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يْكَ اْنِكَتاَب و اْنحِكَْمَة َوَأوَزَل ّللاُّ عَهَ   »

َفْضُم ّللاِّ  انكَ َنمْ َتكُْه َتْعَهمُ وعَهََّمكَ َما  و

 صدق هللا العظيم    « عََهيْكَ عَِظيًما

 ( 111 اآليةالنساء9 )
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 اإلىداء
رتبط رضاء اهلل برضامها، ادلتواصلة طيلة سنوات مضت إىل من أىدي ذترة جهدي ودراسيت ا

واخفض ذلما جناح الذل من الرزتة وقل ريب ارزتهما كما ربياين وقال فيهما اهلل عز وجل يف كتابو: "

 صغًنا".

إىل أعز ما أملك يف ىذه الدنيا إىل من القلب يهواىا، والعمر فداىا والعٌن ترتاح لرؤياىا، 
 جعلت اجلنة حتت أقدامها: إىل من

 .أطال اهلل في عمرىا ة زىر  أمي الحبيبة
 كل أمالو أن يراين يف أمسى ادلراتب:و إىل الذي علمين معىن الصرب والثبات  

  .أطال اهلل في عمره البشير أبي الغالي      
 إىل إخويت وأخوايت كل بامسو،إىل رتيع األىل واألقارب.

احلياة سواء  كما أىدي عملي ىذا إىل كل األصدقاء والزمالء الذين رتعتين معهم مراحل
 يف العمل أو يف الدراسة.

 وإىل رتيع من ساعدين إلدتام ىذا العمل.
 إىل كل من اتسع لو قليب ومل يذكره قلمي.

 إليهم رتيعا أىدي ذترة جهدي ادلتواضع.
 

 رياض
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 اإلىداء
 سبحانو و تعاىل على توفيقو لنا إلدتام ىذا البحث اىدي ذترة جهدي ىذه اىل منهلل بعد شكر ا

 هما الرزتان:قال في

 "واخفض ذلما جناح الذل من الرزتة وقل ريب ارزتهما كما ربياين صغًنا"

بتضحيات  إىل أعظم الرجال صربا ورمز العطاء، الذي تعب كثًنا من أجل راحيت وأفىن حياتو من أجل تعليمي

  جسام مرترتة يف تقديسو للعلم، إىل مدرسيت األوىل يف احلياة
 عمره. في اهلل أبي العزيز أطال

 ىلإ اليت وىبتين احلياة، منحتين احلب واحلنان، ربتين بلط  وعلمتين كلمة الرر  واحلياة إىل

 أمي الغالية، أطال اهلل في عمرىا. 

 ىل من زتلهم ساعد أيب وحضنهم ساعد أمي إخويت وأخوايتإ

 وأبنائهم وبناتهم

 إىل رتيع األصدقاء والزمالء.

 ملهم مذكريت إىل رتيع من زتلتهم ذاكريت ومل حت

 

 

 

 اذلامشي  
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 اإلىداء
علينا، إىل من بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة  الو فضل لوال إليو لنصل نكن ومل ذلذا وفقنا الذي هلل احلمد

 وسلم... عليو اهلل صل زلمد العادلٌن سيدنا ونور الرزتة نيب إىل

ىل ما أنا عليوإىل من عمل بكد يف سبيلي وعلمين معىن الكفاح وأوصلين إ  

 أبى الكريم أدامه هللا لي 

 إن كان ىناك أحد ُيركر على صلاحي وتفوقي فأنِت وليس يف ذلك إنكاراً 

 أمي الغالية، أطال اهلل في عمرىا.

  إىل أفراد أسريت ، سندي يف الدنيا وال أحصي ذلم فضل

 دريب اورفيق صديقايابغية إدتام ىذا العمل، إىل  إىل من عمل معي بكد

 ىل كل األصدقاء و األحباب من دون استثناءإ

  ويف األخًن أرجوا من اهلل تعاىل أن جيعل عملي ىذا نفعا يستفيد منو رتيع الطلبة ادلقبلٌن على التخرّج
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 وعرفان شكر

 " انشاكريه ّللا وسيجزي: " تعانى ّللا قال

 وبصرنا بحولو وقوتو وفضلو ق سمعنانبدأ بحمد وشكر المولى جل شأنو بديع السموات واألرض أن ش

 والذي يعد قطرة من بحر. وتوفيقو في إخراج ىذا الجهد والعمل إلى النور،

 العبسي عليكما نتفضل بشكرنا الخالص وجزيل االمتنان إلى األستاذ المشرف: الدكتور  

 وآرائو القيمة وذلك وإرشاداتو السديدة الذي لم يبخل علينا بجهده المتواصل وأفكاره النيرة وتوجيهاتو

 فشكرا لك. إثراء ىذا العمل، بتخصيصو لنا  األوقات الثمينة من أجل

 أساتذة  دون أن يفوتنا أن نتوجو بشكرنا الخاص إلى كل

 العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. وعمال  كلية

 الكرام، الذين ساىموا بالواديفندق الغزال الذىبي وفندق العلمي كما نتقدم بشكرنا أيضا إلى كل موظفي 

 في مساعدتنا بدون استثناء ونخص بالشكر مدير المؤسسة.

 ونختم شكرنا المبجل إلى كل من ساىم في ىذا العمل من قريب أو من بعيد، 

 ،وقنصر العربيصحراوي سعد الدين ونخص بالذكر 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII 

 الدراسة: ملخص

 اختلاذ يف ادلؤسسلة داخلل عليو االعتماد يتم حيث االقتصادية، البيئة يف فعاال دوراالتسويقي   ادلعلومات نظام يلعب

 وحلدات أىلم أحلد احللاي الوقلت يف دتثلل حيلث االقتصلاد، يف ادلؤسسلة مكانلة ملن أمهيتلو اسلتمد وقلد ،القلرارات 

 ملن صللد ولكننلا ووظائفهلا، ادلؤسسلة ونرلا  حجلم حسلب القلرارات  ىلذه ختتلل  و اقتصلاد، أي تكلوين و إنراء

 .ادلؤسسة يف التسويقي باجلانب تتعلق اليت القرارات هاأمه

 ادلؤسسلة يف التسلويقية القلرارات اختلاذ و التسلويقية ادلعلوملات نظام بٌن العالقة بإبراز قمنا الدراسة ىذه خالل ومن

 علوملاتللم نظلام دون ملن و انلو إىل توصللنا العاملة، بادلفلاىيم ادلتعللق اجلانلب إظهلار وبعلد انلو حيلث االقتصلادية،

 خلالل ملن تأكيلده مت ملا وىلذا ككلل، التسويقية العملية توق  إىل يؤدي شلا التسويقية القرارات  تتوق  التسويقية

 فندق الغزال الذىيب وفندق العلمي بالوادي   من  اجلانب ىذا دراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII 

: Summary 

The information marketing system plays an active role in the economic 
environment. It is relied on within the institution in decision making. 
Its importance is derived from the status of the institution in the 
economy, which is currently one of the most important units of the 
establishment and formation of any economy. The institution and its 
functions, but we find the most important decisions that relate to the 
marketing aspect of the institution 
In this study, we highlighted the relationship between the marketing 
information system and the marketing decision making in the economic 
institution. After showing the aspect of general concepts, we concluded 
that without a marketing information system, marketing decisions are 
stopped. Has been confirmed by studying this aspect of  Golden Ghazal 
Alilmi Hotel.   
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      :تمهيد
يضهه يف ا ايئة ههق ااديةههحلايق ااحليةههق ايهه لل اييقههحلحل يةياههسي  لااحل ههق ا حلقههق اية ههحل يتمههحلي هاههحل  ا  قاههق لاقههيميفاليي حل 

تنحلفاهةق بئه ك بمهحل امااا اىيمهحل  به  دئهل لد  هيفمت امهةيو هشكل دسي خحلصق ا تةك ايةنحلعحلت اييت تقهة  ا هسا  
ا  قاههحلت هحلينشههحلت ايياههسياا  نينحلخههحل بهه  خههاحل اتئههحلس بههل اييههيفيف لااقههحلية  اا يهتههق ا  ههحلحل تههيفلي  بنينحلخههحل 
لايئحث ع  ا نحلفذ اييسميقةق لايئةقةق اييت ربا  ادةى ا ئةقحلت لحىت تهيمك  به  رباةه  كايهك ربيهحلج ا  قاهحلت ا  

  دةاق .اينحلقئق ا ع ىحل عةى ازبحلك ايايفالات حلت يانتحل  ا قةسبحل
إي ا  قاهحلت اا يهتهق تقمهل ا خمههل  هحلليفك عحليةهق لتئه ات هة ةههق قهيفيقق لىنهحلم ال هق بئهه ك به  عه   اييحلبه  لكايههك 
اي ا  قاههحلت تيقههيف  ا  اييئهه  ايكئهه  عةههى ا اههيسا ايقههحلس لا نحلفاههق لااقههسايف ايههىت تيقحلبههل بق ههحل  ههحل خیةهه  فههيف  

نهق يئقضهه حل لخیةهه  خ يه ات يئقضهه حل ااخههيف لبهه  ا هل اييقحلبههل لاييكةههيت بههج ايي  يه ات ايههيت تسا   ههحل لاقههيهتمحلل بقة
اييههيف  لا يحلحههق ابحلب ههحل بهه  ا ههل رباةهه  اىهه فحلف حل اههه  بهه  ل ههسا نتههحل  بقةسبههحلت تاههسياا ايههذي ياههحلع  ا  قاههق 

س يقمل عةى تزلي  ا  قاق هحل قةسبهحلت عةى باحلييفك تةك اييحسات لكايك ب  خاحل اي لل ااةسي ايذي يةقئو ف 
ب  خهاحل ربةهةة حل لبقحلهي هحل لبه  ي زبزين هحل لربه يهت حل لههت هحل لتسميق هحل ا ايسدهم ا نحلقه  به  ا هل زبيهة  لتنيةهذ 
لبيفادئهههق ااقهههًتاتةنةحلت ايياهههسياةق إك سبهتهههل ا قةسبهههحلت امهةهههق هحليئهههق ا ايسدهههم ااهههحلس لايشههه  ايهههذي يزيههه  بههه  امهةي هههحل 

 ديفال ييخذه اي با لحل ب محل بحلي بسدقو .لاللىحل ا بل 
لتنحةههيف امهةههق نتههحل  ا قةسبههحلت ايياههسياةق خةسصههحل ا ايهه عت ايههذي يا بههو  يخههذ اياههيفال لبهه  ههه  ىههذه اياههيفالات 

قحليهههق ايهههيت أهههحل ري هههيف بئههه  ا اقهههيميفال ا  قاهههق بحلايههه خسحل ا اقهههسايف   يههه ك لاني هههحلج قةحلياهههق تاهههق ك ف اإلقهههًتاتةنةق
يسج ربا  لتيسييف دنسات بهتل ايايفالات ربيهحلج يةئةحلنهحلت لبقةسبهحلت ع يه ك عه  ا هة  الحذف بنإضحلفق ا  ربا  

اي اخةا لاخلهحلل ا يةم قاهق لبةمهحل بحلنهم ابكحلنةهق ااقهييحلاك به  اييهيف  ايياهسياةق لسبسدهج ا  قاهق ااخهل اياهسيف 
ال ااقههًتاتةنا هةههيق خحلصههق هشههكل  ةهه  يضههم  أههحل ايئاههحل  لااقههيميفال فيحلعةةههق صةههج اياههيفالات هةههيق عحلبههق لاياههيف 

ايياههسياةق بهه  خههاحل بههحليسفيفه بهه  بقةسبههحلت  يخههذي اياههيفال لايههىت تقيمهه  عةههى بهه ا بيههحل ك لفحلعةةههق نتههحل  ا قةسبههحلت 
 تيمةز هحلي دق لايةحق لاهساك لقيفعق ااةسحل عةة حل هحلدل تكةيق  كنق ا ايسدم ااحل ق اية حل .

 طرح اإلشكالية:
الل نتهحل  ا قةسبهحلت  ألقحلقا ايذي ربهحللحل ىهذه اي لاقهق اإل حلههق عةةهو لايهذي يه م ب   مل بحل قئ  فحلي ايياحلؤحل ا

 :دیك  صةحلغيو عةى اينحس اييحلسل ، ا إزبحلك 
 ؟القرار  اتخاذو  صنعنظام المعلومات التسويقي  في  مساهمة ما مدى 
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 األسئلة الفرعية:
 دیك  اقيخا  ع ك ريق ةق فيفعةق ب  ضمن حل جن : ايةةحلغق لب  ىذه 

 ؟بحل ىس اي لل ايذي تةقئو ايياحللييف اي اخةةق ا ازبحلك ايايفال ايياسياا -1
 ؟ ا ازبحلك ايايفال ايياسياابحل ىس اي لل ايذي تةقئو ااقيخئحللات ايياسياةق  -2
 ؟ ا ازبحلك ايايفال ايياسيااحبسث ايياسي   بحل ىس اي لل ايذي تةقئو -3
          ؟ ازبحلك ايايفال ايياسياا انتت اعت ايايفال  بحل ىس اي لل ايذي تةقئو -4  

 :الدراسة فرضيات
 ا ييفلحق األق ةق ع  بئ ئةق إ حلهحلت نييفح اييفئةاا ايا احل لبذا لريمهةيو بسضسعنحل إشكحليةق عيف  هق 

 :اييحليةق ايييفضةحلت ا لنةةئ حل قحلهاحل،
  :اييحليةق ايةةحلغق ا إاعحلؤىحل ييفتات اييت ايييفضةق لىا : الرئيسية الفرضية
   كل اايهههههق إحةهههههحلئةق ينتهههههحل  ا قةسبهههههحلت ايياهههههسياا ا إزبهههههحلك اياهههههيفال اإلقهههههًتاتةنا عنههههه  باهههههيسا ايس ههههه

 ( .α=...5اي ايق)
  :يةا بحل حسحل ي لل لفحسىحل اييفئةاةق، ايييفضةق ع  بنئهتاق لىا :الفرعية الفرضيات

  ايس   كل اايق إحةحلئةق يةياحللييف اي اخةةق ا إزبحلك ايايفال اإلقًتاتةنا عن ا بايسا اي ايق(α=0.05) 
   يئحسث ايياسي  ا إزبحلك ايايفال اإلقًتاتةنا عن ا بايسا اي ايق  إحةحلئةق اايق كل ايس(α=0.05) 
   اي ايق بايسا عن ا اإلقًتاتةنا ايايفال إزبحلك يإلقيخئحللات ايياسياةق ا إحةحلئةق اايق كل ايس (α=0.05) 

   اي ايق بايسا عن ا اإلقًتاتةنا ايايفال إزبحلك ا ينتت اعت ايايفا ل إحةحلئةق اايق كل ايس (α=0.05) 

 : الدراسة ونموذج  متغيرات
  :يةا فةمحل إ ائ محل مت تحلهج، لاألخيف بايال ريح مهحل بيئ ي  عةى اي لاقق ىذه إشيمةم يا 

 األفهيفاا به  بييحلعهل ىةكةها تكهسي  عه  عئهحللك ىهس :التسرويقية المعلومرات نظرام) المسرتق  )المتغيرر -1
 لا اهيائةةق لااحليةهق ا حلضهةق ايئةحلنهحلت لربةةهل لحيه  لتئسي  لتانةل همج لاإل يفا ات، صمت لا ق ات
 ا قةسبهحلت عةهى يةحةهسحل إقهًت حلع حل عةهى لايقمهل لاخلحلل ةهق يةم قاهق، اي اخةةهق ا ةهحلال به  اجملمقهق
 ريى اف حیا  دبحل ا نحلقئق لهحلي دق ا نحلق ، ا نحلق  لهحليشكل ايسدم ا ايياسياةق ايايفالات إلزبحلك ايامبق
 .ا  قاق

 هإعيئحلل اينتحل  أذا ايييفعةق اينتت سبهتل لىا ايياسياةق ا قةسبحلت نتحل  عةى ت شيف ريهقحلا  ا ق لضج مت ليا 
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Mcleod "ل "Kotler Philip" لمنهحلكج الاقهحلت ع ك ب  نحلهقق األخ ك لىذه فيفعةق، رينتمق نتحل  يكل رينو 
 ل "Martin Gauthy" "ا يفقهى حممه  ايه ي  لصهحلحل إاليه  اييفمحهحلي عئه   حلههم" عةهى لهحلإلعيمهحلا ريهيفمىهحل

"Raymond عئه "ل "اامةه  عئه  ريقهق  للةقم    ريمح "ل "تسفة  للائيت بقا نحل ا"ل "اية ا حمم "ل 
 :يةا بمحل عيفضم األهقحلا لىذه ،"ىحلشت للحا نحلئل لحلليف" الاقق لبذا ،"لريخيفلي حاسنق إهيفاىةت ايئحلق 

  ا يقةاق بن حل يةم قاق اي اخةةق هحليئة ق ا يقةاق ا قةسبحلت هيسف  ياس  نتحل  لىا :الداخلية السجالت
 .ايياسياةق اإلقًتاتةنةحلت إع اا ا يايخ ب حل لاييت لرياائ حل، ايياسياةق هأنشيي حل
 ححليق   قحلهق ايياسياةق ا قةسبحلت قيقمحلحل لا   لنشيف لربةةل همج ايقةما ا ن   قيخ ا  إ لىا :التسويق بحوث
 .ايياسياا ا زي  عنحلصيف هأح  بيقةاق فيفصق ريل بشكةق تًت ت بقةنق تاسياةق

  يةم قاق تامح اييت لا يكحلبةق لا نتمق ا نااق ايسقحلئل  مسعق ع  عئحللك لىا :التسويقية اإلستخبارات .
 ايييسلات تةك ع  هحل قةسبحلت تزلي ىحل خاحل ب  أحل ايياسياةق ايئة ق ا ااحلصةق ايييسلات إالام عةى هإليفاا
 .ا  قاق أذه ايياسياا هحل زي  ا يقةاق ايايفالات لتيسييف تق يل هب ف
 به  هحلياهسيف تيقةه  ايهيت اياهيفالات تةهك سبهتهل حةهث :اإلسرتراتيجية التسرويقية القررارات) التابع المتغير ) -2

 يةئة هق ربةةةةهق الاقهق هقه  لكيهك فةهو، ا اهي  فق ا نينهحلت لتهيفلي  لتاهق  تسميهج خهاحل ب  خ بيو حةث
 .اياسيف ىذا ا لاإلقيميفاليق ايئاحل  رباة  هئةق لىذا لاخلحلل ةق اي اخةةق

 أهداف وأهمية الدراسة: 
 .ايينحلفاةق ايا لك تقزيز ا ايياسياةق ا قةسبحلت نتحل  ريمهةق -1

 .اييفحبةق ربا  ا ا  قاق اديةحلايحلت عةى ايياسياةق ا قةسبحلت نتحل  ريمهةق 2-
ا  ايياهسياةق ا قةسبهحلت ريمهةهق إ  إالام ب لا  ا  قاحلت ااديةهحلايق لب ا لادج ييحةةل اي لاقق  ىذه تاقى 3-

 . ازبحلك ايايفالات ايياسياةق اإلقًتاتةنةق 
اياهيفالات   بقحلههق ا يسفيفىهحل ايهيت  يخهذ اياهيفال لايياه ةات ا قةسبهحلت ييه ف  بينتهةت ا قةسبهحلت نتهحل  ريمهةهق 4-
 .لايةحةحق اييقحليق

 ااحليةهق لحمحلليهق ايياهسياةق ا شهحلبل لبقحلههق اييأبه  عه   حهحلات بسا  ق ا ا  قاق ا ايياسياا ايايفال ريمهةق 5-
 .ايسدسس حميمةق يةمشحلبل ايسدحلئا ايقاج
هحلزبهحلك  بيقةه  لايهتهحلي لتيهسله ايياهسياةق ا قةسبهحلت نتهحل  هننهحلح األلحل ب مه   هحلنئ  هه  ييفهي هحل ايئحهث ريمهةهق 6-
 .ايياسياا ايايفال
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  أسباب اختيار الموضوع:
 لتيمهتل ا: األسباب الذاتية: -1
 ايايفال ا  ا  قاق . ازبحلك ا بقيففق تأ   نتحل  ا قةسبحلت ايياسياا عةىيةيحلي  اييفغئق ايشخةةق  -
 ااقييحلاك ب  ا سضسس د ل اإلبكحلي ا ااةحلك ايقمةةق لا  نةق. -
 لتيمهتل ا:عية: و األسباب الموض-2
حمحلليهههق ييهههم انيئهههحله ا اههه ي  هأمهةهههق اقهههيخ ا  نتهههحل  ا قةسبهههحلت ا ا  قاهههحلت لتسعةهههق ا هههسخمي  هحلاعيمهههحلا عةهههى  -

 تةحلحل اييانةحلت اا يهتق بهتل ااقيخ ا  ا سقج يإلعا  اآلس لشئكحلت اا
 حمحلليق إضحلفق بيف ج   ي  حسحل ىذا ا سضسس لاييفغئق ا إ يفا  ا كيئق دبهتل ىذه ا يفا ج. -
 هنحل  عةى نتحل  بقةسبحلت تاسياا  ة  .  اإلقًتاتةنةقبةيةق ازبحلك ايايفالات   -

 صعوبات دراسة الموضوع:
 ايةقسهحلت اييحليةق: إهيفاما سضسس دیك   إع اا ري نحل ب  ه  ايةقسهحلت اييت لا  ينحل 

ا  ااخيافهههحلت ا ا ةهههيةححلت يكههه  اغةئ هههحل أهههحل  إضهههحلفقنههه لك ا يفا هههج اهزائيفيهههق لياحههه  ريي بقتم هههحل بشهههيفدةق،  -
 ني  ا ئحلائ.

 .صقسهق ااةسحل عةى ب قاق اييزاب ت هحليايفيق -

 المنهج المستخدم:
ايسصيا ايهذي خیها اهحلنه   ا ن  ت ااعيمحلا عةى  مسعق ب  بنحلى  ايئحث ايقةما، لاييت تيمهتل ا قةي

اينتيفي ايذي دمنحل فةو هيقيفييت  يةهيت ا ةهيةححلت، ا يهحلىةت لاييانةهحلت يإلححللهق دبخيةهيت اهسانه  اينتيفيهق ا يقةاهق 
 هحل سضسس لاييت قسف ييت اقيخ اب حل ا تيئةانحل ايقمةا.

 يةههيت  إقههاحلتبهه  خايههو عةههى خیهها اهحلنهه  ايييئةاهها ايههذي نقمههل  لبههذا ااعيمههحلا عةههى ا ههن   اييحةةةهها لايههذي
 لالل نتحل  ا قةسبحلت ايياسياا لإ يف ا إزبحلك ايايفال اإلقًتاتةنا ربةةل  بقحللفنحل اينتيفيق ا

 الدراسة: إطارتحديد 
 اي لاقق ا ايقنحلصيف اييحليةق: إلحللمت رب ي  

لفنه يف ايئهزاحل ايهذىف لفنه يف ا كحلي اخلحل  هييئة  الاقينحل اينتيفيق بحلي ا ب قاهق  اإللحلل الحدود المكانية:-1
 ايقةما هحليسااي 

 2.12-6.-4ا   2.12-5.-5ب   :الحدود الزمنية -2
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 الدراسات السابقة:
ا سادهج  به  ايق يه  عةهى لاإللهاس اياهحلهاق لاي لاقهحلت ايكيه  لبيفا قهق بكيهف باهح ههإ يفا  اياةهحل  إ هيف عةهى

 يهئقض به  عهيف  يةها لفةمهحل اي لاقهق، دبسضهسس صهةق أهحل ايهيت لاأل نئةق ايقيفهةق اي لاقحلت هقض ل  ت اإليكًتلنةق
ريل   اي لاقهق بيئه ي هأحه  تقةاهم قهسا  األده   إ  األحه ث به  ايهزبي تاةاهة حل حاه  لا يفتئهق اي لاقهحلت ىهذه

 :بقحل بةة محل
 :التسويقية المعلومات بنظام متعلقة دراسات -1

التسويقي في التخطيط للنشاط التسويقي بعنوان دور نظام المعلومات   فراحتية، العيدمذكرة دراسة  
)لسنة  مطاحن الحضنة وملبنة الحضنة والجزائرية لأللمنيوم–سسات بالمسيلة ؤ والرقابة عليه حالة ثالث م

2002) . 
 به  لكيهك اهزائيفيهق ا  قاهحلت ا ايياهسياةق ا قةسبهحلت نتهحل  بسدهج بقيففهق حمحلليهق إ  اي لاقهق ىهذه ىه فم لياه 
 اييخيهة  عمةةهق ا لالله ايياهسياةق ا قةسبهحلت نتهحل   ي هس  ا  قاهحلت ىهذه إلهحللات إالام به ا بقيففهق خهاحل
 اياهحلبةق اإللهحللات إ  هحلألقهحلن بس هو إقهيئةحلي إعه اا مت فإنهو كيهك بقيففهق لهئةهق عةةهو، لاييفدحلههق ايياهسياا يةنشهحلت
 به   مسعهق إ  اي لاقهق ىهذه تسصهةم لياه  قهحلبا، إلهحلل 48 عه اىت لايئهحلي  ايهتا هق ا  قاهحلت عه  ا يسا ه ك
 يةاةهحل  ايامبهق ا قةسبهحلت صةهج تسفيف ضيفللك عةى ايهتا ق ا  قاحلت إلحللات صةج ه  إصحلس ل سا ا سبهتةم اينيحلئ 

 لاياهسان  لا هسلالي لايزههحلئ  ا اهي ةكسي لبهذا لاياهسيف ا  قاهق هأعمهحلحل بيقةاهق ا قةسبهحلت لىهذه هسخمهحلئي ت،
 إالام يس ه  بمهحل ايياهسياةق، ا قةسبهحلت نتهحل  ل هسا عةهى ي ب لي اإللحللات نةيت ب  ريبهتيف ىنحلم رييضحل ااكسبةق،

 ىهذا ياهمح حةهث اهزائيفيهق هحل  قاهحلت ايياهسياةق ا قةسبهحلت نتهحل  تهسفيف هأمهةهق اإللهحللات ىهذه صةهج يه ا للعها
 ل هسا عه   هةَّنهم اي لاقهق ىهذه ريي إا هحل  قاهق، ا خيةيهق اياهيفالات إزبهحلك  يفابهز ايياهسياةق ا قةسبهحلت هيسف  اينتحل 
 ريي إ  إضهحلفق لاخلحلل ةهق، اي اخةةهق هحليئة هق اخلحلصهق ايياهسياةق ايئةحلنهحلت هيهسف  ياهس  ايهتا هق هحل  قاهحلت خهحل  داهت
 ايياهسياةق اييفدحلههق عمةةهق ا ي  يف ايياسياةق ا قةسبحلت نتحل  ريي عةى ي ب لي اي لاقق حمل ا  قاحلت إلحللات ريغة 
 ايقمس  عةى بيسق  ب اه اييأ   ىذا ليك  هحليكحلبل، اينتحل  ىذا ذباة  ع   لغت
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دور نظررام المعلومررات التسررويقي فرري إتخرراذ القرررارات التسررويقية  دراسررة حالررة فرري فرررع دراسررة بررن سررال  وليررد 
 بسكرة   ( ENICBAمجمع كاب  جنيرال 

 اإلقهًتاتةنةق ايياهسياةق اياهيفالات قهئةل إزبهحلك ا ايياسياةق ا قةسبحلت نتحل  يةقئو ايذي اي لل ريمهةق إهيفام ا لا يمهتةق
 لهه  ايياهسياةق ا قةسبهحلت نتهحل  هه  بكسنهحلت ايقادهق عه  ايكشهيت خهاحل ب  لكيك اي لاقق، حمل ا  قاق ي ا

 ا اهح عةهى ريعيمه  حةهث ايسصهيا إقهيخ ا  ا هن   مت األىه اف ىهذه لإلحهيفام اإلقهًتاتةنةق، ايياهسياةق اياهيفالات
 إل هيفا  إقهيئحلنق تةهمةت إ  إضهحلفق اي لاقهق، ا يقةاهق دبيئه ات اينتيفيهق ا يهحلىةت هقهض تسضهةح هئةهق اينتهيفي األايب

 ا قةسبهحلت نتهحل  الل حهسحل ايسادهج إقياةهحل  هبه ف "هاهكيفك ا ا يسا ه ك اإللهحللات نتهيف لل  هحلت أللا  إقهيياس
 مت ايةه ا ىهذا لا ،"اإلقهًتاتةنةق ايياهسياةق اياهيفالات بحلههل إزبهحلك  نهيفاحل فهيفس" -ENICAB- ا ايياهسياةق

 إقهًت حلس مت لبةهحلح الائهيف للؤقهحل  به لا  به  اإللهحللات عةهى صةهج إقهيئحلنق 76 لمعهم حةهث شهحلبل باهح إ يفا 
 به  عحليةهق ال هق عةهى األخه ك ىهذه لربهسم إقهيئحلنق، 44 نهحلىز %يةيحةةهل ، اياحلههل عه اىحل ريي إا إقهيئحلنق، 50
 عةى هحلإلعيمحلا اي لاقق عةنق ريفيفاا ذبحلىحلت لا   إ حلهحلت ربةةل مت ي لب  97 هة  لهة يف % 94,2 د لىحل ايهتئحلت
 األقحلية ، ب  لغ ىحل ا قةحلليق لاإلحنيفافحلت اااحلهةق لا يسقيحلت ا  سيق اإلحةحلئةق بحلينا  األقحلية  ب   مسعق
 تئ  اييحةةل عمةةق لعا 

 إا ريي ،% 68 ده لىحل اإلقهًتاتةنةق ايياهسياةق ههحليايفالات ل ةاهق إلتئهحلت عادهق يهو ايياهسياةق ا قةسبهحلت نتحل  هأي ينحل
ايياهسياةق  اياهيفالات ا ااحلصهل اييئهحلي  به  % 46,2 ناهئيو بهحل فاه  يياهيف عنحلصهيفه خهاحل لبه  اينتهحل  ىهذا

 نتهحل  ا قةسبهحلت يةقئهو الل ل هسا ريهيفمىهحل اينيهحلئ  به   مسعهق إ  خةةهم اي لاقهق ىهذه فهإي لهحلييهحلس اإلقهًتاتةنةق،
 ايه لل لىهذا  نهيفاحل هاهكيفك، فهيفس يه ا اإلقًتاتةنةق ايياسياةق ايايفالات إزبحلك قئةل ا عنحلصيفه خاحل ب  ايياسياةق
 اي اخةةهق بحلهل ايانات -ENICAB- ريدل ه ل ق تأيت ي بئ ك ه ل ق ايياسياةق اإلقيخئحللات فةو تاحلىت
 .ايياسي  حبسث لهق ىحل
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 رسرالة ،(للمصربرات نقراوس مؤسسرة حالرة دراسرة) القررارات إتخاذ في المعلومات نظ  دور خلفي، إسمهان
 وعلروم اإلقتصرادية العلروم كليرة بباتنرة، لخضرر الحراج ةجامعر منشرورة، غيرر) األعمرال إدارة فري ماجسرتير
 2002/2002، الجزائر التسيير،
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 ايةهحةح إزبهحلكايايفال اا ا قةسبهحلت نتهحل  عنحلصهيف تةقئهو ايهذي ايه لل عه  ايئحث حمحلليق إ  اي لاقق ىذه ى فم يا 
 لياه  اياهيفال، صهنج ا قةسبهحلت ا نتهحل  تنيةهذ يننحلح ايضيفلليق ا ييةئحلت لضج ى ف إ  إضحلفق ا نحلق ، ايسدم ا
 دحلعهه ك لبههذا ايياههسي  حبههسث ا لا يمهتةههق صههنج اياههيفال عمةةههق عةههى ا قةسبههحلت نتههحل  تههأ   ياةههحلن ريهقههحلا ريخههذ  ا ههق مت

 ا  قاههحلت بهه   مسعههق ا ذباهه ت عةنههق مت ريخههذ اي لاقههق ىههذه ريىهه اف لييحاةهه  ايياههسي ، ايئةحلنههحلت لقههيخئحللات
 عةههة ت، إقههيئحلنق ..1 تسميههج خههاحل بهه  لكيههك بهه ييفي ايياههسي ، بهه  فة ههحل ريلا  اإللههحللات لالاقههق هههحلأللاي ا اههحلمهق
 اييحليةهههق اينيهههحلئ  إ  اي لاقهههق ىهههذه خةةهههم كيهههك اإلحةهههحلئا، لهقههه  يةيحةةهههل صهههحلاق إقهههيئحلنق .0 إعيمهههحلا مت لياههه 

 ل هههسا إ  إضههحلفق ايةههحةحق، اياهههيفالات زبههحلك لإ دحلعهه ك هةحلنههحلت إعيمهههحلا ال ههق ههه  إجیحلهةهههق عادههق ل ههسا ا لا يمهتةههق
 لههه  ايياههسي  إقههيخئحللات ههه  إجیحلهةههق عادههق ل ههسا اياههيفال، رييضههحل إزبههحلك ايياههسي  حبههسث ههه  بههذيك إجیحلهةههق عادههق
 بهه  ايياههسياةق ا قةسبههحلت نتههحل  عنحلصههيف إعيمههحلا ريمهةههق اييأبةهه  عةههى إ  اي لاقههق ىههذه تسصههةم بمههحل اياههيفالات، إزبههحلك
 اييكههحليةيت بهه  يةحهه  لكيههك ا نحلقهه  ايسدههم ا ايةههحةح إزبههحلك اياههيفال عةههى تاههحلع ه يكسهنههحل نتههيفا اياههيفال صههحلنج دئههل
 األلهحلح تقتةت لبذا
 

عبرررد الحفيظررري محمرررد األمرررين دورة إدارة التسرررويق فررري كسرررف الزبرررون ،دراسرررة حالرررة فررري مؤسسرررة المرررو ي 
للمشررروبات الغازيررة مجلررة العلرروم اإلقتصررادية وعلرروم التسررير بسررطيف رسررالة ماجسررتير فرري التسررويق ،جامعررة 

  2002الجزائر الجزائر،
 مت لياه  اياهيفالات، صهنج عمةةهق ا ايياسياةق ا قةسبحلت إقيخ ا  ريمهةق عةى ايضس  تاةة  إ  اي لاقق ىذه خ ف
 لبهذا ايياهسياةق لاإلقهيخئحللات ايياهسي  حبهسث لىها ريا ايياهسياةق ا قةسبهحلت نتهحل  ياةهحلن ريهقهحلا ريلهقهق إعيمهحلا

 خهاحل به  بهساي يةمشهيفلهحلت ب قاهق ححليهق الاقهق مت كيهك ب  ليةيحا  ايايفال، اعت لنتحل  اي اخةةق ايانات
 إقهًت حلس بهج إقهيئةحلي 20 عةهة ت تسميهج مت حةهث إلهحلل،.3 عه اىت لايئهحلي  هبهحل ا يسا ه ك اإللحللات ريلا  إقيياس

 إجیحلهةهق عادهق عةى ل هسا اييأبة  إ  اي لاقق ىذه تسصةم لد  ،% 85 د له اإلقينحلهق دبق حل ريي إقيئةحلي 17
 نتيفا ايةحةح ايينتةما ايايفال لجنحلح ايياسي  قيخئحللات لا   ايايفال اعت نتحل  عيمحلا لا   إقيخ ا  بايسا ه  بئ ك

 ا (اي اخةةهق ريي اياهنات ايئةحلنهحلت ياحلعه ك ضه ةل تهأ   يس ه  بمهحل بشحلبة حل، حبل يةم قاق يامححلي يكسهنمحل
 ايياهسي  حبهسث هه  إحةهحلئةق اايهق كات عادهق ل هسا عه   إ  اي لاقهق ىهذه خةها بهج ايةهحةح، اياهيفال إزبهحلك
 .ايةحةح ايايفال لصنج

 



 المقدمة العامة
 

 
 ح

 
دور نظرام المعلومرات التسرويقي فري إتخراذ القررار  بعنروان ( 2006 الفقرون، الشري  برن رشريدة) دراسرة

 اإلستراتيجي دراسة حالة مجمع هنك  شلغوم العيد 
 ا قةسبهحلت نتهحل  يةقئهو ايهذي اي لل ع  ايكشيت حمحلليق ا ييمهتل اي لاقق ىذه إيةو تاقى ايذي اييفئةاا اأ ف إي

 ا قةسبهحلت هأمهةهق اهزائهيف إنهحلا -ىنكهل ب قاهق باه ي إالام به ا بقيففهق إ  إضهحلفق اياهيفال، إزبهحلك ا ايياهسياةق
 نتهحل  لضهج حمحلليهق كيهك عه  ميهحلاك ايياسي ، لحبسث ايياسياةق األنشيق تيئة  ب ا عةى اييقيفف لبذا ايياسياةق،
 بة انةهق الاقهق إ هيفا  مت األىه اف ىهذه لييحاةه  هحل  قاهق، ايياهسياةق يةئةحلنهحلت دساعه  عه اا لا   تاهسياةق بقةسبحلت

 باهيساىحل إ  ا قةسبهحلت بكحلنهق لصهسحل عه   ا ا يمهتةق اينيحلئ  عةى اي لاقق ىذه ريفحلضم لد  ا  قاق، ىذه حسحل
 يياهة  ايضهيفلليق ا قةسبهحلت به  لخمةيهق بهل إحيةحل هحلت يضهم  ريي ااهحلس ا قةسبهحلت نتهحل  يكهحلا ا حةهث اااةاها

 عةهى اإلعيمهحلا يهيت حةهث ا سضهسعةق غه  ايقسابهل عةهى اياهيفال إزبهحلك عمةةهق عنه  اإللتكهحلم إ  إضهحلفق نشهحللحلخحل،
 بحلفةهق غه  بحلنهم ي لا   ا قس هحلت عةهى اإلعيمهحلا ريخهيفا ريحةهحلي لا ريحةحلنهحل،   يةماه ي  لا كياهئق اياهحلهاق اخله ات
  يةهق بقةنهق   هق ل هسا لعه   اياهيفال، إلزبهحلك ايكحلبةهق هحلإلقهياايةق ا اه ي  سبيهج عه   تئه  بمهحل اياهيفال، إلزبهحلك
 عه   رييضهحل لتاهة ىحل، هحل قةسبهحلت ييقةه  دبهحل ا كةيهق اآلس اإلعها  بةهةحق تس ه  حةهث ا قةسبهحلت رينتمهق هياهة 
 إ  اي لاقق ىذه تسصةم بمحل لسيةق، فًتات هق  نشيفىحل ييت األحةحلي هقض لا ا قةسبحلتةق ايس حلئ  نشيف ا اإلنيتحل 
 خیهيا ايياهسياةق يةةاتهق اائهت نتهحل  ل هسا لعه   ايياهسياةق يةئةحلنهحلت لهنهسم ياساعه  لضهج إنقه ا  بيحلاىهحل حاةاهق
 ريل اي لاقهق بيئه ات ريحه  تنحلليهم ايهيت اياهحلهاق اي لاقهحلت  مسعهق قهيفا لعاه  .اياهسيف ا حیه ث بهحل بهل دبيحلهقهق
 اي لاقهحلت بقتهت ريي هه يةل ايةهس  ايياهسياةق ا قةسبهحلت نتهحل  بسضهسس حیية هحل ايهيت األمهةهق ينهحل تيضهح بقهحل بةة مهحل
 بهج اي لاقهحلت ىهذه تييه  بمهحل ، 2011 لقهنق 2001 قهنق هه  بهحل ايهزبي إلحللىهحل يهًتالح حةهث ح يهتهق ا ينحلليهق
 تسافه  بهذيك اينتهيفي،  حلنئهو به  ايياهسياةق لاياهيفالات ايياهسياةق ا قةسبهحلت نتحل   سضسس تنحللأحل ا ااحليةق اي لاقق
 بهج تياهحللج اي لاقهحلت ىهذه ليكه  ا اهيال، ا يئه  ياةهحلن ريخهذىحل مت ايهيت األهقهحلا ا ااحليةهق اي لاقهق بهج هقضه حل
 اييهحلهج ا يئه  حةهث به  إخياف هحل إ  إضهحلفق لا كهحلي، ايهزبي اإللهحلل ريمه هحل ايناهحلت به   مسعهق ا ااحليةهق اي لاقهق
 عةى تيفبز اييت اي لاقحلت هقض عك  إقًتاتةنا لحلهج أحل اييت ايياسياةق ايايفالات عةى ااحليةق اي لاقق تيفبز حةث

 اينتهيفي اهحلنه  إ هيفا  قهئةل ا اي لاقهحلت ىهذه ب  اإلقييحلاك مت يا  ايقمس  لعةى عحل ، هشكل ايياسياةق ايايفالات
 .ية لاقق
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 :  الدارسة هيك 
 حةههث ايييئةاها هحلهحلنه  ف هس ايهتحليهث ريبهحل اينتهيفي هحلهحلنه  ييقةه  بن هحل ،إ نهحلي فةهسحل 3 ا  اي لاقهق ىهذي داهمم
 : بحليةا فةو تنحللينحل
 يةةههو ا قةسبههحلت نتههت حههسحل ريقحلقههةق بيههحلىةت األلحل ا ئحههث تضههم  بئحلحههث  ههاث ا  داههت حةههث : األول الفصرر 
 لمنههحلكج بكسنههحلت يههيتم  ايهتحليههث لا ئحههث ايياههسياا ا قةسبههحلت نتههحل  لبةههحلال بحلىةههق ييضههم  حةههث ايهتههحلي ا ئحههث
 ايياسياا ا قةسبحلت نتحل 

 : الثاني الفص 
 اياههههيفال لصههههنحلعق عمةةههههق بيفاحههههل فةههههو تنحللينههههحل األلحل ا ئحههههث بئحلحههههث  ههههاث ا  رييتههههحل ىههههس داههههت ايهتههههحلي اييةههههل ريبههههحل

 ريبههحل  فةههو ا هه  يفك لايقسابههل اإلقههًتاتةنا اياههيفال صههنحلعق عمةةههق بيفاحههل عهه  فةههو تكةمنههحل ايهتههحلي ا ئحههث ريبههحل اإلقههًتاتةنا
   اإلقًتاتةنا ايايفال إزبحلك ا لباحلمهيو ايياسياا ا قةسبحلت نتحل  الل ييضم  ايهتحليث ا ئحث
  هههههههههههههههاث ا  داهههههههههههههههمنحله   حةث اي لاقق حمل يةم قاي  ا ة انةق اي لاقق ايهتحليث اييةل ييضم  : الثالث الفص 
 ية لاقهق ا ن نها اإللحلل هقنساي ايهتحلي لا ئحث اي لاقق حمل يةم قاي  عحل  عيف  ييضم  األلحل ا ئحث بئحلحث

  فيفضةحلت لإخيئحلل اي لاقق نيحلئ  لربةةل عيف  هقنساي فكحلي لاألخ  ايهتحليث ا ئحث ريبحل
 . اي لاقق لريفحليف لاييسصةحلت اينيحلئ  هقض تيضم  عحلبق خبحلسبق ايئحث ىذا خيمنحل ايئحسث بكل األخ  لا
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 تمهيد :
شلا الشك فيو أف ادلعلومات أصبحت تشكل دكرا حيويا يف عصرنا احلاضر ، حيث إزداد الطلب عليها، بشكل  
كبَت كملحوض بالنسبة جلميع أنواع ادلؤسسات دكف إستثناء يف ذالك ىو التطور الكبَت يف نظم ادلعلومات 

علومات تساعد على ادلنظمة على النجاح يف كاإلتصاالت التسويقي الذم يعد احد النظم القائمةة على توليد م
 األسواؽ.

نظم ادلعلومات ،حيث سيتم من خاللو تناكؿ دلدخل ل ادلفاىيم األساسية لذا سنركز إىتمامنا يف ىذا الفصل على
كؿ كذالك بتقسيمو اىل ثالث يف ادلطلب االكؿ نذكر مفهـو نظاـ ادلعلومات ككيفية نظاـ ادلعلومات يف ادلبحث اال

كيلي ذالك التطرؽ لكونو  ىو الركيز االساسي لتزكيد ادلنظمة بادلعلومات الالـز ك لتدعيم  و على ادلؤسسة تطبيق
لنصل اىل ادلطلب الثاين  كاستمرار العمليات العادية اليومية للمشركع كالدارة ىذا ادلشركع كلعملية ازباذ القرارات

لب الثالث كاألخَت الذم يشرح لنا مصادر نظاـ ادلعلومات الذم نذكر فيو أنواع ىاذا االخَت مث نتطرؽ اىل ادلط
 كأمهيتو بالنسبة للؤسسة .

أما ادلبحث الثاين من ىذا الفصل سنحاكؿ التطرؽ فيو اىل ماىية كعناصر نظاـ ادلعلومات التسويقي من خالؿ 
ـو ،أما ادلطلب الثاين ،فادلطلب االكؿ ضلاكؿ التطرؽ فيو اىل مفهـو التسويق من حيث ادلفهثالث مطالب أساسية 

 يناسب دبا كربليلها كاسًتدادىا كزبزينها ادلعلومات مجعسنعرؼ فيو ماىية نظاـ ادلعلومات التسويقي من خالؿ 
 التسويقية لقراراتا إزباذ

 :  ثالث مباحث إىل التطرؽ يف ىذا الفصلسوؼ ضلاكؿ ك 
  :مدخل لنظاـ ادلعلومات. ادلبحث األكؿ 
 :عناصر نظاـ ادلعلومات التسويقي.ماىية ك  .ادلبحث الثاين 
  :التسويقي. تنظاـ ادلعلوما كمناذج مكوناتادلبحث الثالث 
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 المبحث االول : مدخل لنظام المعلومات 
 

يف حديثنا على دكر نظاـ ادلعلومات التسويقي إلزباذ القرار االسًتاتيجي يقودنا اىل احلديث على نظاـ ادلعلومات 
ادلعلومات التسويقية ىو أحد النظم الفرعية ألنظمة ادلعلومات ىذا من جهة كمن جهة  دبؤسسة بإعتبار أف نظاـ

 اخرل فإف ادلعلومات التسويقية ىي مورد ادلشغل ذلذا النظاـ كزلور عملو .
سيتم زبصيص ىذا ادلبحث يف  كدبا أف مصطلح نظاـ ادلعلومات التسويقي يتشكل أساسا من نظاـ كمعلومات

ومُت االساسيُت نبدأ بالتعرؼ على ماىية نظاـ ادلعلومات يف ادلطلب االكؿ على مفهـو نظاـ دراسة ىاذين ادلفه
 ادلعلومات مث اىل أنواع نظاـ ادلعلومات كبعدىا نتاكؿ ماىية كمصادر نظاـ ادلعلومات .

 مفهـو نظاـ ادلعلومات األول: المطلب 

لكػػل مػػن العنصػػر البشػػرم كااللػػة الػػذم يهػػدؼ اىل يعػػرؼ نظػػاـ ادلعلومػػات بانػػو نظػػاـ متكامػػل :   التعريففا االول 
ك لتدعيم كاستمرار العمليات العادية اليومية للمشػركع كالدارة ىػذا ادلشػركع كلعمليػة  تزكيد ادلنظمة بادلعلومات الالـز
 1ادلشركع  ازباذ القرارات االدارية داخل

البيئة احمليطة كيتم انتاج ادلعلومات كم  ككما يعرؼ بانو نظاـ حيتوم على معلومات عن تنظيم:   ثانيالتعريا ال
خالؿ ثالث انشطة رئيسية ىي ادلدخالت كالعمليات التشغيلية كادلخرجات كيعترب معلومات التغذية ادلرتدة 

 2سلرجات ترد اىل االفراد ادلسؤكلُت عن االنشطة يف ادلنظمة لتقيم كربسُت ادلدخالت 

كاالدكات كمعػػػػػػدات تشػػػػػػغيل البيانػػػػػػات ككسػػػػػػائل االدخػػػػػػاؿ  ىػػػػػػو عبػػػػػػارة عػػػػػػن ذبمػػػػػػع االفػػػػػػراد ثالففففففث :التعريففففففا ال
كاإلخػػػػػراج كمعػػػػػدات اإلتصػػػػػاؿ ذالػػػػػك المػػػػػداد العػػػػػاملُت مػػػػػن ىيئػػػػػة خػػػػػارج اإلداريػػػػػة بادلعلومػػػػػات الد يقػػػػػة كالشػػػػػاملة 

 3كادلرتبطة باحتياجات ىذه الفئة كيف التو يت ادلناسب للتخطيط كالتشغيل كمرا بة عمليات ادلنظمة 

على أنو عملية مزج كل ادلوارد البشرية كادلعلوماتية من أجل ذبميع كزبزين ،حبث إتصاؿ  كيعرؼ التعريا الرابع :
  4كإستعماؿ معطيات بشكل يسمح بتسَت ناجح للعمليات داخل ادلؤسسة 

 
                                                           

 481مساعيل السيد   نظم ادلعلومات الزباذ القرارات اإلدارية ادلكتب العريب احلديث للنشر اإلسكندرية ص  1
 41ـ ص 4001نظم ادلعلومات االدارية ,دار اجلامعة االسكندرية ’سونيا  2

 04-00,ص:4881, 4دارة يف ادلنشات الصناعية كاخلدمية طزلمد علي شهيب نظم ادلعلومات إلغراض اإل 3
  464،ص 4888فريد النجار " إدارة منظومات التسويق العريب كالدكيل " ،الدار اجلامعية للنشر ، اإلسكندرية   4
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 لب الثاني : أنواع نظم المعلومات المط

 نظام معلومات حسب المحيط  -1

كل ادلؤسسات حيث يعمل على زبزين كمعاجلة : كىو احمليط الداخلي ل نظام المعلومات الداخلي –أ 
 1ادلعلومات الداخلية لكافة كظائف كافراد ادلؤسسة 

كيعمل على توفَت ادلعلومات اخلارجية للمؤسسة كيلعب دكرا اساسيا يف جلب   نظام المعلومات الخارجي : -ب
 2كل البيانات كادلعلومات عن ادلوردين كالزبائن كاالسواؽ ادلنافسة  

 : علومات حسب المستويات االداريةنظام الم -4

كادلعامالت التجارية : كاليت تعمل على مستول العمليات يف مرا بة النشاطات ادلختلفة  نظام المعلومات التشغيلي-أ
 .كاليت تقـو أيضا بادارة البيانات كادلعلومات 

النشطة االدارية دلدير االدارة نظاـ صمم لتدعيم كمتابعة كر ابة ازباذ القرارات كانظاـ ادلعلومات االدارم:-ب
الوسطى كاالىتماـ االساسي كالتأكد من االنشطة اليت تنفذ بصورة جيدة ككذلك تقرر تقارير دكرية كليس فقط 
معلومات مبدئية عن ادلعلومات كما أف نظاـ ادلستول االدارم تدعم القرارات غَت الركتينية كتركز على القرارات 

 الشبو ىيكلية .

:كىو الذم يعمل على تلبية حاجيات االدارة االسًتاتيجية من ادلعلومات علومات االستراتيجينظام الم-ج
الضركرية لغرض ازباذ القرار اليت زبدـ اذباه كمنو ادلؤسسة يف ادلستقبل كاغلب ىذه ادلعلومات الواجب توفَتىا ىي 

 3معلومات ادلتعلقة باحمليط اخلارجي للمؤسسة .

 نات  :حسب طريقة معالجة البيا -3

ىو نظاـ مبٍت على احلاسوب اآليل الذم يقـو جبع كتسجيل كمعاجلة البيانات اخلاصة لالحداث اليومية اخلاصة 
باالنشطة ادلنضمة باالضافة اىل االحداث للبيئة اخلارجية كبث على ادلعلومات يف شكل تقارير ركتينية دلستخدـ 

                                                           
1
 03ص ، 4001 عماف، صفاء، دار اإلدارية، ادلعلومات نظم الزعيب، زلمد ىيثم السامرائي، فاضل إدياف 

 84ص 4043’عماف ’  1ط’دار احلامل للنشر كالتوزيع ’–منظور إدارم  -نظم ادلعلومات االدارية’النجار عةفايز مج 2
3

 406,ص 4008دار ادلسَتة عماف ,’–مدخل إسًتاتيجي معاصر  –خساف عيسى العمرم ,سلول أمُت السمرائي , نظم ادلعلومات االسًتاتيجية  
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م ىذا النظاـ اساسا ادلستول التشغيلي يف ادلنظمة عن ىذه ادلعلومات سواء كاف داخل اك خارج ادلنظمة كيدع
 1ادارة ادلوارد البشرية( -التسويق–التمويل -طريق مجع كتسجيل البيانات مثل رلاالت )االنتاج

  :الوظائا حسب -4

  :التالية النظم على يشتمل حيث

 حيث كاذلامة لضركريةا بادلعلومات اإلنتاج كظيفة تزكيد على يعمل النظاـ كىذا :اإلنتاج معلومات نظام - أ
 ادلستمرة كاليقظة ادلتابعة عن النابعة كادلعلومات البيانات كربليل كمعاجلة كزبزين كتسجيل مجع على يعمل

 .اإلنتاج كسائل بعض تطوير يف تساىم كاليت للمعلومات التكنولوجية للمتغَتات
 كل كزبزين معاجلة، ك صوؿ،باحل يسمح متكامل نظاـ عن عبارة ىو ك :البشرية الموارد معلومات نظام - ب

 التكوينية، العملية تسيَت ادلوظفُت، تسيَت للعماؿ، التنبئي التسيَت تشمل كاليت البشرية بادلوارد ادلتعلقة ادلعلومات
 .األجور كتسيَت للعماؿ، ادلهنية ادلسارات الكفاءات، تسيَت

 خالذلا من مت اليت الطرؽ ربديد على النظاـ ىذا يعمل حيث :والمالية المحاسبية المعلومات نظام  -ج 
 ادلعلومات نظاـ.ادلؤسسة حياة على التأثَت ذات ادلتماثلة كاحملاسبية ادلالية األحداث كتقرير كتلخيص تسجيل

 جبمع كذلك ادلؤسسة، إسًتاتيجية تطبيق بغرض اآليل احلاسب استخداـ على مبٍت نظاـ كىو اإلسًتاتيجية 
  .ادلستهلكُت العمالء، لتشغيل ادلؤسسة كدحد تتعدل اليت ادلعلومات كتشغيل

 عمجل كغَتىا كاألجهزة األفراد من متداخل ىيكل عن عبارة معلومايت نظاـ كىو :التسويقية المعلومات نظام  -د
 التسويقية كالر ابة كالتنفيذ التخطيط لعمليات ارات القر تباخاذ اخلاصة ادلعلومات كنشر كتصنيف كربليل

 2. التسويقي بادلزيج ادلتعلقة األمور كافة إىل باإلضافة كربسينها،

 رلموعػة يف يتجسػد األخػَت كىػذا مفتوح، نظاـ تعترب ادلؤسسة بأف القوؿ ديكن ادلبحث ىذا خالؿ كمن األخَت كيف
 تػتالءـ إلىمخرجػات ادلػدخالت ربويػل علػى معُت إطار ضمن تفاعلها خالؿ من تعمل بينها فيما ادلًتابطة العناصر

 الػذم ادلعلومػات نظػاـ فنجػد أخػر، إىل نظػاـ مػن زبتلػف الغايػة كىػذه معينػة، غايػة لتحقيػق كذلػك احمليطػة البيئػة مع
 مراكػز بػُت كتبادذلا كادلعلومات البيانات تدفق ضماف إىل يهدؼ القرارات إزباذ فاعلية لدعم رئيسي كمصدر يعترب

                                                           
 40, صمرجع سبق ذكره  سونيا زلمد البكرم 1

 21 ص ، 2000 عماف، زىراف، دار اإلدارية، ادلعلومات نظم الصباح، الرمحاف عبد  2



مفاىيم أساسية حول نظام المعلومات التسويقيالفصل األول:   
 

 

14 

 ادلعلومػات نظػاـ بينهػا مػن نلمح لػؿ شػكاأ أنػواع ك عػدة ادلعلومػات لنظػاـ أف كمػا بادلؤسسػة، ادلختلفػة األنشػطة
 .التايل ادلبحث يف بالتفصيل إليو كنتطرؽ سنتناكلو األخَت ىذا التسويقية،

 المطلب الثالث : أىمية وأىداف نظام المعلومات 
 أوال : أىمية  نظام المعلومات 

 1:التاليتُت النقطتُت نعاجل أف جيب ادلنظمة يف ادلعلومات نظاـ أمهية إلبراز
 :المعلومات تكنولوجيا طبيعة تغيير -أ

 ادلنظمات أداء منط على كبَتة فنية تغَتات إحداث إىل اخلمسينات يف ادلعلومات تكنولوجيا يف التطور أدل
 ادلنظمات أغلب بوسع يكن مل الباىضة كلفتو ك الكبَت حلجمو نظرا ك احلاسوب ظهور كبعد ، أنواعها باختالؼ

 .اإلدارم السلوؾ ك الر ابة عملييت على عمالواست أ تصر فقد لذا ا تناؤه
 :المعلومات نظام ىيكل بناء إلى الحاجة -ب
 اإلسًتاتيجية ادلوارد من تعترب ادلعلومات ىذه لتشغيل الالزمة الفنية األساليب ك ادلعلومات على الطلب إف

 اذليكل ربديد ادلدير على جيب ك ادلعلومات نظاـ يقدمو ما على أساسا يعتمد ؤىا أدا أصبح لذلك للمنظمة،
 نظاـ يف درلها ك االتصاؿ شبكات ك الربامج ك بيانات تشغيل من ادلكونة ادلعلومات تكنولوجيا تأخذه الذم

 .متكامل
 معلومات التسويقي لثانيا : أىداف نظام ا

 2:يلي فيما ادلعلومات نظاـ أىداؼ تتمثل 
 : المتابعة و الرقابة-1
 األنشػطة كتفاصػيل متابعػة يسػتوجب شلػا ادلؤسسػة داخػل النشػاطات جلميع البيانات مجع ادلعلومات نظاـ مهاـ من

 ربديػد أجػل مػن ادلؤسسػة نظػاـ سلرجات ك مدخالت مجيع على ادلستمرة الر ابة أمهية تظهر ىنا ك ادلؤسسة، داخل
 يف أصػال الر ابػة تكمػن ك القػرار ازبػاذ عمليػة يف أكثػر كفػاءة لتحقيػق معاجلتهػا زلاكلػة ك النقػائص ك االضلرافػات

 ربقيػق يف مسػامهتها مػدل ك عليهػا احملصػل ادلعلومػات مػع إليهػا الوصػوؿ ادلػراد ادلعلومػات طبيعػة ك حجػم مقارنػة
 . ادلؤسسة أىداؼ

 

                                                           
 33 سابق،ص مرجع ،" اإلدارية نظمادلعلومات"، البكرم زلمد صونيا  1

 45 ،ص سابق مرجع-  2
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 :واالتصال لتنسيقا 2-
 أىم من التنسيق يعترب حيث ادلختلفة، الفرعية األنظمة بُت اجلهود تنسيق ك تكامل ادلعلومات نظاـ خصائص من
أك  عموديػا االتصػاؿ كػاف سػواءنا ادلؤسسػة مسػتويات مجيػع بُت الربط على يعمل أنو كما ، ادلعلومات نظاـ ائفكظ
بنشػاطها  للقيػاـ اإلنتػاج كظيفػة ربتػاج : مثال الوظائف سلتلف بُت منسق االتصاؿ يكوف أف كذلك جيب كما أفقيا
علػى  للحصػوؿ ذلػك ك ادلاليػة ك لتمػوينا ك التسػويق كظيفػة مػن كػل مػع التنسػيق ك باالتصػاؿ كجػو أكمػل علػى

ادلؤسسػة علػى   ػدرة مػدل ك األسػعار مسػتول ك األكليػة ادلػواد تػوفَت ك تكلفػة ك السػوؽ يف الطلػب حػوؿ ادلعلومػات
 . التموين

 : القرار اتخاذ على المساعدة-3
 على القرار ازباذ عملية زبتلف ك احلديثة اإلدارة عليو تعتمد الذم األساس القرارات صنع عملية تعترب

 يف القرار ازباذ عملية يف حاليا ادلعلومات نظاـ دكر فيظهر ادلؤسسة يف ادلوجودة ادلستويات حسب
 : التالية ادلستويات

 ركتينية  رارات تكوف ما غالبا ك معقدة غَت القرارات فيو تكوف اليت ك : التعليمي المستوى  
 تنظيمية ك ر ابية القرارات فيو تكوف حيث : التكتيكي المستوى   
 ىػي ك ادلػدل، طويلػة إسػًتاتيجيات كضػع يف تسػاىم زبطيطيػة القػرارات تكػوف كفيػو : اإلسفتراتيجي المسفتوى 

 . اإلسًتاتيجية اخلطط ذلذه ادلالية ادليزانية مصاريف لضخامة ذلك ك األمهية غاية يف غالبا
اإلدارة  دلستويات الضركرية وماتادلعل توفَت إىل عاـ بشكل يهدؼ ادلعلومات نظاـ أف سبق نستخلص شلا إذف
 ك ربليلها حفظها، ادلعلومات ىذه ذبميع طريق عن التنبؤ مث من ك ، ادلستقبلية ك ، ادلاضية ، حالتها احلاضرة على

على أسئلة  اإلجابة يف تساعد بطريقة كضعها ك فعاليتها تقييم ك ، " الد ة ، السرعة " توعيتها ك ربديد الضوابط
 ادلؤسسة. مهاـ ذتنفي ك ادلسَتين
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 ماىية ومصادر نظام المعلومات التسويقيالمبحث الثاني: 
 ريا التسويق تع: المطلب األول

يعتػػػػرب التسػػػػويق علمػػػػا مػػػػن علػػػػـو التسػػػػَت اإلكثػػػػر أمهيػػػػة داخػػػػل ادلؤسسػػػػة ك ػػػػد عػػػػرؼ مػػػػع الو ػػػػت تطػػػػورا كبػػػػَتا 
 عػن ضػركرة اإلىتمػاـ بػاحمليط ككػذا بادلػدل كملحوظا، حيث أصبح حيتل ادلكانة ادلركزية بُت كضائف ادلؤسسة ،كيعػرب

 آف كاحد عند إزباذ القرارات يف ادلؤسسة كىناؾ عدك تعاريف منها :البعيد يف 
تعػرؼ التسػويق علػى أنػو "مجيػع أكجػو النشػاط الػيت تػؤدم : ( AMAالجمعية األمريكية للتسويق ) وتعرف

 1 .أك ادلشًتم الصناعي اىل إنسياب السلع كاخلدمات من ادلنتج اىل ادلستهلك األخَت
العمليػػػػة اإلجتماعيػػػػة كاإلداريػػػػة الػػػػيت يسػػػػتطيع مػػػػن خالذلػػػػا األفػػػػراد كاجلماعػػػػات  ":بأنففففو kotlerيعرفففففو     

 2.احلصوؿ على حيتاجونو كيرغبوف فيو من ادلنتجات ، كذالك عن طريق إنتاجها كتبادذلا كتقيمها فيما بينهم 
سػػويق ىػػو عمليػػة نظاميػػة كنشػػاط مهػػٍت مػػن خاللػػو يػػتم الت:  يقػػوؿتعريففا مصففطفى محمففود أبففو بكففر :    

 3التقي ادلتواصل بُت إدارة كاىداؼ العميل كادلنظمة دبا حيقق ادلنافع كادلكاسب ادلشًتكة بينهما.
 بغَت كيصمم العماؿ منظمة النشطة كلي النظاـ ىو التسويق : Ferrell and Stantonيعرفو            
 4كادلرتقبُت احلاليُت ادلستهلكُت كرغبات حاجات تشبع كخدمات لعس كتوزيع كتركيج كتسعَت زبطيط

 مفهوم نظام  المعلومات التسويقي المطلب الثاني:
يف السنوات األخَتة من أىم األدكات الػيت يعتمػد علهيػو القػائموف علػى التسػويق فهػي نظم ادلعلومات  أصبح

 كبيانػات د يقػة علػى ادلسػتهلكُت ،يف الطلػب ادلنافسػُت أداة فعالة يف رلاؿ التسػويق فيمػا تػوفر لػةدارة مػن معلومػات
 لمساعدة يف إزباذ القرارات كمواجهة كل ادلشكالت التسويقية ادلختلفة .لالعوامل اإل تصادية كذلك 

 التعريا األول :
ىػػػو لفريػػػد النجػػػار يقػػػوؿ فيػػػو : نظػػػاـ ادلعلومػػػات التسػػػويقي يتضػػػمن التفاعػػػل ادلركػػػب بػػػُت ادلختصػػػُت كاآلالت 

خدمة لضػػػماف مجػػػع كربليػػػل كتػػػدفق ادلعلومػػػات التسػػػويقية مػػػن ادلصػػػادر الداخليػػػة كاخلارجيػػػة ،كالالزمػػػة إلزبػػػػاذ ادلسػػػت
القرارات التسويقية ربت الضركؼ ادلختلفة ) كاملة ،نا صة ، غَت متوفرة( كذالك خلدمة مػديرم التسػويق بالشػركات 

 5 .اليت تقـو بتقدمي سلع أكخدمات من احلاضر أك ادلستقبل

                                                           
 44،ص4888قاىرة ،اجلزء االكؿ "،دار الفكر العريب ،ال–مدخل إسًتاتيجي –زلي الدين األزىرم "إدارة النشاط التسويقي   1

  0 ص ، 2002 عماف، كائل، دار ،-ربليلي مدخل - التسويق أصوؿ ،توفيق ئفار ناجي معال   2
 84،ص4001مصطفى زلمود أبو بكر : إدارة التسويق يف ادلنشآت ادلعاصر ة ، الداراجلامعية ، اإلسكندرية ،  3
 30-48،ص 4008، 4 ط األردف، كالتوزيع، للنشر ادليسرة دار( ،تطبيقال ك النظرية بُت احلديث التسويق مبادئ كآخركف،زكريا عزاـ   4
5
 464ص 4888فريد النجار ،إدارة منظومات التسويق العريب كالدكؿ ، مؤسسة شباب اجلامعة ،اإلسكندرية  
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 ريا الثاني :التع
رلموعة مػن اإلجػراءات ادلًتابطػة الػيت تتفاعػل مػع البيئػة كمػع بعضػها لتجقيػق ىػدؼ   يعرفو عماد الصباغ بأنو

 1 .ماعن طريق  بوؿ ادلدخالت كإنتاج ادلخرجات من خالؿ إجراء ربويلي منظم
 التعريا الثالث :

بػػة األسػػواؽ كتطػػوير اإلسػػًتاتيجيات علػػى أنػػو نظػػاـ يسػػاعد منظمػػات االعمػػاؿ علػػى مرا كديكػػن تعريفػػو أيظػػا 
التسويقية ككذالك العمل على تطوير ىتو اإلسًتاتيجيات ،كمػا ديكػن لنظػاـ ادلعلومػات التسػويقي أف حيقػق التنسػيق 
كالتكامػػل مػػابُت األنشػػطة اخلاصػػة بادلؤسسػػة كػػا التسػػويق كاإلنتػػاج كالبحػػث كالتطػػوير كادلػػوارد البشػػرية ،كيتكػػوف نظػػاـ 

 ي من منظومة متكاملة من زليط التسويق ك نوات التوزيع كمدراء التسويق كمستخدمي ادلعلوماتادلعلومات التسويق
 بشىت أنواعها .

2
 

بأنػو نظػاـ مسػتمر يضػم األفػراد كادلعػدات كاإلجػراءات جلمػع :   kotlerكمػا عرفػو أبػو التسػويق التعريفا الرابفع :
 3 الو ت دلتخذم  رارات التسويق البينات كترتيبها ، كربليلها كتقييمها ، كتوزيعها يف نفس

 نظام المعلومات التسويقي عناصرو مصادر المطلب الثالث: 
 أوال : مصادر نظام المعلومات التسويقي 

 :الداخلية المصادر -4
 ألحػداث طبقػا ذبميعهػا كيػتم ادلؤسسػة، داخػل مػن رمسػي أسػاس علػى بيانػات تعطػي مصػادر ىػي

 إضػافة منهػا، احلقػائق كإسػتخراج  جلمعهػا أسػلوب تصػميم يػتم ومػاتادلعل إىل احلاجة كدبجرد الوا عيةاحلقيقية،
 نظاميػة غػَت عرضػية إتصػاالت خػالؿ مػن رمسيػة غػَت داخليػة مصػادر مػن أيضػا البيانػات تسػتقبل ىػذا إىل

 هبػذ ادلرتبطػة كاالنشػطة ادلؤسسػة باعمػاؿ عامػة بصػفة كتػرتبط داخػال اجملمعػة كالبيانػات رمسيػة غػَت كمنا شػات
  4.القرارات  إزباذ يف مفيدة معلومات إلنتاج ستخدـت كىي االعماؿ

 كىي مصادر من خارج ادلؤسسة تفيد البحث يف اجلوانب ادلتعلقة بتحقيق بعض:مصادر خارجية -4

                                                           
 43،ص4004عماد الصباغ نظم ادلعلومات ماىيتها كمكوناهتا ، مكتبة دار الثقافة للنشر كالتوزيع ،األردف ،  1

 04ص 4044دار احلامد للنشر ،عماف  ،-التطبيق ك النظرية بُت - التسويق حبوث زلمد عبد اهلل العوامرة   2

 448،ص 4002فليب كوتلر ، جارم أرمسًتنج ، أساسيات التسويق ، اجلزء األكؿ ، ترمجة سركر علي إبراىيم ،دار ادلريخ ،الرياض،  3
4
 جامعة التسيَت،  سم ادلاجستَت، التامُت ككالة حالة سة راد(التسويقية اجلدكل رسة دا يف التسويقية ادلعلومات نظاـ امهية ككي،مرب عمراف  CAAT)، شهادة لنيل مقدمة مذكرة 

 40-8،ص 4043-4044اجلزائر خنشلة،
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األىداؼ كمنها البيانات احلكومية كاإلحصائيات كالبيانات اإل تصادية كالسكانية كاإلجتماعية كالغرؼ 
 1العلميةالتجارية كادلنافسُت كادلراكز 

 :والوثائقية الشفهية المصادر -4
 :ما بطريقة مسجلة أك مدكنة أهنا دبعٌت كثائقية تكوف ك د شفهية البيانات مصادر تكوف  د

 اك كاإلجتماعػات، اللقػاءات ككػذا العمػاؿ بػُت ذبػرل الػيت ادلنا شات اهنا على تعرؼ :الشفهية المصادر  - أ
 إعتبار ديكن األساس ىذا كعلى أخرل، مؤسسة يف أك ادلؤسسة نفس يف سواء الزمالء احد يسأؿ أف

 .ادلعلومات مصادر من داخليا مصدرا الشفهية ادلصادر
 الثانوية كادلصادر االكلية ادلصادر نوعُت إىل كتنقسم :الوثائقية المصادر -ب

 ا الػد ائية،كاإلحصػ الرمسيػة ادلطبوعػات رت، ا ادلػؤمت ك ػائع العمليػة، الػدكريات يف تتمثػل :األوليفة مصفادرال  1-
 إلداريػة"ا الوثػائق كمجيػع كتشػريعات  ػوانُت ايضػا كىنػاؾ اجلامعيػة، األطركحػات ككػذلك ادليدانيػة كالبحػوث رسػات

  ادلنشورات 
 شليػزات مػن رت، ا كادلنشػو ادلطبوعػات ككػذا احلكوميػة كاألجهػزة القواميس يف صرىا فيمكن :الثانوية المصادر -4
 عليهػا يعػاب لكػن ادلعطيػات، مػن كبػَتا  حجمػا كتقػدـ نسػبيا منخفضػة كلفتهػاكت كجػاىزة زلػددة أهنػا ادلصػادر ىػذ
 تنػدرج فهػي ثانويػة اك اكليػة مصػادر كانػت سػواء شليػزة غػَت معلوماهتػا أف كمػا للو ػت، مالئمػة تكػوف  ػدال أهنػا على
  اخلارجية . ادلصادر ربت

 معلومات كبيانات من من نظاـ ادلعلومات ادلالية كاحملاسبية . - أ
،كاليت ىي بيانات مفصػلة علػى سلتلػف التكػاليف الثابتػة ادلتغػَتة كمعلومات من نظاـ ادلعلومات اإلنتاج  بيانات - ب

 أك ادلتعلقة بعمليات التشغيل 
 ثانيا : عناصر نظام المعلومات التسويقي 

 ةكالتغذي العمليات كبينهما كادلخرجات ادلدخالت يف تتمثل األخَتة كىذه العناصر، من رلموعة نظاـ لكل
 2: ىي عناصره فإف النظم من كغَته التسويقية ادلعلومات نظاـ كبإعتبار العكسية،

 تػوفَت الضػركرة تقتضػي إذ ادلسػتفيدين  بػل مػن ادلطلوبػة ادلخرجػات توليػد يف األسػاس تعػد حيػث :المفدختت  - أ
 البيئػة بوا ػع علقػةادلت ادلواصػفات ك كاحلقػائق البيانػات يف مػدخالت ىػذه كتتمثػل ادلطلوبة، بادلواصفات ادلدخالت
 بالبيئػة ادلتعلقػة البيانػات إىل باإلضػافة ،(كغَتىػا اإلمكانيػات، مثػل النظػاـ فيهػا يعمػل الػيت للمؤسسػة الداخليػة

                                                           
 403-404، ص ص 4043سيد سامل عرفة ،التسويق ادلباشر دار الراية للنشر كالتوزيع ، األردف ،  1
 38-34ص ، 2008 عماف، إثراء، ادلعلومات، تكنولوجيا إىل مدخل التسويقية ادلعلومات نظم العجارمة، زلمد تيسَت الطائي، حسُت عبد زلمد 1 
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 كىػذه مفتػوح نظػاـ بوصػفها ادلؤسسػة معهػا تتفاعػل الػيت اجلهػات طبيعػة تعكػس كالػيت بادلؤسسػة احمليطػة اخلارجيػة
 كاجلمعيػات، اإلربػادات ادلاليػة، ادلؤسسػات احلكوميػة، ادلؤسسػات ف،ادلنافسػو  ادلػورد، ادلسػتهلك،) ىػي اجلهػات
 نظػاـ يف تتمثػل أنظمػة ثالثػة توفرىػا ادلػدخالت كىػذه ،(كالثقافيػة اإلجتماعيػة ك الدينيػة العوامػل كسلتلػف

   .الثالث ادلبحث يف إليها سنتطرؽ كلها التسويق كحبوث الداخلية السجالت كنظاـ التسويقية اإلستخبارات
 1:التايل اجلدكؿ يف يوفرىا اليت التسويقية ادلعلومات نظاـ مدخالت أىم عرض نكديك

 التسويقية ادلعلومات نظاـ مدخالت(: 4)ر م اجلدكؿ
 مدختت البيئة الداخلية

 بالمؤسسة التسويقية والبحوث ساتاالدر  بالمؤسسة الوظيفية المعلومات نظم
 .التسويقي النشاط موازنة -
  .تسعيرىا في منها لإلستفادة اتالمنتج إنتاج تكاليا -
  .معين منتج وتطوير لتصميم نتاجية ا   و ىندسية بيانات -
 .البيع رجال وحوافز مرتبات -
 .للمستهلكين الممنوح االئتمان مستوى -
 لهم والطلبيات المنتجات شحن ومواعيد العمتء فواتير -
 .البيعي المجال في العاملين دوران معدالت -
 المختلفة السوق مناطق على وتوزيعها المبيعات حجم -

  .المؤسسة منتجات على المتوقع الطلب حجم -
  .ومجموعاتها للمنتجات والحالية التاريخية المبيعات -
 الخاصفةبكل والمواصففات وبيعهفا  إنتاجهفا يفتم التفي األصفناف -

 .صنا
  .العمتء طلبيات في التغيرات -
  .السوق وحجم نطاق -
 .يةاإلنتاج الطاقة إستغتل على الطلب أثر -
 .ونتائجها السوق بحوث في المستخدمة واألساليب النماذج -

 الخارجية البيئة من مدختت
 األسواق المستهلكون

  .والمحتملون الحاليون المستهلكون عدد -
 .تواجدىم ومواقع وأذواقهم المستهلكين خصائص -
  .الشراء قرارات في يؤثر الذي ومن بالشراء يقومون متى -
  .بالشراء يقومون أين -
  .الشراء وكيفية المشتريات حجم -
  .الشراء سلوك في الحاصلة التغيرات -
 دخولهم مستويات -

 .السوق في السائدة العامة الظروف -
 .السوق حجم -
 المحتملة واألسواق السائدة اإلتجاىات -
 المختلفة باألسواق المتعلقة الربحية المبيعات -
  .المبيعات حجم في المؤثرة اإلقتصادية العوامل -
  .الفصلية التقلبات -
 المستهلكين مجموعات أىمية في التغييرات -

 والدينية والثقافية اإلجتماعية العوامل المنافسة
 . تواجده ومواقع المنافسين عدد -
  .منافس لكل السوقية الخبرة -
  .السوقية الحصة في التغيرات -
  .المنافسة السلع خصائص -
  .المنافسة السلع إختتف -
 .المنافسين بلق من المعتمدة اإلستراتيجيات -

  .السائدة والقيم والتقاليد العادات -
  .السكان وتركيبة والوفيات الوالدات نسبة -
  .للسكان الديمغرافي التوزيع -
  .التعليمية المؤسسات -
  .الثقافي المناخ -
 .الدينية والشعائر الطقوس -

                                                           
 ماجستَت رسالة يفبسط التسَت كعلـو اإل تصادية العلـو رللة الغازية للمشركبات ادلوالم مؤسسة يف حالة ،دراسة الزبوف كسب يف التسويق إدارة دكرة األمُت زلمد احلفيظي عبد  1
 43ص  4008اجلزائر، اجلزائر ،جامعة التسويق يف
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 اإلقتصادية العوامل القانونية العوامل
  .الضريبية السياسة -
  .التصديرو  اإلستيراد سياسات -
 المستهلك حماية قوانين -

  .التضخم -
  .الكساد -
 .األسعار -

 الطائي حسُت عبد زلمد :ادلصدر
 النظاـ ىذا ينجزىا كاليت التسويقية، ادلعلومات نظاـ يف كالفعاليات األنشطة هبا كيقصد :المعالجة عمليات - ب

 خالؿ من األيل احلاسب العملية ذهى يتوىل حيث ،(معلومات) سلرجات إىل (البيانات) ادلدخالت ربويل هبدؼ
 ربصيل عملية بعد تأيت كاليت التصفية يف كالعمليات األنشطة ىذه كتتمثل معينة، لربامج طبقا الصناعي الذكاء

 التصنيف عملييت على تشتمل اليت ك الفهرسة عملية تأيت بعدىا كاخلارجية، الداخلية مصادرىا من البيانات
 .ادلعلومات إسًتجاع إىل كصوال كالتحديث، التخزين مث كمن ،التقارير إعداد مث كالًتتيب

 يساعد معُت معٌت بإستخالص يسمح شلا معينة داللة ذلا أصبحت اليت ادلعلومات يف تتمثل ك :المخرجات -ج
 ادلطلوبة بادلواصفات تكوف أف النظاـ ىذا سلرجات على كجيب ادلو ف، كتقييم األمور بإستجالء القرار صانع
 :إىل األخَتة ىذه تنقسم حيث تقارير شكل يف تظهر ادلعلومات كىذه ادلدراء، حاجات ليبت كاليت

 .كغَتىا اليومية ادلبيعات كتحليل بادلؤسسة التسويقي العمل بسَت تتعلق حيث :بالعمليات خاصة معلومات-  
 .كغَتىا التسويقي ادلزيج أنشطة تقييم كتشمل األجل القصَتة اخلطط كضع على تساعد :تكتيكية علوماتم  -
 كظيفة يف اإلدارة دلساعدة النظاـ من ادلستخلصة التسويقية ادلعلومات خالصة كىي : أسًتاتيجية علوماتم –

 نقاط ربليل إىل باإلضافة كالتنبؤ، للسوؽ جديدة كخدمات سلع تقدمي إمكانيات كدراسة ادلدل، طويل التخطيط
  .حدة على منتج كل يف كادلنافسُت ادلؤسسة بُت كالضعف القوة

  :1يلي فيما التسويقية ادلعلومات نظاـ سلرجات أىم إستخالص كديكن      
 ديكن كاليت اجلديدة األسواؽ عن معلومات الشرائي، كسلوكهم كاحملتملُت احلاليُت الزبائن عن معلومات
 للمؤسسة، ايلاحل ادلنتجات مزيج عناصر من عنصر كل يف الضعف ك القوة كاحي عنن معلومات فيها، الدخوؿ
 عن معلومات السوؽ، ىذا يف ادلتميز ادلو ع إىل للوصوؿ التسويقية كاجلهود ادلستهدفة األسواؽ عن معلومات
 اجلديدة ادلنتجات عن معلومات إجرائو، ادلطلوب التطوير طبيعة ككذا كربسينها، تطويرىا ديكن اليت ادلنتجات

 اإلسًتاتيجية ككذا السائدة ادلنافسة طبيعة عن معلومات ذفها،ح يفًتض اليت ادلنتجات ككذا إضافتها ديكن اليت
 على إجراؤىا يتم اليت التعديالت ككذا حاليا،ن  ادلعتمدة السعرية السياسة تقييم عن معلومات دلواجهتها، ادلالئمة

                                                           
1
 15 4ص ، 2001 القاىرة،  باء، دار ،(كالعشرين احلادم القرف يف) التسويق إسًتاتيجيات حسن، العزيز عبد أمُت  



مفاىيم أساسية حول نظام المعلومات التسويقيالفصل األول:   
 

 

21 

 ستخدمةادل الًتكجيية الوسائل كفاءة عن معلومات كاخلدمات، للسلع كادلوزعُت ادلوردين عن معلومات األسعار،
 . عامة التسويقية األنشطة كفاءة تقييم عن معلومات ادلنشودة، لألىداؼ للوصوؿ تبنيها الواجب كأيضا

 :التايل اجلدكؿ يف التسويقي بادلزيج ادلتعلقة ادلعلومات يف كادلتمثلة ادلخرجات ىذه عرض ديكن ك
 التسويقية المعلومات المزيج  -المعلومات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمنتجا

  .الواحد اإلنتاجي الخط داخل السوق في تقديمها يمكن التي المنتجات وتنوع تعدد مدى عن اتمعلوم -
 . تقنية حيث من السوق في المؤسسة تقدمها التي المنتجات بين الموجود اإلرتباط مدى عن معلومات -
 .الترويج أسلوب أو التوزيع منافذ أو النهائي اإلستخدام أو اإلنتاج -
  .السوق في لمتاحةا الفرص عن معلومات -
  .الحالية المنتجات إلى إضافتها يمكن التي الجديدة المنتجات عن معلومات -
  .السعرية غير وبخاصة المنافسة طبيعة عن معلومات -
  .والقيادة بالصدارة اإلحتفاظ على المؤسسة قدرة عن معلومات -
  .إضافتها المزمع المنتجات من الجديدة األشكال عن معلومات -
  .المؤسسة أسواق نطاق لتوسيع المتاحة اإلمكانيات نع معلومات -
  .للزبائن اإلستهتكية العادات في التغيرات عن معلومات -
  .الزبائن وعادات ورغبات قدرات في التباين درجة عن معلومات -
  .الحديثة واإلبتكارات التقنية التطورات عن معلومات -
  .ديةواإلقتصا السياسية الظروف في التغيرات عن معلومات -
  .السوق في تغير ألي إستجابة منتجاتها تطوير على المؤسسة قدرة عن معلومات -
 .المقصودة عن تختلا أغراض في الحاضرة المنتجات إستخدام إمكانية عن معلومات -

 

 

 

 

 لتسعيرا

  .المنتجات على الطلب محددات في المحتملة التغيرات عن معلومات -
  .المنتجات تصنيع في المعتمدة المدختت عارأس في المتوقعة التغيرات عن معلومات -
  .والتكاليا للطلب المستقبلي بالسلوك التنبؤ عن معلومات -
  .واألرباح التكاليا مستويات عن معلومات -
 .العامل المال رأس على السعر أثر عن معلومات -
  .للمستهلكين الشرائية القدرة عن معلومات -
  .العتقة ذات الحكومية والجهات والمجتمع عتماإل وسائل على التسعير إنعكاس عن معلومات -
  .الطويل األجل في األرباح نمو وعلى المبيعات نمو على الخصم أثر عن معلومات -
 .المنافسين قبل من الممنوحة الخصم ونسب أنواع عن معلومات -

 
 
 
 
 

 الترويج

  أو بأكملو منتجات خط أو محدد منتج مبيعات زيادة ختل من المبيعات زيادة إحتماالت عن معلومات -
 .محددة زمنية فترة في أو الزبائن من معين قطاع -
  .وسياستها ومنتجاتها بالمؤسسة الجمهور معرفة مدى عن معلومات -
  .بالمنافسين مقارنة ومنتجاتها للمؤسسة الجمهور تفضيل مدى عن معلومات -
  .بالشراء متقو  أو الشراء قرار في تؤثر أو تصنع التي الجمهور فئات عن معلومات -
  .المستهدف للجمهور السلوكية الدراسات نتائج عن معلومات -
  .المنافسة المؤسسات سلوك دراسة عن معلومات -
  .الترويجية الجهود نطاق تحكم التي والتشريعات القوانين عن معلومات -
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  .لمنتوجا حياة ودورة السلعة وطبيعة السوق ولطبيعة المتاحة للموارد الترويجي المزيج عن معلومات -
  .المتاحة الوسائل إطار في المناسبة الوسيلة عن معلومات -
  .اإلعتنية الرسالة إلستخدام المتئمة الظروف عن معلومات -
  .اإلعتنات تصميم مكاتب عن معلومات -
  .المشابهة أو السابقة اإلعتنية الحملة من المتحققة اإلستجابة عن معلومات -
 .لها البيع رجال تغطية ومدى نطقةللم البيعية المناطق عن معلومات -

 
 التوزيع

  .الوحید أو اإلنتقائي أو الشامل التوزیع أساس على القناة عرض تحدید عن معلومات -
  .والموزعين الوسطاء من القناة مكونات عن معلومات -
  .المنتجات تصريا على القدرة وتقييم تحليل عن معلومات -
  .والتخزين النقل تكاليا أساس على المادي التوزيع كفاءة تحليل عن معلومات -
  .المخزون وتقادم السلعي المخزون تأمين عن معلومات -
  .البديلة والفرص المخزون في المستثمرة المبالغ مقدار عن معلومات -
  .الحاضر التوزيع منافذ أداء تقييم عن معلومات -
  .والتكاليا والمبيعات الشرائية العادات في التغيرات عن معلومات -
 .حاضرا المعتمدة النظم على اإلبقاء وفرص التوزيع مشاكل عن وماتمعل -

 الطائي حسُت عبد زلمد :ادلصدر
 ادلعػايَت خػالؿ مػن التسػويقية ادلعلومػات نظػاـ سلرجػات  يػاس خالذلػا مػن يػتم الػيت كىػي :العكسفية التغذيفة -ج

 كبػُت النظػاـ  بػل مػن فعليػا توفَتىػا مت الػيت التسػويقية ادلعلومػات بػُت ادلقارنػة علػى ترتكػز الػيت ك مسػبقا، احملػددة
 كتصػحيحها، أسػباهبا تشػخيص كػذا ك بينها فيما اإلضلرافات ربديد هبدؼ توفَتىا، كادلخطط ادلستهدفة ادلعلومات

 تعػد الػيت القػرارات،ك صػنع دبهمػة ك بادلخرجػات إلرتباطهػا نظػرا خاصػة أمهيػة تكتسػب العكسػية التغذيػة أف كمػا
 :الالحق الشكل يف تلخيصها مت العناصر ىذه ككل اىذ فاعلية لقياس معيار
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  التسويقية المعلومات نظام عناصر ( 11) الشكل رقم  -

 
 38ص نظم ادلعلومات التسويقية مدخل اىل تكنولوجيا ادلعلومات ،إثراء عماف ،،الطائي حسُت عبد زلمدادلصدر:

 نظام المعلومات التسويقي  ونماذج مكونات المبحث الثالث:
دلؤسسػػة يف أغلػػب االحيػػاف يف زلػػيط متغػػَت كيف ظػػل ضػػركؼ عػػدـ التأكػػد أم أف ىنػػاؾ حالػػة مػػن الغمػػوض تعمػػل ا

أم أف ىناؾ ىناؾ حالػة مػن الغمػوض تعيشػها ادلؤسسػة ،ككلمػا تعيشها ادلؤسسة ،ككلما زادت ضركؼ عدـ التأكد 
بالبحػػث عػػن ادلعلومػػات  زادت ظػػركؼ عػػدـ التأكػػد زادت درجػػة ادلخػػاطرة ،كعليػػو يكػػوف مػػن الواجػػب  يػػاـ ادلؤسسػػة

بكافػة الوسػػائل يف سػػبيل سػػد احلاجػػة اىل ادلزيػػد مػػن ادلعلومػػات ،فالبػػد مػػن احلصػػوؿ عليهػػا باإلعتمػػاد علػػى مكونػػات 
ىػػذا النظػػاـ الػػيت تسػػاعده يف إزبػػاذ  ػػرارات صػػائبة لغػػرض بقائهػػا كإسػػتمرارىا كربقيػػق األىػػداؼ كاألربػػاح ،حيػػث إننػػا 

التعريػػف دبكوناتػػو  مث إىل أىػػم منػػاذج أىػػم اإلسػػًتاتيجيات الفعالػػة النظػػاـ مث  سػػوؼ نتطػػرؽ يف ىػػذا ادلبحػػث أكال اىل
 .ىذا النظاـ 
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 مكونات  نظام المعلومات التسويقي: ب االولالمطل
كىي )نظاـ التقارير الداخلية ،نظػاـ حبػوث التسػويق ،نظػاـ اإلسػتخبارات التسػويقية ىناؾ أربع مكونات لنظاـ ادلعلومات التسويقي 

القػػرار ( حيػػث يػػتم اإلسػػتفادة مػػن البيانػػات الػػيت يػػتم مجعهػػا مػػن احملػػيط الػػداخلي كاخلػػارجي للمؤسسػػة كمػػن مث معاجلتهػػا نظػػم دعػػم 
 كإستخدامها يف عملي إزباذ القرارات اإلسًتاتيجة 

 ( : يمثل المكونات الرئيسية لنظام المعلومات التسويقي   10الشكل رقم )
 

 
 ادلصدر إعداد الطلبة 

 ـ ادلعلومات التسويقي من نفس العناصر ادلكونة من أم نظاـ : إذ يتكوف نظا -
 الداخلية  السجتتنظام  أوال :
 معاجلة نظاـ" يسميو من فمنهم لو مسميات عدة كىناؾ التسويقية، ادلعلومات لنظاـ الفرعية النظم أحد كىو

 :ديكن كعليو ،"الداخلية السجالت" ىلإ إضافة "الداخلية احملاسبة نظاـ" أك "التعامالت تشغيل نظاـ" أك "البيانات

 : تعريا نظام السجتت الداخلية - 1
 :يلي ما بينها من كاليت الداخلية، السجالت نظاـ إىل تطر ت اليت التعاريف من زلدكد عدد يوجد  

 كأكراؽ ادلخزكف بأنو "كوتلر" حسب ُعرؼ ی : « كمستويات ادلختلفة التسويقية األنشطة حوؿ تقارير يتضمن نظاـ عن عبارةىو 
 بيانػات  اعػدة التسػويق مػديرم لػدل وفريتػ األنشػطة تلػك خبصػوص زبزينهػا يػتم الػيت البيانػات علػى اكبنػاء كغػَت،ق كالقػبض الػدفع
 1. ادلختلفة التقارير إعداد من سبكنهم

                                                           
  20ص2007 اجلزائر، اجلامعية، ادلطبوعات ديواف،  كاإلسًتاتيجيات ادلعلومات مدخل التسويق نورم، منَت 1
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يػة للمؤسسػة كحجػم ادلبيعػات الدخل البيئػة مػن مجعهػا مت كالػيت التسػويق دلػدير اذلامػة ادلعلومػات مػن رلموعػة عػن عبػارةيعرؼ أنو " ك 
 ربسػُت يف تسػاعد الػيت ك التسػويقي بػاألداء ادلتعلقػة ادلعلومػات إىل باإلضػافة السػلعي، ادلخػزكف حجػم حػوؿ ادلعلومػات عػن،فظػال 
 1.التسويقي للنشاط التخطيط عملية

 ادلعلومػات مػنة رلموعػ يػوفر الداخليػة السػجالت نظػاـ بػأف خاللػو مػن لنػا يتبػُت حيػث السػابق، من كضوحا أكثر التعريف كىذا*
 .ذلا التسويقي األداء خاصة كبصفة للمؤسسة الداخلي باحمليط تتعلق كاليت
 ادلصػدر التقػارير ىػذه تعػد حيػث للمؤسسػة، اليوميػة العمليػات عػن ركتيػٍت بشػكل اجملمعػة للبيانػات يشػَت"  أنػو علػى لػو نظػر كميا

 كادلتعلقة ادلعلومات على للحصوؿ الضركرية البيانات تضم لكوهنا نظرا سواء، حد على كالكبَتة الصغَتة ادلؤسسات لكل األساسي
 بشػكل تفيػد التقػارير كىػذه احلسػابات، سلتلػفك  النقديػة كالتػدفقات كادلخػزكف كالتكلفػة ادلبيعػات، رلػاؿ يف كاألداء النشػاط دبقيػاس
 ".ةالتسويقي اإلسًتاتيجيات إلعداد ككذا بادلبيعات كالتنبؤ الرحبية ربليل يف خاص
 للمؤسسة األساسي ادلنفذ بأنو يرل حيث ادلؤسسة، لدل الداخلية السجالت نظاـ أمهية على يركز بأنو التعريف ىذا على نالحظ

 .التسويقية لةسًتاتيجيات عدادىا كا   دببيعاهتا كالتنبؤ رحبيتها ربليل يف يساىم لكونو ظران
 من معلومات بتوفَت يقـو التسويقية، ادلعلومات نظاـ فركع أحد ىو ةالداخلي السجالت نظاـ بأف القوؿ ديكن سبق ما خالؿ كمن
 مػدراء يسػتخدمها كالػيت داخليػا، ادلؤسسػة نتػائج عػن معلومػات يػوفر حيػث كأدائهػا، التسػويقية باألنشػطة كادلتعلقػة ادلؤسسػة داخػل

 2.التسويقية اإلسًتاتيجيات إعداد يف التسويق
 :يلي فيما النظاـ ىذا أمهية نتكم :الداخلية السجتت نظام أهمية – 0

 من التسويق إدارة كندي كما رشيدة، تسويقية  رارات إلزباذ التسويق إدارة إىل كالبيانات ادلعلومات كتوصيل لنقل فعالة كسيلة يعترب
 تفظحيػ كأيضػا رلهػوداهتم،  يػاس ذلػك عػن زيػادة التسػويق رجػاؿ كفػاءة مسػتول رفػع يف اأيضػ التسػويقية، األنشػطة سلتلػف تقػومي

 لكػل ك منطقػة لكػل سػلعة لكل ادلبيعات على التعرؼ إىل إضافة احلاجة، عند إسًتجاعها ديكن حيث ادلقبلة لسنوات بادلعلومات
 بادلؤسسػة، احمليطػة البيئػة يف ربدث اليت التغَتات على التعرؼ كأخَتا كمستقبال، حاليا ادلشركع دخل على لةطمئناف كذلك عميل
 يف عنػو التحػدث مت أخػر نظػاـ أيضػا يوجػد بػل التسػويقية ادلعلومػات لنظػاـ الوحيػد الفرعػي النظػاـ ليس الداخلية السجالت كنظاـ
 .ادلوايل العنصر

 :التسويقية اإلستخبارات ثانيا : نظام 
 احمليطػة ةالبيئػ يف اجلاريػة باألحػداث كادلنػتظم الػدائم اإلتصػاؿ مػن التسػويقية اإلدارة سبكػن الػيت األساسػية الوسػيلة النظػاـ ىػذا يعػد

 كىػذه "،ادلنػافس معلومػات نظػاـ"ك "التسػويقي الػذكاء "ك "التسػويقية اليقظػة " نظػاـ منهػا تسػميات عػدة النظػاـ كذلػذا بادلؤسسػة،
 :يلي كما ُعرؼ الذم النظاـ ىذا كظيفة عن تعرب ادلسميات

 : التسويقية اإلستخبارات نظام تعريا-1
 :يلي ما هابين من النظاـ ذلذا التعاريف من رلموعة ىناؾ

                                                           
 3 ص ، 2000 القاىرة، اجلامعية، الدار التسويق، حبوث أساسيات السيد، زلمد إمساعيل  1
 440-441 .ص ص سابق، مرجع العجارمة، زلمد تيسَت الطائي، حسُت عبد زلمد  2



مفاىيم أساسية حول نظام المعلومات التسويقيالفصل األول:   
 

 

26 

 احلصوؿ يف مستمرة بصفة التسويق مدير تساعد اليت كاإلجراءات ادلصادر من رلموعة بأنو يرل كالذم Kotler"   "ب فحس  
 التسويقية اإلستخبارات نظاـ بأف نستنتج التعريف ىذا من اخلارجية البيئة يف حيدث الذم كالتغيَت بالتطور ادلتعلقة ادلعلومات على
 الًتكيػز مػع للمؤسسػة، اخلػارجي احملػيط يف احلاصػلة التغػَتات تعكػس اليت ادلعلومات على احلصوؿ خالذلا من يتم ةكسيل إال ىو ما

 1.اإلستمرار صفة على
 البيئػة يف احلاصػلة بػالتطورات مسػتمر علػم علػى يكونػوا بػأف للمسػؤكلُت تسػمح اليت الوسائل رلموع يضم نظاـ ىوا "ضكيعرؼ أي 

 2".التسويقية
  .للمؤسسة الكلية اخلارجية البيئة من بدؿ التسويقية البيئة على ركز أنو إال السابق، التعريف يشبو ريفالتع كىذا
 كتعديل إعداد يف ادلدراءتساعد  اليت ك التسويقية البيئية التطورات حوؿ اليومية بادلعلومات ادلؤسسة يزكد جهاز " بأنو يوصف كما

 ."التسويقية اخلطط
 اخلطػط إعػداد إىل يهػدؼ الػذم النظػاـ ىػو التسػويقية اإلسػتخبارات نظػاـ أف علػى ينصػب تركيػزه بػأف ريػفالتع ىذا على نالحظ 

  .التسويقية البيئة يف ربدث اليت التطورات مع كتكييفها التسويقية
 اليت للتطورات ةركمد تكوف يلك ادلؤسسة أرجاء كل يف ادلصممة كادلتكاملة كادلنظمة ادلنسقة اإلجراءات رلموعة" بأنوأيضا كيعرؼ 

 3."التسويقية ادلعلومات دارة كا   كتقومي توليد هبدؼ كذلك ادلتو عة، إذباىاهتا ككذا البيئة هبا سبر
 كىػذه العناصػر، مػن رلموعػة إحتوائػو ىػي التسػويقية اإلسػتخبارات لنظػاـ جوانػب ثالثػة علػى يركػز بأنػو التعريػف ىػذا علػى يالحػظ
 .التسويق إدارة لتحقيقها تسعى غاية تلبية أجل من كذلك عتها،كتو  للبيئة باإلدراؾ تتميز األخَتة
 تسػمح الػيت كادلتكاملػة كادلنظمػة ادلنسػقة الوسػائل رلموعػة عػن عبػارة ىػو اإلسػتخبارات نظػاـ بػأف القػوؿ ديكػن سػبق مػا خػالؿ كمػن

 هبدؼ التطورات تلك عن ادلعلوماتب تزكيدىا خالؿ من ذلا التسويقية البيئة يف احلاصلة التطورات إدراؾ على بإستمرار للمؤسسة
 ك ػراءة لألخبػار كالدائمػة ادلسػتمرة ادلتابعػة طريػق عػن اإلسػتخبارات ىػذه كتكػوف التسػويقي، بػادلزيج ادلتعلقة القرارات كتطوير تعديل
 .التجاريُت كادلمثلُت كادلوزعُت كادلوردين الزبائن مع ادلؤسسة عال ات طريق عن ككذلك ادلتخصصة، اجملالت

 بعضػها عػن ادلسػتقلة غػَت كمكوناهتػا ادلؤسسػة بيئػة تعقيػد شػدة إىل النظاـ هبذا اإلىتماـ يرجع حيث  :بو اإلىتمام ابأسب-0
 كسػائل يتطلػب شلػا ادلؤسسػة كظػائف جبميػع اإلبتكػارات تعلػق إىل باإلضػافة كاحػد، آف يف البيئػة مكونػات تطػور ك تغَت ك البعض،

 4 .البيئة يف كاحلاصلة ئةالطار  التغَتات مع مكيفة تكوف لةستخبار

                                                           
 360، ص:4004، عماف ، 4دار احلامد للشنر كالتوزيع ط –زلمد عواد الزيدات ، إسًتاتيجيات التسويق ، منظور متكامل   1
 20 جامعة ادلاصلمنت، منشورة، زبصص غَت) التسويق يف ماجستَت رسالة ،(بعنابة الدكيل السيبوس فندؽ حالة دراسة) الفند ية اخلدمات تسويق يف الًتكيج دكر أحسن، لعايب  2
  16،ص  4008-4008 اجلزائر، كالتسيَت، اإل تصادية العلـو كلية بسكيكدة، 1955 أكت
 1 08ص ، 2005 القاىرة، اجلامعية، الدار ادلعاصر، التسويق ، زلمد الدين مجاؿ إدريس، الرمحن عبد ثابت  3
ية كالتجارية ، دراسة حالة فرع جينراؿ  بن سامل كليد  دكر نظاـ ادلعلومات  التسويقي  يف إزباذ  القرار التسويقي اإلسًتاتيجي جامعة  زلمد خيضر بسكرة كلية العلـو اإل تصاد  4

 32، ص  ENICAB  4044 -4043 كابل
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 القطاعػات ىػي ما كالثقافية اإل تصادية ك اإلجتماعية التطورات يف كادلتمثلة النظاـ ىذا هبا خيتص رلاالت توجد حيث :مجاالتو
 توزيعهػا، أسػعارىا، )منتجاهتػا، كادلسػتقبلية احلاليػة ادلنافسػة ربركػات ككػذا كغَتىػا، اجملتمػع يف تػربز الػيت اجلديػدة القػيم تنمػو، الػيت

  .كالتشريعية القانونية التنظيمات التكنولوجية، التطورات ،( كغَتىا ادلوزعُت ادلستهلكُت، ادلؤسسات، )ادلتعاملُت ،(تركجيها
 1التايل : العنصر يف شرحو مت كالذم التسويق حبوث نظاـ أيضا ىناؾ الفرعي النظاـ ىذا إىل إضافة

 ثالثا : نظام بحوث التسويق 
 حاجػات علػى التعػرؼ إىل التوجػو مث كمػن ادلبيعػات، ببحػوث باإلىتمػاـبػدأ  دبراحػل التسػويق حبػوث مفهػـو مر لقد

 نظػاـ أصػبح التسػويقية األنشػطة يف للتوسػع ككنتيجػة كاإلعػالف، ادلنتجػات أحبػاث إىل اإلنتقػاؿ مث الػًتكيج، كأحباث الزبائن كرغبات
 التطػرؽ مت كالػيت للمؤسسػة حيققها كادلزايا الفوائد من رلموعة لو كالذم ة،التسويقي ادلعلومات لنظاـ الفركع أحد التسويقية البحوث

 العنصػر خػالؿ مػن كذلػك التعريػف حيػث مػن التسػويق حبػوث نظػاـ علػى أكال التعػرؼ كجػب ذلػك  بل لكن العنصر ىذا يف إليها
 .القادـ

 :التسويق بحوث نظام تعريا-1
 :يلي فيما منها بعضا نتناكؿ التعاريف من رلموعة ىناؾ

 للبيانات كاإلستغالؿ التحليل، ك اجلمع ك اإلعداد عملية " ىو التسويق حبوث نظاـ فإف  Kotler" ك Duboisفحسب  
2ة" تسويقي حبالة ادلتعلقة كادلعلومات

 

3بالتسويق عال ة ذلا اليت للمشاكل كالتحليل كالتسجيل ادلنظم التجميعكيعرؼ أيضا بأنو " 
 

 .التسويقية ادلشاكل يف كادلتمثلة التسويقية احلالة ح كضو مع األكؿ، التعريف ذباهإ فسن فُت يصب التعريف كىذا
 الفاعلة القرارات إزباذ ربسُت بغية ادلعلومات ستعماؿ ا   كنشرك كربليل جبمع ادلرتبط العلمي ادلنهج إستخداـ ىوكما يعرؼ أيضا : 

 طابع التسويق لبحوث أعطى بأنو التعريف ىذا على الحظي التسويقية كالفرص للمشاكل شاؼ حل بإستخالص كذلك كادلؤثرة،
 4.التسويقية كالفرص ادلشاكل حل إىل هتدؼ اليت العمليات سلتلف يف العلمي ادلنهج إستخداـ خالؿ من كذلك ذلا علمي

 تػوفَت هبػدؼ ةالتسػويقي ادلشػاكل عػن كاإلحصػاءات البيانػات كربليػل كتسػجيل ذبميع عمليةبينما يرل أخركف يف ىذا النظاـ ىو " 
 " التسويقية القرارات إلزباذ ادلفيدة ادلعلومات

 ادلوايل التعريف عن خيتلف كلكنو السابقة، التعاريف عن خيتلف ال التعريف كىذا
 الذم الر ايب الدكر مث التسويقية، ادلشكالت أك بالفرص ادلتعلقة ادلعلومات على يقـو كىو كاألكضح األمشل ىو التعريف ىذاو

 .ادلؤسسة هبا تقـو اليت التسويقية األنشطة سلتلف على النظاـ اىذ يلعبو
  ادلعلومات ستعماؿ كا   كنشر كربليل جلمع العلمي ادلنهج إستخداـ ىو التسويق حبوث نظاـ بأف نستنتج السابقة التعاريف من

 . التسويقي ادلزيج عناصر بأحد متعلقة فرصة أك مشكلة تًتجم معينة تسويقية حالة معاجلة
                                                           

  38بن سامل كليد مرجع سبق ذكره ص   1
2
  KOTLER Philip et autres, Marketing Management, Pearson Education, 12e éd, Paris, 2006, p 12  

 35 ص نشر، سنة بدكف بَتكت، اجلامعية، الراتب دار ،(الفعالة اخلطط -الفرص على التعرؼ  الناجح التسويق سيباين، فهد خليل  3
 30 ص ، 2002 القاىرة، الدكلية، حورس مؤسسة كالتطبيق، النظرية التسويقية كالبحوث ادلعلومات علفة، أبو أمُت الدين عصاـ(  4
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 التسويق بحوث نظام أىمية -4
 كادلزيج كاإلسًتاتيجية التخطيط رلاالت ككذا التسويقية القرارات إزباذ يف اإلدارة حاجات تلبية يف التسويق حبوث أمهيةتربز 

 ذلا يسمح شلا التسويق ببحوث للقياـ كبَتة ميزانية زبصص اليت ىي الناجحة ادلؤسسات أف كما ادلستهدفة، كاألسواؽ التسويقي
 جديدة، أسواؽ كفتح العمالء، رغبات فهم إىل إضافة األسواؽ، سلتلف ك كادلنافسُت، كادلرتقبُت احلاليُت العمالء عن بالكشف

 1 :التالية النقاط يف موضحة األمهية ىذه ككل
 .الزبوف لدل ك بوؿ رضا أفضل حيقق كدبا التسويقي القرار إسًتاتيجية صياغة* 
 إىل خاللو من يسعى عملي  نظاـ كلصياغة هبا اإلحاطة من ادلدير ديكن كدبا بأكؿ أكؿ الزبوف سلوؾ يف احلاصلة التغَتات معرفة* 

 .للسوؽ ادلقدمة ادلنتجات يف العيوب تقليل
 حركة على للرد القدرة  كيوفر دبتغَتاهتا، السوؽ فهم يف يساعد شلا فيو، ادلؤثرة الرئيسية كالقول السوؽ، كديناميكيات طبيعة فهم * 
 .ادلناسب الو ت يف معها كالتعامل كتفاعلها ادلتغَتات ىذه
 أنو أم حدكثها،  بل ادلشاكل يعاجل كبذلك لتنافيها، ادلناسب العالج كتقدمي احملتملة الضعف كنقاط ادلشكالت عن الكشف  *

 .إ ًتاحات تقدمي طريق عن كتدعيمها القوة نقاط على احلفاظ إىل إضافة ك ائي، دكر يلعب
 ادلتغَتات عن د ة أكثر فًتاضات كا   تو عات ضعك  ادلستقبلية القرارات إزباذ عند اإلدارة تواجو اليت التأكد عدـ حالة من ليلالتق  *

 .التسويقية النشاطات على كتؤثر هتم اليت كالعوامل
 التسويق حبوث أف اكم ادلشبعة غَت الزبائن كحاجات السوؽ دراسة إثر جديدة رلاالت فتح ادلتاحة تسويقية فرص إكتشاؼ* 
 ادلؤسسة ترغب جديدة بسوؽ ادلتعلقة ادلعلومات أىم مجع يف خاصة ادلؤسسة تساعد اليت ادلعلومات على احلصوؿ يف تساىم ىذه
  معينة سوؽ يف ادلستقبلي ادلبيعات حبجم التنبؤ دخوذلا يف
 التسويقية كسياساهتم ادلنافسُت دراسة*  
  .السوؽ إذباىات دبختلف التنبؤ*  
 السلع من معينة لنوعية الوالء درجة  ياس*  
 :التسويق بحوث نظام مجاالت-3

 2:يلي فيما اجملاالت ىذه تتمثل حيث
 بكثَت اإلدارة إثراء يف  يساعد لكونو نظرا أمهية، التسويقية البحوث أكثر من النوع ىذا يعترب حيث :بالسوق المرتبطة البحوث

 :حوؿ تتمحور مناسبة  رارات إزباذ اخالذل من تستطيع كاليت ادلعلومات من
 .إستعماالهتا ربديد إىل باإلضافة مرة، ألكؿ أسواؽ إىل إدخاذلا يراد اليت :المنتجات تحديد/أ

 .ربقيقها ادلتو ع األرباح لتحديد ادلسو ة ادلنتجات على :المتوقع الطلب دراسة/ب
 كتطويرىا كتغيَتىا ادلؤسسة منتجات تكييف تستهدؼ اليت كىي :بادلنتج ادلرتبطة البحوث للمنتجات :التنافسية الحالة دراسة/ج
 من كرغباتو ادلستهلك حلاجات ادلنتج تلبية دبدل اخلاصة ادلعلومات توفَت خالؿ من كذلك ادلستهلكُت، كرغبات أذكاؽ  لتغَت تبعا

 أك احلالية ادلنتجات ربسُت ك جديدة منتجات تصميم ككذا اإلستخداـ، كطريقة العبوة كطبيعة كاللوف كاحلجم كالسعر اجلودة حيث
  .ادلنافسة للمنتجات مقارف ربليل ككذا إلغائها،

                                                           
 62  ،ص: 2006 عماف، العلمية، اليازكرم دارمعاصرة،  كمفاىيم أسس، التسويق البكرم، ثامر 1
2
 6768 .-ص سابق، مرجع البكرم، ثامر  
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 كما ادلؤسسة، معو تتعامل الذم ادلستهلك هبا يتمتع اليت الشخصية اخلصائص تدرس اليت كىي :بالمستهلك المرتبطة البحوث
 احلالة ك ادلهنة إىل إضافة الدخل، كمستول العمر ك اجلنس يف ادلتمثلة ادلستهلكُت خصائص عن ادلعلومات توفَت إىل هتدؼ

 .كغَتىا االستخداـ كمنط كالدكافع العادات يف ادلتمثلة الشراء بسلوكية اخلاصة ادلعلومات عن فضال اجلغرايف كالتوزيع اإلجتماعية،
 1 :إلى تنقسم وىي :بالترويج المرتبطة البحوث

 كتصميم اإلعالف، يف ادلستخدمة كالوسائل اإلعالنات بأنواع اخلاصة ادلعلومات توفر :اإلعتن بحوث/أ
 .عنها ادلعلن السلعة طبيعة مع اإلعالف مالئمة كمدل كتكلفتو اإلعالف كك ت اإلعالنية الرسالة

 .ككفاءهتم عاتقهم على ادللقاة كادلهاـ كمؤىالهتم البيع برجاؿ اخلاصة ادلعلومات توفر :البيع بحوث/ب
 كفاعلية ككفاءة ادلؤسسة عليها تعتمد اليت التوزيع منافذ عن ادلعلومات توفَت إىل هتدؼ :البيع منافذ بحوث/ج

ك ادلنافذ ىذه  .مستقبال تقليصها أك توسيعها حتماالت ا 
 احلمالت ىذه كفاءة مدل لتحديد الًتكجيية للحمالت اخلاصة التسويقية التكاليف حصر :التسويقية التكاليا بحوث/د
 .احلمالت ىذه عن الناذبة باإليرادات التكاليف مقابلة حيث من
 :التسويق بحوث وظائا-4

 :يلي فيما عرضها مت ىامة كظيفية أدكار ثالثة تلعب أهنا على التسويق حبوث إىل النظر ديكن
 للسلعة، كأيضا للسوؽ احلالية األكضاع عن معينة حقائق كتقدمي مجع خالؿ من الوظيفة ىذه تتجسد حيث :الوصفية الوظيفة/أ

 . التسويقية بالبيئة يتعلق ما ككل ادلنافسُت إىل فةإضا
 األخَتة فهذه التسويق، حبوث خالؿ من مجعها اليت البيانات كشرح تفسَت تتضمن حيث :الشخصية الوظيفة/ب

 .التسويق رجل أماـ ادلطركحة األسئلة من للعديد إجابات تقدـ
 التنبؤ التسويق نشاط يف ادلختص أك حثللبا ديكن التسويق حبوث خالؿ من حيث :التنبؤية الوظيفة/ج

 .كادلتو عة ادلخططة التسويقية القرارات على ادلًتتبة بالنتائج
 رابعا : نظم دعم القرار : 

إف أستخداـ نظم دعم القرار يف ادلؤسسات القائمة على أساس احلاسوب كشبكة اإلتصاؿ احلديث اليت سبكن من احلصوؿ على   
 عة كالذم يساعدىا يف تنظيم كربليل النتائج كالبيانات من أجل تسهيل عملية إزباذ القرارات .البيانات كادلصادر ادلتنو 

 تعريا نظم دعم القرار:-1
نظػاـ يتعامػل مػع ادلشػكالت شػبو ادلربرلػة كأنػو  ػادر علػى ربليػل البيانػػات بانػو   mooe and chanojكمػا عرفػو           

ة منو يف التخطيط اإلسًتاتيجي كالتخطيط الطويل ادلدل كما ديكن إستخدامو يف فًتات كتقدمي النماذج ادلتخصصة كديكن اإلستفاد
 غَت منظمة .
"على أنو رلموعة متكاملة من األدكات اليت تعتمد على احلاسوب كالػذم يسػمح لصػانعي القػرار   "hicksأيظا"  كعرفو          

زباذ القرارات شبو ادلهيكلة كتوسيع ادلصنع كإدخػاؿ منػتج جديػد كغَتىػا بالتفاعل ادلباشر مع احلاسوب إلجياد معلومات مفيدة يف إ
 2من القرارت الشبو مهيكلة .

                                                           
 43ص ، 2010 القدس،  العليا، الدراسات كلية الدامنارؾ، يف العربية األكادديية،منشورة غَت التسويق يف ماجستَت رسالة التسويقية، ادلعلومات نظاـ رضواف، زلمد ىشاـ  1
    

 433زلمد عبد احلسُت الطائي ،مرجع سبق ذكره ،ص:  2
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 1خصائص نظم دعم القرار :-4
  إمكانية أختيار عدد أكرب من البدائل 
  اإلستجابة السريعة لألكضاع غَت متو عة 
  توفَت الو ت كالتكلفة 
  زيادة فاعلية إزباذ القرار 

 م القرار:مكونات نظم دع-3
 2أساسية وىي :ثتث مكونات  ظمنوتت

يتظمن رلموعة من الربامج اليت تدير عال ة ادلستخدـ مع النظاـ حيث تًتجم أحتياجاتو اىل أكامر مكون إدارة الحوار :  - أ
 موجهة اىل نظامُت أخرين

ـ ، كتشػػمل أكراؽ يػػتظمن رلموعػة مػػن النمػاذج الػػيت تسػاعد يف تلبيػػة إحتياجػات ادلسػػتخدمكفون إدارة النمففاذج :  - ب
 العمل مناذج حبوث العمليات أدكات التحليل ،كمناذج احملاكاة 

: يتظمن ىذا ادلكوف البيانات ادلتاحة لدل ىذا النظاـ كسبثل  اعدة البيانات اليت تشمل كل  مكون إدارة البيانات - ت
اليت تأيت من ادلصادر الداخلية كادلصادر  النتائج ادلبدئية كالنهائية اجلهود  اليت يقـو هبا النظاـ باإلضافة اىل البيانات

 اخلارجية اليت يقـو النظاـ بإنتاجها 

 نماذج نظام المعلومات التسويقي :الثانيالمطلب 
 كىذه األكؿ، ادلطلب يف عنها سنتكلم التسويقية ادلعلومات نظاـ عمل ألية توضح مناذج رلموعة توجد

 األنظمة ىذه كوف من كللتأكد الثاين، ادلطلب يف جلية ىيك  النظاـ ذلذا فرعية أنظمة رلموعة تضم النماذج
 إىل إضافة ذلك، تنفي أك تثبت معايَت ىناؾ فإف للمؤسسة العاـ اذلدؼ ربقيق صوب رلهوداهتا تصب الفرعية

 . التسويقية ادلعلومات نظاـ إلدارة الضركرية ادلستلزمات
 3:يلي فيما متمثلة مناذج مخسة أشهر نذكر ،التسويقية ادلعلومات لنظاـ  دمت النماذج من رلموعة ىناؾ

:"Kotler" نموذج    -أوال 
 لوحدة كصف كىو "للتسويق العصيب ادلركز " إصطالح مرة ألكؿ فيو خداـإست حيث النموذج، ىذا "كوتل فليب "  دـ حيث
 معها يتعامل التسويقية علوماتللم أنواع ثالثة بُت ميز ك د التسويق، معلومات تشغيل مهمتها تكوف التسويق إدارة داخل جديدة
 أك "للمعلومات الذكي اجلمع " تسمى كاليت البيئة ادلؤسسةمن داخل تتدفق اليت ادلعلومات يف ادلتمثلة ك للتسويق العصيب ادلركز
 إىل افةباإلض ،"التسويق إتصاالت " عليها كأطلق خارجها إىل تتدفق اليت كادلعلومات ،"التسويقية اإلستخبارات " عليها مايطلق

 :أدناه الشكل يف موضحة ككلها ،"الداخلية السجالت "ب كادلسمات ادلؤسسة داخل من مجعها يتم اليت ادلعلومات

                                                           
 410ص : 4044، 4،دار ادلفكر ناشركف كموزعوف ،ط سيد صاب تعلب، نظم كدعم إزباذ القرار اإلدارية 1
 440-441،ص: 4000زلمد إمساعيل بالؿ ، نظم ادلعلومات اإلدارية ، دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،  2
  62-02 ص ، 2007 اجلزائر، اجلامعية، ادلطبوعات ديواف ،(كاإلسًتاتيجيات ادلعلومات مدخل) التسويق نورم، منَت(  3
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 لنظام المعلومات التسويقي Kotler( : يمثل نموذج 13الشكل رقم )

 
 58 ص ، 2007 جلزائر،ا اجلامعية، ادلطبوعات ديواف ،(كاإلسًتاتيجيات ادلعلومات مدخل التسويق نورم، منَت :ادلصدر

   " Stafford"و"Brien"نموذج -ثانيا  
 عن مجعها مت اليت ادلعلومات خالؿ من ديكن حيث التسويقية، ادلعلومات لنظاـ كأساس التسويق مزيج منهما كل إستخدـ لقد

 مدير أف كما السوؽ، يف دةجدي فرص عن مجعها مت اليت كاألخرل كالتمويل كاإلنتاج بادلؤسسة التسويق خبالؼ الوظيفية األنشطة
 تأثَته دراسة بعدىا يتم تنفيذه كعند( الًتكيج التوزيع، ادلنتج،السع،) األربعة إلسًتاتيجياتو التسويقي الربنامج برسم يقـو التسويق

 أك لتسويقيةا اإلسًتاتيجيات تعديل ديكن عليها ا كبناء العكسية التغذية تتم حبيث التسويقية، البيئة ككذا ادلستهلك سلوؾ على
 ىذا يبُت التايل كالشكل الفرعية، سًتاتيجياتو كا   التسويقي الربنامج صياغة إعادة كبالتايل ادلؤسسة أماـ جديدة فرص إكتشاؼ
 :النموذج

 لنظام المعلومات التسويقي Stafford"و"Brien"نموذج -( 14الشكل رقم ) 

 
 60 ص ، 2007 اجلزائر، اجلامعية، ادلطبوعات ديواف اتيجيات،كاإلسًت  ادلعلومات مدخل التسويق نورم، منَت :ادلصدر 
 
 



مفاىيم أساسية حول نظام المعلومات التسويقيالفصل األول:   
 

 

32 

  " McLeod نموذج : ثالثا-
 من  سمُت منخالؿ يعمل التسويقية ادلعلومات نظاـ فإف لو كفقا الفرعية، النظم مدخل على يعتمد تفصيليا منوذجا  دـ حيث
 النظم كىذه للتسويق، العصيب تصورىللمركز يف "كوتلر " منوذج على إعتمد حيث للمدخالت الفرعية النظم يضم األكؿ النظم،
 البيانات د ة ضركرة على مركزا أليا التسويقية البيانات ىذه تشغيل كيفية يشكل كالذم البيانات لتشغيل اجلزئي النظاـ على ربتوم
 أم الذكي للجمع اجلزئي نظاـال من كل إىل إضافة التسويق، رجاؿ يرده دلا سلفا كادلوضحة احلاسب يف ادلتخصصُت إىل ادلقدمة

 تستخدـ كاليت التسويق لبحوث اجلزئي كالنظاـ ادلنافسُت، تصف اليت كادلعلومات البيانات على يركز كالذم التسويقية اإلستخبارات
  لمنتجل اجلزئي النظاـ على تشتمل بدكرىا كاليت للمخرجات الفرعية النظم فيمثل الثاين القسم أما كادلعلومات، البيانات جلمع
 التسويقي ادلزيج إسًتاتيجيات تطوير من ادلدير سبكن معلومات النظم ىذه تقدـ حيث ادلزيج، لتكامل ك كللسعر، للًتكيج ك دلكاف
 :ذلك جيسد التايل كالشكل ادلقومات، بقية على مفهـو كل تأثَت دراسة طريق عن

 لنظام المعلومات التسويقي  McLeod( : نموذج 15الشكل رقم )
 

 
  61ص   2007 الجزائر  الجامعية  المطبوعات ديوان واإلستراتيجيات  المعلومات مدخلق التسوي نوري  منير :لمصدرا

 .التايل النموذج من توضيحا أ ل أنو إال النماذج، من سابقيو من بساطة أكثر النموذج كىذا
 :"الفتاح عبد سعيد محمد "نموذج -ربعا

 ىػذا حػدكد خػالؿ من كذلك التسويقية، البيئة داخل كظائفو ككذا التسويقية ادلعلومات ـنظا توضيح إىل يهدؼ منوذج  دـ حيث
 كأخػرل كغَتىػا، النقديػة كالتػدفقات ادلبيعػات عػن احملاسػيب النظػاـ يقػدمها الػيت الداخلية التسويقية ادلعلومات يف تتمثل كاليت النظاـ

 يف حيػدث أف ديكػن مػاذا التسػاؤؿ عػن ذبيػب كالػيت التحليػل نظػم أيضػا صلػد كمػا ادلعلومػات، ىػذه تشػغيل إىل باإلضػافة خارجيػة،
 األمػور ىذه ككل التسويقية، ادلعلومات من كبَتا  درا تقدـ كاليت التسويق كحبوث الرياضية النماذج إستخداـ خالؿ من ادلستقبل؟
 يل :التا الرسم يف موضحة
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 وماتالمعل لنظام "الفتاح عبد سعيد محمد" ( :  نموذج16الشكل )

 
 6 2ص ، 2007 اجلزائر، اجلامعية، ادلطبوعات ديواف كاإلسًتاتيجيات، ادلعلومات مدخل التسويق نورم، منَت :ادلصدر 

 1 الحميد: عبد أسعد وطلعت جبر علي أحمد "نموذج -خامسا
 كاليت مدخالت إىل النظاـ اىذ تقسيم مت حيث العناصر، من رلموعة من يتكوف التسويقية ادلعلومات نظاـ فإف النموذج ذلذا ككفقا
 ىػذا عػن التعبػَت كديكػن ادلخرجػات، إىل إضػافة ،(التحليػل -التشػغيل) عمليػات ك ،(خارجيػة-داخليػةت )اإلسػتخبارا مػن تتكػوف
 :التايل الشكل خالؿ من النموذج

 التسويقية المعلومات لنظام "الحميد عبد أسعد وطلعت جبر علي أحمد" نموذج( : 17الشكل رقم )  

 
 ادلؤسسػات حالػة دراسػة) عليػو كالر ابػة التسػويقي للنشػاط التخطػيط يف التسػويقية ادلعلومػات نظػاـ دكر )فراحتيػة، العيػد :صػدرادل

 كليػة بادلسػيلة، بوضػياؼ زلمػد التسػويق جامعػة يف ماجسػتَت رسػالة ،( احلضػنة ملبنػة -اجلزائريةألدلنيـو -احلضنة مطاحن :بادلسيلة
 .08،ص  4006-4000 اجلزائر، تسيَت،ال كعلـو اإل تصادية العلـو

 2يلي فيما النماذج ىذه من لبعض جهة مو إنتقادات شكل على نعرضها عيوب عدة النماذج ىذه على نالحظ
 

                                                           
 08د فراحتية  مرجع سابق العي  1
  08- 02مرجع سابق   2
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 نظاـ مع البيانات معاجلة نظاـ أدمج أنو كما التقارير، نظاـ منوذجو يف "مكليود " يربز مل حيث :الثالث النموذج
  .معاجلتها طرؽ أك للبيانات التشغيل مراحل إىل اإلشارة ذباىل لنموذجا ىذا يكوف كهبذا ادلدخالت
 جػزء جػزأين، خػالؿ مػن ادلػدخالت عػن تعبػَته ىػو "كعلػي طلعػت أمحػد" منػوذج علػى كيعػاب  :الخفامس النمفوذج

 كحبػوث اخلارجيػة ك الداخليػة اإلسػتخبارات مػن عليهػا احلصػوؿ ككيفيػة عامػة بصػفة ادلػدخالت إىل أشػار منهػا
 عػن متغػَتات صػورة يف للنظػاـ ادلػدخالت إىل أخػرل مػرة فأشػار ادلسػتطيل داخػل الثػاين اجلػزء يف أعػاد مث يق،التسػو 
 أنػو كمػا ادلعلومػات، نظػاـ مػدخالت عػن يعػرب كالمهػا ألف كتكػرار إزدكاج يعتػرب كىػذا خارجيػة، متغػَتات أك السوؽ

 .التسويقية القرارات إزباذ بعملية ادلعلومات نظم عال ة يظهر مل
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 ختصة الفصل :
 تعد ادلؤسسة،حيث نشاط يف ىاـ دكر ذلا ادلعلومات أف إىل الفصل ىذا يف إليو تطر نا ما خالؿ من القوؿ كندي

 اليت  ادلعلومات تلك بتوفَت يقـو نظاـ كجود ضركرة إستدعى ما كىذا ببيئتها، ادلؤسسة ىذه تربط اليت الوسيلة
 كىذا ادلؤسسة، ىذه أداء كسبيز كفعالية كفاءة على ذلك إلنعكاس نظرا فيها، كالتحكم يطرةالس ك البيئة تيحها
 معُت إطار ضمن تفاعلها خالؿ من تعمل بينها فيما ادلًتابطة العناصر من رلموعة عن عبارة إال ىو ما النظاـ
 عدة النظاـ ذلذا أف كما عينة،م أىدؼ لتحقيق كذلك احمليطة البيئة مع ئمتتال سلرجات إىل ادلدخالت ربويل على

 من األنظمة الداخلية  العناصر رلموعة عن للتعبَت ستعملي األخَت كىذا ادلعلومات، نظاـ بينها من كصور أشكاؿ
 كمن منها، لةستفادة ادلؤسسة يف اجلهات دلختلف كبثها ادلعلومات كزبزين كمعاجلة كتشغيل سًتجاع كا   مجعكأيظا 
 كيضع أىدافو حيدد لكي للمعلومات حيتاج التسويق مدير أف حيث التسويق ارةإد صلد اجلهات ىذه بُت

 تنفيذىا، يرا ب كما كالتوزيع كالًتكيج كالتسعَت ادلنتج من ادلركب التسويقي بادلزيج متعلقة كخطط إسًتاتيجياتو
 العملية ديثل ذمال التسويقية ادلعلومات بنظاـ كيعرؼ معلومات نظاـ سول اليتيحها ادلعلومات ككذالك ىذة 

 كحفظ كتبويب كتسجيل جلمع بينها ما يف تتفاعل كاليت كاإلجراءات كادلعدات األفراد تضم ادلنظمة، ك ادلستمرة
 على كالعمل فيها، ادلؤثرة بالعناصر ك ادلؤسسة بأعماؿ كادلتعلقة كادلستقبلية، كاحلالية ادلاضية البيانات كربليل

 ادلستهلك تو عات لتعاظم النظاـ ىذا إىل احلاجة سبب يرجع كما الالزمة، ادلعلومات على للحصوؿ إسًتاجاعها
 النظاـ ىذا أكسبت كلها اخلطأ، تكلفة كجسامة ضخامة إىل إضافة األسواؽ توسع ك ادلنافسة ضغوط ككذا

 يتو ع يثح بادلستقبل إعتٌت اخلارجيةكماُ  البيئة مع يتفاعل ألنو مفتوح نظاـ إعتباره يف سبثلت السمات من رلموعة
 يف ساىم اخلصائص ىذه كل كاحد، أف يف كعالجي ك ائي فهو كبالتايل ادلشاكل ىذه حيل مثلما ادلشاكل كدينع

 حبوث نظاـ يف ًتجمت كاليتادلستقل، للمتغَت كأبعاد أُخذت كاليت النظاـ ذلذا فرعية نظم من رلموعة تكوينها
 إضافة التسويقي، ادلزيج عناصر بأحد متعلقة معينة يقيةتسو  حالة دلعاجلة العلمي ادلنهج يستخدـ الذم التسويق

 هبدؼ التسويقية بيئتها يف احلاصلة التطورات إدراؾ على بإستمرار للمؤسسة يسمح الذم اإلستخبارات نظاـ إىل
 نم معلومات بتوفَت يقـو الذم الداخلية السجالت نظاـ صلد مث ،التسويقي بادلزيج ادلتعلقة القرارات كتطوير تعديل
 اإلسًتاتيجيات إعداد يف التسويق مدراء يستخدمها كاليت كأدائها، التسويقية باألنشطة كادلتعلقة ادلؤسسة داخل

 اإلسًتاتيجية التسويقية القرارات أم التسويقي بادلزيج ادلتعلقة اإلسًتاتيجية التسويقية القرارات إزباذ أم التسويقية،
 .الثاين الفصل يف بالتفصيل إليو سنتطرؽ ادلتغَت كىذا الدراسة، ذلذه التابع ادلتغَت سبثل
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 تمهيد :

 فجميػ  الفعػاؿ  األداء علػ  اإلدارة ككفاءة قدرة مدل ربدد اليت العمليات من القرارات إزباذ عملية تعترب 
 هػذا األفضػ،  ضلػو كتقودهػا حياتػ  توجػ  الػيت القػرارات  مػن العديد يتخذكف اإلدارية ادلستويات سلتلف عل  دراء ادل

 كادلنظمػة األفػراد  ادلػديرين أداء تقسػي  ؽلكػن خالذلػا كمػن ادلنظمػة  أنشػةة مجيػ  علػ  القػرارات ازبػاذ عمليػة كتػثرر
 كتغػر كاذباهاهتػا حياهتػا يف تػثرر الػيتأك اإلسػااتيجية   اجلوهريػة القػرارات بعدد بلد كأم ب، منظمة أم حياة كتقاس
 .كالكفاءة اإلنتاجية ضلو مسارها

 :كذلذا قمنا بتقسي  هذا الفص، إىل رالث مباحث عل  النحو التايل

 :ماهية إزباذ  القرار اإلسااتيجي المبحث األول 
  مراح، عملية صناعة القرار اإلسااتيجي :المبحث الثاني  
 : دكر نظاـ ادلعلومات التسويقي كمساعلت  يف إزباذ القرار اإلسااتيجي المبحث الثالث 
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    : ماىية إتخاذ  القرار اإلستراتيجيالمبحث األول
 حػد إىل مرهػوف ادلثسسػة صلػاح أف كمػا اإلداريػة  العمليػة عليػ  تقػـو الػذم األساس القرار إزباذ عملية تعد

 شلارسػتها كمػدل اإلدارة هػذ  معلومػات كانػ  فمهمػا ادلناسػبة  القػرارات إزبػاذ علػ  اإلدارة ككفػاءة بقػدرة كبػر
 السػبي، الصػحيحة القػرارات جعػ، مػا كهػذا ادلناسػ،  القػرار تتخػذ مل إذا الفشػ، مصػرها يبقػ  بالتفاصػي،كأدلامهػا 
 .كصلاحها ادلثسسة مستقب، عل  ادلثررة العوام، أه  من تعد العملية هذ  لكوف نظرا ادلدير  لفالح األكحد

أنواعو القرار و تعريف المطلب األول:   
:أوال : تعريف القرار    

ناذبة عن عامل متغر  جديدة إلغلاد احل، ادلناس، دلشكلة   (  بأن  إختيار البدي، معني من البدائ،سيموف عرؼ )
    . كهو جوهر النشاط التنفيذم يف األعماؿ

ككما عرف ) يونغ( للقرا بأن  اإلستجابة الفعالة اليت توفر النتائج ادلرغوبة حلالة معينة أك رلموعة من احلاالت -
 احملتملة يف ادلنظمة 

كعرف  أيضا) هاريسوف ( بأن  عملية تقي  البدائ، ادلتعلقة باذلدؼ كاليت عندها يكوف توق  متخذ القرار بالنسبة -
1عتمد إختيارا يوج  ألي  قدرات  كطاقات  لتحقيق غايت  لعم، معني بالذات غلعل  ي  

 ثانيا :أنواع القرار 
 الوض  زبتلف باختالؼ اليت القرارات من العديد يتخذ اليومي لعمل  شلارست  كأرناء ادلدير إف األمر  حقيقة يف

فمنح  كمرك،  معقد ماهو بسيط  كمنها ماهو القرارات فمن كك،؛ ادلنظمة عل  أررها كؼلتلف في  يكوف الذم
أك  مثال آخر مكاف يف للمثسسة فرع ليس  كتأسيس قرارات هي العاملني أجور تسديد أك مثال  مرضية عةلة

 .اإلنتاج ظلط يف جذرية تغيرات إحداث
 أف إال معاير؛ لعدة ِكفقا القرارات تصنيف هبذا اجملاؿ ادلهتمني من العديد حاكؿ فقد هذا كعل 
 :التالية األسس حس، القرارات تبوي، ؽلكن أن  الشائ 

 .ادلربرلة كغر ادلربرلة -
 .كالشخصية التنظيمية -

                                                           

49الدكتور مثيد عبد احلسني الفض،  االبداع يف إزباذ القرارات اإلدارية  إرراء للنشر كالتوزي  االردف  ص  1
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 .بادلعلومات الوروؽ درجة -
 .كاجلماعية الفردية -
 اإلدارية ادلستويات -
 المبرمجة: غير والقرارات المبرمجة القرارات -أ 

 القرارات تلك :كونتز عن النق أبوقحف السالـ كعبد حنفي الغفار عبد يقوؿ كما ادلربرلة بالقرارات يقصد
 ح، كإجراءات كطرؽ أسالي، ربديد يت  أين الركتينية أك ادلتكررة ادلشكالت ح، م  تتعام، كاليت سلفا ادلخةةة

 موظف رات، ربديد ذلك أمثلة كمن التفكر؛ يف جهداكبرا تستدعي ال كحيث سلفا  مشكلة أم م  التعام، أك
 بك، اخلاصة اإلجراءات سلفا توضح حيث كهكذا …ما مورد إىل الةلبيات إرساؿ أك اإلجازات منح أك جديد
 1 .غرها أك األفراد إدارة أك ادلشايات رلاؿ  يفب  ادلعموؿ اللوائح كاق  من حالة
 لذلك ؛غر متشاهبة ظركؼ يف أك متكررة غر زمنية مدة يف ربص، اليت تلك فهي ادلربرلة غر للقرارات بالنسبة أما

 إضافية  تكاليف ربم، كردبا ادلعلومات من كاؼ   قدر عل  احلصوؿ جان، إىل التفكر من معينا جهدا تستدعي
 أك االندماج قرارات أك (السوؽ دراسة يتةل،) باألسواؽ جديد منتوج طرح أك جديد فرع تأسيس ذلك أمثلة كمن

 اإلدارية ادلستويات) ادلنظمة كقيادة االسااتيجي  بالبعد يتعلق القرارات من النوع هذا أف هنا كادلالحظ .التوس 
 .ادلنظمة دبستقب، مرتبط أساسا القرار هذا ألف ازباذ ؛ مث كمن كربليل  راست د عند ادلسثكلة هي هنا (العليا
 إطػار يف ادلػدير يتخػذها الػيت القػرارات هػي التنظيميػة القػرارات: الشخصرية والقررارات التنظيميرة القررارات-ب

 حيػث مػن ذلػا  التنظيميػة للةبيعػة كذبسػيدا للمنظمػة العامػة للسياسػة انعكاسػا كسبثػ، يشػغلها  الػيت الرمسيػة الوظيفػة
  .الزباذها شخص تفويض زبوي، ؽلكن مث كمن إطارها  يف تسر اليت األنظمة أك التعليمات

 هػذ  كيف العمػ،؛ ميػداف يف اإلدارية كخربت  الذاتية  كميول  ادلدير شخصية تعكس اليت فهي الشخصية القرارات أما
 1القرارات هذ  ازباذ صالحية تفويض ؽلكن ال احلالة
 عليها تستند التي المعلومات حجم أو درجة حسب القرارات -ج
 حسػ، كذلػك  .التأكػد عػدـ حالػة أك ادلخػاطرة  حالػة أك التأكػد  حالػة يف إمػا حػاالت؛ رػالث إىل تنقسػ  ك

 :  08  الشك،

                                                           

  08زلمد سويل   اإلدارة  دار اذلاين للةباعة  بدكف بلد أك سنة النشر ص 1
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 عدـ التأكد الكام،    تاكد كام، 
 10 ص مرج  سبق ذكر    سويل   زلمد :المصدر

 
 ك، بدي،  من ادلرتقبة النتائج ربقيق احتماالت كػلس، البدائ،  بتةوير يقـو ادلدير فإف ادلخاطرة ظ، يف أما

 كطريقة كشجرة القرارات بدي،؛ لك، احملتملة النتائج حلساب الكمية باألسالي، احلاالت من العديد يف مستعينا
 ك، عل  ادلاتبة النتائج ربقيق احتماالت فإف التأكد  عدـ حالة كيف ..كغرها احلساسية  كربلي، السمبلكس 

 ككان  القرار  يف ادلثررة العوام، من كبر عدد هناؾ كاف فإذا  (ادلخاطرة من حالة ربديدا أق،) زلددة غر بدي،
الشخصي  حكم  عل  يعتمد القرار متخذ فإف شديد  استقرار عدـ حالة يف كان  أك غر متشاهبة  العوام، هذ 

 .األفكار لتعزيز اجلماعي كالتقرير االستشارة إىل اللجوء إىل إضافة السابقة  كخربات 

 الجماعية: والقرارات الفردية القرارات -د

 القػرار  ادلعنيػني دبوضػوع مػ  أكيتشػاكر يشػارؾ أف دكف بازباذهػا ادلػدير ينفػرد الػيت القػرارات هػي الفرديػة القػرارات
 مػن ؽليػز  كمػا األعمػاؿ كاقػ  إال أف اإلدارة  يف تسػلةي أكتوقراطي كأسلوب النوع هذا يعتربكف ادلثلفني من كالعديد
 نتػاج سبثػ، فهػي اجلماعيػة القػرارات أمػا .قػرارات فرديػة ازبػاذ احلػاالت مػن العديػد يف ادلػدير علػ  ػلت  كتنافس سرعة
 ركح -ادلػثلفني مػن العديػد حسػ،-يعكػس كهػذا يف ادلنظمػة العػاملني األفػراد مػن معػني عػدد آراء كمشػاركة تفاعػ،
للمنظمػة  االنتمػاء مػن نوعػا األفراد كاكتساب اجلماعية  الركح تنمية األعماؿ  ككذا منظمات يف الدؽلقراطي التعام،

 التأكد. درجات .ادلرجوة عل  األهداؼ باإلغلاب ينعكس شلا

 ادلختصػوف  تػداكذلا الػيت التصػنيفات أهػ  مػن التصػنيف هػذا كيعتػرباإلداريرة:  المسرتويات حسرب القررارات -ه
 اإلدارة ركيػزة تعتػرب كهػي ادلنظمػة  علػ  األجػ، طويػ، ادلستقبلي األرر ذات القضايا م  االسااتيجيةتتعام، فالقرارات
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 للمثسسػة  العامػة السياسػات رسػ  يف ككػذا األجػ،  طويلػة األهػداؼ ربديػد يف العليػا اإلدارات كأداة االسػااتيجية
 التوزيػ  سياسػات ككػذا فيهػا اإلنتػاج خةػوط كهيكلهػا  كموقعهػا للمنظمػة؛ األساسػية اخليػارات إىل إضػافة

 كأسػواؽ كعمليػات منتجػات مػن ادلشػركع عم، طبيعة عل  تنص، أهنا أم كغرها؛..كاالندماج التوس  كإمكانيات
 إدارات بػني التكامػ، كعلػ  هػذ  االالت   علػ  عامػة بصػفة ادلػوارد توزي  عمليات عل  تنص، كما كمستهلكني 

 .ادلرجػوة األهػداؼ ربقيػق كبالتػايل ادلختػارة االسػااتيجية إتبػاع إىل يهػدؼ كالػذم التنظػي  شك، يف كالتغير ادلشركع 
 التسػويق  اإلنتػاج  يف أم رلػاالت الوظيفيػة؛ يف تنػدرج الػيت الوظيفيػة  بػالقرارات زبػتص فهػي الوسػة  اإلدارة أمػا

 ربقيػق يف رلالػ  مسػاعلة ػلػدد أف الوظيفيػة هػذ  االالت إحػدل عن مسثكؿ ك، عل  ك .البشرية ادلوارد أك التموي،
 1 .ادلناسبة القرارات ازباذ كبالتايل للمنظمة الكلية االسااتيجية

 اإلدارية المستويات حسب القرارات : تصنيف90  الشكل

 

Lasary, Economie d’entreprise, Imprimerie Essalem, Alger, 2001, p 74 المصدر  

 حػاؿ بأم ؽلكن  يتخذها ال اليت القرارات نوعية كان  مهما القرار متخذ أف السابقة التقسيمات ك، يف كيالحظ
 القرارات أصبح  كلما ادلناسبةالشركط  األخرة هذ  يف توفرت فكلما ادلعلومة  عنصر عن االستغناء األحواؿ من

 كالبحػث التشػاكر يف الوقػ  تضػيي  ازباذهػا كعػدـ سػهولة يعػي شلػا الذاتيػة  عػن كابتعػاد كموضػوعية بررلػة أكثػر
 القػرارات زبػدـ فعالػة معلومػات أنظمػة إىل احلاجػة كهنػا تػربز اذلامػة  االسااتيجية القضايا إىل التفرغ كإظلا كالتحلي، 

 .الفعالة
                                                           

  27ص   1999 اإلسكندرية  كالتوزي   كالنشر للةب  اجلامعية الدار االسااتيجية  اإلدارة ماهر  أمحد 1  
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 مفهوم  القرار االستراتيجي وأىميتو  المطلب الثاني: 

 كرغباتػ  حاجاتػ  إلشػباع سػعي  عنػد هبػا يقػـو حيػث للفػرد بالنسػبة أساسػية كظيفػة اإلسػااتيجي القػرار إزبػاذ عتػربي
 اإلختيػار لػ  تػثمن الػيت مكانياتػ إ كػذا ك العقليػة قدراتػ  علػ  ان  متكػ  ك كحدسػ  بتجارب  ذلك يف ادلختلفة مستعينا

 عملياهتػا عناصػر مجيػ  يف مسػتمرة كبصػورة نشػاطها تتخلػ، الػيت الوظيفػة هبػذ  تقػـو ادلثسسػة ككػذلك السػلي  
 ك أعليتػ ؟  تكمػن مػا كيف ؟اإلسػااتيجي القػرار بإزبػاذ ادلقصػود مػا إذف اإلداريػة  ادلسػتويات سلتلػف كعلػ  اإلداريػة 
 .الالحقني  العنصرين زبصيص مت التساؤلني هذين عل  لإلجابة

 أوال : تعريف القرار اإلستراتيجي 

 يف تشػاؾ أهنػا إال التعبػر  طريقػة ك الشػك، حيػث مػن بعػض عػن بعضػها ؼلتلػف القػرار إلزبػاذ تعػاريف عػدة هنػاؾ
   :التالية التعاريف خالؿ من ذلك ميز كف ادلضمو ف

 ال الػيت للغايػات ادلػدرؾ اإلختيػار علػ  تقػـو الػيت العمليػةبأنػ   "Bernard"إزبػاذ القػرار حسػ،   : 1تعريرف  
 1 .مباشر فع، رد أك أتوماتيكية إستجابات الغال، يف تكوف

كتػأ  بعػد عمليػات  لممثسسػةل لالكػرب  قػرارات تتعلػق بإختيػارات ":نعػ عبػارة اإلسػااتيجي هػو رراالقػ: 2تعريرف 
 2اجملاؿ اإلسااتيجي .يف  معينة كإستعماؿ أدكات بالتعقيد تتميزك  اخلةط  كاعداد عةياتادل ،ربلي

: ك يعػػػرؼ أيظػػػا علػػػ  أهنػػػا اخلةػػػة لزيػػػادة احلصػػػة احلصػػػة السػػػوقية للمثسسػػػة علػػػ  حسػػػاب ادلنافسػػػني أم  3تعريرررف 

 3.هزؽلته  يف السوؽ

 هػػػو البػػػدي، الػػػذم يػػػت  األخػػػذ بػػػ  مػػػن بػػػني رلمػػػوعي البػػػدائ، بعػػػد أف تػػػت  غربلػػػة البػػػدائ، كاإلبقػػػاء علػػػ :  4تعريرررف 
 1. تقومي كمقارنة بينهما ألخذ بالبدي، الذم ػلقق األهداؼأفضلها كإجراء عملية 

                                                           

  8 ص   2009 عماف  الثقافة  دار  (كالتةبيق النظرية بني) اإلدارية القرارات إزباذ كنعاف  نواؼ 1
 12 ص   2001  اجلزائر اجلامعية  عاتو ادلةب وافدي   كالتخةيط اإلدارة  كفعد مداد ناصر 2

  03 ص   2001 اإلسكندرية  اجلامعية  الدار العلمية  كاألسس األصوؿ -اإلسااتيجية  اإلدارة ض و ع أمحد زلمد3
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هبابدراسػة  احمليةػة البيئػةك  ادلثسسػةكيتعلػق دبسػتقب،    اإلسػااتيجية  تسػير مسػتويات يف يتخػذ : قػرار 5تعريرف 
 2كؼلتص يف ادلسائ، الغامضة كادلعقدة  .

 ثانيا : أىمية القرار اإلستراتيجي

 هػذ  ربػدد حيػث هبػا يػبة  الػيت كاليػد ادلػدير عمػ، أساس ألن  ادلثسسة  يف العمليات ركح دبثابة القرار إزباذ عتربت
 إزبػاذ أعليػة فػإف كعليػ  ذلػك  كغػر مػن؟ كمػ  كأيػن؟  كمػ؟؟  بتنفيػذها؟  يقػـو كمػن إصلازهػا الواجػ، األنشػةة اليد
  :يلي فيما تتجل  القرار

قػرار  إزبػاذ علػ  التوقػف أف حيػث ادلثسسػة  حيػاة يف اليوميػة كالفعاليات  النشاطات جلمي  بالنسبة :البدء نقطة- 
 .ادلثسسة هذ  يف كالنشاط العم، شل، إىل يأدم 

 عملهػا رلػاالت خػالؿ مػن ادلثسسػة ككػذلك اليوميػة  حياتػ  طػواؿ الفػرد ؽلارسػ  حيػث :مسرتمرة عمليرة عتبرري -
 .كادلستقب، كاحلاضر ادلاضي يف ؽلتد أن  يعي كما كضلوها  كاألفراد كالتنظي  كالتسويق كاإلنتاج

 يػت  كمػ؟ بػ   يقػـو كمػن عملػ  غلػ، مػا يقػرر حيػث اإلدارم  العمػ، مػارس بواسػةتي  :عملرو فري المردير أداة -
 .اإلدارم أدائ  مستول من الرف  إىل يثدم القرار إزباذ يف ادلدير قدرات إرتفاع فإف كبالتايل كغرها  ذلك

 هػذ  كمثػ، ادلستقب،  يف الةوي، بادلدل ترتبط اليت اإلسااتيجية القرارات خالؿ من :المؤسسة مستقبل يحدد -
 .كفشلها ادلثسسة صلاح عل  كبر تأرر ذلا يكوف القرارات

 القػرارات مػن رلموعػة علػ  ربتػوم ادلثسسػة يف الوظػائف إدارة أف حيػث :المؤسسرة وظرافف إلدارة أسرا  -
 يف ربتػوم كغرهػا كالتمويػ، البشػرية كادلػوارد كالتسػويق اإلنتػاج فوظيفػة الوظػائف  ذلػذ  ادلختلفػة باجلوانػ، اخلاصػة
 .كظائفها من كظيفة ك، بتسير ادلثسسة تقـو بواسةتها اليت القرارات من رلموعة عل  طياهتا

                                                                                                                                                                                     

150 ص: 2000فالح حسن احلسيي   اإلدارة األسااتيجية  دار كائ، للنشر  األردف   1
  

143 ص:2004عبد السالـ أبو قحف   أساسيات التنظي  كإدارة األعماؿ   الدار اجلامعية للنشر  القاهرة   2
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 ففػي كرقابػة  كتوجيػ  كتنظػي  زبةػيط مػن اإلداريػة العمليػات لػ،   ك أسػاس يعتػرب حيػث :اإلداريرة العمليرة جروىر -
 التنظػي  رلػاؿ يف أمػا ذلا  التقديرية كادليزانيات العم، كجداكؿ اإلدارات خبةط اخلاص قرار إزباذ يت  التخةيط رلاؿ
 نػوع كربديػد الوظػائف كصػف إىل إضػافة عليهػا  التعػديالت سلتلػف جراء كا   التنظيمية اذلياك، تصمي  يف ترج  فی

 رلػاؿ يف العمػ، ك كنظػ  كالسياسػات كالقواعػد اإلجػراءات سبػس كما كظيفة  لك، كالصالحيات السلةات كحج 
 رلػاؿ صلػد بينمػا كغرهػا  العػاملني بػني اإلتصػاالت طػرؽ ك العػاملني ربفيػز أسػالي، سبػس قػرارات  كتأخػذ التوجيػ 
 كػذا ك الرقابػة  يف ادلسػتخدمة اجلػودة كمعػاير كاألداء اإلنتاجيػة مثشػرات بتحديػد تتعلػق قػرارات فيػ  تثخػذ الرقابػة
.عالجها كأسالي، اإلضلرافات ربديد

1
 

 إتخاذ القرار اإلستراتيجي وخطواتوأساليب   المطلب الثالث:

 اإلستراتيجي  أوال : أساليب إتخاذ القرار

 كهػذ  لػ   السػند دبثابػة ع تػرب ت كالػيت األسػالي، مػن رلموعػة علػ  مشػكلة ألم مواجهتػ  عنػد القػرار متخػذ عتمػدي
 :يلي فيما كادلوضحة علمي  طاب  ل  حديث األخر كبعضها علمي  أساس ل  ليس تقليدم بعضها األسالي،

 الػيت ات ك القػرار مػن رلموعػة إزباذعلػ، عنػد ادلػدراء يتبعهػا اليت األسالي، كهي :التقليدية األساليب - أ
 كهػذ  القػرار  لإلزبػاذ كمرجعػا أساسا اجلماعية أك الشخصية سواء كاخلربة كالتجربة ادلمارسة من خذ  تت

  :يف تتمث، األسالي،

 النفسية إذباهات ) أم شخصية خلفية أساس عل  متخذ  ِب، ؽ من قرار إصدار يعي كالذم :الشخصي *الحكم
 األساسػية العناصػر إدراؾ يف البديهػة سػرعة يف تتجسػد قػد اخللفيػة كهػذ   احلػدس ككػذا عرفيػة ادل اك كاإلجتماعيػة

 2.ادلتاحة أمام  كادلعلومات البيانات كتقيي  كربلي، فحص بعد كهذا علي   عرض ت اليت كادلشكالت للمواقف

                                                           

 38-34ص -ص   2007 القاهرة  اجلامعية  الدار كاإلبتكار  العل  بني القرار إزباذ ماهر  أمحد 1
 

182 ص سابق  مرج  كنعاف  نواؼ 2
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 ادلشػكالت مػ  تعاملػ  عػن الناذبػة ادلااكمػة معارفػ  القػرار متخػذ يستحضػر أف كهػي :والتجربرة *الخبررة
 علػ  ليةبقهػا الػدركس  منهػا كيسػتخلص عليػ  مػرت الػيت التجػارب مػن العديػد إىل إضػافة السػابقة 

 1 .ادلةلوب القرار إىل للوصوؿ كهذا السابقة  للمشكالت ادلشاهبة  األنية ادلشكالت

 للمثسسػة بالنسػبة مرجعػا القائػدة ك الكبػرة ادلثسسػات جعػ، علػ  األسػلوب هػذا يقػـو :القرادة إتبراع أو *التقليرد
 الػيت ادلثسسػات هػذ  قبػ، مػن معاجلتهػا سػبق ادلشػاك، هػذ  كػوف إىل ذلػك يف تسػتند حيػث القػرار  إزباذهػا عنػد

 2.ادلثسسات بتلك اخلاصة كالسمات الظركؼ تتجاه، كبذلك رلاذلا  نفس يف تنشط

 القػرار اإلزبػاذ ادلػراد ادلشػكلة عػرض خػالؿ مػن كذلػك اإلبػداع  علػ  األسػلوب هػذا يشػج  :الرهىني العصرف *
 لعػرض أذهػاهن  بإسػتثارة األفػراد هػثالء يقػـو حيػث احللػوؿ  مػن رلموعػة لتنميػة األفػراد مػن رلموعػة علػ  بشػأهنا
 3.جديدة أفكار توليد إىل يهدؼ األسلوب هذا أف كما تلقائية  بةريقة األفكار

 مػن  جملموعػة إسػتبياف توجيػ  خاللػ  مػن يػت  ما  موضوع أك قضية حوؿ إستقصاء عن عبارة كهو :دلفي *أسلوب
 مث كمػن كتقييمهػا كمناقشػتها احللػوؿ للوصػوؿ اىل  مسػبقا ربديػده  يػت  الػذين ك لوجػ  كجهػا متواجػدين غر اخلرباء
  .ادلثسسة أهداؼ م  يتالئ  الذم ادلناس، ار القر إزباذ

 منهجيػا رلموعػة خػالؿ مػن القػرار إزبػاذ يف العلمػي األسػلوب علػ  تعتمػد الػيت كهػي :الحديثرة األسراليب-ب
   :يلي فيما أعلها خص ك ؿ ذلا  أساسا ادلتحيز غر ادلنةقي التفكر ذبع، كاليت وضوعيةدب

 لكػ، ادلقػدرة النتػائج ربديػد مث للمشػكلة  البػدائ، تشػخيص مػن إنةالقػا القػرار  زبػذ حيثػی :اإلحتمراالت نظريرة*
 ػلمػ، كالػذم بػدي، أفضػ، طلتػار بعػدها بػدي،  لكػ، ادلتوقعػة القيمػة حسػاب مث كمػن حدكرػ   إحتمػاؿ كتقػدير بدي،
 .أفضلها إنتقاء مث كمن

                                                           

185نفس ادلرج  ص  1  
  149 ص سابق  مرج  قحف  أبو السالـ عبد2

 منشورة  غر) األعماؿ إدارة يف ماجستر رسالة  (للمصربات نقاكس مثسسة حالة دراسة) القرارات إزباذ يف ادلعلومات نظ  دكر خلفي  إمسهاف 3
 19 ص 2008/2009  اجلزائر التسير  كعلـو اإلقتصادية العلـو كلية بباتنة  خلضر احلاج ةجامع
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 ترسػ  خريةػة عػن عبػارة أهنػا أم بدي، لك، احملتملة النتائج توضح اليت البيانية الرسـو إحدل كهي :شجرة القرار*
 شػامال حيث حػ، لتقػدـ جديػد مػن ذبمػ  مث بعضػها عػن مسػتق، بشػك، اجلزئيػة القػرارات إلنسػياب الةػرؽ أفضػ،
 إىل تػثدم أك تنتج حادرة كك، كاألحداث  القرار نقةة من فتمتد قراراهتا أما القرار  نقةة الشجرة هذ  أساس ؽلث،

 بيانيػا القػرار إزبػاذ مسػائ، ربليػ، ؽلكػن كمػا أخػرل  كنتػائج أحػداث إىل تػثدم بػدكرها كالػيت أكثػر أك نتيجتػني
ك نتقاء كا   ختيار يسهإؿ ك يوضح ما كهو للقرار  الشجرم التحلي، بإستخداـ  األنس، القرار زباذ ا 

 كبػني إليػ  الوصػوؿ ادلػراد احلػ، بػني العالقػة لدراسػة رياضػية ظلػاذج يسػتخدـ أسػلوب هػي ك :العمليرات بحروث*
 مػن ككاضػحة زلػددة نتائج يقدـ كما القرار  إزباذ جراءات كا   خةوات مجي  يف يساه  حيث علي   ادلثررة العوام،
 :اخلةيػةت الربرلػة كغرهػا اإلنتظػار صفوؼ ككذا اخلةية الربرلة يض  األسلوب كهذا األفض،  البدي، عرض خالؿ
 هػدؼ لبلوغ احملدكدة كاإلمكانيات ادلوارد بتخصيص ادلتعلقة األمور معاجلة يف س تخدـي رياضي أسلوب بأهنا عرؼ
 . متباينة نتائج ربقيق إىل يثدم شلا اإلستخداـ أكج  تتعدد حيث زلدد 

 : مراحل عملية صناعة القرار اإلستراتيجي المبحث الثاني 
 مراحل عملية و صناعة  إتخاذ القرار اإلستراتيجي المطلب األول:

سبر عملية إزباذ القرار اإلسااتيجي بعػدة مراحػ،   كإختلػف الكتػاب كالبػاحثني يف عػددها الكػن الكثػر مػنه  غلمػ  
 :   عل  اخلةوات ادلوضحة يف الشك، التايل
 : عملية وخطوات إتخاذ القرار اإلستراتيجي (19)الشكل رقم  

 308  ص 2005نادية العارؼ   اإلدارة اإلسااتيجية  الدار اجلامعية للنشر  مصر   :المصدر
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ة األكىل يف إزباذ القرار هي إدراؾ كربديد ادلشكلة أك شلا الشك  في  أف اخلةو تعريف وتحديد المشكلة :  -1
كحجم   بشأن   كذالك عن طريق معرفة كأبعاد كمواصفات ادلوظوع الواج، إزبذ القرار اإلسااتيجي 

  ضمن
هذ  ادلرحلة يت  مج  ادلعلومات اليت ربدد بشك، كاضح حقيقة ادلشكلة  أم ه، هي مشكلة إنتاجية أـ  -2

كمعلومات عن مشكلة مالية أـ مشكلة موارد بشرية  كما أف تشخيص ادلشكلة يتظمن معرفة تفاصي، 
 1مضموف هت  ادلشكلة .

خةأ يف ربديد ادلشكلة سوؼ يات، عن  خةأ يف بقية حيث تعترب هذ  ادلرحلة مهمة كحساسة جدا ألف أم 
 ادلراح،  كبالتايل إزباذ قرار خاط    كاألسئلة ادلهمة اليت تةرح نفسها يف هذا اجملاؿ :

 دلذا أزبذ القرار ؟ كما اذلدؼ من كراء إزباذ القرار ؟. 
الي  الكثر من كتاب اإلدارة  كلتشخيص ادلشكلة تشخيصا دقيقا  البد من ربديد الس، اإلسااتيجي كالذم أشار

هو العام، احليوم الذم البد من تغر   قب، أم شي  آخر اك هو الصعوبة اليت إذا أزيل  حل  ادلشكلة أك هو 
 مل تعد هناؾ أم مشكلة العام، الذم تغر 

 تطوير وخلق بدافل للحل : -3
الال زمة لدف  احللوؿ للمشكلة اليت بعد تعريف كربديد ادلشكلة يبدأمتخذ القرار يف التفكر إلغلاد السب، 

مت تشخيص مالزلها كمضموهنا  كتعترب هذ  اخلةوة من اخلةوات ادلتعلقة باخللق كاإلبداع يف ح، ادلشكلة 
خاصة يف حالة القرارات اإلسااتيجية اليت تتةل، ضركرة لتةوير كخلق بدائ، عديدة كػلتاج هذا اىل كق  

 2كصرب كشلارسة 
 تقيم الحلول والبدافل :  -4

كتأ  هذ  اخلةوة لغرض إختيار احل، الذم ؽلث، أفض، العوائد كاالرباح كأق، األعباء كالتكاليف جبيث 
النتائج اليت تراعي موضوعية ككاقعية احل،  كيت  تقي  البدائ، إنةالقا من جدكاها كإمكانية تةبيقها أيضا 

                                                           
  121 ص: 2000فالح حسني احلسيي   اإلدارة اإلسااتيجية  دار كائ، للنشر األردف   1
عبد علي سلماف سعودم ادلعرفة السوقية كالقرار اإلسااتيجية  دار الصفاء للنشر كالتوزي  عماف الةبعة األكىل عالء فرحاف طال، الدعمي  فاطمة  2
1542ص  2011 

  



 الفصل الثاني: مفاىيم أساسية حول  عملية إتخاذ القرار  اإلستراتيجي
 

 
 
 
 
 
 

48 

عل  الضركؼ اليت يتخذ القرا يف ظلها إذ ؽلكن أف نقسمها ؽلكن أف تات، عليها كتتوقف هذ  النتائج 
 1إىل رالث ضركؼ هي :

كذالك عندما يكوف متخذ القرار اإلسااتيجي عل  يقني بشأف ضروف التأكد :  - أ
 النتائج ادلاتبة عن القرار .

التتوفر لدل متخذ القرار اإلشااتيجي رؤية دقيقة حوؿ النتائج  ضروف المخاطرة : - ب
ادلاتبة  لكن  يلجأللحك  الشخصي من خالؿ كض  إحتماؿ موضعي  مث يقو األخر 

 حبساب القيمة ادلتوقعة عل  النحو التايل :

 
ن كض  إحتماؿ أم عندما التتوفر لدل متخذ القرار معلومات ؽلكن دلتخذ القرار م ضروف عدم التأكد : -ج

 لتحديد القيمة ادلتوقعة فإف هناؾ العديد من ادلعاير للوصوؿ اىل القرار األنس، منها:
   معيار تنظي  ادلناف 
  معيار ربقيق أق، ضياع شلكن 
  معيار القي  الدنيا 
  معيار الفرص ادلتساكية احلدكث 
 إختيار البديل األفضل : -5

يف هذ  ادلرحلة غل، إختيار البدي، األمث، كادلناس، من بني القائمة ادلةركحة للح،   كهذا حس، ادلعاير 
اليت مت ذكرها يف ادلرحلة السابقة كغل، أف ينةوم البدي، اإلسااذبي ادلختار   عل  التكام، بني رسالة 

  دبا تتظمن  من عناصر قوة كضعفادلثسسة  كأهدافها اإلسااتيجية كربلي، البيئة الداخلية للمثسسة 
   2كربلي، البيئة اخلارجية للمثسسة دبا يتضمن  من فرص كهتديدات .،
 
 

                                                           

265 ص:2007مجاؿ زلمد مرسي كأخركف   التفكر اإلدارة اإلسااتيجية الدار اجلامعية   اإلسكندرية    1
  

77عبد السالـ أبو قحف مرج  سبق ذكر  ص:   2
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 التطبيق والتنفيه : -6
هناؾ بعض البدائ، ؽلكن تةبيقها بسهولة يف حني بدائ، أخرل صعبة التةبيق لذالك البد من مراعاة رلموعة 

 1العوام، عند تنفيذ القرار اإلسااتيجي كهي :
 . االعالف عن القرار بوضوح كموضوعية 
 . إصدار االكامر ادلناسبة لتنفيذ القرار اإلسااتيجي 
 . ربديد مهاـ االفراد الذين سيشاركوف يف تنفيذ القرار االسااتيجي 
 . زبصيص ادلوارد الضركرية لتنفيذ القرار اإلسااتيجي 

 تقيم القرار اإلستراتيجي ومتابعتو: -7
عل  ادلدير أف يقـو دبتابعة القرار اإلسااتيجي أرناء كبعد التنفيذ كذالك بواسةة الربامج كاإلجراءات  -8

كم  األهداؼ ادلراد ربقيقها من أج، تصحيح اإلضلراؼ كالوصوؿ اىل كادلوازنات م  مقاربة تنفيذ القرار 
 2فاعلية  القرار اإلسااتيجي .

 العوامل المؤثرة في صناعة القرار اإلستراتيجي المطلب الثاني:
 بالشك، القرار صدكر يعيق قد شلا ادلختلفة  مراحلها يف القرار إزباذ عملية عل  تثرر عديدة عوام، هناؾ

 ينعكس ما كهذا مصاحلها  ؼلدـ ال بأن  ترل قد اليت األطراؼ بعض دبعارضة يصةدـ أك ق خر أكتأ الصحيح
 :يلي فيما خل ص  ف هنا بعضاـ العوام، هذ  مجلة كمن األخر  يف ادلتخذ القرار كجودة فعالية عل  تأرر 
 :من ك، كتض  :الداخلية العوامل -1
 كاليت أهدافها بإختالؼ ادلثسسة سياسة زبتلف حيث :بنافها ونمط نموىا، ومدى وحجمها المؤسسة سياسة *
 هذ  نةاؽ عن قراراهت  زبرج ال أف ادلدراء فعل  كبالتايل التكاليف  زبفيض أك كمبيعات ربح أعل  ربقيق تكوف قد

 احمليةة البيئة حج  من يزيد شلا ظلوها زاد حجمها كرب كلما حيث كظلوها ادلثسسة حج  إىل إضافة السياسة 
 ماؼلص يف أما  حدارة أكثر كأدكات طرؽ معها للتعام، تتةل، أكرب ربديات تصارع بذلك ادلثسسة فتصبح
 .الالمركزية أك مركزية قرارات بإستخداـ أكرب فعالية ػلقق مركز يكوف فقد التنظي 

                                                           

24 ص:2003راب  عبد الرمحاف إدريس  اإلدارة األسااتيجية )مفاهي  كظلاذج ( دار اجلامعية للنشر  مصر   1  

84مرج  سبق ذكر   ص:   2
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 كما القرار إزباذ يف اخلةأ تكلفة إلرتفاع نظرا اإلسااتيجي القرار دلتخذ حيث تتمث، مصيدة:المالية اإلمكانيات* 
 كا     ،العواق توخي دكف قرارت  كصحة ذات  تربير إىل القرار متخذ ؽلي، فقد ادلثسسة  عل  سلبية أرار من عن  ينجر
 إزباذ من ادلثسسة ػلـر قد فإن  ادلالية اإلمكانيات عل  بناء ادلتاحة البدائ، تقيي  خالؿ من العواق، توخ  ذا

 .الفعالية ربقيق عن التخلي دكف بعقالنية ادلالية ادلوارد إستغالؿ القرار متخذ عل  لذلك فعالية  أكثر قرارات
 حامسا     حيث يعد توفر ادلعلومات  اإلستراتيجي: القرار متخه لدى المتوفرة المعلومات ونوعية كمية* 

 كلما أدت   ادلعلومات كفرة زادت فكلما كتوقيتها  كنوعيتها كميتها حيث من القرارات إزباذ فعالية زيادة يف كمه 
كما أف تنظي   الرشيد  القرار إزباذ من القرار متخذ وضل   كبالتاليد التأكد  عدـ حالة كتذلي، تقلي، إىل ذالك 

 شلا القرار  متخذ من التاـ التأكد حالة تقري، إىل يثدم ادلناس، التوقي  م  ادلعلومات كدقة كسهولة كمشولية 
 اللبس إزالة ككذا كتنفيذ  القرار إزباذ عملية كتسهي، تسري  خالؿ من ادلتخذة القرارات جودة من ذلك يزيد

 .لألهداؼ كربقيق  صلاح  فرص يعزز كبالتايل ل  ادلرؤكسني قبوؿ درجة زيادة إىل يثدم ما كالغموض 
 عل  ادلدير يثرر حيث القرار  ؽلسه  من كك، كمساعدي  القرار دبتخذ كادلتعلقة :المتاحة البشرية القوى نوعية* 

 ككذا معلومات  من علي  ػلص، كما ادلعريف سلزكن  بني الربط عل  كقدرت  تركيز  مدل خالؿ من القرار إزباذ كيفية
إىل  إضافة لألمور  كالشام، العميق فهم  مدل إىل إضافة احمليةة  البيئة يف ادلتسارعة التغرات ذبا  نظر  كجهة
 كادلستشاركف للمساعدكف بالنسبة أما الشخصية  كأغراض  أهداف  ككذا ادلسثكلية  ربم، عل  ك التوق  عل  القدرة 
 أسلوب طريق عن قرارات  توجي  يف يثرركا كبالتايل ادلدير من قرهب  خالؿ من القرار إزباذ يف تأرره  فيكوف

 .القرار متخذ تصرؼ رب  كمعارفه  خربهت  كض  إىل إضافة للموضوعات  كعرضه  تفكره 
 تكوف ما بقدر ادلشكلة أف حيث :لها المتاح والوقت تعقدىا ودرجة وأىميتها القرار محل المشكلة طبيعة*

 كادلناس، ادلةلوب الوق  يف دلواجهتها ادلالئ  احل، إغلاد سبي، يف القرار متخذ قلق من ذلك زاد كلما معقدة
 إىل إضافة أعمق كدراسة أطوؿ كقتا تتةل، اإلسااتيجية القرارات إلزباذ الالزمة اخلةوات أف كما لذلك 

 .إلزباذها الالزمة اخلةوات زبتلف كاليت كالركتينية التكتيكية القرارات عكس كأمش،  أدؽ معلومات
 :يلي فيما بعضها نذكر كاإلجتماعية كاإلقتصادية كالسياسية التكنولوجية العوام، تض  :الخارجية العوامل -2
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 صانعي  حرية عل  السياسي النظاـ يفرضها اليت القيود دبدل القرار إزباذ عملية تتأرر حيث :السياسي العامل*
 السياسية القيادة قب، من القرار متخذ لدل الثقة يولد كالسياسة اإلدارة بني ػلص، الذم اإلرتباط أف كما القرار 

 .مسثكليت  كربم، الصع، القرار إلصلاز إستعداد أكثر غلعل  شلا
 اإلقتصػادية كادلسػتويات اإلقتصػادم إذبػا  مػ  إزباذهػا اجملمػ  القػرارات إنسػجاـ كجػ، حيػث:اإلقتصرادي العامرل*

 .القرار بإزباذ عالقة ذلا كاليت اإلقتصادم الةاب  ذات األمور من كغرها السائدة 
 حقػائق مػ  يتعػارض ذلػك كدكف القػرار إزبػاذ يف كبػر تػأرر ذلػا الػيت كادلعتقػدات القػي  كيضػ  :اإلجتمراعي العامل*

 باألفكػار تػرتبط الػيت شخصػيت  فػرد لكػ، حيث الشخصية ادلثررات كأيضا احلياة  يف كتفاعلها البشرية النفس كطبيعة
 األفكػار تلػك مػ  متةابقػا القػرار يكػوف كبالتػايل سػيتخذ   الػذم القػرار علػ  تػثرر كالػيت ػلملهػا الػيت كادلعتقػدات
 مػن ينبػ  القػرار أف ذلػك القػرار إزبػاذ يف مهػ  دكر ذلػا الػيت كالةموحات ادليوؿ كذلك للفرد  الشخصية كالتوجهات

 .النفسية العوام، صلد ذلك عل  زيادة الفرد  كطموحات ميوؿ
 ك، ادلثسسة م  مصلحة أك عالقة ل  من كك، كالزبائن ادلساعلني عنصر أيضا هناؾ السابقة العوام، إىل إضافة
 ادلتخذ القرار جودة عل  كبر كتأرر طوي، باع من ذلا دلا نظرا تناسيها عدـ القرار متخذ عل  كج، العوام، هذ 
 .أدنا  ادلوضح العنصر يف تتجل  خةوات كهذ  القرار  إزباذ خةوات من خةوة ك، خالؿ من

 المطلب الثالث : فاعلية إتخاذ القرار اإلستراتيجي
موضوع نقاش جدؿ  كيشر القرار اإلسااتيجي الفعاؿ اىل ربقيق األهداؼ اليت  القرار تعد فاعلية 

كهدف  ضمن كسيلة تسع  ادلثسسة لتحقيقها   كيستةي  ربقيق ادلستول ادلةلوب من التناس، بني 
 معةيات ضرفية معينة .

كؽلكن ربديد أه  النقاط اليت غل، أف تقـو عليها ادلثسسات من أج، الوصوؿ للقرار اإلسااتيجي الفعاؿ كاليت 
 1تشم، مايلي :

 . مج  ادلعةيات كالبيانات كادلعلومات ادلتعلقة بادلشكلة 
  ادلركنة  الذهنية دلتخذم القرار .التحسس كاليقظة ألمور ادلستقب،  باإلضافة إىل 
 . توافر الوق  كعدـ التسرع 

                                                           

.202 ص  2012السعيد إبراهي  مربكؾ  ادلعلومات كدكرها يف إزباذ القرار اإلسااتيجي  دار الكت، ادلصرية  القاهرة الةبعة األكىل    1
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  إسهاـ القرار اإلسااتيجي يف ربقيق األهداؼ 
 . كجود نظاـ دلتابعة االرار النامجة عن القرارات ادلختلفة كخاصة اإلسااتيجية 
 . ،توافر عدة بدائ 
 .توافر معاير صحيحة 
 ب، تنفيذها .قابلية القرار ككجود نظاـ إلختيار القرارت ق 
كما أف هناؾ كسائ، أخرل للوصوؿ اىل قرارات إسااذبية فعالة كجيدة  كغلبأف تتعلمها القيادة       

ح، بأق، قدر من تضي  الوق    الةاقة   ادلاؿ   كراحة الفكر  حسنأ كإستخدامها بشك، منةقي لتقود اىل 
 1كالعلمية الفعالة إلزباذ قرارات إسااتيجية هي اليت تتوفر هبذ  ادلعاير الستة :

  أهنا تركز عل  اجلوان، ادلهمة 
  أهنا منةقية كملتصقة 
 ي .أهنا تعاؼ بالعوام، الذاتية كادلوضوعية معا  كذبم  بني التحليلي كاحلدس 
  أهنا الربتاج من معلومات كالتحليالت كاحلصوؿ عل  االراء ادلختصة 
 . أهنا تكوف بسيةة  مرنة  سهلة اإلستخداـ  ؽلكن اإلعتماد عليها 
إف أم تراج  عن أم عام، من العوام، ادلذكور أعال  عادة مايثرر يف فاعلية العوام، األخرل  كبالتايل       

ادلقبوؿ بني اذلدؼ ككسيلة القرار كلنجاح العملية غل، اإلعتماد عل  سيكوف هناؾ عجز يف ربقيق التناس، 
اإلسااتيجي من  ا تأرر عل  فاعلية القراراخلةوات اليت يستخدمها ادلدراء يف عملية إزباذ القرارات كاليت بدكره

خالؿ التػأرر يف اخليارات اليت أزبذت من بني احملددات  كألج، أف تعود عمليو إزباذ القرار اىل قرار فعاؿ غل، 
 القياـ دبايلي :

  الاكيز عل  ماهية القرار 
  طرح كمناقشة االراء ادلضادة 
 ناسبة لتحقيق األهداؼ الناذبة من الوعي كالفه  حملدادت أف تثسس عل  معلومات دقيقة تربط البدائ، ادل

 البيئة 

                                                           

1 202مرج  سبق ذكر   ص  
  



 الفصل الثاني: مفاىيم أساسية حول  عملية إتخاذ القرار  اإلستراتيجي
 

 
 
 
 
 
 

53 

  ربديد اإلجراءات اخلاصة كمن سيكوف مسثالعنها  كعل  أم مستول يت  ذالك 
ادلثسسة  حنتيجة دلا سبق شلكن القوؿ أف القرار اإلسااتيجي الفعاؿ هو ذالك القرار الذم يعود اىل صلا      

 كربقيق أهدافها إعتمادا عل  ادلعلومات الصحيحة كالكاملة كاليت تثدم اىل اإلحاطة بضركؼ ادلشكلة )موضوع 
القرار(  كاألخذ بإعتبار مجي  البدائ، ادلمكنة  كاإلعتماد عل  األسالي، التقنية كادلعلومات يف عملية إزباذ القرار 

اإلسااتيجي تتةل، معرفة كربديد نتائج  إال أن  بإمكان  التبأ ة القرار  كعل  الرغ  من أف احلك  عل  درجة فاعلي
بفاعلية القرار يف أم حلضة من اللحظات من ك، العناصر البيئية الداخلية كاخلارجية للمثسسة كتوجيهها صوب 

 1ربقيق التنافس بني هدؼ القرار ككسيلت  .
ن ادلثشرات اخلاصة بفاعلية القرارات اإلسااذبية كغل، أف كتشر عدة دراسات كالبحوث اإلدارية اىل كجود عدد م

 يتس  القرار بعد مثشرات كاليت تنقس  اىل نوعني :
يقصد هبا جودة القرار  ككفاءت  كإنسجام  م  ادلعاير الفنية كاإلجرائية كقد تتةل، عملية النوعية الجيدة : -1

 التصمي  اإلستعانة باخلرباء .
كيكوف القبوؿ من جاف العاملني الذين يستنفذكف القرار  كهذا القبوؿ يتةل، إقتناع العاملني القبول : -2

كالذم ػلقق من خالل  مشاركة كادلهنيني بالقرار كرضاه  عن  كإستعداده  لتنفيذ كربقيق األهداؼ ادلةلوبة 
  .العاملني يف إخاذ القرار

اإلبتكارية كرغبته  يف ربم، ادلخاطر إذا تأرر هذ  كزبتلف األظلاط شخصية ادلدير من حيث قدرت       
 2اإلختالفات بدرجة ملموسة عل  إختيار البدي، اإلسااتيجي األفض، كاألمث، كمن بني هذ  األظلاط هي:

يتس  هذا النمط من ادلديرين باهن  يفضلوف احللوؿ البسيةة كاحملددة كادلديركف الذين النمط الموجو :  2-1
نمط غالبا مايتخذكف القرار بسرعة الهن  ػلبوف التعام، م  بيانات كثرة  كغالبا مايضعوف يف يستخدموف هذا ال

ؽليلوف اىل اإلعتماد عل  هذا النمط بكفاءة كرشد  كما أهن   اإلعتبار بديال كاحد أك إرنني  كعادة مايتس  من
يفض، احلصوؿ عل  ادلعلومات بشك،  يفضلوف اإلعتماد عل  القواعد كاإلجراءات ادلوجودة كادلتبعة كهذا النمط

 شفهي .

                                                           

162مرج  سبق ذكر      عالء فرحاف طال، الدعمي  1  
308 ص:  2005نادية العارؼ   اإلدارة اإلسااتيجية   الدار اجلامعية للنشر   القاهرة     2
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ؼلتلف هذ النمط عن سابق  يف أف ادلديرين يرغبوف يف احللوؿ ادلعقدة اليت تستد اىل أكرب النمط التحليلي:  2-2
قدر ؽلكن مجع  من البيانات   كما أهن  يبنوف قراراهت  عل  بيانات موضوعية رشيدة كما أهن  يبجثوف عل  أفض، 

ادلراكز العليا يف ادلثسسة أك قد  قرار إسااتيجي شلكن يف ضوء ادلعلومات ادلتاحة  كما أهن  يسعوف اىل الوصوؿ
 يبدا يف إنشاء مثسسة خاصة ب  كلدي  القدرة م  التعام، م  الضركؼ ادلتغرة كبفض، التقارير ادلكتوبة 

كفقا ذلذا النمط يرغ، ادلديركف يف أف يضعو يف إعتباره  قاعدة كاسعة النمط المستند الى المفاىيم :  2-3
التحليلي  كيرغبوف يف التحدث  يه  توج  إجتماعي أكرب من إتباع النمط السابقمن ادلعلومات  غر أن  يكوف لد

 م  االخرين حوؿ مشكلة كالبدائ، ادلتاحة حللها اال أهن  يرغبوف يف ح، ادلشاك، بةريقة خالقة كإبتكارية .
 

 إتخاذ القرار اإلستراتيجي  : إطار النمط الشخصي ودوره في(11 رقم) الشكل

 
عبد اهلل عبد الرحي   ح، ادلشاك، كصن  القرار مركز تةوير الدراسات العليا كالبحوث يف العلـو اذلندسية جامعة  زلمدالمصدر : 

 15 ص 2007 القاهرة الةبعة األكىل  القاهرة
 كيتضح من الشك، ادلوايل أف ظلط الشخص يف إزباذ القرار اإلسااتيجي يلع، دكرا أساسيا يف عملية إزباذ القرار .

القرار الفاع، اىل ربقيق األهداؼ اليت تسع  ادلثسسة فاعلية القرار اإلسااذبيي موضوع نقاش جدؿ يشر  تسع 
 اىل ربقيقها كيستةي  ربقيق ادلستول ادلةلوب من التناس، بني كسيلت  كهدف  ضمن ادلعةيات ضرفية معينة .

ار فاقرار االهداؼ اليت صن  من اجلها القر ككما يعرؼ القرار اإلسااتيجي الفاع، بأن  القرار الذم ػلقق       
م  بقية القرارات كم  إذبا  ادلثسسة كصان  القرار الناجح كهة الذم يستةي  احلصوؿ الناجح هو الذم يتكام، 

شراؾ االفراد للحصوؿ عل  اإلتفاؽ عل  القرار البدائ، كاحللوؿ كػلاكؿ إ  ادلعلومات بالوق  ادلناس، كيض  عل
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اإلسااتيجية يعتمد عل  كفاءة اخلةوات اليت يستخدمها ادلدراء  فاف صلاح القرارات كيستشر ذكم اخلربة كالكفاءة 
يف صن  عملية القرار كاليت بدكرها رثرر عل  فاعلية القرار من خالؿ التأرر يف اخليارات اليت إزبذت من بني 

 1فاع، غل، القياـ دبا يلي :دات كللوصوؿ اىل عملية صن  قرار احملد
  الاكيز عل  ماهية القرار كالتعرؼ عل  ادلوضوع نفس  لفه  اخليارات ادلتاحة  كعدـ اإللتزاـ بأم توصيات

 إال بعد التعرؼ عل  ادلوضوع عل  ادلوضوع لإلبتعاد عن الوقوع يف أسر قرارات خاطئة .
  دقيقة تربط البدائ، ادلناسبة لتحقيق االهداؼ الناذبة عن الوعي كالفه  حملددات أف تثسس عل  معلومات

 احمليط .
  

 المبحث الثالث : دور نظام المعلومات التسويقي ومساىمتو في إتخاذ القرار اإلستراتيجي
هذ  القرارات تعتمد صياغة القرارت اإلسااتيجية عل  كجود نظاـ كفء  لتوفر ادلعلومات التسويقية  إذ ترتبط 

ات بضركؼ احمليط اخلارجي الذم يصع، التحك  في  ألسباب تتعلق بصعوبات التنبأ بالنتائج احملتملة ذلذ  القرار 
صعوبة توق  الفرص كالتهديدات احملتملة   كعلي  تلجأ ادلثسسة اىل تذلي، هذ   كصعوبة تقي  نتائجها فضال عن 

الضركرية من خالؿ احمليط اخلارجي يف سلتلف اجملاالت الرئيسية  الصعوبات حيث تقتضي ضركرة توفر ادلعلومات
اليت تصن  يف إطارها القرارات اإلسااتيجية  كذالك من خالؿ تبي نظاـ ادلعلومات التسويقية كاليت سوؼ 

 نوضحها يف الشك، التايل : 
 : يوضح نظام المعلومات التسويقي ودوره في إتخاذ القرارات  (12رقم ) الشكل

 
: العيد فرحانية دكر نظاـ ادلعلومات التسويقية يف زبةيط النشاط التسويقي كالرقابة علي   دراسة حالة شركة مةاحن  المصدر

 55 ص: 2006احلضنة بادلسيلة   رسالة ماجستر يف التسويق  كلية العلـو اإلقتصادية كعلـو التسر اجلزائر  
                                                           

.202السعيد إبراهي  مربكؾ   مرج  سبق ذكر  ص   1
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تسويقي تقـو عل  زيادة الاكيز عل  التكنولوجيا القائمة عل  النظ  إف الوضيفة اإلسااتيجية لنظاـ ادلعلومات ال
كاليت مكن  من إنتهاج طريق جديد سباما للتسويق  كهذ  النظ  سبكن من مج  ادلعلومات الكافية عن التسويق 

ارنة كعل  ادلافسني كبالتايل ربلي، هذ  ادلعلومات التسويقية من قب، ادلثسسة للحصوؿ عل  مزيا تنافسية مق
بادلنافسني االخرين كنستةي  القوؿ بأف نظاـ ادلعلومات التسويقي هو دبثثابة العمود الفقرم ألم قرار أسااتيجي 

 فهو يعم، عل  إنشاء خةط منظمة لتدفق ادلعلومات يف الوق  ادلناس، إلزباذ القرار ادلناس، 
 المطلب االول : دور بحوث التسويق في إتخاد القرار االستراتيجي

 : العاقة بين نظام المعلومات التسويقي و بحوث التسويقالأو 
يط نظاـ ادلعلومات التسويقي عل  احمل يركزتسويقية حيث العلومات ادلظاـ ن كتسويق القوية بني حبوث  عالقةتوجد 

  كهي اسلوب مج  اخلارجييط احمل البيانات كادلعلومات من تسويق عل  مج  الحبوث  كتربزارجي اخلداخلي ال
ك موضوع يف حني أف أ مشكلةيرتبط بدراسة  يعي أن قائمة بذاهتا كهذا مشك، كربليلها هبدؼ ح،  البيانات 

كق  من من  يف أم ستفادة لإلمستمر كيومي  بشك،عبارة عن تدفق دلعلومات هو تسويقي ال ادلعلوماتظاـ ن
 ثسسة .ادلسوقني يف ادلديرين أك ادل خالؿ

ثسسة من تعدي، قراراهتا كخةةها ادل كنتتم حركة السوؽ كي تسويقية جهاز متابعة العلومات ادلظاـ نيعترب ك 
هو الذم ؽلن  كثر من ادلشاك، التسويقية بقدرت  عل  فالنظاـ الكف  كادلنتجات زبائن كالسوؽ الو ضلتسويقية ال

 قب، كقوع ادلشاك، كاألزمات التسويقية   كبذالك يعد التنبث بادلشكالت قب، حدكرها كهذا مايسمح بإزباذ القرار 
نظاـ ادلعلومات التسويقي نظاما عالجيا ككقائيا يف نفس الوق   فالفرؽ األساسي بني حبوث التسويق كنظاـ 

يف إزباذ القرار اإلسااتيجي النعلومات التسويقي ؽلكن يف أف حبوث التسويق تعد أسلوبا جلم  البيانات ادلساعدة 
نظاـ ادلعلومات التسويقي فهو نظاـ لتوفر ادلعلومات بصفة مستمرة للمساعدة يف إزباذ القرارات اإلسااتيجية  أما

 1 بصفة عامة ككالعلا يشك، بنك ادلعلومات التسويقية .
 
 
 

                                                           

ة كعلـو عبد احلفيظي زلمد األمني دكرة إدارة التسويق يف كس، الزبوف  دراسة حالة يف مثسسة ادلوالم للمشركبات الغازية رللة العلـو اإلقتصادي 1 
 21 ص 2009رسالة ماجستر يف التسويق  جامعة اجلزائر اجلزائر التسر بسةيف 



 الفصل الثاني: مفاىيم أساسية حول  عملية إتخاذ القرار  اإلستراتيجي
 

 
 
 
 
 
 

57 

 ثانيا : مساىمة بحوث التسويق في إتخاذ القرار اإلستراتيجي 
ة يف إزباذ القرارت اإلسااتيجة  كما أف ادلثسسات الناجحة هي يربز دكر حبوث التسويق يف تلبية حاجات اإلدار 

اليت زبصص ميزانية كبرة للقياـ ببحوث التسويق شلا يسمح ذلا الكشف عن العمالء احلالني كادلرتقبني كادلنافسني 
 فه  رغبات العمالء كفتح أسواؽ جديدة  كك، هذ  األدكار موضحة يف النقاطكسلتلف األسواؽ إضافة اىل 

 1:التالية
 صياغة إسااتيجية جيدة من أج، إزباذ القرار اإلسااتيجي كدبا ػلقق أفض، رضا كقبوؿ لدل الزبوف . -
معرفة التغرات احلاصلة يف سلوؾ الزبوف أكال بأكؿ كدبا ؽلكن ادلدير من اإلحاطة هبا كلصياغة نظاـ عملي  -

 لسوؽ يسع  من خالل  اىل تقلي، العيوب يف ادلنتجات ادلقدمة يف ا
فه  طبيعة كديناميكية السوؽ   القول الرئيسية ادلثررة في   شلا يساعد يف فه  السوؽ كمتغرات  كيوفر القدرة  -

 عل  الرد كالتعام، معها يف الوق  ادلناس، 
 إكتشاؼ فرص تسويقية متاحة )فتح رلالت جديدة ( إرر دراسة السوؽ كحاجات الزبائن غر مشبعة . -

ية اإلسااتيجية ال؟ ؽلكن أف تتخذها ادلثسسة من خالؿ اإلعتماد عل  حبوث إف القرارات التسويق
–)مصفوفة ansoffالتسويق ادلنصبة يف جورها عل  توس  اغماؿ ادلثسسة  كؽلكن تأشرها بادلصفوفة 

ادلنتج ( كاليت تأشر العالقة بني السوؽ اليت تعم، هبا ادلثسسة كيف ما إذا كان  جديدة اكحالية –السوؽ 
ن جان،  كادلنتج الذم تقدم  كيف ما إذا كاف جديد أك حايل   كؽلكن تأشر العالقة بني القرار م

 2:اإلسااتيجي ادلتخذ من قب، ادلدراء كحبوث التسويق األتية 
 
 
 

                                                           

62 ص:2009 عماف   1ر كالتوزي   طرامر البكرم  حبوث التسويق  أسس كحاالت  إرراء لللنش  1  
1

 هنكل مجمع حالة دراسة اإلستراتيجي القرار إتخاذ في التسويقي المعلومات نظام دور بعنوان  2002 الفقون، الشيخ بن رشيدةمذكرة  ماجستير 

 العيد شلغوم
2
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 التسويق وبحوث المدراء قبل من المتخه اإلستراتيجي القرار بين العالقة (:13الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 85  ص2009 عماف 1إرراء للنشر كالتوزي   ط–: رامر البكرم  حبوث التسويق  أسس كحاالت  المصدر

 
تنص، عملية إعتماد هذ  اخللية من خالؿ ادلثسسة ضلو إقناع زبائنها احلالني لتبي الخلية األولى :  -1

عل  تقدمي ادلعلومات الدارة منتجاهتا اجلديدة اليت ؽلكن أف تقدمها ذل   كيف هذ  احلالة فإف حبوث التسويق تعم، 
ادلثسسة عن تفصيالت كإحتياجات الزبائن يف تلك االسولق كمنجاهتا اجلديدة  دلا ؽلكن أف تتخذ  من قرارات 

 بشاف االسالي، التسويقية كالاكغلية للتسري  عملية تبي ادلنتج .
كاس  من الزبائن اجلدد  كهذا  اىل إمكانية تقدمي منتجات جديدة دلدل كهتدؼ هذة اخلليةالخلية الثانية : -2

مايعر باإلسااتيجية التنويعية يف تعام، ادلثسسة م  أسواؽ جديدة كزبائن جدد  كبالتلي فإف دكر حبوث 
التسويق هذا يتضح يف قدرهتا عل  عرض احلاجات ادلتنوعة للزبائن ككيف ؽلكن إشباعها من قب، إدارة 

 ادلثسسة 
اعماؿ ادلثسسة عرب زبائنها احلالني كذالك بإذبا  حصتها السوقية عرب البحث يف زيادة الخلية الثالثة :  -3

منتجات اليت تتعام، هبا  كبالتايل فإف دكر حبوث التسويق يف هذا اجلان، سينحصر يف حدكد البحث 
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كدراسة رضا الزبائن لتحديد الفرص ادلتاحة يف جان، التسويق كماؽلك أف تتخذ  من قرارات يف هذا 
 عل  ميزهتا التنافسية  اجلان، للحفاض

إعتماد هذ  اخللية يعي إزباذ ادلثسسة لقراراهتا إذبا  التوس  ضلو األسواؽ اليت ؽلكن اف  الخلية الرابعة : -4
كهنا تربز دكر حبوث التسوؽ يف تقدؽلها إلدارة ادلثسسة كادلعلومات تتعام، معها كعرب منتجاهتا احلالية   

ة لتلك األسواؽ  ككذالك حج  األسواؽ اليت ترغ، فها كمدل ادلتعلقة بالفرص التسويقية ادلتاح
جاذبيتها يف ربقيق ظلو مريح يف حج  ادلبيعات فضال عن حج  ادلنافسة ادلتوقعة  كأسالي، التسويق اليت 

 ؽلكن إعتمادها .
 

صي، ماهو حبوث التسويق ليس من مها اإلدارة العليا إظلا تقـو هبا جهات سلتصة يف ادلثسسة حيث تتوىل تو  إف
لتسهي، عملية إزباذ القرار اإلسااتيجي  من قب، ادلدراء ألف هذ  العملية تتعترب من أه  مه  اىل اإلدارة العليا 

ادلهاـ ادللقاة عل  عاتق اإلدارة العليا لكوهنا سبس مجي  أجزاء ادلثسسة كيتعلق دبستقبلها  كذالك حيث ؽلتاز هذا 
ألمد  كغر مرف كيصع، تغر  لذالك ليس من الغري، سباما  أف يعتمد عل  القرار اإلسااتيجي عل  أن  طوي، ا

جديد اىل السوؽ أك دخوؿ اىل أسواؽ جديدة عل  ماتقدم  خاؿ منتج ادلدراء يف قراراهت  اإلسااتيجية  ادلتعلقة بإد
 تساعدها يف إزباذ قرار الصائ، كؽلكن القوؿ بأف اإلدارة العليا حبوث التسويق من معلومات كنتائج حبثية دقيقة 

عند إزباذ القرار اإلسااتيجي التسويقي تكوف مفيدة بنتائج حبوث التسويق ادلأخوذة من ادلصادر اخلارجية التالية 
 1. ادلنضمات التجارية كمراكز البحوث  ككاالت اإلعالف 

 إتخاذ القرار االستراتيجيالمطلب الثاني: دور نظم دعم القرار في 
لقد كان  هناؾ حاجة دكما ألنواع ادلعلومات اليت تنتجها نظ  دع  القرار  كخاصة منها ادلعلومات اإلسااتيجية 
ذاع صي  هذا النظاـ بشك، أساسي لقدرهتا عل  اإليفاء هبذ  احلاجة  كقد ساه  يف إطلافض التكلفة كإطلفاض 

عاجلة التخزين غر مكلف نسبيا  إضافة اىل ذالك فإف احلاسوب ادلايكركم قد تكلفة أجهزة احلاسوب يف جع، ادل
غزا رلاؿ إدارة األعماؿ كقد ساعل  نظ  إدارة قاعدة البيانات يف السبعينيات يف توفر كسائ، زبزين كإدارة كميات  

                                                           

  75 عماف  ص: 1كالتوزي   طزلمد عبد اهلل لعوامرة  حبوث التسويق  بني النضرية كالتةبيق  داراحلامد للنشر  1 
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  القرار  كيف مايلي نوضح  كبرة كبرة من البيانات ادلفصلة كبيانات كهذ  ؽلكن إساجاعها إلستعماذلا يف نظ  دع
 1دع  القرار ككيفة إستخداـ ادلدراء ذلذ  ادلعلومات كيفية احلصوؿ عل  ادلعلومات من نظ  

 : كيفية الحصول على معلومات من نظم دعم القرار  -1
( طرؽ رئيسية يستةي  أف ػلص، هبا ادلدير عل  ادلعلومات من نظ  دع  القرار  03توجد رالث )

 كهي :
 التقارير  -1-1

تص، التقارير إىل ادلدير تلقائيا كقد تكوف هذ  التقارير متكررة  أم يت  إعدادها يوميا أك شهريا أك فصليا 
 كقد تكوف تقارير خاصة كاليت تعد يف حالة حدكث شي  ما غر عادم كنتتج معظ  هت  التقرارير 

  الةريقة أقدـ الةرؽ كاليت بواسةة الةابعة كأحيانا تستخدـ النهاية الةرفية يف أحد األقساـ  كتعد هذ
 تستخدـ بشك، كاس  يف نق، معلومات احلاس، اىل ادلدير .

 اإلستفتار : 2-1
كيت  اإلستفتار من خالؿ هناية طرفية كعادة ماتأ  اإلستجابة عن طريق نفس النهاية الةرفية  كعل  أم حاؿ 

شك، تقرير مةبوع بواسةة طابعة  كزبتلف فاإلمكاف عم، اإلستفتار عن طريق هناية طرفية كإستقباؿ الرد عل  
التقارير عن اإلستفتار من خالؿ أف التقارير ػلص، عليها ادلدير تلقائيا دكف أف يةلبها بينما اإلستفتار يتةل، قياـ 

  ادلدير بالسثاؿ عنها للحصوؿ عليها  
 المحاكاة : -1-3

إحدل الظواهر احلقيقية  كتتمث، أهداؼ احملكاة كتشم، احملاكات عل  إستخداـ النماذج الرياضية يف سبثي، سلوؾ 
 بتقدمي فه  أكرب للمدير للنظاـ الذم يعدل  النموذج كالتنب  بكيفية سلوؾ النظاـ عند إدخاؿ بعض التأررات 
حيث يت  إدخاؿ حوار احملاكاة من قرارات ك، احملاكالت عن طريق هناية طرفية أك لوحة مفاتيح اجلهاز كاحلوار 

scenario و بيانات ادلوقف الذم يتيح إعداد احملاكاة أم ادلثسسة كعمالئها كمورديها كما إىل ذالك  كؽلكن ه
أك ؽلكن طباعتها بإستخداـ طابعة كمبيوتر كالشك، ادلوايل يوضح  أف تظهر نتائج احملاكاة عل  النهاية الةرفية 

  قاعدة ادلعلومات كاحملاكاة الرياضية .من كيفية حصوؿ ادلدير عل  معلومات عن طريق التقارير كاإلستفتار 

                                                           

226 ص: 2005زلمد عبد احلسني أؿ فرج الةائي ادلوسوعة الكاملة يف نظ  ادلعلومات اإلدارية احلاسوبية  دار زهراف  عماف    1
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 ة الحصول على معلومات بإعتماد نظم دعم القراري:كيف (14رقم ) الشكل 

 
 2005زلمد عبد احلسني أؿ فرج الةائي ادلوسوعة الكاملة يف نظ  ادلعلومات اإلدارية احلاسوبية  دار زهراف  عماف   : المصدر

 227 ص:
 

 المعلومات المقدمة من طرف نظم دعم القرار :كيفية إستخدام المدراء  -2
ادلناسبة خلدمة أغراض إزباذ القرار اإلسااتيجي  فادلعلومات اإلسااتيجية  ربتاج اإلدارة العليا اىل ادلعلومات  -3

اليت سوؼ يوفرها نظاـ دع  القرار هي ادلادة اخلاـ اليت ربتاجها اإلدارة العليا  فهي الوسيلة اليت ؽلكن من 
 1ا إزباذ اقرار اإلسااتيجي الالـز لتعزيز أهداؼ ادلثسسة .خالذل

دعػ  القػرار يف التوصػ، اىل حػ، ادلشػكالت التنظيميػة فادلديركف هنا يقوموف بإستخداـ ادلعلومات اليت يتيحها نظاـ  
فهػػػي فالتقػػػارير الػػػيت ينتجهػػػا النظػػػاـ تأخػػػذ شػػػك، تقػػػارير دكريػػػة كأخػػػرل خاصػػػة حيػػػث يػػػت  تصػػػمي  التقػػػارير اخلاصػػػة 

تساعده  يف ربديد ادلشكلة أما التقارير اخلاصة فهي تساعده  عل  ربديػد بػدائ، احللػوؿ كتقيمهػا كإختيػار البػدي، 
 2األمث، كأخرا متابعة القرار .

                                                           

   115  ص : 1مها ادلهدم  خفاؼ غساف أمحد العتييب  نظ  دع  القرار دار احلامد للنشر كالتوزي   ط
1
  

 149 ص1993سعاد الةنبويل  اإللتزاـ كاإلسااتيجية إزباذ القرارات  الدار الدكلية للنشر كالتوزي   القاهرة  
2
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كماتستخدـ قواعد البيانات النظاـ التعرؼ عل  ادلشاك، اليت ؽلكن أف ربدث يف ادلثسسة  كما تقدـ 
عن البيئة الداخلية كاخلارجية اليت تساعد ادلديرين يف التعرؼ عل  ادلزيد هذ  األخرة بيانات كمعلومات 

 من ادلشكالت .
  ،إف النماذج الرياضية اليت يقدمها نظاـ دع  القرار تفيد بالتنبث بنتائج البدي، الذم سوؼ يستخدـ يف احل 

 كؽلكن توضحها يف الشك، ادلوايل:
 :مراحل أتخاذ القرار وكيفية اإلعتماد على نظم دعم القرار (15رقم ) الشكل

 
ؽلكن إستنتاج أف ادلدراء يستخدموف ادلعلومات يف ربديد كتعريف ادلشاك، كهذ  ادلرحلة تناظر كشلا سبق ؽلكن 

يت مرحلة اإلدراؾ  ككذالك يستخدـ ادلدراء ادلعلومات يف ح، ادلشاك، اليت يت  تعريفها كربديدها كتناظر مرحل
عامة التقارير كاإلستفتارات يف ادلرحلة ككقاعدة   saimonالتصمي  كاإلختيار  من مراح، إزباذ القرار لساؽلوف 

 1األكىل كيعام، نظ  دع  القرار معظ  أعباء ح، ادلشكلة من خالؿ احملاكاة . 
 2المطلب الثالث: دور نظام اإلستخبارات التسويقية في إتخاذ القرار اإلستراتيجي

يعد نظاـ اإلستخبارات التسويقية مصدرا أساسيا يعتمد ادلػدير التسػويقي يف إزبػاذ قراراتػ  كمػايوفر  ذالػك النظػاـ مػن 
معلومػػات تسػػويقية هػػي دبثابػػة ادلػػادة األكليػػة لصػػن  القػػرارات التسػػويقية اإلسػػااتيجية  ككلمػػا كانػػ  تلػػك ادلعلومػػات 

                                                           

227مرج  سبق ذكر  ص:  زلمد عبد احلسني أؿ فرج الةائي  1
  

13درمان سليمان صادق ، مرجع سبق ذكره ص
2
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ها يف الوقػػ  ادلناسػػ، كبالقػػدر ادلالئػػ  كػػاف ذالػػك النظػػاـ فػػاعال كافيػػة كدقيقػػة كسبكػػن العػػاملوف يف النظػػاـ مػػن تقػػدؽل
 .ككف  حبيث ينعكس عل  قدرة النظاـ يف دع  عملية إزباذ القرارات 

إظلا ؽليز ادلدير التسويقي الناجح عن غر  هو مقدرت  عل  إزباذ القرار اجليد يف الضركؼ احمليط ادلتغر  كلكي 
 البد من اإلعتماد عل  ادلعلومات ذات العالقة ادلباشرة هبذ  ادلتغرات .غرات يتمكن من التعرؼ عل  طبيعة ادلت

كاألبعد من ذالك أف إستخداـ ادلعلومات اخلارجية يكوف أكثػر كبثقػ، أكػرب  كالسػيما تلػك ادلعلومػات الػيت ذلػا ردكد 
مهمػة  كبػذالك  يػربز دكر كفاعليػة أفعاؿ عل  ادلسػتهلكني   كعليػ  يكػوف إختيػا ادلعلومػات ادلهمػة كاجليػدة كادلالئمػة 

 ة ادلعلومات اليت تدع  القرارت اإلسااتيجية .تنظاـ اإلستخبارات التسويقية يف تأمني ه
 فيما يتمخض دكر نظ  الإلستخبارات يف مايلي :

  يهت  جبم  ادلعلومات كالبيانات بشك، مستمر كمنظ  حوؿ متغرات احمليط. 
  اليت تدع  القرارات اإلسااتيجية دلتخذم القرار .يعم، عل  تقي  كربلي، ادلعلومات 
  يعد من أه  األنظمة يف ادلثسسة ألن  يزكدها بك، ادلعلومات اليت ربتاجها ادلثسسة يف الوق  كادلكاف

 .ادلناس، 
  نظاـ كقائي فهو يساعد عل  تقدمي ادلعرفة كاإلدراؾ األفض، دلستخدمي  حوؿ ماػليط هب  من متغرات يعد

 .، احمليط كك
  يقل، من الوق  الالـز لتحقيق ادلواجهة الفاعلة ضد ربركات ادلنافسني كاحلد من أخةاره  كوهن  يقوموف

 دبراقبة ربركات كالنوايا اإلسااتيجية.
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  خالصة الفصل :
 ومن خالل دراستنا للفصل الثاني نستخلص النقاط التالية 

اف ازباذ القرار ما هو اال دلي، مناس، اللذم يت  انتقائ  من البدائ، كفق عدة معاير يف ض، توفر رلكوعة من -
 ادلوارد ادلتاحة كذلك لتحقيق غاية اك اهداؼ معينة 

 تعدد كتتنوع تصنيفات القرار كزبتلف من نوع اىل آخر كصلد منها قرارات اسااتيجية.-
ار يتخذ  من دكف ادلثسسة هدف  البقاء كاالستمرارية كهو قرار طوي، ادلدل يثرر مباشرة القرار االسااتيجي هو قر -

 عل  مستقب، ادلثسسة .
تتعلق القرارات االسااتيجية اليت يت  ازباذها ف، اسواؽ جديدة كتسويق منتج جديد كفتح قنواة توزي  كتركيج -

  منتجات كذلك بعد دراسة ربليلة للمحيط الداخلي كاخلارجي
مت التوص، يف آخر ادلةاؼ اف هناؾ عالقة بني نظاـ ادلعلومات التسويقي كازباذ القرار االسااتيجي انةالقا من -

توفر ادلعلومات اليت يتيحها كيوفرها نظاـ ادلعلومات التسويقي حيث يلع، هذا االخر دكرا مهما يف ازباد القرار 
ا هذا النظاـ ,تقارير داخلية استخبارات تسويقية كحبوث االسااتيجي كذلك من خالؿ ادلعلومات اليت توفره

التسويق ككدا نظ  دع  القرار حيث تقدـ هذ  ادلعلومات الدع  كالسند يف سبي، ازباذ قرارت  كالوصوؿ اىل 
 .اهداؼ منشودة
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 تمهيد
 ادل لومػػػػ ت بنظػػػػ ـ ادلض لقػػػػ  األس سػػػػ   ادلفػػػػ ه   أهػػػػ  الػػػػ    األنػػػػ  النظػػػػ ي اإلطػػػػ ر يف إسػػػػض  اض مت لقػػػػ 

 القػػػ ارات إىل إضػػػ    بػػػ   ادلض لقػػػ  اجلوانػػػ   ػػػ ا و ومصػػػاله    مف ه مػػػ  ح ػػػ  مػػػ  الضفصػػػ   مػػػ  بقػػػ ر الضسػػػوةق  
 ال القػػ  إىل الضاػػ ؽ مت مث مػػ  و القػػ ار إختػػ ذ وأس سػػ  ت مبػػ دئ ألهػػ  عػػ ض مػػ  ختللهػػ  ومػػ  اإلسػػتا  ة   الضسػػوةق  
 ادل لومػ ت نظػ ـ بػن أي ادلضغػیة  هػ ة  بػن ال أـ عالق  هن ؾ   نت إذا م  يف الضه ي سب   ويف ب نهم   ادلوجودة

 علػى وم  ان ػ  حتل لػ  ب راسػ  الق ػ ـ ح ولنػ  ح   الواقع  أرض على اإلستا  ة   الضسوةق   الق ارات وبن الضسوةق  
 ادلضواجػػ ة اإلطػػ رات وآراء بإجت هػػ ت بإسػػض  ن  وذالػػ  بػػ لوادي الغػػلاؿ الػػ هن و نػػ ؽ ال لمػػ   نػػ ؽ علػػ  مؤسسػػضن

 :الض يل النهو على مب ح  ثالث إىل الفص  ه ا بضقس   قمن  وذل ا الفن قن او ادلؤسسضن هب ذة 
 :زل  ال راس  لمؤسسضنلع ض ع ـ  المبحث األول 
 :اإلط ر ادلنهة  لل راس  المبحث الثاني 
 :ع ض وحتل   نض ئج ال راس  وإخضب ر   ض  هت  المبحث الثالث 
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 عرض عام للمؤسستي محل الدراسة المبحث األول:
بػ لوادي وجتػ ر اإلرػ رة  ال هن و ن ؽ ال لم الغلاؿ سنضا ؽ يف ه ا ادلبه  اىل الض  ة  بك  م   ن ؽ 

 هػ  مػ  مق بلػ  مػع ادلػ ة  ال ئ سػ  للفنػ ؽ أمػ  يف  الغػلاؿ الػ هنهنػ   اىل أف ي ػع ادل لومػ ت ادلػ  ورة حػوؿ  نػ ؽ 
 ب لوادي  أنن   ق بلن  مع ن ئ  م ة  الفن ؽ إض    اىل رلموع  م  الوث ئق ادلق م  م  ط     ال لم م ؼلص  ن ؽ 

 التعريف بالمؤسستين محل الدراسةلب األول: المط
 تقديم لمؤسسة وفندق الغزال الذىبي بالوادي :  أوال
 نشأة المؤسسة : 1-1

يف إطػػػ ر اإلنض ػػػ ش وادلتاػػػ  الضنمػػػوي اإلقضصػػػ دةواإلجضم ع  ادلػػػوارد االل ػػػ  الػػػ   لخػػػ  هبػػػ  والةػػػ  الػػػوادي مت 
 ػػ ف حلػػ  اخلمسػػن سػػن ح   حػػ دت رػػ وط إقػػتاح  اػػوة  م  ػػ  الغػػلاؿ الػػ هن لصػػ حب  اجلػػ اليل مهػػ ي والػػ ي  

ح ػ   2008دتت ادلوا ق  ال مس   إلنش ء ه ا ال مػ  الخػت  وإنالقػت األرػغ ؿ   ػ  سػن  و اإلنش ء ومه ـ الوح ة 
بضشػػ    وذالك 1972مشػػ وع  بػػ أ ةبصػػ  النػػور ب ػػ  أف رػػك  الػػب ا يف ق ر ػػ  علػػى اسػػضكم ل  منػػ  إناالقػػ  سػػن  

 . 2016سبضمرب  24وإسضكملت األرغ ؿ     ةـو أوؿ طلل  وب ت ختل  ا ل   ى وال    الخ وة 
 الض  ة  ب دلؤسس    مؤسس  خ ص  ومسضقل  :  2-1

ةقع ادل    بػ لا ةق الػوط  مل  ر دةن ر  10ه  مؤسس  ذات مسئول   زل ودة ب أس م ؿ ةق ر ةق ر ب :
  ل  ع  م ةن  واد سوؼ ب جلنوب اجللائ ي  5ةب    ب لوادي ط ةق  ق ت 16 رق 

 الغزال الذىبي(:يمثل الموقع الجغرافي للمركب السياحي 16الشكل رقم )

 

 

 

 

 10:55الس ع :  06/05/2019 المصدر :قوقل آرث
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 12 نف  ة   365ع م  منه   393ةفضح اجمل ؿ ح ل   لضشغ   أ ث  م    :التركيبة البشرية محل الدراسة 3-1
  سن  (  ح   بلغ رق  أعم ذل03أط رات مسیة  م  هو موضح  يف ادللهق رق  ) 02إط ر    14م ة  و

وه ا على األس س وب إلعضم د على الضقس   ال ي ةنص عل   الق نوف الضوج ه   مل  ر دةن ر  12اىل  2018
رق  للمؤسس ت يف اجللائ     ضرب م    الغلاؿ ال هن م  ادلؤسس ت الكبیة احلة   م  هو موضح يف اجل وؿ 

 الض يل : ( 03)

 الذىبي حجم وعدد عمال لفدق الغزال(: 33الجدول رقم)

 رقم األعمال عدد العمال الصنف

 مل  ر دةن ر 01 393 مؤسس   بیة

 وث ئق ادلؤسس المصدر : 

وبن أ  اد ج ةث  ال ه  يف إف ادلؤسس  جتمع     بضه  البش ة  بن أ  اد ذوي خربة يف اجمل الت سلضلف  
 ال م  وه ا م ةشةع روح ادلب درة وعم  الف ةق الضنس ق بن سلضل  ادلص حل داخ   ادلؤسس  

 الموالي يوضح تطور حجم اليد العاملة في مركب ومؤسسة الغزال الذىبي ( 34رقم ) الجدول
 

 6109 6106 6106 6106 السنة 

 393 633 006 33 عدد العمال 

 وث ئق ادلؤسس  المصدر :

نالحػػأ أف حةػػػ  ال ػػ  ال  ملػػػ  إر فػػع رػػػك  ملهػػوض وخ صػػػ  مػػ ةض لق ب ل مػػػ ؿ الضنف ػػ ةن وهػػػ ا مػػػ ة ود 
 للمؤسس  اىل زل ول  زة دة نش ط هت  و وسع   وعه  جل ب أ رب ع د م  السواح سواء اجللائ ة  أو األج ن  

 
الػ  ع ب لسػ  ح  يف ادلناقػ  واسػضقا ب  األج نػ  هو  هػ ا ادل  ػ  نشػ ط ت: وم  أهػ   نشاطات المؤسسة 4-1

ماػػ ر وادي سػػوؼ وحتوةلػػ  إىل ماػػ ر دويل   واجملم ػػ ت الضة رةػػ  والشػػ   ت االقضصػػ دة   بإن ػػ ش نشػػ ط وخػػ م ت 
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و ػػ ا بفػػضح خاػػوط مب رػػ ة ور ػػع عػػ د الػػ حالت  إىل ج نػػ   قػػ أ  سػػه الت يف مػػنح الضأرػػیة  وةػػأ  ادل  ػػ  يف 
مب ةنػػػ  الػػػوادي الػػػ  حتمػػػ  اسػػػ  وال  ػػػ   ادل  ػػػ  ػلمػػػ  ط ب ػػػ  ” الخػػػ وة “إلق مػػػ   2008سػػػ  ؽ  وسػػػ ع بػػػ ا منػػػ  

خ مػ   51ألػ  طللػ  وأق مػت بػ   20م م رة  إسالم   ةضم رى مع الاب     االل   للمناق   لق  مت غ س أ ثػ  مػ  
ى خػ م ت ماػ ع   و يف نفػا الوقػت ةضػو   علػ 5هكض ر  ضخػم  غػ ؼ و مالحػق و  140و واح  على مس ح  

ع دل      نةػ    ػ  مل بػ  سلصصػ  للغولػ  و صػ ـ عصػ ي و أحػواض للسػب ح  و ػق م ػ ةی مض ػ رؼ عل هػ  دول ػ   و 
مسػكن  14بنغػ لو 72غ  ػ  و  120يف م خ  ادل    أبواب عمالق  يف رملة  ألبػواب اجللائػ   ػلضػوي ادل  ػ  علػى 

 1ج هلا و  خ ء سك  لل م ؿ.
مػ  الػلوار ةقصػ وف ادل  ػ  الغػلاؿ الػ هن سػواء مػ  الابقػ  ال ل ػ  أو السػفلى ومػ   : هن ؾ ال شػ اتعمالئو  5-1

بضتف ظػ ت يف  ػ   لػ  ء للب ئنهػ  وزوارهػ  الػ ائمن وذرىت من طق البالد وخ رجهػ  ح ػ  اجػ ت ادلؤسسػ  با قػ  و ػ
ماػػ ر وادي     مػ  عملػت ادلؤسسػػ   يف خ مػ   سػه   ادلاػػ رات وج لػتمػ  اإلةػواء واأل ػػ  وغیهػ  مػ  اخلػػ م ت  

سػػوؼ وحولضػػ  إىل ماػػ ر دويل  و ػػ ا بفػػضح خاػػوط مب رػػ ة ور ػػع عػػ د الػػ حالت  إىل ج نػػ   قػػ أ  سػػه الت يف 
 منح الضأریة.

ة ػػ  م  ػػ  الغػػلاؿ الػػ هن مػػ  أ تػػ  الفنػػ دؽ وأجودهػػ  ب لنسػػب  جلم ػػع الفنػػ دؽ ادلن  سػػ  منهػػ  المنافسييين : 6-1
إال أف هػػػ ل الفنػػػ دؽ الؽلكننػػػ  مق رنضهػػػ  ب لشػػػك  الك مػػػ  ب دل  ػػػ  ألف ادل  ػػػ   الغػػػلاؿ الػػػ هن و نػػػ ؽ الػػػ هن نػػػ ؽ 

ةق ـ خ م ت ع ل   اجلودة وخ م ت ع دل    فضق ه  م ظػ  الفنػ دؽ األخ يه ػ   بلػغ نسػب  اللةػ رة للػلوار األج نػ  
 ب دلئ   60أ ث ة م  

 أىمية المؤسسة محل الدراسة 7-1
 ؛ و ی من ص  رغ  -
  ؛وج ل  أ ث  دةن م ك  ر إلقضص د الوط  ادلس عل  يف غن   -
   ؛ ق أ منضج صه  ذو جودة ع ل   -
   ؛إسضت اـ  كنولوج   ح ةث  يف إسضقا ب أ رب ع د م  األج ن  ودخوؿ ال مل  الص ب  -
ادلؤسس   ضم ل بنم  وعم   ق  مضاور ح   أف ي ع األجهلة واألث ث ادلتصص مسضورد مػ  اخلػ رج )    ػ     -

 .أدل ن   (  نس    
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 ثانيا : تقديم مؤسسة وفندق العلمي بالوادي 
 تعريف المؤسسة 

يف إطػػػ ر اإلنض ػػػ ش وادلتاػػػ  الضنمػػػوي اإلقضصػػػ دةواإلجضم ع  ادلػػػوارد االل ػػػ  الػػػ   لخػػػ  هبػػػ  والةػػػ  الػػػوادي مت 
لػ  وا 2011-12-07يف إنالقػت األرػغ ؿ   ػ  ال لمػ  زلمػ  ح ػ    ن ؽ ال لم  ة ػود اىل صػ حب إنش ءإقتاح

ح   درػ  مػ  طػ ؼ وزةػ  السػ  ح  وأعاػى نقاػ  اإلناػالؽ والشػ وع ح ػلة  2017إسضكملت     األرغ ؿ سن  
مل ػػ ر سػػنض    ح ػػ  ةسػػضقب  الفنػػ ؽ ال شػػ ات مػػ  الػػلوار مػػ   20اخل مػػ  وبلػػغ رأس مػػ ؿ هػػ ا ادلشػػ وع أ ثػػ  مػػ  

جت رةػػ  بإمض ػ ز لػػ ا ةقصػ ه  ال  ةػػ   ومناقػ داخػ  وخػ رج الػػوط  وأ ثػ ه   ون سػػن  ػوف أف الوالةػػ  منقاػ  ح ودةػػ  
 إط رات مسیة  3إط رات  12 نف  ة  و 15ع مال منه   30 شغ  ادلؤسس  ح ل   أ ث  م   م  الضون س وف

 المطلب الثاني : تحليل الهيكل التنظيمي لفندق العلمي 
ادلصػػػ حل هػػػو أف زل ودةػػػ  حةػػػ  ادلؤسسػػػ  غل ػػػ   بػػػ  اذل كػػػ  الضنظ مػػػ  البسػػػ   وادلقسػػػ  حسػػػ  الػػػ وائ  و 

 :م خر يف ه ل احل ل   م  أف بس طض   األج 
  كوة  عالق  مب ر ة بن ال ئ ا وم ؤوس    -
 وجود م ون   نظ م   دتك  م  رل هب   قب ت اال    -

 وؽلك   وض ح اذل ك  الضنظ م  للفن ؽ و ق  للشك  الض يل :
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 الهيكل التنظيمي لفندق العلمي ( يوضح17الشكل رقم) 

  
 : وث ئق ادلؤسس  المصدر

  : مػ  ةشػ رؾ أةخػ  يف الوظػ ئ  وهو ال ي ةش ؼ على سلضل  وظ ئ  الضسػی ب لنسػب  للفنػ ؽ المدير العام  
  ؛الضنف  ة   وهو ادلسئوؿ األوؿ على    رل ة ت النش ط ال وم 

 : ؛وهو ادلكل  ب لن  ب  ع     النش ط ت واخل م ت دلتضل  األنشا  المدير  
 : و  ضػػ  هػػ ل ادلصػػله  مػػ  أهػػ  ادلصػػ حل علػػى مسػػضوى الفنػػ ؽ وذالػػ  ب حلفػػ ظ علػػى سػػالم   األميين والصيييانة

 مػػ  أ ػػ  ةقومػػوف ب لصػػ  ن    للفنػػ ؽ وضػػم ف  ػػ  وسػػ ئ  ال اجػػ  ل كػػوف اللائػػ  مامئننػػ  علػػى نفسػػ  وشلضلك  ػػ   اللائػػ ة
 ؛وادل ا ق الض ب   للفن ؽال ورة  لألجهلة وادل  ات 

 :  وهػػػ  سلضلػػػ  األنشػػػا  الػػػ   قػػػـو هبػػػ  إدارة ادلنظمػػػ  يف وجػػػ هت  وأقسػػػ مه  لغ ةػػػ ت حتق ػػػق الػػػ بح سػػػواء   الشيييرا
  نت سل   ملموس  أو غی ملموس   م  ؽلك  القوؿ علػى أ ػ  إدارة مضك ملػ  الػ   ضػوىل مسػؤول   ختاػ   الغ ةػ ت 

 ؛للهصوؿ على مضالب ت ادلنظم  وإحض  ج هت 
 : يف  سی اإلط  ـ وم اقبض  م  ح   اجلػودة والنوع ػ  لضقػ أ أ خػ  ط ػ ـ لللائػ ة  وه  مصله  سلضص اإلطعام  

 ؛و  ال  السه  على رض  اللبوف
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 :  االكػػ  دلكػػ ف اإلةػػواء مػػ   نظػػ    مػػ  ن ح ػػ  اإلسػػضقب ؿ اجل ػػ  وهػػو ال مػػ  علػػى الضسػػی اجل ػػ  والضنظػػ   اإليييوا
و ػػػ الكظم ف  ػػػ  ئػػػ ة  او ادلق مػػػن يف ذالػػػ  الفنػػػ ؽ زلكػػػ  والضنظ ػػػ   لألثػػػ ث و    ػػػ  الغػػػ ؼ لخػػػم ف راحػػػ  اللا

 الوس ئ  احل ةث  يف الغ    .
 المطلب الثالث : واقع نظام المعلومات التسويقية والوظيفة التسويق لدى مؤسستي محل الدراسة 

مػػ  خػػالؿ الق ػػ ـ ب ل راسػػ  االسػػضاالع   ب دلؤسسػػضن ومػػ  خػػالؿ ادلق بلػػ  الػػ  أج ةػػت دل   ػػ  مػػ ى  اب ػػق 
  ـ ادل لوم ت الضسوةق   ب دلؤسسضن  وصلن  إىل م ةل  :نظ
 .ثانيا : وظيفة التسويق في المؤسستين  

ةوجػػػ  لػػػ ى ادلؤسسػػػن قسػػػ  ةسػػػمى ب دلصػػػله  الضة رةػػػ    هػػػ ل األخػػػیة حتضػػػوي علػػػى مصػػػله  الضسػػػوةق   
ح    قـو ه ل ادلصله  جبم ع مه ـ نش ط الضسوةق م  خالؿ اإلر اؼ على سلضل  األنشا  الضة رةػ  مػ   وزةػع 

   إنػػ  سػػوؼ ةػػض  الضاػػ ؽ إىل وه ا بنػػ ء علػػى س  سػػ ت ادلنضػػوج والضسػػ ی   وعل ػػو قػػ أ اخلػػ م ت السػػ  ج  و ػػ وةج 
 ه ل الوظ ئ  ال   قـو هب  ادلؤسسضن وادلضمثل  يف : 

  وعل ػػ   الفنػػ دؽ علػػى أ ػػ  خػػ م ت سػػ  ح   بإمض ػػ ز   ػػ ض يف رػػىت األسػػواؽ اإللكتون ػػ    ػػ ؼ  المنتييوج : - 1
 همػػ  ػل صػػ  علػػى أف ةكػػوف ادلنضػػوج ادل ػػ وض يف السػػوؽ ةضةػػ وب مػػع رغبػػ ت ادلسػػضهل    و ماػػ بق للمواصػػف ت 

 جودة اخل م  الس  ح  .ال  دل   م  ح   
اخلػػ م ت السػػ  ح  عػػ  ط ةػػق رػػبك ت الضواصػػ  يف  صػػ ة  و وزةػػع سلضلػػ   ة ضمػػ   نػػ ؽ ال لمػػ   التوزيييع : -2

   ب خل م  وجودهت  و  ف   احلةل وسلضل  األس  ر حس  نوع اخل م  اإلجضم ع  م  خالؿ الض  ة
لفنػػ ؽ الغػػلاؿ الػػ هن  إنػػ  ةػػوزع خ م  ػػ  السػػ  ح  يف ناػػ ؽ عػػ يل ح ػػ  ةػػربز أهػػ  خ م  ػػ  عػػ  ط ةػػق أمػػ  ب لنسػػب   

 السم   البص ي ويف ر ر ت الضلفلةوف و   ربك ت الضواص  اإلجضم ع  احل ةث  .
و جتػػ  اف ادلسػضهل   أف عنصػ  السػػ   مػ  ال ن صػ  ادلػؤث ة علػى القػػ رة الشػ ائ   لػ ى  الفنػ قنة ضػرب  السيعر : -3

 ال بح . = الضكلف  + ه مشادلومسن زل  ال راس   ضبع الا ةق  الضقل  ة  يف عمل   حت ة  الس   وادلضمثل  يف : الس  
ق ػ ـ علػى  ؿ لػتوةج منضةهػ  وذلػ  مػ  خػال  ضم   لض  ادلؤسسن زل  ال راسػ  علػى عػ ة وسػ ئ  ا الترويج : - 4

 والضلفلةػوف أمػ  اخلػرب  يف ج ةػ  ضػ   منضةبػ العالنلفن ؽ الغػلاؿ الػ هن ق وم   لبنسػبخػ م هت  الس  ح    وةج  إعالف 
وعلػػػى مواقػػػع   يف ج ةػػػ ة الشػػػ وؽ و ػػػ ا مشػػػ ر ضهم  يف م ػػػ رض   ػػػمنضةبػػػ العالف عػػػ  لفنػػػ ؽ ال لم  قػػػـو ب لنسػػػب  
 اإلجضم ع  .الضواص  
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 المبحث الثاني : االطار المنهجي للدراسة
 مػ  ةوضػح رلضمػع   وحػ وده  س ضن وؿ هػ ا ادلبهػ  إةخػ ح  دلػنهج البهػ  ال لمػ  ادلسػضت ـ يف ال راسػ  

 م  يف حتل ػ  ال راس  واإلج اءات ادلضب   للضهقق م  ص قه  ومالئم  ظلوذج ال راس  واألسػ ل   اإلحصػ ئ   ادلسػضت
أوذل  ةخػ  مػنهج ال راسػ   . وذل  م  خالؿ رلموع  عن ص   خمه  أرب   ما ل    ح   صل الب  ن ت اإلحص ئ  

ال راسػػػ    يف حػػػن مت الضاػػػ ؽ إىل أداة ال راسػػػ  واألسػػػ ل   اإلحصػػػ ئ     أمػػػ  ث ن هػػػ  ةضنػػػ وؿ رلضمػػػع وع نػػػ  وحػػػ وده 
 ادلسضت م  وذل  م  خالؿ ادلال  الث ل    وخض م  ب خ  ه ل ادلا ل  ال ي ؼلص ص ؽ أداة ال راس  وثب هت  . 

 المطلب األول : منهج الدراسة وحدودىا
 أوال: منهج الدراسة :

نسػػضت ـ ادلػػنهج الوصػػػف  . إذ ة ػػ ؼ ب نػػػ  ط ةقػػ  لوصػػػ  مػػ  أجػػ  حتق ػػػق أهػػ اؼ هػػػ ل ال راسػػ  سػػػوؼ 
ادلوضوع ادل اد دراسض  م  خالؿ منهة   علم   صه ه  و صوة  النض ئج ال  ةض  الضوصػ  إل هػ  علػى أرػك ؿ رقم ػ  

 21ؽلك   فسیه  "م ربة 
ح   ة ضرب م  أنس  ادلن هج وأ ث ه  اسػضت ام  يف دراسػ  الظػواه  اإلنسػ ن   واالجضم ع ػ  وةضسػ  ادلػنهج 
الوصػػف  بػػػ لواق   ألنػػػ  ةػػ رس الظػػػ ه ة  مػػػ  هػػػ  يف الواقػػع وةسػػػضت ـ سلضلػػػ  األسػػػ ل   ادلن سػػب  مػػػ   م ػػػ  و  ف ػػػ  

ة ادلبهوثػػ  .  ػػ لض بی الكمػػ  ة ا نػػ  وصػػف  الض بػػی عػػ  الظػػ ه ة و فسػػیه  مػػ  أجػػ  الضوصػػ  إىل  هػػ  وحتل ػػ  الظػػ ه  
رقم ػػ  ةوضػػح   ػػ  مقػػ ار الظػػ ه ة أو حةمهػػ  ودرجػػ  ار ب طهػػ  بػػ لظواه  األخػػ ى   أمػػ  الض بػػی الك فػػ    صػػ  لنػػ  

 الظ ه ة وةوضح خص ئصه  . 
عن  اسضت اـ أي منهج علم  ةضال  االسض  ن  جبملػ  مػ  األدوات والوسػ ئ  ادلن سػب    ح ػ  أف طب  ػ  

 دلوضوع اخل ضع لل راس   ف ض انضق ء رلموع  م  األدوات ادلس ع ة على يع الب  ن ت . ا
مص ر الب  ن ت الث نوة   ح   مت م اج   الكض  وال س ئ  اجل م    و ػ ا األط وحػ ت وال راسػ ت السػ بق  
ذات ال الق  ب ل راس    إض    إىل ال ورة ت وادلنشورات الورق ػ  واإللكتون ػ  وادلض لقػ  مبوضػوع ال راسػ    و ػ  هػ ل 

و  ا الض  ؼ على أه  ال راس ت الػ   ن ولػت موضػوع هػ ل  ادلص در مت اللةوء إل ه  بغ    وض ح ادلف ه   األس س  
 ال راس    زة دة على ذل  الض  ؼ على األسا والا ؽ السل م  يف  ض ب  ال راس ت .            

                                                           
2

 . 32 ،ص 3122 ربحيعبدالقادرالجديلي،مناهجالبحثالعلمي،
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مص ر الب  ن ت األول   ح   مت  صم   إسضب ن  م  أجػ  يػع الب  نػ ت مػ  أ ػ اد ع نػ  ال راسػ    وحتل لهػ  
" إحصػػػػػػ ئ   بإسػػػػػػضت اـ الربنػػػػػػ مج  SPSSإىل دالالت ذات ق مػػػػػػ  ومؤرػػػػػػ ات  سػػػػػػمح وهػػػػػػ ا يف سػػػػػػب   الوصػػػػػػوؿ 

 اإلحص ئ  ب إلج ب  على  س ؤالت ال راس  و  ا إخضب ر   ض  هت  . 
 مػػ  اعضمػػػ ن  بشػػػك  بسػػ   علػػػى ادلق بلػػػ  الػػ    ػػػ ؼ ب  ػػػ  : " أداة مهمػػ  مػػػ  أدوات البهػػػ  ال لمػػػ    

 .32فهوص رفه   يف أثن ء اللق ء ادلب ر  ال ي ةض  ب ن  وبن الب ح  "مؤلف  م  ع د  م  األسئل  غل   عل ه  ادل
وللمق بلػػ  أنػػواع اعضمػػ ن  علػػى ادلق بلػػ  ادلفضوحػػ  الػػ   ضم ػػل مبػػنح احل ةػػ  ادلالقػػ  للمسػػضة   يف اإلج بػػ  عػػ  

 مػ  ةضػ ح   األسئل    ح   ةقـو ادلق ب  با ح السؤاؿ بأ ث  م  صػ غ  للهصػوؿ علػى ادل لومػ ت الػ  ة غػ    هػ   
للمسضة   ح ة  طل   وض ه ت إض     حوؿ األسئل    ح    ضم ل ه ل ادلق بل  ب دل ون  والب ػ  عػ  الق ػود  مػ  

 . آف وقضه  مفضوح   وؽلك     ة  أو  ب ة  أسئلضه  حس  الظ وؼ 
 حدود الدراسة : تتمثل حدود الدراسة في المجاالت التالية : -ثانيا 
ح ػػػ  اقضصػػػ ت هػػػ ل ال راسػػػ  علػػػى زل ولػػػ  الض ػػػ ؼ علػػػى الػػػ ور الػػػ ي ةل بػػػ  نظػػػ ـ  الحيييدود الموضيييوعية : - 1

 ادل لوم ت الضسوةق   يف سب   إخت ذ الق ار اإلستا  ة  . 
 . ال راس زل  الفن قن ودتثلت يف رلموع  اإلط رات ادلضواج ة يف  الحدود البشرية  : -2
  ن ق  الغلاؿ ال هن و ن ؽ ال لم  لق  أج ةت ه ل ال راس  يف  الحدود المكانية : -3
  أم  يف م  ةض لق ب جل نػ 6109 / 6106ح   دتت ال راس   ك  خالؿ ادلوس  اجل م     الحدود الزمنية :-4

 ادل  اين لل راس   ق  حت دت ح ودل اللمن   ب لفتة ادلمض ة م  ره  أ  ة  إىل غ ة  ره  م ي 
 4المطلب الثاني : مجتمع وعينة الدراسة يقصد بمجتمع الدراسة 

  وةضمثػ  رلضمػع ال راسػ  بكػ  مػ  أحػ اث أو مشػ ه ات موضػوع ال راسػ  يف االط رات   مػ  ال ػ ملن أو
حسػػ  مػ  ورد يف  ق ةػ  احلصػػ ل  االطػ رات يف ادلؤسسػ  بلػػغ عػ د االطػػ رات يف بوالةػ  الػوادي و   نػ ؽ الغػلاؿ الػػ هن

 إط ر . 15  ل  هب    فن ؽ ال لم  ب لوادي إط ر و  الك 28هو  2019سن  
ونظػػػػ ا ال ودةػػػػػ  رلضمػػػػع ال راسػػػػػ   قػػػػ  قمنػػػػػ  ب العضمػػػػ د علػػػػػى الضوزةػػػػع اسػػػػػضم رة ال راسػػػػ  علػػػػػى االطػػػػػ رات  

إسػضم رة علػى ي ػع  40ل قومػوا بض بئضهػ  وعل ػ   قػ  مت  وزةػع  الفن قن الغلاؿ ال هن   و نػ ؽ ال لمػ  بػ لواديبكال
                                                           

3
 12 ،ص 3112 جامعةالكويت،الكويتهSPSSباسلمحمدسعيدالعيدة،مهاراتتصميموتنفيذالبحوثوالدراساتالعلميةوتحليلهااحصائياباستخدامبرنامج
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اسػضم رة صػ حل  للضهل ػ  مػ  بػن  18وال  اسضغ قت أسبوع   ق ةب  م  استج ع  الفن قناإلط رات ادلضواج ة بكال 
اسػػػضم رة  15 رة مػػػ  بػػػن  وزةػػػع ماسػػػض 12و ػػػ ل  مت اسػػػتج ع  لفنػػػ ؽ الغػػػلاؿ الػػػ هناسػػػضم رة ب لنسػػػب   25 وزةػػػع 

إسػػضم رة وب ػػ   هصػػه  ع ةسػػضب   أي  30وصػػ  إىل وب لضػػ يل  ػػإف ال ػػ د الق بػػ  للضهل ػػ   بفنػػ ؽ ال لمػػ  بػػ لوادي
 الصه ه   منه  نظ ا لضهق قه  ر وط اإلج ب  

أه  صف ت ه ل ال  ن  م  ح   النوع وال م    و  ا ادلؤه  ال لم  وسػنوات اخلػربة يف اجلػ وؿ و ضلتص 
 : الض يل

 

 ( : توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية 35الجدول رقم ) 

 المتغير  ئ  ادلضغی الضك ار النسب  ادلئوة 

 ذ   19 %63.6

 أنثى 11 %36.7 الجنس

 اجملموع 30 100%

 سن  30أق  م   11 %36.7

 العمر

 سن  40إىل أق  م   30م   15 %50

 سن  50إىل أق  م   40م   2 %6.7

 50  أ ث  سن  2 %6.7

 ع 30 %100

 مسضوى ث نوي 1 % 3.3

 المؤىل العلمي
  ق  س م  7 23.3%

 ل س نا 19 63.3%

 مهندس 3 10%
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 ره دة م  ب   الض رج 0 0%

 اجملموع 30 100%

 قس  الضسوةق 17 %56.7

 مجال الوظيفة الحالية

 قس  االنض ج 4 13.3%

 قس  اال سب  8 26.7%

 ادل ل  قس   1 3.3%

 اجملموع 30 100%

 سنوات 5أق  م   19 63.3%

 عدد سنوات الخبرة

 سنوات10إىل أق  م  5م   8 26.7%

 سن  15إىل أق  م   10م   1 3.3%

 سن   أ ث  15 2 6.7%

 اجملموع 30 100%

 SPSS . V19باإلعتماد على برنامج  الطلبةالمصدر : من إعداد 

(  63.6أف غ لب ػػ  ادلبهػػوثن  ػػ نوا مػػ  الػػ  ور   ح ػػ  بلغػػت نسػػبضه  )  (  06ةظهػػ  مػػ  اجلػػ وؿ ) 
 ( م  رلموع ع ن  البه  أو ال راس  . 36.7  م  بلغت نسب  اإلن ث )   

سػػن  ( إحضلػػت أعلػػى نسػػب  بواقػػع )    40إىل أقػػ  مػػ   30وب لنسػػب  دلضغػػی ال مػػ   نةػػ  أف الفئػػ  ) مػػ   
(   أمػػػ  نسػػػب   36.7سػػػن  ( بلغػػػت )    30فئػػػ  ال م ةػػػ  ) أقػػػ  مػػػ  ( يف حػػػن نسػػػب  ادلبهػػػوثن ضػػػم  ال 50.0

سػػن   ػػأ ث  ( قػػ  قػػ ر  كػػ ار  ػػ   50سػػن  ( و مػػ  )  50إىل أقػػ  مػػ   40ادلبهػػوثن ضػػم  الفئػػ  ال م ةػػ  ) مػػ  
 (.   6.7واح  منهم  )  

علػػػػى ( مػػػ  ادلبهػػػػوثن ح صػػػلن  63.6لمبهػػػػوثن  قػػػ  وجػػػػ  أف )   لوب لنسػػػب  ادلضغػػػی ادلؤهػػػػ  ال لمػػػ  
( مػػ  حػػ مل  رػػه دة  قػػ  سػػ م    يف حػػن   نػػت نسػػب  حػػ مل  رػػه دة  23.3مق بػػ  )   ل سػػ نا رػػه دة   
(   واخػػیا ال ةوجػػ  يف ادلؤسسػػضن زلػػ   3.  3بلغػػت نسػػب  حػػ مل  مسػػضوي ثػػ نوي )   أو (   10ادلهنػػ س ) 

 ال راس  ح مل  ره دات م  ب   الض رج ) م جسضی ود ضورال ( .
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ضغػی مكػ ف الوظ فػ   ػ ف غ لب ػ  ادلضهػولن  ػ نوا ة ملػوف يف رلػ ؿ إدارة الضسػوةق بنسػب  ا ) مبأم    م  ةض لػق  
( مػػػ  رلمػػػوع أ ػػػ اد ع نػػػ  البهػػػ     26.7( يف حػػػن بلغػػػت نسػػػب  االطػػػ رات يف رلػػػ ؿ الس اسػػػ   )   56.7  

االطػػ رات يف رلػػ ؿ ادل ل ػػ  ضػػ    ( يف حػػن   نػػت نسػػب   13.3  وج هػػت انسػػ   االطػػ رات يف رلػػ ؿ اإلنضػػ ج )
( مػنه  بلغػت خػربهت  ) 63.3ن صلػ  أف )  ادلبهػوث  (   وعن  الض ق ق يف سػنوات اخلػربة لػ ى  3.  3ج ا ) 

سػػنوات (  لػػ ةه   10سػػنوات إىل أقػػ  مػػ   5سػػنوات (   أمػػ  ادلبهػػوثن الػػ ة  بلغػػت خػػربهت  ) مػػ   5أقػػ  مػػ  
(  6.7ه  )  نسػػبضسػػن   ػػأ ث  (  قػػ  حػػ دت  15غػػت خػػربهت  ) ( امػػ  االطػػ رات الػػ ة  بل 26.7نسػػب  )   

 10( مػػ  ادلبهػػوثن  قػػع خػػربهت  ضػػم  رلػػ ؿ ) مػػ   3,  3  مػػ  رلمػػوع أ ػػ اد ع نػػ  البهػػ    يف حػػن صلػػ  أف )
 .سن  ( 15إىل أق  م  

وؽلكػػػ  القػػػوؿ مػػػ  خػػػالؿ هػػػ ا ادلالػػػ  بػػػ ف رلضمػػػع ال راسػػػ  أ ػػػ اد ع نضػػػ  م ظمهػػػ  ذ ػػػور   إضػػػ    إىل أف  
سػن   مػ  ةضمضػع مبؤهػ  علمػ  ال بػأس بػ  مػ  ل سػ نا و قلػى سػ م  و  30غ لب ضه  اسب ب ال  ضة وز اعمػ ره  ) 

 مهن س يف رل ؿ الضسوةق وح  زهت  على خربة            ه ا دتث  خص ئص ومس ت ا  اد ع ن  ال راس 
 المطلب الثالث : أداة الدراسة و األساليب اإلحصائية المستخدمة .  

دراس  ادل  ال   اخض ػ ر والضقػ ء األداة ادلن سػب  وادلالئمػ  جلمػع الب  نػ ت وادل لومػ ت ادلػ اد  وظ فهػ  يف   ضال 
سػػػب   اإلج بػػػ  علػػػى  سػػػ ؤالت ال راسػػػ     مػػػ  حتضػػػ ج هػػػ ل الب  نػػػ ت إىل رلموعػػػ  أسػػػ ل   إحصػػػ ئ    سػػػ ع  علػػػى 

  راس  و  ا أس ل به  اإلحص ئ   ادلسضت م  الض  م  مع ه ل الب  ن ت ويف ال ن ص  الض ل   ر ح بوض ح أداة ال
 أداة الدراسة :  -أوال 

   إنػػ  ال راسػػبغ ػػ  احلصػػوؿ علػػى ادل لومػػ ت الالزمػػ  إلجػػ اء هػػ ل ال راسػػ  ادل  ان ػػ  و نض ةػػ  لاب  ػػ  موضػػوع 
و نػ ؽ  ب لفنػ قن الغػلاؿ الػ هن لنػ  بػ ف أ خػ  أسػلوب وانسػ  أداة االسػضتالص اراء اإلطػ رات ادلضواجػ ة  بػنق  

ه  أداة االسضب  ف والػ   سػمح ادل لومػ ت الضسػوةق   يف اختػ ذ القػ ار االسػتا  ة    وب ػ  االطػالع  ال لم  ب لوادي
 ن    بعلػػى اجل نػػ  النظػػ ي لل راسػػ  وعلػػى ب ػػا ال راسػػ ت السػػ بق  ذات الصػػل  مبوضػػوع ال راسػػ  مت  صػػم   االسػػض

زلػػ  ال راسػػ  وذلػػ  للض ػػ ؼ علػػى أرائهػػ  حػػوؿ واقػػع  اب ػػق  نػػ قنب لفوهػػ ل األخػػیة موجهػػ  إىل اإلطػػ رات ال  ملػػ  
  وم  مث الض  ؼ على الػ ور الػ ي ؽلكػ  اف ةل بػ  النظػ ـ ادل لومػ ت  ضنسنظ ـ ادل لوم ت الضسوةق   يف ه  ن ادلؤس

   :   اخت ذ الق ار االستا  ة  ولق  ارضملت ه ل االسضب ن  على قسمن أو جلئن عل .سب الضسوةق   يف 
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    مػػ  ح ػػ  مضغػػی اجلػػنا و ػػ ا ال مػػ : ةخػػ  الب  نػػ ت الشتصػػ   للمسػػضةوب ح ػػ   وضػػح مس  ػػ القسييم األول
 إض    إىل    م  مضغی ادلؤه  ال لم  و  ا رل ؿ الوظ ف  وع د سنوات اخلربة .  

ن نظػػػ ـ :  ةخػػػ  هػػػ ا القسػػػ  االػػػ ور األس سػػػ   لل راسػػػ  وهػػػ ؼ هػػػ ا القسػػػ  هػػػو حت ةػػػ  ال القػػػ  بػػػ القسيييم الثييياني
عب رة    م  أنػ  ةضكػوف مػ  جػلأة    جػلء ؽلثػ   34ادل لوم ت الضسوةق   واخت ذ الق ار اإلستا  ة  م  خالؿ وضع 

عبػػ رة مقسػػم  ب لضسػػ وي علػػى األب ػػ د الػػ  ػلضوةهػػ   20ادلضغػػی ادلسػػضق  أي نظػػ ـ ادل لومػػ ت الضسػػوةق   وخصػػص لػػ  
 5عبػػػػ رات   و ػػػػ ا ب ػػػػ  نظػػػػ ـ االسػػػػضتب رات الضسػػػػوةق   ذو  5 ػػػػ  ب هػػػػ ا ادلضغػػػػی وادلضمثلػػػػ  يف ب ػػػػ  الضقػػػػ رة  ال اخل

عبػػ رات يف  5عبػػ رات أةخػػ  الب ػػ  تػػوث الضسػػوةق   والب ػػ  األخػػی نظػػ  دعػػ  القػػ ار ػلضػػوي علػػى  5عبػػ رات   و 
وعػ  عبػ رة دالػ  علػى رلم 14حن اجللء الث ين ؼلػص ادلضغػی الضػ بع ادلػتج  يف القػ ار اإلسػتا  ة  والػ ي ةضكػوف مػ  

 م  الق ارات  .
( لق ػػ س مضغػػیات ال راسػػ   Likert مػ  مت اإلعضمػػ د يف هػػ ل ال راسػػ  علػػى مق ػػ س ل كػػ رت اخلم سػػ  ) 

 ح   مت إعا ء أوزاف أو درج ت دلق  س ال راس  وادلوضه  يف اجل وؿ الض يل : 
 ( Likert( : درجات مقياس ليكارت الخماسي )  36الجدول رقم ) 

 درج  ادلوا ق   غی موا ق دت م  غی موا ق  زل ة   موا ق موا ق دت م  

 ال رح  1 2 3 4 5

 spssم  إع اد الالب  إعضم دا على سل ج ت  المصدر:

ب  ه  مت ضػب  احلػ ود الػ ن   و ػ ا احلػ ود ال ل ػ  للمق ػ س بغػ ض احلصػوؿ علػى ادلضوسػ  ادلػ جح   وذلػ  
(   ومػ   4=  1 - 5م  خالؿ حس ب أوال ادل ى عػ  ط ةػق الفػ ؽ بػن أ ػرب وزف أو درجػ  وبػن أصػغ ه  أي ) 

  وب لضػػ يل ضلصػػ  علػػى  5 لغ عػػ ده  مث نػػ  ج ادلػػ ى ةقسػػ  علػػى عػػ د األوزاف أو الػػ رج ت ادلوجػػودة يف ادلق ػػ س والبػػ
  ةض  ب  ه  إض    ه ل الق م  يف  ػ  درجػ  للمق ػ س 0. 8طوؿ الوزف أو ال رج  الواح ة ذل ا ادلق  س وادلق ر ب 

  نضهص  على احل ود ال ن   وال ل   لك  درج  وال  مت إجالئه  يف اجل وؿ أدن ل : 

 ( Likert ) ليا لمقياس ليكارت الخماسي( : يوضح الحدود الدنيا والع 37الجدول رقم ) 

 درج  ادلوا ق   غی موا ق دت م  غی موا ق  زل ة   موا ق موا ق دت م  

 ادلضوس  احلس يب   [1-1.79] [1.80-2.59] [2.60-3.39] [3.40-4.19] [4.20-5]

 spssم  إع اد الالب  إعضم دا على سل ج ت  المصدر:
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة :  -ثانيا 
لقػػ   ػػ ف مػػربر هػػ ل ال راسػػ  ومبضغ هػػ  هػػو الكشػػػ  عػػ  الػػ ور أو ال القػػ  ادلوجػػودة بػػن نظػػ ـ ادل لومػػػ ت 
الضسػػوةق   و ػػ ا القػػ ار اإلسػػتا  ة    هػػ ا مػػ  أضػػفى علػػى هػػ ل ال راسػػ  صػػبغ  الوصػػ  والضهل ػػ    وعمل ػػ  حتل ػػ  

 .الب  ن ت 
صػػػ  مبضغػػػیات ال راسػػػ  واخضبػػػ ر   ضػػػ  هت  حتضػػػ ج إىل  وظ ػػػ  ب ػػػا ادلؤرػػػ ات واألسػػػ ل   اإلحصػػػ ئ   اخل 

ادلن سب  لاب    الب  ن ت والػ    اوحػت بػن اإلحصػ ء الوصػف  واإلحصػ ء اإلسػض اليل   وذلػ  ب إلسػض  ن  ب لربنػ مج 
 ه ل األس ل     م  ةل  : ودتثلت م  خالؿ نستض  الض س   عش    SPSSاإلحص ئ  لل لـو اإلجضم ع  

 :ح   مت اإلعضم د على النس  ادلئوة  و ػ ا الضكػ ارات وذلػ  دل   ػ  عػ د ا ػ اد اي  مقاييس اإلحصا  الوصفي
مضغی أو عب رة م  ونسبضه  ادلئوة    إض    إىل إسض م ؿ    م  ادلضوسا ت احلس ب   بغ   م     أي  ئػ   نضمػ  إل هػ  

دل   ػ  مػ ى  شػضت اإلج بػ ت لكػ   أغل  إج ب ت أ  اد ع ن  ال راسػ  حػوؿ أي عبػ رة   وأةخػ  اإلضل ا ػ ت ادل   رةػ 
 عب رة ع  مضوساه  احلس يب . 

 :  الضب ػػ ف مػػ ى ثبػػ ت واسػػضق ار أداة ال راسػػ  أي مػػ ى إمك ن ػػ  احلصػػوؿ علػػى  معامييل الثبييات ف ألفييا كرونبييا
 نفا النض ئج إذا أع    اب ق ه ل األداة على نفا ال  ن .

 : وذل  لق  س م ى ص ؽ أداة دراس  يف ق  س م  وض ت لق  س  .  معامل صدق المحك 
 :  وة عى  مقياس اإللتواSkewness  .    غ ض  إخضب ر م ى إ ب ع الب  ن ت الضوزةع الاب " 
  حتل   الضب ة  لإلضل ار : وغ ض ه ا األسلوب هو الضهقق م  م ى صالح   النموذج ادلقتح 
 :  ضب ر الػػ ور أو ال القػػ  بػػن ادلضغػػیة  ادلسػػضق  والضػػ بع   إضػػ    إىل إخضبػػ ر  مت إسػػضت امهإلخ اإلنحييدار البسييي

      ض     ع   على ح ى .
 بع : صدق أداة الدراسة وثباتها :المطلب الرا 

نظ ا ألعل   ص ؽ أداة ال راس  وثب هت  وا دراؾ على النض ئج ادلضهصل  عنه   إن   ق ر  وض ح ص ؽ أداة 
 ل ن ص  الالحق  .ال راس  وثب هت  يف ا

 صدق أداة الدراسة :  :أوال
ةقص  بص ؽ أداة البه  م ى ق رهت  على ق  س ادلوضوع ال ي وض ت مػ  أجلػ    مب ػىل إىل أي درجػ  

  صلح ه ل األداة لق  س الغ ض ال ي وض ت م  أجل    ويف دراسضن  مت االعضم د على نوعن م  الص ؽ عل  :
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 ب   االنضه ء مػ   صػم   االسػضم رة و صػن فه  يف صػورهت  األول ػ  مبػ  ةضن سػ  مػع أهػ اؼ  صدق الظاىري :لا
ال راسػػ    قمنػػ  ب سػػضاالع آراء رلموعػػ  مػػ  االكمػػن مػػ   ل ػػ  ال لػػـو االقضصػػ دة  والضة رةػػ  وعلػػـو الضسػػ ی جب م ػػ  

   ػػ   قػػ ة مػػ   قػػ ات زلكمػػن   هبػػ ؼ الضأ ػػ  مػػ  وضػػوح صػػ  غ 5والػػ ي ةقػػ ر عػػ ده  بػػػ  صػػ  خلخػػ  الػػوادي
االسضم رة و صه ح الفق ات غی ادلالئم    وق  طػورت هػ ل األداة بنػ ء علػى آراء االكمػن ح ػ  عػ لت الصػ  غ  

  واإلسػػضب ن  يف صػػورهت  النه ئ ػػ  يف ادللهػػق  01ووضػػ ت يف صػػورهت  النه ئ ػػ  . و وجػػ  أمسػػ ء االكمػػن بػػ دللهق رقػػ  
   02رق  
 مت حسػػ ب صػػ ؽ االػػ  مػػ  خػػالؿ اجلػػ ر التب  ػػ  ادل  مػػ  الثبػػ ت    ي :صييدق المحييك أو الصييدق الييذات

 ب سضت اـ ادل  دل  الض ل   : ص ؽ اال  = م  م  الثب ت ج ر . 
 ( .0.917( ةبن أف م  م  الص ؽ الكل  ةق ر ب )  07جل وؿ رق  ) 

 :  ثبات اداة الدراسة :ثانيا
ؿ ه ل األداة لو  ك ر  وزةع ه ل ادلضهص  عل ه  م  خال ت وإسضق ار النض ئج ة اد ب  م ى ثب داةاأل

وق م   Alpha Cronbachوة عى م  م  الثب ت  األداة م ة أخ ى على نفا ال  ن  ويف ظ  نفا الظ وؼ  
 ال راس  مب ن  يف اجل وؿ الض يل :  ه ل يف 

 : يوضح معامالت ثبات اداة الدراسة وصدقها ( 38الجدول الرقم ) 
 المتغيرات عدد العبارات معامل الثبات ألفا کرونبا  معامل الصدق

 نظام المعلومات التسويقية 20 0.813 0.901

 نظام التقارير الداخلية 5 0.850 0.921

 نظام االستخبارات التسويقية 5 0.765 0.874

 بحوث التسويق 5 0.446 0.667

 نظم دعم القرار 5 0.750 0.866

 االستراتيجي اتخاذ القرار 14 0.766 0.875

 االجمالي 34 0.842 0.917

 SPSS  ،V19 باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي الطلبة المصدر : من إعداد
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وهػو م  فػع   0.842ةضخح لن  م  خالؿ اجل وؿ ادلبن أعالل ة ف ق م  م  م  الف    ونب خ اإليػ يل بلػغ 
  (  أ ث  وه ا مػ  ةفسػ  بػ ف هػ ل األداة لػو مت إعػ دة  وزة هػ   60ج ا ح   جت وز بكثی ادل  ؿ ال  ـ ادلقبوؿ ) 

    مق بػػ  ذلػػ   قػػ  84.2علػػى نفػػا ع نػػ  ال راسػػ  ويف نفػػا الشػػ وط  إننػػ  نضهصػػ  علػػى نفػػا النضػػ ئج بنسػػب  
  وهػػػو مػػػ  ةػػػ ؿ علػػػى دتضػػػع األداة ادل ضمػػػ ة يف هػػػ ل  وهػػػ  نسػػػب  ع ل ػػػ  جػػػ ا 0.917بلػػػغ م  مػػػ  الصػػػ ؽ اإليػػػ يل 

 .ال راس  على ثب ت  بی ودرج   بیة م  الص ؽ
   إختيار التوزيع الطبيعي -ثالثا  

ةه ؼ هػ ا اإلخضبػ ر دل   ػ  مػ  إذا   نػت ب  نػ ت ال راسػ   ضبػع الضوزةػع الاب  ػ  أـ عكػا ذلػ    ولضأ  ػ  
للمضغػیات ادلسػضقل    ومػ  ادل لػـو أف الب  نػ ت  قػتب مػ  Skewressواءذل  أو نف   مت اإلسضن د إىل م  م  اإللض

(   وهػػػ ا مػػػ  أظه  ػػػ   3 - 3الضوزةػػػع الاب  ػػػ  إذا   نػػػت ق مػػػ  م  مػػػ  اإللضػػػواء للمضغػػػیات ي  ػػػ   قػػػع بػػػن اجملػػػ ؿ ) 
 اجملػػػ ؿ أف ق مػػػ  اإللضػػػواء أقػػػ   قػػػع بػػػن  (10ب ػػػا ال راسػػػ ت اإلحصػػػ ئ   ادل ضمػػػ ة وهػػػو مػػػ  ةظهػػػ  يف اجلػػػ وؿ ) 

ادلػػػ  ور  شلػػػ  ةشػػػی اىل ب  نػػػ ت البهػػػ  و ضػػػوزع نض ئةػػػ   وزة ػػػ  طب   ػػػ  وة ػػػ  ذالػػػ  رػػػ ؾ اإلجػػػ اء لضهل ػػػ  اإلضلػػػ ار 
 لخم ف وثوؽ نض ئة   م هو مبن يف اجل وؿ :

 (  يمثل قيمة اإللتوا  لتحليل اإلنحدار39رقم) ول الجد
 األب  د م  م  االلضواء

 ال اخل  نظ ـ الضق رة   (1.967)

 نظ ـ االسضتب رات (1.077)

 توث الضسوةق (0.546 )

 نظ  دع  الق ار (0.457)

 SPSS . V19ب العضم د على سل ج ت الربن مج االحص ئ   الالب  ادلص ر : م  إع اد
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 نتائج الدراسة واختبار فرضياتها المبحث الثالث : عرض وتحليل 
ب ػ  أخػ  نظػ ة ع مػ  حػوؿ مؤسسػضن زلػ  ال راسػػ  و ػ ا  ب ػ ف منهة ػ  ال راسػ  ادلضب ػ    عقػ  ذلػ   ػػأ  
م حل  الضهل ػ  والضفسػی وذلػ  مػ  خػالؿ ثالثػ  ما لػ     ػ ألوؿ منهػ  ة ػ ض و ػللػ  نضػ ئج االػور األوؿ لل راسػ  

   ض  ت ال راس  وذل  يف ادلال  الث ل  . ب نم  الث ين ة  ض وػلل  نض ئج االور الث ين لل راس    مث إخضب ر 
 ليل نتائج المحور األول للدراسة المطلب األول : عرض وتح

ال وهػػػػػو نظػػػػػ ـ ادل لومػػػػػ ت ةضتلػػػػػ  هػػػػػ ا ادلالػػػػػ  عػػػػػ ض نضػػػػػ ئج هػػػػػ ل ال راسػػػػػ  واخل صػػػػػ  بػػػػػ دلضغی ادلسػػػػػضق  أ
   وذل  م  خالؿ حتل   عب رات أب  د ه ا ادلضغی ب إلعضم د على سلضل  األس ل   اإلحص ئ   . الضسوةق  

 عينة الدراسة حول المحور األول عرض إتجاىات أفراد  -أوال  
   ػ ل  إجت ههػ  وهػ ا ق مت هػ ل اإلج بػ ت بضك اراهتػ  ونسػبه  ادلئوةػ  و ػ ا مضوسػا هت  احلسػ ب   وإضل ا هػ 

 مق  س ال ك رت . ب إلسضن د إىل 
 بعد نظام التقارير الداخلية : - 1

 ( : يوضح اجابات افراد عينة الدراسة حول عبارات البعد نظام التقارير الداخلية . 13الجدول رقم ) 

 االتجاه
 االنحراف

 المعياري

 المتوس 

 الحسابي

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة
رقم 
 العبارة

النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 

% 
 التكرار

النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 

% 
 التكرار

النسبة 
% 

 التكرار

 1 2 6.7 1 3.3 7 23.3 17 56.7 3 10 3.60 0.968 موافق

 2 2 6.7 0 0 2 6.7 18 60 8 26.7 4.00 0.983 موافق

 3 1 3.3 3 10 5 16.7 20 66.7 1 3.3 3.57 0.858 موافق

 4 2 6.7 0 0 7 23.3 17 56.7 4 13.3 3.70 0.952 موافق

 5 1 3.3 4 13.3 5 16.7 18 60 2 6.7 3.53 0.937 موافق

 نظام التقارير الداخلية 3.68 0.743 موافق

 SPSS  V19ب العضم د على سل ج ت الربن مج االحص ئ   الالب م  إع اد المصدر : 
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 5إىل  1م  خالؿ اجل وؿ الس بق ةضخح لن  بأف ال ب رات ال ال  على نظ ـ الضق رة  ال اخل   م  
( واضل اؼ م   ري ق رل )  3.68لق   أة   اغل  اإلط رات ادلضواج ة يف ادلؤسسضن . مبضوس  حس يب ق رل ) 

ةض  حت ةث  ب سضم ار"   ق  ( ح    صل  ال ب رة األوىل " حتضفأ ادلؤسس  بنظ ـ ح ة  للسةالت  0.  743
  يف ادلؤسسضن 56.7  د و ذل   بنسب   17القت   ة   اغل  اإلط رات ادلضواج ة مبوا ق   مل  م  قب  

    إال أف ادلضوس  احلس يب إلج ب ت األ  اد  23.3م  أ  اد ال  ن  أج بوا زل ة  وذل  ب  7 ل ه  آف 
ق حس  موا وهو م  ؽل   إىل درج  ( 0.968)م   ري ق رل  إضل اؼو ( . 3.60حوؿ ه ل ال ب رة ق  بلغ ) 

على نظ ـ الضق رة  ال اخل   وه ا م   ؤ  ل أغل  اج ب ت أف ادلؤسس   ضو   ك رت شل  ةؤ   على ل سل  ال
ةسمح ب إلسضف دة م  قب  م ة ة  الضة رة ودائ ة الضسوةق م  شل  االط رات زل  ال راس   م  ةض  حت ةث  بإسضم ار 

س  الربامج و االجهلة ادلسضت م  يف نظ ـ الضق رة  ال اخل   ب لس ع  الك     يف  ضلوم ت . ام  ال ب رة الث ن   ادل 
س بق  العمل   إدخ ؿ ادل لوم ت  ق  ذهلت االج ب ت األ  اد ع ن  ال راس  يف نفا االجت ل ال ي اخت ل ال ب رة 

(   يف حن 0.983)واضل اؼ م   ري ق رل 4  إذ بلغ ولك  مبضوس  م  فع قل ال ع  مضوس  ال ب رة الس بق
صل  ال ب رة الث لث  ػلقق نظ ـ الضق رة  ال اخل    اخللف ادلنظ  للب  ن ت الضسوةق   وق  القت موا ق  م  قب  ) 

    إال أف ادلضوس   16.7ةه  زل ة  بنسب  رأا  اد   ف  5  مق ب   66.7  د و ذل  ب لنسب   20
  وهو م  ؽل   إىل درج  موا ق شل  ةؤ   0.858و بإضل اؼ م   ري ق رل  3.57 ب رة ق  بلغ احلس يب ذل ل ال

على أعل   الربامج وأجهلة ادلسضت م  يف عمل   إدخ ؿ ادل لوم ت وأم  ال ب رة ال اب    وق  الضق رة  ال اخل   
س ب  م  األ  اد ب رج  البأع د وؿ إسضهسنت قبالب ئ  ال   ض  م  م ه  ادلؤسس  ق   ع ادل لوم ت الك     

(   أم  ال ب رة 0.952بلغ)وب إلضل اؼ م   ري (3.70موا ق وه ا م  ةوضه  ادلضوس  احلس يب وال ي بلغ ) 
 ق رة  ع  ال مل  ت ال اخل   يف ادلؤسس   ق   -األخیة م  الب   األوؿ ةس ع  النظ ـ ب لق رة على إع اد 

و ه ا ب رج  موا ق  0.937وبإضل اؼ م   ري 3.53مبضوس  حس يب ق رلذهبت إج ب ت ا  اد ع ن  ال راس  
 و ه ا م  ةوضه  اجل وؿ ادلوايل
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 .: وه ا م  ةوضه  اجل وؿ الض يل بعد االستخبارات التسويقية -2

 اإلستخبارات التسويقية( : يوضح اجابات افراد عينة الدراسة حول عبارات البعد  11الجدول رقم ) 

 االتجاه
 االنحراف

 المعياري

 المتوس 

 الحسابي

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة
رقم 
 العبارة

النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 

% 
 التكرار

النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 

% 
 التكرار

النسبة 
% 

 التكرار

 6 3 10 4 13.3 5 16.7 13 43.3 5 16.7 3.43 1.223 موافق

 7 3 10 0 0 8 26.7 14 64.7 5 16.7 3.60 1.120 موافق

 8 1 3.3 2 6.7 7 23.3 12 40 8 26.7 3.80 1.031 موافق

 9 1 3.3 1 3.3 9 30 17 56.7 2 6.7 3.60 0.814 موافق

 10 1 3.3 0 0 9 30 19 63.3 1 3.3 3.67 0.606 موافق

 نظام االستخبارات التسويقية 3.62 0.703 موافق

 SPSS . V19ب العضم د على سل ج ت الربن مج االحص ئ   الالب ادلص ر : م  إع اد 

ه ا الب      عب را     ف إجت هه  هو درج  موا ق   ح   صل  ال ب رة الس دس   لود االسضتب رات 
الضسوةق   ادلؤسس  ب دل لوم ت ادلض لق  ب لضاورات ال  حت ث يف الب ئ  اخل رج   ق  بلغ مضوس  إج ب ت ا  اد 

ب رج  موا ق   أم  ال ب رة الس ب   ةض ح نظ ـ  1.223مع اضل اؼ م   ري  3.43حوذل  ق م  ال راس  
االسضتب رات الضسوةق   م لوم ت       ع  أس  ر ادلنضة ت ادلم ثل  ادلق م  م  قب  ادلن  سن  ق    ف 

نسب  لل ب ر ن وذل  ب رج  موا ق   ونفا الش ء ب ل  1.  120مع إضل اؼ م   ري  3.60مضوساه  ةبلغ 
الث من  ةس ه  نظ ـ االسضتب رات الضسوةق   يف م     ح ج ت ومضالب ت زب ئ  ادلسضقب  والض س   ةه ؼ نظ ـ 
االسضتب رات الضسوةق   إىل  لوة   إدارة الضسوةق ب دل لوم ت ادلهم  يف الوقت ادلن س  ح   ذهبت    منه  

ا ق  ع د ال بأس ب  م  األ  اد ادلسضةوبن مع مضوس  حس يب يف نفا إجت ل ال ب رات الس بق  ال  الق ت مو 
وب ضل اؼ م   ري  3.60ب لنسب  لألوىل مق ب  مضوس  حس يب الث ن   بلغ   1.031وإضل اؼ  3.80بلغ 
أم  ب لنسب  لل ب رة ال  ر ة  س ه  اإلسضتب رات الضسوةق   يف إ ضش ؼ الف ص والضه ة ات   0.814ق رل

  وإي ال ل ب رات ه ا  0.606وب ضل اؼ م   ري  3.67س   ق  بلغ مضوساه  احلس يب ال   واج  ادلؤس
 0.703مع إضل اؼ م   ري  3.62الب    إف    ه ل ال ب رات ذل  إجت ل موا ق وذل  مبضوس  إج ب ت بلغ 
 .وهو م  ة ؿ على  و   نظ ـ االسضتب رات الضسوةق   ب لنسب  للمؤسسضن
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 (12الجدول رقم ): بعد بحوث التسويق -3

 االتجاه
 االنحراف

 المعياري

 المتوس 

 الحسابي

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة
رقم 
النسبة  العبارة

% 
 التكرار

النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 

% 
 التكرار

النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 

% 
 التكرار

 11 3 10 0 0 5 16.7 18 60 4 13.3 3.67 1.061 موافق 

 12 0 0 3 10 4 13.3 19 63.3 4 13.3 3.80 0.805 موافق 

 13 0 0 2 6.7 3 10 21 70 4 13.3 3.90 0.712 موافق 

 14 1 3.3 2 6.7 7 23.3 19 63.3 1 3.3 3.57 0.817 موافق 

 15 2 6.7 0 0 8 26.7 15 50 5 16.7 3.70 0.988 موافق 

 نظام بحوث التسويق  3.72 0.494 موافق 

 SPSS . V19ب العضم د على سل ج ت الربن مج االحص ئ   الاالبادلص ر : م  إع اد 

ح   صل  أف    عب رات توث الضسوةق حظ ت مبوا ق  أغل  إج ب ت اإلط رات ولك  ال ب رة 
ادل لوم ت األ ث  أعل   ب لنسب  ل  ن  ال راس  دتثلت يف ال ب رة الث لث  عش    ضم  توث الضسوةق ألغ اض يع 

 0وبإضل اؼ م   ري  3.90وحتل له  و فسیه  وذل  م  خالؿ بلوغه  أ رب مضوس  لإلج ب ت بق م  بلغت 
  3. 80  مث  أ  ال ب رة الث ن   عش  حتض  توث الضسوةق أعل    بیة يف السوؽ مبضوس  ق مض   712. 

نص على وجود البهوث الضسوةق ةؤدي   ب  ه  صل  ال ب رة ال اب   عش  وال    0.805وإضل اؼ م   ري
بشك   بی إىل م     واس   يف حت ة  الف ص الضسوةق   وادلش    الضسوةق   ومسضوى القبوؿ ال ي لق ض  ه ل 

  أم  ال ب رة احل دي عش   س ه  توث الضسوةق يف  0.988مع اضل اؼ م   ري وص   3.70ال ب رة بلغ 
يف  1.061واضل اؼ م   ري  3.67   ادلتضلف  بلغ مضوس  حس هب إغل د م لوم ت حوؿ ادلشكالت الضسوةق

حن أق  عب رة إهضم م  م  قب  أ  اد ع ن  ال راس  دتثلت يف ال ب رة  ال اب   عش   قـو توث الضسوةق ب لضقل   
عن  اخت ذ الق ارات ادلسضقبل   ح   وص  مضوس   أو الفن قنم  ح ل  ع ـ الضأ   ال   واج  ادلؤسس 

  وعلى ال مـو  إف ه ا الب   مضوس  عب را   بلغ  0.817و بإضل اؼ م   ري  3.57إلج ب ت حوذل  إىل ا
 و ذل  ب رج  موا ق . 0.494مع إضل اؼ م   ري  وص  اىل   3.72مع اضل اؼ م   ري وص  إىل
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 (13) رقم الجدول: بعد نظم دعم القرار -4

 االتجاه
 االنحراف

 المعياري

 المتوس 

 الحسابي

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة

النسبة  رقم العبارة
% 

 التكرار
النسبة 

% 
 التكرار

النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 

% 
 التكرار

النسبة 
% 

 التكرار

 16 2 6.7 2 6.7 10 33.3 12 40 4 13.3 3.47 1.042 موافق

 17 0 0 2 6.7 10 33.3 17 56.7 1 3.3 3.57 0.679 موافق

 18 0 0 1 3.3 3 10 20 66.7 6 20 4.03 0.669 موافق

 19 0 0 2 6.7 10 33.3 14 46.7 4 13.3 3.67 0.802 موافق

 20 1 3.3 3 10 8 26.7 17 56.7 1 3.3 3.47 0.860 موافق

 نظم دعم القرار 3.64 0.581 موافق

 SPSSV19ب العضم د على سل ج ت الربن مج االحص ئ   الالب ادلص ر : م  إع اد

ه ا الب      عب را     ف إجت هه  هو درج  موا ق   ح   صل  الس دس  عش    ضرب نظ  دع  الف ار 
مكمل  النظ ـ ادل لوم ت الضسوةق   والب  ن ت اخل ص  ب دلشكالت ق  بلغ مضوس  إج ب ت أ  اد ال راس  حوذل  

رة الس ب   عش  ةس ع  نظ  دع  ادلق ر ب رج  موا ق   أم  ال ب  1.042و م إضل اؼ م   ري  3.47بق م  
 3.57م  ادل  جل  اإلحص ئ   للب  ن ت الضسوةق   ال   ؤث  يف النش ط الضسوةق   ق    ف مضوساه  ةبلغ 

وذل  ب رج  موا ق ونفا الش ء ب لنسب  لل ب ر ن الث من  عش  ةس ع  نظ    0.679وبإضل اؼ م   ري 
الض س   عش    ضم  نظ  دع  الق ار  س  و يف اخت ذ الق ار االستا  ة  ادلن دع  الق ار يف حتق ق ال ق  والس ع 

على احل س  يف احلصوؿ على ادل لوم ت الالزم  دلضت  الق ار ح   ذهبت    منه  يف نفا إجت ل ال ب رات 
و إضل اؼ   4.03الس بق  ال  لق ت موا ق  ع د ال بأس ب  م  األ  اد ادلسضةوبن مع مضوس  حس يب بلغ 

  أم  ب لنسب   0.802و بإضل اؼ م   ري  3.67ب لنسب  لألوىل مق ب  مضوس  الث ن   بلغ  0.669م   ري 
لل ب رة ال ش وف ةس ع  اسضت اـ نظ  دع  الق ار يف ال مل   الضسوةق   على ح  ادلش    غی ال و  ن    ق  بلغ 

ال ل ب رات ه ا الب    إف    ه ل ال ب رات ذل    وإي  0.806وبإضل اؼ م   ري 3.47مضوساه  احلس يب 
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وهو م  ة ؿ على  و   نظ    0.581مع إضل اؼ م   ري   3.64إجت ل موا ق وذل  مبضوس  إج ب ت بلغ 
 دع   الق ار ب لنسب  للمؤسسضن : 

 (14) رقم الجدول نظام المعلومات التسويقية :  -5

 االجت ل

 

 االضل اؼ ادل   ري

 

 احلس يبادلضوس  

 

 نظ ـ ادل لوم ت الضسوةق  

 (1-20) 3.66 0.425 موا ق

  والػػػ  أوضػػهت بػػأف أغلػػ  إج بػػ ت اإلطػػ رات ادلضواجػػػ ة  12إىل  1ح ػػ  ةشػػم  ي ػػع ال بػػ رات مػػ  
مبؤسسػػضن زلػػ  ال راسػػ  ةقػػ وف بوجػػود نظػػ ـ ادل لومػػ ت الضسػػوةق   يف مؤسسػػضه  وةضةلػػى ذلػػ  مػػ  خػػالؿ ادلضوسػػ  

 0.425واضل اؼ م   ري ق رل  3.66لإلج ب ت وال ي بلغ  احلس يب اإلي يل
 ثانيا : إجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات محور الثاني القرار االستراتيجي  

قػػ مت هػػ ل اإلج بػػ ت بضك اراهتػػ  و نسػػبه  ادلئوةػػ  و  ػػ ا  مضوسػػا هت  احلسػػ ب   وإضل ا هػػ     ػػ ل  إجت ههػػ  
 : الض يلرت "   وذل  يف اجل وؿ وه ا ب إلسضن د إىل مق  س " ل ك 
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 ( : إجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات محور القرار االستراتيجي 15الجدول رقم ) 

 االتجاه
 االنحراف

 المعياري

 المتوس 

 الحسابي

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة
رقم 
 العبارة

النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 

% 
 التكرار

النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 

% 
 التكرار

النسبة 
% 

 التكرار

 1 0 0 0  5 16.7 19 63.3 6 20 4.03 0.615 موافق

 2 1 3.3 0 0 14 46.7 12 40 3 10 3.53 0.819 موافق

 3 1 3.3 6 20 7 23.3 14 46.7 2 6.7 3.33 0.994 محايد

 4 0 0 3 10 15 50 10 33.3 2 6.7 3.37 0.765 محايد

 5 2 6.7 2 6.7 7 23.3 15 50 4 13.3 3.57 1.040 موافق

 6 2 6.7 0 0 7 23.3 16 53.3 5 16.7 3.73 0.980 موافق

 7 2 6.7 2 6.7 5 33.3 14 46.7 2 6.7 3.40 0.968 موافق

 8 2 6.7 0 0 5 16.7 19 63.3 4 13.3 3.77 0.935 موافق

 9 0 0 3 10 10 33.3 17 56.7 0 0 3.47 0.681 موافق

 10 1 3.3 3 10 10 33.3 10 33.3 6 20 3.57 1.040 موافق

 11 0 0 3 10 14 46.7 7 23.3 6 20 3.53 0.937 موافق

 12 0 0 1 3.3 9 30 16 53.3 4 13.3 3.77 0.728 موافق

 13 1 3.3 0 0 7 27.3 14 46.7 8 26.7 3.93 0.907 موافق

 14 3 10 1 3.3 13 43.3 8 26.7 5 16.7 3.37 1.129 موافق

 القرار اإلستراتيجي 3.59 0.451 موافق

 SPSS , V19ب العضم د على سل ج ت الربن مج االحص ئ   الالب  م  إع ادالمصدر : 
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 المطلب الثاني :عرض وتحليل نتائج المحور للدراسة 
هػػػ ا  حتل ػػ  اجت هػػ ت ا ػػ اد ع نػػػ  ال راسػػ  حػػوؿ زلػػور القػػػ ار االسػػتا  ة  ح ػػ  سػػ ض  حتل ػػػ   ػػ  عبػػ رات

 ادلضغػػی ب لت  ػػ  و قػػ  ألعل ػػ   ػػ  عبػػ رة   إناالقػػ  مػػ  ال بػػ رة األوىل  قػػـو ادلؤسسػػ  بضهسػػن منضة هتػػ  و اوة هػػ  و قػػ 
دل لوم هتػػ  الضسػػوةق   ح ػػ  اف ذلػػ ل ال بػػ رة اعل ػػ   بػػیة لػػ ى االطػػ رات ادلسػػضةوب  ح ػػ  اف اغلػػبه    نػػت إج بػػ هت  

  ب ػػ  ذلػػ  صلػػ   0.615واضلػػ اؼ م  ػػ ري  4.03ضوسػػ  حسػػ يب بلػػغ مؤةػػ ة ذلػػ ل ال بػػ رة ب رجػػ  موا ػػق وذلػػ  مب
ال ب رة الث لث  عش  أيػع ادل لومػ ت الالزمػ  قبػ  اختػ ذ القػ ار االسػتا  ة  ح ػ  أف م ظػ  إج بػ ت إطػ رات ا صػ  

وبػػػػإضل اؼ م  ػػػػ ري قػػػػ رل  3.93يف درجػػػػ  موا ػػػػق نظػػػػ ا لكػػػػوف مضوسػػػػ  اإلج بػػػػ ت أل ػػػػ اد ع نػػػػ  ال راسػػػػ  قػػػػ  بلػػػػغ  
 قومػػػ ف جبمػػػع ادل لومػػػ ت قبػػػ  اختػػػ ذ القػػػ ار االسػػػتا  ة  اع  ػػػ   ال بػػػ ر ن  أف الفنػػػ قنوهػػػ ا ةػػػ ؿ علػػػى  0.907

الث من   ل   الظ وؼ اخل رج ػ  دورا مهمػ  يف اختػ ذ القػ ارات التوغل ػ  والث ن ػ  عشػ  حػ وث  غػیات ج ةػ ة  سػضلـل 
  يف نفػػا إجتػػ ل ال بػػ رة السػػ بق  الػػ  لق ػػت موا قػػ  اختػػ ذ القػػ ارات االسػػتا  ة   بصػػورة سػػ ة   ح ػػ  ذهبػػت  ػػ  منهػػ

واضلػػ اؼ م  ػػ ري ب لنسػػب  ال بػػ رة  3.77عػػ د ال بػػأس بػػ  مػػ  األ ػػ اد ادلسػػضةوبن مػػع مضوسػػ  حسػػ يب بلػػغ لكالعلػػ  
  مث  ل هػػ  ال بػػ رة الس دسػػ  ةػػض  اخض ػػ ر ادلػػوزعن  0.728يف حػػن ال بػػ رة الث ن ػػ  عشػػ   قػػ  مبقػػ ار 0.935االوىل 

 ء لضصػػ ة  ادلنضةػػ ت اعضمػػ دا علػػى ادل لومػػ ت اجملم ػػ  حػػوذل  والػػ  القػػت موا قػػ  مػػ  قبػػ  االطػػ رات و الػػ   والوسػػا
مػ  ةػ ؿ علػى درجػ  ادلوا قػ    وعقػ  ال بػ رة  0.980واضل اؼ م  ػ ري  3.73  نت اج بضه  مضوساه  ةق ر ب 

 .خض  ر األسلوب األمث الس بق   أ  ال ب ر ن اخل مس   قـو ادلؤسس  ب راس  وحتل   السوؽ ال
الضوزةػػع منضوج هتػػ  اجل ةػػ ة وال بػػ رة ال  رػػ ة امػػت لػػ  القػػ رة علػػى حت ةػػ  ادلشػػكالت الػػ  حتػػ   ب دلؤسسػػ  

سػ بق  الػ  لق ػت موا قػ  عػ د ال بػأس بػ  مػ  األ ػ اد ادلسػضةوبن مػع الح   ذهبت    منه  يف نفا إجت ل ال بػ رة 
  موا ػق   و ػ ل  ب لنسػب  لل بػ ر ن ب رجػ 1.040واضل اؼ م  ػ ري ب    3.57لغ لكالعل  ب بحس يب مضوس  

ادلؤسسػ  مػ  خػالؿ دراسػ  ادل  ػل الضن  سػ  ادلضوقػع للمنضػوج بضهل ػ  ادلنضوجػ ت اجل ةػ ة ادلمكػ  اضػ  ضه  الث ن    قػـو 
 بلػػغ ب لنسػػب   امػػ  االضلػػ اؼ ادل  ػػ ري  3.53وال بػػ رة احل دةػػ  عشػػ  ح ػػ  بلػػغ مضوسػػ  احلسػػ يب لكلضػػ  ال بػػ ر ن ب 

   ب لنسػػب  لل بػػ رة الث ن ػػ  مث جتػػ  ال بػػ رة السػػ ب    ل ػػ  الظػػ وؼ ال اخل ػػ  دورا  0.937و  0.819لل بػػ رة االوىل 
بػإضل اؼ م  ػ ري بلػغ   3.40مهم  يف اخت ذ الق ارات التوغل   وال  وص  مضوس  اإلج ب ت ل  ن  ال راس  حوذلػ  إىل

يف ال بػ رة ال اب ػ       اد ع ن  ال راس  وادلضمثلػأل بأق   ال ب رات أعل   ب لنسب   وذل  بإجت ل موا ق   وصوال 0.968
 قـو ادلؤسس  مب اج ػ  االهػ اؼ وادلػوارد  عنػ   سػ ی ادلنضةػ ت احل ل ػ  واجل ةػ ة وال بػ رة ال اب ػ  عشػ  امضلػ  القػ رة 
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ات   ضوجػػػ   ضلػػػو درجػػػ  زل ةػػػ   اغلػػػ   هػػػ ل  االطػػػ ر  علػػػى اختػػػ ذ قػػػ ارات ح مسػػػ  للمؤسسػػػ  ح ػػػ    نػػػت االج بػػػ ت
و    0.765وإضلػػػ اؼ م  ػػػ ري ب لنسػػػب  لل بػػػ رة االويل قػػػ ر ب3.37ادلضوسػػػ  حسػػػ يب لكلضػػػ  ال بػػػ ر ن ب وذلػػػ   
ب لنسب  لل ب رة ال   ل ه    أم  ال ب رة الث لث     ػع ادلؤسسػ  اسػ  ر منضة هتػ  وختفخػه  بنػ ءا علػى م لومػ ت  1.129

 0.994واضل اؼ م   ري بلغ ويف ذات اجت ل ةنضم  ل رج  زل ة  .   3.33يب ق رلالضسوةق   وذل  مبضوس  حس 
 . إختبار فرضيات الدراسة :  المطلب الثالث

 وجػػػػػ  رلموعػػػػػ  مػػػػػ  الف ضػػػػػ  ت بن ػػػػػت عل هػػػػػ  ال راسػػػػػ    ولقػػػػػ  مت إخضب ره ب إلسػػػػػض  ن  بػػػػػب ا األسػػػػػ ل   
 : اإلحص ئ   و   ذل  موضح  م  ةل 

 إختبار الفرضية الرئيسية والمتمثلة في -أوال  
H0 :  ال ةوجػػػػ  دور ذو داللػػػػ  إحصػػػػ ئ   لنظػػػػ ـ ادلقومػػػػ ت الضسػػػػوةق   يف اختػػػػ ذ القػػػػ ار االسػػػػتا  ة  عنػػػػ  مسػػػػضوى

 ( : الف   =  05.  0ال الل  ) 
ضػػػ     أوال وقبػػ  إخضبػػ ر الف ضػػ   ال ئ سػػ   وجػػ  الضأ ػػ  مػػ  مػػ ى صػػالح   النمػػوذج اإلخضبػػ ر هػػ ل الف  

( ونض ئةػػ  موضػػه  يف اجلػػ وؿ  Analysis of varianceوعل ػػ   إنػػ  مت إسػػضت اـ حتل ػػ  الضبػػ ة  لالضلػػ ار ) 
 الض يل

 (: نتائج تحليل التباين لالنحدار التأكد من صالحية النموذج اإلختبار الفرضية الرئيسية16الجدول رقم )

 االسوب Fق م   مسضوى دالل 
 مضوس 

 ادل ب  ت
 احل ة درج ت 

 رلموع

 ادل ب  ت
 مص ر الضب ة 

 االضل ار 2.052 4 0.513 3.321 *0.026

 اخلاأ 3.861 25 0.154  

 اجملموع الكل  5.913 29   

 SPSS , V19ب العضم د على سل ج ت الربن مج االحص ئ   الالب  م  إع ادالمصدر : 

 = الف   ( .0.05ذات دالل  إحص ئ   عن  مسضوى ال الل  ) 
 =0 . 347(  R2معامل التحديد ) 

 .  0 . 589 = ( Rمعامل االرتباط ) 
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وذل   3.321( االسوب  بلغت  Fم  خالؿ النض ئج الواردة يف اجل وؿ أعالل ةضخح لن  بأف ق م  ) 
وه  أق  م  مسضوى ال الل    ه ا م  ةثبت صالح   النموذج إلخضب ر الف ض    0.026بق م  إحضم ل   مق اره  

( وذل   Linear Regressionال ئ س     وال  مت إخضب ره  يف م  ب   ب سضت اـ أسلوب اإلضل ار البس   ) 
ضق  نظ ـ ادل لوم ت الضسوةق   بغ   حت ة  ال الق  بن ادلضغیة  الض بع وادلضمث  يف الق ار اإلستا  ة  وبن ادلضغی ادلس

 وق  مت  لت ص أه  نض ئة  يف اجل وؿ ادلوايل : 
 ( : نتائج اختبار تحليل االنحدار لدور نظام المعلومات التسويقية في اتخاذ القرار االستراتيجي 17الجدول ) 

 معامل التحديد
(R2) 

معامل اإلرتباط   
(R) 

قيمة 
المحسوبة 

)F( 

 مستوى 

 الداللة

(Sig) 

 

قيمة 
المحسوبة 

)T( 
معامل 
 (B)اإلنحدار

 (Xالمتغير المستقل )

 نظام االستخبارات التسويقية 0.406 2.195 0.037* 4.816 0.589 0.347

 SPSS , V19ب العضم د على سل ج ت الربن مج االحص ئ   الالب  م  إع ادالمصدر : 

. =  الفػ (0.05عنػ  مسػضوى ال اللػ  )  شی م ا  ت ه ا اجلػ وؿ إىل وجػود عالقػ  ذات داللػ  إحصػ ئ  
زلػ  ال راسػ  وب لضػ يل وجػود  الفنػ قنادلضغی ادلسضق  نظ ـ ادل لوم ت الضسػوةق   وادلضغػی الضػ بع القػ ار اإلسػتا  ة  يف 

( الب لغػ   Tو ػ ا ق مػ  )  4.816( االسػوب  والػ  بلغػت  fدور ب نهم    وةؤ   م نوة  ه ا ال ور ق م   ػ  مػ  ) 
= الفػػ   ( . و ػػ ل   شػػی ق مػػ  م  مػػ  االر بػػ ط )  0.05وهػػو أقػػ  مػػ  )   0.037مبسػػضوى ال اللػػ  بلػػغ 2.195

R   وهػػ  عالقػػ  ط دةػػ  قوةػػ    ح ػػ   سػػ  مضغػػی نظػػ ـ ادل لومػػ ت  0.589( إىل أف قػػوة ال القػػ  بػػن ادلضغػػیة  هػػ
ب العضمػػػػ د علػػػػى ق مػػػػ  م  مػػػػ    مػػػػ  الضبػػػػ ة  الكلػػػػ  احل صػػػػ  يف مسػػػػضوى القػػػػ ار االسػػػػتا  ة    34.7الضسػػػػوةق  

(   و م  بلغت ق م   أثی نظ ـ ادل لوم ت الضسوةق   علػى مسػضوى القػ ار االسػتا  ة  يف ادلؤسسػ   2Rالضه ة  ) 
  و ب لضػػػ يل مػػػ  خػػػالؿ مػػػ  سػػػبق  ػػػ  ا  0.406( الػػػ ي بلغػػػت ق مضػػػ   Bزلػػػ  ال راسػػػ  مب  مػػػ  خػػػ  االضلػػػ ار ) 

 الف ض   الصف ة  و قب  الف ض   الب ةل  وال   نص على :
ةوجػػػ  دور ذو داللػػػػ  إحصػػػػ ئ   النظػػػػ ـ ادل لومػػػػ ت الضسػػػوةق   يف اختػػػػ ذ القػػػػ ار االسػػػػتا  ة  عنػػػػ  مسػػػػضوى  

 . ( 0.05=الف   ال الل   . ) 
 يف أربع   ض  ت مت ع ض نصه  واخضب ره    م  ةل  :  و ال   ضةس  :  إختبار الفرضيات الفرعية –ث ن    

 وال   نص على :  الفرضية الفرعية األولى
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H0  ال يوجيييد دور ذو داللييية إحصيييائية لنظيييام المقوميييات التسيييويقية فيييي اتخييياذ القيييرار االسيييتراتيجي عنيييد :
 . =  الفا ( 3.35مستوى الداللة ) 

 البس   وال ي ا  زت نض ئة  على م  ةل  : ولق  اسضت ـ يف اخضب ر ه ل الف ض   االضل ار
 إختبار تحليل االنحدار لدور التقارير الداخلية في اتخاذ القرار االستراتيجي: نتائج  18الجدول 

 معامل التحديد
(R2) 

معامل اإلرتباط   
(R) 

قيمة 
المحسوبة 

)F( 

 مستوى

 الداللة

(Sig) 

 

قيمة 
المحسوبة 

)T( 

معامل 
 (X1المستقل  األول )المتغير  (B)اإلنحدار

 نظام التقارير الداخلية 0.144 1.291 *0.207 1.666 0.237 0.056

 ( .                3.35ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفا = 

 . SPSSب العضم د على ب ن مج  الالب م  إع اد  المصدر :

=  0.05م  خالؿ اجل وؿ ةضخػح لنػ  أنػ  ال ةوجػود عالقػ  ذات داللػ  إحصػ ئ   عنػ  مسػضوى ال اللػ  )  
a  بػػن الب ػػ  ادلسػػضق  الضقػػ رة  ال اخل ػػ  وادلضغػػی الضػػ بع القػػ ار اإلسػػتا  ة  يف ادلؤسسػػضن زلػػ  ال راسػػ  وب لضػػ يل ال )

  1.291الب لغػػ  (  Tو ػػ ل  ق مػػ  )   1.666لغػػ ( االسػػوب  الب  Fةوجػػ  دور ب نهمػػ    هػػ ا مػػ  دعمضػػ  ق مػػ  ) 
( غػی دالػ  عنػ  مسػضوى ال اللػ   T( و )  Fوب لضػ يل  ػإف ق مػ  )   0.05وهػو أ ػرب مػ   0.207مبسضوى ال اللػ 

وهػػ  ضػػ  ف    إال أف ب ػػ   0.237= الفػػ   (   إضػػ    إىل قػػوة اإلر بػػ ط  بػػن ادلضغػػیة  وذلػػ  بنسػػب   05,  0) 
  مػ  الضبػ ة  احل صػ  يف القػ ار اإلسػتا  ة     ػ ل  إر فػ ع م  مػ   5.6ةفس   قػ  مػ  نسػبض  الضق رة  ال اخل   
  وب لضػ يل مػ  خػالؿ مػ  سػبق  قبػ  الف ضػ   الصػف ة  والػ   ػنص   0.144( ح    بلغ ق مضػ   Bخ  اإلضل ار ) 

القيرار االسيتراتيجي عنيد مسيتوى ف  اليوجد دور ذو داللة إحصائية لنظام التقارير الداخلية فيي إتخياذ على : 
 . =الفا  (3.35الداللة . )  

 : وادلضمث   هوه    م  ةل  :   الفرضية الفرعية الثانية 
H0  ال يوجد دور ذو داللة إحصائية النظام االستخبارات التسويقية في اتخاذ القرار االستراتيجي عند :

 (    3.35مستوى الداللة ) الفا =
أسلوب اإلضل ار البس   إلخضب ر م ى صه  ه ل الف ض     وال ي أ خى إىل النض ئج ولق  مت إعضم د 

 الض ل   :
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 : 19الجدول رقم 

 معامل التحديد
(R2) 

معامل اإلرتباط   
(R) 

قيمة 
المحسوبة 

)F( 

 مستوى

 الداللة

(Sig) 

 

قيمة 
 )Tالمحسوبة (

معامل 
 (B)اإلنحدار

 (X2المتغير المستقل  الثاني )

 نظام االستخبارات التسويقية 0.052 0.427 0.672 0.183 0.080 0.006

 SPSS . V19ب العضم د على سل ج ت الربن مج االحص ئ   الالب م  إع اد المصدر : 

( 0.05ةؤ   اجلػ وؿ أعػالل علػى أنػ  ال ةوجػ  عالقػ  ذات داللػ  إحصػ ئ   عنػ  مسػضوى ال اللػ  )الفػ  =  
بػػن الب ػػ  ادلسػػضق  نظػػ ـ االسػػضتب رات الضسػػوةق   وادلضغػػی الضػػ بع القػػ ار اإلسػػتا  ة  يف ادلؤسسػػضن زلػػ  ال راسػػ  شلػػ  

(  Tو ػػػػ ل  ق مػػػػ  )   0.183( االسػػػػوب  الب لغػػػػ   Fة ػػػػ  بأنػػػػ  ال ةوجػػػػ  دور ب نهمػػػػ    هػػػػ ا مػػػػ  دعمضػػػػ  ق مػػػػ  ) 
( غػػی دالػػ   T( و )  Fو ب لضػػ يل  ػػإف ق مػػ  )  0.05وهػػو أ ػػرب مػػ    0.672مبسػػضوى ال اللػػ   0.427الب لغػػ 

وهػػػ  عالقػػػػ    0.080=  الفػػػ  (    مػػػػ  أف قػػػوة اإلر بػػػ ط بػػػػن ادلضغػػػیة  بلغػػػػت  05,  0عنػػػ  مسػػػضوى ال اللػػػػ  ) 
  م  الضب ة  احل ص  يف القػ ار اإلسػتا  ة   0.6   االسضتب رات الضسوةق   مب  نسبض  ض  ف    وه ا م  ةفس ل ب

  وب لضػػ يل مػػ  خػػالؿ مػػ  سػػبق  قبػػػ   0.052( ح ػػ   بلػػػغ ق مضػػ   B   ػػ ل  إىل بلػػوغ م  مػػ  خػػ  اإلضلػػ ار ) 
 الف ض   الصف ة  ال   نص على : 

سيويقية فيي إتخياذ القيرار االسيتراتيجي عنيد مسيتوى ف اليوجد دور ذو داللة إحصائية لنظيام األسيخبارات الت 
 ( ف . a=  35.  3الداللة ) 

 وال   نص على : الفرضية الفرعية الثالثة :
H0  ( ال يوجد دورذو داللة إحصائية لبحوث التسويق في إتخاذ القرار االستراتيجي عند مستوى الداللية :
 (  0.05=  الفا 

    اإلضل ار البس   وال ي ا  زت نض ئة  على م  ةل  :ولق  إسضت ـ يف إخضب ر ه ل الف ض
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 23الجدول رقم 

 معامل التحديد
(R2) 

معامل اإلرتباط   
(R) 

قيمة 
المحسوبة 

)F( 

 مستوى

 الداللة

(Sig) 

 

قيمة المحسوبة 
)T( 

معامل 
 (B)اإلنحدار

 (X3المتغير المستقل  الثالث )

 التسويق بحوث 0.192 1.136 0.266* 1.290 0.210 0.044

 SPSS . V19ب العضم د على سل ج ت الربن مج االحص ئ   الالب  : م  إع اد المصدر

مػػ  خػػالؿ هػػ ا اجلػػ وؿ ةضةلػػى لنػػ  أنػػ  ال ةوجػػود عالقػػ  ذات داللػػ  إحصػػ ئ   عنػػ  مسػػضوى ال اللػػ  ) الفػػ  
( بن الب   ادلسضق  توث الضسوةق وادلضغی الض بع القػ ار اإلسػتا  ة  يف ادلؤسسػضن زلػ  ال راسػ  شلػ  ة ػ   0.05=

( الػػ  بلغػػت Tو ػػ ل  ق مػػ  )  1.290ب  الب لغػػ  ( االسػػو  Fال ةوجػػ  دور ب نهمػػ    هػػ ا مػػ  دعمضػػ  ق مػػ  )  ب نػػ  
غػػػػی دالػػػػ  عنػػػػ  (  T( و )  Fو ب لضػػػػ يل  ػػػػإف ق مػػػ  )   0.05وهػػػػو أ ػػػرب مػػػػ  0.266مبسػػػضوى ال اللػػػػ   1.136

  وهػػ  عالقػػ  ضػػ  ف    إال  0.210(    مػػ  أف قػػوة اإلر بػػ ط بػػن ادلضغػػیة  بلغػػت  0.05الفػػ = مسػػضوى ال اللػػ  )
إىل   مػػ  الضبػػ ة  احل صػػ  يف القػػ ار اإلسػػتا  ة     ػػ ل   4.  4أف ب ػػ  تػػوث الضسػػوةق ةفسػػ   قػػ  مػػ  نسػػبض  

  وب لض يل م  خالؿ مػ  سػبق  قبػ  الف ضػ   الصػف ة     0.192( ح    بلغ ق مض  Bبلوغ م  م  خ  اإلضل ار ) 
 ال   نص على : 

إحصائية لبحوث التسيويق فيي إتخياذ القيرار االسيتراتيجي عنيد مسيتوى الداللية . ف )  فاليوجد دور ذو داللة 
a = 0 , 05   ) 

 وال   نص على : الفرضية الفرعية الرابعة 
H0  ال يوجد دور ذو داللة إحصائية لنظم دعم القرار في إتخاذ القرار االستراتيجي عنيد مسيتوى الداللية :

 (    3.35)الفا = 
  إخضب ر ه ل الف ض   اإلضل ار البس   وال ي ا  زت نض ئة  على م  ةل  : ولق  إسضت ـ يف
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 ( : نتائج اختبار تحليل االنحدار لدور نظم دعم القرار في اتخاذ القرار االستراتيجي 21الجدول رقم ) 

 معامل التحديد
(R2) 

معامل اإلرتباط   
(R) 

قيمة 
المحسوبة 

)F( 

 مستوى

 (Sig)الداللة

 

قيمة 
 )Tالمحسوبة (

معامل 
 (B)اإلنحدار

 (X4المتغير المستقل  الرابع )

 نظم دعم القرار 0.423 3.431 0.002 11.474 0.544 0.299

 SPSS . V19ب العضم د على سل ج ت الربن مج االحص ئ   الالب  : م  إع اد المصدر

( بػن  a= 0.05  خالؿ اجل وؿ ةضخػح لنػ  وجػود عالقػ  ذات داللػ  إحصػ ئ   عنػ  مسػضوى ال اللػ  ) م
الب ػػ  ادلسػػضق  نظػػ  دعػػ  القػػػ ار وادلضغػػی الضػػ بع القػػ ار اإلسػػتا  ة  يف ادلؤسسػػػضن زلػػ  ال راسػػ  وب لضػػ يل وجػػػود دور 

مبسػػضوى  3.431الب لغػػ  (  Tو ػػ ل  ق مػػ  )   11.774( االسػػوب  الب لغػػ   Fب نهمػػ    هػػ ا مػػ  دعمضػػ  ق مػػ  ) 
 =  0,  05( دالػ  عنػ  مسػضوى ال اللػ  )  T( و )  Fوب لضػ يل  ػإف ق مػ  )   0.05وهو أق  م   0.002ال الل 

  إال أف ب ػػ  نظػػ  دعػػ  الق ارةفسػػ   قػػ  مػػ   0.544(   إضػػ    إىل قػػوة اإلر بػػ ط بػػن ادلضغػػیة  وذلػػ  بنسػػب  الفػػ  
( ح ػػ   Bلضبػػ ة  احل صػػ  يف القػػ ار اإلسػػتا  ة     ػػ ل  إر فػػ ع م  مػػ  خػػ  اإلضلػػ ار )   مػػ  ا  29.6نسػبض  

  وب لض يل م  خالؿ م  سبق    ا الف ض   الصف ة  و قل   الف ض   الب ةلػ  والػ   ػنص علػى   0.423 بلغ ق مض  
 أن  أ : 

.  3يوجد دور ذو داللة إحصائية تنظم دعم القيرار فيي اتخياذ القيرار االسيتراتيجي عنيد مسيتوى الداللية ) ف  
 .ف  ( الفا =  35
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 خالصة الفصل 

يف ه ا الفص  قمن  بإسق ط اجل ن  النظ ي على الواقع ال مل  م  خالؿ ال راس  الضاب ق   ال  ق دت 
 ن ق  الغلاؿ ال هن سوةق   يف اخت ذ الق ار االستا  ة  وب لضه ة  يف للض  ؼ على دور نظ ـ ادل لوم ت الض

أة      ن  هن ؾ على    م  نش ة و اور ه  ن ادلؤسسضن    م  مت  أطی ه ل ال راس    و ن ؽ ال لم  ب لوادي 
ط رات ق رت بػ م  خالؿ ع ة جوان  إناالق  م  ادلنهج ادلضبع   ب  ه  قمن  بضوزةع اسضم رة على ع ن  م  اال

  م  ع ن  ه  ن  م  خالذل  اإلج ب  على إرك ل   دراسضن  م   75أط ر   ح   بلغت نسب  االسضة ب   30
زل  ال راس  ؟ " ؛ ب  ه  قمن  بضف ةغه   الفن ق مس عل  نظ ـ ادل لوم ت الضسوةق   يف اخت ذ ال راس  .   ف يف  

تا  ة  يف وحتل   و فسی نض ئج ال راس  ادل  ان      وصلن  إىل الق ار االس SPSSوم  جلضه  ب سضت اـ ب ن مج 
. وب   ع ض وض ن ه  ب إلض    إىل صه  الف ض   واح ة م  بن أربع V 19صه  وقبوؿ الف ض   ال ئ س   ال  

ـ   ض  ت   ع   ور ا ثالث الف ض  ت الف ع   ادلضبق     وخلصن  إىل أن  ةوج  دور ذو دالل  إحص ئ   لنظ 
عن  مسضوى ال الل  )   ن ق  الغلاؿ ال هن وال لم  ب لواديادل لوم ت الضسوةق   يف اخت ذ الق ار االستا  ة  يف 

0  .05  =a . ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 خـــــــاتمة عـــــامة
 

102 
 

ميكنننلقول ننناملقأسقو الننننة قول ةستنننهق نننجةقأننننج اهتةقمهاسنننهقأ نننوققنننلقواج ةقتنننةقإة نننااةقأ ق و  تنننةقو نننة ق ق ه ننن ق ننن سقو  وا ق

 قول ننا ققي نن لقاةلننهقويعمننةاقله  هاقننة قمكنن ققننةقي   نن قانن  ققولع ه  ننهقولجننناي  هقولعة هننهقإعننةقي ننإقا   ننهقإ وا ققنننج ا قو النننه

وهلةئههق قيجك فقق تةققلققالنة قول يق قياو  قولجطااو قو  هاقةي هقو ولكه هققلقق ةسقيج مهقولجطااقول ه يق قولجك الاسيق ق

 وئ نةقاةسنهققولع ه  نهقة الننة خالملققيظة قق  ةملقله  هاقة ق قميكنلقأسقيمن هق قي  ناق ق  نهقوفانهوجقو اسنا قيق ق ه ن ق 

 وئ ننهقلجننا اقق هاقننة قيننناي  هقمننت تهق ققالئ ننهق قسقولا ننذقو  ةلنن ق ق قانن وق قيننني قإ ققننلقخننالملقيظننة قق نن قانناقيظننة ق

قو  هاقة قولجناي  هقي

يامه ةق وق ماهلةقق سةء قا  قولهاولهقلجنهطقولضاءق هىق  اقيظة قو  هاقة قولجناي  هققسقوختةذقول اواقو لرتوي ميق ق ه

 ق ق  نننهيةقإمقي نننه قم نننن ققوفام نننهققإمقع ا نننهققنننلقول جنننةئاقق تنننةقخنننةجقمةخةيننن قول ظنننايق قسننن ءقخنننةجقمةخةيننن قولجطا  ننني

 وخ وئايهقلاوءق ةيذق ةقهقأ قخةمهقيقوخلهقة قولع ه  هو  رتواة ق قولجام ة قول يقي ج هقأسقيكاسققع ه قسقيغ ريق و عق

 النتائج النظرية :

متتنناا قانن  قولهاولننهققننلقخننالملقوخةينن قول ظننايقإمقويضننةنقم نن قو عننةا ةقول ظايننهقو ج ه ننهقمننة جغريقو نننج  قو ج  نن قسقيظننة ق

قو  هاقة قولجناي  هق   وقو جغريقولجةمعقأيقول اواقو لرتوي ميق قو اس  قسققةقيهيق:

 قأس وئتةقا ثقيجكةق قلجت  هقوفاهوجقول يقي هقو النهقيظةقةققعجااةقيجنيثاق قياثاقسقحم طتةق ق  ةمااةق 

قين ىقو النهقإمق    تةي

 أ نننتذقو  هاقنننة ققنننناا وقاةقنننةقسقا ننننة قو الننننه قيع ننننهقسقي   نننهقولاننننهوئ ق قو خج نننةاق ق قذو قخمننننةئ ق

قي ةل قول اواو قو خجهعهقأةقيا يقإمق اواقأ ض قلا ةءقألا  هقي ة ن هق ق   هقولرتوي م هقو النهقي

  اا قو  هاقة ق قياوس قو وا قولجننايهق   نة قاةئهنهققنلقولا ةينة قولن يق نهقيج ن اقو لنجعة  قسقظ ققةقين ىقم

ق تةقمم غجتةقو  ل هقل نه ققالئ جتنةق ةسجتنة ق قيننتةقيظنة قو  هاقنة قولجنناي  هقسق   نهقذلناققنلقخنالملقولاظنةئفق

ق قخت يلقو  هاقة ق ق هي تةقيول يقي م اةق قو ج  ههقسقجت  عقولا ةية ق ق ةخجتةق

 ل نننهقمننناحققمنننطهعقيظنننة قو  هاقنننة قولجنننناي  هقا نننثقظتننناقسقأ وئننن قولجنننن   ة قيج منننهقلهجطنننااو قوهلةقنننهقولننن يق

قاهثذقسقوحمل طقول يقي شطق   قو النهقي



 خـــــــاتمة عـــــامة
 

103 
 

 ين قيكجن قيظة قو  هاقة قولجناي  هقع ا هققلقولن ة قمت هذقسقولجاوم ق قو لج اوايهق ق  ةقي ا قمجتاق

ولا ةينة قولن يقمجقه تنةققننلقوحملن طقوخلنةاسيق قولننهوخهيقومقق هاقنة قا نثقي نا قمجته نن قو  هاقنة قمةلنجخهو قول  ننةذ ق

ق.ولجنايهقإل وا ولاية  هق  ةقيتهجقومقيا ريقو  هاقة قولضا ايهق

 يننة قانن وقل ننهق  ننعقق ننه ق ه ننةءقع ا ننهققننلقول  ننةذ قل ظننة قو  هاقننة قولجننناي  هكقانن  قول  ننةذ قيا ننعققكاق

قول ظة كققلقوق هجتةقذمهقوشتااةقعاذ ق"ق ه  ق ايها"ق   وق"ماويلق لجة اا "كقو ة هقومقعاذ ق"اوميايهقة ه ا "

 يجكاسقحمجاىقعةذ قيظة قو  هاقة قولجنناي  هقسقأام نهققكاينة ق ا  نهقهلن وقول ظنة ق ققج  هنهقسقيظنة قولج نةاياق

قااثقولجنايه ق قيظةق  ةقول اوايقولهوخه هق قيظة قو لجخاةاو قولجناي  هق 

 مت  قولج ةاياقولهوخه هقأاهققكاية قيظة قو  هاقة قولجناي  هقا ثقي ا قمجا ريقق هاقة ققلق وخ قو النهق

ق قو ج ه هقمةفيشطهقولجناي  هق قأ وئتةق قول يقينجخهقتةققهاوءقولجنايهقسقو هو قو لرتوي م ة قولجناي  هي

 قولنج  ةملقو  هاقنة ق  ةخنهقاةلنهقهقمة  تاقول ه يقو نجخه قخ عق ق ه  ق قيشاق  ةقي جوقااثقولجناي 

قيناي  هققق   هققج ه هقمنياهق  ةماقو  ياقولجناي يي

 أقننننةقيظننننة قو لننننجخاةاو قولجننننناي  هقأ ةمننننهقع ا ننننهققننننلقولالننننةئ قو  ننننن هق قو  ظ ننننهق قو جكةقهننننهقولنننن يقيننننن عقق

مةلننج اواق هننىقو اوتقولجطننااو قو ةمننههقسقحم طتننةقوخلننةاسيققننلقخننالملقي  يننهاةقمة  هاقننة ق ننلقيهنناقولجطننااو ق ننهجق

 قولهوئ نهقلخخانةاق ق ناوء قي هي ق قيطاياق اواو ةقو لرتوي م هق ق قيكاسقا  قو لجخاةاو ق لقطايهقو جةم هقو ننج ا ق

قو النهققعقول مةئلق قو اا يلق قو اح  ق قو   ه قولجمةاي يوجملال قو جخممهق ق ق  لاق لقطايهق ال ة ق

 قأقةقيظةق  ةقول اواقايقيظةقو ا  هق هىقو ةلابقينة هققجخ قول اواق هىقو عة ههقم قولاهوئ ق قي    تةق 

قمةلجخهو قول  ةذ قولاية  هي

 م  ننه قو ننهىقيجطهنن قوختةذاننةق اولننهقي نناجقول نناواقو لننرتوي ميقمنيينن ق اننةا ق ننلق نناواو قرننريققجكنناا قذو قاؤيننهق

قق   هقيجمة بققعقحم طقو النهق قوقكةي ة ق اري ققيظاوق ي كةلة ةقو نج اه هق هىقولج اوايهقو النهقي

 يج هننهقول نناواو قو لننرتوي م هقولنن يقيننجةقوختةذاننةقسق خنناملقألنناومقسهيننه ق قينننايهقق ننجاقسهيننهق ق ننجعق  نناو ق

قذلاقم هق اولهق ه ه هقله ت طقولهوخهيق قوخلةاسييق ياحيعق قيا ياقو  جمة يييوخلق
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 يجةقوختةذقول اواقو لرتوي ميقويطال ةققلق ه  قوحملن طقولنهوخهيق قوخلنةاسيقله الننهق ق قان وقولجته ن قيننج هق

قتنةقومقع ا هققلقو  هاقة ق قا  قوفخري قيج تتةق قيا ااةقيظة قو  هاقة قولجناي  ه قا ثقيه  قا وقول ظنة ق  اق

سقوختةذقول اواقو لرتوي ميق ق قذلاققلقخالملقو  هاقة قول يقيا ااةق  ققلقااثقولجنايهق قو لجخاةاو قولجناي  هق

 ق نن وقولنننمال قولهوخه ننهق قيظننةق  ننةقول نناواق ق  ننةقي ننه قانن  قو  هاقننة قولننه ةق قولننن هقل طننةاو قول ه ننةقسقلننا  ق

قوختةذق اواو قو لرتوي م هي

 بيقية :النتائج  التط

 قولنننن يقمجقةقو طننننةاو قو جاوسننننه ققمة النننننج قولع ننننه  ج قولغنننن وملقولنننن ا ق ق  ننننهمقول ه ننننيقمننننةلاو يقوسقق ظنننن 

أمةملقولجنايهق ققل ه قهلةققاا ق ه يق قمنيسقم قق03 قق03ولجماو ةقق ظ تةقذ ااقمي هاسقو ق ئهقولشاةبققةقم ق

ق  ةقيج ج اسقمن او قخو ق قمنيسق ةي

 و طننةاو قي ننا سقماسننا قيظننة قله  هاقننة قولجننناي  هق قا ننثقوياننعققجالننطقوسةمننة ةقانناملق اننةاو قوسقاننا ءق

قيظة قو  هاقة قولجناي  هقممعهق ةقهق جتة قمابققاو هي

 ياننن ققنننلقخنننالملقوخجانننةاقولعا ننن هقولائ نننن هقمنييننن قا نننةتق  اقيه اننن قيظنننة قو  هاقنننة قولجنننناي  هقسقوختنننةذقول ننناواق

حمنن قولهاولننهق قيجمنننهقذلنناققننلقخننالملقطا  ننهقو  هاقننة قولنن يقيا ااننةقانناملقو جغننريو قوحملننن طقو لننرتوي ميقمة الننن يق

قولهوخهيق قوخلةاسيقدمةقينتةقسققااههقولجشخ  ق قولجته  ق خجهفقول اواو قول يقيج ههق  وقوحمل طقو او قوختةذ ي

  لننهقوامنةئ هقل ظننة قو  هاقننة قأ نه قولهاولننة قولعا ن هقولائ ننن هقولاهيهننهق قولن يقينن  ق هنىق سننا ق  اقذ ق 

αولجننناي  هقسقوختننةذقول نناواقو لننرتوي ميق  ننهققنننجاىقوله لننهق  (لننهىقو النننج قحمنن قولهاولننه ق قانن وققننةق     

قنلقق%ق3ي.0 ققعقيعنريققجغريقيظة قو  هاقنة قولجنناي  هق نةقينناج قق%5ي.3ق ةق قو اياةطقوذقمهغذقيناج قيا ه ق

قول اواقو لرتوي مييولجاةيلقولكهيقو ةم قسق

 قياسننهق  اقذ ق  لننهقوامننةئ هقمنن قولج ننةاياقولهوخه ننهق نياننهققكايننة قول ظننة قو  هاقننة قولجننناي  هقسقوختننةذق 

ول نناواقو لننرتوي مي قوذقأسقانن  قولعا نن هقولعا  ننهقيانن قأسقق هاقننة قو جتمنن ق ه تننةققننلق انن قيظننة قولج ننةاياقولهوخه ننهق ق

قول ه ةق ختةذقول اواقو لرتوي مييينةاةقسققنة ه قو طةاو ق
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 قياسهق  اقذ ق  لهقوامةئ هقم قيظة قو لجخاةاو ققولجناي  هق نياهققكاية قول ظة قو  هاقة قولجناي  هق 

سقوختننةذقول نناواقو لننرتوي ميق قوذقأسقانن  قولعا نن هقولعا  ننهققيانن قأسقو  هاقننة قو جتمنن ق ه تننةققننلق انن قو لننجخاةاو ق

قنةاةقسققنة ه قو طةاو قول ه ةقسقوختةذقول اواقو لرتوي مييولجناي  هق قي

 سقوختننةذق قياسننهق  اقذ ق  لننهقوامننةئ هقمنن قانناثقولجننناي  هق نياننهققكايننة قول ظننة قو  هاقننة قولجننناي  هق

ينننةاةققول نناواقو لننرتوي ميق قوذقأسقانن  قولعا نن هقول ا  ننهقيانن قأسقو  هاقننة قو جتمنن ق ه تننةققننلق انن قيظننةق  ننةقول نناوا

قمهاسهق اري قسققنة ه قو طةاو قول ه ةقسقوختةذقول اواقو لرتوي ميقسقو النج قحم قولهاولهي

 ي ننا ققالنننج قحمنن قولهاولننهقمةختننةذقههننهققننلقول نناواو قولننرتوي م هقذو قولطننةمعقولجننناي يق قيجمنننهقذلنناقسق

م ن قوفا نةسقمةختنةذق ناواق نن ق قي نهي قم ن ققا نثقي نا قسقمةخلهقنهقولنن ةا هأمناحق قأ  ناقول ناواو قيهناقو ج ه نهق

سهيننهقم ننهقول  ننة قأم ا ننهققننلقولهاولننة ق قوفاننةثق ق نن وتققخننهقة ق قيطايااننةقمة  ننة هقومق نناواقطننانققوخلننهقة 

و ج نننة وق هننىقهنننعقو  هاقننة قولالحقننهق اننن قوختننةذقول ننناواققل نناخقخننهقة ةول نناواو قو ج ه ننهقمةخج نننةاقو نناح  ق قولالنننطةءق

قرتوي مييو ل

 التوصيات : 

ق ق قول يقياىقأهنةق ا ايه:قلقخالملقول جةئاقولنةم هقي ه قولجام ة قوآلي هقله النة 

 ول  ننن قولننن يقس ننن ق انننه قيظنننة قو  هاقنننة قولجنننناي  هققأ قو وا ققننننج ههق قو طةئتنننةققكةينننهققاقا نننهقسقوهل كننن ق
قولج ظ  يقلجج كلققلقأ وءق ظةئعتةق  سقواياةطتةقم  وا قولجنايهي

 حية  قواج نة قو  وا قول ه نةقم ظنة قو  هاقنة قولجنناي  هقسقو الننة ق قذلناققنلقخنالملقينا ريق ن قو ننجه قة ق
قولضا ايهق قو خةملقولالةئ ق قي   ة قاهي هقسقق ةخهقولا ةية ق قول يقي يهققلقلا هقوختةذقول اواي

 قيع   ق  اق ظ عهقولجنايهقلهىققالنج قحم قولهاولهي
 قااثقولجنايهقسقوختةذقخمجهفقول اواو ي س قيع   ق  اق
 وخلنننهقة قويشنننةءق ننننةقخنننةجقمةلاتنننثق قولجطننناياقيايكننن ق هنننىقيظنننة قو  هاقنننة قولجنننناي  ه قي  ننن ق هنننىقيا  نننهق
قو النهق ق ن قيا  جتةقاىتقيماعقهلةقول ها ق هىققاوستهقو  ة ن  ق قولججاعقولهوئةقله ت طقو النهيقولن ةا ه

 المؤسسة: آفاق

قةقحمه  قي ة ملقم  قوخاوي ق قأرع قم ضتةق ققلقأس ق جعقآ ةمقسهيه قلهاتثقسقا وقوجملةملقولاولعقي رتن:وسق ه  
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 قأمه هق سا قيظة ققق هاقة قيناي يقمة النهقسقظ قول ا هقو  جمة يهي
 ق ة ه هقيظة قو لجخاةاو قولجناي  هقسقوختةذقول اواقو لرتوي ميي
  قاواقو لرتوي ميي  اقااثقولجنايهقسقوختةذقول
 ق ال هقيظة قو  هاقة قولجناي  هقمة ه  قولشةقههي
 قوثاوءققا اعقيظة قو  هاقة قولجناي  هقأ يهققلقولهاولة قيظاوقفمه ج ق قانةل ج ي

ق>>قمتذقا  قولهاولهقم اسقوهللق قاعظ ق<<

قو  هقهلل
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 2011، 1،ط وموزعون ناشرون ادلفكر ،دار اإلدارية القرار إختاذ ودعم نظم تعلب، صاب سید 
 رللة الغازية للمشروبات ادلوالي مؤسسة يف حالة ،دراسة الزبون كسب يف التسويق إدارة دورة األمنی زلمد احلفیظ عبد 

  2009اجلزائر، اجلزائر ،جامعة التسويق يف ماجستري رسالة بسطیف التسري وعلوم اإلقتصادية العلوم
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 2000عمان،  زهران، دار اإلدارية، ادلعلومات نظم الصباح، الرمحان عبد 
 2004 ،القاهرة للنشر اجلامعیة الدار ، األعمال وإدارة التنظیم أساسیات ، قحف أبو السالم عبد 
 االردن ، الثراء دار ، االحصائیة واالستخدامات ادلنهجیة االسس:  حلو ابو اهلل عبد ويعقوب اجلادري حسنی عدنان ، 

2009 
 2002 القاهرة، الدولیة، حورس مؤسسة والتطبیق، النظرية التسويقیة والبحوث ادلعلومات علفة، أبو أمنی الدين عصام 
 للنشر الصفاء ،دار اإلسرتاتیجیة والقرار السوقیة سعودي،ادلعرفة سلمان علي عبد ،فاطمة الدعمي طالب فرحان عالء 

 2011، األوىل الطبعة عمان والتوزيع
 2002، ،األردن والتوزيع للنشر الثقافة دار مكتبة ، ومكوناهتا ماهیتها ادلعلومات نظم الصباغ، عماد 
 2013’ عمان’  4ط’ والتوزيع للنشر احلامل دار’– إداري منظور -االدارية ادلعلومات نظم’النجار مجعة فايز 
 1998 اإلسكندرية ، للنشر اجلامعیة ،الدار"  والدويل العريب التسويق منظومات إدارة"  النجار فريد 
 1998 ،اإلسكندرية اجلامعة شباب مؤسسة ، والدول العريب التسويق منظومات ،إدارة النجار فريد 
 2000، األردن  للنشر وائل ،دار األسرتاتیجیة اإلدارة ، احلسیين حسن فالح 
 ادلريخ ،دار إبراهیم علي سرور ترمجة ، األول اجلزء ، التسويق أساسیات ، أرمسرتنج جاري ، كوتلر فلیب 

  2007،الرياض،
 2001 اإلسكندرية، اجلامعیة، الدار العلمیة، واألسس األصول - اإلسرتاتیجیة اإلدارة عوض، أمحد زلمد 
 2005، ،اإلسكندرية اجلديدة اجلامعة دار ، اإلدارية ادلعلومات نظم ، بالل إمساعیل زلمد 
 النشر سنة أو بلد ،بدون للطباعة اذلاين ،دار ،اإلدارة سويلم زلمد 
 2005، ،عمان زهران ،دار احلاسوبیة اإلدارية ادلعلومات نظم يف الكاملة ادلوسوعة الطائي فرج أل احلسنی عبد زلمد 
 2012 ،عمان للنشر احلامد دار ،-التطبیق و النظرية بنی - التسويق حبوث  العوامرة، اهلل عبد زلمد 
 عمان 1،ط والتوزيع للنشر ،داراحلامد والتطبیق النضرية ،بنی التسويق ،حبوث لعوامرة اهلل عبد زلمد، 
 إثراء، ادلعلومات، تكنولوجیا إىل مدخل التسويقیة ادلعلومات نظم العجارمة، زلمد تیسري الطائي، حسنی عبد زلمد 

  2008 عمان،
 1984, 2ط واخلدمیة الصناعیة ادلنشات يف اإلدارة إلغراض ادلعلومات نظم شهیب علي زلمد 
 1998، ،القاهرة العريب الفكر ،دار" االول اجلزء– إسرتاتیجي مدخل– التسويقي النشاط إدارة" األزهري الدين زلي 
 2004، اإلسكندرية ، الداراجلامعیة ، ة ادلعاصر ادلنشآت يف التسويق إدارة:  بكر أبو زلمود مصطفى، 
 2007 اجلزائر، اجلامعیة، ادلطبوعات ديوان ،(واإلسرتاتیجیات ادلعلومات مدخل) التسويق نوري، منري  
 2007 اجلزائر، اجلامعیة، ادلطبوعات ديوان ، واإلسرتاتیجیات ادلعلومات مدخل التسويق نوري، منري 
 1،ط والتوزيع للنشر احلامد دار القرار دعم ،نظم العتیيب أمحد غسان خفاف  ادلهدي مها  
 2002 عمان، وائل، دار ،-حتلیلي مدخل - التسويق أصول توفیق، رائف معال ناجي 
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 2005، ،مصر للنشر اجلامعیة ،الدار اإلسرتاتیجیة اإلدارة ، العارف نادية 
 2001 اجلزائر، اجلامعیة، ادلطبوعات ديوان ، والتخطیط اإلدارة عدون، دادي ناصر 
 2009 عمان، الثقافة، دار ،(والتطبیق النظرية بنی) اإلدارية القرارات إختاذ كنعان، نواف 

 
 ادلذكرات -2
 دراسة اإلسرتاتیجي القرار إختاذ يف التسويقي ادلعلومات نظام دور بعنوان ، ماجستري  الفقون، مذكرة الشیخ بن رشیدة 

  2006العید،  شلغوم هنكل رلمع حالة
 يف ماجستري رسالة ،(للمصربات نقاوس مؤسسة حالة دراسة) القرارات إختاذ يف ادلعلومات نظم دور خلفي، إمسهان 

 2008/2009 اجلزائر، التسیري، وعلوم اإلقتصادية العلوم كلیة بباتنة، خلضر احلاج جامعة منشورة، غري) األعمال إدارة
 الدامنارك، يف العربیة منشورة،األكادمییة غري التسويق يف ماجستري رسالة التسويقیة، ادلعلومات نظام رضوان، زلمد هشام 

 2010 القدس،  العلیا، الدراسات كلیة
 بسكرة خیضر زلمد  جامعة اإلسرتاتیجي التسويقي القرار  إختاذ يف  التسويقي  ادلعلومات نظام دور  ولید سامل بن 

  2013- 2012 كابل جینرال فرع حالة دراسة ، والتجارية اإلقتصادية العلوم كلیة
 ماجستري رسالة ،(بعنابة الدويل السیبوس فندق حالة دراسة) الفندقیة اخلدمات تسويق يف الرتويج دور أحسن، لعايب 

 والتسیري، اإلقتصادية العلوم كلیة بسكیكدة، 1955 أوت 20 جامعة ادلاجنمنت، ختصص منشورة، غري) التسويق يف
 2009-2008 اجلزائر،

 رللة الغازية للمشروبات ادلوالي مؤسسة يف حالة ،دراسة الزبون كسب يف التسويق إدارة دورة األمنی زلمد احلفیظي عبد 
 2009اجلزائر، اجلزائر ،جامعة التسويق يف ماجستري رسالة بسطیف التسري وعلوم اإلقتصادية العلوم

 مربوكي،  عمران(CAAT ، التسويقیة اجلدوى دراسة يف التسويقیة ادلعلومات نظام امهیة) التامنی،  وكالة حالة سة درا
 2013-2012 خنشلة، اجلزائر جامعة التسیري، قسم ادلاجستري، ، شهادة لنیل مقدمة مذكرة

 ادلواقع: -3
 الوادي الذهيب الغزال السیاحي للمركب االلكرتوين ادلوقع http://www.elkhadra.com/fr/hotel-la-

gazelle ، 04/05/201913:47 الساعة على 
 باللغة الفرنسیة :ادلراجع  -4

 KOTLER Philip et autres, Marketing Management, Pearson Education, 
12e éd, Paris, 2006, p 12 
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 (02الولحك سلن )

 الجوهىسٌت الجضائشٌت الذٌومشاطٍت الشعبٍت 

 وصاسة التعلٍن العالً و البحج العلوً 

 –الىادي  -جاهعت الشهٍذ حوت لخضش

 كلٍت العلىم االلتصادٌت و التجاسٌت و علىم التسٍٍش

 

 

 

 األخ اٌفبػً..... ، األخذ اٌفبػٍخ......،

 سحّخ هللا رعبٌٝ ٚ ثشوبرٗ ....،اٌغالَ ع١ٍىُ ٚ 

دوس نظام الوعلىهاث االعزجبٔخ اٌّشفمخ عجبسح عٓ أداح ٌغّع  اٌج١بٔبد اٌالصِخ إلعشاء دساعخ ثعٕٛاْ: 

فنذق و  فنذق الغضال الزهبً _ الىاديدساست حالت و أحشه على إتخار المشاس االستشاتٍجً   التسىٌمً

ٍجبد اٌحظٛي عٍٝ شٙبدح ِبعزش رخظض رغ١١ش اعزشار١غٟ ٚ رٌه اعزىّبال ٌّزط - الىادي - العلوً 

 ٌٍّٕظّبد، عبِعخ اٌٛادٞ .

ٚ ٔظشا أل١ّ٘خ  سأ٠ه فٟ ٘زا اٌّغبي، فبٕٔب ٔأًِ ِٕىُ اٌزىشَ ثبالعبثخ عٍٝ أعئٍخ االعزجبٔخ ثذلخ، ح١ش أْ 

االعزجبٔخ طحخ ٔزبئظ اٌذساعخ رعزّذ ثذسعخ وج١شح عٍٝ طحخ اعبثبرىُ ، ٌزٌه أسعٛ ٌىُ أْ رٌٛٛا ٘زٖ 

ا٘زّبِىُ ، فّشبسوزىُ ػشٚس٠خ ٚ سأ٠ىُ عبًِ أعبعٟ ِٓ عٛاًِ ٔغبحٙب. ٚ أٔب عٍٝ صمخ ربِخ ِٓ 

أطاللب ِٓ اٌمٕبعخ ثأ١ّ٘خ اٌجحش اٌعٍّٟ فٟ رط٠ٛش ِإعغبرٕب ٌزٛاوت اٌعظش ٚ رىْٛ رشغ١عىُ ٚ رعبٚٔىُ 

 لبدسح عٍٝ أداء سعبٌزٙب.

 رغزخذَ اال فٟ أغشاع اٌجحش اٌعٍّٟ فمؾ .عٍّب ثأْ وبفخ ِعٍِٛبد ٘زٖ االعزجبٔخ ٌٓ 

 شاكشا لكن لحسن تعاونكن

 عٛغٟ س٠بع _ ١ٍِه عبدي _ ِظطفبٚٞ اٌٙبشّٟ :ٍجخ اعذاد اٌط

 .2012/2012السنت الذساسٍت: 

الدراسةاستبيان   
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 الىظٍفٍت الشخصٍت البٍاناث األول: المسن

فٕذق اٌغضاي اٌز٘جٟ عٍٝ ثعغ اٌخظبئض االعزّبع١خ ٚ اٌٛظ١ف١خ إلؽبساد ٠ٙذف ٘زا اٌمغُ اٌٝ اٌزعشف 

ثغشع رح١ًٍ ٚ رفغ١ش ثعغ إٌزبئظ ف١ّب ثعذ، ٌزٌه ٔشعٛ ِٕىُ اٌزىشَ ثبالعبثخ إٌّبعجخ عٍٝ   ثبٌٛادٞ

 فٟ اٌّشثع إٌّبعت الخز١بسن. (X) اٌزغبؤالد اٌزب١ٌخ ، ٚ رٌه ثٛػع اشبسح

 اٌغٕظ:                 روش.                                              أٔضٝ.   .1

 عٕخ. 43اٌٝ ألً ِٓ  33عٕخ.                                ِٓ  33اٌعّش:                  ألً ِٓ  .2

                              

 عٕخ فأوضش.53                 عٕخ. 53اٌٝ ألً ِٓ  43ِٓ                           

 اٌّإً٘ اٌعٍّٟ: .3

 

 ِغزٜٛ صبٔٛٞ.                       رمٕٟ عبِٟ                   ١ٌغبٔظ   

 

 ِٕٙذط                                شٙبدح ِب ثعذ اٌزخشط.   

 

 ِغبي اٌٛظ١فخ اٌحب١ٌخ: .4

 

 لغُ االٔزبط                             لغُ اٌحبعجخ                   لغُ اٌّب١ٌخ             لغُ اٌزغ٠ٛك.

 

 عذد عٕٛاد اٌخجشح: .5

 

 عٕٛاد.    13اٌٝ ألً ِٓ  5عٕٛاد  .                                           ِٓ  5ألً ِٓ     

 

 عٕخ فأوضش. 15عٕخ.                                  15اٌٝ ألً ِٓ  13ِٓ    

 

 

 هحاوس االستبانت  المسن الخانً:

 الوحىس األول: نظام الوعلىهاث التسىٌمٍت

ٌٕظبَ اٌّعٍِٛبد اٌزغ٠ٛم١خ ٚ اٌزٟ  فٕذق اٌغضاي اٌز٘جٟ ثبٌٛاد٠ٞٙذف ٘زا اٌّحٛس اٌٝ رٛػ١ح ِذٜ رطج١ك 

 رزىْٛ ِٓ أسثع أثعبد اٌزب١ٌخ 

ٚ اٌزٟ رزّضً  ٌٍفٕذق٘ٛ ٠ش١ش ٌٍج١بٔبد اٌّغّعخ ثشىً سٚر١ٕٟ عٓ اٌع١ٍّبد ا١ِٛ١ٌخ نظام التماسٌش الذاخلٍت: 

 فٟ اٌزمبس٠ش اٌّىزٛثخ عٓ اٌّج١عبد ٚ األععبس ٚ االعزالَ ٚ اٌزغ١ٍُ ٚ ِغز٠ٛبد اٌزخض٠ٓ ٚ غ١ش٘ب.

اٌزٟ رمَٛ اداسح اٌزغ٠ٛك ثغّعٙب عٓ اٌضثبئٓ ٟ٘ اٌّعٍِٛبد اٌغش٠خ  ظام االستخباساث التسىٌمٍت:ن

 .ٚ اٌخذِبد اٌغ١بح١خ اٌّإعغخ ٚ إٌّبفغ١ٓ ٚ األعٛاق
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ٚ ٟ٘ اعزخذاَ إٌّٙظ اٌعٍّٟ ٌغّع ٚ رح١ًٍ ٚ ٔشش ٚ اعزعّبي اٌّعٍِٛبد اٌزغ٠ٛم١خ  بحىث التسىٌك:

 رزشعُ ِشىٍخ أٚ فشطخ ِزعٍمخ ثأحذ عٕبطش اٌّض٠ظ اٌزغ٠ٛمٟ.ٌّعبٌغخ حبٌخ رغ٠ٛم١خ ِع١ٕخ 

ٟ٘ ٔظُ اٌّج١ٕخ عٍٝ اٌحبعٛة رغبعذ ِزخز اٌمشاس عٍٝ اٌّفبػٍخ ث١ٓ اٌجذائً ٚ رم١١ّٙب  نظن دعن المشاس:

 ثبالعزخذاَ إٌّبرط اٌش٠بػ١خ.

 
 اٌشلُ

 

 أثعبد ٔظبَ اٌّعٍِٛبد اٌزغ٠ٛم١خ 

 دسعبد عٍُ اٌم١بط              
غ١ش 

ِٛافك 

 رّبِب

غ١ش 

 ِٛافك
ِٛافك  ِٛافك ِحب٠ذ

 رّبِب

 أوال: نظام التمادٌش الذاخلٍت

      ثٕظبَ حذ٠ش ٌٍغغالد ٠زُ رحذ٠ضٗ ثبعزّشاس. اٌفٕذقحزفع ٠ 31
رزغُ اٌجشاِظ ٚ األعٙضح اٌّغزخذِخ فٟ ٔظبَ اٌزمبس٠ش اٌذاخ١ٍخ ثبٌغشعخ  32

 اٌىبف١خ فٟ ع١ٍّخ ادخبي اٌّعٍِٛبد
     

      ٠حمك ٔظبَ اٌزمبس٠ش اٌذاخ١ٍخ اٌخضْ إٌّظُ ٌٍج١بٔبد اٌزغ٠ٛم١خ. 33
زعبًِ ِعٙب ٠رٛفش اٌزمبس٠ش اٌذاخ١ٍخ اٌّعٍِٛبد اٌىبف١خ عٓ اٌج١ئخ اٌزٟ  34

 اٌّإعغخ.
     

٠غبعذ إٌظبَ ثبٌمذسح عٍٝ اعذاد رمبس٠ش عٓ اٌع١ٍّبد اٌذاخ١ٍخ فٟ  35

 .اٌفٕذل١خ اٌّإعغخ 
     

 االستخباساث التسىٌمٍت حانٍا: نظام

رضٚد االعزخجبساد اٌزغ٠ٛم١خ اٌّإعغخ ثبٌّعٍِٛبد اٌّزعٍمخ ثبٌزطٛساد  36

 اٌزٟ رحذس فٟ اٌج١ئخ اٌخبسع١خ.
     

٠ز١ح ٔظبَ االعزخجبساد اٌزغ٠ٛم١خ ِعٍِٛبد وبف١خ عٓ أععبس إٌّزغبد  37

 اٌّّبصٍخ اٌّمذِخ ِٓ ؽشف إٌّبفغ١ٓ.
     

٠غبُ٘ ٔظبَ االعزخجبساد اٌزغ٠ٛم١خ فٟ ِعشفخ حبعبد ٚ ِزطٍجبد  38

 صثبئٓ اٌّغزمجً.
     

٠ٙذف ٔظبَ االعزخجبساد اٌزغ٠ٛم١خ اٌٝ رض٠ٚذ اداسح اٌزغ٠ٛك  39

 ثبٌّعٍِٛبد اٌّّٙخ فٟ اٌٛلذ إٌّبعت.
     

اٌزٟ  رغبُ٘ االعزخجبساد اٌزغ٠ٛم١خ فٟ اوزشبف اٌفشص ٚ اٌزٙذ٠ذاد 13

 .اٌفٕذل١خ رٛاعٗ اٌّإعغخ
     

 حالخا: نظام بحىث التسىٌك 

رغبُ٘ ثحٛس اٌزغ٠ٛك فٟ ا٠غبد ِعٍِٛبد حٛي اٌّشىالد اٌزغ٠ٛم١خ  11

 اٌّخزٍفخ.
     

      رحزً ثحٛس اٌزغ٠ٛك أ١ّ٘خ وج١شح فٟ اٌغٛق. 12
      رعزّذ ثحٛس اٌزغ٠ٛك ألغشاع عّع اٌّعٍِٛبد ٚ رح١ٍٍٙب ٚ رفغ١ش٘ب. 13
رمَٛ ثحٛس اٌزغ٠ٛك ثبٌزم١ًٍ ِٓ حبٌخ عذَ اٌزأوذ اٌزٟ رٛاعٗ اٌّإعغخ  14

 عٕذ ارخبر اٌمشاساد اٌّغزمج١ٍخ.
     

ٚعٛد اٌجحٛس اٌزغ٠ٛك ٠إدٞ ثشىً وج١ش اٌٝ ِعشفخ ٚاععخ فٟ رحذ٠ذ  15

 اٌفشص اٌزغ٠ٛم١خ ٚ اٌّشبوً اٌزغ٠ٛم١خ.
     

 سابعا: نظن دعن المشاس
دعُ اٌمشاس ِىٍّخ ٌٕظبَ اٌّعٍِٛبد اٌزغ٠ٛم١خ ٚ اٌج١بٔبد  رعزجش ٔظُ 16

 اٌخبطخ ثبٌّشىالد.
     

٠غبعذ ٔظُ دعُ اٌمشاس فٟ اٌّعبٌغخ االحظبئ١خ ٌٍج١بٔبد اٌزغ٠ٛم١خ اٌزٟ  17

 رإصش فٟ إٌشبؽ اٌزغ٠ٛمٟ.
     

٠غبعذ ٔظُ دعُ اٌمشاس فٟ رحم١ك اٌذلخ ٚ اٌغشعخ فٟ ارخبر اٌمشاس  18

 إٌّبعت.االعزشار١غٟ 
     

رعزّذ ٔظُ دعُ اٌمشاس عٍٝ اٌحبعت فٟ اٌحظٛي عٍٝ ِعٍِٛبد  19

 اٌالصِخ ٌّزخز اٌمشاس.
     

٠غبعذ اعزخذاَ ٔظُ دعُ اٌمشاس فٟ اٌع١ٍّخ اٌزغ٠ٛم١خ عٍٝ حً اٌّشبوً  23

 غ١ش اٌشٚر١ٕ١خ.
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ٌع١ٍّخ ارخبر اٌمشاس  اٌفٕذل١خ ٌٍغضاي اٌز٘جٟ ثبٌٛادّٞإعغخ ا٠ٌٙذف ٘زا اٌّحٛس اٌٟ رٛػ١ح ِذٜ رطج١ك 

االعزشار١غٟ ٚ ٘ٛ لشاس اٌزٞ ٠زخزٖ ِذ٠ش اٌّإعغخ، ٚ ٠ىْٛ ؽ٠ًٛ اٌّذٜ ٚ ٠إصش ِجبششح عٍٝ ِغزمجً 

ي ا١ٌٙب، ٚ إٌّزغبد اٌزٟ اٌّإعغخ. ٚ اٌمشاس االعزشار١غٟ ٠ج١ٓ وزٌه االعٛاق اٌزٟ رشغت اٌّإعغخ اٌذخٛ

 رشغت رغ٠ٛمٙب ٚ رط٠ٛش٘ب ِٓ خالي ٚػع اٌطشق اٌّّىٕخ ٌٍٛطٛي اٌٝ ٘زٖ األ٘ذاف.

 

 الشلن

 

 المشاس االستشاتٍجً و عباساث المٍاط

 دسجاث سلن المٍاط
غ١ش 

ِٛافك 

 رّبِب

غ١ش 

 ِٛافك

ِٛافك  ِٛافك ِحب٠ذ

 رّبِب

ٚ رط٠ٛش٘ب ٚفمب ٌّعٍِٛبرٙب  رمَٛ اٌّإعغخ ثزحغ١ٓ ِٕزغبرٙب 31

 اٌزغ٠ٛم١خ.
     

رمَٛ اٌّإعغخ ِٓ خالي دساعخ اٌّشوض اٌزٕبفغٟ اٌّزٛلع ٌٍّٕزٛط  32

 ثزح١ًٍ إٌّزٛعبد اٌغذ٠ذح اٌّّىٓ اػبفزٙب.
     

رشفع اٌّإعغخ أععبس ِٕزغبرٙب ٚ رخفؼٙب ثٕبءا عٍٝ ِعٍِٛبد  33

 رغ٠ٛم١خ
     

ٚ اٌّٛاسد عٕذ رغع١ش  رمَٛ اٌّإعغخ ثّشاععخ األ٘ذاف 34

 إٌّزٛعبد اٌحب١ٌخ ٚ اٌغذ٠ذح.
     

رمَٛ اٌّإعغخ ثذساعخ ٚ رح١ًٍ اٌغٛق الخز١بس األعٍٛة األِضً  35

 ٌزٛص٠ع ِٕزٛعبرٙب اٌغذ٠ذح.
     

٠زُ اخز١بس اٌّٛصع١ٓ ٚ اٌٛعطبء ٌزظش٠ف إٌّزٛعبد اعزّبدا  36

 عٍٝ اٌّعٍِٛبد اٌّغّعخ حٌُٛٙ.
     

اٌذاخ١ٍخ  دٚسا ِّٙب فٟ ارخبر اٌمشاساد رٍعت اٌظشٚف  37

 اٌزش٠ٚغ١خ.
     

رٍعت اٌظشٚف اٌخبسع١خ دٚسا ِّٙب فٟ ارخبر اٌمشاساد  38

 اٌزش٠ٚغ١خ.
     

٠زُ اخز١بس أداح اٌزش٠ٚظ إٌّبعجخ أطاللب ِٓ رح١ًٍ األ٘ذاف ثذلخ  39

 ٚفمب ٌحغُ ا١ٌّضا١ٔخ اٌّإعغخ.
     

      اٌّشىالد اٌزٟ رح١ؾ ثبٌّإعغخ.أِزٍه اٌمذسح عٍٝ رحذ٠ذ  13
      أشعش أْ ِغزٛاٞ ٠غّح ٌٟ ثبرخبر اٌمشاس االعزشار١غٟ. 11
حذٚس رغ١١شاد عذ٠ذح رغزٍضَ ارخبر اٌمشاساد االعزشار١غ١خ  12

 ثظٛسح عش٠عخ.
     

      أعّع اٌّعٍِٛبد اٌالصِخ لجً ارخبر اٌمشاس االعزشار١غٟ. 13
      عٍٝ ارخبر لشاساد حبعّخ ٌٍّإعغخ. اِزٍه اٌمذسح 14

 

 

 


