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 لصـستخالم
 

تناولت الدراسة الحالية احد العناصر االساسية والحيويةة يةا الع ةل التسةويلا لم ن  ةات الصةحية  ة   ة ل      
اسةةتعراا احةةد االناةةهة ال ل ةةة وال ةةقير  يةةا تحليةةو ايةةدايلا التسةةويلية وال ت يةةل يةةال لي  التروي ةةا الةة   ياةةت ل 

 التسويو ال يااةر ،النارنايه ال ييعات، الع قات العا ة، الييع الا صا، تاالع  ،  :  تغيرات يا ةستعمى 
 ال ةريا،ا رض : يا  عت د   تغيرات ةت االيداف التسويلية ي يض التا عدت   يعلا  تغيرات  ستلمة يين ا 

 . ويديت الدراسة الى:الريحية الحصة السوقية،
 دراسة واقع ال لي  التروي ا الصحا يا ال ستافيات االيمية. -
 االيداف التسويلية.يعا يا تحليو الصحا اير ال لي  التروي ا  قياس -

 
 (12التحميمةةةا اسةةةمويا  للةةةا، ا  تةةةا   ةةةع الييانةةةات  ةةة  عينةةةة اةةة مت   -اعت ةةةدت الدراسةةةة ال ةةةنل  الوصةةةفاو      

 ةةديرو ال ستاةةفيات االيميةةة و ةةديرو  وضةة ت العينةةة يةةا  دينةةة يغةةداد ي انييلةةا الرصةةاية وال ةةر ، ا   ستاةةفى ايميةة
 .(36  ار  ورقساء  ادر الت ريا وعدديااالد
  

انة يوصةةفلا ادا  لمليةةاس، تةةا ا تيةةار يةة ئ يرضةةيات رييسةةة ياسةةت داا يويةةا ضةةوء نتةةاي  تحميةةل اسةةيمة االسةةت    
ا تيةةةةةار  تحميةةةةةل االنحةةةةةدار ال هةةةةةا اليسةةةةةيه، االحصةةةةةايية يةةةةةا  عا ةةةةةل ارتيةةةةةاه ييرسةةةةةو ، االدوات   وعةةةةةة  ةةةةة  

Kruskual-Wallis  ،و ر ت الدراسة ي   وعة    االستنتا ات يأتا يا  لد تلا : 
يةةر  أضةةعف االيت ةةاا ياالناةةهة واليةةرا   التروي يةةة يةةا ال ستاةةفيات االيميةةة عينةةة الدراسةةة،   ةةا  ةةا  لةة   -2

ل ةةد   قيةةد الدراسةةة ال يااةةر يةةا عةةدا تحليللةةا اليةةدايلا التسةةويلية ويعةةود  لةةا الةةى ضةةعف ادراا ال ةةدراء
 ال الية واال ت اعية عمى حد سواء.  ال ردودات عمى التروي  يا تحليواالعت اد ا  انية 

  ةةا توصةةمت الدراسةةة الةةى ا  ينةةاا تياينةةا  يةةا  سةةتويات التةةأيير لعناصةةر ال ةةلي  التروي ةةا يةةا تحليةةو  -1
 .دروسةااليداف التسويلية لم ستافيات ال يعا 

 
التروي يةةة يةةا  رتلةةاء ي سةةتو  العناصةةر   وعةةة  ةة  التوصةةيات التةةا ي  ةة  ا  تسةةلا يةةا االيالدراسةةة   مصةةتو 

 ال ستافيات االيمية عينة الدراسة.
 


