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 الخالصة

ن إنتاا  اللبااان لام انمكانيااة باامن يكاون محاارف قااور لتفعياس العتاار ورفااو مساتويات التغ يااة وتحسااين إ

 تتالءم وإن لمنتجات اللبان فصائصها التي قد ال موارد المعيشة لسكان الريس لدى العديد من البلدان النامية،

ة تحديد أهمية المتغيارات الفاصاة لتجسيد مشكلة الدراسة حول إمكانيو وفصائص المنتجات الغ ائية الفرى،

، تاوفر المنتجاات وتنوعهاا، الساعر المناسا ، الغلعاة، النوعية، جاود  انعالن)عالمة المنتج،  لرضا المستهلف

وضااوا العبااارات واللغااة( ماان حيااع أساالو  العاارم والتوحيااد ،وإمكانيااة تحديااد أهميااة المتغياارات المتعلتااة 

. جااءت أهمياة البحاع فاي التعرياس باالعتباارات التساويتية وماا وىة نينابفصائص منتجات اللبان فاي محاف ا

بوجااود  تام صااياغة العرضاية المتعلتاةو المحاف اةلهاا مان انعكاااى علاا إنتاا  واسااتهالف وتساويف اللباان فااي 

عاد  أساالي  للتتدير)أسالو  العارم  ومعتمداً علااالتحليل الكمي  ستفداموبا ،أهمية نسبية لمتغيرات الدراسة

تم اف  عينة جغرافياة  فاي محاف اة نيناوى ، العاملي ومتياى ثورستون( د، المتارنات الزوجية، التحليلوالتوحي

( استمار  علا المستهلكين في تلف الحياء، وباالعتماد علا أسلو  العينة المتعدد  المراحل 0101) ووزعت

( استمار ، وبناءا علا 300د الكلي )وبعد جمو ه ه االستمارات تم استبعاد عدد منها ليصبح العد )العنتودية(،
تشفيص العوامل الرئيسية للدراساة توصال البحاع إلاا أن التحليال الا ر حصالنا عليام كاان قاادر علاا تحدياد 

أهمية متغيرات الدراسة ا  حصل متغيار البحاع عان العالماة المطلوباة فاي حالاة تكارار الشاراء علاا المرتباة 

(، 1604( وانحاراس معياارر )8642( نتطاة وبوساط حساابي )488) الولا مان حياع الهمياة النسابية وبواقاو
وحصلت فاصية تميز المنتجات علا المرتبة الولا من حياع الهمياة النسابية فاي تحليال المتارناات الزوجياة 

( وقد احتلت نوعية المنتجات 86421%( وبتيمة  اتية )016301والتحليل العاملي بمعدل تعسير للتباين الكلي )

(في حاين احتال عامال التعبئاة والتغلياس المرتباة 86122( وبتيمة  اتية )016381الثانية بمعدل تعسير )المرتبة 

دراسة ( . وأفيراً تم وضو مجموعة من التوصيات أهمها 06621( وبتيمة  اتية )36304الثالثة بمعدل تعسير )
وإعااد  الن ار فاي السياساة  اة نيناوى فاي محافالمشاكل اننتاجية والتسويتية والتن يمية لمعامال إنتاا  اللباان 

 .اننتاجية لمشاريو اللبان الصغير  لزياد  إنتاجها وتحتيف السعة اننتاجية الكاملة
 80/0/8103وقبولم  10/08/8101: تاريخ تسلم البحع

 المقدمة

الحتياجااات ماان السالو الغ ائيااة االسااتهالكية المهمااة و لاف بتغطيتهااا وتلبيتهااا تعتباار منتجاات اللبااان  إن

شرائح متباينة في السوف والتي من فاالل تطويرهاا وتنويعهاا تعاي باحتياجاات مع ام التتسايمات الساوقية )عباد 

ويشكل ن ام التسويف حلتة الوصل ما بين العرم واالستهالف ويتاوم باساتتبال الغا اء مان آالس  (.0330هللا، 
ويحاادد هاا ا الن ااام ماادى ربحيااة النشاااط اننتاااجي المنتجاين والباعااة ليتااوم بتوزيعاام علااا ماليااين المسااتهلكين 

 النشاطة ويشمل تسويف منتجات اللباان جمياو (.0333ومنععة المستهلف )المن مة العربية للتنمية الزراعية، 

 Kotler and Armstrong) المسااتهلف النهااائي إلااا هاا ه المنتجااات وتوزيااو والتصاانيو باننتااا ة المرتبطاا

 مو لااف لنهاا واالسااتهالف الشااراء أنماااط ودراسااة وتحعياازهم المسااتهلكين جاااتاحتيا تحلياال متضاامنة (8110،

أن غرض التسويق هو إرضاء  البواون ابءوال الارو  و( ,Manafzadeh 2012) المعيار الحتيتي لوضو السوف
 قعاااءتقاااا والتواوإشااا ءح ااتاء اااءت ال،ساااتءة ا واجاااء د الاء اااءت اااااات وءلذة اااءت والرغ اااءت وا  وا  وال،و

فلايط  ( الا ر هاو8111)الديوه جي، المزيج التسويتي  ومن فالل دراسة محاور في الشرا . ئنلبوءورغ ءت ا
والتوزياو من النشطة الرئيسية التي يتم من فاللها دراسة المنتج ثم دراساة الساعر المناسا  والتنافساي لبيعهاا 

 (.8116)الباراور والبرزنجاي،   الترويج لم وإيصالم إلا المكان والزمان المناسبين، وتحتيف الربح المناساو

 فاي ويليام المناتج، جاود  هاي الشاراء قارار الماثثر  علاا العوامال أهام أن (0336 ،)الربيعاةمن دراسة  وتبين
المستهلكين في المكان الا ر  أولئفالطرف التي يريدها المنتج بوهو تتديم  ، ثم التوزيوالتجارية العالمة الهمية

ويعاد التغلياس جازءا مان ، يور للتسويف الا ر يعتماد بشاكل كبيار علاا التغلياسفهو  لف الجزء الح يرغبون بم

 ,Goyal)(. وحسا  دراساة Geoff ،0332)نشاط التارويج وهاو المرحلاة النهائياة مان عملياة تصانيو المناتج

 فالتعبئة هاي بواباة لمعرفاة المناتج ،من العمليات في صناعة اللبان مكمالً  جزءا التعبئة والتغليستعد  (2012

       البحع مستل من رسالة الباحع الثاني 
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حياع أن  والتساويف،وهي رابط حيور علا طاول فاط اننتاا  والفازن والنتال والتوزياو  والعالمة التجارية لم
يمكن أن تكون فاشلة بالكامال إ ا كانات التعبئاة والتغلياس   ألبان ممتاز اتاالستثمارات التي تنع  لصناعة منتج

. بئاة والشاحن والنتال ومفاازن البضاائووو يعة وسطاء التوزياو هاي تلاف التاي تفاص عملياة التع ،غير مناسبة

 ثام المجاالت فاي انعالناات ثام التليعزيونياة انعالنااتن التارويج عان السالعة بالمساتهلكين يعضالوكماا أن 

باافتالس الن اام وتفتلس التكاليس التساويتية لللباان  (0336 ،لمحضارا ( الصحس الضوئية وأفيرا الملصتات
الحلياا  وطارف التصاانيو وماادى حااداثتها وعاادد التنااوات والمسااالف  إنتااا والتسااويتي السااائد وموساام  اننتااجي

بانضاافة إلاا طبيعاة الحليا  المساوف،  التسويتية وطبيعة الفدمات والو ائس التسويتية التي يتم تتديمها للسالو

إلااا أن التكاااليس التسااويتية للحلياا  الفااام هااي أعلااا ماان التكاااليس  (Rangasamy 2008 ,)وتشااير دراسااة

الاةاااك  عةاا  طةااك ا ااار أن هنااء  (Thampoe, 2010)يتية للحلياا  المجعااس كمااا تبااين ماان دراسااة التسااو

 ال،ىاانعو وانتجاءت ا ل اءن لةاةااك الذاءج  واا   لا  فاقن قةااو و اعووو الاىاوو عةا  دوعااو  ااااد، الذاءج 

 مسحوف الحلي  المستورد ومنتجات اللبان. ال،بيا ان ااةاءا  عةت ال،ستءة  يةجأ إل  طةك
تمثل مشكلة الدراسة في قصور المعلومات المتاحة لدى المنتجين في معرفة سلوف المستهلكين تجاه ت

منتجاتهم والمتمثلة بمواقعهم ودوافعهم في افتيار المنتج والتي ينبغي أن يتس عندها المنتج في دراستم للسوف 

 يرات الفاصة لرضا المستهلفلتجسيد مشكلة الدراسة حول إمكانية تحديد أهمية المتغو وحجم الطل  فيم

، توفر المنتجات وتنوعها، السعر المناس ، وضوا العبارات الغلعة، النوعية، جود  انعالن)عالمة المنتج، 

واللغة( من حيع أسلو  العرم والتوحيد ،وإمكانية تحديد أهمية المتغيرات المتعلتة بفصائص منتجات 

بحع في التعريس باالعتبارات التسويتية وما لها من انعكاى جاءت أهمية الة،في حين اللبان في المحاف 

وارتباط أهمية نسبية بوجود  تم صياغة العرضية المتعلتةالمحاف ة وعلا إنتا  واستهالف وتسويف اللبان في 

التحليل الكمي لتتييم النتائج المتحصل عليها وباالعتماد  أسلو  علا وباالعتماد ،متغيرات الدراسةموج  بين 

لا عد  أسالي  للتتدير)أسلو  العرم والتوحيد، المتارنات الزوجية، التحليل العاملي ومتياى ثورستون(. ع

محاف ة نينوى و لف بهدس تحليل وتتويم مواقس المستهلكين فشملت الدراسة مستهلكي منتجات اللبان في 
 كمتغيرات نوعية وكمية  ات الصلة بفصائص منتجات اللبان التسويتية.

. 

 البحث وطرائقهواد م

أساالو  العينااة متعاادد  المراحاال ة مفتلااس شاارائح المجتمااو اعتماادت الباحثااماان عينااة  الدراسااة شااملت

لجمياو وحاادات  أن، وتعناي (Probability Samples) )العنتودياة(، والتاي تتادر  ضامن العيناات االحتمالياة
يم محاف اة نيناوى إلاا ثماان أقضاية حسا  المعاينة في المجتمو فرصا متساوية في االفتيار والتمثيل. وتم تتسا

التتسيم اندارر، ووقو االفتيار علاا قضاائين هماا قضااء الموصال وقضااء تلكياس عشاوائيا، وتام افتياار عاد  

وبعاد جمااو هاا ه االسااتمارات تاام  ( اسااتمار  علاا المسااتهلكين فااي تلااف الحياااء0101أحيااء منهااا، ووزعاات )

 وهي : وباالعتماد علا عد  أسالي  للتتدير ( استمار ،300استبعاد عدد منها ليصبح العدد الكلي )

: وهاا ا المتياااى ال يعتمااد علااا مباادأ المتارنااة إ  (Itemized and Graphic) العاارمالتوحيااد وأسالو  
يكتعي بوضو العديد الحتول التي يمكن أن تساعد المجي  في اتفا  الترار، فالسلعة الواحد  قد يسمل العرد عن 

تحتف إشباعا للعرد أو ال تعطي أر إشباع للعرد تادر  بادرجات معيناة والتاي عااد  ماا تادر   ميزاتها وهل هي

مااابين ساات إلااا ثااالع درجااات. ويسااتفدم هاا ا المتياااى للمعاضاالة بااين فصااائص ومزايااا العديااد ماان الساالو 

 (.8100المتجانسة لبيان الفضلية التي تتصس بها بعم السلو عن الفرى)الديوه جي، 

ويعد ه ا السلو  من أهم أناواع متااييى المتارناة : (Paired Comparisons) ارنات الزوجيةالمت أسلو 
فاان الفاراد يساملون نعطااء آرائهام المعبار  عان ماواقعهم تجااه فاواص مناتج مان المنتجاات أو مجموعاة مان 

تج مصانو أو فدماة مان المزايا التي يتمتو بها منتج من المنتجات أو لمعرفة الجوان  السلبية وانيجابية في منا

الفدمات المتدمة و لف بإعطاء متارنة بين مسملتين أو منتجين وفي الوقات نعسام يطلا  مان المجيا  أن يفتاار 

 / n (n-1) عليها المتارنة بناءاً علاا التاانون عدد الفواص التي تدور الفرى ويتم افتيار علا المعضلة لديم

 .(0323)الديوه جي،2

علاا مجموعاة مان الساالي  انحصاائية  لعاامليايطلف تعبير التحليل  Factor Analysis:لعاملي االتحليل 
تثثر فاي أر عادد مان ال اواهر المفتلعاة، وينتهاي إلاا تتليال  الهادفة إلا  الكشس عن العوامل المشتركة التي

انيجااز  الم اهر المتعدد  التاي تام تحليلهاا إلاا أقال عادد ممكان مان العوامال، فهاو بها ا المعناا ينحاو منحاا

ويستفدم التحليال ألعااملي بتجمياو اكبار عادد مان المتغيارات وحسا  عالقاتهاا ( 0313)السيد،  العلمي الدقيف
فااي عادد قلياال ماان المحااور أو البعاااد التااي تعارس بالعواماال وال يتضاامن التحليال ألعاااملي تتساايم  االرتباطياة
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(. 0330( و)النمار، 8112االنحادار)جود ،  المتغيرات إلا متغيرات معتمد  ومتغيارات مساتتلة كحالاة تحليال
وتعتمااد معالجااة البيانااات باسااتفدام هاا ا الساالو  علااا الحلااول الفطيااة التااي تااثدر فااي النهايااة إلااا تجميااو 
 المتغيارات المعنيااة فااي عاادد قلياال ماان المحاااور التااي ياتم اشااتتاقها علااا أساااى ماادى ارتباااط المتغياارات بهااا

 .(8110)الحيالي، 

أهمياة العنصار الواحاد دافال زو  المتارناة، ها ا المتيااى يوضح  (:Thurstone Scale) متياى ثورستون
 حصاالةفااإ ا وضااح التحلياال العاااملي أهاام الزوا ، فمتياااى ثورسااتون يوضااح أهميااة الطاارس الواحااد ويبااين م

مااد يعطي تعسيراً لكل زو  من المتارنات الزوجية الموجود  في العوامال مان فاالل االعتو انجابة أين  هبت

لبيان مواقس المجيبين حاول المتغيارات  رسمها في متياى توضيحي تمعلا المتوسطات الحسابية لكل زو ، و

 .(8100)الديوه جي،  8أو  0التي فضلوا بعضها علا بعضها اآلفر باعتماد انجابة 
 

 النتائج والمناقشة

لعارم والتوحياد فاي محاف اة تشفيص متغيارات الدراساة المتعلتاة برضاا المساتهلف مان حياع أسالو  اأوال: 

 نينوى.

إلا بيان شد  انجابات علا المتغيرات من قبل عينة الدراسة )المستهلكين( وقد تم استفدام  (0)يشير الجدول 

( متغيارات 01)اتعاف، اتعاف إلاا حاد ماا، ال اتعاف( وقاد بلام عادد المتغيارات )بـ متياى ليكرت الثالثي المتمثل 
 :وعلا النحو اآلتي

 في محاف ة نينوى اللبان( بيان شد  انجابة لمواقس مستهلكي منتجات 0الجدول )

 

 ت

 

 المتغيرات

 عوالمجم ال اتعف اتعف إلا حد ما اتعف

  ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

X9  غالبا ما أفتش عن العالمة
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افتيار أو شراء أية منتجات 

 لبنية

 

002 

 

08.3 

 

004 

 

01 

 

460 

 

11.0 

 

300 

X1

3 
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126 

 

68 

 

181 

 

10 

 

800 

 

81.0 

 

300 

X1

8 

 300 01 003 81.3 800 03.0 060 انعالن بلغة معهومة

 .SPSS-VER10انحصائي باستفدام برنامج  المصدر: مفرجات التحليل
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-، صاعر، 0باالوزان )  (Likert) ، تم ضار  عناصار متيااى ليكارت(0)وبعد حصر انجابات في الجدول 

  لف. (8)( ويوضح الجدول 0

 ( التتويم النهائي لمواقس المستهلكين8جدول )ال
 الوزان ت

 المتغيرات
 المجموع 0- صعر 0 

X9 عالمة غالبا ما أفتش عن ال

 المطلوبة في حالة تكرار الشراء

 488 60- صعر 441

 

X10  لدر معرفة جيد  بالمنتجات

 المحلية ومصدرها

 068 024- صعر 182

X11  ال أرى افتالفا بين المنتجات

المحلية عن الجنبية 

 )المستورد (

 012- 486- صعر 004

X12  ال أعطي اهتماما ي كر عند

افتيار أو شراء أية منتجات 

 بنيةل

 081- 460- صعر 002

X13  سهولة تمييز المنتجات المحلية

 عن بعضها البعم

 830 001- صعر 662

X14  ال أالح  فرقا في أسعار

المنتجات المحلية عن الجنبية 

 )المستورد (

 132- 011- صعر 018

X15  أتتيد بشراء منتجات شركة

 معينة

 21- 114- صعر 801

X16 ز السعر المناس  هو ما يمي

 المنتجات المحلية

 043 888- صعر 130

X17  أالح  تطوير في منتجات

 اللبان المحلية

 011 800- صعر 126

X18 688 003- صعر 060 انعالن بلغة معهومة 

 ( بيان الهمية النسبية من وجهة ن ر المستهلكين تجاه المتغيرات1الجدول )

الهمية  المتغيرات ت

 النسبية

الوسط 

 الحسابي

راس االنح

 المعيارر

X9  غالبا ما أفتش عن العالمة

 المطلوبة في حالة تكرار الشراء

488 8.42 1.04 

X1

8 

 1.10 8.64 688 انعالن بلغة معهومة

X1

3 

سهولة تمييز المنتجات المحلية 

 عن بعضها البعم

830 8.18 1.16 

X1

7 

أالح  تطوير في منتجات اللبان 

 المحلية

011 8.03 1.12 

X1

6 

المناس  هو ما يميز السعر 

 المنتجات المحلية

043 8.02 1.2 

X1
0 

لدر معرفة جيد  بالمنتجات 
 المحلية ومصدرها

068 8.04 1.11 
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X1

5 

 1.2 0.30 21- أتتيد بشراء منتجات شركة معينة

X1

4 

ال أالح  فرقا في أسعار 

المنتجات المحلية عن الجنبية 

 )المستورد (

-132 0.01 1.11 

X1

1 

الفا بين المنتجات ال أرى افت

 المحلية عن الجنبية )المستورد (
-012 0.66 1.10 

X1

2 

ال أعطي اهتماما ي كر عند افتيار 

 أو شراء أية منتجات لبنية
-081 0.61 1.10 

 

الترتي  النهاائي للمتغيارات المتعلتاة بكيعياة التعارس علاا منتجاات اللباان وافتياار المعضال  (1)يبين الجدول 
ف، إ  تبين أن اغل  أفراد العينة يعتشون عن العالمة المطلوبة في حالة تكرار الشراء، معتمادين منها لالستهال

( نتطاة وهاي أعلاا 488المرتباة الولاا فاي الهمياة النسابية إ  بلغات ) تب لف علا التجربة ال اتياة، لا ا احتلا

 ،(1604حراس معياارر قادره )( وبان8642) اوكان الوسط الحسابي له ،نسبة سجلت قياسا بالمتغيرات الفرى
واضاحة بالمرتبااة الثانياة و لاف لتدرتاام علاا اجتاا ا  اكبار عاادد ممكان ماان و بينماا جااء انعااالن بلغاة معهومااة

( وانحرافاام المعيااارر 8664( نتطااة فيمااا بلاام الوسااط الحسااابي )688الزبااائن، حيااع بلغاات أهميتاام النساابية )

انت لتادر  الزباون علاا تميياز المنتجاات المحلياة عان بعضاها (، أما المرتبة الثالثة من حيع الهمية فك1610)

المعيااارر  وانحرافام( 8618نتطااة فيماا بلاام الوساط الحسااابي ) (830)الابعم بسااهولة فبلغات أهميتاام النسابية 

(، ولتاد كااان التطااوير فااي منتجااات اللبااان واضاح المعااالم بالنساابة للمسااتهلكين فجاااءت هاا ه الفاصااية 1616)

( وانحرافااام 8603( وبلاام الوسااط الحسااابي )011ماان حيااع ألهميااة النسااابية التااي بلغاات )بالمرتبااة الرابعااة 

منتجاتناا المحلياة فكانات منفعضاة قياساا بالمنتجاات االساتيرادية لا ا حاازت ها ه  أسعار(، أما 1612المعيارر )

( 8602) هااال ( نتطااة فيمااا بلاام الوسااط الحسااابي043النساابية ) االميااز  علااا المرتبااة الفامسااة فبلغاات أهميتهاا

(، ولتاد تبااين أن للمساتهلف العراقاي معرفااة جياد  بمنتجااات اللباان ومصااانعها 162) قاادره انحراس معيااررباو

 ها( نتطااة فيماا بلام وسااط068النسابية ) افجااءت ها ه المعرفااة بالمرتباة السادساة حيااع بلغات أهميتها ،المحلياة

هلكي منتجات اللبان في بلدنا يسعا الكثيار (، وقد وجدنا أن مست1611( وانحرافم المعيارر )8604الحسابي )
بلغات  إ منهم إلا البحاع عان كال جدياد مان منتجاات اللباان بحياع ال يتتيادون بشاراء منتجاات شاركة معيناة، 

وهناف فرف واضح  ،(162( وانحرافم المعيارر )0630( نتطة فيما بلم الوسط الحسابي )21-) الهمية النسبية
ة المنفعضة قياساا بمساعارها االساتيرادية بالنسابة للمساتهلف فبلغات الهمياة النسابية بين أسعار المنتجات المحلي

وممااا يحزننااا أن منتجاتنااا ، (1611( وانحرافاام المعيااارر )0601( نتطااة فيمااا بلاام الوسااط الحسااابي )132 -)
الهميااة  المحلياة فشالت فاي التناافى ماو المنتجااات الجنبياة فلام تكان لهاا نعااى الح او  لادى المساتهلف فبلغات

المسااتهلف كمااا أن (، 1610( وانحرافاام المعيااارر )0666( نتطااة فيمااا بلاام الوسااط الحسااابي )012-النساابية )
 العراقي لديم  وف رفيو لا ا ناراه يعاتش باهتماام الفتياار أو اقتنااء أر مناتج لبناي، حياع بلغات الهمياة النسابية

 .(1610وانحرافم المعيارر ) (0661( نتطة فيما بلم الوسط الحسابي )081-) له ا المتغير
تحلياال متغياارات الدراسااة المتعلتااة بفصااائص منتجااات اللبااان ماان فااالل اسااتفدام متياااى المتارنااات ثانيااا: 

 الزوجية 

 بمنتجات اللبان( نتائج دراسة المتارنات الزوجية لمتغيرات الدراسة الفاصة 6جدول )ال

 4 0 6 1 8 0 الفصائص ت

 01 68 44 41 63 - توفر المنتجات باستمرار 0

 08 62 43 41 - 00 السعر المناس  8

 64 14 41 - 11 11 وضوا العبارات واللغة 1

 66 83 - 61 10 16 جود  الغلعة 6

 00 - 10 46 08 02 النوعية المتميز  0

 - 63 04 06 62 61 تنوع المنتجات 4
 .SPSS-VER10المصدر: مفرجات التحليل انحصائي باستفدام برنامج 
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( والمتارنة تتم 4( إلا رقم )0تمت المتارنة بإعطاء كل متغير من المتغيرات رقما ابتداء من رقم ) لتد

٪( ماان العينااة يعضاالون السااعر المناساا  00بااين أر رقاام عمااودر مااو الرقااام الباقيااة الفتيااة وقااد وجااد أن )

منتجاات اللبااان باسااتمرار ٪( يعضالون تااوفر 41٪(، و)63لمنتجاات اللبااان علاا توفرهااا باساتمرار وبواقااو )

مان المسااتهلكين ٪( 44٪(، كماا أن )11علاا وضاوا العباارات واللغااة المدوناة علاا غاالس المنااتج وبواقاو )

٪( مان أفاراد العيناة 02٪(، فاي حاين أن )16يعضلون توفر المنتجاات باساتمرار علاا جاود  الغلعاة وبواقاو )

٪( يعضالون تاوفر المنتجاات 01٪(، و)68ر وبواقاو )يعضلون النوعياة المتمياز  علاا تاوفر المنتجاات باساتمرا

٪( يعضاالون الساااعر المناساا  علاااا وضاااوا 41٪(، كماااا أن )61باسااتمرار علاااا تنااوع المنتجاااات وبواقااو )

٪(، 10علا جاود  الغلعاة وبواقاو )أيضا ٪( يعضلون السعر المناس  43٪(، و)11العبارات واللغة وبواقو )

٪( يعضاالون 08٪( بينماا )62تميااز  علاا السااعر المناسا  وبواقااو )٪( يعضاالون النوعياة الم08فاي حاين أن )

( ماان عينااة الدراسااة يعضاالون السااعر ٪08و) ٪( أيضااا،62السااعر المناساا  علااا تنااوع المنتجااات وبواقااو )

، (6)ونعى الحالة بالنسبة لبتية الفصاائص المبيناة فاي الجادول  (،٪61المناس  علا تنوع المنتجات وبواقو )
لاا منتجاي اللباان أن يضاعوا فااي أولوياة نشااطهم تاوفر منتجاات اللباان باساتمرار ومان ثاام لا ا  نالحا  انام ع

 السعر المناس .
 النتائج لعاملي وعرماوفف التحليل  تحليل متغيرات المتارنة الزوجيةثالثا: 

 العامل الول: التميز

متارنااة بااين  X23كاناات تشااعبت بالعاماال الول متغياارات ثنائيااة انجابااة تشااترط بااالتميز، والمتغياارات 

متارنااة  X26متارنااة باين الساعر المناسا  وجاود  الغلعاة،  X24وضاوا العباارات واللغاة وتناوع المنتجاات، 

متارناة باين تاوفر المنتجاات باساتمرار ووضاوا العباارات  X30بين توفر المنتجات باستمرار وجود  الغلعاة، 

متارناااة بااين الساااعر المناساا  ووضاااوا  X32متارناااة بااين جاااود  الغلعااة وتناااوع المنتجااات و X31واللغااة، 
العبارات واللغة، وقد فضل المجيبين ه ا العامل بالولوياة الولاا مان أجال إنتاا  وتساويف اللباان، فتاد شاكل 

ن شاكل أهام متغيار (، في حاي86421٪( وبتيمة  اتية )016301)ه ا العامل أولوية بمعدل تعسير للتباين الكلي 

(، وال ر يثكد أهمية ها ا المتغيار بالنسابة للعامال أنام 16141بواقو ) X24من حيع معدل تحميلم في العامل 

مكان ها ا  (16414)شكل متدار شيوع وانتشار  لف المتغير علا جميو المتغيارات ضامن العامال نعسام بواقاو 
نسبية لتميز المنتجات في تسويف منتجاات اللباان"  التحليل من قبول العرضية التي تنص علا انم "توجد أهمية

 (16601)وجاء تحليل االرتباط ليثكد عالقة ه ا المتغير بمتغيرات العامل نعسم، إ  شكل معدل ارتبااط بواقاو 

( وبارتبااط معناور بلام أقال مان الغلعة)متارنة زوجية بين توفر المنتجات باستمرار وجود   X26مو المتغير 

يمكنناا ها ا التحليال قباول العرضاية التاي تانص علاا أنام "توجاد عالقاة وثكد معنوية االرتبااط. وه ا ي (0.05)
 ".اللبانوتسويف منتجات  توفر منتجات اللبان باستمرارارتباط معنوية بين 

 العامل الثاني: النوعية

عت علااا هاا ا العاماال كال ماان المتغياارات  إ  جاااء تعضاايل  (X27, X25, X22, X20, X19)تشابع
تهلكي منتجااات اللباان للنوعيااة المتميااز  عناد شااراء أر مناتج ماان منتجااات اللباان. جاااء ها ا العاماال فااي مسا

، فاي حاين شاكل (86122)، وبتيماة  اتياة (016381)المرتبة الثانية بمعدل تعسير للتباين الكلي لل اهر  بواقاو 

كاد أهمياة ها ا المتغيار بالنسابة والا ر يث( 16104)بواقاو  X19أهم متغير من حيع معدل تحميلم في العامال 
للعاماال، كمااا شااكل هاا ا المتغياار متاادار شاايوع وانتشااار علااا جميااو المتغياارات ضاامن العاماال نعساام بواقااو 

فلص ه ا التحليل إلا قبول العرضية التي تنص علاا انام "توجاد أهمياة نسابية لنوعياة المنتجاات و، (16022)
ل ر يثكد عالقة ها ا المتغيار بمتغيارات العامال نعسام، شاكل في تسويف منتجات اللبان" وفي تحليل االرتباط ا

)متارنة زوجية باين النوعياة المتمياز  وتناوع  X20مو المتغير  (16106)ه ا المتغير معدل ارتباط ما متداره 

يمكنناا ها ا التحليال مان قباول ووه ا يثكد معنوية االرتباط.  (0.05)المنتجات(، وبارتباط معنور بلم أقل من 
 ".اللبانة " توجد عالقة ارتباط معنوية بين النوعية المتميز  وتسويف منتجات العرضي

 العامل الثالع: التعبئة والتغليس

إ  فضال فيام المساتهلكين جاود  الغلعاة علاا وضاوا العباارات واللغاة  X21ضم ه ا العامل المتغيار 
تعاعال الكيمااور. وجااء ها ا العامال فاي و لف لما لها من تمثير مباشر علا المااد  المحعو اة بادافلها نتيجاة ال

. في حين شكل ه ا (06643 اتية )، وبتيمة (36304)المرتبة الثالثة بمعدل تعسير للتباين الكلي لل اهر  بواقو 

وال ر يثكاد أهمياة ها ا المتغيار فاي العامال  (16123)المتغير أهمية من حيع معدل تحميلم في العامل بواقو 

، مكن ها ا المتغيار مان قباول العرضاية التاي تانص علاا انام "توجاد (16418) إ   بلم متدار الشيوع واالنتشار
 أهمية نسبية لجود  الغلعة في تسويف منتجات اللبان".
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 العامل الرابو: التسعير المالئم

إ  فضل فيهما المستهلكين السعر المناس  عند شراءهم  X29و X28ضم ه ا العامل كل من المتغيرين 
ان علاا تاوفر ها ه المنتجاات باساتمرار وتنوعهاا، وجااء ها ا العامال فاي المرتباة الرابعاة بمعادل لمنتجات اللب

(، وشاكل أهاام متغياار مان حيااع معاادل 06643(، وبتيماة  اتيااة )36130تعساير للتباااين الكلاي لل اااهر  بواقااو )

امال انام شاكل متادار ( وال ر يثكد أهمية المتغير بالنسابة للع16210وبواقو ) X28تحميلم في العامل المتغير 

(. ومكان ها ا العامال مان 16141شيوع وانتشار  لف المتغير علا المتغيار اآلفار ضامن العامال نعسام بواقاو )
قباول العرضاية التاي تاانص علاا انام "توجاد أهميااة نسابية للساعر المناسا  فااي تساويف منتجاات اللباان" وجاااء 

( X29ماو المتغيار)( 16811)معدل ارتبااط بواقاو ، إ  شكل X28تحليل االرتباط ليثكد عالقة ارتباط المتغير

 يادل علاا(، وها ا 0.05)متارنة زوجية بين السعر المناس  وتنوع المنتجات(، وبارتباط معنور بلم أقل مان )
معنوية االرتباط. ويثكد ه ا التحليل من قبول العرضية التي تانص علاا أنام "توجاد عالقاة ارتبااط معنوياة باين 

 ". اللبانمنتجات  السعر المناس  وتسويف

 العامل الفامى: وفر  المنتجات في السواف

إ  فضل فيم المستهلكين توفر منتجات اللبان في السواف باستمرار علا X33 ضم ه ا العامل المتغير

(، وبتيماة 26433تنوعها. وجاء ه ا العامل في المرتبة الفامساة بمعادل تعساير للتبااين الكلاي لل ااهر  بواقاو )

( والا ر 16213(. في حين شكل ه ا المتغير أهمية من حيع معدل تحميلام فاي العامال بواقاو )06110)  اتية

(، مكان ها ا المتغيار مان قباول العرضاية 16441يثكد أهمية ه ا المتغير في العامل متدار الشيوع واالنتشاار )
 جات اللبان".التي تنص علا انم "توجد أهمية نسبية لتوفر المنتجات باستمرار في تسويف منت

 

 ( التوزيو النهائي لعوامل المتارنات الزوجية وحس  استجابة مستهلكي منتجات اللبان0جدول )ال

 

 

 العوامل

معدل تعسير العامل من البيانات 

 الكلية

متدار  المتغيرات
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متدار 
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االنحرا

 س

المعيار
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 االرتباط

التباين 

 التجميعي

معدل ما 

يعسره 

العامل 

من 

 ل اهر ا

التيم 

 ال اتية

     النوع العدد
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01.301 

 

 

 

01.301 
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X26 
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X31 

X32 

1.630 
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1.041 
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1.028 

1.413 
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1.646 

1.616 

1.620 

1.634 
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1.861 
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1.111 

1.814 

1.804 
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 النوعية -8

 

 

10.211 

 

 

01.381 

 

 

8.122 

 

 

0 

X19 

X20 

X22 

X25 

X27 

1.104 

1.410 

1.022 

1.468 

1.020 

1.022 

1.641 

1.081 

1.021 

1.484 

1.636 

1.011 

1.601 

1.621 

1.011 

1.106 

1.006 

1.812 

1.104 

1.104 

التعبئة  -1
 والتغليس

 

60.163 

 

3.304 

 

0.621 

 

0 

 

X21 

 

1.123 

 

1.418 

 

1.630 

 

___ 

  التسعير المالئم-6

00.068 

 

3.130 

 

0.643 

 

8 

X28 

X29 
1.210 

1.418 

1.141 

1.486 

1.011 

1.011 

1.811 

1.811 

وفر  المنتجات  -0
 في السواف

41.868 2.433 0.110 0 X33 1.213 1.441 1.011  

 0.05)*( درجة معنوية االرتباط عند مستوى 
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 متابل متياى ثورستون لعاملياالتحليل رابعا: 
استفدمت الدراسة التحليل العاملي للوصول إلا أهمية متغيرات الدراسة الزوجية علا مستوى الازو  

الواحد لكل متغير، أما متياى ثورساتون فإنام يوضاح أهمياة العنصار الواحاد دافال زو  المتارناة، فاإ ا وضاح 

انجابااة أياان  حصاالةياة الطاارس الواحااد ويباين مالتحليال العاااملي أهاام الزوا ، فمتيااى ثورسااتون يوضااح أهم

 (0)لتوضايح تلااف المتارناات الزوجيااة التاي ساابف وأن  هارت فااي  Thurstoneوتاام اساتفدام متياااى   هبات.
بعد إجراء التحليال العااملي، والتوصال إلاا النتاائج. إال أن ها ا المتيااى يعطاي تعسايراً لكال زو  مان عوامل 

 تااملعواماال ماان فااالل االعتماااد علااا المتوسااطات الحسااابية لكاال زو ، والمتارنااات الزوجيااة الموجااود  فااي ا

( لبياان مواقااس المجيباين حاول المتغياارات التاي فضالوا بعضااها علاا بعضااها *رسامها فاي متياااى توضايحي)

 . واآلتي الشرا مو الشكال البيانية لكل عامل.8أو  0اآلفر باعتماد انجابة 

ومان  X23, X24, X26, X30, X31, X32المتارناات الزوجياة  التميز: تضمن ه ا العامل ستة أزوا  مان
اللبان كانت باتجاه ضرور  تنوع منتجاات  أهم النتائج التي أ هرها الشكل أن توجم مواقس مستهلكي منتجات

 يتناس  مو  وقم. ال ر المنتج اللبان في السواف لتمكين المستهلف من حرية افتيار
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 ( مواقس االستجابة لمتغيرات العامل الول0الشكل )

وتبااين أن X19,X20,X22,X25,   X27 النوعية:ضام ها ا العاماال فمساة أزوا  مان المتارنااات الزوجياة
مواقس المستهلكين تدور حول تعضيلهم للنوعية المتميز  لتمثيرها المباشر علا أ واف المستهلكين وتشمل طعم 

 الولية المستفدمة في عملية اننتا  والماد  الولية المساعد  وكعاء  صنو المنتو .المنتج ونوعية الماد  

 

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

X19 X20 X22 X25 X27

المتغيرات

ية
ساب

لح
ط ا

سا
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 مواقس االستجابة لمتغيرات العامل الثاني (8) الشكل

ضاح (، واتX21التعبئة والتغليس: ضم ه ا العامل المتارنة الزوجية )وضوا العبارات واللغة أو جود  الغلعة
أن مواقس تعضيل المستهلكين كانت باتجاه وضوا العبارات واللغة المدوناة علاا أغلعاة المنتجاات المعروضاة 

فااي السااواف كونهااا دلياال المسااتهلف للوصااول إلااا نوعيااة المنتااو  المرغااو  فياام ماان حيااع الماااد  الوليااة 

 المستفدمة والشركة المنتجة وفتر  الصالحية وغير  لف من المعلومات.

 

                                                 
 يل في الزوج الواحد من أزواج المقارنات الزوجيةالباحث لبيان توجهات التفض من إعداداألشكال *
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 ( مواقس االستجابة لمتغيرات العامل الثالع1الشكل )

 

التسعير المالئم: ضم ه ا المتغير زوجان من المتارنات الزوجية )توفر المنتجات باستمرار أو السعر المناس  

X28( و )السعر المناس  أو تنوع المنتجاتX29لمساتهلكين اتجام (، وكانات أهام النتاائج أن مواقاس تعضايل ا
 نحو السعر المناس  باعتباره عامل مهم لج   المستهلف لشراء منتجات شركة معينة.
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 ( مواقس االستجابة لمتغيرات العامل الرابو6الشكل )

 

أو تناااوع وفااار  المنتجاااات فاااي الساااواف: ضااام هااا ا العامااال المتارناااة الزوجياااة )تاااوفر المنتجاااات باساااتمرار 

(، واتضح أن مواقس تعضيل المستهلكين كانت باتجااه تاوفر المنتجاات باساتمرار باعتبارهاا مان X33المنتجات
 المنتجات الغ ائية الضرورية لتيمتها الغ ائية العالية.
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 امى( مواقس االستجابة لمتغيرات العامل الف0الشكل )

 

 االستنتاجات

غالبا ما يعتش المستهلف في محاف ة نينوى علا العالمة المطلوبة في حالاة تكارار الشاراء إ  حصال ها ا  -0

( نتطة وبوساط 488المتغير علا المرتبة الولا من حيع الهمية النسبية من وجهة ن ر المستهلكين وبواقو )

 (.1604( وانحراس معيارر )8642حسابي )
لمرتبااة الولااا ماان حيااع الهميااة النساابية فااي تحلياال المتارنااات حصاالت فاصااية تميااز المنتجااات علااا ا -8

( وجااء ها ا مطابتاا للعرضاية التاي 86421( وقيماة  اتياة )016301الزوجية والتحليل العااملي بمعادل تعساير )
از المنتجاات فاي تساويف منتجاات اللباان" كماا أن هنااف عالقاة ارتبااط  تنص علا أنام "توجاد أهمياة نسابية لتميع

 ن النوعية المتميز  له ه المنتجات وتسويتها.معنوية بي
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( 86122( وبتيماة  اتياة )016381حصلت فاصية نوعية المنتجات علاا المرتباة الثانياة وبمعادت تعساير ) -1
وه ا مطابف للعرضية التي تنص علا أنم توجد أهمية نسبية لنوعية المنتجات فاي تساويف منتجاات اللباان كماا 

 بين نوعية منتجات اللبان وتسويتها. إن هناف عالقة ارتباط معنوية

احتل عامل التعبئة والتغليس المرتبة الثالثة في التحليل العاملي وه ا مطابف للعرضية التي تنص علا أنم  -6

توجد أهمية نسابية لجاود  الغلعاة فاي تساويف منتجاات اللباان، كماا إن هنااف عالقاة ارتبااط معنوياة باين جاود  

 يتها.أغلعة منتجات اللبان وتسو

توجد أهمية لوضوا العبارات واللغة المدونة علا أغلعة منتجات اللبان والتنويو فاي اننتاا  وتاوفر ها ه  -0

المنتجاات باساتمرار فاي الساواف، كماا أن هنااف عالقااة ارتبااط معنوياة باين ها ه المتغيارات وتساويف منتجااات 

 اللبان في محاف ة نينوى.

 التوصيات

 اننتاجياةالن ار فاي السياساة  وإعاد إنتا  اللبان  عامللتسويتية والتن يمية لمدراسة المشاكل اننتاجية وا -0

 .الكاملة اننتاجيةوتحتيف السعة  إنتاجهاالصغير  لزياد   اللبانلمشاريو 

وإتبااع الساالي  العلمياة فاي إدار  المتفصصاة  اللبان إنتا جمعيات تعاونية تهتم بتطوير مشاريو  إنشاء -8

مفتلااس أحجامهااا وإعاااد  توزيااو المااوارد االقتصااادية بمااا يضاامن تحتيااف المسااتوى نعساام ماان هاا ه المشاااريو ب

 اننتا  في  ل تفعيم التكاليس.

 ات الكثافة اننتاجية أو بتر  منااطف كافة دراسة فكر  إنشاء مراكز تجميو وتصنيو اللبان في المناطف  -1

كباار مان الحليا  للتصانيو فاي تلااف أوفير كمياات االساتهالف للمسااعد  علاا قياام ماازارع اللباان الصاغير  ولتا
 المراكز أو لتمويل مصانو اللبان، وتتدير الطل  الكلي واننتا  المحلي الطاز .

الصاعوبات وتشاجيو الماربين بعادم تارف مان رغم باالاالساتمرار فاي مجاال تربياة الحياوان وإنتاا  الحليا   -6

افتياار مكاان المزرعاة الا ر يجا  أن وات المكتسابة مجالهم في ميدان التنمية وعدم إهادار الفبارات والمهاار

ثام يامتي بعاد  لاف طريتاة تصاميم المزرعاة ، يكون قريا  مان الراضاي الزراعياة حياع تاوفر العلاس الفضار

، وإدفال وسائل التلتايح الصاناعي لعجول المحسنة "الجنبية والفليط" وكيعية تكوين العالئف وفلطهااومصدر 

 .ة للثرو  الحيوانيةلزياد  اننتا  واننتاجي

إنشاء مشروع لتوحيد المواصعات التياسية الفاصة بجود  منتجات اللبان في العراف وتمكنها مان منافساة  -0

 ، وتعريس المستهلف بمهمية المنتجات الطازجة عن طريف الحمالت انعالمية.المنتجات المستورد 

فااالل تاوفير متومااات التغلياس العاعاال  مانتحساين الغلعااة المساتفدمة ماان قبال شااركات اللباان المحليااة  -4

ااوهااي: الجاناا  العملااي والجاناا  المرئااي والجا بيااة والمعلومااات  ويحتااف  ،ز عاان المنافسااينوبمااا يحتااف التميع

 المنافسة مو المنتجات المستورد  في السواف المحلية والعالمية.
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ABSTRACT 

The dairy production has the potential to be a powerful engine for poverty 

alleviation and raising levels of nutrition and improving the livelihoods of the rural 

population in many developing countries, although dairy products have 

characteristics which may Ataatlaúm and characteristics of other food products, but 

the embodiment of the problem of the study on the possibility of determining the 

significance of variables to consumer satisfaction ( sign of the product, advertising, 

quality, quality casings, product availability and diversity, the right price, and the 

clarity of phrases and language) in terms of the style of presentation and uniformity, 

and the possibility of determining the significance of the variables related to the 

characteristics of dairy products in the province of Nineveh .The importance of 
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research in the definition considerations marketing and its reflection on the 
production, consumption and marketing of milk in the province has been the 

formulation of hypothesis concerning the existence of the relative importance of the 

variables of the study, and using the method of economic and descriptive and 

quantitative analysis based on several methods to estimate the (style of presentation 

and uniformity, comparisons marital, factor analysis and scale Thurston) in the 

factories for the production of milk in the province of Nineveh,T he study included 

(4) plants in the province ( dairy factory Mosul , Al Jazeera dairy , ice cream, Ltd. , 

dairy national and dairy Secretary ) has been taking a sample geography in Nineveh 

province and distributed ( 1050 ) form the consumers in those neighborhoods , and 

depending on the method of sample multi-stage ( cluster ) , and based on the 

diagnosis of the key factors of the study has been marking a set of conclusions and 

recommendations including the study of the problems of productivity , marketing 

and regulatory coefficient dairy production and to reconsider the policy of 

productivity projects small dairy to increase its production and achieve production 

capacity full. 
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