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 بالمغة العربية ممخص الدراسة
 تقييم فاعمية تصميم المنتج وتطويره وعالقتيا بالميزة التنافسية 

 لشركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل
 اشركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل وتطويرى اتىدفت ىذه الدراسة إلى تقييم فاعمية تصميم منتج

ومن أجل تحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثة  .بالميزة التنافسية ة فاعمية عمميات التصميم والتطويروعالق
لكترونيًا عمى عينة الدراسة, واستخدمت الباحثة المنيج إبتطبيق أداة الدراسة التي تكونت من استبانة وزعت 

( 231) اوالبالغ عددى المذكورةالشركات في , وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاممين التحميمي الوصفي
( شركة, وبعد 144ة, وتم أخذ عينة عشوائية بمغت )نغرفة التجارة والصناعة في المديشركة وفقًا إلحصائية 

توصمت الدراسة إلى عدة و ,   SPSS الجاىزة تعريف البيانات تم تحميميا من خالل برنامج الرزم اإلحصائية
درجة حققت ل نتائج أىميا, أن فاعمية تصميم المنتج وتطويره لدى شركات القطاع الصناعي في مدينة الخمي

مرتفعة, وأن أىم المحاور التي تقيس فاعمية  تصميم المنتج وتطويره لدى شركات القطاع الصناعي في مدينة 
االختبار النيائي لممنتج الجديد, تصميم نموذج أولي فعمي تجريبي واختبار مفيوم : الخميل كانت عمى التوالي

غربمة األفكار الجديدة, وتحديد و ول المنتجات الجديدة, توليد األفكار حو المنتج الجديد )تحميل األعمال(, 
كما كشفت النتائج أن شركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل  .مصادر الحصول عمى األفكار الجديدة

تحقق أعمى مستويات الميزة التنافسية في مجال الجودة, يمي ذلك في مجال التسميم, ثم المرونة, ثم التكاليف, 
ئج وجود عالقة جوىرية بين فاعمية تصميم المنتج وتطويره وبين مستوى تحقيق الميزة التنافسية وأظيرت النتا

شركات, كما أظيرت عدم وجود فروق جوىرية ىذه الالتسميم, والجودة لدى و المرونة, و في مجاالت التكاليف, 
ممتغيرات الديمغرافية شركات تعزى لىذه الفي اجابات المبحوثين نحو فاعمية تصميم المنتج وتطويره في 

)الجنس, العمر, المؤىل العممي, المسمى الوظيفي, وسنوات الخبرة(, وأظيرت عدم وجود فروق جوىرية في 
شركات تعزى لممتغيرات الديمغرافية )الجنس, العمر, المؤىل ليذه الالميزة التنافسية اجابات المبحوثين نحو 

ىذه أن تعمل وقد خرجت الدراسة بالعديد من التوصيات أىميا:  .العممي, المسمى الوظيفي, وسنوات الخبرة(
عمى اتخاذ اإلجراءات الكفيمة بالحفاظ عمى ما تحققو من مستويات في الميزة التنافسية في مجاالتيا  شركاتال

المرونة, والتسميم(, إضافة إلى حفاظيا عمى ما تحرزه من إنجازات عمى و التكاليف, و المتمثمة بـ )الجودة, 
ستوى فاعمية  تصميم المنتج وتطويره, والعمل عمى تعزيز وتعميق ىذه االنجازات في المجاالت التي شيدت م

 .بعض االنخفاض
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Abstract 

Evaluating the Effectiveness of Product Design and Development and its 

Relationship to the Competitive Advantage 

of the Industrial Sector in Hebron 
 This study aimed at evaluating the effectiveness of designing and developing the 

products of the industrial sector companies in the city of Hebron, and how this 

helps with the  competitive advantage . 

In order to achieve the objectives of the study, the researcher distributed a 

questionnaire to the study sample via WhatsApp, Messenger and other means of 

social media. The study sample consisted of employees from 144 companies 

chosen randomly from among 231 companies which contact information was given 

with help from the Chamber of Commerce and Industry in the city.  

After defining and analyzing the data by  the ready-made statistical packages 

program SPSS  ,the study reached several results, the most important of which are 

the following. First, the effectiveness of the product design and development of the 

industrial sector companies in the city of Hebron has achieved a high degree, and 

that the most important themes to measure that effectiveness and development 

respectively were: final testing of the new product, designing an actual 

experimental prototype and testing the new product concept (business analysis), 

generating ideas about new products, filtering new ideas, and identifying sources 

of obtaining new ideas . The results also revealed that the industrial sector 

companies in the city of Hebron achieve the highest levels of competitive 

advantage in the field of quality, followed by delivery, flexibility, and then costs. 

The results also showed a fundamental relationship between the effectiveness and 

development of the product design and the level of achieving competitive 

advantage in the areas of costs, flexibility, delivery, and quality in these 

companies. Furthermore,  the results showed that there were no fundamental 

differences in the respondents’ answers towards the effectiveness of product design 

and development in these companies due to demographic variables (gender, age, 

educational qualification, job title, and years of experience), and there were also no 

fundamental differences in the respondents' answers about the competitive 

advantage of these companies are due to demographic variables (gender, age, 

educational qualification, job title, and years of experience). 

Eventually, the study came out with many recommendations, the most important of 

which are: that these companies always work hard to maintain the levels of the 

competitive advantage they achieve in the fields of (quality, costs, flexibility, and 

delivery), preserve the level of  the effectiveness of the product design and 

development, and finally work on improving and  enhancing these achievements in 

areas that experienced some decline. 
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 الفصل األول

 الطار العام لمدراسة

 مقدمة 1.1

التأكد وعدم اليقين, نتيجة التغير المستمر في األحداث المحيطة تتسم بيئة األعمال في العصر الحالي بعدم  

بيا, مما يفرض ضرورة القيام بإجراء تغييرات سريعة ومستمرة بيدف االستجابة لتمك األحداث والتغيرات, 

لذا يحتم ذلك عمى ىذه المنظمات المجوء إلى تفعيل  ؛والتكيف مع الوضع الجديد بما يعزز موقفيا التنافسي

تيا التنافسية من خالل منتجاتيا التي تعد أفضل سالح تستطيع االعتماد عميو, من خالل تصميم قدرا

 (. 2016منتجات جديدة وتطوير منتجاتيا الحالية )داود وجواد, 

وفي ضوء التطورات التي شيدتيا وتشيدىا األسواق العصرية في التوسع في متطمباتيا, كان ال بد من توجيو 

والمسوقة لمنتجاتيا إلى بمورة معارفيا التي ال غنى عنيا في ممارسة أعماليا ومياميا في الشركات المنتجة 

 (.2015تطوير منتجاتيا والتي تعتمد عمييا قرارات المستيمك )صالح, 

يتوجب عمى , فإنو المنافسة ونتيجة لما تفرضو العولمة من تحرير المبادالت الخارجية وانفتاح األسواق وتزايد

من خالل  ىابقائيا ونمو  من أجل تنمية قدراتيا التنافسية لضمان لمنتجاتياتولي اىتمامات كبيرة  نالشركات أ

واستخدام الطرق  تسمح ليا بإنتاج منتجات عالية الجودة ومنخفضة التكاليف استراتيجيةإحداث تغيرات 

االبتكار واإلبداع بحيث يعتبر  قصد الوصول إلى صفةبالحديثة وعالية الكفاءة لتحسين األداء وتطوير قدرتيا 

 ,في السوق لياالتنافسية  اليادفة إلى تعزيز الميزة االستراتيجية المنتج الجديد أو المطور أحد أىم الخيارات

 ونموىا في بيئة متغيرة خاصة مع ظيورءىا من خالل تقديم منتج جديد مما يدعم تفوقيا وبقا اوتظير أىميتي

 (.2017)عابد,  ورة حياة المنتجاتوالتي قمصت من دحة في األسواق المطرو  الكم اليائل لممنتجات
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عممية مكمفة أكثر من المحافظة عمى المستيمكين  وفي معظم الصناعات يعد جذب مستيمكين جدد    

 كبير ىم مركز الشركة تعمل بجيد لذلك فالشركات ذات التوجو السوقي والتي تعتبر المستيمكين الحاليين,

زيادة رضاه وسد حاجاتو  ويعد مفتاح المحافظة عمى المستيمك , والئيم وتقميل فقدانيم م وزيادةممحافظة عمييل

انطباعا حسنًا عن الشركة  الراضي جدا يبقى والؤه أكثر ويكرر عممية الشراء, ويعطي ورغباتو, فالمستيمك

يعتبر نقطة  المستيمكينحاجات ورغبات وأذواق  من ىنا فإن سد, لمسعر ومنتجاتيا, ويكون أقل حساسية

 (.2011)التميمي والحالق,  لنجاح الشركات وبقائيا ونموىا البداية لتطوير المنتجات والتي تعتبر أمرًا حيوياً 

ان النجاح في تصميم المنتجات قادر عمى توليد األموال واألرباح بما يحقق عوائد عالية تتمثل في المبيعات 

صول, حيث إنن لمتصميم تأثيرًا إيجابيًا عمى المبيعات من خالل طرح األكثر ربحية, وعوائد أعمى عمى األ

المنتجات بتصاميم فريدة وجذابة لدى الزبائن من خالل العمميات والممارسات المعتمدة من قبل المصممين, 

ائن, ويشار إلييا غالبًا باسم التفكير التصميمي, وىذه يمكن أن تكون فعالة لالبتكار ومخاطبة احتياجات الزب

وىذا يتطمب من المصمم أن يتجاوز المنتجات والخدمات ويجمع الفيم مع الجوانب التكنولوجية مع تقدير 

  Roper and)اختراع العمميات ونماذج األعمالالسياق االجتماعي والثقافي والدعوة إليو كطريقة إلعادة 

etal, 2016.)  بخصائص وسمات مميزة, ومن تمك إن المنظمات العاممة في بيئة التصنيع الحديثة تتميز

السمات المنافسة الشديدة بين المنظمات التي ترغب بالبقاء في األسواق والحصول عمى حصة سوقية مناسبة 

تمكنيا من تحقيق األىداف التي تسعى إلى تحقيقيا, سواء كانت ىذه األىداف في األجل الطويل أو القصير, 

 (.2015في بيئتيا )العمور, وتحقيق األـرباح التي تضمن ليا البقاء 
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يعتمد تحقيق الميزة التنافسية في الشركات الصناعية بشكل كبير عمى المنتجات المتميزة التي تقدميا, والتي 

تحقق ليا مخرجات فائقة, فالميزة التنافسية في الشركات مترابطة وتعتمد عمى بعضيا البعض, لذلك ال بد من 

 (.2017قيق التميز وبناء الميزة التنافسية لمشركات )حسن, ربط ىذه الممارسات بما يسيم في تح

في كثير من األحيان, تقدم الشركات منتجاتيا انطالقًا من االبتكار وذلك لزيادة أو الحفاظ عمى المزايا 

التنافسية لمنتجاتيا, من خالل تقديم منتج أو خدمة جديدة إلى السوق, وىنا تكون الشركة قد أطمقت فكرة 

 (.Aerts, 2011منتج جديد, ولكن ما يمثل تحديًا ليا ىو جودة ىذا المنتج )تطوير 

وفي بيئة األعمال فإن مفتاح تعزيز وبقاء الشركات الصناعية يكون من خالل تقديم قيمة عالية لمنتجاتيا, 

وذلك عن طريق االبتكار واالبداع الذي يمكن أن يظير عبر ىذه المنتجات, وكذلك تطوير تمك المنتجات 

ًء عمى ذلك جاءت ىذ الدراسة التي المقدمة حاليًا بحيث يعمل ذلك عمى اكتسابيا لمزايا تنافسية قوية؛ وبنا

شركات القطاع الصناعي في ل افسيةنوعالقتيا بالميزة الت اوتطويرى اتعمية تصميم المنتجافلتقييم تتناول 

 .الخميلمدينة 

 مشكمة الدراسة 1.2

بتصميم  أن تقوم من ال بد ؛والنموالتطور تحقيق تستطيع الشركات الصناعية االستمرار والنجاح و  حتى

 إشباعوذلك من أجل  ؛الحالية اتمنتجالتطوير وتحسين , والعمل عمى زبائنيامبي توقعات التي ت المنتجات

سريع في الوقت الحاضر باعتبار أن تطوير المنتجات  يروالتي تعد ذات تغ الزبائنواق حاجات ورغبات وأذ

, وزيادة قدرتيا عمى تحقيق أىدافيا ,الشركاتىذه  التي تسيم في بقاء ونمو وتوسعالميمة إحدى الوسائل  د  يع

 المعطيات التي تم سردىا يمكنعمى  اءً نوب .منتج الذي يتم تقديموالقيمة والذي من الممكن أن يتجمى في 
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شركات القطاع الصناعي في  اتمنتج مية تصميم وتطويرعاتقييم فمن خالل  مشكمة الدراسةإبراز معالم 

 ؟افسيةنالخميل وعالقتيا بالميزة التمدينة 

 الدراسة أسئمة 1.3

 عمى السؤال الرئيس اآلتي وعمى األسئمة الفرعية المنبثقة عنو:تحاول الدراسة الحالية اإلجابة 

الخميل مدينة شركات القطاع الصناعي في  اتعمية تصميم وتطوير منتجافالسؤال الرئيس: ما مستوى 

 ؟؟؟افسيةنوعالقتيا بالميزة الت

 عن السؤال الرئيس: األسئمة الفرعية المنبثقة

 ؟ما واقع توليد األفكار حول المنتجات الجديدة في شركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل .1

ما مصادر الحصول عمى األفكار الجديدة الخاصة بتصميم وتطوير المنتجات في شركات القطاع  .2

 ؟الصناعي في مدينة الخميل

طوير المنتجات )تقميص األفكار الكثيرة الى عدد قميل ما واقع غربمة األفكار الجديدة الخاصة بتصميم وت .3

 من األفكار القابمة لمتطبيق( في شركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل؟

 واقع اختبار مفيوم المنتج الجديد )تحميل األعمال( في شركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل؟ما  .4

)تنفيذ الفكرة واالستعداد إلنتاجيا( في شركات القطاع ما واقع تصميم نموذج أولي فعمي تجريبي لممنتج  .5

 الصناعي في مدينة الخميل؟

 ؟ما واقع االختبار النيائي لممنتج الجديد وتقديمو لمسوق في شركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل .6

 ؟الخميلق الميزة التنافسية في مجال التكاليف لشركات القطاع الصناعي في مدينة يما مستوى تحق .7

 ما مستوى تحقيق الميزة التنافسية في مجال الجودة لشركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل؟ .8
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 ما مستوى تحقيق الميزة التنافسية في مجال المرونة لشركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل؟ .9

 خميل؟ما مستوى تحقيق الميزة التنافسية في مجال التسميم لشركات القطاع الصناعي في مدينة ال .10

 أىمية الدراسة  1.4

لباحثين أنيا تعد مساىمة متواضعة في المكتبة الفمسطينية والعربية  وتزود ا في الدراسةأىمية تكمن 

دراك تصميم المنتجات, والحقائق حول  المعموماتبمثل بوالميتمين  المسؤولين ومتخذي القرار في الشركات وا 

ألىمية تصميم المنتجات وتطويرىا بما يساعدىا في تحقيق مزايا تنافسية, ويعمل عمى توسيع  الصناعية

قاعدتيا السوقية بما يحقق ليا أفضل االرباح, كما تأتي أىميتيا في الكشف عن الخصائص التي يجب 

تصميم موضوع لتطرقيا  ىو ايضاما يكسب الدراسة اىمية و توفرىا في منتجات الشركات الصناعية. 

واستمرارية لمتطوير  اوقابميتي اتالمنتجالمتعمقة ب خصائص الصفات و من خالل تناول بعض ال اتالمنتج

المنتجات  ارضية خصبة الستخدام االساليب العممية الحديثة في تصميم وانتاج تييئةوبالتالي ء المتميز دااال

 انفسي ةباإلضافة إلى إثراء الباحث , ىذانافسيةبما يعزز ميزتيا الت لمشركات الصناعيةمستقبمية  وامتالك نظرة

 فمن اإللمام بمختم اوطرق قياسيا باإلضافة إلى أنيا ستمكنيالدراسة النظرية حول موضوع  افي معارفي

 الخطوات المنيجية المعتمدة في إعداد الدراسات الميدانية.

والتي يؤمل  تم التوصل اليياتوصيات التي النتائج وال تتجمي في وترى الباحثة بأن األىمية التطبيقية لمدراسة

القائمون عمى الشركات الصناعية في ابتكار المنتجات وتطوير منتجاتيم القديمة, بما يحقق أن يستفيد منيا 

 ليا المكانة السوقية التي تسعى من خالليا الى تحقيق مزايا تنافسية تميزىا عمى منافسييا في سوق منتجاتيا.
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 أىداف الدراسة 1.5

وعالقتيا بالميزة  اوتطويرى اتتقييم فاعمية تصميم المنتجتحقيق ىدف عام يتمثل في  تيدف ىذه الدراسة إلى

 , وقد تفرع عن اليدف العام األىداف الفرعية اآلتية:الخميلمدينة شركات القطاع الصناعي في ل افسيةنالت

 لقطاع الصناعي في مدينة الخميل.التعرف عمى واقع توليد األفكار حول المنتجات الجديدة في شركات ا .1

التعرف عمى مصادر الحصول عمى األفكار الجديدة الخاصة بتصميم وتطوير المنتجات في شركات  .2

 القطاع الصناعي في مدينة الخميل.

واقع غربمة األفكار الجديدة الخاصة بتصميم وتطوير المنتجات )تقميص األفكار الكثيرة الى التعرف عمى  .3

 .فكار القابمة لمتطبيق( في شركات القطاع الصناعي في مدينة الخميلعدد قميل من األ

واقع اختبار مفيوم المنتج الجديد )تحميل األعمال( في شركات القطاع الصناعي في مدينة التعرف عمى  .4

 .الخميل

ات واقع تصميم نموذج أولي فعمي تجريبي لممنتج )تنفيذ الفكرة واالستعداد إلنتاجيا( في شركالتعرف عمى  .5

 .القطاع الصناعي في مدينة الخميل

واقع االختبار النيائي لممنتج الجديد وتقديمو لمسوق في شركات القطاع الصناعي في مدينة التعرف عمى  .6

 .الخميل

مستوى تحقق الميزة التنافسية في مجال التكاليف لشركات القطاع الصناعي في مدينة التعرف عمى  .7

 الخميل.

 الخميل.مستوى تحقق الميزة التنافسية في مجال الجودة لشركات القطاع الصناعي في مدينة التعرف عمى  .8
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مستوى تحقق الميزة التنافسية في مجال المرونة لشركات القطاع الصناعي في مدينة التعرف عمى  .9

 الخميل.

مستوى تحقق الميزة التنافسية في مجال التسميم لشركات القطاع الصناعي في مدينة التعرف عمى  .10

 الخميل.

 الدراسة فرضيات 1.6

 باالستناد إلى أسئمة الدراسة فقد صاغت الباحثة الفرضيات اآلتية:

بين  (α≤0.05: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الرئيسية األولى 1.6.1

فاعمية تصميم المنتج وتطويره من جية, والميزة التنافسية في مجاالت )التكاليف, الجودة, المرونة, والتسميم( 

 لشركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل.

 وقد انبثق عنيا الفرضيات الفرعية اآلتية:

تصميم المنتج وتطويره بين فاعمية  (α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .1

 وبين تحقق الميزة التنافسية في مجال التكاليف لشركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل.

بين فاعمية تصميم المنتج وتطويره  (α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2

 اعي في مدينة الخميلوبين تحقيق الميزة التنافسية في مجال الجودة لشركات القطاع الصن

بين فاعمية تصميم المنتج وتطويره  (α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .3

 وبين تحقق الميزة التنافسية في مجال المرونة لشركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل.
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فاعمية تصميم المنتج وتطويره بين  (α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .4

 وبين تحقق الميزة التنافسية في مجال التسميم لشركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل.

حول  (α≤0.05: ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية )الفرضية الرئيسية الثانية 1.6.2

ناعي في مدينة الخميل تعزى لممتغيرات مستوى فاعمية تصميم المنتج وتطويره في شركات القطاع الص

 الديمغرافية التالية: )الجنس, العمر, المؤىل العممي, المسمى الوظيفي, سنوات الخبرة(.

( حول α≤0.05ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) :الثالثةالفرضية الرئيسة  1.6.3

في مدينة الخميل تعزى لممتغيرات الديمغرافية التالية: مستوى الميزة التنافسية لشركات القطاع الصناعي 

 )الجنس, العمر, المؤىل العممي, المسمى الوظيفي, سنوات الخبرة(.

 :الدارسةنموذج  1.7

 يمثل النموذج اآلتي التفاعل بين المتغيرات المستقمة والوسيطة والتابعة ليذه الدراسة:
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 األفكار توليد.1
مصادر الحصول عمى .2

 األفكار الجديدة
 غربمة األفكار.3
 تحميل األعمال.4
 لتصميم األولي.5
 النيائي االختبار.6

 

 

 
 المتغيرات المستقمة
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 :الدارسة حدود 1.8

 تتمثل حدود الدراسة فيما يأتي:

 التنافسية. بالميزة ة ذلكتقييم فاعمية تصميم المنتج وتطويره وعالق : الحدود الموضوعية .1

 الخميل.الدراسة عمى الشركات الصناعية في مدينة  هىذ تاقتصر الحدود المكانية:  .2

 موظفو الشركات الصناعية في مدينة الخميل.الحدود البشرية :  .3

 م. 2021تم إجراء ىذه الدراسة خالل العام الحدود الزمانية :  .4

 

 : والتعريفات الجرائية  مصطمحات الدارسة 1.9

 مصطمحات الدراسة 

السعر, وشيرة المنتج, و المون, و  يا الغالف,نضمبمجموعة من الصفات الممموسة وغير الممموسة  المنتج:

 (.7102)سحنون وبمبميدية,  ورغباتو وخدمات المنتج, والتي يقبميا الزبون عمى أنيا تشبع حاجاتو

عمى مدخالت من السوق وعمميات إدارية وتقنية ينتج تعتمد أنشطة  عممية تتألف من عـدة تصميم المنتج:

ة والكمفة واالعتمادية في المنتج إلشباع رغبات المنجز الذي يعكس الجودة والكفاء عنيا التصميم النيائي

 (.7101)الكيكي,  الزبائن

الواجبات اليومية لألفراد  نطاق كل مظير من مظاىر العمميات محسنا بدقة وضمن جعل :التحسين والتطوير

 (.7102رضوان, ) المسؤولين عنيا
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المناسب وفي الوقت  الصحيحة بالنوعية الجيدة وبالسعر المنتجاتقدرة عمى إنتاج ال :الميزة التنافسية

 .(7102)آسيا,  األخرى المستيمكين بشكل أكثر كفاءة من المنظماتحاجات وىذا يعني تمبية , المناسب

 التعريفات الجرائية:

 عرفت الباحثة المصطمحات التاية اجرائيا كالتالي:

االستخدام او االستيالك الذي يمبي حاجة اورغبة. حيث اي شي يمكن تقديمو الى السوق من اجل المنتج: 

تشمل المنتجات اكثر من مجرد اشياء ممموسة او الغير ممموسة مثل الخدمات,االحداث,االشخاص,االماكن, 

 االفكار او مزيج من ىذه المنتجات.

السوق والتعرف  عممية تقديم مفاىيم وتصاميم وخطط لممنتجات التي ستطرح بالسوق, وتحميل تصميم المنتج:

 عمى حاجات الزبون والعمل عمى تصميم المنتجات التي تالقي ىذه الحاجات.

مما يؤدي الى قدرة المنظمة عمى التأدية بطريقة او عدة طرق ال يستطيع المنافسون تأديتيا  الميزة التافسية:

 االجل.اشباع رغبات المستيمكين ويحقق ليا المنفعة والتميز والتقدم عمى مدى طويل 

 ىيكل ومحتويات الدراسة:  1.10
 من خمسة فصول ىي: ىذه الدراسةتكون ت

أىداف و , الدراسة, وأسئمة الدراسة, وأىمية الدراسةويشمل مشكمة  ,اإلطار العام لمدراسة الفصل األول:
 يا وىيكميا., ومصطمحاتالدراسةحدود و  وفرضيات الدراسة, ومتغيرات الدراسة,, الدراسة

 الدراسات السابقة.و  بالدراسةيشمل اإلطار النظري بما فيو من أدبيات خاصة  الثاني:الفصل 
 يشمل منيجية البحث وأدواتو. الفصل الثالث:
 ويشمل اإلطار العممي والتحميل اإلحصائي. الفصل الرابع:

 .والتوصيات النتائجويشمل  ا الفصل الخامس:
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 المبحث األول: األدب النظري 2.0

 المنتج: 2.2.0

 أكثر أو يحل   شيء مادي أو معنوي يقدم منفعة أو أكثر إلشباع حاجة أو رغبة أويمكن تعريف المنتج بأنو 

وبالتالي فإنو شعور معنوي لقيمة شيء ما, يدركو الزبائن ويقدرونو عن طريق الموازنة  ,الزبائنكمة لدى شم

 (.5102)فوغالي,  المنافع التي يقدميا والتكمفة التي يتحممونيا خالل عممية المبادلة بين

حاجـات  وىـي إشـباع ,معينـة المنتجات ليست غايات بحد ذاتيا بل ىي وسائل لموصول إلى تحقيق أىدافإن 

وعميــو ينبغــي لممنظمـــة أن تــدرك أنيــا تقـــوم  ورغبــات المســتيمك, إذ لــوال الحاجـــات لمــا كانــت ىنالـــك منتجــات,

دور النشــر تقــوم بتســويق العمــم والمعرفــة ولــيس الكتــب  بتســويق المنــافع الناتجــة عــن مــا تقــوم بإنتاجــو, فمــثالً 

لمنظمــة وزيــادة النشــاط التســويقي فييــا مــن اإلــى توســيع نطــاق أعمــال  المطبوعــة بحــد ذاتيــا, ويــؤدي ىــذا الفيــم

عـــن العالقـــات البشـــرية القائمـــة فـــي المجتمعـــات  اً ر يـــوىـــذا ىـــو الفيـــم الشـــامل بوصـــفو تعب ,الزبـــائنوجيـــة نظـــر 

 (.5102)آسيا,  المختمفة

مــن  وليــا ,تطــرح فــي األســواق التــي مجموعــة مــن األشــياء الماديــة أو غيــر الماديــةويمكــن تعريــف المنــتج بأنــو 

يكـون المنـتج سـمعة,  وقـد ,الخصائص ما يشبع حاجة من الحاجات غير المشبعة لفرد أو مجموعـة مـن األفـراد

 (.5102غير ذلك )سحنون وبمبميديو, أو خدمة أو فكرة, أو 

إشـباع حاجـات ألغـراض  المنتج بأنـو مجموعـة مـن الصـفات الممموسـة وغيـر الممموسـة يـتم تقـديمياكما يعرف 

 صـل إلـىيل تجـاوز ذلـكيبـل , الشـراءدور المنتج عمـى تحقيـق عمميـات البيـع و قتصر ي ث الورغبات األفراد, حي

شــباعيا بالشــكل المتوقــع الحصــول عميــو مــن المنــتج المشــترى حاجــات إرضــاء ســواء كــان ســمعة او  ,األفــراد وا 

 (.5102او غير ذلك )مقاطف,  خدمة أو حتى فكرة
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ولـم يتفقـوا عمـى  ,لتصـميم المنـتج متعـددةاشـار الكتـاب والبـاحثون الـى مفـاىيم  , فقـدتصـميم المنـتجوبخصوص 

المنتج بيدف تبسيطيا والبحـث عـن الطـرق المعتمـدة  أجزاءبأنو تحديد  عرف اذ ,لممصطمح تحديد مفيوم واحد

 .ليةالمتانة, والمعو  و االداء, و لسيولة, , واالتصميم بيدف تحقيق الفاعمية في

 نتج:مستويات الم 0.2.0

لـــدى قيمـــة معينـــة ومحـــددة  لكـــل مســـتوىو , ( لممنـــتجأبعـــاد) مســـتويات ةثالثـــأدبيـــات التســـويق الـــى وجـــود شـــير ت

 :(5102كاآلتي )آسيا, وىي  الزبائن,

 يا المستيمك أو يتوقعيوالتي يحصل عمعن المنتج ىو ما يتعمق بالمنفعة الجوىرية الناتجة  ج:جوىر المنت .1

المنفعة الرئيسة أو  يتضمن, وىو المنتج, ويطمق عميو بالمستوى األساسيء االحصول عمييا من خالل شر 

ىـذا , إذ أن المشتري أن يشـتري فعـالً  يريد م  يشكل استنادًا إالأن لذلك عند تصميم المنتج يجب  ؛الجوىرية

 الرئيســة التــي يبحــث عنيــا المســتيمك أواًل, وىــذا يعنــي التركيــز عمــى المنفعــة ةلحــل المشــكم الفيــم يؤســس

 .الحصول عمييا في الجوىرية التي يرغب المستيمك

 واسـمو ىو ما يتعمق بالخصائص الطبيعيـة والكيميائيـة لممنـتج وتصـميمو وغالفـو الخـارجي :الفعمي جالمنت .2

يجب أن يحاول مخططـو المنـتج تحويـل المنفعـة  (المستوى الثاني) المستوىذلك. وفي ىذا  التجاري وغير

 الجــودة,)إلــى منــتج فعمــي, األمــر الــذي يتطمــب أن يــتم تطــوير ســمات المنــتج, وتحديــد مســتوى  الجوىريــة

 .(التجارية والغالف...الخ االسم والعالمةو 

 الفعمـي, يتضمن مجموعة المنافع والخـدمات اإلضـافية التـي تـدعم المنفعـة الرئيسـة لممنـتج: المدعم جالمنت .3

 .جوالتي يحصل عمييا المستيمك عند شراء المنت
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 دورة حياة المنتج: 3.1.2 

في كل مرحمة من مراحل دورة حياة المنتج يجب اتخاذ مجموعة من اإلجراءات والقرارات المتعمقة بالمنتج 

 (:2017عابد,(؛ )2015)فوغالي,وىذه المراحل ىي 

: ىي مرحمة وظيفية مركزية ضمن وظائف اإلدارة التسويقية بجميع مرحمة تخطيط وتصميم المنتج .1

مستوياتيا, ويتم فييا توليد أفكار جديدة وانتقاء الفكرة النيائية لممنتج الجديد, ومن الطبيعي أن تكون 

جراءات إدارة  االستثمارات أكبر من اإليرادات في ىذه المرحمة, وبالتالي ال أرباح متوقعة. وتكون ميام وا 

لجديد يتوافق مع القدرات اإلنتاجية, التسويق وادارة العمميات في ىذه المرحمة التأكد من أن المنتج ا

 وتشكيل فريق عمل متخصص من العمميات والتسويق والجودة لتصميم المنتج واختيار تكنولوجيا االنتاج.

تبدأ في ىذه المرحمة عممية طرح المنتج في األسواق, ومن المتوقع أن يكون الطمب مرحمة التقديم:  .2

وتكون األرباح المتوقعة ضعيفة, كما يبدأ االنتاج بكميات صغيرة منخفضا  في البداية ثم يتزايد تدريجيًا, 

ثم تتزايد ىذه الكميات حسب طمب األسواق. ويتم االىتمام في ىذه المرحمة بالمرونة في تشغيل منظومة 

االنتاج, والتدقيق عمى االلتزام باالستحقاقات الزمنية, والتحقق من تمبية المواصفات والجودة المطموبة, 

ن عمميات اإلنتاج, وتطوير نظام المشتريات والتوريدات, وتطوير شبكات التوزيع والتخزين, وتحسي

 وتعديل التصميم في حاالت الضرورة.

مع تزايد التعرف عمى المنتج وقبولو في األسواق, يفترض أن يتزايد عدد الزبائن بشكل مرحمة النمو:  .3

ن ىامش الربح لموحدة الواحدة كبيرا. وطالما أن متسارع, وتتزايد المبيعات بشكل متسارع أيضًا, ويكو 

المنتج )في ىذه المرحمة( يكون مطموبا والمنافسة ضعيفة فإنو يجب استثمار ىذه الفرصة لناحية من 

خالل زيادة سعر البيع أو زيادة الكميات المطروحة في األسواق. ويتم االىتمام في ىذه المرحمة بالتنبؤ 
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الطاقات االنتاجية, وتخفيض أزمنة تسميم طمبيات الزبائن, والبدء بالتخزين  بالطمب, والتأكد من جاىزية

 والتخطيط لإلنتاج الكمي بأحجام كبيرة.

يستقر الطمب عمى المنتج ألسباب عديدة أىميا حجم السوق, وبالتالي يمكن توقع مرحمة النضوج:  .4

المرحمة قدر اإلمكان. ويتم االىتمام  استقرار في عمميات االنتاج, وعمى إدارة التسويق العمل إلطالة ىذه

في ىذه المرحمة بزيادة النمطية قدر االمكان, والسيطرة عمى تكاليف االنتاج, وتحسين أداء منظومة 

مكانية زيادة مستويات أتمتة عمميات االنتاج, واستخدام التكنولوجيات المتقدمة, واألساليب  االنتاج, وا 

 افسة.التسويقية المتجددة لمتميز ضد المن

يصل المنتج إلى ىذه المرحمة بسبب قدمو أو تغيرات في طمب األسواق, وىنا عمى مرحمة النحدار:  .5

إدارة التسويق اتخاذ القرار في المحظة المناسبة بحسب المنتج, وطرح منتجات بديمة, وعمى إدارة التسويق 

لزبائن. ويتم االىتمام في أيضا السعي لحصد أرباح في مناطق سوقية محددة أو من شرائح محددة من ا

طالة أمد عمر المنتج بالتعاون مع إدارة  ىذه المرحمة بالسيطرة المطمقة عمى التكاليف وعدم زيادتيا, وا 

 التسويق, وتخفيض كميات اإلنتاج تدريجيا, والبدء بتصميم منتج جديد أو تطوير نوعي لممنتج الحالي.

 دوافع تصميم المنتجات وتطويرىا: 2.2.0

ع والخدمات أو ممن الس منتجاتياى المنظمات ضرورة تعديل وتطوير ممن الدوافع التي تفرض ع لكثيراوجد ي

 (:6454الكيكي, أىميا )منتجات جديدة لعل من طرح 

اتجاه المستيمكين إلى عدم الرضا عن المنتجات الحالية, وكثرة الشكاوى التي تصل منيم إلى المنظمات,  .5

ضرورة إعادة النظر في المنتجات المقدمة إلييم, والعمل عمى تطويرىا  والتي تفرض عمى ىذه المنظمات

 أو تعديميا أو تقديم منتجات جديدة بدال منيا.
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تفرض التيارات الشديدة من المنافسة في األسواق عمى المنظمات ضرورة ايجاد ميزات تنافسية جديدة  .6

نتجاتيا الحالية لتطوير أو إيجاد لمنتجاتيا, األمر الذي يجعميا تسعى دائما إلى إعادة تصميم م

 استخدامات إضافية ليا, أو العمل عمى تقديم منتجات جديدة تماما في األسواق.

تفرض المسؤولية االجتماعية لممنظمات والشروط القانونية في الدول, ضرورة التحسين والتطوير المستمر  .7

ذلك من خالل عدم وجود أخطاء أو لمنتجاتيا سعيًا وراء تحقيق األمان في استخدامات المنتجات, و 

 عيوب في التصميم الفني لممنتجات,  كذلك عدم وجود أخطاء أو عيوب في أثناء عمميات التصنيع.

ظيور االتفاقات والتكتالت االقتصادية اإلقميمية والدولية, مما يدفع المنظمات لمبحث المستمر عن  .8

األسواق الدولية لكي تصمد أمام منافسة تطوير المنتجات بما يتوافق مع حاجات المستيمكين في 

 الشركات والمنظمات األجنبية المنافسة ليا.

ىر المنتج وبالناحية امظالتأثير المتزايد لدور الزبائن في تحديد نوع وخصائص المنتج, وكذلك االىتمام ب .9

 .الجمالية لو

تالشي الظاىرة االحتكارية يم, و ذواقالتي تحصل في أ متطـوراتالمتواصمة لمتابعـة الالزبائن و بالعناية تزايد  .:

 .تخطيط المنتجات وتطويرىا في تقديم المنتجات والتوجو نحو تفـضيالت الزبـائن فـي

تعديل وتطوير , مما يتطمب العمل عمى قيام العديد من المنافسين بتقميد المنتجات الناجحة في السوق  .;

 .منتجات جديدةطرح ع والخدمات أو ممن الس منتجاتيا

 .أىداف المنظمة وغاياتيا غير قادر عمى تحقيقالمنتج تجعل  اقتصادية اعتباراتتطورات و  حصول .>

 أقل تزيد من الميزة التنافسية لممنتجات الجديدة.اكتشاف مواد بديمة وبكمف  .=
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المنتجات  التغيرات التكنولوجية السريعة التي يمكن أن تجعلفي ظل  مواجية تيديدات المنافسين .54

 مما يتطمب تطوير المنتجات الحالية وابتكار منتجات جديدة. مجدية الـسوق غيـرالقائمة في 

 تصميم المنتج: 2.2.0

, السوق إلى تحقيق ميزة تنافسية في المنظمةأحد األدوات الفاعمة الميمة التي تدفع  الجيد لممنتج التصميم يعد  

تصميم  أي)فيذا النشاط  ,المنتج وحداثتو ىذالتحقيق متانة  الجيد لممنتجعمى التصميم  المنظمةكما تعتمد 

 التي سوف يتم وتحديد التقنيات والتكنولوجيات ,المنتجىذا يحتل مكانة مميزة تقوم عمى تحديد معالم  (المنتج

توصيل المنتج لمسوق,  سرعةفي تبرز أىمية التصميم في مساىمتو و  ستخداميا إلنتاجو بشكمو النيائي.إ

 .ورغبات الزبائن وىي قدرة التصميم عمى إشباع حاجاتفضال عن الفائدة األىم 

وزبائنيـا إلـى  العالقـة بـين المنظمـة تحقيـق وتعزيـزوأصبحت لو أىميتو فـي  ,قد تزايد االىتمام بتصميم المنتجو 

الحــاالت تعنــي الفــرق بــين  درجــة جعمــت الكثيــر مــن البــاحثين ينظــرون إلــى ىــذه العالقــة بوصــفيا فــي بعــض

تصميم  ويعرف .رغبات المنتج والزبون معاً  ك فإن التصميم الجيد لممنتج يساعد في تحقيقالنجاح والفشل, لذل

واألجـزاء المسـتخدمة فـي إنتـاج المنـتج, فضـاًل عـن   المنتج بأنو ذلك النشاط المتعمق بتحديد المــواد والمكونــات

 (.5101)الكيكي,  تحديد شكمو وأبعـاده ومقـاييس أدائـو

 المنتج:أىمية تصميم  2.2.0

الفاعل ليذا  تطويروسبل النجاح سبل الوصول الى اللممنتج يساىم بشكل كبير في معرفة اعل إن التصميم الف

 (:;645يأتـي )سحنون وبميميدية, ما من خالل أىمية التصميم تحديد وابراز ويمكن  ,المنتج

 تقـوم بتكـوين فـرق عمـل متكاممـة كثيـرة اتمنظمـإن  :سقرعة الوصقول لمسقوقفي تحقيقق  أىمية التصميم .1

, قســم التصــنيعو ويتكــون الفريــق مــن أفــراد فــي قســم التســويق,  ,المنــتج الجديــد لممشــاركة فــي عمميــة تصــميم
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دراسـة حاجـات الزبـائن ومـن ثـم يقـوم ببشـكل فريـق عمـل متكامـل يقـوم بدايـة  الميندسين الذي يعممونمن و 

ضــافة ال ,الفريــق بوضــع تصــميم ليــذا المنــتج ىــذا النيــائي  تحســينات المقترحــة وصــوال إلــى عمميــة اإلنتــاجوا 

الوقـت الـالزم  فالتصـميم يسـاىم فـي تقميـل ,سيولة الوصول لمسوق بوقـت أسـرعتحقيق بوقت أقل, وبالتالي 

 .لتطوير المنتج, وبالتالي الوصول إلى السوق بسرعة

عمــى تســييل عمميــات اإلنتــاج والتصــنيع, فــي التصــميم  : يســاعدالتصققميم يقققوم بتسققييل عمميققة التصققنيع .2

ن التصــميم الفعــال أ  لصــناعة الحواســيب,  IBMشــركة  التجــارب التــي أجرتيــا ثبــت بعــدســبيل المثــال فقــد 

 ومــن ثــم تقميــل وقــت تركيــب ىــذه ,الداخمــة فــي تصــنيع الطابعــات والكــفء يســاىم فــي تقميــل عــدد األجــزاء

وبالتـالي وصـول السـمعة إلـى يـد الزبـون فـي وقـت أقـل فـي  وتقميل الكمفة, وتسييل عممية التصنيع ,األجزاء

 .نحو المنافسة الشديدة ودورة حياة المنتج قصيرة األمد ضوء التوجو الحالي

 يـد مـن المنظمـات الناجحـة التـي اسـتطاعت أن تميـز نفسـيادىناك الع: التصميم يساىم في تحقيق التميز .3

 .حاجات ورغبات الزبائنمراعاة و  ,قة مبدعة وخالقةعن طريق تصميم منتجاتيا بطري وتحقق ميزة تنافسية

ســماع صــوت يــتم منــتج  قبــل طــرح أو تصــميم أي: دور التصققميم فققي إشققباع حاجققات ورببققات الزبققائن .4

المنــتج بشــكل يمبــي حاجــات ورغبــات  بحيــث يــتم تصــميم فييــا الزبــائن, فينــا تــتم دراســة الصــفات المرغــوب

 .مرحمة التصنيعالزبائن دون الحاجة إلى التعديل خالل 

وشـيرة مميـز إلـى تكـوين اسـم  المنظمـاتتسـعى العديـد مـن : المنظمقةبناء ودعم ىويقة في دور التصميم  .5

ن التصـميم الفعـال يسـاىم ؛ إذ أاإلبداع المستمر فـي تصـميم منتجاتيـا في عالم األعمال عن طريق واسعة

 .وبالتالي بناء ىويتيا لممنظمة بناء وتعزيز النظرة العامةفي 
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 إن التصـميم الفعـال يجـب أن يسـاىم فـي المحافظـة عمـى البيئـة: دور التصميم في المحافظقة عمقى البيئقة .6

عن طريق  ى البيئةعم, وتقوم بالمحافظة استنزاف مواردىا, وال تقوم ببتمويث البيئة المنظمةحيث ال تقوم ب

 .إنتاج سمع ال تؤذييا

 مراحل تصميم المنتج: 2.2.0

ـــتج بمجم ـــد, (5102)لعروســـي, ؛ (2015)فوغـــالي,وعـــة مـــن المراحـــل وىـــي كمـــا يأتييمـــر تصـــميم المن ؛ )عاب

2017): 

في ىذه المرحمة تنشأ الفكرة, ويتم اكتشافيا واكتشاف األفكار الجديدة المطروحة  :رحمة توليد األفكارم .1

 التي تم الحصول عمييا من مصادر مختمفة, وىذه المرحمة ال تيدف فقط الى تصميم منتج جديد, بل

جراء بعض التغييرات  يمكن القيام في ىذه المرحمة بإعادة تصميم منتج سابق بيدف تحسينو وتطويره وا 

 عميو.

في ىذه المرحمة يتم تقييم األفكار السابقة وفحصيا والمفاضمة بينيا مرحمة المفاضمة بين األفكار:  .2

ي الفكرة مثل: نقاط القوة باستخدام عدة طرق منيا: قائمة االختيار, بوضع عدة خصائص يتم توافرىا ف

 والضعف لممنتج, والمنافسة, والمبيعات المتوقع تحقيقيا من ىذا المنتج...الخ.

بعد عممية تقييم األفكار الجديدة المتاحة إلدارة التسويق, تتم عممية اختيار الفكرة  مرحمة اختيار المنتج: .3

إنتاجو, وذلك من خالل نتائج الدراسات  األفضل والتي تتم من خالليا عممية اختيار المنتج المرغوب في

 التسويقية والجدوى االقتصادية.

 : في ىذه المرحمة يتم إعداد نموذج لممنتج كي يتم اختياره الحقا.مرحمة إعداد التصميم المبدئي .4
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 : في ىذه المرحمة يتم اختيار التصميم المبدئي لممنتج, وفي حالةمرحمة اختيار المنتج والتصميم النيائي .5

أكد من أدائو وقدرتو عمى تحقيق الغرض الذي أنتج من أجمو فإنو يتم اعتماد التصميم النيائي لو, الت

 وذلك بعد مراعاة عدة معايير أىميا:

 المقدرة التصنيعية: سيولة تصنيعو وتجميع أجزاء المنتج. - أ

 ميا.االعتمادية واألداء: قدرة المنتج أو أي جزء منو عمى تحقيق الوظيفة التي أنتج من أج - ب

 الخدمة: أي سيولة تصميح وصيانة المنتج. - ت

 بساطة التصميم: بحيث يكون المنتج غير معقد. - ث

 تكمفة التصميم: أي التكمفة التي يتطمبيا تصميم المنتج. - ج

 األثر غير الضار بالبيئة: أي عدم إضرار المنتج بالبيئة. - ح

 من المنتجات. الخصائص المميزة لممنتج عند تشغيمو: أي ما يميز ىذا المنتج عن غيره - خ

 

ىذه ىي المرحمة األخيرة التي يتم فييا تقديم المنتج لمسوق ومتابعة ومراقبة مدى مرحمة تقديم المنتج:  .6

 فعاليتو وتحقيقو لميدف الذي أنتج من أجمو.

 أسباب نجاح وفشل المنتجات: 2.2.0

أو  ,من جية ,في الوصول إلى نجاح المنتجات الجديدة ميماب دورا عمن العوامل التي تم الكثيرىناك 

 , وفيما يأتي أىم ىذه العوامل:أخرى من جية, فشميا
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 :أوًل: أسباب نجاح المنتجات

 ؛ (2015)صالح,مجموعة من العوامل منيا  ق ومدى قبوليا يعتمد عمىاسو الجديدة في األ المنتجاتإن نجاح 

 :(2018)قميحة, 

 مشــتري الصــناعي مقارنــةلمســواء لممســتيمك النيــائي أو ) الجديــدة المنتجــاتكممــا زادت المزايــا التــي تقــدميا  .0

مكانيــة االعتمــاد عمييــا المنتجــاتب فــي  ىــذه المنتجــاتزاد قبــول  (,البديمــة مــن حيــث ســيولة االســتعمال وا 

 .قاسو األ

 .الجديدة مع قيم وخبرات أفراد المجتمع المنتجات اتفاق .5

وعرضـــيا فـــي المعـــارض  أدوات ووســـائل التـــرويج المتنوعـــة,عـــن طريـــق  الجديـــدة المنتجـــاتتوضــيح مزايـــا  .3

 .ومتاجر التجزئة

 وىنـا يجـب عمـى إدارة ,عـدم إقبـال المسـتيمكين بسـبب أنمـاطيم الشـرائية الجديـدة المنتجـاتيمكن أن تواجو  .2

 .تجربتيافي الرغبة تحقيق وتعزيز و  الجديدة بالمنتجاتالتسويق إثارة االىتمام 

 أن انتشــار فكرتيــا إذالجديــدة,  المنتجــاتقبــل عمــى شــراء تتركيــز الجيــود الترويجيــة أوال عمــى الفئــة التــي  .2

 ليذه المنتجات.ونجاحيا يؤدي إلى اإلقبال عمييا من الفئات األخرى األقل تحمسا 

اإلدارة دارة التســويقية و المتواصــل مــن اإلتــوافر الــدعم ضــرورة مــع  لممنظمــة,ىيكــل تنظيمــي مناســب وجــود  .2

 لممنظمة.  العميا

 .لألسواققبل التقديم النيائي  ةبذل مجيودات كبير  .2

 ة.ق المستيدفاسو أللق مع تحديد دقيق وواضح اسو االستحواذ عمى جزء من األ .8

 

 



 

67 

 

 :ثانيا: أسباب فشل المنتجات

الجديـــدة ارتفـــاع احتمـــاالت  فـــي إقبـــال المنظمـــات عمـــى تطـــوير المنتجـــات مـــن بـــين األمـــور التـــي تقـــف عائقـــاً 

 :(5102, منيا )عابد, يمكن إرجاعو في النياية إلى مجموعة من العواملوىذا األمر ومعدالت الفشل, 

 , مثل:الجديدة المنتجاتىناك الكثير من العوامل التسويقية التي تقف وراء فشل  :العوامل التسويقية .0

 دراسـة دوافـع  حجـم المبيعـات المتوقعـة, وعـدمالمبالغـة فـي تقـدير , مثـل عدم كفايـة التحميـل السـوقي

حيـث الجديـدة  قصـور المنتجـات, و قاسـو والتقـدير الخـاطئ لالحتياجـات الفعميـة لأل ,الشـراء وعادات

 .األخرى مما يؤدي إلى فشميا أمام المنتجات ,إلى األداء الجيد تفتقر

 مثل اختيار قنـوات التوزيـع  الكافيةالتسويقية  عدم توافر االستعداداتي, وذلك بسبب الفشل التسويق

الجديدة  المنتجاتطرح الخطأ في توقيت , و مرسائل اإلعالنيةالصحيح ل تصميمعدم الأو  ,المناسبة

(, وتحديـد األسـعار غيـر المناسـبة فـي سواء قبل الوقت المناسـب أو بعـد الوقـت المناسـب)ق اسو لأل

 (. انخفاض في حجم المبيعات )وىذا قد يؤدي الى ارتفاع التكاليف أكثر من المتوقعحالة 

, الجديـدة المنتجـاتىناك الكثير من العوامل غير التسويقية التي تقف وراء فشـل  :التسويقيةبير العوامل  .5

 ومن ىذه العوامل: 

  إنتاجيــة: مثــل عــدم إنتــاج الكميــات المطموبــة فــي الوقــت المناســب ممــا يــؤدي إلــى كالت مشــظيــور

 .الطمب إلى المنافسين انتقال جزء من

 الجديـدةالمنتجات و  ,جية من ,عدم التوافق بين األوضاع االقتصادية ومستوى دخول المستيمكين, 

 .أخرى من جية

 الجديدة لمواصفات الحكومة عدم مطابقة المنتجات. 
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 المنتجات الصناعية:  2.2.0

 سـواء إلنتـاج األعمـال, اتئيا الستخداميا فـي مواجيـة متطمبـات منظمـاىي المنتجات التي يقوم المنتجون بشر 

 الصـناعية بتمييـز تمـك المنتجـات مشـتروسمع أو تقديم خدمات أخـرى أو لممسـاعدة فـي تسـييل اإلنتـاج, وييـتم 

 ل أداء عمميـات اإلنتـاج, ويمكـن تقسـيم المنتجـات الصـناعيةما تغطيو من جوانب وظيفيـة تسـي  لالمنتجات وفقا 

 (: 5102)فوغالي,  إلى عدة أنواع منيا

ومــن أمثمــة ذلـك الحديــد والنحــاس  ,مـا منــتجىـي المــواد التــي تـدخل جزئيــا أو كميــا فـي إنتــاج  :المققواد الخققام .1

 .وغيرىا الخام والمطاط والقمح والذرة القطنو 

 تختمـف عـنولكـن  ,تدخل أيضا جزئيا أو كميا فـي إنتـاج المنـتج المواد التي ىي: عة واألجزاءالمواد المصن   .2

, اإللكترونيـة واألجـزاء ,الجمـود :ومـن أمثمتيـا ,العمميـات اإلنتاجيـةقد دخل عمييـا بعـض  كونياالخام  المواد

 وغيرىا. خيوط الغزل,و 

 لكـن تسـتعمل لتسـييل العمميـات, ال تدخل في إنتاج المنتجات تامـة الصـنعالمواد التي ىي  :مواد التشغيل .3

 ., وغيرىاومواد النظافة ,وزيوت التشحيم ,الوقود :مثل ,اإلنتاجية

إنتــاج  ومــن الطبيعــي أنيــا ال تــدخل فــي ,ىــي التجييــزات واآلالت الرئيســة فــي المصــنع :التجييققزات ايليققة .4

وعـادة تسـتيمك عمـى محـددة, لمحصول عمى مخرجات ىي ضرورية و  ,, ولكن تساعد في إنتاجيااتالمنتج

  .محددةفترات زمنية 

تـدخل فـي إنتـاج المنتجـات التجييـزات اآلليـة فـي أنيـا ال مـع تتشـابو األجيـزة المسـاعدة  :األجيزة المساعدة .5

 الحواسيب والطابعات وغيرىا.ومن أمثمتيا  ,تستيمك عمى فترات زمنية أقل ولكن ,النيائية
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 الميزة التنافسية:  2.2.0

أنيـا قـدرة المنظمـة عمـى صـياغة وتطبيـق االسـتراتيجية عرفـت بتعددت المفاىيم المتعمقـة بـالميزة التنافسـية, فقـد 

)القريـــوتي, وآخـــرون,  ة فـــي نفـــس النشـــاطمـــبالنســـبة لممنظمـــات األخـــرى العام أفضـــلالتـــي تجعميـــا فـــي مركـــز 

( أن الميزة التنافسية ىـي قـدرة المنظمـة عمـى تقـديم قيمـة متفـردة لمزبـائن 6456ويرى )الفضل وغدير,(. 5102

 عبر تمايز أو تفرد نشاطات سمسمة القيمة مقارنة بالمنافسين حاليا وفي المستقبل.

نافسية عن قدرة المنظمة عمى جذب الزبائن وبناء المكانة الذىنية لمنتجاتيا أو ليا كمنظمة, وتعب ر الميزة الت

 (.6456وزيادة القيمة المدركة من قبميم وتحقيق رضاىم )عمران وسعدلي, 

من تمك  تنشأ بمجرد وصول المنظمة إلى اكتشاف طرق جديدة أكثر فاعمية بأنيالميزة التنافسية وتعرف ا

بمجرد إحداث  ,خرآ ىبمعن ,حيث يكون بمقدورىا تجسيد ىذا االكتشاف ميدانيا ,ن قبل المنافسينالمستعممة م

 (.:645(؛ )النور والبشير, =644)ىاللي,  بمفيومو الواسع عممية إبداع

بحيث يمكن أن تأخذ  لزبائنيا تحققيامنظمة ما أن  تستطيعالميزة التنافسية تنشأ أساسا من القيمة التي إن 

تعوض بشكل  أسعار أقل بالنسبة ألسعار المنافسين بمنافع متساوية, وبتقديم منافع متفردة في المنتجشكل 

 .(6464)سعيداني,  واع الزيادة السعرية المفروضة
 

 أىمية الميزة التنافسية: 22.2.0

من المميزات التي  االستفادةتكتسب الميزة التنافسية أىمية بالغة في حياة المنظمات, حيث بفضميا يتم تعظيم 

تطوير المنظمات وتحقيقيا ألعمى العوائد, وذلك من خالل زيادة والء  يتمالعالمي, وبفضميا  االقتصاديوفرىا 

 المنظمة, وبالتالي حصوليا عمى حصة سوقية أكبر, وفي ىذا السياق أشار منتجات نحوالزبائن ورضاىم 

من مفيوم التنافسية أكثر من  االستفادةالصغيرة لدييا القدرة عمى  أن الدولالى  م5111تقرير التنافسية لسنة 
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فرصة كبيرة لمخروج من محدودية السوق إلى  الدول الكبيرة, بسبب أن المنظمات في الدول الصغيرة لدييا

 الوطني. وىنا بدأ مفيوم والشفافية, ومن ثم زيادة الدخل بالنزاىةبشرط أن تكون ىذه األسواق تتميز  ,رحابتو

المستدامة  لتنميةا مضامينمن خالل  االستراتيجيةوالبيئية يندرج ضمن الخطط  االجتماعيةالمسؤولية 

وتمعب الميزة التنافسية دورًا جوىريًا في تحقيق النمو لممنظمات, وتعد  أحدى نقاط القوة (. 5100)العزاوي, 

الميزة التنافسية ميمة لألسباب اآلنية  التي تحافظ عمى استمرارية تطور المنظمة واستقرار نشاطاتيا, وتعد  

 (::645)عامر, 

 تعطي المنظمة تفوقا نوعيا وأفضمية عمى المنافسين, وتؤدي إلى تحقيق نتائج أداء عالية. -5

 تجعل منظمة األعمال تتفوق في األداء وفيما تقدمو لمزبائن. -6

المنظمة الستمرار التعامل تسيم في تحقيق تأثير إيجابي في مدركات الزبائن, وباقي المتعاممين مع  -7

 وتطويره وتحسينو.

اتاحة الفرصة لممنظمة لمتابعة التطور والتقدم عمى المدى البعيد من خالل ما تتسم بو الميزة التنافسية  -8

 من استمرارية وتجدد.

إعطاء حركة ديناميكية لمعمميات الداخمية لممنظمة كون الميزة التنافسية تستند عمى موارد المنظمة  -9

 يا وجدارتيا.وقدرت

 خصائص الميزة التنافسية:  22.2.0

 (::645يأتي )عمرو, من أىم خصائص الميزة التنافسية ما 

الطويل وليس عمى  المدىالسبق عمى من خالليا تحقق المنظمة و  ,الميزة التنافسية مستمرة ومستدامة -5

 .فقط ر والمتوسطالقصي المدى
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وىذه الصفة تجعل فيم  ,فترات زمنية مختمفةبالميزة التنافسية تتسم بالنسبية مقارنة بالمنافسين أو مقارنة  -6

 .التحقيق في إطار مطمق صعب ةالميز 

موارد الداخمية القدرات و ال , ووفقمن جية ,الميزة التنافسية تكون متجددة وفق معطيات البيئة الخارجية -7

 ى.من جية أخر  ,ممنظمةل

ات ر التغي تنافسية بأخرى بسيولة ويسر وفق اعتبارات ةيمكن إحالل ميز  بحيث ,ة التنافسية تكون مرنةالميز  -8

 .موارد وقدرات وجدارات المنظمة أو تطور ,الحاصمة في البيئة الخارجية

 رالقصي ىمع األىداف والنتائج التي تريد المنظمة تحقيقيا في المد ياتناسب استخداميالميزة التنافسية  -9

 المتوسط والمدى الطويل. ىوالمد

 محددات الميزة التنافسية:  20.2.0

 (:2020)سعيداني,  (؛2016)داود, وجواد,تتحدد الميزة التنافسية لممنظمة انطالقا من بعدين ميمين ىما 

 : تمر  الميزة التنافسية بنفس دورة حياة المنتج, كما يأتي:األول:  حجم الميزة التنافسية

: تعد  مرحمة التقديم أطول المراحل بالنسبة لممنظمة المنشئة لمميزة التنافسية, لكونيا تحتاج التقديممرحمة   -5

الكثير من التفكير واالستعداد البشري والمادي والمالي, وتحقق الميزة التنافسية مع مرور الزمن انتشارا 

 الزبائن. أكثر فأكثر, ويعزى ذلك إلى القبول الذي تحظى بو من عدد متزايد من

: تحقق الميزة في مرحمة التبني استقرارا نسبيا من حيث االنتشار, باعتبار أن المنافسين مرحمة التبني  -6

 بدأوا يركزون عمييا, وتكون الوفورات المتحققة في ىذه المرحمة أقصى ما يمكن.
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ة شيئا فشيئا نحو الركود, : يتراجع حجم الميزة التنافسية في مرحمة التقميد, وتتجو ىذه الميز مرحمة التقميد  -7

لكون المنافسين قاموا بتقميد ميزة المنظمة, وبالتالي تتراجع أسبقيتيا بالنسبة ليم, ومن ثم يبدأ االنخفاض 

 في الوفورات.

: تتأكد في مرحمة الضرورة الحاجة الماسة لتحسين الميزة التنافسية الحالية وتطويرىا مرحمة الضرورة -8

ذا لم  بشكل سريع, أو إنشاء ميزة التنافسية جديدة عمى أسس مختمفة عن أسس الميزة التنافسية الحالية, وا 

تتمكن المنظمة من التحسين أو الحصول الى ميزة جديدة, فإنيا تفقد أسبقيتيا تماما, باعتبار أنو ال يمكن 

 ط فييا.أن تحوز المنظمة عمى ميزة تنافسية إلى األبد, وبالتالي فيي مطالبة بتتبع دورة حياة النشا

: يعب ر نطاق التنافس عن مدى اتساع أنشطة وعمميات المنظمة بغرض تحقيق ميزة ثانيًا: نطاق التنافس

 تنافسية, ويتشكل نطاق التنافس من أربعة أبعاد وىي:

: يعكس القطاع السوقي مدى تنوع مخرجات المنظمة, وكذلك تنوع الزبائن الذين تتم القطاع السوقي -5

 ختيار ما بين التركيز عمى قطاع معين من السوق أو التوجو نحو كل السوق.خدمتيم, وىنا يتم اال

: تشير درجة التكامل األمامي إلى درجة أداء المنظمة ألنشطتيا, سواء أكانت درجة التكامل األمامي -6

 تمي ز.داخمية أم خارجية, فالتكامل األمامي المرتفع مقارنة بالمنافس قد يحقق ميزة التكمفة األقل أو ميزة ال

: يمثل البعد الجغرافي عدد المناطق الجغرافية أو الدول التي تنافس فييا المنظمة, ويسمح البعد الجغرافي -7

ىذا النطاق بتحقيق ميزة تنافسية من خالل تقديم نوعية واحدة من األنشطة والوظائف عبر عدة مناطق 

 تعمل ضمن نطاق عالمي. جغرافية مختمفة, وتبرز أىمية ىذه الميزة بالنسبة لممنظمات التي

: يعب ر قطاع النشاط عن مدى الترابط بين الصناعات التي تعمل في ظميا المنظمة, فوجود قطاع النشاط -8

روابط بين األنشطة المختمفة عبر عدة صناعات يحقق فرصا لتحقيق مزايا تنافسية متعددة, مع امكانية 
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لخبرات عبر الصناعات المختمفة التي تنتمي إلييا استخدام نفس التسييالت أو التكنولوجيا أو األفراد وا

المنظمة. وتيتم المنظمة بالبحث عن الميزة التنافسية التي تالئم قدراتيا وميدان نشاطيا, ثم تحاول بعد 

ذلك وضع معايير وضوابط تتسم بالديناميكية لقياس درجة صواب الميزة المعتمدة, والتعرف عمى اإلطار 

 (.6456حتى يتم تحقيق النتائج المرجوة )شرفي, والحدود التي تضبطيا, 

 األسبقيات التنافسية )أسس عامة لبناء الميزة التنافسية(: 23.2.0

وىذه , المحافظة عمييا في وتساعد ,بناء الميزة التنافسية المنظمة فيعوامل تساعد مجموعة من التوجد 

تخفيض ىياكل تمك نيا من ا المعروضة, و تيمنتجاا تتيح لممنظمة تمييز نيكما أ, العوامل ىي نتاج لمكفاءات

 (؛5105)الفضل وغدير, , وأىم ىذه األسس ما يأتي مدركة أكثر لممستيمك قيمة تحقيقبالتالي , و تكمفتيا

 (:;645(؛ )سميمان وقويع, 2014النجار, و  محسن)

   الكفاءة )التي تساعد في تبني السعر المنخفض(:و التكمفة المنخفضة   -1
إذ يتطمب التنافس  ,قاسو تقديم منتجات بأسعار أقل من المنافسين إلى زيادة حصة المنظمة في األيؤدي 

العمل, والمواد, )مثل تكمفة  تخفيض جميع عناصر التكاليف عمىعمى أساس التكاليف تركيز االىتمام 

 جسد الكفاءة فيتتو  والتمف, والتكاليف الصناعية وغيرىا بيدف تخفيض تكمفة الوحدة الواحدة من المنتج.

المدخالت المستخدمة إلنتاج مخرجات محددة, فكمما كانت  وتقاس بكمية ,األمثل لمموارد المتاحة االستثمار

تتميز تكاليف المنظمة حيث  ,مقدار المدخالت المطموبة إلنتاج مخرجات معينة المنظمة أكثر كفاءة كمما قل  

تنافسية,  يزةعالية مقارنة بمنافسييا, مما يسمح ليا ببناء متستحوذ عمى كفاءة إنتاجية  باالنخفاض إذا كانت

القدرة عمى تحقيق يتطمب توفر و  ,تحقيق الكفاءة يقتضي التزاما واسع النطاق عمى مستوى المنظمة أن عمما
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سالمة العممية اإلنتاجية وخموىا من  ن العمل عمىمن جانب آخر, فإ .وثيق بين الوظائف المختمفة تعاون

 .عم ويزيد الكفاءة ومن ثم تخفيض التكاليفالعيوب يد

وقد , سوقيةلبناء الحصة ال اقد كان وال زال عامل التكمفة من بين المزايا التنافسية التي يمكن االعتماد عمييو 

في توجيو االستراتيجية  االنتاجية والتسويقيةالقرارات  تراعيو مضامين ميما ايبدو ىدف تخفيض التكاليف أمر 

وىي: المنتج والسعر  المختمفة عناصر المزيج التسويقي ضمن. وترتبط التكمفة بالتسويق مةلممنظالكمية 

من الموارد لتحقيق  محددامستوى  يتطمب. وال شك أن المنتج بمواصفاتو وأبعاده المختمفة والترويج والتوزيع

 مثال بين التوزيع الشامل ىذه المواصفات. وتؤثر السياسة التوزيعية بدورىا عمى التكمفة عندما يتم التمييز

عند اختيارىا لسياسة األسعار المنخفضة  ةالمستيدف بالسوق, كما أن السياسة السعرية تتأثر االنتقائيتوزيع الو 

من التكاليف تبعا لمسياسة المتبعة, مما يحول عنصر التكمفة  محددامستوى  ى ذلكيترتب عمو أو المرتفعة, 

 ق.التسويادارة حددىا تمن ىدف إلدارة اإلنتاج إلى معطيات 

 الجودة:   -2

عمى  يوجبما  ىذاو , تركز المنظمات عمى تحقيقياوالقيمة التي  ىاألول اتاالىتماممن أصبحت الجودة 

دعم سمعة إذ أن , مناسبة لمزبائنمنتجات ذات جودة  تطرحالمنظمات التي ترغب في البقاء في المنافسة أن 

تكنولوجيات الويتم تحقيق الجودة باستخدام  المناسب. سعرال تحديدفرصة  يامن خالل الجودة يمنحالمنظمة 

 .والتدريب الجيد التسيير األفضل باإلضافة إلى تحسين العمميات من خالل ,الجديدة

إذ أن  ,عممياتالمنتجات أو التجديد ان االىتمام بتحقيق الجودة يتطمب االىتمام بالتحديث, والذي يتم بموجبو 

التجديد: تجديد المنتج وتجديد العمميات, فتجديد المنتج ىو العمل عمى تطويره  ىناك نوعان رئيسان من

العمميات  ات الموجودة في السوق صفات متميزة, أما تحديثمنتجات جديدة تماما, أو إكساب المنتج وابتكار
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والعمميات يمثل أىم  بذلك يمكن القول أن تجديد المنتجاتو عمميات إلنتاج المنتجات, الفيو يشمل تطوير 

 .األسس البنائية لمميزة التنافسية

 عمىجودة التصميم  وتركز, األداء( وجودة المطابقة ةعاليجات تصميم منت) الجودة جودة التصميم وتتضمن

عمى تحقيق جودة التصميم  وتركز ,خصائص وسمات عالية التفوق في األداء ومتانة أكبر جالمنت تضمين

. أما بالنسبة وغير ذلك من مضامين التصميمقتصادية تحقيق الجدوى االالسالمة واألمان في االستخدام و 

 ادارةتج لخصائص ومواصفات التصميم المعتمدة من المن تمبيةاالىتمام عمى  فيتم تركيزلجودة المطابقة 

   تم وضعيا.العمميات ليحصل الزبائن عمى منتجات تتطابق مع الخصائص التي 

أحد األولويات التسويقية التي يجب أن ينفذىا وىي  ,اإلنتاجية والتسويقية المضامينالجودة أحد أىم  وتعد  

 دة بأنيا أحسن طريقة لموصول إلى ذىن المستيمك وبناءوقد عرفت الجو  ,اإلنتاج في إطار قيود تسويقية

ذا كان التسويق يعطي الوعود التي يبنصورة ذىنية ايجابية,  التوقعات, فإن اإلنتاج  الزبائنمن خالليا  يوا 

ىو ذلك  لمزبائنقيمة أكبر  يحققفالمنتج الذي  الزبائن,يأتي كحمقة وصل بين الوعود والتوقعات المبنية لدى 

مكانية توسع  الزبائنالمنتج الذي يكون الفرق بين أدائو وتوقعات الزبون موجبة, مما يحقق زيادة في والء  وا 

أخفق في تنفيذ الوعود التسويقية يكون قد . أما إذا كانت الفروق سمبية, فإن اإلنتاج ية لممنظمةالسوق الحصة

اضافة الى د التسويقية في صورة تبذير لمموارد, لجيو ا عوقد يترتب عمى ذلك ضيا الزبائن,وخيب آمال 

ومبيعاتيا, وكل ذلك يحدث بسبب عدم التنسيق بين الجيود التسويقية  المنظمةتأثير المباشر عمى أرباح ال

   .واإلنتاجية

وترتبط الجودة بالتسويق من خالل السياسة السعرية, ومن الخطأ االعتقاد بأن السعر مرتبط بالجودة, فالواقع 

 ن الجودة مرتبطة بالسعر, ألن السعر بدوره يرتبط بالتكاليف, والتكمفة تسيم في تحديد مستوى جودة المنتج. أ
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  :والستجابة لممستيمك المرونة  -3

منظمة الذلك يجب أن تكون ىذه  ولكي يتمالكافية لمزبائن,  ستجابةاالتحقيق  الى ناجحةكل منظمة تسعى 

شباع حاجات  تحديد من حيث أفضل من المنافسينقادرة عمى أداء الميام بشكل  , فمثال عمل الزبائنوا 

 . من تحقيق استجابة متميزة لممستيمكين يانيمك   المنظمة عمى تحقيق الجودة المتفوقة وتجديدىا

العمميات, أو أنيا القدرة عمى االستجابة السريعة لحدث غير متوقع يغير من طبيعة المنتج, بتعرف المرونة و 

 (,متوقعةالتغيرات مىي سرعة االستجابة ل)ساكنة المرونة الويمكن التمييز بين  ,دمات أو حجم الطمبالخأو 

. وتتكون أسبقية المرونة من: تقديم منتجات (مفاجئةالمتغيرات لسرعة االستجابة  )ىيومرونة ديناميكية 

عمى تغيير نوع المنتج وفقا  المنظمة ةأي تطوير قدر ) Variety/Customization متنوعة حسب الطمب

القدرة  التي تتجسد فييصاء أو الزبونية تبعا لمتغير في طمبات السوق والتي يطمق عمييا اإلو لحاجات الزبون 

يتم تقديم المنتجات حسب  إذمحاجات الفريدة لكل زبون وتغيير تصاميم المنتج, لعمى التكيف واالستجابة 

 عمى تسريع أو إبطاء المنظمة ةيقصد بيا قدر ) Volume Flexibility ومرونة الحجم ,تفضيالت الزبون

تعمل بشكل اقتصادي مربح  المنظمةمعدل اإلنتاج بسرعة لمعالجة التقمبات الكبيرة في الطمب عمى أن تبقى 

 . بدرجة كبيرةخاصة عند تخفيض معدل اإلنتاج 

مرونة الحجم  القدرة عمى تغيير الطاقة )أو المخزون( لمتعامل مع إلىتشير إذن يمكن القول ان المرونة 

المعاصرة تعني التحول من  اإلعمالأن التطورات المتسارعة في بيئة  مع اإلشارة الىالتذبذبات في الطمب, و 

مرونة  عمما انوىذا يعني التحول من مرونة التكنولوجيا نحو مرونة السوق,  ,سوق البائع إلى سوق المشتري

لمنتجات ا ويشتري الزبون تمك ,التكنولوجيا تعني قيام المنظمة بتطوير منتجاتيا وفق قدراتيا التكنولوجية

 األسواقبسبب المنافسة وتغير  األسعارالكمية زائدا الربح. وعند تدني  اإلنتاجبالسعر الذي يعتمد عمى كمفة 
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ستكون مكمفة بالنسبة  , حيثاتيا التكنولوجيةفإن المنظمة ال يمكنيا تطوير منتجات جديدة عمى الرغم من قدر 

وفي جميع  لتحديد أدق لكمفة المنتج. وفي مثل ىذه الحاالت يجب أن تتجو المنظمة نحو السوق ,لمزبون

, فالتوجو نحو مرونة السوق يعني واإلنتاجضروريًا في مراحل التصميم  التكاليفيبدو دور محاسبة  األحوال

فضاًل عن أن التحول من نظم اإلنتاج الكبير إلى , رضا الزبون تحقيقتزامن مع االىتمام بالنشاطات التي ت

 اىتمام تحول بصورةترتيب المناوبة بين المزايا التنافسية  ة فيجوىري حقق تغييراتالواسع  اإليصاءنظم 

ت الزبون المرونة بعد أن تغيرت تفضيالالتركيز عمى المنظمات الصناعية من التركيز عمى مزايا الكمفة إلى 

استجابة لمحاجات  وأكثربشكل سريع وغير متوقع نحو منتجات ذات أسعار أقل وجودة عالية وتسميم أسرع 

 .  المتفردة

 (:لوقتاالتسميم )   -4

ىذه السرعة تقاس ) يتضمن ثالثة جوانب وىي: السرعة في التسميم (الوقت)إن التنافس عمى أساس التسميم 

وعادة ما يطمق عمى ىذا الوقت بفترة االنتظار  ,استالم طمب الزبون وتاريخ تمبيتوبمقدار الوقت بين تاريخ 

التسميم و , (ويمكن التحكم بيذه الفترة من حيث أمدىا من خالل االحتفاظ بالمخزون واالحتفاظ بطاقة فائضة

 لمئوية لمطمبياتوقت التسميم المتفق عميو معبرا عنو بالنسبة اااللتزام بيقاس من خالل  (الوقت المحددفي 

قاس بمقدار الوقت المطموب لتطوير )ت السرعة في التطويرو , (التي سممت إلى الزبائن باألوقات المحددة

نتاجو   .(وتصميم منتج جديد وا 

 : اإلبداع  -5

أن مع التأكيد عمى  الحقا,التي أضيفت  ىذه األسبقياتىو من أحد األسبقيات التنافسية, و  يعد  اإلبداع

التي تؤىميا لتطوير  االستراتيجيةالمنظمات الصناعية التي تنافس من خالل اإلبداع يجب أن تممك المقدرات 
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أن تكون قادرة عمى تطوير عمميات وتكنولوجيا جديدة, وجميعيا تيدف إلى تحقيق مخرجات و  ,منتجات جديدة

 تمبي احتياجات الزبائن بصورة أفضل مما يفعمو المنافسون. ذات مواصفات

ن ومن أرباحيا, كما أوتزيد من حصتيا السوقية  ,وتسيم اإلبداعات في فتح أسواق جديدة لممنظمات

اإلبداع في مجال تطوير منتجات  ميزة تنافسية من خاللالمنظمات الصناعية التي تستطيع أن تكتسب 

ويمكنيا تحقيق ميزة تنافسية مستدامة. سواق, المنافسين في األعمى التفوق عمى  تكون قادرةوعمميات جديدة 

وذلك من أجل وترجمتيا إلى منتجات وعمميات جديدة, ا األفكار الصحيحة وتنفيذى اختياراإلبداع يعني إن 

نيف د تم تصقبمغة السوق. و م ترجمتيا لم تت ذااألفكار غير إبداعية إ تحسين ربحية المنظمة ونموىا. وتبقى

بداع عمميات.اإلبداع   إلى إبداع تكنولوجي, وابداع منتجات, وا 
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 سابقة المبحث الثاني: دراسات 0.0

 دراسات عربية: 2.0.0

 ى مدراسة تطبيقية ع: ى الداء المؤسسيماثر مرونة التصنيع ع( بعنوان "0202) الفقياء دراسة

 ".شركات صناعة الدوية الردنية

قياس وتحميل أثر أبعاد مرونة التصنيع عمى األداء المؤسسي في شركات صناعة ىدفت ىذه الدراسة إلى 

األدوية االردنية, وتم استخدام المنيج الوصفي, وتكو ن مجتمع الدراسة من جميع العاممين في شركات األدوية 

وتوزيع استبانة عمى عينة عشوائية األردنية الواقعة في مدينة عمان. ولتحقيق أىداف الدراسة تم تصميم 

%(, وتوصمت الدراسة 8.7>( استبانة بنسبة بمغت )579( مفردات, واسترد منيا )5:4بسيطة تكونت من )

إلى العديد من النتائج أىميا وجود تأثير دال احصائيًا لجميع أبعاد مرونة التصنيع عمى األداء المؤسسي في 

حثة مجموعة من التوصيات أىميا: العمل عمى إيالء مرونة العممية ىذه الشركات, وفي ضوء ذلك قدمت البا

 االنتاجية المزيد من االىتمام في شركات صناعة األدوية األردنية.

 ( بعنوان "أثر ابتكار وتطوير المنتجات الجديدة في زيادة الحصة السوقية 0222) قميحة دراسة

 شتقاتو بالمسيمة".لممنظمة: دراسة حالة منظمة الحضنة إلنتاج الحميب وم

 ,عمى مدى تأثير نشاط البحث والتطوير في ابتكار وتطوير المنتجات الجديدةالتعرف ىدفت ىذه الدراسة إلى 

وقد اعتمدت الدراسة وكذلك معرفة أثر ابتكار وتطوير المنتجات الجديدة في زيادة الحصة السوقية لممنظمة, 

( مفردة, 99البيانات, وتم تطبيقيا عمى عينة تكونت من )عمى المنيج الوصفي, واستخدمت االستبانة لجمع 

وجود عالقة طردية متوسطة بين البحث والتطوير وابتكار وتطوير وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج أىميا 

وكذلك وجود أثر ضعيف البتكار وتطوير المنتجات الجديدة في زيادة الحصة السوقية  ,المنتجات الجديدة
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ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز القدرات وصت الدراسة بعدد من التوصيات أىميا , وقد ألممنظمة

 .التنافسية لممؤسسات وتحسين الجودة

 ( بعنوان "0202دراسة سالم ) تطوير المنتجات  استراتيجيةأثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة عمى

 "ية سطيفدراسة حالة بعض المنظمات الصناعية بول: الجديدة

تطوير المنتجات  استراتيجيةىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشـاممة عمــى 

ومستوى  ,معرفة مستوى تبني المنظمات الصناعية لوالية سطيف لمبادئ إدارة الجودة الشاممة لكوكذ ,الجديدة

الحجم, ونطاق و تطوير المنتجات الجديدة تبعا الختالف العوامل المؤسسية )مدة النشاط,  استراتيجيةتطبيق 

, واستخدم الخبرة( ودراســة العالقــة بــينيماو المستوى التعميمي, و )السن,  لممبحوثينالسوق( والعوامل الشخصية 

ية بوالية سطيف, وتم اختيار في ىذه الدراسة المنيج الوصفي, وتكو ن مجتمع الدراسة من المنظمات الصناع

( استبانة عمى مجموعة من :>( منظمة, حيث تم توزيع )55عينة قصدية من ىذه المنظمات, وشممت )

(, وبذلك بمغت عينة 9( استبعد منيا )6;العاممين في ىذه المنظمات, وبمغ عدد االستبانات المستردة )

ائج أىميا وجود اختالف في مستوى تبني مبادئ إلى عدد من النت( مفردة. وتوصمت الدراسة >:الدراسة )

 ,إدارة الجودة الشاممة ومستوى تطبيق استراتيجية تطوير المنتجات الجديدة باختالف مدة نشاط وحجم المنظمة

وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة واستراتيجية تطوير و 

داللة إحصائية بين تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة عمى استراتيجية تطوير  المنتجات؛ وجود تأثير ذو

. وفي ضوء ذلك أوصت الدراسة بزيادة اىتمام القيادة العميا بقضية التحسين والتطوير المنتجات الجديدة

 المستمر لمنتجات المنظمة لتواكب التطورات والتغيرات ومتطمبات الزبائن.
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 دور اليقظة التجارية في توجيو قرارات تطوير المنتجات ( بعنوان "0222) بن قصير وعمرون دراسة

 " عينة من موظفي مطاحن عمر بن عمر بالفجوج قالمة يراءدراسة تحميمية : الجديدة

تأثير و قالمة باليقظة التجارية,  /ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد مدى اىتمام مطاحن عمر بن عمر بالفجوج

أىداف الدراسة  ولتحقيق, واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي. اتخاذ قرارات تطوير المنتجات الجديدة فيذلك 

 ( مفردة, وقد تم99لغرض جمع البيانات من أفراد عينة الدراسة والتي بمغ عددىا ) استبانةتم استخدام 

, وقد توصمت الدراسة االستبانةلتحميل بيانات  (SPSS) الرزم اإلحصائية لمعموم االجتماعيةبرنامج استخدام 

تسعى دائما لمحصول عمى  حيثمطاحن عمر بن عمر باليقظة التجارية  اىتمامإلى جممة من النتائج أىميا: 

وموردييا, وقد مكنتيا اليقظة التجارية من تحديد المنتجات الجديدة التي يمكن  بزبائنياالمعمومات الخاصة 

سمح ليا بامتالك حصة  وىذا ,مواجية المنافسينو  ,نب خطر الموردينتجو  ,إضافتيا إلى خط اإلنتاج الحالي

 .دسوقية كبيرة عمى مستوى والية قالمة وعمى مستوى شرق البال

 ( بعنوان "أثر مرونة التصنيع في تحقيق الميزة التنافسية: دراسة تطبيقية في 0222) داود وجواد دراسة

 والمعادن".عينة مختاره من شركات وزارة الصناعة 

أثر مرونة التصنيع )المتمثمة بمرونة المكائن, ومرونة المنتج الحديد, عمى التعرف ىدفت ىذه الدراسة إلى 

ومرونة العاممين( عمى الميزة التنافسية من خالل تقديم نموذج يوضح العالقة بين مرونة التصنيع وأثرىا عمى 

تصميم استبانة كأداة لتطبيق الدراسة, وتكو ن مجتمع  الميزة التنافسية, وقد استخدم المنيج الوصفي, وتم

الدراسة من مديري الشركات ومن ينوب عنيم في الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن, وقد بمغ عددىم 

( مديرًا وفنيًا. وقد توصمت الدراسة إلى أن مستوى مرونة التصنيع جاء بدرجة عالية, كما توصمت إلى :9)

تباطية ايجابية ذات داللة إحصائية بين مرونة التصنيع والميزة التنافسية, إضافة إلى تأكيد وجود عالقة ار 
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الدراسة عمى قدرة الشركات عمى تحقيق الميزة التنافسية المتمثمة بالتكمفة, والجودة, واالحتفاظ بالزبون, 

ت الدراسة إلى مجموعة من واالبتكار من خالل زيادة االىتمام وتطوير مرونة التصنيع بأبعادىا, وقد خمص

التوصيات منيا التأكيد عمى االىتمام بمرونة التصنيع بأبعادىا المعتمدة, إضافة إلى األبعاد األخرى التي من 

 الممكن ان تدعم الميزة التنافسية.

 ( بعنوان "تأثير تطوير المنتج في قرار الشراء: دراسة عممية يراء عينة من 0222) صالح دراسة

 لمنتجات البيبسي في مدينة الديوانية". المستيمكين

معرفة تأثير تطوير المنتجات في قرار الشراء, والتحقق من وجود اختالف في قرار الشراء  ىدفت الدراسة إلى

لمستيمكي منتجات )بيبسي( في مدينة الديوانية, وذلك تبعا الختالف الخصائص الديمغرافية, واستخدم 

أىداف الدراسة قام الباحث بتوزيع استبانة عمى عينة الدراسة والتي تكونت  الباحث المنيج الوصفي. ولتحقيق

( مستيمك, وقد توصمت الدراسة إلى وجود تأثير ذي داللة احصائية لتطوير الخصائص وتطوير 944من )

 جودة المنتجات والتكنولوجيا المستخدمة في قرار الشراء.  وتوصمت الدراسة إلى عدم وجود اختالف ذي داللة

احصائية في قرار الشراء تبعًا لمعمر والمستوى التعميمي. وكان من أىم التوصيات ضرورة االىتمام بجودة 

المنتج )من خالل االىتمام باألغمفة المستخدمة في تغميف المنتجات لزيادة القيمة المدركة لدى المستيمكين( 

 زة تنافسية مستدامة.والتركيز عمى التكنولوجيا المستخدمة, واالىتمام بيا لتحقيق مي

 أثر التوجو اإلبداعي في تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة  ( بعنوان "0222) عجعج والشمبي دراسة

  "األردن(-األردنية )أورانج التصالت

الشركات  ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى واقع تطبيق التخطيط االستراتيجي لمموارد البشرية في بعض

االىتمام بالتخطيط االستراتيجي  مستوىىدفت إلى قياس , و الدواء بجميورية مصر العربيةالعاممة بقطاع 
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أفراد مجتمع , واستخدم الباحثان المنيج الوصفي, وتكو ن تنمية القدرات التنافسيةفي لمموارد البشرية وأثره 

ببعض  (اإلدارة التنفيذيةو  ,اإلدارة الوسطىو اإلدارة العميا,  وىي) ةالدراسة من المستويات اإلدارية الثالث

, مفردة( 9>7) وبمغ عدد أفراد عينة الدراسة ,شركة( 94عددىا ) شركات الدواء بمحافظة القاىرة والبالغ

, تشابوعمى تبنى عمى اختالف وليس وتوصمت الدراسة الى أن الميزة التنافسية تتمتع بالخصائص التالية: 

افتقار . وتوصمت الدراسة الى تختص بالفرص المستقبميةيتم تأسيسيا عمى المدى الطويل باعتبارىا و 

مقاومة  وجود, و وأساليبو المنظمات محل البحث إلى برامج تدريب كافية لممديرين لتنمية قدراتيم عمى التخطيط

بسبب عدم المشاركة  االستراتيجية ر الناتج عن الخططيمن قبل المستويات اإلدارية األقل والموظفين لمتغي

, كما المورد البشري يعد المصدر األساس المتالك قدرة تنافسية. وتوصمت الدراسة الى أن موسوء الفي

, وفي عدم توافر نظم المعمومات الحديثة والالزمة لمتخطيط االستراتيجي بالمنظمات محل البحثأظيرت 

وضمان  عمى إيجاد نظم متكاممة لمتخطيط االستراتيجي عمى مستوى المنظمات,ضوء ذلك أوصت بالعمل 

 .ولي الموارد البشرية في صياغة البعد االستراتيجي لممنظمةؤ مس مشاركة

 استراتيجية المنتج عمى بناء الميزة التنافسية لممنظمات الصناعية أثر ( بعنوان "0222) مقاطف دراسة

 األردنية: دراسة ميدانية عن المنظمات المصنعة لمكيفات اليواء".

لممنظمات الصناعية في  المنتج عمى بناء الميزة التنافسية استراتيجيةىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر 

, وقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي, وتكون مجتمع الدراسة من األردن والمصنعة لمنتجات التكييف

ستخدام اسموب المسح الشامل, حيث جميع المنظمات الصناعية المنتجة لمكيفات اليواء في األردن, وقد تم ا

( شركات, وتم توزيع االستبانة عمييا, وتم استرداد =طبقت الدراسة عمى جميع ىذه الشركات والبالغ عددىا )

خصائص المنتج ليا أثر عمى بناء الميزة التنافسية  ًا منوتوصمت الدراسة إلى أن ىناك بعض( استبانات, :)
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المنظمة إلى  بناء الميزة التنافسية, مما يقود فياآلخر أثره ضعيف  ياالمنتج وتصميمو, وبعض شكل مثل

التركيز عمى الخصائص و درجة االعتمادية والعالمة التجارية وبمد المنشأ, محددة مثل  عمى خصائص التركيز

, وفي ضوء ىذه النتائج أوصت الدراسة باىتمام تساىم في تميزىا بين المنظمات من نفس الصناعة التي

ات بالشكل المادي والتصميم لممكيفات بشكل أكثر من خالل عمميات التطوير ألشكال وأحجام مختمفة, الشرك

 وذلك حتى تمبي احتياجات المستيمكين عمى المستوى المحمي والدولي.

 واألداء  أثر التوجيات اإلبداعية والستباقية في تطوير المنتجات الجديدة( بعنوان "0223) جندب دراسة

  ": دراسة تطبيقية عمى شركات صناعة األبذية في اليمنالتسويقي 

في شركات صناعة األغذية في اليمن,  االستراتيجيةالتوجيات  دفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أثرى

 ,لتكون أداة البحث ولتحقيق أىداف الدراسة قام الباحث بتصميم استبانةواتبعت الدراسة المنيج الوصفي. 

وقد توصل . شركاتفي ىذه ال من المدراء العامين( 6=) عينة الدراسة التي تكونت منوقام بتوزيعيا عمى 

التوجو االستراتيجي اإلبداعي واالستباقي في تطوير  الباحث إلى وجود أثر ذي داللة إحصائية لكل من

و داللة إحصائية لكل من التوج يذ المنتجات الجديدة لدى شركات صناعة األغذية باليمن, ووجود أثر

أثر لمتوجو اإلبداعي عمى كل من أبعاد األداء  االستراتيجي اإلبداعي عمى األداء التسويقي, إضافة إلى وجود

رضا اإلدارة عن مستويات األداء  وجدت الدراسة وجود أثر عمى. و التسويقي )الربحية والحصة السوقية,(

شركات صناعة األغذية في اليمن لكال وقد أوصت الدراسة بعدد من التوصيات أىميا تعزيز تبني  .التسويقي

التوجيين االستراتيجي واالستباقي, وذلك لما لكمييما من آثار واضحة عمى األداء التسويقي والذي أكدتو نتائج 

 الدراسة الحالية والدراسات السابقة التي تناولت أثر كل توجو عمى األداء التسويقي.
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 دراسة ميدانية في : تكنولوجيا اإلنتاج في تصميم المنتجتأثير ( بعنوان "0222) طالب وآخرين دراسة

 ".الشركة العامة لصناعة اإلطارات في بابل

 في العممية( تكنولوجياو  )تكنولوجيا المنتج, ىدفت الدراسة إلى تحديد عالقة وتأثير تكنولوجيا االنتاج بأبعادىا

؛ وقد استخدم الباحثون المنيج لت في باباتصميم المنتج عمى مستوى الشركة العامة لصناعة االطار 

 موظفا من المختصين في( >6) شممت عينة الدراسةالوصفي, وتم تطوير استبانة كأداة لجمع البيانات, و 

ضعف متغير تكنولوجيا االنتاج بشكل عام عمى إلى واشارت نتائج التحميل االحصائي . االنتاج والتكنولوجيا

ادارة العمميات  استراتيجيةيعود الى ضعف  ي بابل, وىذا قدمستوى الشركة العامة لصناعة االطارات ف

 ضعف. وكشفت النتائج عن المطموب التكنولوجيا مستوى االىتمام قراروعدم ايالئيا  ,المعتمدة في المنظمة

بتصميم  يعود الى ضعف اىتمام االدارة العميا وىذا ,سةامتغير تصميم المنتج عمى مستوى المنظمة قيد الدر 

لممنتجات  فضال عن اعتمادىا في تحديد التصميم النيائي ,سب حاجات ورغبات الزبائن المتناميةمنتجات ح

الكمفة,  اعتبارات مراعاةعمى اإلمكانات الشخصية لممصممين التي تفتقر الى التنسيق الفني الذي يتطمب 

يوجد دور كبير لتكنولوجيا االنتاج . كما أنو مصيانةل القابميةو  ,وليةقالمعو  ,المتانة, و االستمرارية, و الجودةو 

 ,االستمراريةو  ,الجودةو  ,حيث االداء ومتغيراتو الفرعية في تحسين مواصفات التصميم النيائي لممنتجات من

ابرزىا  الى مجموعة من التوصيات كان الدراسة  وتوصمت, والصفات الكمالية ,القابمية لمصيانةو  ,وليةقالمعو 

في  التقنيات الحديثة باستخداميتعمق  اصرة في ادارة االنتاج والعمميات خاصة ماضرورة مواكبة التطورات المع

 .تكنولوجيا االنتاج وتصميم المنتج
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 دراسة : أثر تطوير المنتجات في درجة ولء المستيمك( بعنوان "0222) التميمي والحالق دراسة

 ".في منطقة أمانة عمان الكبرى مستيمكي منتجات األلبانل ميدانية

 جودة المنتج والتكنولوجياو مواصفات المنتج, (ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر تطوير المنتجات 

والء المستيمك, والتحقق من وجود اختالف في درجة والء المستيمك لمنتجات األلبان  في درجة) المستخدمة

لباحثان في ىذه الدراسة . واستخدم اأمانة عمان الكبرى تبعًا الختالف الخصائص الديمغرافية في منطقة

أعدت ليذا الغرض عمى عينة مالئمة  استبانةولتحقيق أىداف الدراسة قام الباحثان بتوزيع المنيج الوصفي, 

 :مستيمكي منتجات األلبان, وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أىميا مستيمك من( 944)مكونة من

 ودرجة والء ,نتج, جودة المنتج والتكنولوجيا المستخدمةوجود تأثير ذي داللة إحصائية بين مواصفات الم

 عدم وجود اختالف ذي داللة إحصائية لدرجة والء المستيمك تبعًا لمجنس, كما توصمت إلى المستيمك

 وجود اختالف ذي داللة إحصائية لدرجة والء المستيمك تبعًا لمعمر والمستوى, وتوصمت إلى والدخل

تقديم مجموعة من التوصيات التي ركزت عمى ضرورة االىتمام بجودة  النتائج تموبناء عمى ىذه   .التعميمي

 .واالىتمام بتعزيز والء المستيمك المنتج والتركيز عمى التكنولوجيا المستخدمة

 من  ميدانية لعينة دراسةالتنافسية:  الميزة بتحقق التصميمعالقة إدارة ( بعنوان "0222) عمرو دراسة

 األردن".العاممة في  عميروالتشركات اإلنشاء 

اإلنشاء والتعمير العاممة  إلى بيان عالقة إدارة التصميم بتحقيق الميزة التنافسية لـشركات سةىدفت ىذه الدرا

الرسالة ة, حيث تم تناول ثالثالدارية اإل مستوياتالفي األردن, والتعرف إلى مفيوم إدارة التصميم ضمن 

التصميم ضمن المستوى التكتيكي,  االستراتيجي, وأنظمة التـصميم وعمميـاتوالسياسات ضمن المستوى 

. واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي, وتشكل مجتمع الدراسة من والمشروع النيائي ضـمن المـستوى التـشغيمي
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 جميع شركات اإلنشاء والتعمير الكبرى التي تصنف في الدرجة األولى برأسمال ال يقل عن مميون دينار

معماريين الميندسين من العينة حسب تصنيف نقابة مقاولي االنشاءات األردنيين. وطبقت الدراسة عمى 

 تم استخدام استبانةوقد  (.;:5والبالغ عددىم ) والتعميرلإلنشاء شـركات أردنيـة كبـرى ( :) عاممين فيال

تحقيـق بة إلى أن إلدارة التصميم عالقة وتوصمت الدراس .بتحقيق الميزة التنافسية عالقـة إدارة التـصميم لقياس

حتى  لمزيد من االىتمـام والتطـوير ةاألردنية, ومع ىذا فإنيا بحاج لشركات اإلنشاء والتعمير الميـزة التنافـسية

. وفي ضوء ذلك نجاحيا ضمن ىذه الشركات التي يعد التصميم أساس عمميا ومفتـاح ترتقي إدارة التصميم

عطاء التصميم وزنًا أكبـر عنـد تكـوينأوصت الدراسة بضرورة  خذ أالشركة, و  رسـالة االىتمام برسالة الشركة وا 

تنافسية عالية لشركات اإلنشاء  آراء مديري التصميم والميندسين عند تكوين الرسالة, وذلك لتحقيق ميـزة

عطاء السياسات االىتمام الكبير لما تقدمو من مبادئ ومفاىيم تـساعد, و والتعمير اتخاذ القرار األفضل  ـىعم ا 

 .كبيرة في عمميم لمتصميم, باإلضافة إلى األخذ بآراء المصممين لما يحممونو من خبرة
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 دراسات أجنبية: 0.0.0

 دراسة (Roper et al., 2016:بعنوان ) 

The roles and effectiveness of design in new product development: A study of Irish 

manufacturers 

ة, وتناولت الدراسة جديدال اتمنتجالأدوار وفاعمية التصميم في تطوير ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن 

مصنع  5744االيرلنديين, واستخدم في ىذه الدراسة المنيج الوصفي, وتكونت عينة الدراسة من لمصنعين ا

فاعمية ثالثة مستويات مختمفة من مشاركة المصممين في تطوير وذلك لفحص , االيرلنديةمصانع  من

أن التصميم , وأشارت النتائج إلى ونجاحيا ةجديدال اتمنتجالوتأثيرىا عمى حداثة تطوير  ةجديدال اتمنتجال

يرتبط ارتباطا وثيقا باألداء المحسن بغض النظر عن نوع الدور الذي يمعبو. ومع ذلك, يبدو أن التأثيرات 

العالقة بين نتائج , كما أشارت النتائج إلى أن ممة إلشراك التصميم في جميع مراحل العممية أكبر بكثيرالمحت

واضحة فقط  وأكدت النتائج عمى أن أىمية التصميمىي أيضا معتدلة؛  ةجديدال اتمنتجالتطوير و التصميم 

لمصانع الصغيرة والكبيرة من بينما تستفيد كل من ا, لممنظمات التي تشارك في البحث والتطوير الداخمي

فإن الفوائد اإلضافية  ةجديدال اتمنتجالوفي بعض مراحل عممية تطوير  .استخدام التصميم كتخصص وظيفي

صورة أكثر  , كما قدمت النتائجلممشاركة المستمرة لمتصميم طوال العممية واضحة فقط في المصانع الكبيرة

لم تتغير بشكل كبير خالل  ةجديدال اتمنتجالم مع عممية تطوير ثباتا, مما يدل عمى أن المشاركة في التصمي

من الضروري إجراء مزيد من البحث لفيم العالقة السنوات األخيرة. وفي ضوء ذلك أوصت الدراسة بأنو 

وأيضا لتوضيح ما إذا  ة,جديدال اتمنتجالالمتبادلة بين البحث والتطوير ومدخالت التصميم لعممية تطوير 

 .لمتصنيع واضحة أيضا في القطاعات األخرىيتم تحديدىا كانت العالقة التكميمية التي 
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 دراسة (Chang, 2011:بعنوان ) 

"The Influence of Corporate Environmental Ethics on Competitive Advantage: the 

Mediation Role of Green Innovation" 

الدور  الدراسة الى بيان أثر اخالقيات البيئة عمى الميزة التنافسية, باإلضافة إلى التعرف عمىىدفت ىذه 

استكشاف التأثير اإليجابي عمى ىذه الدراسة  وركزت ,التصنيع التايواني قطاعالوسيط لإلبداع األخضر في 

االبتكار ) الوسيط المتغير ني عبرالتصنيع التايوا قطاعلألخالقيات البيئية لمشركات عمى الميزة التنافسية في 

عمى المديرين التنفيذيين ممن ( استبانة 944) تم توزيـع(, واستخدمت الدراسة المنيج التجريبي, و األخضر

 وقد استرجع ما مجممو ,البحث والتطويرو  الموارد البشـرية,و اإلنتاج, و يعممون عمى الحماية البيئية, والتسويق, 

النتائج أن األخالقيات البيئية لمشركات . وأظيرت ثل العدد الفعمي لعينة الدراسةوىو ما يم اتاستبان( :54)

 تحققتباإلضافة إلى ذلك  .لمنتجات الخضراء وابتكار العمميات الخضراءاتؤثر بشكل إيجابي عمى ابتكار 

ية لمشركات ىذه الدراسة من أن ابتكار المنتجات الخضراء يتوسط العالقة اإليجابية بين األخالقيات البيئ

ال يمكن أن تؤثر األخالقيات البيئية  ,لذلك ,والميزة التنافسية, لكن ابتكار العمميات الخضراء ال يفعل ذلك

بشكل غير مباشر من خالل  (أيًضا)بل تؤثر عمييا  ؛لمشركات عمى الميزة التنافسية بشكل مباشر فحسب

شركات  . وفي ضوء ذلك أوصت الدراسة بأن تيتميةابتكار المنتجات الخضراء في الصناعة التحويمية التايوان

 .التصنيع التايوانية زيادة األخالقيات البيئية لمشركات وابتكار المنتجات الخضراء لتعزيز مزاياىا التنافسية
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 دراسة(Kachouie and Sedighodeli, 2015 :بعنوان ) 

 "New Product Development Success Factors In Prospector Organization: Mixed Method 

Approach"  

ىدفت ىذه الدراسة الى اكتشاف عوامل النجاح الحرجة لعمميات تطوير المنتجات الجديدة . تم 

استخدام  منيج الطريقة المختمطة التي تضمنت ادلة من تصميم الدراسات النوعية, الكمية  وجمع 

 وجود شخصا بشكل فردي ومن ىذه المقابالت توصل الى  16"البيانات وتحميميا. حيث تم مقابمة "

عامال رئيسيا وتصنيفيم الى عوامل ادارية, ىيكمية, تنظيمية, عممية وبيئية. ثم تم اجراء مسح  13

مع مديري االنتاج, المبيعات, التسويق, البحث والتطوير والمديرين التنظيمين لممنظمات التنقيب في 

 اىمية كل عامل.ايران من اجل تحديد 

اظيرت النتائج الى ضرورة اعطاء االولوية لتطوير المنتجات الجديدة والتركيز عمى جميع العوامل 

 من اجل تحقيق نجاح في تطوير المنتجات.

 دراسة(Chuang, Morgan and Robson,2015) :بعنوان 

"Customer and Competitor Insights, New Product Development Competence, and New 

Product Creativity: Differential, Integrative, and Substitution Effects" 

 

 التكنولوجيا إدارة بأدب النيوض أجل من النظرية الثغرات ىذه معالجة إلى الدراسة ىذه تيدف

 التنفيذ, الجديد المنتج إبداع مفيوم عمى حصري بشكل يركز  ,أوال. طرق بعدة المنتجات وتطوير

 رؤى الكتساب والمجتمعة المستقمة اآلثار من كال يفحص  ,ثانيا. واليادفة الجديدة لألفكار الناجح

 ثالثا, يقترح .جديد منتج إبداع عمى المنافس نحو الموجو والتعمم العمالء نحو الموجو التعمم: السوق

 جديد منتج إبداع تقديم من الشركات تمكن التي المنتجات تطوير في الكفاءة تجريبي بشكل ويختبر
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 نحو الموجو التعمم بين التفاعل تأثيرات في الدراسة ىذه تبحث , ذلك إلى باإلضافة. فعال بشكل

 . جديد منتج إبداع عند المنتج تطوير كفاءة مع والمتنافسين العمالء

شركة تم   750تم استخدام المقابالت واالستبانة من اجل جمع البيات حيث تكونت عينة الدراسة من 

 اخيارىم  بشكل عشوائي. 

( المحايد) العمالء نحو الموجو التعميم بيا يرتبط التي الطريقة في تفاضمية واظيرت النتائج تأثيرات

 إيجابيا اندماجيما يرتبط , نفسو الوقت وفي. جديد منتج بإبداع( إيجابي) المنافس نحو الموجو والتعمم

 وعند مستقل بشكل , الجديدة المنتجات تطوير كفاءة أن أيًضا النتائج تكشف. الجديد المنتج بنتيجة

 , ذلك ومع. الجديد المنتج إبداع عمى إيجابي بشكل تؤثر , العمالء نحو الموجو التعمم مع دمجيا

 نحو الموجو التعمم بين الجمع يرتبط حيث االستبدال تأثير في مفاجأة وجود عن أيًضا الدراسة كشفت

 ىذه وتناقش. الجديد المنتج بإبداع عكسًيا ارتباًطا الجديدة المنتجات تطوير في والكفاءة المنافس

دارة البحوث من مزيد إجراء أجل من آثارىا وتستمد , النتائج  .سواء حد عمى والتكنولوجيا السوق وا 

 دراسة(Chang, 2017) :بعنوان 

"Enhancing New Product Development Performance From Adaptive   Ability  

and Relationship Learning: The Mediation Role of Resource Integration" 

 

 التكيفية لمقدرة اإليجابي التأثير الستكشاف والخارجية الداخمية لمقدرات أصمًيا إطاًرا الدراسة ىذه تطور

 خالل من( NPD) الجديد المنتج تطوير أداء عمى( الخارجية القدرة) العالقات وتعمم( الداخمية القدرة)

 . الموارد تكامل: الجزئي الوسيط

شركة تصنيع   167 المتمثمة ب  "2010 تايوان أعمال دليل" من عشوائي بشكل العينة اختيار تم

 , صالًحا استبياًنا 167 ىناك كان. المشاركين إلى استبيان 500 الدراسة ىذه أرسمتتايوانية حيث 



 

8< 

 

 , التنفيذيين والرؤساء , المديرين كبار ىم المجيبون كانحيث  ٪33.4 ىو الفعال االستجابة ومعدل

دارة , والتسويق , التصنيع ومديري  البحث أقسام أو , والتمويل , والشراء , البشرية الموارد وا 

 والتطوير 

 ىذه تصنف. والخارجية الداخمية القدرات في االستثمار الشركات عمى يجب أنو الدراسة ىذه تؤكد

 ووسيطة عالية قدرة ذات شركات - مجموعات ثالث إلى التايوانية التصنيع شركات الدراسة

 وأن , األقصى الحد ىو العالية القدرة ذات الشركات موارد تكامل أن النتائج توضح. القدرة ومنخفضة

 القدرة ذات الشركات تكامل بينما , األدنى الحد ىو المتوسطة القدرات ذات الشركات تكامل

 نموذج لتطوير والخارجية الداخمية القدرات مفاىيم بين الدراسة ىذه تجمع. األدنى الحد ىو المنخفضة

 .اإلدارية آثاره الستكشاف NPD ألداء متكامل مفاىيمي

 التعقيب عمى الدراسات السابقة 1.2.2

 اطالع الباحثة عمى الدراسات السابقة, والمتعمقة بموضوع الدراسة تم استنتاج ما يأتي:بعد 

استخدمت معظم الدراسات السابقة المنيج الوصفي التحيمي, جيث تم اعتماد االستبانة كاداة  .1

  لمدراسة وتشابو ذلك مع الدراسة الحالية.

 مجتمع الدارسة.تباينت عينة الدارسة في الدارسات السابقة بناء عمى  .2

استفادت الباحثة من الدارسات السابقة في التعرف إلى مجموعة من الجوانب البحثية الميمة  .3

 .منيا : المنيجية العممية ,األدوات العممية المستخدمة ,األساليب اإلحصائية

تناولت العديد من الدراسات السابقة اثر مرونة التصنيع الذي بدوره يؤثر عمى تحقيق الميزة  .4

 (.2016(, ودراسة )داودوجواد,2021لتنافسية مثل دراسة )الفقياء,ا
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تناولت العديد من الدراسات السابقة اثر التوجو االبداعي في تطوير المنتجاتمن اجل تحقيق  .5

 .(2015والشمبي, عجعج(,ودراسة)2013الميزة التنافسية مثل دراسة)جندب,

نتائج الدراسة الحالية التي تم التوصل الييا, استفادة الباحثة من الدراسات السابقة بينيا وبين  .6

 و التوصيات التي تم تقديميا.

تحديد محاور اإلطار النظري والمنيج المالئم وأداة استفادة الباحثة من الدراسات السابقى   .7

وكيفية بنائيا وتحديد متغيارتيا, ومجتمع الدارسة والمتمثمة في االستبانة الدارسة المناسبة 

 وكذلك االساليب االحصائية الالزمة.وعينتو, 

وتعزيز القدرات  اوصت العديد من الدراسات السابقة ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية .8

(, ودراسة 2018التنافسية لممؤسسات وتحسين الجودة مثل دراسة) قميحة, 

(, ودراسة)التميمي 2011(,ودراسة)طالب واخرين,2015,ودراسة)صالح,(2020سالم,)

 .(2011ق,والحال

 

 الدراسات السابقة عنما يميز الدراسة الحالية  4.2.2

الميزة  لتحقيقكأحد األساليب الحديثة  تطويروتصميم المنتجاتتقدم ىذه الدارسة مدخل لتطبيق  -

 . التنافسية لشركات القطاع ااصناعية

ما يميز ىذه الدارسة أنيا جرت في بيئة سياسية واقتصادية غير مستقرة في حين أن غالبية   -

 الدارسات السابقة جرت في بيئات سياسية واقتصادية مستقرة مقارنة بفمسطين.   
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 مقدمة  1.3

جراءاتيا  جراءاتيا, من حيث تصميم الدراسة ومنيجيتيا وا  يتطرق ىذا الفصل إلى وصف طريقة الدراسة وا 

وأدواتيا, إضافة إلى حدود الدراسة ومحدداتيا ومعوقاتيا, ومتغيرات الدراسة ومجتمع الدراسة وعينتيا, كذلك 

 المستخدمة في الدراسة.المعالجات اإلحصائية 

 :منيجية الدراسة 2.3

, الذي ييدف إلى جمع الحقائق والبيانات التحميمي لموصول إلى أىداف الدراسة, تم استخدام المنيج الوصفي

عن ظاىرة أو موقف معين, مع محاولة تفسير ىذه الحقائق تفسيرًا كافيًا, وذلك لمالءمتو لطبيعة الدراسة التي 

لبيانات من مجتمع الدراسة, وتصنيفيا وتحميميا وتفسيرىا الستخالص الدالالت والوصول احتاجت إلى جمع ا

, من خالل التطرق (2014)الدليمي وصالح, إلى نتائجيا, والتعرف عمى وجود العالقة ودرجتيا واتجاىيا 

 ناعي في الخميل.لموضوع تقييم فاعمية تصميم المنتج وتطويره وعالقتو بالميزة التنافسية لشركات القطاع الص

 :أداة الدراسة 3.3

اعتمدت الدراسة عمى االستبانة كأداة رئيسة, وذلك من خالل مجموعة من األسئمة واالستفسارات المرتبطة 

ببعضيا البعض بما يحقق أىداف الدراسة, وقد تم اختيارىا كأداة لمدراسة كونيا تشجع اإلجابات الصريحة 

نيا من خالل تشابو األسئمة وتوحيدىا تؤدي إلى سرعة جمع البيانات والحرة من المبحوثين, إضافة إلى أ

. إضافة إلى ذلك فقد تم إجراء المراجعات الدقيقة والعميقة لمدراسات (1999)قنديمجي, الخاصة بالدراسة 

والكتب والمراجع العممية واألطروحات التي كان ليا عالقة بمحاور الدراسة. وتم تطوير االستبانة كما ىو 

 (, حيث تجزأت إلى: 1وضح في الممحق رقم )م
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العوامل الديمغرافية: وىي بيانات عامة عن المبحوثين تشمل فقرات: الجنس, العمر, المؤىل  الجزء األول:

 العممي, المسمى الوظيفي, وسنوات الخبرة.

 مجاالت ومحاور الدراسة وتكونت من: الجزء الثاني:

  وتطويرهالمجال األول: فاعمية تصميم المنتج: 

 توليد األفكار حول المنتجات الجديدة ومصادرىا:المحور األول : 

 ( فقرات.8المجال األول: توليد األفكار حول المنتجات الجديدة وتم قياسو بـ ) -

 ( فقرات.8المجال الثاني: مصادر حصول الشركة عمى أفكار جديدة وتم قياسو بـ ) -

 الجديدة الخاصة بتصميم وتطوير المنتجات وتم قياس ىذا : غربمة الشركة لألفكار المحور الثاني

 ( فقرة.16المحور بـ )

 ( 7: اختبــار مفيــوم المنــتج الجديــد )تحميــل األعمــال( وتــم قيــاس ىــذا المحــور بـــ )المحققور الثالققث

 فقرات.

 ( فقرة.16: تصميم نموذج أولي فعمي تجريبي لممنتج, وتم قياسو بـ )المحور الرابع 

 ( فقرات.9الختبار النيائي لممنتج الجديد وتقديمو لمسوق, وتم قياسو بـ ): االمحور الخامس 

 المجال الثاني: الميزة التنافسية، وانقسم إلى عدة محاور : 

 ( فقرات.9: الميزة التنافسية في مجال التكاليف, وتم قياسيا بـ )المحور األول 

 ( فقرة.11ا بـ ): الميزة التنافسية في مجال الجودة, وتم قياسيالمحور الثاني 

 ( فقرات.6: الميزة التنافسية في مجال المرونة, وتم قياسيا بـ )المحور الثالث 

 ( فقرات.6: الميزة التنافسية في مجال التسميم, وتم قياسيا بـ )المحور الرابع 
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 (:3.1وجاءت فقرات االستبانة كما يوضح الجدول )

 (: توزيع فقرات الستبانة وفقًا لممحاور3.1جدول )

 عدد األسئمة مكونات الفقرات الرقم
 الجزء األول

 5 ديمغرافيةالالبيانات   .1
 الجزء الثاني

 64 المجال األول: فاعمية تصميم المنتج وتطويره
 16 توليد األفكار حول المنتجات الجديدة ومصادرىا  .1
 16 غربمة الشركة لألفكار الجديدة الخاصة بتصميم وتطوير منتجاتيا  .2
 7 مفيوم المنتج الجديد )تحميل األعمال(اختبار   .3
 16 تصميم نموذج أولي فعمي تجريبي لممنتج  .4
 9 االختبار النيائي لممنتج الجديد وتقديمو لمسوق  .5

 32 المجال الثاني: الميزة التنافسية
 9 الميزة التنافسية في مجال التكاليف  .1
 11 الميزة التنافسية في مجال الجودة  .2
 6 التنافسية في مجال المرونةالميزة   .3
 6 الميزة التنافسية في مجال التسميم  .4

 101 المجموع الكمي لفقرات الستبانة )مع العوامل الديمغرافية(

 صدق األداة: 1.3.3

تم التحقق من الصدق المنطقي لألداة وذلك بعرض االستبانة عمى مجموعة من المحكمين من ذوي 

(, وقد تم تحكيميا بيدف التأكد من مناسبة ومالءمة ىذه 2الممحق رقم )االختصاص, والمرفقة أسماؤىم في 

االستبانة لما أعدت من أجمو, وسالمة صياغة الفقرات, وانتماء كل منيا لممجال الذي وضعت فيو, وقد تم 

 األخذ بالتعديالت التي تمت التوصية بيا من قبل ىؤالء المحكمين.
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( مفردة بحثية من مجتمع 30خالل أخذ عينة استطالعية بمغ قواميا )وتم اختبار صدق األداء إحصائيًا, من 

الدراسة, وتم استبعاد ىذه المفردات الحقًا من عينة الدراسة, ثم تم بعد ذلك إجراء اختبار التحميل العاممي 

(Factor Analysisلفقرات االستبانة, وذل )( 3.2ك كما ىو واضح في الجدول :) 

 ر التحميل العاممي لفقرات أداة الدراسة(: نتائج اختبا3.2جدول )

 درجة التشبع رقم الفقرة درجة التشبع رقم الفقرة درجة التشبع رقم الفقرة درجة التشبع رقم الفقرة
1 .618 25 .729 49 .816 73 .663 
2 .690 26 .684 50 .823 74 .660 
3 .784 27 .626 51 .846 75 .890 
4 .777 28 .784 52 .827 76 .669 
5 .595 29 .828 53 .823 77 .929 
6 .513 30 .764 54 .783 78 .929 
7 .811 31 .758 55 .702 79 .855 
8 .719 32 .722 56 .690 80 .783 
9 .218 33 .648 57 .867 81 .730 
10 .654 34 .654 58 .853 82 .617 
11 .519 35 .768 59 .598 83 .879 
12 .708 36 .588 60 .393 84 .829 
13 .782 37 .852 61 .858 85 .325 
14 .692 38 .723 62 .821 86 .763 
15 .764 39 .635 63 .918 87 .755 
16 .786 40 .849 64 .770 88 .668 
17 .779 41 .725 65 .788 89 .697 
18 .824 42 .790 66 .802 90 .725 
19 .736 43 .823 67 .653 91 .852 
20 .782 44 .829 68 .713 92 .772 
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 درجة التشبع رقم الفقرة درجة التشبع رقم الفقرة درجة التشبع رقم الفقرة درجة التشبع رقم الفقرة
21 .762 45 .741 69 .695 93 .824 
22 .648 46 .823 70 .824 94 .647 
23 .836 47 .887 71 .889 95 .906 
24 .851 48 .688 72 .720 96 .779 

بمحاور ة ممي لفقرات أداة الدراسة المتعمق(, يتضح بأن جميع نتائج التحميل العا3.2ومن النتائج في الجدول )

%(,60دالة إحصائيًا, وىي تتمتع بدرجة عالية من التشبع, حيث كان جميعيا أعمى من )ومجاالتيا الدراسة   

( والتي تم استبعادىا من أداة الدراسة, وأصبح 85, 36, 11, 9, 6, 5باستثناء الفقرات التي تحمل األرقام )

ية, وبالتالي ووفقًا لمنتائج السابقة, فإن الفقرات ( باستثناء العوامل الديمغراف90عدد فقرات أداة الدراسة )

 . المتبقية تشترك معًا في قياس ما وضعت لقياسو من محاور ومجاالت

 :ثبات األداة 2.3.3

 Cronbach)لغرض التحقق من ثبات أداة الدراسة, تم احتساب معامل االتساق الداخمي كرونباخ الفا 

Alpha) ( يبين نتائج ذلك:3.3لفقرات محاور االستبانة, والجدول ) 

 معامل كرونباخ ألفا لمحاور الستبانة :(3.3)جدول

 Alphaقيمة  عدد الفقرات العينة الستطالعية البيان
 ثبات محور فاعمية  تصميم المنتج وتطويره

30 
59 .927 

 940. 31 ثبات محور الميزة التنافسية
 957. 90 الدراسةثبات أداة 

(, 0.957(, فإن قيمة معامل الثبات الكمية ألداة الدراسة بجميع محاورىا كانت )3.3وحسب الجدول )

%( إذا تم 95.7وبالتالي فإن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات, وىذا يعني الثقة بيذه األداة بنسبة )

 لمظروف الحالية. إعادة تطبيقيا بعد مدة من الزمن وتحت ظروف مشابية
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وحسب النتائج السابقة, فقد كان ثبات أداة الدراسة فيما يخص محاورىا دااًل إحصائيًا وكانت أعمى قيم الثبات 

(, فيما كانت قيمة الثبات لمحور فاعمية 0.94لمحور الميزة التنافسية والذي بمغت قيمة كرونباخ ألفا لو )

 ع المحاور كانت دالة إحصائيًا.(, أي أن جمي0.927تصميم المنتج وتطويره )

  وعينة الدراسة:مجتمع  4.3

( شركة صناعية وفقًا لـ 231يتكون مجتمع الدراسة من الشركات الصناعية في الخميل والتي يبمغ عددىا )

 غرفة التجارة والصناعة في مدينة الخميل. 

( 144مغ حجم العينة المختارة )وقد تم اختيار عينة عشوائية بسيطة كمرحمة أولى من ىذه الشركات, وقد ب

شركة صناعية, وفي المرحمة الثانية تم اختيار عينة قصدية )موجية( من أصحاب ورؤساء مجالس إدارة 

الشركات المختارة, حيث تم توزيع استبانتين عمى كل شركة من الشركات في العينة, تستيدف كل استبانة 

تيدف أحد العاممين في مجال التطوير واألقسام الفنية في رئيس مجمس إدارة الشركة أو صاحبيا, واألخرى تس

الختيار حجم العينة, وقد بمغ  (Thompson, 2012)الشركة, وقد تم استخدام معادلة ستيفن ثامبسون 

 ( مفردة بحثية.288الحجم اإلجمالي ليا )

حميل والدراسة, حيث بمغت ( استبانة صالحة لمت232وبعد توزيع االستبانة عمى العينة المطموبة, تم استعادة )

 %(.80.5نسبة االسترجاع لالستبانات الموزعة حوالي )

ونتيجة لتواصل إجراءات الطوارئ لمواجية جائحة كورونا حتى تاريخ إجراء ىذه الدراسة, فقد تم تحويل أداة 

بدأ توزيعيا  الدراسة إلى استبانة إلكترونية وتوزيعيا بشكل مفتوح عمى عينة الدراسة وعمى مفرداتيا, حيث

 . 20/08/2021وُأغمقت بتاريخ  08/08/2021بتاريخ 
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 :خصائص عينة الدراسة 5.3

في تحميل أداة الدراسة من خالل استخدام عدة اختبارات يوفرىا ىذا  (SPSS V.26)تم استخدام برنامج 

 البرنامج, وىي:

  اختبار التحميل العامميFactor Analysis يستخدم لقياس العالقة بين مجموعة من العوامل, حيث يتم :

حسابو من خالل تطبيق مجموعة من االختبارات عمى عدد من المفحوصين, ومن خالل معامل االرتبـاط 

بين االختبارات تتحدد نتيجة صدق األداة, فكممـا كـان معامـل االرتبـاط عاليـًا فـإن ذلـك يعنـي وجـود سـمات 

 .(2000)دوريدي,  مشتركة بين االختبارين

  اختبـــار كرونبـــاخ ألفـــاCronbach Alpha يعـــد  مقياســـًا لدرجـــة الثبـــات أو االتســـاق الـــداخمي لمبنـــود أو :

المتغيرات في مؤشر مركب تم وضعو عمى مقياس الجمع, ويتم استخدامو بصفة عامة لقياس درجة ثبات 

تقــوم ألفــا بقيــاس ىــذا االتســاق الــداخمي مقــاييس البنــود المتعــددة, وتكــون أداة البنــود مقســمة داخميــا, حيــث 

  (.2010)باىي و األزىري, 

  اختبـــار معامـــل االنحـــدار المعيـــاريStandardized Regression ىـــو اختبـــار يقـــوم عمـــى أســـموب :

رياضـــي لتقـــدير العالقـــة بـــين متغيـــرين أو أكثـــر, بداللـــة وحـــدات قيـــاس المتغيـــرات المعتمـــدة )التابعـــة( فـــي 

 (.2009)طعمة وحنوش, القات بنماذج االنحدار العالقة, وتسمى ىذه الع

  اختبار تحميل التباين األحـاديOne Way Analysis of Variance يعتمـد عمـى حسـاب التبـاين بـين :

العينـــات والتبـــاين داخـــل كـــل العينـــات مجتمعـــة, وىـــو يســـتخدم إليجـــاد الفـــروق بـــين أكثـــر مـــن مجمـــوعتين, 

ة, وتقــاس داللــة الفــروق فــي ىــذا المقيــاس مــن خــالل قيمــة شــريطة تــوافر الخصــائص البارامتريــة اإلحصــائي

(F)  ,(.2006)الضامن 
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 بااخت( رt لمعينات المستقمة )Independent Sample t-test ىو عبارة عن تقنية إحصائية استداللية :

تســتخدم لفحــص فيمــا إذا كـــان ىنــاك فــرق إحصـــائي )حقيقــي( بــين متوســـطي مجمــوعتين مــن مجموعـــات 

 العينة العشوائية. 

 أما خصائص عينة الدراسة فقد كانت كما يأتي:

 :خصائص عينة الدراسة وفقًا لعامل الجنس 

( مبحوثا بنسبة مئوية 167لذكور ىم األعمى حيث بمغ عددىم )تبين أن المستيدفين من عينة الدراسة من ا

%( وىو ما يشير إلى أن 28( بنسبة )65%(, فيما كانت النسبة األقل لإلناث حيث بمغ عددىن )72.0)

 ( يوضح ذلك. 3.4القطاع الصناعي ال زال حكرا عمى الرجال, والجدول )

 : خصائص عينة الدراسة وفقًا لمجنس(3.4جدول )

 النسبة المئوية العدد القيم العوامل

 الجنس
 % 72.0 167 ذكر
 % 28.0 65 أنثى

 % 100.0 232 المجموع

 

 :خصائص عينة الدراسة وفقًا لمفئة العمرية 

 30تبين أن النسبة األكبر من عينة الدراسة )من حيث الفئة العمرية( كانت لصالح من ىم في الفئة العمرية )

%(, فيما كانت النسبة 43.1( مبحوث بنسبة مئوية بمغت )100( حيث بمغ عددىم )اً عام 40أقل من  –

%(, 24.1( مبحوثا بنسبة مئوية )56سنة فأكثر( حيث بمغ عددىم ) 40األقل لمن تقع أعمارىم في الفئة )
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, %(32.8( مبحوثا بنسبة مئوية بمغت )76( فقد بمغ عدد أفرادىا )اً عام 30أما الفئة العمرية )أقل من 

 ( يبين ذلك: 3.5والجدول )

 (: خصائص عينة الدراسة وفقًا لمعمر3.5) جدول
 النسبة المئوية العدد القيم العوامل

 الفئة العمرية
 %  32.8 76 اً عام 30أقل من 

 % 43.1 100 عام 40أقل من  - اً عام 30
 % 24.1 56 فأكثر اً عام 40

 % 100.0 232 المجموع

  المؤىل العممي:خصائص عينة الدراسة من حيث 

فيما يتعمق بخصائص عينة الدراسة من حيث المؤىل العممي, تبين أن النسبة األعمى كانت لمن يحممون 

 اً %(, فيما كانت نسبة من يحممون دبموم55.2مؤىل البكالوريوس من عينة الدراسة, حيث بمغت نسبتيم )

نسبة من يحممون مؤىالت دراسات عميا %( وىي النسبة األقل من عينة الدراسة, بينما بمغت 19.8فأقل )

 ( يبين ذلك: 3.6%(, والجدول )25.0)

 (: خصائص عينة الدراسة وفقًا لممؤىل العممي3.6) جدول
 النسبة المئوية العدد القيم العوامل

 المؤىل العممي
 % 19.8 46 دبموم متوسط فأقل

 % 55.2 128 بكالوريوس
 % 25.0 58 دراسات عميا

 % 100.0 232 المجموع

 :خصائص عينة الدراسة من حيث طبيعة العمل 

فيما يتعمق بخصائص عينة الدراسة من حيث طبيعة العمل, فقد كانت النسبة األكبر لمن ىم بوظيفة مدير 

%( من عينة الدراسة, فيما كانت النسبة األقل لمن يعممون بمستوى )موظف( وبمغت 41.4وبمغت نسبتيم )
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( 3.7%(, والجدول )30.6%(, فيما كانت نسبة من يعممون بمستوى )رئيس قسم( حوالي )28.0نسبتيم )

 يبين ذلك: 

 (: خصائص عينة الدراسة وفقًا لطبيعة العمل3.7) جدول

 النسبة المئوية العدد القيم العوامل

المستوى 
 الوظيفي

 % 41.4 96 مدير 
 % 30.6 71 رئيس قسم

 % 28.0 65 موظف
 % 100.0 232 المجموع

 
 :خصائص عينة الدراسة من حيث سنوات الخبرة 

 10أقل من  -5( بأن النسبة األعمى كانت لممبحوثين ذوي سنوات خبرة )3.8يتبين من الجدول رقم )

 سنوات( 5%(, فيما كانت النسبة األقل لممبحوثين ذوي سنوات خبرة )أقل من 38.4سنوات( وذلك بنسبة )

سنوات فأكثر( بمغت حوالي  10كما تبين أن نسبة المبحوثين ذوي سنوات خبرة ) %(,23.7بنسبة )

(37.9.)% 

 (: خصائص عينة الدراسة وفقًا لسنوات الخبرة3.8) جدول

 النسبة المئوية العدد القيم العوامل

 رةبسنوات الخ
 % 23.7 55 سنوات 5أقل من 

 % 38.4 89 سنوات 10أقل من  -5
 % 37.9 88 سنوات فأكثر 10

 % 100.0 232 المجموع
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 لفصل الرابعا

 نتائج الدراسة ومناقشتيا

  مقدمة 
  نتائج اسئمة الدراسة 
  نتائج فرضيات الدراسة 
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 مقدمة 1.4

يتضمن ىذا الفصل عرضًا لمنتائج التي توصمت إلييا الدراسة, والتي ترمي إلى التعرف عمى واقع فاعمية 

وتطويره لدى شركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل وعالقتيا بمستوى تحقيق الميزة تصميم المنتج 

ات, ولموصول إلى ذلك واإلجابة المرونة, والتسميم لدى ىذه الشركو الجودة, و التكاليف,  :التنافسية في مجاالت

ئي اعتمادًا عمى أسئمة الدراسة والتحقق من الفرضيات الموضوعة, استخدمت الدراسة التحميل اإلحصا نع

, كما تم اعتماد مفتاح تفسير النتائج اآلتي لمقياس )ليكرت( (SPSS V23)حزمة التحميل اإلحصائي 

متوسطة, و منخفضة, و نتائج وىي  , حيث تم تحويل التفسير إلى ثالثالخماسي المستخدم في الدراسة

وذلك ليسيل تفسير النتائج, ولعمل ذلك جرى احتساب المدى وطول الفئة والتي كانت قيمتيا  ؛ومرتفعة

 (: 2001يوضح ذلك )أبو صالح,  (4.1الجدول )و (, 0.66)

 (: مفتاح تفسير النتائج )األىمية النسبية(4.1جدول)

 التفسير مقياس ليكرت المتوسط الحسابي
 منخفضة ال أتفق 1.66 – 1.00
 متوسطة نوعًا ما 2.33- 1.67
 مرتفعة أتفق 3.00- 2.34
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 :نتائج أسئمة الدراسة 2.4

 المنتجققات الجديققدة فققي شققركات  فققيمققا واقققع توليققد األفكققار السققؤال األول لمدراسققة:  ننتققائج اإلجابققة عقق

 القطاع الصناعي في مدينة الخميل؟ 

ىذا السؤال, تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة  نلإلجابة ع

المنتجات الجديدة في شركات القطاع  فيالدراسة عن كل فقرة من الفقرات التي تقيس واقع توليد األفكار 

واقع, وكانت في مدينة الخميل, كما تم استخراج الدرجة الكمية التي تقيس درجة فاعمية ىذا ال الصناعي

 (:4.2الجدول ) النتائج كما في

 : التكرارات والمتوسطات الحسابية والنحراف المعياري لواقع توليد األفكار حول المنتجات الجديدة(4.2) جدول

رقم 
 الفقرة

فق الفقرة
 أت

 ما
وعًا

 ن

فق
ل أت

المتوسط  
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الستجابة

1 
لمحصول عمى  تسعى الشركة

أفكار جديدة تحقق منفعة 
 حقيقية جديدة لمزبائن.

F 128 101 3 
 مرتفعة 84.7 % 525. 2.54

% 55.2 43.5 1.3 

2 
تسعى الشركة لمحصول عمى 

أفكار جديدة تحقق قيمة مضافة 
 لمزبائن.

F 97 110 25 
 متوسطة 77.0 % 657. 2.31

% 41.8 47.4 10.8 

3 
لمحصول عمى تسعى الشركة 

أفكار جديدة تساعد في تحقيق 
 رضا الزبائن.

F 105 120 7 
 مرتفعة 80.7 % 553. 2.42

% 45.3 51.7 3.0 

4 
توثق الشركة كل ما تحصل 

عميو من أفكار جديدة لالستفادة 
منيا في تصميم منتجات 

F 104 126 2 
 مرتفعة 81.3 % 515. 2.44

% 44.8 54.3 0.9 
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رقم 
 الفقرة

فق الفقرة
 أت

 ما
وعًا

 ن

فق
ل أت

المتوسط  
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الستجابة

 .جديدة

7 
تسعى الشركة لمحصول عمى 

أفكار جديدة لمتوسع في أسواقيا 
 .الحالية

F 116 114 2 
 مرتفعة 83.0 % 518. 2.49

% 50.0 49.1 0.9 

8 
تسعى الشركة لمحصول عمى 

أفكار جديدة لمدخول الى أسواق 
 .جديدة

F 123 108 1 
 مرتفعة 84.3 % 509. 2.53

% 53.0 46.6 0.4 

 مرتفعة 82.3 % 500. 2.47 المنتجات الجديدة فية الكمية لواقع توليد األفكار الدرج

 
المنتجات الجديدة جاءت  فيالتي تقيس واقع توليد األفكار (, يالحظ أن الدرجة الكمية 4.2من الجدول )

  ( بانحراف معياري بمغ 2.47بدرجة استجابة مرتفعة, حيث بمغ المتوسط الحسابي الذي يقيس ىذه الدرجة )

حظ أن %(, وباالطالع عمى التكرارات الخاصة بكل فقرة, يال82.3( وبنسبة استجابة مئوية بمغت )0.500)

, وىو ما يعني وجود موافقة كبيرة لدى المبحوثين في اً ىذه الفقرات كان مرتفع فياتجاه إجابات المبحوثين 

 القطاع الصناعي في مدينة الخميل.إجاباتيم حول واقع توليد األفكار لممنتجات الجديدة في شركات 

( 1)يالحظ أن أعمى الفقرات من حيث االستجابة كانت الفقرة رقم  (,4.2وبالنظر إلى اإلجابات في الجدول )

ة لمزبائن, حيث بمغ المتوسط الحسابي يوالتي تبين سعي الشركة لمحصول عمى أفكار جديدة تحقق منفعة حقيق

%( من المبحوثين بـ )أتفق( فيما 55.2%(. وأجاب )84.7( بنسبة استجابة مرتفعة بمغت )2.54ليذه الفقرة )

  .%( من المبحوثين1.3يتفق )%( من المبحوثين )نوعًا ما( حول الفقرة, ولم 43.5كانت إجابات )
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( بنسبة 2.53( بدرجة استجابة مرتفعة, حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذه الفقرة )8كما جاءت الفقرة رقم )

%( كانت 46.6ىذه الفقرة بـ )اتفق( و) في%( من المبحوثين 53.0يث أجاب )%(, ح84.3استجابة بمغت )

 .)ال أتفق( وىي نسبة منخفضة جداً  %(0.4إجاباتيم )نوعًا ما(, فيما كانت إجابات )

( والتي تقيس سعي الشركة لمحصول عمى 2وبالنسبة ألقل الفقرات من حيث االستجابة, فقد كانت الفقرة رقم )

ىذه الفقرة متوسطة, حيث بمغ المتوسط  فيافة لمزبائن, وكانت االستجابة أفكار جديدة تحقق قيمة مض

ىذه الفقرة بـ  في%( من المبحوثين 41.8(, وقد أجاب )77.0) ( بنسبة مئوية بمغت2.31الحسابي ليا )

%( منيم كانت 10.8%( من المبحوثين أجابوا بـ )نوعًا ما( و)47.4)اتفق(, كما أظير تكرار اإلجابات أن )

 إجاباتيم بـ )ال أتفق(.

بشكل دائم )مما سبق, يمكن استنتاج أن الشركات في القطاع الصناعي الفمسطيني في مدينة الخميل, تسعى 

إلى تجديد منتجاتيا من خالل البحث عن أفكار جديدة, مع إدراك إدارة ىذه الشركات ألىمية التطور ( 

سية وظروف اقتصادية غير والتجديد في خدماتيا ومنتجاتيا لتمبية احتياجات الزبائن, خاصة في ظل تناف

 مستقرة وغير مريحة, وترى الباحثة أىمية ذلك في استمرارية الشركات وبقائيا وتطورىا.

 السؤال الثاني لمدراسة: ما مصادر الحصول عمى األفكار الجديدة الخاصة بتصميم  ننتائج اإلجابة ع

 وتطوير المنتجات في شركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل؟ 

ىذا السؤال, تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة  نبة علإلجا

عن كل فقرة من الفقرات التي تقيس مصادر الحصول عمى األفكار الجديدة الخاصة بتصميم وتطوير 

التي تقيس درجة  المنتجات في شركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل, كما تم استخراج الدرجة الكمية

 (:4.3موافقة المبحوثين عمى ىذه المصادر, وكانت النتائج كما في الجدول )
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: التكرارات والمتوسطات الحسابية والنحراف المعياري لواقع مصادر الحصول عمى األفكار الجديدة الخاصة (4.3جدول )
 بتصميم المنتج وتطويره

رقم 
 الفقرة

فق الفقرة
 أت

 ما
وعًا

 ن

فق
ل أت

المتوسط  
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الستجابة

10 

تحفز الشركة موظفييا 
لمحصول عمى األفكار الجديدة 

)الخاصة بتصميم وتطوير 
منتجاتيا( باالستفادة من 

 .خبراتيم

f 110 108 14 

 مرتفعة 80.3 % 604. 2.41
% 47.4 46.6 6.0 

12 

تتواصل الشركة مع الموردين 
لمحصول منيم عمى األفكار 

الجديدة باالستفادة من معرفتيم 
 .المتراكمة

f 100 115 17 

 مرتفعة 78.7 % 615. 2.36
% 43.1 49.6 7.3 

13 

تتواصل الشركة مع الوسطاء 
)مثل تجار الجممة وتجار 
التجزئة...( لمحصول عمى 

األفكار الجديدة باالستفادة من 
 .عالقاتيم المتنوعة

f 95 106 31 

 متوسطة 76.0 % 685. 2.28
% 40.9 45.7 13.4 

14 

تيتم الشركة بالحصول عمى 
األفكار الجديدة من مواقع 

ل شبكات االنترنت المختمفة( مث
 ..(االتواصل االجتماعي وغيرى

f 98 95 39 2.25 .727 % 75.0 متوسطة 

15 
تسعى الشركة لمحصول عمى 
األفكار الجديدة من وسائل 

 اإلعالم المختمفة.

f 101 120 11 
 مرتفعة 79.7 % 578. 2.39

% 43.5 54.7 4.7 

16 
تيتم الشركة بالحصول عمى 
االفكار الجديدة من خالل 

f 115 110 7 
 مرتفعة 82.3 % 557. 2.47

% 49.6 47.4 3.0 
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رقم 
 الفقرة

فق الفقرة
 أت

 ما
وعًا

 ن

فق
ل أت

المتوسط  
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الستجابة

المشاركة في المعارض( 
 .التجارية و/ أو الصناعية(

لموافقة المبحوثين عمى مصادر الحصول عمى األفكار الدرجة الكمية 
 الجديدة

 مرتفعة 80.7 % 0.512 2.42

 

(, يتبين أن ىناك توافقا كبيرا لدى المبحوثين حول مصادر الحصول عمى 4.3من خالل الجدول رقم )

التي تقيس ىذا األفكار الجديدة الخاصة بتصميم وتطوير المنتجات, فقد بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية 

%(. وكانت ىناك موافقة 80.7( ونسبة استجابة بمغت )0.512( بانحراف معياري بمغ )2.42المحور )

كبيرة لدى المبحوثين حول جميع المصادر التي تمجأ إلييا الشركات لمحصول عمى األفكار الجديدة الخاصة 

األكثر اتفاقا لألقل كما يوضح بتصميم وتطوير المنتجات, وكانت ىذه المصادر من حيث الترتيب من 

 ( فيما يمي:4.4الجدول )

 : أىم مصادر الحصول عمى األفكار الجديدة لتصميم المنتج وتطويره(4.4جدول )

 نسبة الستجابة المصدر الترتيب
 %82.3 المعارض التجارية والصناعية  .1
 80.3 % موظفو الشركة    .2
 79.7 % وسائل اإلعالم المختمفة  .3
 78.7 % الموردون   .4
 76.0 % الوسطاء  .5
 75.0 % مواقع االنترنت وشبكات التواصل االجتماعي  .6
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(, يالحظ بأن أكثر المصادر أىمية لدى شركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل 4.4من خالل الجدول )

لمحصول عمى األفكار الجديدة حول تصميم المنتج وتطويره ىي: المشاركة في المعارض الصناعية 

%(, يميو في األىمية توليد األفكار الجديدة من 82.3والتجارية, حيث بمغت نسبة الموافقة ليذا المصدر )

%(, فيما كانت أقل ىذه 80.3خالل تحفيز الموظفين لطرح أفكارىم والذي جاء بنسبة استجابة بمغت )

االعتماد عمى مواقع اإلنترنت المصادر أىمية لدى الشركات في مدينة الخميل وفقًا الستجابات المبحوثين ىي 

%( وىي بدرجة 75.0يذا المصدر )ل بمغت نسبة استجابة المبحوثين  وشبكات التواصل االجتماعي حيث

متوسطة وفقًا لمقياس الدراسة, واالعتماد عمى الوسطاء كتجار الجممة والبائعين والتي جاءت بنسبة استجابة 

 %( وىي درجة متوسطة أيضًا.76.0بمغت )

لباحثة أن ىذه المصادر منطقية, فاالعتماد عمى المشاركة في المعارض التجارية والصناعية, يمنح ترى ا

 عنالبيانات والمعمومات المفيدة  الشركات القدرة عمى رؤية تجارب منافسييا, كما يعطييا المجال لجمع

لألفكار الجديدة في مجال  األفكار التي تقدميا الشركات األخرى في نفس المجال, وىو ما يعد مصدرًا زاخراً 

تصميم وتطوير المنتجات, إضافة إلى أن ما لدى الموظفين من تراكم لمخبرات والمعارف يجعل منيم كنزًا 

 فيركة في توليد األفكار الجديدة لألفكار الجديدة لدى الشركة وىو ما يظير في أىمية ذلك كمصدر لمش

 تصميم منتجاتيا وتطويرىا.

 السؤال الثالث لمدراسة: ما واقع بربمة األفكار الجديدة الخاصة بتصميم وتطوير  ننتائج اإلجابة ع

المنتجات )تقميص األفكار الكثيرة الى عدد قميل من األفكار القابمة لمتطبيق( في شركات القطاع 

 الصناعي في مدينة الخميل؟ 



 

:= 

 

معيارية والتكرارات الستجابات عينة ىذا السؤال, تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال نلإلجابة ع

الدراسة عن كل فقرة من الفقرات التي تقيس واقع غربمة األفكار الجديدة الخاصة بتصميم وتطوير المنتجات 

في شركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل, كما تم استخراج الدرجة الكمية التي تقيس ىذا الواقع, وكانت 

 :(4.5النتائج كما في الجدول )

: التكرارات والمتوسطات الحسابية والنحراف المعياري لواقع بربمة األفكار الجديدة الخاصة بتصميم وتطوير (4.5جدول )
 المنتجات

رقم 
 الفقرة

فق الفقرة
 أت

 ما
وعًا

 ن

فق
ل أت

المتوسط  
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الستجابة

17 

تعتمد الشركة معايير لغربمة 
)تقييم( األفكار بحيث تكفل 

اختيار أفضل األفكار لتصميم 
وتطوير المنتجات )الحالية 

 والجديدة(

f 105 110 17 

 مرتفعة 79.3 % 619. 2.38
% 45.3 47.4 7.3 

18 

يتم تقييم األفكار الجديدة من 
حيث توفيرىا لمواصفات 
جديدة جذابة لمزبائن في 

 المنتجات.

f 104 102 26 

 مرتفعة 78.0 % 670. 2.34
% 44.8 44.0 11.2 

19 

يتم تقييم األفكار الجديدة من 
حيث توفيرىا لفوائد في 
المنتجات تمبي حاجات 

 الزبائن.

f 94 111 27 

 متوسطة 76.3 % 663. 2.29
% 40.5 47.8 11.6 

20 
يتم تقييم األفكار الجديدة من 

حيث توفيرىا لفوائد تمبي 
 الزبائن.رغبات 

f 114 100 18 
 مرتفعة 80.3 % 632. 2.41

% 49.1 43.1 7.8 
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رقم 
 الفقرة

فق الفقرة
 أت

 ما
وعًا

 ن

فق
ل أت

المتوسط  
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الستجابة

21 
يتم تقييم األفكار الجديدة من 
حيث مواءمتيا لمتكنولوجيا 

 المستخدمة في الشركة.

f 104 98 30 
 متوسطة 77.3 % 691. 2.32

% 44.8 42.2 12.9 

22 
يتم تقييم األفكار الجديدة من 

تنفيذىا من حيث امكانية 
 خالل موارد الشركة.

f 95 135 2 
 مرتفعة 80.0 % 508. 2.40

% 40.9 58.2 0.9 

23 

يتم تقييم األفكار الجديدة من 
حيث قدرتيا عمى منافسة 

منتجات الشركات األخرى في 
 الجودة.

f 111 117 4 

 مرتفعة 82.0 % 533. 2.46
% 47.8 50.4 1.7 

24 

الجديدة من  يتم تقييم األفكار
حيث قدرتيا عمى منافسة 

منتجات الشركات األخرى في 
 السعر.

f 105 72 55 

 متوسطة 74.0 % 804. 2.22
% 45.3 31.0 23.7 

25 

يناقش ذوو االختصاص في 
الشركة األفكار الجديدة 

المتعمقة بتصميم المنتجات 
الجديدة )أو تطوير المنتجات 

 الحالية(.

f 97 95 40 

 متوسطة 75.0 % 730. 2.25
% 41.8 40.9 17.2 

26 
يتم تبادل اآلراء بين الجيات 

ذات العالقة بالشركة 
 .بخصوص األفكار الجديدة

f 108 123 1 
 مرتفعة 82.0 % 508. 2.46

% 46.6 53.0 0.4 

27 
تعتمد الشركة معايير واضحة 

 .لتقييم األفكار الجديدة
f 92 79 61 

 متوسطة 71.0 % 803. 2.13
% 39.7 34.1 26.3 

 مرتفعة f 112 90 30 2.35 .699 % 78.3تجمع ادارة الشركة كل  28
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رقم 
 الفقرة

فق الفقرة
 أت

 ما
وعًا

 ن

فق
ل أت

المتوسط  
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الستجابة

البيانات الالزمة لتقييم األفكار 
 .الجديدة

% 48.3 38.8 12.9 

29 

يتم استبعاد األفكار التي 
تتعمق بمجاالت بعيدة عن 

خبرات الشركة بحيث ال يمكن 
 تنفيذىا بنجاح.

f 85 133 14 

 متوسطة 77.0 % 578. 2.31
% 36.6 57.3 6.0 

30 
يتم استبعاد األفكار التي 

تتضمن مستويات إبداع أقل 
 من المستويات المتوقعة.

f 115 108 9 
 مرتفعة 82.0 % 572. 2.46

% 49.6 46.6 3.9 

31 
يتم استبعاد األفكار التي 

 تتعارض مع رسالة الشركة.
f 110 80 42 

 متوسطة 76.3 % 756. 2.29
% 47.4 34.5 18.1 

32 
يتم استبعاد األفكار التي ال 
 تنسجم مع أىداف الشركة.

f 118 87 27 
 مرتفعة 79.7 % 688. 2.39

% 50.9 37.5 11.6 
الدرجة الكمية لواقع بربمة األفكار الجديدة الخاصة بتصميم وتطوير 

 المنتجات
 مرتفعة 82.0 % 501. 2.46

(, يتبين أن الدرجة الكمية لواقع غربمة األفكار الجديدة الخاصة بتصميم وتطوير المنتجات 4.5من الجدول )

لدى شركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل جاءت بدرجة مرتفعة, حيث بمغ المتوسط الحسابي الذي 

%(, وىو 82.0تجابة مرتفعة بمغت )(, وبنسبة اس0.501( وبانحراف معياري بمغ )2.46يقيس ىذه الدرجة )

ما يعكس اىتمامًا كبيرًا لدى شركات قطاع الصناعة في مدينة الخميل بإجراء عمميات غربمة لألفكار وتقييم ما 

 لمتطبيق واالستفادة منو. بيق واستثناء ما ال يحقق القبولىو قابل لمتط

( والتي 23ىذا المحور كانت الفقرة ) فيين رات من حيث استجابة المبحوث(, أن أعمى الفق4.5يبين الجدول )

%( وتعكس األىمية الكبيرة لدى الشركات في تقييم األفكار 82.0جاءت بنسبة استجابة مرتفعة بمغت )
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 ( والتي26الجديدة وغربمتيا وفقًا لمدى قدرتيا عمى منافسة منتجات الشركات األخرى, كذلك الفقرة رقم )

%( والتي تعكس االىتمام بعممية تبادل األفكار بين األقسام 82.0بمغت ) جاءت بنسبة استجابة مرتفعة أيضاً 

( والتي جاءت بنسبة استجابة مرتفعة 30ذات العالقة في الشركة حول األفكار الجديدة, وكذلك الفقرة رقم )

%(, والتي عكست اىتمام شركات قطاع الصناعة في مدينة الخميل باإلبداع, وىو 82.0أيضا بمغت كذلك )

 ما يتمثل في استبعادىا لألفكار التي تحتوي مستويات إبداع أقل من المتوقع.

( والتي جاءت بنسبة 27(, أن أقل الفقرات استجابة من المبحوثين كانت الفقرة رقم )4.5كما يبين الجدول )

%(, 71.0استجابة متوسطة ىي األقل من حيث الفقرات األخرى, وبمغت نسبة االستجابة عمى ىذه الفقرة )

وتعكس حالة متوسطة من اعتماد الشركة لمعايير واضحة في تقييم األفكار الجديدة في مرحمة الغربمة, وىو 

ما يتطمب من وجية نظرنا العمل عمى وضع معايير واضحة ومحددة لتقييم األفكار الجديدة في شركات 

بنسبة استجابة متوسطة بمغت ( والتي جاءت 24القطاع الصناعي في مدينة الخميل, يمي ذلك الفقرة رقم )

%(, والتي تعكس درجة متوسطة من اىتمام الشركات بالمنافسة السعرية مع الشركات األخرى خالل 74.0)

%(, والتي 75( والتي جاءت بنسبة استجابة متوسطة بمغت )25تقييميا لألفكار الجديدة, وكذلك الفقرة رقم )

كار الجديدة لتصميم وتطوير المنتجات من ذوي االختصاص األف فيالة متوسطة من إجراء النقاشات تبين ح

راء المختصين يفضل أن يؤخذ بيا آ أنفي الشركة, وىو ما يجب أخذه عمى درجة أعمى من األىمية, إذ 

 كونيم األكثر دراية من غيرىم.

مرتفع  من خالل ما سبق من نتائج, ترى الباحثة أن شركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل تيتم بشكل

تصميم وتطوير المنتجات, إضافة إلى اىتماميا بأن تقييم ىذه األفكار وفقًا لقدرتيا  فيبغربمة األفكار الجديدة 

عمى إحداث خرق في الحالة التنافسية مع الشركات األخرى ومنتجاتيا, وىو أمر ال بد منو ألجل االستمرارية 
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اعة بجانب من اإلبداع فيما يتعمق باألفكار الجديدة, والبقاء في السوق, كما تيتم الشركات في قطاع الصن

 وىو أمر يحسب ليذه الشركات.

 السؤال الرابقع لمدراسقة: مقا واققع اختبقار مفيقوم المنقتج الجديقد )تحميقل األعمقال( فقي  ننتائج اإلجابة ع

 شركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل؟

ىذا السؤال, تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات الستجابات عينة  نلإلجابة ع

الدراسة عن كل فقرة من الفقرات التي تقيس واقع اختبار مفيوم المنتج الجديد )تحميل األعمال( في شركات 

س ىذا الواقع, وكانت النتائج كما القطاع الصناعي في مدينة الخميل, كما تم استخراج الدرجة الكمية التي تقي

 (:4.6في الجدول )

 : التكرارات والمتوسطات الحسابية والنحراف المعياري لواقع اختبار مفيوم المنتج الجديد )تحميل األعمال((4.6جدول )

رقم 
 الفقرة

فق الفقرة
 أت

 ما
وعًا

 ن

فق
ل أت

المتوسط  
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الستجابة

33 

تتم ترجمة الفكرة المعتمدة التي 
نجحت في الغربمة )التقييم( 
بصورة محددة توضح طبيعة 

 المنتج الجديد المقترح.

f 107 120 5 

 مرتفعة 81.3 % 539. 2.44
% 

46.
1 

51.
7 

2.2 

34 

يتم االعتماد عمى فكرة المنتج 
الجديد المقترح لتحديد مزايا ىذا 

 المنتج.

f 97 106 29 
 متوسطة 76.3 % 678. 2.29

% 
41.
8 

45.
7 

12.5 

36 

يتم االستناد الى فكرة المنتج 
الجديد المقترح لمتنبؤ باألرباح 

 المستقبمية ليذا المنتج.

f 94 109 29 
 متوسطة 76.0 % 674. 2.28

% 
40.
5 

47.
0 

12.5 
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رقم 
 الفقرة

فق الفقرة
 أت

 ما
وعًا

 ن

فق
ل أت

المتوسط  
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الستجابة

37 

تستطمع الشركة أراء عينة من 
المنتج الزبائن بخصوص فكرة 

الجديد المقترح لمتعرف عمى 
نواياىم الشرائية إذا تم طرحو 

 لألسواق.

f 110 90 32 

 مرتفعة 78.0 % 708. 2.34
% 

47.
4 

38.
8 

13.8 

38 

تتأكد الشركة أن قدراتيا المالية 
كافية لتحويل فكرة المنتج 

 الجديد المقترح الى منتج فعمي.

f 118 74 40 
 مرتفعة 78.0 % 755. 2.34

% 
50.
9 

31.
9 

17.2 

39 

تتأكد الشركة أن امكاناتيا 
التصنيعية كافية لتحويل فكرة 

المنتج الجديد المقترح الى 
 منتج فعمي.

f 120 108 4 

 مرتفعة 83.3 % 535. 2.50
% 

51.
7 

46.
6 

1.7 

 مرتفعة 83.0 % 505. 2.49 الدرجة الكمية لواقع اختبار مفيوم المنتج الجديد )تحميل األعمال(

(, يتبين أن الدرجة الكمية لواقع اختبار مفيوم المنتج الجديد )تحميل األعمال( لدى شركات 4.6من الجدول ) 

القطاع الصناعي في مدينة الخميل جاءت بدرجة مرتفعة, حيث بمغ المتوسط الحسابي الذي يقيس ىذه الدرجة 

%(, وىو ما يعكس اىتمام 83.0وبنسبة استجابة مرتفعة بمغت )(, 0.505( وبانحراف معياري بمغ )2.49)

 ىذه الشركات بتحميل أعماليا فيما يخص المنتجات الجديدة.

( التي جاءت بنسبة 39وكانت أعمى الفقرات من حيث توافق المبحوثين في ىذا المحور ىي الفقرة رقم )

اتيا التصنيعية ومعرفة مدى بتحميل إمكان أىمية قيام الشركة %(, لتؤكد عمى83.0استجابة مرتفعة بمغت )

( والتي جاءت بنسبة استجابة مرتفعة 33توافرىا لتطبيق األفكار الجديدة بشكل منتجات, يمي ذلك الفقرة رقم )

%( لتبين قيام الشركة بترجمة الفكرة الجديدة المستمدة من مرحمة الغربمة عمى شكل مقترح يبين 81.3بمغت )
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و ما يبين قيام الشركات في ىذا المجال بانتياج الطرق العممية المتسمسمة قبل خصائصيا وسماتيا, وى

تطبيقيا لألفكار الجديدة وتطبيقيا عمى شكل منتجات, فال بد  بداية من التأكد من نجاعتيا وتقييم إمكانية 

 تطبيقيا وطرحيا عمى شكل منتجات جديدة.

( والتي 36بنسبة متوسطة من االستجابة, كالفقرة رقم )(, وجود بعض الفقرات التي جاءت 4.6يبين الجدول )

 %(, والتي تعكس اىتمامًا متوسطًا لدى الشركات في االستناد76.0جاءت بنسبة استجابة متوسطة بمغت )

إلى فكرة المنتج الجديد المقترح كوسيمة لمتنبؤ بأرباح الشركة المستقبمية وزيادة قدرة الشركة عمى التنبؤ 

( والتي جاءت بنسبة استجابة 34فيو من فرص وتحديات تؤثر في أرباحيا, كذلك الفقرة رقم )بالمستقبل بما 

%( والتي تبين درجة متوسطة من استناد الشركة إلى فكرة المنتج الجديد لتحديد مزاياه, 76.3متوسطة بمغت )

دة وتطبيقيا تحديد المزايا وىو ما يجب االىتمام بو أكبر لدى ىذه الشركات, فال بد  قبل اعتماد الفكرة الجدي

المناسبة ليا والتي يمكن من خالليا تحقيق أىداف الشركة والوصول إلى قدرة تنافسية أكبر من خالليا في 

 السوق.

مما سبق؛ يمكن القول ان شركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل, تولي اىتمامًا كبيرًا الختبار مفيوم 

بمرحمة تحميل األعمال لتصميم وتطوير المنتجات, األمر الذي يعني  المنتج الجديد أو ما يمكن تسميتو

اىتمامًا كبيرًا لدييا في الحفاظ عمى مواردىا ودراسة السوق والمنتج والوضع الحالي لمشركة قبل طرح أي 

 منتج جديد مبني عمى فكرة جديدة.

 السؤال الخامس لمدراسة: ما واقع تصميم نمقوذج أولقي فعمقي تجريبقي لممنقتج )تنفيقذ  ننتائج اإلجابة ع

 الفكرة والستعداد إلنتاجيا( في شركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل؟؟
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ىذا السؤال, تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات الستجابات عينة  نلإلجابة ع

كل فقرة من الفقرات التي تقيس واقع تصميم نموذج أولي فعمي تجريبي لممنتج )تنفيذ الفكرة الدراسة عن 

واالستعداد إلنتاجيا( في شركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل, كما تم استخراج الدرجة الكمية التي 

 (:4.7تقيس ىذا الواقع, وكانت النتائج كما في الجدول )

لمتوسطات الحسابية والنحراف المعياري لواقع تصميم نموذج أولي فعمي تجريبي لممنتج )تنفيذ : التكرارات وا(4.7جدول )
 الفكرة والستعداد إلنتاجيا(

رقم 
 الفقرة

فق الفقرة
 أت

 ما
وعًا

 ن

فق
ل أت

المتوسط  
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الستجابة

40 

تعتمد الشركة عمى فريق 
التصميم متخصص إلنجاز 

 األولي لممنتج الجديد.

f 121 106 5 
 مرتفعة 83.3 % 543. 2.50

% 
52.
2 

45.
7 

2.2 

تقوم الشركة بتصنيع كمية  41
محدودة من النموذج األولي 
لممنتج بالمواصفات المحددة 

 في الفكرة المعتمدة.

f 111 117 4 

 مرتفعة 82.0 % 533. 2.46
% 

47.
8 

50.
4 

1.7 

التركيز عمى تحقيق المتانة يتم  42
)طول العمر التشغيمي( في 

 التصميم األولي لممنتج.

f 110 112 10 
 مرتفعة 81.0 % 577. 2.43

% 
47.
4 

48.
3 

4.3 

تم مراعاة قدرة المنتج عمى  43
أداء الوظائف المطموبة منو 
عند إعداد التصميم االولي 

 )الفعمي التجريبي(.

f 111 116 5 

 مرتفعة 82.0 % 541. 2.46
% 

47.
8 

50.
0 

2.2 

 مرتفعة f 121 106 5 2.50 .543 % 83.3تراعي الشركة إمكانية اصالح  44



 

;; 

 

رقم 
 الفقرة

فق الفقرة
 أت

 ما
وعًا

 ن

فق
ل أت

المتوسط  
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الستجابة

المنتج عند إعداد تصميمو 
 األولي.

% 
52.
2 

45.
7 

2.2 

يتم التركيز عمى قدرة المنتج  45
عمى العمل بكفاءة عند إعداد 

 تصميمو األولي.

f 135 88 9 
 مرتفعة 84.7 % 572. 2.54

% 
58.
2 

37.
9 

3.9 

يتم االىتمام بتحقيق المظير  46
المناسب لممنتج عند إعداد 

 تصميمو األولي.

f 127 101 4 
 مرتفعة 84.3 % 534. 2.53

% 
54.
7 

43.
5 

1.7 

تم التركيز عمى سيولة  47
استخدام المنتج عند إعداد 

 تصميمو األولي.

f 102 118 12 
 مرتفعة 79.7 % 585. 2.39

% 
44.
0 

50.
9 

5.2 

يتم التركيز عمى تعظيم استفادة  48
الزبائن من مزايا المنتج عند 

 إعداد تصميمو األولي.

f 117 109 6 
 مرتفعة 82.7 % 550. 2.48

% 
50.
4 

47.
0 

2.6 

تتم مراعاة الجوانب المتعمقة  49
بتوزيع المنتج الى المواقع 

إعداد السوقية المختمفة عند 
 تصميمو األولي.

f 122 103 7 

 مرتفعة 83.3 % 558. 2.50
% 

52.
6 

44.
4 

3.0 

تتم مراعاة الجوانب المتعمقة  50
بعمميات التصنيع عند إعداد 

 التصميم األولي لممنتج.

f 112 113 7 
 مرتفعة 81.7 % 556. 2.45

% 
48.
3 

48.
7 

3.0 

 مرتفعة f 111 114 7 2.45 .556 % 81.7تتم مراعاة الجوانب المتعمقة  51



 

;< 

 

رقم 
 الفقرة

فق الفقرة
 أت

 ما
وعًا

 ن

فق
ل أت

المتوسط  
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الستجابة

بخدمات ما بعد البيع عند 
 إعداد التصميم األولي لممنتج.

% 
47.
8 

49.
1 

3.0 

تتم مراعاة جوانب ضمان  52
المنتج عند إعداد تصميمو 

 األولي.

f 118 111 3 
 مرتفعة 83.3 % 526. 2.50

% 
50.
9 

47.
8 

1.3 

تكاليف تيتم الشركة بتخفيض  53
المنتج عند إعداد تصميمو 

 األولي.

f 112 111 9 
 مرتفعة 81.3 % 571. 2.44

% 
48.
3 

47.
8 

3.9 

يتم إجراء تحسينات في تصميم  54
المنتج عند اكتشاف انحرافات 

 عن التصميم المخطط.

f 119 104 9 
 مرتفعة 82.3 % 573. 2.47

% 
51.
3 

44.
8 

3.9 

عمى  تعتمد إدارة الشركة 55
تكنولوجيا اإلنتاج المتاحة في 

اعتماد التصاميم النيائية 
 لممنتج.

f 118 108 6 

 مرتفعة 82.7 % 550. 2.48
% 

50.
9 

46.
6 

2.6 

الدرجة الكمية لواقع تصميم نموذج أولي فعمي تجريبي لممنتج )تنفيذ 
 الفكرة والستعداد إلنتاجيا(

 مرتفعة 83.0 % 517. 2.49

(, يتبين أن الدرجة الكمية لواقع تصميم نموذج أولي فعمي تجريبي لممنتج )تنفيذ الفكرة 4.7) من الجدول رقم

واالستعداد إلنتاجيا( في شركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل, جاءت بدرجة مرتفعة, حيث بمغ 

ستجابة مرتفعة ( وبنسبة ا0.517( وبانحراف معياري بمغ )2.49المتوسط الحسابي الذي يقيس ىذه الدرجة )

%(, وىو ما يؤكد عمى أىمية االعتماد عمى النموذج األولي التجريبي لممنتجات 83.0لدى المبحوثين بمغت )

 لدى ىذه الشركات, ما يعطييا فرصة لتقييم وتعديل المنتج قبل طرحو في األسواق.



 

;= 

 

(, جاءت بنسبة استجابة 4.7وبشكل عام فإن جميع الفقرات التي تقيس ىذا المحور كما يتبين من الجدول )

( والتي جاءت بنسبة استجابة مرتفعة 45مرتفعة, وكان أعمى ىذه الفقرات من حيث االستجابة, الفقرة رقم )

%(, وجاءت لتعكس موافقة كبيرة لدى المبحوثين 84.7وىي األعمى من بين الفقرات األخرى, بمغت نسبتيا )

( 46فاءة عند إعداد تصميو األولي, يمي ذلك الفقرة رقم )في تركيز الشركة عمى قدرة المنتج عمى العمل بك

%( والتي بينت موافقة مرتفعة الىتمام الشركات بالمظير 84.3والتي جاءت بنسبة استجابة مرتفعة بمغت )

 و األولي.مالمناسب لممنتج عند إعداد تصمي

( كانت األقل استجابة مقارنة 47ورغم أن جميع الفقرات كانت بدرجة استجابة مرتفعة, إال أن الفقرة رقم )

%( والتي 79.7بباقي الفقرات التي تقيس المحور, حيث جاءت ىذه الفقرة بنسبة استجابة مرتفعة بمغت )

 و األولي.معداد تصميإة عمى سيولة استخدام المنتج عند تعكس تركيز الشرك

لتنفيذ نموذج أولي لممنتجات  ومما سبق؛ فإن شركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل, تعطي أىمية كبيرة

المتولدة من أفكار جديدة لدييا, وىو ما يمكنيا من اختبار نقاط القوة والضعف في ىذه المنتجات قبل طرحيا 

إلى األسواق, ولعل أبرز ما تركز عميو ىذه الشركات من خالل النموذج االولي االىتمام بكفاءة عمل المنتج 

 ىتمام بشكل أكبر بسيولة استخدام المنتج الجديد.ومظيره, مع الحاجة إلى زيادة اال

 السؤال السادس لمدراسة: ما واقع الختبار النيائي لممنتج الجديد وتقديمو لمسوق  ننتائج اإلجابة ع

 في شركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل؟

ىذا السؤال, تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات الستجابات عينة  نلإلجابة ع

الدراسة عن كل فقرة من الفقرات التي تقيس واقع االختبار النيائي لممنتج الجديد وتقديمو لمسوق في شركات 
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قيس ىذا الواقع, وكانت النتائج كما القطاع الصناعي في مدينة الخميل, كما تم استخراج الدرجة الكمية التي ت

 (:4.8في الجدول )

 : التكرارات والمتوسطات الحسابية والنحراف المعياري لواقع الختبار النيائي لممنتج الجديد وتقديمو لمسوق(4.8جدول )

رقم 
 الفقرة

فق الفقرة
 أت

 ما
وعًا

 ن

فق
ل أت

المتوسط  
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الستجابة

56 
لدى الشركة معايير خاصة 

 بتقييم المنتج الجديد التجريبي.
f 116 109 7 

 مرتفعة 82.3 % 557. 2.47
% 

50.
0 

47.
0 

3.0 

57 

يتم اختبار التصميم النيائي 
لممنتج الجديد التجريبي في 

السوق من خالل تقديم عينات 
تجريبية من ىذا المنتج 

 لمزبائن.

f 117 110 5 

 مرتفعة 82.7 % 542. 2.48
% 

50.
4 

47.
4 

2.2 

58 

تقوم الشركة بتقييم فني 
تكنولوجي لمتأكد من توفر 

اإلمكانات الفنية التكنولوجية 
 .لتصنيع المنتج الجديد لمسوق

f 110 112 10 

 مرتفعة 81.0 % 577. 2.43
% 

47.
4 

48.
3 

4.3 

59 

تقوم الشركة بتقييم سوقي لمتأكد 
الجدوى التسويقية لتقديم من 

 .المنتج الجديد لمسوق

f 121 106 5 
 مرتفعة 83.3 % 543. 2.50

% 
52.
2 

45.
7 

2.2 

60 

تقوم الشركة بتقييم مالي لمتأكد 
من الجدوى المالية )الربحية( 
 لتقديم المنتج الجديد لمسوق.

f 125 104 3 
 مرتفعة 84.3 % 526. 2.53

% 
53.
9 

44.
8 

1.3 

 مرتفعة f 136 94 2 2.58 .512 % 86.0يتم التحقق من قبول الزبائن  61
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رقم 
 الفقرة

فق الفقرة
 أت

 ما
وعًا

 ن

فق
ل أت

المتوسط  
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الستجابة

 لممنتج الجديد.
% 

58.
6 

40.
5 

0.9 
 

62 
يتم التحقق من درجة رضا 
 الزبائن عن المنتج الجديد.

f 136 90 6 
 مرتفعة 85.3 % 547. 2.56

% 
58.
6 

38.
8 

2.6 

63 

تراقب اإلدارة إجراءات تطبيق 
النيائي لممنتج بيدف التصميم 

كشف االنحرافات إن وجدت 
 .وتصحيحيا

f 137 91 4 

 مرتفعة 85.7 % 529. 2.57
% 

59.
1 

39.
2 

1.7 

64 
يتم القيام بالتعديالت الالزمة 
في ضوء التغذية الراجعة من 

 الزبائن.

f 118 111 3 
 مرتفعة 83.3 % 526. 2.50

% 
50.
9 

47.
8 

1.3 

 مرتفعة 84.3 % 497. 2.53 لواقع الختبار النيائي لممنتج الجديد وتقديمو لمسوقالدرجة الكمية 

( أن الدرجة الكمية لواقع االختبار النيائي لممنتج الجديد وتقديمو لمسوق في شركات القطاع 4.8يبين الجدول )

ىذه الدرجة الصناعي في مدينة الخميل, جاءت بدرجة مرتفعة, حيث بمغ المتوسط الحسابي الذي يقيس 

%(, وىو األمر الذي 84.3(, وبنسبة استجابة مرتفعة بمغت )0.497( وبانحراف معياري بمغ )2.53)

يعكس اىتمام ىذه الشركات باختبار منتجاتيا الجديدة قبل تقديميا لممواطن الفمسطيني, وذلك وفقًا لما سبق 

 ومن فعاليتو لممستخدم.في تصميم النموذج االولي لممنتج بيدف التأكد من كفاءة المنتج 

(, يالحظ أن جميع الفقرات التي تقيس ىذا المحور جاءت بنسبة استجابة مرتفعة لدى 4.8من الجدول )

( والتي جاءت بنسبة استجابة ىي األعمى والتي 61المبحوثين, وكانت أعمى ىذه الفقرات ىي الفقرة رقم )

لصناعي بالتحقق من مدى قبول الزبائن %( والتي تعكس اىتمام الشركات في القطاع ا86.0بمغت )
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( والتي جاءت بنسبة استجابة مرتفعة بمغت 63لممنتجات الجديدة التي تقدميا, يضاف إلى ذلك الفقرة رقم )

%( لتعكس اىتمامًا كبيرًا لدى إدارة الشركات في مراقبة إجراءات تطبيق التصميم النيائي لممنتج 85.7)

 وجدت وتصحيحيا قبل طرح المنتجات إلى السوق.الجديد بيدف كشف االنحرافات إن 

ومما سبق؛ يمكن القول أن شركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل تأخذ بعين االىتمام تصميم النموذج 

النيائي لممنتجات الجديدة قبل طرحيا لألسواق, وىو ما يساعدىا في كشف مواطن الخمل والقصور في ىذه 

إلى األسواق, وىي بذلك تقوم بتفادي الكثير من المشاكل والتكاليف غير المبررة المنتجات قبل أن يتم طرحيا 

 انحرافات أو مشاكل. ةفي حال تم طرح منتج يعاني من أي

مما سبق, يالحظ أن فاعمية تصميم المنتج وتطويره جاءت بمستوى مرتفع لدى شركات القطاع الصناعي في 

أسئمتيا  نعم بتمخيص كافة المحاور التي تمت دراستيا واإلجابة ( التالي, يقو 4.9مدينة الخميل, والجدول )

فيما يخص فاعمية تصميم المنتج وتطويره, إضافة إلى الدرجة الكمية التي تقيس ىذه الفاعمية وكانت النتائج 

 كما يمي: 

 وتطويره: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لمدرجات الكمية لمحاور تصميم المنتج (4.9جدول )

 المحور الترتيب
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
 الستجابة

 مرتفعة 82.3 % 500. 2.47 المنتجات الجديدة عن ة الكمية لواقع توليد األفكارالدرج 3

5 
الدرجة الكمية لموافقة المبحوثين عمى مصادر الحصول عمى 

 األفكار الجديدة
 مرتفعة 80.7 % 512. 2.42

4 
الدرجة الكمية لواقع غربمة األفكار الجديدة الخاصة بتصميم 

 وتطوير المنتجات
 مرتفعة 82.0 % 501. 2.46

2 
الدرجة الكمية لواقع اختبار مفيوم المنتج الجديد )تحميل 

 األعمال(
 مرتفعة 83.0 % 505. 2.49
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 المحور الترتيب
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
 الستجابة

2 
لممنتج الدرجة الكمية لواقع تصميم نموذج أولي فعمي تجريبي 

 )تنفيذ الفكرة واالستعداد إلنتاجيا(
 مرتفعة 83.0 % 517. 2.49

1 
الدرجة الكمية لواقع االختبار النيائي لممنتج الجديد وتقديمو 

 لمسوق
 مرتفعة 84.3 % 497. 2.53

 مرتفعة 82.7%  438. 2.48 الدرجة الكمية لفاعمية تصميم المنتج وتطويره

الكمية لفاعمية تصميم المنتج وتطويره في شركات القطاع الصناعي في مدينة ( أن الدرجة 4.9يبين الجدول )

( 0.438( وبانحراف معياري بمغ )2.48الخميل جاءت بدرجة مرتفعة, بمغ المتوسط الحسابي ليذه الدرجة )

%(, وىي نسبة مرتفعة تعكس اىتمام الشركات في ىذا القطاع بأىمية تصميم 82.7وبنسبة مئوية بمغت )

 تج وتطويره في حياتيا العممية, كونيا عممية تمس بالكثير من العمميات التي تتم داخل ىذه الشركات.المن

( يتضح أن واقع االختبار النيائي لممنتج كان ىو األعمى من حيث النسب حيث وقع 4.9من خالل الجدول )

ع اختبار مفيوم المنتج الجديد, في المرتبة األولى من حيث األىمية والتأكيد لدى ىذه الشركات, يمي ذلك واق

وكذلك واقع تصميم نموذج أولي لممنتج الجديد في المرتبة الثانية, فيما كانت أقل المستويات في مصادر 

الحصول عمى األفكار الجديدة لممنتج الجديد والتي احتمت المرتبة الخامسة, وىو ما يعكس ضرورة زيادة 

 ار لممنتجات الجديدة لدى ىذه الشركات.االىتمام وتنوع المصادر لمحصول عمى أفك

  السققؤال السققابع لمدراسققة: مققا مسققتوى تحقققق الميققزة التنافسققية فققي مجققال التكققاليف  نعققنتققائج اإلجابققة

 لشركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل؟

ات عينة ىذا السؤال, تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات الستجاب نلإلجابة ع

الدراسة عن كل فقرة من الفقرات التي تقيس واقع تحقق الميزة التنافسية في مجال التكاليف في شركات القطاع 
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الصناعي في مدينة الخميل, كما تم استخراج الدرجة الكمية التي تقيس ىذا المستوى, وكانت النتائج كما في 

 (:4.10الجدول )

 الحسابية والنحراف المعياري لمستوى تحقق الميزة التنافسية في مجال التكاليف: التكرارات والمتوسطات (4.10جدول )

رقم 
 الفقرة

فق الفقرة
 أت

 ما
وعًا

 ن

فق
ل أت

المتوسط  
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الستجابة

65 
تكاليف االنتاج في شركتنا أقل 

من تكاليف اإلنتاج في 
 الشركات المنافسة.

f 120 108 4 
 مرتفعة 83.3 % 535. 2.50

% 
51.
7 

46.
6 

1.7 

تكاليف التسويق في شركتنا  66
أقل من تكاليف التسويق في 

 الشركات المنافسة.

f 112 111 9 
 مرتفعة 81.3 % 571. 2.44

% 
48.
3 

47.
8 

3.9 

تكاليف المواد األولية في  67
شركتنا أقل من تكاليف المواد 

 المنافسة.األولية في الشركات 

f 101 122 9 
 مرتفعة 80.0 % 564. 2.40

% 
43.
5 

52.
6 

3.9 

تكاليف الموارد البشرية )األيدي  68
العاممة( في شركتنا أقل من 
تكاليف الموارد البشرية في 

 الشركات المنافسة.

f 107 116 9 

 مرتفعة 80.7 % 568. 2.42
% 

46.
1 

50.
0 

3.9 

والتطوير تكاليف البحث  69
لممنتجات في شركتنا أقل من 

تكاليف ذلك في الشركات 
 المنافسة.

f 115 109 8 

 مرتفعة 82.0 % 565. 2.46
% 

49.
6 

47.
0 

3.4 

تنجح الشركة في تخفيض  70
تكاليفيا من خالل ابداعات 

 كوادرىا الوظيفية.

f 116 101 15 
 مرتفعة 81.3 % 614. 2.44

% 
50.
0 

43.
5 

6.5 
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رقم 
 الفقرة

فق الفقرة
 أت

 ما
وعًا

 ن

فق
ل أت

المتوسط  
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الستجابة

تنجح الشركة في تخفيض  71
تكاليفيا من خالل استخدام 

أساليب حديثة في تنفيذ 
 أنشطتيا.

f 102 109 21 

 مرتفعة 78.3 % 640. 2.35
% 

44.
0 

47.
0 

9.1 

تنجح الشركة في تخفيض  72
تكاليفيا من خالل التصاميم 

 اإلبداعية لمنتجاتيا

f 92 121 19 
 متوسطة 77.0 % 617. 2.31

% 
39.
7 

52.
2 

8.2 

تنجح الشركة في تعزيز  73
الربحية من خالل تخفيض 

 تكاليفيا اإلجمالية

f 87 113 32 
 متوسطة 74.7 % 677. 2.24

% 
37.
5 

48.
7 

13.8 

 مرتفعة 82.0 % 517. 2.46 الدرجة الكمية لمستوى تحقق الميزة التنافسية في مجال التكاليف

الكمية لمستوى تحقق الميزة التنافسية في مجال التكاليف في شركات (, أن الدرجة 4.10يبين الجدول )

القطاع الصناعي في مدينة الخميل جاءت بدرجة مرتفعة, حيث بمغ المتوسط الحسابي الذي يقيس ىذه الدرجة 

%(, وىي نسبة مرتفعة, وىو ما 82.0( وبنسبة استجابة بمغت )0.517( وبانحراف معياري بمغ )2.46)

ثة إلى أىمية التكاليف في مجال التنافسية وتحقيق الميزة في ىذا المجال لدى الشركات والمنظمات تعزوه الباح

 بشكل عام ولدى شركات القطاع الصناعي بشكل خاص.

(, يالحظ أن أعمى الفقرات من حيث استجابة المبحوثين حول ىذا المحور تمثمت 4.10من خالل الجدول )

%(, لتعكس موافقة كبيرة لدى 83.3بنسبة استجابة مرتفعة بمغت ) (, والتي جاءت65في الفقرة رقم )

 يا تيتم بخفض تكاليف اإلنتاج مقارنة بالشركات األخرى التيفيوثين في أن الشركات التي يعممون المبح

%( والتي تبين وجود 82.0( والتي جاءت بنسبة استجابة بمغت )69تعمل في نفس المجال, تمييا الفقرة رقم )



 

<: 

 

يا أقل من تمك فيت التي يعممون مرتفعة لدى المبحوثين في أن تكاليف البحث والتطوير في الشركاموافقة 

يا تعكس اىتمامًا لدى شركات القطاع عودة إلى كافة الفقرات يالحظ أنالتي في الشركات المنافسة, وبال

فسية أكبر في السوق من الصناعي في مدينة الخميل بتقميل التكمفة في كافة المراحل لموصول إلى قدرة تنا

 حيث التكمفة, وىو ما يساعدىا فعميًا عمى الصمود في ظل التنافسية القوية التي يشيدىا ىذا القطاع.

( وجود بعض الفقرات التي جاءت بدرجة استجابة متوسطة, حيث كانت الفقرة 4.10ويالحظ من الجدول )

وىي متوسطة, وتبين موافقة متوسطة من %( 74.7( ىي أقل الفقرات استجابة وكانت بنسبة )73رقم )

تخفيض التكمفة اإلجمالية, وىو ما يطرح أسئمة  عن طريقركة من تحقيق ربحية المبحوثين عمى قدرة الش

حول وجود عوامل كثيرة غير مدروسة تؤثر في ربحية الشركة بالرغم من عمميا عمى خفض التكاليف الكمية. 

%( والتي ترى موافقة متوسطة من 77.0جة استجابة متوسطة بمغت )( والتي جاءت بدر 72كذلك الفقرة رقم )

 المبحوثين في أن التصاميم اإلبداعية لممنتجات تساىم في خفض تكاليف الشركة.

مما سبق؛ تجد الباحثة أن ىناك اىتماما كبيرا لدى شركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل, فيما يخص 

من أعمال الشركة تعتمد عمى التكمفة,  كثيراً عمى التكاليف, حيث أن  تمادالحصول عمى موقع تنافسي باالع

كتسعير المنتجات والترويج ليا وخدمات البيع وما بعد البيع ودراسة السوق وغيرىا من العمميات التي تعتمد 

قطاع  بشكل كبير عمى التكمفة, وبالتالي فإن النتائج السابقة تعد نتائج منطقية ليذا النوع من الشركات في

 ميم كالقطاع الصناعي.

 السؤال الثامن لمدراسة: ما مستوى تحقق الميزة التنافسية في مجال الجودة لشركات  ننتائج اإلجابة ع

 القطاع الصناعي في مدينة الخميل؟
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ىذا السؤال, تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات الستجابات عينة  نلإلجابة ع

 الدراسة عن كل فقرة من الفقرات التي تقيس واقع تحقق الميزة التنافسية في مجال الجودة في شركات القطاع

المستوى, وكانت النتائج كما في الصناعي في مدينة الخميل, كما تم استخراج الدرجة الكمية التي تقيس ىذا 

 (:4.11الجدول )

 : التكرارات والمتوسطات الحسابية والنحراف المعياري لمستوى تحقق الميزة التنافسية في مجال الجودة(4.11جدول )

رقم 
 الفقرة

فق الفقرة
 أت

 ما
وعًا

 ن

فق
ل أت

المتوسط  
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الستجابة

74 

مواصفات منتجات شركتنا 
تتوافق مع معايير الجودة 
المطموبة عمى المستوى 

 منظمةالمحمي التي تقرىا 
المواصفات والمقاييس 

 الفمسطينية

f 89 117 26 

 متوسطة 75.7 % 651. 2.27
% 

38.
4 

50.
4 

11.2 

75 

تعتمد شركتنا سياسة واضحة 
تؤكد عمى ضرورة تحقيق 
الزبائن الجودة التي تحقق رضا 

 عن منتجاتيا

f 122 104 6 

 مرتفعة 83.3 % 550. 2.50
% 

52.
6 

44.
8 

2.6 

76 

تعتمد شركتنا سياسة واضحة 
تؤكد عمى ضرورة تحقيق 

الجودة التي تحقق والء الزبائن 
 لمنتجاتيا

f 122 104 6 

 مرتفعة 83.3 % 550. 2.50
% 

52.
6 

44.
8 

2.6 

77 
تنجح الشركة في جعل نسبة 
المعيب )الخمل( في منتجاتيا 

 نسبة شبو معدومة

f 110 113 9 
 مرتفعة 81.3 % 570. 2.44

% 
47.
4 

48.
7 

3.9 

 مرتفعة f 124 102 6 2.51 .550 % 83.7تنجح الشركة في بناء ثقافة  78
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رقم 
 الفقرة

فق الفقرة
 أت

 ما
وعًا

 ن

فق
ل أت

المتوسط  
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الستجابة

الجودة لدى عاممييا ضمن 
 جميع المستويات اإلدارية 

% 
53.
4 

44.
0 

2.6 

79 
دون تأخير أية تعالج شركتنا 

شكاوى تتعمق بمستوى جودة 
 منتجاتيا

f 129 102 1 
 مرتفعة 85.0 % 507. 2.55

% 
55.
6 

44.
0 

0.4 

80 
تنجح الشركة في جعل األداء 
الوظيفي لمنتجاتيا ال يقل عن 
 مستوى أداء المنتجات المنافسة 

f 131 101 0 
 مرتفعة 85.3 % 497. 2.56

% 
56.
5 

43.
5 

0 

81 

تنجح الشركة في تحقيق 
الجاذبية لمنتجاتيا بما يقل عن 

مستوى جاذبية المنتجات 
 المنافسة 

f 130 101 1 

 مرتفعة 85.3 % 507. 2.56
% 

56.
0 

43.
5 

0.4 

82 
تحرص الشركة عمى تصنيع 
منتجاتيا بمستوى دقة ال يقل 
 عما ىو في الشركات المنافسة

f 125 107 0 
 مرتفعة 84.7 % 500. 2.54

% 
53.
9 

46.
1 

0 

83 
تحرص الشركة عمى جعل 

منتجاتيا خالية من أية أخطار 
 عند استخداميا/ استيالكيا 

f 126 104 2 
 مرتفعة 84.3 % 517. 2.53

% 
54.
3 

44.
8 

0.9 

84 
ال يتمكن المنافسون من تقميد 

 منتجات شركتنا بسيولة
f 113 112 7 

 مرتفعة 82.0 % 557. 2.46
% 

48.
7 

48.
3 

3.0 

 مرتفعة 92.3 % 315. 2.77 الدرجة الكمية لمستوى تحقق الميزة التنافسية في مجال الجودة

( الى أن الدرجة الكمية لمستوى تحقق الميزة التنافسية في مجال الجودة في شركات 4.11يشير الجدول رقم )

القطاع الصناعي في مدينة الخميل كانت بدرجة مرتفعة, حيث بمغ المتوسط الحسابي الذي يقيس الدرجة 



 

<= 

 

ة مئوية مرتفعة وفقًا لمقياس ( وبنسب0.315(, وبانحراف معياري بمغت قيمتو )2.77الكمية ليذا المستوى )

%(, وىو ما يعني اىتمامًا كبيرًا لدى ىذه الشركات بمعيار الجودة في منتجاتيا وما 92.3الدراسة بمغت )

 تقدمو لممجتمع الفمسطيني.

( أيضا استجابات مرتفعة لدى المبحوثين حول جميع الفقرات التي تقيس محور تحقيق 4.11يبين الجدول )

 ة في مجال الجودة في ىذه الشركات, وأنيا جميعًا حصمت عمى موافقات أفراد عينة الدراسةالميزة التنافسي

%( وىي 75.7( والتي جاءت بدرجة موافقة متوسطة بمغت نسبتيا )74استثناء فقرة واحدة ىي الفقرة رقم )ب

المواصفات  فقرة ذات أىمية كبيرة حيث أنيا تعكس تطابق مواصفات المنتجات التي تقدميا الشركات مع

المواصفات والمقاييس الفمسطينية, وبالتالي فإن ىذه النتيجة تشير إلى وجود تفاوت في  منظمةالمقرة من 

المواصفات والمقاييس  منظمةالمواصفات بين ما تنتجو الشركات في القطاع الصناعي وبين ما تقره 

 منظمةن المشترك بين الشركات وبين الفمسطينية من معايير لمجودة المطموبة, األمر الذي يتطمب التعاو 

زالة أي أسباب أدت إلى  ةالمواصفات والمقاييس الفمسطينية لموصول إلى صيغة توافقية من حيث المعايير وا 

 وجود ىذا التفاوت.

(, فإن ىذه الشركات 4.11وبشكل عام؛ ومن خالل ما بينتو نتائج اإلجابة عن ىذا السؤال كما في الجدول )

أىمية كبيرة في كونيا أحد عناصر الميزة التنافسية, وىو األمر الذي يجعل الشركات تيتم بجودة تولي الجودة 

 منتجاتيا مقارنة بالشركات المنافسة.

 السققؤال التاسققع لمدراسققة: مققا مسققتوى تحقققق الميققزة التنافسققية فققي مجققال المرونققة  ننتققائج اإلجابققة عقق

 لشركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل؟
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ىذا السؤال, تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات الستجابات عينة  نع لإلجابة

الدراسة عن كل فقرة من الفقرات التي تقيس مستوى تحقق الميزة التنافسية في مجال المرونة في شركات 

ىذا المستوى, وكانت النتائج  القطاع الصناعي في مدينة الخميل, كما تم استخراج الدرجة الكمية التي تقيس

 (:4.12كما في الجدول )

 : التكرارات والمتوسطات الحسابية والنحراف المعياري لمستوى تحقق الميزة التنافسية في مجال المرونة(4.12جدول )

رقم 
 الفقرة

فق الفقرة
 أت

 ما
وعًا

 ن

فق
ل أت

المتوسط  
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الستجابة

86 

تمتمك الشركة القدرة عمى 
التحول )دون تأخير جوىري( 

من انتاج صنف ما من 
 أصنافيا الى انتاج صنف آخر

f 125 106 1 

 مرتفعة 84.3 % 508. 2.53
% 

53.
9 

45.
7 

0.4 

87 
تستجيب الشركة بصورة سريعة 

 لطمبات الزبائن
f 116 108 8 

2.47 .565 % 82.3 
 مرتفعة

% 
50.
0 

46.
6 

3.4 

88 

تستجيب الشركة بصورة سريعة 
لطمبات التجار )تجار الجممة 

 والتجزئة...(.

f 124 107 1 
2.53 .509 % 84.3 

 مرتفعة

% 
53.
4 

46.
1 

0.4 

89 

الشركة في يمتمك العاممون 
ميارات متعددة تتيح ليم تأدية 

 ميام متعددة  

f 126 105 1 
2.54 .508 % 84.7 

 مرتفعة

% 
54.
3 

45.
3 

0.4 

90 

تمتمك شركتنا القدرة عمى 
االستجابة دون تأخير لمتغيرات 
 المطموبة في تصميم منتجاتيا

f 114 107 11 
2.44 .586 % 81.3 

 مرتفعة

% 
49.
1 

46.
1 

4.7 

 مرتفعة 88.3 % 397. 2.65 الدرجة الكمية لمستوى مستوى تحقق الميزة التنافسية في مجال المرونة
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(, بأن الدرجة الكمية لمستوى تحقق الميزة التنافسية في مجال المرونة لدى شركات 4.12الجدول )يوضح 

القطاع الصناعي في مدينة الخميل جاءت بدرجة مرتفعة, حيث بمغ المتوسط الحسابي الذي يقيس ىذه الدرجة 

 %(.88.3( وبنسبة مئوية بمغت )0.397( وبانحراف معياري بمغ )2.65)

يتبين أن جميع الفقرات التي تقيس ىذا المحور جاءت باستجابة مرتفعة, حيث كان أعالىا الفقرة الجدول  من 

 %(, وىو ما يعكس امتالك العاممين لدى ىذه الشركات84.7( والتي جاءت بنسبة استجابة بمغت )89رقم )

( 90الفقرات ىي الفقرة رقم )الميارات المتعددة التي تتيح ليم أداء ميام متعددة في العمل, فيما كانت أقل 

ل %( والتي تبين توافقا كبيرا لدى المبحوثين حو 81.3والتي جاءت بنسبة استجابة مرتفعة ايضا بمغت )

لمقدرة عمى االستجابة لممتغيرات ومراعاة ذلك في تصميم منتجاتيم دون  فيياامتالك الشركات التي يعممون 

 تأخير.

ي أمر ضروري لبقاء واستمرارية ىذه الشركات, خاصة في ظل إن مرونة الشركات في القطاع الصناع

التغييرات المحيطة بيذه الشركات والبيئة المتقمبة اقتصاديًا وسياسيًا في فمسطين بشكل عام وفي مدينة الخميل 

بشكل خاص. وبشكل عام فإن شركات مدينة الخميل تتمتع بمستوى عال من المرونة التي تمكنيا من تحقيق 

 فسية جيدة.ميزة تنا

 لمدراسة: ما مستوى تحقق الميزة التنافسية في مجال التسميم  عاشرالسؤال ال ننتائج اإلجابة ع

 لشركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل؟

ىذا السؤال, تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات الستجابات عينة  نلإلجابة ع

من الفقرات التي تقيس مستوى تحقق الميزة التنافسية في مجال التسميم في شركات الدراسة عن كل فقرة 
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القطاع الصناعي في مدينة الخميل, كما تم استخراج الدرجة الكمية التي تقيس ىذا المستوى, وكانت النتائج 

 (:4.13كما في الجدول )

 لمستوى تحقق الميزة التنافسية في مجال التسميم: التكرارات والمتوسطات الحسابية والنحراف المعياري (4.13جدول )

رقم 
 الفقرة

فق الفقرة
 أت

 ما
وعًا

 ن

فق
ل أت

المتوسط  
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الستجابة

91 

تمتزم الشركة بمواعيد تسميم 
منتجاتيا المباعة لممشترين 

 دون أي تأخير

f 124 99 9 
 مرتفعة 83.3 % 574. 2.50

% 
53.
4 

42.
7 

3.9 

92 

تمتمك شركتنا ميزة تسميم 
منتجاتيا المباعة لممشترين 
بسرعة تفوق سرعة التسميم 

 لدى المنافسين

f 118 111 3 

 مرتفعة 83.3 % 526. 2.50
% 

50.
9 

47.
8 

1.3 

93 

تيتم الشركة بوجود كميات 
كافية من البضاعة )من 

منتجاتيا( في المخازن لضمان 
في تسميم منتجاتيا عدم التأخر 

 المباعة لممشترين

f 121 108 3 

 مرتفعة 83.7 % 526. 2.51
% 

52.
2 

46.
6 

1.3 

94 

تستخدم الشركة عددا كافيا من 
العاممين يضمن تسميم منتجاتيا 

 المباعة لممشترين دون تأخير

f 120 110 2 
 مرتفعة 83.7 % 518. 2.51

% 
51.
7 

47.
4 

0.9 

95 

الشركة عددا كافيا من تستخدم 
المعد ات/ السيارات تضمن 

تسميم منتجاتيا المباعة 
 لممشترين دون تأخير

f 125 103 4 

 مرتفعة 84.0 % 534. 2.52
% 

53.
9 

44.
4 

1.7 

 مرتفعة f 128 102 2 2.54 .516 % 84.7تستخدم الشركة نظام معمومات  96
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رقم 
 الفقرة

فق الفقرة
 أت

 ما
وعًا

 ن

فق
ل أت

المتوسط  
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الستجابة

لمتابعة تسميم منتجاتيا  اً مناسب
 المباعة لممشترين دون تأخير

% 
55.
2 

44.
0 

0.9 

 مرتفعة 92.0 % 357. 2.76 الدرجة الكمية لمستوى تحقق الميزة التنافسية في مجال التسميم

( يتبين أن الدرجة الكمية لمستوى تحقيق الميزة التنافسية في مجال التسميم لدى شركات 4.13الجدول ) من 

القطاع الصناعي في مدينة الخميل جاءت بدرجة مرتفعة, حيث بمغ المتوسط الحسابي الذي يقيس ىذه الدرجة 

( وىي نسبة مرتفعة وفقًا %92.0( وبنسبة استجابة مئوية بمغت )0.357( وبانحراف معياري بمغ )2.76)

 لمقياس الدراسة.

يا, وقد كانت أعمى ىذه فعة من حيث استجابة المبحوثين لكانت جميع الفقرات التي تقيس ىذا المحور مرت

%( وتعكس موافقة كبيرة لدى المبحوثين 84.7( والتي جاءت بنسبة استجابة بمغت )96الفقرات, فقرة رقم )

يا تستخدم نظم معمومات مناسبة لمتابعة تسميم منتجاتيا دون تأخير, وكذلك في أن الشركات التي يعممون في

%( وتبين وجود درجة موافقة كبيرة لدى المبحوثين 84.0( والتي جاءت بنسبة استجابة بمغت )95الفقرة رقم )

جات دون في امتالك الشركات التي يعممون فييا لمعدد الكافي من المعدات والسيارات التي تضمن تسميم المنت

 تأخير.

إن االىتمام بتوصيل المنتجات وسرعتو وعدم التأخير فيو أصبح من الخدمات الميمة التي تقدميا الشركات 

اليوم في كل المجاالت إذا ما أرادت أن تحقق تنافسية عالية, وبالتالي فإن شركات قطاع الصناعة في مدينة 

ات العاممة في ىذا القطاع, ألن ذلك يحقق ليا مرتبة الخميل تيتم بمجال تسميم المنتجات كغيرىا من الشرك

 تنافسية متقدمة.
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ومما سبق من إجابات ألسئمة الدراسة التي ناقشت مستويات الميزة التنافسية لدى شركات القطاع الصناعي 

في مدينة الخميل من حيث مستوى تحقق الميزة التنافسية في ىذه الشركات في مجاالت )التكاليف, الجودة, 

الكمية التي تمتمكيا ىذه الشركات,  المرونة, والتسميم(, يمكننا الوصول إلى تحديد مستوى الميزة التنافسية

( يبين ىذا المستوى ويحدد ترتيب المستويات في المجاالت المذكورة سابقًا لدى ىذه 4.14والجدول )

 الشركات: 

مجالت  في : المتوسطات الحسابية والنحراف المعياري لمدرجة الكمية لمستويات تحقق الميزة التنافسية(4.14جدول )
 )التكاليف، الجودة، المرونة، والتسميم(.

 المحور الترتيب
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
 الستجابة

4 
الدرجة الكمية لمستوى تحقيق الميزة التنافسية في مجال 

 التكاليف
 مرتفعة 82.0 % 517. 2.46

 مرتفعة 92.3 % 315. 2.77 التنافسية في مجال الجودةالدرجة الكمية لمستوى تحقيق الميزة  1
 مرتفعة 88.3 % 397. 2.65 الدرجة الكمية لمستوى تحقيق الميزة التنافسية في مجال المرونة 3
 مرتفعة 92.0 % 357. 2.76 الدرجة الكمية لمستوى تحقيق الميزة التنافسية في مجال التسميم 2

 مرتفعة 88.7 % 323. 2.66 الدرجة الكمية لمستوى تحقق الميزة التنافسية  

(, يالحظ أن شركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل تحقق مستوى 4.14) من النتائج الواردة في الجدول

( 2.66مرتفعا من الميزة التنافسية, حيث بمغ المتوسط الحسابي الذي يقيس الدرجة الكمية ليذا المستوى )

%(, وىو ما يبين اىتمام ىذه الشركات 88.7( بنسبة استجابة مرتفعة بمغت )0.323وبانحراف معياري بمغ )

تحقيق مواقع مناسبة ليا في الوضع التنافسي بشكل عام, كما يالحظ من الجدول أن االىتمام األكبر لدى ب

ىذه الشركات كان في تحقيق مستوى ميزة تنافسية أعمى في مجال الجودة, يمي ذلك االىتمام في تحقيق 

ل التكاليف ىو األقل ترتيبًا مقارنة الميزة التنافسية في مجال التسميم, فيما كان تحقق الميزة التنافسية في مجا
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بالمجاالت األخرى التي تم قياسيا في ىذه الدراسة, وىو ما تفسره الباحثة بأن الوصول إلى مستويات عالية 

في المجاالت األخرى ال بد أن يكون عمى حساب التكمفة في كثير من األحيان, إضافة إلى حاجة الشركات 

ب جديدة وغير تقميدية ىدفيا تخفيض التكاليف دون المساس بمستويات في ىذا القطاع إلى انتياج أسالي

 المجاالت األخرى.

 :نتائج فحص فرضيات الدراسة 3.4

( بين α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية الرئيسة األولى: 1.3.4

في مجاالت )التكاليف, الجودة, المرونة, والتسميم( فاعمية تصميم المنتج وتطويره من جية, والميزة التنافسية 

 لشركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل, من جية أخرى.

 ولمتحقق من صحة ىذه الفرضية, تم تقسيميا إلى أربع فرضيات فرعية كما يمي:

ائية عند ال توجد عالقة ذات داللة إحص الفرضية الفرعية األولى المنبثقة من الفرضية الرئيسة األولى:

( بين فاعمية تصميم المنتج وتطويره وبين تحقق الميزة التنافسية في مجال التكاليف α≤0.05مستوى الداللة )

لشركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل من جية أخرى. ولمتحقق من صحة ىذه الفرضية الفرعية, تم 

( وذلك لمعرفة العالقة بين الدرجة Standardized Regressionإجراء اختبار معامل االنحدار المعياري )

الكمية لفاعمية تصميم المنتج وتطويره وبين تحقيق الميزة التنافسية في مجال التكاليف, وكانت النتائج كما في 

 ( التالي: 4.15الجدول )
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نتائج اختبار النحدار المعياري لمعالقة بين الدرجة الكمية لفاعمية تصميم المنتج وتطويره وبين الدرجة : (4.15جدول )
 الخميل. مدينةالكمية لتحقق الميزة التنافسية في مجال التكاليف في شركات القطاع الصناعي في 

 الدللة اإلحصائية Rقيمة  المتغير المستقل المتغير التابع
التنافسية في مجال تحقيق الميزة 

 التكاليف
 0.016 0.438 فاعمية تصميم المنتج وتطويره

 R Square = 0.163 

(, يتبين وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 4.15وفقًا لمنتائج الواردة في الجدول )

(α≤0.05 بين فاعمية تصميم المنتج وتطويره وبين تحقيق الميزة التنافسية في مجال التكاليف في شركات )

( 0.016القطاع الصناعي في مدينة الخميل, وبمغت قيمة ىذه الداللة اإلحصائية لنموذج االنحدار المعياري )

(, يمكن القول أن 0.163في النموذج والتي بمغت ) R Square(, وبالنظر لقيمة 0.05وىي أقل من )

%( من التباين في المتغير 16.3المتغير المستقل المتمثل في فاعمية تصميم المنتج وتطويره يفسر ما نسبتو )

التابع المتمثل في تحقيق الميزة التنافسية في مجال التكاليف, وبالتالي تكون الفرضية السابقة )الفرضية 

لبديمة لمفرضية الصفرية والتي تنص عمى أنو يوجد عالقة الصفرية( قد رفضت, وعميو يتم قبول الفرضية ا

( بين فاعمية تصميم المنتج وتطويره وبين تحقيق الميزة α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 التنافسية في مجال التكاليف في شركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل.

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند  ية الرئيسة األولى:الفرضية الفرعية الثانية المنبثقة من الفرض

( بين فاعمية تصميم المنتج وتطويره وبين تحقيق الميزة التنافسية في مجال الجودة α≤0.05مستوى الداللة )

لشركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل, من جية أخرى. ولمتحقق من صحة ىذه الفرضية الفرعية, تم 

( وذلك لمعرفة العالقة بين فاعمية Standardized Regressionمعامل االنحدار المعياري ) إجراء اختبار
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ئج كما في الجدول تصميم المنتج وتطويره وبين تحقيق الميزة التنافسية في مجال الجودة, وكانت النتا

 ( التالي:4.16)

مية لفاعمية تصميم المنتج وتطويره وبين الدرجة نتائج اختبار النحدار المعياري لمعالقة بين الدرجة الك: (4.16جدول )
 الخميل. مدينةالكمية لتحقق الميزة التنافسية في مجال الجودة في شركات القطاع الصناعي في 

 الدللة اإلحصائية Rقيمة  المتغير المستقل المتغير التابع
تحقق الميزة التنافسية في 

 مجال الجودة
الدرجة الكمية لفاعمية تصميم 

 المنتج وتطويره
0.785 0.000 

 R Square = 0.616 

( α≤0.05(, يتبين وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )4.16وفقًا لمنتائج في الجدول )

بين فاعمية تصميم المنتج وتطويره وبين تحقيق الميزة التنافسية في مجال الجودة في شركات القطاع 

( وىي أقل 0.000الصناعي في مدينة الخميل, حيث بمغت الداللة اإلحصائية لنموذج االنحدار المعياري )

القول أن المتغير (, يمكن 0.616في النموذج والتي كانت ) R Square(, وبالنظر لقيمة 0.05من )

%( من التباين في المتغير التابع 61.6المستقل المتمثل في فاعمية تصميم المنتج وتطويره يفسر ما نسبتو )

المتمثل في تحقيق الميزة التنافسية في مجال الجودة, وبالتالي تكون ىذه الفرضية قد رفضت, وعميو يتم قبول 

عمى أنو يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية البديمة لمفرضية الصفرية والتي تنص

(α≤0.05 بين فاعمية تصميم المنتج وتطويره وبين تحقق الميزة التنافسية في مجال الجودة في شركات )

 القطاع الصناعي في مدينة الخميل.

ت داللة إحصائية عند ال توجد عالقة ذا الفرضية الفرعية الثالثة المنبثقة من الفرضية الرئيسة األولى:

( بين فاعمية تصميم المنتج وتطويره وبين تحقق الميزة التنافسية في مجال المرونة α≤0.05مستوى الداللة )

لشركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل من جية أخرى. ولمتحقق من صحة الفرضية الفرعية السابقة, تم 



 

=< 

 

( وذلك لمعرفة العالقة بين الدرجة Standardized Regressionإجراء اختبار معامل االنحدار المعياري )

الكمية لفاعمية تصميم المنتج وتطويره وبين تحقق الميزة التنافسية في مجال المرونة وكانت النتائج كما في 

 ( التالي: 4.17الجدول )

المنتج وتطويره وبين الدرجة  (: نتائج اختبار النحدار المعياري لمعالقة بين الدرجة الكمية لفاعمية تصميم4.17جدول )
 الخميل. مدينة الكمية لتحقق الميزة التنافسية في مجال المرونة في شركات القطاع الصناعي في

 الدللة اإلحصائية Rقيمة  المتغير المستقل المتغير التابع
تحقق الميزة التنافسية في مجال 

 المرونة
الدرجة الكمية لفاعمية تصميم المنتج 

 وتطويره
0.589 0.001 

 R Square = 0.347 

(, يتبين وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 4.17وفقًا لمنتائج السابقة في الجدول )

(α≤0.05 بين فاعمية تصميم المنتج وتطويره وبين تحقيق الميزة التنافسية في مجال المرونة في شركات )

( 0.001القطاع الصناعي في مدينة الخميل, حيث كانت الداللة اإلحصائية لنموذج االنحدار المعياري )

القول أن  (, يمكن0.347في النموذج والتي كانت ) R Square(, وبالنظر لقيمة 0.05وىي أقل من )

%( من التباين في المتغير 34.7المتغير المستقل المتمثل في فاعمية تصميم المنتج وتطويره يفسر ما نسبتو )

التابع المتمثل في تحقيق الميزة التنافسية في مجال المرونة, وبالتالي تكون الفرضية السابقة قد رفضت, 

تي تنص عمى أنو يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند وعميو يتم قبول الفرضية البديمة لمفرضية الصفرية وال

( بين فاعمية تصميم المنتج وتطويره وبين تحقق الميزة التنافسية في مجال المرونة α≤0.05مستوى الداللة )

 في شركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل.

القة ذات داللة إحصائية عند ال توجد ع الفرضية الفرعية الرابعة المنبثقة من الفرضية الرئيسة األولى:

( بين فاعمية تصميم المنتج وتطويره وبين تحقق الميزة التنافسية في مجال التسميم α≤0.05مستوى الداللة )
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لشركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل من جية أخرى. ولمتحقق من صحة الفرضية الفرعية السابقة, تم 

( وذلك لمعرفة العالقة بين فاعمية Standardized Regression)إجراء اختبار معامل االنحدار المعياري 

( 4.18تصميم المنتج وتطويره وبين تحقيق الميزة التنافسية في مجال التسميم وكانت النتائج كما في الجدول )

 التالي: 

وتطويره وبين الدرجة  (: نتائج اختبار النحدار المعياري لمعالقة بين الدرجة الكمية لفاعمية تصميم المنتج4.18جدول )
 الخميل. مدينةالكمية لتحقق الميزة التنافسية في مجال التسميم في شركات القطاع الصناعي في 

 الدللة اإلحصائية Rقيمة  المتغير المستقل المتغير التابع
تحقق الميزة التنافسية في مجال 

 التسميم
الدرجة الكمية لفاعمية تصميم المنتج 

 وتطويره
0.617 0.000 

 R Square = 0.381 

(, يتبين وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 4.18وفقًا لمنتائج السابقة في الجدول )

(α≤0.05 بين فاعمية تصميم المنتج وتطويره وبين تحقيق الميزة التنافسية في مجال التسميم في شركات )

( 0.000القطاع الصناعي في مدينة الخميل, حيث كانت الداللة اإلحصائية لنموذج االنحدار المعياري )

القول أن  (, يمكن0.381في النموذج والتي كانت ) R Square(, وبالنظر لقيمة 0.05وىي أقل من )

%( من التباين في المتغير 38.1المتغير المستقل المتمثل في فاعمية تصميم المنتج وتطويره يفسر ما نسبتو )

التابع المتمثل في تحقيق الميزة التنافسية في مجال التسميم, وبالتالي تكون الفرضية السابقة قد رفضت, وعميو 

تي تنص عمى أنو يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند يتم قبول الفرضية البديمة لمفرضية الصفرية وال

( بين فاعمية تصميم المنتج وتطويره وبين تحقق الميزة التنافسية في مجال التسميم α≤0.05مستوى الداللة )

 في شركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل.
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قة تم فحصيا وقد رفضت, وتم مما سبق؛ يالحظ أن جميع الفرضيات الفرعية الصفرية لمفرضية الرئيسة الساب

الفرضيات ( التالي يبين نتائج اختبار 4.19قبول الفرضيات البديمة ليذه الفرضيات الصفرية, والجدول)

 ة األولى:الفرعية لمفرضية الرئيس

 (: ممخص نتائج اختبار الفرضية الرئيسة األولى لمدراسة.4.19جدول )
 الوزن النسبي نتيجة الختبار الفرضية 

 %25 قبول الفرضية البديمة الفرضية الفرعية األولى لمفرضية الرئيسة األولى
 %25 قبول الفرضية البديمة الفرضية الفرعية الثانية لمفرضية الرئيسة األولى
 %25 قبول الفرضية البديمة الفرضية الفرعية الثالثة لمفرضية الرئيسة األولى

 %25 قبول الفرضية البديمة الرئيسة األولىالفرضية الفرعية الرابعة لمفرضية 
 %100 قبول الفرضية البديمة ة األولىالفرضية الرئيس

(, تكون الفرضية الرئيسة األولى لمدراسة قد رفضت وتم القبول بالفرضية البديمة التي تفيد 4.19الجدول ) اً وفق

فاعمية تصميم المنتج وتطويره وبين ( بين α≤0.05بوجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

تحقيق الميزة التنافسية في مجاالت )التكاليف, الجودة, المرونة, والتسميم( لشركات القطاع الصناعي في 

 مدينة الخميل.

( حول α≤0.05ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) الفرضية الرئيسة الثانية: 2.3.4

مستوى فاعمية تصميم المنتج وتطويره في شركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل تعزى لممتغيرات 

 الديمغرافية التالية: )الجنس, العمر, المؤىل العممي, المسمى الوظيفي, سنوات الخبرة(. 

 :لمتحقق من صحة الفرضية الرئيسة السابقة, تم تقسيميا إلى خمس فرضيات فرعية كما يمي

ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة  الفرضية الفرعية األولى المنبثقة من الفرضية الرئيسة الثانية:

( حول مستوى فاعمية تصميم المنتج وتطويره في شركات القطاع الصناعي في مدينة α≤0.05اإلحصائية )
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لمعينات المستقمة  ( tبار )ختمن صحة ىذه الفرضية, تم إجراء ا الخميل تعزى لمتغير الجنس. ولمتحقق

Independent Sample t-test( التالي:4.20الجدول ) , وكانت نتائج ىذا االختبار كما في 

 ( لمعينات المستقمة لمفروق في مستوى فاعمية تصميم المنتج وتطويره تعزى لعامل الجنسt(: نتائج اختبار )4.20جدول )

 العدد النوع المتغير
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 tقيمة 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

الدرجة الكمية لمستوى 
فاعمية تصميم المنتج 

 وتطويره

 443. 2.48 167 ذكر
230 .039 0.969 

 430. 2.47 65 أنثى

لمعينات المستقمة, يتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  (t)وفقًا لنتائج اختبار 

(α≤0.05 في إجابات المبحوثين حول مستوى فاعمية تصميم المنتج وتطويره في شركات القطاع الصناعي )

وتطويره  ( المحسوبة لفاعمية تصميم المنتجtفي مدينة الخميل تعزى لعامل الجنس, حيث كانت الداللة لقيمة )

فروق كبيرة في المتوسطات الحسابية بين الذكور  ة(, كما ال يظير وجود أي0.05أعمى من مستوى الداللة )

 واإلناث رغم أن عدد الذكور أعمى, وعميو تكون الفرضية الفرعية السابقة قد تم التحقق من صحتيا وقبوليا.

ال توجـد فـروق معنويـة عنـد مسـتوى الداللـة  الثانيقة:الفرضية الفرعية الثانيقة المنبثققة مقن الفرضقية الرئيسقة 

( حول مستوى فاعمية تصميم المنتج وتطويره فـي شـركات القطـاع الصـناعي فـي مدينـة α≤0.05اإلحصائية )

 One wayالخميل تعزى لمتغير العمر. ولمتحقق من صحة ىذه الفرضية, تم إجـراء تحميـل التبـاين األحـادي 

analysis of variance ,(4.21الجدول )نتائج ىذا االختبار كما في  توكان: 
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 (: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في مستوى فاعمية تصميم المنتج وتطويره تعزى لعامل العمر.4.21جدول )

 درجة الحرية مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

مستوى فاعمية تصميم 
 المنتج وتطويره

 069. 137. 2 بين المجموعات
0.354 0.702 

 194. 44.374 229 داخل المجموعات
    44.511 231 المجموع

(, يتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة في إجابات المبحوثين 4.21من الجدول )

 Fحول مستوى فاعمية تصميم المنتج وتطويره تعزى لمتغير الفئة العمرية, وىو ما يتبين من نتائج قيمة 

(, وعميو تم 0.05الداللة ) ( وىي قيمة أعمى من مستوى0.702المحسوبة وداللتيا اإلحصائية التي كانت )

 قبول الفرضية الصفرية الفرعية السابقة بعد التحقق من صحتيا.

ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة  الفرضية الفرعية الثالثة المنبثقة من الفرضية الرئيسة الثانية:

( حول مستوى فاعمية تصميم المنتج وتطويره في شركات القطاع الصناعي في مدينة α≤0.05اإلحصائية )

 الخميل تعزى لمتغير المؤىل العممي. 

, One way analysis of varianceلمتحقق من صحة ىذه الفرضية, تم إجراء تحميل التباين األحادي 

 :(4.22الجدول )نتائج ىذا االختبار كما في  وكانت

 (: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في مستوى فاعمية تصميم المنتج وتطويره 4.22جدول )

 تعزى لعامل المؤىل العممي.

 درجة الحرية مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

مستوى فاعمية تصميم 
 المنتج وتطويره

 133. 266. 2 المجموعاتبين 
0.689 0.503 

 193. 44.245 229 داخل المجموعات
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 درجة الحرية مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

    44.511 231 المجموع

(, يتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة في إجابات المبحوثين 4.22من الجدول )

 Fحول مستوى فاعمية تصميم المنتج وتطويره تعزى لمتغير المؤىل العممي, وىو ما يتبين من نتائج قيمة 

(, وعميو تم 0.05الداللة ) ( وىي قيمة أعمى من مستوى0.503المحسوبة وداللتيا اإلحصائية التي كانت )

 قبول الفرضية الفرعية السابقة بعد التحقق من صحتيا.

ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة  الفرضية الفرعية الرابعة المنبثقة من الفرضية الرئيسة الثانية:

في مدينة ( حول مستوى فاعمية تصميم المنتج وتطويره في شركات القطاع الصناعي α≤0.05اإلحصائية )

 الخميل تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

, One way analysis of varianceلمتحقق من صحة ىذه الفرضية, تم إجراء تحميل التباين األحادي 

 :(4.23الجدول )نتائج ىذا االختبار كما في  وكانت

 (: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في مستوى فاعمية تصميم المنتج وتطويره 4.23جدول )

 تعزى لعامل المسمى الوظيفي.

 درجة الحرية مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

مستوى فاعمية تصميم 
 المنتج وتطويره

 230. 460. 2 المجموعاتبين 
1.196 0.304 

 192. 44.051 229 داخل المجموعات
    44.511 231 المجموع

(, يتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة في إجابات المبحوثين 4.23من الجدول )

 Fحول مستوى فاعمية تصميم المنتج وتطويره تعزى لمتغير المسمى الوظيفي, وىو ما يتبين من نتائج قيمة 
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(, وعميو تم 0.05ى الداللة )( وىي قيمة أعمى من مستو 0.304المحسوبة وداللتيا اإلحصائية التي كانت )

 قبول الفرضية الفرعية الصفرية السابقة بعد التحقق من صحتيا.

ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة  الفرضية الفرعية الخامسة المنبثقة من الفرضية الرئيسة الثانية:

الصناعي في مدينة  ( حول مستوى فاعمية تصميم المنتج وتطويره في شركات القطاعα≤0.05اإلحصائية )

 الخميل تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

, One way analysis of varianceلمتحقق من صحة ىذه الفرضية, تم إجراء تحميل التباين األحادي 

 :(4.24الجدول )نتائج ىذا االختبار كما في  وكانت

تصميم المنتج وتطويره تعزى لعامل سنوات  (: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في مستوى فاعمية4.24جدول )
 الخبرة.

 درجة الحرية مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

مستوى فاعمية تصميم 
 المنتج وتطويره

 118. 235. 2 بين المجموعات
.609 .545 

 193. 44.276 229 داخل المجموعات
    44.511 231 المجموع

(, يتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة في إجابات المبحوثين 4.24من الجدول )

 Fحول مستوى فاعمية تصميم المنتج وتطويره تعزى لمتغير سنوات الخبرة, وىو ما يتبين من نتائج قيمة 

(, وعميو تم 0.05( وىي قيمة أعمى من مستوى الداللة )0.545المحسوبة وداللتيا اإلحصائية التي كانت )

 قبول الفرضية الفرعية السابقة بعد التحقق من صحتيا.

نتائج اختبار الفرضيات الفرعية السابقة لمفرضية الرئيسة الثانية, يمكن تخميص ىذه النتائج لموصول إلى  من 

 (:4.25ا يبين الجدول )رضية الرئيسة الثانية كماختبار الف
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 (: ممخص نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثانية لمدراسة.4.25جدول )
 الوزن النسبي نتيجة الختبار الفرضية

 %20 قبول الفرضية الفرضية الفرعية األولى لمفرضية الرئيسة الثانية
 %20 قبول الفرضية الثانيةالفرضية الفرعية الثانية لمفرضية الرئيسة 

 %20 قبول الفرضية الفرضية الفرعية الثالثة لمفرضية الرئيسة الثانية
 %20 قبول الفرضية الفرضية الفرعية الرابعة لمفرضية الرئيسة الثانية
 %20 قبول الفرضية الفرضية الفرعية الخامسة لمفرضية الرئيسة الثانية

 %100 الفرضيةقبول  الفرضية الرئيسة الثانية

ما سبق, تكون الفرضية الرئيسة الثانية لمدراسة قد تم التحقق من صحتيا وقبوليا, حيث تبين عدم وجود م

حول مستوى فاعمية تصميم المنتج  (α≤0.05فروق ذات داللة معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

لممتغيرات الديمغرافية التالية: )الجنس, العمر, وتطويره في شركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل تعزى 

 المؤىل العممي, المسمى الوظيفي, سنوات الخبرة(.

 

( حول α≤0.05ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) الفرضية الرئيسة الثالثة: 3.3.4

يرات الديمغرافية التالية: مستوى الميزة التنافسية لشركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل تعزى لممتغ

 )الجنس, العمر, المؤىل العممي, المسمى الوظيفي, سنوات الخبرة(.

 لمتحقق من صحة الفرضية الرئيسة السابقة, تم تقسيميا إلى خمس فرضيات فرعية كما يمي:

الداللة  ال توجد فروق معنوية عند مستوى الفرضية الفرعية األولى المنبثقة من الفرضية الرئيسة الثالثة:

دينة الخميل تعزى لمتغير مستوى الميزة التنافسية لشركات القطاع الصناعي في م في( α≤0.05اإلحصائية )

  الجنس. 
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, Independent Sample t-test( لمعينات المستقمة tلمتحقق من صحة ىذه الفرضية, تم إجراء اختبار )

 التالي:( 4.26وكانت نتائج ىذا االختبار كما في الجدول )

 ( لمعينات المستقمة لمفروق في تحقيق الميزة التنافسية تعزى لعامل الجنسt(: نتائج اختبار )4.26جدول )

 العدد النوع المتغير
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 tقيمة 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

الدرجة الكمية لمستوى الميزة 
 التنافسية 

 411. 2.55 167 ذكر
230 0.433 0.666 

 367. 2.53 65 أنثى

( لمعينات المستقمة, يتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة tوفقًا لنتائج اختبار )

(α≤0.05 في إجابات المبحوثين )مستوى الميزة التنافسية في شركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل  في

(, كما ال 0.05( لمميزة التنافسية أعمى من مستوى الداللة )tتعزى لعامل الجنس, حيث كانت الداللة لقيمة )

يو فروق كبيرة في المتوسطات الحسابية بين الذكور واإلناث رغم أن عدد الذكور أعمى, وعم ةيظير وجود أي

 تكون الفرضية الفرعية السابقة قد تم التحقق من صحتيا وقبوليا.

ال توجـد فـروق معنويـة عنـد مسـتوى الداللـة  الفرضية الفرعية الثانيقة المنبثققة مقن الفرضقية الرئيسقة الثالثقة:

مســتوى الميــزة التنافســية فــي شــركات القطــاع الصــناعي فــي مدينــة الخميــل تعــزى  فــي( α≤0.05اإلحصــائية )

 ير العمر. لمتغ

, One way analysis of varianceلمتحقق من صحة ىذه الفرضية, تم إجراء تحميل التباين األحادي 

 (:4.27وكانت نتائج ىذا االختبار كما في الجدول )
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 (: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في مستوى تحقق الميزة التنافسية تعزى لعامل العمر4.27جدول )

 درجة الحرية مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 مستوى الميزة التنافسية 
 108. 216. 2 بين المجموعات

.676 .510 
 160. 36.645 229 داخل المجموعات

    36.862 231 المجموع

الداللة في إجابات المبحوثين  ذات داللة إحصائية عند مستوى(, يتبين عدم وجود فروق 4.27من الجدول )

 Fمستوى فاعمية تصميم المنتج وتطويره تعزى لمتغير الفئة العمرية, وىو ما يتبين من نتائج قيمة  في

(, وعميو تم 0.05( وىي قيمة أعمى من مستوى الداللة )0.510المحسوبة وداللتيا اإلحصائية التي كانت )

 الفرعية السابقة بعد التحقق من صحتيا.قبول الفرضية 

ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة  الفرضية الفرعية الثالثة المنبثقة من الفرضية الرئيسة الثالثة:

( حول مستوى الميزة التنافسية لشركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل تعزى α≤0.05اإلحصائية )

 لمتغير المؤىل العممي. 

, One way analysis of varianceن صحة ىذه الفرضية, تم إجراء تحميل التباين األحادي لمتحقق م

 (:4.28وكانت نتائج ىذا االختبار كما في الجدول )

 (: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في مستوى تحقق الميزة التنافسية تعزى لعامل المؤىل العممي4.28جدول )

 درجة الحرية التباينمصدر  المتغير
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 مستوى الميزة التنافسية 
 302. 604. 2 بين المجموعات

1.908 0.151 
 158. 36.257 229 داخل المجموعات

    36.862 231 المجموع
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الداللة في إجابات المبحوثين  إحصائية عند مستوى(, يتبين عدم وجود فروق ذات داللة 4.28من الجدول )

المحسوبة وداللتيا  Fمستوى الميزة التنافسية تعزى لمتغير المؤىل العممي, وىو ما يتبين من نتائج قيمة  في

(, وعميو تم قبول الفرضية 0.05( وىي قيمة أعمى من مستوى الداللة )0.151اإلحصائية التي كانت )

 لتحقق من صحتيا.الفرعية السابقة بعد ا

ال توجـد فـروق معنويـة عنـد مسـتوى الداللـة  الفرضية الفرعية الرابعقة المنبثققة مقن الفرضقية الرئيسقة الثالثقة:

مستوى الميزة التنافسية لشركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل تعـزى لمتغيـر  في( α≤0.05اإلحصائية )

 المسمى الوظيفي.

, One way analysis of varianceلمتحقق من صحة ىذه الفرضية, تم إجراء تحميل التباين األحادي 

 :(4.29الجدول )نتائج ىذا االختبار كما في  وكانت

تعزى لعامل المسمى  (: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في مستوى تحقق الميزة التنافسية4.29جدول )
 الوظيفي

 درجة الحرية مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 مستوى الميزة التنافسية 
 237. 475. 2 بين المجموعات

1.494 .227 
 159. 36.387 229 داخل المجموعات

    36.862 231 المجموع

الداللة في إجابات المبحوثين  داللة إحصائية عند مستوى(, يتبين عدم وجود فروق ذات 4.29من الجدول )

 Fمستوى فاعمية تصميم المنتج وتطويره تعزى لمتغير المسمى الوظيفي, وىو ما يتبين من نتائج قيمة  في

(, وعميو تم 0.05( وىي قيمة أعمى من مستوى الداللة )0.227المحسوبة وداللتيا اإلحصائية التي كانت )

 رعية السابقة بعد التحقق من صحتيا.قبول الفرضية الف
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ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة  الفرضية الفرعية الرابعة المنبثقة عن الفرضية الرئيسة الثالثة:

( حول مستوى الميزة التنافسية لشركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل تعزى α≤0.05اإلحصائية )

 لمتغير سنوات الخبرة.

, One way analysis of varianceلمتحقق من صحة ىذه الفرضية, تم إجراء تحميل التباين األحادي 

 (:4.30وكانت نتائج ىذا االختبار كما في الجدول )

 (: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في مستوى تحقق الميزة التنافسية تعزى لعامل سنوات الخبرة4.30جدول )

 درجة الحرية مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 مستوى الميزة التنافسية 
 040. 080. 2 بين المجموعات

.250 .779 
 161. 36.781 229 داخل المجموعات

    36.862 231 المجموع

الداللة في إجابات المبحوثين  إحصائية عند مستوى (, يتبين عدم وجود فروق ذات داللة4.30من الجدول )

 Fمستوى فاعمية تصميم المنتج وتطويره تعزى لمتغير سنوات الخبرة, وىو ما يتبين من نتائج قيمة  في

(, وعميو تم 0.05( وىي قيمة أعمى من مستوى الداللة )0.779المحسوبة وداللتيا اإلحصائية التي كانت )

 قبول الفرضية الفرعية السابقة بعد التحقق من صحتيا.

مما سبق, فإن جميع الفرضيات الفرعية المتعمقة بالفرضية الرئيسة الثالثة تم اختبارىا والتحقق من صحتيا, 

 ( التالي يبين التوزيع النسبي لقبول الفرضيات الفرعية كما يمي: 4.31والجدول )
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 (: ممخص نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة لمدراسة.4.31جدول )
 الوزن النسبي نتيجة الختبار الفرضية

 %20 قبول الفرضية الفرضية الفرعية األولى لمفرضية الرئيسة الثالثة
 %20 قبول الفرضية لمفرضية الرئيسة الثالثةالفرضية الفرعية الثانية 

 %20 قبول الفرضية الفرضية الفرعية الثالثة لمفرضية الرئيسة الثالثة
 %20 قبول الفرضية الفرضية الفرعية الرابعة لمفرضية الرئيسة الثالثة
 %20 قبول الفرضية الفرضية الفرعية الخامسة لمفرضية الرئيسة الثالثة

 %100 قبول الفرضية الثالثةالفرضية الرئيسة 

(, فإن الفرضية الرئيسة الثالثة لمدراسة تكون قد تم التحقق من صحتيا 4.31في الجدول ) مما سبق كما ورد

في  ( α≤0.05والقبول بيا, وبالتالي تم التحقق من عدم وجود فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

القطاع الصناعي في مدينة الخميل تعزى لممتغيرات الديمغرافية التالية: مستوى الميزة التنافسية لشركات 

 )الجنس, العمر, المؤىل العممي, المسمى الوظيفي, سنوات الخبرة(.
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 مقدمة 1.5

التي توصمت إلييا الدراسة, مع األخذ بعين االعتبار أسئمة الدراسة  الفصل ممخص النتائجيتضمن ىذا 

 إن وجدت, ومقارنتيا بنتائج الدراسات السابقةوفرضياتيا وأىدافيا, باإلضافة إلى تحميل نتائج الدراسة 

 إلى النتائج التي توصمت إلييا الدراسة. استناداً والخروج ببعض التوصيات 

 ممخص نتائج الدراسة 2.5

 ممخص النتائج المتعمقة بخصائص عينة الدراسة: 1.2.5

 فيما يتعمق بعينة الدراسة خمصت الدراسة إلى النتائج التالية أىميا: 

  من خالل خصائص عينة الدراسة وفقًا لمجـنس, فقـد ظيـر بـأن النسـبة األعمـى كانـت لمـذكور والـذين بمغـت

%(, األمــر الــذي يشــير إلــى 28.0ة اإلنـاث )%( فيمــا كانــت نســب72.0نسـبتيم الكميــة مــن عينــة الدراسـة )

 اتجاه أكبر لدى الذكور لمعمل في القطاعات الصناعية.

 ( وأقـل مـن  -30من حيث الفئة العمرية لعينة الدراسة, فقد كانت النسبة األكبر لمـن ىـم فـي الفئـة العمريـة

ل الفئــات ىــي الفئــة %( مــن عينــة الدراســة, فيمــا كانــت أقــ43.1عــام( والــذين بمغــت نســبتيم المئويــة ) 40

 %(.24.1سنة فأكثر( والذين بمغت نسبتيم المئوية ) 40العمرية )

  من حيث الخصائص المتعمقة بالمؤىل العممي لعينة الدراسة, فقد كانت النسبة األكبر لمن يحممـون مؤىـل

%(, فيمــا كانــت النســبة األقــل لمـن يحممــون مؤىــل دبمــوم متوســط فأقــل بواقــع 55.2بنســبة ) (البكـالوريوس)

 %(.25.0عميا ) دراسات   %(, فيما كانت نسبة من يحممون مؤىل  19.8)
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  مــن حيــث المســتوى الــوظيفي, فقــد بينــت خصــائص العينــة أن النســبة األكبــر كانــت لمــن يعممــون بوظيفــة

%( فيمـــا 28.0مــن يعممـــون بوظيفـــة )موظـــف( ىــي األقـــل بنســـبة ) %( فيمـــا نســـبة41.4)مــدير( بنســـبة )

 (.30.6كانت نسبة من يعممون بوظيفة )رئيس قسم( )

 ( 5من حيث سـنوات الخبـرة, بينـت خصـائص العينـة أن النسـبة األكبـر كانـت لمـن يممكـون سـنوات خبـرة- 

ون سـنوات خبـرة )أقـل %(, فيما كانـت النسـبة األقـل لمـن يممكـ38.4سنوات( وبمغت نسبتيم ) 10أقل من 

 ؛%(37.9سنوات فأكثر( بمغـت ) 10%(, ونسبة من يممكون سنوات خبرة )23.7سنوات( بواقع ) 5من 

 ويفسر ىذا بأىمية الخبرة في العمل في القطاع الصناعي بشكل عام.

 ممخص النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة: 2.2.5

 :نتائج أسئمة الدراسة المتعمقة بالمتغير المستقل 

الســؤال األول لمدراســة بــأن فاعميــة تصــميم المنــتج وتطــويره لــدى شــركات القطــاع  ننتــائج اإلجابــة عــبينــت  .1

الصـــناعي فـــي مدينـــة الخميـــل موجـــودة بدرجـــة مرتفعـــة, حيـــث بمغـــت النســـبة المئويـــة إلجابـــات المبحـــوثين 

تصـميم  %(, وىـو مـا يعكـس اىتمـام ىـذه الشـركات بـأن تكـون عمميـة82.7المتعمقة بيـذا المتغيـر حـوالي )

, وقـــد اتفقـــت ىـــذه النتيجـــة مـــع دراســـة الفقيـــاء المنـــتج وتطـــويره فاعمـــة وتخـــدم المنظمـــة فـــي تحقيـــق أىـــدافيا

ودراســة صــالح (, Roper and etal, 2016) دراســة, و وجــود تــاثير لجميــع ابعــاد مرونــة (2021)

دراســة جنــدب , و وجــود تــاثير لتطويرالخصــائص وتطويرجــودة المنتجــات والتكنولوجيــا المســتخدمة (2015)

, واختمفــت مــع وجـود اثــر لكـل مــن التوجـو االســتراتيجي االبــداعي واالسـتباقيفي تطــوير المنتجـات (2013)

ان ىنــاك مــن خصــائص المنــتج ليــا اثــر عمــى بنــاء الميــزة التنافســية مثــل: شــكل  (2014دراســة مقــاطف )

 .المنتج وتصميمو, وبعضيا االخر اثره ضعيف في بناء الميزة التنافسية 
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نــت النتــائج أن شــركات القطــاع الصــناعي فــي الخميــل تيــتم بدرجــة كبيــرة بتوليــد األفكــار حــول المنتجــات بي .2

%(, وىـذه النســبة تعكــس درجــة 82.3الجديـدة, فقــد بمغــت نسـبة االســتجابة الخاصــة بيـذا المتغيــر حــوالي )

بداعية لمنتجات جديد  ة.  كبيرة من اىتمام  ىذه الشركات في الحصول عمى أفكار جديدة وا 

أظيرت اجابات المبحوثين أن شركات القطاع الصناعي في الخميـل تيـتم بدرجـة كبيـرة بمصـادر الحصـول  .3

%(, وتمثمــــت ىـــــذه المصـــــادر مـــــن حيـــــث أولويتيـــــا 80.7عمــــى األفكـــــار الجديـــــدة بنســـــبة بمغـــــت حـــــوالي )

%(, والمـــــوظفين بنســـــبة موافقـــــة بمغــــــت 82.3بــــــالمعارض التجاريـــــة والصـــــناعية بنســـــبة موافقـــــة بمغـــــت )

%(, والوســـطاء بنســـبة موافقـــة بمغـــت 79.7%(, ووســـائل اإلعـــالم المختمفـــة بنســـبة موافقـــة بمغـــت )80.3)

 %(, 75.0%(, ومواقع اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي بنسبة موافقة بمغت )76.0)

بينــت نتــائج الدراســة أن شــركات القطــاع الصــناعي فــي مدينــة الخميــل تيــتم اىتمامــا كبيــرا بغربمــة األفكــار  .4

%(, كما أظيرت النتائج اىتمـام ىـذه 82.0لجديدة الخاصة بتصميم المنتج وتطويره بنسبة موافقة بمغت )ا

الشركات بتبادل األفكـار بـين أقسـاميا ذات العالقـة بتصـميم المنـتج وتطـويره, إضـافة إلـى اىتماميـا بدرجـة 

 كبيرة باإلبداع.

د معـايير واضـحة فـي تقيـيم األفكـار الجديـدة أظيرت النتائج أن ىذه الشركات تيتم بدرجـة متوسـطة باعتمـا .5

%(, إضــــافة إلــــى وجــــود درجــــة متوســــطة مــــن االىتمــــام 71.0فــــي مرحمــــة الغربمــــة بنســــبة موافقــــة بمغــــت )

%(, 74.0بالمنافســة الســعرية مــع الشــركات األخــرى خــالل تقييميــا لألفكــار الجديــدة بنســبة موافقــة بمغــت )

جراء النقاشــات حــول األفكــار الجديــدة لتصــميم وتطــوير إضــافة إلــى وجــود مســتوى متوســط مــن االىتمــام بــإ

 %(.75.0المنتجات من ذوي االختصاص في ىذه الشركات, وبمغت نسبة الموافقة عمى ىذا المتغير )
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أظيــــرت النتــــائج أن ىــــذه الشــــركات تيــــتم بدرجــــة مرتفعــــة باختبــــار مفيــــوم المنــــتج الجديــــد )مرحمــــة تحميــــل  .6

ر الـــذي يعكـــس اىتمامـــًا واضـــحا وجوىريـــا لـــدى ىـــذه الشـــركات %(, األمـــ83.0األعمـــال( وبنســـبة بمغـــت )

 بتحميل األعمال فيما يتعمق بتصميم المنتج وتطويره.

ـــائج الدراســـة أن ىـــذه الشـــركات تعتمـــد بدرجـــة متوســـطة ) .7 ـــد 76.0أظيـــرت نت ـــتج الجدي ـــى فكـــرة المن %( عم

%( 76.3بدرجـة متوسـطة ) المقترح كوسيمة لمتنبؤ بالمستقبل, كما أظيرت النتائج أن ىذه الشركات تستند

 إلى فكرة المنتج الجديد المقترح لتحديد مزاياه.

بينــت الدراســـة فـــي نتائجيــا أن واقـــع تصـــميم نمـــوذج أولــي فعمـــي تجريبـــي لممنــتج )تنفيـــذ الفكـــرة واالســـتعداد  .8

%( وىــو مــا يؤكــد عمــى أىميــة نمذجــة الفكــرة قبــل طرحيــا إلــى 83.0إلنتاجيــا( كــان مرتفعــًا بنســبة بمغــت )

 لما لذلك من انعكاس عمى نجاح الشركة ومواجية المنافسة. السوق

أظيــرت نتــائج الدراســة أن ىــذه الشــركات تركــز بدرجــة متوســطة عمــى ســيولة اســتخدام المنــتج عنــد اعــداد  .9

 %(.79.7تصميمو األولي, وبمغت نسبة ىذه الدرجة )

ئي لممنــتج الجديــد وتقديمــو أظيــرت نتــائج الدراســة أن ىــذه الشــركات تركــز بدرجــة مرتفعــة باالختبــار النيــا .10

%(, وىو ما يعكس أىمية اختبار المنتجـات الجديـدة قبـل طرحيـا فـي األسـواق 84.3لمسوق بنسبة بمغت )

, وقــد لممســتخدمين والتأكــد مــن كفــاءة المنــتج وفعاليتــو لــدى شــركات القطــاع الصــناعي فــي مدينــة الخميــل

يرت الدراسة ضعف متغير تصميم المنتج حيث اظ(2011اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة طالب وآخرين )

عمــى مســتوى المنظمــة قيــد الدراســة, وىــذا يعــود الــى ضــعف اىتمــام االدارة العميــا بتصــميم منتجــات حســب 

حاجـــات ورغبـــات الزبـــائن المتناميـــة, فضـــال عـــن اعتمادىـــا فـــي تحديـــد التصـــميم النيـــائي لممنتجـــات عمـــى 
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ســــــيق الفنــــــي الــــــذي يتطمــــــب مراعــــــاة اعتبــــــارات االمكانــــــات الشخصــــــية لممصــــــمين التــــــي تفتقــــــر الــــــى التن

 .الكمفة,والجودة, والمتانة, والقابمية لمصيانة. 

من نتائج الدراسة يتبين بأن أىم المحاور التي تقيس فاعمية  تصميم المنتج وتطويره لـدى شـركات القطـاع  .11

يم نمــوذج أولــي الصــناعي فــي مدينــة الخميــل كانــت عمــى التــوالي )االختبــار النيــائي لممنــتج الجديــد, تصــم

فعمــي تجريبــي واختبــار مفيــوم المنــتج الجديــد )تحميــل األعمــال(, توليــد األفكــار حــول المنتجــات الجديــدة, 

 غربمة األفكار الجديدة, وتحديد مصادر الحصول عمى األفكار الجديدة(.

 

 :نتائج أسئمة الدراسة المتعمقة بالمتغير التابع 

مـن المبحـوثين أن شـركات القطـاع الصـناعي فـي الخميـل تحقـق ميـزة تنافسـية  %( 82.0أشارت اجابات ) .1

في مجال التكاليف, وىو ما يؤكد أىمية التكاليف في تحسين المركز التنافسي لشركات القطـاع الصـناعي 

باعتبارىـا مدينـة ذات طـابع  بشكل عام وفي مدينة الخميل بشكل خاص نتيجة لكثـرة المنافسـين فـي المدينـة

الــى وجـود عالقـة ارتباطيــة ايجابيـة بــين  (2016وقـد اتفقــت ىـذه النتيجـة مــع دراسـة داود وجـواد ) صـناعي

ـــى تأ مرونـــة التصـــنيع ـــزة والميـــزة التنافســـية, اضـــافة ال ـــق المي ـــى قـــدرة الشـــركات عمـــى تحقي ـــد الدراســـة عم كي

االىتمام وتطـوير مرونـة  التنافسية المتمثمة بالكمفة, والجودة, واالحتفاظ بالزبون, واالبتكار من خالل زيادة

 .التصنيع بأبعادىا

%( من المبحوثين أن شركات القطاع الصناعي في الخميل تتمتع بقدرة عمى دعم 74.7أظيرت اجابات ) .2

%( مــــن المبحــــوثين أن التصــــاميم 77.0الربحيــــة مــــن خــــالل خفــــض التكــــاليف اإلجماليــــة,  كمــــا أشــــار )

 شركات.اإلبداعية لممنتجات تسيم في خفض تكاليف ىذه ال
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%( من المبحوثين أن شركات القطاع الصناعي في الخميل تحقق ميزة تنافسية في 92.3أشارت اجابات ) .3

, وقـد فـي منتجاتيـا التـي تقـدميا لألسـواقمجال الجودة, وىو ما يؤكد اىتمام ىذه الشركات بتحقيق الجـودة 

رة الشـركات عمـى تحقيـق الميـزة تأكيـد الدراسـة عمـى قـد (2016اتفقت ىـذه النتيجـة مـع دراسـة داود وجـواد )

 .التنافسية المتمثمة بالكمفة, والجودة, واالحتفاظ بالزبون, واالبتكار

بين مواصفات المنتجات التي تقدميا الشركات مع  اً %( أن ىناك تطابق75.7أظيرت اجابات ) .4

ن المشترك بين المواصفات والمقاييس, األمر الذي يتطمب المزيد من التعاو  منظمةالمواصفات المقرة من 

زالة أسباب  منظمةالشركات وبين  المواصفات والمقاييس لموصول إلى صيغة توافقية من حيث المعايير وا 

 م تطابق في المواصفات.دأي تفاوت وع

%( مـــن المبحـــوثين عمـــى أن شـــركات القطـــاع الصـــناعي فـــي الخميـــل تحقـــق ميـــزة 88.3أكـــدت اجابـــات ) .5

 تنافسية في مجال المرونة.

%( من المبحوثين أن شركات القطاع الصناعي فـي الخميـل تحقـق ميـزة تنافسـية 92.0ات )أوضحت اجاب .6

في مجال التسميم, وأظيرت النتائج وجود أىمية الستخدام نظم المعمومات المناسبة لمتابعة تسميم البضائع 

م لـــدى ىـــذه الشـــركات إضـــافة إلـــى ضـــرورة امـــتالك ىـــذه الشـــركات لممعـــدات والســـيارات التـــي تضـــمن تســـمي

 المنتجات دون تأخير.

أظيــرت إجابــات المبحــوثين أن شــركات القطــاع الصــناعي فــي مدينــة الخميــل تحقــق أعمــى مســتويات الميــزة  .7

 التنافسية في مجال الجودة, يمي ذلك في مجال التسميم, ثم المرونة, ثم التكاليف.
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 ممخص النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة:3.2.5 

 فرضيات الدراسة , فيما يأتي تمخيص أبرز النتائج المتعمقة بيذه الفرضيات فيما يمي:الحقًا الختبار وفحص 

تحققــت الفرضــية الرئيســة البديمــة األولــى التــي أظيــرت وجــود عالقــة جوىريــة بــين فاعميــة  تصــميم المنــتج  .1

ة لـــدى وتطـــويره وبـــين مســـتوى تحقيـــق الميـــزة التنافســـية فـــي مجـــاالت التكـــاليف, المرونـــة, التســـميم, والجـــود

 القطاع الصناعي في مدينة الخميل شركات

تحققــت الفرضــية الرئيســة الصــفرية الثانيــة التــي أظيــرت عــدم وجــود فــروق جوىريــة فــي اجابــات المبحــوثين  .2

نحــو فاعميــة تصـــميم المنــتج وتطـــويره فــي شـــركات القطــاع الصــناعي فـــي مدينــة الخميـــل تعــزى لممتغيـــرات 

, وقـد اتفقـت ىـذه النتيجـة المسـمى الـوظيفي, وسـنوات الخبـرة( عممي,الديمغرافية )الجنس, العمر, المؤىل ال

عـدم وجـود اخـتالف ذي داللـة احصـائية لدرجـة والء المسـتيمك تبعـا  (2011ع دراسة التميمي والحـالق )م

لمجــنس والــدخل, وقــد اختمفــت الــى وجــود اخــتالف ذي داللــة احصــائية لدرجــة والء المســتيمك تبعــا لمعمــر 

 .والمستوى التعميمي

تحققــت الفرضــية الرئيســة الصــفرية الثالثــة التــي أظيــرت عــدم وجــود فــروق جوىريــة فــي اجابــات المبحــوثين  .3

لشــركات القطــاع الصــناعي فــي مدينــة الخميــل تعــزى لممتغيــرات الديمغرافيــة )الجــنس, الميــزة التنافســية نحــو 

 العمر, المؤىل العممي, المسمى الوظيفي, وسنوات الخبرة(.

 :  الستنتاجات 3.5

 من خالل النتائج السابقة, خرجت الدراسة بعدة استنتاجات ىي:

إن واقـع فاعميــة تصــميم المنــتج وتطــويره متمــثاًل بمحــاوره )توليــد األفكــار حــول المنتجــات الجديــدة, مصــادر  .1

الحصول عمى األفكار الجديدة, غربمة األفكار الجديدة, اختبار مفيوم المنتج الجديد, تصميم نموذج أولي 
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ي يـدل عمـى تجريبي لممنتج, واالختبار النيائي لممنتج الجديـد( كانـت بدرجـة مرتفعـة, وىـو األمـر الـذفعمي 

بتقـــديم أفضـــل المنتجـــات  شـــركات القطـــاع الصـــناعي فـــي مدينـــة الخميـــل داراتإوجــود اىتمـــام واضـــح لـــدى 

 لألسواق, وتيتم بالمحافظة عمى استدامة فاعمية  تصميم المنتج وتطويره في ىذا القطاع.

تيـتم ادارات شــركات القطــاع الصـناعي فــي مدينــة الخميـل بالحصــول عمــى افكـار جديــدة لمنتجاتيــا الجديــدة  .2

 مــن كــل مصــدر متــاح, وىــي تجتيــد لمحصــول عمــى ىــذه األفكــار مــن المعــارض التجاريــة والصــناعية التــي

اإلنترنــت  تشــارك فييــا ىــذه الشــركات, ومــن عاممييــا, ومــن خــالل وســائل اإلعــالم المختمفــة, ومــن مواقــع

وشــبكات التواصــل االجتمــاعي والوســطاء, وىــذا مــا يفســر التنــوع المتجــدد فيمــا تطرحــو ىــذه الشــركات مــن 

 منتجات.

ان التفاوت بين معايير مواصفات المنتجات التي تقدميا شركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل وبين  .3

ى وجـود ضـعف فـي المنظومـة الرقابيـة المواصـفات والمقـاييس الفمسـطينية يـدل عمـ منظمـةما ىـو مقـر مـن 

 الحكومية عمى بعض مجاالت عمل القطاعات الصناعية في فمسطين.

ال تمتمك شركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل أدوات كافية لمتنبؤ الـدقيق بطبيعـة المنتجـات الجديـدة  .4

ناحيـة الكمفــة واألســعار  التـي تمبــي الحاجــات المسـتقبمية لألســواق, وىــو مـا يضــعيا أمــام تحـديات كبيــرة مــن

والمنافسة في ظل بيئة عمل متقمبة ومتغيرة بشكل دائم. وتم التوصل الى ىـذا االسـتنتاج مـن النتيجـة التـي 

اشارت الى عدم وجود اىتمام كاف لدى ىـذه الشـركات باسـتخدام أفكـار المنتجـات الجديـدة كوسـيمة تمكنيـا 

 ثر في أرباحيا.من التنبؤ بالمستقبل بما فيو من فرص وتحديات تؤ 
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إن عدم إجراء شركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل لمنقاشات الكافية حول األفكار الجديـدة لتصـميم  .5

 اوتطــوير منتجاتيــا مــع ذوي االختصــاص قــد يــؤثر ســمبا فــي فاعميــة تصــميم المنتجــات وتطويرىــا وتقــديمي

 لألسواق في التوقيت المناسب دون أي تباطؤ.

قـد  منتجات الجديـدة افية من االىتمام بالمنافسة السعرية ضمن عممية تقييم أفكار الن عدم وجود درجة كإ .6

 لألسواق. ايؤثر سمبا في فاعمية تصميم المنتجات وتطويرىا وتقديمي

إن عدم وجود درجة كافية من االىتمام بتحقيق السيولة الكافية في استخدام المستيمكين لممنتج عند اعداد  .7

المنتج قد يشكل مخاطرة لتنافسية ىذا المنتج في السوق, خاصـة أن مـن أىـم عوامـل  التصميم األولي ليذا

 نجاح المنتج ىو أن يكون سيل االستخدام والتعامل معو من قبل المستيمكين النيائيين.

تعتــرف الشــركات فــي القطــاع الصــناعي بأىميــة االختبــار النيــائي لممنتجــات الجديــدة قبــل تقــديميا لمســوق,  .8

حالــة مــن التقيــيم والتغذيــة الراجعــة لعمميــة التصــميم والتطــوير قبــل الــدخول بالمنتجــات إلــى  وىــو مــا يشــكل

 األسواق, وىذا األمر قد يحقق لمشركات الكثير من وفورات التكمفة وتحسين السمعة في المجال التنافسي.

 

 التوصيات   4.5

 الحقًا لمنتائج وتفسيرىا واالستنتاجات المبنية عمييا, توصي الدراسة بما يمي: 

حفاظ عمى ما تحققو من لمشركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل عمى اتخاذ اإلجراءات الكفيمة  سعي -1

, إضـافة إلـى مستويات في الميزة التنافسية في مجاالتيا المتمثمة بــ )الجـودة, التكـاليف, المرونـة, والتسـميم(

حفاظيــا عمــى مــا تحــرزه مــن إنجــازات عمــى مســتوى فاعميــة  تصــميم المنــتج وتطــويره, والعمــل عمــى تعزيــز 

 وتعميق ىذه االنجازات في المجاالت التي شيدت بعض االنخفاض.
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العمل بدرجة أكبر عمى االستفادة من مواقع اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي والتعامل مع الوسطاء  -2

 ال توليد األفكار الجديدة واالبداعية لممنتجات الجديدة.في مج

شـركات القطـاع الصـناعي فـي مدينـة الخميـل باعتمـاد معـايير واضـحة ومحـددة لتقيـيم األفكـار الجديـدة قيام  -3

 خالل مرحمة غربمة األفكار.

ا ألفكارىـا شركات القطاع الصناعي في مدينـة الخميـل بشـكل أكبـر بالمنافسـة السـعرية خـالل تقييميـ اىتمام -4

الجديدة, وأن تيتم بشكل أكبر بالنقاشات حول األفكار الجديدة لتصميم منتجاتيا وتطويرىا مع المختصين 

 .عظيمة وفائدة كبيرة  لما لمخرجات ذلك من أىمية

ـــذلك باالعتمـــاد عمـــى األفكـــار  -5 االىتمـــام بشـــكل أكبـــر بـــالتنبؤ بالمســـتقبل ووضـــع االســـتراتيجيات المناســـبة ل

 لمنتجاتيا.الجديدة 

شــركات القطــاع الصــناعي فــي مدينــة الخميــل بشــكل أكبــر بتحديــد مزايــا منتجاتيــا الجديــدة باالعتمــاد  تركيــز -6

 عمى أفكار التصميم والتطوير التي تقوم بيا.

شركات القطاع الصناعي في مدينة الخميل بدرجة أكبر خالل تصميم األفكار وتطويرىا كمنتجات  اىتمام  -7

بســـيولة اســـتخدام ىـــذه المنتجـــات فـــي صـــورتيا النيائيـــة, كـــون ذلـــك يعـــد إحـــدى نقـــاط القـــوة التنافســـية فـــي 

 األسواق اليوم.

نــو مــن أفكــار وأســاليب عمــل االىتمــام بشــكل أكبــر باإلبــداع واالبتكــار لــدى العــاممين مــن خــالل مــا يطرحو  -8

نتاج تساعد الشركة في رفع مستوياتيا التنافسية في كل المجاالت.  وا 

 .ة مثل القطاعات الخدماتيو او السياحيةمختمف اتاعادة الدراسة الحالية, ولكن عمى قطاع -9

 دراسة تقيم فاعمية تصميم وتطوير المنتج في تحقيق الميزة التنافسية من مجال الجودة. -10
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 األردن.شركات األدوية األردنية حسب حجم الشركات, رسالة ماجستير, جامعة الشرق األوسط, عمان, 
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 58-48, ص 1عدد / ال11الخمودنية لمعموم االنسانية, المجمد 

(. أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة عمى استراتيجية تطوير المنتجات 2020سالم, يسمينة. ) .13

الجديدة: دراسة حالة بعض المنظمات الصناعية بوالية سطيف, مجمة العموم االقتصادية وعموم التسيير, 

 .261-248, ص1, العدد20المجمد 

(. دراسة جودة المنتجات من خالل بعد التصميم: 2017يم. )سحنون, نور اليدى؛ وبمبميدية, ر  .14

 دراسة حالة جبن بودواو, رسالة ماجستير, جامعة بومرداس, الجزائر.

(. دور اإلبداع في تحقيق الميزة التنافسية لممنظمة التصديرية: دراسة 2020سعيداني, عبد الحميد. ) .15

 دكتور موالي الطاىر سعير, الجزائر.حالة منظمة سونمغاز سعيدة, رسالة ماجستير, جامعة ال



 

568 

 

دور تسيير الموارد في تحقيق الميزة التنافسية عامل  (.2017) وقويع, خيرة. ؛سميمان, عائشة .16

 .175-160, ص21, مجمة رماح لمبحوث والدراسات, األردن, العدد المنظمةالكفاءات في 

التنافسية لمنظمات األعمال  دور المسؤولية االجتماعية في تحقيق الميزة (.2012) شرفي, منصف. .17

 قسنطينة, الجزائر.-سوناطراك(, جامعة منتوري منظمة)دراسة حالة 

(. تأثير تطوير المنتجات في قرار الشراء: دراسة عممية آلراء عينة من 2015صالح, حيدر. ) .18

االقتصادية, ( في مدينة الديوانية, مجمة القادسية لمعموم االدارية و Pepsiالمستيمكين لمنتجات البيبسي )

 .200-182, ص1, العدد17المجمد 

 (. أساسيات البحث العممي. عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.2006الضامن, منذر. ) .19

(. تأثير تكنولوجيا االنتاج في تصميم المنتج: 2011طالب, عالء؛ وغالي, حسين؛ وعباس, عمي. ) .20

, 7ابل, المجمة العراقية لمعموم اإلدارية, المجمد دراسة ميدانية في الشركة العامة لصناعة اإلطارات في ب

 .24-1, ص29العدد 

(. أساليب اإلحصاء التطبيقي. عمان: دار صفاء لمنشر 2009حنوش, إيمان. )و  ؛طعمة, حسين .21

 والتوزيع.

(. استراتيجية طرح منتج جديد في السوق لتحقيق الميزة التنافسية: دراسة جالة 2017عابد, سعاد. ) .22

 الساحل لوالية مستغانم, رسالة ماجستير, جامعة عبد الحميد بن باديس, الجزائر.في ممبنة 

(. دور إدارة المعرفة في تعزيز الميزة التنافسية في الجامعات الفمسطينية 2016عامر, ىناء. ) .23

 محافظات الشمال, رسالة ماجستير, جامعة القدس, فمسطين.



 

569 

 

وجو اإلبداعي في تحقيق الميزة التنافسية في أثر الت (.2015) والعبادي, ىيثم. ؛عجعج, محمد .24

الفرص  -منظمات األعمال-, المؤتمر العممي الدولي األولاألردن(-األردنية )أورانج مجموعة االتصاالت

 والتحديات والتطمعات, جامعة البمقاء التطبيقية, األردن.

األداء البيئي ودوره التصنيع األخضر كأحد متطمبات (. 2011. )والجرجري, أحمد ؛العزاوي, محمد .25

في تحقيق  التفوق التنافسي, الممتقى الدولي الثاني حول األداء المتميز لممنظمات والحكومات, جامعة 

 .2011نوفمبر   23و 22ورقمة, 

(. أثر إدارة الجودة الشاممة عمى تنافسية المنظمة 2012عمران, حميدة؛ وسعدلي, فطيمة. ) .26

طاحن الكبرى دحماني, رسالة ماجستير, معيد العموم االقتصادية االقتصادية: دراسة حالة منظمة الم

 والتجارية وعموم التسيير, الجزائر.

(.عالقة إدارة التصميم بتحقيق الميزة التنافسية: دراسة ميدانية لعينة من شركات 2009عمرو, دانة. ) .27

 عمان, األردن.اإلنشاء والتعمير العاممة في األردن, رسالة ماجستير, جامعة الشرق األوسط, 

(. الرشاقة االستراتيجية وعالقتيا بالميزة التنافسية لدى شركات االتصاالت 2016عمرو, ىبة. ) .28

 والمعمومات العاممة في فمسطين, رسالة ماجستير, جامعة الخميل, فمسطين.

(. إطار مقترح إلدارة تكاليف البحوث والتطوير من منظور استراتيجي لدعم 2015العمور, سالم. ) .29

لقدرة التنافسية ألعضاء سمسمة التوريد: دراسة تطبيقي, أطروحة دكتوراه, جامعة قناة السويس, كمية ا

 التجارة, الجميورية العربية المصرية.



 

56: 

 

 –تأثير محاسبة تكاليف الجودة في تحقيق الميزة التنافسية  (.2012) وغدير, إنعام. ؛الفضل, مؤيد .30

, السنة الثامنةة, الغري لمعموم االقتصادية واإلدار ية العراقية, دراسة تحميمية لعينة من المنظمات الصناع

 , جامعة الكوفة.العدد الثالث والعشرون

(. أثر مرونة التصنيع عمى األداء المؤسسي: دراسة تطبيقية عمى شركات 2021الفقياء, مالك. ) .31

 صناعة األدوية األردنية, رسالة ماجستير, جامعة اإلسراء, األردن.

(. دور تطوير المنتجات في تعزيز الميزة التنافسية لممنظمة: دراسة حالة 2015راندة. )فوغالي,  .32

 منظمة مطاحن عمر بن عمر, قالمة, رسالة ماجستير, جامعة محمد خيضر, بسكرة, الجزائر.

-دور المسؤولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية (.2014) وآخرون. ؛قاسم محمدالقريوتي,  .33

 .1, العدد41ة في شركة زين لالتصاالت الخموية, مجمة دراسات , العموم اإلدارية, المجمد دراسة حال

(. أثر ابتكار وتطوير المنتجات الجديدة في زيادة الحصة السوقية لممنظمة: 2018قميحة, فيصل. ) .34

, 14العدد دراسة حالة منظمة الحضنة إلنتاج الحميب ومشتقاتو بالمسيمة, مجمة االستراتيجية والتنمية, 

 .286-265ص

(. ىيكل تقانة المنتج وأثره في تحقيق أىداف إدارة عالقات الزبون: دراسة 2010الكيكي, غانم. ) .35

, العدد 32استطالعية آلراء المدراء في معمل األلبسة الوالدية في الموصل, مجمة تنمية الرافدين, المجمد 

 .54-31, ص100

االستراتيجيات التنافسية لممنظمة عمى سياسة المنتج: دراسة حالة (. تأثير 2016لعروسي, ريحانة. ) .36

 منظمة الورود بالوادي, جامعة محمد خيضر بسكرة, الجزائر.



 

56; 

 

(, إدارة اإلنتاج والعمميات, بغداد, العراق,  مكتبة 2014محسن, عبد الكريم؛ وصباح مجيد النجار, ) .37

 .الذاكرة

تج عمى بناء الميزة التنافسية لممنظمات الصناعية (. أثر استراتيجية المن2014مقطاف, سيما. ) .38

 األردنية: دراسة ميدانية عمى المنظمات المصنعة لمكيفات اليواء, ورقة بحثية, جامعة البتراء.

األسس العامة لبناء المزايا التنافسية ودورىا في خمق القيمة, رسالة  (.2009) ىاللي, الوليد. .39

 عموم التيسير, جامعة محمد بوضياف, الجزائر.ماجستير, كمية العموم االقتصادية و 

 

 األجنبيت: الوراجع

1. Moores. R. (2009). Building |Production Technology. www.Ljmu.ac. 

2. Aerts, N.L. A. (2011). Towards More Professional Innovation Improving The 

Effectiveness and Efficiency of The New Product Development Process, Master 

Thesis, TUE. School Of Industrial Engineering. 

3. Kachouie, R., &  Sedighodeli, S.(2015). New Product Development Success 

Factors In Prospector Organization: Mixed Method Approach, International 

Journal of Innovation Management, 19(4). 

4. Chang, C. H.(2017). Enhancing New Product Development Performance From 

Adaptive   Ability and Relationship Learning: The Mediation Role of Resource 

Integration, Total Quality Management, 28(1), 62-75. 

5. Chang, Ching-Hsun. (2011). The Influence of Corporate Environmental Ethics 

on Competitive Advantage: The Mediation Role of Green Innovation, Journal 

of Business Ethics, Vol.104:361–370. 

6. Chuang, F. M., Morgan, R. E., & Robson, M.,J.(2015).Customer and 

Competitor Insights, New Product Development Competence, and New Product 



 

56< 

 

Creativity: Differential, Integrative, and Substitution Effects, Journal of Product 

Development & Management Association,32(2),175-182. 

 

7. Roper and Other. (2016). The Roles and Effectiveness of Design in New 

Product Development: a Study of Irish Manufacturers, Research Policy Journal, 

No 45, pp 319-329. 

8. Thompson, S. K. (2012). Sampling. New Jersey: A JOHN WILEY & SONS, 

Inc., Publication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56= 

 

 

 

 

 

 

 

 انمالدـــــــــــــــــــك

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

574 

 

 

 

 الستبانة( 2ممحق رقم )
 

 الرحين الرحون هللا بسن

 

 
 
 
 
 
 

 خي الكريم،،، أختي الكريمةا

 تحية طيبة وبعد,,,

لشركات  مية تصميم المنتج وتطويره وعالقتيا بالميزة التنافسية اعتقييم فتقوم الباحثة بإجراء دراسة حول "

ذا ل ," وذلك كمتطمب لنيل درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة الخميل القطاع الصناعي في الخميل

ستستخدم ألغراض  اجابتكنرجو منك التعاون بتعبئة ىذه االستبانة بما يتوافق مع وجية نظرك, عممًا بأن  

 البحث العممي فقط, شاكرًا حسن تعاونك.

 نور جياد مرقة   ثة:الباح                                                                                 

 بإشراف الدكتور يوسف أبوفارة

 

 

 

 

 

 جققامعققة الخميل
 عمقادة الدراسقات العميقا

 برنامج الماجستير في اإلدارة
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 ( داخل المربع المناسب:√أرجو  وضع عالمة ): عامة  بياناتالقسم األول : 
 

 )   ( أنثى  :    )  ( ذكرالجنس

 سنة فأكثر 40)   (  سنة      40اقل من   -  30سنة        )   (  30:   )  ( أقل من العمر

 )   ( ماجستير فأكثر :   )  ( دبموم فأقل        )   ( بكالوريوس     المؤىل العممي

 )   ( موظف :   )  ( مدير          )   ( رئيس قسم        المسمى الوظيفي

 سنوات فأكثر 10)   (  سنوات      10اقل من   – 5)   ( سنوات        5 : )  ( اقل من سنوات الخبرة

 
 :جابة التي تراىا/ ترينيا مناسبةلإل (√اآلتية واإلجابة عمييا بوضع )يرجو قراءة الفقرات , محاور الدراسةالقسم الثاني: 

 تصميم المنتج وتطويره المحور الول: فاعمية
 المحور الول: توليد الفكار حول المنتجات الجديدة ومصادرىا:  

 ل أتفق نوعا ما أتفق  توليد الفكار حول المنتجات الجديدة -اول

    .نهذصىل عهً أفكار جذيذة حذمك منفعت دميميت جذيذة نهسبائن  حسعً انشركت  .1
    .لمزبائنتسعى الشركة لمحصول عمى أفكار جديدة تحقق قيمة مضافة   .2
    .تسعى الشركة لمحصول عمى أفكار جديدة تساعد في تحقيق رضا الزبائن  .3
منيا في تصميم منتجات  لالستفادةتوثق الشركة كل ما تحصل عميو من أفكار جديدة   .4

 .جديدة
   

منيا في تطوير منتجاتيا  لالستفادةتوثق الشركة كل ما تحصل عميو من أفكار جديدة   .5
 .الحالية

   

    .التي تمبي حاجات الزبائن (لممنتجات)الجديدة  باألفكارتيتم الشركة   .6
    .تسعى الشركة لمحصول عمى أفكار جديدة لمتوسع في أسواقيا الحالية  .7
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 .تسعى الشركة لمحصول عمى أفكار جديدة لمدخول الى أسواق جديدة  .8
 
 

   

 ل أتفق نوعا ما أتفق  بتصميم/ تطوير منتجاتيا( مصادر حصول الشركة عمى الفكار الجديدة) الخاصة -ثانيا

 انخاصت بخصميم)انجذيذة  األفكارنهذصىل عهً  ها انذانيينحذفس انشركت مىظفي  .9

 .من خبراحهم ( باالسخفادةحطىير منخجاحهاو
   

 انخاصت بخصميم)انجذيذة  األفكارنهذصىل عهً  ها انسابمينحذفس انشركت مىظفي  .10

 .من خبراحهم باالسخفادة( حطىير منخجاحهاو
   

من  باالستفادةالجديدة  األفكارتتواصل الشركة مع الزبائن الحاليين لمحصول عمى   .11
    .استخداميم لمنتجاتيا

من  باالستفادةالجديدة  األفكارتتواصل الشركة مع الموردين لمحصول منيم عمى   .12
 .معرفتيم المتراكمة

   

لمحصول عمى  (تجار الجممة وتجار التجزئة...مثل ) تتواصل الشركة مع الوسطاء  .13
 .المتنوعة عالقاتيممن  باالستفادةالجديدة  األفكار

   

مثل شبكات  المختمفة( االنترنتالجديدة من مواقع  األفكارتيتم الشركة بالحصول عمى   .14
 .)...وغيرىا االجتماعيالتواصل 

   

    .المختمفة اإلعالمالجديدة من وسائل  األفكارتسعى الشركة لمحصول عمى   .15
المشاركة في المعارض  خاللالجديدة من  الفكارتيتم الشركة بالحصول عمى ا  .16

 .)الصناعية/ أو التجارية و(
   

 

 تطوير منتجاتياو  الجديدة الخاصة بتصميم لألفكارالمحور الثاني: بربمة الشركة 
 األفكار: بعد توليد (القابمة لمتطبيق األفكارالكثيرة الى عدد قميل من  األفكارتقميص )

 :حول المنتجات الجديدة من مصادرىا المتنوعة، تقوم الشركة بما يأتي
 ل أتفق نوعا ما أتفق 

17.  
    

 األفكارحكفم اخخيار أفضم  )حمييم( األفكار بذيذحعخمذ انشركت معايير نغربهت 

    .)انذانيت وانجذيذة)حطىير انمنخجاث و نخصميم

18.  
 

في  الجديدة من حيث توفيرىا لمواصفات جديدة جذابة لمزبائن األفكاريتم تقييم 

 .انمنخجاث
   

تمبي حاجات  انمنخجاثفي الجديدة من حيث توفيرىا لفوائد  األفكاريتم تقييم   .19
 .الزبائن

   

    .الجديدة من حيث توفيرىا لفوائد تمبي رغبات الزبائن األفكاريتم تقييم   .20
    .الجديدة من حيث مواءمتيا لمتكنولوجيا المستخدمة في الشركة األفكاريتم تقييم   .21
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    .موارد الشركة خاللالجديدة من حيث امكانية تنفيذىا من  األفكاريتم تقييم   .22
 األخرىالجديدة من حيث قدرتيا عمى منافسة منتجات الشركات  األفكاريتم تقييم   .23

 .في الجودة
   

 األخرىالجديدة من حيث قدرتيا عمى منافسة منتجات الشركات  األفكاريتم تقييم   .24
 .في السعر

   

تصميم المنتجات المتعمقة بالجديدة  األفكارفي الشركة  االختصاصيناقش ذوو   .25
    (.أو تطوير المنتجات الحالية)الجديدة 

    .الجديدة األفكارقة بالشركة بخصوص البين الجيات ذات الع اآلراءيتم تبادل   .26
    .الجديدة األفكارتعتمد الشركة معايير واضحة لتقييم   .27
    .الجديدة األفكارلتقييم  الالزمةتجمع ادارة الشركة كل البيانات   .28
بحيث ال يمكن  بعيدة عن خبرات الشركة بمجاالتالتي تتعمق  األفكاريتم استبعاد   .29

    تنفيذىا بنجاح.

    .التي تتضمن مستويات إبداع أقل من المستويات المتوقعة األفكاريتم استبعاد   .30
    .التي تتعارض مع رسالة الشركة األفكاريتم استبعاد   .31
    .تنسجم مع أىداف الشركة الالتي  األفكاريتم استبعاد   .32

 

: بعد بربمة الشركة األعمال(تحميل ) مفيوم المنتج الجديد اختبار: الثالثالمحور 
 :الجديدة الخاصة بتصميم وتطوير منتجاتيا، فإنو يتم القيام بما يأتي لألفكار

 ل أتفق نوعا ما أتفق 

 ةمذذد بصىرة )انخمييم( حخم حرجمت انفكرة انمعخمذة انخي نجذج في انغربهت  .33

    .ىضخ طبيعت انمنخج انجذيذ انممخرحح

    .الى فكرة المنتج الجديد المقترح لتحديد مزايا ىذا المنتج االستناديتم   .34
الى فكرة المنتج الجديد المقترح لمتنبؤ بالمبيعات المستقبمية ليذا  االستناديتم   .35

 .المنتج
   

المستقبمية ليذا  باألرباحالى فكرة المنتج الجديد المقترح لمتنبؤ  االستناديتم   .36
 .المنتج

   

أراء عينة من الزبائن بخصوص فكرة المنتج الجديد المقترح تستطمع الشركة   .37
 اذا تم طرحو لألسواق. لمتعرف عمى نواياىم الشرائية

   

تتأكد الشركة أن قدراتيا المالية كافية لتحويل فكرة المنتج الجديد المقترح الى   .38
 .منتج فعمي

   

المنتج الجديد المقترح تتأكد الشركة أن امكاناتيا التصنيعية كافية لتحويل فكرة   .39
    .الى منتج فعمي
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 والستعدادتنفيذ الفكرة )المحور الرابع: تصميم نموذج أولي فعمي تجريبي لممنتج 
 ل أتفق نوعا ما أتفق  :افإني األعمال(تحميل ): بعد قيام الشركة باختبار مفيوم المنتج الجديد إلنتاجيا(

40.       

 .نهمنخج انجذيذ األونيانخصميم  إلنجازحعخمذ انشركت عهً فريك مخخصص 
   

لممنتج بالمواصفات  األوليتقوم الشركة بتصنيع كمية محدودة من النموذج   .41
 .المحددة في الفكرة المعتمدة

   

 األوليفي التصميم ( طول العمر التشغيمي)يتم التركيز عمى تحقيق المتانة   .42
 .لممنتج

   

 تصميمالتم مراعاة قدرة المنتج عمى أداء الوظائف المطموبة منو عند إعداد   .43
 ). الفعمي التجريبي) االولي

   

    األولي.ح المنتج عند إعداد تصميمو تراعي الشركة إمكانية اصال  .44
    األولي.يتم التركيز عمى قدرة المنتج عمى العمل بكفاءة عند إعداد تصميمو   .45
    األولي.بتحقيق المظير المناسب لممنتج عند إعداد تصميمو  االىتماميتم   .46
    األولي.تم التركيز عمى سيولة استخدام المنتج عند إعداد تصميمو   .47
يتم التركيز عمى تعظيم استفادة الزبائن من مزايا المنتج عند إعداد تصميمو   .48

    األولي.

تتم مراعاة الجوانب المتعمقة بتوزيع المنتج الى المواقع السوقية المختمفة عند   .49
    األولي.إعداد تصميمو 

    األولي لممنتج.تصميم التتم مراعاة الجوانب المتعمقة بعمميات التصنيع عند إعداد   .50
األولي تصميم التتم مراعاة الجوانب المتعمقة بخدمات ما بعد البيع عند إعداد   .51

 لممنتج.
   

    األولي.تتم مراعاة جوانب ضمان المنتج عند إعداد تصميمو   .52
    األولي.يتم الشركة بتخفيض تكاليف المنتج عند إعداد تصميمو ت  .53
يتم إجراء تحسينات في تصميم المنتج عند اكتشاف انحرافات عن التصميم   .54

    .المخطط

التصاميم النيائية  اعتمادفي المتاحة  اإلنتاجتعتمد إدارة الشركة عمى تكنولوجيا   .55
    .لممنتج
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 ل أتفق نوعا ما أتفق  :النيائي لممنتج الجديد وتقديمو لمسوق الختبارالمحور الخامس: 

    .معايير خاصت بخمييم انمنخج انجذيذ انخجريبينذي انشركت   .56
تقديم  خاللفي السوق من  انخجريبييتم اختبار التصميم النيائي لممنتج الجديد   .57

 .المنتج لمزبائنىذا عينات تجريبية من 
   

الفنية التكنولوجية  اإلمكاناتتقوم الشركة بتقييم فني تكنولوجي لمتأكد من توفر   .58
 .لتصنيع المنتج الجديد لمسوق

   

تقوم الشركة بتقييم سوقي لمتأكد من الجدوى التسويقية لتقديم المنتج الجديد   .59
 .لمسوق

   

لتقديم المنتج الجديد  (الربحية)تقوم الشركة بتقييم مالي لمتأكد من الجدوى المالية   .60
 .لمسوق

   

    .يتم التحقق من قبول الزبائن لممنتج الجديد  .61
    .يتم التحقق من درجة رضا الزبائن عن المنتج الجديد  .62
 االنحرافاتإجراءات تطبيق التصميم النيائي لممنتج بيدف كشف  اإلدارةتراقب   .63

 .إن وجدت وتصحيحيا
   

 .في ضوء التغذية الراجعة من الزبائن الالزمة بالتعديالتيتم القيام   .64
   

 

 الوجال الثاني: الويزة التنافسيت
 ل أتفق نوعا ما أتفق  الميزة التنافسية في مجال التكاليف:

    المنافسة.تكاليف االنتاج في شركتنا أقل من تكاليف اإلنتاج في الشركات     .65
    تكاليف التسويق في شركتنا أقل من تكاليف التسويق في الشركات المنافسة.  .66
    .لدى المنافسينتكاليف المواد األولية في شركتنا أقل من تكاليف المواد األولية   .67
تكاليف الموارد البشرية )األيدي العاممة( في شركتنا أقل من تكاليف الموارد   .68

    الشركات المنافسة.البشرية في 

تكاليف البحث والتطوير لممنتجات في شركتنا أقل من تكاليف ذلك في الشركات   .69
 المنافسة.

   

    تنجح الشركة في تخفيض تكاليفيا من خالل ابداعات كوادرىا الوظيفية.  .70
تنجح الشركة في تخفيض تكاليفيا من خالل استخدام أساليب حديثة في تنفيذ   .71

 أنشطتيا.
   

    تنجح الشركة في تخفيض تكاليفيا من خالل التصاميم اإلبداعية لمنتجاتيا  .72
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    تنجح الشركة في تعزيز ربحيتيا من خالل تخفيض تكاليفيا اإلجمالية  .73
 

 ل أتفق نوعا ما أتفق  الميزة التنافسية في مجال الجودة:
عمى المستوى مواصفات منتجات شركتنا تتوافق مع معايير الجودة المطموبة   .74

 المحمي التي تقرىا مؤسسة المواصفات والمقاييس الفمسطينية
   

تعتمد شركتنا سياسة واضحة تؤكد عمى ضرورة تحقيق الجودة التي تحقق رضا   .75
    الزبائن عن منتجاتيا

تعتمد شركتنا سياسة واضحة تؤكد عمى ضرورة تحقيق الجودة التي تحقق والء   .76
 الزبائن لمنتجاتيا

   

    تنجح الشركة في جعل نسبة المعيب )الخمل( في منتجاتيا نسبة شبو معدومة  .77
    تنجح الشركة في بناء ثقافة الجودة لدى عاممييا ضمن جميع المستويات اإلدارية   .78
    تعالج شركتنا دون تأخير أية شكاوى تتعمق بمستوى جودة منتجاتيا  .79
لمنتجاتيا ال يقل عن مستوى أداء المنتجات تنجح الشركة في جعل األداء الوظيفي   .80

  .المنافسة
   

تنجح الشركة في تحقيق الجاذبية لمنتجاتيا بما يقل عن مستوى جاذبية المنتجات   .81
 المنافسة 

   

تحرص الشركة عمى تصنيع منتجاتيا بمستوى دقة ال يقل عما ىو في الشركات   .82
 المنافسة

   

تحرص الشركة عمى جعل منتجاتيا خالية من أية أخطار عند استخداميا/   .83
    استيالكيا 

    ال يتمكن المنافسون من تقميد منتجات شركتنا بسيولة  .84
 

 ل أتفق نوعا ما أتفق  الميزة التنافسية في مجال المرونة:
85.  

  
متعددة اآلالت المستخدمة في عمميات التصنيع بالشركة ىي ذات استخدامات 

    األغراض

تمتمك الشركة القدرة عمى التحول )دون تأخير جوىري( من انتاج صنف ما من   .86
 أصنافيا الى انتاج صنف آخر

   

    تستجيب الشركة بصورة سريعة لطمبات الزبائن  .87
    تستجيب الشركة بصورة سريعة لطمبات التجار )تجار الجممة والتجزئة...(.  .88
    يمتمك العاممون بالشركة ميارات متعددة تتيح ليم تأدية ميام متعددة    .89
تمتمك شركتنا القدرة عمى االستجابة دون تأخير لمتغيرات المطموبة في تصميم   .90

 منتجاتيا
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 ل أتفق نوعا ما أتفق  الميزة التنافسية في مجال التسميم:
    المباعة لممشترين دون أي تأخيرتمتزم الشركة بمواعيد تسميم منتجاتيا   .91
تمتمك شركتنا ميزة تسميم منتجاتيا المباعة لممشترين بسرعة تفوق سرعة التسميم   .92

 لدى المنافسين
   

تيتم الشركة بوجود كميات كافية من البضاعة )من منتجاتيا( في المخازن   .93
 لضمان عدم التأخر في تسميم منتجاتيا المباعة لممشترين

   

تستخدم الشركة عددا كافيا من العاممين يضمن تسميم منتجاتيا المباعة لممشترين   .94
 دون تأخير

   

تستخدم الشركة عددا كافيا من المعد ات/ السيارات تضمن تسميم منتجاتيا المباعة   .95
 لممشترين دون تأخير

   

لممشترين تستخدم الشركة نظام معمومات مناسب لمتابعة تسميم منتجاتيا المباعة   .96
    دون تأخير
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