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Abstract:  

This study aims to identify the impact of marketing innovation in its four dimensions 

(innovation in the Product, innovation in pricing, innovation in promotion and innovation in 

distribution) in promoting the loyalty of the Algerian consumer to the LG brand, and to achieve this 

goal the researchers have distributed a questionnaire On a sample Convenient of Algerian society 

and are the current consumers of the LG brand in the state of Ein Def la-Algeria-its size is 50 

single to test the hypotheses of study, and for that, a set of statistical methods was used using SPSS 

V-25, and the study reached a series of results, the most important of which That there are no 

statistically significant differences at the moral level of 0.05 for the Algerian consumer's loyalty to 

the LG tag due to its demographic characteristics, while there is an impact statistically significant 

for LG innovation to use its marketing mix on the degree of loyalty of the Algerian consumer, as 

innovation in the product is more Elements are effective compared to other elements. 

Keywords: marketing innovation, consumer loyalty, LG. 

  :مقدمة
 املنافسة، إال املؤسسات من غريها بني املؤسسة مركز ترتجم واملبيعات السوق حصة أن احلديثة املؤسسات بني املنافسة يفالظاهر 

ما منطلقها مدخالت املؤسسة وليس خمرجاهتا سواء مواردها املادية أو املعنوية، فاملادية كاليت تتعلق باملوارد األولية، أ التفوق احلقيقة  أن
املعنوية فتتمثل يف النظم اإلدارية والذي يعد االبتكار من بني أحدثها، حيث تسعى خمتلف املؤسسات حنو احتضان وتطبيق شىت 

 .هااتصاالت تسويقو  توزيعها االبتكارات مبا فيها التسويقية، اليت تشمل االبتكار يف املنتجات، تسعريها،
 عن تبحث املؤسسات أصبحت هلذا والتنويع، التجديد عن دائما يبحث فهو مستمر تغري يف الزبون ورغبات حاجات أن ومبا

 قيمة خلق بالتايل  وادراكاته، الزبون بني توقعات التطابق وحتقيق الفجوات ملء على القادرة اجلديدة األفكار وتبين االبتكار، خالل من التميز

 .والئه وحتقيق إرضاءه ستضمن متميزة
 توقعاهتم، فتلبية حاجات الستباق إبداعية وسائل اكتشاف طريق عن زبائنهاب لالحتفاظ تسعى ومالي املؤسسات أصبحت وهلذا

الزبون دائم  إىل حتوله احتمال من سريفع وتلبيتها هذا عنها التعبري عن عاجزا كان رغبات لكن اكتشاف بإرضائه، كفيل الزبون وتوقعات
 .العمالء والء لكسب األساسي السبيل أصبح االبتكار أن لقولا ميكن املؤسسة، لذلك نيوب نهيب ةيقو  عالقة وبناء
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 اإلشكالية: أوال
على تسيري  تعترب العالمة التجارية قوة دافعة يف اجتاه متييز املؤسسات اليت متتلك القدرات اإلنتاجية والتنافسية املناسبة، فهي تعمل

مييز املنتجات العاملية  وهلذا جند أن أهم ما واإلقدام على املستوى العاملي، وتعزيز روح املبادرة الدخول إىل السوق وحتقيق مراكز تنافسية،
 املزيج بعناصر يتصل السيما ما العمل وأساليب التسويقي النشاط على يركز االبتكاري التسويق وجود عالمة جتارية خاصة هبا، وباعتبار أن

االتصاالت التسويقية أو  التوزيع أو أو املنتج جمال يف سواء تسويقيا جديدة ةحال خلق يف تساهم أساليب من املؤسسة به تقوم وما التسويقي،
 تسعري طريقة ابتكار ابتكاري، تسويق هو آلية بطريقة توزيع املنتج ابتكاري، تسويق املنتج هو تقدمي يف جديدة طريقة استحداث إن. التسعري

تسويق  هو الزبائن من لعينة اخلاصة احلفالت خالل من االت التسويقيةالتصل طريقة ابتكار ، وكذلك ابتكاري تسويق هو القيمة تعزز
 التسويق جمال يف يدخل السوق اآلخرين يف عن خمتلفة املؤسسة جيعل التسويق جمال يف ومتفرد مميز فعل أي فإن وهكذا ، ابتكاري

 الزبون اجلزائري تعزيز والء ودوره يف LG شركة لتسلط الضوء على دور االبتكار التسويقي يف وعليه جاءت هذه الدراسة ،1االبتكاري
ما مدى مساهمة االبتكار التسويقي في تعزيز والء الزبون الجزائري  :هذا املنطلق ميكن صياغة اإلشكالية التالية ، ومنالتجارية تهالعالم

 ؟ LGللعالمة التجارية 

 :إلجابة عن هذه اإلشكالية نطرح األسئلة الفرعية التاليةولتسهيل ا
  للعالمة التجارية اجلزائريني الزبائن والء درجات بني 0.05 معنوية مستوى عندهل هناك فروق ذات داللة إحصائية  LG تعزى 

 الدميغرافية؟ خلصائصهم

 مؤسسة  الستخدام إحصائية داللة ذو أثر هناك هلLG التجارية؟ لعالمتها اجلزائريني والء الزبائن على التسويقي املزيج يف لالبتكار 

 أهمية الدراسة: ثانيا
  يستمد هذا البحث أمهيته من أمهية موضوعه كونه يتعامل مع مفهومي االبتكار التسويقي والوالء للعالمة التجارية من خالل الدور

 ؛الذي يلعبه االبتكار التسويقي يف تعزيز الوالء للعالمة التجارية

  يقية حديثة تسعى العديد من املؤسسات إىل تطبيقها واالستفادة منها؛التعرف على والء الزبون وكيفية االحتفاظ هبم كفلسفة تسو 

 من جاد بشكل املوضوع هذا الباحثني لتناول انتباه ولفت العلمي البحث يف علمية مسامهة إىل تقدمي الدراسة هذه ستحاول كما 
 .املوضوع يف هذا مستقبلية بدراسات للقيام العليمي ودفعهم البحث إثراء اجل من خمتلفة وأبعاد جوانب

 أهداف الدراسة: ثالثا
  على مستوى مؤسسة  اتهاالبتكار التسويقي وتطبيقنشاط التعرف علىLG؛ 

  التعرف على درجات والء الزبون اجلزائري للعالمةLG ؛ 

 يف تعزيز والء الزبون اجلزائري للعالمة التجارية  ودوره قياس أثر االبتكار يف املزيج التسويقي كمتغري مستقلLG  كمتغري تابع؛ 

  الزبون اجلزائري للعالمة  والء على ا  معرفة أي عناصر املزيج التسويقي املبتكر أكثر تأثريLG.  

 اإلطار النظري والدراسات السابقة : المحور األول

تسويقي عن تضمن هذا احملور من الدراسة جانبني، أحدمها نظري تضمن الدراسة والتحليل ملا جاء يف أدبيات اإلدارة والفكر ال
عناصر املوضوع، باالعتماد عن خمتلف املراجع العربية واألجنبية مع الرتكيز على حداثة هذه املراجع، مبا يف ذلك الكتب واجملالت 



 لألجهزة اإللكرتونية LGدراسة حالة شركة : أثر االبتكار التسويقي يف تعزيز والء الزبون اجلزائري للعالمة التجارية
 حكيم خلفاوي.د+ فاطمة الزهراء لوصادي .د.ط

 276 -259ص ،  0202: السنة  02العدد /  15اجمللد                    ISSN  6132-1112                  اقتصاديات مشال إفريقيا  جملة اقتصاديات مشال 
261 

واآلخر عبارة عن اهم الدراسات السابقة ذات العالقة . والدوريات وامللتقيات والندوات املتصلة مبوضوع الدراسة والرسائل اجلامعية
 .ضوع، وصوال إىل مكانة الدراسة احلالية من تلك الدراساتباملو 
 اإلجراءات التعريفية للدراسة: أوال

 بيئتها يف احلاصلة التغريات والتطورات ملسايرة الكاف بالقدر يقظة املنظمة تكون أن احلالية، لألسواق الديناميكية الطبيعة تقتضي

 هذه عن للكشف طريقة إجياد من البد كان مستمر، وتطور تغري ات الزبون يفحاجات ورغب كانت ملا االستمرار،و  النمو تضمن حىت

 يستطيع ال اليت الكامنة وحىت اجلديدة احلاجات اكتشاف عن والبحث احلاجات هذه يقوم باستباق الذي هو التسويقي فاالبتكار احلاجات،

2الزبون فيها يفكر مل حلول حتقيق على العمل  التخيل طريق عن وذلك عنها، التعبري أو الكشف الزبون
. 

 االبتكار التسويقي:  

 ترمجته عند جدل من أثري عما له فضال التعاريف من الكثري وردت وقد خمتلفة، علمية ختصصات ضمن االبتكار موضوع تناول مت

 أن على األدبيات تدل األحيان البيةغ ويف. املصطلح هلذا الدقيق املعىن اليت تعطي املرادفة الكلمة حول اآلراء واختالف العربية اللغة إىل

 التوصل يف يتمثل اإلبداع كان فإذا .بينهما الفروق بعض توجد أنه إال نفس املعىن،Créativité, innovation واإلبداع  االبتكار ملصطلح

 بالفكرة املرتبط اجلزء هو اإلبداع نفإ وهبذا. 3هلا املالئم أو اخلالق التطبيق هو االبتكار فإن جديدة، فكرة إىل أو ملشكلة ما خالق حل إىل

 : 4أساسيني مها شكلني االبتكار ويأخذ. املنتج إىل الفكرة من التحويل أو بالتنفيذ املرتبط امللموس اجلزء االبتكار هو أن حني يف اجلديدة
 اسرتاتيجية وثبة وحتقق عما سبقها كليا ختتلف اليت اجلديدة العملية أو اجلديد املنتج إىل التوصل يف يتمثل الذي :الجذري االبتكار 

 .قبله عما خيتلف مفاجئ كبري تقدم مبثابة السوق، فهو يف كبرية

 من خالل التحسينات الكبرية والصغرية اليت يتم إدخاهلا على العمليات أو  جزئيا اجلديد املنتج إىل التوصل وهو :الجزئي االبتكار
 .املنتجات احلالية

له  أشار ما وهذا وٍاىل السوق، اجلديد، املنتج وإىل اجلديدة الفكرة إىل التوصل هو بتكاراال تسويقية، نظر وجهة أما من
« J.R.SCHERMERHORN » أن على ااملمارسة، مؤكد   يف ووضعها اجلديدة األفكار إنشاء عملية بأنه االبتكار يعرفون وزمالئه حيث 

 األفكار وضع" :أنه على التسويقي االبتكار ويعرف. 5املمارسة يف تضعها مث ومن اخلالقة إىل األفكار تتوصل اليت هي املؤسسات أفضل

، وقد يركز على املنتج سواء سلعة أو خدمة، السعر، توزيع، اتصاالت "التسويقية واملمارسة الفعلي التطبيق موضع التقليدية اجلديدة وغري
يوجه إىل كل عناصر املزيج التسويقي منفردة أو  االبتكاروع من تسويقية، أو على كل هذه العناصر يف آن واحد، مبعىن آخر فإن هذا الن

 .6جمتمعة
 مؤسسة األحسن ألي من فإنه باملؤسسة، احمليطة البيئة ىعل تطرأ أن ميكن اليت التحديات خمتلف مواجهة من ميكن االبتكار أن مبا

عرفه  الذي يف التسويقي االبتكار أمهية يعكس ما وهذا لسوق،ا يف صورهتا باعتباره التسويقي على مزجيها تطبيقها بشكل جيد وراء تسعى أن
 «LATTIMORE» تتطلب تغيريات ذات معىن يف تصميم أو  غالف املنتج، تسعري أو توزيع أو  تطبيق طريقة تسويقية جديدة بأنه

 .7"اتصاالت تسويقية املنتج
القيمة اليت تبحث عن طرق جديدة مل تعتمد من قبل و مما سبق ميكن القول أن االبتكار التسويقي هو عملية ترمجة لألفكار 

االعتماد على سياسات تسعري واتصاالت تسويقية بتطبيقها يف اجملال التسويقي، من خالل إدراج حتديثات جذرية أو جزئية على املنتج، 
 .جديدة، وكذا االعتماد على طرق وأساليب جديدة يف التوزيع
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 ،اقتصادياته وفهم الزبون تساعد املؤسسات على معرفة التفكري من جديدة لطرق اجملال أفسحالتسويقي قد  االبتكار وهبذا يكون
 سيتم املوالية اجلزئية التجارية، ويف لعالمتهائه وال كسب السوق هبدف يف مرنة عروض وتقدمي املنتج يف تصميم التعاون إىل هتدعو  فهي

   .االخرية هلذه الزبون ءوالو  التجارية بالعالمة اخلاصة املفاهيم لبعض التعرض
 التسويقي المزيج في االبتكار: 

 وأحسن األشكال بأفضل والغايات األهداف حتقيق على واحدة أداة قدرة عدم مفادها أساسية فكرة على االبتكاري يقوم التسويق

فقط،  واحد عنصر استخدام من نظمةامل إليها تسعى اليت األهداف تلبية على قدرة أكثر تكون العناصر هذه مجيع مزج فإن لذلك الصيغ،
 :يلي فيما التسويقي االبتكار ويتجسد

 ونفسية مادية منافع على إىل احلصول استخدامها يؤدي جمتمعة من املواصفات جمموعة نهأ املنتج يعرف :المنتجات في االبتكار 

 يف األساسي العنصر هو املنتج كان وإذا .8"ارأفك أو أماكن أو شخصية أو مادية سواء كانت الزبون ورغبات حاجات إىل إشباع تؤدي
 إدخال أو السوق يف متاما جديدة منتجات إىل الوصول هو جماله يف فإن االبتكار العناصر األخرى، بقية عليه تقوم الذي التسويقي املزيج

 نإ. 9بأخرى أو احلالية بدرجة نتجاتامل عن ختتلف حبيث حتسينها أو احلالية املنتجات على حمدودة أو جذرية سواء أو إضافات تعديالت
 أو احلالية، املنتجات حتسني أو جديدة ملنتجات املنظمة به تقدمي يقصد والذي التكنولوجي ااٍلبتكار من جزء هو االبتكار من النوع هذا

 .القائمة حتسني العمليات أو جديدة إنتاج عمليات تصميم

 عرف  :التسعير في االبتكار«Armstrong   و Kotler» على للحصول الزبون يقدمها اليت التضحيات جمموعة ميثل :السعر أنه 

 مبتكرة ومناسبة أسعار على تقدمي املؤسسة قدرة" :أنه على السرحان االبتكاري عرفه السعر أما ،10"استعمال املنتج أو حبيازة املرتبطة يااملزا

 الطرق إجياد هو عملية السعر جمال يف االبتكار أن يتضح سبق امم .11"املنافسني وخدمات  منتجات قيبا عن تسمح بتفضيلها للعمالء

  .التسويقية األخرى املتغريات مع يتوافق مبا لتسعري املنتجات اجلديدة واألساليب

 يعرف ما خالل من مرافق استهالكها إىل إنتاجها مراكز من واخلدمات تدفق السلع " أنه على يعرف التوزيع :التوزيع في االبتكار 

أو  منتجات، املنافسني لتوزيع عن خمتلفة أساليب خالل استخدام من يكون التوزيع جمال يف فاالبتكار، 12"التوزيع مناطق أو التوزيع واتبقن
 املناسبني واملكان الوقت يف إىل الزبون املنتج إليصال تطورا أكثر بطرق جديدة تعمل توزيع قنوات إجياد أو التوزيع قنوات املستمر يف التعديل

 .ذلك املنتج هبا يتمتع اليت اخلصائص على كل احملافظة مع

 ينطوي على التسويقية اجلهود إطار يف يتم نشاط": عرف كوتلر االتصاالت التسويقية على أنه: االتصاالت التسويقية في االبتكار 

 االتصاالت التسويقية املزيج عناصر يف خالل االبتكار من فيكون االتصاالت التسويقية جمال يف االبتكار أما". عملية اتصال إقناعي
 (.املباشر العالقات العامة، التسويق الشخصي، البيع املبيعات، اإلعالن، تنشيط)
  :الوالء للعالمة التجارية .1

 احليوي العنصر متثل كوهنا وذلك التسويقية للمؤسسة العملية يف األساسي احملرك التجارية من وجهة نظر التسويق العالمة تعترب

 التوقعات جمموعة فهي شعار، أو اسم جمرد من تعقيدا أكثر الزبون فهي نظر وجهة ، أما من يف التعريف باملنتج أداة اتصال أساسيةو 

 مع التجارية للعالمة امللموسة وغري املكونات امللموسة تتفاعل حيث، املؤسسة أو املنتج جتربة من تثار أو تستدعي اليت الذهنية واالرتباطات

 يف يساهم مبا ثقة عالقة منو احتمال زاد كلما فضلأ بشكل أدركها ذهنه، فكلما داخل رسوخا أكثر تصبح الوقت مرور مع  الزبون إدراك
 .13تعزيزها و حنوها قوة أكثر اجتاهات اجيابية خلق وبالتايل هلا قيمة خلق
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 مفهوم الوالء للعالمة التجارية : 
 اجيابية سابقة خربة من انطالقا   األحيان غالب يف ما عالمة شراء توقع أنه الوالء »  «Brownيعرف

 Jacoby ـل أما بالنسبة ،14

et Kyner »  «بني  من أكثر، أو عالمة باختيار تتعلق واليت معينة زمنية فرتة خالل القرار لوحدة عشوائية غري إجابة سلوكية هو الوالء
 القرار واختاذ للتقييم نفسية لعملية وفقا املتنافسة العالمات من جمموعة

أخذ بعني االعتبار تسلسل حدوث  (Oliver، 0222)ولكن . 15
إلعادة شراء املنتج بشكل مستمر يف املستقبل، و الذي  هو التزام داخلي عميق: "من خالل تعريفه بأنه( التزام مث تكرار الشراء)الوالء 

مات التجارية بالرغم من املؤثرات احمليطة و اجلهود التسويقية القادرة العال يؤدي إىل تكرار شراء نفس العالمة التجارية أو نفس اجملموعة من
 .16"على احداث سلوك التحول

 أنه أي نفس العالمة، أو اخلدمة أو املنتج نفس شراء تكرار يف الزبون سلوك عن عبارة الوالء أن نستخلص السابقة التعاريف من

 املنافسني من التسويقية واجلهود رغم املؤثرات احمليطة املنافسني مع التعامل دون معني منتج أو معينة جتارية لعالمة تعامالته يف األفضلية يعطي

 .قراره لتغيري
 17مير الوالء للعالمة التجارية باملراحل األربعة التالية:  مراحل الوالء للعالمة التجارية: 
 الوالء المعرفي ":Cognitive Loyalty" :رحلة عن صفات و خصائص العالمات التجارية فيما تشري معلومات الزبون يف هذه امل

لزبون يتعلق بتفضيل عالمة واحدة عن غريها من العالمات التجارية البديلة، وتسمى هذه املرحلة بالوالء املعريف أو الوالء القائم على آراء ا
ات أداء العالمة التجارية، وبالتايل فهو يعتمد على حول العالمة التجارية ، والوالء يف هذه املرحلة هو نتيجة املعلومات املتاحة عن مستوي

 .مستويات أداء العالمة التجارية سواء كانت  وظيفية أو مجالية أو قائمة على التكلفة، وحالة الزبون يف هذه املرحلة ذات طبيعة سطحية

 الوالء العاطفي Affective loyalty:  العالمة التجارية و ذلك على أساس جتاهات حنو االيول و املتتطور يف املرحلة الثانية
طفة ليس استعماالهتا املرتاكمة املرضية، ويشار للوالء يف هذه املرحلة بالوالء العاطفي، وبينما تكون املعرفة عرضة لآلراء املضادة فان فالعا

 .من السهل ازالتها، وبشكل مشابه للوالء املعريف، يبقى هذا النوع من الوالء عرضة للتغيري 

 ء االراديالوال  Conative loyalty:  ويف هذه املرحلة يرغب الزبون بإعادة (النية السلوكية)املرحلة التالية هي املرحلة االرادية ،
شراء العالمة التجارية ولكن بشكل مماثل ألي نية حسنة ميكن أن تكون هذه الرغبة متوقعة ولكن حدث غري مؤكد، فتجربة عينات من 

ووسائل تنشيط املبيعات قد تكون مؤثرة ألن الزبون قد التزم بالعالمة التجارية وليس بتجنب عروض جديدة  عالمات جتارية منافسة،
 .وبالتايل فان هذا الزبون مل يطور من حيث نواياه قرار جتنب العالمات التجارية املنافسة

 الوالء السلوكي Action Loyalty : العالمة إىل استعداد للتنفيذ، ويكون قد حصل يف هذه املرحلة تتحول نية الزبون لتكرار شراء
على املهارات املطلوبة للتغلب على هتديدات وعقبات العالمات املنافسة، ومن املتوقع بأن يتخلص بشكل روتيين من الوسائل املنافسة 

 . وينخرط ببحث جاد عن عالمته التجارية املفضلة
 الدراسات السابقة : ثانيا

دراسة استطالعية على عينة من  -أثر االبتكار التسويقي للمنتجات يف حتقيق وفاء الزبائن (:1014بزقراري عبلة،)دراسة  .1
. مقال منشور مبجلة أحباث اقتصادية و إدارية، العدد اخلامس عشر، جامعة بسكرة -بوالية بسكرة( عمر بن عمر)مستهلكي العالمة 

على ( تطوير املنتجات احلالية، ابتكار منتجات جديدة)ات من خالل أبعاده هدفت هذه الدراسة إىل قياس أثر االبتكار التسويقي للمنتج
وأيضا قياس درجة الوفاء الزبائن هلذه العالمة حيث  وفاء الزبائن من وجهة نظر عينة من مستهلكي العالمة عمر بن عمر لوالية بسكرة،
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وجود وفاء قوي من طرف الزبائن  :سة إىل النتائج التاليةمستهلك، وتوصلت هذه الدرا 082وزع استبيان على عينة عشوائية مكونة من 
 .على وفاء الزبائن( تطوير املنتجات احلالية، ابتكار منتجات جديدة)وجود أثر البتكار املنتجات ، ملنتجات عمر بن عمر

، مذكرة ماجستري -زائردراسة حالة اتصاالت اجل –التسويق االبتكاري وأثره على بناء والء الزبائن  (:1014خلوط زهوة،)دراسة  .1
 مؤسسة يف االبتكاري التسويق ممارسة واقع معرفة اىل  الدراسةهدفت  .جامعة أمحد بوقرة، بومرداس يف العلوم التجارية ختصص تسويق،

 ـى عينة قدرت بالبويرة، حبيث أجريت الدراسة عل والية اجلزائر يف اتصاالت مشرتكي نظر وجهة من الزبائن على والء وأثرة اجلزائر اتصاالت
 تقدمي يف جنحت املؤسسة أن على يوافقون أفراد العينة معظم من متعاملي اتصاالت اجلزائر لوالية البويرة، وتوصلت الدراسة إىل أن 052

 وتوزيع عرض وطرق مناسبة، أسعارها أن على يوافقون كما الزبائن، تناسب وتليب حاجات االتصاالت، جمال يف ومبتكرة جديدة خدمات

 .متوسط الشكاوي كان ومعاجلة استقبال طرق وكذا احتياجاهتم ملعرفة هبم املؤسسة التصال تقييمهم أن إال جذاب ومناسب، أيضا اخلدمات

دراسة حالة  املؤسسة اجلزائرية - يف التوزيع التسويقي واقع تطبيق االبتكار (:1014عمار حيمود ومحمود فوزي شعوبي، )دراسة  .3
التعرف  إىل الدراسة هذه تدفه. ، مقال منشور مبجلة أداء املؤسسات اجلزائرية، العدد السادس، جامعة ورقلة-ع ورقلةللكهرباء و الغاز فر 

استبيان على عينة من  02 التوزيع على مستوى مديرية الكهرباء والغاز بوالية ورقلة، حيث وزع يفعلى واقع تطبيق االبتكار التسويقي 
باهتم مت التوصل إىل أن مديرية التوزيع حمل الدراسة تطبق االبتكار التسويقي يف توزيع منتجاهتا، وأن موظفيها، ومن خالل حتليل إجا

 . املؤسسة اجلزائرية للكهرباء و الغاز هتتم بتطبيق االبتكار التسويقي يف التوزيع من خالل تطبيقه يف مديريات التوزيع التابعة هلا

، هدفت الدراسة إىل .Taylor & All The importance of brand equity to customer loyalty) : (2004, دراسة .4
الرضا، القيمة املدركة، الثقة، املنافع العاطفية للعالمة التجارية ومقاومة التغيري، : حتديد األمهية النسبية للعوامل املؤثرة يف والء الزبون مثل

المات التجارية للتجهيزات الصناعية اليت تقوم بشرائها، وخلصت مؤسسة أمريكية قامت بتقومي الع 054حيث مجعت البيانات من 
 . يرتبط الوالء للعالمة التجارية اجيابيا  مع الرضا، القيمة املدركة، الثقة، املنافع العاطفية هلا: الدراسة إىل أنه

 ملبنة- واملتوسطة الصغرية ؤسساتامل يف التنافسية القدرة حتقيق يف التسويقي االبتكار دور(: 1012قاشي خالد وآخرون،)دراسة  .5

هدفت هذه . بن بوعلي، شلف العدد الرابع عشر، جامعة حسيبة مقال منشور مبجلة اقتصاديات مشال افريقيا، .-أمنوذج باجللفة النايلي
استبيان على عينة من زبائن  استمارة حيث وزعت ومن ، ملبنة النايلي يف التنافسية القدرة تطوير يف التسويقي االبتكار دور الدراسة إىل قياس

 يف ومتنوعة متميزة منتجات تقدمي إىل املؤسسة تسعى :من النتائج جمموعة إىل الدراسة وتوصلت. مفردة 00 ـملبنة النايلي باجللفة قدرت ب
 تنوع يف اخنفاض، دفنياملسته الزبائن خصائص أساس على منتجات أسعار بوضع املؤسسة إدارة تقوم، الرئيسيني باملنافسني مقارنة تشكيلتها

 باملنافسني مقارنة األسواق يف متوفرة املؤسسة منتجات، الرئيسيني باملنافسني مقارنة املؤسسة متارسها اليت التسويقية االتصاالت أساليب
 .الرئيسيني

أو وآخرون  ( 0206خالد قاشي،)كدراسة أخرى   متغريات يالتسويق االبتكار بني بالربط قامت الدراسات هذه أن املالحظ ومن
 أو االتصاالت التسويقية الدراسات اليت عاجلت االبتكار التسويقي من خالل ربطه بأحد من عناصر املزيج التسويقي كاملنتجات والتوزيع

إضافة إىل  ،(0200بزقراري عبلة،)ودراسة  (0200شعويب،  فوزي وحممود حيمود عمار)وهذا ما جاء يف دراسة 
 بني الربطب فقد قامت  احلالية الدراسة أماليت عاجلت والء الزبون للعالمة التجارية من منظور القيمة املدركة، وا   (Taylor,2004)دراسة

 للعالمة الوالء على التسويقي املزيج يف االبتكار تأثري درجة على لتعرفل حماولة يف التجارية والوالء للعالمة التسويقي املزيج يف االبتكار
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على  الدراسة بإسقاط وذلك التجارية، للعالمة الوالء درجات على تأثريا أكثر التسويقي االبتكار عناصر أي على التعرف مث التجارية،
 . يأي من اجلانب السلعلألجهزة الكهرومنزلية  LGمؤسسة 

 تصميم الدراسة: المحور الثاني
املستخدم من خالل حساب كل من  سوف نعرض من خالل هذا املبحث نتائج التحليل الوصفي لعّينة الدراسة واملقياس

املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري، والتعرف على مستوى توافر كل عنصر من عناصر األداء التسويقي، وكذا التطبيقات له على كل 
 .  عنصر من عناصر النموذج

الهتمام هبا، و حىت نتمكن من معرفة يعترب االبتكار التسويقي من املتطلبات الضرورية اليت جيب على املؤسسات مواكبتها اكما 
 :على والء الزبون اجلزائري لعالمتها التجارية سنتطرق إىل كل من LGمدى تاثري االبتكار التسويقي يف مؤسسة 

 أنموذج الدراسة: أوال
 خالل من راسةالد متغريات تقدميميكن  فإنه السابقة، الدراسات بعض وباالعتماد على وعناصرها، الدراسة مشكلة إىل استنادا

  :التايل األمنوذج
 الدراسة أنموذج(: 01) الشكل

 

 

 

 

 

 

 
 من إعداد الباحثني: املصدر

من خالل الشكل نالحظ أن الدراسة تتم عرب مرحلتني، حيث هتتم املرحلة األوىل من الدراسة بالتعرف على مدى تأثري االبتكار 
، و ذلك من خالل التعرف خمتلف أبعاد االبتكار التسويقي واملتمثلة يف االبتكار  LG مؤسسة التسويقي على الوالء للعالمة التجارية يف

ا يف املنتج، االبتكار يف التسعري، االبتكار يف التوزيع، االبتكار يف االتصاالت التسويقية، ومدى ادراكها من طرف الزبون اجلزائري، أم
بداللة خصائصهم الدميغرافية  LGق إىل كل من الفروق اجلوهرية بني الوالء للعالمة التجارية املرحلة الثانية بالنسبة للدراسة فسيتم التطر 
 .املتمثلة يف اجلنس والسن واملستوى التعليمي

 فرضيات الدراسة: ثانيا
 :التالية الرئيسية الفرضيات صياغة متت الدراسة أمنوذج و مشكلة إىل استنادا

 اجلنس

 السن

 املستوى التعليمي

 االبتكار باملنتج 

 االبتكار يف التسعري 
 االبتكار يف التوزيع 
 االبتكار يف االتصاالت التسويقية 

 

 

 الثقة 

 اإللتزام 

 الرضا 

التجارية الوالء للعالمة ار التسويقياإلبتك   املتغري التابع املتغري املستقل 
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 للعالمة الزبائن اجلزائريني والء درجات بني 0.05 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق ال توجد :الفرضية الرئيسية األولى .1

 .الدميغرافية خلصائصهم تعزى LG التجارية
 :ويتفرع من هذه الفرضية مجموعة من الفرضيات الفرعية

 للعالمة اجلزائريني الزبائن والء درجات بني 2025 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: األولى الفرعية الفرضية 
 .تعزى الختالف جنسهم LG التجارية

 للعالمة اجلزائريني الزبائن والء درجات بني  2025 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق ال توجد: الثانية الفرعية الفرضية 
 .الختالف سنهم تعزى LG التجارية

 للعالمة اجلزائريني الزبائن والء درجات بني  2025 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروقتوجد  ال: الفرضية الفرعية الثالثة 
 .الختالف مستواهم التعليمي تعزى LG التجارية

 املزيج يف لالبتكار LGمؤسسة   الستخدام  2025 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجدال : الثانية األساسية الفرضية .1

 .التجارية لعالمتها اجلزائريني الزبائن والء درجة على التسويقي
 الفرعية الفرضيات من مجموعة الفرضية هذه من يتفرع و

 الستخدام مؤسسة  2025 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذو ال يوجد أثر: الفرضية الفرعية األولى LG يف املنتج  لالبتكار
 .التجارية لعالمتها اجلزائريني الزبائن والء درجة على

 مؤسسة الستخدام  2025 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر ال يوجد: الثانية الفرعية الفرضية LG التسعري  يف لالبتكار
 .التجارية لعالمتها اجلزائريني الزبائن والء درجة على

 ستخدام مؤسسةال  2025 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر ال يوجد :الثالثة الفرعية الفرضية LG يف لالبتكار 
 .التجارية لعالمتها اجلزائريني الزبائن والء درجة على االتصاالت التسويقية

 مؤسسة الستخدام  2025 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر ال يوجد :الرابعة الفرعية الفرضية LG يف التوزيع لالبتكار 
 .التجارية العالمته اجلزائريني الزبائن والء درجة على

 منهج الدراسة: ثالثا

 أدبيات  على السابقة و اطالع والدراسات األحباث إىل الرجوع خالل من التحليلي الوصفي املنهج على الدراسة هذه تعتمد
 البيانات جلمع امليداين املسح النوعي وأسلوب البحث أساليب بعض استخدام جانب إىل للدراسة نظري إطار بناء أجل من املوضوع
 أسئلتها على واإلجابة الدراسة فرضيات الختبار حتليلها إحصائيا ذلك بعد ليتم اجلزائريني ملستهلكني موجهة استقصائية قائمة بواسطة
 (spss)للعلوم االجتماعية  اإلحصائية احلزمة باستخدام وذلك

 أساليب قياس المتغيرات وجمع البيانات: رابعا

أدبيات املوضوع مت صياغة أداة لقياس أثر االبتكار التسويقي يف تعزيز الوالء  إىل الرجوع وبعد الدراسة، أهداف حتقيق أجل من
كما اعتمد . إىل أوافق بشدة( 5)إىل غري موافق بشدة و الرقم ( 0)للعالمة التجارية باستخدام مقياس لكرت اخلماسي حبيث يشري الرقم 

فقرة مقسمة إىل ثالثة  05و تضمن هذا االستبيان  LGلزبائن اجلزائريني لعالمة الباحثان يف جتميع البيانات على توزيع استبيان على ا
املتوفرة لدى الزبون، أما  LGأجزاء تناول اجلزء األول منها املتغريات الدميغرافية املتمثلة يف اجلنس، السن، املستوى التعليمي وعدد أجهزة  
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ومدى ادراكها من طرف الزبون اجلزائري من خالل االعتماد على أبعاده  LGلتجارية اجلزء الثاين فقد تناول االبتكار التسويقي للعالمة ا
 األربعة و املتمثلة يف االبتكار يف املنتج واليت مت قياسها من خالل مخسة عبارات، و االبتكار يف التسعري خبمسة عبارات، واالبتكار يف

 التوزيع خبمسة عبارات، أما اجلزء الثالث فقد خصص للمتغري التابع و االتصاالت التسويقية الذي تضمن أربع عبارات و االبتكار يف
و الذي مت تناوله ضمن ثالثة حماور، حبيث يقيس احملور األول بعد الثقة ضمن أربعة   LG املتمثل يف والء الزبون اجلزائري للعالمة التجارية

ليختتم هذا اجلزء من االستبيان باحملور األخري الذي يقيس بعد الرضا  عبارات،  أربعة عبارات، و احملور الثاين يقيس بعد االلتزام ضمن
 احتسبت الدراسة، حيث متغريات تقييم ملستوى مقياس اعتماد مت ، كما(20)عبارات أيضا كما هو موضح يف اجلدول رقم  أربعة ضمن
 هي القطع درجة إن أي مستويات ، ثالثة لىع (0) فيه وأقل قيمة( 5) للمقياس قيمة أعلى بني الفرق قسمة خالل من القطع درجة

 :املمارسة كاآليت مستويات تكون وبذلك {0000=0(/5-0)}

 االستقصائية القائمة تركيبة :01الجدول رقم 
 اتأرقام الفقر  عدد الفقرات الفقرات المحور الجزء

 
 الجزء األول

 
 األول

 اجلنس -: العوامل الديمغرافية
 السن - 
 املستوى التعليمي - 

 عدد االجهزة اململوكة                          - 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

 
 الجزء الثاني

 22-25 25 االبتكار في المنتج  األول
 00-02 25 االبتكار في التسعير  الثاني
 08-05 20 تصاالت التسويقيةاالبتكار في اال  الثالث
 00-02 25 االبتكار في التوزيع  الرابع

 
 الجزء الثالث

 04-00 20 الثقة  األول
 00-08 20 االلتزام  الثاني
 05-00 20 الرضا  الثالث

 35 اجمالي الفقرات
 من اعداد الباحثني: المصدر

 مجتمع وعينة الدراسة: خامسا
وشهر  0204يف والية عني الدفلى يف الفرتة املمتدة بني شهر أكتوبر LGئن احلاليني ملؤسسة الزبا يف كلالدراسة  يتمثل جمتمع

 حتمل حبيث له، ممثلة وتكون بالبحث املعين األصل اجملتمع وحدات من جزءا أو جانبا يشمل منوذجا ، تعرف العينة بأهنا0208فيفري 
وقد اعتمد الباحثان على عينة ميسرة  ،18ألصلا وحدات ومفردات اجملتمع كل دراسة عن الباحث يغين النموذج هذا و املشرتكة صفاته

Convenient Sample،  0استبانات و  4قائمة استقصائية مل يتم اسرتجاع  62مفردة حبيث مت توزيع  62و قدرت عدد أفرادها ب 
 .استبانة 52التحليل سة و دد االستبانات القابلة للدرااستبانات كانت غري قابلة للدراسة والتحليل وهبذا أصبح ع

 مرتفعة تقييم درجة متوسطة تقييم درجة منخفضة تقييم درجة
0-0000 0000-0064 0068-5 
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 تحليل ومناقشة النتائج : المحور الثالث
غالبا ما يقاس مدى االقرتاب من حتقيق أهداف الدراسة من خالل ما يتم التوصل إليه من نتائج علمية تأيت عادة كنتيجة لعملية 

عتماد على أساليب التحليل اإلحصائي املمكنة حتليل البيانات اليت مت احلصول عليها وجتميعها من مفردات عينة الدراسة، وذلك باال
 :واملالئمة لطبيعة تلك البيانات، وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل يف هذا اجلزء من دراستنا

 تحليل ثبات المقياس المستخدم: أوال
قام  وقد، 19فيها استخدامه يتم مرة كل يف نسبيا   متقاربة أو متطابقة نتائج على توليد املستخدم قدرة املقياس بالثبات يقصد

لكل مقياس مستخدم يف الدراسة و ذلك هبدف اختبار ثبات هذه ( Cronbach Alpha) الباحثان حبساب معامل ألفا كرو نباخ 
كلما اقرتبت من الواحد دلت على وجود ثبات عايل وكلما اقرتبت من الصفر دلت ( 0)و ( 2)املقاييس و ترتاوح قيمة معامل ألفا بني 

 .نتائج معامالت ألفا لثبات متغريات الدراسة( 0)دم وجود ثبات و اجلدول  رقم على ع
 الدراسة ألفا للثبات لمتغيرات معامالت نتائج: 01رقم  الجدول

 عدد العبارات قيمة معامل ألفا اسم المتغير
 02 20400 االبتكار التسويقي

 00 0.756 الوالء للعالمة التجارية
 v25  spssبرنامج خمرجات باالعتماد على حثنيالبا إعداد من: المصدر

، حبيث أن يف كل من 206من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن معامالت الثبات كلها مقبولة باعتبار أهنا أكرب من القيمة 
لثبات، وعليه فإن مجيع وهو مستوى عايل من الثقة وا 2042املتغريين االبتكار التسويقي والوالء للعالمة التجارية فإن معامل ألفا أكرب من 

 .املقاييس تتميز بالثبات والثقة الكافية للوصول إىل النتائج املستهدفة، وهبذا سيتم قبول مجيع املقاييس دون استثناء أو تعديل
 الدراسة  لعينة الوصفي التحليل: ثانيا

بوالية عني الدفلى، وكان   LGة استبيان وضع على مستوى وكال طريق عن جتميعها مت مفردة، 52 من الدراسة عينة تكونت
التعليمي، إضافة إىل عدد  واملستوى السن ، اجلنس، ملتغريات وفقا الدراسة عينة توصيف متّ  ، وLGموجه لكل الزبائن احلاليني لعالمة 

 .ا يوضحه اجلدول املوايلاملدروسة و هذا م النهائية للعينة الدقيق التوصيف يلي فيما و األجهزة اململوكة من طرف الزبون هلذه العالمة،
 توزيع مفردات العينة المدروسة وفقا للخصائص الديمغرافية: 03لجدول رقم ا

 %النسبة العدد السن %النسبة العدد الجنس
 %00 06 سنة02أقل من  %60 00 ذكر
 %50 06 سنة 02-02من  %06 08 أنثى
 %06 8 سنة 02-02من    

 %النسبة العدد هزة المملوكةاالج %النسبة العدد المستوى التعليمي
 %56 08 واحد %6 0 ثانوي
 %06 00 اثنان %02 02 ديبلوم

 %6 0 ثالثة %40 04 ليسانس
 %00 6 أربعة   

 %100 50 اجملموع %022 52 اجملموع
 v25  spssبرنامج خمرجات على باالعتماد الباحثني إعداد من: المصدر
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 بنسبة جامعية شهادات ذو العينة مفردات أن معظم الدميغرافية خصائصها وفق راسةالد لعينة الوصفي التحليل نتائج من يتضح
 بلغ كما ،% 50 بنسبة سنة 02 و سنة 02 بني أعمارهم ترتاوح العينة املدروسة على املسيطرة الغالبية فإن السن ناحية من أما ،% 40
ناث، أما من حيث عدد األجهزة املمتلكة من طرف عينة بالنسبة لإل %06مقابل   %60يعادل  ما ذكر أي 00 فيها الذكور عدد

 .%56و هذا بنسبة  الدراسة فقد كانت األغلبية االجابات بامتالكهم جلهاز واحد
 تحليل النتائج و اختبار الفرضيات: ثالثا

 :تحليل النتائج .1

 لكل التقييم ومستوى املتغريات وترتيب املعياري واالحنراف احلسايب، املتوسط من كل حساب إىل النقطة هاته خالل من نستعرض
 :و هذا ما يوضحه اجلدول التايل احملّددة سابقا، للمؤشرات وفقا الدراسة متغريات بقياس اخلاصة الفقرات من فقرة

 الدراسة لمتغيرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: 04الجدول رقم 
 مستوى التقييم ترتيب املتغريات ملعيارياالحنراف ا املتوسط احلسايب متغريات الدراسة
 مرتفعة 0 20502 0006 االبتكار يف املنتج

 متوسطة 5 20688 0022 االبتكار يف التسعري
 متوسطة 0 20645 00655 االبتكار يف االتصاالت التسويقية

 مرتفعة 0 20646 00460 االبتكار يف التوزيع
 فعةمرت 0 20522 0040 الوالء للعالمة التجارية

 v25  spss برنامج خمرجات على باالعتماد الباحثني إعداد من :المصدر
االبتكار التسويقي، الوالء )تقييم املتغريات  مستوى حول الدراسة عينة أفراد استجابات بأن ،(20) اجلدول نتائج من يتضح
، 0006 االبتكار يف املنتج مبتوسط)املذكورة  للمتغريات ةاحلسابية احملسوب املتوسطات قيم ذلك يؤيد اجيابية، وما كانت( للعالمة التجارية

، إضافة (00460، االبتكار يف التوزيع مبتوسط 0.655، االبتكار يف االتصاالت التسويقية مبتوسط 0022االبتكار يف التسعري مبتوسط 
كان   LGري لعنصر االبتكار التسويقي يف أجهزة و هذا يدل أن ادراك الزبون اجلزائ ،0.40مبتوسط  LGإىل متغري الوالء للعالمة التجارية 

متفاوتة  حسب األبعاد املكونة له، فوفقا  لكل بعد من هذه األبعاد جند االبتكار يف املنتج واالبتكار يف التوزيع ذات  بدرجات مرتفع لكن 
االتصاالت التسويقية وهذا يدل على أن مستوى استجابة مرتفع  مع مستوى استجابة متوسط فيما خيص االبتكار يف السعر واالبتكار يف 

، كما كان مستوى استجابة أفراد عينة الدراسة ملتغري الوالء مرتفع  LGالزبون اجلزائري مدرك ومعجب من عمليات االبتكار يف العالمة 
 .LGمما يدل على رضا و والء الزبون اجلزائري من العالمة  0040مبتوسط 

 ضيات الدراسة و فيما يلي عرض لنتائج الدراسةسيتم اختبار فر : اختبار الفرضيات .1

 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجدال  :اختبار الفرضية الرئيسية األولى α=5% اجلزائريني الزبائن والء درجات بني 
 :  تحليل كما يليو اليت انبثقت منها ثالثة فرضيات و جاءت نتائج ال  الدميغرافية خلصائصهم تعزى LG التجارية للعالمة

 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: الفرضية الفرعية األولى α=5%   لوالء الزبون اجلزائري للعالمةLG 
ال توجد فروق بني املتوسطات  2025أنه عند مستوى عند مستوى معنوية ( 25)باختالف جنسه، حبيث نالحظ من اجلدول رقم 

احملسوبة أصغر  Fيث أن متوسط جمموع مربعات اخلطأ بني اجلنسني أقل منه ضمن اجلنس الواحد، وهو ما جعل باختالف جنس الزبائن ح
، و هذا يقودنا إىل قبول فرضية 2025و هو أكرب من مستوى معنوية الدراسة املتمثل يف  0.832من اجلدولية، كما أن مستوى املعنوية هنا 
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 اجلزائريني الزبائن والء درجات بني 2025 معنوية مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية عندالعدم  ورفض الفرضية البديلة أي أنه ال
 .جنسهم باختالف LG التجارية للعالمة

 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: الفرضية الفرعية الثانية α =2025 للعالمة اجلزائري الزبون لوالء LG 
 املتوسطات بني فروق توجد ال 2025 معنوية مستوى عند مستوى عند أنه( 25) رقم اجلدول من حظنال حبيث سنه، باختالف
 أصغر احملسوبة F جعل ما هو و الواحد، العمر ضمن منه أقل األعمار بني اخلطأ مربعات جمموع متوسط أن حيث الزبائن أعمار باختالف

 فرضية قبول إىل يقودنا هذا و ،2025 يف املتمثل الدراسة معنوية مستوى من كربأ هو و 0.054 هنا املعنوية مستوى أن كما اجلدولية، من
 اجلزائريني الزبائن والء درجات بني 2025 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أن أي البديلة الفرضية رفض و  العدم

 .سنهم باختالف LG التجارية للعالمة

 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :الفرضية الفرعية الثالثة α=5%  للعالمة اجلزائري الزبون لوالء LG 
 بني فروق توجد ال 2025 معنوية مستوى عند مستوى عند أنه( 25) رقم اجلدول من نالحظ حبيث مستواه الدراسي، باختالف

أفراد املستوى  ضمن منه أقل املستويات التعليمية بني طأاخل مربعات جمموع متوسط أن حيث املستوى التعليمي، باختالف املتوسطات
 قبول إىل يقودنا هذا و ،2025 يف املتمثل الدراسة معنوية مستوى من أكرب هو و 20224 هنا املعنوية مستوى أن كما الواحد، التعليمي

 الزبائن والء درجات بني 2025 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أن أي البديلة الفرضية رفض و العدم فرضية
 .مستواهم التعليمي باختالف LG التجارية للعالمة اجلزائريني

 الديمغرافية الخصائص بداللة LG لعالمة الزبائن والء ملخص تحليل التباين األحادي لدرجات : 05الجدول رقم 

 α مستوى المعنوية Fبار اخت dfدرجات الحرية  متوسط مجموع المربعات مصادر االختالف المتغير

 
 

الوالء للعالمة 
 LGالتجارية 

 1 0.012 بني اجلنسني
 48 12.721 بني أفراد اجلنس الواحد 0.832 0.046

 2 1.484 بني األعمار
 47 11.249 بني أعمار الفرد الواحد 0.054 3.10

 2 1.204 بني املستويات التعليمية
 47 11.529 ى الواحدبني أفراد املستو  0.097 2.455

 spss v25 برنامج خمرجات على باالعتماد الباحثني إعداد من: المصدر
 LG للعالمة  اجلزائري الزبون لوالء  α=5% معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد وعليه ميكن القول أنه ال

ال خيتلف باختالف جنسه وسنه ومستواه التعليمي، وهذا  LGمة التجارية تعزى خلصائصه الدميغرافية، مبعىن أن إدراك الزبون اجلزائري للعال
 .متقاربة وهو ما يفسر معرفتهم اجليدة هلذه العالمة وادراكهم هلا LGيدل على أن ادراكهم لنوعية السلع املصنعة من طرف 

 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر ال يوجد :اختبار الفرضية الرئيسية الثانية α=5%  مؤسسة  الستخدام LG لالبتكار 
 يف سيتم حيث مرحلتني، على الفرضية هذه اختبار التجارية، وسيتم لعالمتها اجلزائريني الزبائن والء درجة على التسويقي املزيج يف

 ، LG التجارية للعالمة اجلزائريني الزبائن والء ودرجة االبتكار التسويقي استخدام بني كلي بشكل األثر وجود اختبار املرحلة األوىل
 :يلي كما النتائج كانت البسيط و االحندار أسلوب استخدام خالل من



 لألجهزة اإللكرتونية LGدراسة حالة شركة : أثر االبتكار التسويقي يف تعزيز والء الزبون اجلزائري للعالمة التجارية
 حكيم خلفاوي.د+ فاطمة الزهراء لوصادي .د.ط

 276 -259ص ،  0202: السنة  02العدد /  15اجمللد                    ISSN  6132-1112                  اقتصاديات مشال إفريقيا  جملة اقتصاديات مشال 
271 

من أجل اختبار هذه الفرضية مت استخدام أسلوب االحندار اخلطي البسيط بني متغريي الدراسة و كانت نتائج التحليل موضحة 
حيث أن قيمة معامل  2025باط دالة احصائيا عند مستوى معنوية ، حبيث خلصت النتائج إىل أنه توجد عالقة ارت(26)يف اجلدول رقم 

و  LGمما يدل على وجود ارتباط قوي بني عمليات االبتكار اليت قامت هبا شركة  =R  0.62كارل بريسون كانت مرتفعة و اليت قدرت بـ
عند مستوى  F=020280أن قيمة  االحندار وذجلنم املعنوية الختبار ANOVA التباين  حتليل يظهر والء الزبائن اجلزائريني هلا،  كما

و هذا يدل على وجود عالقة ارتباط  2025مما يدل على أن منوذج االحندار معنوي ذو داللة احصائية عند مستوى داللة  2025معنوية 
Rديد و والء الزبائن اجلزائريني هلا، كما تشري قيمة معامل التح LGبني االبتكار التسويقي الذي تستخدمه شركة 

إىل أن  20080=  0
التجارية  للعالمة العمالء والء درجة يف التغري نسبة من %0800يفسر ما نسبته  LGالتغري يف االبتكار التسويقي الذي قامت به شركة 

LG   يف و هو أقل من مستوى معنوية الدراسة املتمثل  2022تعود لعوامل أخرى، كما أن مستوى املعنوية هنا يساوي   %6006و أن
 شركة الستخدام إحصائية داللة ذي هنالك أثر بأن القائلة البديلة الفرضية قبول و العدم فرض رفض يتم األساس هذا على ،  و2025

LG  و ميكن متثيل منوذج االحندار اخلطي 2025 معنوية مستوى عند التجارية لعالمتها العمالء والء درجة على التسويقي لالبتكار ،
ميثل املتغري  y/ حبيث Y=0.893+0.77x: باملعادلة التالية  LGني االبتكار التسويقي و والء الزبون اجلزائري للعالمة البسيط للعالقة ب

 (.االبتكار التسويقي)ميثل املتغري املستقل  xو ( الوالء للعالمة التجارية)التابع 
 الثانية الفرضية الختبار التباين وتحليل االنحدار تحليل نتائج: 02الجدول رقم 

 /االبتكار التسويقي
الوالء للعالمة 

 التجارية

معامل ارتباط  
كارل بريسون 

R 

معامل 
التحديد 

R
2 

معامل متغري 
 املستقل

B 

 اجلزء الثابت

a 
 ANOVA التباين حتليل

 20820 2044 20080 2060 النتائج

 tاختبار  Fاختبار 

قيمة 
 Fمعامل

مستوى 
 معنوية

قيمة 
 tمعامل 

مستوى 
 ةمعنوي

02028 2022 5004 2022 
 spss v25 برنامج خمرجات على باالعتماد الباحثان إعداد من: المصدر

 :مت اختبارها و كانت النتائج كما يلي فرعية فرضيات الفرضية الرئيسية أربعة عن وينبثق
 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال :الفرضية الفرعية األولى  α = 0.05 مؤسسة  ستخدامال LG يف لالبتكار 

 . التجارية لعالمتها اجلزائريني الزبائن والء درجة على املنتج

 معامل قيمة أن حيث 2025 معنوية مستوى عند احصائيا دالة ارتباط عالقة توجد أنه( 24)نالحظ من خالل اجلدول رقم 
 هبا قامت يف املنتج اليت االبتكار عمليات بني قوي ارتباط دوجو  على يدل مما R = 0.51 بـ قدرت اليت و جيدة كانت بريسون كارل
R 2006هلا كما تشري قيمة معامل التحديد  اجلزائريني الزبائن والء و LG شركة

2
إىل أن التغري االبتكار يف املنتج يفسر ما قيمته   =

و هو أقل من مستوى معنوية الدراسة املتمثلة يف  ...2، كما أن قيمة املعنوية هنا  LGمن التغري يف والء الزبون اجلزائري لعالمة  06%
  LG شركة الستخدام إحصائية داللة ذي أثر هنالك بأن القائلة البديلة الفرضية قبول و العدم فرضية رفض و هذا يؤدي إىل 2025

: وذج االحندار البسيط بالعالقة التالية، و ميكن متثيل من2025 معنوية مستوى عند التجارية لعالمتها العمالء والء على يف املنتج لالبتكار
Y= 1.57+0.50x   حبيثy  ميثل املتغري التابع(الوالء للعالمة التجارية LG  ) وx  (االبتكار يف املنتج)ميثل املتغري املستقل. 
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 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال :الثانية الفرعية الفرضية α = 0.05 مؤسسة  الستخدام LG يف لالبتكار 
 .التجارية لعالمتها اجلزائريني الزبائن والء درجة على التسعري

 معامل قيمة أن حيث 2025 معنوية مستوى عند احصائيا دالة ارتباط غري عالقة أنه( 24) رقم اجلدول خالل من نالحظ
 قامت اليت التسعري يف االبتكار ملياتع بني ضعيف ارتباط وجود على يدل مما = R 2000بـ  قدرت حبيث ضعيفة كانت بريسون كارل

20250R التحديد معامل قيمة تشري كما هلا اجلزائريني الزبائن والء و LG شركة هبا
2
 قيمته ما يفسر التسعري يف االبتكار التغري أن إىل  =

 املتمثلة الدراسة معنوية مستوى منأكرب  هو و 20024 هنا املعنوية قيمة أن كما ، LG لعالمة اجلزائري الزبون والء يف التغري من% 500
  LG شركة الستخدام إحصائية داللة ذي أثر ال يوجد بأنه القائلة البديلة الفرضية رفض و العدم فرضية قبول إىل يؤدي هذا و 2025 يف

  :التالية بالعالقة البسيط داراالحن منوذج متثيل ميكن و ،2025 معنوية مستوى عند التجارية لعالمتها العمالء والء على التسعري يف لالبتكار
 y=3.20+0.17x /حبيث y التابع املتغري ميثل (التجارية  للعالمة الوالءLG  )و x (.التسعري يف االبتكار) املستقل املتغري ميثل 

 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال: الثالثة الفرعية الفرضية  α = 0.05 مؤسسة  الستخدام LG يف كارلالبت 
 .التجارية لعالمتها اجلزائريني الزبائن والء درجة على االتصاالت التسويقية

بني كل من االبتكار يف  2025 معنوية مستوى عند احصائيا دالة ارتباط عالقة توجد أنه( 24) رقم اجلدول نالحظ من خالل
بـ  قدرت اليت و جيدة كانت بريسون كارل معامل قيمة أن و درجة والء الزبون اجلزائري هلا، حيث  LGاالتصاالت التسويقية لعالمة 

2004 R= شركة هبا قامت اليت االتصاالت التسويقية يف االبتكار عمليات نوعا ما بني قوي ارتباط وجود على يدل مما LG والء و 
R التحديد معامل أن قيمة كما هلا اجلزائريني الزبائن

2
 التغري يفسر االتصاالت التسويقيةي بتكاريف اال التغري أن إىل و اليت تشري  0.22=

 املعنوية قيمة أن كما ، تعود لعوامل أخرى  %40من مفردات العينة املدروسة و أن % 06 بنسبة LG لعالمة اجلزائري الزبون والء يف
 القائلة البديلة الفرضية قبول و العدم فرضية رفض إىل يؤدي هذا و 2025 يف املتمثلة الدراسة معنوية مستوى من أقل هو و 2022 هنا
 عند التجارية لعالمتها الزبون والء على االتصاالت التسويقية يف لالبتكار  LG شركة الستخدام إحصائية داللة ذي أثر هنالك بأن

 الوالء) التابع املتغري ميثل y حبيث Y=2.419+0.35x :التالية بالعالقة البسيط االحندار منوذج متثيل ميكن و ،2025 معنوية مستوى
 (.االتصاالت التسويقية يف االبتكار) املستقل املتغري ميثل x و(  LG التجارية للعالمة

 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال :الرابعة الفرعية الفرضية α = 0.05 مؤسسة الستخدام LG  يف لالبتكار 
 .اريةالتج لعالمتها اجلزائريني الزبائن والء درجة على التوزيع

 يف االبتكار من كل بني 2025 معنوية مستوى عند احصائيا دالة ارتباط عالقة توجد أنه( 24) رقم اجلدول خالل من نالحظ
 مما=R  2000 بـ قدرت اليت و جيدة كانت بريسون كارل معامل قيمة أن حيث هلا، اجلزائري الزبون والء درجة و  LG لعالمة التوزيع

 أن كما هلا اجلزائريني الزبائن والء و LG شركة هبا قامت التوزيع اليت يف االبتكار عمليات بني قوي باط طرديةارت وجود عالقة على يدل
Rالتحديد معامل قيمة

2
=0.18 

 بنسبة LG لعالمة اجلزائري الزبون والء يف التغري يفسر التوزيع يف االبتكار يف التغري أن إىل تشري و اليت  
 معنوية مستوى من أقل هو و 2022 هنا املعنوية قيمة أن كما ، أخرى لعوامل تعود%  80 أن و دروسةامل العينة مفردات من% 08

 إحصائية داللة ذي أثر هنالك بأن القائلة البديلة الفرضية قبول و العدم فرضية رفض إىل يؤدي هذا و 2025 يف املتمثلة الدراسة
 االحندار منوذج متثيل ميكن و ،2025 معنوية مستوى عند التجارية لعالمتها العمالء والء على التوزيع يف لالبتكار  LG شركة الستخدام
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 االبتكار) املستقل املتغري ميثل xو( LG التجارية للعالمة الوالء) التابع املتغري ميثل y حبيث Y=2.52+0.31x :التالية بالعالقة البسيط
 (.التوزيع يف

 الثانية الفرضية الختبار التباين تحليل و اراالنحد تحليل نتائج ملخص :00الجدول رقم 

الوالء / االبتكار في مزيج التسويقي
 للعالمة التجارية

معامل 
ارتباط كارل 

 Rبريسون 

معامل 
 التحديد
R

0
 

تغري املمعامل 
 b املستقل

اجلزء 
 الثابت

a 

 ANOVAحتليل التباين 

 للنموذجt اختبار للنموذج Fاختبار 
 املعنوية t قيمة  ةاملعنوي Fقيمة 

 2022 0005 2022 04006 0054 2052 2006 2050 الوالء للعالمة التجارية/االبتكار يف املنتج

2025 2000 التجارية للعالمة الوالء/تسعري يف االبتكار

0 2004 0002 0042 20024 0060 2002 

 الوالء/االتصاالت التسويقية يف االبتكار
 2022 0042 2022 00040 0000 2005 2000 2004 التجارية للعالمة

 للعالمة الوالء/التوزيع يف االبتكار
 2022 0000 2022 02000 0050 2000 08 2000 التجارية

 spss v25 برنامج خمرجات على باالعتماد الباحثان إعداد من :المصدر
هذا النوع من  يطبق و التدرج املتعدد داراالحن أسلوب استخدام يف املرحلة الثانية من اختبار الفرضية الرئيسية الثانية سيتم

 االبتكاري التسويقي املزيج عناصر من عنصر كل مسامهة مدى احندار، و هذا بغية معرفة معادلة يف املستقلة املتغريات اختبار يف االحندار
 االرتباط حتليل و االحندار حتليل استخدام مت الفرضية هذه اختبار أجل ومن ، LGللعالمة التجارية  اجلزائريني العمالء والء على التأثري يف

 :الفرضية و كانت النتائج كما يلي متغريي بني
املتغريات املشكلة ملعادلة االحندار و يعترب االبتكار يف املنتج هو املتغري األكثر تأثري على والء الزبون ( 28)يوضح اجلدول رقم 

مما يدل على وجود ارتباط قوي بني عمليات االبتكار يف املنتج اليت  R=0.51 رتباط ، حيث بلغ معامل اال LGاجلزائري للعالمة التجارية 
Rو درجة والء الزبون اجلزائري هلا، كما بلغت قيمة معامل التحديد  LGقامت هبا شركة 

2
مما يعين أن املتغري املستقل املتمثل يف  0.26=

وعند اضافة بعد االبتكار  LGصلة يف والء الزبون اجلزائري للعالمة التجارية من التغريات احلا %06االبتكار يف املنتج استطاع أن يفسر 
وهو أقل من مستوى معنوية الدراسة املتمثل  2022كما أن مستوى املعنوية هنا   %36يف االتصاالت التسويقية ارتفع معامل التحديد إىل  

االبتكار يف املنتج، االبتكار يف االتصاالت ) من املتغريات املستقلة وبالتايل ميكن القول أن هناك أثر ذو داللة إحصائية لكل  2025يف 
/   Y= 1.15+0.38x+0.24x1: ، وعليه تكون معادلة االحندار كما يليLGعلى والء الزبون اجلزائري للعالمة التجارية ( التسويقية

ميثل املتغري املستقل الثاين   x1، (االبتكار يف املنتج) تقل األول ميثل املتغري املس x، (الوالء للعالمة التجارية)ميثل املتغري التابع  yحبيث 
 2002و  2020عند مستوى معنوية  0060و  0005ترتاوح بني  tو قد أظهرت النتائج أن قيمة (. االبتكار يف االتصاالت التسويقية)

عند هذه املرحلة و أن النموذج السابق كان أفضل  و بالتايل سوف يتم التوقف 2025على التوايل و هو أكرب من مستوى معنوية الدراسة 
التوزيع ألن  منوذج ميثل العالقة اخلطية بني املتغري التابع و املتغريات املستقلة، و مت استبعاد كل من متغري االبتكار يف التسعري واالبتكار يف 

 .2025وية الدراسة على التوايل و هو أكرب من مستوى معن 20045و  20282مستوى الداللة لديهما هو 
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 ملخص نتائج االنحدار المتعدد المتدرج الختبار الفرضية الثانية: 00الجدول رقم 

 النموذج
معامل 
 ارتباط
R 

معامل 
 التحديد
R

2 

معامل 
املتغري 
  املستقل

b 

اجلزء 
 الثابت

A 

 ANOVAحتليل التباين 

 املتغريات املستبعدة tاختبار  Fاختبار
 املعنوية tقيمة  املتغريات املعنوية tقيمة  Fقيمة 

 

 

1 
 2022 0005 04006 0054 2052 2006 2050 ابتكار املنتج

االبتكار يف 
 20200 0005 التسعري

االبتكار يف 
االتصاالت 

 التسويقية
0060 2020 

االبتكار يف 
 2002 0060 التوزيع

 

 

0 

 ابتكار املنتج
2062 2006 

2008 
0005 00.2. 

0004 2022 
االبتكار يف 

 20282 0040 التسعري
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 2020 0060 2000 االتصاالت التسويقية

 spss v25 برنامج خمرجات على باالعتماد الباحثان إعداد من :المصدر
 :تمةخا

م النتائج اليت توصلنا إليها، ومن مث حماولة تقدمي توصيات ميكن العمل هبا ويف هناية هذه الدراسة وضمن اخلامتة سنتطرق إىل أه
 :واالستفادة منها

  توصلت الدراسة من الناحية النظرية أن االبتكار التسويقي مبختلف أبعاده هو أداة اسرتاتيجية تسمح للمؤسسة خبلق قيمة هلا من
 خالل كسب والء الزبون لعالمتها التجارية ؛

  لالبتكار التسويقي على تعزيز  2025 معنوية مستوى اسة من الناحية التطبيقية إىل أن هناك أثر ذو داللة إحصائية عندتوصلت الدر
االبتكار يف املنتج، االبتكار يف االتصاالت التسويقية واالبتكار يف )، وذلك من خالل كل من LGوالء الزبون اجلزائري للعالمة التجارية 

 اليت يف املنتج االبتكار لألنشطة املدروسة العينة مفردات بتكار يف املنتج على حصة األسد وهذا راجع إىل إدراك، حبيث حصل اال(التوزيع
املبتكرة جند الغسالة حبوضني، الفتات   LGعمالئها، ومن أمثلة منتجات  والء بكسب اهتمامها عن وهذا ناجم  LG شركة به قامت

"LG OLED"  شكيالت مسطحة ومنحنية، أجهزة التلفزيون التجارية التجارية مزدوجة العرض بت" LG "  الثالجة متعددة األبواب و ،
 غريها من املنتجات؛

 الزبون اجلزائري للعالمة  والء تعزيز على لالبتكار يف االتصاالت التسويقية 2025 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر هناك
االبتكار من أجل  LG" حتت شعار  LGبتكارات يف العروض االتصاالت التسويقيةية لشركة ، و هذا راجع إىل مجلة اال LGالتجارية 

 ؛"حياة أفضل
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  لالبتكار التسويقي يف التسعري على والء الزبون اجلزائري للعالمة التجارية  2025ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية
LG  و هذا راجع إىل األسعار  املرتفعة لعالمة LG  فهي ليست يف متناول كافة شرائح اجملتمع األمر الذي أثر على درجة والء الزبون ،

 .اجلزائري هلا

 التجارية للعالمة اجلزائري الزبون والء تعزيز التوزيع على يف لالبتكار 2025 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر هناك LG  ،
من أجل توفري منتجاهتا يف أقرب نقطة للمستهلك سواء كان عرب نقاط بيعها أو   LGشركة وهذا نتيجة مجلة االبتكارات اليت قامت هبا 

 .عرب مواقعها االلكرتونية

  لوالء الزبون اجلزائري للعالمة  2025كما توصلت إىل أنه ال توجد اختالفات ذات داللة إحصائية عند مستوى معنويةLG  تعزى
 .مقارنة مع العالمات األخرى  LGراك الزبون اجلزائري جلودة وقوة العالمة خلصائصه الدميغرافية، و هذا راجع إىل اد

  إن أنشطة االبتكار التسويقي اليت استخدمتها شركةLG  سامهت يف كسب والء الزبون اجلزائري من مفردات عينة الدراسة، مما يدل
ملنتج الذي جعلها تتميز عن باقي منافسيها وتعمل على كسب تويل اهتماما  كبريا  لعملية االبتكار خاصة االبتكار يف ا LGعلى أن شركة 

 .والء زبائنها

، وهذه التوصيات تأيت على النحو جمموعة من التوصيات النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، فإن الباحثان يقرتحان وعلى ضوء  
 :التايل

 شركة يتوجب على LG املتباين؛ الدخل ذات اجملتمع شرائح من قدر أكرب لتغطية متفاوتة وبأسعار خمتلفة سلع طرح 

  ينبغي على شركة ختصيص أيام مفتوحة للتعرف على آراء زبائنها وتطلعاهتم واقرتاحاهتم وذلك بغية التحسني املستمر سواء يف منتجاهتا
 مال؛أو أسعارها أو حىت يف اتصاالهتا التسويقية ونقاط بيعها وهذا بغية حتقيق التفوق والريادة يف جمال األع

 أن تعمل شركة LG منتجاهتا؛ جودة على احلفاظ مع ذلك، أمكنها ما كل أسعارها على ختفض 

  استحداث برامج ابتكارية لتدعيم والء الزبون لعالمتها التجارية مثل ختصيص مكافئات وخصومات دورية لزبائنها الدائمني، تنظيم
 .مسابقات وجوائز بني نقاط بيعها وزبائنها يف حد ذاهتم

 :هوامشال
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