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Abstract

Key words:

This paper aims to identify the impact of product innovation on the decision of consumers
to adopt 4G services in bouira, using the Rogers model, and to achieve the objectives of
the study we designed a questionnaire distributed to the individuals of the sample that was
randomly selected with a size of 118 individuals, processed using the statistical program spss
to analyze resolution data based on descriptive statistical methods.

Innovation

The results of the study showed a statistically significant relationship between the
characteristics of innovation in the new product and the decision to adopt the consumer for
4G mobile services for mobile customers in bouira, where 37% of the adoption decision is
caused by innovation in the services provided.

معلومات املقال
تاريخ املقال:
اإلرسال 2020-02-23:
القبول 2020-12-26 :

الكلمات املفتاحية:
االبتكار
المنتج الجديد
التبني
نموذج روجرز.
48

New Product
Adoption
Rogers Model.

ملخص

تهدف هذه الورقة البحثية إلى التعرف على أثر االبتكار في المنتج على قرار
تبني المستهلكين لخدمات الجيل الرابع بوالية البويرة ،باستخدام نموذج ،Rogers
ولتحقيق أهداف الدراسة قمنا بتصميم استبيان وزع على أفراد العينة التي اختيرت
بطريقة عشوائية بلغ حجمها 118مفردة ،تم معالجتها باستخدام البرنامج اإلحصائي
 spssلتحليل بيانات االستبانة اعتمادا على األساليب اإلحصائية الوصفية.
أظهرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين خصائص االبتكار في
المنتج الجديد وقرار تبني المستهلك لخدمات الجيل الرابع لمتعاملي الهاتف النقال
بالبويرة ،حيث ما نسبته  %37من قرار التبني سببه االبتكار في الخدمات المقدمة.
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 التعرف على مراحل عملیة التبين ،والوقوف على العوامل .1مقدمة
املؤثرة على سلوك املستهلك خاصة بالنسبة للمنتجات
يهتم كثري من الباحثني يف جمال سلوك املستهلك عند
اجلديدة؛
تقـدميهم ملنـتجات جديـدة مبعرفة كيفية انتشارها وتبنيها
بواسطة أفراد اجملتمع ،حيث هناك العديد من العوامل اليت  -حتديد أهم العوامل اليت تؤدي إىل تبين املستهلك للمنتجات
تؤدي إىل رفض أو تبين املنتجات اجلديدة املقدمة من قبل اجلديدة أو رفضها واملتمثلة يف خدمات اجليل الرابع يف سوق
املؤسسة ،هذه العوامـل قـد متثل عائقاً أو حافزاً لعملية التبين ،اهلاتف النقال؛
وتعد العوامل اخلاصة باالبتكار يف املنتج اجلديد واحدة من بني  -دراسة العالقة املوجودة بني االبتكار يف املنتجات اجلديدة
هذه العوامل اليت هلا درجة من التأثري على قرارات املستهلكني وبني عملیة تبين املنتجات اجلديدة.
اليت ختتلف درجات تبنيهم باختالف أصناف املنتجات اجلديدة .أهمية الدراسة
وتعترب تكنولوجيا اجليل الرابع لالنرتنت من املنتجات اجلديدة تأتي أهمية الدراسة من كونها تتناول موضوعا مهما والذي
اليت طرحت يف السوق اجلزائرية ،واليت مكنت املستهلك يتعلق بقرار تبين خدمات اجليل الرابع املقدمة من طرف
اجلزائري من استعمال االنرتنت ذات النطاق العريض عرب متعاملي اهلاتف النقال باعتبارها منتجات تتجدد باستمرار،
اخلطوط اهلاتفية يف كل مكان ،وانطالقا من التهافت الكبري حیث مت تقسیم االبتكار يف املنتج اجلديد إىل عدة عوامل حسب
واالهتمام البارز من املستهلك يف اجلزائر بالتقنيات التكنولوجية النماذج املشهورة من بينها منوذج  ،Rogersثم القیام بالتحلیل
املتطورة ،جاءت هذه الدراسة لرصد أثر خصائص االبتكار يف الدقیق لكل عامل من هذه العوامل على حدة ،بغرض التوصل
املنتج اجلديد على قرارات تبين هذا املستهلك للتقنية اجلديدة إىل نتائج علمیة تفسر نسبيا سبب تبين هذه املنتجات ،واخلروج
املقدمة من متعاملي اهلاتف النقال يف اجلزائر ،واملمثلة يف مبجموعة من التوصیات واالقرتاحات.
خدمات اجليل الرابع اليت تتيح للمستهلك حرية استخدام
الدراسات السابقة
االنرتنت وقضاء حاجياته اليومية بأقل جهد ووقت ممكن.
مشكلة الدراسة وعناصرها :تتمثل مشكلة الدراسة يف قياس
تأثري االبتكار يف املنتج اجلديد على قرار تبين املستهلك
خلدمات اجليل الرابع بوالية البويرة ،واستنادا على كل ما
سبق يتبادر لذهننا طرح اإلشكالية اليت مفادها :إىل أي مــــدى
يساهم االبتكار يف املنتجات اجلديدة يف اختاذ قرار تبين خدمة
اجليل الرابع ملتعاملي النقال بوالية البويرة؟.

 دراسة علي العلوان وهاني الضمور  2008واملعنونة بـالعوامل املؤثرةعلى تبين املستهلك األردني لتكنولوجيا اخلدمة الذاتية

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على العوامل املؤثرة على
تبين املستهلك األردني لتكنولوجیا اخلدمة الذاتیة ،واألهمیة
النسبیة لكل عامل منها ،وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من
النتائج ،كان أبرزها أن العوامل املتعلقة باخلدمة جمتمعة
(اجلودة ،املیزة النسبیة ،التعقید ،مالئمة اخلدمة) هلا تأثری
وميكن صياغة جمموعة من األسئلة الفرعية كاآلتي:
يف مدى تبين املستهلك األردني لتكنولوجیا الصراف اآللي ،أما
 ما هي طبيعة العالقة بني امليزة النسبية وقرار تبين املستهلكالعوامل النفسیة كالدوافع واملخاطر املدركة كان هلا تأثری
خلدمة  4Gبوالية البويرة ؟؛
بشكل منفرد ،أما احلاجة إىل التفاعل فلم يكن هلذا تأثری يف
 ما هي طبيعة العالقة بني خاصية التوافق وتبين املستهلك مدى تبين املستهلك هلذه التكنولوجیا ،أما فیما يف ما يتعلقخلدمة  4Gبوالية البويرة ؟؛
بتأثری العوامل الدميغرافیة اقتصر التأثری على متغری الدخل
 ما هي طبيعة العالقة بني درجة التعقيد وقرار تبين املستهلك الفردي واملستوى التعلیمي فقط.خلدمة  4Gبوالية البويرة ؟؛
 -دراسة عماد مسعود وهبة عواودة  2012بعنوان العوامل املؤثرة يف تبين

 ما هي طبيعة العالقة بني إمكانية املالحظة وقرار تبيناملستهلك خلدمة  4Gبوالية البويرة ؟؛
هدفت الدراسة إىل حتديد وحتلیل العوامل املؤثرة يف تبين
 ما هي طبيعة العالقة بني قابلية التجربة وقرار تبين الزبائن خلدمات االنرتنت يف مدينة عمان ،ولتحقیق أهدافالدراسة ،مت حتديد جمتمع الدراسة الذي مشل مستخدمي
املستهلك خلدمة  4Gبوالية البويرة ؟.
خدمات االنرتنت من الزبائن يف هذه املدينة ،حیث بلغت عینة
أهداف الدراسة
الدراسة 222مفردة ،وخلصت الدراسة إىل وجود أثر للمنفعة
إن هدفنا من تناول هذه الورقة البحثية ال خيرج يف كونه
املتحققة ،جودة خدمات االنرتنت ،اجلماعات املرجعیة،
حماولة لتحقيق األهداف التالية:
الرتويج ،سهولة االستخدام ،توافق العادات والتقالید ،إضافة
 حتليل أهم العوامل اخلاصة باالبتكار يف املنتج اجلديد ،إىل عامل التسلیة على تبين الزبائن لتلك اخلدمات ،ولكنبغرض حتديد أثر كل خاصية على عملية التبين؛
الزبائن خلدمات االنرتنت يف مدينة عمان
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بدرجات متفاوتة بني كل عامل من هذه العوامل.

الشكل رقم (:)01

 -دراسة  Valeriia LOBASENKO 2017بعنوان

الشكل رقم ( :)01النموذج االفرتاضي للدراسة

Consumer behavior towards innovative products:
?which methodologies for which values

هدفت هذه الدراسة لتحلیل أنواع خمتلفة من العوامل اليت
حتدد وتفسر خیارات وسلوكيات املستهلكني اجتاه املنتجات
املبتكرة ،ومعرفة ما إذا كان املستهلكون على استعداد لدفع
مثن املنتجات املبتكرة مع میزات مستدامة ،كما درست الباحثة
كیفیة تأثری تفضیالت املستهلك وخصائص املنتج يف عملیة
صنع القرار ،حيث أظهرت النتائج اليت مت احلصول علیها أن
املستهلكني لديهم تقییمات إجيابیة للمنتجات املبتكرة ،تستند
هذه التقییمات إىل تفضیالت املستهلكني والقیم املالزمة
للمستهلك ،كما أنهم مستعدون لدفع مبالغ إضافیة للحصول
على اخلصائص املستدمية.
فرضيات الدراسة

ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻘﻞ

ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ

ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﺞ
ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ
ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ

ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺒﲏ

ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ
ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ

املصدر :من إعداد الباحثان.

الفرضية الرئيسية :توجد عالقة تأثري ذات داللة إحصائية  .2اإلطار النظري للدراسة
لالبتكار يف املنتج اجلديد على قرار تبين املستهلك خلدمة اجليل الرابع؛ قبل الشروع يف الدراسة التطبيقية واملتمثلة يف حتليل أثر
عند مستوى معنوية .α≤0.01
العوامل اخلاصة باالبتكار يف املنتج (خدمة اجليل الرابع) على
تتفرع عن هذه الفرضية جمموعة من الفرضيات اجلزئية ،قرار تبنيها من قبل املستهلك واليت حددها روجرز يف منوذجه،
ارتأينا أن نتطرق إىل هذه العناصر بشيء من التفصيل ،حيث
كما يلي:
جزء منها يتعلق باملتغري املستقل وجزء يتعلق باملتغري التابع،
• يوجد أثر ذو داللة إحصائية للميزة النسبية على قرار كاآلتي:
تبين املستهلك خلدمة اجليل الرابع؛ عند مستوى معنوية
 .1 .2خصائص املنتج اجلديد (خدمة اجليل الرابع ())4G
α≤0.01؛
عمليا ،ال توجد معادالت أو مناذج حمددة ميكن إتباعها يف
• يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق على قرار تبين املستهلك
حتديد أثر كل عامل من العوامل السالفة الذكر على قرار
خلدمة اجليل الرابع؛ عند مستوى معنوية α≤0.01؛
التبين ،حيث توجد مخسة خصائص للمنتجات اجلديدة كما
• يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدرجة التعقيد على قرار حددها ( rogers)2003واملتمثلة يف امليزة النسبية ،التوافق،
تبين املستهلك خلدمة اجليل الرابع؛ عند مستوى معنوية املالحظة ،قابلية التجربة ،درجة التعقيد.
α≤0.01؛
امليزة النسبية :عرف  kotlerامليزة النسبية (Comparative
• يوجد أثر ذو داللة إحصائية لقابلية التجربة على قرار  )Advantageملنتج جديد على أنها" :درجة متيز وأفضلية
()1
تبين املستهلك خلدمة اجليل الرابع؛ عند مستوى معنوية املنتج السلعي واخلدمي اجلديد عن املنتجات احلالية".
α≤0.01؛
وبالرغم من وجود حتفيز ضمين لالبتكارات يف حد ذاتها إال
• يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلمكانية املالحظة على قرار أن املنتجات اجلديدة تتلقى القبول بصفة أساسية لسبب امليزة
تبين املستهلك خلدمة اجليل الرابع؛ عند مستوى معنوية النسبية اليت تتضمنها مقارنة باملنتجات القدمية ،وميكن
قياس هذا التحسني املدرك من طرف املستهلك اقتصاديا أو
.α≤0.01
عمليا من خالل :طريقة االستخدام ،الوقت الذي يوفره الفرد
منوذج الدراسة
()2
أو مستوى الرضا واملكانة االجتماعية.
انطالقا من اإلطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة ● ،التوافق :تشري درجة التوافق ( )Compatibilityإىل مدى
ويف ضوء مشكلة الدراسة وفرضياتها ،قمنا بوضع منوذج تناسب املنتج اجلديد مع القيم واملعرفة السائدة ،واخلربات
()3
على أساس فكرة بيان أثر لالبتكار يف املنتج اجلديد على السابقة ،واحلاجات احلالية للمستهلكني.
قرار تبين املستهلك خلدمة اجليل الرابع ،وذلك على النحو
إن الفكرة الرئيسية هنا تقوم على إجياد حالة من التوافق بني
الذي يبينه
املنتج اجلديد والنظام القيمي واالجتماعي السائد يف اجملتمع،
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فالنظام االجتماعي لن يتقبل االبتكار بسرعة يف حالة عدم للتسويق وهو جمال لتسيري الوقت أو التسويق السريع.
وجود حالة التوافق ،وعملية اختيار هذا العامل من طرف  -التنصيب :جمموعة العمليات الالزمة جلعل املنتج يف حالة عمل
 Rogersكمحدد مهم لتبين املنتجات اجلديدة وانتشاره كان منذ إيصاله وجهته النهائية ،فعدة مؤسسات كبرية متخصصة
باالستناد إىل افرتاضات فلسفية ونتائج تطبيقية ،منها:
جتعل من هذه اخلدمة عنصرا رئيسيا يف إسرتاتيجيتها لتتميز

أن أحد أهم العوامل املؤثرة يف معدل تبين املنتجات اجلديدة عن غريها.
هو التوافق مع القيم واملعتقدات واخلربات السابقة للنظام
 تدريب الزبائن :تلجأ املؤسسات إىل تدريب زبائنها علىاالجتماعي.
االستعمال األمثل ملنتجاتها خاصة إذا كانت هذه األخرية
سرعة تبين وانتشار املنتجات اجلديدة املتوافق مع احتياجات حتمل تكنولوجيا معقدة ،تعد  General Electricمن أوائل
املستفيدين أعلى من تلك املنتجات غري املتوافقة مع احتياجات املؤسسات اليت اعتمدت على تدريب الزبائن حبيث ال تكتفي
()4
املستفيد.
ببيع وتنصيب اآلالت الطبية وإمنا تضمن تدريب زبائنها
● إمكانية املالحظة :يقصد باملالحظة ( )Observabilityبأنها :لالستعمال الصحيح هلذه اآلالت.
"الدرجة اليت ميكن بها رصد ومالحظة املزايا والسمات املميزة  -تقديم استشارات :هو توفري املعلومات أو تدخالت خلرباء لدى
()5
للمنتج اجلديد وذلك بواسـطة اآلخرين يف النظام االجتماعي" .املؤسسة وقد تكون ذات تسعرية منفصلة عن سعر املنتج،
فكلما أمكن عرض مزايا املنتج اجلديد أو توضيحه للمستهلكني ومتكن الزبون من االستفادة من حتاليل إضافية.
كلمـا أدى إلـى زيادة قبوله وتبنيه من جانب املستهلكني ،وتلعب  -خدمات أخرى :ال خيلو هذا اجملال من اخليال لتوسيع الئحة
متاجر التجزئة دورا مهماً يف إتاحة الفرصة ملعاينة املنتج اخلدمات اليت ميكن للمؤسسة اقرتاحها على الزبائن ،قد يكون
اجلديد وجتربته أو إمكانية مالحظته لكي ميتلك تصورا واضحا ذلك باسرتجاع منتجات قدمية من عند الزبائن ،بيع منتجات
()6
عن منافعه وفوائد استخدامه قياسا باملنتجات احلالية.
بالتقسيط ،جتهيزات منح وعالوات للزبائن األوفياء.

● قابلية التجربة :يقصد بقابلية التجربة ":"Trialability

الدرجة اليت ميكن للمستهلك اختيار االبتكار ضمن حدود
معينة" ،حيث تعترب خاصية التجربة من أهم مراحل عملية
التبين فالتجربة تتيح إمتام هذه املراحل للقيام باختاذ القرار،
ومنه تسريع معدالت االنتشار ،أما يف حالة استحالة التجربة
سوف يشكل ذلك عائقا ،ينجم عنه الرفض ،خاصة بالنسبة
للمنتجات اجلديدة عالية التكنولوجيا اليت تزداد حياهلا حاالت
()7
عدم التأكد.

● درجة التعقيد :التعقيد هو اخلاصية الرابعة من خصائص
املنتج اجلديد ( )Complexityويقصد به" :درجة شعور
املستهلك بأن املنتج اجلديد سهل الفهم والتشغيل" .فكلما زادت
درجة تعقد املنتج اجلديد من حيث فهمه واستخدامه زادت
الفرتة املطلوبة بقبوله بواسطة الغالبية العظمى من مستهلكي
()8
سوقه املستهدف.
طرق االبتكار يف جمال اخلدمات

عندما يصعب على املؤسسة التغيري يف منتجها امللموس تبحث
هذه األخرية عن امليزة التنافسية فإنها تلجأ إىل االعتماد يف
ذلك على خدمة أو جمموعة من اخلدمات وذلك بانتهاجها
()9
إلحدى السبل التالية:

 3.2عملية تبين املنتجات اجلديدة

لقد كرس العديد من الباحثني واملهتمني يف جمال سلوك
املستهلك جهودهم لتوضيح عملية تبين املستهلك للمنتجات
اجلديدة ،والكيفية اليت تتم بها هذه العملية ،من أجل توضيح
فكرة هذا التتابع اإلدراكي ،وفهمه واستيعابه عرب خمتلف
املراحل واخلطوات اليت مر عربها هذا املستهلك ،الختاذ القرار
بالتبين أو الرفض ،حيث خيتلف الوقت املستغرق لعملية التبين
يف كل مرحلة من مراحل عملية التبين وذلك حسب خصائص
كل منتج وطبيعته.

حيث عرف ( )Everett M ROGERS، 1983عملية التبين بأنها:
"جمموعة من اإلجراءات اليت مير من خالهلا املستهلك الفرد
للوصول إىل قرار لتجربـة أو عـدم جتربـة املنتج اجلديد ،ثم
االستمرار يف االستخدام أو عدم االستمرار يف استخدام املنتج
()10
اجلديد".

ويف نفس االجتاه أشار
إىل أن عملية التبين هي" :العملية الذهنية اليت مير بها الفرد
منذ مساعه عن املنتج حتى التبين النهائي له" .حيث ركز
هذا التعريف على أن عملية التبين هي عملية فردية وليس
للجماعات املرجعية أي دور يذكر ،مع أن العملية قد تتخذ
()11
من جانبهم يف كثري من األحيان.
()Leon SCHIFFMAN & kaunk، 2013

 سهولة الطلب :يتمثل ذلك يف تسهيل ما أمكن ومترير الطلبيةمن طرف املؤسسة إىل الزبون وقد تتحمل ذلك من خالل بعض توصل ( )Everett M ROGERS، 1983إىل مصطلح أكثر
الوسائل لتسهيل ذلك كتوفري املغلفات اجلاهزة ،التسويق مشولية من مصطلح عملية التبين وهو عملية اختاذ قرار
املباشر والبيع باملراسلة.
تبين االبتكار (املنتج اجلديد) ،ويشري هذا املصطلح إىل العملية
 اآلجال :إن وقت تسليم الطلبيات يلعب دورا هاما يف جذب العقالنية اليت مير بها الفرد بدءاً من معرفته األوىل بالفكرةالزبون فاحرتام اآلجال عنصر مهم ينجم عنه شكل جديد اجلديدة حتى اختاذ قرار التبين أو رفض أو تثبيت الفكرة أو
ترسيخ هذا القرار .وقد قدم منوذجاً لعملية اختاذ قرار تبين
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املنتج اجلديد يشكل على مخس مراحل هي:

()12

● مرحلة املعرفة :تبدأ مراحل عملية التبين بعلم املستهلك بوجود
منتج جديد يسعى إىل احلصول على معلومات حوله ،وقد
أشار  rogersإىل أن املستهلك عندما يريد التعرف على هذا
املنتج اجلديد يطرح األسئلة التالية :ما؟ كيف؟ ملاذا؟ من أجل
حتديد ما هو هذا االبتكار؟ كيف يعمل؟ وملاذا يتم تبنيه؟.
ووفقا ل ( )Everett M ROGERS، 2003تتشكل ثالث أنواع من
املعرفة هي:
 معرفة متعلقة بالتنبيه بوجود املبتكر (املنتج اجلديد) وتتعلقبوظائفه وأهميته؛

 معرفة متعلقة بكيفية استخدام وتشغيل املبتكر (املنتجاجلديد) ،وفيه يقرر تبين هذا املنتج من عدمه ،إال أن املستهلك
ليس دائما يقوم بعملية التبين بناءا على هذه املعارف ،إذ تتدخل
املواقف اليت تشكل حافزا أو حاجزا للتبين.

حلها؟ ،وهنا جيب توفري املساعدة التقنية والدعم النفسي من
قبل املختصني واخلرباء لكي يستمر املنتج اجلديد وال يتعرض
للرفض .وقد تستمر هذه املرحلة لفرتة طويلة من الوقت وهذا
يتوقف على طبيعة املنتج اجلديد ،لكن يف النهاية يتم التوصل
َّ
ومنظما
إىل نقطة تصبح فيها الفكرة اجلديدة جزءا مؤسسيا
ريا
من العمليات اجلارية لالعتماد ،حيث يفقد املنتج اجلديد أخ ً
جودته املميزة وهوية الفكرة اجلديدة ختتفي.
● مرحلة تأكيد قرار التبين :وهي املرحلة اليت يسعى الفرد من
خالهلا إىل تدعيم قراره بقبوله املنتج اجلديد واالستمرار يف
استخدامه إذا كانت نتائج تقييم املنتج اجلديد إجيابية ،مما
يدفعه إىل تكرار الشراء .أما إذا كانت نتائج التقييم سلبية
فإن املستهلك يرفض هذا املنتج بالرغم من تبنيه له يف مرحلة
سابقة وذلك إلحالل منتج أفضل منه ،أما من جهة املؤسسة
فيمكن أن تستعني بهذا املستهلك الراضي لنشر منتجاتها على
أوسع نطاق.

معرفة نظرية هلا صلة ما بنوع املبتكر (املنتج اجلديد) ،وحيتوي  .3اإلطار التطبيقي للدراسة
هذا النوع من املعرفة عل أسس وظيفية تصف كيفية عمل
هذا املنتج اجلديد ،وملاذا قد يتبنى املستهلك هذا املنتج ،إذ ال  .1 .3جمتمع وعينة الدراسة
يكتفي بتجريب هذا املنتج اجلديد ونوعه ومواصفاته ،بل جيب نظرا لكرب وضخامة جمتمع الدراسة وتباعد مفرداته
جغرافيا ،وبالتالي صعوبة القيام بطريقة املسح الشامل لقياس
عليه أيضا ملاذا جيب تبين هذا املنتج.
● مرحلة اإلقناع :يف مرحلة اإلقناع يشكل الفرد موق ًفا مواتيا أثر االبتكار يف املنتجات اجلديدة على قرارات تبين املستهلكني
أو غري مواتيا جتاه املنتج اجلديد ،حيث يعتمد املستهلك على خلدمة  ،4Gكما أن عامل التكلفة والوقت يلعبان دورا كبريا
املشاعر االجيابية أو السلبية حنو هذا املنتج للقيام بالتبين ومهما يف حتديد حجم العينة ،مت اختيار عينة عشوائية
أو الرفض ،وهو يسعى للحصول على معلومات حول املنتج من مستعملي خدمة  4Gبوالية البويرة ،حيث نعترب أن
اجلديد ،وكيف يفسر هذه املعلومات من ناحية املزايا والعيوب ،هذه العينة قد تكون ممثلة للمجتمع ،ويف ظل عدم معرفة
خصائصه املتوقعة مثل امليزة النسبية ،درجة التعقيد ،نسبة مستعملي خدمة اجليل الرابع بوالية البويرة نفرض
املالحظة ،التوافق...اخل ،لذلك يسعى إلجياد تعزيز اجتماعي أن اجملتمع مقسم إىل قسمني متساويني (قسم تتوفر فيه
من قبل األقارب واألصدقاء واملقربني ملساعدته يف تقييم هذا اخلصائص املطلوبة وآخر ال تتوفر فيه اخلصائص املطلوبة)
أي نعترب أن . p=50%
املنتج.
● مرحلة اختاذ القرار :عملية اختاذ القرار حتدث عندما يقوم وعليه ،فإن حجم العينة يصبح مرتبط فقط باخلطأ العشوائي
الفرد باألنشطة اليت تؤدي إىل اختيار تبين أو رفض املنتج الذي يقبله الباحث .وبالتالي فإن حجم العينة عند درجة ثقة
()13
اجلديد ،وهناك وسيلة للتعامل مع عدم اليقني وهي جتربة  %99يعطى بالعالقة التالية:

الفكرة اجلديدة على أساس جزئي ،ويف الواقع لن يتبنى معظم
األفراد منتجا جديدا من دون جتربته أو ً
ال على أساس اختبار
لتحديد مدى فائدته ،وهي مهمة كوسيلة لتقليل عدم اليقني
واستنادا إىل العالقة السابقة ميكن إعطاء حجم العينة بداللة
املدرك لدى املتبين ،إال أنه ليست كل املنتجات قابلة للتجريب،
اخلطأ العشوائي املقبول من خالل اجلدول رقم (:)01
أما بالنسبة للمؤسسة فتحاول تسريع عملية التبين من خالل
تقديم كافة املعلومات للمساعدة على تقييم وإبراز مزايا جدول رقم ( :)01حجم العينة بداللة اخلطأ العشوائي
املنتج اجلديد من خالل توزيع عينات جمانية واستخدام طرق
حجم العينة
اخلطأ العشوائي
مبتكرة يف عملية جذب املستهلك ملنتجاتها.
● مرحلة تنفيذ القرار :حيدث التنفيذ عندما يضع املستهلك
املنتج اجلديد قيد االستخدام الفعلي ،ويسعى املستهلك بشكل
خاص حماولة معرفة إجابات لألسئلة التالية :أين ميكنين
احلصول على االبتكار؟ ،كيف ميكنين استخدامه؟ وما هي
املشاكل التشغيلية احملتمل أن أواجهها؟ وكيف ميكنين
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لو مت إعادة توزيعه حتت نفس الظروف والشروط أي يعطي
االستقرار يف نتائجه وعدم تغريها بشكل كبري فيما لو مت
إعادة توزيعها ،وقد كانت نتائج حساب الفا كرونباخ كما
هي موضحة يف اجلدول رقم (:)02

وبأخذ معامل ثقة  %99وبإجراء احلسابات الالزمة حنصل
على حجم العينة والذي يساوي (بالتقريب) 100 :مفردة ،ولقد
قررنا زيادة حجم العينة لتخفيض حجم اخلطأ املعياري ورفع
مستوى دقة النتائج ،حيث مت توزيع  130استمارة استبيان ،بلغ
عدد االستبيانات املسرتجعة  124استبيان ،بعد عملية التفريغ اجلدول رقم ( :)02نتائج ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبيان
مت التوصل إىل  118استبيان صاحل للتحليل بنسبة .%90.76
 .2 .3أسلوب الدراسة وأدوات التحليل اإلحصائي

اعتمدت هذه الدراسة يف األساس على املسح امليداني للعينة
املستهدفة ،وقد كانت أداة املسح الرئيسة هي استمارة
االستبيان اليت تعترب أكثر األدوات استخداما جلمع البيانات
يف البحث العلمي ،وهي األداة األكثر مالئمة وفعالية لتحقيق
أهداف الدراسة ،كما أن احلدود املكانية للدراسة متثلت
يف مستعملي خدمة اجليل الرابع بوالية البويرة ،واحلدود
الزمنية للدراسة أجريت يف الثالثي الثاني من سنة .2019

عدد العبارات
25

ألفا كرونباخ
0.80
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حيث يتضح من اجلدول رقم ( )02أن قيمة ألفا كرونباخ
حسنة وكانت  0.80وكون هذه القيمة أعلى من القيمة
اليت تعتمد عندها درجة االعتمادية البالغة  0.60فإن معامل
الثبات مرتفع والنسبة مقبولة.

حيث قمنا بتصميم استمارة استبيان مكونة من ثالثة أجزاء،
اجلزء األول حيتوي على البيانات الشخصية للفرد املستقصى
أظهرت نتائج اجلدول رقم ( )03جمموعة من اخلصائص
منه ،واجلزء الثاني يتضمن 16سؤال متعلق خبصائص االبتكار
الدميغرافية ألفراد لعينة البحث ،كما يلي:
يف املنتج اجلديد وأخريا اجلزء الثالث يتضمن  06أسئلة
اجلدول رقم ( :)03البيانات الشخصية ألفراد العينة
مرتبطة بقرار تبين املنتجات اجلديدة.
 .3.3حتليل البيانات الشخصية ألفراد العينة

ومت االعتماد على مقياس ليكرت للتعرف على وجهة نظر
مفردات العينة حول تأثري خصائص املنتج اجلديد على اختاذ
قرار تبين خدمات اجليل الرابع ملتعاملي اهلاتف النقال بوالية
البويرة.

ويتكون هذا املقياس من مخسة درجات ترتاوح بني  5-1حيث
تشري الدرجة  5إىل موافق متاما ،و 4موافق 3 ،حمايد 2 ،غري
موافق 1 ،غري موافق متاما.

ولقد اعتمدنا على املنهج الوصفي التحليلي لدراسة احلالة
والوصول إىل نتائج قابلة للتعميم ،كما اعتمدنا املنهج
اإلحصائي يف تفريغ البيانات ،ولتحقيق أهداف الدراسة
وحتليل البيانات ليت مت مجعها فقد مت استخدام العديد من
األساليب اإلحصائية:
 مت اختبار معامل الثبات الفا كرونباخ لقياس درجة االتساقالداخلي لفقرات االستبيان.

 املتوسطات احلسابية ملعرفة درجة موافقة العينة املدروسةعن أسئلة االستبيان.

 استخدام االحنرافات املعيارية لقياس درجة تشتت قيمإجابات عينة الدراسة عن وسطها احلسابي.
 اختبار حتليل التباين األحادي  ANOVAلقياس وجودفروق ذات داللة إحصائية بني متغريات الظاهرة املدروسة.

 أسلوب حتليل االحندار ملعرفة أهم العوامل اليت تؤثر يف تبيناملستهلك خلدمة اجليل الرابع بوالية البويرة.
مت التحقق من ثبات االستبيان من خالل طريقة معدل ألفا
كرونباخ حيث يقصد بثبات االستبيان أن يعطي نفس النتيجة

البيانات الشخصية
ذكر
اجلنس
أنثى
اقل من  18سنة
من 18اىل أقل من
 36سنة
السن
من 36اىل أقل
من50سنة
 50سنة  -فأكثر
ابتدائي
املستوى متوسط
الدراسي ثانوي
جامعي  -فأكثر
اقل من  18000دج
من  18000اىل
أقل من 36000دج
الدخل من  36000اىل
 60000دج
أكثر من60000
دج
موبيليس
نوع
جازي
املتعامل
اوريدو

اجملموع
118
118

118

118

118

التكرار
76
42
06

النسبة()%
64.4
35.6
5,1

72

61,0

33

28,0

07
05
11
25
77
51

5,9
4,2
9,3
21,2
65,3
43,2

45

38,1

15

12,7

07

5,9

40
46
32

33.9
39.0
27.1
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 اجلنس :عدد الذكور أكرب من عدد اإلناث يف العينة،حيث بلغت نسبة الذكور  %64.4أميا يعادل  76فرد ،أما
نسبة اإلناث فبلغت  %35.6أي ما يعادل  42فرد ،نستنتج أن
تركيبة مستعملي خدمة  4Gمعظمهم ذكور ،وهذا يعكس
توجه الذكور للحصول على أحدث التقنيات وجتربة كل ما
هو جديد.
 السن :معظم أفراد العينة من الشباب ترتاوح أعمارهم بني( )36-18سنة حيث بلغت أعلى نسبة وكانت  61%ثم
تليها فئة ما بني  36و 50سنة بنسبة  28%ثم فئة ( 50سنة
وأكثر) وفئة (أقل من  18سنة) بنسب متقاربة  5.9%و
 % 5.1على التوالي ،هذا يعكس اهتمام فئة الشباب بكل ما هو
جديد من اخلدمات املقدمة من طرف مؤسسة موبيليس؛ كما
يتطلعون دائما التحسني والتجديد.

اجلدول رقم ( :)04املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري ملختلف ألبعاد
حمور االبتكار يف املنتج
احملور األول :خصائص االبتكار املتوسط االحنراف
احلسابي املعياري
يف (خدمة )4G
0.635
4.04
جازي
امليزة النسبية
0.590
4.11
موبيليس
0.627
4.08
اوريدو
0.639
3.41
جازي
درجة التوافق
0.608
3.50
موبيليس
0.553
3.60
اوريدو
0.482
3.44
جازي
درجة التعقيد
0.484
3.40
موبيليس
0.454
3.46
اوريدو
0.893
3.15
امكانية املالحظة جازي
0.940
3.02
موبيليس
0.851
3.00
اوريدو
0.858
3.74
قابلية التجربة جازي
0.927
3.52
موبيليس
0.972
3.53
اوريدو
املصدر :من إعداد الباحثان اعتمادا على خمرجات برنامج spss

االجتاه
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
حمايد
حمايد
حمايد
موافق
موافق
موافق

 املستوى التعليمي %65.3 :من أفراد العينة أي ما يعادل 77فرد هم من مستوى جامعي وأكثر و 21.2%هم من مستوى
ثانوي وسجلت أدنى نسبة لذوي التعليم االبتدائي مبا يعادل
 4.2%أي  05أشخاص ،من خالل هذه النسب يظهر بأن
األفراد ذو املستوى التعليمي العالي يتمتعون بإجيابية حنو يالحظ من اجلدول رقم ( )04أن أغلب إجابات أفراد العينة
اجتهت باملوافقة حنو حمور االبتكار يف خدمة  ،4Gباستثناء
التكنولوجيا احلديثة ،مقارنة باألفراد الذين ليس لديهم
خاصية املالحظة اليت اجتهت إجابات أفراد العينة باحلياد
حتصيل دراسي عالي.
حنوها ،وعليه ميكن القول أن املستجوبني يوافقون على أن
 الدخل الشهري :مشرتكي خدمة اجليل الرابع هم من ذوي متعاملي اهلاتف النقال يقدمون خدمات تتصف بنوع منالدخل املنخفض واملتوسط واملرتفع يشرتون اخلدمات املقدمة االبتكار وتتناسب وتليب احتياجاتهم ورغباتهم.
من طرف مؤسسة موبيليس ،وعليه ميكن القول أن مشرتكي
• حتليل عبارات تبين املستهلك للمنتج اجلديد:
خدمة  4Gملؤسسة موبيليس هم من كافة طبقات اجملتمع.
 نوع املتعامل :من خالل اجلدول يظهر أن جازي حتتل املرتبةاألوىل بنسبة  ،%39وهذا راجع إىل أن جازي يعترب أول متعامل
حصل على رخصة استغالل يف اجلزائر ،وصاحب أكرب عدد
من املشرتكني مقارنة مبوبيليس وأوريدو حيث حتصال على
نسبة  %33.9و % 27.1على التوالي.
 .4.3حتليل وتفسري اجتاهات إجابات أفراد العينة حنو حماور
االستبيان.

اجلدول رقم ( :)05املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري حملور التبين

احملور الثاني :تبين ا ملتو سط ا ال حنر ا ف االجتاه
املستهلك خلدمة احلسابي املعياري
4G
موافق
0.533
3.50
جازي
موافق
0.497
3.48
موبيليس
حمايد
0.633
3.39
اوريدو
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يبني اجلدول رقم ( )05أن إجابات معظم أفراد العينة حنو
يف هذا العنصر سيتم حتليل اجتاهات إجابات أفراد العينة حول حمور تبين خدمة اجليل الرابع اجتهت حنو املوافقة بالنسبة
خمتلف عبارات االستبيان ،واليت تضم جماالت الدراسة وهذا للمتعامل (جازي ،موبيليس) مبتوسط حسابي متقارب بلغ
عن طريق حساب املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري لكل حوالي  ،3.50أما بالنسبة للمتعامل اوريدو اجتهت اإلجابات
حنو احلياد قريب من املوافقة مبتوسط حسابي 3.39
عبارة.
واحنراف معياري  ،0.633وعليه ميكن القول أن معظم األفراد
• حتليل عبارات االبتكار يف جمال املنتج:
املستجوبني يتبنون خدمات متعاملي اهلاتف النقال بوالية
البويرة.
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• التحليل اإلحصائي للمحاور الكلية لالستبيان:
يوضح اجلدول رقم ( )06التحليل اإلحصائي للمحاور الكلية
لالستبيان:

اجلدول رقم ( :)07نتائج االختبار املتعدد بني االبتكار يف املنتج وتبين
خدمة 4G

اجلدول رقم( :)06املتوسط احلسابي ،االحنراف املعياري ،للمحاور الكلية
لالستبيان

ا ملتو سط االحنراف االجتاه
البعد
احلسابي املعياري
 0.453 3.60موافق
جازي
حمور االبتكار يف
املنتج اجلديد
موبيليس  0.467 3.58موافق
 0.427 3.60موافق
اوريدو
 0.533 3.50موافق
حمور تبين املستهلك جازي
للمنتج اجلديد
موبيليس  0.497 3.48موافق
 0.633 3.39حمايد
اوريدو
 0.436 3.57موافق
جازي
الدرجة الكلية
لالستبيان
موبيليس  0.440 3.55موافق
 0.434 3.54موافق
اوريدو
املصدر :من إعداد الباحثان اعتمادا على خمرجات برنامج spss

من خالل اجلدول رقم ( )06يظهر أن:
 أغلب آراء عينة الدراسة إىل املوافقة على اغلب عبارات حمورعمليات االبتكار يف املنتج اجلديد ،وكذا حمور تبين املستهلك
للمنتجات اجلديدة.
 كما أن هناك موافقة على أغلب عبارات االستبيان ككلوهذا ما تبينه نتائج التحليل يف الدرجة الكلية لالستبيان.
 .4مناقشة النتائج
للتأكد من صحة وثبوت الفرضيات ،سيتم استخدام اختبار
االحندار املتعدد ،ستكون قاعدة القرار هي االعتماد على
القيمة االحتمالية  Sigوعلى املقارنة ما بني  tاحملسوبة و t
اجلدولية املقدرة بــ  ،3.365حيث مت اختبار فرضيات الدراسة
عند مستوى ثقة  ،%99والذي تقبل عندها وجود عالقات بني
متغريات الدراسة من عدمها.
تقبل الفرضية الصفرية ( )H0إذا كانت قيمة Fاحملسوبة
أقل من قيمة Fاجلدولية ،وترفض الفرضية الصفرية ()H0
إذا كانت قيمة  Fاحملسوبة أكرب من قيمة Fاجلدولية،
وبالتالي يتم قبول الفرضية البديلة (.)H1
الفرضية الرئيسية :توجد عالقة تأثري ذات داللة إحصائية
لالبتكار يف املنتج اجلديد على قرار تبين املستهلك خلدمة
اجليل الرابع؛ عند مستوى معنوية .α≤0.01
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 الفرضــية الفرعيــة األولــى :والــيت تــنص علــى وجــود تــأثريذو داللــة إحصــائية خلاصية امليزة النسبية علــى قــرار تبــين
املســتهلك خلـدمات اجليـل الرابع عنـد مسـتوى الداللـة ،0.01
حيـث يتضـح مـن النتـائج اإلحصـائية الـواردة يف اجلـدول رقـم
( )07أنـه ال يوجـد تأثري ذو داللة إحصائيــة عند مسـتوى داللـة
 ،α≤0.01للمتغـري املسـتقل (خاصية امليزة النسبية) يف املتغـري
التـابع (قـرار التبـين) لدى املتعاملني الثالثة ،إذ بلغـت قيمـة t
احملسـوبة للمتعاملني الثالثة (موبيليس ،جازي ،اوريدو) على
التوالي ( )0.174 - ،0.742 ،0.568وهـي أقـل مـن قيمتهـا
اجلدوليـة ،كمـا أن مسـتوى املعنويـة  Sigأكـرب مـن مسـتوى
الداللـة املعتمـد ( )0.01هـذا مـا يقضـي رفـض الفرضـية
الفرعيـة األوىل ،والـيت تفـرتض وجـود أثـر ذو داللـة إحصـائية
خلاصية امليزة النسبية على قرار تبين األفراد املستهدفني
خلدمات اجليل الرابع.
 الفرضــية الفرعيــة الثانية :والــيت تــنص علــى وجــود تــأثري ذوداللــة إحصــائية خلاصية التوافق علــى قــرار تبــين املســتهلك
خلـدمات اجليـل الرابع عنـد مسـتوى الداللـة  ،0.01حيـث
يتضـح مـن النتـائج اإلحصـائية الـواردة يف اجلـدول رقـم ()07
أنـه ال يوجـد تأثري ذو داللة إحصائيــة عند مسـتوى داللـة
 ،α≤0.01للمتغـري املسـتقل (خاصية التوافق) يف املتغـري
التـابع (قـرار التبـين) لدى املتعاملني الثالثة ،إذ بلغـت قيمـة t
احملسـوبة للمتعاملني الثالثة (موبيليس ،جازي ،اوريدو) على
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الداللـة املعتمـد ( )0.01هـذا مـا يقضـي رفـض الفرضـية
الفرعيـة اخلامسة ،والـيت تفـرتض وجـود أثـر ذو داللـة
إحصـائية لقابلية التجربة على قرار تبين األفراد املستهدفني
خلدمات اجليل الرابع.

التوالي ( )1.76 ،0.516 - ،0.131 -وهـي أقـل مـن قيمتهـا
اجلدوليـة ،كمـا أن مسـتوى املعنويـة  Sigأكـرب مـن مسـتوى
الداللـة املعتمـد ( )0.01هـذا مـا يقضـي رفـض الفرضـية
الفرعيـة الثانية ،والـيت تفـرتض وجـود أثـر ذو داللـة إحصـائية
خلاصية التوافق على قرار تبين األفراد املستهدفني خلدمات أما الفرضية الرئيسية واليت تنص على وجود أثر ذو داللة
اجليل الرابع.
إحصائية لالبتكار يف املنتج اجلديد على قـرار تبـين املسـتهلك
 الفرضــية الفرعيــة الثالثة :والــيت تــنص علــى وجــود تــأثري ذو خلـدمات اجليـل الرابع عند مستوى الداللة  ،0.01حيـث سـنقومداللــة إحصــائية لدرجة التعقيد علــى قــرار تبــين املســتهلك يف التـالي باختبـار الفرضـية الرئيسـية الـيت تفـرتض تـأثري كـل
خلـدمات اجليـل الرابع عنـد مسـتوى الداللـة  ،0.01حيـث املتغـريات سـابقة الـذكر جمتمعـة ألبعـاد االبتكار يف املنتج
يتضـح مـن النتـائج اإلحصـائية الـواردة يف اجلـدول رقـم اجلديد على قرار التبين ،وهذا ما يوضحه اجلدول رقم (:)08
( )07أنـه يوجـد تأثري ذو داللة إحصائيــة عند مسـتوى اجلدول رقم ( :)08نتائج حتليل التباين Anova
داللـة  ،α≤0.01للمتغـري املسـتقل (درجة التعقيد) يف املتغـري
التـابع (قـرار التبـين) لدى املتعاملني الثالثة ،إذ بلغـت قيمـة t
احملسـوبة للمتعاملني الثالثة (موبيليس ،جازي ،اوريدو) على
التوالي ( )3.886 ،3.774 ،3.867وهـي أكرب مـن قيمتهـا
اجلدوليـة ،كمـا أن مسـتوى املعنويـة ( )Sig=0.007أقل
مـن مسـتوى الداللـة املعتمـد ( )0.01هـذا مـا يقضـي قبول
الفرضـية الفرعيـة الثالثة ،والـيت تفـرتض وجـود أثـر ذو داللـة
إحصـائية لدرجة التعقيد على قرار تبين األفراد املستهدفني
خلدمات اجليل الرابع.
 الفرضية الفرعية الرابعة :والــيت تــنص علــى وجــود تــأثريذو داللــة إحصــائية إلمكانية املالحظة علــى قــرار تبــين
املســتهلك خلـدمات اجليـل الرابع عنـد مسـتوى الداللـة ،0.01
حيـث يتضـح مـن النتـائج اإلحصـائية الـواردة يف اجلـدول رقـم
( )07أنـه ال يوجـد تأثري ذو داللة إحصائيــة عند مسـتوى داللـة
 ،α≤0.01للمتغـري املسـتقل (إمكانية املالحظة) يف املتغـري
التـابع (قـرار التبـين) لدى املتعاملني الثالثة ،إذ بلغـت قيمة
 tاحملسـوبة للمتعاملني الثالثة (موبيليس ،جازي ،اوريدو)
على التوالي ( )1.487 ،1.871 ،1.257وهـي أقـل مـن قيمتهـا
اجلدوليـة ،كمـا أن مسـتوى املعنويـة  Sigأكـرب مـن مسـتوى
الداللـة املعتمـد ( )0.01هـذا مـا يقضـي رفـض الفرضـية
الفرعيـة الرابعة ،والـيت تفـرتض وجـود أثـر ذو داللـة إحصـائية
إلمكانية املالحظة على قرار تبين األفراد املستهدفني خلدمات
اجليل الرابع.
 الفرضــية الفرعيــة اخلامسة :والــيت تــنص علــى وجــود تــأثريذو داللــة إحصــائية لقابلية التجربة علــى قــرار تبــين
املســتهلك خلـدمات اجليـل الرابع عنـد مسـتوى الداللـة ،0.01
حيـث يتضـح مـن النتـائج اإلحصـائية الـواردة يف اجلـدول رقـم
( )07أنـه ال يوجـد تأثري ذو داللة إحصائيــة عند مسـتوى
داللـة  ،α≤0.01للمتغـري املسـتقل (قابلية التجربة) يف املتغـري
التـابع (قـرار التبـين) لدى املتعاملني الثالثة ،إذ بلغـت قيمـة
 tاحملسـوبة للمتعاملني الثالثة (موبيليس ،جازي ،اوريدو)
على التوالي ( )0.427 ،1.432 ،0.088وهـي أقـل مـن قيمتهـا
اجلدوليـة ،كمـا أن مسـتوى املعنويـة  Sigأكـرب مـن مسـتوى
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بعد التحليل اإلحصائي ،مت الوصول إىل النتائج املوضحة يف
اجلدول رقم ( )08الذي يوضح حتليل التباين (،)Anova
يتضـح أنـه يوجـد تـأثري ذو داللـة إحصائيــة عنـد مسـتوى
داللـة  ،α≤0.01للمتغـري املسـتقل (االبتكار يف املنتج اجلديد)
يف املتغـري التـابع (قـرار التبـين) للمتعاملني الثالثة (موبيليس،
جازي ،اوريدو) ،استنادا إىل قيمة  Fاحملسوبة املقدرة على
التوالي ب (  )5.105 ،9.187 ،7.902وهي أكرب من قيمتها
اجلدولية ،كما أن مستوى املعنوية للمتعاملني الثالثة على
التوالي ( )0.002 ،0.00 ،0.00وهي أقل من مستوى املعنوية
املعتمد ( ،)0.01مما يقضي قبول الفرضية الرئيسية ،واليت
تفرتض وجود أثر ذو داللة إحصائية خلصائص االبتكار يف
املنتج اجلديد على قرار تبين املستهلك خلدمات اجليل الرابع
املقدمة من طرف املتعاملني الثالثة ،حيث يالحظ وجود
ارتباط موجب ومتوسط بني املتغريين لدى املتعاملني الثالثة
(موبيليس ،جازي ،اوريدو) على التوالي (.)0.57 ،0.62 ،0.64
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 .5خامتة

للحصول على األفكار اجلديدة من أجل تفادي فشل املنتجات
اجلديدة أثناء تقدميها للسوق؛

مبوجب ما تقدم من نتائج ،ميكن استخالص أهم االستنتاجات،
على املتعاملني جازي وأوريدو إجراء تقسيم للسوق املستهدف،وصوال إىل وضع بعض املقرتحات وفق ما يلي:
وختصيص عروض لكل سوق حسب اخلصائص اليت يتميز
 أظهرت نتائج الدراسة أن أفراد العينة املدروسة يوافقون بها ،حيث جند أن فئة الطلبة هي الفئة األكرب استخداماعلى أن متعاملي اهلاتف النقال يقدمون منتجات مبتكرة خلدمة اجليل الرابع.
تليب حاجاتهم ،ويرون أن سهولة وبساطة اخلدمات املقدمة
من طرف املتعاملني الثالثة من أكثر العوامل تأثريا على تضارب املصاحل
قراراتهم ،وهذا ما أظهرته النتائج من خالل وجود أثر لدرجة * يعلن املؤلفون أنه ليس لديهم تضارب يف املصاحل.
التعقيد على قرار تبين املستهلك خلدمة 4G؛
اهلوامش
 على الرغم من إمجاع جل الدراسات على تأثري امليزة النسبية،التوافق ،املالحظة ،قابلية التجربة على اختاذ قرار التبين ،إال
أن الدراسة احلالية وجدت أنه ليس هلذه اخلصائص أي تأثري
على تبين العينة املستهدفة خلدمة  4Gاملقدمة من طرف
جازي ،موبيليس ،أوريدو.

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني االبتكار يفاملنتج اجلديد وقرار تبين املستهلك خلدمة اجليل الرابع
ملؤسسة موبيليس ،حيث بلغ معامل االرتباط  ،0.64حيث ما
نسبته  %53من التغري يف املتغري التابع (قرار تبين خدمة )4G
سببه االبتكار يف املنتج؛
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني االبتكار يفاملنتج اجلديد وقرار تبين املستهلك خلدمة اجليل الرابع
ملؤسسة جازي ،حيث بلغ معامل االرتباط  ،0.62حيث ما نسبته
 %53من التغري يف املتغري التابع (قرار تبين خدمة  )4Gسببه
االبتكار يف املنتج؛
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني االبتكار يف املنتجاجلديد وقرار تبين املستهلك خلدمة اجليل الرابع ملؤسسة
أوريدو ،حيث بلغ معامل االرتباط  ،0.57حيث ما نسبته 49%
من التغري يف املتغري التابع (قرار تبين خدمة  )4Gسببه االبتكار
يف املنتج؛
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 وعليه نقبل الفرضية اليت تنص على أن هناك عالقة ارتباطموجبة بني االبتكار يف املنتج اجلديد وقرار التبين خلدمة
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 ضرورة احملافظة على تقديم خدمات تتسم بالبساطةوالسهولة وخالية من التعقيد من طرف املتعاملني الثالثة
مع مواكبة التطورات احلاصلة يف جمال التكنولوجيا (خدمة
)5G؛
 على املتعاملني الثالثة إجراء حبوث ميدانية ملعرفة فئةاملستهلكني االبتكاريني وذلك ألنهم يعتربون مصدرا مهما
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احملور الثاني :اجلزء اخلاص باملتغري التابع  -تبين املستهلك للمنتجات اجلديدة
(اهلاتف الذكي اجلديد)

احملور األول :اجلزء اخلاص باملتغري املستقل (االبتكار يف خدمة .)4G

الرجاء وضع إشـارة (×) يف املكـان الـذي تـراه مناسـبا مـع
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