس الذىنية الصورة بعنوان( 2010دراسة صرصور)

 الطالبات

 لدل اإلسالمية الجامعة طالبات لمجمس الذىنية الصكرة إلى معرفةالدراسة  ىدفت كقد

 الدراسات الستعانة بمنيج خالؿ مف الكصفية، البحكث الدراسة كاستخدمت جميكر الطالبات،

 أداةك صحيفة الستقصاء كاستخدمت الجميكر، مسح أسمكب استخدـ المنيج ىذا كضمف المسحية،

داة الدراسة عف طريؽ مجمكعة مف ذكم الختصاص، أكتـ التأكد مف صدؽ كثبات  لمدارسة،

 (11279) عددىف الثاني كالبالغ الدراسي لمفصؿ المسجالت البكالكريكس طالبات الدراسة كتناكلت

دار بمق عشكائية طبقية عينة الدراسة عينة ككانت بغزة، الرئيس اإلسالمية الجامعة مقر في طالبة،

 قياس خالؿ مف الدراسة كأظيرت طالبة، (113أفراد العينة) عدد فكاف الدراسة، مجتمع ( مف1%)

 لمجمس عاـ بشكؿ الذىنية قكة الصكرة أف الطالبات، لمجمس الذىنية الصكرة مككنات كفاءة مدل

 الذىنية صكرةال قكة :كالتالي حدة، مككف عمى لكؿ الذىنية الصكرة قكة كانت فيما جيدة، دٌ تع الطالبات

 لخدمات الذىنية الصكرة كقكة المجمس جيدة، لمقر الذىنية الصكرة كقكة مقبكلة، المصكر لمشعار
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 كقكة جيدة، الطالبات لمجمس كلية الجتماعيةؤ المس لبرامج الذىنية الصكرة كقكة جدا، جيدة المجمس

 لمجمس التنظيمية لمثقافة الذىنية كقكة الصكرة جدا، جيدة الطالبات مجمس إلدارة الذىنية الصكرة

كقد  .جيدة الطالبات لمجمس األساليب التصالية لكفاءة الذىنية الصكرة كقكة جيدة، دٌ تع الطالبات

 الصكرة مككنات كتعزيز تطكير عمى لمعمؿ متكاممة عامة عالقات خطة أكصت الباحثة بكضع

تعزيزه،  أك لتحسينو مككف لكؿ مرحمية خطط ككضع المككنات تجزئة أك الطالبات، لمجمس الذىنية

 الشعار تصميـ إلعادة منيجية دراسة عدادإالطالبات، كضركرة  لمجمس الذىنية بالصكرة لمنيكض

 برامج تفعيؿك  كأكضح، أفضؿ بصكرة المجمس عف أىداؼ ليعبر الطالبات لمجمس المصكر

لغاء المجمس، اتعضك  قبؿ مف الخدماتي التعامؿ زيادةك  الطالبات، لمجمس الجتماعية كليةؤ المس  كا 

 تدريبية دكرات خالؿ مف المجمس، عضكات كأداء ميارات تعزيز عمى الحزبية، كالعمؿ النظرة

 تطكير الخدمات، كالعمؿ عمى تقديـ عند جديدة كخطط كسائؿ ابتكار بيدؼ زيادة متخصصة،

 التصالية. الرسائؿ محتكل

 دراسات األجنبية: 2.2.2

 البعد (في والمتمثمة العالمة صورة أبعاد تأثير :بعنوان (Philip, Kitchen, 2014دراسة )

 العميا لمدراسات األعمال إدارة لطالب السموكية االستجابة عمى (العاطفي و المعرفي

 )كالعاطفي المعرفي البعد ( في كالمتمثمة العالمة صكرة أبعاد تأثير درجة لقياس الدراسة ىذه ىدفت

 لطالب تجريبي مسح عمى بالعتماد ،العميا لمدراسات األعماؿ رةإدا لطالب السمككية الستجابة عمى

 إلى الدراسة، تكصمت كقد األعماؿ، إدارة كميات أربع مف( األعماؿ إدارة ماجستير) العميا الدراسات

 العالمة عف اإليجابية الصكرة تشكيؿ في كلعاطفي المعرفي البعديف األىمية متماثؿ تأثير كجكد
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 عمى كبير بشكؿ تركز كانت الطمبة مف الكاردة كالتحسيف المعالجة مقترحات غمبأ أف إل التجارية،

 العالمة سمات عمى التركيز مف بدل( التعاطؼ المغامرة، المرمكقة، المكانة ( العاطفية السمات

 المنطكقة الكممة ب يعرؼ لما األىمية بالغ تأثير كجكد عمى أيضا الدراسة لتكشؼ المعرفية، التجارية

 فيما السمككية الستجابة عمى األكبر ثرؤ كالم التجارية العالمة عف لممعمكمة مصدر كأىـ تبارىاكاع

 .ينافييا أك التجارية العالمة صالح في يصب

 كسب في واألسعار دراسة  ،الثقة المؤسسة، صورة بعنوان : تأثير (Rijkers, 2014) دراسة

 الشراء. واعادة الزبائن رضا

 ككثافة الزبائف رضا كسب في كالسعار الثقة سسة،مؤ ال صكرة تأثير عمى لتعرؼا إلى الدراسة ىدفت

 سكلكسي مقاطعة عاصمة( مكاسار مدينة في بالتجزئة البيع مؤسسات اكبر في الشراء اعادة

 كاستعمؿ ،زبكف250 عمى استبانة كزعت الالزمة طياتمعال جمع اجؿ مف ،)اإلندكنيسية الجنكبية

المؤسسة   لصكرة ليس وأن إلى الدراسة خمصت حيث التحميؿ، اجؿ مف AMOS اإلحصائي جالبرنام

 العمالء رضا نحك لمنتجا كسعر الثقة بيف ايجابية عالقة ناؾى كأف الزبكف، رضا عمى تأثيرالذىنية 

 اكلرض الشراء، اعادة كثافة عمى سمبية عالقةيا ل كاف سسةمؤ ال صكرة بينما الشراء، إعادة ككثافة

 .الشراء إعادة كثافة عمى ايجابيان  يران تأث الزبائف

 سوق في العمالء ووالء الشركات صورة بين العالقة :بعنوان  (Paul& James, 2014) دراسة

 كينيا في المتنقمة االتصاالت

 يرمدال سمعة الخدمة، جكدة( المؤسسة صكرة أبعاد بيف العالقة عمى لمتعرؼ الدراسة ذهىىدفت  

 في النقاؿ ياتؼال اتصالت سكؽ في الزبائف ككلء المادية( دلةكاأل التجارية العالمة صكرة التنفيذم،
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 الستبانة استعممت سمكب العينة الطبقية حيث، كاستخدـ أاستخدـ الباحث المنيج الكصفي كينيا،

 الستجابة ككانت ،''كينياتا'' جامعة طمبة عمى استمارة 320 تكزيع تـمعطيات حيث ال لجمع كأداة

 تكصمت SPSS الحصائية جالبرام حزمة بكاسطة جالنتائ تحميؿ كبعد .ئةمابال 97.80 مرتفعة

 العالمة صكرة التنفيذم، يرمدال سمعة الخدمة، جكدة(مؤسسة ال لصكرة ربعةاأل بعاداأل أفب الدراسة

 جكدة كأف ، 0.01 معنكية دللة مستكل عند الزبائف كلء مع ايجابيان بط ترت  المادية( لةادكال التجارية

 كلء في الحاصؿ التغير مف مائةبال 25 كأف الزبائف، بكلء كبير تنب  تعطي العالمة كصكرة الخدمة

 ذهى في تدرس لـ خرلأ لعكامؿ تعكد المتبقية ةلمائبا 75 كالذىنية لممؤسسة  لمصكرة يعكد الزبائف

في  بالتغيرات التنبؤ أجؿ مف الصكرة تتعيد دمج المستقبمية كصت الدراسة باف األبحاثأكقد  ،الدراسة

 .العمالء كلء

 الصورة تكوين في المؤثرة العوامل عن ( بعنوان: الكشف,Erfan Sobhaninia 2013) دراسة

 األوفياء لمعمالء الذىنية

 كلءك  التجارية لمعالمة الذىنية الصكرة تشكيؿ في المؤثرة العكامؿ عف لمكشؼ الدراسة ىذه جاءت

 استبياف بتصميـ الباحث قاـحيث العكامؿ،  ىذه لتحديد العاممي التحميؿ ذلؾ في مستخدمة العمالء،

 المكجكد اإليراني ميمي  Melli Iranبنؾ في المصرفية األعماؿ يمارسكف الذيف عمالءال عمى كتكزيعو

 عامؿ 28 ؿأص مف ىامة عكامؿ (8) ثمانية ىناؾ  أف إلى الدراسة كخمصت ،طيراف مدينة في

 العالمة قكة التجارية، العالمة ىكية ،الجتماعي الكضع فييا بما لمعالمة، ءالعمال كلء عمى تؤثر

 الذىنية الصكرة أىميا، عكامؿ بسبع عنو عبرالجتماعي  فالكضع التنظيمية، الصكرة التجارية،

 لمعالمة الذىنية الصكرة صنفت كقد التعميـ، الجنس، السف، المجتمع، ،)الصكرة حسف (اإليجابية



46 

 

 التجارية العالمة قكة نجد كذلؾ العميؿ، عمى المؤثرة العكامؿ أىـ مف الدراسة نتائج فؽك  التجارية

 كقد كالمصداقية، التنظيمية، اليكية العالمة، مع السابقة التجارب ىي عكامؿ ثالث تضمنت كالتي

 المصداقية، تمييا التأثير حيث مف الترتيب أعمى التنظيمية اليكية تصدر إلى الدراسة خمصت

 .السابقة لتجاربكا

 وسموك الخدمة وجودة الصورة بين العالقةبعنوان:  (Kassim, Nordin,2012دراسة )

 ماليزيا في إسالمية مالية مؤسسة تجاه العمالء رضا تحديد في التنظيمية المواطنة

( OCB) التنظيمية المكاطنة كسمكؾ الخدمة كجكدة الصكرة بيف العالقة فيـ إلى ىدفت ىذه الدراسة

فاعتمدت في تحديد الرضا عمى تكقعات العميؿ  .(Tabung Hajiخدمات) تجاه العمالء رضا مع

معياران، كمقارنتو بتجربة خدمة فعمية لتقييـ الرضا أك الجكدة أما في تطرقيا لمصكرة فاىتمت أكثر 

بصكرة الشركات كاعتمدت عمى نكعيف مف الصكرة الكظيفية كالمتمثمة في الخصائص المممكسة 

نصر الثاني يتمثؿ في الصكرة العاطفية التي يرتبط  مع األبعاد النفسية التي تتجمى مف خالؿ كالع

التنظيمي  المشاعر كالمكاقؼ اتجاه الشركة كمف ثـ فيـ العالقة بيف الصكرة كجكدة الخدمة كالسمكؾ

 Tabung) عمى ادارة  384قاـ الباحثاف بتصميـ استبياف كتكزيعو عمى لممكظفيف كرضا العمالء، 

Hajiجكدة بيف قكية الى كجكد عالقة كتكصمت ىذه الدراسة  .( كذلؾ بطريقة اخذ العينة العشكائية 

 التنظيمية المكاطنة كسمكؾ كالصكرة الخدمة جكدة تأثير تأكيد تـ. العمالء رضا عمى كالصكرة الخدمة

 . قناكثي ارتباطنا مرتبطاف العمالء كرضا الخدمة جكدة أف كجد. العمالء رضا عمى
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 الترفييية الخدمات قطاع في الشركات ( بعنوان صورةBridson& Mavondo,2011دراسة)

ىذه الدراسة لتكضيح العالقة بيف صكرة المنظمة كرضا العمالء في قطاع الخدمات الترفييية،  ىدفت

 إلى دراسة أثر التكسط مف المكظفيف كبيئة مادية لمخدمة في ىذه العالقة. كقد اتبع ىدفتكما

فردا مف الذيف زاركا حديقة  195الباحثاف المنيج التجريبي حيث جمعت البيانات مف عينة تتككف مف 

الحيكاف السترالية خالؿ فترة محدكدة، كاستخدـ التحميؿ العاممي التككيدم لختبار صالحية أداة 

كتكصمت ، الفرضيات اختبار في المتعدد كالنحدار الييكمية المعادلة نمذجة استخداـ تـ الدراسة ينما

ايجابية ميمة مع رضا العمالء، كما اف   الدراسة الى عدة نتائج منيا أف صكرة المنظمة لدييا عالقة

النتائج تشير الى اف العالقة بيف صكرة المنظمة كرضا العمالء ىي مباشرة أم ل تتـ بتكسط كؿ مف 

ليا تاثير ايجابي في نظمة كالمكظفيف ك المكظفيف، فيذا يعني اف صكرة الممة أالبيئة المادية لمخد

كما أف نتائج ىذه الدراسة تعزز الحاجة لمنظمات الخدمات الترفييية لتحديد اكلكيات رضا الزبائف، 

 لعركض الرئيسية الجكانب مف كالخدمات المكظفكف تطكير قكية، كصكرة مؤسسية كاضحة، يعد

 .كتعزيزىا المرغكبة الشركة صكرة تكصيؿ لضماف عمييا التركيز إلى اإلدارة تحتاج التي الخدمات

 أىمية الصورة الذىنية لمشركات بعنوان( Velikovic,2011دراسة فيميكوفك )

ف بيئة األعماؿ الحديثة، تحتاج إركزت الدراسة عمى أىمية الصكرة الذىنية لمشركات، حيث 

يرة مف األىمية، نتيجة أف تميز الشركات نفسيا عف المنافسيف، كدكر الصكرة الذىنية يبمغ درجة كب

 ،كالجتماعية ،بما يحفز الشركات عمى تطبيؽ معايير المسؤكلية البيئية ،ارتفاع الكعي البيئي العالمي

كدمج ىذه القيـ في صكرتيا المؤسسية، كما تتميز بيئة األعماؿ الحديثة بالتغيرات في الممكية كاإلدارة 

تحكاذ كالندماج. كالفرضية العامة ىي أف صكرة في الشركات، باستخداـ العديد مف  عمميات الس
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الشركة، كلسيما عنصرىا البيئي، يمعب دكران ىامان في العمميات الحديثة لعمميات الستحكاذ عمى 

كلية البيئية تصبح ؤ الشركة، كيمكف الفتراض أيضا أف الشركات التي لدييا صكرة قكية تجاه المس

ميا جذابة ليس فقط لمتعاكف كالندماج، كلكف أيضا بيدؼ فييا، األمر الذم يجع ان شركات مرغكب

المتالؾ، كاليدؼ مف ىذه الدراسة ىك التأكيد عمى دكر الصكرة الذىنية لمشركة في عمميات 

كلة ؤ كتحميؿ حالت الشركات الصغيرة كالمس ،الستحكاذ الحديثة، كذلؾ باستخداـ أسمكب دراسة الحالة

 .يالء عمييا مف قبؿ الشركات المتعددة الجنسياتبيئيا كاجتماعيا التي تـ الست

 االتصال التسويقية ستراتيجياتإدور الصورة الذىنية في  بعنوان:( Helena, 2010دراسة )

ستراتيجيات التصاؿ إدكر الصكرة الذىنية في  التعرؼ عمى إلىىذه الدراسة ىدفت 

ستراتيجية إركة باعتبارىا أداة اتصاؿ لقاء المزيد مف الضكء عمى صكرة الشا  ك  ،التسكيقية في الشركة

كتحميؿ ىكية ىذه الشركة  ،بالنسبة لمشركة بالتطبيؽ عمى سمسمة مطاعـ الثكر في مدينة لندف

 ؛كصكرتيا كما ىي في الكاقع بيدؼ تقديـ القتراحات المناسبة بما يتعمؽ بعممية التصاؿ كالتركيج

يدؼ زيادة اإليرادات، كتركزت مشكمة البحث قامة عالقات طكيمة األجؿ با  ، ك الزبائفبيدؼ جذب 

حكؿ عدـ كجكد معالـ كاضحة لصكرة المطعـ الفعمية لدل الزبائف كالجميكر، لذلؾ عمدت ىذه 

الدراسة إليجاد عالقة بيف صكرة الشركة كاألساليب التركيجية المتبعة مف قبميا، كتكصمت الدراسة 

كىكية الشركة المتمثمة بأساليبيا  ،لعالمة التجاريةإلى أىـ عكامؿ بناء الصكرة الذىنية كىي: اسـ ا

كغيرىا، كبأف اليدؼ الرئيس لكسائؿ التصاؿ كالتركيج  ،كالرسكمات ،كالشعار ،التركيجية التصالية

ىك تشكيؿ الصكرة المستندة إلى بناء الكعي، كتعزيز حسف النية، كاإلبالغ عف المعمكمات المضممة 

 صكرة إيجابية ليا في ذىف الجميكر.كتصحيحيا بما ساىـ في إعطاء 
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 وقيمتيا الشركة صورة عمى المؤسسي اإلصالح ( بعنوان: آثارNorizan,et al,2010دراسة )

 نام بمد سياق في

كقد كاف اليدؼ مف ىذا البحث دراسة أىمية التغيير التنظيمي التي تنطكم عمى تنفيذ  

ككاف المشركع ييدؼ إلى تحسيف الصكرة  مشركع اإلصالح في مؤسسة التعميـ العالي في دكلة قطر

كاعتمدت المنيج  عميا مف المؤسسات المفضمة في قطر،الذىنية لممؤسسة كقيمتيا، كذلؾ بغرض ج

الكصفي، مف خالؿ العتماد عمى عينتيف منفصمتيف، كتـ تصميـ الستبياف بعد العتماد عمى 

رسالو إلى المقابالت المتعمقة عمى مجمكعتيف تركيز، كتـ صياغة الس مف  8000تبياف كا 

استمارة صحيحة، باستخداـ مقياس التقييـ لتحديد درجة  866كقد تـ تحميؿ بيانات مف  المستجيبيف

كأظيرت النتائج لعبارات التي يجيب عمييا المستقصي، التفاؽ بيف المشاركيف فيما يتعمؽ بعدد مف ا

مى بناء الصكرة الذىنية المتمثمة في القيمة، أف المستجيبيف اتفقكا عمى أىـ المتغيرات التي تساعد ع

 كالمستكيات األكاديمية كالحياة الجامعية، مع مشركع اإلصالح التي نفذتيا مؤسسة لمتعميـ العالي 

كما اتضح  أف المستكيات األكاديمية تمثؿ أىمية كبيرة لمغاية ألنيا تشكؿ عنصرا  تحت الدراسة،

ثراء كؿ مف الصكرة  كقيمة المؤسسة كما تمثؿ أىمية خاصة لجذب الطالب الجدد أساسيا في بناء كا 

مع الصكرة المحسنة الناتجة عف المشركع اإلصالحي ، كالمؤسسة تسير في التجاه الصحيح لتصبح 

مؤسسة متميزة كجاذبة ألعضاء ىيئة التدريس كالعامميف كالطالب القطرييف كالدكلييف .كما أف 

ر  إلى أف اإلدارة العميا تحتاج إلى النظر في المتغيرات التي تـ التطبيؽ العممي  ليذه الدراسة يشي

كينبغي أف تركز أيضا عمى  تحديدىا في جيكدىا الرامية إلى تعزيز صكرة كقيمة المؤسسة

كفيما يتعمؽ بالجكدة / القيمة استطاعت النتائج  .الحتياجات الفردية مف أجؿ تنفيذ التغييرات بنجاح
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اسة الكشؼ عف طبيعة الممارسة المينية في مؤسسة التعميـ العالي، المستخمصة مف ىذه الدر 

كتكضيح تأثير ىذا السياؽ عمى ممارسات العمؿ الفعمي، كتقدـ استراتيجيات محددة إلدارة التغيير 

ثراء صكرتيا كقيمتيا.  التنظيمي في بناء كا 

مشركات، زيادة بعنوان: قياس العالقات بين الصورة الذىنية ل (Ei and Lee,2010دراسة )

الوعي بالعالمة التجارية، سعر الخدمة، جودة الخدمة، خدمات دعم العمالء، وعالقتيم بوالء 

 العمالء

استيدفت ىذه الدراسة قياس العالقات بيف الصكرة الذىنية لمشركات، زيادة الكعي بالعالمة  

ء العمالء، ككذلؾ التحقؽ التجارية، سعر الخدمة، جكدة الخدمة، خدمات دعـ العمالء، كعالقتيـ بكل

كقد تـ تحميؿ  مف العناصر الرئيسة في الحفاظ عمى كلء العمالء لمقدمي خدمات التصالت المتنقمة

أربع مئة كتسع كستيف مف العينات التي تـ جمعيا مف المشاركيف في الستطالع عمى شبكة 

نحدار كقد كانت أىـ نتائج الدراسة اإلنترنت في ككريا، كذلؾ باستخداـ تقنيات متعددة مثؿ تحميؿ ال

تتمثؿ في أف الصكرة الذىنية لمشركات، كزيادة الكعي بالعالمة التجارية، كسعر الخدمة، كنكعية 

  الخدمة ىي العناصر القكية في الحفاظ عمى كلء العمالء في أسكاؽ خدمات التصالت المتنقمة

الذىنية لمشركات تمعب أىـ دكر في بناء  إضافة إلى ذلؾ  أظيرت النتائج التجريبية أف الصكرة

  .كالحفاظ عمى كلء العمالء في األسكاؽ
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 وصورة والثقة والرضا الجودة بعنوان: أىمية (Loureiro, and González, 2008)دراسة

 الريفية السياحة قطاع في بالوالء العالقة في  المنظمة

  ة،الريفي ةالسياح في العمالء كلء تحقيؽ تسبؽ التي العكامؿ عمى الكقكؼ إلىالدراسة  ىذه ىدفت

 ىذه كأثر ةكالثق كالرضا كالجكدة ةالذىني الصكرة(الترابطية بيف متغيرات ةالعالق ةمعرف كأيضا

 األككاخ فييا تكثر التي ةالريفي المناطؽ في ةالسياح عمى تركيز كتـ السائحيف، سمكؾ عمى المتغيرات

 الي ةباإلضاف ةالمقابم أسمكب البيانات جمع في راسةالد دمتاستخ .كالبرتغاؿ أسبانيا بيف ةالريفي

 مف (344) ةالعين حجـ كبمغ  ة،العمري ةالفئ حسب ة المستيدف الفئات تقسيـ كتـ ،اللكتركني استباف

 تكصمتة، البرتغالي ةالسياحي طؽاالمن في (335) إلى ةباإلضاف أسبانيا فية الكاقع يةالسياح طؽاالمن

 كلء تحقيؽ في( ةكالثق ة،الذىني الصكرة الرضا، ،ى ةالمدرك الجكدة(العكامؿ جميع ةيأىم إلى الدراسة

 ةالمسبق العكامؿ أكثر الرضا اعتبر ثـ كمف الرضا تحقيؽ في ةأىمي ةالخدم جكدة كلعبت السياح،

 الصكرة عنصر ةأىمي عمى سةار الد كأكدت المستقبؿ، في المناطؽ إلى السياح عكدة تعزز التي

  كالثقة، كالرضا ةالمدرك الجكدة مباشرة يسبؽ كككنو السياح كلء عمى إيجابي أثر مف لو لما ةالذىني

 جذب في ةالذىني الصكرة ةكأىمي الكلء عمى إيجابي تأثير لو ةالثق عامؿ أف راسةالد كاستنتجت

 تحقيؽ في الرضا ةكأىمي ةالثق عامؿ عمى الرضا تأثير إلى ةباإلضاف ةالريفي األككاخ إلى السياح

  .الكلء

 يخدـ أساسي مفتاح ككنيا ةالريفي األككاخ عف ةالذىني بالصكرة بالىتماـ راسةالد كأكصت

 .زاتاإلجا أكقات في السياح كجذب التركيج في السياحي الريفي السكف مديرم
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة: 3.2

الدراسات العربية  كعة تناكلتلدراسات السابقة إلى مجمكعتيف مجماقامت الباحثة بتقسيـ  

، كمف الدراسات العربية التي تناكلت الصكرة الذىنية أجنبية الصكرة الذىنية كأخرل التي تتمحكر حكؿ

 كدراسة، (2017) نعاس دراسة، ك (2017) كمخمكفي عمي بف دراسةك  ،(2017) دراسة بمبراىيـ

،(2016) كشنيني بكرقعة دراسة، ك (2016) مقراني دراسةك ، (2017) الفرا دراسة،(2017)ىاجر

 برىـك ، كدراسة(2014) كخمؼ الحياني كدراسة ،(2015) لفتو كدراسة(،2016) عكر أبك كدراسة

 دكيدار ، كدراسة(2013) الشديفات ، كدراسة(2014) الحماد ، كدراسة(2014) كزيكد

لصكرة الذىنية أما الدراسات األجنبية التي تناكلت ا، (2010)صرصكر كدراسة(2013)كالمرشدم

 دراسةك  ،(Paul& James, 2014) كدراسة،(Philip, Kitchen, 2014) دراسةمثؿ

(Velikovic,2011) ،كدراسة(Bridson& Mavondo,2011) ،كدراسة (Helena, 2010) ،

 كدراسة ،(Loureiro, and González, 2008)كدراسة ( ,2013Erfan Sobhaninia) كدراسة

(Ei and Lee,2010)، كدرا( سةRijkers, 2014( دراسة ،)Kassim, Nordin,2012). 

تشابيت ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة مف تطبيقيا عمى المؤسسات التعميمية مثؿ دراسة 

 ،(2013) الشديفات كدراسة ،(Philip, Kitchen, 2014) كدراسة،(2014) كخمؼ الحياني

  .(2010)صرصكر دراسة ،(2013) كالمرشدم دكيدار كدراسة

 الطمبة عمى طبؽ الذم مجتمعيا في السابقة بعض الدراسات مع الدراسة ىذه ككذلؾ تشابيت

 ،(Philip, Kitchen, 2014) كدراسة (2014) كخمؼ الحياني دراسة، ك (2017)ىاجر دراسة مثؿ

 ، (2010)صرصكر كدراسة
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تـ  حيث (Philip, Kitchen, 2014)كما تشابيت ىذه الدراسة في أبعادىا مع دراسة 

 البعد ككي،مالس البعد(التي تناكلت  (2015) لفتو، ككذلؾ دراسة كالعاطفي( المعرفي دراسة )البعد

 كأبعاد لمصكرة الذىنية. )الكجداني البعد المعرفي، البعد الجتماعي،

 لمجامعات  المدركة الذىنية أنيا تناكلت الصكرةالسابقة تميزت ىذه الدراسة عف الدراسات ك 

دراسة مف الدراسات  ةالخميؿ، حيث لـ تتناكؿ أي محافظة في العامة الثانكية طمبة للد الفمسطينية

حيث  ،ت ىذه الدراسة مف خالؿ البحث في عكامؿ بناء ىذه الصكرةالسابقة ىذا المكضكع، كما تميز 

  يذا المكضكع.لاىتماـ  ةأم دراسة أي لـ تبدً 
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 الفصل الثالث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إلجراءاتالطريقة وا

تنفيذ دراستيا، مف حيث كصؼ الباحثة ل بيالإلجراءات التي قامت  تناكؿ ىذا الفصؿ كصفان 

ؽ التي تـ ئكالطر  ،أدكات الدراسةك الطريقة التي تـ اختيار العينة بيا، ك مجتمع الدراسة كعينتيا، 

جراءاتيا، كالتأكد مف صدقيا كثباتيا، كخطكات تطبيقيا، كتصميـ الدراس ،في إعدادىا اتباعيا ة كا 

 كالمعالجة اإلحصائية التي تـ استخداميا في تحميؿ النتائج.

 منيج الدراسة: 3.1

 المدركة الذىنية الصكرة بناء في المؤثرة العكامؿلقياس  المنيج الكصفي الباحثة استخدمت

ذه ، كذلؾ لمالءمتو لطبيعة ىالخميؿ محافظة في العامة الثانكية طمبة لدل الفمسطينية لمجامعات

 .الدراسة
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 مجتمع الدراسة:  3.2

كالبالغ  في محافظة الخميؿ )التكجييي( طمبة الثانكية العامة جميعف مجتمع الدراسة مف تككٌ 

 ،الخميؿ شماؿك  كطالبة مكزعيف عمى مديريات محافظة الخميؿ )الخميؿ، ان ( طالب8154عددىـ )

 .2018-2017، يطا( خالؿ العاـ الدراسي الخميؿ كجنكب

 ة الدراسة:عين 3.3

تـ اختيارىا بطريقة طبقية مف مجتمع  اتب كطالبال( ط807تككنت عينة الدراسة مف )
مكزعة عمى مديريات التربية كالتعميـ كىي  %( مف مجتمع الدراسة10كشكمت ما نسبتو ) ،الدراسة

لعينة تكزيع أفراد ايبيف  ( 1.3)، كالجدكؿ اآلتي رقـ )الخميؿ، جنكب الخميؿ، شماؿ الخميؿ، يطا(
 حسب متغيرات الدراسة:

 (:  توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة1.3جدول رقم )

 العدد البدائل المتغيرات
 الجنس

 

 287 ذكر
 520 أنثى

 319 عممي فرع الدراسة
 488 أدبي

 موقع المدرسة الحالية
 305 مدينة
 342 قرية
 160 مخيـ
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 أداة الدراسة: 4.3

استبانة مككنة مف قسميف، حيث تضمف قامت الباحثة ببناء مة الدراسة، لإلجابة عف أسئ

مكقع المدرسة الحالية، ك فرع الدراسة، ك كىي: الجنس،  المبحكثيفعامة عف  بياناتالقسـ األكؿ 

باإلضافة إلى ثالثة أسئمة تناكلت األساس الذم سيتـ اختيار الجامعة المستقبمية بناءن عميو، كزيارتو 

عكامؿ كمؤشرات تسيـ في ابعتو ألخبارىا عبر كسائؿ اإلعالـ، أما القسـ الثاني تناكؿلمجامعة كمت

 ،كالثاني البعد السمككي ،بالبعد المعرفي فقد تضمف ثالثة أبعاد: األكؿ يتعمؽ ،الجامعةباللتحاؽ 

قة في ىذا كقد تـ بناء فقرات ىذا المحكر بالرجكع لمعديد مف الدراسات الساب ،كالثالث البعد الكجداني

كدراسة (، 2013 ، كدراسة )الشديفات،(2014المجاؿ، كىي دراسات كؿ مف )الحياني كخمؼ،

 (.2010،صرصكركدراسة ) ،(2013، دكيدار كالمرشدم)

( فقرة، 17كىي البعد المعرفي ) ،( فقرة مكزعة عمى ثالثة أبعاد50كقد ضـ ىذا المحكر ) 

( فقرة، كبالتالي أصبحت الستبانة في صكرتيا 16) ( فقرة، كالبعد الكجداني17كالبعد السمككي )

 ( فقرة. 50مككنة مف )

 صدق األداة 3.5

المحكمػػيف مػػف ذكم لمتحقػػؽ مػػف صػػدؽ أداة الدراسػػة، تػػـ عػػرض السػػتبانة عمػػى مجمكعػػة مػػف 

، كعمػػى ضػػكء المالحظػػات التػػي (2كمػػا فػػي الممحػػؽ رقػػـ ) ،( محكمػػان 13الختصػػاص كالبػػالغ عػػددىـ )

كقػػػد ، ( فقػػػرات4كمػػػا تػػػـ اسػػػتبعاد ) ،( فقػػػرات مػػػف المحػػػكر األكؿ 3)ـ إعػػػادة صػػػياغة تػػػ ،أشػػػاركا إلييػػػا

نتػائج كمػف ناحيػة أخػرل تػـ اسػتخراج  ( فقػرة ،50أصبح ىذا المحكر فػي صػكرتو النيائيػة مككنػان مػف )
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( لمصفكفة ارتبػاط فقػرات أداة الدراسػة مػع الدرجػة Pearson correlationمعامؿ الرتباط بيرسكف )

 .(293، كما في الجدكؿ رقـ)ألداةالكمية ل

 ارتباط لمصفوفة( Pearson correlation) بيرسون االرتباط معامل نتائج  (2.3) رقم جدول
 لألداة الكمية الدرجة مع الدراسة أداة فقرات

 البعد الوجداني البعد السموكي البعد المعرفي

قيمة  الفقرات
 (ر)

الدللة 
 اإلحصائية

قيمة  الفقرات
 (ر)

لة الدل
 اإلحصائية

الدللة  (ر)قيمة  الفقرات
 اإلحصائية

1 .5860 00000 1 .6370 00000 1 .8480 00000 

2 .7630 00000 2 .7330 00000 2 .8110 00000 

3 .7470 00000 3 .7460 00000 3 .7350 00000 

4 .6370 00000 4 .8070 00000 4 .7290 00000 

5 .7330 00000 5 .9080 00000 5 .6330 00000 

6 .7460 00000 6 .8450 00000 6 .6950 00000 

7 .8070 00000 7 .8230 000007 .7880 00000 

8 .8600 00000 8 .6370 00000 8 .8390 00000 

8 .7760 00000 8 .7330 00000 8 .8360 00000 

10 .9080 00000 10 .7460 00000 10 .8620 00000 

11 .8450 00000 11 .7290 00000 11 .6210 00000 

12 .8230 0000012 .6330 00000 12 .9080 00000 

13 .6370 00000 13 .6950 00000 13 .8450 00000 

14 .7330 00000 14 .7880 00000 14 .8230 00000

15 .7460 00000 15 .8390 00000 15 .7460 00000 
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16 .8070 00000 16 .7460 00000 16 .6330 00000 

17 .8600 00000 17 .8070 00000   

 دالػة لممقيػاس الكميػة الدرجػة مػع الفقػرات ارتبػاط قػيـ جميػع أف( 3.4) رقـ الجدكؿ مف يتضح   

 العكامػػػؿقيػػػاس  فػػػي معػػػا تشػػػترؾ كأنيػػػا ،المقيػػػاس لفقػػػرات الػػػداخمي التسػػػاؽ إلػػػى يشػػػير ممػػػا إحصػػػائيا،

 محافظػة فػي العامػة الثانكيػة طمبػة للػد الفمسػطينية لمجامعػات المدركة الذىنية الصكرة بناء في المؤثرة

 0.الخميؿ

 ثبات األداة 3.6

لألداة ككؿ، كلكؿ باستخداـ معادلة الثبات كركنباخ ألفا  ،لتحقؽ مف ثبات أداة الدراسةتـ ا  

 (: 3.3كما ىك مكضح في الجدكؿ ) محكر مف محاكرىا،

 (: معامل الثبات كرونباخ ألفا لمجاالت أداة الدراسة3.3جدول رقم )

 قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ عدد الفقرات لمجالا

 0.81 17 البعد المعرفي

 0.80 17 البعد السموكي

 0.70 16 البعد الوجداني

بمغت قيمة معامؿ فيما ، (0.81) لبعد المعرفياأف درجة ثبات  (3.3الجدكؿ )يالحظ مف 

معامالت  دكتع ،(0.70) الكجدانيلبعد ا ثباتبمغت قيمة معامؿ  ، كما(0.80) لبعد السمككيا ثبات

 كتفي ألغراض الدراسة.  ،الثبات المستخرجة ليذا المقياس مناسبة
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 متغيرات الدراسة 3.7

 :وىي ةالمستقم اتالمتغير 

 (أنثى، ذكر) وىو مستويان: الجنس. 

 :عممي، أدبي( فرع الدراسة وىو مستويان(. 

 ة، مخيـ(: )مدينة، قريموقع المدرسة الحالية وىو ثالثة مستويات. 

 .الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية الصكرة :المتغير التابع

 المعالجة اإلحصائية:  3.8

كالنسب لإلجابة عف أسئمة الدراسة تـ استخراج المتكسطات الحسابية، كالنحرافات المعيارية، 

نباخ ألفا( لمتحقؽ مف لستجابات أفراد عينة الدراسة عمى أداة الدراسة، كاستخداـ معادلة )كرك المئكية 

ثبات أداة الدراسة، كلمعرفة الفركؽ في استجابات أفراد عينة الدراسة تـ استخداـ اختبار )ت( كاختبار 

(، كقد أعطيت LSDكلمعرفة اتجاىات الفركؽ تـ استخداـ اختبار) ،األحادم تحميؿ التبايف

-2.34ك) ،كسطة(مت 2.33-1.67ك) ،منخفضة ( 1.66.00-1الستجابات التدريج اآلتي )

 .(Spss)كذلؾ باستخداـ برنامج الرزمة اإلحصائية  ،مرتفعة( 3.00
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 الفصل الرابع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نتائج الدراسةتحميل 

 تمييد  1.4

 العوامل" حكؿ مكضكعالباحثة  اتضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة، التي تكصمت إليي       

 الثانوية طمبة لدى الفمسطينية لمجامعات المدركة ذىنيةال الصورة بناء في المؤثرة

 .الخميل محافظة في العامة
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 أسئمة الدراسة:  اإلجابة عن  2.4

 ينص عمى: والذي األولاإلجابة عن سؤال الدراسة  1.2.4

 لدى الخميل محافظة في الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية الصورة مستوىما 

 ؟العامة الثانوية طمبة

كالنحرافات  ،المتكسطات الحسابية باستخراجقامت الباحثة  ،لإلجابة عف ىذا السؤاؿ        

الصكرة  لستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجالت الستبانة التي تعبر عف كالكزف النسبي المعيارية

 (1.4كالجدكؿ ) الذىنية المدركة لمجامعات الفمسطينية لدل طمبة الثانكية العامة في محافظة الخميؿ

 يكضح ذلؾ:

الستجابات أفراد عينة  النسبي والوزن(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية1.4جدول )

مجاالت الصورة الذىنية المدركة لمجامعات الفمسطينية لدى طمبة الثانوية العامة في عمى الدراسة 

 محافظة الخميل

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 لمعياريا

الوزن 
 النسبي

 84.6 0.78 2.54 البعد المعرفي 1
 86.6 0.87 2.60 البعد السموكي 2
 86.6 0.86 2.60 البعد الوجداني 3
 85.6 0.75 2.57 الدرجة الكمية 
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ستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجالت الكزف النسبي لأف  (1.4كيالحظ مف الجدكؿ )       

العامة  الثانكية طمبة لدل الخميؿ محافظة في الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية الصكرة مستكل

 ،( أم بدرجة مرتفعة%85.6كمي )الكزف النسبي الفيما بمغ  ،(%86.6 -%84.6تراكحت ما بيف ) 

( أم بدرجة %86.6) كقدره كزف النسبيبلمبعديف السمككي كالكجداني  الكزف النسبيكما يتبيف أف 

( كجاء بدرجة %84.6كانت أدنى المتكسطات لممجاؿ المعرفي بمتكسط حسابي )بينما  ،مرتفعة

 مرتفعة. 

 الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية الصكرة مستكللمنتائج كفقا لمجالت  كفيما يمي عرضه        

 :العامة الثانكية طمبة لدل الخميؿ محافظة في

بناء الصورة الذىنية لجامعة المستقبل لدى طمبة ما دور البعد المعرفي في السؤال الفرعي األول: 
 الثانوية العامة في محافظة الخميل؟

لستجابات أفراد  كالكزف النسبي كالنحرافات المعيارية ،المتكسطات الحسابية تـ استخراج
 (2.4الجدكؿ ) البعد المعرفي كىي مرتبة تنازليا كما ىك مكضح في فقرات  عينة الدراسة عمى

الستجابات أفراد عينة  النسبي والوزن: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(2.4جدول )

 عمى البعد المعرفيالدراسة 

رقم 
 الفقرة

ترتيب 
 الفقرات الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 2.74 سمعتيا مميزة 1 4ف
1.07 91.1 

 2.73 شعارىا الجذاب 2 2ف
1.31 91.0 
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 2.73 كجكد التخصص الذم أحب فييا 3 3ف
1.11 91.0 

 2.69 تميز التعميـ فييا 4 03ف
1.12 89.4 

 2.60 تميز خدماتيا المقدمة لمطمبة 5 6ف
1.76 86.4 

 2.57 عالقاتيا بالمجتمع المحمي 6 5ف
1.22 85.4 

 2.54 مستكل مراعاتيا  لرغبات الطمبة 7 7ف
1.22 84.4 

 2.54 كاديميتميز طاقميا األ 8 8ف
1.26 84.4 

 2.54 نشاطاتيا عبر كسائؿ التكاصؿ الجتماعي 9 00ف
1.23 84.4 

 2.54 سيكلة الكصكؿ لمكقعيا 10 04ف
1.36 84.4 

 2.53 لكتركنيةخبار الجامعة عمى صفحتيا اإلأ 11 01ف
1.23 84.1 

 2.51 النشرات الصادرة عنيا 12 0ف
1.14 83.4 

 2.51 خرلاأل مصداقيتيا قياسان بالجامعات 13 05ف
1.32 83.4 

 2.47 نشاطاتيا عبر كسائؿ اإلعالـ 14 00ف
1.24 82.1 

 2.42 يجاد عمؿإمساعدة  طمبتيا بعد التخرج في  15 02ف
1.43 80.7 

 2.41 نتيجة الندكات التعريفية بيا 16 1ف
1.18 80.1 

 2.36 كجكد شراكات دكلية مع الجامعات األخرل 17 06ف
1.39 78.7 

 84.6 0.78 2.54 لكميةالدرجة ا  
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انحراؼ ب( %84.6بمغ ) الكمي لمبعد المعرفي الكزف النسبي( أف 2.4يالحظ مف الجدكؿ )        

مرتفعة، حيث كانت الفقرة )سمعتيا جاء بدرجة  البعد المعرفي كىذا يدؿ عمى أف ،(0.78معيارم )

بينما كانت الفقرة  ،(1.07) بانحراؼ معيارم ،(%91.1) بكزف النسبيمميزة( أكثر الفقرات أىمية 

بانحراؼ  ،(%78.7) بكزف النسبي)كجكد شراكات دكلية مع الجامعات األخرل( أقؿ الفقرات أىمية 

 (، كجاءت جميع الفقرات بدرجة مرتفعة.1.39معيارم )

السؤال الفرعي الثاني: ما دور البعد السموكي في بناء الصورة الذىنية لجامعة المستقبل لدى طمبة 
 نوية العامة في محافظة الخميل؟الثا

لستجابات أفراد عينة  كالكزف النسبي كالنحرافات المعيارية ،المتكسطات الحسابية تـ استخراج      
 (3.4الجدكؿ ) كىي مرتبة تنازليا كما ىك مكضح في ،السمككيالبعد  فقرات  الدراسة عمى

الستجابات أفراد عينة  النسبي والوزن (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية3.4جدول )

 السموكيعمى البعد الدراسة 

رقم 
 الفقرة

ترتيب 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 1ف
 اعي بياتاقن 1

2.75 
1.74 91.7 

 4ف
 جكدة تعميميا 2

2.71 
1.16 90.3 

 0ف
 اىتماميا بالطمبة 3

2.69 
1.06 89.6 

 2ف
 ميا لممعمكماتتقدي 4

2.66 
1.11 88.9 
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 06ف
 تتكافؽ مع تكقعاتي المستقبمية 5

2.61 
1.26 87.4 

 6ف
 تتمتع بمظيرىا الممتاز 6

2.62 
1.21 87.3 

 02ف
 مكانتيا المرمكقة في المجتمع 7

2.60 
1.24 86.4 

 03ف
 جكدة الخدمات فييا 8

2.60 
1.16 8685.7 

 00ف
 كجكد مختبرات تمبي الحاجة 9

2.59 
1.28 86.1 

 3ف
 تميزىا بالمصداقية 10

2.58 
1.23 86 

 8ف
 كجكد مكتبات مميزة 11

2.57 
1.25 85.4 

 5ف
 المنح الدراسية لطمبتيا 12

2.55 
1.16 85 

 04ف
 عمؿ الخريجيف 13

2.55 
1.21 85 

 00ف
 استقطاب الطمبة المتميزيف 14

2.54 
1.34 84.9 

 01ف
 تثير اىتماـ الجميع 15

2.54 
1.95 84.6 

 05ف
 شباع تخصصاتيا لحاجة السكؽإ 16

2.51 
1.15 83.7 

7ف
يةالبرامج الترفيي 17

2.50 
1.75 83.1 

 الدرجة الكمية  
2.60 

0.87 86.6 
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انحراؼ ب( %86.6السمككي بمغ )الكمي لمبعد  الكزف النسبي( أف 3.4يالحظ مف الجدكؿ )       

 اعيناقتمرتفعة، حيث كانت الفقرة )رجة السمككي جاء بدالبعد  ( كىذا يدؿ عمى أف0.87معيارم )

بينما كانت الفقرة  ،(1.74بانحراؼ معيارم ) ،(%91.7) بكزف النسبي( أكثر الفقرات أىمية ايب

(، كجاءت 1.75بانحراؼ معيارم ) ،(%83.1) بكزف النسبي)البرامج الترفييية( أقؿ الفقرات أىمية 

 جميع الفقرات بدرجة مرتفعة.

لث: ما دور البعد الوجداني في بناء الصورة الذىنية لجامعة المستقبل لدى السؤال الفرعي الثا
 طمبة الثانوية العامة في محافظة الخميل؟

لستجابات أفراد  كالكزف النسبيكالنحرافات المعيارية  ،المتكسطات الحسابية تـ استخراج        
 (4.4الجدكؿ ) كما ىك مكضح في كىي مرتبة تنازليا ،الكجدانيالبعد  فقرات  عينة الدراسة عمى

الستجابات أفراد عينة  النسبي والوزن(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 4.4جدول )

 الوجدانيعمى البعد الدراسة 

رقم 
 الفقرة

ترتيب 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 0ف
 األمف كاألماف داخؿ الجامعة 1

2.69 
1.12 89.7 

 2ف
 تكفير الراحة لطمبتيا 2

2.67 
1.94 89 

 04ف
 الشعكر بكرامتي فييا 3

2.66 
1.21 88.7 

 6ف
 يجابي نحكىااإل شعكرم 4

2.61 
1.26 88.3 
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 00ف
 السمعة الحسنة  لمجامعة 5

2.64 
1.21 88 

 02ف
 شعكر طمبتيا بالتميز 6

2.63 
1.16 87.9 

 4ف
 عةالستقباؿ الحسف داخؿ الجام 7

2.63 
1.91 87.6 

 7ف
 تمبية رغباتي 8

2.62 
1.21 87.3 

 5ف
 تقديـ المنح الدراسية لطمبتيا 9

2.59 
1.21 86.1 

 3ف
 تثير اىتماـ المجتمع 10

2.58 
1.22 86 

 01ف
 ستمنحني مكانة اجتماعية 11

2.57 
1.21 85.4 

 03ف
 تميزىا بساحات جذابة 12

2.55 
1.27 85 

 00ف
 عادلة بيف طمبتيا 13

2.54 
1.26 84.9 

 8ف
 يشدني مظيرىا الخارجي 14

2.51 
1.27 83.7 

 1ف
 طر طالبية سياسيةأكجكد  15

2.39 
1.35 79.7 

 05ف
 الشعكر بالطمأنينة عند الدراسة فييا 16

2.22 
1.22 74 

 الدرجة الكمية  
2.60 

0.86 86.6 

 

انحراؼ ب( %86.6ني بمغ )الكجداالكمي لمبعد  الكزف النسبي( أف 4.4يالحظ مف الجدكؿ )         

األمف مرتفعة، حيث كانت الفقرة )الكجداني جاء بدرجة البعد  ( كىذا يدؿ عمى أف0.86معيارم )
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( بينما 1.12( بانحراؼ معيارم )89.7) بكزف النسبي( أكثر الفقرات أىمية كاألماف داخؿ الجامعة

( بانحراؼ 74.0) بكزف النسبيت أىمية كانت الفقرة )الشعكر بالطمأنينة عند الدراسة فييا( أقؿ الفقرا

 (، كجاءت جميع الفقرات بدرجة مرتفعة.1.22معيارم )

 اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني والذي  ينص عمى: 2.2.4

 مجامعة المستقبمية؟لما ىو األساس في اختيار طمبة الثانوية العامة  

لستجابات أفراد  عداد كالنسب المئكية،األ باستخراجقامت الباحثة  ،لإلجابة عف ىذا السؤاؿ        

 األساس في اختيار طمبة الثانكية العامة في اختيار الجامعة المستقبمية عينة الدراسة التي تعبر عف

 ( يكضح ذلؾ:5.4كالجدكؿ )

(: األعداد والنسب المئوية، الستجابات أفراد عينة الدراسة التي تعبر عن األساس في 5.4جدول )

 لثانوية العامة في اختيار الجامعة المستقبميةاختيار طمبة ا

 العدد الفقرات الرقم
النسبة 
 المئوية

 الترتيب

 4 7.31 59 ةالسمع 1

 1 56.13 453 تكفر التخصص 2

 7 3.47 28 يدرسكف أك يعممكف في الجامعة                كجكد اقارب 3

 6 3.59 29         القرب المكاني 4

 5 5.45 44    خريف نصيحة مف اآل 5
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 2 13.75 111 معدلت القبكؿ لمتخصصات المختمفة 6

 8 0.87 7 انخفاض سعر الساعة المعتمدة                7

 3 9.42 76 غير ذلؾ  8

  %100 807 المجموع 

 تكفر التخصص الذمجامعة بسبب معظـ طمبة الثانكية يختاركف ال( أف 5.4يالحظ مف الجدكؿ )

           .في دراستو يةيرغب طمبة الثانك 

 اإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث والذي  ينص عمى: 3.2.4

 ىل سبق لطمبة الثانوية العامة زيارة الجامعة المستقبمية التي يرغبون في االلتحاق بيا؟

لستجابات أفراد  األعداد كالنسب المئكية، باستخراجقامت الباحثة  ،لإلجابة عف ىذا السؤاؿ        

 اللتحاؽ في يرغبكفطمبة الثانكية العامة لمجامعة المستقبمية التي  زيارة ة الدراسة التي تعبر عفعين

 ( يكضح ذلؾ:6.4كالجدكؿ )بيا 

زيارة طمبة (: األعداد والنسب المئوية، الستجابات أفراد عينة الدراسة التي تعبر عن6.4جدول )

 في االلتحاق بيا يرغبونالثانوية العامة لمجامعة المستقبمية التي 

 الرقم
 العدد الفقرات

النسبة 
 المئوية

 39.53 319 نعـ 1

 60.47 488 ل 2

 %100 807 المجموع 



71 

 

لجامعة لـ يزكركا اطمبة الثانكية العامة %( مف 60.47)( أف 5.4يالحظ مف الجدكؿ )      

 .          بيا اللتحاؽفي  كففكر يالمستقبمية التي 

 عن سؤال الدراسة الرابع والذي  ينص عمى:اإلجابة  4.2.4     

 ؟ في وسائل اإلعالم المختمفةىل يتابع طمبة الثانوية العامة أخبار الجامعة المستقبمية 

لستجابات أفراد  األعداد كالنسب المئكية، باستخراجقامت الباحثة  ،لإلجابة عف ىذا السؤاؿ        

خبار الجامعة المستقبمية في كسائؿ اإلعالـ أانكية العامة طمبة الثمتابعة  عينة الدراسة التي تعبر عف

 ( يكضح ذلؾ:7.4كالجدكؿ ) المختمفة

متابعة طمبة (: األعداد والنسب المئوية، الستجابات أفراد عينة الدراسة التي تعبر عن7.4جدول )

 خبار الجامعة المستقبمية في وسائل اإلعالم المختمفةأالثانوية العامة 

 العدد اتالفقر  الرقم
النسبة 
 المئوية

 45.60 368 نعـ 1

 54.40 439 ل 2

 %100 807 المجموع 

 

خبار ألـ يتابعكا طمبة الثانكية العامة %( مف 54.39)( أف 7.4يالحظ مف الجدكؿ )        

 .          الجامعة المستقبمية في كسائؿ اإلعالـ المختمفة
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 : الخامس والذي ينص عمى الدراسة سؤالباإلجابة عن النتائج المتعمقة  5.2.4

 الذىنية الصورة بناء في المؤثرة العواملبين استجابات أفراد العينة حول توجد فروق ىل 

غيرات تلم وفقا الخميل محافظة في العامة الثانوية طمبة لدى الفمسطينية لمجامعات المدركة

 وفرع الدراسة، وموقع المدرسة الحالية(.)الجنس،  

 ىذا السؤال اختيرت الفرضيات اإلحصائية الصفرية اآلتية: ولإلجابة عن

 أواًل: اختبار الفرضية اإلحصائية األولى التي تنص عمى: 

بين استجابات أفراد العينة ( α ≤ 0.05)عند مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائيةال 

 الثانوية طمبة لدى الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية الصورة بناء في المؤثرة العواملحول 

 غير الجنستلم وفقاً  الخميل محافظة في العامة

 اتلستجاب كالنحرافات المعيارية المتكسطات الحسابية استخرجت كلختبار ىذه الفرضية،

 لدل الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية الصكرة بناء في المؤثرة العكامؿأفراد عينة الدراسة حكؿ 

كلختبار دللة الفركؽ كفقان لمتغير  ،كفقان لمتغير الجنس الخميؿ محافظة في العامة الثانكية طمبة

 :(8.4) الجنس فقد استخدـ اختبار "ت" كما ىك مكضح في الجدكؿ

 

 الصورة بناء في المؤثرة العواملحول  أفراد العينة ات(: نتائج اختبار "ت" الستجاب8.4جدول )
غير تلم وفقاً  الخميل محافظة في العامة الثانوية طمبة ىلد الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية
 .الجنس
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 العدد  المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 "tقيمة"
مستوى 
 الداللة

 

 الجنس

 287 ذكر
2.47 

0.90 
805 5.674 0.001 

 520 أنثى
2.64 

0.62 

 

(، 3.674) لمتغير الجنس بمغت ية( أف قيمة "ت" لمدرجة الكم8.4يتبيف مف الجدكؿ )

ذات دللة إحصائية عند  د فركؽك جمما يعني ك  ؛(0.05مف ) أقؿ(، كىي 0.001مستكل دللة )ب

 الذىنية الصكرة بناء في المؤثرة العكامؿالمبحكثيف حكؿ  استجابات بيف (α ≤ 0.06)  مستكل الدللة

، كفقان لمتغير الجنس الخميؿ محافظة في العامة الثانكية طمبة لدل الفمسطينية لمجامعات المدركة

ألف  ؛األمر الذم يؤدم إلى رفض الفرضية الصفرية األكلى، كأف الفركؽ كانت لصالح اإلناث

 المتكسط الحسابي لإلناث أكثر مف الذككر.



73 

 

 اختبار الفرضية اإلحصائية الثانية التي تنص عمى:  ثانيا:

بين استجابات أفراد العينة  (α ≤ 0.05)عند مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائيةال 

 الثانوية طمبة لدى الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية الصورة بناء في المؤثرة العواملحول 

 فرع الدراسةغير تلم وفقاً  الخميل محافظة في العامة

 اتلستجاب كالنحرافات المعيارية المتكسطات الحسابية استخرجت كلختبار ىذه الفرضية،

 لدل الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية الصكرة بناء في المؤثرة العكامؿأفراد عينة الدراسة حكؿ 

كلختبار دللة الفركؽ كفقان لمتغير  ،كفقان لمتغير فرع الدراسة الخميؿ محافظة في العامة الثانكية طمبة

 :(9.4) فقد استخدـ اختبار "ت" كما ىك مكضح في الجدكؿ، فرع الدراسة

 الصورة بناء في المؤثرة العواملحول  أفراد العينة ات(: نتائج اختبار "ت" الستجاب9.4جدول )
غير تلم وفقاً   الخميل محافظة في العامة الثانوية طمبة لدى الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية

 .فرع الدراسة

 العدد  المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 "tمة"قي
مستوى 
 الداللة

 

فرع 
 الدراسة

 319 عممي
2.56 

0.77 
805 1.475 0.141 

 488 أدبي
2.59 

0.74 

(، 1.475) بمغت فرع الدراسةلمتغير  ( أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية9.4يتبيف مف الجدكؿ )

ية ذات دللة إحصائ د فركؽك جمما يعني عدـ ك  ؛(0.05مف ) أكبركىي  (،0.141مستكل دللة  )ب

 الصكرة بناء في المؤثرة العكامؿالمبحكثيف حكؿ  استجابات بيف (α ≤ 0.06)  عند مستكل الدللة 
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كفقان لمتغير فرع  الخميؿ محافظة في العامة الثانكية طمبة لدل الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية

 ، األمر الذم يؤدم إلى قبكؿ الفرضية الصفرية الثانية.الدراسة

 حصائية الثالثة التي تنص عمى:تبار الفرضية اإلثالثًا: اخ

بين استجابات أفراد العينة ( α ≤ 0.05)عند مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائيةال 

 الثانوية طمبة لدى الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية الصورة بناء في المؤثرة العواملحول 

 .درسة الحاليةموقع المغير تلم وفقاً  الخميل محافظة في العامة

المتكسطات الحسابية كالنحرافات المعيارية لستجابات  استخرجتلختبار ىذه الفرضية 

 طمبة لدل الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية الصكرة بناء في المؤثرة العكامؿفراد العينة حكؿ أ

ما ىك مكضح في الجدكؿ ، ك كفقان لمتغير مكقع المدرسة الحالية الخميؿ محافظة في العامة الثانكية

(10.4): 

 حول المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة( 10.4 جدول )

 العامة الثانوية طمبة لدى الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية الصورة بناء في المؤثرة العوامل

 .يةموقع المدرسة الحالوفقًا لمتغير  الخميل محافظة في

 النحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد موقع المدرسة الحالية

 0.90 2.54 305 مدينة

 0.86 2.58 342 قرية

 0.74 2.67 160 مخيـ
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ظاىرية في المتكسطات الحسابية لستجابات  ان ( أف ىناؾ فركق10.4يتبيف مف الجدكؿ ) 

 لدل الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية رةالصك  بناء في المؤثرة العكامؿأفراد عينة الدراسة حكؿ 

دللة الفركؽ  كلمعرفة ،كفقان لمتغير مكقع المدرسة الحالية الخميؿ محافظة في العامة الثانكية طمبة

استجابات  بيفالفركؽ  دللةلمكشؼ عف  (One Way ANOVAتحميؿ التبايف األحادم ) استخدـ

 طمبة لدل الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية الصكرة ءبنا في المؤثرة العكامؿأفراد العينة حكؿ 

كما ىك مكضح في الجدكؿ كفقان لمتغير مكقع المدرسة الحالية  الخميؿ محافظة في العامة الثانكية

(11.4). 

 في المؤثرة العوامل حول (One Way ANOVA) : نتائج تحميل التباين األحادي (4.11)جدول
 الخميل محافظة في العامة الثانوية طمبة لدى الفمسطينية لمجامعات كةالمدر  الذىنية الصورة بناء

 .موقع المدرسة الحاليةوفقًا لمتغير 

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 αالداللة 

 
موقع المدرسة 

 الحالية

 5.702 2 11.404 بيف المجمكعات
 804 452.813 داخؿ المجمكعات 0.001 10.124

0.563 
 806 464.217 المجمكع
( كىي 0.001مستكل دللة )ب( 10.124)( بمغت ؼ) ( أف قيمة11.4يالحظ مف الجدكؿ )

 د فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل دللةك كج مما يعني ؛(α ≤ 0.06)مف مستكل الدللة  أقؿ

(α≤0.05) الذىنية الصكرة بناء في المؤثرة العكامؿالمبحكثيف حكؿ  استجاباتمتكسطات  بيف 

كفقان لمتغير مكقع  الخميؿ محافظة في العامة الثانكية طمبة لدل الفمسطينية لمجامعات المدركة

 بيف( لمكشؼ عف مصدر الفركؽ LSDكلمعرفة مصدر الفركؽ استخدـ اختبار ). المدرسة الحالية
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 الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية الصكرة بناء في المؤثرة العكامؿاستجابات أفراد العينة حكؿ 

كما ىك مكضح في  كفقان لمتغير مكقع المدرسة الحالية الخميؿ محافظة في العامة الثانكية طمبة لدل

 (23.5الجدكؿ )

 في المؤثرة العواملحول استجابات أفراد العينة  ( لمفروق بينLSDنتائج اختبار )(: 12.4 جدول )

 الخميل محافظة في العامة الثانوية طمبة لدى الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية الصورة اءبن

 وفقًا لمتغير موقع المدرسة الحالية

 مخيـ قرية مدينة موقع المدرسة الحالية

    مدينة

   0.123132 قرية

  0.206239 0.329371 مخيـ

فركؽ كانت بيف استجابات طمبة الثانكية ( أف ال12.4)المعطيات الكاردة في الجدكؿ تشير 

 يسكنكفكف القرل كبيف مف يسكنكف المدينة لصالح مف يسكنكف القرل، كبيف مف نالعامة الذيف يسك

المخيـ كبيف مف  يسكنكفالمخيـ كبيف مف يسكنكف المدينة لصالح مف يسكنكف المخيـ، كبيف مف 

اىتمامات سكاف القرل ألف  ؛لنتيجةيسكنكف القرل لصالح مف يسكنكف المخيـ. كظيرت ىذه ا

لمدينة لتككيف صكرة ذىنية عف الجامعات، لككف الجامعات اكالمخيمات تككف أكثر مف سكاف 

المخيمات يسعكف لتككيف صكرة ذىنية ك الفمسطينية معظميا تككف في المدف، لذا نجد أف سكاف القرل 

 عف الجامعة المستقبمية.
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 الخامسالفصل 

 لتوصياتمناقشة النتائج وا

 تمييد  1.5

عف مكضكع الدراسة  ةالباحث اإليي تلنتائج الدراسة، التي تكصم مناقشةتضمف ىذا الفصؿ        

 الثانوية طمبة لدى الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية الصورة بناء في المؤثرة العواملكىك 

 خالصيا مف ىذه النتائج.ككذلؾ التكصيات التي يمكف أف يتـ است ، الخميل محافظة في العامة

 نتائج أسئمة الدراسة:مناقشة   2.5

 لمجامعات المدركة الذىنية الصورة مستوىما مناقشة نتائج المتعمقة بالسؤال األول:        

 العامة؟ الثانوية طمبة لدى الخميل محافظة في الفمسطينية

ات أفراد عينة الدراسة عمى ستجابالكزف النسبي ل ( يظير أف1.4بالرجكع إلى الجدكؿ )        

 الثانكية طمبة لدل الخميؿ محافظة في الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية الصكرة مستكلمجالت 

( أم بدرجة %85.6كمي )الكزف النسبي الفيما بمغ  ،(%86.6 -%84.6تراكحت ما بيف ) العامة 

( أم %86.6) كقدره بكزف النسبياني لمبعديف السمككي كالكجد الكزف النسبيكما يتبيف أف  ،مرتفعة

( كجاء %84.6بينما كانت أدنى المتكسطات لممجاؿ المعرفي بمتكسط حسابي ) ،بدرجة مرتفعة

 بدرجة مرتفعة.
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الصكرة الذىنية لدل طمبة الثانكية العامة جاءت بدرجة مرتفعة لككف طمبة أٌف ترل الباحثة        

لذا نجد أف الحديث الذم يدكر في أذىانيـ يككف  ؛جامعاتالثانية العامة عمى أبكاب اللتحاؽ بال

ككذلؾ تككف الحكارات العائمية غالبان تتمحكر حكؿ دراسة  ،حكؿ الجامعة التي يريدكف أف يمتحقكا بيا

ألف ذلؾ يقرر مستقبؿ ىذا الطالب، ككذلؾ يككف الحديث بيف الزمالء حكؿ الجامعة  ؛طالب الثانكية

لذا تككف الصكرة  ،ككذلؾ الخدمات التي تتميز فييا كؿ جامعة عف األخرل ،التي سكؼ يمتحقكف بيا

 الذىنية التي تؤدم إلى اتخاذ القرار جاءت بدرجة مرتفعة.

 األىمية متماثؿ تأثير كجكدب (Philip, Kitchen, 2014) كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة      

 ثرؤ المأف ككذلؾ ىناؾ اتفاؽ في  ،جابيةاإلي ة الذىنيةالصكر  تشكيؿ في كلعاطفي المعرفي البعديف

التي  (2013) كالمرشدم دكيداركتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة ىك سمككي،  الستجابة عمى األكبر

التي ( 2015دراسة لفتو )القصيـ جاءت بدرجة متكسطة، ككذلؾ  لجامعة الذىنية الصكرةأظيرت 

 .جيدة نسبةب ككانت ؾيمالمست انتباه جذب في شركةمل نيةىالذ الصكرة بناء بعادأ أظيرت أف

مناقشة نتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: ما ىو األساس في اختيار طمبة الثانوية العامة في اختيار 

 الجامعة المستقبمية؟

تكفر التخصص الذم يرغب أف معظـ طمبة الثانكية يختاركف الجامعة بسبب أظيرت النتائج       

 .طمبة الثانكية في دراستو

التي يككنيا الطالب عف جامعة المستقبؿ غالبان ما  المدركة ترل الباحثة أف الصكرة الذىنية      

ككذلؾ تكفر التخصصات التي يطمح الطمبة إلى  ،الطمكح الذم يسعى إليو الطالبتككف نتيجة 
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انكية صكرة ف طالب الثفيككٌ  ،دراستيا، كيرتبط ىذا بالمستقبؿ العممي الذم يراه الطالب أنو مناسب لو

مف خالؿ التخصص الذم يرغب في دراستو كمدل تكفر ىذه التخصصات في  ذىنية عف الجامعة

التي أظيرت أف الصكرة الذىنية  (2014دراسة الحياني كخمؼ )ىذه النتيجة مع  كتختمؼ ،الجامعة

 &Bridson) دراسة، أكدت أك يعمؿ بيا يككنيا الطالب نتيجة كجكد أحد األقارب يدرس في الجامعة

Mavondo,2011) كقد أظيرت الزبائف رضا في ايجابي تاثير ليا كالمكظفيف المنظمة صكرة فأ ،

كما بينت ، ةالذىني كالصكرة الخدمات جكدة بيف ةعالق كجكد (3027) عكر أبكدراسة 

ايجابية ميمة مع رضا  أف صكرة المنظمة لدييا عالقة (Bridson& Mavondo,2011)دراسة

 .العمالء

ىل سبق زيارتك لمجامعة المستقبمية التي تفكر في نتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:  مناقشة

 بيا؟ االلتحاق

في  كففكر يلجامعة المستقبمية التي لـ يزكركا اطمبة الثانكية العامة  أف معظـأظيرت النتائج     

 .بيا اللتحاؽ

حيث  ،مسطينية كبيف طمبة الثانكيةترل الباحثة سبب ىذه النتيجة كجكد فجكة بيف الجامعات لف      

ف الجامعات ل تعمؿ عمى تنظيـ زيارات لطمبة الثانكية لمجامعة، كما أف عممية التكاصؿ بيف دائرة إ

لذا نجد أف بعض الطمبة يزكركف بعض  ؛بيف طمبة الثانكية تتميز بالضعؼ الشديدك العالقات العامة 

معرفة المجتمع الجامعي، أم أف الزيارات  كالفضكؿ في ،الجامعات مف باب حب التعرؼ عمييا

غالبان تككف شخصية ل يتعرؼ فييا الطالب عمى تخصصات الجامعة كالخدمات التي تطرحيا، 

 طمبة بيف كبيرة فجكة كجكد( التي أظيرت 2014كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الحياني كخمؼ )



81 

 

 بالطمبة الىتماـ كمدل ،بينيما المتبادلةيخص الزيارات  فيما المستنصرية كالجامعة العامة الثانكية

 لمجامعة المستقبميالداخمي  الجميكر ككنيـ بالجامعة كتعريفيـ

ىل يتابع طمبة الثانوية العامة أخبار الجامعة المستقبمية  مناقشة نتائج المتعمقة بالسؤال الرابع:

 ؟في وسائل اإلعالم المختمفة

خبار الجامعة المستقبمية في كسائؿ ألـ يتابعكا  العامة طمبة الثانكية أف معظـأظيرت النتائج    

 .اإلعالـ المختمفة

ترل الباحثة أف دائرة العالقات العامة ليس لدييا اىتماـ بالجانب اإلعالمي الذم يخص ك      

استقطاب طمبة الثانكية العامة، فالجامعات  الفمسطينية ل تعمؿ عمى تنظيـ حمالت إعالمية مف 

الفمسطيني بشكؿ فاعؿ يتـ مف خاللو تعريؼ الجميكر الداخمي كالخارجي بالميزات  خالؿ اإلعالـ

األكاديمية التي تميزىا، ككذلؾ ل يتـ طرح ما تقدمو الجامعة مف خدمات تميزىا عف  الجامعات 

 األخرل.

 تكصيؿ اإلعالـ بتكليأكصت  ( التي2014كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الحياني كخمؼ )     

 كزيكد برىكـ تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة ، ككذلؾالجميكر إلى بالجامعة الخاصة كماتالمعم

 الذىنية الصكرة عمى المستخدمة كالكسيمة اإلعالنية لمرسالة تأثير كجكدالتي أظيرت  (3025)
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 الدراسة: فرضياتنتائج مناقشة   3.5

 نتائج المتعمقة بالفرضية األولى:

بين استجابات أفراد ( α ≤ 0.05) الداللة عند مستوى إحصائية توجد فروق ذات داللةال     

 طمبة لدى الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية الصورة بناء في المؤثرة العواملالعينة حول 

 غير الجنستلم وفقاً  الخميل محافظة في العامة الثانوية

 استجابات بيف (α ≤ 0.06)لة ذات دللة إحصائية عند مستكل الدل د فركؽك جأظيرت النتائج ك     

 طمبة لدل الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية الصكرة بناء في المؤثرة العكامؿالمبحكثيف حكؿ 

، األمر الذم يؤدم إلى رفض الفرضية كفقان لمتغير الجنس الخميؿ محافظة في العامة الثانكية

 تكسط الحسابي لإلناث أكثر مف الذككر. ألف الم ؛الصفرية األكلى، كأف الفركؽ كانت لصالح اإلناث

لككف أعداد  ،ترل الباحثة أف الطالبات لدييف اىتماـ بالدراسة في الجامعات أكثر مف الذككر      

أكثر  لىييفٌ الطالبات في الجامعات أكثر مف الذككر، كما أف خيار الدراسة لدل الطالبات يككف أنسب 

الدراسة أكثر مف الذككر، بينما نجد الذككر لدييـ خيارات لذا نجد الطالبات تبحث عف  ،مف الذككر

أكثر لمعمؿ مف اإلناث، لذلؾ نجد اإلناث يعممف عمى تككيف صكرة ذىنية لجامعة المستقبؿ أكثر مف 

 الذككر.

التي لـ تظير فركقان في المتغيرات  (2016) كتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة مقراني      

التي لـ ( 2017)ىاجر كدراسة (2014ىذه النتيجة مع دراسة حماد ) الديمغرافية، ككذلؾ تختمؼ

 تظير فركقان تعزل لمتغير الجنس.
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 نتائج المتعمقة بالفرضية الثانية:

بين استجابات أفراد العينة ( α ≤ 0.05) الداللةعند مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائيةال 

 الثانوية طمبة لدى الفمسطينية لمجامعات دركةالم الذىنية الصورة بناء في المؤثرة العواملحول 

 فرع الدراسةغير تلم وفقاً  الخميل محافظة في العامة

 بيف (α ≤ 0.05)ذات دللة إحصائية عند مستكل الدللة  د فركؽك جأظيرت النتائج عدـ ك          

 لدل الفمسطينية اتلمجامع المدركة الذىنية الصكرة بناء في المؤثرة العكامؿالمبحكثيف حكؿ  استجابات

، األمر الذم يؤدم إلى قبكؿ كفقان لمتغير فرع الدراسة الخميؿ محافظة في العامة الثانكية طمبة

 الفرضية الصفرية الثانية. 

ترل الباحثة أف الطمبة عمى اختالؼ فرع الدراسة لدييـ يبحثكف عف الجامعة التي تقدـ ليـ        

جد الطمبة يسعكف إلى الدراسة في الجامعة التي تقدـ ليـ ما لذا ن ؛الخدمات التي تمبي طمكحاتيـ

ف يككنيا أذىنية التي يمكف لطالب الثانكية اليحقؽ طمكحاتيـ المستقبمية، كىذا يتككف نتيجة الصكرة 

التي لـ تظير فركقان في  (2016) عف جامعة المستقبؿ، كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة مقراني

 المتغيرات الديمغرافية.

 تائج المتعمقة بالفرضية الثالثة:ن

بين استجابات أفراد العينة ( α ≤ 0.05) الداللةعند مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائيةال 

 الثانوية طمبة لدى الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية الصورة بناء في المؤثرة العواملحول 

 الحالية موقع المدرسةغير تلم وفقاً  الخميل محافظة في العامة
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متكسطات  بيف (α ≤ 0.06) د فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل دللةك كجأظيرت النتائج         

 لدل الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية الصكرة بناء في المؤثرة العكامؿالمبحكثيف حكؿ  استجابات

أف الفركؽ كانت بيف ك . ليةكفقان لمتغير مكقع المدرسة الحا الخميؿ محافظة في العامة الثانكية طمبة

كبيف مف يسكنكف المدينة لصالح مف يسكنكف  ،استجابات طمبة الثانكية العامة الذيف يسكنكف القرل

المخيـ كبيف مف يسكنكف المدينة لصالح مف يسكنكف المخيـ، كبيف مف  يسكنكفالقرل، كبيف مف 

 المخيـ كبيف مف يسكنكف القرل لصالح مف يسكنكف المخيـ. يسكنكف

لمدينة لتككيف صكرة اترل الباحثة أف اىتمامات سكاف القرل كالمخيمات تككف أكثر مف سكاف ك      

ذىنية عف الجامعات، لككف الجامعات الفمسطينية معظميا تككف في المدف، لذا نجد أف سكاف القرل 

ابقة  أف كالمخيمات يسعكف لتككيف صكرة ذىنية عف الجامعة المستقبمية، كما أظيرت النتائج الس

الصكرة الذىنية يككنيا الطالب غالبا عف طريؽ كجكد أقارب في الجامعة، كنجد أف معظـ طمبة 

 الجامعات الفمسطينية ىـ مف القرل كالمخيمات   

 .التي لـ تظير فركقان في المتغيرات الديمغرافية (2016) كتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة مقراني
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 التوصيات  4.5

 ئج السابقة تكصي الباحثة:بناءن عمى النتا

 كتككيف ،بالجامعة التعريؼ جؿأ مف الجامعات الفمسطينية في العامة العالقات أف تعمؿ .2

 .عنيا يجابيةإصكرة 

 كمدل ،بينيما يخص الزيارات المتبادلة فيماات كالجامع العامة الثانكية طمبة بيف فجكةال سد .3

 .لمجامعة المستقبميالداخمي  رالجميك  ككنيـ بالجامعة كتعريفيـ بالطمبة الىتماـ

 ،الخارجي لإلعالـ مكجية برامج بتقديـ الفمسطينيةات الجامع في العامة العالقات كحدة قياـ .4

 .الجميكر إلى اتبالجامع الخاصة المعمكمات تكصيؿ اإلعالـ ىذا كيتكلى

بشكؿ  لمجميكر رأم استطالع عمميات بإجراء كذلؾ، العامة الثانكية بطمبة الىتماـ ضركرة .5

 ـ.تفكيرى كطريقة ـكحاجاتي ئيـآرا عمى لمتعرؼ دكرم

البشرية المتخصصة في  باإلمكانياتكتدعيمو  فاإلعالضركرة إنشاء إدارة مستقمة لنشاط  .6

 تخصصات التي يمكف أف يمتحقكا بيا.بالمف أجؿ تعريؼ طمبة الثانكية  المختمفة المجالت

 مجتمعيا تنمية في الجامعة بدكر ريؼالتع إلى تيدؼ عامة عالقات برامج إعداد ضركرة .7

 كالمرئية. كالمقركءة المسمكعة الكسائؿ باستخداـ المحمي

كذلؾ مف خالؿ تفعيؿ دكر دائرة  ،رسـ مخطط يككف صكرة ذىنية جيدة لمجامعة أماـ الطمبة .8

 اإلعالـ في العالقات العامة في كؿ جامعة.

مميف في الجامعات الفمسطينية في ضركرة عمؿ دراسات مماثمة تحدد أىمية الطمبة أك العا .9

 تحديد الصكرة الذىنية الجيدة لدل طمبة الثانكية العامة.
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أف تعمؿ الجامعات عمى دراسة سكؽ العمؿ مف أجؿ معرفة طمكحات الطمبة المستقبمية في  .:

 الجانب األكاديمي، لطرح التخصصات التي تمبي رغباتيـ كتقمؿ مستكل البطالة. 
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    تثير اىتماـ الجميع  .52

    مكانتيا المرمكقة في المجتمع  .53

    جكدة الخدمات فييا  .54

    عمؿ الخريجيف  .55

    اشباع تخصصاتيا لحاجة السكؽ  .56

    تتكافؽ مع تكقعاني المستقبمية  .57
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 داعم لاللتحاق بدرجة البعد الوجداني الرقم

 ضعيف متوسط كبيرة

    جامعةاألمف كاألماف داخؿ ال  .5

    كجكد اطر طالبية سياسية  .2

    تكفير الراحة لطمبتيا  .3

    تثير اىتماـ المجتمع  .4

    الستقباؿ الحسف داخؿ الجامعة  .5

    تقديـ المنح الدراسية لطمبتيا  .6

    شعكرم اإليجابي نحكىا  .7

    تمبية رغباتي  .8

    يشدني مظيرىا الخارجي   .9

    السمعة الحسنة  لمجامعة  .51

    عادلة بيف طمبتيا  .55

    ستمنحني مكانة اجتماعية  .52

    شعكر طمبتيا بالتميز  .53

    تميزىا بساحات جذابة   .54

    الشعكر بكرامتي فييا   .55

    الشعكر بالطمأنينة عند الدراسة فييا  .56
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 (3ملحق )
 أسماء المحكمين

 اسم الجامعة الرتبة األكاديمية االسم الرقم

 جامعة الخميل دكتورأستاذ  نيدبو ز أد. سمير أ.   .1

 جامعة القدس المفتوحة أستاذ مساعد د. محمد عمرو  .2

 جامعة القدس أستاذ مساعد البرغوثي د. سموى  .3

 جامعة القدس أستاذ مساعد د. شاىر العالول  .4

 جامعة القدس أستاذ مساعد د. عمي صالح  .5

 جامعة القدس أستاذ مساعد د. زياد قنام   .6

 جامعة القدس أستاذ مساعد د. نضال درويش  .7

 جامعة القدس أستاذ مساعد براىيم صميبيإد.   .8

 جامعة القدس أستاذ مساعد د. بعاد  صالح  .9

 جامعة القدس  أستاذ مشارك د. زياد قباجة  .10

 جامعة القدس المفتوحة أستاذ مساعد د. عمي األعرج  .11

 جامعة القدس المفتوحة أستاذ مساعد د. محمد شاىين  .12

 جامعة القدس المفتوحة أستاذ مشارك رياند. عادل   .13
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 : فيرس الجداول

رقم  عنوان الجدول رقم الجدول
 الصفحة

 55 تكزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة (1.3)
 لمصفكفة( Pearson correlation) بيرسكف الرتباط معامؿ نتائج (   2.3)

 داةلأل الكمية الدرجة مع الدراسة أداة فقرات ارتباط
57 

 58 معامؿ الثبات كركنباخ ألفا لمجالت أداة الدراسة (3.3)
لستجابات أفراد  النسبي كالكزفالمتكسطات الحسابية كالنحرافات المعيارية (1.4)

مجالت الصكرة الذىنية المدركة لمجامعات الفمسطينية عمى عينة الدراسة 
 لدل طمبة الثانكية العامة في محافظة الخميؿ

61 

لستجابات أفراد  النسبي كالكزفالمتكسطات الحسابية كالنحرافات المعيارية (2.4)
 عمى البعد المعرفيعينة الدراسة 

62 

لستجابات أفراد  النسبي كالكزفالمتكسطات الحسابية كالنحرافات المعيارية  (3.4)
 السمككيعمى البعد عينة الدراسة 

64 

لستجابات أفراد  النسبي كالكزفافات المعيارية المتكسطات الحسابية كالنحر  (4.4)
 الكجدانيعمى البعد عينة الدراسة 

66 

األعداد كالنسب المئكية، لستجابات أفراد عينة الدراسة التي تعبر عف  (5.4)
 األساس في اختيار طمبة الثانكية العامة في اختيار الجامعة المستقبمية

68 

زيارة ستجابات أفراد عينة الدراسة التي تعبر عفاألعداد كالنسب المئكية، ل (6.4)
 يرغبكف في اللتحاؽ بياطمبة الثانكية العامة لمجامعة المستقبمية التي 

69 

األعداد كالنسب المئكية، لستجابات أفراد عينة الدراسة التي تعبر عف (7.4)

الـ خبار الجامعة المستقبمية في كسائؿ اإلعأمتابعة طمبة الثانكية العامة 
 المختمفة

70 

 بناء في المؤثرة حكؿ العكامؿ أفراد العينة اتنتائج اختبار "ت" لستجاب (8.4)
 في العامة الثانكية طمبة لدل الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية الصكرة
 غير الجنستلم كفقان  الخميؿ محافظة

72 
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 بناء في المؤثرة حكؿ العكامؿ أفراد العينة اتنتائج اختبار "ت" لستجاب (9.4)
 في العامة الثانكية طمبة لدل الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية الصكرة
 فرع الدراسةغير تلم كفقان   الخميؿ محافظة

73 

 المتكسطات الحسابية كالنحرافات المعيارية لستجابات أفراد عينة الدراسة (10.4)
 الفمسطينية لمجامعات ركةالمد الذىنية الصكرة بناء في المؤثرة العكامؿ حكؿ
مكقع المدرسة كفقان لمتغير  الخميؿ محافظة في العامة الثانكية طمبة لدل

 الحالية

74 

 العكامؿ حكؿ( One Way ANOVAنتائج تحميؿ التبايف األحادم  ) (11.4)
 طمبة لدل الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية الصكرة بناء في المؤثرة
 مكقع المدرسة الحاليةكفقان لمتغير  الخميؿ حافظةم في العامة الثانكية

75 

 العكامؿحكؿ استجابات أفراد العينة  ( لمفركؽ بيفLSDنتائج اختبار ) (12.4)
 طمبة لدل الفمسطينية لمجامعات المدركة الذىنية الصكرة بناء في المؤثرة
 كفقان لمتغير مكقع المدرسة الحالية الخميؿ محافظة في العامة الثانكية

76 
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 :  فيرس المالحق

 رقم الصفحة عنوان الممحق  رقم الممحق 

 94 دوات الدراسة  أ  .1

 99 أسماء المحكمين  .2
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 فيرس المحتويات

 الصفحة المحتوى

 أ إقرار

 ب شكر و تقدير 

 ت الممخص بالمغة العربية 

 ج نجميزيةالممخص بالمغة اإل 

 8-1 وأىميتيا الدراسة مشكمةالفصل األول: 

 1 المقدمة 1.1

 3 مشكمة الدراسة وأسئمتيا 2.1

 4 الفرضيات 3.1

 5 أىمية الدراسة 4.1

 6 أىداف البحث 5.1

 6 حدود الدراسة 6.1

 7 مصطمحات الدراسة 7.1

 52-9 الفصل الثاني: اإلطار النظري و الدراسات السابقة

 9 النظري اإلطار 1.2

 29 السابقة الدراسات 2.2
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 52 السابقة الدراسات عمى التعقيب 3.2

 59-54 الفصل الثالث: إجراءات الدراسة

 54 الدراسة منيج 1.3

 55 الدراسة مجتمع 2.3

 55 عينة الدراسة 3.3

 56 الدراسة أداة 3.4

 56 صدق أداة الدراسة  5.3

 58 ثبات أداة الدراسة 6.3

 59 الدراسة متغيرات 7.3

 59 اإلحصائية المعالجة 3.7

 76-60 ابع: نتائج الدراسةالفصل الر 

 85-77 الفصل الخامس: مناقشة النتائج والتوصيات

 77 النتائج مناقشة 1.5

 84 التوصيات 2.5

 92-86 المراجع 

 86 المراجع العربية

 91 المراجع األجنبية

 94 المالحق
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 100 فيرس الجدول

 102 فيرس المالحق

 103 فيرس المحتويات

 

 

 

 

 



 


