الملخص:
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى عالقة تطوير المنتجات باتجاىات مستيمكي منتجات األلباا فاي
مدينة الخميل ،أجريت ىذه الدراسة ماا باي شاير ززيا ار  2810إلاى أيماول  ،2810وتا اساتخدا
المنيج الوصفي ،وبمغ عدد مجتمع الدراسة زوالي( )388888نسمة ،زياث تكونات عيناة الد ارساة
م  488م المبزوثي  ،وت التزقا ما صاد أداة الد ارساة وثباتياا زياث بماغ الثباات (،)%33
وتوصاال البازااث إلااى النتااايج التاليااة درجااة أىميااة مواصاافات المنااتج مرتفعااة ،ودرجااة أىميااة جااودة
المنتج مرتفعة ،ودرجة أىمية التكنولوجيا المساتخدمة مرتفعاة ،وتباي با

الدرجاة الكمياة هتجاىاات

مستيمكي منتجات األلبا م زيث الرضى ع المنتج مرتفعة وأ الدرجة الكمية لعناصر تطوير
المنتجات مرتفعة ،كما تبي ب

أعمى درجة م بي درجات عناصر تطوير المنتجات ىي درجة

مواصفات المنتج ،يمييا التكنولوجيا المستخدمة وأخي ار جودة المنتج.
كمااا تبااي أنااو يوجااد عالقااة طردي اة بااي النتري ارات المسااتقمة والمترياار التااابع المتمثاال فااي اتجاىااات
مسااتيمكي منتجااات األبااا م ا زيااث الرضااا ع ا المنااتج ،أي أ الزيااادة فااي مس اتوى مواصاافات
المنتج يؤثر بشكل إيجابي عمى اتجاىات مستيمكي منتجات األلبا م زيث الرضا ع المناتج،
وكااذل الزيااادة فااي مسااتوى جااودة المنااتج يااؤثر بشااكل إيجااابي عمااى اتجاىااات مسااتيمكي منتجااات
األلبا م زيث الرضا ع المنتج ،وأيضاً الزيادة في مستوى التكنولوجيا المستخدمة يؤثر بشاكل
إيجابي عمى اتجاىات مستيمكي منتجات األلبا م زيث الرضى ع المنتج.
كما تبي ب

أكثر العوامل ت ثي ار عماى اتجاىاات مساتيمكي منتجاات األلباا ما زياث الرضاا عا

المنتج ىو جودة المنتج ،يميو مواصفات المنتج ،وأخي ار التكنولوجيا المستخدمة.

كماا تبااي أنااو ه توجااد فارو ذات دهلااة إزصااايية فااي اتجاىاات مسااتيمكي منتجااات األلبااا تعاازى
لمتريار الجاانس ،المساتوى التعميمااي ،الادخل الشاايري ،المنطقاة ،وتوجااد فارو ذات دهلااة إزصااايية
في اتجاىات مستيمكي منتجات األلبا م زيث الرضى تعزى لمترير العمر
زيااث كاناات الفاارو فااي اهتجاىااات لصااالر الفيااة العمريااة(م  )45-36مقاباال الفيااة العمريااة(م
 46ف كثر) .
م خالل النتايج السابقة يوصي البازث بضرورة األخذ ب أري مستيمكي األلبا فيما يخص
تطوير المنتجات ،والوسايل التي يفضمونيا ،وضرورة تبني شركات األلبا ألسموب المقارنة
المرجعية لالرتقاء بسمعة وجودة منتجات األلبا  ،وضرورة تجااوز األساليب التقميدية م قبل
إدارة الشركة واعتماد األساليب التكنولوجية الزديثة التي م شانيا تطوير المنتجات ،وأ توسع
شركات األلبا خطوط إنتاجيا لتض نكيات مختمفة ك ساس لتطوير المنتجات.

