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مصطمحات الدراسة:
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اتجاهات مسـتهمكي منتجـات األ لبـان :التقيػيـ النيػائي الػذي يجريػو المسػتيمؾ والشػعور وردة الفعػؿ تجػاه
متجر أو شركة أو منت (التميمي والحلؽ.)2011 ،
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الممخص:
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى علقة تطوير المنتجات باتجاىات مستيمكي منتجات األلباف في مدينة
الخميػػؿ ،أجريػػت ىػػذه الد ارسػػة مػػا ب ػيف شػػير حزي ػراف  2018إلػػى أيمػػوؿ  ،2018وتػػـ اسػػتخداـ المػػني
الوصفي ،وبمغ عدد مجتمع الدراسة حوالي( )300000نسمة ،حيث تكونت عينة الدراسة مف  400مف
المبحوثيف ،وتـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة وثباتيا حيث بمغ الثبػات ( ،)%93وتوصػؿ الباحػث إلػى
النتائ التالية :درجة أىمية مواصفات المنت مرتفعة ،ودرجة أىمية جودة المنت مرتفعة ،ودرجػة أىميػة
التكنولوجيا المستخدمة مرتفعة ،وتبيف بأف الدرجة الكمية التجاىات مستيمكي منتجات األلباف مف حيػث
الرضػى عػف المنػت مرتفعػة وأف الدرجػة الكميػة لعناصػػر تطػوير المنتجػات مرتفعػة ،كمػا تبػيف بػأف أعمػػى
درج ػػة م ػػف ب ػػيف درج ػػات عناص ػػر تط ػػوير المنتج ػػات ى ػػي درج ػػة مواص ػػفات المن ػػت  ،يميي ػػا التكنولوجي ػػا
المستخدمة وأخي ار جودة المنت .
كما تبيف أنو يوجد علقة طردية بيف النتغيرات المستقمة والمتغير التابع المتمثؿ في اتجاىات مستيمكي
منتجات األباف مػف حيػث الرضػا عػف المنػت  ،أي أف الزيػادة فػي مسػتوى مواصػفات المنػت يػؤثر بشػكؿ
إيجػػابي عمػػى اتجاىػػات مسػػتيمكي منتجػػات األلبػػاف مػػف حيػػث الرض ػا عػػف المنػػت  ،وكػػذلؾ الزيػػادة فػػي
مسػػتوى جػػودة المنػػت

يػػؤثر بشػػكؿ إيجػػابي عمػػى اتجاىػػات مسػػتيمكي منتجػػات األلبػػاف مػػف حيػػث الرضػا

ع ػػف المن ػػت  ،وأيضػ ػاً الزي ػػادة ف ػػي مس ػػتوى التكنولوجي ػػا المس ػػتخدمة ي ػػؤثر بش ػػكؿ إيج ػػابي عم ػػى اتجاى ػػات
مستيمكي منتجات األلباف مف حيث الرضى عف المنت .
كما تبيف بأف أكثر العوامؿ تأثي ار عمى اتجاىات مستيمكي منتجات األلباف مف حيث الرضا عػف المنػت
ىو جودة المنت  ،يميو مواصفات المنت  ،وأخي ار التكنولوجيا المستخدمة.

د

كما تبيف أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات مسػتيمكي منتجػات األلبػاف تعػزى لمتغيػر
الجنس ،المستوى التعميمػي ،الػدخؿ الشػيري ،المنطقػة ،وتوجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي اتجاىػات
مستيمكي منتجات األلباف مف حيث الرضى تعزى لمتغير العمر
حيػػث كانػػت الفػػروؽ فػػي االتجاىػػات لصػػالح الفئػػة العمريػػة(مف  )45-36مقابػػؿ الفئػػة العمريػػة(مف 46
فأكثر) .
مػػف خػػلؿ النتػػائ السػػابقة يوصػػي الباحػػث بضػػرورة األخػػذ ب ػ أري مسػػتيمكي األلبػػاف فيمػػا يخػػص تطػػوير
المنتجات ،والوسائؿ التي يفضمونيا ،وضرورة تبني شركات األلباف ألسػموب المقارنػة المرجعيػة للرتقػاء
بس ػػمعة وج ػػودة منتج ػػات األلب ػػاف ،وض ػػرورة تجػ ػػاوز األس ػػاليب التقميدي ػػة م ػػف قب ػػؿ إدارة الش ػػركة واعتم ػػاد
األسػػاليب التكنولوجيػػة الحديثػػة التػػي مػػف شػػانيا تطػػوير المنتجػػات ،وأف توسػػع شػػركات األلبػػاف خطػػوط
إنتاجيا لتضـ نكيات مختمفة كأساس لتطوير المنتجات.
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Relationship of product development on dairy consumer trends:
An Analytical Study of Consumer Trends in Hebron City
Prepared by: Tamam` Hamed Ahmed Sarsour
supervision: Dr. Afif Hamad
Abstract:
The study aimed to identify the relationship of product development to the
trends of dairy consumers in the city of Hebron. The study was conducted
between June 2018 and September 2018. The descriptive approach was used.
The study population was about 300000 people. (93%). The researcher
reached the following results: The degree of importance of the product
specifications is high, the degree of importance of the quality of the product is
high, the degree of importance of the technology used is high, and the total
degree of trends of dairy consumers In terms of satisfaction with the product
passed The degree of product development is high, and the highest degree of
product development is the degree of product specification, followed by the
technology used and finally the quality of the product.
It was also found that there is a positive relationship between the independent
variables and the dependent variable represented by the trends of the
consumers of the products in terms of satisfaction with the product, ie, the
increase in the level of the product specifications positively affects the
attitudes of dairy consumers in terms of satisfaction with the product,
Positively affects the trends of dairy consumers in terms of satisfaction with
the product, and the increase in the level of technology used positively affects
the attitudes of dairy consumers in terms of satisfaction with the product.
It was also found that the most important factor influencing the trends of dairy
consumers in terms of satisfaction with the product is the quality of the
product, followed by product specifications and, finally, the technology used.
There were no statistically significant differences in the attitudes of dairy
consumers due to the gender variable, educational level, monthly income, and
the region. There are statistically significant differences in the attitudes of
dairy consumers in terms of satisfaction due to the variable age
The differences in trends were for the age group (36-45) compared to the age
group (46 years and over).
و

Through the previous results, the researcher recommends the adoption of the
opinion of dairy consumers regarding the development of products, the means
they prefer, the need for dairy companies to adopt a reference comparison
method to improve the reputation and quality of dairy products, the need to
overcome traditional methods by the company's management and adopt
modern technological methods that develop products , And that dairy
companies expand their production lines to include different flavors as a basis
for product development.
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الفصل األول
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مشكمة الدراسة وأهميتها
 1.1المقدمـة
يمعب قطاع األعماؿ الصناعية دو اًر ميماً واستراتيجياً في زيادة معدالت النمو االقتصادي والحد مف
االحتكار وتشجيع المنافسة مف خلؿ توفير السمع التي يحتاجيا المستيمؾ المحمي والسياـ في
التصد ير ،لذا فإف لألعماؿ أىمية كبيرة في الدوؿ المتقدمة والنامية عمى حد سواء نمو وتطوير
المجتمعات (النجار وآخروف.)2010 ،
إف حاجة االقتصاد الفمسطيني إلى امتلؾ عناصر النيوض والتطور في القطاعات النتاجية
خصوصاً ،تقتضي االىتماـ الجدي وفؽ رؤية استراتيجية تقوـ عمى تفعيؿ دور المنشآت والمشاريع في
تطوير االقتصاد ،واتساع نشاطيا أفقيا وعمودياً في بنياف المجتمع الفمسطيني ،بحيث تتمكف مف تمبية
احتياجات المجتمع الفمسطيني لعممية رفع وتيرة التطور في االقتصاد الفمسطيني بما يمكنو مف االعتماد
النسبي عمى موارده الذاتية البشرية منيا والمادية المحدودة ،وبما يؤدي إلى تخفيؼ أوضاع التبعية
1

للقتصاد السرائيمي واجراءاتو الضارة مف ناحية ثانية ،أو بما يحقؽ نسبياً تمبية احتياجات التشغيؿ
وانتاج السمع والخدمات لمسوؽ المحمي مف ناحية ثالثة (نصر اهلل والصوراني.)2005 ،
وقد أشار ( )Kotler & Keller, 2006إلػى أف فػرص النمػو موجػودة مػف خػلؿ تقػديـ منتجػات جديػدة
أو مطػػورة لمسػػوؽ الحػػالي فػػي جميػػع الػػدوؿ عمػػى حػ إػد س ػواء ،وبػػالطبع ف ػإف الشػػركات بحاج ػة الػػى نمػػو
وتنمي ػػة عوائ ػػدىا وأرباحي ػػا ،وال ي ػػتـ ذل ػػؾ إال ع ػػف طري ػػؽ المحافظ ػػة عم ػػى مس ػػتيمكييا الح ػػالييف وج ػػذب
المسػػتيمكيف المحتممػػيف .وفػػي معظػػـ الصػػناعات يعتبػػر جػػذب مسػػتيمكيف جػػدد عمميػػة مكمفػػة أكثػػر مػػف
المحافظة عمى المستيمكيف الحالييف ،لذلؾ فالشػركات الموجيػة سػوقيا والتػي تعتبػر المسػتيمؾ ىػو مركػز
الشػركة تعمػؿ بجيػد عمػى المحافظػة عمػى عملئيػا وزيػػادة والئيػـ وعػدـ فقػداف ىػؤالء العمػلء مػف خػػلؿ
زيادة رضاىـ وسد حاجاتيـ ورغباتيـ.
وشػركات األلبػاف مػف إىػـ الشػػركات وصػناعاتيا مػف الصػناعات الميمػػة فػي فمسػطيف ،وتحظػى بمنافسػػة
قويػة ،كمػػا يعتبػر تطػػوير المنتجػػات مػف االسػػتراتيجيات الميمػػة فػي ىػػذه الشػػركات ،وتػدفع ىػػذه الشػػركات
أمواالً طائمة عمػى تطػوير منتجاتيػا وترويجيػا وتوزيعيػا مػف أجػؿ زيػادة حصػتيا السػوقية وزيػادة أرباحيػا
بناء عمى مدى التطبيؽ النػاجح لمسياسػات التسػويقية المتعمقػة
وبقائيا في السوؽ ،والحصة السوقية تقوـ ً
بتطوير المنت وتقديمو ،إضافة لسياسات التسعير والتوزيع والتروي ليذا المنت .
تكػػوف تعزيػػز اتجاىػػات المسػػتيمؾ اليجابيػػة مػػف خػػلؿ تقػػديـ قيم ػة عاليػػة لممنػػت  ،لػػذلؾ فعمػػى شػػركات
منتجػػات األلبػػاف تطػػوير منتجاتيػػا لكسػػابيا مي ػزة تنافسػػية ،ومػػف ىنػػا جػػاءت ىػػذه الد ارسػػة لتمقػػي نظ ػرة
فاحصػة عمػػى واقػػع صػػناعة األلبػػاف فػػي فمسػػطيف مػػف خػػلؿ التعػػرؼ عمػػى علقػػة تطػػوير المنتجػػات فػػي
الشركات الفمسطينية في ىذه الصناعة لسد حاجات ورغبات وأذواؽ المستيمكيف بالضافة إلى اتجاىات
المستيمكيف ليذه المنتجات.
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 2.1مشكمة الدراسة وأسئمتها
تمعب صناعة األلباف دو اًر ميماً في االقتصاد الفمسطيني ،وذلؾ لما ليا مف أىمية في توفير الوظائؼ
واألعماؿ ،وكذلؾ توفير المنتجات والخدمات التي تمبي أذواؽ المستيمكيف ،لذلؾ ال بد مف توفير البيئة
االقتصادية والدارية واالجتماعية المناسبة ليا ،وضرورة توجيو الطاقات واألفكار البداعية ألصحاب
ىذه الشركات حتى تكوف ريادية بأفكارىا وتكوينيا واستم ارريتيا وتوظيؼ المكانات الموجودة فييا
المادية والبشرية والمالية مف أجؿ الحصوؿ عمى أكبر حصة سوقية ،كما أف نجاح أي شركة وتميزىا
عف غيرىا مف الشركات نات عف توفير مستوى رضا إ
عاؿ لممستيمكيف عف منتجات ىذه الشركات،
وتييئة الظروؼ ليا لتحقيؽ أىدافيا بكفاءة وفعالية عالية.
وتستثمر المنظمات  -ومنيا المؤسسات العاممة في صناعة األلباف  -أمواالً طائمة في تطوير منتجاتيا
ونظ ار لما يمثمو تطوير المنتجات مف أىمية لمشركات لتحقيؽ النمو والبقاء وديمومة التنافسية ،وما
تحدثو مف تغيير سريع في أذواؽ المستيمكيف وزيادة حدة المنافسة فإف تمؾ العوامؿ جميعيا دفعت
العديد مف الشركات إلى تقديـ ما ىو جديد مف المنتجات أو تطوير المنتجات الحالية لدييا لتحقيؽ
أىدافيا المالية وغير المالية.
تأسيساً عمى ما تقدم فإنه يمكن صياغة مشكمة الدراسة الحالية في األسئمة التالية:
الســـؤال األول :ىػػؿ يوجػػد تػػأثير لتطػػوير المنتجػػات ( مواصػػفات المنػػت  ،جػػودة المنػػت  ،التكنولوجيػػا
المستخدمة ) عمى اتجاىات مستيمكي منتجات األلباف؟
السؤال الثاني :ىؿ يختمؼ اتجاه المستيمؾ باختلؼ الخصائص الديمغرافية (الجنس ،العمػر ،المسػتوى
التعميمي والدخؿ الشيري)؟
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 3.1فرضيات الدراسة
اسػتنادا إلػى مشػكمة الد ارسػة تػـ صػياغة الفرضػيات الرئيسػة التاليػة والتػي سػيجري اختبارىػا واسػتخلص
النتائ والتوصيات :
الفرضية الرئيسة األولى
ال يوجػػد أثػػر ذي دالل ػة إحصػػائية لتطػػوير المنتجػػات عمػػى اتجاىػػات مسػػتيمكي منتجػػات األلبػػاف ويتفػػرع
عنيا الفرضيات التالية:
الفرضػية الفرعيػة األولػى :ال يوجػد أثػر ذو داللػة إحصػائية لمواصػفات المنػت عمػى اتجاىػات مسػتيمكي
منتجات األلباف.
الفرضػػية

الفرعيػػة الثانيػػة :ال يوجػػد أثػػر ذو دالل ػة إحصػػائية لجػػودة المنػػت عمػػى اتجاىػػات مسػػتيمكي

منتجات األلباف.
الفرضية الفرعية الثالثة:ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمتكنولوجيػا المسػتخدمة فػي تطػوير المنػت عمػى
اتجاىات مستيمكي منتجات األلباف.
الفرضية الرئيسة الثانية :
ال يوجد اخػتلؼ ذو داللػة إحصػائية التجاىػات مسػتيمكي منتجػات األلبػاف تبعػا الخػتلؼ الخصػائص،
المتغيرات الديمغرافية (الجنس ،العمر ،المستوى التعميمي ،الدخؿ الشيري).
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