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 الملخص.
تغيي    ل  بحوث استئككككوي  ل  اساي مةى ت ث  االبتكا إسى تمثلت مشككككالد اسة ايككككد ل  اسئكككك ا  اس       

 ل ي  أث  االبتكا  ل  بحوث استئكككو على سلتع ف  اسة ايكككد هذه  هةلتاسئكككلول اسشككك ا   سلمئكككت ل    على
سمواج د  ل  بحوث استئكككككككككوي تقةيم ط ق وأيكككككككككاسي  م تك     دوك ف  اسئكككككككككلول اسشككككككككك ا   سلمئكككككككككت ل تغيي  

من خال   يكككديت ين أهم د اسة ا .عن استحوالت ل  بيئد األعما   و لع اسقة ات استنالئككك د است ةيةات اسناتجد
يكتدة  أ   اسة ايكد ةافهوستحقي  أ   تقةيم حلو  ابتكا يد سلمشكاالت استئكوية د واستكي م مع اسمتغي ات اس يئ د

عيند على ط ي  وذس  باست د واختبا  اسا ضكككك اتاسميةان ت اسة ايككككد ناتحليل ب ااسمن ج اسوصككككا  واستحليل  س
من مبحوث  و  (110اسباسغ عةدهم ) د طو  اسشكككككككك وق بواليد اسو  مصككككككككنع  بوه ات اسم نة من اسعاملين ب

 تقل أبعاد)اسمئكككك من ا وجود أث  سة ا  اسمتغي اسنتا ج عةد من اسة ايككككد على خلصككككت  واقع تحليل اس  انات
لئلول ستغيي   سا إيتجابد اسعمالء( على اسمتغي  استابع تحليل اس  انات  تحليل اسمنالئين  شااوى اسعمالء 

 ج اًء على اسنتاوبني كة صكككحد اسا ضككك ات   اسمئكككت لكين  ثقالد اسمئكككت لكين( وهو ما)دوالع أبعاد  اسشككك ا  
اسعمالء وكل ما ي تبط ب االهتما  باالبتكا  ل  بحوث استئككككككوي  كنشككككككاق مع ل  تط  ق  أوصككككككت اسة ايككككككد

 وإج اء مزية من اسة ايات ل  قطاعات اويع.
 الشرائي للمستهلكالكلمات المفتاحية: االبتكار، بحوث التسويق، سلوك 

 
  

Abstract. 

The problem of this study was the main question which was to which limit the 
innovation in marketing research  impact on changing the purchasing behavior 
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of the consumer? The research aims to identify the impact of the innovation 
variable in shopping research on the purchasing behavior of the consumer, as 
well as presenting modern ways and  methods in marketing research to confront 
the threats resulting from the transformation in the business environment, and 
knowing the use of scientific methods to develop innovation and 
competitiveness.The research has used the historical descriptive approach 
beside the analytical approach to process the data collected applied on (the 
workers of the Shorouk and Al-Mohandes paint factories), which consisted of 
(110) workers. The study has come up with several results, including: the 
existence of an impact of measuring the independent variable of innovation in 
marketing research (customer complaints, customer data analysis, customer 
response, competitor analysis) on the dependent variable (consumer motives, 
consumer culture) and this confirms the validity of the hypotheses mentioned in 
this study, The industrial sector companies are also aware of the importance of 
these dimensions in achieving their goals. 

The study recommended the following: Paying attention to innovation in 
marketing research and identifying all things that are related to customers 
besides applying more researches related to this topic. 
Key words: innovation, purchasing researches, purchasing behavior of the 
consumer. 
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 .المحور االول: االطار المنهجي والدراسات السابقة
 أواًل: االطار المنهجي.

 مقدمة:ال  
اسمدتلاد ل  اسةو  اسمتقةمد واسنام د على حٍة يكككككككككككككككواء تحةيات  األعما  منظماتتواجه    

داخل د وخا ج د  لعلى اسمئكككككتوى اسةاخل  ثمد تغي ات لي ا من حيي عمل ات ا و يكككككاست ا تجاه 
اسعمالء أو طكككاس   اسدكككةمكككد  وككككذسككك  جم و هكككا اسكككةاخل  اسعكككاملين ب كككا ومكككاي تبط بم هالت م 

يئد على اسمئتوى اسدا ج  لاس اما   موا د اسمتاحد  إضالد إسى نقص اسوتطلعات م ومشاالت م
اع اككاسطككاقككد  واسمواد األوس ككد  وإ ت مصككككككككككككككككاد ت مليئككد بككاسمتغي ات  كككاسنككة   ل  ستلكك  اسمنظمككا

حال  اسمنتجات اسقةيمد باسمنتجات اسجةية  اسناتج عن استغي  امعةالت استضكككدم  واسبطاسد مع 
يكككككككككككواق  ونت جد ستااعل هذه وعوسمد األاسئككككككككككك يع ل  استكنلوج ا اسمئكككككككككككتدةمد ل  اسصكككككككككككناعد 

سنظا  ل  جوان  ا تتمثل استعقية أو خصكككككككككا ص اسمتغي ات اسةاخل د واسدا ج د أل زت يكككككككككمات
استئكككككككككككككككويق   واسعوامل اسموقف د واسعناصككككككككككككككك  اسماوند ساليكككككككككككككككتجابد اسئكككككككككككككككلوك د  ل  استغيي  

ومانتج  التاستااع ل  ظل هذه  اسمئكككككتم واسمتئكككككا ع  وما تحمله اس يئ د من است ةيةات واسقيود
  سمئت ل ا   ضا يتحقو  اعمال  س اليتجابدس لاسمنظمات سةي ا قل    أو توت  قلعنه عوامل 
  بحوث بتكا  لأزاء هذا يتناو  اسباحي قضككككككككيتين أيككككككككايككككككككيتين  هما اال  لئكككككككك دوقة ت ا استنا

سمواج د  كضككككككك و   استئكككككككوي  ووظ اته اسمتمثلد ل  إلتشكككككككاف اسمشكككككككاالت واسا    واالبتكا 
و  على ن تتطو  أدوات اسحصأاسزياد  ل  استعقية واستغي  واسغموض  وكلما زاد استعقية يج  

إسى  ستماين اسباحي استئككويق  من استوصككلاستشككد ص و واستائككي  اسمعلومات وويككا ل اسكشكك  
 .اسمشاالت حتماالت اسمماند سمواج دوضع االو مقت ح اسحلو  

 مشكلة الدراسة:
ويكككككككككككككككا ل اسبحي اسعلم   واستقة  استقن  است  أدت إسى تعةد اسد ا ات  باس غم من تطو     

ل    بئكككككك   اسقصككككككو  ضتتناق ن دو   ح ا  اسئككككككلع واسدةماتأاسمتاحد أما  اسمئككككككت لكين  إال 
د ايككككد يككككلول اسقطاع استئككككويق   واسعوامل اسم ث   عل ه. بينما التزا  وظ اد بحوث استئككككوي  

نظمد وأخ ى  من ا ماينظ  إسي ا على إن ا وظ اد طا  د يتم اسلج  س ا مدتل  علي ا بين م
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للما دعت اسحاجد  مثل ظ و  مشككككككككككالد ما ل  اسئككككككككككوق أو شككككككككككااوى اسعمالء  أو ضككككككككككغوق 
تدةا  يككككككانظ  إال ل  حاسد تقةيم منتج جةية مع كل ذس  اسئككككككا ة هو ت اسمنالئككككككين  وأخ ى ال

خل  عة  كااءت ا سمواج د تل  اسمشككككككاالت و  اسط ق استقليةيد ل  بحوث استئككككككوي  حتى تث ت
  صككككككك اغد مشكككككككالد اسبحي ل ىيكككككككتةعااسا    وعل د هذه اسمعط ات تتةاخل ف ما بين ا مما 

ا   بتكا  ل  بحوث استئوي  ل  تغيي  اسئلول اسش  ن ت ث  االأي ا       وهو ك م يمان 
 :تا ع من هذا اسئ ا  اس     األيئلد اسا ع د استاس دتسلمئت ل   و 

   على قةسيككككتدةا  أيككككاسي  علم د ل  بحوث استئككككوي  ل  ااما االث  اسذي يحةثه  -أ
 مواج د است ةيةات اس يئ د؟.

إسى أي مةى يمان أن ي ث  وضككككككع خطد إيككككككت ات ج د ل  استئككككككوي  على لاعل د  -ب
 اسق ا  اسش ا   سلمئت ل ؟.

  على إليجاببتكا  ل  بحوث استئككككككككككككوي  ل  استغيي  امةى ت يكككككككككككك   ثقالد اال ما -ج
 اسق ا  اسق ا   سلمئت ل ؟.

عتماد على بحوث استئككككككككككوي  سحل اسمشككككككككككاالت ما اسةو  اسذي يمان أن يلعبه اال -د 
 استئوية د ومئتوى تحقي  أهةاف اسمنشأ ؟.

 أهمية الدراسة:
تنبع أهم د اسة ايكككككككككككككككد من كون ا محاوسد سجمع اسمعلومات اسمتناث   ل  بحوث استئكككككككككككككككوي     

اس صككككة تغي ات اس يئ د بعما  سلتك م مع اسممنظمات األل   وصككككناع اسق ا ستئككككاعة اسباحثين 
واسنظ   اسحيويد بةاًل من استظ   استقليةيد  وتحاو  اسة ايكككككككد اس بط  وحل اسمشكككككككاالت  واسمتابعد

نتاج  ا  ل  بحوث استئككككوي  است  تئككككاعة على حل اسمشككككاالت وإعطاء اسج از االبتكبين اال
  ل  بحوث استئكككككككككككككوي سمئكككككككككككككت ل   ويتجاوز أهم د اإلبتكا صكككككككككككككو   متكاملد سما يبحي عنه ا

 عما  إسى تقةيم حلو  تئاعة على خةمد اسمجتمع.منظمات األ
 أهداف الدراسة:

سقا مد شككككاالت اوأيككككاسي  م تك   سمواج د اسم اس ةف اسعا  سلة ايككككد هو تقةيم ما و  سط ق     
ج سمواج د ذستقةيم نماو تماين اسباحثين من تحئككككككك  اسمشكككككككاالت وتع يا ا س ل  حقو  اسمع لد
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ن أما االهةاف يعما  وب ان أث ها على اسق ا  اسش ا   سلمئت لكاستحةيات اسمئتم   ل  بيئد األ
 ل ل  اآلت :ثاستاصيل د تتم

ةات وقة ت ا على مواج د است ةي علم د ل  بحوث استئوي يتدةا  أياسي  امع لد  -أ
 اس يئ د على اسمنظمد.

يت ات ج د بحوث استئوي  ودو ها ل  لاعل د اسق ا  اسش ا   ايتدةا  اب ان أهم د  -ب       
 سلمئت ل .

  بتكا  ل  بحوث استئككوي  ودو ها ل  استغيي  اإليجابب ان ضكك و   ت يكك   ثقالد اال-ج
 سلمئت ل .

عتماد على بحوث استئككككككككوي  سحل اسمشككككككككاالت ن يلعبه االأاسذي يمان  ب از اسةو ا -د 
    استئوية د وتحقي  األهةاف استئوية د سلمنشأ .

 منظمات األعما .اسعاملين ل  تقةيم د ايد أو توص د ل  اسمجا  سلةا يين و  -ه       
 فروض الدراسة:

بحوث  بتكا  ل : إن االوواحة ل ض      وهسقة وضعت اسة ايد ل وضًا سلمشالد من ا     
د ل  تغيي  اسئلول اسش ا   سلمئت ل . وهذه اسا ض د تضم أ بعد ل وض ل ع  استئوي  ت ث 

 مايل :
 ي  علم د ل  بحوثاساسا ضككككك د األوسى:هنال عالقد ذات دالسد إحصكككككا  د بين إيكككككتدةا  أيككككك

 استئوي  واسقة   على مواج د است ةيةات اس يئ د.
د اسثان د: هنال عالقد ذات دالسد إحصكككككا  د بين وضكككككع خطد إيكككككت ات ج د ل  عمل د اسا ضككككك 

 استئوي  ولاعل د اسق ا  اسش ا   سلمئت ل .
  عمل د ل بتكا اسا ضككككككككك د اسثاسثد: هناس  عالقد ذات دالسد إحصكككككككككا  د بين ت يككككككككك   ثقالد اال

 اسق ا  اسش ا   سلمئت ل .
ل عتماد على بحوث استئكككوي  سحد إحصكككا  د بين االاسا ضككك د اس ابعد: هناس  عالقد ذات دالس

 هةاف استئوية د سلمنشأ .اسمشاالت وتحقي  األ
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 نموذج الدراسة: 
كما ل  اسشكككككال استاس  واسذي يع   عن وأث  اسعوامل  تم تصكككككم م نموذج الت اضككككك  سلة ايكككككد  

 اسمئتقلد اإلبتكا  ل  بحوث استئوي  على يلول اسش اء سلمئت ل .
 (1اسشال  قم )

 نموذج الدراسة
 اسمتغي  استابع         اسمتغي  اسمئتقل    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2021اسمصة  :إعةاد اسباحي  باالعتماد على اسة ايات اسئابقد               
حوث استئوي  اإلبتكا  ل  ب ي ين اسشال مةى تأثي  متغي ات اسة ايد اسمتعلقد بة ا  متغي   

 باسعوامل اسةاخل د واسدا ج د.ودو ها ل  تغيي  يلول اسمئت ل  اسم تبطد 
 منهجية الدراسة:

عات سموضكككككككككو واستطو  اساك ي  سئكككككككككابقدع ض اسة ايكككككككككات اساسمن ج استا يد   اسة ايكككككككككد اتبعت
ي ات ونوع د اسعالقد بين اسمتغ واسمن ج اسوصكككككا  ستحةية اسظواه  ووصككككك  ط  عت ا اسة ايكككككد 

 ج استحليل  يتدةا  اسمنأ   ااسباحي.لماست  تتع ض س ا اسة ايد واس  انات است  يتحصل علي ا 

 اسئلول اسش ا   سلمئت ل   االبتكار في بحوث التسويق 

 

 األبعاد

 

 األبعاد

 

 تحليل شااوي اسعمالء  

 نظا  تحليل اس  انات

 تحليل اسمنالئد

 تحليل االيتجابد 

 

 دوالع اسمئت لكين   

 ثقالد اسمئت لكين 
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دهانات و مصكككككككككككككككنع  بوه ات اسم نة  )ميةانباً  جمع ا تمتحليل اس  انات اإلحصكككككككككككككككا  د است  س
 .(اسش وق 

 مصادر البيانات والمعلومات: 
 ل  جمع اس  انات واسمعلومات على اسمصاد  استاس د: ة ايديعتمة اس

اسمتحصككل علي ا من عيند اسة ايككد بديككتدةا  األوس د: وه  اس  انات واسمعلومات  اسمصككاد -1
 (.يتباند  واسمقابلداألدوات واسمتعا ف علي ا )اال

 ع دواسةو يات واس يككا ل اسجام واسكت  تشككتمل على اسم اجع: وه  است  اسمصككاد  اسثانويد -2
 وأدوات اسبحي اسعلم  اإلسكت ون . واسمجالت اسعلم د اسمحامد

 حدود الدراسة:  
 على نحو استاس : ويمان تصن ا ا

مصكككككككككككككككنع   ايكككككككككككككككد حةود واليد اسد طو اسحةود اسماان د: من حيي اسماان تغط  اسة  -1
 .بوه ات اسم نة  واسش وق 

أغئكككككككككككككككط  إسى    اسات   منل داسحكككةود اسزمكككان كككد: تمتمكككة اسات   اسزمكككان كككد سلكككة ايككككككككككككككك ككك-2   
 . 2021ديئم  

 ق بوه ات اسم نة  واسشكككك و صككككنع  ل  م ينتئككككت ةف اسبحي اسعامل اسحةود اسبشكككك يد: -3   
 .دا يد اسعاملداإل مدتل  اسمئتويات لمجتمع بحي يتم إخت ا  اسعيند من

 مصطلحات الدراسة: 
 است  يج ة ايككككككككككد ه م واسمصككككككككككطلحات عن متغي ات اسل  هذه اسة ايككككككككككد بعض اسماا و دت 

 ف مايل : إج ا  اً  اسوقوف عنةها وتع يا ا
اسم يئات( سلةالسد على ذات   منظمات  اسش كاته م )اسمنشآت  ماا ة ايداس تيتدةما-1

 اسمعنى.
إلنئككان سجعل ا إسى جم ع اسويككا ل واألدوات است  إخت ع ا استكنلوج ا كلمداستكنلوج ا: تشككي  -2

 .أيئ  ح اته
 .ات ا سلحصو  على اسمعلومات التداذ اسق ا  عمل د معاسجد اس  انات وتنظ اتحليل ب انات:-3
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أو   همايحتاجون إسولقًا س لعمالءس دةمداسقة   اسمنظمدعلى تولي  اسئككككلعد أو  :بديككككتجااال -4
 .بئ عد أل   نهي يةونه واليعلمو 

 
 .الدراسات السابقةثانيًا: 

من  كل ا تناوست أجزاء اسع ب د واألجن  دقة توال  سلباحي اسعةية من اسة ايكككككككككككككككات اسئكككككككككككككككابقد  
  :ياتاموضوع اسبحي ومن أهم تل  اسة  

حو  ضككككككككع  تط ي  اسما و  اسحةيي سلتئككككككككوي   أو عة   م(2003هشاااااام أبولبد ،)د ايككككككككد
أهةاف اسة ايكككد ل  اسكشككك  عن دو  تط ي  وجاءت ي  بط يقد لًعاسد  مما يكككد بحوث استئكككو 

قة و  ألهةال ا استئككككككككككككوية د  بحوث استئككككككككككككوي  بما وم ا اسحةيي ل  تحقي  اهةاف اسمنشككككككككككككآت
وضكككحت نتا ج اسة ايكككد أن اسعةية من اسم يكككئكككات تعت ف بأهم د وظ اد بحوث استئكككوي  إال ا

شكككككككككككككككاف لتاو    ات استئكككككككككككككككوية دتداذ اسق ااتعتمة علي ا كمن ج عمل ل   اإلدا ات البعض أن 
اما االختالف ل  أن هذه اسة ايككككككككككد تناوست   اسعالقد بين اسكم ات اسمنتجد وبحوث استئككككككككككوي 

 .     اسحةيي سبحوث استئوي  ل  تحقي  اهةاف اسمنشآت   لاعل د تط ي  اسما و 
ل  وجود بعض اسمعوقات است  تحو  اسمشالد  ( اتضحتم2006محمد نعمان،د ايد )اما  

ق واًل  أ عمالقد ل  تقةيم اسمنتجات ووتجةت ة ل  تحقي  أهةال ا حيي دون ايتم ا يد اسمنشآت
 ضكككك و   توضكككك   وهةلت اسة ايككككد إسى وايككككعًا من اسمئككككت لكين ثم ت ةأ ل  استةهو  واالنحةا .

سوظ اد تطوي  اسمنتجات  مما يكككككككككد اسقطاع اسصكككككككككناع و ستطوي  اسمنتج  وجود قئكككككككككم مئكككككككككتقل
وخلصككككككككت نتا ج اسة ايككككككككد على عة  صككككككككحد ل ضكككككككك د أن أيككككككككلوب استقلية واسمحالا   اسجةية  

و األيكككككلوب األلث  ايكككككتدةامًا ل  نشكككككاق تطوي  اسمنتجات  بل إدخا  سمنتجات اسمنالئكككككين ه
الهتما  إسى ا أوصككت اسة ايككد .ة ه  األلث  إيككتدةاماً تعةيالت بئكك طد على اسئككلع اسحاس د تع

 .باسجامعات ا و بط اودعم طوي  اسمنتجات شاق تنب
( من أن بعض مئككئوس  استئككوي  ل  اسمملكد  2009  محمد بله) نبعت مشككالد د ايككدبينما 

اسع ب د اسئككككككككعوديد يقومون بدتداذ اسق ا ات استئككككككككوية د بناًء على اسد  ات اسئككككككككابقد  واسحاالت 
ا ت نتا ج وأش استئوي  اسمشاب د  واسعوامل اسشدص د متجاهلين اسةو  اسعا  واسم ث  سبحوث 
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 جا  استدصص مما ي ث  على استط ي اسة ايد أن مشالد اسبحي تعود إسى قلد اسكواد  ل  م
ات داذ اسق ا  باالعتماد على بحوث استئككككككككوي  ل  ات   وقة أوصككككككككت اسة ايككككككككد اسعمل  واسعلم 

 .استئوية د
مشككالد اسة ايككد ل  اسةو  اسذي يلعبه بحوث استئككوي  ( م2014 ثريا فرح،) ل  حين حةدت 

  دو  بحوث استئككككككككوي  لب ان إسى وهةلت اسة ايككككككككد  هةاف اسمصككككككككا ف استجا يد ا  ل  تحقي 
داء استئويق  سلمصا ف  وجود  اسدةمد و ضا اسعمالء.وأث تت نتا ج اسة ايد وجود تحئين األ

عالقد بين وجود نظا  سبحوث استئكككككوي  ل  اسمصكككككا ف استجا يد اسئكككككودان د وتحي  االهةاف. 
 وأوصت اسة يد بض و   ايندةا  بحوث  استئوي  ل  اسمصا ف وتة ي  اسعاملين

 ل إسى أي مةى تئككككاهم االبةاع واالبتكا   مشككككالد د ايككككت ا( م2014)منال النيل،  سدصككككت 
سةو  ا لشكككككك كات اسصككككككغي   اسمنويككككككطد ل ساستحةيات است  ال زن ا اسواقع االقتصككككككادي  مواج د

ل  مع لككد دو  اإلبككةاع واإلبتكككا  اسلككذان يعت  ان أحككة متطلبككات اسنككام ككد  وهككةلككت اسككة ايككككككككككككككككد  
اسشككككك كات اسصكككككغي   واسمتويكككككطد  وجعل اإلبةاع واالبتكا  همًا مشكككككت كًا استحةي استنالئككككك  ل  

لت توصككك , وخالصكككدواسشككك كد(وذس  بمئكككاهمد وتااعل )اسا د  واسمجتمع    ومئكككئوس د جماع د
إبةاع وتميز  إيجابًا ل إن إهتما  اسم يئد بتة ي  منئوبي ا ينعا  من اسنتا ج إسي ا اسة ايد 

   اسم يككككئككككد بتحايز منئككككوبي ا ماديًا ومعنويًا ينعا  إيجابًا ل  وإهتما  إدا منئككككوبي ا وتطوي 
أداء عمل م. ل  ضككوء تل  اسنتا ج قةمت اسة ايككد عةد من استوصكك ات من ا ايككتقطاب و عايد 

 وجعل ي اي د اإلبةاع واالبتكا  جزء من إيت ات ج ات ا. سمتميزينا
إسى أن اسمشكككككككالد ل  معانا  اسةو  األل ية د عامد  (م2015عبدهللا فارح، ويشكككككككي  د ايكككككككد ) 

ودوسد اسصكككوما  بصكككاد خاصكككد تتمثل ل    اب بحوث استئكككوي  ل  كثي  من اسم يكككئكككآت. 
استئككككككوي  ل  حل مشككككككالالت ا  اعتماد اسشكككككك كد على بحوث مةى إسى مع لد وهةلت اسة ايككككككد 

سنتا ج است  ة د  ومن اهم ايو ل  تولي  اس  انات واسمعلومات استئ واسمصاد  است  تعتمة علي ا 
وث لم د ل  إج اء بحتوصككككلت إسي ا اسة ايككككد إن شكككك كد هو مود ساتصككككاالت تتبع األيكككك  اسع

تط ي  ب وتحقي  اهةال ا.أوصكككككككت اسة ايكككككككد  يكككككككم اإليكككككككت ات ج اتستقليل اسمداط  و  استئكككككككوي 
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 ااأليككككك  اسعلم د سبحوث استئكككككوي  واسذي ي دي إسى إتداذ اسق ا ات اسئكككككلم د سلمنظمد  وتمان 
 .وااليتم ا 

( سئكككككككة اساجو  اسبحث د من خال  اختبا  اسعالقد م2020إبراهيم عثمان،بينما هةلت د ايكككككككد) 
غي  ويككككك ط د كمتاسمة كد واسميز  استنالئككككك د وإختبا  يكككككمعد اسشككككك كاالدا يد  بين معايي  اس قابد

 كات  ج اسة ايككككككد إن شككككككوخلصككككككت نتادا يد اسمة كد واسميز  استنالئكككككك د  بين معايي  اس قابد اال
ث  أ ايي  اس قابد االدا يد ووجودت اسعاملد بواليات دا لو  تط   مئكككتويات معقطاع االتصكككاال

اسعالقد  ويكككطوأن يكككمعد اسشككك كد تت على اسميز  استنالئككك د    من معايي  اس قابد االدا يدمباشككك
ستنالئككككككككك د  واصكككككككككت اسة ايكككككككككد بضككككككككك و  اهتما  شككككككككك كات بين معايي  اس قابد االدا يد واسميز  ا

 اسميز  استنالئ د.الدا يد وابتكا  اسط ق است  تعزز ت بمعايي  اس قابد ااالتصاال
استطو   (Sharon and Volery, 2020, pp.763-783د ايكككككككككككككككد كل من)  تناوست   

اسمتط د ل  مجا  االبتكا  ل  بحوث استئكككككككككوي  واسمااه م اسمتعلقد ب ذا اسمجا . وهةلت إسى 
تئكككككككككل ط اسضكككككككككوء على االبتكا  ل  بحوث استئكككككككككوي  واسمع لد بتط ي  اسمما يكككككككككات اسجةية . 
توصكككككلت اسة ايكككككد إسى عة  نتا ج من ا: هنال تطو  متط د وم ل  ستطوي  وتحةيي االماانات 

 س ات اسمحاز  سالبتكا   أوصككككت اسة ايككككد بضكككك و   البتكا   واس قمند كواحة  من اآلل  مجا  ا
 بةاع اسمشت ل ومع لد  دود العا  اسمجتمع.اال تطوي 

استثليي اسمن ج  وهو جمع  (Dzwigol, 2020, pp.128-133) وأضكككككككككككككالت د ايكككككككككككككد   
يكككككككككككككككاسي  استحليل اسكم د واسنماذج اإلحصكككككككككككككككا  د اسي  اسثالثد سط ق اسبحي اسعلم )أاأليككككككككككككككك

وهةلت اسبحي إسى تقي م ومناقشد من ا األبحاث ل  مجا  استئوي  من ا استقليةيد واس ياض د(  
ست  سبحوث اإلبةاع د استج ي  د ااست  تئككككككككككككتدة  اسجوان  اسمااهم د واسنظ يد وهو اسشككككككككككككا ع  وا

حوث   أم ًا م مًا ل  بستثليي اسمن جن اجان  اسعمل   توصككككلت اسة ايككككد على أ كز على است
ن ا تمان من اسجمع بين اسعلم واإلدا   واسمما يد. وأوصت اسة ايد على بذ  مزية استئوي  أل

  .تةعم عمل ات اسبحي اسعلم  اسج ود اسعلم د واسعمل د ستطوي  ط ق من 
 تحليل الباحث للدراسات السابقة في النقاط التالية:
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    ولاعل د بحوث استئكككويعلى مع لد أثعمةت بعض اسة ايكككات اسئكككابقد اتضككك  سلباحي أن 
ا ط يقد  بينما تناوست بعضكك  سمنشككآت األعما إتداذ اسق ا ات استئككوية د ل  تحقي  االهةاف و 

بحوث استئكككككوي  مع توضككككك   أث  وجود قئكككككم مئكككككتقل سبحوث استئكككككوي  على اسق ا  مما يكككككد 
ي  آخ  من اسةا يككككككين تناوسوا اسئككككككلول اسشكككككك ا   تطوي  اسمنتجات واسدةمات  ول   اسشكككككك ا   و

سة ايككات على ابعض ت كيز  عن شكك ا    لضككالً سلمئككت ل  واسعوامل اسم ث   ل  اتداذ اسق ا  اس
ي  ود ايكككد واحة  تميزت بة ايكككد أث  معاي واسمن ج د وااليكككاسي   ل  بحوث استئكككوي االبتكا  

 .)متغي  وي ط( اسوي ط سئمعد اسش كدا يد على اسميز  استنالئ د اسةو  اس قابد االد
  ل وجود استقا ب بل استطاب  أح انًا ل  نتا ج اسة ايككككككككككككات اسئككككككككككككابقد )اسع ب د( اسباحي الحظ

هةاف اسمنظمات وإتداذ اسق ا ات  بينما  كزت اعلى دو  بحوث استئكككككككككككوي  ل  تحقي  أ تأليةه
 .اسة ايات االجن  د على االبتكا ات اسبحث د واسمن ج د اسعلم د

غي  و يقد مباشككك   أمحاوالت ساشكككا   بط   اباسنظ  إسى ما تضكككمنته اسة ايكككات اسئكككابقد  كون  
طالعه وتااعله مع هذه ال أن اسباحي ايككككككككتااد من خال  اموضككككككككوع اسة ايككككككككد  إ مباشكككككككك   إسى

صم م م اسمشالد وتوتع يسا وض ل  ص اغد او اسة ايات ل  وضع اإلطا  اسنظ ي سلة ايد 
 واإليتباند.نموذج اسة ايد 

وجود اساجو  است  ت    اسة ايكككككد من  حي من اسة ايكككككات اسئكككككابقداخالصكككككد ما توصكككككل إس ه اسب
ب ان و  ن موضككوع اإلبتكا  ل  بحوث استئككوي أو   وج د نظ  اسباحي س بط اسة ايككات اسئككابقد

إسى  سلوصكككككككو يحتاج إسى اسعةية من اسبحوث واسة ايكككككككات  عالقتد وأث ه على اسئكككككككلول اسعمالء
 . اسلعمالء وإدا تعما  من ل م اسعالقات اسجةية  ستماين منظمات األل مه  و ستعمي  نموذج 

 .االطار النظري  المحور الثاني:
 االبتكاروالمفاهيم المرتبطة به.

ط ع تئكككككككت : تعن  اسقة   على إيجاد أو خل  منتجات جةية  أو خةمات جةية بتكاراالمفهوم  
 .(1)اسمنظمد ميز  تنالئ دأن تحق   خالس ا 

 
                                                           

 .232م(، 2015األردن: دار االيام للنشر، -عالء الدين فرحان طالب، التسويق  مفهوم معاصر، )عمان - 1
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 :المفاهيم المرتبطة باالبتكار 
اإلبككةاع عل  أنككه عمل ككد استاكي  اسككذهن ككد   ((Wang and Ahmedاسبككاحثككان ي ى  :االبداع

واست  تعمل عل  إيجاد ألكا  جةية  ذات  اسمأسولد  واسضكككككككككمن د اسدا جد عن األنماق استقليةيد
أصككككككككككاسد و, مد عاس د, وتعت   اسم حلد األوس  بينما االبتكا  هو تط ي  سذس  األلكا  واسحلو  

 .(2)نت   بمد جات سلمئتايةينيل  اسواقع استنظ م  حتى 
 ء جةية والد  شكك هاسدل  كمصككطل  م ادف سالبةاع واالبتكا  واعت   اسق بوت  ايككتدة  : الخلق

 .(3)أو اسنظ  ل  األش اء بط يقد جةية    مأسوف  غي
ألو  م   سكن عناصكك ه واألجزاء اسماوند   اع يتم خال  ايككتحةاث شكك ء جةيةلاالخت: االختراع

 .(4)إدخا  بعض استعةيالت إلعطاء مظ   جةيةذس  سه تكون موجود  من ق ل, يعن  
وهى من اسقوى   بةاع داإلياد  األعما  عن األنشكككككككككككطد اإلنئكككككككككككان د   ال تد ج  ريادة االعمال:

اسعمل ككد أو اسط يقككد اإلبككةاع ككد سلمنظمككد است  بكك " كوتل   ككاع لو اسمح كككد واسككةالعككد نحو استطو  
تئككتدة  من ق ل اسا د أو استنظ م ب ةف تحقي  , مد مضككالد أو تطوي  اسعمل بما ينئككجم مع 

  .(5)اسمصاس  و حاجات و  بات 
اسعكككا كككة  أو يكككاد  األعمكككا  نوع من استوظ م اسكككذات  بكككةون مع لكككد األج   وي ى آخ ون إن  

وهى عمل د إنشكككككاء اسمنظمد االقتصكككككاديد اسم تك   أو شكككككباد اسمنظمات اس ادلد إسى   مئكككككتق الً 
عتمككة على االختالف  واستنويع وي  اسنمو واسعككاملككد ضكككككككككككككككمن اسمدككاط   وعككة  استككألككة اس ب  أو

 .(6) اسجةية  واسط ق اسجةية  اتواستوالق
 ل اتأو تغي ات ك ي   أو صغي   عل  اسعم  ن إدخا  بعض استعةيالتياستحئ تعن  التحسين:

 يقد ط وه  أو مال مد ل  االيكككككككككككككتدةا اسمنتجات اسحاس د بما يجعل ا ألث  كااء  أو تنوعًا  أو

                                                           
 .42م(، ص 1999هيجان عبدالرحمن أحمد،المدخل االبداعي لحل المشكالت، )الرياض: أكاديمية نايف للعلوم االمنية، 2
 .37ـ تفس المرجع، ص 3
 .36م(، ص 2012االردن: دار صفا للنشر والتوزيع،  -ـ نجم عبود نجم، القيادة وإدارة االبتكار، )عمان 4
األردن : دار الحامد للنشر والتوزيع،   -ـ     عاطف لطفي خصاونة، إدارة اعبداال واالبتكار في من مات األعمال، )عمان  5

 .12م(، ص2011
سمير نهدة، ونعمة عباس   فاجي، 6 ستراتيجية، )عمان  ـ        ايهاب  األردن:  –ريادة األعمال الداخلية من ور القدرات اع

 .27م(، ص2016دارااليام للنشر، 
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 ف ه ألداء اسم يكككئكككد مشكككاالت ت ةأ بمقا ند اسوضكككع اسحاس  اسم غوباسمنظمد وشكككاملد سعالج 
لاسبعض  ,هنال  ل ق بين مسكن  وا تبط استحئككين كمصككطل  باستطو  وتحةية لجو  ل  األداء,

وهو تغيي  إيجاب  يشككككككككككككمل كل   استحئككككككككككككين أن استطو  ألث  شككككككككككككموس د من استعةيل أو اعت  
ل حكك واس  ككالككل, بينمككا استحئكككككككككككككككين ي ككةأ بما و  واسنظم اسمعلومككات واسحقككا   واسماككاه م واأللكككا 

 .(7)اسمشاالت
ع ف كل من جوزيم هي  و وب ت بوش من جامعد سويزيانا ودياة أو تينو : بحوث التسااويق

اسوظ اد است  ت بط بين اسمنظمد واسئكككككككككككككوق من ب عد جنوب للو يةا "بحوث استئكككككككككككككوي من جام
ج ذمااسمنتجات اسجةية   ون خال  عمل د جمع اس  انات  ويئككككككككتدة  تل  اس  انات سلتع ف على

 .(8)لتشاف اسعالقات اسجةية  وإدا ت ا"اسلا   اسمتاحد  وسا م اسعمالء و 
 :لوك الشرائي والعوامل المؤثرةمفهوم الس

: اسمقصككككود بئككككلول اسمئككككت ل  هو استصكككك ف اسذي يئككككلكه ل د ما نت جد يككككلول اسمئككككت ل  -
و خةمد تشككككككككبع سةيه حاجد أ ( ي تبط بئككككككككلعد أونبه )داخل  أو خا ج  أو كلي ماستع ضككككككككه سم

 .(9)  إمااناته اسش ا  د  بد حئ
حاسد اسح مان است  تنشكككككككككككأ بين اسوضكككككككككككع اسحاس  واسوضكككككككككككع اسم غوب ف ه   اسحاجات تعن  -

 (.10)بعض ا لط ي وبعض ا ماتئ 

اسةوالع: تل  اسقو  اسمح كد أو اسةالعد سةى ل د ما است  تةلعه سلئكككككككككلول بدتجاه ما إلشكككككككككباع  -
 .(11)تم إثا ت ا أو حازها عن ط ي  منبه داخل  أو خا ج  حاجد أو   بد

اسثقالد: ولقًا ستع يم اسيونئككككككككاو)اسمنظمد اسعاسم د سلثقالد واسانون( جم ع اسئككككككككمات اس وح د  -
واسماديد واساك يد واسعاطف د است  تميز مجتمعًا بعينه  أو لئد اجتماع د بعين ا  وه  تشكككككككككككككككمل 

                                                           
 .38نجم عبود نجم ، مرجع سبق نكره، ص 7

8 Joseph F.Hair,Robert P.Bush, David J.Ortinau, Marketing Research within a changing environment,     
third(New Yourk:MC Grew Hill,2001),p.4. 

 .8م(،ص2013محمد عبيدات، واثق محمد شاكر، سلوك المستهلك،)القاهرة : الشركة العربية للنشر، - 9
سويق: التحليل، التخطيط، الر ابة، )عمان   - 10 ساعد، إدارة الت سف ال شاد محمد يو صميدة، ر سم ال األردن:  –محمود جا

 ..131م(، ص2006دار المناهج للنشر والتوزيع، 
 .57، واثق محمد شاكر، مرجع سبق نكره، صـ محمود عبيدات 11
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وكل اسحقوق األيككككككككككايكككككككككك د سانئككككككككككان من اسنظم واسة م واستقاسية اآلداب واسانون وط آ   اسح ا  
 .(12)واسمعتقةات

  تغير االتجاهات: موضوعات 

ياككاء بككاسطلكك  اسمنتج اسمع وض أقككل من اسطلكك  ل  حككاسككد عككة  قككة   اسمنظمككات على اال -1
عنةها تميل اسمنظمد إسى تقليل اسطل  من ق ل اسمئت لكين.ل  اسوقت اسذي تئعى اسمنظمات 

   بعض نة و  األزمد اسعاسم د سلطاقددعلى ي يل اسمثا  األخ ى اسبحي عن اسمئت لكين اسجة
يكككككككككككككككلول  تطل  تغيي ًا ل  إتجاهاتياسط  ع  واسم اه  ل ذه اسنة    موا د اسطاقد كاسناط واسغاز

 االيت الل.

احة  من و  اعتبا هاب  جتماع د كاستةخينقتصكككككككككاديد واالإيجاد اسحلو  سبعض اسقضكككككككككايا اال -2
يي  قل  ك  يكككككككككككت الل استبغ ومصكككككككككككة اياون م شككككككككككك ًا سلزياد  ل   جتماع د است اسقضكككككككككككايا اال

واسمجتمع د واسمئككككت لكين  وألن ا مئككككئوسد عن ولا  اسماليين يككككنويًا  مما  سلمنظمات اسحاوم د
اسمواق  است  يمان من يكككككككككككت الل  وهناس  عةد تجاهات ضكككككككككككة زياد  االاال يئكككككككككككتةع  تغيي 

وقضككايا   س د  وزياد  معةالت اسج يمديككتدةا  اسما ق سلمشكك وبات اسكحو سي ا  مثل االاإلشككا   إ
يككككت الل هذه اسدةمات من خال  متغي ات اسئككككوق كاسئككككع  واست ويج ااسحة من  يتمو  اسئككككاان

 واستوزيع.
 تحليل بيانات الدراسة واختبار الفرضياتالمحور الثالث: 

 عرض وتحليل البياناتأواًل: 
ءات األوس ككد ق ككل تحليككل اس  ككانككات إسى ايكككككككككككككككتع اض اإلج ا اسجز  ككد من اسو قككد ههككذ هككةلككت  

د ل  ضكككالد إسى تحليل اس  انات األيكككايككك ومعة  ايكككتجابد أل اد اسعيند  باال  ستنظ م اس  انات
  عن سكشكككاسمع ا ي واال تباق سلمتغي ات  واعيند اسة ايكككد  وحئكككاب اسمتويكككطات واالنح اف 

                                                           
 .120م(،ص2014فؤاد عبدالمنعم البكرة،العال ات العامة وتغيير ثقافة المن مة، )القاهرة: عالم الكتب، - 12
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سم احل اسئابقد  ل  ا ات اسة ايد واختبا  اسا ض ات است  تم تطوي هاط  عد اسعالقد بين متغي  
 ختبا  اسا وض.اسمئا  ال ايتدةا  تحليلو 

ط ي  االيكككككككككككككككتباند اسموجه  تم جمع اس  انات من اسميةان عن معدل اساااااااااتجابة العينة: -1
 وزيع( حيي تم تبواليد اسد طو  ات اسشككككككككككك وق واسم نة  اسعاملتان بوه) صكككككككككككنع مسلعاملين ب

( ل د 446من مجموع اسعاملين بشكككككك كد بوه ات اسم نة  اسباسغ عةدهم ) ( ايككككككتباند 60عةد)
( إيتباند من 58( ل د عماسد م قتد تمان اسةا   من اسحصو  عل )600عماسد ثابتد وعةد)

إيتباند سمجموعد اسعاملين  (50(  وتم توزيع عةد )2جملد اإليتبانات اسموزعد سم تئت د عةد)
( عماسد 370دهانات اسشككك وق اسعاملد أيضكككًا بواليد اسد طو ( اسباسغ عةدهم ))بشككك كد مصكككنع 

( إيككككككتباند من جملد اإليككككككتبانات اسموزعد 3عما  يوم د وسم تئككككككت د عةد) )250)ثابتد وعةد 
من اسعةد اسكل  سمجتمع   سمصكككككككككنع اسشككككككككك وق  حيي بلغت جملد االيكككككككككتبانات غي  اسمئكككككككككت د

( ومن ثم تم عمل تنظ م سل  انات وعل ه تم %90بد )( وقة بلغت نئككككبد اإليككككتجا5اسة ايككككد )
 إعةاد ملدص سكل عمل ات تنظ م اس  انات وكذس  معة  االيتجابد

د جد االيككتجابات اسمحتملد على اساق ات إسى  تم , ا  الدراساة:متغيرات قياس أسالو   -2
(  لى توزيع أوزان إجابات Likart Scaleتة ج خمايكككككك  حئكككككك  مة ا  س ا ت اسدمايككككككى )

( د جات واسذى يمثل لى حقل 5أل اد اسعيند واسذى يتوزع من أعلى وزن سه واسذى ا عطيت سه )
( د جد واحة  وتمثل لى حقل 1االجابد )أوال  بشكككككككككككككككة ( إسى أدنى وزن سه واسذى أعطى سه )

ما  اتاحد اسمجا  أوقة كان اسغ ض من ذس  هو  .أوال  بشة ( وبين ما ثالثه أوزاناإلجابد )ال
ط اسا ضككك  وعل ه يصكككب  اسويكككأل اد اسعيند الخت ا  اإلجابه اسة, قد حئككك  تقةي  أل اد اسعيند. 

(/ 1+2+3+4+5ه  مجموع د جات اسما د  على اسعبا ات )اسة جد اسكل د سلمة ا   سلة ايد:
ن ع( وهو يمثل اسويكككككط اسا ضككككك  سلة ايكككككد وعل ه إذا زادت متويكككككط اسعبا   3( =15/5.=)5

 ( د  ذس  على موالقد أل اد اسعيند على اسعبا   .3اسويط اسا ض  )
   سمقاي األوس د اسصكككك غد إعةاد من اإلنت اء تم أن بعة: المقياس محتوى  صااادق إختبار -3

 سة ايدا أهةاف تدة  أن ا من واستألة اسة ايد أدا   محتوى  صةق من استحق  يتم وحتى اسة ايد
 مجا  ل  اسمحامين من( 7) عةدهم بلغ اسمدتصين اسمحامين من مجموعد على ع ض ا تم
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 أ ا  م إبةاء اسمحامين من ط ل  وقة(, 4) قم اسملح  ل  موضككككككككككككككك  هو كما  األعما  إدا  
 سصكك اغدا مئككتوى  وتقويم محتواها وتنوع وشككموسيت ا اساق ات صككالح د ومةى اسة ايككد أدا   حو 

 تم د  اءاس جم ع من يكت  اناال يكت جاعا تم أن وبعة.منايكبد ي ون ا مالحظات أيد أو اسل غويد
 .عل ه أ قت حت است  استعةيالت وإج اء بمالحظات م واألخذ يتجابات ما تحليل

هو أن اسمة ا  يعط   (  1981عز ع ةاساتاح  حئكك  )يقصككة باسثبات اختبار الثبات:  -4
تاس  ل و واسشكككككككككككككك وق  وباسنا  اسنتا ج إذا أعية تط  قه على نا  اسعيند(. ل  نا  اسظ وف 

  اسة ا .  ا إعادي دى إسى اسحصكككككككككككككككو  على نا  اسنتا ج أو نتا ج متوالقد ل  كل م   يتم لي
 ,Cronbachوقة اعتمةت اسة ايكككككككد الختبا  ثبات أدا  اسة ايكككككككد على معامل إساا ك ونبا " )

Alphaبات ل  ث (  واسذي يأخذ , مًا تت اوح بين اسصككككككا  واسواحة صككككككح    لدذا سم يان هنال
اس  انات لدن , مد اسمعامل تكون مئكككككككككككاويًد سلصكككككككككككا . وف ما يل  نتا ج اختبا  اسثبات سمحاو  

 اسة ايد:
 (1)جةو   قم 

 نتائج اختبار الفأ كرنباخ لالبعاد
 اساأ ك نبا  محاو  اسة ايد

 0.878 تحليل شكاوي العمالء 
 0.868 نظام تحليل البيانات  

 0.674 تحليل المنافسين
 0.860 تحليل االستجابة 
 0.905 دوافع المستهلكين

 0.693 العوامل الثقافية للمستهلكين  
 0.716 المجموع

 م.2120: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية المصدر
نتا ج اختبا  اسثبات أن , م اساأ ك نبا   سجم ع عبا ات محو  )االيت  ان(  (1)من اسجةو    

هككذه اسة م توال  د جككد عككاس ككد من اسثبككات اسككةاخل  سجم ع اسعبككا ات ( وتعنى %60ال   من )
يواء كان ذس  سكل عبا   على حةا أو على مئتوى جم ع عبا ات اسمة ا  حيي بلغت , مد 

ومن ثم يمان اسقو  بككأن  جككةًا جككةاً  ( وهو ثبككات م تاع0.716اساككأ ك نبككا  سلمة ككا  اسكلى )



 

 

17 

 ا  عبا ات االيكككككككككككككككت  ان تتمتع باسثبات اسةاخل  اسمقاي   است  اعتمةت علي ا اسة ايكككككككككككككككد سة
سعبا ات ا مما يماننا من االعتماد على هذه اإلجابات ل  تحقي  أهةاف اسة ايكككككككككككككككد وتحليكل 

 نتا ج ا.
 ستحليل اس  انات وإختبا  ل وض :أسااااليل التحليل ااحصاااائي المساااتخدم في الدراساااة: -5

 استاس د:يتدةا  األدوات اإلحصا  د ااسة ايد  تمَّ 
 كل من:  يتدةا  اوذس  ب إج اء إختبا  اسثبات -(1)

 ختبا ات اسصةق                            ا -أ 
 ختبا ات اسثباتا -ب

 أياسي  اإلحصاء اسوصا :  -(2)
 (AMOS V 26تحليل اسمئا  عن ط ي  )-(3) 
يئكككككككتدة  تحليل االتئكككككككاق سلعثو  على  :بعد التحليل العاملي االسااااتكشااااافياالعتمادية  -6

(  تم احتئككاب , مد )أساا ك و نبا ( سلعثو  1إسى  0االتئككاق اسةاخل  سل  انات ويت اوح من ) 
( يعت   1, م معكامكل أساكا ك و نبكا  أق ب إس ) ذا ككانكتإ على اتئككككككككككككككككاق اس  كانكات اسكةاخل  

توق  ك و نبا  اسمطلوبد ي االتئككككككككككاق اسةاخل  سلمتغي ات ك ي   والتداذ ق ا  بشككككككككككأن , مد اساا
تشكككككككككككككككي   ذسككك  على اسغ ض من اسبحكككي لا  اسم احكككل األوسى من اسبحوث األيكككككككككككككككككايككككككككككككككك كككد

(Nunnally,1967)  تكا  وأن زياد  اسمصككككككككةا, د  0,60 -0,50 إسى أن اسمصككككككككةا, د من
اقت ح أن , مد أساا ك و  (Hair et al., 2010)و بما تكون إيككككككككككك اف  أما  0,80لث  من أل

لمككا لوق  0,50ومع ذسكك   يعت   أساككا ك و نبككا  من  0,70كون ألث  من نبككا  يجكك  أن ت
ا ل  يوضكك  نتا ج اختبا  اساا  ادناه  واسجةو   قم  .(Bowling, 2009)األدب  مق وسد أيضككً

 . ج اء استحليل اسعامل إ( بعة Cronbach’s alphaل و نبا  )
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 (5لجدول )ا
 (100االستبيان )حجم العينة : معامل االعتمادية ألفا كرونباخ لعبارات 

 الفأ كرنباخ محاور الدراسة
 0.741 تحليل شكاوي العاملين 

 0.832 نظام تحليل البيانات

 0.719 تحليل المنافسين 

 0.729 تحليل االستجابة 

 0.736 دوافع المستهلكين

 0.806 العوامل الثقافية للمستهلكين

 0.769 المجموع
 م.2021من الدراسة الميدانية،المصدر: إعداد الدارس 

( نتا ج اختبا  اسثبات أن , م اساأ ك نبا   سجم ع عبا ات محو  )االيت  ان( 5من اسجةو  )  
( وتعنى هككذه اسة م توال  د جككد عككاس ككد من اسثبككات اسككةاخل  سجم ع اسعبككا ات %50ال   من )

يواء كان ذس  سكل عبا   على حةا أو على مئتوى جم ع عبا ات اسمة ا  حيي بلغت , مد 
ومن ثم يمان اسقو  بان اسمقاي    جةاً ( وهو ثبات م تاع 0.769)اساأ ك نبا  سلمة ا  اسكلى 

 يمانو است  اعتمةت علي ا اسة ايكككد سة ا  عبا ات االيكككت  ان تتمتع باسثبات اسةاخل  سعبا ات ا 
 االعتماد على هذه اإلجابات ل  تحقي  أهةاف اسة ايد وتحليل نتا ج ا.

تم ايكككككككككككككككتدةا  حزمد ب نامج  :التساااااااااويقاالبتكار في بحوث  التحليل العاملي التوكيدي -7
دة  يئككككتل  إج اء عمل د استحليل اسعامل  استوكيةي سلنموذج  (AMOS)حصككككا   استحليل اإل

هككذا اسنوع ألجككل اختبككا  اسا ضككككككككككككككك ككات اسمتعلقككد بوجود أو عككة  وجود عالقككد بين اسمتغي ات 
على  نموذج اسعواملتقي م قة   سواسعوامل اسكامند كما يئكككككككككككككككتدة  استحليل اسعامل  استوكيةي  

استع ي  عن مجموعكككد اس  كككانكككات اساعل كككد وككككذسككك  ل  اسمقكككا نكككد بين عكككة  نمكككاذج سلعوامكككل ب كككذا 
 .اسمجا 
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 (2الشكل رقم )
 االبتكار في بحوث التسويق العاملي التوكيدييوضح التحليل 

 
 م.2021 الميدانية، الدراسة بيانات من الباحث إعداد: المصدر

ل  ضوء الت اض استطاب  بين مصاولد استغاي  سلمتغي ات اسةاخلد : مؤشرات جودة النموذج 
ل  استحليل واسمصككككككككاولد اسمات ضككككككككد من ق ل اسنموذج تنتج اسعةية من اسم شكككككككك ات اسةاسد على 
جود  هذه اسمطابقد  واست  يتم ق و  اسنموذج اسمات ض سل  انات أو  لضكككككه ل  ضكككككو  ا واست  

 .سمطابقدا تع ف بم ش ات جود 
 (6) رقم الجدول

 .االبتكار في بحوث التسويقة لجودة جودة المطابق مؤشرات 

Measure Estimate Threshold Interpretation 

CMIN 34.902 -- -- 

DF 28 -- -- 

CMIN/DF 1.817 Between 1 and 3 Excellent 

CFI 0.948 >0.95 Excellent 

SRMR 0.059 <0.08 Excellent 
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 م.2021 الميدانية، الدراسة بيانات من الباحث إعداد: المصدر                   
االبتكا  ( يتض  أن , مد )م ش ات جود  اسمطابقد (6اسجةو  )من خال  ب انات اسجةو  

 سلمعايي  اسمطلوبد.( مطابقد 2019عماد واخ ون, است  حةدها )ل  بحوث استئوي  
زمد تم ايككككككككتدةا  ح للمساااااتهلكين:تغيير السااااالوك الشااااارائي  التحليل العاملي التوكيدي -8

( ل  إج اء عمل د استحليل اسعامل  استوكيةي سلنموذج AMOSب نامج استحليل االحصككككككككككككككا   )
يئكككككككككككككككتدككة  هككذا اسنوع ألجككل اختبككا  اسا ضككككككككككككككك ككات اسمتعلقككد بوجود أو عككة  وجود عالقككد بين 
اسمتغي ات واسعوامل اسكامند كما يئتدة  استحليل اسعامل  استوكيةي كذس  ل  تقي م قة   نموذج 
اسعوامكككل على استع ي  عن مجموعكككد اس  كككانكككات اساعل كككد وككككذسككك  ل  اسمقكككا نكككد بين عكككة  نمكككاذج 

 .سلعوامل ب ذا اسمجا 
 (3لشكل رقم )ا

 تغيير السلوك الشرائي يوضح التحليل العاملي التوكيد

 
 م2021 ،عداد الدارس من بيانات الدراسة الميدانيةإ المصدر:

ل  ضوء الت اض استطاب  بين مصاولد استغاي  سلمتغي ات اسةاخلد  :مؤشرات جودة النموذج 
ل  استحليل واسمصككككككككاولد اسمات ضككككككككد من ق ل اسنموذج تنتج اسعةية من اسم شكككككككك ات اسةاسد على 

RMSEA 0.059 <0.06 Excellent 

PClose 0.391 >0.05 Excellent 
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 اسنموذج اسمات ض سل  انات أو  لضكككككه ل  ضكككككو  ا واست جود  هذه اسمطابقد  واست  يتم ق و  
 .تع ف بم ش ات جود  اسمطابقد

 (7الجدول )
 تغيير السلوك الشرائي للمستهلكين جودة المطابق مؤشرات

Measure Estimate Threshold Interpretation 

CMIN 96.657 -- -- 

DF 47 -- -- 

CMIN/DF 2.057 Between 1 and 3 Excellent 
CFI 0.960 >0.95 Excellent 

SRMR 0.064 <0.08 Excellent 

RMSEA 0.052 <0.06 Acceptable 

PClose 0.021 >0.05 Excellent 

 م.2021 الميدانية، الدراسة بيانات من الباحث إعداد: المصدر                 
تغيي  اسئككككككككلول ( من خال  ب انات اسجةو  أعاله يتضكككككككك  أن , مد )م شكككككككك ات جود  اسمطابقد

 (.2019عماد واخ ون , است  حةدها )اسش ا   سلمئت لكين 
 و  سلة ايككككككككككككككد واسذيتم بناء اسنموذج األ الدراسااااااااة:العاملي التؤكيدي لمتغيرات  التحليل -9

عبا    و حئكككككككك  نتا ج استحليل  37أبعاد سمتغي ات اسة ايككككككككد واسذي تة ئككككككككه  يككككككككتديتكون من 
 تديككبعاد متغي ات اسة ايككد تتكون من أن أس  إاسعامل  االيككتكشككال   تم استوصككل من استحليل 

يككككككككككككتدةا  حزمد ب نامج استحليل ا(  تم 7( عبا   كما ل  اسشككككككككككككال  قم )25ه )محاو  تة ئكككككككككككك
( ل  إج اء عمل د استحليل اسعامل  استوكيةي سلنموذج يئكككتدة  هذا AMOSv25حصكككا   )اإل

اسنوع ألجل اختبا  اسا ضككككككككككككككك ات اسمتعلقد بوجود أوعة  وجود عالقد بين اسمتغي ات واسعوامل 
اسكامند كما يئكككككككككككككككتدة  استحليل اسعامل  استوكيةي كذس  ل  تقي م قة   نموذج اسعوامل على 

 كككد وككككذسككك  ل  اسمقكككا نكككد بين عكككة  نمكككاذج سلعوامكككل ب كككذا استع ي  عن مجموعكككد اس  كككانكككات اساعل
اسمجا . وتم اختبا  هذا اسنموذج بتط ي  استحليل اسعامل  است كيةي على ب انات اسة ايككككككد وتم 
, ا  بناء اسنموذج ستوض   أبعاد اسعالقد بين محاو  اسنموذج وكانت مقاي   جود  اسمطابقد 
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عطت مقايئككككك  جود  ذات صكككككالح د مق وسد كما ل  أ است  تم ادخاس ا ل  اسنموذج االوس  قة 
 .(4اسشال )

 (4الشكل )
 التحليل العاملي التوكيدي لكل متغيرات الدراسة

 
 .م2021،من بيانات الدراسة الميدانية باحثعداد الإالمصدر: 

 :النموذج  جودة مؤشرات
 واسمصاولد استحليل ل  اسةاخلد سلمتغي ات استغاي  مصاولد بين استطاب  الت اض ضوء ل   

 واست  اسمطابقد  هذه جود  على اسةاسد اسم ش ات من اسعةية تنتج ق ل اسنموذج من اسمات ضد
 اسمطابقد. جود  بم ش ات ع فماي ضو  ا ل   لضه أو اسمات ض سل  انات اسنموذج ق و  يتم
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 (8الجدول )
 المطابقة جودة مؤشرات

Measure Estimate Threshold Interpretation 

CMIN 1164.688 -- -- 

DF 671 -- -- 
CMIN/DF 1.736 Between 1 and 3 Excellent 

CFI 0.933 >0.95 Acceptable 

SRMR 0.053 <0.08 Excellent 

RMSEA 0.049 <0.06 Excellent 

PClose 0.680 >0.05 Excellent 

 م.2021 ،من بيانات الدراسة الميدانية باحثإعداد ال المصدر:                      
 اسنموذج ق و  يتم واست  اسمطابقد  جود  على اسةاسد اسم ش اتن أنجة  جةو  أعاله من اس   

اذ بلغت , مد  اسمطابقد جود  بم ش ات تع ف واست  ضو  ا ل   لضه أو اسمات ض سل  انات
( وبلغت , مد 0.05عنة مئتوي ) احصا  إ م مد( وه  س ئت 1.73م بع كائ )

(RMR)(.049)  0.05قل من وه  نئبد أ( وم ش  جود  اسمطابقد .GFI)  اسمطابقد  وم ش
. و, م هذه اسم ش ات معتمة  احصا  ا مما يةسل عل  جود  0.90( ال  من CFIاسمقا ن )

 .اسنموذج وق وسه ومواصالت باق  االختبا ات
حيي يتم حئككاب كل من اسويككط  الدراسااة:المتوسااطات واالنحرافات المعيارية الساا لة  -11

اسحئاب  واالنح اف اسمع ا ي سكل عبا ات محو  اسة ايد ويتم مقا ند اسويط اسحئاب  سلعبا   
( حيي تتحق  اسموالقد على اساق ات إذا كان اسويككككط اسحئككككاب  3باسويككككط اسا ضكككك  سلة ايككككد )

, وتتحق  عة  اسموالقد إذا كان اسويككط اسحئككاب  أقل من (3ل   من اسويككط اسا ضكك )أسلعبا   
هم د اسنئككككككك  د يوضككككككك  اسمتويكككككككط واالنح اف اسمع ا ي واأل ( 9اسجةو  )اسويكككككككط اسا ضككككككك . 

كما ل  ذس  و  من م. اسمئككككتقصككككىجابات سلعبا ات است  تة   محاو  اسة ايككككد وت تي  ا ولقًا ال
 .اإلحصاء اسوصا  سمتغي ات اسة ايد
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 ( 9الجدول ) 
 ااحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة

 المتغيرات Mean Std. Deviation األهمية الترتيل

 دوافع المستهلكين 81147. 4.2198 82% 1

 العوامل الثقافية للمستهلكين 62142. 3.3124 81% 3

  تحليل شكاوي العاملين 71142. 3.9123 80% 2

 نظام تحليل البيانات 58421. 2.6121 63% 6

  تحليل المنافسين 73603. 3.5542 76% 5

  تحليل االستجابة 86241. 3.6514 78% 4

 م.2021 الميدانية، الدراسة بيانات من الباحث إعداد: المصدر
 ( ما يل :9يتض  من اسجةو   قم )

( وهذه اسنت جد تة  على 3أن جم ع اسعبا ات يزية متويككككككككككط ا عن اسويككككككككككط اسا ضكككككككككك  ) -1
تل  االبعاد ل  اسمجتمع موضع اسة ايد بمئتوى موالقد م تاعد حيي موالقد أل اد اسعيند عل  

( وأهم د نئ  د  0.68( وبانح اف مع ا ي )3.45حققت جم ع اسعبا ات متويطًا عا  مقةا ه )
(69.%) 

تم ايتدةا  تحليل اال تباق بين متغي ات  (:Person Correlationتحليل االرتباط ) -12
اسة ايكككككككككككككككد ب ةف استع ف على اسعالقد اال تباط د بين اسمتغي ات اسمئكككككككككككككككتقلد واسمتغي  استابع 
واسويككك ط    لكلما كانت د جد اال تباق ق يبد من اسواحة اسصكككح   لدن ذس  يعن  أن اال تباق 

ين ة اسصكككككح   كلما ضكككككعات اسعالقد بقويًا بين اسمتغي ين وكلما قلت د جد اال تباق عن اسواح
اسمتغي ين وقة تكون اسعالقد ط ديد أو عائككك د  وبشكككال عا  تعت   اسعالقد ضكككع اد إذا كانت 

( ويمان اعتبا ها متويكككككككككككككككطد إذا ت اوحت , مد معامل 0,30, مد معامل اال تباق اقل من )
اسعالقد  ( تعت  0,70( أما إذا كانت , مد اال تباق ألث  من )0,70 – 0,30اال تباق بين )

 .قويد بين اسمتغي ين
على ما تقة  وبعة استألة من عة  وجود تةاخل خط  وتأيككككك ئكككككا  :اختبار الفرضااايات -ثانيًا:

صككككككككككككككب  باإلماان امن استوزيع اسط  ع  سلمتغي  استابع لقة  بين اسمتغي ات اسمئككككككككككككككتقلد  واستألة
 .اختبا  ل ض ات اسة ايد



 

 

25 

Structural Equation Modeling [SEM] اسمعادسد اس نا  د دنمذج : 
عتمة اسباحي ل  عمل د استحليل اإلحصككا   سل  انات على أيككلوب نمذجد اسمعادسد اس نا  د ا    

 بين مجموعد من اسمتغي ات اسمباشككككككككك    وغي  وهو نمط مات ض سلعالقات اسدط د اسمباشككككككككك   
وبمعنى أويككع ت مثل نماذج اسمعادسد اس نا  د ت جمات سئككلئككلد من عالقات  واسمشككاهة  اسكامند 

حليل ايككككككتدةا  أيككككككلوب ت من اسمتغي ات. وباستحةية بين مجموعداسئكككككك   واسنت جد اسمات ضككككككد 
اسمئككككككككككا   سما يتمتع به هذا األيككككككككككلوب متعةد  مزايا  تتنايكككككككككك  مع ط  عد اسة ايككككككككككد ل  هذا 

غيي  ل  است وايجاب د االبتكا  ل  بحوث استئككككككككككككككوي   هناس  عالقد.اسا ضكككككككككككككك د األوس :اسبحي
 .(10اسجةو  ) اسئلول اسش ا   سلمئت لكين

 (10الجدول رقم:)
 تحليل االرتباطات بين متغيرات الدراسة
   Estimate 

 692. نظام تحليل البيانات <--> تحليل شكاوي العاملين
 427. تحليل المنافسين <--> تحليل شكاوي العاملين

 665. تحليل المنافسين <--> تحليل البيانات نظام

 308. العوامل الثقافية للمستهلكين <--> دوافع المستهلكين

 226. تحليل االستجابة <--> دوافع المستهلكين

 354. تحليل شكاوي العاملين <--> دوافع المستهلكين

 168. نظام تحليل البيانات <--> دوافع المستهلكين
 130 . تحليل المنافسين <--> دوافع المستهلكين

 390. تحليل االستجابة <--> العوامل الثقافية للمستهلكين

 182. تحليل شكاوي العاملين <--> العوامل الثقافية للمستهلكين

 128. نظام تحليل البيانات <--> العوامل الثقافية للمستهلكين

 189. تحليل المنافسين <--> العوامل الثقافية للمستهلكين
 312. تحليل المنافسين <--> تحليل االستجابة

 589 . نظام تحليل البيانات <--> تحليل االستجابة
 607. تحليل المنافسين <--> تحليل االستجابة
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 م.2021، المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية
 (6الشكل )

 ( ع المستهلكيندواف) السلوك الشرائي للمستهلكيناالبتكار في بحوث التسويق والتغيير في العالقة بين 
 

 
 .م2021،دانيةيت الدراسة الممن بيانا باحثعداد الإ: رالمصد           

 مؤشرات جودة النموذج 
ل  ضككككوء الت اض استطاب  بين مصككككاولد استغاي  سلمتغي ات اسةاخلد ل  استحليل واسمصككككاولد  

اسم شككك ات اسةاسد على جود  هذه اسمطابقد  واست   اسمات ضكككد من ق ل اسنموذج تنتج اسعةية من
يتم ق و  اسنموذج اسمات ض سل  انات أو  لضككككككككككه ل  ضككككككككككو  ا واست  تع ف بم شكككككككككك ات جود  

سلحام على مةى معنويد استأثي   حيي تم مقا ند مئكككككككككككككككتوى و  اسا ضككككككككككككككك د.  اسمطابقد الختبا
ذا ي ات ذات دالسد إحصكككا  د إاسمعنويد اسمحتئككك  مع , مد مئكككتوى اسةالسد اسمعتمة  وتعة استأث

( واسعا  0.05لانت , مد مئكككككككتوى اسةالسد اسمحتئككككككك  أصكككككككغ  من مئكككككككتوى اسةالسد اسمعتة )
 , واسجةو  استاس  يوض  ذس . صح  

 
 
 
 

 



 

 

27 

 (11)الجدول 
 ودوافع المستهلكين االبتكار في بحوث التسويقمن  قيم تحليل المسار

   Estimate S.E. C.R. P 

 559. 585. 122. 071.  تحليل شكاوي العاملين ---> دوافع المستهلكين 

 *** 3.971 155. 617. نظام تحليل البيانات ---> دوافع المستهلكين 
 041. 1.471 171. 252.  تحليل المنافسين ---> دوافع المستهلكين 

 918. 103. 198. 020.  تحليل االستجابة ---> دوافع المستهلكين 

 .م2021،من بيانات الدراسة الميدانية الباحثعداد إالمصدر: 
 (7الشكل )

 (العوامل الثقافية للمستهلكين) االبتكار في بحوث التسويق والتغيير في السلوك الشرائي للمستهلكينالعالقة بين 

 
 م.2021الميدانية، الدراسة بيانات من إعداد الباحث: المصدر

بين مصكككككككككككاولد استغاي  سلمتغي ات ل  ضكككككككككككوء الت اض استطاب   :مؤشااااااارات جودة النموذج  
اسةاخلد ل  استحليل واسمصككككاولد اسمات ضككككد من ق ل اسنموذج تنتج اسعةية من اسم شكككك ات اسةاسد 
على جود  هذه اسمطابقد  واست  يتم ق و  اسنموذج اسمات ض سل  انات أو  لضكككككككه ل  ضكككككككو  ا 

تأثي   ى معنويد اسسلحام على مةو  واست  تع ف بم شكككككك ات جود  اسمطابقد الختبا  اسا ضكككككك د.
ات اسةالسد اسمعتمة  وتعة استأثي  حيي تم مقا ند مئككككتوى اسمعنويد اسمحتئكككك  مع , مد مئككككتوى 
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مئككككككتوى اسةالسد ذات دالسد إحصككككككا  د إذا كانت , مد مئككككككتوى اسةالسد اسمحتئكككككك  أصككككككغ  من 
 , واسجةو  استاس  يوض  ذس .( واسعا  صح  0.05اسمعتة )

 (12)الجدول 
 العوامل الثقافية للمستهلكينو االبتكار في بحوث التسويق  من  المسارقيم تحليل 

   Estimate S.E. C.R. P 

تحليااااال شاااااااااكااااااوي  ---> العوامل الثقافية للمستهلكين
  العاملين

.275 .115 2.385 .017 

 004. 2.843 130. 369. نظام تحليل البيانات ---> العوامل الثقافية للمستهلكين

 003. 2.2762 141. 082.  تحليل المنافسين ---> الثقافية للمستهلكينالعوامل 

 023 1.464 228. 334.  تحليل االستجابة ---> العوامل الثقافية للمستهلكين

 م.2021الميدانية، الدراسة بيانات من الباحث إعداد: المصدر                 
 ملخص اختبار نتائج الفرضيات : 
من خال  إج اءات عمل د استحليل االحصككا   الختبا  ل ضكك ات اسة ايككد بايككتدةا  ايككلوب   

  ب ةف ايكككككتدالوايكككككلوب  سمع لد االث  اسمباشككككك  تحليل اسمئكككككا  ونمذجد اسمعادسد اس نا  د 
( لاذا كانت , م اسةاسد اسمحتئكك  اقل 05.0األث  اسمباشكك  وتم االعتماد على مئككتوي اسةالسد )

ويد اسمعتمة لانه يتم ق و  اسا ضكككك د اس ةيلد. عل ه تم استوصككككل إسى مجموعد من مئككككتوي اسمعن
 (.13تلد ص ا كما ل  اسجةو )اسنتا ج تم 
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 (13)الجدول 
 ملخص نتائج الفرضيات الرئيسية والفرضيات الفرعية من واقع تحليل البيانات

 .م2021الميدانية، الدراسة بيانات من الباحث إعداد: المصدر
 : يتض  من نتا ج استحليل مايل 

داسد إحصككككككككككا  د بين تحليل شككككككككككااوى اسعمالء ودوالع اسمئككككككككككت لكين عالقد ذات عة  وجود 
( وهو أصكككككغ  من مئكككككتوى اسةالسد اسمعتة 0.559( عنة مئكككككتوى معنويد )0.071بمقةا  )

(0.05.) 
وجود عالقد ذات دالسد إحصكككككككككككا  د بين نظا  تحليل اس  انات ودوالع اسمئكككككككككككت لكين بمقةا  

 (.0.05د )***( وهو أصغ  من مئتوى اسةالسد اسمعتة )( عنة مئتوى معنوي0.617)
وجود عالقد ذات دالسد إحصككككككككككككككا  د بين تحليل اسمنالئككككككككككككككين ودوالع اسمئككككككككككككككت لكين بمقةا  

 (.0.05( وهو أصغ  من مئتوى اسةالسد اسمعتة )0.41( عنة مئتوى معنويد )0.252)

 اسنت جد P نص اسا ض د اسا ض د
  اسش ا   تغيي  ل  يلول اسمئت ل  االبتكا  ل  بحوث استئوي  عل   اسا ض د اس   ئ د: توجة عالقد تاثي  من

 دوالع اسمئت ل   اسا ض د اسا ع د األوس : توجة عالقد تاثي  من  االبتكا  ل  بحوث استئوي  عل 
 سم تةعم 559. عل  دوالع اسمئت ل    تحليل شااوي اسعاملين  يوجة تاثي  من  1-1
 دعمت *** عل  دوالع اسمئت ل     نظا  تحليل اس  انات يوجة تاثي  من  1-2

 دعمت 041. عل  دوالع اسمئت ل    تحليل اسمنالئين  يوجة تاثي  من  1-3

 تةعم سم 918. عل  دوالع اسمئت ل    تحليل االيتجابد  يوجة تاثي  من  1-4

 دعم جز   مئتوي دعم اسا ض د
 بتكا  ل  بحوث استئوي  عل   اسعوامل اسثقاف د سلمئت لكينتاثي  من  االوس : توجة عالقد اسا ض د اسا ع د األ

 دعمت 017. كيناسعوامل اسثقاف د سلمئت ل عل  تحليل شااوي اسعاملين  يوجة تاثي  من  2-1
 دعمت 004. ناسعوامل اسثقاف د سلمئت لكي عل   نظا  تحليل اس  انات يوجة تاثي  من  2-2

 دعمت 003. اسعوامل اسثقاف د سلمئت لكين عل  تحليل اسمنالئين  يوجة تاثي  من  3-2

 دعمت 023 اسعوامل اسثقاف د سلمئت لكين عل  تحليل االيتجابد  يوجة تاثي  من  4-2
 دعم كامل مئتوي دعم اسا ض د
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( عنة 0.020بمقةا  )عة  وجود داسد إحصككا  د بين تحليل االيككتجابد ودوالع اسمئككت لكين 
 (.0.05( وهو أصغ  من مئتوى اسةالسد اسمعتة )0.918مئتوى معنويد )

يئتدلص اسبحي من ذس  وجود عالقد تأثي  بين االبتكا  ل  بحوث استئوي  على    
اسعوامل اسةاخل د سلمئت ل  وهو ما تم استع ي  عنه بةوالع اسمئت لكين مئتوى دعم اسا ض د 

 جز  .
ين متغي ات اسة ايد االبتكا  ل  بحوث استئوي  واسعوامل اسثقاف د سلمئت لكين وجود عالقد ب

 تتمثل ل :
وجود عالقد ذات دالسد إحصا  د بين تحليل شااوى اسعمالء واسعوامل اسثقاف د 

( وهو أصغ  من مئتوى اسةالسد 0.017( بمئتوى معنويد )0.275بمقةا )
 (.0.05اسمعتمة)

إحصا  د بين تحليل نظا  اس  انات واسعوامل اسثقاف د سلمئت لكين  وجود عالقد ذات دالسد 
( وهو أصغ  من مئتوى اسةالسد 0.004( عنة مئتوى معنويد )0.369بمقةا )
 (.0.05اسمعتة)

وجود عالقد ذات دالسد إحصا  د بين تحليل شااوى اسعمالء واسعوامل اسثقاف د سلمئت لكين  
( وهو أصغ  من مئتوى اسةالسد 0.003( عنة مئتوى معنويد )0.082بمقةا )
 (.0.05اسمعتة)

وجود عالقد ذات دالسد إحصا  د بين تحليل شااوى اسعمالء واسعوامل اسثقاف د سلمئت لكين  
( وهو أصغ  من مئتوى اسةالسد 0.023(عنة مئتوى معنويد )0.334بمقةا )
 (.0.05اسمعتة)

 أواًل مناقشة النتائج : 
خل صكككككككككككككككت نتا ج اسبحي من واقع ع ض وتحليل اسجان  استط  ق  واسنظ ي إسى اسعةية    

 من اسنتا ج على اسنحو استاس :
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أث تت نتا ج اسة ايككككد وجود عالقد تأثي  بين االبتكا  ل  بحوث استئككككوي  على اسعوامل -1
ضكككككككك د   اسةاخل د سلمئككككككككت ل  وهو ما تم استع ي  عنه بةوالع اسمئككككككككت لكين بمئككككككككتوى دعم اسا

 جز  .
أث تت نتا ج اسة ايككككد وجود عالقد تأثي  بين االبتكا  ل  بحوث استئككككوي  على اسعوامل -2

اسدا ج د  سلمئكككككككت ل  وهو ما تم استع ي  عنه بثقالد اسمئكككككككت لكين مئكككككككتوى دعم اسا ضككككككك د 
 لامل. 

ل يألةت اسة ايد وجود عالقد تأثي  بين اسمتغي ات اسمئتقلد ابعاد )شااوى اسعمالء  تحل -3
اس  انات  تحليل اسمنالئين  إيتجابد اسعمالء( واسمتغي ات استابعد ابعاد )دوالع اسمئت لكين  

 ثقالد اسمئت لكين(.
  تغيي  ل  بحوث استئوي  وأث ها ل ت كة اسنتا ج صحد اسا ض د اس   ئ د )االبتكا  -4

 اسئلول اسش ا   سلمئت ل (  واسا ض ات اسا ع د.
استئوي   غي ات االبتكا  ل  بحوثبصحد وجود عالقد تأثي  بين متتشي  نتا ج اسة ايد  -5

 واستغيي  ل  اسئلول اسش ا   ل  مصنع  بوه ات اسش وق واسم نة .
أن ش كات اسقطاع اسصناع  بواليد اسد طو  بصو   عامد  وش كت  بوه ات اسم نة   -6

ا على بعاد وأث همواسش وق يطبقان عمل ات االبتكا  واسبحي واستطوي  وية كان ذس  اال
 تحقي  األهةاف.
 ثانيًا التوصيات:

 .توصيات خاصة –أ 
ولقًا سما توصكككلت إس ه اسة ايكككد من اسنتا ج بما ل  ذس  نواح  اسضكككع  واسقصكككو  واست     

 تمثل عالج ا ل  استوص ات استاس د:
  استألية عل  إهتما  اسشكككككككككك كات اسصككككككككككناع د اسعاملد ل  مجا  اس وه ات بواليد اسد طو -1

باالبتكا  ل  بحوث استئكككككككككوي   وذس  سما سه من األث  اسواضككككككككك  ل  يكككككككككلول )اسئكككككككككودان( 
 اسمئت ل  اسش ا  . 
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االهتما  باالبتكا  ل  بحوث استئكككككوي  يزية من قة   اسمنشكككككآت اسصكككككناع د من موالبد  -2
 استغي ات.

وااليتجابد  ناالهتما  بشااوى اسعمالء وجمع اس  انات وتحليل ا واستع ف على اسمنالئي -3
 قة   اسش كات على خل  اسميز  استنالئ د  وتطوي  األعما .  س م  ول  ذس  تعزيز 

ت ث    ت اس اسشكككككككك كات اسصككككككككناع د استع ف بايككككككككتم ا  على استغي ات اس يئ د يج  على -3
 .على يلول وإتجاهات اسعمالء

من دو  ل   ضكككككككككككك و   اهتما  منظمات األعما  باسجوان  اسئككككككككككككلوك د سلعمالء سما س ا -4
 تحةية  استص لات اسمتوقعد.

ينبغ  على اسشكككككككككككككك كات اسصككككككككككككككناع د بت ن  اإلبتكا  واستطوي  واتاحد اسح يد سلعاملين  -5
 سأليتااد  من م ا ات م سابةاع واإلبتكا   واعتبا  اسقة ات االبتكا يد من ش وق ايت عاب م.

على اسباحثين واسم تمين باالبتكا  بعمل مزية من اسة ايكككككككككككككككات  سقطاع اسصكككككككككككككككناعات  -6
 واسقطاعات األخ ى  ونش  ثقالت ا  واعتبا ها قض د مجتمع وضمن ايت ات ج د اسةوسد.  

 : توصيات لدراسات مستقبلية - 
 د االلكا  سلة ايككككات اسمئككككتق ل من من خال  ايككككتع اض نتا ج اسة ايككككد يمان تناو  اسعةية 

 استاس د:
د ايكد و, ا  األبعاد است  سم تشكمل ا نموذج اسة ايكد كاسعالقد بين االبتكا  ل  بحوث  -1

 استئوي  وأث اها على إد ال اسعمالء.
 د ايكككككككككككككككد اسعالقد بين االبتكا  ل  بحوث استئكككككككككككككككوي  وأث اها على اسعوامل االجتماع د -2

 .سلمئت لكين
ات تط  ة د مع نا  متغي ات اسة ايد اسمئتقلد واستابعد مع متغي ات وي طد إج اء د اي-3

 .أو اسدةم  تشمل قطاعات أويع كاسقطاع اسصناع  أو استجا ي 
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 المصادر والمراجع:قائمة 

   .أواًل: المراجع العربية

د اسةو  استنالئ إب اه م عثمان ع ةهللا محمة  )أث  معايي  اس قابد االدا يد على اسميز   -1
اسوي ط سئمعد اسش كد: د ايد على عيند من مة اء ش كات اإلتصاالت اسعاملد بواليات 

دا لو (   ياسد دكتو اه ادا   االعما   جامعد ن اال  كل د اسة ايات اسعل ا  كل د اإلقتصاد 
  .2020قئم إدا   االعما   ن اال  

ئ ايات استئوية د سلصناعات استحويل د أمل عل  محمة يل مان  )أث  اسعوسمد على اس -2
اسئودان د باستط ي  على صناعد اسزيوت اسنبات د واليد اسد طو (   ياسد دكتو اه غي  منشو    

  .2003جامعد اسنيلين  كل د اسة ايات اسعل ا  كل د اإلقتصاد واستجا    اسد طو   

اسةاخل د منظو  اسقة ات اي اب يكككككككككككككككمي  ذهةي  ونعمد عبا   قااج    ياد  األعما   -3
 . (2016األ دن: دا االيا  سلنش    –اإليت ات ج د  )عمان 

ث يا حئن ل ح  )بحوث استئوي  ودو ها ل  تحقي  األهةاف استئوية د سلمنظمد: باستط ي   -4
على اسمصا ف استجا يد اسئودان د(   ياسد دكتو اه ل  إدا   األعما   جامعد اسنيلين  

  .2014اسعل ا اسد طو   لل داسة ايات 

د مان يل مان صادق وآخ ون  استئوي  اسمئتةا  واستئوي  اسعائ : إتجاهات تئوية د  -5
 . (2014األ دن: زمز  سلنش    –معاص   ل  اسق ن اسواحة واسعش ين  )عمان 

ع ةهللا ع ةاس حمن معلم لا ح  )دو  بحوث استئوي  ل   يم اإليت ات ج د سلمنظمد: د ايد  -6
ميةان د على ش كد ه مود ساتصاالت ل  اسصوما (   ياسد دكتو اه غي  منشو    جامعد 

  .2015أل ية ا اسعاسم د  اسد طو   
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فؤاد عبدالمنعم البكرة، العال ات العامة وتغيير ثقافة المن مة، )القاهرة: عالم الكتب،  - 7

 .120م(، ص2014
ي  اذ اسق ا ات اسش ا  د(    ياسد دكتو اه غمحمة بله اساك   )أث  بحوث استئوي  ل  إتد -8

  .2003منشو    جامعد اسنيلين  كل د اسة ايات اسعل ا  اسد طو   

محمة ع يةات  واث  محمة شكككككككككككككال   يكككككككككككككلول اسمئكككككككككككككت ل  )اسقاه   : اسشككككككككككككك كد اسع ب د  -9
 . (2013سلنش  

و, د(  سحصد اسئمحمة نعمان عقالن  )ي ايد تطوي  اسمنتجات اسجةية  وأث ها ل   لع ا -10
  ياسد دكتو اه غي  منشو ه  جامعد اسنيلين  كل د اسة ايات اسعل ا  اسد طو   

محمود جايكككككككم اسصكككككككميةي   شكككككككاد محمة يويككككككك  اسئكككككككاعة  إدا   استئكككككككوي : استحليل   -11
 . (2006األ دن: دا  اسمناهج سلنش  واستوزيع   –استدط ط  اس قابد  )عمان 

 )اإلبةاع واإلبتكا  ودو ه ل  تطوي  اسش كات اسصغي   منا  اسنيل بابا  ع ةهللا -12
واسمتويطد: د ايد حاسد ش كد طا   اس نةي د اسمحةود (  جامعد ال ية ا اسعاسم د  كل د 

اسة ايات اسعل ا  كل د االقتصاد واسعلو  اسئ اي د واالدا يد  كل د اسعلو  االدا يد  قئم إدا    
  2015األعما   اسد طو   

اال دن: دا  صككككككككككاا سلنشكككككككككك  واستوزيع   -ع ود نجم  اسة اد  وإدا   االبتكا   )عمان نجم -13
2012) . 

هشا  أحمة أبوس ةه  ) بحوث استئوي  وأث ها ل   لع كااء  استئوي  بقطاع األسبان ل   -14
اسئودان(   ياسد دكتو اه غي  منشو    جامعد اسنيلين  كل د اسة ايات اسعل ا  اسد طو   

2003.  

األ دن:  -عاط  سطا  خصاوند  إدا   اإلبةاع واالبتكا  ل  منظمات األعما   )عمان-15
 .) 2011دا  اسحامة سلنش  واستوزيع 
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األ دن: دا  االيا   -عالء اسةين ل حان طاس   استئكككككككككككككوي   ما و  معاصككككككككككككك   )عمان -16
  ( 2015سلنش  

)اس ياض: ألاديم د نايم اسمةخل االبةاع  سحل اسمشاالت   ه جان ع ةاس حمن أحمة -17
 . (1999سلعلو  االمن د 
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