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 شـــكر وتقديــــر

الحمد هلل الكريـ الذي مفَّ عميَّ بإنجاز ىذه الرسالة... واعتراًفا بالفضؿ ألىمو...وفي البداية 

يطيب لي أف أتوجو بالشكر والتقدير إلى جامعة الخميؿ التي منحتني فرصة استكماؿ دراستي 

 لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في إدارة األعماؿ.

فارة الذي أشرؼ عمى ىذه الدراسة وأّمدني  وأتقدـ بالشكر الجزيؿ ألستاذي الدكتور يوسؼ أبو

نجازىا.  بنصحو العممي وتوجيياتو األكاديمية... وكاف سندا لي في إعداد ىذه الرسالة وا 

تور زنيد عميد كمية التمويؿ واإلدارة، واألستاذ الدك وأتقدـ بالشكر والتقدير إلى الدكتور سمير أبو

فخري حسف عميد الدراسات العميا، ولجنة الدراسات العميا في كمية التمويؿ واإلدارة، ومجمس 

 الدراسات العميا، وذلؾ لما يبذلونو مف جيد وعطاء لدعـ مسيرة الدراسات العميا في الجامعة.

قد كاف و وأتقدـ بالشكر والتقدير ألساتذتي أعضاء لجنة المناقشة لقبوليـ مناقشة ىذه الرسالة، 

 في إثراء ىذه الرسالة وتعزيز جودتيا... لمالحظاتيـ الدور البارز

وأشكر جميع أساتذتي خالؿ مرحمة دراسة ماجستير إدارة األعماؿ... حيث أف ليـ الدور 

 في تطوير منظومة المعرفة البحثية والعممية واألكاديمية لدى طمبة الدراسات العميا. األساسي

 ......هلل رب العالميفوآخر دعوانا أف الحمد 

 ةالباحث
 آالء سميمان زلوم
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واقع البنية التحتية الالزمة لتطبيؽ تيدؼ ىذه الدراسة بشكؿ رئيس إلى التعرؼ عمى 

إلى التعرؼ عمى واقع نظـ  ة لدى شركة الوطنية موبايؿ، كما تسعىنظاـ المعمومات التسويقي

لنظـ المعمومات  األساسيةالمعمومات التسويقية في شركة الوطنية موبايؿ مف حيث المكونات 

الستخبارات التسويقية. باإلضافة التسويقية و ىي السجالت الداخمية و نظاـ بحوث التسويؽ و ا

قياس العالقة بيف نظاـ المعمومات التسويقية و جودة صناعة القرارات في شركة الوطنية  إلى

موبايؿ. وقد تـ استخداـ االستبانة كأداة لجمع البيانات، فقد تـ إعداد استبانة الكترونية وزعت 

اع القرار في شركة المدراء و صنوكافة  و نظـ المعمومات،والمبيعات عمى مدراء التسويؽ 

، وقد اشتممت االستبانة عمى ثالثة أجزاء رئيسة؛ اشتمؿ الجزء األوؿ عمى بيانات ؿالوطنية موباي

عامة عف المبحوثيف  مف حيث الجنس، وعدد سنوات  الخبرة الكمية، والمؤىؿ العممي. وقد ضـّ 

والموارد   التحتية المادية و البرمجيةالجزء الثاني مجموعة مف الفقرات التي تقيس واقع البنية 

البشرية المؤىمة. كما احتوى ىذا الجزء عمى واقع المكونات الفرعية الثالث لنظـ المعمومات 

 وقد تناوؿ الجزء الثالث القرارات التسويقية.، التسويقية

وافؽ وقد كانت طريقة اإلجابة عمى أداة الدراسة مف خالؿ االختيار مف سمـ ليكرت الخماسي)أ 

بشدة، أوافؽ، نوعًا ما، ال أوافؽ، وال أوافؽ بشدة(. وقد تـ عرض البيانات وتحميميا وفحص 
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لمعالجة البيانات  SPSSالفرضيات مف خالؿ استخداـ الرزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية

باستخداـ مؤشرات وأدوات إحصائية متعددة )مثؿ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 لنسب المئوية ومعامؿ ارتباط سبيرماف واختبار "ت" وغيرىا(.وا

قد أظيرت نتائج الدراسة أف الدرجة الكمية لمنتائج المتعمقة بتحميؿ واقع نظـ المعمومات و 

التسويقية كانت مرتفعة بشكؿ عاـ، وقد تفاوتت النتائج قميال مف محور الى آخر، فيناؾ نسبة 

ة موبايؿ يحمموف اتجاىات إيجابية نحو واقع نظـ %(  مف موظفي شركة الوطني 85.06)

المعمومات التسويقية في الشركة. كما بينت النتائج المتعمقة بتحميؿ واقع المكونات الفرعية لنظـ 

المعمومات التسويقية كانت مرتفعة بشكؿ عاـ، وقد تفاوتت النتائج قميال مف محور الى آخر، 

لوطنية موبايؿ يحمموف اتجاىات إيجابية نحو واقع %( مف موظفي شركة ا 79.19فيناؾ نسبة )

و نظاـ بحوث التسويؽ و االستخبارات التسويقية(  المكونات الفرعية )وىي السجالت الداخمية

 .لنظـ المعمومات التسويقية في الشركة

 نظػـ وحػدة جعػؿ عمػى العمػؿوفػي ضػوء نتػائج الدراسػة توصػى الباحثػة شػركة الوطنيػة موبايػؿ ب

بالرغـ مف كفاءة نظـ المعمومػات التسػويقية فػي و  .إدارياً  مستقمة إدارة أو قسـ التسويقية المعمومات

شركة الوطنيػة موبايػؿ، فػال بػد مػف زيػادة اىتمػاـ الشػركة بمكونػات نظػـ المعمومػات التسػويقية مثػؿ 

 ؿمجا في عاممييا تدريبعمى شركة الوطنية موبايؿ  أفاالستخبارات التسويقية. كما ترى الباحثة 

خارجيػا،  أو داخميػا التػدريب تػـ سػواء ومعالجتيػا، المختمفػة مف مصػادرىا البيانات وتحصيؿ جمع

في اتخػاذ  منيما االستفادة بيدؼ التسويقية االستخبارات و التسويؽ بحوث نظامي استخداـ وزيادة

 .أكبر بشكؿ القرارات التسويقية
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 This study mainly aims to recognize the reality of the 

infrastructure necessary to apply the Marketing Information System 

at Wataniya Mobile. The study also seeks to identify the reality of 

Marketing Information Systems in Wataniya Mobile in terms of the 

basic components of Marketing Information Systems which are the 

internal records, marketing research systems, and marketing 

intelligence system.In addition to measuring the relationship 

between the Marketing Information System and the Decision Making 

in Wataniya Mobile.  

 

The researcher used the questionnaires as a tool for collecting the 

needed data. The questionnaires were distributed to marketing 

managers and information systems managers, also all managers 

and decision makers in Wataniya Mobile. Each questionnaire 

consists of three main parts .The first part of each questionnaire 

concerns with general information about respondents in terms of: 

sex,  years of experience, educational qualification.The second part 

concerns with the factors of reality of the infrastructure necessary for 

apply the Marketing Information System at Wataniya Mobile. The 
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third part of questionnaire concerns with the decision making. The 

researcher used Likert scale which consists of five dimensions; 

strongly agree, agree, somewhat agree, I do not agree, and strongly 

don’t agree. 

 

Standard deviations, Percentages, Spearman correlation coefficient, 

t-test and other statistics were calculated by using Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) program. The results of the 

study reveal that the reality of marketing information systems was 

high -in general-in Wataniya Mobile.The percentage of respondents 

who have positive attitudes towards to the company is about 

(70.8%).  

 

 also the  results varied slightly from one axis to another. The 

percentage of respondents (in the Wataniya Mobile) who have 

positive attitudes towards the reality of marketing information 

systems in the company is about (85.06%). On the other hand, 

these results indicate that the  reality of sub-components of the 

marketing information systems was also high in general, and has 

varied  slightly from one axis to another. 

 The study shows that (79.19%) of the Wataniya Mobile staff have 

positive attitudes towards the reality of sub-components (which is 

internal records, Marketing Research Systems, and marketing 

intelligence) for marketing information systems in the company. 

 

In the light of the results, the researcher recommends that the 

Wataniya Mobile have to establish a unity of marketing information 

systems department or independent administrative management. 

Although the marketing information systems in Wataniya Mobile are 
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efficient, they must increase the interest of the components of the 

company's marketing information systems such as marketing 

intelligence. Researcher also recommended that Wataniya Mobile 

have to train their  employees in the area of the collection of data 

from different sources and then to be  processed, whether inside or 

outside training, and increase the use of systematic marketing 

research and marketing intelligence in order to take advantage of 

them in making effective marketing decisions. 
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 مقدمة 1-1

اإلدارية، وفي القرار مف أىـ العمميات وأكثرىا تأثيرًا في حياة المنظمات صنع تعد عممية 

حياة الدوؿ والحكومات والحضارات. وليذا اعتبرت القرارات جوىر العممية اإلدارية، ألف التوقؼ 

عف اتخاذىا يؤدي إلى تعطيؿ العمؿ وتوقؼ النشاطات والخدمات واالنجازات، وبالتالي ضعؼ 

اإلدارية  المنظمة وتعرضيا لكثير مف المشكالت. وتتخمؿ عممية صناعة القرار جميع الوظائؼ

مف تخطيط وتنظيـ وقيادة ورقابة، وتنتشر في جميع المستويات اإلدارية، وىي عممية مستمرة تبدأ 

 بتحديد المشكمة وتنتيي بإصدار القرار وتنفيذه ومتابعتو، ويتوقؼ عمييا نجاح المنظمات او فشميا

Robbins & Coulter, 2007).) 

التسويؽ إلى جمع البيانات وتحميميا يسعى مديرو اإلدارات المختمفة وخاصة مديرو 

لموصوؿ الى المعمومات التي تساعدىـ في اتخاذ القرارات ، وغالبا ما يسعى مديرو 

التسويؽ إلى جمع المعمومات عف الزبائف والمنافسيف والموزعيف والسوؽ حتى يتسنى 

 (.2013) الحمو، ليـ صنع القرارات التسويقية المناسبة

لتسويقية ركنًا مف أركاف العممية التسويقية في المنظمات الحديثة وتحتؿ أصبحت نظـ المعمومات ا

مكانًا ىامًا في الييكؿ التنظيمي لدى أي منشأة ولكف تختمؼ تبعية نظـ المعمومات التسويقية مف 

, ومف أىـ المزايا التي تتجمى وامؿ المؤثرة في البناء التنظيميمنظمة ألخرى تبعًا الختالؼ الع

مى معمومات صحيحة لموصوؿ معمومات التسويقية, اتخاذ قرارات صحيحة مبنية عبيا نظـ ال

, ومف المزايا األخرى توفير البيانات والمعمومات الالزمة لمتخطيط ومراقبة األنشطة لألىداؼ

والبحث الدائـ عف  ارة التسويقية عمى تحمؿ المخاطرالتسويقية وكذلؾ مف المزايا تشجيع اإلد

ر وأخيرا وليس اخرا تساىـ نظـ المعمومات التسويقية في تحقيؽ االستخداـ األكث الفرص التسويقية,
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تنبع ضرورة إنشاء نظاـ لممعمومات التسويقية داخؿ المنظمة  .كفاءة لمموارد المتاحة لممنظمة

المنظمة وبالتالي  منتجاتكأساس لمتعامؿ مع المتغيرات التسويقية , وأيضا لتنمية الطمب عمى 

 يعات .تنشيط المب

تاتي اىمية نظـ المعمومات التسويقية في امداد صانعي القرارات بالمعمومات الالزمة كما 

التي تساىـ في اتخاذ القرارات الواعية و الرشيدة المبينة عمى اساس مف الدراسة و التحميؿ 

سوؽ قادرة عمى تحقيؽ االىداؼ المرجوة منيا و تجنب التيديدات المرتقبة في اطار و الموضوعي 

يقوـ عمى صناعة تعتمد عمى المعمومات بدرجة ال تقؿ أىمية عف درجة االعتماد عمى الموارد 

( وىذا يتطمب أف يكوف ىناؾ نظاـ  2010وشيخ ديب، البشرية و راس الماؿ و المواد الخاـ)ميا،

  Marketing Information System (MkIS)تسويقي يعتمد عمى نظاـ معمومات متكامؿ  

القرار عمى تحقيؽ االىداؼ التسويقية. و ىذا النظاـ يبدأ و ينتيي بمعمومات عي صانيساعد 

 .الزبائف

الوطنية ، و 2009في شير تشريف الثاني مف عاـ أطمقت شركة الوطنية موبايؿ خدماتيا تجاريًا 

تيدؼ إلى أف تكوف خيار المشترؾ األوؿ في مجاؿ خموية موبايؿ ىي شركة االتصاالت 

تعمؿ الوطنية موبايؿ عمى تقديـ ، و عمؿ ة والخيار األوؿ لمباحثيف عف فرصنّقماالتصاالت المت

 .في فمسطيف والمؤسسات,جات األفراد التي تتناسب مع احتيا منتجاتمجموعة مف الخدمات وال

تمعب الشركة الوطنية موبايؿ دورًا ميمًا في مجاؿ االتصاالت الخموية الفمسطينية كشركة رائدة و 

تحصؿ و حديثة ، كما تعتمد عمى نظاـ تسويقي يمكنيا مف المنافسة في السوؽ الفمسطيني، 

الوطنية موبايؿ عمى البيانات الالزمة عف طريؽ انظمتيا الداخمية وقاعدة البيانات الخاصة 

تركيف لدييا، كما تقوـ بعمؿ ابحاث تسويقية لمعرفة احتياجات الزبائف لدييا و تقديـ ما يفوؽ بالمش
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معمومات عف و  بيانات توقعاتيـ، وىناؾ مصدر آخر ىو االستخبارات التسويقية التي تقوـ بجمع

 .(شركة جواؿ)المنافس الوحيد لموطنية في سوؽ االتصاالت الخموية الفمسطينية 

 

 لدراسة مشكمة ا  1-2

تمكف المنظمة مف خالليا ت التيالضرورية  األنظمةتعد نظـ المعمومات التسويقية مف 

ويؤكد  ،بكفاءة وفاعمية أىدافياتحقيؽ ، قادرة عمى مف أف تكوف ناجحة في نشاطاتيا التسويقية

ضرورة توفر نظـ المعمومات التسويقية  عمىالمتخصصوف في مجاؿ التسويؽ ونظـ المعمومات 

المنافسة و خدمة الزبائف بجودة عالية،  لما تقدمو مف معمومات مناسبة لمواجيةفي كؿ منظمة 

وال تقؿ أىمية نظـ المعمومات التسويقية في قطاع االتصاالت عف أىميتيا في القطاعات 

  األخرى.

 وتسعى ىذه الدراسة إلى اإلجابة عمى التساؤؿ الرئيس اآلتي:

 قرارات في شركة الوطنية موبايؿ؟نظـ المعمومات التسويقية في جودة صناعة ال دور ما

 

 أسئمة الدراسة: 1-3

 ، ستركز ىذه الدراسة عمى إجابة التساؤالت اآلتية:وسؤاليا الرئيسفي ضوء مشكمة الدراسة، 

 الوطنية موبايؿ؟ما واقع البنية التحتية الالزمة لتطبيؽ نظاـ المعمومات التسويقية لدى شركة   -1

 ويفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيس ثالثة أسئمة فرعية ىي:

  ما واقع البنية التحتية الالزمة لتطبيؽ نظاـ المعمومات التسويقية مف حيث المكونات

 المادية لدى شركة الوطنية موبايؿ؟
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  ما واقع البنية التحتية الالزمة لتطبيؽ نظاـ المعمومات التسويقية مف حيث المكونات

 البرمجية لدى شركة الوطنية موبايؿ؟

  ما واقع البنية التحتية الالزمة لتطبيؽ نظاـ المعمومات التسويقية مف حيث الموارد البشرية

 المؤىمة لدى شركة الوطنية موبايؿ؟

 

 ما واقع المكونات الفرعية لنظاـ المعمومات التسويقية في شركة الوطنية موبايؿ؟  -2

 رئيس ثالثة أسئمة فرعية ىي:فرع عف ىذا السؤاؿ التوي

 ما واقع نظاـ السجالت الداخمية لدى شركة الوطنية موبايؿ؟ 

 ما واقع نظاـ االستخبارات التسويقية لدى شركة الوطنية موبايؿ؟ 

 بحوث التسويؽ لدى شركة الوطنية موبايؿ؟ ما واقع نظاـ 

 

التسويقي( في شركة الوطنية  ما واقع جودة صناعة القرارات التسويقية )ذات العالقة بالمزيج  -3

 موبايؿ؟

 

 فرضيات الدراسة 1-4

 انطالقا مف مشكمة الدراسة وأسئمتيا، تسعى ىذه الدراسة الى فحص الفرضية العامة اآلتية: 

المعمومات  بيف نظاـ( α≤ 0.05جوىرية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) ال توجد تأثيرات

، مف جية سويقية لدى شركة الوطنية موبايؿالقرارات التجودة صناعة و  مف جية، التسويقية

  أخرى.
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 ويتفرع عف ىذه الفرضية العامة فرضيتاف رئيستاف ىما:

 الفرضية الر ئيسة األولى: 

البنية التحتية  بيف واقع( α≤ 0.05جوىرية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) عالقةال توجد 

سويقية لدى جودة صناعة القرارات التمف جية، و  الخاصة بتطبيؽ نظاـ المعمومات التسويقية

 ، مف جية أخرى.شركة الوطنية موبايؿ

 ويتفرع عف ىذه الفرضية الرئيسة ثالث فرضيات فرعية ىي:

واقع البنية التحتية الالزمة لتطبيؽ نظاـ المعمومات التسويقية )مف  يوجد عالقة بيفال    -1

، عة القرارات التسويقية لدى شركة الوطنية موبايؿجودة صنا، مف جية، و حيث المكونات المادية(

 مف جية أخرى.

واقع البنية التحتية الالزمة لتطبيؽ نظاـ المعمومات التسويقية )مف  يوجد عالقة بيفال    -2

لتسويقية في شركة الوطنية ودة صناعة القرارات ا، مف جية، وجحيث المكونات البرمجية(

 ، مف جية أخرى.موبايؿ

واقع البنية التحتية الالزمة لتطبيؽ نظاـ المعمومات التسويقية )مف حيث  يوجد عالقة بيفال   -3

 ،تسويقية لدى شركة الوطنية موبايؿجودة صناعة القرارات ال، مف جية، و الموارد البشرية المؤىمة(

 مف جية أخرى.

 

 الفرضية الر ئيسة الثانية: 

المكونات الفرعية  بيف واقع( α≤ 0.05حصائية )جوىرية عند مستوى الداللة اإل عالقةال توجد 

تسويقية لدى شركة الوطنية جودة صناعة القرارات ال، مف جية، و لنظاـ المعمومات التسويقية

 ، مف جية أخرى.موبايؿ
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 ويتفرع عف ىذه الفرضية الرئيسة ثالث فرضيات فرعية ىي:

جودة صناعة القرارات جية، و  ، مفواقع نظاـ السجالت الداخمية توجد عالقة بيفال    -1

 ، مف جية أخرى.تسويقية لدى شركة الوطنية موبايؿال

جودة صناعة القرارات ، مف جية، و واقع نظاـ االستخبارات التسويقية توجد عالقة بيفال    -2

 مف جية أخرى. ،تسويقية لدى شركة الوطنية موبايؿال

ة جودة صناعة القرارات التسويقيجية، و  ، مفواقع نظاـ بحوث التسويؽ توجد عالقة بيفال    -3

 ، مف جية أخرى.لدى شركة الوطنية موبايؿ

 

 الدراسة أىداف  1-5

 التالية: األىدافتحقيق  إلىسعى الدراسة ت

التعرؼ عمى واقع البنية التحتية الخاصة بتطبيؽ نظاـ المعمومات التسويقية لدى شركة أوال: 

 الوطنية موبايؿ. 

 فرعية ىي : أىداؼو يتفرع عف ىذا اليدؼ ثالثة  

  التعرؼ عمى واقع البنية التحتية الالزمة لتطبيؽ نظاـ المعمومات التسويقية )مف حيث

 المكونات المادية( في جودة صناعة القرارات التسويقية لدى شركة الوطنية موبايؿ.

  التعرؼ عمى واقع البنية التحتية الالزمة لتطبيؽ نظاـ المعمومات التسويقية )مف حيث

 ( في جودة صناعة القرارات التسويقية لدى شركة الوطنية موبايؿ.البرمجيةالمكونات 

 لتعرؼ عمى واقع البنية التحتية الالزمة لتطبيؽ نظاـ المعمومات التسويقية )مف حيث الموارد ا

 مة( في جودة صناعة القرارات التسويقية لدى شركة الوطنية موبايؿ.البشرية المؤى
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 نظـ المعمومات التسويقية في شركة الوطنية موبايؿ.  مكوناتالتعرؼ عمى ثانيا: 

 فرعية ىي : أىداؼو يتفرع عف ىذا اليدؼ ثالثة 

 التعرؼ عمى واقع تطبيقات بحوث التسويؽ (Marketing Researchesفي شركة الوطنية ) 

 موبايؿ.

 التعرؼ عمى واقع تطبيقات االستخبارات التسويقية (Marketing Intelligence في شركة )

 الوطنية موبايؿ.

  التعرؼ عمى واقع تطبيقات سجالت البيانات الداخمية(Internal Data Record)   في

 شركة الوطنية موبايؿ.

 

 ات العالقة بالمزيج التسويقيصناعة القرارات التسويقية  ذ جودة التعرؼ عمى واقعثالثا: 

(Marketing Mix)  .في شركة الوطنية موبايؿ 

 

 الدراسة  أىمية 1-6

 تكمن أىمية ىذه الدراسة في الجوانب التالية:

تبرز أىمية نظـ المعمومات في القرارات التسويقية مف طبيعة الدور : االىمية العممية .1

بما يساعد عمى تفعيؿ زبائف عف الالذي تقوـ بو في  تكويف قاعدة بيانات متكاممة 

وىذا  ،البرامج التسويقية والترويجية مما يزيد مف القدرة عمى تمبية حاجات ورغبات الزبائف

ينعكس بشكؿ أيجابي عمى نجاح القرارات و يساعد عمى فاعمية البرامج التسويقية المقدمة، 

الوطنية عمى زيادة حجـ المبيعات ومستوى جودة الخدمات المقدمة في شركة و التسويقية 

 .موبايؿ
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( في نجاح MkISتأتي أىمية الدراسة مف الدور الذي تمعبو نظـ المعمومات التسويقية )و 

والدراسات  األبحاثالبرامج التسويقية والترويجية لدى شركة الوطنية موبايؿ عف طريؽ عمؿ 

ؿ زيادة رضا الزبائف الطرؽ التي تسمكيا الوطنية موبايؿ مف أج إلى باإلضافةالتسويقية الالزمة. 

كما أف االتصاالت الخموية تساىـ في دعـ االقتصاد الفمسطيني وقدرتو عمى النمو عف خدماتيا. 

 استخداـأف  ويعتقد، األفضؿ إلىوالتطور السريع رغـ الظروؼ الصعبة التي تواجيو لموصوؿ 

دة يازعمى نيا أف تساعد شأ نمالجودة عالية و موثوقة تبياناالتسويقية يوفر  المعموماتنظـ 

 قرارات سميمة . إلىالوصوؿ 

 :اٌذساسخ ٌّغزّع ثبٌٕسجخ األهُّخ .2

تتناوؿ الدراسة الحالية إحدى الشركات الوطنية الداعمة لالقتصاد الوطني وىي شركة  -1

 . الوطنية موبايؿ

في فاعمية  ونظـ المعمومات التسويقية المعمومات معبو تكنولوجياتالدور الياـ الذي  -2

 . الوطنية موبايؿعممية صناعة القرارات اإلدارية في شركة 

الوطنية صناعة القرارات في شركة  وعالقتيا بجودةتكنولوجيا المعمومات  إبراز -3

 .موبايؿ

 

 مصطمحات الدراسة  1-7

بجمع المعمومات الخاصة بجميع ذلؾ النظاـ الذي يقوـ  ىي نظم المعمومات التسويقية : 

االطراؼ ذات العالقة، و تصنيؼ ىذه البيانات و تحميميا و توزيعيا الى مصادر صناعة و 

 (.2004ة، )أبو فار  اتخاذ القرارات االدارية المختمفة
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ىي البيانات اليومية التي تتعمؽ بأسواؽ الشركة، حيث يتـ جمعيا وتحميميا : البحوث التسويقية

يًصا لغرض اتخاذ القرار بصورٍة دقيقة وموثوقة في تحديد فرص السوؽ، واستراتيجية  خصِّ

اختراقيا، ومقاييس تطويرىا. وُتَعد االستخبارات التسويقية أمًرا ضرورًيا عند الدخوؿ في سوؽ 

 .( Kotler, Koshy and Jha)، 2009 ،P:64 أجنبي

البيانات المطموبة مف مصادرىا األنشطة اليادفة الى جمع  كافة االستخبارات التسويقية:

االساسية، و تحميميا بأنسب الطرؽ،و تقديـ التقرير النيائي، مف أجؿ المساعدة في اتخاذ القرارات 

 .(271، 2004ووضع الخطط )عمياف، 

المعمومات المتعمقة بدورة الطمب حتى دفع الثمف، وكذلؾ ي تمؾ ى: سجالت البيانات الداخمية

 Kotlerالمختمفة ومجموعات الزبائف والمناطؽ الجغرافية. ) منتجاتمقة بالتقارير المبيعات المتع

& Keller, 2006: 73). 

 

عبارة عف سمسمة مف الخطوات المتتابعة تبدأ  :( Decision Making)صناعة القرار عممية 

 , Robbins & Coulter) الذي تـ إختياره بتشخيص المشكمة وتنتيي بتقييـ فاعمية البديؿ

2007, P: 156).  إف عممية صناعة القرار تتضمف كؿ مراحؿ القرار التي تبدأ عادة بتحديد

ستعراض  المشكمة وتحميؿ أسبابيا، وتعييف متغيراتيا بما في ذلؾ جمع البيانات مف مصادرىا وا 

الحموؿ الممكنة وبناء النماذج أو تصميـ الحموؿ والمفاضمة بينيا ومف ثـ إختيار البديؿ األفضؿ 

صدار   (.4، ص :  2007القرار  وتنفيذه ) النعيمي والفضؿ، وا 
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 نموذج الدراسة  1-8

 ة التحتية البني( نموذج الدراسة، ويعرض ىذا النموذج المتغيرات المستقمة )1-1يوضح الشكؿ )

البرمجية، البنية التحتية لمموارد البشرية المؤىمة،  لممكونات ة التحتيةالمادية، البنيلممكونات 

السجالت الداخمية، االستخبارات التسويقية، نظاـ بحوث التسويؽ(، أما المتغير التابع فيو واقع 

 صناعة القرارات في شركة الوطنية موبايؿ.جودة 

 

 (: نموذج الدراسة1-1شكؿ رقـ )

 
 المصدر: مف إعداد الباحثة

المستقؿالمتغير
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 الفصل الثاني

 النظري و الدراسات السابقة اإلطار

 Marketing Information System MkIS نظم المعمومات التسويقية المبحث األول:

 نظـ المعمومات التسويقية  تعريؼ  2-1-1

 خصائص نظـ المعمومات التسويقية 2-1-2

 نشأة نظـ المعمومات التسويقية: 2-1-3

 التسويقيةأىمية نظـ المعمومات  2-1-4

 نظاـ المعمومات التسويقية والمزيج التسويقي  2-1-5

 المنافع المتحققة مف استخداـ نظاـ المعمومات التسويقي 2-1-6

 مكونات نظـ المعمومات التسويقية 2-1-7

  نظاـ البحوث التسويقية    2-1-7-1

 نظـ االستخبارات التسويقية     2-1-7-2      

 نظاـ السجالت الداخمية     2-1-7-3       

 

 Decision Makingالقرارات  صنع: المبحث الثاني

 مفيـو القرار وصنع القرار   2-2-1

 صناعة القراراتعممية أىمية  2-2-2

 مراحؿ عممية صناعة القرار 2-2-3

 لعوامؿ المؤثرة في صناعة القرار ا 2-2-4
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 عناصر اتخاذ القرار التسويقي2-2-5

 صناعة القراردور نظـ المعمومات التسويقية في جودة   2-2-6

 

 دراسات سابقة المبحث الثالث :

 دراسات عربية 

 دراسات اجنبية
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 نظم المعمومات التسويقية المبحث األول: 2-1

 Marketing Information System MkISتعريف نظم المعمومات التسويقية   2-1-1

، سواء في بداية مشروعاتيا في مختمؼ مراحؿ المعمومات إلى المؤسسة اإلقتصادية حتاجت

المعمومات، ولتفادي األخطاء في استغالؿ  .تسويقية المشروع أو خاللو أو عند مواجية مشكمة

نظاـ المعمومات التسويقية، حيث بفضمو  عمى المؤسسة تجميع كما ىائال مف ىذه المعمومات وفؽ

 ،التوزيع  ،الترويج  ،اإلعالف  ،بالسعر  يقوـ مدير التسويؽ باتخاذ كثير مف القرارات المتعمقة

و تقييـ قراراتو والنتائج المتوصؿ  خطة تسويقية ، وبفضمو أيضا يستطيع وضعالمنتوجو   البيع 

 Harmon, 2003, P.137)) إلييا

متاحة  ى عنيا لممنظمة بما تقدمو مف فرصأصبحت المعمومات في عالـ اليوـ ضرورة الغنوقد 

لتحقيؽ ميزة تنافسية تتقدـ بيا عمى بقية المنظمات األخرى. وتعزز ىذه الحالة طالما كانت تمؾ 

بتعامميا  كاف ذلؾ في مدخالتيا أو مخرجاتياالمنظمات تعمؿ وفؽ مفيـو االنظمة المفتوحة، سواء 

عممية السيطرة  أصبحتحتى  ،درًا ىائاًل لمبيانات والمعموماتمع البيئة الخارجية والتي تعد مص

ليس باليسير، ويتوجب وجود آلية لتقديـ المعمومات استنادًا إلى معايير الكـ والنوع  اً عمييا أمر 

لتسويقية، اطارًا شاماًل بخصوصيتو اوليصبح بالتالي نظاـ المعمومات  ، والكمفة والتوقيت المناسب

 المعمومات وتقديميا لمراكز اتخاذ القرار.و  البيانات لتنظيـ

 

والمستمزمات الضرورية لتحقيؽ  بأنو: مجموعة العناصر واالجزاء المتكاممة  النظاـ "الطائي"عرؼ 

: 2005ائي، معمومات في فترة زمنية محددة " )الط إلخراجىدؼ معيف مف خالؿ معالجة البيانات 

 بالشكؿ التالي: النظاـ (.ويمكف التعبير عف18

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC_(%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82
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 (: مكونات النظاـ1-2الشكؿ )

 .30، ص  2014محمد السديري، نظـ المعمومات االدارية"،: المصدر

 

مف اإلجراءات أو النظـ الفرعية مف خالؿ التعريؼ السابؽ نستطيع القوؿ إف النظاـ ىو مجموعة  و

التي تنتظـ في إطار متكامؿ، والتي تتفاعؿ فيما بينيا مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ الموضوعة مف 

 أجميا.

اإلطار الذي يتـ مف خاللو تنسيؽ و ، فيمكف تعريفو بأنـ المعموماتانظوىناؾ تعريفات متعددة ل 

مخرجات )معمومات( لتحقيؽ أىداؼ المشروع  الموارد البشرية، لتحويؿ المدخالت )البيانات( إلى

الخطة التي تتصؼ بالتطور بأنيا  (15: 2002)تيسير، وقد عرفيا  (.24: 2001)عبد المنعـ، 

 . والوعي واالستمرارية والتي تيدؼ لتسييؿ انسيابية السمع والخدمات

لناس، : "نظاـ مستمر مف االتصاؿ الفعاؿ بيف ابأنو (Jaques, 2002: 115) كما عرفو 

المعدات واإلجراءات لجمع البيانات، تحميميا، تقييميا وتوزيعيا في نفس الوقت، وجعميا معمومات 

 أكثر صالحية في اتخاذ القرارات، تنفيذىا والرقابة عمييا". 

   

 المدخالت المدخالت العمميات

 التغذية العكسية



16 
 

بأنو: "النظاـ الذي يزود اإلدارة بالمعمومات التي  (24: 2005و آخروف،  حسيف ) كما عرفو 

ختص بتشغيؿ، تحميؿ، خزف واسترجاع البيانات التي . وىو ينشاطات المنظمة"تاجيا في إدارة تح

تـ جمعيا مف مصادرىا األولية والثانوية بيدؼ تزويد المستويات اإلدارية المختمفة بما يحتاجونو 

 مف معمومات وبكفاءة عالية.

  

ود المشتركة : "مجموعة الجينظاـ المعمومات التسويقية بأنو (155: 2000، أبو قحؼ) وعرؼ 

بيف جميع العامميف بالمنظمة لجمع وتحميؿ وتصنيؼ ونشر المعمومات الخاصة باتخاذ القرارات 

 التوجيو والرقابة التسويقية وتحسينيا". و التنفيذ، و الخاصة بالتخطيط، 

كما يمكف تعريؼ نظـ المعمومات التسويقية حسب "طمعت أسعد عبد الرحمف" بأنيا: "عممية مستمرة 

لجمع وتسجيؿ وتبويب وحفظ وتحميؿ البيانات الماضية والحالية والمستقبمية المتعمقة  ومنظمة

بأعماؿ المنشأة والعناصر المؤثرة فييا، والعمؿ عمى استرجاعيا لمحصوؿ عمى المعمومات الالزمة 

" المنظمة، وبما يحقؽ أىداؼ وبالشكؿ المناسب المناسب التخاذ القرارات التسويقية في الوقت

 (.2003، يسادر )

يؤكد كوتمر اف عمى كؿ شركة اف تنظـ الكيفية التي تنظـ فييا المعمومات التسويقية لمدراء التسويؽ 

فييا، وتدرس حاجات مدراءىا مف المعمومات و تصمـ انظمة معمومات تسويقية تمبي ىذه 

ـ المعمومات التسويقية انظوعميو فاف كوتمر يعرؼ (. Kotler, 2005: p140االحتياجات.)

MkIS  عمى انو: "الييكؿ المعقد المتكامؿ مف االطر البشرية و االجيزة و االجراءات و الذي

يصمـ لتجميع البيانات مف المصادر الداخمية و الخارجية لممنشأة لتوليد معمومات تساعد عمى 

 اادارة التسويقية و في صنع القرارات السميمة".
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فيو نظاـ يساعد  Harmonالذي اتفؽ معو  Kingالتسويقية مف وجية نظر ـ المعمومات انظاما  

ويحتاج ىذا النظاـ الى المعمومات  ،زبائفالمديريف عمى توقع التغيرات في األسواؽ أو تفضيالت ال

البيانات ذات  الصمة، وتنظيميا، وتقديـ توصيات بناء عمى ىذه المعمومات ومف  جمعالسميمة في 

 (.Harmon, 2003: p85) ثـ تخزيف مايصؿ اليو الستخداميا في المستقبؿ

 

وذلؾ لشموليتو وتغطيتو  MkIS التسويقية ـ المعمومات انظ وتتفؽ الباحثة مع كوتمر في تعريؼ

صب التعريفات و تعددىا، اال انيا ت الرغـ مف كثرةو  .يقيةلمختمؼ جوانب نظاـ المعمومات التسو 

 و ىو:   MkISفي معنى واحد ؿ

الت بيدؼ جمع البيانات مف مصادر داخمية تفاعؿ بمقتضاه االفراد واالجراءات واآلي ىيكؿ منظـ

وخارجية لممؤسسة وحفظيا وتحميميا وتبويبيا وتوفيرىا في صورة معمومات لالستفادة منيا في 

 واتخاذ القرارات التسويقية المناسبة، ووضع االستراتيجيات التسويقية وتنفيذىا. التخطيط ،

إال تطبيؽ  وـ المعمومات التسويقية ما ىاومف خالؿ التعريفات السابقة نستطيع القوؿ بأف نظ

 عمؿ عمى:ي، حيث التسويقية لمفيـو النظـ في مجاؿ المعمومات

مف المعمومات، ووضع الخطط والمنيجيات المناسبة إلدارة دراسة وتحميؿ حاجات المسؤوليف .1

 المعمومات الالزمة.

 مف مصادرىا الداخمية والخارجية بشكؿ منتظـ. البياناتتحميؿ معالجة، و و جمع، و تأميف  .2

يصاؿ المعمومات إلى المسؤوليف المعنييف بيا. استخداـ الطرؽ العممية في معالجةالسماح ب .3  وا 

 .ستخداميا عند الحاجةاالحتفاظ بالمعمومات ال .4

تمثؿ حمقة وصؿ بيف قسـ التسويؽ واألقساـ األخرى مف خالؿ تبادؿ المعمومات مع ىذه  .5

 األخيرة.
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 خصائص نظم المعمومات التسويقية  2-1-2 

 (227-226: 2005)إدريس،  يمكف توضيح أىـ خصائص نظـ المعمومات التسويقية كما ذكرىا

 في العناصر التالية: 

نسبة عالية، أف تكوف نسب المعمومات الصحيحة إلى مجموع المعمومات  والدقة:الصحة  .1

يجب أف تصمـ بشكؿ يشمؿ كؿ البيانات المتاحة خالؿ فترة زمنية معينة ، كما أف ىذا و 

فصحة المعمومات ودقتيا تعتبر أمرًا ضروريًا  ،الشرط يشير إلى درجة الخمو مف الخطأ

 ا وبيف السرعة.بيني ؽلطالبييا، ولكف مع التوفي

 القرار في الوقت المناسب. يأف تصؿ المعمومات لمتخذالتوقيت السميم:  .2

يعني أف تحتوي عمى كافة المعمومات األساسية والالزمة لمموضوع حتى الشمول:  .3

 يستطيع طالب المعمومة اإللماـ بكؿ جوانب المشكمة عند قيامو بحميا.

 ى اإلداري ولمتخذ القرار.أف تكوف المعمومات مالئمة لممستو المالءمة:  .4

تعني قابمية المعمومة عمى التكيؼ لالستخداـ بأكثر مف وقت وأكثر مف المرونة:  .5

 مستخدـ ليا.

ال أصبحت مجرد اليدف:  .6 يجب أف يكوف ىناؾ ىدؼ معيف مف وجود ىذه المعمومات وا 

اصر بيانات عشوائية ليس مف وراء توفيرىا فائدة. كما تضيؼ "سونيا محمد البكري" العن

 .(2006، البكريالتالية: )

يعني خمو المعمومات التي يوفرىا النظاـ مف الغموض لمستخدمييا حتى الوضوح:  .1

 يسيؿ فيميا وبالتالي استخداميا.

ومات بحيث ال يتكوف تحريؼ أو ميقصد بو الموضوعية في إعداد المععدم التحيز:  .2

 معينة.تغيير ليا بغرض التأثير عمى المستخدـ لموصوؿ إلى نتيجة 
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المقصود بيا أف تعكس المعمومات التطورات الحديثة الحاصمة داخؿ الحداثة:  .3

 المنظمة وخارجيا، وأف تكوف وصفًا لكؿ جديد في المجاؿ العممي.

يعني تطابؽ المعمومات عف شيء ما مف جميع المصادر المختمفة التي  عدم التضارب: .4

 يتـ استقاء ىذه المعمومات منيا. 

 

 م المعمومات التسويقيةانشأة نظ  2-1-3

يتميز عالمنا المعاصر بدرجة عالية مف التطور العممي والتفوؽ التكنولوجي، ويرجع ذلؾ   

العديد مف التغيرات والتطورات التي شممت مختمؼ مجاالت الحياة، وقطاعات العمؿ واإلنتاج، 

والتي يمكف اعتبارىا بمثابة ثورات ساىمت بدور إيجابي في إحداث تمؾ التطورات العممية 

ة عمى حد سواء، وعميو فقد مر العالـ بأربع ثورات متتالية يمكف توضيحيا عمى النحو والتكنولوجي

 (55: 2006: )عالء، اآلتي

 ثورة المعرفة: .1

حقؽ معيا اإلنساف فيمًا أشمؿ لكثير مف الظواىر المحيطة بو، وبالتالي جعمتو أكثر قدرة 

 الرفاىية والتقدـ.عمى استثمار تمؾ الظواىر في تحقيؽ مستويات مرتفعة مف 

 ثورة التكنولوجيا: .2

 ي مختمؼ مياديف اإلنتاج االقتصادي.ف ليا تحقيؽ مستوى رفيع مف الكفاءةتـ مف خال

 ثورة االتصاالت: .3

تـ مف خالليا تحقيؽ حالة مف الترابط والتفاعؿ اإليجابي المستمر بيف أجزاء العالـ، 

 لالستثمار وتبادؿ المنافع.وبالتالي اتساع األسواؽ، وتوفير المناخ المناسب 
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 ثورة المعمومات:  .4

تخزيف واسترجاع المعمومات مف و أمكف بفضؿ أساليبيا المتطورة تجميع وتصنيؼ وتحميؿ، 

 خالؿ نظـ المعمومات.

 

 م المعمومات التسويقية:اأىمية نظ 2-1-4

المناسب، تظير أىمية النظاـ مف خالؿ عممو، وتوفيره البيانات والمعمومات في الوقت   

 (62-61: 2006وبالجودة العالية، وتتجمى أىميتو في العناصر التالية: )البكري، 

المعمومات المساىمة في اتخاذ القرارات، كما أف لو البيانات و  يعمؿ عمى جمع وتحميؿ (1

في التخطيط، والتنفيذ والرقابة  تحقيقيا لموصوؿ إلى أحسف النتائجعمى األىداؼ المطموب  اً كبير  اً أثر 

 عمى األنشطة التسويقية.

وليس كأجزاء منفصمة، حيث يربط بيف  المنظمةيز النظاـ بالنظرة الشاممة ألعماؿ يتم (2

التخزيف، والسياسات التسويقية وتحميميا و الشراء، و التمويؿ، و سياسات المنظمة الخاصة باإلنتاج، 

 بشكؿ متكامؿ.

ويع، وبالتالي زيادة الحاجة إلى زيادة المنافسة مف مجرد منافسة سعرية إلى التشكيؿ والتن (3

 البرامج التسويقية الموجية إلييـ مف جية أخرى. وفاعميةدراسة المستيمكيف مف جية، 

يمكف مف استخراج كـ كبير مف المعمومات بشكؿ تمقائي يساعد عمى حساب جدوى كؿ  (4

 .المنظمةاألنشطة التسويقية األخرى، كما يقمؿ إلى حد كبير مف تخزيف المعمومات المستخدمة في 

إمكانية تعديؿ المعمومات دوف جيد مف خالؿ نظاـ الحاسب اآللي واإلجابة عمى أي  (5

مندوبي المبيعات،... الخ بشكؿ فوري، كما تستخدـ و األسواؽ، و السمع، و ، زبائفأسئمة متعمقة: بال

 في تحميؿ نتائج النشاط اليومي وتقييـ كفاءة السياسات التسويقية.
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 الحصوؿ عمى معمومات أكثر تفصياًل وتقارير أكثر دقة وبشكؿ أرخص. (6

العمؿ عمى إيجاد طريقة منظمة لالختيار بيف البدائؿ المتاحة في الخطط المعروضة و  (7

 اختيارىا.

أجمميا  باأف أىمية المعمومات التسويقية تزداد في القرف الواحد والعشريف نظرًا لجممة مف األسب 

 :فيما يمي (123-121: 2005، العجارمة)

األنشطة التسويقية أصبحت تتسـ بدرجة عالية مف التعقيد واالتساع، وأصبح مف  (1

المستيمؾ وأنماطو الشرائية، حيث لـ يعد قرار  الضروري اإللماـ بكؿ شيء عف محددات سموؾ

اإلنتاج يتـ بناًء عمى ما ترغب في إنتاجو المنظمة بؿ بناًء عمى ما تحتاجو السوؽ وما يسمح بو 

 الوضع التنافسي.

العجز في الطاقة المتاحة وغيرىا مف المواد الخاـ مما يعني حتمية االستخداـ األمثؿ  (2

 ة.لموارد المنظمة وقوتيا العامم

ثورة المعمومات، وكؿ منظمة  ت المنظمات تعيش في ظؿانفجار المعمومات، فقد أصبح (3

ومع  ،لدييا أكثر مف مصدر لممعمومات، ولكف المشكمة تكمف في كيفية استخداميا، وكيفية إدارتيا

ظيور وتطور الحواسيب أصبح لإلدارة وسيمة سريعة وغير مكمفة لتشغيؿ وتحميؿ كميات ىائمة مف 

 البيانات التسويقية وتوفير المعمومات الضرورية التخاذ القرارات.

 

 المنافع المتحققة من استخدام نظام المعمومات التسويقي 2-1-5

يتـ استخدامو مف قبؿ المنظمات الكبيرة فقط، بؿ  ةمف الخطأ االعتقاد بأف نظاـ المعمومات التسويقي

حيث أف حجـ التأثير الذي يمكف  ،مات المتوسطة وحتى الصغيرة أيضاً ىو مطموب مف قبؿ المنظ

بالنسبة لممنظمات لغرض  أف تحققو المشكمة التسويقية )فيما إذا لـ تتوفر معمومات كافية عنيا
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رة. ولعؿ تسويقية الصغيرة عنو بالنسبة لممنظمات الكبييكوف أكثر وضوحا في المنظمات ال تالفييا(

وبذلؾ فإف  ،المنظمات الكبيرة ىي أفضؿ مف المنظمات الصغيرة اتذلؾ يعود إلى أف إمكاني

 بالنسبة لألولى عنو بالنسبة لمثانية. اً أو مؤقت اً التأثير يمكف أف يكوف محدود

ستخداـ نظاـ الفوائد التي تحققيا المنظمة مف اوعمى أية حاؿ فإنو يمكف أف تحدد فيما يمي بعض 

 (.2006)البكري،  ةالمعمومات التسويقي

 الزمف، حتى تصبح أكثر قدرة في أدائيا اإلداري. معالمنظمة أكثر احاطة بالمعمومات  جعؿ -1

ـ امف خالؿ التطبيؽ السميـ لنظمفيوـ التسويؽ بشكؿ أكثر فاعمية اإلدارة مف استثمار  تمكيف -2

 .ةالتسويقي المعمومات

المنظمات الكبيرة وذات الصيغة الالمركزية في التنظيـ تتمكف مف جمع المعمومات مف اماكنيا  -3

 توحيدىا وصياغتيا باتجاه جعميا أكثر فيما وقبوال. بيدؼالمتفرقة 

يتمكف القائـ عمى استخداـ نظاـ المعمومات التسويقية مف استرجاع المعمومات بالشكؿ الذي  -4

 الفعمية لمستخدـ النظاـ.يمبي الحاجة 

 .وافضؿسرع حظ تطور االتجاه في البيئة الخارجية بشكؿ أبإمكاف اإلدارة التسويقية أف تال -5

بوجود نظاـ المعمومات التسويقية تتمكف المنظمات مف استخداـ المعمومات التي يتـ جمعيا مف  -6

 .خالؿ فاعميتيا الوظيفية المتعددة بكفاءة أكبر

فرض سيطرة أفضؿ نحو الخطط التسويقية وذلؾ مف خالؿ استالـ قد تستطيع المنظمات  -7

 بيدؼ تالفي وقوع المشكمة وبشكؿ سريع. ةاالشارات التحذيرية المبكرة لنظاـ المعمومات التسويقي

قد تستطيع المنظمات منع ضياع وتبدد المعمومات التسويقية الميمة، وذلؾ عف طريؽ الحفاظ  -8

 الجية المستفيدة منيا.عمييا وتأميف سالمة وصوليا إلى 
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 م المعمومات التسويقيةامكونات نظ 2-1-6

المقصود بالمكونات، األنظمة الفرعية المكونة ليا اعتمادًا عمى مفيوـ نظرية النظاـ الذي   

يقضي بإمكانية تجزئة النظاـ الواحد إلى عدد مف األنظمة الفرعية المتكاممة، و النموذج التالي 

 يبيف ىذه المكونات :

 

 

 

 

 

 

 

 قرارات التسويؽ و االتصاالت

 

 (مكوناتنظمالمعلوماتالتسوٌقٌة2-2شكل)
 

 Kotler and Armstrong (2010), p.99 المصدر:
 

ـ بحاجة لمحصوؿ عمى وىالرقابة. و التنفيذ، و التخطيط، و مدراء التسويؽ بأداء مياـ التحميؿ، يقوـ 

القنوات التسويقية، و معمومات حوؿ التطورات الحاصمة في البيئة فيما يتعمؽ باألسواؽ المستيدفة ، 

العوامؿ البيئية العامة والخاصة. ولعؿ األداة التي يستطيع المدراء استخداميا في و المنافسيف، و 

بعد أف يتـ تقديـ المعمومات التي ىـ بحاجة إلييا  ةتحقيؽ ذلؾ ىو اعتماد نظاـ المعمومات التسويقي

تحلٌل

تخطٌط

تنفٌذ

 رقابة

تقدٌر
وماتلالمع

 المطلوبة

نشروتوزٌع
المعلومات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدراء
 التسوٌق

 ثؾىس

 اٌزسىَك

ٔظُ رذعُُ 

اٌمشاساد 

 اٌزسىَمُخ

اٌسغالد 

 واٌزمبسَش

 اٌذاخٍُخ

اإلسزخجبساد 

 اٌزسىَمُخ

 اٌجُئخ اٌزسىَمُخ

 

 األسىاق اٌّسزهذفخ

 

 ولٕىاد اٌزىصَع

 

 إٌّبفسىْ

 

 اٌغّبهُش

 

 اٌّزغُشاد اٌجُئُخ

 اٌعبِخ
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جراء العمميات عمييا في  األربعة التي يتكوف منيا نظاـ المعمومات  المكوناتومف ثـ توزيعيا وا 

 وىي: ةالتسويقي

 Marketing Research System نظام البحوث التسويقية   2-1-6-1

بيف مرحمتي االنتاج ونقؿ الممكية لممستيمؾ، سبؽ القوؿ بأف النشاط التسويقي لـ يعد محصورا ما 

بؿ إف األمر يتعدى ذلؾ بكثير حيث أنو يسبؽ عممية االنتاج بقياـ المنظمة بأجراء البحوث التي 

ويتبع عممية البيع لتحديد  و،لمستيمؾ، ومعرفة متطمباتو ورغباتتيدؼ الكتشاؼ ودراسة السوؽ وا

اه، ومالحظاتو واقتراحاتو عنيا، ومدى استمراره مف حيث رض منتجاتالردود فعؿ المستيمؾ عف 

 مستقبال مف عدمو. منتجاتالفي شراء تمؾ 

وعبر األسواؽ المختمفة، ستتمكف المنظمة مف الحصوؿ  الزبائفمف خالؿ البحث والتقصي آلراء و 

وتعزيز موقعيا في  ،بالشكؿ المالئـ منتجاتالعمى البيانات والمعمومات التي تساعدىا في تقديـ 

 حوؿ دوف تحقيؽ األىداؼ المخططة ليا.تالتي كالت ؽ، وتجاوزىا قدر المستطاع لممشتمؾ األسوا

 

ىذا النظاـ بإىتماـ كبير أكثر مف غيره، وذلؾ ألنو عادة ما ينظر إليو بنظرة عمى انو بديؿ  حظي

 توفر لدى المنظمة نظاـ المعمومات التسويقيةيلنظـ المعمومات التسويقية  ، عندما ال 

 

 Marketing Research System تعريف نظام البحوث التسويقية    اوال:

  تـ تعريؼ كؿ مجاؿ يكوف لو اىمية و ىدؼ ، وقدبحوث التسويقية في عدة مجاالت، و تستخدـ ال

: "جمع وتسجيؿ وتحميؿ كافة المعمومات والحقائؽ عف مشاكؿ متعمقة بأنونظاـ البحوث التسويقية 

بتسويؽ السمع والخدمات مف المنتج إلى المستيمؾ، بغرض إنارة الطريؽ أماـ المسؤوليف في اإلدارة 

 (.61: 2005التخاذ قرار معيف )الحناوي، 
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مف مصادرىا  بأنو: "كافة األنشطة اليادفة إلى جمع البيانات المطموبة وىناؾ مف عرفو

 كذؾ و(. وعرف271: 2004، عميافاألساسية وتحميميا بأنسب األساليب وتقديـ التقريرالنيائي" )

أنو: "النظـ التي تتضمف استخداـ المنيج العممي في التفكير،  (207: 2000، وآخروف )أبو رماف

رارات أو وضع وجمع البيانات وتحميميا، واستخالص النتائج منيا بغية المساعدة في اتخاذ الق

 .الخطط" 

: "تجميع وتسجيؿ وتحميؿ الحقائؽ حوؿ المشكالت عيد البريطاني لمتسويؽ بدوه بأنوالم كما عرفو 

: 2006التي تتعمؽ بتحويؿ السمع والخدمات مف المنتج إلى المستيمؾ النيائي" )عبد الحسف، 

بحوث التسويؽ، نظاـ التسويقية و ـ المعمومات ا(.وىناؾ مجموعة مف الفروؽ الجوىرية بيف نظ29

 يمكف توضيحيا مف خالؿ الجدوؿ التالي:

 

(:الفرقبٌننظمالمعلوماتالتسوٌقٌةوبحوثالتسوٌق1-2الجدولرقم)

 المعمومات التسويقية نظام بحوث التسويق نظام

 ركز عمى المعمومات الخارجية.ي -

 يتـ بحؿ المشاكؿ التسويقية.ي -

 محددة. تـ بشكؿ متقطع كمشاريعي -

 ميؿ إلى التركيز عمى الماضي.ي -

 استعماؿ الكمبيوتر ليس ضروري. -

 المعمومات التسويقية. نظاـأحد مصادر  -

 ستعمؿ منذ سبعيف سنة.ي -

 تعامؿ مع المعمومات الداخمية والخارجية.ي -

 يتـ بمنع حدوث المشاكؿ وحميا.ي -

 تـ بصفة مستمرة.ي -

 يتـ بالمستقبؿ.ي -

 ستند إلى نظاـ الحاسب اآللي.ي -

 عالج الجوانب التسويقية وغير التسويقية.ي -

 ستعمؿ منذ الستينات.ي -

 .47ص   ،2009 "،االقتصاد االداريطارؽ ، " ،الحاجالمصدر: 
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التسويقية، وتتـ عمى أساس مشروع بحثي  تيتـ بمعالجة المشكاليبحوث التسويؽ  نظاـ أف 

ومعالجتيا  المعمومات التسويقية بتجنب حدوثيا نظاـيتـ يمعيف، يتعمؽ بمشكمة محددة، في حيف 

 المنظمة.  مستمر باستمرار قياـ  عند ذلؾ، ولذلؾ فدوره

 

لة عمى انيا "التصميـ النظمي لجمع وتحميؿ البيانات المتعمقة بحا(Kotler, 2005, p.114) وعرف

 .تسويقية خاصة تواجييا الشركة"

يقتصر دورىا عمى تجميع وتسجيؿ وتحميؿ البيانات ت سابقا كانإف بحوث التسويؽ لـ تعد مثمما 

نما توسعت مسؤولياتيا  حوؿ مشكمة متعمقة بتسويؽ سمعة أو خدمة، أو مجرد عرض حقائؽ فقط، وا 

إلى تفسير تمؾ الحقائؽ والتوصية بناء عمى ذلؾ وباتخاذ قرارات معينة ، وصوتيا في ذلؾ صوت 

طاني االجتماعي لبحوث السوؽ عمى أنيا : " ما عرفت أيضا مف قبؿ المعيد البريك استشاري.

ىنا بيف بحوث التسويؽ يز بد أف نم ، وال منتجاتالالوسيمة التي يمكف استخداميا مف قبؿ مقدمي 

وأبحاث السوؽ، حيث أف ىذه األخيرة تيتـ بدراسة وقياس وتحميؿ األسواؽ بينما نجد أف األولى 

 منتجاتبما في ذلؾ نشاطات اإلعالف وال تجاتمنالتيتـ بدراسة المتغيرات المرتبطة بتسويؽ 

ئي وذلؾ باالعتماد عمى ؿ ما يتعمؽ بالمستيمؾ النياكالمتنافسة وتحديد السياسات التسويقية، و 

مصطمح صناعة البحوث التسويقية نظرا ألىميتيا  وقد ذىب البعض إلى إطالؽ  .أسس عممية

 (.40،ص:2009)البكري،" الكبيرة في مجاؿ التسويؽ
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 (:98: 2002عبد الحميد،وىناؾ أربعة أبعاد ميمة لبحوث التسويؽ، وىذه االبعاد ىي حسب )

 Systematicالنظمية  - أ

سبؽ وأف يتضمف التفاصيؿ العامة والدقيقة لطبيعة ميقصد بيا أف يكوف البحث قد أعد لو وبشكؿ 

اعتمادىا في ىذا المجاؿ البيانات التي يحتاجيا البحث وأسموب التحميؿ والمعالجة التي يمكف 

 وبشكؿ متكامؿ ومترابط.

 Objectivityالموضوعية  - ب

حازا عند جمع البيانات واألسموب المعتمد في نيقصد بيا وبشكؿ مختصر أف ال يكوف الباحث م

تتوافؽ مع  التي سبب مف أسباب الظاىرة المبحبوثةلى تحميميا وعرضيا إلى جزء معيف منيا أو 

أف البحث قد فقد مصداقيتو في النتائج التي يتـ ألف ذلؾ يعني  ،رغباتو أو تصوراتو المسبقة

 وصؿ إلييا.تال

 Informationالمعمومات  - ت

اليدؼ الرئيس الذي تسعى إليو بحوث التسويؽ لغرض تقديميا لمتخذي القرار, وال بد مف ىي 

وليس بيانات, إذ أف البيانات ىنا تعني المادة الخاـ االشارة ىنا إلى أف ما يقدـ ليـ ىو معمومات 

وىي بالتالي تشير إلى أنيا مشاىدات وأدلة متعمقة ببعض  ،تـ معالجتياتي لـ تلصنع القرار وال

 النواحي الخاصة بالنظاـ التسويقي أو المشكمة المطموب بحثيا. 

  Decision Makingاتخاذ القرار  - ث

األخيرة في البحث التسويقي، وتختمؼ عممية اتخاذ القرار حسب وىو العنصر اآلخر أو المرحمة 

طبيعية المشكمة وحجميا ونطاؽ تأثيرىا ومدى تكراراىا. ولكف في الغالب يكوف القرار معتمدا في 

% عمى المعمومات المقدمة لمتخذ القرار، وما تبقى يكوف مف حصة الخبرة 90أغمبو وبنسبة 

 لجة الحالة.والكفاءة الشخصية لممدير في معا
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: فيما يأتيالتسويؽ  مديريوتأسيسًا عمى ذلؾ فإف بحوث التسويؽ تساعد متخذي القرار مف 

(Willeam, 2008, p.5) 

صياغة استراتيجية القرار التسويقي وبما يحقؽ أفضؿ رضا وقبوؿ لدى المستيمكيف عما - أ

 وبما يعزز مف موقع القوة التي تممكيا الشركة في السوؽ. منتجاتيقدـ ليـ مف 

المستيمكوف  ايمكف أف يعتمدى التيب الشراء يلاتمكيف المدير مف فيـ وادراؾ نماذج وأس- ب

 في تعامميـ مع السوؽ.

ما يمكف المدير مف االحاطة معرفة التغيرات الحاصمة في سموؾ المستيمؾ أوال بأوؿ وب- ت

المقدمة  منتجاتعى مف خاللو إلى تقميؿ التمؼ أو العيوب في الصياغة نظاـ عممي يسبيا و 

 لمسوؽ.

... ال يقتصر عمؿ المدير التسويقي عمى مبدأ كيؼ تكوف السمعة أو الخدمة في السوؽ - ث

 كيؼ يمكف أف تأخذ المكانة المتقدمة ليا في السوؽ. وبؿ إلى ما ىو أبعد مف ذلؾ وى

 

 أنواع البحوث التسويقية ثانيا: 

والتي يختص كؿ  Sub Research –أف بحوث التسويؽ تتضمف العديد مف البحوث الجزئية 

بعضيا عف  التخصص ال يعني اطالقًا انفصاؿ واحد منيا بنشاط أو ىدؼ محدد، ولكف ىذا

عامة صورة . وبلممنظمةبعض اآلخر، بؿ أنيا مجتمعة ومتفاعمة وتصب في اليدؼ التسويقي ال

)الطائي و التسويؽ باالتي: بحوثئيسة التي تتضمنيا أنشطة يمكف تحديد األنواع الر 

 (2005اخروف،

 بحوث السوؽ -1

 بحث المنتج  -2
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 بحث المستيمؾ  -3

  بحث اإلعالف -4

 أبحاث تتعمؽ بالسياسات العامة  -5

 

 The Marketing Research Processخطوات اجراء البحث التسويقي   ثالثا:

عما ىو مطبؽ عند اجراء البحث في ال تختمؼ طريقة اجراء البحث التسويقي كثيرا 

المجاالت االجتماعية المختمقة، ذلؾ أف البحث التسويقي ما ىو إال محاولة عممية منظمة 

الكتشاؼ رغبات وقدرات المشتريف بالسوؽ بما يمكف مف خمؽ الموازنة بيف امكانيات المنظمة 

قي اظيار بيانات لإلدارة تساىـ واالتجاىات السائدة في السوؽ. وعادة ما تكوف نتيجة البحث التسوي

في تخطيط سياسة المنظمة المختمفة سواء كانت المتعمقة في ببيئتيا الداخمية )األنشطة التسويقية 

المختمفة ضمف المنظمة( أو فيما يتعمؽ ببيئتيا الخارجية والمتمثمة بالمستيمؾ مف حيث رغباتو 

 وحاجاتو والقوى الفاعمة في حركة السوؽ.

 

 (79، ص:2221: )يوسف،سمة في اجراء البحث التسويقي وىيخمسة المتسمالخطوات ال

 تحديد المشكمة وأىداف البحث -1

. إذف فإف تحديد المشكمة ودراسة ئوت الجراال يمكف اجراء أي بحث ما لـ تكف ىنالؾ مبررا

ذلؾ فإف الباحث يقـو  محيطيا ىو الجوىر األساس الذي يرتكز عميو البحث العممي ومف أجؿ

ة والتعرؼ عمييا وعمى ما قد يحيط بيا مف عوامؿ مما يميد الطريؽ لوضع كمبحصر المش

التعرؼ عمى طبيعة وأنواع في يد المشكمة تحديدا سميما يساعد دالفروض التي تفسر سموكيا. فتح

ي يعيف المصادر وبالتال ،البيانات التي سوؼ يحتاج إلييا مف أجؿ التوصؿ إلى الحموؿ المناسبة
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لمحموؿ التي يعتمد عمييا في الحصوؿ عمى ىذه البيانات التي سوؼ يحتاج إلييا مف أجؿ التوصؿ 

أوليما تمؾ التي تحس بيا  :يفالمناسبة. وفي ىذا المجاؿ ينبغي عمى الباحث أف يفرؽ بيف حالت

المنظمة بوجود مشكمة معينة واضحة المعالـ وتستطيع أف تحددىا تحديدا واضحا، وحينئذ تكوف 

ميمة الباحث محدودة، حيث يسعى لوضع الفرضيات التي تفسر تمؾ المشكمة ثـ يقوـ باختبارىا 

 لمتعرؼ عمى ما يكوف أكثرىا احتماال لمحقيقة.

 

يي التي يعيد فييا لمباحث بدراسة مشكمة غير محدودة المعالـ، وىنا تكوف أما الحالة الثانية ف

الميمة الممقاة عمى عاتقو شاقة. حيث ينبغي عميو أف يحدد طبيعة المشكمة ونطاقيا تحديدا دقيقا 

وضع كؿ االحتماالت الواردة في سببية ىذه المشكمة واختيار الفرضيات  عمىبشكؿ عممي  والعمؿ

تفسير المشكمة بعد أف يتـ تحديد األىداؼ التي يسعى إلى بموغيا مف خالؿ قيامو التي يضعيا في 

 بالبحث.

 

 تطوير خطة البحث  -2

ضوئيا مسارات  فيالصياغة العامة التي يفترض أف تتـ  بوضعتتمثؿ عممية تطوير خطة البحث 

 عمؿ البحث والتي تنحصر باآلتي:

 تعيين مصادر البيانات  - أ

الفرضيات األولية فإنو ال بد مف اكتشاؼ الجوانب المختمفة  ويضعحدد الباحث المشكمة يبعد أف 

تفسير لممشكمة بما يؤدي إلى اتخاذ قرار بشأنيا. إذف فال بد لمباحث مف جمع المعمومات الكفيمة ب

صدار قرار بشأنيا. والمعمومات كالتالمشكمة وتجزئتيا إلى مش  أقؿ حجما بما يمكف مف تحميميا وا 

 تتحدد في الغالب بمصدريف أساسييف ىما:
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 : والتي يمكف تجزئتيا إلى نوعيف مف البيانات ىما:البيانات المكتبية -1

: وىي البيانات المستخمصة مف السجالت التي تحتفظ بيا المنظمة البيانات الداخمية- أ

 والمستخدمة ألغراض إدارية أو محاسبية.

الغالب بالمصادر التاريخية وىي عبارة عف بحوث : ويطمؽ عمييا في البيانات الخارجية- ب

أو إحصاءات قامت الدولة بجمعيا أو أجرائيا أو قامت بيا بعض الييئات المختصة في ىذا 

 المجاؿ.

وىي البيانات التي يحصؿ عمييا الباحث مف خالؿ معايشتو لمجتمع  البيانات الميداينة: -2

ويتـ جمع البيانات عف طريؽ االستقصاء أو البحث ذاتو بعد تحديده لممشكمة واطارىا العاـ. 

 أو التجربة العممية. ةالمالحظ

 

 طريقة البحث  - ب

 وىو االسموب الذي يتـ مف خاللو جمع المعمومات والتي تحدد باآلتي:

: وىي تتمثؿ في المقاء المباشر مع أفراد عينة البحث، والذيف ىـ بمثابة أعداد المقابمة -1

يرة مف األفراد، تحكـ طبيعة البحث في عممية اختيارىـ بشكؿ صغيرة مختارة مف بيف مجموعة كب

 عشوائي أو مقصود.

 البياناتحيث يعتمد الباحث عمى مالحظاتو الشخصية أو األولية في  جمع  المالحظة: -2

 دوف الحاجة إلى توجيو أسئمة لمحصوؿ عمييا.

عندما يجد ضرورة في  البياناتيقـو الباحث باستخداـ ىذا األسموب في جمع  التجربة: -3

 التأكد مف تأثير عامؿ معيف قبؿ تطبيقو عمى نطاؽ واسع.
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  البياناتأعداد استمارة جمع   -ج

تمثؿ الجوىر األساس الذي يقـو عميو البحث الميداني بمجممو فبقدر ما  البياناتاف استمارة جمع 

البيانات يكوف تصميميا قائما عمى أساس مف الدقة والشمولية والموضوعية، بقدر ما تمد الباحث ب

 المعمومات التي يسعى إلى جمعيا مما ييسر النجاز بحثو عمى الوجو الصحيح.و 

حث آلخر وفقا لمغرض الذي يتـ مف أجمو البحث ولكف في مف ب البياناتاستمارة جمع ؼ وتختم

 (2003،عبيدات) الغالب يشمؿ األركاف الرئيسة التالية:

 مقدمة االستمارة. -1

 البيانات المميزة لممستجوب كاالسـ والمينة والعمر والدخؿ. -2

 التعميمات التي يضعيا الباحث لألفراد المستجوبيف بكيفية اإلجابة. -3

 عمقة بالمشكمة.تة الماألسئمة الرئيس -4

 

  ةالعينتصميم  -د

لغرض الحصوؿ عمى البيانات المطموبة لمشكمة البحث ال بد مف النزوؿ ميدانيا لمجتمع البحث 

ثارة التساؤالت واالستفسارات بيدؼ الحصوؿ عمى المعمومات الستخالص نتائج واقعية لممشكمة.  وا 

يـ ولكف إذا كانت المشكمة تيـ قطاعا واسعا جدا مف األفراد، فإنو عمميا ال يمكف استقصاء آرائ

جميعا ألف ذلؾ يتطمب وقتا وكمفا كثيرة. لذا فإف اعتماد أسموب العينات ىو األنسب في دراسة 

المشكمة ويمكف أف نعرؼ العينة عمى أنيا "عدد مف مفردات مجتمع ما اختيرت بطريقة تضمف 

معنى ذلؾ أف مصمـ البحث التسويقي يسعى إلى و تمثيؿ المجتمع وفي حدود أىداؼ الدراسة". 
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ر العينة التي مف شأنيا أف تمثؿ المجتمع أقرب تمثيؿ والتي يكوف اختيارىا ممكنا ومحققا اختيا

 ألعمى درجة مف الدقة في النتائج.

 (2003، عبيدات) ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ: ،وىناؾ أنواع مختمفة مف العينات

 : وىي أف يكوف لكؿ مفردة مف مفردات المجتمع األصميالعينة العشوائية البسيطة -1

 فرص متساوية مع غيرىا مف المفردات في أف تختار ضمف مفردات العينة.

: وىي العينة التي يختار المفردة األولى منيا عشوائيا وباقي العينة العشوائية المنتظمة -2

 المفردات يفصميا عف بعضيا فترات متساوية.

ة يبة لخاص: وىي أف يختار الباحث عينة يرى أنيا تمثؿ المجتمع بالنسالعينة العمدية -3

 معينة ويفترض أف تتوافر شروط وصفات خاصة بمفردات العينة عند اختيارىا عمديا.

 

   البياناتجمع  -3

مف المصادر المكتبية يكوف أيسر عندما تكوف تمؾ المصادر متاحة لمباحث، أما  البياناتأف جمع 

تتمثؿ في كيفية جمع االستمارات  ، وىيفي حالة البيانات الميدانية فإف في ذلؾ بعض الصعوبة

 واإلشراؼ عمى القائميف عمى عممية الجمع وترتيب االستمارات ... الخ.

البيانات، وكذلؾ تمؾ التي وتأتي المرحمة التالية بعد جمع البيانات وىي مراجعة ما ورد فييا مف 

 اإلجابات الواردة في الواحدة منيا متناقضة مع بعضيا. تكوف

ثة تتمثؿ في تمييز البيانات ووضع الرموز المتفؽ عمييا لكؿ إجابة بيدؼ تسييؿ والمرحمة الثال

تتكامؿ ىذه العممية مع المرحمة التالية والمتمثمة في تصنيؼ  و ،العمؿ واإلسراع في جمع البيانات

وتبويب البيانات، أي تحويؿ اإلجابات إلى أرقاـ بقدر ما أمكف، ووضعيا عمى شكؿ مجموعات 
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احصائية معدة مسبقا ليذا الغرض لتوفير فرص أفضؿ لمباحث في القياـ بعممية وفي جداوؿ 

 التحميؿ والدراسة لممشكمة.

 

 Information Analysisتحميل المعمومات  -4

كؿ ما سبؽ ذكره مف خطوات يبقى حبرا عمى ورؽ وتبقى األرقاـ صماء ما لـ تجري عممية التحميؿ 

عمو في الخطوات السابقة. ولكي تكوف عممية التحميؿ عمييا الستخالص مواقؼ ونتائج مما تـ ف

سميمة ودقيقة إلى الحد الممكف فإنو ال بد مف االعتماد عمى بعض األساليب االحصائية والرياضية 

استخداـ الوسط الحسابي والوسيط والمنواؿ والوسط اليندسي ... وبطبيعة الحاؿ  في ذلؾ. كاف يتـ

مف ىذه المقاييس عمى طبيعة البيانات المتحققة ونوعية ودرجة يتوقؼ اختيار واستخداـ أي مقياس 

 التعمؽ في تحميؿ المشمكة.

  Present the Findingsتقديم التقرير النيائي )عرض النتائج(  -5

واخيرا تأتي مرحمة اعداد التقرير النيائي لممشمكة والمتمثمة بصياغة الجيود التي تـ بذليا خالؿ 

التسويقي لكي تعرض النتائج التي تـ التوصؿ إلييا عمى اإلدارة العميا أو فترة القياـ بعممية البحث 

الجية المختصة ببحث النتائج مراعيًا في ذلؾ أف تكوف كتابة التقرير بمغة بسيطة ومفيومة 

عذر عمى اآلخريف وبعيداص عف استخداـ المصطمحات والتعبيرات الفنية قدر المستطاع والتي قد يت

 فيميا بشكؿ دقيؽ

 

  عممية تخطيط التسويق االستراتيجي: رابعا

يؤدي تطبيؽ عممية تخطيط التسويؽ االستراتيجي بدقة الى نجاح استراتيجية التسويؽ المراد تطبيقيا 

 :في المنظمات المعاصرة وعمى النحو التالي
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ويقصد بيا ميمة المنظمة فيجب اف تكوف ممكنة ، ومشروعة ، وعامة  :رسالة المنظمة- أ

استجابة لكافة المتغيرات الداخمية والخارجية المحيطة والجدير بالذكر اف معظـ المياـ وذلؾ 

تكتب في الوثيقة القانونية لتأسيس المنظمات في البمداف النامية عامة او غامضة وفضفاضة 

 (2010، صياـ)

ي خالؿ اخذ كافة المتغيرات الخارجية الخاصة بالتغيرات ف:   swoTتدقيؽ التسويؽ وتحميؿ- ب

 بيئة االعماؿ وما تتضمنو مف منافسة عالية والمواقؼ التي تواجييا المنظمة وتحميؿ الفرص

 والتيديدات في البيئة الخارجية وتخصيص الموارد التنظيمية بما يضمف وضع األىداؼ

والغايات الرئيسة في المنظمة ومف ثـ اقتناص الفرص في البيئة المتاحة وتجنب و تقميؿ 

ممة وتحديد السياسات التفصيمية ومتابعة وتقييـ تنفيذ الخيار االستراتيجي التيديدات المحت

أي تحميؿ عناصر القوة والضعؼ في البيئة الداخمية والفرص  ( swoT ) واستخداـ تحميؿ

 (2010، صياـوالتيديدات في البيئة الخارجية )

 

 التاليوبالشكؿ  ( swoT) مف خالؿ استخداـ مصفوفة (swoT) ويمكف توضيح تحميؿ

 اٌجُئخ اٌذاخٍُخ      

 

 اٌجُئخ اٌخبسعُخ

 

 (Sٔمبط اٌمىح )

 

 (Wٔمبط اٌضعف )

 (Oاٌفشص )
اسزضّبس اٌفشص اٌّزبؽخ 

 ثبسزخذاَ ٔمبط اٌمىح

ِعبٌغخ ٔمبط اٌضعف 

 واسزضّبس اٌفشص

 (Tاٌزهذَذاد )
اسزخذاَ ٔمبط اٌمىح ٌزمًٍُ 

اٌزهذَذاد رمًٍُ ٔمبط اٌضعف 

 ورمًٍُ اٌزهذَذاد 

اسزخذاَ ٔمبط اٌمىح ٌزمًٍُ 

اٌزهذَذاد رمًٍُ ٔمبط اٌضعف 

 ورمًٍُ اٌزهذَذاد 

Source: (Dosonp.&k. starkly, The stratategic, management, 1993, p46 ) 
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إف المنظمة تتوفر لدييا فرص متاحة إضافة إلى امتالكيا نقاط قوة  (so): ةإستراتيجي .1

 .كبيرة

المنظمة نقاط القوة لمواجية التيديدات مف خالؿ تعظيـ القوة تستخدـ :  (st) ستراتيجيةا .2

 . وتقميؿ التيديدات

ف المنظمة لدييا فرص ولكنيا تعاني مف نقاط ضعؼ قد تمنعيا مف :إ (wo) إستراتيجية .3

  .استغالؿ تمؾ الفرص والبد مف معالجة نقاط الضعؼ

ديدات خارجية مما ىي منظمة تعاني مف نقاط ضعؼ داخمية وتي: و  (wT ) إستراتيجية .4

 .الضعؼونقاط القوة ونقاط يعني البد مف مواجية التيديدات 

 

 System Marketing Intelligence  م االستخبارات التسويقيةانظ 2-1-6-2

تصميـ منظـ لجمع ، تحميؿ ، تسجيؿ ، عرض البيانات  بحوث التسويؽ بأنيا Kotler عرؼ

 ,Kotler ) .2005) يواجو الشركةوالستنتاجات المالئمة لوضع تسويقي محدد 

كما يمكف إطالؽ ىذا المصطمح عمى:"العمميات التي تتدفؽ مف البيئة الخارجية لممشروع إلى  

داخمو إذا كانت متعمقة بالبيئة الخاصة بالمشروع، والتي تؤثر وتتأثر بالجوانب التسويقية الخاصة 

التطورات الحاصمة في البيئة الخارجية، بمنجاتو، وىي تركز عمى البيانات الفورية والسريعة عف 

 (. Kotler, Keller, 2009...الخ") -منافذ التوزيع-المنافسوف-وأىـ مصادرىا الموردوف

ومف خالؿ ما سبؽ ذكره مف تعريفات يمكف القوؿ أف نظـ االستخبارات التسويقية ىي األداة التي  

مية خحاصمة في البيئة التسويقية الداالمتعمقة بالتطورات ال يةتقوـ بتحديد المعمومات الضرور 

التسويؽ بشكؿ يحفزىـ عمى تعديؿ الخطط أو البرامج التسويقية  مديريميا إلى يوالخارجية، وتقد

ونظرًا ألىمية ىذا النظاـ في توفير المعمومات السريعة، عف تحركات  القصيرة أو طويمة األمد.
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 وفاعميةلتسويؽ السعي الجاد وراء تعزيز كفاءة المنافسيف واحتياجات المستيمكيف، فإف عمى إدارة ا

 النظاـ.ىذا 

يمكف تعريؼ نظاـ االستخبارات التسويقية عمى أنو )تمؾ اإلجراءات والموارد التي تستخدـ بواسطة و 

 لمحصوؿ عمى المعمومات اليومية والتطورات ذات الصمة في البيئة التسويقية( المدراء

 (Kotler and Armstrong, 2010)  وقد اعتاد مدراء التسويؽ الحصوؿ عمى معموماتيـ

المجيزيف، و التحدث لممستيمكيف، و الكتب، و االستخبارية التسويقية مف خالؿ قراءة الصحؼ، 

 الموزعيف، ومف ىـ مف خارج الشركة ومف ذوي العالقة معيا. و 

 

وتنصب ىذه المعمومات نحو معرفة المنافسيف وحركتيـ واستراتيجيات أعماليـ، وكذلؾ حاجات 

التي تعتمد ىذا النظاـ ميمة تطوير نوعية  المنظماتالمستيمكيف المستجدة. لذلؾ أخذت 

 :ما يأتيالمعمومات التي تحصؿ عمييا وكميتيا مف خالؿ 

يـ كؿ المعمومات الجديدة والمتطورة عف السوؽ، تقد عمىتدريب وتحفيز القوة البيعية           . أ

 وبالتالي يمكف اعتبارىـ بمثابة عيف المنظمة في منطقة عمميا.

 تقديـ المعمومات الميمة لمشركة. عمىتحفيز الموزعيف والوسطاء وتجار المفرد . ب

ومف المنتجيف ليا كما ىو مثال في المكاتب  المنظمةشراء المعمومات مف خارج . ت

 شبكة االنترنيت واالتصاالت ... الخ.و مراكز لمعمومات، و االستثمارية، 

الكادر الوظيفي العامؿ في إدارة التسويؽ ومف خالؿ عالقتو مع عامة الناس وما . ث

 يحتفظوف بو مف معمومات ذات صمة في العمؿ المطموب.
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 التسويقية ستخباراتاالمصادر بيانات  2-1-7-2-1

التسويقية داخمية وخارجية، فالمصادر الداخمية تتمثؿ بمد االدارة  االستخباراتقد تكوف مصادر 

بالمعمومات والبيانات الخاصة بمختمؼ انشطة المنظمة ونتائجيا وتقييميا واتجاىاتيا المتوقعة والسيما 

في مجاؿ المبيعات والحصة السوقية والموقع التنافسي وتكاليؼ االنتاج والتخزيف وحركة الزبائف 

النقدية واألرباح وغيرىا مف البيانات والمعمومات االخرى التي تحصؿ عمييا االدارة عف والتدفقات 

طريؽ المصادر الداخمية لممنظمة  كالسجالت والتقارير والنظاـ المحاسبي . أما المصادر الخارجية 

مورديف فتتمثؿ بمد االدارة بمعمومات عف المتغيرات البيئية الخاصة بمجاؿ المنظمة كالمستيمكيف وال

والوسطاء والمنافسيف والمؤسسات االخرى، وكذلؾ المتغيرات البيئية المحيطة كالظروؼ االقتصادية 

والتكنولوجية والقوانيف والثقافة ، ويتـ تجميع ىذه المعمومات بعدة وسائؿ منيا رجاؿ استخبارات 

التسويقي متخصصيف لدى المؤسسات المتخصصة في بحوث التسويؽ ، الوسطاء ، رجاؿ التجسس 

 :  (Kotler,2005)وغيرىا مف المصادر االخرى، التي يمكف حصرىا بالمجاالت اآلتية

المستشاروف واإلختصاصيوف، و  السمطات التنفيذية،و :العامموف داخؿ الشركة )موظفو الشركة(، 1

 الباعة. و الوكاالت، و 

تحالؼ و ، شركاء العمؿو  الّزبائف،و  رجاؿ أعادة البيع،و  الموّردوف،و )المجيزوف  : حمقة مجيزي الشركة2

 الوسطاء التسويقييف اآلخروف(.  و األعماؿ ، 

اإلعالنات و  والعالمات، منتجاتالو  الخطابات والبيانات الصحفية،و  )تقارير سنوية، : المنافسوف3

 . االنترنت لمنافسيفموقع و  ويقية األخرى،واالتصاالت التس

:المصادر الحكومية)االحصائيات السكانية ،اإلطروحات وتقارير البحوث، جرائد أكاديمية منتدى 4

 أكاديمي(. 

المجالت والجرائد، و  الّصحؼ ،و :المنشورات ووسائؿ اإلعالـ الجماىيرية )تمفزيوف / أخبار الراديو ، 5
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  تقارير مفّصمة حسب الطمب(.و تدقيؽ بيع بالمفرد ، و بيانات الموحة ، و 

 .: قواعد بيانات إلكترونية6

 

 التسويقية ونطاقيا االستخباراتتحميل بيانات  2-1-7-2-2

 :(Pride and Ferrell:2014) حسبتحميؿ بيانات المخابرات التسويقية انواع 

تحميؿ و زبائف ، والموزعوف، والقوة الموّرديف، و : التحميؿ البيئي )الّتغييرات في قوى البيئة الكبيرة ، 1

نسبة السيـ السوقي الى ثالثة و خدمة اسواؽ األسيـ، و تحميؿ إجمالي سوؽ األسيـ ، و سوؽ االسيـ ، 

 نسبة السيـ السوقي الى اكبر منافس( . و منافسيف في السوؽ ، 

:تحميؿ المنافسيف )معرفة المنافسيف، مف ىـ المنافسوف ، ماىي استراتيجياتيـ ،ماىي أىدافيـ ، ما 2

 ـ وضعفيـ ، ما ىي ردود أفعاليـ( .  ىي نقاط قوتي

صناعة و : تحميؿ مستويات المنافسة: )عالمة المنافسيف )مسابقة العالمة التجارية( ، 3

 االستخبارات،أما نطاؽ  مركز المنافسةو شكؿ المنافسة )مسابقة شكؿ( ، و المنافسيف)مسابقة صناعة( ، 

البيئة و البيئة السياسية والقانونية، و ية( ، األعماؿ )الصناعو التسويقية فيشمؿ: )التحميؿ البيئي، 

البيئة التنافسية و الّتكنولوجيا والبيئة الّطبيعية ، و البيئة االجتماعية والثقافية ، و االقتصادية والديموغرافية، 

التوسع في  اإلنتاج ، و  الّنطاؽ االقتصادي،و درجة الميزاف االقتصادي ، و تكاليؼ االنتاج ، و ، 

 تمييز عالمة تجارية( . و  الحّصة السوقية ،و قنوات التوزيع ، و متطمبات رأس مالية ، و 

التسويقية مف خالؿ  ونظاـ االستخباراتويمكف توضيح أوجو االختالؼ بيف نظاـ المعمومات التسويقية 

 الجدوؿ آالتي:  
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التسوٌقٌةاالستخباراتٌوضحأوجهالتشابهواالختالفبٌننظامالمعلوماتالتسوٌقٌة(2-2جدول)

 االستخبارات التسويقيةنظاـ  نظاـ المعمومات التسويقية المعايير

 طبيعة المعمومات  
 متاح أحيانا في البيانات الداخمية

 والخاصية

 سرية غير متاحة وتكوف محصورة

 بعدد قميؿ مف األفراد

 يركز عمى االتجاىات المستقبمية المياـا  

 رؼ التنافسية والتعاتجاىات القوى تحميؿ 

 عمى الخطط اإلستراتيجية وحماية

 المنظمة مف التيديد 

ذا اقتضت الضرورة مستمرة منتظمة التوقيت    عف الحاجة مف وا 

 الحاجة الى قدرات  

 وميارات  
 تحتاج الى قدرات واستخداـ الحاسوب  

 تحتاج إلى قدرات ذىنية عالية وليا

 القابمية عمى الحراسة والمراقبة

Source: Stanton,W, J, (2009), ”Foundamentals of Marketing”, p.136. 

 نظم التقارير الداخمية: 2-1-6-3

وتأتي في مقدمتيا التقارير المالية والمحاسبية التي يستخدميا مدير التسويؽ في العمؿ   

حجـ المبيعات عمى تحسيف األداء، ومثؿ ىذه التقارير تحوي العديد مف المعمومات الميمة مثؿ: 

الحالية، التدفقات النقدية، حسابات الدفع، حجـ المخزوف السمعي، معمومات عف األداء والتي 

 (224: 2004تساعد في تحسيف عممية التخطيط التسويقي. )السيد، 

التسويؽ، حيث يشتمؿ عمى التقارير المكتوبة،  مديريمف اكثر النظـ استخداما مف قبؿ  يعدَ 

التسميـ ... الخ. ومف خالؿ تحميؿ ىذه و مستويات الخزيف واالستالـ، و األسعار، و المبيعات، و 

التسويؽ معرفة ماىية الفرص المتاحة أماميـ والمشكالت التي تعتري  لمديريالمعمومات يمكف 

 طريقيـ.
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 القرارات  ةعاصنالمبحث الثاني: 

 القرار  ةعامفيوم القرار وصن  2-2-1

مف المفيد التمييز بيف القرار وعممية صنع القرار ، فالقرار ىو " اختيار مف بيف بديميف أو أكثر 

(Robbins & Judge, 2009)   وبنظرة مماثمة يشير الكاتب .(Schermerhorn,2002) نو ا

( أنو عممية اختيار واعية ألحد 2005اختيار البديؿ الممكف مف بيف عدة بدائؿ، وقد عرفو )ياغي، 

 Decision)البدائؿ مف بيف مجموعة مف البدائؿ المتاحة لتحقيؽ ىدؼ معيف. أما صناعة القرار 

Making )  حسب ما يريانو (Robbins & Coulter , 2007)  عبارة عف سمسمة مف  فيو

 ختياره.اات المتتابعة تبدأ بتشخيص المشكمة وتنتيي بتقييـ فاعمية البديؿ الذي تـ الخطو 

 

إف عممية صناعة القرار تتضمف كؿ مراحؿ القرار التي تبدأ عادة بتحديد المشكمة وتحميؿ أسبابيا، 

ذج ستعراض الحموؿ الممكنة وبناء النمااي ذلؾ جمع البيانات مف مصادرىا و وتعييف متغيراتيا بما ف

صدار القرار  وتنفيذه   أو تصميـ الحموؿ والمفاضمة بينيا ومف ثـ إختيار البديؿ األفضؿ وا 

 

 : القرار ةعاأىمية عممية صن 2-2-2

القرار مف ارتباطو الشديد بحياتنا اليومية كأفراد، وجماعات، ومنظمات  ةعاتنبع أىمية عممية صن

القرارات يحظى بأىمية  صناعةإدارية صغيرة وكبيرة، محمية ودولية. ىذا باإلضافة إلى أف موضوع 

 خاصة مف الناحيتيف العممية والعممية.

 

فإف ليا أثرًا كبيرًا في حياة القرارات عمى المستوييف العممي والعممي  صناعةوأما بالنسبة ألىمية 

ف تخطيط وتنظيـ وقيادة القرارات بالعممية اإلدارية م صناعةالمنظمات حيث يرتبط موضوع 
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 صناعةتناوؿ تأنو يرتبط بالسموؾ التنظيمي حيث غيرىا مف النشاطات اإلدارية. كما ، و واتصاالت

إضافة إلى  ،والتنظيمية المؤثرة في القرارمقرارات والعالقات الشخصية لالقرارات الجوانب السموكية 

لى االىتماـ بالبحوث والدراسات  صناعةذلؾ فقد أعطت ممارسة  القرارات تركيزًا ألىمية النظرية وا 

 القرارات في العمـو السموكية وغيرىا.  صناعةالمتعمقة بعممية 

 

ية، والتي تتصؼ بالتركيز فيناؾ  المساىمات العديدة مف عمماء النفس والميتميف بالعمميات المعرف

عالوة عمى ذلؾ، ىناؾ  ،عالجة المعمومات واختيار البدائؿعمى قدرات وحدود العنصر البشري في م

شعور جديد متزايد نحو أىمية المؤثرات االجتماعية والتنظيمية التي تؤثر عمى عممية الخيارات 

 (.  56، ص: 2002ت )ياغي، القرارا صانعوالتي ال تقؿ في أىميتيا عف صفات أو سمات الفرد 

بناء عمى ما سبؽ ينظر لعممية صناعة القرارات بأنيا عممية مستمرة ومتداخمة مع جميع وظائؼ 

 التنظيـ والقيادة وانتياًء بالرقابة.و اإلدارة األخرى، ابتداء مف عممية التخطيط 

 

 مراحل عممية صناعة القرار  2-2-3

القرار مراعاتيا، وقد استيدفت معظـ  لصانعبد  القرارات تمر بمراحؿ وخطوات ال صناعةأف عممية 

الجيود النظرية التي قاـ بيا ىؤالء العمماء لتحميؿ ىذه المراحؿ والخطوات والعوامؿ المؤثرة فييا، 

وتوجيو نظر المديريف إلى ضرورة اإلحاطة بجوانب المشكمة محؿ القرار حتى تتضح تمامًا ثـ 

في كيفية التوصؿ إلى أرشد قرار لحميا مف خالؿ تحميؿ وتقييـ البدائؿ المتاحة، ومف ثـ  التمعف

 اختيار البديؿ المالئـ لحميا.

 كالتالي :  ( Daft, 2010)وقد حددىا 

 تشخيص وتحميؿ أسباب المشكمة . -2   تقدير متطمبات القرار. -1
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 األفضؿ البديؿاختيار  -4                  تطوير البدائؿ .     -3

    التنفيذ -5

 

 إلى المراحؿ التالية لعممية صناعة القرار: (Kreither,2010)وأشار  

 تحديد المشكمة. .1

 تطوير البدائؿ لحؿ المشكمة. .2

 اختيار البديؿ األفضؿ ذو الكفاءة والفاعمية. .3

 تنفيذ وتقييـ الحؿ. .4

 

 العوامل المؤثرة في صناعة القرار  2-2-4

عمى الرغـ مف تعدد القرارات التي قد يتخذىا المدير في اليوـ الواحد، فإف العوامؿ المؤثرة في 

ذا ما تداخمت ىذه العوامؿ بقوة،  صناعةعممية  القرارات، تزيد مف صعوبة وكمفة ىذه العممية، وا 

وميما كاف أي قرار  صناعةفإنيا تقود أحيانًا إلى قرارات خاطئة )قرارات غير رشيدة(، ليذا فأف 

بسيطًا وذا آثار ومدى محدوديف، فإنو يستمـز مف اإلدارة التفكير في عدد مف العوامؿ مختمفة 

يـ )عوامؿ التأثير عمى القرار، بعضيا داخؿ التنظيـ )عوامؿ داخمية(، وبعضيا مف خارج التنظ

  (.2006الفقوف، خارجية( )

 

القرارات اإلدارية ، ومف ىذه العوامؿ ما يخص ىنالؾ العديد مف العوامؿ اإلنسانية التي تؤثر في 

، وغير ذلؾ مف المرؤوسوفالمدير و كما يؤثر عمى رشد القرارات اإلدارية مساعدو  .شخصية المدير

  العوامؿ، و الشكؿ اآلتي يوضح أىـ العواماللتي تؤثر في صناعة القرار في المنظمات.
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(العواملالمؤثرةفًصناعةالقرارات3-2الشكل)

 

(، العوامؿ المؤثرة عمى صناعة القرارات اإلدارية وعالقتيا 2008الفيصؿ ، فيصؿ ) المصدر :

 .بأنماط المشروعات العامة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الممؾ عبد العزيز، جدة

  

 األهذاف

اٌّستشاسوْ 

 واٌخبشاء

ِساعذو 

ِتخز 

 اٌمشاس 

 ِتخز اٌمشاس

اٌشؤساء 
دسجت  واٌّشؤوسىْ

اٌّشوضَت 
 واٌالِشوضَت

ٔطاق 

اٌتّىٓ 

 ٌٍمائذ

االتصاالث 

 اإلداسَت

ٔظاَ 

 اٌّعٍىِاث

اٌتذاخً 

واالصدواجُت 

فٍ 

 االختصاصاث

اإلجشاءاث 

 اإلداسَت

ضغىط 

اٌتٕظُّاث 

 غُش اٌشسُّت

ضغىط أجهضة 

اٌشلابت 

 اٌّشوضَت

اٌّستىَاث  

اإلداسَت 

 بإٌّظّت

 طبُعت إٌظاَ اٌسُاسٍ

ِذي 

االستمشاس 

 اٌسُاسٍ

ِشاعاة 

اٌصاٌح 

 اٌعاَ

ضغىط 

اٌشأٌ 

 اٌعاَ

األٔظّت 

واٌٍىائح 

واٌتعٍُّا

 ث

ِذي 

االستمشاس 

 اٌتششَعٍ

إٌظاَ 

 االلتصادٌ

اٌضغىط 

االلتصادَ

 ة

األطشاف 

االلتصادَ

 ة

 أّٔاط 

اٌسٍىن 

 االجتّاعٍ

 اٌمُُ واٌتماٌُذ واٌعاداث
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 القرار التسويقي صناعةعناصر  2-2-5

 :(2002عباس وعزت، )القرار عدة عناصر مف أىميا ما يمي  صناعةيتضمف 

 القرار : صناعةاليدف من  -1

القرار إال إذا كاف ىناؾ ىدؼ معيف، وتعتمد أىمية القرار عمى درجة أىمية اليدؼ المراد  يصنعال 

 (2006القرار السميـ. )ىاشـ،  صناعةتحقيقو، وكمما كاف اليدؼ واضحًا ساعد ذلؾ عمى 

 الدافع : -2

القرار إال إذا كاف وراءه دافع معيف لتحقيؽ اليدؼ، مثاًل ىدؼ مضاعفة قيمة المنشأة،  يصنعال 

 (2006الدافع وراءه ىو الربح. )ىاشـ، 

 التنبؤ : -3

قرار معيف، ذلؾ أف معظـ  صناعةوىو أمر يتعمؽ بتقدير ما سيحدث في المستقبؿ في حالة 

 محتممة وتحديد انعكاساتيا عمى الشركة.القرارات تتعامؿ مع المستقبؿ اتجاىاتو، والمتغيرات ال

 البدائل : -4

البديؿ ىو الحؿ الذي تـ اختياره مف بيف عدة بدائؿ حموؿ، وعادة ما يضع المدير عددًا مف الحموؿ 

نما عدة حموؿ ثـ يقـو باختيار بديؿ  لمشكمة واحدة، فمتخذ القرار ال يحشر نفسو في وضع واحد، وا 

 يحقؽ ىدفو.الحؿ المناسب الذي يعتقد أنو 

 

 القرار : صناعةقيود  -5

ه قرارًا معينًا، منيا : درجة المخاطرة، درجة التأكد مف صناعةمتخذ القرار قيودًا عند  يواجو

المردود، مصادر التمويؿ، الخبرة، مدة تنفيذ القرار....الخ. لذا وجب عميو أخذىا في االعتبار، 
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ه وانعكاساتو عمى الشركة في المستقبؿ الذي ودراستيا حتى يتمكف مف التأكد مف صحة وسالمة قرار 

 يكتنفو الغموض. 

 

 م المعمومات التسويقية في جودة صناعة القرارادور نظ 2-2-6

عد مف المفاىيـ التسويقية الحديثة كأحد األساليب التي تساعد عمى يـ المعمومات التسويقية اإف نظ

مكانيات يمتمكو القسـ م تطوير عمؿ قسـ التسويؽ وتحسيف مخرجات األداء لديو بما ف قدرات وا 

المعمومات مثؿ فمسفة تقوـ عمى استخداـ يـ المعمومات التسويقية االحظ أف نظيكبيرة.مف ىنا 

عمؿ عمى حؿ يا، كما عمؿ عمى أساس تجنب المشكالت ومف ثـ حمييالداخمية والخارجية، و 

بط وجوده فقط بوجود المشكمة نظاـ مستمر وال يرت والمشكالت مف خالؿ استمرارية النظاـ، أي أن

ظـ الفرعية. نالعديد مف ال ةأو الحالة التسويقية المبحوثة، ويتضمف نظاـ المعمومات الستويقي

 (2006)البكري، 

 

 أوال : دور نظام المعمومات في صنع القرارات التسويقية اإلستراتيجية: 

أفضؿ لممفيـو الحديث لمتسويؽ مف خالؿ التطبيؽ السميـ  اً تستطيع ادارة التسويؽ أف تحقؽ استثمار 

. وذلؾ يجعؿ عناصر المزيج التسويقي عمى درجة كبيرة مف االحاطة ةلنظاـ المعمومات التسويقي

بموغ األىداؼ الموضوعة  عمىبالمعمومات الدقيقة والتفصيمية لمفردات عمميا، والمنصبة أساسا 

توفير المعمومات الضرورية مف قبؿ  االمر لذا يقتضي (2002عجارمة،) الطائي و لممنظمة. 

ىناؾ أربعة أنواع مف و  القرارات اإلستراتيجية , صناعةنظاـ المعمومات التسويقية,و التي تساعد في 

 :اإلستراتيجية ىي كما يمي التسويقية القرارات

 .(القرارات المتعمقة بمعرفة المبالغ المطموبة ألداء األنشطة التسويقيةأ
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 .ب(القرارات الخاصة بصياغة المزيج التسويقي الكؼء والفاعؿ

 (.ج(القرارات الخاصة بتحديد المجاالت التي تؤثر فييا الجيود التسويقية)التوزيع الجغرافي

 .د(تحديد القطاعات التي توجو نحوىا تمؾ الجيود)التوزيع الزمني(

 

 مزيج التسويقي:ثانيا : دور نظام المعمومات التسويقية في صنع قرارات ال

بد مف توفر التسويقي فانو  ال  المزيجالمتعمقة بالقياـ باألنشطة حتى يستطيع مدير التسويؽ 

عميو فإف مكونات المزيج  المعمومات الضرورية التي تتاح مف خالؿ نظاـ المعمومات التسويقية,

لتجسيد دور نظاـ  اً سميم اً ويعد إطار  د اطارًا مالئمًا لتصنيؼ القرارات التسويقية,عَ تالتسويقي 

 .المعمومات التسويقية في صنع القرارات.

 

 : (دور نظام المعمومات التسويقية في صنع قرارات مزيج المنتج1

إذ تسيـ القرارات الخاصة بيذا  التي تتعامؿ فييا المنظمة, منتجاتجميع ال يقصد بمزيج المنتج

نما في تحديد موقؼ المنظمة في  ويقية,المزيج بدور أساسي ليس فقط في إطار القرارات التس وا 

جانب إشباع رغبات وحاجات المستيمكيف عند تجديد أو إضافة أو  ىإل السوؽ وحصتيا التسويقية,

تقتضي الضرورة التمييز بيف  ، دور نظاـ المعمومات التسويقية في ىذا القرارالبراز و  إلغاء منتج,

 .نوعيف مف القرارات

 

 التسويقية في صنع قرارات مزيج التسعير(دور نظام المعمومات 2

عميو تؤثر قرارات و  بتقديرات المبيعات وتكاليؼ اإلنتاج,  منتجاتالترتبط ميمة تحديد أسعار 

ستمـز وت ذات العالقة, ىحجـ أنشطتيا وفي القرارات االخر  التسعير في مبيعات المنظمة وفي
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عف القرارات سواء كانت إدارة التسويؽ أو جية أخري,  المسؤولةاىتمامًا متوازنًا مف قبؿ الجية 

  .ونظاـ المعمومات التسويقية يسيـ بدور جوىري في صنع قرارات التسعير

 

إف نظاـ المعمومات التسويقية : (دور نظام المعمومات التسويقية في صنع قرارات مزيج الترويج3

إدارة الترويج واإلعالف بالمعمومات التي تصب في جوىر عمميا لتحقيؽ األىداؼ البيعية  يزود

مدادىا بمعمومات دقيقة عف مف خالؿ إوبأقؿ كمفة ترويجية يمكف أف تتحمميا المنظمة. وذلؾ 

الوسيمة المناسبة التي يمكف التعويؿ عمييا في النشاط الترويجي واألسموب األنسب في ذلؾ، قياسا 

 .(Baker, 2000)لنتائج المخطط لبموغيا أصاًل. با

تعتمد استمرارية المنظمة عمي قدرتيا عمي التواصؿ مع الجيات ذات العالقة في البيئة المحيطة و 

 المؤسسات الحكومية,و  شركات التاميف,و المجيزيف, و  الموزعيف,و  بيا والمتمثمة بالمستيمكيف,

وألجؿ تعزيز مثؿ ىذه العالقة تقتضي الضرورة صنع عدة  أفراد المجتمع,و  المنظمات المنافسة,و 

تنشيط و  البيع الشخصي,و  قرارات ميمة تقع في إطار الجيود الترويجية التي تشمؿ) اإلعالف,

نظاـ المعمومات العالقات العامة(,الذي يستمـز توفير المعمومات الضرورية مف خالؿ و  المبيعات,

 .التسويقية ودورىا

 

ف نظاـ المعمومات التسويقي ‘ ومات التسويقية في صنع قرارات مزيج التوزيع:(دور نظام المعم4

ضوء  ، وفي إدارة المبيعات والتوزيع بالمعمومات المتعمقة بالسوؽ والتوقعات البيعية المستقبميةيزَود 

كما أف ، األمد القصير أو الطويؿ فيالبيانات التاريخية المسجمة لدى النظاـ، سواء كاف ذلؾ 

دارة المبيعات تعكس فمسفة  ةبيف نظاـ المعمومات التسويقي قةالعال في سياستيا البيعية،  المنظمةوا 
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وكيفية تحقؽ  ،ومات المتعمقة بمخرجاتيا البيعيةوذلؾ مف خالؿ تزويد اإلدارة بالبيانات والمعم

 (. 2011، بيموؿ)ذلؾ.

المستيمكيف مف خالؿ منافذ  إلىمف المنظمة   منتجاتالييدؼ التوزيع إلي تسييؿ انسيابية  

  .التوزيع

كنتيجة طبيعية لحالة ذلؾ تمتة في تشغيؿ النظاـ، و ومف أجؿ تحقيؽ كؿ ذلؾ فإف المظمة تعتمد األ

فضال عف االمتداد الجغرافي لنشاط  ،الثورة الكبيرة في المعمومات والتي تنفجر يوميا وبشكؿ متسارع

التسويؽ خمؼ حاسباتيـ إلنجاز أعماؿ كبيرة  وير صبح باالمكاف تماما أف يجمس مدالشركات، فأ

تمتدج ما بيف تحميؿ المبيعات، واالتصاؿ بالزبائف، واختبار األسواؽ، وقياس المنافسة في السوؽ 

  ... الخ وبمفردىـ بعد أف كانت تنجز تمؾ األعماؿ بفترة زمنية طويمة وباإلعتماد عمى فريؽ عمؿ 

وليتـ بعد ذلؾ تحويؿ كؿ ىذه المعمومات إلى مواقعيا   (Kotler and Armstrong,2010)كبير

( كيفية تصميـ نظاـ المعمومات 1-3المختارة ضمف أقساـ الشركة المتعددة. ويوضح الشكؿ )

 في داخؿ المنظمة. ةالتسويقي

 

(تصمٌمنظامالمعلوماتالتسوٌقًداخلالمنظمة.3-2)جدول

 استخداـ المعمومات المخرجات البياناتمعالجة  البياناتجمع 

 داخمية 

 خارجية 

 تقويـ 

 تمخيص وترميز 

 فيرسة 

 تخزيف 

 تقارير دورية 

  تقارير خاصة

 عند الطمب

  تشغيمي )االدارة

 الدنيا(

 )تكنيكي )الوسطى 

 )استراتيجي )العميا 

 241، ص:2005المصدر:محمد الطائي، المدخؿ لنظـ المعمومات االدارية، 



50 
 

 

مف المصادر الداخمية والخارجية ليتـ معاممتيا  البياناتحيث يتضح أف نظاـ المعمومات يبدأ بجمع 

وليتـ تقديميا كمخرجات عبر تقارير  ،عبر عمميات التقويـ والتمخيص والفيرسة لمبيانات وخزنيا

وتمتد ما دورية عامة، أو تقارير خاصة عند الطمب إلى المستويات الثالثة الرئيسة في المنظمة، 

 .التشغيميةبيف القرارات االستراتيجية المتخذة مف قمة المنظمة إلى األوامر التشغيمية في اإلدارة 

 

 نبذة عن شركة الوطنية موبايل  3-2-6
 

تـ  ، Ooredoo إحدى شركات مجموعة الوطنية موبايؿ ىي شركة اتصاالت خموية فمسطينية،

، حيث حازت عمى الرخصة الثانية لتشغيؿ الياتؼ الخموي في فمسطيف. 2006في عاـ  انشاؤىا

% مف أسيـ الشركة، 57أنشأت الشركة بشراكة مع شركة كيوتؿ القطرية، التي تممؾ نحو 

%. ىذا وقد تـ رفع رأس ماؿ الوطنية 43باإلضافة إلى صندوؽ االستثمار الفمسطيني الذي يممؾ 

% مف رأس ماؿ الشركة حيث أصبحت ممكية شركة 15طرح عاـ بقيمة موبايؿ لغايات إجراء 

% و 36.55% وممكية صندوؽ اإلستثمار الفمسطيني 48.45منطقة حرة تعادؿ-الوطنية الدولية

 .( 2013 ,لشركة الوطنية موبايؿالتقرير السنوي ) % تعود ممكيتيا لمعموـ15

التي تتناسب مع احتياجات  منتجاتوالتقدـ الوطنية موبايؿ لمشتركييا مجموعة مف الخدمات 

األفراد واألعماؿ في فمسطيف، ونقدـ لؾ برامج اتصاالت بسيطة وسيمة االستخداـ تمنحؾ قيمة 

 مستحقة إضافة إلى أفضؿ تغطية، جودة وخدمات.
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كانت الوطنية فمسطيف ثاني مشغؿ يحصؿ عمى رخصة تقديـ خدمات االتصاالت الجوالة في 

، واليـو 2009بتدشيف الخدمة في الضفة الغربية في شير نوفمبر مف العاـ فمسطيف، ولقد قمنا 

باتت الوطنية فمسطيف واحدة مف أكبر الشركات العامة في فمسطيف وأكبر مشغؿ لخدمات الجواؿ 

أوؿ سنة  2010في السوؽ حيث تقدـ مجموعة منوعة وشاممة مف خدمات االتصاالت. كاف العاـ 

دمات الوطنية فمسطيف عقب التدشيف الناجح لخدماتيا في الضفة الغربية كاممة لمتشغيؿ التجاري لخ

، باتت 2011، وبعد استكماليا بنجاح لمطرح األولي العاـ ألسيميا في يناير 2009في العاـ 

الوطنية واحدة مف أكبر الشركات العامة في فمسطيف وأحد أبرز مزودي الخدمات في سوؽ 

خالؿ مجموعة الخدمات والخدمات الشاممة التي تطرحيا  االتصاالت الجوالة لفمسطيف. ومف

الوطنية، فإف الشركة تخدـ ما يقارب أربعة مالييف شخصًا يستفيدوف مف خدمات االتصاالت 

التقرير ) القائمة عمى جودة شبكتيا وموثوقيتيا إضافًة إلى الخيارات المتعددة التي تتيحيا لممشتركيف

 .(2013,لشركة الوطنية موبايؿالسنوي 

 

 :  تاريخ الشركة

 15  السمطة الوطنية الفمسطينية تعمف عف فتح باب المناقصة لمشغؿ ثاني لخدمات  2006أيار

 .الياتؼ المحموؿ في األراضي الفمسطينية

  الوطنية الدولية تتقدـ لمناقصة رخصة المشغؿ الثاني لخدمات الياتؼ المحموؿ  2006حزيراف

 .مميوف دوالر أمريكي 355بقيمة 

 16  وزارة االتصاالات وتكنولوجيا المعمومات تعمف فوز الوطنية الدولية بعطاء  2006أيموؿ

 .رخصة المشغؿ الثاني لخدمات الياتؼ المحموؿ
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 11  صندوؽ االستثمار الفمسطيني والوطنية الدولية يوقعاف اتفاقية تأسيس  2006تشريف أوؿ

 .'لالتصاالت 'الوطنية موبايؿ شركة اتصاالت متنقمة في فمسطيف، الوطنية الفمسطينية

 13  مف الوطنية الدولية51شركة االتصاالت القطرية 'كيوتؿ' تستحوذ عمى  2007آذار %. 

 15  الوطنية الفمسطينية لالتصاالت 'الوطنية موبايؿ' توقع رخصة المشغؿ الثاني  2007آذار

 مسطينيةلخدمات الياتؼ المحموؿ مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات الف

 29  الوطنية موبايؿ تحصؿ عمى الترددات الالزمة لمباشرة أعماليا وبناء شبكتيا 2008تموز 

 23  أبمغت الوطنية 2009تشريف أوؿ  15بيدؼ تمبية الخطط إلطالؽ الشركة في  2009آب ،

كة موبايؿ وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات الفمسطينية بأف الترددات الالزمة إلطالؽ الشر 

 .2009أيموؿ  15يجب أف يتـ منحيا قبؿ 

 1  الوطنية موبايؿ تطمؽ أعماليا التجارية في الضفة الغربية 2009تشريف ثاني. 

 

لشركة الوطنية التقرير السنوي ) تقدم الوطنية موبايل لمشتركييا عدد من الخدمات منيا:

 (2013,موبايؿ

 الخدمات المتعمقة بالمكالمات 

 خدمة تحويؿ المكالمات 

 خدمة المكالمة متعددة األطراؼ 

 خدمة حجب الرقـ عند االتصاؿ 

 وغيرىا مف الخدمات 

 خدمات الرسائل

 خدمة الرسائؿ القصيرة 
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 خدمة الرسائؿ متعددة الوسائط 

 خدمات القيمة المضافة

 خدمة دندف 

 خدمة سوا 

 خدمة الرسائؿ الصوتية 

 خدمة البريد الصوتي 

 خدمة تحويؿ الرصيد 

 وغيرىا مف الخدمات 
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 دراسات سابقة ثالث:المبحث ال

قامت الباحثة بإجراء مسح مكتبي وذلؾ مف خالؿ مراجعة الكتب والدوريات والدراسات السابقة 

واإلطالع عمى العديد مف المواقع االلكترونية، وقد ُوجدت بعض الدراسات العربية واألجنبية ذات 

 الصمة بموضوع الدراسة.

 

 دراسات عربية أواًل: 

 التخطيط االستراتيجي في التسويقية المعمومات نظام ( بعنوان: " دور2213دراسة ) الحمو، .1

 (الرئيسي المركزين مصرف الرافد في تطبيقي لمتسويق) بحث

ة، الداخمي السجالت والمتمثؿ  )بنظاـ التسويقية المعمومات نظاـ ودور أىمية تأكيد ركزت الدراسة عمى

 التخطيط في ( التسويقي التحميؿ نظاـ و، التسويؽ بحوث نظاـ التسويقية، االستخباراتنظاـ 

 . الرافديف في مصرؼ لمتسويؽ االستراتيجي

 الميمة التوليفة تمؾ والتحميؿ بالدراسة تناولت التي والبحوث الدراسات ندرة مف أساسا المشكمة اشتقت

ءت جا اإلعماؿ منظمات في األربعة المتغيرات ليذه العالقة أىمية مف وانطالقا .معا مف المتغيرات

 في المتمثمة التطبيؽ بيئة في تطبيقيا إمكانية في وأثرىا أىميتيا وتشخيص مستوى الختبار الدراسة

 ، وقد شممت فرعية وأخرى رئيسيتيف فرضيتيف اختبار تـ فقد الدراسة ليدؼ وتحقيقا ، الرافديف مصرؼ

 مكونة نةاستبا عبر والمعمومات البيانات وجمعت متفاوتة بمستويات المديريفمف  فردا ( 20 ) العينة

  : منيا إحصائية وسائؿ عدة عمى باالعتماد البيانات إحصائيا معالجة تتم إذ سؤاال ( 33 )  مف

 .االنحدار ومعامؿ ، االنحراؼ المعياري ، الحسابي الوسط
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 وكاف ،المصرؼ أىداؼ تحقيؽ في اً كبير  اً أسيام التسويقية المعمومات لنظاـ أف النتائج كما كشفت

 بحوث ونظاـ التسويقي، التحميؿ ونظاـ ،ةالتسويقي المعمومات نظاـ أجمالي ؿ) اإلسياـ األكبر

 االيجابية المواقؼ صفة الدراسة عينة آراء عمى نو غمبأالتسويقية( كما  االستخبارات نظاـ و التسويؽ

 إجمالي ، الرقابة ، التحميؿ ، ب)الخطة الخاصة االستراتيجي لمتسويؽ التخطيط متغيرات مف كؿ تجاه

 مصرؼ مستوى عمى األىداؼ تحقيؽ في المتغيرات المتقارب ليذه اإلدراؾ يعني مما ( التخطيط إبعاد

 المعمومات نظاـ بعادأ مف لكؿ ارتباط عالقة وجود عدـ اإلحصائية النتائج أظيرت . الرافديف

 مع ي.التسويق التحميؿو  ، التسويؽ بحوثو  التسويقية، االستخباراتو  لسجالت الداخمية،وا ،التسويقية

 نظاـ مف المتدفقة بالمعمومات البحث عينة محدودية اىتماـ يؤكد مما  ،االستراتيجي لمتسويؽ التخطيط

 لنظاـ تأثير عالقة وجود عدـ اإلحصائية النتائج وأظيرت. الفرعية وأنظمتيا التسويقية المعمومات

  االستراتيجي لمتسويؽ التخطيط في التسويقية المعمومات

 تبني باتجاه االدارات قدرات تطوير عمى العمؿ خرجت الدراسة بمجموعة مف التوصيات منيا ضرورة

 تطبيقو عدـ أو النشاط ىذا معرفة في والقصور الف الضعؼ وذلؾ التسويقية المعمومات نظاـ مفيـو

عادة. لمنجاح إماـ المصرؼ المتاحة الفرص مف ثيرالك ضياع إلى يؤدي  مجاؿ في العمؿ ىيكمة وا 

 الحالية لمظروؼ التنافسية والسيما القدرة لتعزيز المصرؼ مستوى عمى التسويقية المعمومات نظاـ

و اوصى . السوؽ العراقية في االستثمار إلى تتطمع واإلقميمية العالمية الشركات مف الكثير حيث

 نظاـ ، الداخمية السجالت )نظاـ التسويقية المعمومات نظاـ بأجزاء االىتماـ بضرورةالبحث 

  (. التسويقي التحميؿ ونظاـ ، التسويؽ بحوث ونظاـ ، االستخبارات التسويقية
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(، بعنوان دور نظام المعمومات التسويقية في تحسين مبيعات 2213سبع، ويحياوي )دراسة  .2

 الجزائر. -(GMSوالمتوسطة دراسة حالة مؤسسة المطاحن الكبرى لمجنوب )المؤسسات الصغيرة 

تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى نظاـ المعمومات التسويقية ودوره في تحسيف    

مبيعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تيدؼ إلى التعرؼ عمى العالقات التي تربط بيف 

وأىمية المعمومات في المجاؿ التسويؽ باإلضافة إلى إظيار متغيرات الدراسة مف خالؿ إظيار دور 

واقع استخداـ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لنظاـ المعمومات التسويقية وتحديد أىمية ىذا األخير في 

 تحسيف مبيعاتيا خاصة مف خالؿ دراسة الحالة.

إلى أف نظاـ المعمومات التسويقية يوفر قاعدة مف المعمومات التي تساعد  ت الدراسةتوصم  

المؤسسة عمى اقتناص الفرص وحؿ المشاكؿ التي تعيقيا ويساعد عمى القياـ بعممية التخطيط 

لممبيعات والرقابة عمييا، كما أف مؤسسة المطاحف الكبرى لمجنوب تعتمد عمى نظاـ معمومات تسويقية 

ـ الوسائؿ التقميدية واليدوية باإلضافة إلى نظاـ معمومات آلي يعتمد عمى تكنولوجيا يتمثؿ في استخدا

المعمومات واالتصاؿ والبرامج مما يساىـ في جمع معموماتيا ولو بصفة غير منتظمة ومعالجتيا 

ة وتخزينيا وتبادليا سواء داخؿ أو خارج المؤسسة، باإلضافة إلى قمة اىتماميا باالستخبارات التسويقي

التي تساعد في يقظتيا عمى بيئتيا الخارجية، وعدـ استخداميا لنظاـ تدعيـ القرارات التسويقي، إال أنيا 

تممؾ نظاـ السجالت الداخمية الذي يساىـ في توفير البيانات الخاصة باإلنتاج والتسويؽ والمالية التي 

 سيكوف ليا دورا في تحسيف مبيعاتيا.
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زيادة  في الصحي التسويقي المعمومات نظام ( بعنوان: " اثر  2212، وآخروندراسة) جثير  .3

الخدمة  من مقدمي عينة ألراء تحميمية استطالعية الصحية " )دراسة الخدمة مقدم أداء كفاءة

 بغداد( مستشفيات في الصحية

 الخدمة مقدـ أداء كفاءة زيادة في الصحي المعمومات التسويقي نظاـ اثر بياف إلى الدراسة سعت

 المعمومات نظاـ بيف ارتباط عالقة إف  ىناؾ تبيف وقد الدراسة عينة الصحية المنظمات في الصحية

 يؤثر الصحي المعمومات التسويقي نظاـ إف حيث الصحية الخدمة مقدـ وأداء الصحي التسويقي

 . الصحية الخدمة مقدـ أداء عمى معنويا

 مف والمضمديف الطبييف والمعاونيف الصيادلة مف ( 100 ) قواميا عشوائية عينة اعتمد البحث عمى

 التي االحصائية االساليب اما .االستبانة استمارة لمأل بغداد مستشفيات مف عدد في العامميف

و قد خمص البحث الى مجموعة  .المئوية البسيط  والنسب الخطي االنحدار-:فكانت البحث استخدميا

 مف النتائج اىميا: 

 .االخرى الطبية والمستمزمات االدوية مناشيء عف معمومات المبحوثة المستشفيات إدارات توفر  

 ما االدوية و نادراً  اصناؼ بعض استخداـ مف تحذيرات المبحوثة المستشفيات إدارات تقدـ لـ كما

 توزع الطبية التي والمستمزمات االدوية باصناؼ قائمة المبحوثة المستشفيات في الصيدليات لدى يتوفر

 معمومات والصحي الطبي المالؾ لدى يتوفر ما نادراً  و.دوري بشكؿ والصحي الطبي المالؾ عمى

 في لمعمؿ واضحة جداوؿ وتوجد.المستشفى المتوفرة في الطبية والمستمزمات االدوية اسعار عف وافية

 الدواـ وجبات لمعرفة مدة مناسبة قبؿ المنتسبيف عمى نشرىا ويتـ االدارة قبؿ مف موضوعة المستشفى

 التعامؿ وكيفية والمقاحات االدوية عف ممونة ممصقات بتوزيع االعالـ قسـ يقـو ما نادراً  و .ليا والتييؤ

 المواطنيف وتظممات شكاوي في المبحوثة المستشفيات إدارات اىتماـ قمة و .معيا ومحاذيرىا

 والعالقات الصحي االعالـ نشاط ضعؼ كما انو يوجد  .خدمات المستشفى تمقييـ نتيجة المتضرريف
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 دفاتر ىذه إدارات بتوفير قياـ ضعؼ عنو ما نتج وىذا المبحوثة، المستشفيات في العامة

 المبحوثة المستشفيات في التخطيط وضعؼ.المبحوثة المستشفيات البياف)الكاتالوكات( لزبائف

 باعتماد واالزمات رئةالطا لمظروؼ المبحوثة المستشفيات إدارات كما و تتحسب .المختمفة النشطتيا

 إدارات اىتماـ و ىناؾ ضعؼ .تطبيقيا بتفاصيؿ يعرفوف المنتسبيف وىـ عمى توزع طوارىء خطة

 داخؿ في االختصاص تطويرية دورات في والصحي الطبي المالؾ زج في المبحوثة المستشفيات

 لكف لمعمؿ، تحفيزىـ بيدؼ المنتسبيف أداء بتقويـ المبحوثة المستشفيات إدارات تيتـ و .القطر وخارج

 كما لـ .المعمومات سرية عمى إدارات تمؾ وتحرص المنتسبيف عمى تمؾ  النتائج بنشر االدارة تقـو لـ

 اسس توجد ال .و .ادائيـ في لممتميزيف ومعنوية مالية مكافات المبحوثة المستشفيات إدارات تخصص

 المستشفيات إدارات تتعامؿ ال و .المبحوثة المستشفيات في العامميف اداء تقويـ في معتمدة عادلة

 قمة و يوجد  .وجبات العمؿ في ووضعيـ االجازات منحيـ في العامميف كافة بعدالة مع المبحوثة

 وقمة .والصحي الطبي لممالؾ جيدة راحة  اماكف توفير عمى المبحوثة المستشفيات إدارات حرص

 اوقاتيا في والصحي الطبي المالؾ مستحقات صرؼ عمى المبحوثة المستشفيات إدارات حرص

 .المحددة

 

(، بعنوان"  أثر كفاءة نظم المعمومات التسويقية في اكتساب الميزة 2211،البستنجي  )دراسة .4

 التنافسية في الشركات الصناعية األردنية ".

تيدؼ ىذه الدراسة لتحديد أثر كفاءة نظـ المعمومات التسويقية عمى اكتساب الميزة التنافسية في 

الشركات الصناعية األردنية، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة، ثـ بناء استبانو وتوزيعيا عمى عينة عشوائية 

الصناعية، مفردة مف المستخدميف لنظـ المعمومات التسويقية في الشركات  300بسيطة مكونة مف 

%( مف العينة. وتصمت الدراسة إلى أف إدراؾ 81.6استبانو، أي ما نسبتو ) 245استرجع منيا 



59 
 

المستجوبيف لكؿ مف كفاءة نظـ المعمومات التسويقية )المتطمبات المادية، البرمجيات، البشرية، 

ميز، والجودة( مرتبة حسب واإلدارية( وأبعاد الميزة التنافسية )اإلبداع واإلبتكار، السرعة، المرونة، الت

أىميتيا، كانت مرتفعة، وأشارت النتائج إلى وجود أثر ىاـ ذو داللة إحصائية لكفاءة نظـ المعمومات 

التسويقية في اكتساب الميزة التنافسية بجميع أبعادىا. وتـ اقتراح عدد مف التوصيات تمكف الشركات 

 فوءة الكتساب الميزة التنافسية المستدامة.مف االستفادة مف نظـ المعمومات التسويقية بطريقة ك

 

(، بعنوان دور نظم المعمومات التسويقية في صنع 2211،، والينداوي القعيدحسونو، )دراسة  .5

 القرار التسويقي في شركات إنتاج األدوية المساىمة العامة األردنية.

يا في ظؿ ما يسمى تمارس اإلدارة التسويقية شأنيا شأف اإلدارات األخرى في المنظمة أنشطت 

بثورة المعمومات إذ تواجو كميات ىائمة مف البيانات التي يتعذر االستفادة منيا بصيغتيا األولية 

 لعدـ مالئمتو لحاجات اإلدارة التسويقية.

عميو تقتضي الضرورة التعامؿ السميـ مع ىذه البيانات مف خالؿ تحصيميا ومعالجتيا لتوفير  

المعمومات  غراؽ ىذه اإلدارة بمعمومات ال تحتاجيا. ويسيـ نظاـالمعمومات المالئمة وعدـ إ

السويقية في تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ الوظائؼ التي ينجزىا والمتمثمة بتحصيؿ البيانات ومعالجتيا 

 وتخزينيا وتحديثيا وبثيا وتوزيعيا لمجيات المستفيدة منيا.

لسائدة حاليا عمى إدارات التسويؽ في لقد أصبح مف غير الممكف تجاىؿ آثار الثورة التكنولوجية ا 

المنظمات المختمفة والتي فرضت تحديات غاية في التعقيد تتعمؽ باستخداـ أساليب غير تقميدية 

وذات تقنيات عالية في الوصوؿ إلى الزبائف، حيث بدأت الكتب المتخصصة في التسويؽ وكذلؾ 

ا في تحقيؽ الميزة التنافسية، وقد المينيوف بالحديث عف استراتيجيات التسويؽ الفاعمة ودورى

صاحب مثؿ ىذه التوجيات تطوير في دور نظـ المعمومات التسويقية بشكؿ يرتقي إلى مستوى تمؾ 
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التحديات ويوظؼ تمؾ التطورات التكنولوجية في إطار ىذا النظاـ عمى النحو الي يعزز ىذا الدور 

 ة ومف ثـ تحقيؽ الميزة التنافسية.باتجاه المساىمة في صياغة تمؾ االستراتيجيات التسويقي

تيدؼ ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف العالقة بيف المكونات لنظاـ المعمومات التسويقية، وصنع  

، وعناصر، ومكونات نظاـ المعمومات التسويقية.  القرار التسويقي. كما وتيدؼ إلى التعريؼ بمفيـو

 خص موضوع البحث.كما وتيدؼ أيضًا إلى الخروج بعدد مف التوصيات فيما ي

يتكوف مجتمع الدراسة مف شركات إنتاج اإلدوية المساىمةالعامة األردنية، والمدرجة في سوؽ  

( شركات، وقد تـ استخداـ المسح الشامؿ لمجتمع الدراسة، كذلؾ 7عماف المالي والبالغ عددىا )

موظفًا مف  44اميا فقد اعتمد الباحثوف في الحصوؿ عمى البيانات الخاصة بالدراسة عمى عينة قو 

 تمؾ الشركات، تـ اخيارىـ بطريقة قصدية.

وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة احصائية بيف السجالت الداخمية كأحد مكونات  

نظاـ المعمومات التسويقية، وصنع القرار التسويقي في شركات إنتاج األدوية المساىمة العامة 

احصائيو بيف بحوث التسويؽ كأحد مكونات نظاـ المعمومات األردنية. ويوجد عالقة ذات داللة 

التسويقية، وصنع القرار التسويقي في شركات إنتاج األدوية المساىمة العامة األردنية. ويوجد 

عالقة ذات داللة احصائية بيف االستخبارات التسويقية كأحد مكونات نظاـ المعمومات التسويقية، 

إنتاج األدوية المساىمة العامة األردنية. وىناؾ توجو مف قبؿ  وصنع القرار التسويقي في شركات

شركات إنتاج األدوية المساىمة العامة األردنية إلى تعييف حممة الشيادات الجامعية في الوظائؼ 

الخاصة بنظاـ المعمومات التسويقية. فقد بمغت نسبة حممة المؤىالت العممية الجامعية العامميف في 

 مف موظفي النظاـ.%( 59ىذا المجاؿ )
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(، بعنوان نظم المعمومات التسويقية في دعم وترشيد قرارات 2212، وآخرون) ميا دراسة  .6

 الترويج دراسة ميدانية عمى قطاع الصناعات اليندسية في مدينة حمب.

تتناوؿ ىذه الدراسة، تقويـ دور نظاـ المعمومات التسويقية في دعـ وترشيد قرارات المزيج  

قطاع الصناعات اليندسية في مدينة حمب، بغية تحسيف كفاءة نظاـ المعمومات الترويجي في 

التسويقية في تزويد صانعي القرار بمعمومات تعبر عف كؿ متغيرات البيئة الخارجية بغية صنع 

يج يمتمؾ التأثير المباشر األكبر عمى المبيعات، ولذلؾ اشتممت رو ت ترويجية فعالة، كوف التقرارا

اعتمدت عمى المنيج الوصفي التحميمي  عمى تحديد أنواع القرارات المتعمقة بتحديد  الدراسة التي

المنظمة وبياف دور نظاـ المعمومات التسويقية في دعـ قرارات  منتجاتالمزيج الترويجي األمثؿ ل

الترويج. إضافة إلى ذلؾ تـ إجراء دراسة ميدانية عف طريؽ تصميـ قائمة استقصاء وزعت عمى 

شركة تـ  196صناعات اليندسية في مدينة حمب،حيث تكوف مجتمع البحث مف شركات ال

اختيارىا عشوائيا   كما خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج والتوصيات مف اىميا اف الطريقة 

التقميدية في جمع و تخزيف و تحميؿ البيانات تؤدي الى انخفاض فاعمية القرارات التسويقية الخاصة 

ف وجود نظاـ معمومات تسويقية بحاجة الى االمكانيات المادية و البشرية و التقنية و الترويج ،و ا

التنظيمية ،و اف جودة المعمومات التي يقدميا نظاـ المعمومات التسويقي يعتمد عميو صانعو القرار 

 التسويقي لترشيد قراراتيـ المتعمقة بالترويج و اختيار البديؿ االمثؿ.
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(،  بعنوان:"أىمية استخدام نظم المعمومات التسويقية في 2229إسماعيل، دراسة )بني  .7

 الفنادق فئة الخمسة نجوم العاممة في األردن )دراسة ميدانية("

ىدفت الدراسة إلى معرؼ أىمية استخداـ نظـ المعمومات التسويقية في فنادؽ فئة الخمس نجـو 

داخمية واالستخبارات التسويقية والبحوث العاممة في األردف، وذلؾ بمعرفة كؿ مف السجالت ال

التسويقية ونظـ دعـ القرارات التسويقية والتي تكوف نظـ المعمومات التسويقية وأىمية استخداـ كؿ 

 منيا في فنادؽ فئة الخمس نجـو العاممة في األردف.

فنادؽ حيث استخدمت الدراسة أسموب المسح الشامؿ بإجرائيا عمى مجتمع الدراسة والمتمثؿ بال 

( 120( فندقًا، حيث تـ توزيع )24السياحية العاممة في األردف فئة الخمس نجـو والبالغ عددىا )

( استبانات لكؿ فندؽ وتـ 5استبانة عمى العامميف في مجاؿ التسويؽ في ىذه الفنادؽ بمعدؿ )

ة %(. ولتحميؿ بيانات الدراس74.2( استبانة صالحة ألغراض التحميؿ بنسبة )89استرجاع )

( وتـ استخداـ معامؿ كرونباخ ألفا SPSSواختبار فرضياتيا تـ استخداـ الحزمة اإلحصائية )

( ومعامؿ ارتباط بيرسوف. وكاف أبرز ما توصمت ANOVAلمتأكد مف ثبات أداة الدراسة، وتحميؿ )

 إليو الدراسة:

درجة وجود عالقة إيجابية بدرجة قوية بيف السجالت الداخمية وحصة السوؽ المخدوـ وب -

متوسطة بيف السجالت الداخمية والحصة السوقية اإلجمالية، وعدـ وجود عالقة إيجابية بيف الحصة 

 السوقية النسبية والسجالت الداخمية.

وجود عالقة إيجابية بدرجة متوسطة بيف االستخبارات التسويقية والحصة السوقية  -

، وعدـ وجود عالقة اإلجمالية وبدرجة ضعيفة بيف االستخبارات التسويقية وحصة ا لسوؽ المخدـو

 إيجابية بيف الحصة السوقية النسبية واالستخبارات التسويقية.
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وجود عالقة إيجابية بدرجة متوسطة بيف البحوث التسويقية والحصة السوقية اإلجمالية  -

وعدـ وجود عالقة إيجابية بيف البحوث التسويقية وكؿ مف حصة السوؽ المخدـو والحصة السوقية 

 ية.النسب

وجود عالقة إيجابية بدرجة متوسطة بيف نظـ دعـ القرارات التسويقية والحصة السوقية  -

، وعدـ وجود  اإلجمالية وبدرجة ضعيفة بيف نظـ دعـ القرارات التسويقية وحصة السوؽ المخدـو

 عالقة إيجابية بيف نظـ دعـ القرارات التسويقية والحصة السوقية النسبية.

حصائية تعزى لعالقة سنوات الخبرة بالحصة السوقية وعدـ وجود وجود فروؽ ذات داللة إ -

فروؽ ذات داللة إحصائي تعزى لعالقة المتغيرات الديمغرافية )الجنس والعمر والمستوى التعميمي 

 والمسمى الوظيفي( بالحصة السوقية.

 وعمى ضوء الننتائج فإف الدراسة وضعت التوصيات اآلتية:

اخؿ لدييـ اسة بتحميؿ المعمومات المخزنة في السجالت الدأف تقـو الفنادؽ موضوع الدر  -

 .لتحديد الفرص والمشاكؿ

ضرورة قياـ الفنادؽ موضوع الدراسة بعمؿ خطة بيف الحيف واآلخر لتحديد كيفية الربط  -

جراء مسح بيني بيف الحيف واآلخر مف أجؿ تطور فرص  بيف الفرص والتيديدات لمنظاـ التسويقي وا 

 والذي يؤثر إيجابيًا عمى الحصة السوقية.الربح التسويقي 

القياـ بالترويج المستمر داخميًا وخارجيًا لمخدمات المقدـ بأسعار منافسة ونوعية أفضؿ  -

 مقارنة ببقية المنظمات السياحية والذي يؤثر إيجابيًا عمى الحصة السوقية.

التسويقية أو أحد إجراء المزيد مف الدراسات المسحية التي تربط بيف نظـ المعمومات  -

جراء دراسات مسحية تتناوؿ موضوع نظـ المعمومات التسويقية.و  مكوناتيا مع الحصة السوقية.  ا 
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 المعمومات نظم فاعمية في الفكري المال مكونات رأس ( بعنوان:" دور2229دراسة ) العبيدي،  .8

 التسويقية" 

 نظـ وفاعمية Capital  الفكري الماؿ رأس مكونات بيف العالقة طبيعة تحديد الدراسة ىذه تحاوؿ

 دراسة ،وىي Marketing Information System (MkIS) التسويقية   المعمومات

 ىذه أف اعتماد نينوى حيث محافظة في الخاص القطاع منظمات مف عينة في استطالعية

  ويكتسبالالزمة  والمعارؼ المعمومات تشغيؿ في ومكوناتو الفكري ماليا رأس عمى المنظمات

 التسويقية. المعمومات نظـ فاعمية في كبير بشكؿ يسيـ تطبيقيا عمى والعمؿ

الماؿ  رأس دور تحدد التي األساسية التأثيرات تحديد في دور مف لو لما أىمية الموضوع ىذا

المعمومات  لنظـ فاعميتيا في الدراسة عينة لمنظمات كبير وبشكؿ أىميتيا وبياف ومكوناتو الفكري

 التسويقية

 : وتوجياتيا ىذه الدراسة مضاميف يوضح اآلتية التساؤالت طرح فاف عاـ وبشكؿ

 . المنظمات في استخدامو وأىمية الفكري الماؿ برأس المقصود ما -١

 . ومكوناتو الفكري عف رأس الماؿ الدراسة عينة منظمات لدى تصور ىناؾ ىؿ -٢

 .ومكوناتيا التسويقية المعمومات نظـ عف الدراسة عينة منظمات لدى تصور ىناؾ ىؿ -٣

 التسويقية المعمومات نظـ وفاعمية الفكري الماؿ رأس مكونات بيف العالقة طبيعة ماىي -٤

 . الدراسة عينة منظمات في
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(، بعنوان دور نظم المعمومات التسويقية في تحسين األداء التسويقي 2226،ىاشم )دراسة  .9

 األردنية.لمشركات المساىمة العامة 

ىدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى دور نظـ المعمومات التسويقية في تحسيف األداء التسويقي   

لمشركات المساىمة العامة األردنية. ولتحقيؽ ىذا اليدؼ اعتمد الباحث عمى مسح االدب النظري 

ياس متغيرات الخاص بنظـ المعمومات التسويقية واستراتيجيات التسويؽ، كما قاـ بتطوير استبانو لق

(. وقد اشتمؿ 0.9606الدراسة، وقد تحقؽ مف صدؼ محتواىا وثباتيا حيث بمغ معامؿ ثباتيا )

مجتمع الدراسة عمى مديري التسويؽ في الشركات األردنية المساىمة العامة المدرجة في بورصة 

 98ف شركة موزعة عمى أربعة قطاعات، وقد تـ أخذ عينة عشوائية طبقية م 194عماف، وعددىا 

شركة أردنية مساىمة عامة موزعة عمى القاطاعات االقتصادية األربعة )البنوؾ، التأميف، الخدمات 

استبانو صالحة لمتحميؿ  76والصناعة( تبعا لنسبة كؿ قطاع بالنسبة لمجتمع الدراسة، وقد تـ استرداد 

 ض البحث العممي.% وىي نسبة جيدة ألغرا77.55اإلحصائي، وبالتالي فإف نسبة االستجابة بمغت 

يتـ استخداـ األنظمة الفرعية المكونة لنظاـ المعمومات : وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية  

التسويقية في القطاعات االقتصادية األربعة مجتمعة بدرجة مرتفعة. ولقد أظيرت الدراسة تقدـ قطاعي 

مات التسويقية. ولقد تبيف وجود مستوى البنوؾ والتأميف في تطور اآلليات المستخدمة في نظـ المعمو 

مرتفع مف استخداـ قواعد البيانات في الشركات محؿ الدراسة مما يدؿ عمى وعييا ألىمية قواعد 

 البيانات في المنظمات.
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 القرار صناعة التسويقية في المعمومات نظام ( :بعنوان "دور2226دراسة )الفقون ،  .12

 العيد("  شمغوم مركب الجزائر إناد - ىنكل مجمع حالة التسويقي )دراسة

القرار  صناعة في التسويقية المعمومات نظاـ دور عمى الضوء تسميط إلى الدراسة ىذه تيدؼ

 بدراسة اقتصادية مؤسسة عمى الدراسة ىذه بتطبيؽ االىتماـ أف إلى باإلضافة التسويقي، ىذا

 (HEA) بالجزائر التنظيؼ مواد سوؽ انفتاح بعد السيما الدراسة، أىمية مف مجمع يزيد حالة

 ومعالجة جمع يستدعي الذي األمر الكبرى العالمية العالمات الجزائر  عمى إناد -ىنكؿ

 مف بو القياـ حاولنا ما وىو فعاؿ تسويقية معمومات وضع  نظاـ خالؿ مف التسويقية المعمومات

 وأخرى نظرية دراسة عمى البحث ىذا اعتمد .التسويقية بالمؤسسة البيانات قواعد وضع خالؿ

 المنيج في المتمثمة العممي البحث مناىج مف مناىج رئيسية ثالثة بيف الجمع عمى قائمة تطبيقية

 مجموعة إلى وتوصؿ البحث الحالة، دراسة التحميمي  ومنيج الوصفي والمنيج ،النظامي)النسقي(

 األساسية التسويقية النشاطات إلدارة والموارد الجيود تخصيص االقتراحات منيا :  و النتائج مف

المعمومات  الدارة نشاط أي يوجد ال حيف في والتوزيع التسويقي واالتصاؿ منتجاتال تطوير مثؿ

التسويقي لمجمع ىنكؿ التجاري،  لمبيانات وبنوؾ لقواعد وضع انعداـ -و كاف ىناؾ  .التسويقية

 السوقية الحصة لتطور دقيقة متابعة وجود التسويقية، وعدـ االستخبارات لنظاـ نظاـ وجود وعدـ

البيانات  لمعالجة واإلحصائية الرياضية والطرؽ لمنماذج ال يوجد استخداـ لممؤسسة ، كما انو 

 .المحصمة
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 أجنبيةثانيًا: دراسات 

 :( بعنوان Sulaiman،2214دراسة ) .1

(معمومات التسويق لمحصول الحمضيات في منطقة الالذقية لنظاماألدوات المناسبة )  

ويمثؿ إنتاج الحمضيات مصدر الرزؽ الوحيد لمعديد مف األسر في منطقة الالذقية. ال يتـ إبالغ 

العمؿ  قرارات  صناعةالمزارعيف الحمضيات حوؿ األسعار المتوقعة. ىذه المعمومات أمر حاسـ ل

المكانية والزمانية  مف اجؿ تحديد االوقاتاالعتبار  عيفيؤخذ بلمزارعيف ىو ضروري أف لدى ا

، والتي قد تؤدي إلى تحسيف وضع مزارع الحمضيات في السمسمة ياتخزينلحمضيات و حصاد ال

وسطاء. واليدؼ مف ىذه الورقة ىو التحقؽ باستخداـ نماذج الالتسويقية والحد مف نفوذ 

SARIMA الزراعي لمتنبؤ بأسعار الحمضيات في منطقة أداة مف نظاـ معمومات التسويؽ )و ىي

سعار با كأداه لمتنبؤ SARIMAاختبار النموذج  ىو اليدؼ مف ىذا البحث.( الالذقية، سوريا

عمى بيانات تجريبية، تـ  SARIMA نموذج في سوؽ الالذقية. تـ تطبيؽلمحمضيات  الجممة

 ذقية. وأظيرت النتائج أفالحصوؿ عمييا مف نظاـ معمومات التسويؽ الفعمي في منطقة الال

يدعى  . تمت معالجة البيانات في برنامج ةألسعار الموسميبا متنبؤل مناسب SARIMA نموذج

Minitab . 

 

فوائد نظام المعمومات التسويقية )( بعنوان : Devi, Singh, and Naz,  ،2213دراسة ) .2

 (رة والمتوسطة في فيجي لمشركات الصغي

  (MkIS) الغرض مف ىذه الدراسة ىو تسميط الضوء عمى فوائد استخداـ نظـ المعمومات التسويقية

لمشركات الصغيرة والمتوسطة الحجـ في فيجي. اعتمدت  الدراسة عمى البيانات الكمية، التي يتـ 

شركات الصغيرة والمتوسطة مف تحميميا إحصائيا. تـ استخداـ استبياف منظـ لجمع البيانات مف ال

http://query.library.utoronto.ca/index.php/search/q?author=Devi,%20Kritika
http://query.library.utoronto.ca/index.php/search/q?author=Singh,%20Gurmeet
http://query.library.utoronto.ca/index.php/search/q?author=Naz,%20Rafia
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 96خمس مدف رئيسية في فيجي، تتشكؿ عينةالدراسة مف الشركات الصغيرة والمتوسطة و عددىا 

شركة. وقد وجدت ىذه الدراسة أف الشركات الصغيرة والمتوسطة في فيجي مدركوف تماما لمفوائد 

عدؿ استخداميا منخفض. الناجمة مف استخداـ نظـ المعمومات التسويقية ، عمى الرغـ مف أف م

وقد أدى ىذا إلى تغييرات لألعماؿ التجارية الصغيرة والمتوسطة "مف حيث النمو )المبيعات 

واألرباح(، مف الوقت الذي بدأت فيو الشركات  الصغيرة والمتوسطة باستخداـ نظـ المعمومات 

معمومات التسويقية في التسويقية أو أي شكؿ مف أشكاؿ التكنولوجيا.  كما تفحص الدراسة اىمية ال

 صنع القرار التسويقي.

 

التسويقية لدعم تطوير نظام المعمومات " ( بعنوان:   Chinho Lin ،2228 دراسة ) .3

 " مبيعات سوق الشاي

اقترح الباحث استخداـ  نظـ المعمومات التسويقية لشركة تصنيع الشاي  في ىذه الورقة،

( 1المعمومات التسويقية في تقديـ المساعدة في )المشروب لدعـ إدارة المبيعات. وييدؼ نظاـ 

( تحسيف 2الحصوؿ عمى افضؿ كفاءة لنشر و ادارة المعمومات و الوثائؽ لزيادة المبيعات، و )

عمميات التسويؽ والترويج. اعتمدت الدراسة عمى اسموب المقابمة و االستبياف في جمع 

تائج أف نظـ المعمومات التسويقية  يوفر المعمومات و ىي  دراسة حالة لشركة الشاي. أظيرت الن

  .دعما أفضؿ لممديريف نتيجة لتحسيف االتصاؿ والرصد
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"تحسين كفاءة الوصول لممعمومات التسويقية : ،بعنوان (Wober ,2006) دراسة .4

 واستخداميا في المنظمات السياحية"

العممية التسويقية، وكثير مف بينت ىذه الدراسة أف المعمومات الموثقة ىي متطمب رئيس لكفاءة  

المكاتب السياحية النمساوية تستخدـ التكنولوجيا المتقدمة في تخزيف البيانات المكثفة وكانت 

الصعوبات التي تواجو البعض منيـ في ىذا األمر الوصوؿ لمبيانات واستثمارىا بكفاءة ووصفت 

سيؿ لمبيانات اإلحصائية، وكانت ال ؿىذه الدراسة الطرؽ التكنولوجية المختمفة في تحسيف الوصو 

قاعدة البيانات المستعممة في ىذه الدراسة مجموعة مف اإلحصائيات السياحية التي وجدت في 

المكتب السياحي الوطني النمساوي المشاركة مع جامعة فيينا لالقتصاد وتوصمت الدراسة إلى أف 

قة في ىذا األمر وأف المعمومات الموثقة الحؿ يتمثؿ بتحميؿ كمية كبيرة مف البيانات والتقارير المتعم

ف قاعدة بيانات مادة اإلنترنت عمى اإلنترنت تسمى  ىي متطمب رئيس لكفاءة العممية التسويقية، وا 

نظـ المعمومات التسويقية السياحية ومطبقة عمى الشبكة العالمية )العنكبوتية( ومستعممة مف قبؿ 

راسة المحتوى وكمية المعمومات المطموبة في مدير سياحة أوروبي، باإلضافة إلى أف د 256

مجموعات المستخدميف أيضًا تقود إلى النتائج التي ستساىـ في نظـ معمومات تسويقية أكثر 

 كفاءة.

"نظم المعمومات الجغرافية كتنولوجيا نظم : ( بعنوانWest & Hess, 2004دراسة ) .5

 المعمومات التسويقية"

تستعرض ىذه الدراسة الكفاءات التقنية لنظـ المعمومات الجغرافية وتعرض كيؼ أف ىذه  

الكفاءات تعتبر مف العناصر المقبولة لنظـ المعمومات التسويقية. ويرى الباحث أف ىناؾ ميزة فريدة 

ؿ لنظـ المعمومات الجغرافية عمى تقنيات نظـ المعمومات التسويقية األخرى وىي قدرتيا عمى تكام

المعمومات مف المصادر المتباينة وتغطية مجاالت القرار المتعددة عندما يتطمب قرار منفرد ىذه 
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القرار مف خالؿ عناصر المزيج  صناعةالكفاءة. واستخدمت ىذه الدراسة بعد ذلؾ منيجًا في 

نظمة التسويقي األربعة، وتـ اقتراح جدوؿ أعماؿ لزيادة فيـ نظـ المعمومات الجغرافية كتقنية أل

المعمومات التسويقية. وتوصمت ىذه الدراسة إلى أف ىناؾ القميؿ مف التوجيو أو اإلرشاد لبناء نظاـ 

معمومات تسويقي معيف موجو إلى المشاكؿ في ىذه المجاالت أو إلى بناء نظاـ معمومات تسويقي 

ار المولد لبناء متكامؿ. كما دعت ىذه الدراسة الستخداـ نظـ المعمومات الجغرافية كنظـ دعـ القر 

نظـ المعمومات التسويقي. وأف واحدة مف أىـ نماذج نظـ المعمومات التسويقية المنتشرة عمى نحو 

واسع، تقسـ قرار تسويؽ الجنس البشري إلى أربعة مجاالت ترتبط مع بعضيا البعض ومع 

 نشاطات تسويقية أخرى.

 

بالمعمومات باستخدام نظم  تزويد المنظمات السياحية" ( بعنوان:Wober, 2003دراسة )  .6

 دعم القرارات التسويقية"

وىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دور التكنولوجيا الحديثة وأىمية المعمومات في التنبؤ  

القرار التسويقي في المنظمات  صناعةفي عممية  DSSودور الػ  زبائفوالتعرؼ عمى احتياجات ال

دارة المعمومات الكفوءة تزيد بثبات بسبب  السياحية. وتوصمت الدراسة إلى أف أىمية المعمومات وا 

تطور التكنولوجيا الحديثة ووسائط التخزيف العالية القدرة وبسبب االحتياجات المتزايدة نتيجة لمنمو 

ف نظاـ دعـ القرار التسويقي قد يكوف ذو أىمية في دعـ المنظمات في جمع  الديناميكي لمسوؽ. وا 

القرار بالزويد بالتنبؤات ونماذج القرار.  صناعةعمومات، وفي عممية وتخزيف ومعالجة ونشر الم

 Marketing Decisionوكانت ىذه الدراسة تطبيؽ ناجح لنظـ دعـ القرارات التسويقية )

Support System( )MDSS.في المنظمات السياحية ) 
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 "التسويقيةسموكية لنظم المعمومات "المظاىر ال: ( بعنوانJober &Watts, 2003دراسة ) .7

شركة لتحديد العالقة بيف  33مستخدـ لنظـ المعمومات التسويقية في  84لقد تـ إجراء دراسة عمى 

استخداـ أنظمتيـ وكؿ مف العوامؿ الخاصة باالتجاىات والعوامؿ التنظيمية واألبعاد الشخصية، وقد 

والعوامؿ التنظيمية،  تـ استخداـ مقياس مف قبؿ الباحث لقياس كؿ مف العوامؿ الخاص باالتجاىات

 Eysenckأما العوامؿ الشخصية فقد تـ قياسيا مف خالؿ مقياس إيزنيؾ لمخزوف الشخصية 

Personality Inventory وقد تـ استخداـ اختبار االنحدار المتعدد الختبار العالقة بيف ىذه ،

د تـ التوصؿ العوامؿ ومستوى االستخداـ لنظاـ المعمومات المقاس مف خالؿ مقياس سباعي، وق

إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف مستوى االستخداـ وكؿ مف العوامؿ الخاصة باالتجاىات 

 والعوامؿ التنظيمية، بينما لـ توجد مثؿ ىذه العالقة مع متغير الشخصية.

ونالحظ في ىذه الدراسة أف ىذه الدراسة قد تتميز في تناوليا لنظاـ المعمومات التسويقية مف  

 تأثير بعض العوامؿ عمى مستوى استخدامو. حيث

 

ممارسات نظم المعمومات التسويقية في " ( بعنوان:Raymond L., 2001دراسة ) .8

 "اعية الصغيرةالشركات الصن

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى ممارسات نظـ المعمومات التسويقية في الشركات الصناعية 

شركة صناعي في مدينة كيبؾ في كندا  396الدراسة عمى الصغيرة، حيث تـ أخذ توزيع استبانة 

استبانة صالحة لمتحميؿ، وبمغت نسبة  56موظؼ، حيث تـ استرداد  400يقؿ عدد موظفييا عف 

% مف عينة الدراسة يمارسوف 87% مف عينة الدراسة، وقد تـ التوصؿ إلى أف 14االسترداد 

% مف العينة يمارسوف أنشطة تجزئة 83ما أف % يمارسونيا غالبًا، ك47أنشطة تقييـ لمسوؽ منيـ 

 السوؽ باالعتماد عمى المعيار الجغرافي بشكؿ كبير.
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كما تـ التوصؿ إلى أف التركيز في ىذه الشركات يتـ بشكؿ كبير عمى المستيمكيف مف خالؿ  

كات تحديد حاجاتيـ ومف ثـ معايير اختيارىـ وعالقتيـ طويمة األمد مع الشركة، كما تيتـ ىذه الشر 

% مف ىذه الشركات بنشر المعمومات 20بالمنافسيف بصروة كبيرة. يضاؼ إلى ىذا اىتماـ 

 التسويقية في إداراتيا، باإلضافة إلى التركيز عمى استخداـ اإلنترنت بصورة أكبر مف اإلنترنت.

ونالحظ في ىذه الدراسة أف التركيز كاف منصبًا عمى إبراز ما تمارسو الشركات الصناعية  

غيرة مف أنشطة خاصة بنظـ المعمومات التسويقية في كندا، وىذا بدوره يمثؿ جزءًا مف الدراسة الص

 الحالية.

نظم المعمومات التسويقية في شركات السياحة : "( بعنوانWood, E., 2001دراسة )  .9

 "الصغيرة ومتوسطة الحجم: دراسة استخدام االنترنت الستخبارات السوق

التعرؼ عمى طبيعة نظـ المعمومات التسويقية في شركات السياحة ىدفت ىذه الدراسة إلى  

الصغيرة ومتوسطة الحجـ، مع التركيز عمى أىمية المعمومات الخارجية واالستخبارات السوقية، 

وعمى دور االنترنت كوسيمة لجمع المعمومات الخارجية، وقد تـ توزيع استبانة الدراسة عمى شركات 

الحجـ في منطقة يوركشاير وىامبر في المممكة المتحدة والتي يقؿ عدد السياحة الصغيرة ومتوسطة 

% مف 17استبانة تمثؿ  52شركة، وتـ استرداد  300موظؼ، وقد بمغ عددىا  250موظفييا عف 

 عينة الدراسة.

وقد تـ التوصؿ إلى عدة نتائج أىميا: أف شركات السياحة الصغيرة ومتوسطة الحجـ تستخدـ  

قية غير رسمية تركز عمى البيانات الداخمية مف البيئة التشغيمية كما تـ التوصؿ نظـ معمومات تسوي

إلى أنو لـ يتـ إدراؾ بعد أىمية االنترنت لالستخبارات التسويقية بتوفيره البيانات بسرعة وبتكمفة 

 قميمة.
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احة ونالحظ في ىذه الدراسة أف ىذه الدراسة قد ركزت عمى قطاع واحد فقط أال وىو قطاع السي 

كما أنيا تناولت نظامًا واحدًا فقط مف نظـ المعمومات التسويقية أال وىو نظاـ االستخبارات 

 التسويقية عمى عكس ما تميزت بو مف الدراسة الحالية مف النظرة الشمولية لمموضوع.

 

 ""تبني مدراء السياحة لنظم دعم القرارات التسويقية ( بعنوان:Wober, 2000دراسة ) .12

دولة أوروبية لتوضيح العوامؿ الرئيسية  30الدراسة عمى مسح بيف مدراء السياحة في قامت ىذه 

المؤثرة في نجاح نظاـ دعـ القرار التسويقي. وكاف نموذج الدراسة قد اختبر العوامؿ اآلتية: عامؿ 

دراؾ سيولة االستخداـ والفائدة المحسوسة لمن ظاـ الخبرة وعوامؿ متعمقة بالميمة وموقؼ المستخدـ وا 

وسموؾ االستخداـ الفعمي. وتوصمت الدراسة إلى أف االستخداـ الفعمي لمنظاـ كاف يعتمد بقوة عمى 

إدراؾ سيولة االستخداـ والفائدة المحسوسة لمنظاـ. كما وكشفت الدراسة عالقة ذات داللة إحصائي 

ثيرًا قويًا مف بيف خبرة المستخدـ وموقفو مف تكنولوجيا المعمومات بشكؿ عاـ. ولوحظ أف ىناؾ تأ

التعقيد وضغط الوقت في بيئة العمؿ عمى الفائدة المحسوسة لمنظاـ. وتركز النتائج عمى دعـ 

 المستخدـ وبشكؿ خاص معمومات أكثر تفصياًل عمى محتوى ووظيفة النظاـ.

 

( بعنوان:"قياس موقف االستخبارات التنافسية Merunka & Bon, 1998دراسة )  .11

 ("CIAمقياس موقف االستخبارات التنافسية ) ألفراد المبيعات: تطوير

C.I.A (Competitive Intelligence Attitude )في ىذه الدراسة تـ تطوير مقياس يدعى  

 وىو مقياس يستخدمو موظفو البيع لفيـ وحصر موقؼ االستخبارات التنافسية ألفراد المبيعات.

 وىدفت الدراسة إلى إنجاز ىدفيف رئيسييف ىما: 

 ية تحميؿ سموؾ أفراد المبيعات في خدمة نظاـ االستخبارات التنافسية.تأكيد أىم (1
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تقديـ نتائج قبؿ االختبار وبعده ليذا المقياس الجديد لقياس موقفيـ تجاه االستخبارات  (2

 التنافسية.

شركات في السوؽ الفرنسية، وكاف نظاـ البحث  8بائع في  240أجريت الدراسة قبؿ االختبار مع 

 كاآلتي:

المبيعات في ىذه الشركات أخبروا موظفي مبيعاتيـ بأف الشركة تقوـ بدراسة مقارنة دوف  مديرو 

إعطائيـ أي معمومات عف ىدؼ البحث. استخدموا ظروؼ مرتجعة بعناويف مراكز البحث لدييـ 

مصحوبة برسالة عرض كانت قد أعطيت ألفراد المبيعات لتزويدىـ بمعمومات سرية. وكانت 

( )مف موافؽ بالكامؿ إلى مختمؼ Likert( درجات حسب مقياس )5تقاس بػ )الفقرات المقترحة 

 تمامًا(.

( استبانة. 160%( وكاف المستخدـ منيا )69( استبانة بنسبة استجابة )166تـ استرجاع ) 

وكانت درجة الثقة والصالحية متقاربة ومتميزة لنتائج ما قبؿ اختبار المقياس الجديد. وأجريت 

( شركة في 18( موظؼ بيع ينتموف لػ )997( مع )C.I.Aبار المقياس الجديد )الدراسة بعد اخت

السوؽ الفرنسي وكاف نظاـ البحث بنفس الطريقة السابقة، وكاف عدد االستبانات المسترجعة 

( استبانة. وتوصمت الدراسة إلى أف ىناؾ 570%( وكاف المستخدـ منيا )60( بنسبة )598)

مديري التسويؽ والمبيعات وسموؾ المنافسيف قبؿ اختبار المقياس  قوية طردية بيف مراقبة ةعالق

الجديد وبيف الرغبة في البحث عف المعمومات التي تثير اىتماـ الناس مف المصدر بعد اختبار 

 المقياس الجديد.

ىناؾ عالقة طردية بيف عممية التعرؼ عمى أي تيديدات تواجو عمؿ المنافسيف لمشركة قبؿ  

لممقياس الجديد وبيف العمؿ الميداني لجمع وسماع أي معمومة تيـ المنظمة بعد االختبار االختبار 

 زبائفلممقياس الجديد. وأف ىناؾ عالقة قوية بيف اعتبار المعمومات المطموبة حوؿ المنافسيف أو ال
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. مف األولويات قبؿ االختبار وبيف أولويات جمع المعمومات الحاصمة في الميداف بعد االختبار

باإلضافة إلى أنو لـ يكف ىناؾ عالقة بيف االعتقاد بأف المعمومات التي تـ جمعيا مف الميداف 

ستستخدـ بالفعؿ أو بشكؿ حقيقي مف قبؿ مديري التسويؽ والمبيعات قبؿ االختبار وبيف حقيقة 

 استخداميا بعد االختبار
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 مقدمة 3-1

الدراسػػػػة ومجتمػػػػع الدراسػػػػة، ووصػػػػفًا لعينػػػػة الدراسػػػػة وطريقػػػػة  يتضػػػػمف ىػػػػذا الفصػػػػؿ وصػػػػًفا لمػػػػنيج

اختيارىػػػا، وأداة الدراسػػػة وكيفيػػػة بنائيػػػا، وصػػػدؽ أداة الدراسػػػة وثباتيػػػا، ومتغيػػػرات الدراسػػػة التابعػػػة 

اسػػتخدمت فػػي تطبيػػؽ الدراسػػة والمعالجػػات اإلحصػػائية التػػي ات والمسػػتقمة، ويتضػػمف كػػذلؾ إجػػراء

  :تحميؿ  النتائج، وفيما يمي توضيح لذلؾ

 

  منيج الدراسة   3-2

استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي، وىذا المنيج يقوـ عمى دراسة الظاىرة كما 

 وقد اعتمدت الباحثة ىي في الواقع، وىو المنيج المناسب واألفضؿ لمثؿ ىذه الدراسات،

البيانات، وقد تـ إعداد ىذه األداة بالرجوع إلى األدبيات والدراسات السابقة  االستبياف كأداًة لجمع

وتوزيعيا  ـ المعمومات التسويقية واتخاذ القرارات التسويقية، وقد تـ بناء االستبانةاالمتعمقة بنظ

التسويؽ و المبيعات في المقر الرئيس والفروع  مشرفيعمى المبحوثيف )مدراء و رؤوساء اقساـ و 

بعرض  موظفي تكنولوجيا المعمومات لشركة الوطنية موبايؿ(، قامت الباحثةو قساـ أؤساء ر و 

، وقامت باختبار SPSSوتحميؿ البيانات باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعية 

الفرضيات، ومف ثـ الوصوؿ الى النتائج واالستنتاجات والتوصيات التي ركزت عمى أثر نظـ 

 التسويقية في صنع القرارات التسويقية في شركة الوطنية موبايؿ.المعمومات 
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 حدود الدراسة  3-3

 : اقتصرت ىذه الدراسة عمى الحدود الموضوعية اآلتية:الحدود الموضوعية 3-3-1

 التعرؼ عمى واقع نظـ المعمومات التسويقية في شركة الوطنية موبايؿ. -

 التسويقية في شركة الوطنية موبايؿ.التعرؼ عمى واقع صناعة القرارات  -

تحميؿ العالقة بيف نظـ المعمومات التسويقية و صناعة القرارات التسويقية في شركة  -

 الوطنية موبايؿ.

مدراء و رؤوساء اقساـ و  : اقتصرت الحدود البشرية لمدراسة عمىالحدود البشرية 3-3-2

موظفي تكنولوجيا و  التسويؽ و المبيعات في المقر الرئيس و الفروع و رؤساء و اقساـ مشرفي

 .شخص ( 98 )ىـ ، ويبمغ عدد)في الضفة الغربية(المعمومات لشركة الوطنية موبايؿ 

تـ إجراء ىذه الدراسة وتنفيذىا خالؿ المدة الممتدة مف شير آذار الحدود الزمنية: 3-3-3

 .2015إلى شير نيساف 2014

ىذه الدراسة شركة الوطنية موبايؿ في الضفة الغربية  استيدفت الحدود المكانية: 3-3-3

فحسب، وقد استثنت الدراسة قطاع غزة بسبب األوضاع السياسية التي تحوؿ دوف الوصوؿ 

 لممعمومات وبسبب إمكانيات الباحثة المحدودة.

 

 مجتمع الدراسة  3-4

ري التسويؽ و المبيعات و رؤوساء أقساـ التسويؽ و مدي يتكوف مجتمع ىذه الدراسة مف

موظفي و في المقر الرئيس و الفروع و رؤساء اقساـ التسويؽ و المبيعات  مشرفيالمبيعات، و 

تكنولوجيا المعمومات لشركة الوطنية موبايؿ، وقد بمغ العدد الكمي لمجتمع الدراسة في شركة 

 .اشخص ( 98) موبايؿ الوطنية
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 الدراسة عينة  3-5

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػـ حسػػػػػػػػػػػػػػػػػاب عينػػػػػػػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػة باالسػػػػػػػػػػػػػػػػػتناد إلػػػػػػػػػػػػػػػػػى الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػع اإلحصػػػػػػػػػػػػػػػػػائي لحسػػػػػػػػػػػػػػػػػاب 

،  وىو موقع احصائي معتمد و http://www.surveysystem.com/sscalc.htm، العينات

 موصى بو مف االحصائييف.

 78% ىػو 99فكػاف حجػـ العينػة عنػد مسػتوى ثقػة   ،اً شخصػ 98و قد بمػغ حجػـ مجتمػع الدراسػة 

ضػمنت ثمثيػؿ المػديريف و رؤوسػاء األقسػاـ  ًا، وقد تـ اختيار العينة بصػورة عشػوائية طبقيػةشخص

 و الموظفيف ضمف مفردات ىذه العينة، وتـ توزيع االستبانة عمى جميع أفراد العينة.

 

  Googleبالوسػائؿ التكنولوجيػة المختمفػة فػي توزيػع اسػتبانات الدراسػة، مثػؿ ةكمااستعانت الباحث

Documents  صػػممت الباحثػػة اسػػتبياف الكترونػػي و ارسػػمتو بالبريػػد االلكترونػػي لجميػػع  حيػػث

قػع التواصػؿ االجتمػاعي مو  مجتمع الدراسة، و لكف االستجابة كانت منخفضة فمجأت الباحثػة الػى

(Facebookإضافة إلى ت ، ).وزيع استبانات الدراسة باألسموب التقميدي 

 

 وصف عينة الدراسة  3-6

مديري التسويؽ و المبيعات و رؤوساء أقساـ التسويؽ و شممت خصائص عينة الدراسة 

موظفي و في المقر الرئيس و الفروع و رؤساء اقساـ التسويؽ و المبيعات  مشرفيالمبيعات، و 

الجنس،  :أتي وصؼ لعينة الدراسة مف حيثؿ، وفيما يموبايا المعمومات لشركة الوطنية تكنولوجي

. وتبيف الجداوؿ اآلتية الخصائص الديمغرافية التي تمتاز عدد سنوات الخبرةالمؤىؿ التعميمي، 

 بيا ىذه العينة: 

 

http://www.surveysystem.com/sscalc.htm
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 متغير الجنس -1

ىـ مف الذكور، في  المبحوثيف%( مف 83( أف )1-3تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ رقـ )

%(، وتفسر الباحثة االرتفاع في نسبة الذكور بالنسبة لإلناث إلى 13حيف بمغت نسبة اإلناث )

في شركة الوطنية موبايؿ معظميـ  التسويقية و رؤساء االقساـ و صانعي القرارات المديريفأف 

 ( ىذه النتائج.1-3ويوضح الجدوؿ ) مف الذكور.

 

 شركة الوطنية موبايؿ حسب الجنس طواقـلدراسة مف (: خصائص عينة ا1-3جدوؿ )

 % ت المتغيرات

 الجنس

 %83 68 ذكر
 %13 10 أنثى

 %0 0 بيانات ناقصة
 %122 78 المجموع

 

 متغير المؤىل العممي -2

( أف النسبة األعمى مف المبحوثيف كانت ممف يحمموف مؤىؿ 2-3يتضح مف الجدوؿ )

مف مجموع المبحوثيف، ويمييـ في المرتبة الثانية حممة % 78.2بكالوريوس، حيث بمغت نسبتيـ

مؤىالت  حممةالمرتبة األخيرة  وجاءت في% مف مجموع المبحوثيف، 17.9وبنسبة  الماجستير

 % مف المجموع الكمي لممبحوثيف.3.8دبمـو فأقؿ حيث بمغت نسبتيـ 
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 ؤىؿ العمميالمحسب  شركة الوطنية موبايؿ طواقـ(: خصائص عينة الدراسة 2-3جدوؿ )

 % ت المتغيرات

 المؤىل العممي
 

 %3.8 3 دبمـو فأقؿ
 %78.2 61 بكالوريوس
 %17.9 14 ماجستير
 %0 0 دكتوراه

 %0 0 بيانات ناقصة
 %122 78 المجموع

 
 
 

 متغير عدد سنوات الخبرة -3

منذ لدييـ سنوات خبرة  % مف أفراد العينة53.8( أف 3-3تبيف النتائج الموضحة في جدوؿ )

( سنوات، في 10-5% مف المبحوثيف لدييـ سنوات خبرة مف )28.2سنوات، ونسبة  5أقؿ مف 

% لدييـ خبرة منذ ما 7.7( سنة، و 15-10لدييـ خبرة مف ) % مف المبحوثيف10.3حيف أف 

 سنة. 15يزيد عف 
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 سنوات الخبرةشركة الوطنية موبايؿ حسب  طواقـ(: خصائص عينة الدراسة مف 3-3جدوؿ )

 % ت المتغيرات

 عدد سنوات الخبرة

 %53.8 42 سنوات 5أقؿ مف 
 %28.2 22 سنوات 10أقؿ مف  - 5مف 
 %10.3 8 سنة 15أقؿ مف -10مف 
 %7.7 6 سنة فاكثر 15

 %0 0 بيانات ناقصة
 %122 78 المجموع

 
 
 مصادر جمع البيانات  3-7

 وىما:اعتمدت الباحثة عمى مصدريف رئيسيف لجمع البيانات 

 

 :الثانوية المصادر-١

 ، وأىـ ىذه المصادر:ةإلعداد ىذه الدراسر الثانوية مصادمجموعة مف الاستخدمت الباحثة 

 .الكتب والمراجع العربية واألجنبية 

 .الدوريات والمقاالت والتقارير الصادرة عف شركة الوطنية موبايؿ 

 صناعة التسويقية و ـ المعمومات ااألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع نظ

 القرارات.
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 :األولية المصادر-٢

لجأت الباحثة إلى جمع البيانات األولية الالزمة لمعالجة الجوانب التحميمية لمدراسة مف خالؿ 

تصميـ استبانة بحثية كأداة رئيسة ليذه الدراسة، وقد تـ توزيع ىذه االستبانة عمى العينة 

 المستيدفة ليذه الدراسة. 

بيانات عامة تتعمؽ بالزبائف  عمى يف رئيسيف، اشتمؿ الجزء األوؿستبانة مف جزئوقد تكونت اال

وقد ضـّ الجزء الثاني مقياسا محكما  مف حيث: الجنس، والمؤىؿ العممي، وعدد سنوات الخبرة.

، كما تضمف الجزء الثاني محاور( 6ـ المعمومات التسويقية ، وقد تكوف ىذا المقياس مف )النظ

 Likert)مف االستبانة مقياسا لصناعة القرارات. وقد تـ استخداـ سمـ خماسي عمى نمط ليكرت 

Scale) .)لإلجابة عمى فقرات الدراسة )أوافؽ بشدة، أوافؽ ، نوعًا ما، ال أوافؽ، ال أوافؽ بشدة 

 

 أداة الدراسة  3-8

 بناء أداة الدراسة 3-8-1

لجمع البيانات، وقد تـ تصميـ االستبياف بشكميف في ىذه الدراسة كأداة  تـ استخداـ االستبياف

المحاور األساسية ألداة الدراسة  (4-3خر تقميدي. ويوضح الجدوؿ )اآلاحدىما الكتروني و 

 الموجية لممبحوثيف.
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 (: المحاور األساسية ألداة الدراسة4-3جدوؿ )

 الفقرات أقسام االستبانة
 3 القسـ االوؿ: بيانات تعريفية 1
 55 الثاني: المتغيرات الرئيسة لمدراسةالقسـ  2
 30 في شركة الوطنية موبايؿ واقع نظاـ المعمومات التسويقية 
البنية التحتية الالزمة لتطبيؽ نظاـ المعمومات واقع أوال:  

 التسويقية في شركة الوطنية موبايؿ
15 

 5 (Hardwareالمكونات المادية )  -1 1.2
 5 (Softwareالمكونات البرمجية )  -2 2.2
 5 (Qualified Human Resource)الموارد البشرية المؤىمة  -3 3.2
المكونات الفرعية لنظاـ المعمومات التسويقية في واقع ثانيا:  4.2

 شركة الوطنية موبايؿ
15 

 5 نظاـ السجالت الداخمية  -1 5.2
 5 نظاـ االستخبارات التسويقية -2 6.2
 5 نظاـ بحوث التسويؽ -3 

 25 ات التسويقيةاتخاذ القرار  7.2
 
 

 اختبار صدق أداة الدراسة 3-8-2

يعّبر صدؽ األداة عف مدى صالحية األداة لقياس ما وضعت لقياسو، وقد تـ التحقؽ مف صدؽ 

أداة الدراسة بعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف الذيف أبدوا عددًا مف المالحظات حوليا، وقد 

. كما أنو تـ التحقؽ مف النيائيتـ أخذ ىذه المالحظات بعيف االعتبار عند إخراج األداة بشكميا 

لصدؽ بحساب مصفوفة ارتباط فقرات األداة مع الدرجة الكمية ألداة الدراسة بحساب معامؿ ا

، حيث تـ ( 5-3كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ)( Pearson Correlationاالرتباط بيرسوف )

 توزيع مجموعة مف االستبانات عمى عينة أولية مف المبحوثيف، و تـ استثناء ىذه العينة الحقًا.
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 الدراسة ألداة ارتباط الفقرات مع الدرجة الكميةلمصفوفة  ارتباط بيرسوف(: نتائج معامؿ 5-3جدوؿ )

 قيمة )ر( الفقرات
الداللة 
 االحصائية

 
 524** 0.000. (Hardwareالمكونات المادية )   .1
 663** 0.000. (Softwareالمكونات البرمجية )   .2
 738** 0.000. (Qualified Human Resource)الموارد البشرية المؤىمة   .3
 0.000 **860. نظاـ السجالت الداخمية  .4
 0.000 **680. نظاـ االستخبارات التسويقية  .5
 0.000 **760. نظاـ بحوث التسويؽ  .6
 0.000 **850. في شركة الوطنية موبايؿ ات التسويقيةواقع اتخاذ القرار   .7
 (P0.05داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة )   *
 

( أف جميع قيـ ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية 5-3وتشير المعطيات الواردة في الجدوؿ رقـ )

(، وىذه النتائج تشير 0.05( وىي أقؿ مف )0.000ىي قيـ دالة إحصائيا حيث بمغت ) لألداة

إلى االتساؽ الداخمي بيف فقرات أداة الدراسة، وتجدر اإلشارة إلى أف ىذه الفقرات قد تمت 

ليذه الدراسة، وباالعتماد عمى  ةالباحث توماد عمى التأطير النظري الذي أعدتيا باالعتصياغ

 مجموعة مف الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع ىذه الدراسة.

 

 اختبار ثبات أداة الدراسة 3-8-3

تـ حساب الثبات ألداة الدراسة بأبعادىا المختمفة بطريقة االتساؽ الداخمي بحساب معادلة الثبات 

، (6-3، وقد جاءت النتائج كما ىي واضحة في الجدوؿ )Cronbach Alpha)كرونباخ ألفا )
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حيث تـ توزيع مجموعة مف االستبانات المحكمة عمى عينة أولية مف المبحوثيف، و تـ استثناء 

 ىذه العينة الحقًا.

 أداة الدراسة(: قيـ معامؿ كرونباخ ألفا لالتساؽ الداخمي لمحاور 6-3جدوؿ )

 
 

ألفا تفاوتت مف محور  ( أف قيمة معامؿ االتساؽ الداخمي كرونباخ6-3ويالحظ مف الجدوؿ )

الى آخر، وىي تتعمؽ بطريقة صياغة األسئمة في المحاور وبموضوع المحاور ومدى حساسيتيا 

إلى أف معامالت الثبات لمقياس متغيرات الدراسة تراوحت  المبحوثيف، وتشير البيانات الواردةلدى 

(، وىي بشكؿ 96.4%(، بينما بمغت الدرجة الكمية لمعامالت الثبات )96%-79.1%ما بيف )

تعتمداستبياف الدراسة بصورتو النيائية  عاـ معامالت ثبات مقبولة إحصائيًا، وىذا جعؿ الباحثة

 زيعو عمى عينة الدراسة.وتو 

 
 
 

عدد  راتالفق
 معامل كرونباخ األسئمة

 5 82.7% (Hardwareالمكونات المادية ) 
 5 81.2% (Softwareالمكونات البرمجية ) 

 5 83% (Qualified Human Resource)الموارد البشرية المؤىمة 
 %82.8 5 نظاـ السجالت الداخمية

 %79 5 نظاـ االستخبارات التسويقية
 %2.83 5 نظاـ بحوث التسويؽ

 %96 25 في شركة الوطنية موبايؿ ات التسويقيةواقع اتخاذ القرار 
 %96.4 55 المجال الكمي
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 متغيرات الدراسة 3-9

تتضمف متغيرات الدراسة نوعيف مف المتغيرات )وىي المتغيرات التابعة والمتغيرات المستقمة( 

 وذلؾ عمى النحو اآلتي: 

 المتغيرات المستقمة:

 توزعت المتغيرات بيف: 

  ومتغيراتو الفرعية: نظم المعمومات التسويقيةمتغير 

 ايؿموب البنية التحتية الالزمة لتطبيؽ نظاـ المعمومات التسويقية في شركة الوطنيةواقع   .1

 واقع المكونات الفرعية لنظاـ المعمومات التسويقية في شركة الوطنية موبايؿ .2

 وتشمل: ،الوسيطةالمتغيرات  .3

o الجنس 

o عدد سنوات الخبرة 

o المؤىؿ العممي/ المستوى التعميمي 

 المتغير التابع: 

ى الجوانب المختمفة لتسويؽ التسويقية عبر التركيز عم القراراتىو تحسيف جودة  التابعالمتغير 

 ت شركة الوطنية موبايؿ.خدما

 اإلحصائية لمبيانات المعالجة 3-12

دخاؿ البيانات إلى الحاسوب، ثـ تمت معالجة  بعد تفريغ إجابات أفراد العينة جرى ترميزىا وا 

(، ومف أىـ SPSSج الرـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعية )البيانات احصائيا باستخداـ برنام

 المعالجات االحصائية المستخدمة في ىذه الدراسة:
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  التحاليؿ الوصفية: )التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب

 المئوية(.

 .معادلة كرونباخ ألفا لحساب االتساؽ الداخمي لفقرات االستبياف 

  معامؿ ارتباط بيرسوفPearson Correlation 

  سبيرمافمعامؿ ارتباطSpearman Correlation 

  اختبارt-test. 
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 الفصل الرابع
 تحميل نتائج الدراسة واختبار الفرضيات

 

 مقدمة 4-1

 تحميؿ أسئمة الدراسة 4-2

 اختبار فرضيات الدراسة 4-3
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 مقدمة: 4-1

كاماًل ومفصاًل لمنتائج التي توصمت إلييا الدراسة، وتحميميا وتفسيرىا يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا 

التي كشفت عنيا استجاباتيـ عمى جميع -إحصائيًا، وذلؾ مف خالؿ استعراض آراء المبحوثيف

فقرات أداة الدراسة، وذلؾ باستخداـ التقنيات اإلحصائية المالئمة. وقد تقسيـ ىذا الفصؿ إلى 

 مبحثيف ىما:

 وؿ: تحميؿ أسئمة الدراسة.المبحث األ

 المبحث الثاني: اختبار فرضيات الدراسة.

 

 المبحث األول: تحميل أسئمة الدراسة:

لإلجابة عمى األسئمة استخرجت الباحثة المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية 

داة الستجابات المبحوثيف نحو درجة الموافقة عمى الفقرات/ المؤشرات ذات العالقة )ضمف أ

سيتم التركيز في ىذا وفي ضوء مشكمة الدراسة، واستنادا إلى أسئمتيا، االستبانة(.-الدراسة

 عمى إجابة التساؤالت اآلتية: الفصل

أوال:  ما واقع البنية التحتية الالزمة لتطبيق نظام المعمومات التسويقية )من حيث المكونات 

 لدى شركة الوطنية موبايل؟ المؤىمة(المادية والمكونات البرمجية والموارد البشرية 

فرع عف ىذا السؤاؿ الرئيس ثالثة أسئمة فرعية، وفيما يأتي عرض لكؿ سؤاؿ مف ىذه األسئمة، توي

 ونتائج التحميؿ المتعمقة بو:

السؤال الفرعي األول: ما واقع البنية التحتية الالزمة لتطبيق نظام المعمومات التسويقية من 

 لدى شركة الوطنية موبايل؟ حيث المكونات المادية
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واقعالبنٌةالتحتٌةالالزمةلتطبٌقنظامالمعلوماتالتسوٌقٌة(:استجاباتالمبحوثٌنحول1-4جدول)

منحٌثالمكوناتالمادٌةلدىشركةالوطنٌةموباٌل

 اٌّىىٔاث اٌّادَت ف

 االستجاباث

اٌىسظ 

 اٌحسابٍ
االٔحشاف 

 اٌّعُاسٌ
 tاختباس 

 ِستىي

 ال أوافك ٔىعب ِب أوافك أوافك ثشذح اٌّعٕىَت
ال أوافك 

 ثشذح

 % ث % ث % ث % ث % ث

1 

رزىفش فٍ اٌششوخ أعهضح  

اٌؾبسىة اٌّالئّخ ٌطجُعخ 

 اٌعًّ.
47 60.3 25 32.1 6 7.7 0 0 0 0 4.5256 .63908 62.542 0.00 

2 

رزُّض اٌّعذاد اٌّسزخذِخ 

فٍ اٌششوخ ثمبثٍُزهب 

 ٌٍزؾذَش. 
39 50 32 41 7 9 0 0 0 0 4.4103 .65338 59.614 0.00 

3 

َزىفش فٍ اٌششوخ وؽذاد  

إدخبي ثُبٔبد رزٕبست ِع 

 اؽزُبعبد اٌعًّ.
41 52.6 24 30.8 13 16.7 0 0 0 0 4.3590 .75549 50.957 0.00 

4 

َزىفش فٍ اٌششوخ وؽذاد  

إخشاط ٌٍّعٍىِبد  رزٕبست 

 ِع اؽزُبعبد اٌعًّ.
32 41 33 42.3 13 16.7 0 0 0 0 4.2436 .72409 51.759 0.00 

5 

َزىفش فٍ اٌششوخ شجىخ  

ارظبي داخٍُخ ِشرجطخ 

 ثغُّع اإلداساد.
44 56.4 24 30.8 9 11.5 0 0 1 1.3 4.4103 .79668 48.891 0.00 

 

 

52.56 35.4 12.32   5 1.3 

اٌّتىسظ 

اٌحسابٍ 

 اٌعاَ

االٔحشاف 

اٌّعُاسٌ 

 اٌعاَ

 إٌتُجت:
وجىد اهتّاَ رٌ 

 .فشوق جىهشَت

 
87.46 12.32 1.3 4.3897 .53830  

 

 

واقع  %( مف المبحوثيف لدييـ اتجاىات إيجابية نحو87.46أف ) (1-4)يتضح مف الجدوؿ 

البنية التحتية الالزمة لتطبيؽ نظاـ المعمومات التسويقية مف حيث المكونات المادية لدى شركة 

المحور ابات المبحوثيف عمى ىذا قيمة الوسط الحسابي العاـ الستج الوطنية موبايؿ، فقد بمغت

( عند 5)مف  4.4البنية التحتية الالزمة لتطبيؽ نظاـ المعمومات التسويقية( حوالي  )محور

المتعمقة بيذا المحور إلى ( t،  كما تشير قيـ اختبار ) 0.54انحراؼ معياري بمغت قيمتو حوالي 

لتطبيؽ البنية التحتية الالزمة ب ذي فروؽ جوىريةمف قبؿ شركة الوطنية موبايؿ وجود اىتماـ 

ويمكف إرجاع ذلؾ الى ادراؾ الشركة  نظاـ المعمومات التسويقية مف حيث المكونات المادية،

لألىمية االستراتيجية والتنافسية لمبنية التحية الالزمة، كما يمكف تفسير ذلؾ بحداثة تأسيس شركة 
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يتيا المادية ، لذلؾ فاف معظـ معداتيا وبن 2009الوطنية موبايؿ، فيي شركة حديثة الظيور منذ 

 ىي معدات حديثة، وتستخدـ تكنولوجيا متطورة نسبيا.

حيث أجيزة الحاسوب المالئمة لطبيعة العمؿ، ضمف ىذا المحور تتعمؽ ب وكانت أفضؿ التقديرات

أجيزة حاسوب مالئمة لطبيعة في الشركة توفر % مف المبحوثيف عمى أنو ي92.4أكد حوالي

)مثؿ  بوحدات إخراج المعموماتضمف ىذا المحور فيي تتعمؽ العمؿ. أما أقؿ التقديرات 

% مف المبحوثيف الى توافر وحدات 82.4حيث أشار حوالي  ،الطابعات، ...الخ( ،الشاشات

% مف المبحوثيف 91تتناسب مع احتياجات العمؿ. وقد أكد حوالي   في الشركة إخراج معمومات

% مف المبحوثيف 87.2ابميتيا لمتحديث، وأشار بقفي الشركة تتميز عمى أف المعدات المستخدمة 

مرتبطة بجميع اإلدارات، فيما أظيرت إجابات حوالي  في الشركةإلى توفر شبكة اتصاؿ داخمية 

 % مف المبحوثيف أف الشركة توفر وحدات إدخاؿ بيانات تتناسب مع احتياجات العمؿ.83.4
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اني: ما واقع البنية التحتية الالزمة لتطبيق نظام المعمومات التسويقية من حيث سؤال الفرعي الثال

 المكونات البرمجية لدى شركة الوطنية موبايل؟



واقعالبنٌةالتحتٌةالالزمةلتطبٌقنظامالمعلوماتالتسوٌقٌةمنحٌث(:استجاباتالمبحوثٌنحول2-4جدول)

 لدىشركةالوطنٌةموباٌلالبرمجٌةالمكونات



 اٌبشِجُتاٌّىىٔاث  ف

 االستجاباث

اٌىسظ 

 اٌحسابٍ
االٔحشاف 

 اٌّعُاسٌ
 tاختباس 

 ِستىي

 ال أوافك ٔىعب ِب أوافك أوافك ثشذح اٌّعٕىَت
ال أوافك 

 ثشذح

 % ث % ث % ث % ث % ث

6 

رىفش اٌششوخ اٌجشِغُبد 

اٌؾذَضخ اٌالصِخ ٌٕظبَ 

 اٌّعٍىِبد اٌزسىَمُخ.

36 46.2 31 39.7 11 14.1 0 0 0 0 4.3205 .71157 53.625 0.00 

7 
َزُ رىفُش ثشِغُبد ؽّبَخ 

 ٌّٕع االخزشاق.
44 56.4 28 35.9 6 7.7 0 0 0 0 4.4872 .63947 61.973 0.00 

8 

رزُّض اٌجشِغُبد 

اٌؾبسىثُخ فٍ اٌششوخ 

 ثسهىٌخ االسزخذاَ.

28 35.9 39 50 11 14.1 0 0 0 0 4.2179 .67703 55.022 0.00 

9 

رىفش اٌششوخ لىاعذ 

اٌجُبٔبد اٌزٍ رسبعذ فٍ 

إَغبد ؽٍىي ٌٍّشىالد 

 اٌزٍ رىاعههب اٌذوائش. 

24 30.8 41 52.6 13 16.7 0 0 0 0 4.1410 .67851 53.901 0.00 

10 

ثشِغُبد  رسزخذَ اٌششوخ

لبدسح عًٍ اٌزٕجؤ 

 ثبٌّزغُشاد اٌزسىَمُخ.

20 25.6 38 48.7 17 21.8 0 0 3 3.8 3.9231 .90839 38.142 0.00 

 

 

38.98 45.38 14.88 5 3.8 

اٌّتىسظ 

اٌحسابٍ 

 اٌعاَ

االٔحشاف 

اٌّعُاسٌ 

 اٌعاَ

 إٌتُجت:
وجىد اهتّاَ رٌ 

 .فشوق جىهشَت

 
84.36 14.88 3.8 4.2179 .55097  



واقع البنية التحتيػة  %( مف المبحوثيف لدييـ اتجاىات إيجابية نحو84.36أف ) (2-4)يتضح مف الجدوؿ 

الالزمػة لتطبيػػؽ نظػػاـ المعمومػػات التسػػويقية مػػف حيػػث المكونػػات البرمجيػػة لػػدى شػػركة الوطنيػػة موبايػػؿ، فقػػد 

البنيػة التحتيػة الالزمػة  ربمغت قيمػة الوسػط الحسػابي العػاـ السػتجدابات المبحػوثيف عمػى ىػذا المحػور )محػو 

،   0.55( عند انحراؼ معياري بمغت قيمتػو حػوالي 5)مف  4.2لتطبيؽ نظاـ المعمومات التسويقية( حوالي 
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البنيػة التحتيػة الالزمػة بالمتعمقة بيذا المحور إلى وجود اىتماـ ذي فػروؽ جوىريػة ( tكما تشير قيـ اختبار )

ويمكف إرجاع ذلؾ الػى اف شػركة الوطنيػة ، المكونات البرمجية سويقية مف حيثلتطبيؽ نظاـ المعمومات الت

نػػػو يوجػػػد ادراؾ لػػػدى الشػػػركة لألىميػػػة أ موبايػػػؿ ىػػػي شػػػركة حديثػػػة التاسػػػيس فمعظػػػـ برامجيػػػا حديثػػػة ، كمػػػا

 التنافسية لمبنية التحية البرمجية الالزمة.

% 92.3حيث أكد حوالي، وكانت أفضؿ التقديرات ضمف ىذا المحور تتعمؽ بتوفر برمجيات لمنع االختراؽ

ضمف ىذا . أما أقؿ التقديرات برمجيات حماية لمنع االختراؽفي الشركة تتوفر مف المبحوثيف عمى أنو ي

استخداـ الشركة لبرمجيات قادرة عمى التنبؤ بالمتغيرات التسويقية، حيث أشار حوالي المحور فيي تتعمؽ 

ادرة عمى التنبؤ بالمتغيرات التسويقية. وقد أكد % مف المبحوثيف الى استخداـ الشركة برمجيات ق74.3

البرمجيات الحديثة الالزمة لنظاـ المعمومات توفر % مف المبحوثيف عمى أف الشركة 85.9حوالي 

 التسويقية.

ف البرمجيات  الحاسوبية في الشركة تتميز بسيولة االستخداـ، فيما أ يضاأ % مف المبحوثيف85.9وأشار  

% مف المبحوثيف أف الشركة توفر قواعد البيانات التي تساعد في إيجاد 83.4أظيرت إجابات حوالي 

 . حموؿ لممشكالت التي تواجييا الدوائر

 

 ا
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: ما واقع البنية التحتية الالزمة لتطبيق نظام المعمومات التسويقية من حيث الثالثلسؤال الفرعي ا

 الموارد البشرية المؤىمة لدى شركة الوطنية موبايل؟

 

واقعالبنٌةالتحتٌةالالزمةلتطبٌقنظامالمعلوماتالتسوٌقٌةمنحٌث(:استجاباتالمبحوثٌنحول3-4جدول)

 لدىشركةالوطنٌةموباٌلالمواردالبشرٌةالمؤهلة

 اٌّىاسد اٌبششَت اٌّؤهٍت ف

 االستجاباث

اٌىسظ 

 اٌحسابٍ
االٔحشاف 

 اٌّعُاسٌ
 tاختباس 

 ِستىي

 ٔىعب ِب أوافك أوافك ثشذح اٌّعٕىَت
ال 

 أوافك
ال أوافك 

 ثشذح

 % ث % ث % ث % ث % ث

11 
فٍ  اٌششوخ وبدس ِزخظضٌذي  

 رشغًُ ٔظُ اٌّعٍىِبد اٌزسىَمُخ.
29 37.2 36 46.2 12 15.4 0 0 1 1.3 4.1795 .78531 47.003 0.000 

21 

رىفش اٌششوخ اٌّجشِغُٓ 

اٌّزخظظُٓ اٌمبدسَٓ عًٍ رٍجُخ 

 االؽزُبعبد.

28 35.9 41 52.6 9 11.5 0 0 0 0 4.2436 .64839 57.802 0.000 

13 
 اٌعبٍِىْ فٍ ٔظبَ اٌّعٍىِبد َزسُ

 ثبٌششوخ ثسشعخ االسزغبثخ.
22 28.2 41 52.6 15 19.2 0 0 0 0 4.0897 .68729 52.554 0.000 

41 

ٍَجٍ اٌعبٍِىْ فٍ ٔظبَ اٌّعٍىِبد 

االؽزُبعبد اٌّخزٍفخ اٌزٍ رؾزبعهب 

 األطشاف راد اٌعاللخ. 

24 30.8 44 56.4 10 12.8 0 0 0 0 4.1795 .63947 57.723 0.000 

51 

َزُ رذسَت اٌعبٍُِٓ ثبٌشىً اٌزٌ 

َّىٕهُ ِٓ ِىاوجخ اٌّسزغذاد 

 اٌّزعٍمخ ثٕظبَ اٌّعٍىِبد.

20 25.6 40 51.3 17 21.8 0 0 1 1.3 4.0000 .77292 45.706 0.000 

 

 

31.54 51.82 16.14 5 1.3 

اٌّتىسظ 

اٌحسابٍ 

 اٌعاَ

االٔحشاف 

اٌّعُاسٌ 

 اٌعاَ

 إٌتُجت:
وجىد اهتّاَ رٌ 

 .فشوق جىهشَت
83.36 16.14 1.3 4.1385 .54730 
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واقع البنية التحتية  %( مف المبحوثيف لدييـ اتجاىات إيجابية نحو83.36( أف )3-4يتضح مف الجدوؿ )
موبايؿ، الالزمة لتطبيؽ نظاـ المعمومات التسويقية مف حيث الموارد البشرية المؤىمة لدى شركة الوطنية 

البنية التحتية  فقد بمغت قيمة الوسط الحسابي العاـ الستجدابات المبحوثيف عمى ىذا المحور )محور
( عند انحراؼ معياري بمغت قيمتو حوالي 5)مف  4.1الالزمة لتطبيؽ نظاـ المعمومات التسويقية( حوالي 

تماـ ذي فروؽ جوىرية بالبنية ( المتعمقة بيذا المحور إلى وجود اىt،  كما تشير قيـ اختبار ) 0.55
التحتية الالزمة لتطبيؽ نظاـ المعمومات التسويقية مف حيث الموارد البشرية المؤىمة ،ويمكف إرجاع ذلؾ 
الى اف شركة الوطنية موبايؿ  استقطبت عند تاسيسيا مف الشركة المنافسة و الوحيدة ليا في فمسطيف و 

اف المبحوثيف ىـ موظفو  المحمي و جاىزة لمعمؿ، كما ىي شركة جواؿ موارد بشرية مدربة في السوؽ
 مف الطبيعي اف تكوف اجاباتيـ ايجابية تجاه الموارد البشرية المؤىمة.الشركة و 

المبرمجيف المتخصصيف القادريف عمى تمبية وكانت أفضؿ التقديرات ضمف ىذا المحور تتعمؽ بتوفر 

الشركة توفر المبرمجيف المتخصصيف مى اف % مف المبحوثيف ع88.5حيث أكد حوالي ، االحتياجات

العامميف بالشكؿ تدريب ضمف ىذا المحور فتتعمؽ بالقادريف عمى تمبية االحتياجات. أما أقؿ التقديرات 

% مف المبحوثيف 76.9الذي يمكنيـ مف مواكبة المستجدات المتعمقة بنظاـ المعمومات، حيث أشار حوالي 

كؿ الذي يمكنيـ مف مواكبة المستجدات المتعمقة بنظاـ المعمومات. وقد العامميف بالشتدرب الى اف الشركة 

% مف المبحوثيف عمى أف العامموف يمبوف في نظاـ المعمومات االحتياجات المختمفة التي 87.2أكد حوالي 

 تحتاجيا األطراؼ ذات العالقة. 

المعمومات  كادر متخصص في تشغيؿ نظـ% مف المبحوثيف ايضااف لدى الشركة 83.4وأشار  

% مف المبحوثيف أف العامموف في نظاـ المعمومات بالشركة  80.8، فيما أظيرت إجابات حوالي التسويقية.

  يتسموف بسرعة االستجابة.
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انيا: ما واقع المكونات الفرعية لنظام المعمومات التسويقية )من حيث نظام السجالت الداخمية ونظام ث

 بحوث التسويق( في شركة الوطنية موبايل؟ االستخبارات التسويقية ونظام

ويفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيس ثالثة أسئمة فرعية، وفيما يأتي عرض لكؿ سؤاؿ مف ىذه األسئمة، ونتائج 

 التحميؿ المتعمقة بو:

المكونات الفرعية لنظام المعمومات التسويقية من حيث السجالت  السؤال الفرعي األول: ما واقع

 الداخمية؟

واقعالمكوناتالفرعٌةلنظامالمعلوماتالتسوٌقٌةمنحٌثالسجالت(:استجاباتالمبحوثٌنحول4-4جدول)

 الداخلٌةلدىشركةالوطنٌةموباٌل



 اٌسجالث اٌذاخٍُت ف

 االستجاباث

اٌىسظ 

 اٌحسابٍ
االٔحشاف 

 اٌّعُاسٌ
 tاختباس 

 ِستىي

 ال أوافك ٔىعب ِب أوافك أوافك ثشذح اٌّعٕىَت
 ال أوافك

 ثشذح

 % ث % ث % ث % ث % ث

16 
رزظف اٌسغالد اٌذاخٍُخ  

 شبٍِخ. ثأٔهبداخً اٌششوخ 
25 32.1 41 52.6 12 15.4 0 0 0 0 4.1667 .67259 54.712 0.000 

17 

رؾتتتتزفع اٌشتتتتشوخ ثغُّتتتتع  

اٌجُبٔبد اٌزستىَمُخ اٌتىاسدح 

فتتتتتتتٍ اٌستتتتتتتغالد  إٌُهتتتتتتتب

 اٌذاخٍُخ.

26 33.3 41 52.6 11 14.1 0 0 0 0 4.1923 .66563 55.625 0.000 

18 

رتتىفش اٌستتتغالد اٌذاخٍُتتتخ  

داختتتً اٌشتتتشوخ ِعٍىِتتتبد 

 ِشتتتتتتزشَبد ِهّتتتتتتخ عتتتتتتٓ

 اٌضثبئٓ.

21 26.3 42 53.8 15 19.2 0 0 0 0 4.0769 .67937 53.000 0.000 

19 

رزسُ اٌّعٍىِتبد اٌزستىَمُخ 

فتتتتٍ اٌستتتتغالد اٌزستتتتىَمُخ 

داختتتتتتً اٌشتتتتتتشوخ ثبٌذلتتتتتتخ 

 اٌىبفُخ.

28 35.9 34 43.6 16 20.5 0 0 0 0 4.1538 .73990 49.582 0.000 

20 

رسزخذَ اٌششوخ اٌسغالد  

اٌذاخٍُخ فٍ رؾذَذ 

 اٌّشىالد.

24 30.7 38 48.7 15 19.2 0 0 1 1.3 4.0769 .78574 45.825 0.000 

 

 
31.68 55.26 17.68 5 1.3 

اٌّتىسظ 

اٌحسابٍ 

 اٌعاَ

االٔحشاف 

اٌّعُاسٌ 

 اٌعاَ

 
 إٌتُجت:

وجىد اهتّاَ رٌ 

 .فشوق جىهشَت

 
81.94 17.68 1.3 4.1333 .54669  
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المكونػػات %( مػػف المبحػػوثيف لػػدييـ اتجاىػػات إيجابيػػة نحػػو واقػػع 81.94أف ) (4-4)يتضػػح مػػف الجػػدوؿ 

لدى شركة الوطنية موبايؿ، فقد بمغت قيمة  الفرعية لنظاـ المعمومات التسويقية مف حيث السجالت الداخمية

المكونػات الفرعيػة لنظػاـ المعمومػات الوسط الحسابي العػاـ السػتجدابات المبحػوثيف عمػى ىػذا المحػور )واقػع 

،  كمػا تشػير قػيـ اختبػار  0.55( عنػد انحػراؼ معيػاري بمغػت قيمتػو حػوالي 5)مػف  4.1( حػوالي التسويقية

(t ) المكونػػات الفرعيػػة لنظػػاـ المعمومػػات واقػػع جػػود اىتمػػاـ ذي فػػروؽ جوىريػػة المتعمقػػة بيػػذا المحػػور إلػػى و

ويمكػػف إرجػػاع ذلػػؾ الػػى اف شػػركة الوطنيػػة موبايػػؿ تيػػتـ بسػػجالتيا  ،مػػف حيػػث السػػجالت الداخميػػة التسػػويقية

 ، الف ىذه السػجالت بمثابػة قاعػدة البيانػات لمزبػائف تقػـو عمييػا الشػركة،وزبائنياالداخمية الخاصة بموظفييا 

 وىذه السجالت التي تستخدميا الشركة في اتخاذ قراراتيا التسويقية.

بجميع البيانات التسويقية الواردة الييا في وكانت أفضؿ التقديرات ضمف ىذا المحورحوؿ احتفاظ  الشركة 

تحتفظ بجميع البيانات الشركة % مف المبحوثيف عمى اف  85.9حيث أكد حوالي ، السجالت الداخمية

 الواردة الييا في السجالت الداخمية.التسويقية 

، لسجالتيا الداخمية في تحديد المشكالت الشركة ستخداـضمف ىذا المحور فتتعمؽ باأما أقؿ التقديرات  

تستخدـ السجالت الداخمية في تحديد % مف المبحوثيف الى اف الشركة 79.4حيث أشار حوالي 

السجالت الداخمية  داخؿ الشركة تتصؼ % مف المبحوثيف عمى أف 84.7وقد أكد حوالي  المشكالت.

السجالت الداخمية داخؿ الشركة توفر معمومات % مف المبحوثيف ايضا الى اف 80.1، وأشار بانيا شاممة

ية المعمومات التسويق% مف المبحوثيف أف 79.5، فيما أظيرت إجابات حوالي ميمة عف مشتريات الزبائف

  في السجالت التسويقية داخؿ الشركة تتسـ بالدقة الكافية.
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المكونات الفرعية لنظام المعمومات التسويقية من حيث االستخبارات  سؤال الفرعي الثاني: ما واقعال

 التسويقية؟

االسزخجبساد (: اسزغبثبد اٌّجؾىصُٓ ؽىي والع اٌّىىٔبد اٌفشعُخ ٌٕظبَ اٌّعٍىِبد اٌزسىَمُخ ِٓ ؽُش 5-4عذوي )

 ٌذي ششوخ اٌىطُٕخ ِىثبًَ اٌزسىَمُخ

 االستخباساث اٌتسىَمُت ف

 االستجاباث

اٌىسظ 

 اٌحسابٍ
االٔحشاف 

 اٌّعُاسٌ
 tاختباس 

 ِستىي

 ال أوافك ٔىعب ِب أوافك أوافك ثشذح اٌّعٕىَت
ال أوافك 

 ثشذح

 % ث % ث % ث % ث % ث

21 

رستتتزخذَ اٌشتتتشوخ أستتتٍىة 

االستتتتزخجبساد اٌزستتتتىَمُخ 

ٌغّتتتع اٌجُبٔتتتبد اٌّزعٍمتتتتخ 

 ثخذِبرهب.

32 41 24 30.8 22 28.2 0 0 0 0 4.1282 .82744 44.063 0.000 

22 

رستتتتتتتتتتتتتزخذَ اٌشتتتتتتتتتتتتتشوخ 

االستتتتزخجبساد اٌزستتتتىَمُخ 

ٌغّتتتع اٌجُبٔتتتبد اٌّزعٍمتتتتخ 

 ثضثبئٕهب.

26 33.3 33 42.3 19 24.4 0 0 0 0 4.0897 .75912 47.581 0.000 

23 

رستتتتتتتتتتتتتزخذَ اٌشتتتتتتتتتتتتتشوخ 

االستتتتزخجبساد اٌزستتتتىَمُخ 

ٌغّتتتع اٌجُبٔتتتبد اٌّزعٍمتتتتخ 

 ثبٌّٕبفسُٓ.

25 32.1 30 38.5 23 29.5 0 0 0 0 4.0256 .78912 45.055 0.000 

24 

َزُ اسزخذاَ االستزخجبساد 

اٌزستتىَمُخ ٌغّتتع اٌجُبٔتتبد 

اٌّزعٍمتتتخ ثغُّتتتع اٌغهتتتبد 

ِتع عًّ اٌزٍ ٌهب عاللبد 

 اٌششوخ.

28 35.9 29 37.2 21 26.9 0 0 0 0 4.0897 .79259 45.571 0.000 

25 

رسزفُذ اٌششوخ ِٓ وستبئً 

فتتتتٍ اٌؾظتتتتىي  اإلعتتتتالَ

عٍتتتً اٌجُبٔتتتبد اٌّشرجطتتتخ 

 ثأعّبٌهب.

32 41 28 35.9 17 21.8 0 0 1 1.3 4.1538 .85397 42.959 0.000 

 

 
36.66 36.94 26.16 5 1.3 

اٌّتىسظ 

اٌحسابٍ 

 اٌعاَ

االٔحشاف 

اٌّعُاسٌ 

 اٌعاَ

 إٌتُجت:
وجىد اهتّاَ رٌ 

 .فشوق جىهشَت

 
73.6 26.16 1.3 4.0974 .59412  



 

المكونػػػات %( مػػػف المبحػػػوثيف لػػػدييـ اتجاىػػػات إيجابيػػػة نحػػػو واقػػػع 73.6أف ) (5-4)يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ  

لػػدى شػػركة الوطنيػػة موبايػػؿ، فقػػد بمغػػت  الفرعيػػة لنظػػاـ المعمومػػات التسػػويقية مػػف حيػػث االسػػتخبارات التسػػويقية

المكونات الفرعية لنظاـ المعمومات قيمة الوسط الحسابي العاـ الستجدابات المبحوثيف عمى ىذا المحور )واقع 
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( عنػػد انحػػراؼ معيػػاري بمغػػت قيمتػػو حػػوالي 5)مػػف  4.1( حػػوالي التسػػويقية مػػف حيػػث االسػػتخبارات التسػػويقية

المكونػات واقػع المتعمقة بيذا المحور إلى وجود اىتمػاـ ذي فػروؽ جوىريػة ( t،  كما تشير قيـ اختبار ) 0.59

ويمكػػػف إرجػػػاع ذلػػػؾ الػػػى اف شػػػركة  ،مػػػف حيػػػث االسػػػتخبارات التسػػػويقية الفرعيػػػة لنظػػػاـ المعمومػػػات التسػػػويقية

يا فػػي السػػوؽ و خاصػػة شػػركة جػػواؿ التػػي تعتبػػر مػػع المعمومػػات عػػف زبائنيػػا ومنافسػػيالوطنيػػة موبايػػؿ تيػػتـ بج

 المنافس الوحيد في فمسطيف في تقديـ خدمة االتصاالت الالسمكية. 

الشركة مف وسائؿ االعالـ في الحصوؿ عمى  وكانت أفضؿ التقديرات ضمف ىذا المحور حوؿ استفادة

تستفيد مف وسائؿ الشركة % مف المبحوثيف عمى اف 76.9حيث أكد حوالي ، البيانات المرتبطة بأعماليا

 االعالـ في الحصوؿ عمى البيانات المرتبطة بأعماليا.

باستخداـ الشركة االستخبارات التسويقية لجمع البيانات المتعمقة ضمف ىذا المحور فتتعمؽ  أما أقؿ التقديرات  

لتسويقية لجمع تستخدـ االستخبارات ا% مف المبحوثيف الى اف الشركة 70.6، حيث أشار حوالي بالمنافسيف

 البيانات المتعمقة بالمنافسيف.

الشركة  تستخدـ االستخبارات التسويقية لجمع البيانات % مف المبحوثيف عمى أف 75.6وقد أكد حوالي  

استخداـ الشركة لالستخبارات التسويقية لجمع % مف المبحوثيف ايضا الى  73.1، وأشار المتعمقة بزبائنيا

% 70.6، فيما أظيرت إجابات حوالي الجيات التي ليا عالقات عمؿ مع الشركةالبيانات المتعمقة بجميع 

  .بالخدماتتستخدـ االستخبارات التسويقية لجمع البيانات المتعمقة  الشركة مف المبحوثيف اف
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المكونات الفرعية لنظام المعمومات التسويقية من حيث نظام بحوث  لسؤال الفرعي الثالث: ما واقعا

 التسويق؟

 
ٔظبَ ثؾىس اٌزسىَك (: اسزغبثبد اٌّجؾىصُٓ ؽىي والع اٌّىىٔبد اٌفشعُخ ٌٕظبَ اٌّعٍىِبد اٌزسىَمُخ ِٓ ؽُش 6-4عذوي )

 ٌذي ششوخ اٌىطُٕخ ِىثبًَ

 

 ٔظاَ بحىث اٌتسىَك ف

 االستجاباث

اٌىسظ 

 اٌحسابٍ
االٔحشاف 

 اٌّعُاسٌ
 tاختباس 

 ِستىي

 ال أوافك ٔىعب ِب أوافك أوافك ثشذح اٌّعٕىَت
ال أوافك 

 ثشذح

 % ث % ث % ث % ث % ث

26 

اٌشتتشوخ ثشتتىً  إداسحرمتتىَ  

دوسٌ ثزطتتتتتتتتىَش خطتتتتتتتتخ 

إلعتتتشاح ثؾتتتتىس رستتتتىَمُخ 

راد عاللتتتتتتتتتتخ ثأعّتتتتتتتتتتبي 

 اٌششوخ.

31 39.7 34 43.6 13 16.7 0 0 0 0 4.2308 .71936 51.942 0.000 

27 

رمتتتتتىَ اٌشتتتتتشوخ ثتتتتتئعشاح  

اٌجؾتتتتىس اٌزستتتتىَمُخ اٌزتتتتٍ 

رؾٍتتتتً ارغبهتتتتبد اٌضثتتتتبئٓ 

 ٔؾى خذِبرهب. 

29 37 39 50 9 11.5 0 0 1 1.3 4.2179 .74985 49.679 0.000 

28 

أدواد  رستتتتزخذَ اٌشتتتتشوخ 

اٌجؾتتتتش اٌعٍّتتتتٍ إٌّبستتتتجخ  

 عشاح اٌجؾتىس اٌزستىَمُخإل

)وبالستتتتتتتتزجبٔخ واٌّمبثٍتتتتتتتتخ 

 .واٌّالؽظخ وغُشهب(

24 30.8 35 44.9 18 23.1 0 0 1 1.3 4.0385 .81292 43.875 0.000 

29 

رمتتتتتتتتتتتتتتتتىَ اٌشتتتتتتتتتتتتتتتتشوخ  

ثبسزطالعبد ٌشأٌ اٌضثبئٓ 

 ؽىي عىدح خذِبرهب.

30 38.5 34 43.6 13 16.7 0 0 1 1.3 4.1795 .80168 46.044 0.000 

30 

رستتزخذَ اٌشتتشوخ اٌجؾتتىس  

زمُتتتُُ أو تتتب  ٌاٌزستتتىَمُخ 

 اٌسىق.

24 30.8 40 51.3 13 16.7 0 0 1 1.3 4.1026 .76599 47.302 0.000 

 

 

35.36 46.68 16.94 5 1.54 
اٌّتىسظ 

اٌحسابٍ 

 اٌعاَ

االٔحشاف 

اٌّعُاسٌ 

 اٌعاَ

 
 إٌتُجت:

وجىد اهتّاَ رٌ 

 .فشوق جىهشَت

 
82.54 16.94 1.54 4.1538 .58989  
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المكونػػػات %( مػػف المبحػػوثيف لػػػدييـ اتجاىػػات إيجابيػػة نحػػو واقػػع 82.04أف ) (6-4)يتضػػح مػػف الجػػدوؿ 

لػػدى شػػركة الوطنيػػة موبايػػؿ، فقػػد بمغػػت  نظػػاـ بحػػوث التسػػويؽالفرعيػػة لنظػػاـ المعمومػػات التسػػويقية مػػف حيػػث 

المكونػػػػات الفرعيػػػػة لنظػػػػاـ قيمػػػػة الوسػػػػط الحسػػػػابي العػػػػاـ السػػػػتجدابات المبحػػػػوثيف عمػػػػى ىػػػػذا المحػػػػور )واقػػػػع 

( عند انحراؼ معيػاري بمغػت قيمتػو 5)مف  4.2( حوالي المعمومات التسويقية مف حيث نظاـ بحوث التسويؽ

واقػػع المتعمقػػة بيػذا المحػور إلػػى وجػود اىتمػاـ ذي فػػروؽ جوىريػة ( tقػيـ اختبػار ) ،  كمػا تشػػير 0.59حػوالي 

ويمكػػف إرجػػاع ذلػػؾ الػػى اف  ،مػػف حيػػث نظػػاـ بحػػوث التسػػويؽ المكونػػات الفرعيػػة لنظػػاـ المعمومػػات التسػػويقية

ث التسويؽ شركة الوطنية موبايؿ تدرؾ األىمية االستراتيجية والتنافسية لبحوث التسويؽ، وادراكيا الىمية بحو 

 والف ابحاث التسويؽ تقـو بجمع المعمومات عف الزبائف و المنافسيف.  في ادراؾ اتجاىات و اراء الزبائف،

قياـ الشركة بإجراء البحوث التسويقية التي تحمؿ اتجاىات وكانت أفضؿ التقديرات ضمف ىذا المحور حوؿ 

تقـو الشركة بإجراء البحوث الشركة % مف المبحوثيف عمى اف  87حيث أكد حوالي ، الزبائف نحو خدماتيا

 التسويقية التي تحمؿ اتجاىات الزبائف نحو خدماتيا. 

باستخداـ الشركة أدوات البحث العممي المناسبة  إلجراء ضمف ىذا المحور فتتعمؽ  أما أقؿ التقديرات  

% مف المبحوثيف الى 75.7حيث أشار حوالي  ،البحوث التسويقية )كاالستبانة والمقابمة والمالحظة وغيرىا(

تستخدـ الشركة أدوات البحث العممي المناسبة  إلجراء البحوث التسويقية )كاالستبانة والمقابمة اف الشركة 

تقوـ بشكؿ دوري بتطوير  ادارة الشركة% مف المبحوثيف عمى أف 83.3وقد أكد حوالي  والمالحظة وغيرىا(.

الشركة % مف المبحوثيف ايضااف  82.1، وأشار ذات عالقة بأعماؿ الشركةخطة إلجراء بحوث تسويقية 

 % مف المبحوثيف اف82.1، فيما أظيرت إجابات حوالي تقـو باستطالعات لرأي الزبائف حوؿ جودة خدماتيا

 تستخدـ البحوث التسويقية لتقييـ أوضاع السوؽ. الشركة
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)ذات العالقة بالمزيج التسويقي( في شركة  الوطنية الثا: ما واقع جودة صناعة القرارات التسويقية ث

 موبايل؟

واقعجودةصناعةالقراراتالتسوٌقٌةذاتالعالقةبالمزٌجالتسوٌقً(:استجاباتالمبحوثٌنحول7-4جدول)

لدىشركةالوطنٌةموباٌل

 جىدة صٕاعت اٌمشاساث اٌتسىَمُت ف

 االستجاباث

ظ 
س

ٌى
ا

ٍ
اب

س
ح

اٌ
ف  

شا
ح

الٔ
ا

ٌ
اس

عُ
ٌّ

ا
 

س 
با

خت
ا

t
 

ي
ى
ست

ِ
َت 

ى
عٕ

ٌّ
ا

 

 ال أوافك ٔىعب ِب أوافك أوافك ثشذح
ال أوافك 

 ثشذح

 % ث % ث % ث % ث % ث

31 

رسزخذَ اٌششوخ ٔزبئظ ٔظبَ اٌّعٍىِبد 

اٌزسىَمُخ ٌفهُ ؽبعبد اٌضثبئٓ اٌفعٍُخ 

لجً طشػ اٌخذِبد اٌغذَذح إًٌ 

 اٌسىق.

25 32.1 36 46.2 17 21.8 0 0 0 0 4.1026 .73130 49.546 0.00 

32 
رسزفُذ اٌششوخ ِٓ  ٔزبئظ إٌظبَ فٍ 

 فهُ سٍىن اٌّسزهٍه.
26 33.3 41 52.6 11 14.1 0 0 0 0 4.1923 .66563 55.625 0.00 

33 
رسزششذ اٌششوخ ثٕزبئظ إٌظبَ إلدخبي 

 رؾسُٕبد إًٌ خذِبرهب.
24 30.8 40 51.3 14 17.9 0 0 0 0 4.1282 .69055 52.798 0.00 

34 
رسزفُذ اٌششوخ ِٓ  ٔزبئظ إٌظبَ فٍ 

 ِىاعهخ إٌّبفسخ.
28 35.9 36 46.2 14 17.9 0 0 0 0 4.1795 .71611 51.545 0.00 

35 
رسزخذَ اٌششوخ ٔزبئظ إٌظبَ ٌّزبثعخ 

 شىبوي اٌضثبئٓ اٌّزعٍمخ ثخذِبرهب.
29 37.2 36 46.2 12 15.4 0 0 1 1.3 4.1795 .78531 47.003 0.00 

36 

رسزخذَ اٌششوخ ٔزبئظ ٔظبَ اٌّعٍىِبد 

رؾًٍُ اٌّشىالد اٌزسىَمُخ فٍ 

 اٌزسىَمُخ اٌّخزٍفخ.

24 30.8 37 47.4 16 20.5 0 0 1 1.3 4.0641 .79511 45.142 0.00 

37 

رسزفُذ اٌششوخ ِٓ ٔزبئظ إٌظبَ فٍ 

رؾذَذ ٔمبط اٌمىح اٌزسىَمُخ فٍ 

 اٌششوخ.

25 32.1 42 53.8 11 14.1 0 0 0 0 4.1795 .65947 55.973 0.00 

38 
زؾذَذ رسزفُذ اٌششوخ ِٓ ٔزبئظ إٌظبَ ٌ

 ٔمبط اٌضعف اٌزسىَمُخ فٍ اٌششوخ.
24 30.8 45 57.7 9 11.5 0 0 0 0 4.1923 .62539 59.204 0.00 

39 
رسزفُذ اٌششوخ ِٓ ٔزبئظ إٌظبَ فٍ 

 اٌفشص اٌغذَذح فٍ اٌسىق. رؾذَذ
33 42.3 31 39.7 14 17.9 0 0 0 0 4.2436 .74181 50.523 0.00 

40 
رسزخذَ اٌششوخ  ٔزبئظ إٌظبَ فٍ 

 رؾسُٓ ُِضرهب اٌزٕبفسُخ.
32 41 37 47.4 9 11.5 0 0 0 0 4.2949 .66663 56.900 0.00 

41 

رسزششذ اٌششوخ ثٕزبئظ إٌظبَ ٌزمذَُ 

خذِبرهب إًٌ اٌسىق ثّسزىي عىدح 

 ٍَجٍ ؽبعبد اٌضثبئٓ اٌفعٍُخ.

26 33.3 39 50 13 16.7 0 0 0 0 4.1667 .69163 53.206 0.00 

42 
رسزخذَ اٌششوخ  ٔزبئظ إٌظبَ ٌّعبٌغخ 

 أسجبة فشً أٌ خذِخ ِٓ خذِبرهب.
30 38.5 35 44.9 13 16.7 0 0 0 0 4.2179 .71437 52.147 0.00 

43 
رسزخذَ اٌششوخ  ٔزبئظ إٌظبَ ٌزطىَش 

 أٔشطزهب اٌزشوَغُخ.
27 34.6 36 46.2 14 17.9 0 0 1 1.3 4.1282 .79542 45.836 0.00 

44 

رسزفُذ اٌششوخ ِٓ  ٔزبئظ ٔظبَ 

اٌّعٍىِبد اٌزسىَمُخ فٍ رظؾُؼ أَخ 

 عٓ خذِبرهب. أطجبعبد سٍجُخ

26 33.3 37 47.4 15 19.2 0 0 0 0 4.1410 .71577 51.096 0.00 

45 
رسزخذَ اٌششوخ ٔزبئظ إٌظبَ ٌغزة 

 صثبئٓ عذد.
29 37.2 37 47.4 12 15.4 0 0 0 0 4.2179 .69595 53.527 0.00 

46 
رعزّذ اٌششوخ عًٍ ٔزبئظ إٌظبَ 

 ٌزطىَش خذِبرهب.
27 34.6 38 48.7 13 16.7 0 0 0 0 4.1795 .69774 52.902 0.00 
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47 

رسزخذَ اٌششوخ ٔزبئظ إٌظبَ إللٕب  

اٌضثبئٓ ثبٌزؾىي ِٓ خذِبد إٌّبفسُٓ 

 إًٌ خذِبرهب.

29 37.2 37 47.4 11 14.1 0 0 1 1.3 4.1923 .77389 47.843 0.00 

48 
رعزّذ اٌششوخ عًٍ ٔزبئظ إٌظبَ ٌٍزأصُش 

 فٍ ارغبهبد اٌضثبئٓ ٔؾى خذِبرهب.
27 34.6 41 52.6 10 12.8 0 0 0 0 4.2179 .65757 56.651 0.00 

49 

رسزخذَ اٌششوخ ٔزبئظ إٌظبَ 

ٌزخظُض ِىاصٔخ وبفُخ ٌألٔشطخ 

 اٌزسىَمُخ اٌّخزٍفخ.

29 37.2 35 44.9 14 17.9 0 0 0 0 4.1923 .72179 51.297 0.00 

50 
رسزخذَ اٌششوخ ٔزبئظ إٌظبَ فٍ ثٕبح 

 اٌّؾٍٍ.عاللبد فبعٍخ ِع اٌّغزّع 
28 35.9 34 43.6 16 20.5 0 0 0 0 4.1538 .73990 49.582 0.00 

51 
رسزششذ اٌششوخ ثٕزبئظ إٌظبَ ٌى ع 

 أسعبس رٕبفسُخ ٌخذِبرهب.
27 34.6 38 48.7 13 16.7 0 0 0 0 4.1795 .69774 52.902 0.00 

52 
رسزخذَ اٌششوخ ٔزبئظ إٌظبَ ٌزىظُف 

 اٌزسىَمُخ.اٌطىالُ إٌّبسجخ ٌألٔشطخ 
25 32.1 39 50 13 16.7 0 0 1 1.3 4.1154 .77260 47.044 0.00 

53 

رسزخذَ اٌششوخ ِخشعبد إٌظبَ 

ٌزّىُٓ اٌضثبئٓ ِٓ اٌؾظىي عًٍ 

 خذِبرهب ثسهىٌخ.

25 32.1 42 53.8 11 14.1 0 0 0 0 4.1795 .65947 55.973 0.00 

54 

رسزخذَ اٌششوخ ٔزبئظ ٔظبَ اٌّعٍىِبد 

ٌزىفُش خذِبرهب ٌٍمطبعبد اٌزسىَمُخ 

 إٌّبسجخ.

25 32.1 40 51.3 12 15.4 0 0 1 1.3 4.1282 .76207 47.842 0.00 

55 

رسزفُذ اٌششوخ ِٓ ٔزبئظ إٌظبَ 

ٌزشغُع رعبِالد اٌضثبئٓ عجش 

 اإلٔزشٔذ.

27 34.6 35 44.9 15 19.2 0 0 1 1.3 4.1154 .80551 45.122 0.00 

 

 
38.816 48.412 16.554 5 5.364 

اٌّتىسظ 

اٌحسابٍ 

 اٌعاَ

االٔحشاف 

اٌّعُاسٌ 

 اٌعاَ

 إٌتُجت:

وجىد اهتّاَ رٌ 

 فشوق جىهشَت.

 87.228 16.554 5.364 4.1713 .51532  

 

اتخاذ القرارات %( مف المبحوثيف لدييـ اتجاىات إيجابية نحو واقع 87.23أف ) (7-4)يتضح مف الجدوؿ 

لػدى شػركة الوطنيػة موبايػؿ، فقػد بمغػت قيمػة الوسػط الحسػابي العػاـ السػتجدابات المبحػوثيف عمػى التسويقية 

( 5)مػػف  4.2( حػػوالي جػػودة صػػناعة القػػرارات التسػػويقية ذات العالقػػة بػػالمزيج التسػػويقيىػػذا المحػػور )واقػػع 

ذا المحػػور إلػػى المتعمقػػة بيػػ( t،  كمػػا تشػػير قػػيـ اختبػػار ) 0.52عنػػد انحػػراؼ معيػػاري بمغػػت قيمتػػو حػػوالي 

 جػػػودة صػػػناعة القػػػرارات التسػػػويقية ذات العالقػػػة بػػػالمزيج التسػػػويقيواقػػػع وجػػػود اىتمػػػاـ ذي فػػػروؽ جوىريػػػة 

تيػتـ جػدا بجػودة قراراتيػا، الف ليػا اثػرا مباشػر عمػى ميػزة  ويمكف إرجػاع ذلػؾ الػى اف شػركة الوطنيػة موبايػؿ

 الشركة التنافسية.
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الشػػركة %  حيػث اكػد المبحػوثيف عمػى اف 88.5يمتيػا حػواليقوكانػت أفضػؿ التقػديرات ضػمف ىػذا المحػور 

 تستفيد مف نتائج نظـ المعمومات التسويقية لتحديد نقاط الضعؼ التسويقية في الشركة. 

باستخداـ الشركة لنتائج نظـ المعمومات التسويقية في تحميؿ ضمف ىذا المحور فتتعمؽ  أما أقؿ التقديرات  

تستخدـ نتائج % مف المبحوثيف الى اف الشركة  78.2، حيث أشار حوالي المشكالت التسويقية المختمفة

 نظـ المعمومات التسويقية في تحميؿ المشكالت التسويقية المختمفة.

خدـ نتائج نظـ المعمومات التسويقية في تتس  الشركة% مف المبحوثيف عمى أف 88.4وقد أكد حوالي  

نتائج نظـ الشركة تعتمد عمى % مف المبحوثيف ايضااف 87.2تحسيف ميزتيا التنافسية، ، وأشار 

% مف 79.5فيما أظيرت إجابات حوالي  المعمومات التسويقية لمتاثير في اتجاىا الزبائف نحو خدماتيا،

و  ومات التسويقية لتشجيع تعامالت الزبائف عبر االنترنت.نتائج نظـ المعمتستخدـ  الشركة المبحوثيف اف

% مف المبحوثيف اف الشركة تستفيد مف نتائج نظـ المعمومات التسويقية في بناء عالقات 79.5اجاب 

 .مع المجتمع المحمي فاعمة
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 فرضيات الدراسة اختبار 4-3

 انطالقا مف مشكمة الدراسة وأسئمتيا، تسعى ىذه الدراسة الى فحص الفرضية العامة اآلتية: 

، مف المعمومات التسويقية بيف نظاـ( α≤0.05جوىرية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) عالقةال توجد 

 . ، مف جية أخرىجودة صناعة القرارات التسويقية لدى شركة الوطنية موبايؿجية،  و 

 

 ويتفرع عن ىذه الفرضية العامة فرضيتان رئيستان ىما:

 الفرضية الر ئيسة األولى:  4-3-1

البنية التحتية الخاصة  بين واقع( α≤ 0.05جوىرية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) عالقةال توجد  

جودة صناعة القرارات التسويقية لدى شركة الوطنية و  ، من جية، بتطبيق نظام المعمومات التسويقية

 موبايل. 

 

 ويتفرع عف ىذه الفرضية الر ئيسة ثالث فرضيات فرعية ىي:

واقع البنية التحتية الالزمة لتطبيؽ نظاـ المعمومات التسويقية )مف حيث المكونات  يوجد عالقة بيفال    -1

 .، مف جية أخرىالتسويقية لدى شركة الوطنية موبايؿجودة صناعة القرارات ، مف جية، و المادية(

البنية  تـ استخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية ولمتعرؼ عمى العالقة بيف واقع

التحتية لنظاـ المعمومات التسويقية )مف حيث المكونات المادية(، مف جية، وبيف جودة صناعة القرارات 

 التسويقية لدى شركة الوطنية موبايؿ، مف جية أخرى. 

( إلى وجود عالقة طردية جوىرية وذات داللة إحصائية عند 8-4وتشير المعطيات الواردة في الجدوؿ رقـ )

وىي أقؿ مف ، 033.)(، حيث بمغ مستوى الداللة االحصائية ليذا االختبار حوالي )α≤ 0.05المستوى)

وىذه العالقة تعني أنو كمما ازداد مستوى ،(0.242، كما بمغت قيمة معامؿ ارتباط سبيرماف حوالي ) 0.05
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ة جوىرية في البنية التحتية لنظاـ المعمومات التسويقية )مف حيث المكونات المادية( فإف ذلؾ يؤثر بصور 

مستوى جودة صناعة القرارات التسويقية لدى شركة الوطنية موبايؿ. وبذلؾ تكوف الفرضية الصفرية قد 

 رفضت، وتـ قبوؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى وجود عالقة جوىرية بيف المتغيريف المذكوريف.

 

لنظامالمعلوماتالتسوٌقٌة)المكونات(:نتائجاختبارسبٌرمانللعالقةبٌنواقعالبنٌةالتحتٌة8-4جدول)

المادٌة(وجودةصناعةالقراراتالتسوٌقٌةلدىشركةالوطنٌةموباٌل

جودة صناعة القرارات التسويقية  المتغيرات
 المتغير المستقل المتغير التابع لدى شركة الوطنية موبايل

 
 المكونات المادية

معامل ارتباط 
 *242. سبيرمان

 033. الداللةمستوى 
 78 ن

 (α 0.05≥داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة )   *
 

واقع البنية التحتية الالزمة لتطبيق نظام المعمومات التسويقية )من حيث  توجد عالقة بينال    -2

، من جية جودة صناعة القرارات التسويقية في شركة الوطنية موبايل، من جية، و المكونات البرمجية(

 أخرى.

 

لفحص ىذه الفرضية، فقد تـ استخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف لمتعرؼ عمى العالقة بيف واقع البنية 

التحتية الالزمة لتطبيؽ نظاـ المعمومات التسويقية )مف حيث المكونات البرمجية(، مف جية،  وبيف جودة 

 صناعة القرارات التسويقية لدى شركة الوطنية موبايؿ، مف جية أخرى. 

( إلى وجود عالقة طردية جوىرية وذات داللة 9-4معطيات الواردة في الجدوؿ رقـ  )وتشير ال

وىي ، (0.000(، حيث بمغ مستوى الداللة االحصائية ليذا االختبار )α≤ 0.05إحصائية عند المستوى )
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وىذه العالقة تعني أنو كمما  ،(0.486(، كما بمغت قيمة معامؿ ارتباط سبيرماف حوالي )0.05أقؿ مف )

ازداد مستوى البنية التحتية لنظاـ المعمومات التسويقية )مف حيث المكونات البرمجية( فإف ذلؾ يؤثر بصورة 

جوىرية في مستوى جودة صناعة القرارات التسويقية لدى شركة الوطنية موبايؿ. وبذلؾ تكوف الفرضية 

يمة التي تنص عمى وجود عالقة جوىرية بيف المتغيريف الصفرية قد رفضت، وتـ قبوؿ الفر ضية البد

 المذكوريف.

 

(:نتائجاختبارسبٌرمانللعالقةبٌنواقعالبنٌةالتحتٌةلنظامالمعلوماتالتسوٌقٌة)المكونات9-4جدول)

البرمجٌة(وجودةصناعةالقراراتالتسوٌقٌةلدىشركةالوطنٌةموباٌل

القرارات التسويقية لدى جودة صناعة  المتغيرات
 المتغير المستقل المتغير التابع شركة الوطنية موبايل

 
 المكونات البرمجية

معامل ارتباط 
 **.486 سبيرمان

 022. مستوى الداللة
 78 ن

 (α 0.05≥داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة )   *
 

واقع البنية التحتية الالزمة لتطبيق نظام المعمومات التسويقية )من حيث الموارد  يوجد عالقة بينال   -3

، من جية تسويقية لدى شركة الوطنية موبايلجودة صناعة القرارات ال، من جية، و البشرية المؤىمة(

 أخرى.

 

لفحص ىذه الفرضية، فقد تـ استخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف لمتعرؼ عمى العالقة بيف واقع البنية التحتية  

الالزمة لتطبيؽ نظاـ المعمومات التسويقية )مف حيث الموارد البشرية المؤىمة(، مف جية،  وبيف جودة 

 صناعة القرارات التسويقية لدى شركة الوطنية موبايؿ، مف جية أخرى. 
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( إلى وجود عالقة طردية جوىرية وذات داللة 10-4تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ رقـ  )و 

وىي ، (0.000(، حيث بمغ مستوى الداللة االحصائية ليذا االختبار )α≤ 0.05إحصائية عند المستوى )

أنو كمما وىذه العالقة تعني  ،(0.479(، كما بمغت قيمة معامؿ ارتباط سبيرماف حوالي )0.05أقؿ مف )

ازداد مستوى البنية التحتية لنظاـ المعمومات التسويقية )مف حيث الموارد البشرية المؤىمة( فإف ذلؾ يؤثر 

بصورة جوىرية في مستوى جودة صناعة القرارات التسويقية لدى شركة الوطنية موبايؿ. وبذلؾ تكوف 

عمى وجود عالقة جوىرية بيف الفرضية الصفرية قد رفضت، وتـ قبوؿ الفر ضية البديمة التي تنص 

 المتغيريف المذكوريف.

 

الموارد(:نتائجاختبارسبٌرمانللعالقةبٌنواقعالبنٌةالتحتٌةلنظامالمعلوماتالتسوٌقٌة)11-4جدول)

(وجودةصناعةالقراراتالتسوٌقٌةلدىشركةالوطنٌةموباٌلالبشرٌةالمؤهلة

التسويقية لدى جودة صناعة القرارات  المتغيرات
 المتغير المستقل المتغير التابع شركة الوطنية موبايل

الموارد البشرية 
 المؤىمة

معامؿ ارتباط 
 **0.794 سبيرماف

 000. مستوى الداللة
 78 ف

 (α 0.05≥*  داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة )*
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 الفرضية الر ئيسة الثانية:  4-3-2

( لواقع المكونات الفرعية لنظام α≤ 0.05جوىرية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) عالقةال توجد 

من جية  ،تسويقية لدى شركة الوطنية موبايلجودة صناعة القرارات ال، من جية، و المعمومات التسويقية

 أخرى.

 ويتفرع عف ىذه الفرضية الر ئيسة ثالث فرضيات فرعية ىي:

تسويقية لدى جودة صناعة القرارات ال، من جية، و واقع نظام السجالت الداخمية توجد عالقة بينال    -1

 من جية أخرى. ،شركة الوطنية موبايل

تـ استخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية ولمتعرؼ عمى العالقة بيف واقع  

اخمية(، مف جية، وبيف جودة صناعة المكونات الفرعية لنظاـ المعمومات التسويقية )مف حيث السجالت الد

 القرارات التسويقية لدى شركة الوطنية موبايؿ، مف جية أخرى. 

( إلى وجود عالقة طردية جوىرية وذات داللة 11-4وتشير المعطيات الواردة في الجدوؿ رقـ  )

، (0.000)(، حيث بمغ مستوى الداللة االحصائية ليذا االختبار حوالي α≤ 0.05إحصائية عند المستوى)

وىذه العالقة تعني أنو كمما ، (0.620، كما بمغت قيمة معامؿ ارتباط سبيرماف حوالي ) 0.05وىي أقؿ مف 

ازداد مستوى المكونات الفرعية لنظاـ المعمومات التسويقية )مف حيث السجالت الداخمية( فإف ذلؾ يؤثر 

كة الوطنية موبايؿ. وبذلؾ تكوف بصورة جوىرية في مستوى جودة صناعة القرارات التسويقية لدى شر 

الفرضية الصفرية قد رفضت، وتـ قبوؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى وجود عالقة جوىرية بيف المتغيريف 

 المذكوريف.

 

 

 



111 
 

 

السجالتلنظامالمعلوماتالتسوٌقٌة)واقعالمكوناتالفرعٌة(:نتائجاختبارسبٌرمانللعالقةبٌن11-4جدول)

دةصناعةالقراراتالتسوٌقٌةلدىشركةالوطنٌةموباٌل(وجوالداخلٌة

جودة صناعة القرارات التسويقية لدى  المتغيرات
 المتغير المستقل المتغير التابع شركة الوطنية موبايل

نظام السجالت 
 الداخمية

معامؿ ارتباط 
 سبيرماف

.620**0 

 000. مستوى الداللة
 78 ف

 (P≤0.05داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة )   *

 

تسويقية جودة صناعة القرارات ال، من جية، و واقع نظام االستخبارات التسويقية توجد عالقة بينال    -2

 ، من جية أخرى.لدى شركة الوطنية موبايل

لفحص ىذه الفرضية، تـ استخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية ولمتعرؼ عمى 

العالقة بيف واقع  المكونات الفرعية لنظاـ المعمومات التسويقية )مف حيث االستخبارات التسويقية(، مف جية، 

 أخرى. وبيف جودة صناعة القرارات التسويقية لدى شركة الوطنية موبايؿ، مف جية 

( إلى وجود عالقة طردية جوىرية وذات داللة إحصائية 12-4وتشير المعطيات الواردة في الجدوؿ رقـ  )

وىي أقؿ ، (0.000(، حيث بمغ مستوى الداللة االحصائية ليذا االختبار حوالي )α≤ 0.05عند المستوى)

العالقة تعني أنو كمما ازداد وىذه ، (0.602، كما بمغت قيمة معامؿ ارتباط سبيرماف حوالي ) 0.05مف 

مستوى المكونات الفرعية لنظاـ المعمومات التسويقية )مف حيث االستخبارات التسويقية( فإف ذلؾ يؤثر 

بصورة جوىرية في مستوى جودة صناعة القرارات التسويقية لدى شركة الوطنية موبايؿ. وبذلؾ تكوف 

مة التي تنص عمى وجود عالقة جوىرية بيف المتغيريف الفرضية الصفرية قد رفضت، وتـ قبوؿ الفرضية البدي

 المذكوريف.
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لنظامالمعلوماتالتسوٌقٌةواقعالمكوناتالفرعٌة(:نتائجاختبارسبٌرمانللعالقةبٌن12-4جدول)

(وجودةصناعةالقراراتالتسوٌقٌةلدىشركةالوطنٌةموباٌلاالستخباراتالتسوٌقٌة)

القرارات التسويقية لدى جودة صناعة  المتغيرات
 المتغير المستقل المتغير التابع شركة الوطنية موبايل

نظام االستخبارات 
 التسويقية

معامؿ ارتباط 
 سبيرماف

.602**0 

 000. مستوى الداللة
 78 ف

 (P≤0.05داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة )   *

 

تسويقية لدى جودة صناعة القرارات الجية، و ، من واقع نظام بحوث التسويق يوجد عالقة بينال    -3

 من جية أخرى. ،شركة الوطنية موبايل

تـ استخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية ولمتعرؼ عمى العالقة بيف واقع المكونات 

رات الفرعية لنظاـ المعمومات التسويقية )مف حيث بحوث التسويؽ(، مف جية، وبيف جودة صناعة القرا

 التسويقية لدى شركة الوطنية موبايؿ، مف جية أخرى. 

( إلى وجود عالقة طردية جوىرية وذات داللة 13-4وتشير المعطيات الواردة في الجدوؿ رقـ  )

، (0.000(، حيث بمغ مستوى الداللة االحصائية ليذا االختبار حوالي )α≤ 0.05) إحصائية عند المستوى

وىذه العالقة تعني أنو كمما  ،(0.534قيمة معامؿ ارتباط سبيرماف حوالي )، كما بمغت  0.05وىي أقؿ مف 

فإف ذلؾ يؤثر بصورة  ازداد مستوى المكونات الفرعية لنظاـ المعمومات التسويقية )مف حيث بحوث التسويؽ(

جوىرية في مستوى جودة صناعة القرارات التسويقية لدى شركة الوطنية موبايؿ. وبذلؾ تكوف الفرضية 

الصفرية قد رفضت، وتـ قبوؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى وجود عالقة جوىرية بيف المتغيريف 

 المذكوريف.
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بحوثلنظامالمعلوماتالتسوٌقٌة)واقعالمكوناتالفرعٌة(:نتائجاختبارسبٌرمانللعالقةبٌن13-4جدول)

 موباٌل(وجودةصناعةالقراراتالتسوٌقٌةلدىشركةالوطنٌةالتسوٌق

جودة صناعة القرارات التسويقية لدى  المتغيرات
 المتغير المستقل المتغير التابع شركة الوطنية موبايل

نظام بحوث 
 التسويق

معامؿ ارتباط 
 سبيرماف

.534**0 

 000. مستوى الداللة
 78 ف

 (P≤0.05داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة )   *
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 اٌفصً اٌخاِس

 إٌتائج واٌتىصُاث
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 ممخص النتائج  1.5

النتائج المتعمقة بتحميؿ واقع نظـ المعمومات التسويقية في شركة الوطنية    ممخص  1.2.5

 موبايؿ

النتائج المتعمقة بواقع المكونات الفرعية لنظاـ المعمومات التسويقية )مف حيث ممخص  2.2.5

التسويؽ( في شركة نظاـ السجالت الداخمية ونظاـ االستخبارات التسويقية ونظاـ بحوث 

 الوطنية موبايؿ

النتائج المتعمقة بجودة صناعة القرارات التسويقية )ذات العالقة بالمزيج ممخص  3.2.5

 التسويقي( في شركة  الوطنية موبايؿ

 

 توصيات الدراسة 3.5

 

 

 

 

 



115 
 

 مقدمة  1.5

التػػي يتضػػمف ىػػذا الفصػػؿ عرضػػا لممخػػص نتػػائج ىػػذه الدراسػػة، ويتضػػمف أيضػػا مجموعػػة مػػف التوصػػيات 

 اقترحتيا الباحثة في ضوء نتائج ىذه الدراسة.

 

 ممخص النتائج:  2.5

 النتائج المتعمقة بتحميل واقع نظم المعمومات التسويقيةممخص  1.2.5

المتعمقة بتحميؿ واقع نظـ المعمومات التسويقية كانت مرتفعة  لمنتائج أظيرت نتائج الدراسة أف الدرجة الكمية

شػػركة  مػوظفي مػف %( 85.06قمػيال مػف محػػور الػى آخػر، فينػاؾ نسػبة ) بشػكؿ عػاـ، وقػد تفاوتػت النتػائج

الوطنيػػة موبايػػؿ يحممػػوف اتجاىػػات إيجابيػػة نحػػو واقػػع نظػػـ المعمومػػات التسػػويقية فػػي الشػػركة. حيػػث اشػػارت 

ىػػي المكونػػات الماديػػة ، تالىػػا تػػوافر المكونػػات البرمجيػػة، ثػػـ  تػػوفراالنتػػائج اف اكثػػر مجػػاالت البنيػػة التحتيػػة 

 توفر الكوادر البشرية المؤىمة. تالىا

 

واقع البنية التحتية الالزمة لتطبيق نظام المعمومات التسويقية من حيث المكونات  1.1.2.5

 المادية لدى شركة الوطنية موبايل

 

أف ىناؾ اتجاىات إيجابية لدى  أظيرت النتائج الخاصة باستجابات المبحوثيف لدى شركة الوطنية موبايؿ  

ف نحػػو واقػػع نظػػـ المعمومػػات التسػػويقية مػػف حيػػث المكونػػات الماديػػة. مػػف جانػػب %( مػػف المبحػػوثي87.46)

واقػػع نظػػـ المعمومػػات التسػػويقية مػػف  مػػف المبحػػوثيف لػػدييـ اتجاىػػات سػػمبيةعف %(1.3آخػػر، فػػإف حػػوالي )

لمشػركة، وأعربػوا عػف عػدـ رضػاىـ عػف واقػع المكونػات الماديػة. فػي حػيف أف نسػبة  حيث المكونػات الماديػة
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%( وفػؽ مػا 12.32ف الذيف ليس لدييـ معرفة كافية عف واقع البنية التحتية المادية بمغت حػوالي )المبحوثي

 أوضحتو نتائج الدراسة.

و تعمؿ الباحثة النتائج السابقة الػى طبيعػة العمػؿ فػي شػركة الوطنيػة موبايػؿ حيػث تعتمػد عمػى ارشػفة كميػة 

ة عمػػى تػػوفير حواسػػيب مالئمػػة كر زاد مػػف حػػرص الشػػرعة المطموبػػة ممػػا كبيػػرة مػػف البيانػػات و تػػداوليا بالسػػ

 لطبيعة العمؿ و ذات قدرة تخزينية كبيرة، و كذلؾ الحاؿ بالنسبة لوحدات االدخاؿ و االخراج.

( التػػي أشػػارت ألىميػػة اىتمػػاـ الشػػركة بالمكونػػات 2010البسػػتنجي، و قػػد اتفقػػت نتػػائج الدراسػػة مػػع دراسػػة )

 مات تسويقي قوي.المادية مف اجؿ الحصوؿ عمى نظاـ معمو 

 

واقع البنية التحتية الالزمة لتطبيق نظام المعمومات التسويقية من حيث المكونات  2.1.2.5

 البرمجية لدى شركة الوطنية موبايل

أف ىنػاؾ اتجاىػات إيجابيػة فيما  يتعمؽ بالنتائج الخاصة باستجابات المبحوثيف لػدى شػركة الوطنيػة موبايػؿ 

. مػف البرمجيػةع نظػـ المعمومػات التسػويقية مػف حيػث المكونػات %( مف المبحػوثيف نحػو واقػ 84.36لدى )

مف المبحوثيف لدييـ اتجاىات سمبية واقع نظػـ المعمومػات التسػويقية مػف  %(3.8جانب آخر، فإف حوالي )

لمشركة، وأعربوا عف عدـ رضاىـ عف واقػع المكونػات الماديػة. فػي حػيف أف نسػبة  البرمجيةحيث المكونات 

%( وفػؽ 14.88يس لدييـ معرفة كافيػة عػف واقػع البنيػة التحتيػة البرمجيػة بمغػت حػوالي )المبحوثيف الذيف ل

 ما أوضحتو نتائج الدراسة.

 األقساـ جميع تكوف باف يقتضي الوطنية موبايؿ  في العمؿ طبيعة اف إلى السابقة، النتائج الباحثة وتعزو

 والتي المناسبة، البرمجيات توفير إلى لشركةا حرص مف دزا   مما متكامؿ وبشكؿ معاً  تعمؿ الشركة في

 المرف التبادؿ مف البرمجيات ىذه تتيح وكذلؾ المتوفرة، البيانات في المشاركة مف مستفيد مف ألكثر تتيح

 .األنظمة ىذه مستخدمي بيف لممعمومات
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 اف مرتفعة،الى درجة عمى "يتـ توفير برمجيات حماية لمنع االختراؽ حصوؿ الى ةالباحث زوكما تع

 مف عالية درجة ذات معمومات ىيخصوصا معمومات الزبائف  الشركة معيا تتعامؿ التي المعمومات

 بالوصوؿ لممخوليف الإ يسمح ال محكـ حماية نظاـ توفير إلى الشركة سعي يفسر وىذا والسرية األىمية

 .البيانات ىذه الى

الػى اىميػة التعامػؿ السػميـ مػع البيانػات ( التي أشارت 2011مع دراسة )حسونو،  السابقة النتائج اتفقت وقد

( التػػي أكػػدت عمػػى وجػػود 2013)يحيػػاوي،  كمػػا اتفقػػت ايضػػا مػػع دراسػػة و االىتمػػاـ بالمكونػػات البرمجيػػة.

التػػػي ( Wober ،2006وكػػػذلؾ اتفقػػػت مػػػع دراسػػػة ) قاعػػػدة بيانػػػات معموماتيػػػة لػػػنظـ المعمومػػػات التسػػػويقية.

 خالليا الشركة عمى احصائياتيا الالزمة لمعمؿ.عمى ضرورة وجود قاعدة بيانات تحصؿ مف  اكدت

 

واقــع البنيــة التحتيــة الالزمــة لتطبيــق نظــام المعمومــات التســويقية مــن حيــث المــوارد   3.1.2.5

 البشرية المؤىمة لدى شركة الوطنية موبايل

أف ىنػاؾ اتجاىػات إيجابيػة لػدى  اشارت النتائج الخاصة باستجابات المبحوثيف لدى شركة الوطنية موبايػؿ 

%( مػػف المبحػػوثيف نحػػو واقػػع نظػػـ المعمومػػات التسػػويقية مػػف حيػػث المػػوارد البشػػرية المؤىمػػة. مػػف  83.36)

مف المبحوثيف لدييـ اتجاىات سمبية عف واقع نظـ المعمومػات التسػويقية  %(1.3جانب آخر، فإف حوالي )

ه الموارد. في حيف أف مف حيث الموارد البشرية المؤىمة في الشركة، وأعربوا عف عدـ رضاىـ عف  واقع ىذ

%( 16.14نسبة المبحوثيف الذيف ليس لدييـ معرفة كافية عف واقع المػوارد البشػرية المؤىمػة بمغػت حػوالي )

 وفؽ ما أوضحتو نتائج الدراسة.

 كبيػرة تتسػـ بدرجػة اف يجػب معيػا الشػركة تتعامؿ التي البيانات اف الى السابقة النتائج الباحثة تفسر كذلؾ

 .المدققيف  لمبيانات مف الكافي العدد بتوفير الشركة تقوـ اف الى ادى بدوره وىذا الدقة مف
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 عمػى "تشػغيؿ نظػـ المعمومػات التسػويقيةفػي  الشػركة كػادر متخصػصلػدى  " الفقػرة حصػوؿ تفسػير ويمكػف

 داز  ممػا العمػؿ في التقنية دمج عممية تحسيف عمى تعمؿ الشركة في اف االدارة العميا اف الى مرتفعة درجة

 .المختصيف والمحمميف المبرمجيف مف الكافي العدد توفير عمى حرصيا مف

 توفير عمى حرصيا مف داز  مما ودقتو جودتو وتحسيف العمؿ تسييؿ مىالشركة ع وتعمؿ كما

 .ليـ الموكمة المياـ مع تتناسب إدارية خبرات لدييـ النظاـ عمى عامميف

 تاىيؿ لضرورة( التي أشارت ألىمية 2010النتائج السابقة مع دراسة )البستنجي، و قد اتفقت 

 .لمبيانات االلية المعالجة استخداـ عمميـ يتطمب الذيف الموظفيف ةتدريب

 

 النتائج المتعمقة بتحميل واقع المكونات الفرعية لنظم المعمومات التسويقيةممخص  5-2-2

الفرعيػػة لػػنظـ المعمومػػات  المتعمقػػة بتحميػػؿ واقػػع المكونػػات لمنتػػائج أظيػػرت نتػػائج الدراسػػة أف الدرجػػة الكميػػة

 79.19التسويقية كانت مرتفعػة بشػكؿ عػاـ، وقػد تفاوتػت النتػائج قمػيال مػف محػور الػى آخػر، فينػاؾ نسػبة )

الفرعيػػػة لػػػػنظـ  %( مػػػف مػػػوظفي شػػػركة الوطنيػػػة موبايػػػؿ يحممػػػوف اتجاىػػػػات إيجابيػػػة نحػػػو واقػػػع المكونػػػات

الفرعية لػنظـ المعمومػات  ية في الشركة. حيث اشارت النتائج اف اكثر مجاالت المكوناتالمعمومات التسويق

التسػػػويقية تطبيقػػػا ىػػػي بحػػػوث التسػػػويؽ، تالىػػػا تػػػوافر السػػػجالت الداخميػػػة، ثػػػـ تالىػػػا اسػػػتخداـ االسػػػتخبارات 

 التسويقية.

 الداخميةواقع المكونات الفرعية لنظم المعمومات التسويقية من حيث السجالت  1.2.2.5

أف ىنػاؾ اتجاىػات إيجابيػة لػدى  الخاصة باستجابات المبحوثيف لدى شركة الوطنيػة موبايػؿ أكدت النتائج  

مػػف حيػػث السػػجالت  الفرعيػػة لػػنظـ المعمومػػات التسػػويقية واقػػع المكونػػات%( مػػف المبحػػوثيف نحػػو  81.94)

 واقػع المكونػات ات سػمبية عػفمػف المبحػوثيف لػدييـ اتجاىػ %(1.3الداخمية. مف جانػب آخػر، فػإف حػوالي )
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مف حيث السجالت الداخمية فػي الشػركة، وأعربػوا عػف عػدـ رضػاىـ عػف   الفرعية لنظـ المعمومات التسويقية

واقػػػع ىػػػذه السػػػجالت. فػػػي حػػػيف أف نسػػػبة المبحػػػوثيف الػػػذيف لػػػيس لػػػدييـ معرفػػػة كافيػػػة عػػػف واقػػػع السػػػجالت 

 لدراسة.%( وفؽ ما أوضحتو نتائج ا17.68الداخمية بمغت حوالي )

و التػي تػأتي عػادة مػف سػجالتيا  معيػا الشػركة تتعامػؿ التػي البيانػات اف الػى السػابقة النتػائج الباحثػة تفسػر

الداخمية حوؿ زبائف الشركة و موظفي الشركة تعد رأس ماؿ الشركة، لذلؾ تعمد شركة الوطنية موبايػؿ الػى 

  االىتماـ بالسجالت الداخمية بشكؿ كبير.

 

( التػي اكػدت عمػى وجػود عالقػة ارتبػاط لكػؿ مػف أبعػاد 2013النتائج السابقة مع دراسػة )الحمػو، وقد اتفقت 

 نظاـ المعمومات التسويقية و السجالت الداخمية.

( التػػي أشػػارت الػػى وجػػود عالقػػة بػػيف السػػجالت الداخميػػة كأحػػد 2011و كػػذلؾ اتفقػػت مػػع دراسػػة )حسػػونو، 

كمػػا اتفقػػت النتػػائج أيضػػا مػػع دراسػػة )ميػػا و  القػػرار التسػػويقي.مكونػػات نظػػاـ المعمومػػات التسػػويقية و صػػنع 

 ( التي اكدت وجود عالقة بدرجة قوية بيف السجالت الداخمية و الحصة السوقية لمشركة.2010آخروف، 

 

 

 

 واقع المكونات الفرعية لنظم المعمومات التسويقية من حيث االستخبارات التسويقية 2.2.2.5

أف ىنػاؾ اتجاىػات إيجابيػة لػدى  استجابات المبحوثيف لدى شركة الوطنيػة موبايػؿالخاصة ب أكدت النتائج  

مػف حيػث االسػتخبارات  الفرعيػة لػنظـ المعمومػات التسػويقية واقع المكونػات%( مف المبحوثيف نحو  73.6)

 واقػع المكونػات مف المبحػوثيف لػدييـ اتجاىػات سػمبية عػف %(1.3التسويقية. مف جانب آخر، فإف حوالي )

مف حيث االسػتخبارات التسػويقية فػي الشػركة، وأعربػوا عػف عػدـ رضػاىـ  الفرعية لنظـ المعمومات التسويقية
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عػػػف  واقػػػع ىػػػذه االسػػػتخبارات. فػػػي حػػػيف أف نسػػػبة المبحػػػوثيف الػػػذيف لػػػيس لػػػدييـ معرفػػػة كافيػػػة عػػػف واقػػػع 

 %( وفؽ ما أوضحتو نتائج الدراسة.26.16االستخبارات التسويقية بمغت حوالي )

 

شػركة الوطنيػة موبايػؿ تيػتـ باالسػتخبارات التػي تحصػؿ مػف خالليػا  اف الػى السػابقة النتػائج الباحثػة رتفسػ

عمػػى المعمومػػات مػػف بيئتيػػا الخارجيػػة، و ىػػذه المعمومػػات تكػػوف عػػادة عػػف طريػػؽ مػػوردي الشػػركة و رجػػاؿ 

قػػارير السػػنوية البيػػع و الزبػػائف. كػػذلؾ تحصػػؿ الوطنيػػة عمػػى ىػػذه المعمومػػات عػػف طريػػؽ  االعالنػػات و الت

لممنافسيف، وغييا مف المصادر. ىذه المعمومات ميمة جػدا لمميػزة التنافسػية لمشػركة لػذلؾ تيػتـ بيػا الوطنيػة 

 موبايؿ بشكؿ كبير.

 

( التػي اكػدت عمػى وجػود عالقػة ارتبػاط لكػؿ مػف أبعػاد 2013وقد اتفقت النتائج السابقة مع دراسػة )الحمػو، 

تخبارات التسويقية. وكذلؾ اتفقت النتائج أيضا مع دراسة )بني اسػماعيؿ، نظاـ المعمومات التسويقية و االس

( التي اكدت وجود عالقة بدرجة متوسطة بػيف السػجالت االسػتخبارات التسػويقية و الحصػة السػوقية 2009

 لمشركة.

( التػػػي أشػػػارت الػػػى عػػػدـ اىتمػػػاـ الشػػػركات الكبيػػػرة 2013و لكنيػػػا لػػػـ تتفػػػؽ  مػػػع دراسػػػة )سػػػبع و يحيػػػاوي، 

 الستخبارات التسويقية التي تساعد عمى يقظتيا في بيئتيا الخارجية.با

 

 بحوث التسويق واقع المكونات الفرعية لنظم المعمومات التسويقية من حيث نظام 3.2.2.5

أف ىناؾ اتجاىات إيجابية لدى أكدت النتائج الخاصة باستجابات المبحوثيف لدى شركة الوطنية موبايؿ   

مف حيث نظاـ بحوث واقع المكونات الفرعية لنظـ المعمومات التسويقية %( مف المبحوثيف نحو 82.04)

واقع نظاـ بحوث مف المبحوثيف لدييـ اتجاىات سمبية عف  %(1.3التسويؽ. مف جانب آخر، فإف حوالي )
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ثيف الذيف في الشركة، وأعربوا عف عدـ رضاىـ عف  واقع ىذه النظاـ. في حيف أف نسبة المبحو التسويؽ 

%( وفؽ ما أوضحتو نتائج 16.94ليس لدييـ معرفة كافية عف واقع نظاـ بحوث التسويؽ بمغت حوالي )

 الدراسة

بالدراسػات المسػحية لدراسػة ظػاىرة معينػة  اف شركة الوطنيػة موبايػؿ تيػتـ  الى السابقة النتائج الباحثة تفسر

غبػات الزبػائف و االسػتجابة السػريعة ليػا، مػف ولفيػـ حاجػات و ر او مشكمة معينو لمحصوؿ عمى المعمومات 

 اجؿ بقاء الشركة و استمرارىا في المنافسة بالسوؽ، واظيار نقاط القوة لمشركة بالسوؽ.

( التػي اكػدت عمػى وجػود عالقػة ارتبػاط لكػؿ مػف أبعػاد 2013وقد اتفقت النتائج السابقة مع دراسػة )الحمػو، 

( التػي 2011وكذلؾ اتفقت النتائج أيضػا مػع دراسػة )حسػونو، نظاـ المعمومات التسويقية و بحوث السوؽ. 

 اكدت وجود عالقة بيف بحوث السوؽ كأحد مكونات نظاـ المعمومات التسويقية و صنع القرار التسويقي.

وجػود عالقػة ايجابيػة بدرجػة متوسػطة بػيف ( التػي أشػارت الػى 2009، بني اسػماعيؿكما اتفقت مع دراسة )

 السوقية.بحوث السوؽ و الحصة 

 

 نتائج اختبار فرضيات الدراسةممخص  3.2.5

( بيف واقع البنية α≤0.05أظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) -1

التحتية لنظاـ المعمومات التسويقية، مف جية، وجودة صناعة القرارات التسويقية لدى شركة الوطنية 

 موبايؿ، مف جية أخرى.

( بيف واقع البنية α≤0.05اشارت النتائج لوجود عالقة معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية )كما  -2

التحتية لنظاـ المعمومات التسويقية )مف حيث المكونات المادية، و المكونات البرمجية، و الموارد 

ؿ، مف جية البشرية المؤىمة(، مف جية، وجودة صناعة القرارات التسويقية لدى شركة الوطنية موباي

 أخرى. 
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( بيف واقع البنية α≤0.05و أكدت النتائج عدـ وجود عالقة معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) -3

التحتية لنظاـ المعمومات التسويقية )مف حيث المكونات المادية، و المكونات البرمجية، و الموارد 

دى شركة الوطنية موبايؿ، مف جية البشرية المؤىمة(، مف جية، وجودة صناعة القرارات التسويقية ل

 أخرى تعزى لمتغير العمر.

( بيف واقع α≤0.05كما اشارت النتائج عدـ وجود عالقة معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية )  -4

البنية التحتية لنظاـ المعمومات التسويقية )مف حيث المكونات المادية، و المكونات البرمجية، و 

المؤىمة(، مف جية، وجودة صناعة القرارات التسويقية لدى شركة الوطنية موبايؿ، مف الموارد البشرية 

 .جية أخرى تعزى لمتغير المؤىؿ العممي

( بيف واقع α≤0.05كما اشارت النتائج عدـ وجود عالقة معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية )  -5

ت المادية، و المكونات البرمجية، و البنية التحتية لنظاـ المعمومات التسويقية )مف حيث المكونا

الموارد البشرية المؤىمة(، مف جية، وجودة صناعة القرارات التسويقية لدى شركة الوطنية موبايؿ، مف 

 جية أخرى تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة.

( بيف واقع α≤0.05كما بينت نتائج الدراسة وجود عالقة جوىرية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) -6

كونات الفرعية لنظاـ المعمومات التسويقية مف جية، وجودة صناعة القرارات التسويقية لدى شركة الم

 الوطنية موبايؿ، مف جية أخرى. 

( بيف واقع α≤0.05كما بينت نتائج الدراسة وجود عالقة جوىرية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) -7

السجالت الداخمية، و االستخبارات التسويقية، المكونات الفرعية لنظاـ المعمومات التسويقية )مف حيث 

و نظاـ بحوث التسويؽ( مف جية، وجودة صناعة القرارات التسويقية لدى شركة الوطنية موبايؿ، مف 

 جية أخرى. 
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( بيف واقع α≤0.05كما بينت نتائج الدراسة عدـ وجود عالقة جوىرية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) -8

المعمومات التسويقية )مف حيث السجالت الداخمية، و االستخبارات التسويقية، المكونات الفرعية لنظاـ 

و نظاـ بحوث التسويؽ( مف جية، وجودة صناعة القرارات التسويقية لدى شركة الوطنية موبايؿ، مف 

 جية أخرى تعزى لمتغير العمر.

( بيف واقع α≤0.05ئية )كما بينت نتائج الدراسة عدـ وجود عالقة جوىرية عند مستوى الداللة اإلحصا -9

المكونات الفرعية لنظاـ المعمومات التسويقية )مف حيث السجالت الداخمية، و االستخبارات التسويقية، 

و نظاـ بحوث التسويؽ( مف جية، وجودة صناعة القرارات التسويقية لدى شركة الوطنية موبايؿ، مف 

 جية أخرى تعزى لمتغير المؤىؿ العممي.

( بيف α≤0.05لدراسة عدـ وجود عالقة جوىرية عند مستوى الداللة اإلحصائية )كما بينت نتائج ا -10

الداخمية، و االستخبارات واقع المكونات الفرعية لنظاـ المعمومات التسويقية )مف حيث السجالت 

التسويقية، و نظاـ بحوث التسويؽ( مف جية، وجودة صناعة القرارات التسويقية لدى شركة الوطنية 

 جية أخرى تعزى عدد سنوات الخبرة. موبايؿ، مف

 جمع مجاؿ في سنوات عشرة عف تزيد خبرات كبيرة  شركة الوطنية موبايؿ لدى ال يتوفر  -11

 أكثر إف حيث التسويقي القرار لمتخذ وتقديميا ومعالجتيا المختمفة مصادرىا مف وتحصيؿ البيانات

 إلى الخبرات ىذه مثؿ تؤدي أف المتوقع ومف .% فقط لدييـ سنوات خبرة اكثر مف عشر سنوات18

 لمعامميف الخبرات ىذه إكساب إلى باإلضافة .رشيدة تسويقية قرارات إلى تفضي دقيقة، معمومات تقديـ

 والممارسة التعمـ طريؽ عف الجدد

ىنػػػاؾ رضػػػى عػػػاـ مػػػف قبػػػؿ المبحػػػوثيف عػػػف البنيػػػة التحتيػػػة الماديػػػة الموجػػػودة فػػػي شػػػركة الوطنيػػػة  -12

موبايؿ.حيث اف البنية التحتية متػوفرة بشػكؿ ممتػاز فػي  الشػركة.و ىػذا يعػود الػى طبيعػة العمػؿ، حيػث 
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ذلؾ يجػب تعتمد بشكؿ كبير عمى ارشفة  و تخزيف كميو كبيرة مف البيانات و تداوليا بالسرعة العاليػة لػ

 توفير بنية تحتية مناسبة لطبيعة العمؿ.

كما اف ىناؾ ايضا رضى عاـ مف قبؿ المبحوثيف عف البنية التحتية البرمجيػة الموجػودة فػي شػركة  -13

الوطنيػػػة موبايػػػؿ.و ىػػػذا يعػػػود الػػػى اف طبيعػػػة العمػػػؿ تقتضػػػي بػػػاف تعمػػػؿ كػػػؿ االقسػػػاـ بالشػػػركة بشػػػكؿ 

رمجيػػػػات مناسػػػػبة تتػػػػيح المشػػػػاركة بالبيانػػػػات بػػػػيف متكامؿ،ممػػػػا زاد مػػػػف حػػػػرص الشػػػػركة عمػػػػى تػػػػوفير ب

 مستخدمي نظـ المعمومات التسويقية.

وجود كادر مدرب متخصص لمعمػؿ فػي نظػـ المعمومػات التسػويقية، و ىػذا نيجػة المنافسػة الشػديدة  -14

التػػي تواجييػػا شػػركة الوطنيػػة موبايػػؿ فػػي السػػوؽ،لذلؾ فيػػي تعمػػؿ عمػػى تػػوفير الكػػوادر البشػػرية المؤىمػػة 

مع المياـ الموكمة الييـ لتحسيف جودة و دقة العمؿ . و لكف ىػذا الكػادر تنقصػة الخبػرة حيػث لتتناسب 

 سنوات. 5% ممف يعمموف في النظاـ لدييـ سنوات خبرة اقؿ مف 53اف 

االىتمػػاـ الكبيػػر مػػف قبػػؿ شػػركة الوطنيػػة موبايػػؿ بالسػػجالت الداخميػػة، و ذلػػؾ النيػػا تعتبػػر  مخػػزف  -15

 ئف الشركة، و التي تستفيد منيا الشركة في كؿ تحميالتيا و قراراتيا.المعمومات حوؿ موظفي و زبا

رة المبحػػوثيف لػػػيس لػػدييـ الفكػػػ،و قػػػد يعػػود السػػبب الػػػى أف مػػاـ المتوسػػط باالسػػػتخبارات التسػػويقية االىت -16

 الصحيحة عف تعريؼ االستخبارات.

شركة  في التسويقية المعمومات نظاـ مياـ وتتولى التسويؽ، إلدارة تابعة تنظيمية وحدة يوجد ال -17

 عاـ، الشركة بشكؿ إدارة جانب مف الكاؼ االىتماـ ايالء عدـ عمى دليؿ المؤشر وىذا الوطنية موبايؿ

دارة  التسويؽ، إلدارة تنظيميا تتبع مستقمة كإدارة التسويقية، المعمومات لنظاـ خاص بشكؿ التسويؽ وا 

 وحدات مف كؿ أىداؼ تحقيؽ عمى سمباً  سينعكس مما .العقالني القرارالتسويقي اتخاذ في الكبير ودوره

 و الشركة عموما. خصوًصا، التسويؽ



125 
 

يمكػػػف الدارة الشػػػركة بشػػػكؿ عػػػاـ و مػػػدراء التسػػػويؽ بشػػػكؿ خػػػاص اف يسػػػتفيدوا مػػػف مكونػػػات نظػػػـ  -18

 المعمومات التسويقية لمحصوؿ عمى المعمومات الالزمة التخاذ القرارات التسويقية المناسبة.

 

 توصيات الدراسة 5-3

بػػالرغـ مػػف كفػػاءة نظػػـ المعمومػػات التسػػويقية فػػي شػػركة الوطنيػػة موبايػػؿ، فػػال بػػد مػػف زيػػادة اىتمػػاـ   -1

 الشركة بمكونات نظـ المعمومات التسويقية مثؿ االستخبارات التسويقية.

عطائيػا وماليػًا، إداريػًا، مسػتقمة إدارة أو قسػـ التسػويقية المعمومػات نظػـ وحػدة جعػؿ عمػى العمػؿ -2  وا 

 أو بشػكؿ التسػويؽ بػإدارة ارتباطيػا دوف وظائفيػا أداء مػف لتػتمكف التنظيمػي فػي الييكػؿ مرموقػة مكانػة

 . معالجتيا المطموب البيانات زيادة لمواكبة ليا التنظيـ الداخمي توسيع ومحاولة بآخر

مػف  البيانػات وتحصيؿ جمع مجاؿ في عاممييا بتدريب القياـ شركة الوطنية موبايؿ توصي الباحثة -1

 الخبرات تبادؿ مف لالستفادة وذلؾ خارجيا، أو داخميا التدريب تـ سواء ومعالجتيا، المختمفة مصادرىا

 دوري بشػكؿ التػدريب ذلػؾ يكػوف أف ويجػب ، وظػائفيـ أداء فػي كفػاءتيـ وزيػادة كادرىػا وتوسيع معرفة

 .ومستمر

في اتخاذ  منيما االستفادة بيدؼ التسويقية واالستخبارات التسويؽ بحوث نظامي استخداـ زيادة -2

 .أكبر بشكؿ القرارات التسويقية

 بأنظمتو الفرعية التسويقية المعمومات نظاـ مف استخراجيا يتـ التي المعمومات مف باالستفادة االىتماـ -3

 درجة مف يقمؿ الشركة ىذه عبئا عمى النظاـ ىذا يكوف ال حتى التسويقية االستراتيجيات تصميـ في

 .منو استفادتيا
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 التسويقية بشكؿ المعمومات نظاـ استخداـ كيفية عمى األقساـ مختمؼ في الموظفيف بتدريب االىتماـ  -4

 عمميـ متطمبات و يتناسب

 
سيؿ  تسويقي معمومات نظاـ تصميـ كيفية عمى المعمومات نظـ موظفي تدريب عمى التركيز -5

 و االستراتيجيات التسويقية تصميـ في النظاـ ىذا مف االستفادة زيادة في يساىـ بما و االستخداـ

 اتخاذ القرار التسويقي. تحسيف

العمؿ عمى االستفادة مف نظـ المعمومات التسويقية بطريقة تسيـ في تحسيف جودة القرارات االدارية  -6

 في جميع المستويات االدارية، بطريقة تساعد الشركة في تحقيؽ الميزة التنافسية و استدامتيا.

 بحوث التسويؽ في تسعير الخدمات المقدمة مف شركة الوطنية لزبائنياالعمؿ عمى االستفادة مف  -7
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 تحُت طُبت وبعذ،

 

وأصشهتب فتٍ  MkISدساستخ ثعٕتىاْ :ن ٔظتُ اٌّعٍىِتبد اٌزستىَمُخ  ثئعشاحرمىَ  اٌجبؽضخ 

اٌمتتشاساد فتتٍ شتتشوخ اٌىطُٕتتخ ِىثبَتتًن  ورٌتته  تتّٓ ِزطٍجتتبد اٌؾظتتىي عٍتتً دسعتتخ  عتتىدح

 عبِعخ اٌخًٍُ. / اٌّبعسزُش فٍ اداسح األعّبي

االعبثخ عًٍ االسزجبٔخ اٌّشفمخ فٍ  تىح  خجتشرىُ وستَتزىُ ٌعّتً اٌشتشوخ  َشعً اٌزعبوْ فٍ 

وال َفىرٕتتب اْ ٔؤوتتذ اْ هتتزٖ اٌذساستتخ سزستتهُ فتتٍ رضوَتتذ ِؤسستتزىُ ثبٌّعشفتتخ اٌزتتٍ رستتبعذ فتتٍ 

رطىَش عىدح اٌمشاساد  وسزمىَ اٌجبؽضخ ثزضوَذ اداسح اٌشتشوخ ثٕزتبئظ اٌذساستخ  وّتب أْ اٌجبؽضتخ 
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:المحور االول: البيانات العامة
اماماالجابةالصحٌحة:)√(وضعاشارةصالرجاء



 الجنس .1

 أنثى                                  ذكر  

 المؤىل العممي .2

 دكتوراه         ماجستير بكالوريوس           دبموم فأقل        

 الكمية عدد سنوات الخبرة .3

 اكثرفسنة  15سنة       15أقل من -12من سنوات       12أقل من  - 5من   سنوات 5اقل من      

 
 :في شركة الوطنية موبايل المحور الثاني: واقع نظام المعمومات التسويقية

 :البنية التحتية الالزمة لتطبيق نظام المعمومات التسويقية في شركة الوطنية موبايلواقع أوال: 
 
 (:Hardwareالمكونات المادية )  -1

أوافق  الفقرات ت
 بشدة

نوعا  أوافق
 ما

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 بشدة

      أعهضح اٌؾبسىة اٌّالئّخ ٌطجُعخ اٌعًّ.فٍ اٌششوخ رزىفش  1

      ثمبثٍُزهب ٌٍزؾذَش. فٍ اٌششوخ رزُّض اٌّعذاد اٌّسزخذِخ  2

      وؽذاد إدخبي ثُبٔبد رزٕبست ِع اؽزُبعبد اٌعًّ. فٍ اٌششوخَزىفش  3

      وؽذاد إخشاط ٌٍّعٍىِبد  رزٕبست ِع اؽزُبعبد اٌعًّ. فٍ اٌششوخَزىفش  4

      شجىخ ارظبي داخٍُخ ِشرجطخ ثغُّع اإلداساد. فٍ اٌششوخَزىفش  5

 

 (:Softwareاٌّىىٔاث اٌبشِجُت )  -2
أوافك  اٌفمشاث ث

 بشذة
ال أوافك  ال أوافك ٔىعا ِا أوافك

 بشذة

      ٌٕظبَ اٌّعٍىِبد اٌزسىَمُخ.اٌالصِخ  اٌؾذَضخ اٌجشِغُبد رىفش اٌششوخ 6

      َزُ رىفُش ثشِغُبد ؽّبَخ ٌّٕع االخزشاق. 7

      رزُّض اٌجشِغُبد اٌؾبسىثُخ فٍ اٌششوخ ثسهىٌخ االسزخذاَ. 8

رىفش اٌششوخ لىاعذ اٌجُبٔبد اٌزٍ رسبعذ فٍ إَغبد ؽٍىي ٌٍّشىالد اٌزٍ  9

 رىاعههب اٌذوائش. 

     

      لبدسح عًٍ اٌزٕجؤ ثبٌّزغُشاد اٌزسىَمُخ. ثشِغُبدرسزخذَ اٌششوخ  10

 

 (Qualified Human Resource)اٌّىاسد اٌبششَت اٌّؤهٍت  -3
أوافك  اٌفمشاث د

 بشذة
ال أوافك  ال أوافك ٔىعا ِا أوافك

 بشذة

      رشغًُ ٔظُ اٌّعٍىِبد اٌزسىَمُخ.فٍ  وبدس ِزخظضاٌششوخ ٌذي  11

      اٌّزخظظُٓ اٌمبدسَٓ عًٍ رٍجُخ االؽزُبعبد. رىفش اٌششوخ اٌّجشِغُٓ 12

      ثبٌششوخ ثسشعخ االسزغبثخ. اٌعبٍِىْ فٍ ٔظبَ اٌّعٍىِبد َزسُ 13

     ٍَجٍ اٌعبٍِىْ فٍ ٔظبَ اٌّعٍىِبد االؽزُبعبد اٌّخزٍفخ اٌزٍ رؾزبعهب  14
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 األطشاف راد اٌعاللخ. 

ِىاوجخ اٌّسزغذاد اٌّزعٍمخ اٌعبٍُِٓ ثبٌشىً اٌزٌ َّىٕهُ ِٓ َزُ رذسَت  15

 ثٕظبَ اٌّعٍىِبد.

     

 

 

 :ٕظاَ اٌّعٍىِاث اٌتسىَمُت فٍ ششوت اٌىطُٕت ِىباًَاٌّىىٔاث اٌفشعُت ٌوالع حأُا: 
,ورضُ هزٖ اٌسغالد اٌجُبٔبد ٌٍششوخثشىً سورٍُٕ عٓ اٌعٍُّبد اٌُىُِخ  رغّعثُبٔبد : )اٌسجالث اٌذاخٍُتٔظاَ   -1

 ربٌّخزٍفخ(:ّغبالاٌواألداح فٍ ثٕشبط اٌششوخ اٌضشوسَخ ٌٍؾظىي عٍٍ ِعٍىِبد رزعٍك 

أوافك  اٌفمشاث د

 بشذة

ال أوافك  ال أوافك ٔىعا ِا أوافك

 بشذة

      رزظف اٌسغالد اٌذاخٍُخ داخً اٌششوخ ثبٔهب شبٍِخ. 16
اٌزستتتىَمُخ اٌتتتىاسدح اٌُهتتتب فتتتٍ رؾتتتزفع اٌشتتتشوخ ثغُّتتتع اٌجُبٔتتتبد  17

 اٌسغالد اٌذاخٍُخ.
     

 رتتىفش اٌستتغالد اٌذاخٍُتتخ داختتً اٌشتتشوخ ِعٍىِتتبد ِهّتتخ عتتٓ 18

 اٌضثبئٓ. ِشزشَبد
     

رزستتتُ اٌّعٍىِتتتبد اٌزستتتىَمُخ فتتتٍ اٌستتتغالد اٌزستتتىَمُخ داختتتً  19

 اٌششوخ ثبٌذلخ اٌىبفُخ.
     

      اٌّشىالد.رسزخذَ اٌششوخ اٌسغالد اٌذاخٍُخ فٍ رؾذَذ  20



هى اسٍىة ٌغّع اٌجُبٔبد واٌّعٍىِبد اٌُىُِخ ِٓ ِظبدسهب اٌّخزٍفخ  ٔظاَ االستخباساث اٌتسىَمُت: ) -2

 اٌظشوف اٌّسزغذح(:عًٍ ٍششوخ االطال  اٌذائُ ٌ وَزُؼ
أوافك  اٌفمشاث د

 بشذة
ال أوافك  ال أوافك ٔىعا ِا أوافك

 بشذة

اٌزستىَمُخ ٌغّتع اٌجُبٔتبد  رسزخذَ اٌششوخ أسٍىة االستزخجبساد 21

 اٌّزعٍمخ ثخذِبرهب.
     

رسزخذَ اٌششوخ االسزخجبساد اٌزسىَمُخ ٌغّتع اٌجُبٔتبد اٌّزعٍمتخ  22

 ثضثبئٕهب.
     

رسزخذَ اٌششوخ االسزخجبساد اٌزسىَمُخ ٌغّتع اٌجُبٔتبد اٌّزعٍمتخ  23

 ثبٌّٕبفسُٓ.
     

َتتزُ استتزخذاَ االستتزخجبساد اٌزستتىَمُخ ٌغّتتع اٌجُبٔتتبد اٌّزعٍمتتخ  24

 ِع اٌششوخ.عًّ ثغُّع اٌغهبد اٌزٍ ٌهب عاللبد 
     

رسزفُذ اٌششوخ ِٓ وستبئً االعتالَ فتٍ اٌؾظتىي عٍتً اٌجُبٔتبد  25

 اٌّشرجطخ ثأعّبٌهب.
     




غّع ورسغًُ ورؾًٍُ اٌجُبٔبد اٌخبطخ ثبٌّشىالد اٌّزعٍمخ ٌأسٍىة ِٕظُ هى بحىث اٌتسىَك: ) ٔظاَ -3

َشًّ  اٌجؾىس واٌذساسبد اٌشسُّخ وإٌّهغُخ ٌزىفُش اٌجُبٔبد واٌّعٍىِبد  خذِبد اٌششوخ  وثزسىَك 

 (:.اٌزسىَمُخ اٌخبطخ الغشاع ِعُٕخ
أوافق  اٌفمشاث د

 بشدة
ال أوافق  ال أوافق نوعا ما أوافق

 بشدة

ثشتىً دوسٌ ثزطتىَش خطتخ إلعتشاح ثؾتىس  رمىَ اداسح اٌشتشوخ 26

 رسىَمُخ راد عاللخ ثأعّبي اٌششوخ.
     

رمتتىَ اٌشتتشوخ ثتتئعشاح اٌجؾتتىس اٌزستتىَمُخ اٌزتتٍ رؾٍتتً ارغبهتتبد  27

 اٌضثبئٓ ٔؾى خذِبرهب. 
     

عشاح اٌجؾىس أدواد اٌجؾش اٌعٍٍّ إٌّبسجخ  إل رسزخذَ اٌششوخ 28

 .)وبالسزجبٔخ واٌّمبثٍخ واٌّالؽظخ وغُشهب( اٌزسىَمُخ
     

      رمىَ اٌششوخ ثبسزطالعبد ٌشأٌ اٌضثبئٓ ؽىي عىدح خذِبرهب. 29

      زمُُُ أو ب  اٌسىق.ٌرسزخذَ اٌششوخ اٌجؾىس اٌزسىَمُخ  30
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فٍ ششوت اٌىطُٕت ِىباًَ: تستخذَ اٌششوت ِخشجاث  اث اٌتسىَمُتوالع اتخار اٌمشاساٌّحىس اٌخاٌج: 

ٔظاَ ِعٍىِاتها فٍ تحسُٓ جىدة لشاساتها اٌتسىَمُت عبش اٌتشوُض عًٍ اٌجىأب اٌّختٍفت ٌتسىَك 

 خذِاتها:  

 شاوشَٓ حسٓ اٌتعاوْ
  

أوافق الفقراتت
 بشدة

ال أوافق  ال أوافق نوعا ما أوافق
 بشدة

13 الشركة المعلوماتتستخدم نظام حاجاتنتائج لفهم التسوٌقٌة
الزبائنالفعلٌةقبلطرحالخدماتالجدٌدةإلىالسوق.

     

     فهمسلوكالمستهلك.فًمننتائجالنظامالشركةتستفٌد13

     دخالتحسٌناتإلىخدماتها.بنتائجالنظامإلتسترشدالشركة11

     المنافسة.مواجهةفًمننتائجالنظامالشركةتستفٌد13

13 الشركة النظامتستخدم المتعلقةلنتائج الزبائن شكاوى متابعة
.بخدماتها

     

13 الشركة المعلوماتتستخدم نظام نتائج التسوٌقٌة تحلٌلفً
.المختلفةالتسوٌقٌةالمشكالت

     

تحدٌدنقاطالقوةالتسوٌقٌةفًفًمننتائجالنظامالشركةتستفٌد13
 الشركة.

     

تحدٌدنقاطالضعفالتسوٌقٌةفًلمننتائجالنظامالشركةتستفٌد13
الشركة.

     

13 تستفٌد النظامالشركة نتائج من تحدٌدالفً فًجدٌدةالفرص
.السوق

     

     .التنافسٌةمٌزتهاتحسٌنفًنتائجالنظامتستخدمالشركة34

خدماتهاإلىالسوقبمستوىبنتائجالنظاملتقدٌمتسترشدالشركة33
جودةٌلبًحاجاتالزبائنالفعلٌة.

     

أسبابفشلأيخدمةمنلمعالجةنتائجالنظامتستخدمالشركة33
خدماتها.

     

     التروٌجٌة.تهاأنشطلتطوٌرنتائجالنظامتستخدمالشركة31

نتائجنظامالشركةتستفٌد33 تصحٌحفًالتسوٌقٌةالمعلوماتمن
عنخدماتها.سلبٌةأٌةانطباعات

     

     لجذبزبائنجدد.نتائجالنظامالشركةتستخدم33

     لتطوٌرخدماتها.علىنتائجالنظامالشركةتعتمد33

تستخدم33 قنا الزبائنبالتحولمنخدماتإلنتائجالنظامالشركة
خدماتها.المنافسٌنإلى

     

للتأثٌرفًاتجاهاتالزبائننحوعلىنتائجالنظامالشركةتعتمد33
خدماتها.

     

33 الشركة لتستخدم النظام لألنشطةنتائج كافٌة تخصٌصموازنة
التسوٌقٌةالمختلفة.

     

تستخدم34 الشركة النظامفً عالقاتنتائج المجتمعفاعلةبناء مع
المحلً.

     

     لوضعأسعارتنافسٌةلخدماتها.بنتائجالنظامتسترشدالشركة33

33 الشركة تستخدم النظام لألنشطةنتائج المناسبة لتوظٌفالطواقم
التسوٌقٌة.

     

31 الشركة الحصولتستخدم من الزبائن لتمكٌن النظام مخرجات
خدماتهابسهولة.على

     

33 الشركة تستخدم المعلوماتنتائجنظام لتوفٌرخدماتهاالتسوٌقٌة
.للقطاعاتالمناسبة

     

تستفٌد33 الزبائنالشركة تعامالت لتشجٌع النظام نتائج عبرمن
اإلنترنت.
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