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Abstract 

The current research seeks to determine the compatible relationship 

between innovative marketing and customer loyalty, through an 

exploratory study in the Al-Jazeera Dairy Factory in the city of Mosul. (Is 

there a consensual relationship between the value of resources and 

customer loyalty) as well as several research hypotheses have been 

formulated (there is no consensual relationship between innovative 

marketing and customer loyalty). 

The selection was made for a sample of (38) employees working in the 

Al-Ban Al-Jazeera Factory in the city of Mosul, and a questionnaire was 

designed to collect data, and analyze its paragraphs to test the research 

hypotheses using the SPSS statistical software. The research reached 

conclusions, including the existence of a consensual relationship between 

the value of resources and customer loyalty. The research presented 

several recommendations, the most important of which is the importance of 

improving innovative marketing to enhance customer loyalty 
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-والء الزبونو التسويق االبتكاريالعالقت التوافقيت بيه 

لبان الجزيرة في مدينت أدراست استطالعيت في معمل 
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 السدتخمص

والء الدبؾن  دراسة استظالعية في و  التدؾيق االبتكاري العالقة التؾافكية بيؽ تحجيج  إلىيدعى البحث الحالي 
ؽ التدؾيق معسل البان الجديخة في مجيشة السؾصل ، وتؼ في ىحا البحث الؾصؾل لسفيؾم متكامل ع

ثارة تداؤالت عجيجة حؾل مذكمة البحث، إمى والء الدبؾن ، وبشاء عميو تؼ ه عأبعاداالبتكاري ومجى تأثيخ 
) ال وكحلػ تؼ صياغة عجة فخضيات بحثية ووالء الدبؾن (  قيسة السؾارد مشيا )ىل ىشاك عالقة تؾافكية بيؽ 

 .تؾجج عالقة تؾافكية بيؽ التدؾيق االبتكاري ووالء الدبؾن(
، وتؼ ان الجديخة في مجيشة السؾصلمعسل البيعسمؾن في  امؾعف (38ووقع االختيار لعيشة مؤلفة مؽ )  

ترسيؼ استسارة استبانة لجسع البيانات، وتحميل فقخاتيا الختبار فخضيات البحث باستخجام البخمجية 
و والء  قيسة السؾارد مشيا وجؾد عالقة تؾافكية بيؽ   استشتاجات إلىوتؾصل البحث   .SPSSاالحرائية 

ليرب في تعديد السديج مؽ  اري التدؾيق االبتكتحديؽ  أىسيةىسيا التؾصيات أ الدبؾن وقجم البحث عجد مؽ 
 والء الدبائؽ 

 
 

 الكمسات الرئيدة
 التدويق االبتكاري ، والء الزبون.
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 السقدمة
 مذكمة البحثالسبحث األول: 

السشغسات الرشاعية ، فؾجؾدىا يحقق  أنذظةالسؾاضيع السيسة والتي تؤثخ في  يعج التدؾيق االبتكاري مؽ
دراسة الفجؾة السعخفية والعسمية في  إلىدب والء الدبؾن، لحا دعت الحاجة لمسشغسات العجيج مؽ السدايا ومشيا ك

الجديخة في مجيشة بان لألبان، ومشيا معسل ه في معامل األأبعادق االبتكاري بالتعخف عمى مجى تؾافخ التدؾي
 جل تعديد والء الدبؾن. أاالبتكاري مؽ  ن يحققو التدؾيقأثخ الحي يسكؽ السؾصل واأل

 ومؽ ىشا يسكؽ طخح التداؤالت اآلتية:
 ما مجى ادراك العامميؽ في السعسل السبحؾث لسفيؾم التدؾيق االبتكاري ووالء الدبؾن.. 1

 تجاه بعجي البحث. السبحؾثيؽ فخادجابات األىل ىشاك تبايؽ في إ. 2

  ىل ىشاك عالقة تؾافكية معشؾية بيؽ التدؾيق االبتكاري ووالء الدبؾن في السعسل السبحؾث.. 3
 البحث أهسيةثانيا : 
البحث في الكذف عؽ مفيؾم التدؾيق االبتكاري وخاصة في مجال السشتجات واآلثار  أىسيةتتسثل   

اإليجابية الشاتجة عؽ مسارسة العسمية االبتكارية في ىحا السجال في تشسية وتظؾيخ وتحديؽ أداء السشغسة 
مؽ خالل الخبط السبحؾث السعسل دتشج الييا ين أسذ العمسية التي يسكؽ وتقجيؼ األ .وتؾسيع مجاليا التشافدي

ول يتعمق بالتدؾيق االبتكاري والستسثل بستغيخاتيا ) تظؾيخ التكشمؾجيا التدؾيق, رفع قيسة بيؽ بعجي البحث األ
 السؾارد, السخاطخ السحدؾبة( والثاني يتعمق بؾالء الدبؾن .

 ثالثا: أهداف البحث 
  تي:باآل يسكؽ تحجيج أىجافوىسيتيا أ ما تؼ  عخضو مؽ مذكمة الجراسة و  مؽ خالل

 والء الدبؾن ( . ات البحث ) التدؾيق االبتكاري ,وبيان  طبيعة االسيامات الفكخية والسفاليسية لستغيخ  -1
 وصف وتذخيص متغيخات البحث. -2
 .دبؾن عمى السدتؾى الكمي والجدئيالتعخف عمى طبيعة العالقة التؾافكية بيؽ التدؾيق االبتكاري و والء ال -3
  السبحؾث .السعسل مجسؾعة مؽ االستشتاجات والسقتخحات التي تشفع  إلىتؾصل  -4

 رابعا: فرضيات البحث
يقؾم البحث عمى فخضية رئيدة مفادىا ) ال تؾجج عالقة تؾافكية بيؽ التدؾيق االبتكاري ووالء الدبؾن( 

 ويشبثق مشيا عجة فخضيات فخعية
 و والء الدبؾن  بيؽ تظؾر التكشمؾجيا معشؾية . ال تؾجج عالقة تؾافكية1
 بيؽ قيسة السؾارد و والء الدبؾن  معشؾية . ال تؾجج عالقة تؾافكية2
 بيؽ السخاطخ السحدؾبة و والء الدبؾن  معشؾية . ال تؾجج عالقة تؾافكية3
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 وعيشته الدراسة مجتسع خامدا:
فتكؾنت مؽ السجراء  السختارةالجراسة أما عيشة لبان الجديخة في مجيشة السؾصل معسل أمؽ الجراسة تكّؾن مجتسع  

عمييؼ،  يان، إذ تؼ تؾزيع استسارة االستبفخدا  ( 38، وبمغ حجؼ العيشة العذؾائية السختارة )والعامميؽ داخل السعسل 
 الشتائج السخجؾة. إلىومؽ ثؼ جسعيا وتبؾيبيا وفخزىا وتحميميا والتؾصل 

 سادسا: السخطط االفتراضي لمدراسة
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 مخطط الدراسة االفتراضي :(1الذكل )
 ؽ.                                   مؽ إعجاد الباحثي السردر: 

 
 االطار الشظري / حور الثانيسال
  التدويق االبتكاري 

 ي اوال: مفهوم التدويق االبتكار 
التدؾيقي االبتكاري مفيؾم واسع ويعشي بانو االبتكار في جسيع أوجو الشذاط التدؾيقي، وبالتالي فيؾ غيخ 

 سا يذسل جسيعإنل السشتج أو مجال اإلعالن فقط، مقترخ عمى مجال معيؽ في التدؾيق، كاالبتكار في مجا
السشتج مؽ الرانع بتؾجيو السختبظة  نذظةن االبتكار التدؾيقي يسذ كل األإذ إالسجاالت التدؾيكية األخخى، 

نو عسمية إيجاد وصشع أشياء ججيجة أ( وكحلػ يعخف عمى Abu Juma, 2010, 4) السدتخجم الشيائي إلى
 (Moorhead& Griffin,1995,251)لظخحيا باألسؾاق باعتبارىا مشتؾجات أو عسميات أو خجمات

ما ىؾ ججيج يزيف قيسة أكبخ  إلىن قجرة السشغسة عمى التؾصل أ(عمى Square, 2012,27ت )أشار و 
وأسخع مؽ السشافديؽ بالدؾق، أي أنو يسثل عسمية إنذاء وتظؾيخ واكتداب وتشفيح السشتؾج الججيج والعسمية 

 الججيجة بيجف تحديؽ الكفاءة والفاعمية والسيدة التشافدية بسا يزيف قيسة لمسشغسة وألصحاب السرالح,

 والء الزبون

رفع قيمة 

 الموارد

تطوير 

تكنلوجيا 

 التسويق

المخاطر 

 المحسوبة



..................العالقة التوافقية بيه التسويق االبتكاري                   
 

 علي وخليل     

 63 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمية الرافديه )

  .pp(71-59، ص. ) .2022Juneحزيران ،  .No(634، ع ) Vol(46مج )

التدؾيكية التي تؤدي  نذظةكل فكخة ججيجة في مجاالت األ نو أعمى  (Baqer, 2011, 8) وفوكحلػ عخ  
تغييخ إيجابي ويتؼ تظبيكھا بشجاح بالذكل الحي يجعل السشغسة التدؾيكية ريادية ومتقجمة عمى السشغسات  إلى

 السشافدة في السجال التدؾيقي.
و ججيج لعشاصخ مؾجؾدة يشتج عشو أداللة اقترادية  ييجاد مشتج ذإىؾ (Al-Fahadi, 2005, 8وذكخ)

بل كحلػ العسل عمى  قطمشتجات  ججيجة وعسميات انتاج , وىؾ  يحجث مع الؾقت وال يذسل تقجيؼ  تكشمؾجيا ف
 .انتذارىا

 إلىفكار الخالقة وغيخ التقميجية وتحؾيميا مجسؾعة مؽ األنو عمى أ( Dahrouj, 2009, 4) أشارو 
 .و التؾزيع او التخويجأكالسشتج  ،ي احج مجاالت السديج التدؾيقيف تظبيقات عسمية 

 التدويق االبتكاري  أهسيةثانيا: 
والسحافغة عمى  عسالتتسكؽ مؽ خاللو السشغسة مؽ تظؾيخ األ ىاما   التدؾيق االبتكاري  يذكل مجاال  

لعشاصخ مؾجؾدة يشتج عشو  ججيج ذات داللة اقترادية أو مجمج ججيج عالقات قؾية مع الدؾق , ويسثل صؾرة
مشتجات ججيجة وعسميات إنتاج ، وىؾ يحجث مع الؾقت وال يذسل تقجيؼ تكشؾلؾجيا فقط بل كحلػ العسل عمى 

ومبتكخة وتبخز اىسيتو  ةالسشغسات عمى تقجيؼ مشتجات ججيج ن تدايج اىتسام الدؾق باالبتكارات شجعإرىا, و انتذا
 (:najma, 2013,20تي) مؽ خالل اآل

 .الدؾق  في لمسشغسة التشافدي السؾقف تجعيؼ إلى يؤدي : االبتكار التدؾيقي لمدمع الججيجة سؾف اوال
 . االقترادي لمشسؾ السيسة الؾسائل مؽ يعج والحي  الججيج السشتج ابتكار إلىيؤدي التدؾيق االبتكاري ثانيا: 

مؽ  العجيج بقاء إمكانية في ويؤثخ ،الدؾق  في الرشاعة شكل عمى يشعكذ سؾف الحكيقي االبتكار ثالثا: إن
 . اندحابيا أو السشغسات

 التدويق االبتكاري  أبعادثالثا: 
 تي:اآلعمى الشحؾ وىي  أبعادالتدؾيق االبتكاري مؽ خالل ثالثة  أبعاديسكؽ تحجيج 

 اوال: رفع قيسة السوارد
التي تتبشى عسميات التدؾيق االبتكاري ال تقترخ فخصتيا عمى اختيار بيئتيا  عسالإن مشغسات األ

ن عسمية إوتكؾن ىي األساس ليا ف الخارجية فحدب بل كحلػ يكؾن ليا فخصة في اختيار بيئتيا الجاخمية أيزا،
كاري وفقا لسؾاردىؼ رفع قيسة السؾارد يقرج بيا العسمية التي تقؾم بيا السشغسات التي تتبع عسميات التدؾيق االبت

خفع قيستيا لتتظمبو السشغسة ما الخاصة لتحميميا والتأكج مؽ السؾارد التي تحتاج إلييا تمػ السشغسات وتحجيج 
(Aldosky, 2013, 64,) السشغسة لتحقيق  ن تدتخجمياأكخ مجسؾعة مؽ السؾارد التي يسكؽ ويسكؽ ذ
 وىي: (Grab, 1995, 103ىجافيا)أ 

  .كالتجفق الشقجي، والظاقة االئتسانية، مجى تؾافخ رأس السال السسمؾك تحت الظمب السؾارد السالية: -أ

 .السؾارد البذخية كالعمساء، والسيشجسيؽ ومذخفي اإلنتاج وفخيق البيع خبخاء التحميل السالي -ب
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بتقـجيسيا السشغسة اإلنتاجيـة: تمـػ العسميـة الستعمقـة بـإدارة السـؾارد الالزمـة إلنتـاج الدـمع التـي تقـؾم  السـؾارد -ج
 .األسؾاق إلى

 ثانيا: تطوير تكشموجيا التدويق
أثخ التظؾر التكشمؾجي بذكل فعال عمى تظؾر االستخاتيجيات التدؾيكية في شقييا الشغخي والعسمي. ومؽ 

في دراسة أثخ التظؾر التكشؾلؾجي عمى تكؾيؽ البشية الذكمية في مجال التدؾيق  ىسيةىشا تغيخ األ
ن يتسثل في أؾجي عمى التدؾيق االبتکاري يسكؽ أن تأثيخ التظؾر التكشؾل( Chaffey et al  (2003,37,ويخى 

 تية :الجؾانب اآل
يست ىحه التقشيات في تفعيل عشاصخ السديج التدؾيقي الخباعي والدباعي، سأإنتاجية التدؾيق: حيث  -1

وبالتالي تقميص التكاليف الستختبة عمى تقجيؼ الدمع والخجمات لمسدتيمكيؽ الشيائييؽ والسدتخجميؽ الرشاعييؽ 
عجل تذكل ذلػ إذا ما أدركشا أن تكاليف التدؾيق كس أىسية، والدبائؽ بسختمف أنؾاعيؼ و مدسياتيؼ ، وتتزح 

 .لمسشغسة مؽ التكاليف االجسالية% 85-50ما بيؽ
بيانات ومعمؾمات التدؾيق :لقج أصبح الحرؾل عمى البيانات والسعمؾمات السختبظة بالتدؾيق و تأميؽ  -2

مجال بحؾث الدؾق و تؾزيعيا و تحميميا واالستفادة مشيا في التعامالت التجارية وفي دراسة االسؾاق وفي 
بؾقت وبتكمفة رمدية  ي والتعخف عمى حاجات ورغبات وتفزيالت االسؾاق السدتيجفة سخيعاأاستظالعات الخ 

 ن تكؾن مجانية بفزل تكشؾلؾجيا السعمؾمات. أال بل تكاد 
 ثالثا: السخاطرة السحدوبة

و أاطخ قـج تـحىب الييـا السشغسـات أن ىشـاك ثالثـة أنـؾاع مـؽ السخـ إلى Krueger) 2007,28,يذيخ)
 ن وىي:ؾ التشفيحي يخون يتبشاىـا السـج

: وتتزسؽ الجخؾل في مجاالت عسل ججيجة بجون التخكيد عمى السدتؾى العالي لمشجاح، عسالمخاطخ األ -أ
و أييخ في مدار العسل لخجمات معيشة و تغأسؾاق ججيجة أو فتح أه تتؼ في حاالت تظؾيخ مشتج ججيج وىح

 و استخجام تقشيات ججيجة. أو وضع مدارات ججيجة أوضع لياكل ججيجة لمسشغسة 
و أخة او تقؾم باالقتخاض بذكل كبيخ السخاطخ السالية: تتؾاجج ىحه السخاطخ عشجما تتحسل السشغسة ديؾن كثي -ب

 التعيج بشدبة كبيخة مؽ مرادرىا بيجف الشسؾ.
الستعمقة  يخون التي يتخحىا السج اإلستخاتيجيةالسخاطخ الذخرية: تتسثل ىحه السخاطخ في اتخاذ القخارات  -ت

 .و نجاح السشغسةأ ثخ في فذلأسدارات العسل والتشفيح، لسا ليا ب
 والء الزبون 

 وال: مفهوم والء الزبون أ
ذ تعج األخخى، إالتكامل مع بكية العشاصخ يعج والء الدبؾن ركشا اساسيا لشجاح أي مشغسة كؾنو يحقق 

 & Baron) .عسمية االحتفاظ بالدبائؽ مؽ القزايا الرعبة ججا الخاصة بالتغيخات الديكؾلؾجية لدمؾك الدبائؽ 
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Harris ,2013,160) زيـادة إرتبـاط الدبـائؽ  إلىنو مجسؾعة مؽ األىجاف الخامية أويعخف والء الدبؾن عمى
 (.sittwun, 2003,10السشافديؽ اآلخخيؽ ) إلىبالسشغسـة واالسـتسخارية بذخاء مشتجاتيا دون المجؾء 

عمـى الـخغؼ مـؽ التـأثيخات نفديا العالمـة التجاريـة  سشـتج بذـكل دائـؼ أي تكـخارنو اإللتدام بتكـخار شـخاء الإ
 ويحجد(  (Fang&Zhang,2009,4الخارجيـة لمجيـؾد التدـؾيكية الخاميـة لتغييـخ سـمؾك الذـخاء لجى الدبائؽ 

جل السحافغة عمى أكمسا كان ذلػ مسكشا مؽ  نفديا السشغسة عادة الذخاء مؽإ تسثل بقجرة الدبائؽ عمى نو يأعمى 
 (Saleem and Raja,2014,118) ىحه السشغسةالسؾاقف االيجابية تجاه 

 والء الزبون  أهسيةثانيا: 
الؾالء كدمؾك مؽ  إلىالؾالء كمسة ذات مجلؾل ايجابي تدعى السشغسات لمحرؾل عميو, ويسكؽ الشغخ 

الؾالء كإتجاه وىشا يكؾن الفخد قج كؾن احكام  إلىو الشغخ أخخى, أي بجائل أ عامل دون اختيارخالل تكخار الت
وتخظى األمخ بسجخد تكخار التعامل وحث األخخيؽ وتذجيعيؼ عمى التعامل مع السشغسة,  دمعةومذاعخ تجاه ال

الفؾائج الشاجسة عشو وتأثيخه السباشخ عمى ربحية  إلىبائؽ محاولة كدب والء الد  إلىويخجع سعي السشغسات 
 (almadhuna, 2016,30السشغسات) 

 :(  Bilgihan,2016,105) تي باآلوالء الزبون  أهسيةويسكن تحديد 
 ن تكمفة استقظاب زبائؽ ججد يحتاج تكاليف عالية.تخفيض تكاليف التدؾيق: أل 
  السفاوضات، والعقؾد، ونغام التجييد.تخفيض تكاليف السعامالت: مثل تكاليف 
 قل.أن استبجال الدبائؽ يكؾن تخفيض تكاليف دوران الدبائؽ: أل 
  زيادة الحرة الدؾقية لمسشغسة. إلىاألمخ الحي يؤدي السشتجات زيادة بيع 
 .تقميل تكاليف الفذل الجاخمي مثل تكاليف استبجال السكائؽ أو السعجات أو اآلالت 
  السشغسة. مشتجات تعديد نية الدبؾن بذخاء 
  .تعتبخ الغخض األساس لمجيؾد التدؾيكية التي تبحليا السشغسة في سبيل تحكيقيا 

 :الزبون ومحددات قياسهمدتويات والء
  اوال:  مدتويات والء الزبون 

 (Boualaq, 2014,34تي: )اآل لمؾالء عجة مدتؾيات تتسثل في

اعتاد تعكذ السدتؾيات العالية لمؾالء مؽ صعؾبة تحؾيل الدبؾن عؽ السشتج الحي  لموالء:السدتويات العالية  -1
وىحه السدتؾيات العالية تدعى  ،ي يكؾن الدمؾك الذخائي لمسدتيمػ مؤيج لمتكخارأعميو ولجيو والء كبيخ لو, 

 .و خجماتياأتحقق لمدبائؽ رغبتيؼ في مشجاتيا الكثيخ مؽ السشغسات لمؾصؾل الييا ل
نو في الغالب يقدؼ الذخاء أو  ،تعكذ ىحه السدتؾيات سمؾك الدبؾن  السدتويات الستوسطة لمعالمة)السعتدلة(: -2

وبالتالي فيؾ  ،خخ يدتبجلياآن وجج مشتج إالسشتجات اي يقؾم بالذخاء ولكشو بيؽ مجسؾعة مؽ الخجمات او 
 .سيل االقشاع والتبجيل
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و خجمة بجافع وجؾد أالء حيث يقؾم الدبؾن بذخاء مشتج ؾيات اال و ويظمق عمييا بسدتالسدتويات السشخفزة:  -3
 بجائل, في ىحا السدتؾى تسيد غياب مفيؾم الؾالء

 :يأتسباب انخفاض الؾالء ما يأىؼ أ مؽ عجم وجؾد رغبة في تكخار الذخاء و  ىلإوبالتالي ىحا يخجع 
 :نتيجة الذخاء الستكخر الن الدبؾن في الغالب يفزل التغييخ السمل. 

 فيو ن السشتج أقج تغيخ معمؾمات ب و عن السشتج الجديد:نفده أالسشتج  وجود معمومات جديدة عن
انخفاض الؾالء تجاه ى لإضل صحيا مسا يؤدي أن السشتج الججيج أمؾاد ضارة او مغذؾشة مثال, و 

 .السشتج االول ويتحؾل الدبؾن الي السشتج الججيج

 :ؽ البحث ع ىاستخجام سمعة في الغالب يمجأ ال شباع مؽإدرجة  ىعشجما يرل الدبؾن ال االشباع
 .و عجم شعؾره باالشباع مؽ استخجامو السشتج الحاليأبجائل افزل والعسل عمى تغييخه 

 :نو أن, فقج يذعخ في حالة مؽ الحاالت قج تذكل االعالنات ضغظا عمى الدبؾ  االعالنات الستكررة
 . ه لمسشتج الدابقءشخفض والمشتج ججيج وبالتالي قج ياالعالن الستكخر عؽ 

 طار العسميالسحور الثالث/اإل
 هساوتذخير ثاوال: وصف متغيري البح

 وتذخيرهسا متغير التدويق االبتكاري  : وصف1
 . تطور التكشموجيا1

( حرل عمى ندبة استجابة مختفعة  x1-x4ن بعج تظؾر التكشمؾجيا )أ( تبيؽ ب1مؽ خالل نتائج الججول ) 
كبخ ندبيا مؽ أسيست بجرجة أوالعبارة التي  0.32وبانحخاف معياري  4.27ذلػ قيسة الؾسط الحدابي  ويجعؼ

والتي تشص )يستمػ السعسل تكشمؾجيا متظؾرة لترسيؼ وترشيع  x2غيخىا في ايجابية ىحا البعج الستسثل ب 
التكشمؾجي في ترسيؼ التظؾر  أىسية, وىحا يبيؽ   0.92وانحخاف معياري  4.61مشتجاتيا( بؾسط حدابي 

 وترشيع السشتجات.
 . قيسة السوارد2

يجعؼ   ،( حرل عمى ندبة استجابة مختفعة ججاx5-x8ن بعج قيسة السؾارد )أ(ب1فدخت نتائج الججول )
كبخ ندبيا مؽ غيخىا أسيست بجرجة أوالعبارة التي  0.39وبانحخاف معياري  4.43ذلػ قيسة الؾسط الحدابي 

والتي تشص )يعتسج السعسل عمى رفع قيسة مؾارده مؽ خالل اكتداب  x5في ايجابية ىحا البعج الستسثل ب 
, وىحا يبيؽ مجى    0.85وانحخاف معياري  4.66السؾارد السالية والبذخية بأفزل الؾسائل( بؾسط حدابي 

 كشو مؽ اكتداب الدبائؽ وتحقيق والئيؼ.قيسة السؾارد بالشدبة لمسشغسة السبحؾثة حيث تس أىسية
 . السخاطر السحدوبة3

 ،( حرل عمى ندبة استجابة مختفعةx12-x9ن بعج السخاطخ السحدؾبة )أ( نالحع ب1الججول ) مؽ خالل
كبخ ندبيا مؽ أسيست بجرجة أالتي العبارة و  0.22وبانحخاف معياري   4.39يجعؼ ذلػ قيسة الؾسط الحدابي

ذات السخاطخ ىي  عسالن األأالتي تشص )السعسل لجيو القشاعة بو  x12غيخىا في ايجابية ىحا البعج الستسثل ب 
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لجى  أىسيةن السخاطخ السحدؾبة تكتدب أ, وىحا يبيؽ ب 0.67وانحخاف معياري 4.63مخبحة( بؾسط حدابي 
 السعسل السبحؾث.

 
 التدويق االبتكاري  متغيروصف وتذخيص  :(1الجدول)

 الشدبية هسيةاأل مدتوى اإلجابة N Mean SD الفقخات

 مختفع 0.15 4.37 38 التدؾيق االبتكاري 

 مختفع 0.32 4.27 38 تطور تكشموجيا.1 
 X1 38 4.42 0.55 2 مختفع 

X2 38 4.61 0.92 1 مختفع ججا 

X3 38 3.95 0.32 4 مختفع 

X4 38 4.11 0.80 3 مختفع 

 مختفع ججا 0.39 4.43 38 السواردقيسة .2

 X5 38 4.66 0.85 1 مختفع ججا 

X6 38 4.11 0.76 4 مختفع 
X7 38 4.61 0.55 2 مختفع ججا 

X8 38 4.37 0.75 3 مختفع 
 مختفع 0.22 4.39 38 السخاطر السحدوبة.3

 X9 38 4.08 0.67 4 مختفع 

X10 38 4.39 0.50 3 مختفع 

X11 38 4.47 0.51 2 مختفع 

X12 38 4.63 0.67 1 مختفع ججا 

 مخخجات الحاسبة االلكتخونيةؽ باالعتساد عمى يعجاد الباحثإ مؽ  السردر:
 والء الزبون وصف وتذخيص متغير : 2

يجعؼ ، ( حرل عمى ندبة استجابة مختفعx13-x22( بان متغيخ والء الدبؾن )2تعكذ نتائج الججول )
والتي تشص ) يتستع الدبؾن  x15سيؼ بحلػ العبارة أو  0.25وبانحخاف معياري  4.39ذلػ قيسة الؾسط الحدابي 

والتي تشص )يخغب الدبائؽ في االستسخار بذخاء مشتجاتشا( بؾسط   x13بعالقة قؾية مع السعسل ( والعبارة 
ى السبحؾث لستغيخ والء الدبؾن ومج عسل, وىحا يبيؽ مجى ادراك الس 0.50وانحخاف معياري  4.61حدابي 

 فزل السشتجات وذات جؾدة عالية لتعديد والء الدبؾن.أاىتساميؼ بتقجيؼ 
 وصف وتذخيص متغير والء لزبون  :(2الجدول )
 الشدبية ىسيةاأل مدتؾى اإلجابة N Mean SD الفقخات
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 الشدبية ىسيةاأل مدتؾى اإلجابة N Mean SD الفقخات

 مختفع 0.25 4.39 38 والء الدبؾن . 2

 X13 38 4.61 0.50 1 مختفع ججا 

X14 38 4.50 0.60 4 مختفع 

X15 38 4.61 0.50 2 مختفع ججا 

X16 38 4.32 0.70 6 مختفع 

X17 38 4.26 0.79 8 مختفع 

X18 38 4.42 0.86 5 مختفع 

X19 38 4.53 0.80 3 مختفع ججا 

X20 38 4.21 0.70 9 مختفع 

X21 38 4.16 0.97 10 مختفع 

X22 38 4.32 0.77 7 مختفع 

 الحاسبة االلكتخونية مخخجاتؽ باالعتساد عمى يعجاد الباحثإ السرجر: مؽ 
 اختبار متغيرات البحث

 اوال: اختبار متغيرات البحث عمى السدتوى الكمي
ن قيسة اختبار كاي سكؾيخ السحدؾبة لتؾافق بعج التدؾيق االبتكاري أ( يتزح ب3مؽ خالل نتائج الججول ) 
عشج مدتؾى معشؾية)  (5.99كبخ مؽ قيستيا الججولية البالغة) أ( وىي 80.98ج والء الدبؾن بمغت )مع بع
 ُتخفضبتكاري وبعج والء الدبؾن, لحا ( مسا يجل عمى وجؾد عالقة تؾافكية جيجة بيؽ بعج التدؾيق اال0.05

 وتقبل الفخضية البجيمة.ق االبتكاري و والء الدبؾن( الفخضية الخئيدة ) ال تؾجج عالقة تؾافكية بيؽ بعج التدؾي
 
 العالقة التوافقية بين التدويق االبتكاري و والء الزبون عمى السدتوى الكمي :(3لجدول)ا

 والء الزبون   التدويق االبتكاري  االختبار

Chi
2

 

 5.99 الجدولية

Chi
2

 

 80.98 السحدوبة

 مخخجات الحاسبة االلكتخونيةؽ باالعتساد عمى يعجاد الباحثإ مؽ  السردر:              
 متغيرات البحث عمى السدتوى الجزئيثانيا: اختبار 

بيؽ بعج تظؾر التكشمؾجيا و بعج والء  معشؾية ( تبيؽ وجؾد عالقة تؾافكية4. مؽ خالل معظيات الججول )1
, وبحلػ يتؼ  5.99كبخ مؽ قيستيا الججولية أوىي  7.16سة كاي سكؾيخ السحدؾبة بمغت قي إذ ،الدبؾن 
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) التؾجج عالقة تؾافكية بيؽ بعج تظؾر التكشمؾجيا وبعج  أنو ىالتي تشص عمالفخعية االولى رفض الفخضية 
 والء الدبؾن( وقبؾل الفخضية البجيمة.

بيؽ بعج قيسة السؾارد  و بعج والء الدبؾن حيث بمغت  معشؾية ( وجؾد عالقة تؾافكية4.  تبيؽ نتائج الججول )2
, وبحلػ يتؼ رفض الفخضية  5.99كبخ مؽ قيستيا الججولية أوىي  19.50قيسة كاي سكؾيخ السحدؾبة 

) التؾجج عالقة تؾافكية بيؽ بعج قيسة السؾارد وبعج والء الدبؾن( وقبؾل  ىالتي تشص عمالفخعية الثانية 
 الفخضية البجيمة.

بيؽ بعج السخاطخ السحدؾبة  و بعج والء  غيخ معشؾية ( نالحع  وجؾد عالقة تؾافكية4. مؽ خالل الججول )3
, وبحلػ يتؼ  5.99قل مؽ قيستيا الججولية أ  وىي0.474حيث بمغت قيسة كاي سكؾيخ السحدؾبة  ،الدبؾن 

) التؾجج عالقة تؾافكية بيؽ بعج السخاطخ السحدؾبة  و  أنو التي تشص عمى فخعية الثالثةقبؾل الفخضية ال
 البجيمة. رفض الفخضيةوالء الدبؾن( و 

 
 العالقة التوافقية بين التدويق االبتكاري و والء الزبون عمى السدتوى الكمي :(4الجدول)

 السخاطر السحدوبة قيسة السوارد تطور التكشموجيا والء الزبون 
Chi

 0.474 19.50 7.16 السحدوبة 2
Sig. 0.007 0.000 0.491 

 االلكتخونية مخخجات الحاسبةؽ باالعتساد عمى يعجاد الباحثإ مؽ  السردر:              
 االستشتاجات:

مؽ  ا  عالي ا  دراكإن ىشالػ أيص متغيخات البحث بندتشتج مؽ خالل التحميل االحرائي الخاص بؾصف وتذخ. 1
وتخاوحت ندبة االستجابة ما  ،السبحؾثيؽ حؾل متغيخات البحث التدؾيق االبتكاري و والء الدبؾن  فخادقبل األ

 بيؽ مختفع ومختفع ججا .  

 ىشالػ عالقة تؾافكية جيجة ما بيؽ متغيخات البحث التدؾيق االبتكاري و والء الدبؾن  نأتبيؽ ب .2
 .عمى السدتؾى الكمي

أوضحت نتائج التحميل عؽ وجؾد عالقة تؾافكية بيؽ التدؾيق االبتكاري و والء الدبؾن عمى السدتؾى الجدئي  .3
  .ؾن وبعج تظؾر التكشمؾجيا و والء الدبؾن وكانت أقؾى عالقة تؾافكية بيؽ بعج قيسة السؾارد  و والء الدب

ن أوىحا يبيؽ ب ،ن بعج السخاطخ السحدؾبة لؼ يحرل عمى عالقة تؾافكية مع بعج والء الدبؾن أتبيؽ ب. 4
 .لمسعسل السخاطخ قج تؤثخ عمى والء الدبائؽ مؽ حيث والئيؼ

 التوصيات
 ليرب في تعديد السديج مؽ والء الدبائؽ. التدؾيق االبتكاري تحديؽ  أىسية. 1

يدسح  يجب عمى السعسل السبحؾث االستفادة مؽ تظؾرات التكشمؾجيا ومحاولة فيسيا وتظبيقيا بالذكل الحي. 2
 كثخ فعالية لمتؾاصل مع التقجم والتظؾر التكشمؾجي.مؽ االستفادة مشيا بظخيقة أ
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 االطالع السدتسخ عمى متظمبات الدبائؽ ومعالجة السذاكل التي تؾاجييؼ .. 3
نسا ، وإخح السخاطخة برؾرة عذؾائيةعمى مجيخي السعسل السبحؾث تحسل السخاطخ, إذ إن االبتكار اليعشي أ. 4

حج العؾامل السحفدة القتشاص الفخص ، حيث إن السخاطخة تعتبخ أاالعتساد عمى اسذ مشظكية في تحسميا
 .واستثسارىا في الدؾق 
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