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 مشكلة البحث: مقدمة و

،رحيررترتمررامرتررااابر رت رر نرزقةجتةرر تعتبررمرامز ررلرزقة الررنرزقبات ررنرةزبررزة ررنر ررا   ر رر ر
اتعاد ر تخامرزقعايارانر ئابرزقةجتة ،ر تو مرزقعايارانر مصرزقعةر رقة رباارزقةريزةينر ياًر ا ر

نرر ر عةة ا,ر غاقبا راارتجارامز لرزقة النرزقبات نر  رزألاا نر زقةناطقرزقةتعاد راث رزقممىرزقس اح 
زألتايرررنرزقمياًررر نرر راترررايراسرررتم ر ررر رزقةررراير زقتجةعرررابرزقسرررتن نرر ر ررر رر راترررايرألت رررارتمرررامر

ر(321م,رصر2007تااابرعايا ر رت  نراتنوعن.)لاسم,ر

اة ررا رر81.2زقة الررنرزقبات ررنرعةررىراسررتوىرزقعرراقمررصررناعنرزقةمتب ررنر ةمز ررلزقحجررمر يبةرر ر
اةيرروير ررمدرعةررىراسررتوىرزقعرراقم،رر151.47بات ررنرد ال ،ركةررارغةرر رعررادرزألعرررا ر ةمز ررلرزقة الررنرزق

 عةىراستوىرجة و ينراصمرزقعمب رنرره رمبرزصحصرات ابرريرر براارامز رلرزقة الرنرزقبات رنرغة ر ر
امكرلز،ر ار رتلزيراررعرازدرر1680اةيويرد ال ،رحيترغة رعادرامز رلرزقة الرنرزقبات رنرزقةعتةرا ررر350

 زوراارت ةبرإدز  رتةكرزقةمز رلر سسراقيبرغيرمرتمةيايرنررامز لرزقة النرزقبات نرتلزيابرزقةنا سنرغين م
رر(313م,رصر2016حتىرتست   رزالستةمز ر  رزقةنا سنردزت رسوقرزقة النرزقبات ن.ر)ابا ك,ر

 تت جررنراررارتوزج ررسرزقةيسسررابرزقمياًرر نرزق اد ررنرقةررمبار  ررت رعررامر امز ررلرزقة الررنرزقبات ررنر
  ت رتاصر  رزقول رزقحاق رانر ياد رحا رزقةنا سنرف ةرارغين رارردىرةقركرإقرىرزتجرادرزقعايرارارنر
زقةمز لرإقىرزقبحترعنرس اسابرتسويق نرحايثنرتساعارتةكرزقةمز رلرعةرىرزقتةيرلر ر ر لر ر ر تسر

 زقةنا سررنرزق اد ررنرإقررىرتمررايمرر ررر رزقخررااابرقةةسررت ياين,ر اق ررت رزقرر  ريسرراعازارعةررىررزقتحررو 
زقبما ر  رزألسوزقرزقمياً نرألطو ر ترم راةتنرنرعرنرطميرقرزقح را رعةرىرزقةسرت ةكرزقحراق رعر   ر

م(ذ2010مق ذراسةق)ذلسكفقي,   رويتفق ذلكق عةىر ياد رحصت ارزقسروي نرارنرزقةسرت ةكرزقةمتمرب,رر
يةترنرقةةيسسرابرزقمياًر نرتحميرقرزقةيرل رزقتنا سر نرارنرتر  رتصرة مر  ررتسرررم(2013لحجيج ذذ

 تسويقرزقةنتجرر رزقخاانر سل رتكة نراما تنر اقةيسسابرزألتمىرإًا نرإقىرتمرايمرتةركرزقةنتجرابر
رزألامرزق  رييد رإقىر ياد رزقحصنرزقسوي نرزقةست ا نردزت رزقسوق.ر  ت راةيل

 
ذ.جمهواي)ذمصرذسك ربي)ذ–ذجيم )ذسكمنصواةذ-كلي)ذسكتربي)ذسكرييضي)ذذ–مداسذركتواذبقسمذسالرساةذسكرييضي)ذذ*



رحرراررزررمرزقةي ررمزبرزقترر رتعررل رامكلزررارزقتنا سرر ر رر رر تةثرر رزقحصررنرزقسرروي نرقةةيسسررابر
زقسوق,ر  ر راي رمرعةرىرك را  رزقس اسرابرزقتسرويق ن,ركةراررت رارتعرارارنرزقةي رمزبرزقة ةرنرقنجراار
  رانرزألت  نرزالتتاج نر زقتسويق نر زقةيل رزقتنا س نر زقمبح رن,ر تعراراق اسرارا ةرارعرنرزقتنا سر نر

 تنظررررمرر(128صر,ر2019)زألتمس,ر.لعررررنر  بح ررررنرزقةيسسررررن زألدز رزقتسررررويم ر زقةب عررررابرزقةتور
زقكثيمرانرزقةنظةابرإقرىرزقحصرنرزقسروي نر اعتبا زراراي رمر ت سر ا رألدزت رارزقةراق ,ر اق اسرارا ةرار

تمراررنرت ق ررارزقتةييررلرغررينرزقةنظةررابرزقناجحررنر زقةنظةررابرغيررمريررقررادز رزقتسررويم رزقجيررار زقترر ر
زقةنظةررابر حاجررنرااسررنرإقررىراتا عررنرحصررت ار رر رزقسرروقرزقناجحررنر رر رت رراط ا,رقرر قكر رر يرإدز زبر

(Elnagar, 2018, 56)ر

ريررم(2019لسبقققرس,يم ذذم(2016(ذلمحمقققد ذKilter, 2003ل لررراررًرررامركررر  رارررنر
يةتررنرريريررتمراررنرترر  رتمررايمرانتجررابرجايررا رةزبر رر نرقةةنظةررنررزقسرروي نزقليرراد ر رر رزقحصررنر

زقجرادر تمرايمري ةرنرر برمرق رمراما ترنر اقةنا سرينر يريد رزغتكا ينرانر ست ارإ باعرحاجابرزقعة  ر
 ,Kilter, 2003)رزر زرإقرىرحاقرنرزقتحرو رارنرزقةنتجرابرزقمايةرنرإقرىرزصغرازعر اقةنتجرابرزقجايرا .

ويتف ذلك ذم ذراسة)ذلخيكقد, ذر(115,رصر2019)زغرمزي م,رر(29رم,رصر2016(ر)احةا,ر174
كرا مر ر رزر درزألسروزقر زقتر رتعةر رعةرىرريرزقةيسسابرزقةصنعنرقةمياًنرتعتبمر ميررم(2004

ر مضراتاتت ار توس  رحصص ارزقسوي نرغت  مرحاجابرزأل مزدر اقا جنرزأل قى.

 يعارزالغازعر ر رزقةنرتجرارنررزرمرر عرادرزقتسرويقر زقةريممرزق رامرقةتةيرلر ر رردز رزقةيسسرابر
قةبما ر زقنةور  رزقسوق,ر يت ةبرزالغازعر  رزقةنتجرزقما  رعةىرز ت امرزق رمصرزقتجا ينرزقساع نرر

مراد ينر زلتنا  ارانرت  رتمايمرر كا رجايا ر استةم رانرتبم رزأل مزدرزقمياديينر  رزقةيسسنر زق
عةررىرتمررايمرر كررا راتةيررل ريةتررنرتمجةت ررارإقررىرانتجررابرجايررا رر رابتكررم رتحررو رسررةابر تصررات ر

ر(6م,رصر2010جاينرتمامرانا  رقةعة  .ر)تصيم ,ر

يجبرريرتتحو رز درزقةمز لرانرامز لرتمةياينرإقىرامز رلرتعةر ر  رت رابتكرمر ابراعرررق ز
تعتةارعةىرزصغازعر  ت ركبيمرحتىرتست   رزالستةمز ر  رزقةنا سنر ج ارر برمرعرادراةترنرارنر

لسكسقمي, ذذم(2017ويتفق ذلكق ذمق ذراسةق)ذلحمقور ذ(ر218م,رصرر2018.ر) اراي,ررزألعرا 
قةنرررتجرارررنررزرررمرزقت رررو زبرزقتررر رحرررام ر ررر رتظميرررنرزقتسرررويقر  ررر ر ررر رريرزصغرررازعر ررر رزرم(2012

ت ب مات ارحيرتريمكرلرعةرىر ر اغنرا  رومرجايرارقةتسرويقريتوز رقرار رت يرمزبرزقبيئرنرزقحاق رنر زقتر ر
تت ةرربررت رر نر اةا سررابرتسررويق نرتحمررقرزقك ررا  ر رر رردز رزقتسررويقرزقةختة ررنرقةو ررو رألزررازمر

,ر زقعةر رعةرىرزجرمز زبراق رنرقةت ةبرابرزقبيئرنر تحرايات ازقةيسسابر سل رتكة رنر بسرمعنرزسرتجا نرع



ر(726,رصر2017.ر)حةرود,رزقت ويمرزقةستةمرقةنتجات ارزقماتةن,ر ر  رعنرتمايمرانتجرابرجايرا 
ر(11,رصر2012)زقسةاي,ر

 امز رلرزقة الرنر  رت رعرامررررزق اد رنرقةرمباررريرززتةرامرزقةيسسرابرزقمياًر نررسكبيحثكذسذير,ذذ
 اقس اسرررابرزقتسرررويق نرزقحايثرررنرعنرررارتمرررايمرترررااات ارتجرررادرزقعةررر  ر ان رررارزالغرررازعرتا رررنررزقبات رررن

تمررايمرانتجررابرجايررا ر اةيررل راما تررنر اقةنتجررابرزقترر ريمرراا ارزقةنا سررينرعرر   راررنرترر  ر رراقةنتجر
عةرىر,رسرومريترويرقرسرارمد در دالالبرزاارنرعةىرت ويمر تحسينرانتجات ارزقحاق نر  ت راسرتازم

اررنرترر  ر يرراد رعررادرزقعةرر  رزقةتررمددينرعةررىرزقةمكررلر اصًررا نرإقررىرتةرروررسرروي ن يرراد رزقحصررنرزق
  ت ريساعارعةىر ياد رزقمرا  ر زقةيرل رر تن  طر  ياد رزقةب عابراما تنر اقةنا سينر  رت سرزقسوقر

ر.قةمز لرزقة النرزقبايننزقتنا س نر

ازعر رراقةنتجرزالغرر اررنرترر  رإطرر عرزقباحررترعةرر رتو رر ابرزقا زسررابرزقسررا منر رر راجررا ر
ذم(ذ2013حجقققققيج ذلرم(2017لحمقققققور ذ,ققققققدذدواققققق ذراسةققققق)ذكققققق ذمققققق ذر زقحصرررررنرزقسررررروي ن,

زالزتةررامر االسررتمزت ج ابرزقتسررويق نرعررنرطميررقردعررمر تعليررلررعةرر رًررم   ر،م(2017لسك قققي  ذ
زالغازعر  رزقةنتجركوسيةنرقتةب نرزحت اجرابرزقعةير ,ر زالسرتةمز ر ر رزقق رامر  غرازعابر ر رزقةنتجرابر
انررج رتنة نرزقةيل رزقتنا س نرق ارر رزقح ا رعةرىرزقحصرنرزقسروي نرقةةيسسرن,ر زسرت   رزق الرابر

قةةليرراراررنرزقتنرروعر اقتوسرر ر رر رت ررتيةنرزقةنتجررابرقكسرربرحصررنرسرروي نرزالتتاج ررنرغيررمرزقةسررت ةنر
ززتةررامرزدز زبرزقبحررو ر رررم   ررم(2016 ذهيشققم,قققدذدواقق ذراسةقق)ذل,ر اررنرجاترربر تررمرجايررا 

 زقت رررويمر اقةيسسررررابرزقتجا يرررنر اتبرررراعرعررررا رزسرررتمزت ج ابران ررررارزسررررتمزت ج نرتةيرررلرزقةنررررتجر ةقرررركر
ر.  رتصة مرزقةنتجر تعليلرزقحصنرزقسوي نرقةو و رقةع لنرغينرزالغازعر زالغتكا 

زالغرررازعر ررراقةنتجر تعليرررلرزقحصرررنر اةرررارسررربقر باسرررتعمزضرزقا زسرررابرزقسرررا منر ررر راجرررا ر
زقسررروي ن,رف جرررا رزال رررا  رإقرررىرريرتةررركرزقبحرررو رتنا قررر رتةررركرزقةت يرررمزبر ررر رزقةيسسرررابرزقتجا يرررنر

اً نرزق اد نرقةرمبار  رت رعرامر زاللتصادين,ر خ مرتةكرزقا زسنرزقت رتنا قت ار  رزقةيسسابرزقمي
 ان ررارامز ررلرزقة الررنرزقبات ررنرتا ررن,رعرر   رعةررىرةقرركر  تررسرالريوجررار حررترلررارت ررمقرإقررىرزقتعررممر
عةرررىرد جرررنرزالسررر امرزقنسرررب رقجغرررازعر ررراقةنتجرعةرررىرزقتنبرررير اقحصرررنرزقسررروي نرقررراىرامز رررلرزقة الرررنر

رزقبات ن.
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)ذسكسقويي)ذإلبقدس ذبقيكمنتفذ,ق ذسكتنبقلذبيكحصقسكنسب ذكسإلةهيمذتحايراري امرزقبحترإقىر
ر ةقكرانرت  رزألزازمرزق مع نرزقتاق ن:ركمرسكزذسكلييق)ذسكبدني)
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1.  

 مصطلحات البحث:

زغتكررا رانتجرابرجايرا رأل  راررم رر رتحسرينرر رت رويمرزقةنتجررابرزرورعةة رنر":ذسالبقدس ذبققيكمنتف -
,ر زق  ريةتنرتصن  سرإقىر)تمكيب ريعبمرعنرانتجرجايار ةلجرتمن ابراعم  رن(ر)تلزيرا رزقحاق ن

 (15,ر14,رصرم2014,رتايم)ذ."يعبمرعنرإًا ابرجايا رعةىرزقةنتج(ر
 زقتر ريةترنري اسر ار عرادرزقعةر  رزر راجةر راب عرابرزقةيسسرنر ر رزقسروقر":ذسكحص)ذسكسقويي) -

ر رزقق ةنرزقنماينرزقةتحممنرانراب عابرزقةيسسنرقك رانتجرر رتاانري اسرارإقرىرزقق ةرنرزقةتحممرنر
 (354صر,رم2016,ررجادرزقمار".)قةةب عابرزقكة نر  رزقسوقر

ر ر تمرايمرغرمزاجر ياًر نر"ز ررر:مرسكزذسكلييق)ذسكبدني) - ايسسابرتمامرتااابر ياً نرتعنر رغًو
 استخازمرزألج ل ر زقتةمينابرزقحم رزقت رتعة رعةىر   راستوىرزقة الرنرزقبات رنرقةعةر  ,ر زقعةر ر
عةىرتحسينرزقجاتبرزقصح ر زقبات ر زقن س ر زالجتةاع رق مر تاز ر   مزمراتخصصينر ر ر

 (11صرر,م2012,رتيم)".اجا رزقة النرزقبات ن
 

   الدراسات المرجعية: 

عنا ررمرزقتسرررويقرزالغتكررا  ر رر رزقحصرررنرتررسميمر نقققوس,ذبذ(م2019هللا ذسألخقققرس ذ,بقق)ذ(ذراسةقق) -1
إقرررىرزغرررمز رترررسميمرعنا رررمرزقتسرررويقرروهقققد, ذسكداسةققق) زقسررروي نرق رررمكابرزقسررر احنر ةرررايرزقمنرررا ،

عينقق)ذ،رزقةررن جرزقو رر  رسكمققنهفذسكمسققت دمر،زالغتكررا  ر رر رزقحصررنرزقسرروي نرق ررمكابرزقسرر احن
ررسرررتخامروكجمققق ذبيينقققياذسكداسةققق)ذ،زقسررر احنر ةرررايرزقمنرررا ارررنرزقعرررااةينر  رررمكابر172رسكداسةققق)

زقتسرويقرزالغتكرا  ريسر مر ر رسكنتقيجفذذوكينق ذمق ذدهقمركسدز رارنررد زبرجةر رزقب اتراب,ستب ايررزال
حصو رزق مكنرعةىرحصنرسوي نرر بمر اصًا نرإقرىر يراد رحجرمرزقةب عرابر زقمبح رنرارنرتر  ر

 .تةب نر غبابرزقعة  



زقتحةير رزالسرتمزت ج ركةرات رقليراد رزقحصرنرزقسروي نر نقوس,ذذب  (م2019 ذذسبرس,يم ذدةميءلراسة)ذذ -2
راعرزقتحةير رزالسرتمزت ج ررهدفذسكداسة)ذ،زقةصرمينرر زق نادقرر  رزق مكابرزقس اح ن إقرىرتمير مررً 

سكمقققنهفذ،رزقةصرررمينر ي ررراسررمرررمدرعةرررىر يررراد رزقحصرررنرزقسررروي نر زق نرررادقر ررر رزق رررمكابرزقسررر اح ن
ر84اتوترنرارنررعينرنرع روزت نرعينق)ذسكداسةق)،ر,ر زقتحةيةر ,ر زقت سريم رزقةن جرزقو   ررسكمست دم

كرسدز رارنررد زبرسرتب ايرزالررسرتخامروكجمق ذبيينقياذسكداسةق)،رانرزقعااةينر  رزق مكابرزقس اح ن
ريرزق رمكابرزقسر اح نرتعةر رعةرىرزسرتخازمرزقتمن رابرزصدز يرنرررسكنتقيجفدهقمذذ كات رررر,جة رزقب اتابر

 زقحايثنركسحارزقوسات رزق اانر  رزقتوز  را رزقعة  ركةي مرزامرقلياد رحصت ارزقتسويق ن.
رمرررمرزغتكرررا ر ت رررويمرزقةنتجرررابرزقجايرررا ر ررر ر يررراد ر"م(ذب نقققو,ذ2018لقميحققق) ذليصققق  ذراسةققق)ذ -3

إقررىررهقد, ذسكداسةقق)وذذ "د زسرنرحاقررنرايسسرنرزقحرررننرصتتراجرزقحةيرربرزقحصرنرزقسروي نرقةةيسسررن:ر
سكمقنهفذذ،زقتعممرعةىررممرزغتكا ر ت ويمرزقةنتجابرزقجايا ر  ر ياد رزقحصرنرزقسروي نرقةةيسسرن

اررنرزقةررا ز ر زقعررااةينر(ر55اررنر)رتكونقق ذعينقق)ذسكداسةقق) رزقتحةيةرر ,رزقةررن جرزقو رر  رسكمسققت دم
كين ذدهمذ،ر كسدز رانررد زبرجة رزقب اترابرستب ايرزالررستخامرسكداسة)وكجم ذبيينياذذ،رر اقةيسسن

اوجبنرغينرزغتكا ر ت ويمرزقةنتجابرزقجايا ر  يراد رحصرت ارزقسروي نر جودرع لنررررنتيجفذسكداسة)
 .قةةيسسن

د  رزصغازعر راقةنتجر ر ر يراد رزقحصرنرزقسروي ن:رد زسرنر نوس,ذب  م(2017 ذذمروس, ذذحمورلراسة)ذذ -4
إقرىرزقتعرممرعةرىرع لرنر ترسميمرزالغرازعر ر رزقةنرتجركن راغرتسرويم رغيرمرررهدفذسكداسة)ذذ،ايازت ن

انرر211رعين)ذسكداسة)،رزقةن جرزقو   رسكمنهفذسكمست دم،رتمةيا رعةىر ياد رزقحصنرزقسوي ن
ررسرررتخامروكجمققق ذبيينققياذسكداسةققق)،رلسرررامرزقتسررويقر زقجرررود ر زالتترراجر زقبحرررترزقةررا ز ر زقعررااةينر س

 جرودرع لرنر رمرمرغرينرد  رزالغرازعرردهمذسكنتيجف كات رررر,كسدز رانررد زبرجة رزقب اتابرستب ايررزال
 .  رزقةنتجر  ياد رزقحصنرزقسوي ن

ذ،زالغررازعرزصتترراج ر د  در رر رتعليررلرزقةيررل رزقتنا سرر ن نققوس,ذب (م2017 ذمحمققد ذحسقق لراسةقق)ذ -5
زالتتاج ر)زغرازعرزقةنرتج(رعةرىرتعليرلرزقةيرل رزقتنا سر نر ر رزقتعممرعةىررممرزصغازعررررهدفذسكداسة)

عينررنررعينقق)ذسكداسةقق)،رزقو رر  زقتحةيةرر رزقةررن جررسكمققنهفذسكمسققت دم،ر ررمكابرزألد يررنرزقةصررمين
ررسررتخامروكجمقق ذبيينققياذسكداسةقق)،راررنرزقعررااةينرقرراىر ررمكابرزألد يررنر379ع رروزت نراتوتررنراررنر

د  رزرامرصغرازعرزقةنرتجرعةرىر جرودرردهمذسكنتيجف كاتر رر,زقب اتابركسدز رانررد زبرجة رستب ايررزال
 .تعليلرزقةيل رزقتنا س نر  رزق مكابراح رزقا زسن

د  رزص ر ا ر ر رزقم ر رارنرزقحصرنرزقسروي نر اقنسربنر نوس,ذذب  (م2004 ذذسكهير, ذذخيكد,لراسة)ذذ -6
إقىررسكداسة)ذ هد,وذذ،" ياًنقةةيسسنرزقةصنعنرقةمياًن:رحاقنرايسسنرزألقبسنرزقمياً نرسيمتار

زتتبرررا رع لرررنرزقق ةرررنرزقةا كرررنرقةعةيررر رغوالترررسرقةع ارررنرزقتجا يرررنر ررراقت بيقرعةرررىرعةررر  ر رررمكابر



اسررت ةك ر ررمدراررنرر80رعينقق)ذسكداسةقق)،رزقةررن جرزقو رر  رسكمققنهفذسكمسققت دم،رزق وزتررارزقةحةوقررن
زالسرتب ايركرسدز رارنررد زبرجةر راق راسررررسرتخامرروكجمق ذبيينقياذسكداسةق)،ررايسسنرسيمتار ياًن

اًر رعراا  را ةرار ر رريرزالغرازعر زقت رويمرقةةنتروجر ر رزقسروقرزقميرردهمذسكنتقيجف كات رررر,زقب اتابر
ر.  ت ريساعارعةىرد  مرقة مز ر  ياد رزقةب عابررزقةست ةكرقةةنتوجر ال تحسينرد جنر

 
 إجراءات البحث:
 : المنهج المستخدم 

 .زقةن جرزقو   ،رزألسةوارزقةسح رقتناسبسرا رطب عنرزقبحتررزقباحتررزستخام
 البحث: وعينة مجتمع 

ذذمجتم ذسكبحث: -
يتحرررادراجتةررر رزقبحرررترارررنرزقةرررايمينر زقعرررااةينر ةمز رررلرزقة الرررنرزقبات رررنر ةحا ظرررنرزقال ة رررنر

رزقال ة ن.(رامكلز رقة النرزقبات نراعتةارانراايمينرزق باار زقمياًنر ةحا ظنر40 عادزمر)
ذ:ذتقني ذدروساذسكبحثعين)ذ -

تررمرزتت ررا زمر  ميمررنرع رروزت نراررنرتررا جر(ر ررمدز ر30)رغةرر رعررادزا زقترر ررعينررنرزقتمنررينتررمرتحايررار
م(رزقررررررر ر20/06/2020) رررررر رزق تررررررم راررررررنررزألساسرررررر نر اةثةررررررنرقةجتةرررررر رزقبحررررررتررزقبحررررررترعينررررررنر

ار(م02/07/2020) ررتصن فرعيننرزقتمنين.ر(1جدولذل،ر يًو
 :ذوحدورهيذسألةيةي)ذسكبحثعين)ذ -

زقترر رطبررقرعةي ررار،ر بةرر رحجررمرزقعينررنرزقبحررتر اق ميمررنرزقع رروزت نعينررنررتت ررا  ارلررامرزقباحررتر
 ةحا ظرررنرزقال ة رررن،ر ترررمررزقبات رررن(ر رررمدز رارررنرزقةرررايمينر زقعرررااةينر ةمز رررلرزقة الرررنر104زالسرررتب اير)

ت بيقر زقتسمارانرعيننرزقبحرت،ر بر قكرغةر رحجرمر(رزستةا  رقعامرزست  ات ار م غرزق28زستبعادر)
ررررار76زقعينرررنر) (ر ررررمدز راررررنرزقةررررايمينر زقعررررااةينر ةمز ررررلرزقة الررررنرزقبات ررررنر ةحا ظررررنرزقال ة ررررن،ر يًو
ر.تصن فرعيننرزقا زسنرزألساس نر(1لجدول

مرتر،ر رةرايمينر زقعرااةينر ةمز رلرزقة الرنرزقبات رنر ةحا ظرنرزقال ة رنزقنررار:رتتكرويررسكحدورذسكبفري) ▪
 اقةبرراد ررقتررلزمزال تررمرر,اختة ررنرلتصررادين زرزجتةاع ررنع رروزت نراررنراسررتويابرزتت ررا زمر  ميمررنر

 رمنا رإجمز رزقبحت.رزقتوجي  نرزألت ي ن
ةايمينر زقعااةينر ةمز رلرزقة الرنرزقبات رنرزقعيننرانررعةىزقت بيقرزقةيازت رتمرر:ررسكحدورذسكمكيني) ▪

  ةايننر)زقةنصو  (ر ةحا ظنرزقال ة ن.
ارررررررنرألد زبرزقبحرررررررتر ررررررر ر رررررررو ت ارزقن ات رررررررنرزقت بيرررررررقرزقةيرررررررازت رترررررررمرر:سكحقققققققدورذسكزمنيققققققق) ▪

 ر(.م19/08/2020م(رإقىر)11/07/2020)
  



 قيد البحث  التقنين واألساسية عينةبيان عددي ونسبي ل( 1جدول )

 نوع المركز المركزاسم  م

العينة  إجمالي العينة االساسية  عينة التقنين 
 العاملين  مدير العاملين  مدير االساسية 

 % ن   ن ن

 وليمبيةالقرية األ  1

ة 
بع

تا
ز 

اك
مر

ت 
سا

س
مؤ

لل
 

1 1 1 2 

9 11.8 % 
 2 1 0 1 المدينة الجامعية 2

 3 1 0 1 المستشفي العسكري  3

 2 1 1 0 التجارة كلية 4

 نادي الجزيرة الرياضي  5

كز
را

م
 

 
ية

ند
أل
 ل
عة

اب
ت

 

1 1 1 3 

8 10.5 % 
 2 1 0 1 نادي المنصورة 6

 2 1 1 0 نادي سماد طلخا  7

 1 1 0 0 نادي العمال   8

 مستر فيت  9

صة
خا

ز 
اك

مر
 

1 0 2 3 

32 42.1 % 

 3 2 1 1 ور هوس جيم اب 10

 3 2 1 1 تيتانيوم جيم  11

 5 3 2 1 دافيدااستيلو 12

 3 2 2 1 الغامري جيم 13

 3 1 1 1 جيم باور  14

 2 2 1 1 أكس جيم 15

 3 1 1 1 دايموند  16

 2 2 1 1 ماي جيم 17

 2 1 1 0 مس فيت  18

 3 1 1 0 مارينز جيم  19

 % 100 76 49 27 16 14  اإلجمالي

 أدوات جمع البيانات: 

 تحةي رزقوماتق.ر .1
رزستب ايرزقب اتابرزألساس نرقةعينن.ر .2
ر(.8،رام ق)إعازدرزقباحتررانر."سالبدس ذبيكمنتف"زستب اير .3
 (.9،رام ق)انرإعازدرزقباحتررر."سكحص)ذسكسويي)"زستب اير .4

ذخطوساذإعدسرذدروساذجم ذسكبيينيا:
ترمرإعرازدرزسرتةا  رزقب اترابرزأل ق رنرغ رامرذذ:دواًل:ذسةتمياةذسكبيينياذسألوكيقق)ذسك يمقق)ذك ينقق)ذسكبحققثذذذذذذ

 زاللتصررادينرقعينررنرر زالجتةاع ررنزقحصررو رعةررىر عررلرزقةعةواررابرقتحايررار عررلرزقخصررات رزق ن ررنر
ر.(يف)سكوظذ-نو ذسكمركزذ-ةنوساذسك برةذل تةة رعةىرزقب اتابرزقتاق ن:رزقبحت،ر لارز

لررد زبرجةرر رزقب اتررابر رر رزقكترربرعةررىر عررر رراالط عرذلررامرزقباحررت:رسالبققدس ذبققيكمنتفثينيققًي:ذذذذذذذذ
لامضققي, ذذ-ذ(2017لحمققور ذمققروس, ذذاثر رغررازعر راقةنتج اصرزقعةة رنر زأل حرا ر زقا زسررابرزقةمتب رنر

رلرامرزقباحرتمرمر (Elnagar,  A.K,  2018) ذ–م(ذ2018لقميحقق) ذليصقق  ذذ-م(ذ2018وهيقق  ذ
رلرامرزقباحرتر(،رمرمتطويرذسكمنققتفذسكحققيك ذ–تقديمذمنتفذجديدذلو رق ستب اير زمر(راح2غتحايارعادر)

(رعبا  ،رممرتمرً  راق راسر27غوً رزقعبا زبرزقةناسبنرقك راحو رانراحا  رزالستب اير عادزمر)



(رعةررىراق رراسراتصرر رالرر–ارراررإقررىرحررار-تعررمقتحايررارزسررتجا ابرعينررنرزقبحررتر  مررا رقةتمررايمرزقث مرر ر)
 (رقةعبا زب.3-2-1)

عةررىر عررلررد زبرجةرر رزقب اتررابر رر رزقكترربرر رراالط عرذلررامرزقباحررت:رسكحصقق)ذسكسققويي)ثيكثققًي:ذذ
لسألخرس ذذ-ذ(2019لسبرس,يم ذسةميء ذاث رر اقحصنرزقسوي نررزقعةة نر زأل حا ر زقا زسابرزقةمتب نرر

(راحا  رق ستب اير3غتحايارعادر)رلامرزقباحتممرر،م(2004لخيكد ذسكهير, ذذذذ-م(ذذ2019,ب)ذهللا ذذ
لررامرر(،رمررمت زيققزذسكميققزةذسكتني,سققي)ذ–ذزيققيرةذحجققمذسكمبي ققياذ–ذزيققيرةذعققدرذسك مققتءذسكمتققررري ل زررمر

عبا  ،رممرتمر ً رر(25غوً رزقعبا زبرزقةناسبنرقك راحو رانراحا  رزالستب اير عادزمر)ررزقباحت
عةررىراق رراسررال(ر–إقررىرحرراراررارر-)تعررماق رراسرقتحايررارزسررتجا ابرعينررنرزقبحررتر  مررا رقةتمررايمرزقث مرر ر

 (رقةعبا زب.1-2-3اتص ر)

 :  خطوات البحث 

غت بيررقررد زبرزقبحررترعةررىرلررامرزقباحررتررزقب اتررابجةرر رر زب عررارتحايررارعينررنرزقبحررتر  عررازدرردر
انرتا جرعيننرزقا زسنرر ةحا ظنرزقال ة نر(رانرزقعااةينر ةمز لرزقة النرزقبات ن30)لوزا اعيننرزقتمنينرر

،ر(م02/07/2020م(رزقرررر ر)20/06/2020) رررر رزق تررررم راررررنرزألساسرررر نر اررررنردزترررر راجتةرررر رزقبحررررت
رررروار رارررراىررزقتعررررممرعةررررىرر زسررررت ا     جررررمز ررقةسررررتوىر  ررررمرزقعينررررنرزقة ررررمدزباناسرررربنر رررر اغنرً 

روارزقتعة ةرابرزقخا رنر رسد زبرجةر رزقب اتراب،ر اناسربنررر,زقةعاا برزقعةة ن  لارره رمبرتتاتج رارً 
  اغنرزقة مدزبرقةستوىر  مرزقعينن،رممرترمرإجرمز رزقةعراا برزقعةة رنرزقخا رنر  يجرادر راقر مبرابر

 زستةا  رزالستب اي.
 : انلالستبيان  العلميةالمعامالت 

ذ زى:رايزالستب ات اق مقرزآلت نرقحسااراعاا ر اقررزقباحتزستعايررحسي ذم يم ذسكصدق: -
 صدق المحكمين: .1

،ر ك قكرعبا زبرك راحررو راررنرزقةحررا  ،رعةررىرايرزقةمتمحاي عمضراحا  رزالستب اتررزقباحتلامرر
ارررنرزقخبرررمز ر ررر رزقةجرررا رصغررراز رر رسرررات  رإدز  رزألعةرررا ر تة رررنرزقتجرررا  ر(رارررنررسرررات  رزصدز  رزقمياًررر نر10)

ررارام ررقر) (ر7(،)6زقررمر رحررو راناسرربنر ك ايررنرزقةحررا  ر زقعبررا زبر اناسرربنر رر اغت ارقعينررنرزقبحررت،ر يًو
   ز رزقساد رزقةحتةين.

 صدق االتساق الداخلي: .2

غت بيررقررزقباحررت،رلررامرزصغررازعر رراقةنتجر زقحصررنرزقسرروي نقةتحمقرانرااىرا تةنرعبررا زبرزسررتب اير
 زقعرررااةينر ةمز ررلرزقة الررنرزقبات ررنر ةحا ظرررنررزقةررايمينراررنر ررمدر(30)تايرعةررىرعينررنرتمنررينرلوزا رررارزالسررتب ا
 رراقرزالتسرراقررزقباحررت،ر زسررتخامراررنرتررا جرعينررنرزقا زسررنرزألساسرر نر اررنردزترر راجتةرر رزقبحررترزقال ة ررن

 تبررراغرغرررينرزقعبرررا زبردراعااررر رزالزقرررازتة رقحسررراار ررراقراحرررا  ر عبرررا زبرزالسرررتب اتايرارررنرتررر  رإيجرررا
ر(.3(ذواقمذل2سكجدولذاقمل  احا  زا،ركةاريتراران

 ( 30)ن=اإلبداع بالمنتج محاور وعبارات استبيان  بين   رتباطاالمعامل  (2جدول ) 

ذذسكمحواذسألول
ذتقديمذمنتفذجديدذ

ذذسكثين سكمحواذ
ذتطويرذسكمنتفذسكحيك ذ



  0.01   )  عند   ة وليالجد  ( ر)قيمة  )**(                                  0.306 = (  0.05   )  عند   ةوليالجد  (ر )قيمة   )*( 
 )  = 0.423 

احررا  ر(رغررينر0.05:ر جررودرع لررنردزقررنرإحصررات ا رعنرراراسررتوىراعنويررنر)(2لسكجقدولذذذذيتضحذمق 
(،رحيررتركاترر ر7،ر زقعبررا زبرزقخا ررنر ررس،رعررازرزقعبررا  ر لررمر)سإلبدس ذبقيكمنتفذكمرسكقزذسكلييقق)ذسكبدنيق)زسررتب ايرر

(،ر بررر قكريةترررنر0.05ي ةرررنراعااررر رزال تبررراغرزقةحسررروبنررلررر رارررنرزقق ةرررنرزقجا ق رررنرعنررراراسرررتوىراعنويرررسر)
 زالستنادرإقىر اقرزالتساقرزقازتة رغينراحا  ر عبا زبرزالستب اير د جنرزقةحو رزقت رينتة رإقي ا.

 (30)ن= يةالحصة السوق محاور وعبارات استبيان  بين   رتباطاالمعامل  (3جدول ) 

(    0.01  )  عند    ة وليالجد  ( ر)قيمة  )**(                               0.306 = (  0.05   )  عند   ةوليالجد  (ر )قيمة  )*( 
  = 0.423 

(رغرينر0.05عنراراسرتوىراعنويرنر)ر:ر جرودرع لرنردزقرنرإحصرات ا ر(3سكجقدولذل يتضقحذمق 
 رس،رعررازرزقعبررا  ر لررمررن زقعبررا زبرزقخا رررسكبدنيقق)سكحصقق)ذسكسققويي)ذكمرسكققزذسكلييققق)ذزسررتب ايراحرا  ر

راعنويرسرزقةحسروبنررلر رارنرزقق ةرنرزقجا ق رنرعنراراسرتوىرر تبراغزال(،رحيتركات ري ةنراعاا ر37)

ذاتبيطسالذ سكعبياساذاتبيطسالذ سكعبياساذاتبيطسالذ سكعبياساذاتبيطسالذ سكعبياسا
 **0.493 22 *0.406 15 **0.567 8 **0.465ذ1

 **0.524 23 *0.310 16 **0.431 9 *0.421ذ2

 *0.347 24 **0.708 17 *0.406 10 *0.399ذ3

 *0.355 25 **0.601 18 **0.521 11 **0.536ذ4

 **0.586 26 **0.450 19 **0.655 12 **0.552ذ5

   **0.462 20 **0.532 13 **0.646ذ6

   **0.615 21 **0.675 14 0.087ذ7

ذولسكمحواذسألذ
 زييرةذعدرذسك متءذسكمتررري ذ

ذسكمحواذسكثين 
 زييرةذحجمذسكمبي ياذ

ذسكثيكثذسكمحواذ
 ت زيزذسكميزةذسكتني,سي)ذ

 اتبيطسالذذسكعبياسا اتبيطسالذذسكعبياسا اتبيطسالذذسكعبياسا
27 0.334* 38 0.724** 47 0.469** 

28 0.661** 39 0.452** 48 0.453** 

 **0.526 49 **0.717 40 *0.415ذ29

 **0.629ذ50 **0.751 41 **0.646 30

 *0.374ذ51 **0.434 42 **0.540 31

 **0.477ذ52 **0.769ذ43 *0.355ذ32

 **0.507ذ53 **0.797ذ44 *0.343ذ33

 *0.375ذ54 **0.680 45 **0.538ذ34

 **0.366ذ55 **0.458ذ46 **0.386ذ35

ذذذذ **0.483ذ36
   ذ 0.182ذ37



يةترررنرزالسرررتنادرإقرررىر ررراقرزالتسررراقرزقرررازتة رغرررينراحرررا  ر عبرررا زبرزالسرررتب ايرر،ر بررر قك(0.05)
  د جنرزقةحو رزقت رينتة رإقي ا.

 اإلبداع بالمنتج لمراكز ككل  ستبيانواال االستبيان محاوربين   االرتباطمعامل  (4جدول )
 (30)ن= اللياقة البدنية

 االستبيان المحاور  م

 **0.933ذ.ذجديدذبمرسكزذسكلييق)ذسكبدني)تقديمذمنتفذ:ذسكمحواذسألول 1

 **0.898ذ.ذتطويرذسكمنتفذسكحيك ذبمرسكزذسكلييق)ذسكبدني):ذسكثين سكمحواذ 2

(    0.01  )  عند    ة وليالجد  ( ر)قيمة  )**(                               0.306 = (  0.05   )  عند   ةوليالجد  (ر )قيمة  )*( 
  = 0.423 

 (30)ن= الحصة السوقية لمراكز اللياقة البدنيةواالستبيان ككل  االستبيان( معامل االرتباط  بين محاور 5جدول )

 االستبيان  المحاور م

 **0.795 .زييرةذعدرذسك متءذسكمتررري ذكلمركزول: المحور األ 1

 **0.932 .زييرةذحجمذسكمبي ياذبيكمركزالمحور الثاني:  2

 **0.804 .ت زيزذسكميزةذسكتني,سي)ذكلمركز: الثالثالمحور  3

(    0.01  )  عند    ة وليالجد  ( ر)قيمة  )**(                               0.306 = (  0.05   )  عند   ةوليالجد  (ر )قيمة  )*( 
  = 0.423 

ر(0.05رعنراراسررتوىراعنويررسر) جررودرع لررنردزقرنرإحصررات ا رر:(5ل،(4دولذلويتضقحذمقق ذجقق
رزقحصنرزقسوي ن. ك قكرزستب اير،رصغازعر اقةنتجز زالستب ايركت ررزالستب اياحا  رغينر

ذحسي ذم يم ذسكثبيا: -
 سوف يستخدم الباحث طريقتين لحساب الثبات: 

رطميمسرزقتجلتنرزقنصف ن. .2رررطميمسرزق اركم تباخ. .1
 طريقه الفا كرونباخ: .1

احررا  ردالقررنرزالتسرراقرزقررازتة رقحسررااراعاارر رمبررابرخامرزقباحررتراعاارر ررق رراركم تبرراخر رزسررت
ارررنرر(ر رررمدز ر30)لوزا رررار ررزقتمنرررينعةرررىرعينرررنررايسرررتب اتلرررامرزقباحرررترغت بيرررقرزال،رحيرررترايزالسرررتب ات

ارنردزترر راجتةر رزقبحررتر ارنرتررا جررزقال ة ررنرن ةحا ظررزقعرااةينر زقةرايمينر ةمز ررلرزقة الرنرزقبات ررن
سكجققدولذاققققمذركةرراريترررراراررنرايقةحررا  رزالسررتب اتبر تررمرحسررااراعااررر رزقثبررا،رزقعينررنرزألساسرر ن

ذ:ذ(7،ل(6ل
ذ

 ( 30)ن=  اإلبداع بالمنتج لمراكز اللياقة البدنيةالستبيان   خ(  اختبار معامل ارتباط الفا كرو نبا6جدول )

 الثبات المحور  م    

 * 0.750ذ.ذتقديمذمنتفذجديدذبمرسكزذسكلييق)ذسكبدني) 1

 * 0.685ذ.بمرسكزذسكلييق)ذسكبدني)تطويرذسكمنتفذسكحيك ذ 2

 * 0.833 . اإلبداع بالمنتج لمراكز اللياقة البدنيةاستبيان 

 * دال 

 (30)ن= الحصة السوقية لمراكز اللياقة البدنية نباخ الستبيان  ( اختبار معامل ارتباط الفا كرو7جدول )



 الثبات المحور  م    

 * 0.599 .عدرذسك متءذسكمتررري ذكلمركزذزييرة 1

 * 0.821 .زييرةذحجمذسكمبي ياذبيكمركز 2

 * 0.536 . ت زيزذسكميزةذسكتني,سي)ذكلمركز 3

 * 0.849 .الحصة السوقية لمراكز اللياقة البدنيةاستبيان 

 * دال 

تمز حرر ريرر مرزقثبررابر  ميمررنررحيررتراحررا  رزالسررتب اتاي,مبررابر(ذ7(،ل6سكجقدولذاققمذل ويتضقحذمق ذ
ر،ر كةرررازصغرررازعر ررراقةنتجالسرررتب ايررةثبرررابق زرررىراعررراا برامت عرررنرر0.833ر:ر0.685غرررينررختبرررا ركمررق رررار

السررتب ايرر زررىراعرراا برامت عررنرقةثبررابر0.849:ر0.536تبرراخرغررينر ركمررق ررارتمز حرر ريرر مرزقثبررابر  ميمررنر
احررا  راعاارر رمبررابررال ت رراعاةرراري رريمر،ر كررايراعاارر رزالتسرراقرزقررازتة رقكرر راحررو ردز رزقحصنرزقسوي ن

ذ.يستب اتازال
 طريقة التجزئة النصفية لحساب ثبات االستمارتين:. 2       

قحسررااررغررمز ير جتةرراير–زقنصررف نر اعادقررنرز تبرراغرسرريبماايرزسررتخامرزقباحررتراعاارر رز تبرراغرزقتجلتررن
زقةررايمينراررنررز ر ررمد(ر30)رعينررنرزقتمنررينر لوزا ررا،ر ةقرركرغت ب م ةررارعةررىراياعاارر رمبررابراحررا  رزالسررتب ات

ارررنردزتررر راجتةررر رزقبحرررتر ارررنرترررا جرعينرررنرزقا زسرررنرر ةحا ظرررنرزقال ة رررنر زقعرررااةينر ةمز رررلرزقة الرررنرزقبات رررن
ذ(:9(،ل8سكجدولذاقمذلرانيترارر،ركةاراي تمرحسااراعاا رزقثبابرقةحا  رزالستب ات،ررزألساس ن

 (30)ن=اإلبداع بالمنتج لمراكز اللياقة البدنية ( اختبار معامل ارتباط  التجزئة النصفية  الستبيان 8جدول )

 المحور  م 
سبيرمان  

 براون  –
ارتباط 
 جتمان 

ذ0.725ذ0.730ذ.ذتقديمذمنتفذجديدذبمرسكزذسكلييق)ذسكبدني) 1
ذ0.468ذ0.469ذ.سكلييق)ذسكبدني)تطويرذسكمنتفذسكحيك ذبمرسكزذ 2

ذ0.835ذ0.835 . اإلبداع بالمنتج لمراكز اللياقة البدنيةاستبيان 
 ( 30)ن=  الحصة السوقية لمراكز اللياقة البدنية ( اختبار معامل ارتباط  التجزئة النصفية  الستبيان 9جدول )

 المحور م
سبيرمان 

 براون –
ارتباط  
 جتمان 

ذ0.294ذ0.300 .عدرذسك متءذسكمتررري ذكلمركزذزييرة 1
ذ0.770ذ0.771 .زييرةذحجمذسكمبي ياذبيكمركز 2
ذ0.396ذ0.398 . ت زيزذسكميزةذسكتني,سي)ذكلمركز 3

ذ0.830ذ0.832   .الحصة السوقية لمراكز اللياقة البدنيةاستبيان 

زصغرازعراعاار رز تبراغرزقتجلترنرزقنصرف نرالسرتب اير(د,:ذ9(،ل8سكجقدولذاققمذل ويتضقحذمق 
(رعنررارجتةرراي،رغينةرراراعاارر رز تبرراغرزقتجلتررنر0.835غررمز ير ر)ر–(رقسرربمااير0.835زررور)ر راقةنتج

ذ(رعنارجتةاي.0.830غمز ير ر)ر–(رقسبمااير0.832زور)رزقحصنرزقسوي نزقنصف نرالستب اير



تررمرحرر مرزقعبررا زبرزق يررمردزقررسر،رياألروساذجمقق ذسكبيينققذب ققدذإجققرسءذسكم ققيمتاذسك لميقق)وذذذ
حا  ر  ر(را2عةىر)رعبا  راو عس(ر25)رزصغازعر اقةنتجرستب ايق صبارإجةاق رعبا زبرزستةا  رز

(ر28)رزقحصرنرزقسرروي نرسرتب اي،رغينةرارغةر رإجةراق رعبرا زبرزسرتةا  رز(8مر,ق ذلزقصرو  رزقن ات رن،ر
رر.(9مر, ذلحا  ر  رزقصو  رزقن ات ن،ر(را3او عنرعةىر)رعبا  

 الدراسة األساسية: 

زقعةة رررررنرزقخا رررررنر اقصررررراقر زقثبرررررابرلرررررامرزقباحرررررترغت بيرررررقرقةةعررررراا بررزالطةئنررررراي عررررراررر
م(رإقررىر11/07/2020)ر ةقرركر رر رزق تررم راررنرايرعةررىرعينررنرزقبحررترزألساسرر نزالسررتب اترزسررتةا ت 

تررمرتجة عررسر تنظ ةررسر ت ميرر رزقب اتررابرراياررنرت بيررقرزالسررتب اترتت ررا زال بعررار.رم(19/08/2020)
رزقةعاقجابرزصحصات نرزقةناسبن.ر  جا قت ارصجمز

 المعالجات اإلحصائية: 

زصحصررات نرقةعةررومررزقحلاررنتررابرزقبحررتر اسررتخازمرغمتررااجرقب ارزصحصررات نتةرر رزقةعاقجررابرر
رر:زقةعاا برزصحصات نرزقتاق نر،ر لارزستخامرزقباحترSPSSزالجتةاع نر

زقخ ر رزقبسر طرراعاار رزال تبراغر–رزالتحرمزمرزقةع را  رر-رزقةتوسرطرزقحسراغ ر-ر2كرار-زقتكرمز زبر
تةرروةجرزالتحرراز رر–رزقتجلتررنرزقنصررف نرز تبرراغراعاارر ر–اعاارر رز تبرراغرزق رراركم تبرراخرر–ر"غيمسرروي"

ر.زقخ  رزقبس ط
ر
ر
 
 

 ومناقشة النتائج:  عرض وتفسير 

 زقةررن جررتحق مررا رق ررامرزقبحررتر  دز رعةررىراررارطررماراررنرتسرراةالبر  رر رحررا درعينررنرزقبحررتر
راارتو  رإق سرانرتتاتجراصن نرعةىرزقنحورزقتاق :رزقةستخام،ريعمضرزقباحتر

 : ول التساؤل األعرض ومناقشة نتائج 

 وسق ذسالبدس ذبيكمنتفذكمرسكزذسكلييق)ذسكبدني)؟ذميذ •
رزصغرررازعر ررراقةنتجقوزلررر رر2 كرررارزقةع ا يرررنر زالتحمز رررابرزقةتوسررر ابرزقحسررراغ نررزحتسررراارترررمر

ويوضققحذلكقق ذ،رزصغررازعر رراقةنتجزسررتب ايركرر راحررو راررنراحررا  رقر  مررا ر،ر ةقرركرقةمز ررلرزقة الررنرزقبات ررن
ر(:11 ذ10جدولذاقمذل

 (76)ن= تقديم منتج جديد   ( توزيع نسبي الستجابات عينة البحث نحو 10جدول )

 ال إلى حد ما  نعم م
متوسط 
 حسابي 

انحراف 
 معياري 

 2كا

1 50 23 3 2.618 0.564 43.92 * 

2 41 28 7 2.447 0.661 23.23 * 

3 47 23 6 2.539 0.641 33.50 * 

4 38 29 9 2.381 0.692 17.39 * 



 ال إلى حد ما  نعم م
متوسط 
 حسابي 

انحراف 
 معياري 

 2كا

5 41 21 14 2.355 0.778 15.50 * 

6 53 21 2 2.671 0.526 52.44 * 

7 29 36 11 2.236 0.690 13.13 * 

8 47 24 5 2.552 0.619 34.92 * 

9 36 32 8 2.368 0.670 18.10 * 

10 34 29 13 2.276 0.741 9.50 * 

11 51 21 4 2.618 0.588 44.71 * 

12 55 20 1 2.710 0.484 59.23 * 

13 29 37 10 2.250 0.675 15.18 * 

   5.990 = (  0.05  ) عند  ةالجد ولي (2)كاقيمة * 

(،ر5.990(رزقةحسروبنرر برمرارنرزقجا ق رنر)2:ري ةرنر) راري(ذذ10لذذدوضح ذنتيجفذجقدول
:ذ9.50(رزقةحسرررروبنراررررارغررررينر)2،رحيررررترتمز حررر ري ةررررنر) ررررابققققيكمحواقجة ررر رزقعبررررا زبرزقخا ررررنر

زحصررات نر رر ركرر رزقعبررا زب،ر اررنرتترراتجرزقةحررو ر(،راةرراريظ ررمر جررودر ررم قرةزبردالقررنر59.23
قصراقارزالتت را ر)تعرم(ر اقنسربنر(ر0.05يترارزيرزناكر م قرةزبردالقنرزحصات نرعناراستو ر)

(،ر ريررررررارقصررررراقارزالتت رررررا )إقىرحرررررارارررررا(ر12,ر11,ر10,ر9,ر8,ر6,ر5,ر4,ر3,ر2,ر1قةعبرررررا زبر)
ارررنرزقجا ق ررنراةررراريظ ررمر جرررودرر(رزقةحسرروبنرر بررم2(رحيرررتركاترر ر) ررررا13,ر7 اقنسرربنرقةعبررا زبر)

رر م قرةزبردالقنرزحصات ن.
تمرايمرترااابرامز لرزقة النرزقبات نرتسعىر  رت راسرتايمرتحرورررريررإق رروي ز,ذسكبيحثذلك ر

رقةعررااةينرت ررج  رزأل كررا رزصغازع ررنراررنرترر  رجايررا ر اةيررل راما تررنر خررااابرزقةنا سررينرزقمت سررين
استعينينر  رةقكر ست ر نررا رت ةعابر  غبابرزقةست ةكينررةقكرريتوز قررحتى  رتمايمرزقةنتجابرر

زقبحررو ر د زسررابرزقسرروقراررنرترر  رزألسررةوارزقعةةرر ر رر رتمررايمرزقةنررتجرانرر رت ررسبرزق كررم ر حترر ر
ررر.تسويقرزقةنتج

 ذهيشققملذ(م2017 ذحسقق  ذمحمققدلذكققًتذمقق ذراسةقق)رارر رتترراتجرزقبحررترزقحرراق روستفققق 
ر جرودرد  رزرامرقجغرازعر راقةنتجإقرىر زقت رتو رة ررر(م2014بغدسر ذكربيك  ذذلذذذذ(م2014 ذذإيمي,

ريرزقةيسسرابر,رعةىرتعليلرزقةيل رزقتنا س نر  رزق مكابرزقتجا ينرر  رتمايمرانتجابرجايا رتساعار
زقتجا يرررنرر ررربح راجبرررم رعةرررىرتةرررقرايرررلزبرتنا سررر نرارررنررجررر ر  ررر رلرررا ت ارزقتنا سررر نرقةوزج رررنر

ةىرةقكررتسرقتحميقرايل رتنا س نرالغارانرز ت امرطرمقر,رع   رعزحت اجابرزقةست ةكينرزقةتجاد 
ر.غتمايمرانتجرجاياررغازع ريرجوزمرزقةيل رزقتنا س نرزورزصجايا ر

 ( 76)ن= تطوير المنتج الحالي( توزيع نسبي الستجابات عينة البحث نحو 11جدول )

 ال إلى حد ما  نعم م
متوسط 
 حسابي 

انحراف 
 معياري 

 2كا

14 39 28 9 2.394 0.694 18.18 * 

15 38 27 11 2.355 0.724 14.55 * 

16 13 45 18 1.934 0.639 23.39 * 



 ال إلى حد ما  نعم م
متوسط 
 حسابي 

انحراف 
 معياري 

 2كا

17 36 32 8 2.368 0.670 18.10 * 

18 37 26 13 2.315 0.752 11.39 * 

19 13 35 28 1.802 0.712 9.97 * 

20 47 20 9 2.500 0.702 30.18 * 

21 21 36 19 2.026 0.729 6.81 * 

22 44 25 7 2.486 0.663 27.02 * 

23 51 20 5 2.605 0.612 43.44 * 

24 26 34 16 2.131 0.736 6.42 * 

25 40 30 6 2.447 0.640 24.10 * 

   5.990 = (  0.05  ) عند  ةالجد ولي (2)كاقيمة * 

(،ر5.990(رزقةحسروبنرر برمرارنرزقجا ق رنر)2:ري ةرنر) راري(ذذ11لذذدوضح ذنتيجفذجقدول
:ذ6.42(رزقةحسرررروبنراررررارغررررينر)2،رحيررررترتمز حررر ري ةررررنر) ررررابققققيكمحواقجة ررر رزقعبررررا زبرزقخا ررررنر

(،راةرراريظ ررمر جررودر ررم قرةزبردالقررنرزحصررات نر رر ركرر رزقعبررا زب،ر اررنرتترراتجرزقةحررو ر43.44
(رقصراقارزالتت را ر)تعرم(ر اقنسربنر0.05يترارزيرزناكر م قرةزبردالقنرزحصات نرعناراستو ر)

(،ر ريرارقصاقارزالتت ا )إقىرحاراا(ر اقنسبنر25,ر23,ر22,ر20,ر18,ر17,رر15,رر14قةعبا زبر)
(رزقةحسوبنرر بمرانرزقجا ق رنراةراريظ رمر جرودر2(رحيتركات ر) را24,رر21,رر19,رر16قةعبا زبر)

ر م قرةزبردالقنرزحصات ن.
انتجات ررارامز ررلرزقة الررنرزقبات ررنرتعةرر رعةررىرتحسررينر ت ررويمرإقرر رريرروي ققز,ذسكبيحققثذلكقق ر

 زقعة رعةىرزجمز ر علرزقتعاي برزقجوزميرنر ر رزقةنتجرابر سرب رتمراية ارارنرتر  ررر  ت ردزتم
زقةمكررلرر عررلرررترر ر  ز رزقةتررمددينرحررو رزقةنتجررابرزقحاق ررنر سررب رت ويمزررارعرر   رعةررىرةقرركر رر ي

تجايرارمومرغتخص  رايلزت نرقت ويمر تحسينرزقةنتجابرانرجاتبر انرجاتبر تمرزقعة رعةىرت
 ت ويمرا ا زبرزقعااةينرانرت  رزقرا  زبر زقبرمزاجرزقتا يب رنر زقتر رتسراعارعةرىرعةة رنرزقت رويمر

ر.رقةةنتجرزقةمام
لهيشققم ذذ(م2017حمققور ذمققروس, ذلذكققًتذمقق ذراسةقق)تترراتجرزقبحررترزقحرراق رارر رروستفققق 

غت رررررويمرزنررررراكرززتةررررامررير زقتررررر رتو ررررة رإقررررىرذم(2008قتييققققق) ذهقققققين  ذلذم(2014إيمقققققي, ذ
ًررا نرإقررىرةقرركرزالسررتمزت ج ابرزقتسررويق نردزترر رزق ررمكابرزقتجا يررنرقتةب ررنرزحت اجررابرزقعةرر  ,ر اص

عةررىرغررازت را تةررنرقةت ةبررابرر زقحصررو تررو رزالغررازعر رر رت ررويمرزقةنررتجرزنرراكرززتةررامر ت ف ررنردر
ر.زقةستخااينر تحسينرزقما  رزقتنا س ن

رإقررىررير زقترر رتو ررة رذم(2017 ذليصقق قميحقق) ذلذكققًتذمقق ذراسةقق)كرر قكرارر رروستفققق 
زقةيسسابرعةي ارزقق امرغلياد رحصت ارزقسوي نرانرت  رزالعتةادرعةرىرت رويمرزقةنتجرابرزقحاق رنر

ر.زقةت يم ر ةاريتوز قرا رات ةبابرزقسوقر  غبابرزقةست ةكين
ر.كلبحثذسألولسإلجيب)ذع ذسكتسيؤلذذيوبذك ذيكو,ذسكبيحثذقدذحقق



 التساؤل الثاني: ومناقشة نتائج عرض  

 ؟ذسكحص)ذسكسويي)ذكمرسكزذسكلييق)ذسكبدني)ميذوسق ذ •
زقحصرررنرزقسررروي نرقوزلررر رر2 كرررارترررمرزحتسررراارزقةتوسررر ابرزقحسررراغ نر زالتحمز رررابرزقةع ا يرررن

ويوضقحذلكق ذ،رزقحصرنرزقسروي ن  مرا رقكر راحرو رارنراحرا  رزسرتب اير،ر ةقركررقةمز لرزقة النرزقبات ن
ذذ(:14 ذ13 ذ12جدولذاقمذل

 (76)ن=  زيادة عدد العمالء( توزيع نسبي الستجابات عينة البحث نحو 12جدول )

 ال إلى حد ما  نعم م
متوسط 
 حسابي 

انحراف 
 معياري 

 2كا

26 46 23 7 2.513 0.663 30.34 * 

27 37 26 13 2.315 0.752 11.39 * 

28 45 24 7 2.500 0.663 28.60 * 

29 49 22 5 2.578 0.616 38.86 * 

30 47 20 9 2.500 0.702 30.18 * 

31 38 32 6 2.421 0.637 22.84 * 

32 40 30 6 2.447 0.640 24.10 * 

33 45 24 7 2.500 0.663 28.60 * 

34 13 35 28 1.802 0.712 9.97 * 

35 36 32 8 2.368 0.670 18.10 * 

   5.990 = (  0.05  ) عند  ةالجد ولي (2)كاقيمة * 

(،ر5.990(رزقةحسرروبنرر بررمراررنرزقجا ق ررنر)2:ري ةررنر) رراري(ذ12نتققيجفذجققدوللدوضققح ذ
:ذ9.97(رزقةحسرررروبنراررررارغررررينر)2،رحيررررترتمز حررر ري ةررررنر) ررررابققققيكمحواقجة ررر رزقعبررررا زبرزقخا ررررنر

(،راةرراريظ ررمر جررودر ررم قرةزبردالقررنرزحصررات نر رر ركرر رزقعبررا زب،ر اررنرتترراتجرزقةحررو ر38.86
(رقصراقارزالتت را ر)تعرم(ر اقنسربنر0.05زحصات نرعناراستو ر)يترارزيرزناكر م قرةزبردالقنر

(ر2حيرررتركاتررر ر) ررررار,(رقصررراقارزالتت ررا ر)إقرررىرحررراراررا(34عررازرزقعبرررا  ر)رقجة رر رعبرررا زبرزقةحرررو 
رزقةحسوبنرر بمرانرزقجا ق نراةاريظ مر جودر م قرةزبردالقنرزحصات ن.

  رمارعرم ضرانا سرنرقليراد رعرادرامز رلرزقة الرنرزقبات رنرتمرومررريررإقر رروي ز,ذسكبيحثذلك ر
زقتنررروعر ررر رطب عرررنرزقةنتجرررابر زقخرررااابرر اصًرررا نرإقرررىر زقح رررا رعةررر رزقعةيررر رزقحررراق ,رزقةترررمددين

زقةمااررنر  ررت ريرريد رإقررىر يرراد رعررادرزقعةرر  رزقةررمتمبين,رعرر   رعةررىرةقرركريمررومرزقةمكررلر االزتةررامر
إقرىرر برمررقكر ريصر  األت  نرزقتسويق نرزقةستحامنر زالزتةامر عةة نرزالغازعر ر رتمرايمرزقةنتجرابر

رر.  ت ريليارانرحصت ارزقسوي نرانرزقعة  رلاعا 
ررير زقت رتو رة رإقرىرم(2018لبيحميد ذعمر ذراسة)ذتتاتجرزقبحترزقحاق را ررروستفق 

تحا  رريرتعل رحصص ارزقسوي نرعنرطميقرتمايمرزقخااابر اق ت رزقة ةوارزق مكابرزقتجا ينرر
 زقترر رر(م2017سك قققي  ذكمققيل ذراسةقق)ذلذ رر قكرارر وستفققق ذ,رقتصرر رإقررىرر بررمرتسرربنراررنرزقعةرر  



ت يمرإقىرريرزق مكابرزقتجا ينرت تمر اقتنوعر زقتوس ر  رت تيةنرزقةنتجابرزقةماانرقةعة  رقكسبر
ر.انرت  ر ياد رزقعة  رحص رسوي نرجايا 

 (76)ن=  زيادة حجم المبيعات( توزيع نسبي الستجابات عينة البحث نحو 13جدول )

 ال إلى حد ما  نعم م
متوسط 
 حسابي 

 انحراف
 معياري 

 2كا

36 46 29 1 2.592 0.520 40.76 * 

37 42 24 10 2.421 0.716 20.31 * 

38 42 27 7 2.460 0.662 24.34 * 

39 36 33 7 2.381 0.652 20.07 * 

40 44 28 4 2.526 0.599 32.00 * 

41 44 25 7 2.486 0.663 27.02 * 

42 33 30 13 2.263 0.736 9.18 * 

43 31 40 5 2.342 0.601 26.07 * 

44 41 29 6 2.460 0.641 24.97 * 

   5.990 = (  0.05  ) عند  ةالجد ولي (2)كاقيمة * 

(،ر5.990(رزقةحسرروبنرر بررمراررنرزقجا ق ررنر)2ي ةررنر) ررار:ري(ذ13دوضققح ذنتققيجفذجققدولل
:ذ9.18(رزقةحسرررروبنراررررارغررررينر)2،رحيررررترتمز حررر ري ةررررنر) ررررابققققيكمحواقجة ررر رزقعبررررا زبرزقخا ررررنر

يظ ررمر جررودر ررم قرةزبردالقررنرزحصررات نر رر ركرر رزقعبررا زب،ر اررنرتترراتجرزقةحررو ر(،راةررار40.76
(رقصراقارزالتت را ر)تعرم(ر اقنسربنر0.05يترارزيرزناكر م قرةزبردالقنرزحصات نرعناراستو ر)

(ر2(رقصررراقارزالتت ررا ر)إقرررىرحررراراررا(,رحيرررتركاتررر ر) ررررا43قجة رر رعبرررا زبرزقةحرررو رعررازرزقعبرررا  ر)
رةاريظ مر جودر م قرةزبردالقنرزحصات نزقةحسوبنرر بمرانرزقجا ق نرا

اخصصرررنررتمرررايمرعرررم ضرامز رررلرزقة الرررنرزقبات رررنرتسرررت امرإقررر رريرروي قققز,ذسكبيحقققثذلكققق ر
سرتخازمررسراقيبرتسرويق نراسرتحامنرتليرارارنرقىرزقبعلرزقعة  رقلياد رحجمرزقةب عاب,ر اصًا نرإ

حجمرزقةب عاب,رع   رعةىرةقكرتمومرزقةمز لرغا زسابرد  ينرقق راسرحجرمرزقةب عرابر تمرايمرتسربنر
زأل برراارزقةتولعررنرحتررىريررتمرد زسررنررسررباارتحسررنرر رتمزجرر رزقحصررنرزقسرروي نر  ررت رد   ر زقعةرر ر

ر.عةىرزقتنبيرزقب ع رق تمزبرلادان
 زقترر ر(ذم2019سألخققرس ذ,بقق)ذهللا ذذلركققًتذمقق ذراسةقق)زقحرراق رار ررتتراتجرزقبحررترروستفققق 

 غبررابررنتةب رررت ررتمرغليرراد رحجررمرزقةب عررابر زقمبح ررنراررنرترر  رريرزق ررمكابرزقتجا يررنتو ررة رإقررىر
ر زقتر رتو رة رإقرى م(2004لخيكقد, ذسكهقير, ذراسة)ذراسة)ذذ  قكرار وستفق ذذ,رر رة زقرزقعة  

قةةنترروجر رر رزقسرروقرزقمياًرر رعرراا  را ةررار رر رتحسررينرد جررنر ال رزقةسررت ةكرريرزالغررازعر زقت ررويمر
رقةةنتوجر  ت ريساعارعةىرد  مرقة مز ر  ياد رزقةب عابر

 (76)ن= تعزيز الميزة التنافسية( توزيع نسبي الستجابات عينة البحث نحو 14جدول )

 ال إلى حد ما  نعم م
متوسط 
 حسابي 

انحراف 
 معياري 

 2كا

45 49 18 9 2.526 0.701 34.76 * 



 ال إلى حد ما  نعم م
متوسط 
 حسابي 

انحراف 
 معياري 

 2كا

46 43 27 6 2.486 0.642 27.18 * 

47 31 32 13 2.236 0.727 9.02 * 

48 45 23 8 2.486 0.683 27.34 * 

49 37 26 13 2.315 0.752 11.39 * 

50 39 26 11 2.368 0.727 15.50 * 

51 45 26 5 2.526 0.621 31.60 * 

52 38 29 9 2.381 0.692 17.39 * 

53 38 33 5 2.434 0.618 24.97 * 

   5.990 = (  0.05  ) عند  ةالجد ولي (2)كاقيمة * 

(،ر5.990(رزقةحسرروبنرر بررمراررنرزقجا ق ررنر)2ي ةررنر) ررا:رري(ذ14دوضققح ذنتققيجفذجققدولل
:ذ9.02(رزقةحسرررروبنراررررارغررررينر)2،رحيررررترتمز حررر ري ةررررنر) ررررابققققيكمحواقجة ررر رزقعبررررا زبرزقخا ررررنر

زحصررات نر رر ركرر رزقعبررا زب،ر اررنرتترراتجرزقةحررو ر(،راةرراريظ ررمر جررودر ررم قرةزبردالقررنر34.76
(رقصراقارزالتت را ر)تعرم(ر اقنسربنر0.05يترارزيرزناكر م قرةزبردالقنرزحصات نرعناراستو ر)

(ر2(رقصررراقارزالتت ررا ر)إقرررىرحررراراررا(,رحيرررتركاتررر ر) ررررا47قجة رر رعبرررا زبرزقةحرررو رعررازرزقعبرررا  ر)
رر.قنرزحصات نزقةحسوبنرر بمرانرزقجا ق نراةاريظ مر جودر م قرةزبردال

ريرامز رررلرزقة الرررنرزقبات رررنرتتخررر رعرررا رزجرررمز زبرصدزارررنرزقحصرررنرإقررر رروي قققز,ذسكبيحقققثذلكققق ر
تجايررارتررااات ار س كررا رإغازع ررنرقرراعمرزسررتمزت جيت ارتمررايمر رزقسروي ن,رحيررترتعةرر رإدز  رزقةمكررلرعةررىر

زحت اجرابرزقسروقرزقتنا س ن,ر اصًا نرإقىرطمارر كا رجايا ر  رتمرايمرزقةنتجرابرارنر رست ارتةب رنر
ر  ت ريعل رانرزقةيل رزقتنا س نرقةةمز ل.ر"سك مي ذسكمرتق "رزقةست ام

حجقيج ذعبقدذلم(ذ2017لحس  ذمحمقد ذكًتذم ذراسة)ذذتتاتجرزقبحترزقحاق را رررروستفق 
رإقرررىر زقتررر رتو ررة رذم(2014لبغقققدسر ذكربققيك  ذذم(2008قتييققق) ذهققين  ذلذ(م2013ذسكققرؤوف 

زق ررمكابرزقتجا يررنرريرر جررودرد  رزررامرصغررازعرزقةنررتجرعةررىرتعليررلرزقةيررل رزقتنا سرر ن,ر اصًررا نرإقررى
,ري رررازقتنا سررر نرق رررارر رزقح رررا رعةر ررر رزقةنتجرررابرزقةماارررنرارررنررجررر رتنة رررنرزقةيرررل ربرت رررتمر اصغرررازعا

زقما  ررتحسينزت را تةنرقةت ةبابرزقةستخااينرق اصًا نرإقىرريرزناكرززتةامر اقحصو رعةىرغار
,رع   رعةىرةقكرريرزقةيسسابرر بح راجبم رعةىرتةقرايلزبرتنا س نرارنررجر ر  ر رزقتنا س ن

 .لا ت ارزقتنا س نرقةوزج نرزحت اجابرزقةست ةكينرزقةتجاد ر  ا رزقةنا سن

 .كلبحثذسكثين سإلجيب)ذع ذسكتسيؤلذذيوبذك ذيكو,ذسكبيحثذقدذحقق

 : الثالث التساؤل عرض ومناقشة نتائج 
 ؟ذذذبي )ذسك تق)ذبي ذسالبدس ذبيكمنتفذوسكحص)ذسكسويي)ذكمرسكزذسكلييق)ذسكبدني)طميذ



 حسررااراصرر و نراعرراا بررزقثاقررترقةبحررترإحصررات ا رلررامرزقباحررترقججا ررنرعةررىرزقتسرراة ر
 زقحصرررنرحرررا  در ةرزصغرررازعر رراقةنتجزقةتةثةررنر ررر رر اقبحرررترغيمسرررويرغرررينرزقةت يررمزبرزقخا رررنررز تبرراغ

ارزقسوي نر ةحا  زا ر(.15بجدولذل،ركةاراًو
 (76)ن = ذابمحاوره الحصة السوقية اإلبداع بالمنتج بمحاورهبين  معامالت االرتباط (15جدول )

ذ(0.05لذ*ذرسلذعندذمستوىذم نوي)
ذ:ميذيل ذ(15لذيتضحذم ذسكجدول

زصغررازعر رراقةنتجرغررينرر(0.05)راعنررو ررعنرراراسررتوىرردزقررنرزحصررات ا ررطمديررنتوجررارع لررنرز تباط ررنر •
  يرراد رعررادرزقعةرر  رر"تقققديمذمنققتفذجديققد ذتطققويرذسكمنققتفذسكحلقق "رزقة الررنرزقبات ررنر ةحررا  د ةمز ررلر

 .زقةتمددينرقةةمكل
زصغررازعر رراقةنتجر(رغررينر0.05عنرراراسررتوىراعنررو ر)رتوجررارع لررنرز تباط ررنرطمديررنردزقررنرزحصررات ا ر •

  يراد رحجرمرزقةب عرابرر"تققديمذمنقتفذجديقد ذتطقويرذسكمنقتفذسكحلق "رر ةمز لرزقة النرزقبات نر ةحا  د
 . اقةمكل

زقا جرررنرزقكة رررنرر(رغرررين0.05عنررراراسرررتوىراعنرررو ر)رتوجرررارع لرررنرز تباط رررنرطمديرررنردزقرررنرزحصرررات ا ر •
 . تعليلرزقةيل رزقتنا س نرقةةمكلرزصغازعر اقةنتجر ةمز لرزقة النرالستب اي

ةنتجر ةمز رلرزصغرازعر راق(ر0.05عنراراسرتوىراعنرو ر)ررتوجارع لنرز تباط نرطمديرنردزقرنرزحصرات ا ر •
زقحصرنرالستب ايرر زقا جنرزقكة نر"تقديمذمنتفذجديد ذتطويرذسكمنتفذسكحل "رزقة النرزقبات نر ةحا  د

 .زقسوي نرقةمز لرزقة النرزقبات ن

امز رررلرزقة الرررنرزقبات رررنرر ررربح رتبحرررترعرررنرس اسرررابرتسرررويق نرإقررر رروي قققز,ذسكبيحقققثذلكققق 
 ت رويمرزقةنتجرابرزقحاق رنرارنرتر  راراريسرة ر اصغرازعرزقةنتجرابرزقجايرا رر زًحنر حايثنرقتمايمرر

ررار  ال رزقعةيرر ,ر زقرر  رغررا  دريرريد رإقررىر يرراد ر  رراقةنتجر ةقرركركوسرريةنرزااررنر رر رزقسررع رقكسرربرً 
زقةمكلر انرممر ياد رحجمرزقةب عابر تعليرلرزقمرا  رزقتنا سر نرقةةمز رلرعادرزقعة  رزقةتمددينرعةىرر

ر.  ت ريساعارعةىر ياد رحصت ارزقسوي ن

 سإلبدس ذبيكمنتف
 سكحص)ذسكسويي)ذ

زييرةذعدرذذ
 سك متء

زييرةذحجمذذ
 سكمبي يا

ت زيزذسكميزةذ
ذسككلي)ذسكداج) سكتني,سي)ذ  

ذ*0.350 0.019- 0.283ذ*0.519 ذذتقديمذمنتفذجديد
 *0.455 0.256 *0.331 *0.443ذتطويرذسكمنتفذسكحيك ذ
 *0.529 0.183 *0.399 *0.609ذسكداج)ذسككلي)ذ



 زقتر ر م(ذ2018لقميح) ذليص  ذراسة)ذراسة)ذكًتذم ذتتاتجرزقبحترزقحاق را ررروستفق 
حصررت ارزقسرروي نراوجبررنرغررينرزغتكررا ر ت ررويمرزقةنتجررابرزقجايررا ر  يرراد ر جررودرع لررنرة رإقررىرتو رر

 زقترر رتو ررة رإقررىر جررودرع لررنر رمررمرغررينرد  ر م(2017لحمققور ذمققروس, ذراسةقق)ذوذ .قةةيسسررن
 .زالغازعر  رزقةنتجر  ياد رزقحصنرزقسوي ن

عنررارردزقررنرزحصررات ا ررعتسرر نرغيررمتوجررارع لررنرز تباط ررنررتررسرر(15لذمقق ذسكجققدولذكققذك ذيتضققحوذ •
ر"تقققديمذمنققتفذجديققد"رزصغررازعر راقةنتجر ةمز ررلرزقة الررنرزقبات رنر ةحررا  د(رغرينر0.05اسرتوىراعنررو ر)

 . تعليلرزقةيل رزقتنا س نرقةةمكل

امز رررلرزقة الرررنرزقبات رررنرلرررارتتبنررر ر عرررلرزأل كرررا رزقتسرررويق نررريإقررر رروي قققز,ذسكبيحقققثذلكققق 
ر.لا ت ارزقتنا س نزقة ايم ر  رت ت ارتحورتعليلرزقةيل رزقتنا س نر    ر

 زقت رتو ة رإقرىرريررم(2008لقتيي) ذهين  ذراسة)ذذتتاتجرزقبحترزقحاق را رررروسختلف 
تمرايمرانتجرابرجايرا ر ةقركركوسريةنرزاارنر ر رتحسرينرررزقةيسسابرت تمر اصغازعر اقةنتجرانرتر  

زنرراكرع لررنر طيررا ر زقترر رتو ررة رإقررىرريرر(م2014بغققدسر ذكربلقق  ذراسةقق)ذل,ر لررا ت ارزقتنا سرر ن
 زقترر رتو ررة رإقررىر جررودررم(2019وراسةقق)ذلسألخققرس ذ,بقق)ذهللا ذ,رغررينرزصغررازعر زقمررا  رزقتنا سرر ن

ر.زقةيل رزقتنا س نع لنرطمدينرعنا مرزقتسويقرزالغتكا  ر  ياد ر

ذ.كلبحثذذسكثيكثسإلجيب)ذع ذسكتسيؤلذذيوبذك ذيكو,ذسكبيحثذقدذحقق

ذ
 التساؤل الرابع: ومناقشة نتائج عرض  

 ؟ذذذسالةهيمذسكنسب ذكإلبدس ذبيكمنتفذ, ذسكتنبلذبيكحص)ذسكسويي)ذكمرسكزذسكلييق)ذسكبدني)ميذنسب)ذ
تةرروةجرزالتحراز رزقخ رر رقججا رنرعةررىرزقتسراة رزقمز رر رقةبحرترإحصررات ا رلرامرزقباحررتر حسراار

ارزقسوي نزصغازعر اقةنتجر زقحصنرغينرر دالقنرزق م قررزقبس ط ر.(17لذ(16بجدولذل،ركةاراًو
 (76ن=) اإلبداع بالمنتج والحصة السوقيةنموذج االنحدار الخطي البسيط بين   (16جدول)

ثيب ذ سكمتغيرذسكتيب ذ سكمتغيرذسكمستق 
 سالنحدساذ

م يم ذذ
 سالنحدساذ

م يم ذذ
 (rسالاتبيطل

م يم ذذ
 (2Rسكتفسيرل

سإلبدس ذبيكمنتفذكمرسكزذذ
 سكبدني)سكلييق)ذ

سكحص)ذسكسويي)ذذ
 0.280 *0.529 0.675 28.513 كمرسكزذسكلييق)ذسكبدني)

ذ(0.05لذ*ذرسلذعندذمستوىذم نوي)
زصغررازعر  جررودرع لررنرز تباط ررنرطمديرنرةزبردالقررنرإحصررات نرغررينريتضققح:ذ(16مقق ذجققدولل

(،ري ررررريمر اقتمميررررربرإقرررررىر.280)ر(ر زقبررررراق 2R ريراعااررررر رزقت سررررريم)ر, ررررراقةنتجر زقحصرررررنرزقسررررروي ن



 زقترر ري سررمزارتبرراينرزقةت يررمرر(زقحصررنرزقسرروي ن)ركنسرربنراسررازةنر رر رزقةت يررمرزقتررا  ر%(28.00ل
ذذ.(زصغازعر اقةنتج)رزقةستم 

زقتنبرير اقحصرنرارنرزقتبراينر ر رر%(28.00ل سرمي ررزصغازعر راقةنتجريرروقدذيرج ذلك ذإكى
زقتبرراينرتمجرر رإقررىرات يررمزبررتررمىرقررمرتيترر ر رر رزالعتبررا ر رر ر،رغينةررارزقنسرربنرزقةتبق ررنراررنرزقسرروي ن

 رزتة رامز لرزقة الرنرزقبات رنر اسرتحاز رات يرمزبرتسرويق نر ررنرزالتحاز ،رق زر ستسركةةارز ت عاعادق
ر.زقحصنرزقسوي نرقةمز لرزقة النرزقبات نرتسبنركايرق ارد  ر  رتعليلركةةار,حايثنركاصغازعر اقةنتج

إقرىر زقتر رتو رة ررر(م2018ليصق  ذذذذ قميحق)لراسةق)ذذتتراتجرزقبحرترزقحراق رار رررروستفق 
ريرزقةت يررمرزقةسررتم ر)زغتكررا ررحيررترغررينرات يررمزبرزقبحررتر جررودرع لررنرت  ررنرةزبردالقررنراعنويررنر

%(ر رر رت سرريمرزقةت يررمرزقتررا  ر) يرراد رزقحصرررنر10.9 ت ررويمرزقةنتجررابرزقجايررا (ريسررازمرغنسرربنر)
 زقتر رتو رة ر(ذم2011قيةقم ذةقيمر ذوراسةق)ذلذ, زقبال ريعودرإقىرتسميمرعوزا ررتمىرررزقسوي ن(

إقررىر جررودرع لررنرت  ررنرةزبردالقررنراعنويررنرغررينرزسررتمزت ج نرزقتنرروعر رر رتمررايمرزقةنتجررابر تحسررينر
ر.%(ر زقبال ريعودرإقىرتسميمرعوزا ررتمىر18زقحصنرزقسوي نر ةقكرغنسبنراسازةنر)

 (76ن=اإلبداع بالمنتج والحصة السوقية ) (: داللة الفروق لنموذج االنحدار الخطي البسيط بين  17جدول)

راجياذ مجمو ذسكمرب يا مصداذسكتبيي ذ
 سكحري)

متوةطذ
مستوىذ ييم)لف(ذ سكمرب ياذ

 سكدالك)ذ
 1039.685 1 1039.685 سالنحدساذ

 36.158 74 2675.723 سكبوسق ذ 0.00 *28.754

  75 3715.408 سككل 

ذ(0.05لذ*ذرسلذعندذمستوىذم نوي)
ذ

زصغررازعر راقةنتجر زقحصررنر  جرودر ررم قرةزبردالقرنرإحصررات نرغرينريتضققح:ذ(17مق ذجققدولل
 .(0.05)م(رزقةحسوبنرر بمرانري ةت ارزقجا ق نرعناراستوىراعنوينر)ري ةنر,رحيترريزقسوي ن

غا جرنردزقرنرإحصرات ا ررق رارد  ر)زقةت يرمرزقةسرتم (رزصغازعر راقةنتجررريرروقدذيرج ذلك ذإكىر
ذ.)زقةت يمرزقتا  (رتحاياري ةنرزقحصنرزقسوي نرقةمز لرزقة النرزقبات ن  ر

 زقترر رتو ررة رإقررىر م(2017لحمققور ذمققروس, ذراسةقق)ذتترراتجرزقبحررترزقحرراق رارر رروستفققق 
ر.زقسوي ن  ياد رزقحصنر اقةنتجر جودرع لنرلوينر رممرغينرد  رزالغازعر

اإلبداع بالمنتج والحصة السوقية لمراكز اللياقة بين  البسيط(: ملخص تحليل االنحدار 18جدول)
 ( 76)ن=البدنية

سك طأذذ م يم ذسالنحدسا سكمتغير
 سكمعييا,ذ

م يم ذذ
سالنحدساذذ
 سكمعييا,ذ

مستوىذ ييم)لا(ذ
 سكدالك)ذ



 0.00 *3.890 - 7.330 28.513 سكثيب ذ

 0.00 *5.362 *0.529 0.126 0.675 سإلبدس ذبيكمنتف

 (0.05لذ*ذرسلذعندذمستوىذم نوي)
)ب(رزقةحسروبنرر برمرارنري ةت رارزقجا ق رنرعنراراسرتوىرررير مرر(؛ذيتضقحذد,:18م ذجدولل

(،ر0.529)ر(ر يرر مراعاارر رزالتحرراز راوجبررن،ر ريراعاارر رزالتحرراز رزقةع ررا  ر زقبرراق 0.05اعنويررنر)
ر.زصغازعر اقةنتجر زقحصنرزقسوي ني يمرإقىرزقع لنرغينر

زقتنبررير اقحصررنرزقسرروي نرقةمز ررلرزقة الررنر رر رررزة ررنرزصغررازعر رراقةنتجروقققدذيرجقق ذلكقق ذإكققى
ر ي يمراعاا رزالتحاز رزقبس طرإقىرزقع لنرغينرزصغازعر اقةنتجر زقحصنرزقسوي ن.ر،زقبات ن

 اقحصرنرزقسروي نرزقتر رتعرينرعةرىرزقتنبريرررزقخ  رزقبسر ط يةتنر  اغنراعادقنرزالتحاز رر
ر،ركاقتاق :قةمز لرزقة النرزقبات ن

ر
ذ

زقسرروي نرقةمز ررلرزقة الررنرزصغررازعر رراقةنتجر زقحصررنري ةررنرزال تبرراغرغررينرروقققدذيرجقق ذلكقق ذإكققى
راتررنررزصغررازعر رراقةنتجر زقحصررنرزقسرروي ن،ر وجررودرع لررنراوجبررنرةزبردالقررنرإحصررات نرغررينرزقبات ررن

ررزقتنبير َ حاززةارغاالقنرزآلتم.
ذ

ذ.كلبحثذسكرسب سإلجيب)ذع ذسكتسيؤلذذيوبذك ذيكو,ذسكبيحثذقدذحقق
ذ

رالبحث وتوصياته:  نتائج 
 : نتائج البحث :  أوالا 

مقق ذنتققيجفذهققذسذسكبحققثذو,قق ذضققوءذسكمققنهفذسكمسققت دمذو,قق ذحققدورذسك ينقق)ذودرسةذجمقق ذذسنطتقققيًذ
ذسكبيينيا،ذيست لصذسكبيحثذميذيل :

ينرا ر اةيررل راما ترنر خررااابرزقةنا سررتسرعىرامز ررلرزقة الرنرزقبات ررنرإقرىرتمررايمرانتجررابرجاير -
 .زقمت سيين

 د زسررابرزقسرروقر ةقرركر رر رريوجررارززتةررامراررنرلبرر رامز ررلرزقة الررنرزقبات ررنر ست رر نرزقبحررو ر -
 .زغتكا ر تمايمرانتجابرجايا رتسازمر  رج ارزقعةي 

تخص رامز لرزقة الرنرزقبات رنرايلزت رابرزاارنرقتحسرينر ت رويمرزقةنتجرابرزقةماارنرقكسربر -
 .حصنرسوي نرزًاف ن

 سإلبدس ذبيكمنتفذ(ذ0.675+28.513=ذلسكحص)ذسكسويي)ذكمرسكزذسكلييق)ذسكبدني)

 



ت ررتمرامز ررلرزقة الررنرزقبات ررنر رراقتنوعر رر رطب عررنرزقةنتجررابرزقةمااررنر  ررت ريرريد رإقررىرتكررمز ر -
 .عةة نرزالست  كر  ياد رعادرزقعة  رزقةمتمبين

تسرررت امرامز رررلرزقة الرررنرزقبات ررررنر عرررلرزق ئرررابرارررنرزقعةرررر  ر عرررم ضراخصصرررنرقليرررراد ر -
 اب عاتس.

يةعبرزصغازعر اقةنتجرقةمز لرزقة النرزقبات نرد  زرزااار  رايازيرزقةنا سنركةيل رتنا س نرق ار -
 زألتمى.تةيلزارعنرغيمزارانرامز لرزقة النرزقبات نر

زصغرررازعرغرررينر(ر0.05عنررراراسرررتوىراعنرررو ر)رتوجرررارع لرررنرز تباط رررنرطمديرررنردزقرررنرزحصرررات ا ر -
  اقةنتجر ةمز لرزقة النرزقبات نر زقحصنرزقسوي نرقةمز لرزقة النرزقبات ن.

زصغرررازعر(رغرررينر0.05عنررراراسرررتوىراعنرررو ر)ردزقرررنرزحصرررات ا ررطمديرررنتوجرررارع لرررنرز تباط رررنر -
 .زقة النرزقبات نر  ياد رعادرزقعة  رزقةتمددينرقةةمكل اقةنتجر ةمز لر

زصغرررازعر(رغرررينر0.05عنررراراسرررتوىراعنرررو ر)رتوجرررارع لرررنرز تباط رررنرطمديرررنردزقرررنرزحصرررات ا ر -
  اقةنتجر ةمز لرزقة النرزقبات نر  ياد رحجمرزقةب عابر اقةمكلر

زصغرازعرينر(رغر0.05عناراستوىراعنو ر)ردزقنرزحصات ا ررعتس نرغيمتوجارع لنرز تباط نرر -
 . تعليلرزقةيل رزقتنا س نرقةةمكلر"تمايمرانتجرجايا"ر اقةنتجر ةمز لرزقة النرزقبات نر ةحا  د

رزقتنبرري ررزالغررازعر رراقةنتجر ةمز ررلرزقة الررنرزقبات ررنوجررارع لررنرت  ررنرةزبردالقررنراعنويررنرغررينري -
ودرإقررىر%(ر زقبررال ريعرر28 ةقرركرغنسرربنراسررازةنر)رقةمز ررلرزقة الررنرزقبات ررنراقحصررنرزقسرروي ن 

ر.تسميمرعوزا ررتمىر

ا   : توصيات البحث: ثانيا

سةتنيرًسذإكىذميذتمذسكتوا ذإكيهذم ذنتيجفذسكبحث ذو, ذضوءذتسيؤالاذسكبحث ذيوا ذذ
ذ:سكبيحثذبميذيل 

ت ج  رامز لرزقة النرزقبن نرعةىرزتباعرزألسةوار زقةن جرزقعةةر رعنرارتمرايمرزقةنرتجرزقجايرار -1
 .زقةنتجان رت سبرزق كم ر حتىرتسويقر

زقةنتجرررابرحترررىررزسرررتحاز رززتةرررامرامز رررلرزقة الرررنرزقبات رررنر ستررر ر ر رزقعةررر  رعنرررارًرررم   ر -2
 .ةو و رإقىرر بمر ميحنرانرزقةست ةكينرزقةست ا ينتتوز قرا رت ةعات مر  غبات مرق



ززتةامرامز لرزقة الرنرزقبات رنر عةر رد  زبر برمزاجرتا يب رنرقةعرااةينرتسر مر ر ردعرمرًم   رر -3
,رعرر   رعةررىرت ررمرزصغررازع ر رر رتمررايمرانتجررابرجايررا ر ت رويمرزقةنتجررابرزقحاق ررنزقسرةوكر

 .مما نرزصغازع
امز لرزقة الرنرزقبات رنرعةرىرزالزتةرامر ست ر نرزقتسرويقرزقةسرتحامنر"زصغرازعر راقةنتج"رررت ج   -4

 ر.قةح ا رعةىرزقعةي رزقحاق ر زقو و رإقىرز بمرعادرانرزقعة  رزقةتمددين
ارزقعةي ر  ت ريليارامز لرزقة النرزقبات نرزتةامررزرًم   رر -5  خااابراار عارزقب  رقتحميقرً 

 .انركسبرحصنرسوي نرزًاف ن
ت رررج  رامز رررلرزقة الرررنرزقبات رررنرعةرررىرعةررر رد زسرررابرد  يرررنرقق ررراسرحجرررمرزقةب عرررابر ةقررركر -6

 .ق تمزبرلادانرقحساارزقحصنرزقسوي نر تمايمرتسبنرزأل باار زقتنبيرزقب ع 
ر رحرروز لرقت ررج  ر -7 ًرم   رتررو يمرزقراعمرزقثاغرر ر زقةسررتةمرقة را ي رزقبحررتر زقت ررويم,ر ً 

 ز لرزقة النرزقبات ن.زقعااةينرعةىرزصغازعر  رزقةنتجردزت رامر
ًرررم   رززتةرررامرامز رررلرزقة الرررنرزقبات رررنر اتخررراةرعرررا رزجرررمز زبرصدزارررنرزقحصرررنرزقسررروي نرارررنر -8

 ت  رتمايمر تجايارانتجات ار س كا رإغازع نرقاعمرزستمزت جيت ارزقتنا س ن.

ًررم   رزسررتحاز ر تسسرر سرلسررمر ةمز ررلرزقة الررنرزقبات ررنريخررت ر اصغررازعرزصتترراج رقت ررويمر -9
 زقحاق نر ز ت امرانتجابرجايا .رزقةنتجابر
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