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املستخهض

ربسٚخ انزقذٚى2015/12/6:
ربسٚخ انقجٕل2016/12/4:

أٌ انزؾذٚبد انز ٙرٕاعّ انضثٌٕ انٕٛو يزعذدح ْٔزا ٚعٕد انٗ رعدذد انًُزغدبد ٔانغدشفخ طد ٙمدشػ يُزغدبد
عذٚددذح نددزا عددبث انجؾددش ثٓددذق بد انعف ددخ ثدد ٍٛريددُ ٛانًُددزظ انغذٚددذ يددٍ خددفل يعددبٛٚش (انًُزغددبد انغددبسح
انًُزغددبد هٛهددخ انةب ددذح انًُزغددبد انًةٛددذح ٔانًُزغددبد انًشزٕثددخو ٔاثزددضاص انضثددٌٕ فبمةٛددب يددٍ خددفل ئثعددبدِ
(انخٕق االنزضاو ٔانزَتؤ .ؽذدد يبكهخ انجؾش ط ٙفذح رغبؤالد رًؾٕسد ؽدٕل مجٛعدخ انعف دخ ثد ٍٛيز ٛدش٘
انجؾش ٔألعم رنك ٔضع يخطط طشض ٙنهجؾش ٚعجش فدٍ طشضدٛخ س ٛغدخ ٔاؽدذح ٔرةشفدذ يُٓدب أسثعدخ طشضدٛبد
طشفٛخ ٔألعم انزأ دذ يدٍ ةدؾخ انةشضدٛبد خجدعذ عًٛعٓدب الخزجدبساد يزعدذدح نهزأ دذ يدٍ يدذٖ ةدؾزٓب ار ردى
االفزًبد فهٗ االعزجبَخ ٕعٛهخ نهؾيٕل فهدٗ انجٛبَدبدً .دب اعدزعًم انجؾدش انًدُٓظ انٕةدة ٙانزؾهٛهدً ٙدُٓظ
نهجؾش ٔطق فُٛخ فبٕا ٛخ ركَٕذ يٍ ( 315و ار رى رٕصٚع االعزجبَخ فهٗ انضثب ٍ عُٛخ نزقٛٛى يز ٛشاد انجؾش
ايددب يغزًددع انجؾددش طكددبٌ (  1500و صثددٌٕ ًٔٚضهددٌٕ َغددجخ ٔ %21اعددزخشعذ انُزددب ظ ثبعددزخذاو انجشَددبيظ
اإلؽيب  SPSS Pct v.16 ( ٙؤ .رٕةم انجؾدش اندٗ يغًٕفدخ يدٍ االعدزُزبعبد يدٍ آًْدب اٌ انضثدب ٍ فُٛدخ
انجؾش نى رزجؼ نذٓٚى انزيُٛةبد األسثعخ انًز ٕسح آَةب ثبنبكم انز٘ ٚغعم يًٍ انيعٕثخ اعز فنٓى فبمةٛب يدٍ
جم انًغٕق.
املظطهحاث انزئيست نهبحث /ريُ ٛانًُزظ انغذٚذ اثزضاص انضثٌٕ انخٕق االنزضاو انزَت يُزغبد
عبسح يُزغبد هٛهخ انةب ذح يُزغبد يةٛذح يُزغبد يشزٕثخ.
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املقذمت

َؾٍ َعٛش ط ٙفيش يب ٚغًٗ اال زيبد انعبمة ٌٕ ٙانعبمةخ أةجؾذ رغٛطش فهٗ عًٛع شاسارُب انزدٙ
رزخز ط ٙانؾٛبح انٕٛيٛخ ٔخيٕةدب فُدذ انزعبيدم يدع انًُزغدبد انزد ٙرغدٕق ثطشا دق فبمةٛدخ يزُٕفدخ يًدب ٚدإصش
فهٗ انضثٌٕ ط ٙا زُب ٓبَُٔ .ظش ئندٗ دم دشاس يدٍ انغبَدت انعدبمةٔ ٙردأصٛشِ طد ٙاألشدخب اندز ٍٚرشثطُدب يعٓدى
فٕام رغٕٚقٛخ اال اٌ ازهت ْإالث األطشاد ًٚبسعٌٕ فهُٛب فذح ٔعب م نهزففت ط ٙارخدبر انقدشاساد انبدشا ٛخ
انز ٙال رزةق يع رٕعٓبرُب ٔئؽذٖ ْزِ األدٔاد يب ٚغًٗ (االثزضاص انعبمةٙو انز٘ ا زشؽزّ انجبؽضخ Forward
)ٔ ( 1997رغزخذو ْزِ آنٛخ ٔعدب م يعُٛدخ نزؾقٛدق ْدذق انغدٛطشح ٔانزففدت فهدٗ عدهٕر شدخو آخدش ٚكدٌٕ
ٔاضؾب فُذ انًغدٕ  ٍٛاندزٚ ٍٚقٕيدٌٕ ثعًهٛدبد انزغدٕٚق نًُزغدبد يعُٛدخ ٔٚؾدذس ثد ٍٛاالطدشاد طد ٙعًٛدع أَدٕا
انعف بد انزةبفهٛخ داخم م األٔعبط االعزًبفٛخ ٔانزُظًٛٛخ .ار يضهذ انجبؽضخ ( ( Nansy 2007انعٕام ثبَٓدب
انقٕح انذاطعخ الرخبر انقشاس ٔ م شاس َزخزِ َُظدش اندٗ طؾدٕاِ ٔردأصٛشِ انعدبمة ٙطةد ٙفيدش اال زيدبد انعدبمةٙ
ٚكٌٕ رش ٛض انضثب ٍ فهٗ انغعٔ ٙساث رغشثخ فبمةٛخ ٔٚزى رنك ط ٙفًهٛبد انبشاث انزَ ٙغعٗ انٓٛبٚٔ .عدٕدٌٔ
ئنٗ يُزغبد رهك انبش بد َةغٓب ٔٚيدجؾٌٕ يدٕان ٍٛٛنًُزغدبد ْدزِ انبدش بد َٕٓدب رضٛدش يبدبفشْى انجدًُٛخ
يٍ انغبَت اٜخش م يُب ٚغزخذو انغبَت انعبمة ٙط ٙؽٛبرّ انٕٛيٛخ اَزقبل انعذٖٔ انعبمةٛخ ٔانزففت ٔئ ُدب
انضثب ٍ نفيزضبل نشأ٘ يعٔ .ٍٛنزنك طاَُدب َزغدبثل فدٍ فيدش اال زيدبد انعدبمة ٙبٚدخ رًٛدم ئندٗ االعدزةبدح يدٍ
"االثزددضاص انعددبمة "ٙنهزةددبٔل يددع انضثددب ٍ ٔرؾغدد ٍٛأداث يجٛعددبد انًُظًددخ .طبنزعبيددم ٔانزش ٛددض فهددٗ االثزددضاص
انعبمة ُٕ ٙيٍ انخيب و انبخيٛخ ألٌ انقشاساد انعبمةٛخ ًُْٛذ فهٗ ؽٛبرُب ٔأةجؾذ أ ضش ٔأ ضش ٔضٕؽب.

احملىر األول /املنهجيت انعهميت نهبحث

خيو ْزا انًجؾش نهزطشق انٗ انًُٓغٛخ انعهًٛخ نهجؾش ٔانز ٙرعجش فٍ يبكهخ ٔأًْٛخ ٔأْذاق انجؾش.
ٔاْى انةشضٛبد ٔؽذٔد انذساعخ صى يؾبٔنخ رأمٛش ْزِ انًُٓغٛخ يةبًْٛٛب ٔيٛذاَٛب فٍ مشٚق اعزخذاو مشٚقخ
االعزجبَخ انز ٙرى رٕصٚعٓب فهٗ فُٛخ انذساعخ ٔرجى انًُٓغٛخ انةقشاد االرٛخ:

أوال :مشكهت انبحث

أٌ انزؾذٚبد انز ٙرٕاعّ انضثٌٕ انٕٛو ضٛشح ٔ جٛشح ْٔزا ثغجت رعذد انًُزغبد يٍ عٓخ ٔانغشفخ طٙ
مشػ يُزغبد عذٚذح ٔيٍ عٓخ أخشٖ اعزخذاو انًُظًبد اإلَزبعٛخ ٔانزغٕٚقٛخ أعبنٛت رغٕٚق ٔا ُب يزعذدح
ان بٚخ يُٓب ْٕ رغٕٚق ٔثٛع ا جش ًٛخ يًكُخ يٍ انًُزغبد انغذٚذحٚٔ .عذ يٕضٕ اثزضاص انضثٌٕ فبمةٛب اؽذ
انًٕاضٛع اإلداسٚخ انؾذٚضخ ط ٙؽقم اداسح انزغٕٚق ٔالثذ يٍ انؾذ يٍ ْزا االثزضاص ٔرنك فٍ مشٚق ريُٛ
انًُزغبد انغذٚذح ريُ ٛعٛذ ٔيزةق فه ّٛطًٛب ٚخو فًم ْزا انًُزظ ٔاْى خيب يّ ٔةةبرّ انزًٚ ٙكٍ اٌ
ٕٚطشْب ن هضثٌٕ نزا ًٚكٍ اٌ ركٌٕ يبكهزُب األعبعٛخ ط ٙاٜر (( ٙهًب صاد اثزضاص انضثٌٕ فبمةٛب ًٚكٍ انؾذ يُّ
ثبعزخذاو ريُ ٛانًُزظ انغذٚذوو ٔيٍ اعم ئٚغبد انؾهٕل راد انبًٕنٛخ ٔانذ خ نًبكهخ انذساعخ اسرأٖ انجبؽضبٌ
ةٛبزخ انًبكهخ انش ٛغخ ٔطقب نهزغبؤالد اٜرٛخ:
ْ -1م رٕعذ فف خ ث ٍٛاثزضاص انضثٌٕ ٔريُ ٛانًُزغبد راد انغعبدح انعبنٛخ؟
ْ -2م ًٚكٍ انؾذ يٍ اثزضاص انضثٌٕ يٍ خفل ريُ ٛانًُزغبد راد انغعبدح انًُخةجخ ؟
ْ -3م عجق اٌ رى اثزضاص أطشاد انعُٛخ فٍ مشٚق انًغٕق ؟
ْ -4م ٚبعش انضثٌٕ ثبنض ٚفُذ فذو ايزف ّ يُزظ عذٚذ ؟
ْ -5م ٚزٕنذ انخٕق نذٖ انضثٌٕ يٍ ا زُب ّ انًُزظ انغذٚذ ؟
ْ -6م نذٖ انضثٌٕ االنزضاو رغبِ انًُزظ انؾبن ٙ؟
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ً
ثانيا  :أهميت انبحث

ٚكزغت انجؾش أًْٛزّ يٍ اٜر:ٙ
أ .أًْٛخ انًز ٛشاد انًجؾٕصخ طبنذساعخ س ضد فهٗ يز ٛش ْٙ ٍٚاثزضاص انضثٌٕ فبمةٛب ريدُ ٛانًُدزظ انغذٚدذ
ْٔ ٙرٕنٛةخ عٛذح يٍ دال هٓب فذو ٔعٕد دساعخ رضجذ ْزا انزٕعّ ط ٙانًيبسق انزغبسٚخ فُٛخ انذساعخ.
ة .رعبنظ ْزِ انذساعخ يبكهخ ٔا عٛخ ٔطعهٛخ رزطهت ئٚغدبد ؽهدٕل يؾدذدح يدٍ خدفل رعشٚد انًغدٕ  ٍٛثدأدٔاسْى
ٔيغإٔنٛبرٓى طٔ ٙضع انؾهٕل انفصيخ نهؾدذ يدٍ اثزدضاص انضثدٌٕ فبمةٛدب دٌٕ رندك ٚدُعكظ يغدزقجف فدٍ عدًعخ
انًغٕق.
ط .رٕطش انذساعخ ئمبسا فًهٛب ألًَٕرط ٚةغش آنٛخ رقهٛدم اثزدضاص انضثدٌٕ فبمةٛدب يدٍ خدفل ئرجدب األعدظ انعهًٛدخ
انًزًضهخ ط ٙريُ ٛانًُزظ ثطشا ق يخزهةخ.

ً
ثانثا :أهذاف انبحث

اعزششددبدا ثًؾزددٕٖ يبددكهخ انجؾددش ٔرغددبؤالرّ ٔرُبزًددب يددع االْزًبيددبد انزدد ٙأطشصرٓددب األدثٛددبد نًز ٛددشاد
انذساعخ ٚزغهٗ انٓذق انش ٛظ نهذساعخ ط ٙانزؾقق يٍ انعف دخ ٔانزدأصٛش ثد( ٍٛاثزدضاص انضثدٌٕ فبمةٛدب ٔريدُٛ
انًُزظ انغذٚذو ٔرنك ط ٙضٕث يبكهخ انجؾدش ٔأًْٛزدّ ٔثبدكم أ ضدش رؾذٚدذا طقدذ عدعٗ انجؾدش ئندٗ رؾقٛدق فدذح
أْذاق يٍ أًْٓب:
.1ثُبث ئمبس يعشط ٙنًٕضٕفبد انجؾش (اثزضاص انضثٌٕ فبمةٛب ٔريُ ٛانًُدزظ انغذٚدذو ٔيجدبيًُٓٛب انةشفٛدخ
فجددش رزجددع انًغددبساد انةكشٚددخ نلدثٛددبد انًزخييددخ ٔرغددزٚش انًعشطددخ انزدد ٙرؾٕٓٚددب ٔٚي د آساث انًُظددشٍٚ
ثيذدْب فهٗ ٔطق يغبل انًعبنغخ ٔيغزٕٖ رؾهٛهٓى نًجبيُٓٛب ٔأثعبدْب.
.2ربخٛو ٔرؾذٚذ اثشص يإششاد ٔيقبٛٚظ اثزضاص انضثٌٕ فبمةٛب.
.3انزعشق فهٗ ٛةٛخ ريُ ٛانًُزظ انغذٚذ.
. 4اخزجددبس يغددزٕٖ انعف ددخ انزأصٛشٚددخ ثدد ٍٛاثزددضاص انضثددٌٕ فبمةٛددب ٔريددُ ٛانًُددزظ انغذٚددذ فهددٗ يغددزٕٖ فُٛددخ
انجؾش.

ً
رابعا :خمطط انبحث انفزضي

ثبالعزُبد ئنٗ اإلمبس انةكش٘ ألدثٛبد اداسح انزغٕٚق ٔف هدٗ ٔطدق يبدكهخ انجؾدش ٔأًْٛزدّ ٔأْذاطدّ ٔيُٓغدّ
بو انجبؽض ٍٛثزٕن ٛيخطط يطٕس طشض ٙنهجؾش ٚغغذ يخططب نهعف بد ثدْ ٍٛدزِ انًز ٛدشاد ٔارغبْدبد انزدأصٛش
طٓٛب ار ؽذد ) Sherlekar & Krishnamoorthy , 2014و اسثع يز ٛدشاد نزيدُ ٛانًُدزظ انغذٚدذ ْٔدٙ
(انًُزغبد انغبسح يُزغبد هٛهخ انةب ذح يُزغبد يةٛذح يُزغبد يشزٕثخو .ايب يقٛدبط اثزدضاص انضثدٌٕ فبمةٛدب
رى رؾذٚذْب يٍ جم (Susan Forward 1997و يٍ خفل صفس اثعبد ْٔ ( ٙانخٕق االنزضاو انزَتو.
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تظنيف املنتج اجلذيذ
منتجاث سارة

منتجاث قهيهت

منتجاث مفيذة

انفائذة

االنتشاو

اخلىف

منتجاث مزغىبت

انذنب

ً
ابتشاس انشبىن عاطفيا
ً
خامسا :فزضياث انبحث

شكم (1و يخطط انجؾش انةشضٙ
انًُزظ انغذٚذ ٔاثزضاص

انةشضٛخ انش ٛغخ :رٕعذ فف خ رأصٛش راد دالنخ يعُٕٚخ اؽيب ٛخ فكغٛخ ث ٍٛريُٛ
انضثٌٕ فبمةٛب ٔرُجضق يُٓب طشضٛبد اسثع طشفٛخ ْ:ٙ
انةشضٛخ انةشفٛخ األٔنٗ :رٕعذ فف خ رأصٛش راد دالنخ يعُٕٚخ اؽيب ٛخ فكغٛخ ث ٍٛيعٛبس انًُزغبد انغبسح
ٔاثزضاص انضثٌٕ فبمةٛب فهٗ انًغزٕٖ انكه.ٙ
انةشضٛخ انةشفٛخ انضبَٛخ :رٕعذ فف خ رأصٛش راد دالنخ يعُٕٚخ اؽيب ٛخ فكغٛخ ث ٍٛيعٛبس انًُزغبد هٛهخ
انةب ذح ٔاثزضاص انضثٌٕ فبمةٛب فهٗ انًغزٕٖ انكه.ٙ
انةشضٛخ انةشفٛخ انضبنضخ :رٕعذ فف خ رأصٛش راد دالنخ يعُٕٚخ اؽيب ٛخ فكغٛخ ث ٍٛيعٛبس انًُزغبد انًةٛذح
ٔاثزضاص انضثٌٕ فبمةٛب فهٗ انًغزٕٖ انكه.ٙ
انةشضٛخ انةشفٛخ انشاثعخ :رٕعذ فف خ رأصٛش راد دالنخ يعُٕٚخ اؽيب ٛخ فكغٛخ ث ٍٛيعٛبس انًُزغبد انًشزٕثخ
ٔاثزضاص انضثٌٕ فبمةٛب فهٗ انًغزٕٖ انكه.ٙ

ً

سادسا:حذود انبحث :انؾذٔد انًكبَٛخ نهجؾش ْ ٙشش خ رسٔح اال زيبد ط ٙانُغ االششق ايب انؾذٔد
انضيبَٛخ ٔانًقيٕد ثٓب انًذح انز ٙرطهجٓب انجؾش ط ٙانغبَت انعًه ٙاَؾيشد ثبٓش رًٕص نعبو  2015طٙ
ؽ ٍٛانؾذٔد انجؾضٛخ طقذ انزضو انجؾش ثًز ٛشًْ ٍٚب ريُ ٛانًُزظ انغذٚذ ٔاثزضاص انضثٌٕ فبمةٛب .

ً

سابعا :جمتمع انبحث وعينته:ركٌٕ يغزًع انجؾش يٍ انضثب ٍ انزٚ ٍٚزعبيهٌٕ يع شش خ رسٔح
اال زيبد نجٛع االعٓضح انًُضنٛخ ٔاالصبس انٕا ع يقشْب ط ٙيؾبطظخ انُغ االششق انجبنغ فذدْى (1500و صثٌٕ
ْٕٔ يعذل انضثب ٍ انزٚ ٍٚزعبيهٌٕ يع انبش خ خفل شٓش ٔاؽذ .ايب فُٛخ انجؾش اعزعًم انجؾش انعُٛخ
انعبٕا ٛخ ط ٙاخزٛبس انضثب ٍ نزقٛٛى يز ٛشاد انجؾش ٔثُغجخ رًضٛم ثه ذ . %21
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احملىر انثاني /اجلانب اننظزي نهبحث

أوال :تظنيف املنتج اجلذيذ

رعذدد ٔاخزهةذ انًُزغبد انز ٙرطشؽٓب ازهت انًُظًبد اإلَزبعٛخ أ انزغٕٚقٛخ ٔالعًٛب ٔاٌ انًغٕق ٚؾبٔل اٌ
ٚؾب ُٚٔ ٙبزى انغهٕر انعبمة ٙأ انبعٕس٘ نلطشاد ٔرنك ألعم اصبسح فٕامةٓى ٔرؾةٛضْب يٍ اعم ا زُبث يُزظ

يع ٍٛفٍ مشٚق انزأصٛش انعبمة ٙانز٘ ٚغزخذيّ انًغٕق ارغبِ انضثٌٕ طبنًغٕق نذ ّٚانقذسح اال ُبفٛخ انعبمةٛخ
ٔٚغعم انضثٌٕ ٚزأصش الئسادٚب ثطشٚقخ انكفو أ اإل ُب ًٚٔ .كٍ رعش ٚانًُزظ ثأَّ فجبسح فٍ يغًٕفخ يٍ
انيةبد ٚزى رغًٛعٓب ط ٙشكم ًٚكٍ رؾذٚذِ ٔطق صفس عًبد ْ( :ٙأو ٚغت أٌ ٚكٌٕ أل٘ يُزظ شكم يبد٘ (ةو ٚغت أٌ
ٚقذو خذيخ أ زشل فُذ ششا ّ (طو صٚبدح سضب انضثٌٕ ). (Sherlekar & Krishnamoorthy 2014: 226

ئرا بٌ أداث انًُزظ فهٗ ذو انًغبٔاح يع رٕ عبد انضثٌٕ عٕق ٚكٌٕ انضثٌٕ ساضٛب ٔانجب ع ذ اَغض
يًٓزّ فهٗ ارى ٔعّ ٔانًغٕ ٌٕ ٚعًهٌٕ فهٗ اظٓبس ةةبد انًُزظ ٔ ذسرّ ٔ ةبثرّ نفعزخذاو األداث ٔانشضب
انًزٕ ع ٔارا بٌ اداث انًُزظ زٛش عٛذ ٔاعزخذو انًغٕق ربصٛشِ انعبمة ٙفهٗ انضثٌٕ طغٛكٌٕ ْزا ضًٍ ؽقم
االثزضاص انعبمة ٙنهضثٌٕ يٍ جم انًغٕق الَّ اعزخذو ٔعب م ئ ُب فبمةٛخ أصشد ط ٙانضثٌٕ ٔفهٗ شاسِ
انبشا  ٙيًب ٚغٓى رنك ط ٙششاث ْزا انًُزظ انز٘ ذ ٚكٌٕ اداؤِ ضعٛةب ٔنى ٚهت ؽبعخ ٔسزجخ انضثٌٕ ًٔٚكٍ
انزعجٛش فٍ يةٕٓو انًُزظ يٍ خفل انبكم األر:ٙ

شكم (2و يكَٕبد انًُزظ
Source: Sherlekar, S. & Krishnamoorthy ,(2014), "Marketing Management" , Himalaya
Publishing House.p:225

ٔفذد انًُزغبد انغذٚذح انز ٙرطش ذ انٗ رقذو ًٛخ يجبطخ نهضثٌٕ رغٓى اعٓبيب جٛشا ط ٙانُغبػ
انزُظ ًٙٛنهًُظًبد .ط ٙانعذٚذ يٍ انذساعبد انز ٙرطش ذ انٗ أداث انًُزظ انغذٚذ ْٔزِ انعًهٛخ انًجكشح فٍ
انجؾش ط ٙاعزخذاو أطكبس عذٚذح فهٗ يش انغُ ٍٛأصجزذ ثأٌ طٓى اؽزٛبعبد انًغزٓهك ٍٛراد ًٛخ ئعزشارٛغٛخ
فهٛب ٔالعًٛب ط ٙانًشاؽم األٔنٗ يٍ فًهٛخ رطٕٚش انًُزظ طبنجؾش فٍ أطكبس عذٚذح نزغٕٚق يُزظ عذٚذ فهٗ
انشزى يٍ أًْٛزٓب اال اٌ انعذٚذ يٍ انذساعبد ربٛش ئنٗ أَٓب زٛش يغز هخ يٍ جم انًُظًبد ثبنبكم انًطهٕة
ثًُٛب أثؾبس انًغزٓهكًٚ ٍٛكٍ أٌ ٚكٌٕ رش ٛضْب فهٗ اخزجبس يةبْٛى يُزغبد عذٚذح ٔثٓزِ انطشٚقخ ًُٚع
االعزضًبساد زٛش انًجشسح ٔط ٙثعض انؾبالد ٚزى اعزخذاو األطكبس انًزأرٛخ يٍ انضثب ٍ ٔانزٚ ٙكٌٕ نٓب انغجق
ط ٙرؾذٚذ األطكبس انغذٚذح نهًُزغبد انؾبنٛخ أ اثزكبس يُزغبد عذٚذح ثغجت فذو اٚةبث انًُزغبد انقذًٚخ
ثبؽزٛبعبرّ .
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ٔفُذ مشػ يُزظ عذٚذ َبعؼ ٚزطهت عٓذا جٛشا يٍ ثؾٕس انًغزٓهك ال زببطٓب ًٔٚكٍ اٌ ركٌٕ اطكبس
انًغزٓهك ٍٛأٚجب عجب خ ط ٙأَٓب رٓذق ئنٗ رؾذٚذ أطكبس انًُزغبد انغذٚذح انز ٙرة ٙثبؽزٛبعبرٓى انز ٙنى ٚزى
انٕطبث ثٓب ؽزٗ ا ٌٜيٍ جم انًُزغبد انؾبنٛخ ط ٙانغٕق .مشػ يُزظ عذٚذ َبعؼ ٚزطهت انزٕاصٌ ث ٍٛثؾٕس
انًغزٓهك ٔالعًٛب ط ٙرٕطٛش انزٕع ّٛط ٙرٕنٛذ ٔانزؾقق يٍ ةؾخ يةبْٛى انًُزغبد انغذٚذح.
)Bhuiyan,2010و ٚٔ .شٖ (Pride,2014و اَّ أةجؼ يٍ انجشٔسح فهٗ انًُظًبد رطٕٚش يُزغبد عذٚذح
نهؾةبظ فهٗ ذسرٓب انزُبطغٛخ يع األخز ثع ٍٛانعُبٚخ انًخبمش ٔانكه انز ٙرشاطق رهك انعًهٛخ.فهًب أٌ ان بنجٛخ
انعظًٗ يٍ انًُزغبد انغذٚذح انز ٙرذخم انغٕق رٕاعّ يعذالد طبم يشرةعخ عذا .اال أٌ ْزا انةبم يٍ
انيعٕثخ انزُجإ ثّ ٌٕ انًُزظ ٚخزه رجعب نُٕ انغٕق يضف انيُبفٛخ يقبثم اعزٓف ٛخ ٔانًُزغبد راد
انزكُٕنٕعٛب انعبنٛخ يقبثم انز ٛشاد انطةٛةخ ٔ .ففٔح فهٗ رنك ركٌٕ انًعبٛٚش يخزهةخ نزعشَ ٚغبػ ٔطبم رهك
انًُزغبد يغجقب .

ً
ثانيا :فزص تظنيف املنتج اجلذيذ

ا زشػ ) Kotlerو ٔعٛهخ نزيُ ٛانًُزغبد انغذٚذح ٔانًٕضؼ ط ٙشكم ( 3و االرٔ ٙانزًٚ ٙكٍ ريُٛةٓب
ثؾغت انًعبٛٚش االرٛخ ) Sherlekar & Krishnamoorthy 2014: 227و.
 -1انًُزغبد انغبسح :انًُزغبد انغبسح رزًضم ثبنًُزغبد انز ٙرعط ٙسضب طٕس٘ نهضثٌٕ اال آَب ذ رإد٘
ثبنجشس فهٗ انضثٌٕ ط ٙانًغزقجم فهٗ عجٛم انًضبل انغغب ش انز ٙرعط ٙسضب طٕس٘ فبنٔ ٙال شك آَب ال
رجش ط ٙييهؾخ انًغزٓهك ط ٙانًذٖ انقيٛشْٔ .زِ انًُزغبد َشاْب عشٚعخ االَزببس ٔرًزبص ثأععبسْب انضْٛذح
نكٌٕ انًجٛعبد طٓٛب جٛشح عذا ْٔزِ انًُزغبد نٓب رأصٛشاد ثبٕٚنٕعٛخ ٔةؾٛخ ط ٙانٕ ذ َةغّ ٔنكُٓب رجٛ
َٕفب يٍ انغعبدح ٔانًغشح نًٍ ٚقزُٓٛب طبنًغٕق ٚغزخذو ٔعب م ٔأعبنٛت يزعذدح نزغٕٚق ْزِ انًُزغبد ذ
رإصش ط ٙانقشاس انبشا  ٙنهضثٌٕ يًب ٚؾشر انبعٕس ٔانعبمةخ نذ ّٚال زُبث ْزِ انًُزغبد فهٗ انشزى يٍ
يجبسْب ط ٙاألعم انطٕٚم.
 -2انًُزغبد هٛهخ انة ب ذح :انزيُ ٛانضبَ ٙنهًُزغبد عً ٙثبنًُزغبد هٛهخ انةب ذح انز ٙال رٕعذ طٕا ذ طٕسٚخ
ٔال رعط ٙسضب طٕس٘ نهضثٌٕ ط ٙااليذ انقشٚت ٔانجعٛذ نزا طبنًُظًبد نٛغذ يٓزًخ طْ ٙزِ انًُزغبد ؽٛش ال
رٕعذ طشةخ نغُ ٙأ٘ سثؼ يُٓب فهٗ اإلمفق فهٗ انشزى يٍ َٕٓب هٛهخ انةب ذح ٔنكٍ انًغٕق ٚؾبٔل اٌ ٚةٓى
انضثٌٕ ثأٌ ْزِ انًُزغبد نٓب انذٔس انةبفم إلٚغبد ؽبنخ يٍ االَغغبو ٔانشضب ٔانغعبدح انًإ زخ فُذ ا زُبثْب
ٔ ذ رغزخذو نهًغبفذح ط ٙثٛع يُزغبد أخشًٖٚٔ .كٍ رؾقٛق انشثؼ يٍ انًُزغبد انًغبفذح .
 -3يُزغبد يةٛذح  :رزًضم انًُزغبد انًةٛذح ثبنًُزغبد انيذٚقخ نهجٛئخ انز ٙنذٓٚب يضاٚب فهٗ انًذٖ انطٕٚم نكُٓب
ال رؾقق انشضب انةٕس٘ نهًغزٓهكٔ . ٍٛيٍ صى طاٌ انًُظًبد نٛغذ يٓزًخ ط ٙانًقبو األٔل ط ٙيضم ْزِ
انًُزغبد ٔ .نكُٓب ًٚكٍ أٌ رإخز فهٗ أَٓب انزؾذ٘ ٔأَٓب ًٚكٍ أٌ ركٌٕ عزاثخ ط ٙانجذاٚخ دٌٔ أٌ رةقذ طٕا ذ
انًغزٓهك فهٗ انًذٖ انطٕٚم .ازهت انًُظًبد انزغٕٚقٛخ رؾبٔل اٌ رؾب  ٙانغًبفبد انجبزطخ َؾٕ انجٛئخ ٔ ذ
ال ٚكٌٕ ضًٍ اْزًبيبد انًُظًخ انجٛئٛخ ألَٓب ي هقخ ٔرقهم يٍ أسثبػ انًُظًخ ٔنكٍ نٓزِ انًُزغبد طب ذح
يغزقجهٛخ ط ٙاأليذ انطٕٚم ْٔزِ انًُظًبد ال رشزت ط ٙاألسثبػ انجعٛذح أ األسثبػ االعزًبفٛخ ثم رؾبٔل
انؾيٕل فهٗ األسثبػ انغشٚعخ طٕٛنذ رنك انقبفذح انزأ ٛذٚخ فهٗ عهٕ ٛبد ٔفٕام انًُزغبد ٔثؾغت
انًيهؾخ انًُظًٛخ .
-4انًُزغبد انًشزٕثخ انز ٙرخهق سضب طٕسٚب ٔسطبْٛخ فبنٛخ نهًغزٓهك فهٗ انًذٖ انقيٛش ٔانطٕٚم طبنًُزغبد
ان زا ٛخ انغبْضح نزٚزح ٔي زٚخ ْ ٙأيضهخ فهٗ يضم ْزِ انًُزغبد انًشزٕة طٓٛب انًُظًبد انز ٙرُزظ ْزا
انزيُ ٛيٍ انًُزغبد رؾبٔل ئٚغبد طش إلَزبط يُزغبد يشزٕة ثٓب يضم األمعًخ انغذٚذح ٔانًُغٕعبد
انغذٚذح ٔاألعٓضح انغذٚذح ٔيب ئنٗ رنك رؾقق يجٛعبرٓب أسثبػ ْب هخ ُْٔ .ب رش ض انًُظًبد فهٗ اإلففَبد
انٕٛيٛخ انًزكشسح نجٛع ا جش ًٛخ يًكُخ نهضثب ٍ ثغجت رٕاعذ انعذٚذ يٍ انًُبطغ ٍٛانزٚ ٍٚشٔيٌٕ عش خ طكشح
ْزِ انًُزغبد ثًب ٚغزخذو انًغٕق أعبنٛت ا ُب راد يٕٛل فبمةٛخ نبشا ٓب ثكًٛبد جٛشح ألٌ أععبسْب
يُخةجخ ٔراد ركشاس ششا ٕٚ ٙيًٚٔ ٙكٍ أٌ رغزخذو يُٓب سعب م زٛش اٚغبثٛخ يضم ان ش انيُبفٔ ٙالعًٛب
انًُزغبد ان زا ٛخ عشٚعخ انزه .
جملة العلوم االقتصادية واإلدازية
العدد ( )79اجمللد ( )74لطنة 7109

32

شكم (3و ريُٛ

انًُزغبد انغذٚذح

Source: Sherlekar, S. & Krishnamoorthy, (2014)," Marketing Management" ,
Himalaya Publishing House.p:228

ٚزجؼ يٍ انبكم انًز ٕس آَةب اٌ انًُزغبد انغذٚذح ٚزى ريُٛةٓب انٗ يُزغبد رغٓى ط ٙصٚبدح ععبدح
ٔثٓغخ انضثٌٕ ط ٙاأليذ انطٕٚم ْٔ ٙانًُزغبد انًةٛذح ٔانًُزغبد انًشزٕثخ ايب انيُ األخش ٔانز٘ ٚكٌٕ طّٛ
ععبدح انضثٌٕ ٔثٓغزّ يُخةجخ فهٗ االيذ انجعٛذ ْٔ ٙانًُزغبد انقبةشح ٔانًُزغبد انًجٓغخ ٔنكُٓب رؾقق
انغعبدح ط ٙااليذ انقيٛش نهضثٌٕ ار ٚغزخذو انًغٕق انزأصٛش انعبمة ٙط ٙا زُب ٓب يٍ جم انضثٌٕ.

ً
ثانثا :مفهىو االبتشاس انعاطفي نهشبىن

اٌ َغبػ أٔ طبم أٚخ يُظًخ ٚعزًذ فهٗ ٕح يجٛعبرٓب ٔانكٛةٛخ انز ٙرقذيًٓب ثٓب .ار ا ذ ازهت انجبؽض ٍٛفهٗ
اٌ انغش ٚكًٍ ط ٙرةٓى يبكفد انضثٌٕ ٔرقذٚى انؾهٕل انًُبعجخ نزهك انًبب م نًغبفذح انضثٌٕ فهٗ فقذ
ةةقخ يشثؾخ ٔئشبفخ ئؽغبط فبمة ٙسا ع طَ ٙةغّٔ .ارا بٌ انضثب ٍ ٚجؾضٌٕ فٍ اإلشجب انعبمة ٙطبٌ رنك
ٚعُ ٙثذٔسِ يضٚذا يٍ انزةٓى ألؽبعٛظ انضثب ٍ ٔ ٛةٛخ ارخبرْى شاساد انبشاث ألٌ انعٕام يٍ ٚزؾكى ثعًهٛخ
ارخبر رهك انقشاساد ٔانز ٙرُزقم يٍ شخو ألخش ثٕاعطخ انضثب ٍ أَةغٓى ْٕٔ يب ٚغًٗ (انعذٖٔ انعبمةٛخو
اٌ أْى شٙث ٚغت اٌ َزز شِ ْٕ أٌ انعٕام ْ ٙانز ٙرذطع انضثب ٍ نهبشاث ٔاٌ انًُطق ْٕ انز٘ ٚجشس أعجبة
انبشاث ٔط ٙيعظى انؾبالد ال ٚبزش٘ اإلَغبٌ يب ٚؾزبعّ ؽقٛقخ ثم ْٕ ٚبزش٘ يب ٚشزت ط ٙانؾيٕل فه.ّٛ
ٔانشزجخ ط ٙانبشاث رعزًذ فهٗ األؽبعٛظ ٔانعٕام ٔيٍ ْزا انًُطهق ٚزعشل انضثٌٕ نكضٛش يٍ ؽبالد
االثزضاص أ االعز فل انعبمة ٙيٍ جم انًغٕق ٔانز٘ ٚغًٗ (انًجزض انعبمةٙو أ يٍ جم اشخب يقشثٍٛ
ٚغجش يٍ خفنٓب انٗ يًبسعخ عهٕر انبشاث فٍ مشٚق االثزضاص فبمةٛبْٔ .زا االثزضاص ٚؾيم فُذيب ٚقُع
انضثٌٕ ثبٌ ُْبر يٕاةةبد ٔخيب و اٚغبثٛخ ط ٙانًُزظ ال رٕعذ ط ٙأ٘ يُزظ اخش  .أ ثعض انًُزغبد
رج ٛنهضثٌٕ َبٕح ٔععبدح يإ زخ ْٔ ٙضبسح ط ٙااليذ انجعٛذ ٔفُذ اعزخذاو ٔعب م ا ُب يعُٛخ طآَب عزإصش
فهٗ انقشاس انبشا  ٙنهضثٌٕ .طة ٙأَٜخ األخٛشح ٔععذ انجؾٕس انزغشٚجٛخ ٔانُظشٚخ ثبنزطشق انٗ انعٕام
ط ٙانعذٚذ يٍ انًغبالد فهٗ انشزى يٍ أٌ انقهٛم يُٓب َب ش انقجبٚب انعبمةٛخ ٔيةٕٓو االثزضاص انعبمة ٙنهضثٌٕ
ط ٙانذساعبد انزُظًٛٛخ ( Mazetti,2014 :23و .ار ٚزى انزعشق فهٗ االثزضاص انعبمة ٙفُذيب ًٚبسط انًجزض
االعزخذاو انهةظ ٙأٔ ن خ انغغذ يٍ أعم رؾقٛق أْذاطّ ٔخيٕةب فُذيب ًٚزهك ٕح ا ُبفٛخ ٔعهٕر ْزا
انبخو عٕق ٚإد٘ ئنٗ انبعٕس ثعذو االسرٛبػ نؾ ٍٛرؾقٛق يجز بِ طبنقذسح فهٗ خهق انبعٕس انبخيٙ
ثبنشطبِ فهٗ انًغزٕٚبد انعبمةٛخ ٔانعقهٛخ أةجؾذ فبيف أعبعٛب ط ٙطبفهٛخ أداث انًغٕ .ٍٛ
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ٔيٍ انغذٚش ثبنز ش اٌ أل يٍ رطشق نًٕضٕ االثزضاص انعبمة ( Emotional Blackmail) ٙانجبؽضخ
(Susan Forwardو فبو ( ْٙٔ (1997مجٛجخ َةغٛخ أيشٚكٛخ ٔعذد انجبؽضخ أٌ انعذٚذ يٍ انًشضٗ
ٚزؾذصٌٕ فٍ يبكهخ أصُبث انزٕاةم يع اٜخش ٍٚئال أَٓى ٚقعٕا رؾذ رأصٛش انعٕام انزًٚ ٙبسعٓب األمشاق
األخشٖ يًب ٚإد٘ ئنٗ ضٛش يٍ االنزجبط ْزِ انعًهٛخ فشطزٓب ) Forwardو ثبعى "االثزضاص انعبمةْٔ ٙزِ
انعًهٛخ اَزقهذ انٗ األطشاد انزٚ ٍٚشٔعٌٕ نبشاث يُزغبد يعُٛخ طبَٓى اٚجب ٚزعشضٌٕ نفثزضاص ثبإل ُب نٓزا
انًُزظ أ رار .
ٔأشبس ) (Chen,2010:294انٗ اٌ االثزضاص انعبمة ْٕ ٙيؾبٔالد نهزأصٛش أٔ انغٛطشح فهٗ شخو اخش
(انجؾٛخو فٍ مشٚق انزففت ثعٕامةّ انًجزضًٚ ٍٚضهٕا ضجبة ض ٛط ٙيؾبٔنخ إلخةبث انزففت ثبنعٕام
ٔخيٕةب فُذ ايزف ٓى انزًضٛم انغطؾ ٙأ انزًضٛم انعًٛق نهعٕام ٔيٍ صى ؽزٗ انُبط رٔ٘ انقذسح ٔانز بث
انًزًٛض فٍ زٛشْى طبٌ انغٛطشح فهٓٛى يٍ انغبَت انعبمة ٙنٛغذ فًهٛخ ةعجخ ٔثايكبَُب أٌ َشٖ يب ٚؾذس
نٓى .ار ثُٛذ انجبؽضخ اَّ زبنجب يب ركٌٕ ْزِ انعًهٛخ ضًٍ عزخ يشاؽم أٔ عزخ أفشال ْٔ ٙانًطبنت
انًقبٔيخ انج ط انزٓذٚذاد اإلرفبٌ ٔانزكشاسْ .زِ انعًهٛخ رؾذس ث ٍٛم انًةبٔضبد ٔانًغبٔيخ فهٗ
األفًبل ٔرزًضم انعٕام ثبنًببفش انز٘ ُٚزقم يٍ شخو ٜخش ٔطق فذح ادٔاد يُٓب رعجٛشاد انٕعّ
ْٔزِ انًببفش عٕق ٚزى ئسعبنٓب ن شل انزأصٛش فهٗ
ٔانُطق ٔانزؾٕالد انخةٛخ أٔ انذسايٛخ ط ٙانًٕ
األشخب ط ٙفًهٛخ ةُع انقشاسٚٔ .شٖ ( Mazetti,2014:24و اٌ االثزضاص انعبمةٚ ٙؾذس م ٕٚو ٔط ٙم
يكبٌ ط ٙانعبنى ٔثعض انًخزي ٍٛط ٙفهى انُةظ فذِٔ عٕث انًعبيهخ انعبمةٛخ ٔععٕا انٗ رقذٚى ؽهٕل
نًغبفذح انُبط فهٗ طٓى االثزضاص انعبمةٔ ٙؽًبٚزٓى ئُّ .يع رنك ُْبر انقهٛم يٍ انذساعبد انزغشٚجٛخ انزٙ
رزُبٔل ْزا انًٕضٕ ٔثبنزؾذٚذ ط ٙرطجٛقّ ط ٙانعف بد ضًٍ انعف بد انزغبسٚخ ٔطًٛب ٚزعهق ثبنًجٛعبد
ٔانضثب ٍ ألٌ يُذٔث ٙانًجٛعبد ٚشٚذٌٔ انغٛطشح فهٗ عهٕر انضثب ٍ نغعم أفًبنٓى رضدْشٔ .ثبنًضم طاٌ انضثب ٍ
ٚؾبٔنٕا انغٛطشح فهٗ انًجٛعبد نهؾيٕل فهٗ يضٚذ يٍ انةٕا ذ يُٓب" .طبألشخب انزٚ ٍٚهغأٌٔ نفثزضاص
انعبمةْ ٙى يٍ األةذ بث ٔانضيفث ٔأطشاد انعب هخ انز ٍٚرشثطُب ثٓى فف بد ٕٚخ ٔانزٚ ٙشزت انجؾٛخ طٙ
رعضٚضْب ٔفذو ريذفٓب يضم ( اٜثبث أٔ انبش بث أٔ انشؤعبث أٔ األصٔاط .طًًٓب ثهغ يقذاس اْزًبو انًجزض
ثجؾٛزّ طاَّ ٚغزةٛذ يٍ يعشطزّ انقٕٚخ ثّ نهةٕص ثارفبَّ نّٔ .اشبس ) Liu,2010: 300و انٗ اٌ ُْبنك فذد
يٍ انذساعبد انؾذٚضخ ثُٛذ يذٖ رأصٛش االثزضاص انعبمة ٙثجعض انًز ٛشاد األخشٖ طًٛب ٚزعهق ثبنبعٕس ٔانشطبِ.
ٔعذد ْزِ انذساعبد اٌ االثزضاص انعبمةٚ ٙشرجط عهجب ثشطبِ األطشاد طبنًُظًبد انز ٙرغًؼ ثبثزضاص انًٕظةٍٛ
فبمةٛب طبٌ يعُٕٚبرٓى ًٚكٍ أٌ رُخةض انٗ أدَٗ انًغزٕٚبد  ٔ.زنك انًُظًبد انز ٙرجزض صثب ُٓب طبَٓب طٙ
االيذ انطٕٚم عزةقذ انٕالث ٔانشضب فُٓب ٔفٍ يُزغبرٓب.
ار فشق انجبؽش ( Liuو االثزضاص انعدبمة ٙثبَدّ أؽد ذ أشدكبل انزففدت انُةغدٚٔ ٙؾدذس يدٍ خدفل اعدزخذاو
يُظٕيخ يٍ انزٓذٚذاد ٔإَٔا يخزهةخ يٍ انعقبة  ٕٚعٓب شخو يب فهدٗ آخدش شٚدت يُدّ طد ٙيؾبٔندخ نهغدٛطشح
فهٗ عهٕ ّ ار رقع فًهٛخ االثزضاص انعبمة ٙفبدح ث ٍٛشخيد ٍٛرغًدع ثًُٓٛدب فف دخ شخيدٛخ ٕٚدخ أٔ فف دخ
ؽًًٛٛخ (األو ٔاالثُدخ ٔاندضٔط ٔانضٔعدخ ٔانبدقٛقز ٍٛاألةدذ بث انًقدشثٍٛو ٔفُدذ انزعدشل نفثزدضاص انعدبمةٙ
ٚيجؼ انبخو سُْٛخ فبمةٛخ نبخو أخش.

ً
رابعا :االبتشاس انتسىيقي

ددذ ٚؾددذس أٌ ركددٌٕ فًهٛددخ انزغددٕٚق يًٓددخ ٔراد اصددش ٔاضددؼ فهددٗ ازهددت انضثددب ٍ ٔخيٕةددب طدد ٙانٕ ددذ
انؾبنٚ ٙزى انزعبيم يع انزغٕٚق ٔانٛبرّ ا ضش يًب يجٗ ٔثبد انضثٌٕ سٍْ انًغٕق ٔفُذ ثقبث فف خ رغدٕٚقٛخ
فبمةٛخ ٕٚخ ث ٍٛانضثٌٕ ٔانًغٕق طبٌ انطشق األٔل ْٕٔ انضثٌٕ عدٛضق ثٓدزِ انًُظًدخ أ انًغدٕق يًدب ٚغعدم
انًغٕق ٚجٛع يُزغبد ذ رجش ثدّ ٔرؾقدق ندّ عدعبدح ٔ زٛدخ ٔنكُدّ خغدش ٔالث ٔسضدب انضثدٌٕ طد ٙاأليدذ انجعٛدذ.
ٔفًهٛددخ االثزددضاص رددشرجط ئٚغبثددب ثعًهٛددخ انخددذا انزغددٕٚق ٙانزدد ٙرغددزخذيٓب ثعددض انًُجددًبد ال  ٓٚدزى انضثددب ٍ
ثبنًُزغبد انز ٙرطشؽٓب ٔالعًٛب انًُزغبد انغذٚذح انز ٙنى رغشة ثعذ ْٔ .دزا ٚكدٌٕ ٔاضدؾب طد ٙانًُظًدبد انزدٙ
رغٕق األدٔٚخ ٔانز ٙنٓب َزب ظ اٚغبثٛخ ط ٙانٕ ذ انؾبنٚٔ ٙكٌٕ اصشْب عدهج ٙطد ٙانًغدزقجم طدبٌ انًُظًدخ رعدشق
ثزنك ٔنكُٓب ال رخجش صثب ُٓب خٕطب يٍ طقذآَى (Arkow,2014:14و.
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ً
خامسا :إبعاد االبتشاس انعاطفي

االثزضاص انعبمة ٙنهضثٌٕ ٚغٛش ط ٙعؾبثخ رؾذ عدطؼ طًُٓدب ؽكًُدب ٚيدجؼ ضدجبثFOG(ٙو طد ٙخجدى
) FOGو َؾٍ ثؾبعخ يبعخ نًعشطخ َ ٛؾيم فهٗ ْزا ؟ ًٚ ٛكُُ ٙانخشٔط يُّ؟ ٛد أ دٕو ثاٚقدبق ْدزِ
انًببفش انيعجخ ؟ فُذيب ٚضداد ض ط انًجزض ٍٚيدٍ انُبؽٛدخ انعًهٛدخ ُْدبر ٔ دذ ثد ٍٛشدعٕس ثبالَضفدبط ٔانعًدم
فهٗ انؾيٕل فهٗ اإلزبصخ ار ر شد انجبؽضخ ) .( Forward ,1997:8اٌ نفثزضاص انعبمة ٙصفصدخ أثعدبد ًٚكدٍ
يٍ خفنٓب ٛبعّ ٔانزعشق فهٗ يًبسعّ ْٔ:ٙ
 .0اخلىف
ٚغددزخذو انًجزددض ٍٚاعددزشارٛغٛبد رعزًددذ فهددٗ انًعهٕيددبد انزددَ ٙقددذيٓب نٓددى ؽددٕل يددب َخبددبِ .انخددٕق يددٍ
انًجزض ٍٚيٍ فذو ؽيدٕنٓى فهدٗ يدب ٚشٚدذٌٔ ٚيدجؼ ٕٚدب نذسعدخ أَٓدب أةدجؾذ رش دض ثاؽكدبو دبدسا فهدٗ سؤٚدخ
َزب ظ ٚج َٕٓب ط ٙرةبةٛم سا عخ ٔزٛش بدس ٍٚفهٗ ر ٛٛش ْذطٓى ندزا ٚكدٌٕ انزش ٛدض فهدٗ خهدق شدعٕس ثدبنخٕق
نهجؾٛخ ط ٙؽبنخ فذو يًبسعخ ششاث يُزظ يعٚٔ ٍٛكٌٕ رش ٛض ازهت يًبسع ٙخذيبد انزدأئ ٍٛافزًدبدْى فهدٗ
ْزا انًجذأ طٓى ٚعزًدذٔا فهدٗ خهدق انبدعٕس ثدبنخٕق ندذٖ انضثدٌٕ ٔاٌ األيدش ٓٚدى يغدزقجهّ ٔيغدزقجم فب هزدّ
ٔفهددٗ ْددزا األعددبط ًٚددبسط انجددب ع انعددضق فهددٗ انددٕرش انعددبمةٔ ٙاعجددبس انضثددٌٕ فهددٗ شددشاث انًُددزظ .ار ُٚقغددى
انخٕق انٗ): (Chen,2010:296
أ.انخٕق يٍ فذو اعزخذاو انًُزظٚٔ :عُ ٙرغٕٚق طكشح انٗ انضثٌٕ ط ٙؽبنخ فذو اعزخذاو ْزا انًُزظ طبٌ ؽبنخ
انضثٌٕ عززذْٕس ْٔزا يب َفؽظّ ط ٙثعض االدٔٚخ انز ٙرعط ٙنهضثدب ٍ ار ٚقدٕو انًغدٕق يدٍ اخدبطزٓى طد ٙؽبندخ
فذو اعدزخذايٓب عدٛكٌٕ ُْدبر افدشال ال ًٚكدٍ رفطٓٛدب طد ٙانًغدزقجم يًدب ٚخهدق ؽبندخ يدٍ انقهدق ندذٖ انضثدٌٕ
ٔٚغٓى ثبشا ٓب ٔثأ٘ صًٍ.
ة.خٕق انضثٌٕ يٍ انًغٕق َةغّٚ :قٕو انًغٕق ثخهق شعٕس انخٕق نذٖ انضثٌٕ ط ٙا زُبث يُدزظ يعد ٍٛدٌٔ
زٛدشِ ُْٔدب انًغددٕق ٚغدزخذو أعددبنٛت يعُٛدخ إلسْبثدّ ٔععهددّ ردبثع نهًغددٕق طًٛدب ٚطشؽدّ يددٍ أطكدبس ٔسؤٖ فددٍ
انًُزظ ثغجت انضقخ انغب ذح ث ٍٛانطشط.ٍٛ
د.انخٕق يٍ انًغٕٓل :ثعض انًغٕ ٚ ٍٛغعم انضثدٌٕ ٚدذٔس طد ٙدٔايدخ انخدٕق يدٍ انًغٓدٕل ؽزدٗ ندٕ ندى ٚدزى
اعزخذاو ْزا انً ُزظ فهًب ثبٌ ازهدت انًُزغدبد انعبمةٛدخ رزغدى ثبَخةدبل أصًبَٓدب يًدب ٚغدٓى انضثدٌٕ طد ٙربدغٛع
االثزضاص انعبمة ٙثغجت األععبس انًُخةجخ نٓزِ انًُزغبد ٔٚزى ششا ٓب ٔطقب نقشاساد فبمةٛخ ٔنٛظ فقهٛخ .
 .7االنتشاو
ط ٙضٛش يٍ األؽٛبٌ ركٌٕ أطكبسَب يهزضيخ ثقًُٛب ٔشخيٛزُب ٔأَٓدب ربدكم األعدبط األخف دٔ ٙانًعُدٕ٘
نؾٛبرُب .ط ٙثعض األؽٛدبٌ ٚخزدم ْدزا انزدٕاصٌ انًجزدض ٍٚال ٚزدشددٔا طدٔ ٙضدع ئؽغبعدُب ثدبالنزضاو فهدٗ انًؾدك.
ٚؾبٔل انكضٛش يٍ انُبط انًؾبطظخ فهٗ ْزا انزٕاصٌ ٔاالنزضاو ثدبنقٛى ٔانجٕةدهخ انبخيدٛخ .يعظًُدب ٚقجد ٔ ٙدذ
نٛظ ثبنقهٛم ضًٍ ْزا االرغبِ نزا طبنًجزض انعبمةٚ ٙؾبٔل انجؾش فٍ ص شاد الخزشاق رهك انجٕةهخ ٔانعجدش طدٙ
رغددٛٛشْب ث ؾغددت يددب ٚشٚددذِٔ انًجزددضٚٔ .ٍٚددزى رنددك يددٍ خددفل ا ُددب انضثددٌٕ ثددأٌ يددب ٚشرذٚددّ يددٍ يفثددظ ال رهٛددق
ثبخيٛزّ بٌ ٚةزشل اٌ ٚشرذ٘ ْكزا إَٔا يٍ انًفثظ رهٛق ثعًشِ ٔيكبَزّ االعزًبفٛخ أ اٌ انغٛبسح انزٙ
ٚقهٓب انضثٌٕ بٌ ٚةزشل اعدزجذانٓب ثُدٕ اخدش ٚعكدظ يكبَدخ انضثدٌٕ االعزًبفٛدخ ٔيدٍ ُْدب ٚدذخم انجدب ع فهدٗ
اإلؽغبط انعبمةٔ ٙيٍ صى ععم انضثٌٕ ضؾٛخ نًب ٚشٚذِ انجب ع (.(Chen,2010:297
 .4انذنب Guilt
ٚؾبٔل يًبسعٔ ٙظٛةخ انزغٕٚق أٌ ٚغز هٕا انضثٌٕ يٍ خفل شعٕسِ ثبنزَت َزٛغخ فذو رغٕ ّ نًُزظ
يع ٍٛأ فذو ا زُبفّ ثأطكبس أ يعهٕيبد ذ اًْهٓب انضثٌٕ يًب ٚغغم االَضفبط ٔنٕو انزاد ارا ُب ذ طعهُب
شٛئب الَزٓبر شخيٛزُب أٔ ثٕةهزُب األخف ٛخٔ .اؽذح يٍ أعش انطشا ق انزٚ ٙغزخذيٓب انًجزض ٍٚنخهق انبعٕس
ثبنزَت زٛش يغزؾق ْٕ اعزخذاو انهٕو فبصٚب ٛبو انجؾٛخ ثُببط يب عجت يبب م رعٛق رؾقٛق أْذاطٓى ٔانزٙ
رعكظ ثبنُزٛغخ فهٗ خذيخ انًغزًع ثبنبكم انًطهٕة فهٗ عجٛم انًضبل فذو ا زُبفك ثأطكبس يششؼ يع ٍٛيًب
ٚخهق َٛخ فذو رششٛؾك نّ ٔيٍ ْزا انًُطهق ٚؾبٔل يزجُ ٙؽًهزّ االَزخبثٛخ اٌ ٚقُعٕا انضثٌٕ ثبٌ ْزا انبخو
ْٕ انؾم انٕؽٛذ نًعبنغخ يبب هُب .أ فُذ فذو اعزخذاو ْزا انًُزظ ٔعٛقع انهٕو فهٛك يٍ جم أةذ ب ك ٔفب هزك َزٛغخ
فذو رششٛؾك نّ يًب ٚؾةض انبعٕس ثبنزَت ط ٙؽبنخ فذو ا زُبث ْزا انًُزظ (.(Chen,2010:297
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املبحث انثانث /نتائج انتحهيم انعمهي

احملىر األول :انتحهيم انىطفي

خيددو ْددزا انًجؾددش نجٛددبٌ يغددزٕٖ االعددزغبثخ ألطددشاد انعُٛددخ انًجؾٕصددخ فهددٗ يؾددبٔس االعددزجبَخ نهضثددب ٍ
انًجؾٕص ٍٛفهٗ ٔطق :
 يددب يغددزٕٖ اعددزغبثخ أطددشاد انعُٛددخ انًجؾٕصددخ فهددٗ يؾددبٔس ٔطقددشاد يعددبٛٚش ريددُ ٛانًُددزظ انغذٚددذ نهضثددب ٍ
انًجؾٕص ٍٛ؟
 يب يغزٕٖ اعزغبثخ أطشاد انعُٛخ انًجؾٕصخ فهٗ يؾبٔس ٔطقشاد اثزضاص انضثٌٕ فبمةٛب نهضثب ٍ انًجؾٕصٍٛ؟
ٔألعم اإلعبثخ فٍ ْزِ األعئهخ بو انجبؽض ٍٛثبألر: ٙ
 -1فًم عذأل ركشاسٚخ نجٛبَبد االعزجبَخ .
 -2رةشٚغ األعزغبثبد ٔيعبنغزٓب ئؽيب ٛب ثبفزًبد (انٕعط انؾغبث ٙاالَؾشاق انًعٛبس٘ األًْٛخ انُغجٛخ
انزشرٛتو نزبخٛو يذٖ االعزغبثخ فهٗ يغزٕٖ انةقشاد ٔ ًب ط ٙانةقشاد اٜرٛخ:
أوال  -نتائج انتحهيم اإلحظائي انىطفي ملعايري تظنيف املنتج اجلذيذ:
رعشل انغذأل االرٛخ َزدب ظ انزؾهٛدم اإلؽيدب  ٙانٕةدة ٙنةقدشاد ريدُ ٛانًُدزظ انغذٚدذ نعُٛدخ انذساعدخ ثذالندخ
يعهًبد انٕعط انؾغبث ٙالعزغبثبرٓب ٔيغزٕٖ ربزذ رهك األعزغبثبد فٍ انٕعط انةشض ٙألداح انقٛبط ٔ دذسِ
(3و طجف فٍ رؾهٛم األًْٛخ انُغجٛخ نهًعبٛٚش انةشفٛخ ثذالنخ رشرٛت م ثعذ ث ٍٛاالثعبد ٔ ًب ط ٙانغذأل االرٛخ:
انغذٔل (1و َزب ظ انزؾهٛم اإلؽيب  ٙانٕةة ٙنًعٛبس انًُزغبد انغبسح

4
5

االَؾشاق
انًعٛبس٘

3

ٔصٌ يئٕ٘

1
2

اثؾش دا ًب فٍ يُزغبد رعط ُٙٛسضب طٕس٘ فُذ اعزخذايٓب ٔرغبْى ط ٙؽم يبكهز.ٙ
ْددزِ انًُزغددبد يُزبددشح ٔثيددٕسح ٔاعددعخ ٔنكُدد ٙاسزددت شددشا ٓب يددٍ انًغددٕق انددز٘
ٚشزًُ ٙنبشا ٓب.
ذ ٚكٌٕ نٓزِ انًُزغبد اصش ثٕٛندٕع ٙأٔ ةدؾٔ ٙنكدٍ ال رٕعدذ ندذ٘ أ٘ يعبسضدخ نٓدزِ
اٜصبس.
ٚعغجُ ٙاعهٕة انًغٕق ط ٙفشل ْزِ انًُزغبد ٔخيب يٓب ٔطٕا ذْب يًب ٚؾشر نذ٘
انبعٕس انعبمة ٙارغبْٓب.
األعهٕة انًغزخذو يٍ جم انًغٕق عٓم ٔعهظ ٔأؽظ ثبالمًئُبٌ فُذ ششا  ٙيُّ.
انٕعط انؾغبثٔ ٙاالَؾشاق انًعٛبس٘ نهًؾٕس ٔٔصَّ انًئٕ٘

انزشرٛت

انةقشاد

انٕعط انؾغبثٙ

د

0.38

0.962

3

2.77

1.31

0.554

5

2

0.80

0.4

5

4.64
4.82
3.80

0.48
0.38
0.67

0.928
0.964
0.76

2
1
3

4.81

انًيذس َ :زب ظ انؾبعجخ اإلنكزشَٔٛخ ثشَبيظ (Spss,vev.16و.

يٍ انغذٔل (1و ٚزجؼ اٌ يعٛبس انًُزغبد انغبسح ؽقق يزٕعدطب ؽغدبثٛب دذسِ (3.80و ثدبَؾشاق يعٛدبس٘
ثهغ (0.67و ٔٔصٌ يئٕ٘ (َغجخ أرةبقو ثه ذ (%76و يًب ععهّ ٚأر ٙط ٙانًشرجخ انضبنضخ ث ٍٛانًعبٛٚش االخشٖ
ٔعبث رشرٛدت انةقدشح (5و ( األعدهٕة انًغدزخذو يدٍ جدم انًغدٕق عدٓم ٔعدهظ ٔأؽدظ ثبالمًئُدبٌ فُدذ شدشا ٙ
يُّ.و ثبنزشرٛت أٔال ثًزٕعط ؽغبث ٙثهغ (4.82و ٔثبَؾشاق يعٛبس٘ ٔٔصٌ يئدٕ٘ ثه دب (0.38و ٔ(%96و فهدٗ
انزٕان ٙط ٙؽ ٍٛأؽزهذ انةقدشح (3و ( دذ ٚكدٌٕ نٓدزِ انًُزغدبد اصدش ثٕٛندٕع ٙأٔ ةدؾٔ ٙنكدٍ ال رٕعدذ ندذ٘ أ٘
يعبسضخ نٓزِ اٜصبس.و انزشرٛت األخٛش ثذالنخ انًزٕعط انؾغبث ٙاندز٘ ثهدغ (2و ثدبَؾشاق يعٛدبس٘ (0.80و ٔٔصٌ
يئٕ٘ ثهغ ( %40ؤ .رظٓش انُزب ظ انغبثقخ ربدبثّ اعدزغبثبد فُٛدخ انجؾدش ؽدٕل يغدزٕٖ ٔضدٕػ انةقدشاد يًدب
ععهّ ٚؾقق اعزغبثخ أعًبنٛخ يٕعجخ ثذالنخ يإششاد انقٛبط انًعزًذح .
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انغذٔل (2و َزب ظ انزؾهٛم اإلؽيب  ٙانٕةة ٙنًعٛبس انًُزغبد هٛهخ انةب ذح

3
4
5

انٕعط
انؾغبثٙ

2

االَؾشاق
انًعٛبس٘

1

نذ٘ اإلؽغبط ثبٌ ْزِ انًُزظ نٛظ طٓٛب طب ذح جٛشح ٔنكٍ اعهٕة انًغٕق ععهُٙ
ا زُ.ّٛ
انًغٕق ٚخجشَ ٙثبٌ ْزِ انًُزغبد نٓب دٔس يٓى ط ٙا زُب ٓدب الفزًدبد ثعدض انًُزغدبد
فهٓٛب.
رؾقق نْ ٙزِ انًُزغبد انجٓغخ ٔانغعبدح فُذ اعزخذايٓب ْزا يب أٔضؾّ ن ٙانًغٕق.
ركٌٕ ْزِ انًُزغبد فبيم يغبفذ نًُزغبد أخشٖ راد طب ذح ا جش.
نٓدزِ انًُزغددبد دٔس طدد ٙئٚغدبد ؽبنددخ يددٍ انزدٕاصٌ انعددبمة ٙنددذٖ يدٍ ٚغددزخذيٓب ؽغددت
يبٔضؾّ انًغٕق.
انٕعط انؾغبثٔ ٙاالَؾشاق انًعٛبس٘ نهًؾٕس ٔٔصَّ انًئٕ٘

4.18

0.71

0.836

1

4
3.63
3.95

0.80
0.71
0.82

0.8
0.726
0.79

2
4
3

3.27
3.80

0.69
0.74

0.654
0.76

5
4

انزشرٛت

انةقشاد

ٔصٌ يئٕ٘

د

انًيذس َ :زب ظ انؾبعجخ اإلنكزشَٔٛخ ثشَبيظ (Spss,vev.16و.

بَددذ اعددزغبثخ فُٛددخ انذساعددخ ئٚغبثٛددخ نًعٛددبس انًُزغددبد هٛهددخ انةب ددذح ثًزٕعددط ؽغددبث ٙددذسِ (3.80و
ثددبَؾشاق يعٛددبس٘ ٔٔصٌ يئددٕ٘ ثه ددب (0.74و ٔ(%76و فهددٗ انزددٕانٔ ٙفهددٗ يغددزٕٖ طقددشاد انقٛددبط انةشفٛددخ
نهًعٛبس عبث رشرٛت انةقشح (1و ( ندذ٘ اإلؽغدبط ثدبٌ ْدزِ انًُدزظ ندٛظ طٓٛدب طب دذح جٛدشح ٔنكدٍ اعدهٕة انًغدٕق
ععهُدد ٙا زُٛددّ.و ثبنزشرٛددت األٔل يددٍ ؽٛددش األًْٛددخ انُغددجٛخ ثًزٕعددط ؽغددبث ٙثهددغ (4.18و ٔاَؾددشاق يعٛددبس٘
(0.71و ٔثٕصٌ يئدٕ٘ (%83و طد ٙؽد ٍٛعدبثد انةقدشح (5و ( نٓدزِ انًُزغدبد دٔس طد ٙئٚغدبد ؽبندخ يدٍ انزدٕاصٌ
انعبمة ٙنذٖ يدٍ ٚغدزخذيٓب ثؾغدت يدب ٔضدؾّ انًغدٕق .و يدٍ انةقدشاد ثبنزشرٛدت األخٛدش ثًزٕعدط ؽغدبث ٙثهدغ
(3.27و ٔاَؾشاق يعٛبس٘ (0.69و َٔغجخ أرةبق (%65و .
عذٔل (3و َزب ظ انزؾهٛم اإلؽيب  ٙانٕةة ٙنًعٛبس انًُزغبد انًةٛذح

5

انٕعط
انؾغبثٙ

2
3
4

االَؾشاق
انًعٛبس٘

1

نهًغٕق مشق يزعذدح نزشزٛج ٙط ٙثعض انًُزغبد انز ٙنٓب طٕا ذ جٛشح فهٗ
ةؾز. ٙ
رغبْى ْزِ انًُزغبد ط ٙصٚبدح رؾغ ٍٛانجٛئخ أ ركٌٕ ةذٚقخ نهجٛئخ .
اٌ انبش خ انز ٙرغزخذو ْزِ انًُزغبد ْ ٙةذٚقخ نهجٛئخ ٔرؾبٔل انًؾبطظخ فهٓٛب .
ٚإصش انًغٕق فهٗ فٕامة ٙنبشاث ْزِ انًُزغبد ثكَٕٓب عزغبْى ط ٙسطبْٛخ
انًغزًع .
فُذ ا زُبث ْزِ انً ُزغبد عُغبْى ط ٙادايخ ٔةٛبَخ انجٛئدخ فهدٗ اندشزى يدٍ طب دذرٓب
انقهٛهخ .
انٕعط انؾغبثٔ ٙاالَؾشاق انًعٛبس٘ نهًؾٕس ٔٔصَّ انًئٕ٘

4.28
4.5
4.49

0.74
0.50
0.78

0.856
0.9
0.898

3
1
2

4.27

0.44

0.854

4

4.14
4.33

0.69
0.63

0.828
0.86

5
1

انزشرٛت

انةقشاد

ٔصٌ يئٕ٘

د

انًيذس َ :زب ظ انؾبعجخ اإلنكزشَٔٛخ ثشَبيظ (Spss,vev.16و.

ثهغ انًزٕعط انؾغبث ٙالعزغبثخ فُٛخ انذساعخ نًعٛبس انًُزغبد انًةٛذح (4.33و ثدبَؾشاق يعٛدبس٘ ٔٔصٌ
يئٕ٘ ثه ب (%86 0.63و فهٗ انزٕان ْٕٔ ٙيإشش نٕضٕػ ْزا انًعٛبس يًدب ععدم رشرٛجدّ األٔل ثد ٍٛانًعدبٛٚش
األخشٖ نذٖ فُٛخ انجؾش ٔعبث رشرٛت طقشاد ٛبط ْدزا انًعٛدبس ثدذثا ثدبنةقشح (2و (رغدبْى ْدزِ انًُزغدبد طدٙ
صٚبدح رؾ غ ٍٛانجٛئخ أ ركدٌٕ ةدذٚقخ نهجٛئدخو ثبنزشرٛدت األٔل ثًزٕعدط ؽغدبثٔ ٙأَؾدشاق يعٛدبس٘ َٔغدجخ أرةدبق
(%90 0.50 4.5و فهٗ انزٕان ٙط ٙؽد ٍٛأؽزهدذ انةقدشح (5و ( فُدذ ا زُدبث ْدزِ انًُزغدبد عُغدٓى طد ٙئدايدخ
ٔةدٛبَخ انجٛئددخ فهدٗ انددشزى يدٍ طب ددذرٓب انقهٛهدخ و .انزشرٛددت األخٛدش ثذالنددخ يإشدشاد انقٛددبط َةغدٓب ٔانزدد ٙثه ددذ
(%82 0.69 4.14و فهٗ انزٕان.ٙ
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انغذٔل (4و َزب ظ انزؾهٛم اإلؽيب  ٙانٕةة ٙنًعٛبس انًُزغبد انًشزٕثخ
د

4
5

انٕعط
انؾغبثٙ

3

االَؾشاق
انًعٛبس٘

2

ٔصٌ يئٕ٘

1

نهًغٕق مشق يزعذدح نزشزٛج ٙط ٙثعض انًُزغبد انز ٙنٓب طٕا ذ جٛشح فهٗ
ةؾز. ٙ
رؾقق ْزِ انًُزغبد فُذ ا زُب ٓب انشضب انةٕس٘ ٔانشطبْٛخ ن ٙط ٙانًذٖ انقيدٛش
ٔانطٕٚم.
ٚغدددزخذو انًغدددٕق ٔعدددب م ئ ُدددب فبمةٛدددخ ن دددشل شدددشاث ْدددزِ انًُزغدددبد ثكدددٌٕ
أععبسْب يُخةجخ .
ا شس ششاث ْزِ انًُزغبد نلعهٕة انًغزخذو ط ٙانزغٕٚق يٍ جم انًغٕق.
ْزِ انًُزغبد خبنٛخ يٍ ان ش انيُبفْٔ ٙزا يب أ ذِ ن ٙانًغٕق .
انٕعط انؾغبثٔ ٙاالَؾشاق انًعٛبس٘ نهًؾٕس ٔٔصَّ انًئٕ٘

4.32

0.46

0.864

1

3.5

1.08

0.70

5

3.77
3.74
3.96
3.85

0.67
1.05
1.01
0.85

0.754
0.748
0.792
0.77

3
4
2
2

انزشرٛت

انةقشاد

انًيذس َ :زب ظ انؾبعجخ اإلنكزشَٔٛخ ثشَبيظ (Spss,vev.16و.

ٚزجؼ يٍ انغذٔل (4و اٌ يعٛبس انًُزغبد انًشزٕثخ ؽقق يزٕعطب ؽغدبثٛب ثهدغ (3.85و ثدبَؾشاق يعٛدبس٘
ٔٔصٌ يئٕ٘ ذسًْب (%0.85 0.77و فهٗ انزٕان ْٕٔ ٙيب ٚإشش ثأٌ اعزغبثخ فُٛخ انجؾش نٓزا انًعٛدبس بَدذ
ئٚغبثٛخ ٔرةٕق انٕعط انةشضد ٙألداح انقٛدبط .ار عدبثد انةقدشح (1و انزدَ ٙيدذ فهدٗ (نهًغدٕق مشا دق يزعدذدح
نزشزٛجدد ٙطدد ٙثعددض انًُزغددبد انزدد ٙنٓددب طٕا ددذ جٛددشح فهددٗ ةددؾز. ٙو ثبنزشرٛددت األٔل ثًزٕعددط ددذسِ (4.32و
ٔاَؾشاق يعٛدبس٘ (0.46و ٔٔصٌ يئدٕ٘ (%86و طد ٙؽد ٍٛأؽزهدذ انةقدشح (2و ٔانزدَ ٙيدذ فهدٗ (رؾقدق ْدزِ
انًُزغددبد فُددذ ا زُب ٓددب انشضددب انةددٕس٘ ٔانشطبْٛددخ ندد ٙطدد ٙانًددذٖ انقيددٛش ٔانطٕٚددم.و انزشرٛددت األخٛددش ثًزٕعددط
ؽغبث ٙثهغ (3.50و ٔاَؾشاق يعٛبس٘ ٔٔصٌ يئٕ٘ ثه ب (%70 1.08و فهٗ انزٕان. ٙ
ً
ً
ثانيا  :نتائج انتحهيم اإلحظائي انىطفي ملتغري ابتشاس انشبىن عاطفيا
رعشل انغذأل االرٛخ َزب ظ انزؾهٛم اإلؽيب  ٙانٕةة ٙإلثعبد اثزضاص انضثٌٕ فبمةٛدب نعُٛدخ انذساعدخ ثذالندخ
يعهًبد انٕعط انؾغبث ٙالعزغبثبرٓب ٔيغزٕٖ ربزذ رهك األعزغبثبد فٍ انٕعط انةشض ٙألداح انقٛبط ٔ دذسِ
(3و طجف فٍ رؾهٛم األًْٛخ انُغجٛخ نهةقشاد انةشفٛخ ثذالنخ رشرٛت م ثعذ ث ٍٛاألثعبد ٔ ًب ط ٙانغذأل اٜرٛخ:
انغذٔل (5و َزب ظ انزؾهٛم اإلؽيب  ٙانٕةة ٙنجعذ انخٕق
انٕعط
انؾغبثٙ

5

االَؾشاق
انًعٛبس٘

1
2
3
4

ٚشزت انًغٕق دا ًب ثزغٕٚق يُزظ يع ٍٛدٌٔ زٛشِ.
ٚبعشَ ٙانًغٕق ط ٙؽبنّ فذو اعزخذاو انًُزظ طبٌ ؽبنزّ عززذْٕس.
ٚغبْى انًغٕق ط ٙصٚبدح انقهق انًغزقجه ٙفُذ فذو ششاث انًُزظ انز٘ ا زشؽّ ن.ٙ
ٚؾبٔل انًغٕق اٌ ٚشزًُ ٙفهٗ ششاث انًُزظ ثبعزخذاو أعبنٛت رزغى ثبنخٕق فُذ
فذو ششا ّ.
ٚغزخذو انًغٕق انزقُٛخ انعبنٛخ نطشػ األطكبس فٍ انًُزظ انغذٚذ نزأصٛشِ فهٗ
شاس٘ انبشا .ٙ
انٕعط انؾغبثٔ ٙاالَؾشاق انًعٛبس٘ نهًؾٕس ٔٔصَّ انًئٕ٘

ٔصٌ يئٕ٘

انةقشاد

انزشرٛت

د

3.53
3.86
3.54

0.94
0.69
1.11

0.703
0.772
0.708

4
2
3

3.5

0.98

0.70

5

4.36
3.76

0.71
0.88

0.872
0.75

1
2
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ثهغ انًزٕعط انؾغبث ٙالعزغبثخ فُٛخ انجؾش نجعذ انخٕق انجعذ االٔل ثبنُغجخ نًز ٛش اثزضاص انضثٌٕ فبمةٛدب
(3.76و ثبَؾشاق يعٛبس٘ ٔٔصٌ يئٕ٘ ثه دب ( %75 0.88و فهدٗ انزدٕانْٔ ٙدٕ يإشدش نٕضدٕػ ْدزا انًعٛدبس
األةده ٙندذٖ فُٛدخ انجؾدش ٔعدبث رشرٛدت طقدشاد ٛدبط ْدزا انجعدذ ثدذثا ثدبنةقشح (5و (ٚغدزخذو انًغدٕق انزقُٛدخ
انعبنٛددخ نطددشػ األطكددبس فددٍ انًُددزظ انغذٚددذ نزددأصٛشِ فهددٗ ددشاس٘ انبددشا .ٙو ثبنزشرٛددت األٔل ثًزٕعددط ؽغددبثٙ
ٔاَؾددددشاق يعٛددددبس٘ َٔغددددجخ أرةددددبق (%87 0.71 4.36و فهددددٗ انزددددٕان ٙطدددد ٙؽدددد ٍٛأؽزهددددذ انةقددددشح (4و
(ٚؾدبٔل انًغددٕق اٌ ٚشزًُدد ٙفهددٗ شدشاث انًُددزظ ثبعددزخذاو أعددبنٛت رزغدى ثددبنخٕق فُددذ فددذو شددشا ّ.و.انزشرٛت
األخٛش ثذالنخ َةظ يإششاد انقٛبط ٔانز ٙثه ذ (%0.70 0.98 3.5و فهٗ انزٕان.ٙ
انغذٔل (6و َزب ظ انزؾهٛم اإلؽيب  ٙانٕةة ٙنجعذ االنزضاو

4
5

انٕعط
انؾغبثٙ

3

االَؾشاق
انًعٛبس٘

1
2

ٚةغش انًغٕق ن ٙانًعهٕيبد فٍ انًُزظ طبَّ انؾم نهًبكهخ انز ٙرٕاعُٓ.ٙ
ٚجؾش انًغٕق دا ًب فٍ انض شاد انُةغٛخ أ انبخيٛخ يٍ اعم انزأصٛش انةٕس٘ ال زُبث
انًُزظ انغذٚذ.
دا ًب ٚي ن ٙانًغٕق ثبٌ انًُزظ انز٘ اعزخذيّ ال ٚفثيُٚٔ ٙؾبٔل اٌ ٚةشل فهٙ
يُزظ عذٚذ.
ٚؾبٔل انًغٕق اظٓبس يُزغّ انغذٚذ ثزًٛضِ ٔطٕا ذِ فهٗ انًُزغبد األخشٖ .
ٚجعُ ٙانًغٕق يٍ خدفل االنزدضاو ثدبنقٛى ٔانًُظٕيدخ األخف ٛدخ ٔانزففدت طد ٙيبدبفش٘
ن شل اعزخذاو انًُزظ انغذٚذ.
انٕعط انؾغبثٔ ٙاالَؾشاق انًعٛبس٘ نهًؾٕس ٔٔصَّ انًئٕ٘

ٔصٌ
يئٕ٘

انةقشاد

انزشرٛت

د

3.77

0.67

0.754

3

4.13

0.34

0.826

1

3.46
3.73

0.98
1.21

0.692
0.746

5
4

3.96
3.81

0.82
0.80

0.792
0.76

2
1

انًيذس َ :زب ظ انؾبعجخ اإلنكزشَٔٛخ ثشَبيظ (Spss,vev.16و.

ٚزجؼ يٍ انغذٔل ( 6و اٌ اعزغبثخ فُٛخ انذساعخ نجعذ االنزدضاو اسرةعدذ نٛكدٌٕ ثبنزشرٛدت االٔل ثد ٍٛاألثعدبد
َٕدّ ؽقددق يزٕعدطب ؽغددبثٛب دذسِ (3.81و ثددبَؾشاق يعٛدبس٘ ثهددغ (0.80و ٔٔصٌ يئدٕ٘ (َغددجخ أرةدبقو ثه ددذ
(%76و ٔعبث رشرٛدت انةقدشح (2و ( ٚجؾدش انًغدٕق دا ًدب فدٍ انض دشاد انُةغدٛخ أ انبخيدٛخ يدٍ اعدم انزدأصٛش
انةددٕس٘ ال زُددبث انًُددزظ انغذٚددذ.و يددٍ انًعددبٛٚش انةشفٛددخ أٔال ثًزٕعددط ؽغددبث ٙثهددغ (4.13و ٔثددبَؾشاق يعٛددبس٘
ٔٔصٌ يئٕ٘ ثه ب (0.34و ٔ (%82و فهٗ انزٕان ٙط ٙؽد ٍٛأؽزهدذ انةقدشح (3و (دا ًدب ٚيد ند ٙانًغدٕق ثدبٌ
انًُزظ انز٘ اعزخذيّ ال ٚفثيُٚٔ ٙؾبٔل اٌ ٚةشل فه ٙيُزظ عذٚذو انزشرٛت األخٛش ثذالنخ انًزٕعدط انؾغدبثٙ
اندددز٘ ثهدددغ (3.46و ثدددبَؾشاق يعٛدددبس٘ (0.98و ٔٔصٌ يئدددٕ٘ ثهدددغ (%69ؤ .رظٓدددش انُزدددب ظ انغدددبثقخ رطدددبثق
اعزغبثبد فُٛخ انجؾش ؽٕل يغزٕٖ ٔضٕػ انةقشاد انةشفٛخ نهجعذ انًدز ٕس يًدب ععهدّ ٚؾقدق اعدزغبثخ أعًبنٛدخ
يٕعجخ ثذالنخ يإششاد انقٛبط انًعزًذح.
انغذٔل (7و َزب ظ انزؾهٛم اإلؽيب  ٙانٕةة ٙنجعذ انزَت

3
4
5

انٕعط
انؾغبثٙ

2

االَؾشاق
انًعٛبس٘

1

ٚؾبٔل انًغٕق اٌ ٚخهق ن ٙشعٕس ثبنزَت َزٛغخ فذو ششا  ٙنهًُزظ
انغذٚذ انز٘ ا زشؽّ.
ٚشثط انًغٕق ث ٍٛيببفش٘ انخبةخ ٔانبعٕس ثبنزَت ارغبِ أعشر ٙطٙ
ؽبنخ فذو ثبنًُزظ انًقزشػ.
ٚقُعُ ٙثبٌ فب هزٔ ٙأةذ ب  ٙعٕٛعٕٓا ن ٙانهٕو ارا نى ا زُْ ٙزا انًُزظ.
عزكٌٕ ُْبر يبب م يغزقجهٛخ نزار ٙفُذ فذو اعزخذاو ْزا انًُزظ.
ٚعذ ْزا انًُزظ ْٕ انؾم انٕؽٛذ نهًبكهخ انز ٙرٕاعُٓٔ ٙط ٙؽبنخ فذو
ششا  ٙنّ عززةب ى انًبكهخ.
انٕعط انؾغبثٔ ٙاالَؾشاق انًعٛبس٘ نهًؾٕس ٔٔصَّ انًئٕ٘

ٔصٌ يئٕ٘

انةقشاد

3.32

0.97

0.664

2

3.18
2.82
3.50

1.07
0.88
0.90

0.636
0.564
0.7

4
5
1

3.27
3.21

0.69
0.90

0.654
0.64

3
3

انزشرٛت

د

انًيذس َ :زب ظ انؾبعجخ اإلنكزشَٔٛخ ثشَبيظ (Spss,vev.16و.

جملة العلوم االقتصادية واإلدازية
العدد ( )79اجمللد ( )74لطنة 7109

39

أيددب انجعددذ انضبنددش ْٔددٕ انددزَت طقددذ ؽقددق يزٕعددطب ؽغددبثٛب ثه ددذ ًٛزددّ (3.21و ثددبَؾشاق يعٛددبس٘ ٔٔصٌ
يئددٕ٘ (% 64 0.90و فهددٗ انزددٕانٔ ٙثًعددذل طددبق انًزٕعددط انؾغددبث ٙألداح انقٛددبط ٔ ددذسِ (3و  ٔ .ددذ عددبثد
انةقدشح (4و (عدزكٌٕ ُْددبر يبدب م يغددزقجهٛخ ندزار ٙفُددذ فدذو اعدزخذاو ْددزا انًُدزظ.و ثبنزشرٛددت األٔل يدٍ ؽٛددش
األًْٛخ انُغجٛخ ثًزٕعدط ؽغدبث ٙثهدغ (3.50و ثدبَؾشاق يعٛدبس٘ ٔٔصٌ يئدٕ٘ (%70 0.90و فهدٗ انزدٕانٙ
ٔعددبثد انةقددشح (3و ٔانزددَ ٙيددذ فهددٗ (ٚقُعُدد ٙثددبٌ فددب هزٔ ٙأةددذ ب  ٙعددٕٛعٕٓا ندد ٙانهددٕو ارا نددى ا زُددْ ٙددزا
انًُزظ.و ثبنزشرٛت األخٛش ثًزٕعط ؽغبثٔ ٙأَؾشاق يعٛبس٘ ٔٔصٌ يئٕ٘ (%56 0.88 2.82و فهٗ انزٕان.ٙ

احملىر انثاني :اختبار فزضياث عالقاث انتأثري بني متغرياث انبحث انزئيست وانفزعيت :

اطزشل انجؾش أٌّ ُْبر فف بد رأصٛش راد دالنخ يعُٕٚخ ئؽيب ٛخ فكغٛخ ث ٍٛيز ٛش انجؾش انزةغٛش٘
(ريُ ٛانًُزظ انغ ذٚذو ٔيز ٛشْب االعزغبث( ٙاثزضاص انضثٌٕ فبمةٛبو .نزا رى ٔضع طشضٛخ س ٛغخ ٔرةشفذ
فُٓب أسثعخ طشضٛبد طشفٛخ ٔعٛغش٘ اخزجبسْب فهٗ انزٕان ٙثؾغت ٔسٔدْب ط ٙانًخطط انةشض ٙنهجؾش.
انغذٔل ( 8و يعبيفد انعف خ ث ٍٛريُ ٛانًُزظ انغذٚذ يٍ خفل يعبٛٚشِ ٔ اثزضاص انضثٌٕ فبمةٛب كم.
يغزٕٖ انًعُٕٚخ
(tو انًؾغٕثخ
)βو
(aو
انًُٕرط
0.012
12.337
2.368
انضبثذ
0.005
-9.620
-0.284
-0.388
انًُزغبد انغبسح
0.023
-25.07
-0.817
-0.551
انًُزغبد هٛهخ انةب ذح
0.003
36.47
0.930
0.748
انًُزغبد انًةٛذح
0.011
26.87
0.757
0.405
انًُزغبد انًشزٕثخ
0.010
8.085
0.416
0.359
ريُ ٛانًُزظ انغذٚذ
n= 315
انًيذس َ :زب ظ انؾبعجخ اإلنكزشَٔٛخ ثشَبيظ (Spss,vev.16و
 -1انةشضٛخ انش ٛغخٕٚ :عذ رأصٛش نزيُ ٛانًُزظ انغذٚذ ط ٙاثزضاص انضثدٌٕ فبمةٛدب فهدٗ انًغدزٕٖ انكهد.ٙ
ٔثؾغت يعطٛبد عذٔل ( 8و رج ٍٛانقًٛخ انًعُٕٚخ (Xو ٔفهٗ ٔطق ئخزجدبس (tو ؽٛدش ثه دذ ًٛدخ (tو انًؾغدٕثخ
فهدٗ يغددزٕٖ فُٛددخ انجؾددش )  (8.085ا جددش يددٍ ًٛزٓددب انغذٔنٛددخ (1.68ؤ .طدد ٙضددٕث يعبدنددخ االَؾددذاس ٚإشددش
انضبثذ (a= .359و ْٕ انًقذاس انز٘ ؽققّ يز ٛش اثزدضاص انضثدٌٕ فبمةٛدب ثؾغدت آساث فُٛدخ انجؾدش فُدذيب ركدٌٕ
ًٛخ ريُ ٛانًُزظ انغذٚذ(Xو ةةش ركٌٕ ًٛخ اثزضاص انضثٌٕ فبمةٛب (Yو(.359و .
أيب ًٛخ انًٛم انؾذ٘ فهٗ يغزٕٖ فُٛخ انجؾش طقذ ثهغ ( β= .416و ٔانًشاطقخ نـ(Xو طٓ ٙرذل فهٗ أٌ ر ٛشا
يقذاسِ (1و ط ٙريُ ٛانًُزظ انغذٚذ رإد٘ ئنٗ ر ٛٛش ط ٙاثزضاص انضثٌٕ فبمةٛب يقذاسِ ( .416و ٔفهٗ أعبط
ْزِ انُزب ظ رشطض ْزِ انةشضٛخ َٕٓب ؽققذ فف خ اٚغبثٛخ ٔنكٌٕ انةشضٛخ اففِ اطزشضذ فف خ فكغٛخ ثٍٛ
انًز ٛش. ٍٚ
أ .انةشضٛخ انةشفٛخ األٔنٗ ٕٚ :عذ رأصٛش راد دالنخ يعُٕٚخ ئؽيب ٛخ فكغٛخ نًعٛبس انًُزغبد انغبسح ط ٙاثزضاص
انضثٌٕ فبمةٛب كمٔ .ثؾغت يعطٛبد عذٔل (8و رج ٍٛاٌ انقًٛخ انًعُٕٚخ (X1و ٔفهٗ ٔطق ئخزجبس (tو ؽٛش
ثه ذ ًٛخ (tو انًؾغٕثخ فهٗ يغزٕٖ فُٛخ انجؾش (  - 9.62و ْٔ ٙاة ش يٍ ًٛزٓب انغذٔنٛخ انجبن خ
(1.68و.
أيب ًٛخ انًٛم انؾذ٘ فهٗ يغزٕٖ فُٛخ انجؾش طقذ ثهغ (β=-0.284و ٔانًشاطقخ نـ(X1و طٓ ٙرذل فهٗ أٌ
ر ٛشا يقذاسِ (1و ط ٙيعٛبس انًُزغبد انغبسح ٚإد٘ ئنٗ ر ٛٛش فكغ ٙط ٙاثزضاص انضثٌٕ فبمةٛب يقذاسِ (-0.284و
ٔفهٗ أعبط ْزِ انُزب ظ ال رشطض ْزِ انةشضٛخ .
ة .انةشضٛخ انةشفٛخ انضبَٛخ ٕٚ :عذ رأصٛش رٔ دالنخ يعُٕٚخ ئؽيب ٛخ فكغٛخ نًعٛبس انًُزغبد هٛهخ انةب ذح طٙ
اثزضاص انضثٌٕ فبمةٛب كمٔ .ثؾغت يعطٛبد عذٔل ( 8و رج ٍٛانقًٛخ انًعُٕٚخ (X2و ٔفهٗ ٔطق ئخزجبس (tو
ؽٛش ثه ذ ًٛخ (tو انًؾغٕثخ فهٗ يغزٕٖ فُٛخ انجؾش (-25.07و ْٔ ٙاة ش يٍ ًٛزٓب انغذٔنٛخ انجبن خ
(1.68و.
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أيب ًٛخ انًٛم انؾذ٘ فهٗ يغزٕٖ فُٛخ انجؾش طقذ ثهغ )β=-0.817و ٔانًشاطقخ نـ (X2و طٓ ٙرذل
فهٗ أٌ ر ٛشا يقذاسِ (1و ط ٙيعٛبس انًُزغبد هٛهخ انةب ذح ٚإد٘ انٗ ر ٛٛش فكغ ٙط ٙاثزضاص انضثٌٕ فبمةٛب
يقذاسِ ( -0.817و ٔفهٗ أعبط ْزِ انُزب ظ ال رشطض ْزِ انةشضٛخ.
ط .انةشضٛخ انةشفٛخ انضبنضخ ٕٚ :عذ رأصٛش رٔ دالنخ يعُٕٚخ ئؽيب ٛخ فكغٛخ نًعٛبس انًُزغبد انًةٛذح ط ٙاثزضاص
انضثٌٕ فبمةٛب كمٔ .ثؾغت يعطٛبد عذٔل (8و رج ٍٛاٌ انقًٛخ انًعُٕٚخ (X3و ٔفهٗ ٔطق ئخزجبس (tو ؽٛش
ثه ذ ًٛخ (tو انًؾغٕثخ فهٗ يغزٕٖ فُٛخ انجؾش ( 36.47و ْٔ ٙا جش يٍ ًٛزٓب انغذٔنٛخ انجبن خ(1.68و.
أيب ًٛخ انًٛم انؾذ٘ فهٗ يغزٕٖ فُٛخ انجؾش طقذ ثهغ (β=.930و ٔانًشاطقخ نـ(X3و طٓ ٙرذل فهٗ أٌ ر ٛشا
يقذاسِ ( 1و ط ٙيعٛبس انًُزغبد انًةٛذح ٚإد٘ ئنٗ ر ٛٛش اٚغبث ٙط ٙاثزضاص انضثٌٕ فبمةٛب يقذاسِ( .930و
ٔفهٗ أعبط ْزِ انُزب ظ رشطض ْزِ انةشضٛخ َٕٓب ؽققذ فف خ اٚغبثٛخ ٔنكٌٕ انةشضٛخ انًز ٕسح آَةب
اطزشضذ فف خ فكغٛخ ث ٍٛانًز ٛش.ٍٚ
د .انةشضٛخ انةشفٛخ انشاثعخٕٚ :عذ رأصٛش راد دالنخ يعُٕٚخ ئؽيب ٛخ فكغٛخ نًعٛبس انًُزغبد انًشزٕثخ طٙ
اثزضاص انضثٌٕ فبمةٛب كمٔ .ؽغت يعطٛبد عذٔل (8و رج ٍٛاٌ انقًٛخ انًعُٕٚخ (X4و ٔفهٗ ٔطق ئخزجبس (tو
ؽٛش ثه ذ ًٛخ (tو انًؾغٕثخ فهٗ يغزٕٖ فُٛخ انجؾش (26.87و ْٔ ٙا جش يٍ ًٛزٓب انغذٔنٛخ انجبن خ
(1.68و.
أيب ًٛخ انًٛم انؾذ٘ فهٗ يغزٕٖ فُٛخ انجؾش طقذ ثهغ (β=.757و ٔانًشاطقخ نـ(X4و طٓ ٙرذل فهٗ أٌ
ر ٛشا يقذاسِ (1و ط ٙيعٛبس انًُزغبد انًشزٕثخ ٚإد٘ ئنٗ ر ٛٛش اٚغبث ٙط ٙاثزضاص انضثٌٕ فبمةٛب يقذاسِ
( . 757و ٔفهٗ أعبط ْزِ انُزب ظ رشطض ْزِ انةشضٛخ َٕٓب ؽققذ فف خ اٚغبثٛخ ٔنكٌٕ انةشضٛخ
انًز ٕسح آَةب اطزشضذ فف خ فكغٛخ ث ٍٛانًز ٛش.ٍٚ
نقذ أشبسد ًٛخ يعبيم انزؾذٚدذ (R2و ئندٗ يعبيدم يقدذاسِ (0.57و ثًدب ٚعُد ٙاٌ ريدُ ٛانًُدزظ انغذٚدذ
) (Xرةغش ( 0.57و يٍ انزجب ٍٚانؾبةم ط ٙاثزضاص انضثٌٕ فبمةٛب ٔاٌ ) (0.43يٍ انزجب ٍٚزٛدش انًةغدش ٚعدٕد
نًز ٛشاد نى رذخم ًَٕرط االَؾذاس ْٕٔ يإشش عٛذ انٗ ؽذ يب فهٗ يغزٕٖ فُٛخ انجؾش فهًب اٌ فف خ االسرجبط
ث ٍٛانًز ٛش ٍٚثه ذ ( 0.75و ْٔ ٙفف خ عٛذح .

ً
اوال :االستنتاجاث

املبحث انزابع/االستنتاجاث وانتىطياث

 . 1أظٓشد َزب ظ انجؾش اٌ يعشطخ انضثٌٕ ٔئدسا ّ ألةُبق انًُزغبد ثبزٗ إَٔافٓب نٓب رأصٛش ٔاضؼ ط ٙانؾذ
يٍ انًًبسعبد انز ٙذ ُٚزٓغٓب انًغٕق اال اٌ رنك نى ٚأخز ثع ٍٛاالفزجبس نذٖ فُٛخ انجؾش أ٘ اٌ انضثٌٕ نى
رزجؼ نّ رهك انزيُٛةبد ثبنبكم انًطهٕة.
. 2رج ٍٛاٌ انضثب ٍ ٛذ انجؾش ٚجؾضٕا فٍ انًُزغبد انز ٙرعطٓٛى انشضب انةٕس٘ ٔٚذس ٕا اٌ ْزِ انًُزغبد
يُزبشح ط ٙاالعٕاق ٔثكضشح اال اٌ اعهٕة انًغٕق ٚغٓى ثذسعخ ٔاضؾخ طٛ ٙةٛخ انزأصٛش ط ٙشاساد انضثٌٕ
ال زُبثِ نزهك انًُزغبد يًب اعٓى ْزا اإلدسار ط ٙانؾذ يٍ عٛطشح انًغٕق فبمةٛب فهٗ انضثٌٕ.
. 3نى رعذ انًًبسعبد ٔانج ٕط انزًٚ ٙبسعٓب انغٕق ط ٙصٚبدح يجٛعبد انًُزغبد هٛهخ انةب ذح رغذ٘ َةعب ٌٕ
انضثب ٍ فهٗ ثُٛخ ثأٌ ال رؾًم انةب ذح انًشعٕح فهٗ انشزى يٍ يؾبٔنخ انًغٕق اظٓبس دٔسْب انًٓى الفزًبد
ثعض انًُزغبد فهٓٛب.
 .4اٌ انطشا ق انًزعذدح انزٚ ٙغهكٓب انًغٕق نزشزٛت انضثٌٕ ثأٌ ُْبر يُزغبد راد رأصٛش اٚغبث ٙفهٗ انيؾخ
ٔرؾغ ٍٛانٕا ع انجٛئٔ ٙاالعٓبو ط ٙسطبْٛخ انًغزًع يًب اَعكظ عهجب ط ٙانزضاو انضثٌٕ ثبشا ٓب ٔاٌ ٚغعهٓب
عضثا يًٓب افزبد فه.ّٛ
. 5اٌ أعبنٛت انزغٕٚق انًغزخذيخ طٛ ٙةٛخ مشػ انًُزغبد انًشزٕثخ ٔانزًٚ ٙبسعٓب انًغٕق ٔرش ٛضِ فهٗ
اإل ُب انعبمة ٙط ٙرؾقٛق رهك انًُزغبد نهشضب انةٕس٘ ٔايزذاد رنك انشضب فهٗ انًذٖ انطٕٚم ٔانقيٛش نى
ٚذسر يٍ جم انضثٌٕ ثبكم ٔاضؼ يًب شغع انًغٕق فهٗ االعزًشاس ثزهك انًًبسعبد.
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ً
 انتىطياث:ثانيا

ِغعم ْزٚ ٌؾبٔل انًغٕق اٚٔ  نذٖ انضثٌٕ ثبٌ انًُزغبد ريُ ثعذح مشا ق يزعذدحٙبدح انٕفٚ ص.1
ٍق انٓذق يٛبح انضثٌٕ يٍ خفل دساعخ انجذا م انًزبؽخ ٔيذٖ رؾقٛخ ثبن خ فهٗ ؽًْٛعٓب راد أًٛةبد عُٛانزي
.ششا ٓب
ٗب اال أَٓى ثؾبعخ انّٛ فبمةٛطشح فهٛ انغٙ رُزٓظ يٍ جم انًغٕق طٙ سزى أدسار انضثب ٍ نهًًبسعبد انز.2
 انًز ٕسُٛزى يٍ خفل انزعشق فهٗ انزيٚ ب يٍ جم انغٕق ْٔزاٛض أ ضش نجًبٌ فذو اثزضاصْى فبمةٚرعض
.م انًف ىٚٔانجؾش فٍ انجذ
خ ٔاٌ ُْبنكًٛخ فبنٛ ٍ ثأَٓب رادٛ ٕهخ انةب ذح ٔفذو األخز ثُيب ؼ انًغٛبدح أدسار انضثب ٍ نهًُزغبد هٚ ص.3
زى رنك يٍ خفل انزعشق فهٗ خيب يٓب ٔاعزعًبالرٓبٚٔ ش رنكٛ االعزعًبل أ زٙٓب طٛيُزغبد رعزًذ فه
.انًًكُخ
ًكٍ االعز ُبثٚ ؾبٔل ئظٓبس اٌ يُزظ يب الٚ عبرّ ارٛبدح يجٚذ صٛذسر اٌ انًغٕق ْذطّ انٕؽٚ ٌفهٗ انضثٌٕ ا. 4
.ٌٕم االيذ نهضثٕٚ رؾقق سضب طٕس٘ ٔمٙخ ٔانزًٛخ انعبنٛزى يٍ خفل ا زُبث انًُزغبد راد انقٚ فُّ ْٔزا
 يضفٙخو خهٕ انًُزظ يٍ ان ش انيُبفٚ ًبٛٓب انًغٕق طٛذنٚ ٙفذو افزًبد انضثٌٕ طقط فم انًعهٕيبد انز. 5
.خ انًعشٔطخ نذٖ انكمٚخ ٔانعفيخ انزغبسٛزى رنك يٍ خفل االفزًبد فهٗ انبش بد انًُزغخ راد انغٕدح انعبنٚٔ
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Customers emotional blackmail and reduce it the new product- study of the
opinions of a sample of customers who deal with peak economy for household
items in najaf al Ashraf
Abstract
The challenges facing today's multi-customer and this is due to the
multiplicity of products and speed in launching new products so search came to
reveal the reveal the of the new product classification standards through a
relationship (good products, low interest products, useful products and products
desired) and the customer emotionally blackmail through deportation (fear,
obligation and guilt). dentified the problem of the research in several questions
focused on the nature of the relationship between the variables of research, and
for that outline supposedly to search it expresses the head of one hypothesis and
branched out of which four hypotheses subset, but in order to ensure the validity
of the assumptions have undergone all multiple tests to ensure their validity, as it
has been relying on the resolution as a way to get the data, Use Find descriptive
analytical method as a way to search according to a random sample consisted of
(315) as The questionnaire was distributed to customers as a sample to evaluate
the search variables, either the research community was the (1500) customer and
representing 21%, and extracted the results using statistical software (SPSS Pct
v.16). The research found a set of conclusions that customers of the most
important research sample is not clear they have the four categories above a way
that makes those difficult emotionally exploited by the marketer.

Key Word / New product classification, customer blackmail, fear, obligation,
guilt, joyful products, products of little use, useful products, desirable products
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