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البيئة املادية وأثسيا يف بهاء الصوزة الريهية: دزاسة ميدانية مو وجًة 

  نظس عمالء بهك اإلسكاى

ممدوح الزيادات
(1)

 

 م01/18/8118تاريخ قبولو للنشر:  م8/8/8118تاريخ تسلم البحث: 
 

 ملخص

وجياة نرار العما     مان بناا  الواورا الذىنياةتيدف ىذه الدراسة الى التعرف على البيئة المادية وأثرىاا يا  
يا  بناا  الواورا إذ تضمنت متغيرين: األول تمثل بالبيئة المادية بأبعادىا )الداخلية والخارجية( والثان  تمثال 

( عماي  لبناا اكسا ان ولغاياات جماي البياناات تام تواميم 011) . تم اختيار عينة ميسارا بلاح حجميااالذىنية
ة. وتام اسااتخدام األساااليص اكحوااائية الم ئمااة فختبااار ال رضااية اساتبانة وتوزيعيااا علااى ايااراد مجتمااي الدراساا

توولت الدراساة إلاى مجموعاة مان النتاائ  المتعدد. وقد الرئيسة وال رضيات ال رعية باعتماد معامل افنحدار 
ىا  ان أىميا: وجود ع قة تأثيرية ذات دفلة إحوائية بين المتغير المستقل والمتمثل بالبيئة المادية بعناوار 

)الخارجيااة والداخليااة( وبااين المتغياار التااابي وىااو بنااا  الوااورا الذىنيااة لاادا العماا    حيااث يساارت مااا نساابتو 
( من التباين ي  بنا  الواورا الذىنياة لادا العما  . وقاد أووات الدراساة بمجموعاة مان التووايات 1.5.0)

عمل علاى إيجااد وساائل إضاا ا  ايياة علاى واللبنا اكس ان منيا زيادا افىتمام بالبيئتين الداخلية والخارجية 
 النوايذ والساحات الخارجية وتويير المزيد من اللوحات اكرشادية الواضحة  والملوقات  واآلرمات.

   بنا اكس ان.الوورا الذىنيةالبيئة المادية   مفتاح الكممات:

 

Abstract 
      The study aims at identifying the physical environment and its impact on forming 

image from the point of view of the Housing Bank customers. The research includes two 

variables; the first representing the physical environment with its internal and external 

dimensions, and the second representing forming image. A random sample of 400 clients 

of the Housing Bank was selected. To collect the primary data, a questionnaire was 

designed and distributed to respondents. Regression analysis was used to test the main 

hypothesis and sub-hypotheses by using the multiple regression coefficient.  

The study’s most important results found that there is a statistical significant relationship 

between the independent variable represented in both the external and internal physical 

environment with the dependent variable which is forming image among customers where 

it interpreted (0.567) of the variation between customers in forming the image. The study 

proposes a number of recommendations; paying more attention to both the external as 

                                                 

 .يي دل ياجامعة  (1)
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well as internal environments of the Housing Bank and making sure to provide sufficient 

lighting on windows and outside areas and the provision of clearer signs, posters in the 

customer service areas. 

Key words: physical environment, image, Housing Bank. 
 

 .املكدمة
ا يعارف بالادليل الماادل للمؤسساات التساويقية  ساوا  تلاا التا  ُيعد م ياوم البيئاة المادياة أو ما       

تقااادم السااالي أو الخااادمات مااان الم ااااىيم األساساااية الواجاااص دراساااتيا وافىتماااام بياااا. عنااادما ترياااد تلاااا 
ساتمرار والنجااح  وخلاو واورا ذىنياة لادا زبائنياا. وعلياو تحااول ىاذه الدراساة معريااة المؤسساات اف

ىا )الداخليااة والخارجيااة( علااى الوااورا الذىنيااة  ماان خاا ل دعاام ومساااندا أثاار البيئااة الماديااة بعناواار 
وتسييل ميمة العاملين يييا لتقديم الخدمات المتنوعة بسرعة وبدقة  وبالتال  اخذت المنرمات على 
عاتقيا افىتمام المتزايد ببيئتيا المادية من تجييزات واثاث ودي ورات وماداخل وييرىاا مان العناوار 

لت  ليا اثر ايجاب  على ت وين وورتيا الذىنياة افيجابياة لادا العما   وتضا   الراحاة الضرورية ا
 عند تلقييم لخدماتيا. 

إن الوورا الذىنية للمنرمات اليوم وي  رل احتدام شدا المنايسة تحرص أ ثر من أل وقت         
لمااا بااأن ل اال مضااى علااى وااورتيا ياا  أذىااان جميااي األلااراف المتعاملااة معياام وماانيم العماا    ع

منرمة وورا ذىنية ي  أذىان جميي المتعاملين معيا شا ت يا  ذلاا أم لام تشاأ وقاد ت اون ايجابياة 
او ساالبية  وسااوا  خللاات لااذلا أم لاام تخلاال  وفشااا أن الوااورا الذىنيااة الحساانة يم اان ان تساايم 

ت الحساية لادا ال ثير ي  نجااح المنرماة واساتمراريتيا. يالواورا الذىنياة تتشا ل بناا ا علاى المادر ا
 العم   عن المنرمة. 

 

 .مشكلة الدزاسة
الى إن جودا الخدمات المقدمة  لم تعد ى  العامل  لقد أشارت دراسات وأبحاث تسويقية قليلة        

األساساا  ورا  جااذص المسااتيل ين  باال ذىااص الاابعث اآلخاار إلااى أثاار البيئااة الماديااة ببعاادييا العواماال 
التديئااة(.  ل   األلاوان  اكضاا ا الداخلياة  اكشاارات الداخلياة  الت ي ياف مثال: )التواميم الاداخ الداخلياة

مواقاااف والعواماال الخارجيااة مثاال )حجاام البنااا   شااا ل البنااا   اكضااا ا  المااداخل  اكشااارات  الموقااي  
ونررا للمنايسة الحادا بين البنوا ييما يخص بيئتياا الخ(. ي  تحقيو الم انة الذىنية   ... السيارات

 ات مثلااوبسبص وجود ندرا واضحة ي  البيئة األردنية لمثل ىذه الدراسات  وكثب ة والخارجيةااااااخليالد
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 ىذه الع قات من عدميا  تحاول ىذه الدراسة اكجابة على التساؤفت اآلتية:
 ما مستوا البيئة المادية بشقييا ي  بنا اكس ان. -1
 ان. ما مستوا الوورا الذىنية لدا عم   بنا اكس  -8
 ىل يوجد أثر للبيئة المادية ي  بنا  الوورا الذىنية؟ ويت رع عنو التساؤفت التالية: -0
 ىل يوجد تأثير للبيئة الخارجية ي  بنا  الوورا الذىنية؟ -0
 ىل يوجد تأثير للبيئة الداخلية ي  بنا  الوورا الذىنية؟ -5

 

 .أيمية الدزاسة
ت التسويقية الت  تقوم بتساويو السالي والخادمات  بسبص التلور المتزايد الذل تشيده المؤسسا       

 بناا اكسا ان  أو اعتمااد تشا يلة متنوعاة وواساعة وبماا يعارف باالمزي  المقدمة منخوووا الخدمات 
التسويو الخدم   والتغيرات الت  تحدث ي  سلو يات واذواو العما   يضا ع عان تزاياد أعاداد الاذين 

 أىمية الدراسة من خ ل: لذا تنبثو  يتعاملون مي بنا اكس ان.
تشاااا ل ىااااذه الدراسااااة أىميااااة ل ونيااااا تناولاااات قلاااااع علااااى قاااادر  بياااار ماااان األىميااااة وىااااو قلاااااع  -6

الموارف  وخاوة انو بنا العص  ما يناديو ال ثيارون  وبالتاال  ىا  الدراساة األولاى يا  حادود 
الوااورا نااا  علاام الباحااث علااى مسااتوا الممل ااة التاا  تتناااول موضااوع البيئااة الماديااة وأثرىااا ياا  ب

 الذىنية  دراسة حالو ي  احد البنوا األردنية.
بشا ل اساسا  فساتمراريتيا  عما  ان المنرمات الحديثة بما يييا البنوا تر ز علاى إرضاا  ال -8

ي  رل بيئة تتسم بالتعقيد وتعمل جاىدا على ت وين وورا ذىنية محببة لادا عم ئياا لتلبياة 
 ريباتو واحتياجاتو.

 

 .أيداف الدزاسة
 تسعى الدراسة لتحقيو األىداف التالية:       

 التعريف بم يوم البيئة المادية ي  افدص التسويق  وعناورىا ي  بنا اكس ان. -1
 التعريف بالوورا الذىنية بتقديم إلار نررل حوليا من وجية نرر تسويقية. -8
  .التعرف على واقي البيئة المادية ي  بنا اكس ان ووورتيا الذىنية لدا العم  -0
قيااس أثاار المتغياار المساتقل )البيئااة الماديااة( بعناوارىا الداخليااة والخارجيااة يا  المتغياار التااابي  -0

 )الوورا الذىنية( ي  بنا اكس ان.
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تزويد إدارا بنا اكس ان بقاعدا بياناات ومعلوماات عان خواائص وتقييماات العما   للبيئاة المادياة  -5
 الدراسة.  لتتم ن من توويص افنحرايات الت  شخ وتيا ىذه

 

 .فسضيات الدزاسة
( للبيئااة المادياة ببعاادييا α≤1.15) ف يوجااد تاأثير ذو دفلااة معنوياة عنااد مساتوا الفرضية  الريةةيي :

 :اآلتية )الخارج  والداخل ( ي  بنا  الوورا الذىنية. ويت رع عن ىذه ال رضية ال رضيات ال رعية
 ( معنوياة للبيئاة خارجياة يا α≤1.15) د مساتوا: ف يوجاد تاأثير ذو دفلاة عناالفرضة  الفرعة  األولى
 .بنا  الوورا الذىنية

يا  الداخلياة  ( معنوياة للبيئاةα≤1.15) ف يوجد تأثير ذو دفلاة عناد مساتوا الفرضة  الفرعة  الثانة :
 بنا  الوورا الذىنية.

 
 .أمنوذج الدزاسة

 متغيرين ىما:( إلى أنموذج الدراسة افيتراض   والمؤلف من 1يشير الش ل )       
 والمتمثل بالبيئة المادية.: Independent Variableالمتغةر المةتقل  :أولً 
 ويتمثل ي  بنا  الوورا الذىنية. :Dependent Variable: المتغةر التابع ثانةاً 

 
 المتغةر التابع                                                 المتغةر المةتقل     

 ةااورا الذىنيااالو                                                    المادية البيئة       
 
 
 
 
 
 
 

 (6شكل رقم )

  

 

الصورة بناء 

 الذهنية
 

 

 

 

 

 

 البةي  الخارجة 

 

 البةي  الداخمة 
 



 ممدوح الزيادات ............................................................................................. البيئة املادية وأثسيا يف بهاء الصوزة الريهية

 

 

                                                                                 (06)                                                             م9152، 4 العدد ،52 اجمللداملهازة، 

خارون  آو الحاورل )وم(  8118)الزياادات والعازاول   :اآلتياةتم بنا  افنموذج بافستناد الى الدراساات        
 (.م8115ال ويح   )و م( 8110

 
 .التعسيفات االجسائية

موااللي يللااو علااى مجموعااة ماان العناواار والقااوا المااؤثرا بشاا ل مباشاار أو يياار  لمادةيي :البةييي  ا
خا ل نشالة بناا اكسا ان والم تسابات الداخلاة أو الخارجاة ويم ان قياسايا مان أمباشر ي  ممارسات و 

 .بعدييا )البيئة الخارجية والبيئة الداخلية(
للبنا والت  تؤثر على الوورا المدر اة لادا  ويقود بيا العناور الخارجية الملموسة البةي  الخارجة :

والماااداخل  العماا   مثااال حجاام البناااا  المااادل  وشااا ل وتواااميم البنااا  الخاااارج   واكضااا ا الخارجياااة 
 واكشارات  ومواقف السيارات  وموقي البنا.

 ر اةالتا  تاؤثر علاى الواورا المد يقود بيا العناور الداخلية الملموسة ي  المورف البةي  الداخمة :
والت ييااااف لااادا العماااا   مثاااال التوااااميم الااااداخل   والمعااادات واألجياااازا  واكضااااا ا الداخليااااة  والتديئااااة 

 والدي ورات الداخلية  واأللوان  واكشارات الداخلية  وزل المور ين.
ى  مجموعة من المعتقدات والمشاعر الت  تت ون لدا عم   بناا اكسا ان وقاد ت اون  الصورة الذهنة :

 أو سلبية حول الخدمات المختل ة الت  يقدميا البنا.ايجابية 
 

 .اإلطاز الهظسي
 .مفهوم البةي  المادة 

 إن افىتمااام بالبيئااة الماديااة ماان قباال المؤسسااات يااؤدل إلااى راحااة  اال ماان العاااملين والعماا         
لااادا  ويضاا   الجااو الن ساا  عنااد شاارا  الخدمااة أو تقااديميا إذ يساااعد علااى ت ااوين انلباعااات إيجابيااة

الاخ.  ... األلاوان  العم   عن المؤسساة الخدمياة وخادماتيا وتشامل: المباان   األثااث  وساائل العارث
 .(م8112الت  تقترن بتقديم الخدمة. )يياث واخرون  

إلاااااى  اياااااة التسااااايي ت والمراياااااو  Physical Evidence ماااااا يشاااااير الااااادليل الماااااادل الملماااااوس        
أحااد أو أشاا ال ماديااة مرئيااة  تتعلااو بالخدمااة  ااون الاادليل المااادل يمثاال  والتجيياازات الماديااة  وأيااة وااور  
(.  مااا تتنااوع البيئااة الماديااة  أو مااا يساامى بااالمحيل المااادل لتشاامل م8110 أبعاااد الجااودا )معاا  واللااائ  

 ( و)الدراسااات الماليااة والموااريية م1228 عناواار/ أبعاااد  عاادا ويااو مااا أورده بعااث الباااحثين ماانيم )معاا  
  (م8111)أبو ىان    الذل يشمل الدي ور  اكضا ا  األلوان  األووات  الموقي(  (01ص  م8111
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 .(م8112 العزاول )م(  8115 )سويدان 
 

 أنواع البةي  المادة :
 يم اااان تواااانيف عواماااال البيئااااة الماديااااة ياااا  تسااااويو الخاااادمات الااااى عاااااملين أساساااايين ىمااااا       

(Lovelock, 2007(  )Kasper, et.al, 2001  ) (.م8118 و)الضمور 
تشاامل البيئااة الماديااة الخارجيااة توااميم المرياار الخااارج  للمواارف عوامييل البةييي  الخارجةيي :  -1

)خااانج    واللوحااة لم تااوص علييااا اساام البنااا وشااعارا ومواقااف الساايارات ونوعيااة البنااا  وييرىااا
لخادمات (  ما يؤثر المدخل المادل الخارج  ألل مؤسساة تساويقية عمومااع ومؤسساات ام8112

ومنياا البناوا علاى وجاو الخواوص يا  بناا  الواورا الذىنياة المدر اة وايضاا مان العوامال افخارا 
المااؤثرا حجاام البنااا  المااادل  شاا ل وتوااميم البنااا   توااميم ماادخل المؤسسااة  اكضااا ا الخارجيااة  

 لضامور )ا الاخ. ... المواد المساتعملة يا  البناا   افشاارات  اآلرماات  العرباات  مواقاف السايارات
 .(م8110  او)الشور   (م8118

تتمثاااال العواماااال الداخليااااة للبيئااااة الماديااااة بالتوااااميم الااااداخل  للبنااااا  عوامييييل البةييييي  الداخمةيييي :  -8
المعاادات  والم اتااص  وسااائل العاارث  اكضااا ا الداخليااة  الت ييااف والتديئااة  اكشااارات الداخليااة  

عناواار بشااقييا الااداخل  والخااارج   (. وعنااد تااوير مثاال ىااذه الم8112المااواد الداعمااة )خااانج   
يإنيا ُتضيُف قيمةع مضاايةع للعميال. يعلاى سابيل المثاال  تسااعد األلاوان علاى خلاو انلبااع أولا  
لدا العم  . وى  أقوا عنور ي  جذص انتباه العم   وتح يزىم  نراراع لماا تتر او مان دففت 

باااردا   األخضاار والبن سااج .  مااا إن   ااألوان دايئااة بالنساابة لاحماار واألواا ر والبرتقااال   وألااوان  
خلاال األلااوان بلريقااة يياار م ئمااة لبيئااة الخدمااة تُن ااري العماا   والعاااملين عاان ارتياااد تلااا المحااال 
ن الاروائي التا  تنتشار  ومرا ز البيي.  ما أن الووت والموسيقى ُتسيم يا  خلاو الجاو المرياوص. وال

ي الزىاور والعلاور  إذ تُقادُم شاذاع أو ن ياةع مح ت التجزئة والمقااى  والمخاابز  ومحا ت بيا ي 
(. وىاا  ت تماال عناواار البيئااة الماديااة الداخليااة م8111 ماان أجاال بيااي تلااا المنتجااات )سااليمان 

باااد مااان وجاااود تسااايي ت ت نولوجياااة تتمثااال بااااألجيزا  والمعااادات التااا  تساااتخدميا  ف والخارجياااة 
لي أم خاادمات حيااث تااؤثر علييااا  ثيااراع اكدارا التسااويقية ماان أجاال تقااديم المنتجااات سااوا   اناات ساا

سااوا  ياا  عمليااات افبت ااار  والتلااوير  أو التوااميم  والجااودا  والخوااائص  والعبااوات. انتيااا  
بااالتغليف ولاارو التوزيااي. وماان األمثلااة علااى ذلااا نرااام الشاارا  افل تروناا   ما ينااات الوااراف 

(. م8118 )الضامور  إلاخ. ... رونيااع اآللا   نراام مرا از التوزياي اآللياة  نراام تحويال األماوال ال ت
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تساااتخدم محااا ت التجزئاااة ال بيااارا الحجااام الت نولوجياااا المؤتمتاااة لتساااييل عملياتياااا اكدارياااة  ماااا 
المرتبلااة بخدمااة العماا    ممااا ياانع س علااى خ ااث لجيااود العاااملين  وساارعة تقااديم الخاادمات. 

ة العماال الخاوااة بمنرمااة ولااذلا يااان البيئااة الداخليااة ىاا  مجموعااة ماان الخوااائص الممياازا لبيئاا
 بعينيا والت  ليا تأثير على السلوا الوري   ألعضا  المنرمة وايضا على سلوا العم  .

 

 الصورة الذهنة :
ى  الوورا ال علية الت  تت ون ق  اذىاان النااس عان المشاات والمؤسساات المختل اة السالعية        

وقااد ت ااون عق نيااة او يياار عق نيااة واحيانااا  والخدميااة وقااد ت ااون ىااذه الوااورا ماان التجربااة المباشاارا
(  ما تعرف ايضا بأنيا عان مجموعاة افدرا اات التا  ي ونياا ال ارد م8115 تعتمد على افدلة )ال ويح  

بانياا  ناز مان الواعص الحواول  (Boyle, 2002)ويقاول  ( Kotler, 2003, 729حاول شا  ماا )
ن افىميااة البالغااة ان تتميااز المنرمااة عاان ( بااان ماا(Smith, 2001عليااو وماان الساايل ضااياعو ويؤ ااد 

ويخاص بالاذ ر تلاا ييرىا حتى تبقى قادرا على المنايسة  خوووا ي  راروف العولماة التا  نعيشايا  
المنرمااات التاا  تقاادم ن ااس الخاادمات مثاال البنااوا وشاار ات الليااران ذات النمليااة العاليااة ياا  تقااديم 

مااان افنلباعاااات وافدرا اااات التااا  يحملياااا الخااادمات. لاااذلا ياااان الواااورا الذىنياااة تعتبااار مجموعاااة 
 .العم   عن المنرمات بأنواعيا

 

 .(Synder,2000نواع الصورة الذهنة : )أ
 ى  الوورا الت  من خ ليا تسليي المنرمة رؤية ن سيا. :الصورة المرآة -1
 ى  الوورا الت  يرا بيا افخرون المنرمة. :الصورة الحالة  -8
  .ثل ويم ن تحقيقيا ي  حال منايسة المنرمات األخراى  الوورا افم :الصورة المثمى -6
 ى  تلا الوورا الت  تريص المنرمة ي  ت وينيا لن سيا. :الصورة المرغوب  -6
 

 عناصر الصورة الذهنة :
 .(.811)عبيدات   تت ون الوورا الذىنية من ث ثة عناور متداخلة الع قة.       

و ييام أنو تقييم المزايا المعروية عن المنات  أ ية ب: يعرف عنور الوورا افدراالعنصر اإلدراكي -1
المنااات  بلريقاااة عقلياااة أل بعباااارا اخااارا يعنااا  العنوااار افدرا ااا  ىاااو مجموعاااة مااان المعتقااادات 

عان الشا   الاذل ياؤدل إلاى بناا  واورا مقبولاة وقاد تلعاص الحاوايز بأنواعياا  )المعرية الم تسبة(
 عن المنت . دورا  بيرا ي  تش يل الوورا الذىنية المدر ة 
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: ياارتبل ىااذا العنواار المااؤثر للوااورا الذىنيااة بااالحوايز والعوالااف والمشاااعر عنصيير التيي ثةر -8
المت وناااة لااادا المساااتيلا نحاااو مار اااة مااان السااالعة أو الخدماااة يعتبااار ىاااذا الجاااز  مااان افجااازا  

 المؤثرا ي  اتجاىاتو نحوىا )التقييم ال ل  نحو المار ة(.
وااورا يشاابو السااالوا  يبعااد معالجاااة الحااوايز الداخلياااة : إن عنواار الريباااة للعنصيير الةيييموك -0

 والخارجية لمنت  معين يتم اتخاذ القرار بالشرا  أو العدم. 
 

 .أبعاد الصورة الذهنة 
 (:م8111 حمد أ( و)م8118ىناا ث ثة أبعاد حسص )التيام          

  بو المعرية.البعد المعري : ىو توريات اكنسان النابعة من تأثير العقل الذل تترا م 
 .البعد الوجدان : افنشلة افن عالية الوادرا عن ال رد  حافت ال رح والحزن والغضص 
  البعد السلو  : الممارسات والتوريات الت  يسعى الييا ال رد عن لريقيا إلى إشاباع حاجاتاو

 وريباتو
 

 .الدزاسات الشابكة
 الدراةات العربة : 

 ( 6665دراةييي  جيييودة والزةيييادات )ذه الدراساااة إلاااى تشاااخيص مااادا إدراا الشااار ات ىاااديت ىااا
المساتثمرا للمعوقاات يا  البيئاة التساويقية الخارجياة وتأثيرىااا علاى أنشالة ىاذه الشار ات   ماا ىااديت 
إلى بياان مادا وجاود يروقاات معنوياة ألىمياة المعوقاات يا  البيئاة التساويقية الخارجياة وذلاا حساص 

الدراسة يقد تم تلوير استبانة وتوزيعيا على  خوائص ىذه الشر ات. ومن أجل تحقيو أىداف ىذه
( شر ة وناعية مستثمرا ي  محايرة الزرقا . وتووالت 080شر ة من بين ) 0.عينة م ونة من 

الدراسة الى أن إدراا الشر ات المستثمرا للمعوقاات يا  عناوار البيئاة التساويقية الخارجياة وتأثيرىاا 
بولاااة إذا أخاااذت مجتمعاااة. بينااات الدراساااة أن إدراا علااى أنشااالتيا  مختل اااة إذا أخاااذت من وااالة  ومق

الشاار ات للمعوقااات ياا  البيئااة التسااويقية الخارجيااة ف تختلااف واوواات الدراسااة بافىتمااام بمعوقااات 
البيئة التسويقية الخارجية  وتحسين وتلوير البيئة افجتماعية والبيئة القانونية والتشريعية بماا يات  م 

 مستثمرا.مي حاجات وريبات الشر ات ال
  ىاديت الدراساة الاى بياان اثار الخاداع التساويق  بأبعااده )الخاداع يا   (6666الخطةي  )دراساة

المنتجاات الخدمياة والخاداع يا  المعلوماات الترويجياة والخاداع يا  التساعير والخاداع يا  المحايل الماادل( 
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ص يا  مديناة عماان ي  بنا  الوورا الذىنية لزبائن الشر ات العاملة ي  سوو الخادمات افردنا  الخاا
( يااردا  وتووااالت 228بأبعادىااا )المعرياا   السااالو    والوجاادان ( و اناات عيناااة الدراسااة م ونااة مااان )

الدراسة الى وجود اثر سلب  للخداع التساويق  يا  بناا  الواورا الذىنياة  واووات الدراساة بباذل المزياد 
ى المجتماي يشا ل عاام والزباائن من الجيود للحد مان رااىرا الخاداع بأنواعاو لماا لاو مان اثاار سالبية علا

 .بش ل خاص
  إدارا الوااورا الذىنيااة للمنرمااات األردنيااة ياا  (6666الحييوري والزةييادات وعبابنيي   ) دراةيي  

إلار واقاي المساؤولية افجتماعياة ادراساة ميدانياة يا  شار ات افتواافت الخلوياة األردنياةا  ىاديت 
افت الخلوياة األردنياة يا  تلبياو المساؤولية ىذه الدراسة إلى ال شف عان مادا اىتماام شار ات افتوا

 افجتماعياة تجااه أوااحاص الموالحة )المجتماي المحلاا   الماور ين  الزباائن  المااوردين  البيئاة  المساااىمين( 
وتحديااد مسااتوا ال ااروو ياا  إدراا أيااراد عينااة الدراسااة ألبعاااد المسااؤولية افجتماعيااة تعاازا لمتغيااراتيم 

لى تقييم اثر المسؤولية افجتماعياة يا  إدارا الواورا الذىنياة  وت ونات الشخوية   ما ىديت الدراسة إ
( يااردا  وقااد تاام اسااتخدام األساااليص اكحوااائية التاا  ناساابت أساائلة ويرضاايات 500عينااة الدراسااة ماان )

الدراساااة مااان اكحواااا  الووااا    وافساااتدفل   وقاااد تووااالت الدراساااة إلاااى أن شااار ات افتوااااافت 
مساااتوا عاااال مااان افىتماااام بالمساااؤولية افجتماعياااة بأبعادىاااا الساااتة  إذ بلاااح  الخلوياااة األردنياااة أريااارت

( وعاااادم وجااااود يااااروو ذات دفلاااااة إحوااااائية ياااا  إدراا إيااااراد عينااااة الدراساااااة 0.01المتوساااال العااااام )
للمساؤولية افجتماعياة بإبعادىاا للمسؤولية افجتماعياة تبعاا لمتغياراتيم الديمويرايياة ووجاود اثار معناول 

 إدارا الوورا الذىنية   ل.مجتمعة ي  
 ( ىااديت الدراساة الاى التعاارف علاى اثار عناواار المازي  التساويق  الموااري 6669دراةي  الكيويحي ) 

ىااداف الدراسااة تاام افعتماااد أياا  ت ااوين الوااورا الذىنيااة لاادا عماا   البنااا العرباا  افساا م   ولتحقيااو 
ياااارد ماااان عماااا   البنااااا العرباااا   (011علااااى المااااني  الوواااا   التحليلاااا . وت وناااات عينااااة الدراسااااة ماااان )

ت اااوين افسااا م  الااادول   وتووااالت الدراساااة الاااى وجاااود اثااار لعناوااار الااازي  التساااويق  المواااري  يااا  
 الوورا الذىنية لدا عم   البنا العرب  افس م  الدول  ي  مدينة اربد.

 ( 6666دراةيي  الزةييادات )نااا  ىااديت الدراسااة إلااى التعاارف علااى دور المعريااة التسااويقية ياا  ب
الوااورا الذىنيااة واثاار ذلااا ياا  تعزيااز رضااا عماا   البنااوا اكساا مية العاملااة ياا  افردن. أجرياات 

( عماي  لياذه البناوا. اعتمادت الدراساة بعادين 018الدراسة على عينة عشوائية بسيلة م ونة من )
سايل المتمثال للمعرية التسويقية وى : المعرية الراىرا  المعرية الضمنية.  ماا تام تحدياد المتغيار الو 

بالوورا الذىنية والمتغير التابي وىو رضا العم  . وكيراث التحليل اكحوائ  واختبار يرضايات 
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 الدراسة يقد تام اساتخدام مجموعاة مان األسااليص اكحواائية المناسابة منياا الوسال الحسااب  وافنحاراف
ل للمعرياة التسااويقية علااى المعياارل ومعاماال افنحادار. أشااارت نتااائ  الدراساة إلااى وجاود تااأثير معنااو 

الوورا الذىنية ورضا العم   باكضاية الى وجود اثر للوورا الذىنية ي  الرضاا واووات الدراساة 
بمجموعااة ماان التوواايات  ااان اىميااا ضاارورا تعزيااز المعريااة التسااويقية لاادا العماا   والعماال علااى 

 تحسين الوورا الذىنية لدييم.
 

 .الدراةات الجنبة 
 دراةي  أجراهيا ((Luisa et, al, 2006  للتعارف علاى مادا إدراا المساتيلا للبيئاة المادياة

المتااويرا علااى انلباعاتااو وقاادرتيا علااى إشااباع حاجاتااو والتااأثير علااى ساالو و أثنااا  عمليااة التسااوو. 
وتمت الدراسة على ناوعين مان المرا از التجارياة وىا  المرا از التجارياة الحديثاة والمرا از التا  تتباي 

قليديااة. وتوواالت نتااائ  الدراسااة الااى ان افنلباااع عاان البيئااة الماديااة المتااويرا وقاادرتيا األساااليص الت
 على إشباع حاجات المستيلا  انات ايجابياة بشا ل عاام  إف ان نتاائ  الدراساة أريارت بعاث افخات ف
 ااز ياا  البيئااة الماديااة بااين مرا ااز التسااوو الحديثااة والتقليديااة ماان حيااث ان البيئااة الداخليااة ياا  المرا

التجاريااة الحديثااة أ ثاار تااأثيراا علااى المسااتيلا ماان المرا ااز التقليديااة وان البيئااة الداخليااة ياا  المرا ااز 
 الحديثة تعل  انلباع سلب  بخووص األسعار مقارنة مي المرا ز التجارية التقليدية

 ( دراةيي  أجراهيياAnselmsson, Johan and Johansson,2007 ) بياادف تعزيااز
بائن الميمين للجوانص المختل ة من المساؤولية افجتماعياة عناد تقيايميم وشارائيم ال يم حول تونيف الز 

المنتجات واألسما  التجارية من المح ت التموينية  وقد توولت الدراسة إلى أن ث ثة أبعاد من ابعااد 
إلاى جاناص المسؤولية افجتماعياة )مساؤولية تجااه المنات   المساؤولية اكنساانية  المساؤولية تجااه البيئاة( 

األسما  التجارية تسيم ي  بنا  الوورا الذىنية. ع وا على ذلا يان الواورا الذىنياة أريارت أن مان 
 شانيا أن تؤثر على نية المستيل ين ي  الشرا .

 

 ما ةمةز الدراة  عن الدراةات الةابق :
 :أت يإن أىم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة يم ن تلخيوو بما        

ماان حيااث بيئااة الدراسااة: أجرياات يالبيااة الدراسااات علااى قلاعااات مختل ااة ياا  حااين تاام تلبيااو  -1
ىذه الدراسة على قلاع ميم بالنسبة للعم   أف وىو البنوا وتحديدا بنا اكس ان والذل يعاد 

 من ا ثر البنوا ارتيادا من قبل العم   فنتشاره الجغراي  وبيئتو المادية المنايسة.
 ل المنرمات الت أالسلع   الدراسات السابقة على القلاعنوعية المنت : ر زت يالبية  من حيث -8
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التا   تقدم السلي للمستيل ين بينما ر زت ىذه الدراساة قلااع الخادمات وتحديادا بيئاتياا المادياة
تعتبار مان العناوار الميمااة مان عناوار الماازي  التساويق  الخادم  والتا  ليااا اثار  بيار علااى 

تيل ين الشااارائية  علماااا باااأن افبت اااارات يااا  ىاااذا القلااااع محااادودا قياساااا للقلااااع قااارارات المسااا
السااالع   لاااذا تسااالل ىاااذه الدراساااة الضاااو  علاااى بيئاااة البناااا الداخلياااة والخارجياااة وقيااااس ارا  

 العم   حول البنا ومعرية مستوا ادرا اتيم حولو ووورتيم الذىنية تجاه.
 

 .مهًجية البخث

الووا   يا  إجاارا  ىاذه الدراساة لمااا يمتااز باو ماان تاويير للبياناات والحقااائو  تام إتبااع المااني        
عن مش لة الدراسة موضوع البحث  إضاية إلى ت سيرىا والوقوف علاى دففتياا. عا وا علاى ذلاا  

اول المنيجية البحثية أىم الخلوات الت  أسست لتحديد مش لة البحاث ويرضاياتو ومواادر جماي تتن
البيانات وعينتو وأساليص التحليال اكحواائية يا  إلاار األىاداف واألىمياة البحثياة التا  تام تحديادىا 

 وى  على النحو آفت :
 

 .مصادز مجع البيانات
ت  حيث لجأ الباحث إلى الدراساات الساابقة األجنبياة تنوعت موادر جمي البيانات والمعلوما       

 والعربية للحوول على المعلومات ال زمة لتغلية متغيرات الدراسة. وقد تام جماي البياناات والمعلوماات
 عن لريو نوعين من الموادر ىما:

ت البيئاة : وذلا من خ ل المراجي األجنبياة والعربياة المتنوعاة والحديثاة التا  تناولاالمصادر الثانوة 
 وييرىا. المادية والوورا الذىنية من  تص ودوريات ومقافت علمية وملخوات عن لريو اكنترنت

 متخوواة لياذه الغاياة  اساتبانة: وتتمثل بجماي المعلوماات مان مواادرىا بواسالة المصادر األولة 
 ردادىا وت ريغيااتم توزيعيا واست ةوتحليل ىذه المعلومات فختبار وحة ال رضيات. وتم تلوير استبان

 لغرث تحليل النتائ  الميدانية سعيا لتحقيو أىداف الدراسة.
 

 .جمتمع الدزاسة وعيهتًا

أما بخووص اللريقة وال ي ية الت  تم مان تالف مجتمي ىذه الدراسة من عم   بنا اكس ان.        
ية المعتمادا يا  حساص الوايح اكحواائخ ليا حوار حجام عيناة الدراساة  ياان الباحاث قاام بتحديادىا 

وباايتراث خلاا عدم وجاود معرياة مسابقة أو تقادير للنسابة الواحيحة   ي  حالة احتساص عينة الدراسة
 ( وويو قانون حجم العينة والمعادلة اكحوائية.1.2والقيمة الحرجة )%  25ومستوا ثقة  1.5معاينة 
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 .(28ص  م.811)بازرعو   التالية:
Z2 P (1-P) n= e2 

 حيث أن:
n: ينة الدراسة.ع 
z : 8تعبر عن القيمة الحرجة المقابلة للمساحة ( /1- α.) 
e: .تعبر عن خلأ المعاينة المسموح بو ي  تقدير النسبة 

ان الباحاااث حوااال علاااى عيناااة ممثلاااة مااان أوااال المجتماااي ال لااا   حياااث اساااتقر مجماااوع ياااوباااذلا        
% ألنياا موزعاة علاى 11يادتياا بنسابة ( م اردا وتام ز 080العم   المشمولين ضمن عيناة الدراساة علاى )

( م ااردا. وتام توزياي ىااذا العادد علاى المساات يدين مان خادمات البنااا 080لتوابي )العما   عادد  بيار ماان 
 اكحوائ .استبانة للتحليل  011والمنتشرا ي   اية أنحا  الممل ة باللريقة الميسرا وتم إخضاع 

 

 .أداة الدزاسة

ياو أىاداف ىاذه الدراساة وقاد روعا  يا  وايايتيا قادرتيا علاى تشاخيص لغاياات تحق استبانةأعدت        
وقياااس البيئااة الماديااة وابعاااد الوااورا الذىنيااة. وتاام ت ريااح البيانااات وتحليليااا ماان أجاال الووااول إلااى نساابة 

مخااتص بالعواماال الديمويراييااة للعينااة  الجييزا األولي ااان  مئوياة توضااي لبيعااة الع قااات المنلقيااة بينيمااا.
( 80المتغيار المساتقل والتا  تمثال: أبعااد البيئاة المادياة وتاألف مان ) والجزا الثياني( يقارات 0)وتألف من 
( يقاارات. 2المتغياار التااابي والااذل يمثاال الوااورا الذىنيااة بأبعادىااا وتأل اات ماان ) الجييزا الثالييثيقاارا. وأخياارا 

 ( ات و بشدا(.5) -( ف ات و بشدا 1لرحت ضمن مقياس لي رت الخماس  )
 

 .ددات الدزاسةحدود وحم

 /81 – 11/8/8118: ُحد دت الدراسة بسقف زمنا  كنجازىاا امتادت لل تارا مان )اإلطار الزمني -أ 
5/8118.) 

 : اقتورت الدراسة على بنا اكس ان  مجتمي للدراسة. اإلطار المكاني -ص 
مياة : يتناول ىذا اكلار البيئة المادية والوورا الذىنية وقد ُحددت المراجاي العلاإلطار النظري -ج 

 الحديثة الت  تناولت ىذا الموضوع.
 اقتورت الدراسة على عم   بنا اكس ان. :اإلطار البشري -د 
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لقد واجو الباحث بعث الوعوبات ي  توزيي افساتبانات واساتردادىا مان قبال عيناة  باكضاية       
افىتماام بياا الدراسة وعدم تعاون بعاث العما   أحياناا وعادم التأ اد مان تعبئتياا باكضااية إلاى قلاة 

 من قبليم احيانا اخرا.
 

 .اختياز مكياس االستبياى

لقد تم اختيار مقياس لي رت الخماس  لقياس اآلرا  بسيولة لتوازن درجاتاو  حياث يشاير أياراد        
 العينة الخاضعة ل ختبار على مدا موايقتيم على  ل عبارا مان العباارات التا  يت اون منياا المقيااس 

(  ف 8( ف ات او )0( محاياد )0( ات او )5تجابات على النحو التاال : ات او بشاده )وقد ترجمت افس
 (.1ات و بشده )

 

 .قةاس الصدق الظاهري
تم عرث افستبانة على مجموعة من أسااتذا الجامعاات المختواين يا  ىاذا المجاال للتحقاو        

يا ي  قيااس متغيراتياا  حياث من ودو افستبانة ومدا م ئمتيا ل رضيات الدراسة وأىداييا ومقدرت
سااجل المختوااين بعااث الم حرااات وتاام أخااذىا بعااين افعتبااار وبااذلا حواالت علااى ات اااو معراام 

 آرا  المح مين على يقراتيا.
 

 .قةاس ثبات الةتبةان
للتأ اد مان ثباات أداا القيااس. وتباين  Cronbach Alphaتم استخدام معامل افتسااو الاداخل         

( أن قايم الثباات كبعااد الدراساة  انات جميعياا أعلاى مان الحادود 1ل ي  الجادول رقام )من نتائ  التحلي
(. لجميي متغيرات الدراسة وبالريم من عدم وجاود قواعاد قياساية بخواوص القايم 1..1المقبولة وى  )

% يإنياااا تعتبااار معااادف 1.المناسااابة لمعامااال أل اااا  رونبااااخ ل ااان إذا  انااات قيماااة معامااال أل اااا أ بااار مااان 
(. حيااث أن ذلااا يؤ ااد عاادم حوااول أداا الدراسااة Sekaran, 2003باع ياا  البحااوث الميدانيااة )مناساا

علااى بيانااات خالئااة إذا مااا أعياادت الدراسااة ذاتيااا. وي حاار ماان قاايم  رونباااخ أل ااا أعاا ه أن ُمعااام ت 
 الثبات لجميي متغيرات الدراسة مرت عة ومناسبة أليراث الدراسة الحالية. 



 ممدوح الزيادات ............................................................................................. البيئة املادية وأثسيا يف بهاء الصوزة الريهية

 

 

                                                                                 (66)                                                             م9152، 4 العدد ،52 اجمللداملهازة، 

 (6الجدول )
 ت ثبات مقاةةس الدراة معامال
 Cronbach's Alpha األبعاد

 %88.0 البيئة الخارجية
 %80.5 البيئة الداخلية

 %21.0 جميي أبعاد البيئة المادية
 %1..8 الوورا الذىنية

 
 .أدوات حتليل البيانات

ا باين بعد جمي افستمارات اعتمدت الدراسة عدد من األدوات اكحوائية لل شف عن الع قة م       
يلاا  وييمااا  (SPSSالمتغياارات والتحقااو ماان ال رضاايات الملروحااة باسااتخدام البرنااام  اكحوااائ  )

 استعراث أىم األدوات: 
  بينمااا  الوساال الحساااب  وافنحااراف المعيااارل: يعاارث األول متوساال اكجابااات عاان متغياار معااين

يقارات المقيااس موايقاة علاى يعرث الثان  درجة تشتت اكجابات عن وسليا الحساب   ولتحديد درجاة ال
 (:Malhotra, 2012تم اعتماد األوزان التالية )

 .درجة ضعي ة 1-8.00
 .درجة متوسلة 0..8.00-0
 .درجة مرت عة 8-5.11..0

 ( قيمةR) ( وقيمةR².)  
 ( قيمةBeta). 
 .تحليل افنحدار لقياس األثر للمتغير المستقل بأبعاده على التابي 

 

 .الفسضياتحتليل البيانات واختباز 

 والداخلية(:تم إيجاد المتوسلات الحسابية وافنحرايات المعيارية لعناور البيئة المادية )الخارجية         
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 .: المتوةطات الحةابة  والنحرايات المعةارة  لمبةي  الخارجة أولً 
 

 (6الجدول )
 المتوةطات الحةابة  والنحرايات المعةارة  لمبةي  الخارجة 

النحراف  نتةج ال الترتة 
 المعةاري

المتوةط 
 العبارة الحةابي

بارة
 الع

رقم
 

.028.5 مرت ي 1  1 أن حجم أبنية البنا  بيرا وواسعة وذات مواو ات عالية 0.801 
.20112 مرت ي 0  8 أن ش ل وتوميم أبنية البنا تمتاز بالحداثة والمريحة والسعة  0.8.1 
.21820 مرت ي 0  0 ى البنا على درجة عالية من اللراز والجمالية أن توميم مدخل مبن 0.080 
 0 توجد وسائل إضا ا  ايية على النوايذ والساحات الخارجية  88..0 20828 مرت ي 2
.20108 مرت ي 8  5 أن مرير مواد البنا  للبنا متينة وجميلة  0.8.0 
 .   األجيزا والمعدات المستخدمة بالبنا تتسم بالحداثة 0.022 .08128 مرت ي .
 0 يتوير ي  البنا لوحات إرشادية واضحة  0.005 .21050 مرت ي 8
.8.808 مرت ي 0  8 تتوير مواقف  ايية لسيارات العم   0.850 
.88.51 مرت ي 5  2 لدا البنا رجال بيي يعرضون خدماتو بش ل مؤتمت 0.880 

  البةي  الخارجة  6.696 مرتفع
 

( أن المتوساالات الحساااابية وافنحراياااات المعيارياااة 8رقااام ) يتبااين مااان خااا ل الجاادول الساااابو       
جاا ت بمساتوا مرت اي  وأن المتوسالات الحساابية تراوحات  البيئاة الخارجياةلل قرات المتعلقاة بمتغيار 

وأن العباارا التا  تانص علاىا أن حجام أبنياة البناا  بيارا وواساعة وذات  (88..0-0.801ما باين )
 توساالات اكجابااات  ياا  حااين أن العبااارا التاا  تاانص علااى أنىاا  األعلااى بااين م" مواواا ات عاليااة

 انات األقال باين متوسالات اكجاباات  " اتوجد وسائل إضا ا  ايية على النوايذ والساحات الخارجية
 عام أن استجابات عينة الدراسة  انت إيجابية على جميي العبارات. وي حر بش ل
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 .معةارة  لمبةي  الداخمة : المتوةطات الحةابة  والنحرايات الثانةاً 
 

 (6الجدول )
 المتوةطات الحةابة  والنحرايات المعةارة  لمبةي  الداخمة 

النحراف  النتةج  الترتة 
 المعةاري

المتوةط 
 العبارة الحةابي

بارة
 الع

رقم
 

.8211 مرت ي 1  11 يعجبن  توميم الدي ورات والممرات والم اتص ي  البنا  0.282 
.2000 مرت ي 2  11 أن األلوان المستخدمة ي  الممرات واللوابو والم اتص منسقة ومريحة  0.012 
.2012 مرت ي 0  18 إن لبيعة عرث الخدمات  توزيعيا  على درجة عالية من الذوو 0.085 

.2085 مرت ي 8  0.081 
توجد لوحات إرشادية  ملوقات  آرمات  عاروث  شاشاات لم اان 

 تلق  الخدمة 
10 

.2851 متوسل 11  10 وجود وسائل تيوية  تديئة  ت ييف  بيرا ومريحة داخل البنا. 8...0 

..880 مرت ي .  0.050 
تتااوير  اااميرات المراقبااة  رجااال األماان  خاادمات افست سااار لتسااييل 

 حر ة العم   
15 

...20 مرت ي 0  .1 مستوا النرام الداخل  جيد 0.808 
..220 مرت ي 0  10 بائية بين اللوابو تتوير ي  البنا مواعد  ير  .0.81 
.2050 مرت ي 11  18 مرير المور ين ي  البنا فئو ومرتص 88..0 
.8500 مرت ي 5  12 يتوير لدا البنا مقاعد  ايية ل نترار 0.080 
.8012 مرت ي 8  81 تعتبر بيئة البنا الداخلية مريحة ومنرمة 0.802 

  البةي  الداخمة  6.666 مرتفع
 

( أن المتوساالات الحساااابية وافنحراياااات المعيارياااة 0ل الجاادول الساااابو رقااام )يتبااين مااان خااا        
جا ت بمستوا مرت ي  وأن المتوسلات الحسابية تراوحت ماا  البيئة الداخليةلل قرات المتعلقة بمتغير 

 ايعجبن  تواميم الادي ورات والممارات والم اتاص :( وأن العبارا الت  تنص على أن8...0-0.282بين )
اوجاااود ىاا  األعلاااى بااين متوسااالات اكجاباااات  ياا  حاااين أن العبااارا التااا  تاانص علاااى أن " اياا  البنااا

ىااا  األقااال باااين متوسااالات اكجاباااات   "وساااائل تيوياااة  تديئاااة  ت يياااف  بيااارا ومريحاااة داخااال البناااا
 عام يأن استجابات عينة الدراسة  انت إيجابية على جميي العبارات. وبش ل
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 .نحرايات المعةارة  لممتغةر التابع بناا الصورة الذهنة : المتوةطات الحةابة  وال ثالثاً 
 

 (6الجدول )
 المتوةطات الحةابة  والنحرايات المعةارة  لممتغةر التابع بناا الصورة الذهنة 

 النتةج  الترتة 
النحراف 
 المعةاري

المتوةط 
 ت العبارة الحةابي

.8.58 مرت ي 5  1 .البنا يوجد ثقة متبادلة بين  وبين مور   0.020 
.2112 مرت ي 8  8 .أشجي أقارب  ومعاري  على التعامل من البنا 25..0 
.20.5 مرت ي . تشاا ل الوااورا الذىنيااة التاا  أحمليااا عاان بيئااة بنااا اكساا ان  0.0.8 

 .دايعا قويا للتعامل معو
0 

.5..8 مرت ي 8  0 .يستجيص البنا لللبات  بسرعة 0.201 
.8012 مرت ي 0 ا نقااال القااوا ياا  وااورتو الحاليااة بياادف العماال علااى يراعاا  البناا 0.280 

 تعزيزىا للمحايرة علييا وضمان ديمومتيا ي  المستقبل.
5 

.8811 مرت ي 1 تتعااارم الوااورا الذىنيااة الليبااة لاادل نتيجااة خدماتااو وأنشاالتو  0.108 
 المتجددا.

. 

.0225 مرت ي 0  0 .يضي البنا العم   ي  مقدمة أولوياتو 0.208 
.20.0 متوسل 11  8 تساىم إدارا البنا ي  تعزيز الوورا الذىنية عنو لدل. 0.502 
.8020 متوسل 2  2 .تتسم بيئة البنا المادية بالحداثة والتلور المستمر 58..0 
.0012 متوسل 11  11 .سيمت البيئة المادية للبنا ي  زيادا وفئ  لوأ 0.505 
.2550 مرت ي 0  11 .را بالراحة واللمأنينةتمنحن  بيئة بنا اكس ان شعو  0.0.0 

  المتغةر التابع بناا الصورة الذهنة  6.666 مرتفع
 

( أن المتوساالات الحسااابية وافنحرايااات المعياريااة لل قاارات 0يتبااين ماان خاا ل الجاادول السااابو رقاام )       
ية تراوحاات الحساابالمتعلقاة باالمتغير التاابي بنااا  الواورا الذىنياة جاا ت بمسااتوا مرت اي  وأن المتوسالات 

تتعااارم الوااورا الذىنيااة الليبااة لاادل نتيجااة ا تاانص علااى أن التاا ( وأن العبااارا 0.502-0.108مااا بااين )
 ى  األعلاى باين متوسالات اكجاباات  يا  حاين أن العباارا التا  تانص علاى ."المتجددا ونشلتأخدماتو و 

اكجاباات  وي حار وسالات ىا  األقال باين مت ".تساىم إدارا البنا ي  تعزياز الواورا الذىنياة عناو لادلا
 استجابات العينة  انت إيجابية نحو يقرات الشيرا. عام أن بش ل
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 .اختباز فسضيات الدزاسة
يبااين وييمااا يتعلااو باختبااار يرضاايات الدراسااة ياا  الجااز  الثااان  ماان افسااتبانة  يااان الجاادول التااال         

 ليذه المتغيرات:البسيل نتائ  اختبار افنحدار المتعدد و 
 

 (9لجدول )ا
 نتايج اختبار النحدار لت ثةر البةي  المادة  يي بناا الصورة الذهنة 

 Sig. R2 F F المتغةر المةتقل
 الجدولة 

T T 
 القرار اإلحصايي الجدولة 

 ريث ال رضية العدمية   0.80 18..80 .5.0 .111 البةي  المادة 
 عناصر البةي  المادة 

 ريث 08..1 0..11   ...5 .111 البةي  الخارجة 
 ريث 08..1 10.00   .058 .111 البةي  الداخمة 

 

( المحساوبة أ بار مان F) ي  ىاذا الناوع مان افختباارات تشاير قاعادا القارار إلاى اناو إذا  انات قيماة       
( الجدولية يانو يتم رياث ال رضاية العدمياة وقباول ال رضاية البديلاة  وبناا  علاى ذلاا ياناو يتضاي F) قيمة
( ييماا بلغات قيمتياا 18..80المحساوبة ىا  ) (F( أن قيماة )5ياناات الاواردا يا  الجادول الساابو )من الب

(  وبمقارناااة القااايم التااا  تااام التووااال إليياااا يااا  اختباااار ىاااذه ال رضاااية  يتباااين أن القيماااة 0.80الجدولياااة )
ية البديلااة التاا  المحساوبة ا باار مان القيمااة الجدولياة  لااذلا يإناو يااتم رياث ال رضااية العدمياة وقبااول ال رضا

لبيئاااة المادياااة يااا  بناااا  الواااورا الذىنياااة وذلاااا مااان وجياااة نرااار عمااا   بناااا لتااانص علاااى اوجاااود تاااأثير 
%   ماا تشاير إلاى ان 5( البالغة و راع حياث إنياا أقال مان .Sig  وىذا ما تؤ ده قيمة الدفلة )ااكس ان

لادا ين ي  بناا  الواورا الذىنياة ( من التبا.5.0عناور البيئة المادية ي سر ما نسبتو )التباين ي  
عناواار البيئااة ىناااا ع قااة ذات دفلااة إحوااائية بااين  عماا   بنااا اكساا ان   ماااُ ترياار النتااائ  أن

 وبين بنا  الوورا الذىنية لدا عم   البنا.المادية )الخارجية والداخلية( 
 

 .مهاقشة الهتائج

دفلااة إحوااائية بااين المتغياارات المسااتقلة أشااارت نتااائ  الدراسااة إلااى وجااود ع قااة تااأثير ذات        
لادا العما    وى  )الخارجية والداخلية( وبين بنا  الوورا الذىنياة  والمتمثلة بعناور البيئة المادية

لدا العم   حيث ات قات ىاذه ( من التباين ي  بنا  الوورا الذىنية 1.5.0حيث يسرت ما نسبتو )
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وجود تأثير معنول للمعرية التسويقية علاى الواورا الذىنياة  ( إلىم8110  النتيجة مي دراسة )الزيادات
عناواار أمااا ييمااا يتعلااو بتااأثير ورضااا العماا   باكضاااية الااى وجااود اثاار للوااورا الذىنيااة ياا  الرضااا. 

م ااون علااى علااى بنااا  الوااورا الذىنيااة وحسااص نتااائ  ال رضاايات التاا  يساارت تااأثير  اال  البيئااة الماديااة
 :أت حدا يقد أريرت النتائ  ما ي

( ماان التباااين ...5أن البيئااة الخارجيااة تااؤثر ياا  بنااا  الوااورا الذىنيااة حيااث يساار مااا نساابتو ) -1
حياث بينات النتاائ  أىمياة أن ت اون حجام أبنياة البناا  بيارا وواساعة . ي  بنا  الواورا الذىنياة

وذات مواوااا ات عالياااة وان مريااار ماااواد البناااا  للبناااا متيناااة وجميلاااة  وتباااين أيضاااا أن شااا ل 
أبنية البناا تمتااز بالحداثاة والمريحاة والساعة وتتاوير مواقاف  ايياة لسايارات العما    وتوميم 

( حيث توولت الدراسة الى وجود اثار 8115وات قت ىذه النتيجة مي نتيجة دراسة ال ويح  )
 لعناور الزي  التسويق  الموري  ي  ت وين الوورا الذىنياة لادا عما   البناا العربا  افسا م 

 دينة اربد.الدول  ي  م
( مان التبااين يا  .058أن البيئة الداخلية تؤثر ي  بناا  الواورا الذىنياة  حياث يسار ماا نسابتو ) -8

حياث بينات النتاائ  أىمياة أن ي اون تواميم الادي ورات والممارات والم اتاص  .الوورا الذىنية بنا 
ن مساااتوا يااا  البناااا تثيااار إعجااااص العمااا   وان بيئاااة البناااا الداخلياااة تعتبااار مريحاااة ومنرماااة وا

دراسااة  النرااام الااداخل  جيااد وتتااوير ياا  البنااا مواااعد  يربائيااة بااين اللوابااو وات قاات مااي نتيجااة
(Anselmsson, Johan and Johansson, 2007 إلاى أن ث ثاة أبعااد مان المساؤولية )

افجتماعياااة )مساااؤولية تجااااه المنااات   المساااؤولية اكنساااانية  المساااؤولية تجااااه البيئاااة( إلاااى جاناااص 
أريارت   التجارية تسيم ي  بنا  الواورا الذىنياة. عا وا علاى ذلاا ياان الواورا الذىنياة األسما

 أن من شانيا أن تؤثر على نية المستيل ين ي  الشرا .
 

 .التوصيات
 :يأت يوو  الباحث بما        

زيااادا افىتمااام بالبيئااة الخارجيااة ماان قباال بنااا افساا ان وماان خاا ل العماال علااى إيجاااد وسااائل  -1
 ايياااااة علاااااى النواياااااذ والسااااااحات الخارجياااااة وتاااااويير المزياااااد مااااان اللوحاااااات اكرشاااااادية  إضاااااا ا

 الواضحة  والملوقات  واآلرمات وييرىا.
زيادا افىتمام بتوميم مدخل مبنى البنا بحيث ي ون على درجة عالية من اللراز والجمالياة  -8

 ألنو يعمل على جذص العم  .
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العماال علااى تااويير وسااائل التيويااة  التديئااة  الت ييااف العنايااة ببيئااة البنااا الداخليااة ماان خاا ل  -0
 ال بيرا الحجم والمريحة داخل البنا.

العماال علاااى تااويير المزياااد ماان  ااااميرات المراقباااة  رجااال األمااان  خاادمات افست ساااار لتساااييل  -0
 حر ة العم  .

 
 .املساجع

 المراجع بالمغ  العربة .
  (  دار العالمياة للنشار1ل)  عميوم الةيموكة الةموك النةانة  مقدمي  ييي الحماد  أتيام   حسين 

 .81ص  م8118والتوزيي  الجيزا  
 م8111   موار دراةات ةةكولوجة  الشخصة   مركيز الةيكندرة  لمكتيا حمد  سيير  امل  أ  

 .08ص
 (  811عبيدات  محمد.)  (  ملاابي الدساتور التجارياة  5ل)  ةمك المةتهمك /مدخل اةتراتةجي

 .850-855صعمان  
 رساالة ماجساتير ييار منشاورا  المزةج التةيوةقي ييي المصيارف الةيالمة     محمد خانج  

 .8112اف اديمية العربية للعلوم المالية والوريية  عمان  
  اثر عناصر المزةج التةوةقي المصيريي ييي تكيوةن الصيورة الذهنةي   ال ويح   عامر م لي

  رساالة ماجساتير انة  يي مدةن  اربيدلدى عمالا البنك العربي الةالمي الدولي/ دراة  مةد
 .م8115ي  جامعة الزرقا  افىلية افردنية  افردن  

  ثاار ذلااا ياا  تعزيااز أثاار المعريااة التسااويقية ياا  بنااا  الوااورا الذىنيااة و أمماادوح لااايي  الزيااادات
 المجم  األردنةي   رضا العم  / دراسة ميدانية على عم   البنوا اكس مية العاملة ي  األردن

  .08-85ص  (1)12  م8110 لمعموم التطبةقة  
 إدارا الواورا الذىنياة للمنرماات   عبابناة  ىايالالو  ;الزيادات  ممدوح لاايي;عبد القادر الحورل  يالي

األردنياااة يااا  إلاااار واقاااي المساااؤولية افجتماعياااة ادراساااة ميدانياااة يااا  شااار ات افتواااافت الخلوياااة 
 .108-115ص  (181) 01  م8110  دراةاتمجم  شؤون اجتماعة  بحوث و األردنيةا  

   ثيير الخييداع التةييوةقي ييي بنيياا الصييورة الذهنةيي  لممةييتهمكةن يييي ةييوق أالخلياص  علاا  محماد
 .م8111 افردن   رسالة ماجستير يير منشورا  جامعة الشرو افوسل  الخدمات األردني

 مرة لممعوقات ييالشركات المةتث مدى إدراكالزيادات  ممدوح لايي  ؛ جودا  جمال مول ى 
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 ( 1) 10  م8112 ر اااامجلة البوائ    التةوةقة  الخارجة  حة  خصايص الشركاتيييالبةي
 .058-015ص

  جوده  جماال  البيئاة المادياة وأثرىاا يا  تحقياو القيماة ;لايي الزيادات  ممدوح  ;سام  يياث
  (1)10  م8112  جييرش لمبحييوث والدراةييياتالعاليااة لخاادمات المااوفت ياا  مدينااة عماااان  

 ..0-12ص
 ( تقيااايم الساااياح العااارص لجاااودا الخااادمات ال ندقياااة التااا  8110معااا   نااااج  واللاااائ   حمياااد )

  مجميي  دراةييات لمعمييوم اإلدارةيي العاملااة ياا  األردن/ دراسااة ميدانيااة تحليليااة   تقاادميا ال نااادو
 .182ص(  1)01  8110

 ( علااام ويااان افتواااال 8111مجلاااة الدراساااات المالياااة والمواااريية )  باااالعم  : بناااا  الع قاااات
(  األ اديمية العربية للعلوم المالية والمواريية  1) 8مر ز البحوث المالية والموريية  مجلد 

 .55صعمان  األردن  
  أثيير الثقاييي  المادةيي  يييي الةييتجاب  لممييدخالت الحةيية    (8112) العاازاول  سااام  يياااث

   ب .لالةتهالك التريةهي: دراة  اةتكشاية 
  عمان    (0ل)   دار وائل والنشر والتوزيي تةوةق الخدمات(  8118ر  ىان  حامد )الضمو

 .088-.8ص األردن 
    المجم  األردنة  لمعموم الش ل ووحدا عناور التوميم الداخل     (8111أحمد ) أبو ىان

 .182ص(  0)0  م8111 التطبةقة  
 (  811سااااويدان  نرااااام.)  امااااد للنشاااار والتوزيااااي  عمااااان   دار الح(8)ل  التةييييوةق المعاصييييرة 

 .20-01ص  م8115
  ةموك المةتهمك بةن النظرة  والتطبةق بيالتركةز عميى المةيتهمك   م(8111) سليمان  أحمد عل

 .088الرياث  ص   معيد اكدارا العامة الةعودة لةوق 
 ( 8110الشااوره  محمااد).  ة السااريعتقياايم الزبااائن للمحاايل المااادل والعاااملين ياا  ملاااعم الوجبااات 

 .810-182ص(  8)12  مجلدم8110  مجم  مؤت  لمبحوث والدراةات
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