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 :ملخص
هتدف هذه الدراسة إىل توضيح دور نظام املعلومات التسويقية يف استمرارية نشاط املؤسسة، حيث 

مؤسسة اقتصادية، اعتمادا على حتليل نتائج االستبيان  03مت إجراء دراسة ميدانية على عينة مكونة من 
 .« SPSS»ومعاجلة املعطيات املتحصل عليها باستخدام الربنامج اإلحصائي 

تائج الدراسة أن لنظام املعلومات التسويقية أمهية كبرية يف احلفاظ على أداء املؤسسة وأثبتت ن
وذلك ملا يوفره من بيانات ومعلومات دقيقة وكافية عن متغريات  واستمرارية نشاطها يف األسواق التنافسية،

 .ويقيةواليت تسهل عمل مدراء التسويق يف صنع القرار التس البيئة الداخلية واخلارجية هلا
نظام املعلومات التسويقية، نظام السجالت الداخلية، نظام االستخبارات التسويقية،  :الكلمات المفتاحية

 .نظام حبوث التسويق، نظام دعم القرارات التسويقية، املؤسسة االقتصادية، نشاط املؤسسة
Abstract  

The study aims to illustrate the role of marketing information system 

(MkIS) in the foundation sustainability, where an Empirical Study has been 

done on a sample composed from thirty economic institution using an 

comprehensive questionnaire, the results were analyzed by the (SPSS) 

program. 

The results revealed the importance of the marketing information 

system in preserving the foundation's performance and its 
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activity sustainability in the Competitive markets, and that because what 

this system provides of accurate and an adequate information and data 

about its internal and external environment variables, which facilitates the 

marketing decisions making process by the leaders. 

Keywords: marketing information system, internal records system, 

marketing intelligence system, marketing research system, marketing 

decision support system, economic institution, institution activity. 

 

 :ةــــمقدم
تواجه املؤسسات االقتصادية يف الوقت الراهن حتديات كبرية ومتغريات اقتصادية معقدة، يتمثل 

التكنولوجي يف مجيع املنافسة احلادة، التغري الدائم يف أذواق املستهلكني ومنط املعيشة، التطور : أمهها يف
وهذا نتيجة انفتاح السوق عن بعضها البعض، مع . امليادين، اجلودة، االمتياز وظهور املنتجات اجلديدة
 .اجتاهات متعددة حنو العوملة خصوصا عوملة السوق

وبذلك أصبح من الضروري على املؤسسات االقتصادية اجلزائرية التكيف مع البيئة احمليطة هبا، 
فضل وسيلة متكنها من احلفاظ على حصتها السوقية، وكذلك البحث عن التفوق التنافسي والبحث عن أ

على املستوى احمللي أو العاملي، وتقدير الطلب على منتوجاهتا أو خدماهتا، باستخدام موارد جديدة خمتلفة 
 .على رأسها موارد املعلومات

تقدمه من فرصة متاحة لتحقيق ميزة كما تعترب املعلومات ضرورة ال غىن عنها يف املؤسسة، مبا 
تنافسية تتقدم هبا على بقية املنظمات األخرى، وكوهنا تساهم يف رفع إنتاجية املؤسسة وفعاليتها، وتتعزز 
هذه احلالة طاملا كانت تلك املؤسسات تعمل وفق مفهوم األنظمة املفتوحة، سواء كانت يف مدخالهتا أو 

علومات وخبصوصيته التسويقية، إطارا شامال لتنظيم املعلومات من أجل خمرجاهتا، وليصبح بالتايل نظام امل
مزاولة نشاطها، وذلك من خالل املعلومات والبيانات الدقيقة اليت يوفرها إلدارة التسويق عن املستهلكني، 

 . إىل غري ذلك... املنافسني، الطلب، العوامل االقتصادية، التكنولوجية والسياسية، 
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ومات التسويقية من األدوات الرئيسية اليت تستخدمها اإلدارات احلديثة للمساعدة يعد نظام املعلو 
يف حل املشاكل واختاذ القرارات، فهو خيدم بالدرجة األوىل تسويق املؤسسة، وذلك من خالل تزويده 

فهو يتصف بالتواصلية . باملعلومات الضرورية بصفة مستمرة ومنتظمة واملتعلقة ببيئتها التسويقية
 .الستمرارية مع تواصل واستمرار املؤسسةوا

 :وعليه فإن مقالنا هذا حياول اإلجابة عن اإلشكالية التالية
ما مدى مساهمة نظام المعلومات التسويقية في توفير المعلومة الدقيقة والكافية لتعزيز بقاء 

 واستمرارية نشاط المؤسسة االقتصادية الجزائرية؟
 :حماور كاآليت ةا بتقسيم املقال إىل ثالثلإلجابة على هذه اإلشكالية قمن

 ماهية نظام املعلومات التسويقية؛: أوال 
 مكونات نظام املعلومات التسويقية؛: ثانيا 
 ؛إسهامات نظام املعلومات التسويقية يف استمرارية نشاط املؤسسة االقتصادية اجلزائرية :ثالثا 
 ماهية نظام املعلومات التسويقية: أوال. 

املعلومات التسويقية ألول مرة يف بداية عقد الستينات من القرن املاضي كاجتاه حديث ظهر نظام 
ومتطور يتوقع منه حدوث تغريات اجيابية يف إدارة األنشطة التسويقية، حيث كان رائد فكرة النظام اخلبري 

المريكية، الذي كان يعمل يف شركة إدوارد دالتون يف والية انديانا ا" Robert William"األمريكي 
حيث أصبحت املؤسسات تدرك أنه من الضروري توفري ووضع أداة متماسكة تسمح هلا جبمع وختزين 
ومعاجلة وإيصال مجيع املعلومات، هذه األداة تتمثل يف نظام املعلومات التسويقية والذي يسمح أيضا 

 1.بالتسيري النظامي للمعلومات الداخلية واخلارجية

                                                 
، مذكرة ماجستري، جامعة "دراسة حالة والية ورقلة"مايو عبداهلل، واقع حبوث التسويق يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة  1

 .03ص6332/6332ورقلة، 
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ة كمحصلة جلملة من التطورات اليت حصلت يف جمال التسويق، وهذه التطورات وقد جاء ظهور هذه الفكر 
 2:ميكن توضيحها على النحو اآليت

 ظهور مفهوم نظرية النظم وتطبيق افرتاضات هذه النظرية يف جمال التسويق؛ 
 ري زيادة التحرر من وهم األساليب التقليدية املعتمدة يف البحوث التسويقية اليت أثبتت عجزها الكب

 يف تلبية احتياجات االدارة التسويقية من املعلومات؛
  اكتساب التسويق الصبغة الدولية بعد أن كان مقتصرا على النطاق احمللي وهو األمر الذي حّتم

على اإلدارات اليت متارس هذا النشاط االنطالق عرب احلدود إىل أقاليم ومواقع جغرافية بعيدة، إذ 
ها اإلدارة التسويقية عرب هذه املواقع على النحو الذي يصعب االستفادة تنتشر املعلومات اليت حتتاج

 منها إال يف ظل وجود نظام املعلومات التسويقية احلديثة؛
  االجتاه الكبري يف السنوات األخري حنو العوملة"Globalization " وهو ما جيعل العامل قرية واحدة

اشتداد املنافسة بسبب إزالة القيود على انتقال  وانفتاح األسواق على بعضها البعض وهذا مما أدى
املنتجات بني الدول األمر الذي جعل احلاجة إىل املعلومات عن األسواق وأنواع السلع واملنافسني 

 ضرورة ال غىن عنها؛
  توفري وسائل االتصال السريعة اليت ميكن من خالهلا نقل املعلومات بسرعة فائقة وخاصة من خالل

جعل من النظم التسويقية أحد أهم أساسيات النجاح يف املنافسة والبقاء  االنرتنت الذي
 للمنظمات، وهو األمر الذي شجع على اعتماد تطبيقات نظام املعلومات التسويقية؛

  قصر دورة حياة املنتوجات يستلزم وجود إدارة حازمة قادرة على التصرف السليم وفق مقتضيات
 هذه القدرة يف ظل غياب املعلومات املطلوبة؛هذه احلقيقة ويتعذر امتالك مثل 

                                                 
احسان دهش جالب، هاشم فوزي دباس العبادي، التسويق وفق منظور فلسفي ومعريف معاصر، مؤسسة الوراق للنشر  2

 .620-626، ص ص6303وىل، والتوزيع، عمان، الطبعة األ
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  فضال عن أن السرعة والدقة والتكلفة والتوقيت املناسب للقرارات أصبحت كلها معايري لقياس
فاعلية وكفاءة اإلدارة بشكل عام واإلدارة التسويقية بشكل خاص، إذ يساعد نظام املعلومات 

 .التسويقية بالوفاء هبذه املعايري
تعاريف لنظام املعلومات التسويقية وذلك حسب خرباء التسويق، واليت نوجز كما توجد عدة 

 :بعضها يف
 هو شبكة من العالقات املهيكلة، اليت هتدف إىل خلق تدفق منظم للمعلومات "  :التعريف األول

هذا التدفق يستغل كأساس الختاذ القرارات .واملتأتية من مصادر داخلية وخارجية للمؤسسة
ويتم استقبال املعلومات عن طريق اهليئات احملاسبية والتجارية، االستخبارات التسويقية،  .التسويقية

  3؛"الدراسات والبحوث يف التسويق وكذا عن طريق أنظمة منذجة ودعم القرار
 هو جمموعة مهيكلة ومتداخلة من األشخاص، اآلالت واإلجراءات املخصصة   :التعريف الثاني

من املعلومات املستمرة،  واملتأتية من مصادر داخلية أو خارجية عن  خللق أو إنشاء تدفق منظم
 4؛"املؤسسة، اليت تستخدم كأساس ألخذ القرارات يف ميادين املسؤلية خاصة بإدارة التسويق

 حيث يشرتك فيها االشخاص، اآلالت  هو شبكة معقدة من العالقات املهيكلة، :التعريف الثالث
واإلجراءات، هدفها خلق تدفق منتظم من املعلومات املالئمة، اليت تستخدم كأساس الختاذ القرارات 

 5."التسويقية
بالرغم من كثرة التعاريف وتعددها، إال أهنا تنصب يف معىن واحد، هو أن نظام املعلومات 

األجزاء، األفراد، اآلالت، الربامج، االجراءات، املتفاعلة فيما التسويقية عبارة عن هيكل مكون من جمموعة 
 .بينها، ويكون مصما لتوليد ومعاجلة املعلومات اليت تدعم القرارات التسويقية

 
                                                 
3
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4
 Matricon Claude, le système marketing, Dunod, Paris, 1993, p140. 

5
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Management, 12
eme
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 :مكونات نظام المعلومات التسويقية: ثانيا
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يقصد مبكونات نظام املعلومات التسويقية االنظمة الفرعية املكونة له اعتمادا على مفهوم نظرية 
النظم الذي يقضي بإمكانية جتزئة النظام الواحد اىل عدد من االنظمة الفرعية املتكاملة تبعا ملعايري خمتلفة، 

 الشكل )10(: نظام المعلومات التسويقية والنظم الفرعية المكونة له
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيئة التسويقية
 
 األسواق املستهدفة 
 قنوات التوزيع 
 املنافسون 
 اجلماهري 
  املتغريات البيئية

 العامة

 مدراء التسويق
 حتليل 
 ختطيط 
 تنفيذ 
 رقابة 

 

السجالت    
       والتقارير

 

 حبوث التسويق
 

نظم تدعيم القرارات 
 التسويقية

 

 االستخبارات التسويقية
 

 الحاجة إلى المعلومات

 نشر المعلومات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القرارات التسويقية 

 

Source :MARTINE GAUTHY-SINECHAL&MARC VANDERCAMMEN, études de marchés 

"méthodes et outils",3e édition, groupe deboeck,bruxelles, Belgique, 2010, p24. 
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يقية، لذا سنحاول الرتكيز على حيث اختلف الُكّتاب والباحثون حول أهم مكونات نظام املعلومات التسو 
 7.سابقال( 30)كما هي موضحة يف الشكل  6،أنظمة فرعيةأربع 

 :وفيما يلي شرح ملكونات نظام املعلومات التسويقية
 :Internal Records System( نظام التقارير)نظام السجالت الداخلية  -0

يعرف هذا النظام أحيانا بنظام احملاسبة الداخلية عند بعض الباحثني،  ونظام التقارير الداخلية عند 
هو تلك البيانات اليت مت احلصول عليها و  البعض اآلخر، ومهما اختلفوا يف التسمية إال أن مقصوده واحد،

 .من قبل مدراء التسويقكما يعد من أكثر النظم استخداما  .من املنظمة نفسها، أي مصادر داخلية
كما حتتوي هذه التقارير والسجالت على جمموعة من املعلومات اهلامة ملدير التسويق مثل حجم       

املبيعات الشهرية واألسبوعية، أو حجم املبيعات موزعة حسب املناطق اجلغرافية للسوق، أو وفق العالمات 
خزون السلعي ، والتقارير املتعلقة باألداء اليت واملنتجات املختلفة ،فضال عن املعلومات عن حجم امل

 .تساعد يف حتسني عملية التخطيط للنشاط التسويقي وتقارير أخرى
 :Marketing Intelligence Systemنظام االستخبارات التسويقية  -2

تعرف االستخبارات التسويقية على أهنا كافة الوسائل اليت تسمح للمدراء احلصول على املعلومات 
 8.املستمرة واملتصلة بالتطورات احلادثة يف البيئة التسويقية

كما تعرف أهنا طريقة منتظمة لتجميع وحتليل املعلومات املتاحة عن املنافسني والتطورات اليت تطرأ 
فهي املعلومات اليومية والتغريات احلاصلة يف الوسط التسويقي واليت تساعد املدراء  9.على البيئة التسويقية

                                                 
زمات التسويقية، دراسة لبعض ات التسويقية ودورها يف إدارة األجنلة يونس حممد، نظم املعلوم -السيد بشار صاحل 6

 .الظواهر السلبية التسويقية يف منظمات انتاجية خمتارة، بدون سنة النشر
http://eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/uploads/2011/04/67.doc, 

«consulté le 14/11/2013». 
7
 MARTINE GAUTHY-SINECHAL&MARC VANDERCAMMEN, études de marchés 

"méthodes et outils",3
°
 édition, groupe deboeck, bruxelles, Belgique, 2010, p24. 

8
 Philip Kotler- Kevin Keller- Bernard Dubois- Delphine Manceau, Marketing 

Management, op.cit, p84. 

http://eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/uploads/2011/04/67.doc
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ع املخططات التسويقية وحتسينها، وحيدد نظام االستخبارات التسويقية املعلومات الضرورية من يف وض
خالل البحث يف الوسط التسويقي عن طريق جذب الشركة للموردين والوسطاء واملشرتين جلمع املعلومات 

 10.والبيانات عن املنافسني من خالل مراقبة أعمال ونشاطات املنافسني
 :Marketing Decision Support System( MDSS)  رارات التسويقيةنظام دعم الق -3

يعد هذا املصدر مصدرا داخليا ولكنه تفاعلي حيث يسمح هذا النظام لصناع القرار بالتفاعل 
وجاء نظام دعم القرارات 11.املباشر مع البيانات من خالل جهاز احلاسب اآليل لإلجابة على أسئلة حمددة

 .لالتساع والنمو يف عدد املنظمات ملساعدة مدراء التسويق يف أن تكون قراراهتم أكثر دقةالتسويقية نتيجة 
ويف الوقت احلاضر أصبح االعتماد على هذه االنظمة أكرب،  نتيجة لالستخدام الواسع للحاسوب 

دراء واليت يف االنشطة التسويقية املختلفة، وتعدد وتنوع املتغريات واملشكالت واألزمات اليت يواجهها امل
يصعب على العقل البشري اجراء التحليل الدقيق والسريع للعالقات الكثرية احلاصلة فيما بني هذه 

 12.ثريها املتبادلأاملتغريات ونسبه ت
 :  Marketing Research System  نظام بحوث التسويق -4

تعد حبوث التسويق من أهم األدوات املستخدمة يف جمال التسويق، وعنصرا أساسيا لنظام 
املعلومات التسويقية والذي يتعلق بتقدمي املعلومات اخلاصة باألسواق ومدى تأثريها على اسرتاجتية 

 . التسويق

                                                                                                                                      
 .23ص، 6332إميان شقري، التسويق املعاصر، الدار اجلامعية، إسكندرية،  -حممد عبد العظيم -عالء الغرباوي 9

، دار املسرية (بني النظرية والتطبيق)مصطفى سعيد الشيخ، مبادئ التسويق احلديث  -عبد الباسط حسونة -زكريا عزام 10
 .011، ص6332للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، الطبعة األوىل، 

 .011زكرياء عزم، مرجع سبق ذكره، ص  11
 .السيد بشار صاحل، مرجع سبق ذكره 12

http://eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/uploads/2011/04/67.doc 
«consulté le 14/11/2013». 
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كما ميكن إعطاء بعض التعريفات لبحوث التسويق، وذلك حسب بعض الكتاب يف جمال 
 :كما يلي سويقالت

 الطريقة العلمية يف جتميع وتسجيل وحتليل اإلحصاءات عن "حبوث التسويق هي " :التعريف األول
 13".املشاكل املتعلقة بتسويق السلع واخلدمات بأقصى درجة ممكنة من الدقة واملوضوعية

 تتضمن تشخيص االحتياجات من املعلومات واختيار " حبوث التسويق هي اليت " :التعريف الثاني
 14."املتغريات املالئمة، اليت خبصوصها جيب تسجيل وحتليل معلومات سليمة وموثوقة فيها

 هي كل احلقائق والتقديرات واآلراء وغريها من املعلومات اليت تلزم عند اختاذ " :التعريف الثالث
 15".لسياسات التسويقيةالقرارات أو رسم ا

من خالل التعاريف السابقة جند أن ظهور حبوث التسويق كان نتيجة للحاجة إىل البيانات 
املؤسسة أو غري كافية واملعلومات املتعلقة بظاهرة معينة، وهذه املعلومات والبيانات تكون غري متوفرة لدى 

 .الختاذ القرارات املناسبة يف حالة وجودها
 

 :إسهامات نظام المعلومات التسويقية في استمرارية نشاط المؤسسة االقتصادية الجزائرية :ثالثا
. بعد تطرقنا يف احملورين السابقني السابقة ملاهية نظام املعلومات التسويقية وملكوناته األساسية

تصادية سنحاول يف هذا احملور تسليط الضوء على واقع نظام املعلومات التسويقية يف املؤسسات االق
اجلزائرية، باعتبار هذه األخرية تواجه العديد من املشاكل يوميا يف ظل توجه االقتصاد اجلزائري إىل االنفتاح 
حنو اقتصاد حر يتميز باملنافسة، وذلك من خالل معرفة الطرق اليت تتبعها هذه املؤسسات يف عملية مجع 

 .نشاطهاب ةز عالقة نظام املعلومات التسويقياملعلومات، مع إبرا

                                                 
إسكندرية، الطبعة األوىل، مجال الدين حممد املرسى، التسويق املعاصر، الدار اجلامعية،  -ثابت عبد الرمحن إدريس 13

 020،  ص6331
14

  Jean Jacques Lambin, la recherche marketing, édition Ediscience international, 3° 

tirage, Paris, 1994, p4. 
 .001، ص0822حممد السعيد عبد الفتاح، مدخل إىل التسويق، دار املعرف، القاهرة،  15
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 اإلجراءات المنهجية للبحث الميداني  -0
سيتم من خالل هذا العنصر، حتديد جمتمع وعينة وجمال الدراسة واملنهج املتبع يف البحث وأدواته 

 .املستخدمة، مث التعرف على ميدان الدراسة
 تحديد مجتمع وعينة الدراسة -0-0
 : مجتمع الدراسة -0-0-0

هو جمموعة األفراد الذين ينصب عليهم االهتمام يف دراسة معينة، وبالتايل فإن جمتمع الدراسة  اجملتمع      
يف حبثنا هذا، يضم كافة املؤسسات االقتصادية اليت تزاول نشاطها يف اجلزائر مهما كانت طبيعة ملكيتها 

 ".عامة، خاصة، خمتلطة"
 :عينة الدراسة  -0-0-2

حجمه، وعدم توافر الوقت  كربيع مفردات جمتمع الدراسة، بسبب  نظرا لصعوبة واستحالة دراسة مج
الالزم للقيام بدراسة شاملة، كان لِزاما علينا االعتماد على أسلوب العينات جلمع البيانات املطلوبة، حيث 

 .مؤسسة اقتصادية صناعية 03مت أخد عينة مكونة من 
 :المنهج واألدوات المستخدمة في الدراسة -0-2

. املوضوع والدراسة هي اليت حتدد املنهج الواجب إتباعه قصد اإلحاطة بأهم جوانبه إن طبيعة
التحليلي القائم على مجع املعطيات والبيانات املتعلقة و الوصفي  نيلذلك سنعتمد يف دراستنا على املنهج

صادية اجلزائرية بالظاهرة املدروسة، من أجل وصف وتقييم واقع نظام املعلومات التسويقية يف املؤسسة االقت
 .ومدى مسامهته يف استمرارية نشاطها، من خالل املسح امليداين للمؤسسات مدار البحث

خالل هذه الدراسة اعتمدنا على مصادر املعلومات ذات الصلة مبوضوع الدراسة وحتليلها مث و 
 . ات السابقةجتميع البيانات عن طريق االستبيان، الذي مت إعداده بناء على اإلطار النظري والدراس
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 :يف الدراسة امليدانية األدوات التالية دمناكما استخد
 :االستمارة  -0-2-0

االستمارة هي الوسيلة األساسية اليت استخدمت جلمع البيانات واملعلومات وقياس املؤشرات 
 .سؤاال مقسمة إىل ستة أقسام 001الكيفية، حيث تضمنت 

 :األدوات اإلحصائية المستخدمة -0-2-2
 :الوصفية التاليةو  معاجلة بيانات البحث باستخدام الوسائل اإلحصلائيةو   حتليللمت

 SPSS : معاجلة البيانات اليت مت مجعها بواسطة الربنامج اإلحصائي"spss"  63ذات إصدار. 
  االستعانة بربنامجExcel؛ 
  اختبار معامل الثبات ألفا كرونباخ(Cronbach Alpha) ،النسب ، التوزيع التكراري

وذلك لوصف (: لبريسون)املئوية، املتوسطات احلسابية، االحنرافات املعيارية، معامل االرتباط 
خصائص مفردات الدراسة، ومعرفة نسبة أفراد العينة الذين اختاروا كل بديل من بدائل 

 .االستمارة، والتعرف على نوع العالقة بني متغريات الدراسة
 اخلماسي لقياس االستبيان، بغية معرفة أراء واجتاهات " كرتلي"ما مت االعتماد على مقياس ك

الذي يقابله مستوى الثقة ( 3.31)املستجوبني، كما مت االعتماد على مستوى الداللة أو األمهية 
 .لتفسري نتائج االختبارات املستخدمة الختبار فرضيات الدراسة( 3.81)

، ومتغريات تابعة (ام املعلومات التسويقيةمكونات نظ)كما تضمن االستبيان على متغريات مستقلة 
 (.استمرارية نشاط املؤسسة)
 

 :صدق وثبات االستبيان -0-3
 :الصدق الظاهري ألداة الدراسة -0-3-0
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اختبار الصدق الظاهري ألداة الدراسة باالستعانة بنخبة من احملكمني املختصني يف جمال  مت 
التسويق واإلحصاء، مما جعل األداة أكثر دقة واستيعابا من قبل املستجوب، وقد مت إعادة صياغة بعض 

 .عبارات االستبيان واخلروج هبا يف صورهتا النهائية احلالية
 :ثبات أداة الدراسة -0-3-2

 :هناك طريقتني إلجراء اختبار الثبات لألسئلة املستخدمة يف االستبيان مها
  طريقة التجزئة النصفيةsplit half coefficient؛ 
  طريقة معامل الثبات"(ألفا كرونباخ "Cronbach’s Alpha.) 

الكلي  حيث بلغ معامل الثبات، "ألفا كرونباخ"يقة معامل الثبات وسوف نكتفي يف هذه الدراسة على طر 
يدل على أن االستبيان و  (3.2)، فهو  معامل ثبات  جيد، ألنه يتجاوز (3.882)ألداة مجع البيانات 

 .ميكن االعتماد عليه يف التطبيق امليداين للدراسةو  يتمتع بدرجة عالية من الثبات
 :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص الشخصية -2

التعرف على اخلصائص البيانية ألفراد عينة الدراسة، تناول القسم األول من االستبيان بعض  لغرض
اجلنس، السن، احلالة االجتماعية، املستوى التعليمي، عدد :البيانات الشخصية حول املستجوب، وهي

 .سنوات اخلربة املهنية، املنصب الوظيفي
 :املوايل( 30)ميكن توضيح خصائص أفراد عينة الدراسة حسب اجلنس يف اجلدول  :الجنس  -2-0

 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس(: 10)الجدول
 أفراد العينة        
 اجلنس

 النسبة املئوية الرتاكمية النسبة املئوية التكرار

 %23 %23 24 ذكر
 % 033 %63 6 أنثى

  % 033 30 اجملموع
 إعداد الباحثني بناًء على نتائج االستبيانمن : المصدر
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أعاله، يتضح أن نسبة الذكور من أفراد عينة الدراسة كانت أكرب من ( 30)من خالل اجلدول
، وهذا ما يدل على أن املؤسسات (%63)و( %23)نسبة اإلناث، حيث بلغت على الرتتيب 

مدير مؤسسة، نائب مدير )املناصب العليا االقتصادية عينة الدراسة تفضل تعيني الذكور عن االناث يف 
مؤسسة، مسؤول مصلحة التسويق، نائب مصلحة التسويق، مسؤول مصلحة التجارية، نائب مسؤول 

 (.املصلحة التجارية
 :املوايل( 36)مت توزيع أفراد العينة حسب السن إىل أربع فئات، واليت يلخصها اجلدول :السن -2-2

 ة حسب السنتوزيع عينة الدراس(:12)الجدول

 إعداد الباحثني بناًء على نتائج االستبيانمن : المصدر
هم من فئة ( %00.0)أعاله، أن أكرب نسبة من أفراد العينة ( 36)يتضح من خالل اجلدول 

 بنسبة [ سنة 13أكرب من ]، مث تليها الفئة العمرية [سنة 13إىل  00من ]عمرية اليت ترتاوح أعمارهم 
كما تبني ،  (%60.0) بنسبة [ سنة 03إىل  00من ] اليت ترتاوح أعمارهم، مث تليها الفئة (62.2%)

 .%)02.2(بنسبة [ سنة 00أقل من  ]أن اقل نسبة مت تسجيلها هي الفئة العمرية 
ميكن توضيح خصائص أفراد عينة الدراسة حسب احلالة االجتماعية يف  :الحالة االجتماعية -2-3

، (7%3)بنسبة ( متزوجني)حالتهم االجتماعية أن أغلبية عينة الدراسة ، حيث تبني املوايل( 30)اجلدول
اليت متثل ( %2.2)، مث تليها أقل نسبة (%60.0)بنسبة ( أعزب)مث تليها الفئة اليت حالتهم االجتماعية 

 أفراد العينة                        
 السن

 النسبة املئوية الرتاكمية النسبة املئوية التكرار

 %02.2 %02.2 5 سنة 00أقل من 
 %03 %60.0 7 سنة 03إىل  00من 
 %20.0 %00.0 10 سنة 13إىل  00من 

 % 033 %62.2 8 سنة 13أكرب من 

  %033 30 اجملموع



بن يمينة كمال. أ  
 مليكي سمير بهاء الدين. د .أ

 فاعلية نظام المعلومات التسويقية في استمرارية نشاط المؤسسة
 دراسة ميدانية على عينة من المؤسسات االقتصادية الجزائرية

 

292 

 

وهذا ما يدل على أن أغلبية مسؤويل املؤسسات  (.مطلقني)أفراد عينة الدراسة الذين حالتهم االجتماعية 
 .رار، وهذا سيساعدهم على أداء مهامهم بكفاءةتقم يف حالة اساالقتصادية عينة الدراسة ه

 توزيع عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية(:13)الجدول
 أفراد العينة                 
 احلالة االجتماعية

 النسبة املئوية الرتاكمية النسبة املئوية التكرار

 %60.0 %60.0 7 أعزب
 %80.0 %23 21 متزوج
 % 033 %2.2 2 مطلق

  % 033 30 اجملموع
 من إعداد الباحثني بناًء على نتائج االستبيان: المصدر

 

ميكن توضيح خصائص أفراد عينة الدراسة حسب املستوى التعليمي يف : المستوى التعليمي -2-4
 :املوايل( 30)اجلدول 

 توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي(:14)الجدول
 أفراد العينة                   

 املستوى التعليمي
 النسبة املئوية الرتاكمية النسبة املئوية التكرار

 %2.2 %2.2 6 ثانوي
 %62.2 20 % 2 تقين سامي

 100 % %20.0 66 ليسانس
 100 % 00 % 00 ماسرت

 100 % 00 % 00 ماجستري
 % 033 %33 33 دكتوراه

  % 033 03 اجملموع
 بناًء على نتائج االستبيان من إعداد الباحثني: المصدر
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أعاله، أن معظم أفراد عينة الدراسة لديهم مستوى جامعي، كما ( 30)يتبني من خالل اجلدول 
، متثل األفراد املتحصلني على شهادة الليسانس، وهذا يتناسب ومهام ( %20.0)يتضح أن أكرب نسبة 

 .علياووظائف مسؤويل املؤسسات االقتصادية الذين يشغلون مناصب 
ميكن توضيح خصائص أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات : عدد سنوات الخبرة المهنية -2-5

 .املوايل( 31)اخلربة املهنية يف اجلدول 
أكثر من ]بلغت سنوات اخلربة لديهم (  %62.2)بني أن أكرب نسبة من أفراد عينة الدراسة وقد ت

،  ( %60.0)بنسبة [ سنوات 03إىل  1من ]ة لديهم ، مث تليها الفئة اليت بلغت سنوات اخلرب [سنة 61
، مث الفئة اليت ( %63)بنسبة [ سنة 01إىل  01من  ]مث تليها الفئة اليت بلغت سنوات اخلربة لديهم 

، مث تليها الفئة اليت بلغت سنوات (%02.2)بنسبة  [سنة 63إىل  02]من بلغت سنوات اخلربة لديهم 
ألصحاب اخلربة (  %0.0)، مث تأيت أقل نسبة ( %03)بنسبة [ سنة 61إىل  60من  ]اخلربة لديهم 

 .[سنوات 1اقل من ]املهنية 
وهذا ما يدل على أن املؤسسات االقتصادية عينة الدراسة تعتمد بدرجة كبرية على مسؤولني لديهم خربات  

 .كافية
 يةتوزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة المهن(: 15)الجدول

 أفراد العينة                                   
 عدد سنوات اخلربة املهنية

 النسبة املئوية الرتاكمية النسبة املئوية التكرار

 %0.0 %0.0 1 سنوات 1اقل من 
 %62.2 %60.0 2 سنوات 03إىل  1من 
 %02.2 %63 2 سنة 01إىل  01من 
 %20.0 %02.2 1 سنة 63إىل  02من 
 %20.0 %03 0 سنة 61إىل  60من 

 % 033 %62.2 2 سنة 61أكثر من 
  % 033 03 اجملموع

 من إعداد الباحثني بناًء على نتائج االستبيان: المصدر
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ميكن توضيح خصائص أفراد عينة الدراسة حسب املنصب الوظيفي يف  :المنصب الوظيفي -2-6
 .املوايل( 32)اجلدول

، وهذا ( %03)يتضح أن أغلبية عينة الدراسة هم مسؤويل مصلحة التسويق، وذلك بنسبة حيث 
 .ما يساعدنا يف حتصيل على البيانات أكثر دقة

 توزيع عينة الدراسة حسب المنصب الوظيفي(:16)الجدول
 أفراد العينة                
 املنصب الوظيفي

 الرتاكميةالنسبة املئوية  النسبة املئوية التكرار

 %0.0 %0.0 0 مدير املؤسسة
 %63 %02.2 1 نائب مدير املؤسسة

 %13 %03 8 مسؤول مصلحة التسويق
 %23 %63 2 نائب مسؤول مصلحة التسويق

 %033 %63 2 مسؤول املصلحة التجارية
 % 033 %33 33 نائب  مسؤول املصلحة التجارية

  % 033 03 اجملموع
 من إعداد الباحثني بناًء على نتائج االستبيان :المصدر

 

 :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق خصائص المؤسسة االقتصادية  -3
التعرف على خصائص املؤسسات االقتصادية عينة الدراسة، تناول القسم الثاين من  لغرض

تصنيف املؤسسات حسب طبيعة : االستبيان بعض البيانات األولية حول املؤسسة االقتصادية، وهي
 .امللكية، حسب عدد العمال، حسب رأس املال، حسب عمرها

ضيح تصنيف املؤسسات عينة الدراسة ميكن تو : تصنيف المؤسسات حسب طبيعة الملكية -3-0
اعاله، أن معظم أفراد عني الدراسة متثلهم ( 32)يتضح من خالل اجلدول ، حيث كيةحسب طبيعة املل

اليت متثلها مؤسسات عامة، يف حني تأيت (  %00.0)، مث تليها نسبة ( %13)مؤسسات خاصة بنسبة 
 .بني انتعاش القطاع اخلاص يف اجلزائروهذا ي. اليت متثلها مؤسسات خمتلطة(  %2.2)أقل نسبة 
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 تصنيف المؤسسات حسب طبيعة الملكية(: 10)الجدول
 أفراد العينة              
 طبيعة امللكية

 النسبة املئوية الرتاكمية النسبة املئوية التكرار

 % 00.0 %00.0 00 عامة
 %80.0 %13 01 خاصة
 % 033 %2.2 6 خمتلطة

  % 033 03 اجملموع
 من إعداد الباحثني بناًء على نتائج االستبيان :المصدر

 

ميكن توضيح تصنيف املؤسسات عينة الدراسة  :تصنيف المؤسسات حسب عدد العمال -3-2
 :املوايل( 32)حسب عدد العمال يف اجلدول

 تصنيف المؤسسات حسب عدد العمال(:10)الجدول
 أفراد العينة                  

 عدد العمال
 النسبة املئوية الرتاكمية النسبة املئوية التكرار

 10 % 10 % 3 عمال 38إىل  30من 
 26.7 % 16.7 % 5 عامل 08إىل  03من 
 86.7 % 60 % 18 عامل 250إىل  13من 

 % 033 13.3 % 4 عامل 613أكثر من 
  % 033 03 اجملموع

 من إعداد الباحثني بناًء على نتائج االستبيان: المصدر
متثلها ( 60 %)أعاله، أن اكرب نسبة من أفراد عينة الدراسة ( 32)من خالل اجلدول  يتضح

( % 16.7)، مث تليها نسبة [عامل 613إىل  13]مؤسسات متوسطة ألن عدد عماهلا يرتاوح ما بني 
يف حني نسجل اقل . اليت متثل مؤسسات كبرية(  %00.0)اليت متثل مؤسسات صغرية، مث تليها نسبة 

 .اليت متثلها املؤسسات املصغرة( % 03)نسبة 
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ميكن توضيح تصنيف املؤسسات عينة الدراسة : تصنيف المؤسسات حسب رأس المال -3-3
 :املوايل( 00)حسب رأس املال يف اجلدول

ميكن توضيح تصنيف املؤسسات عينة الدراسة حسب  :تصنيف المؤسسات حسب عمرها -3-4
 :املوايل( 38)العمر يف اجلدول

 تصنيف المؤسسات حسب عمرها(:10)الجدول
 أفراد العينة                   

 عمر املؤسسة
 النسبة املئوية الرتاكمية النسبة املئوية التكرار

 00 % 00 % 00 أقل من سنة
 %2.2 %2.2 6 سنوات 1من سنة إىل 

 10 % %0.0 0 سنوات 03سنوات إىل  1من 
 % 033 90 % 62 سنوات 03أكثر من 

  % 033 03 اجملموع
 من إعداد الباحثني بناًء على نتائج االستبيان :المصدر

أعاله، أن أغلبية املؤسسات عينة الدراسة تزاول نشاطها أكثر من ( 38)يتبني من خالل اجلدول 
بنسبة [ سنوات 1من سنة إىل ]مث تليها الفئة اليت تزاول نشاطها (. %83)سنوات وذلك بنسبة  03

سنوات إىل  1من ]اليت متثلها املؤسسات اليت أنشئت   %0.0أقل نسبة  ، يف حني نسجل( 2.2%)
 [.سنوات 03
 :قياس مدى مساهمة نظام المعلومات التسويقية في استمرارية نشاط المؤسسة -4

تم يف هذا العنصر التعرف على عالقة نظام املعلومات التسويقية باملؤشرات الست اليت تقيس يس
كما هي موضحة يف (لبريسون )وذلك حبساب معامالت االرتباط استمرارية نشاط املؤسسة، 

 :املوايل( 03)اجلدول
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بين نظام المعلومات التسويقية والمؤشرات التي تقيس ( لبيرسون)معامالت االرتباط (: 01)الجدول 
 استمرارية نشاط المؤسسة

                                
 املتغري املستقل                                           

 املتغري التابع      

 نظام املعلومات التسويقية

معامل االرتباط 
(R) 

معامل التحديد 
(R2) 

 3.862 3.820 األداء التسويقي
 3.800 3.826 جودة املنتوجات ودورة حياة املؤسسة

 3.803 3.823 املزيج التسويقي
 3.222 3.220 (حتقيق رضا الزبون) السيطرة على األسواق واالحتفاظ بالزبون

 3.800 3.822 اإلبداع والتطوير
 3.280 3.800 امليزة التنافسية

 3.801 3.822 قياس استمرارية نشاط املؤسسة 
 من إعداد الباحثني بناًء على نتائج االستبيان :المصدر

املعلومات التسويقية على املتغري ، تأثري املتغري املستقل املتمثل يف نظام (03)تظهر نتائج اجلدول 
التابع املتمثل يف املؤشرات اليت تقيس استمرارية نشاط املؤسسة، وتشري النتائج إىل أن هناك عالقة طردية 

،  كما كان معامل (=3.822R)بينهما وارتباط قوي، حبيث بلغ معامل االرتباط اإلمجايل بينهما 
املتغري التابع الذي يفسره املتغري املستقل حبدود  الذي يقيس التباين يف (=3.801R2)التحديد 

 . وهي نسبة عالية 80.1%
 :نتائج الدراسة

إّن أهم النتائج املتحصل عليها يف هذا املقال، واليت هي عبارة عن دراسة نظرية وتطبيقية لدور نظام 
 :كما يلياملعلومات التسويقية يف حتسني األداء التسويقي للمؤسسة واستمرارية نشاطها، هي  

  تعد املؤسسة وحدة اقتصادية واجتماعية مستقلة نوعا ما، تؤخذ فيها القرارات حول تركيب الوسائل
 البشرية، املالية، واملادية واإلعالمية بغية خلق قيمة مضافة حسب األهداف يف نطاق مكاين؛
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 ئة اخلارجية للتسويق أمهية بالغة يف كل مؤسسة مهما كان نوع نشاطها، فهو نافذهتا على البي
 والتنافسية، فمن خالله تتعرف املؤسسة على حاجات ورغبات املستهلكني وتتابع نشاط املنافسني؛

 يساعد التسويق على االبتكار والتجديد، فالتسويق ينشط الطلب على السلع واخلدمات اجلديدة؛ 
 املعلومات التسويقية مهمة وضرورية حلل املشاكل والتقليل من املخاطر اليت ميكن أن تواجهها أي  تعد

املؤسسة، وتعترب األداة الناجعة لتحديد إسرتاتيجيتها التسويقية، كما تساعد يف تقييم جناح أو فشل 
 تلك اإلسرتاتيجية؛

  نظام : ن من أربع أنظمة فرعية هييتفق أغلب كتاب التسويق أن نظام املعلومات التسويقية يتكو
السجالت الداخلية، نظام االستخبارات التسويقية، نظام حبوث التسويق، نظام دعم القرارات 

 التسويقية؛
 يف التسيري  املؤسسات الذي تعتمد عليه إدارات نظم املعلومات نظام املعلومات التسويقية هو أحد

 ؛بالتسويق واختاذ القرارات خصوصا القرارات اليت هلا عالقة
  تستطيع املؤسسة من خالل نظام املعلومات التسويقية احلصول على املعلومات اليت ختص واقع منتجاهتا

 يف السوق بني العديد من املنتوجات املنافسة؛
 ية وسيلة جلمع ومعاجلة وختزين املعلومات التسويقية؛يعترب نظام املعلومات التسويق 
  يساعد نظام املعلومات التسويقية متخذي القرارات بدراسة البدائل املتاحة يف ضوء معلومات دقيقة

 وشاملة على اختاذ القرارات بالبدائل األفضل واألنسب؛
 اسب إلعداد اخلطة والقيام يساعد املديرين القائمني بالتخطيط بإمدادهم بالبيانات يف الوقت املن

 بالتخطيط االسرتاتيجي السليم؛
 ميكن نظام املعلومات التسويقية املنظمات من دقة وسرعة اجناز العمليات والنشاطات التسويقية؛ 
  نظام املعلومات التسويقية يلعب دورا هاما وكبريا يف حتسني وحتديد املواصفات اخلاصة باملنتوج الذي

 يرغب فيه املستهلك؛ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82
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  لنظام املعلومات التسويقية أمهية كبرية يف صنع القرارات التسويقية، ملا يوفره من معلومات دقيقة ومعاجلة
 وشاملة ومناسبة عن متغريات البيئة الداخلية واخلارجية؛

  يلعب نظام املعلومات التسويقية الدور اهلام والكبري يف حتسني األداء التسويقي للمؤسسة واستمرارية
فهو يعمل على توفري وتزويد املؤسسة . ذلك من خالل الدور الفعال الذي يقوم بهنشاطها، و 

 .باملعلومات يف الوقت املناسب
 املؤسسات اليت تعتمد على نظام املعلومات التسويقية هي اليت حتافظ على مكانتها يف السوق؛ 
 سويقي للمؤسسة؛توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني نظام املعلومات التسويقية واألداء الت 
  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني نظام املعلومات التسويقية وجودة املنتوجات ودورة حياة

 املؤسسة؛
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني نظام املعلومات التسويقية واملزيج التسويقي للمؤسسة؛ 
  ة املؤسسة على أسواقها توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني نظام املعلومات التسويقية وسيطر

 واالحتفاظ بزبائنها؛
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني نظام املعلومات التسويقية واإلبداع والتطوير يف املؤسسة؛ 
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني نظام املعلومات التسويقية وامليزة التنافسية للمؤسسة. 

 

 :اتمةـــــــخ
أصبح نظام املعلومات التسويقية يلعب دورا مهما يف التأثري على األداء التسويقي للمؤسسة  لقد

يعد من األدوات الرئيسية اليت تستخدمها اإلدارة التسويقية يف توفري املعلومات  وبالتايل على نشاطها،  فهو
 .الالزمة اليت تساعدهم يف حل املشاكل واملسامهة يف استمرارية نشاطها

م املعلومات التسويقية يضع املؤسسة أمام الصورة احلقيقة للسوق والبيئة التنافسية اليت تتعامل فنظا
معها، حيث تسمح املعلومات املتوفرة من خالهلا من اختاذ القرارات املناسبة مثل الدخول يف األسواق 

 .اجلديدة أو إتباع سياسة االندماج مع مؤسسات أخرى أو استغالل تكنولوجيا جديدة
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فوجود نظام معلومات تسويقية يف املؤسسة دون مراعاة إنتاجه ملعلومات دقيقة ونافعة يف الوقت     
املناسب سوف يكون عبء وتكلفة إضافية ولن يكون مبثابة احملرك لنمو املؤسسة وضمان بقائها إال إذا 

 .اكتسى طابع الفعالية وتأقلمه مع احمليط اليت تتواجد به املؤسسة
 

 :جعامر القائمة 
 :ة العربيةغالمراجع بالل

 :مؤلفات
 .0822، القاهرة، ةحممد السعيد عبد الفتاح، مدخل إىل التسويق، دار املعرف .0
مجال الدين حممد املرسى، التسويق املعاصر، الدار اجلامعية، إسكندرية،  -ثابت عبد الرمحن إدريس .2

 .6331الطبعة األوىل، 
إميان شقري، التسويق املعاصر، الدار اجلامعية، إسكندرية،  -حممد عبد العظيم -عالء الغرباوي .3

6332. 
بني النظرية )مصطفى سعيد الشيخ، مبادئ التسويق احلديث  -عبد الباسط حسونة -زكريا عزام .4

 .6332، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، الطبعة األوىل، (والتطبيق
س العبادي، التسويق وفق منظور فلسفي ومعريف معاصر، احسان دهش جالب، هاشم فوزي دبا .5

 .6303مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، 
 

 :صادر أخرىم
 جنلة يونس حممد، نظم املعلومات التسويقية ودورها يف إدارة االزمات التسويقية، -السيد بشار صاحل .6

 .دراسة لبعض الظواهر السلبية التسويقية يف منظمات انتاجية خمتارة، بدون سنة النشر
، مذكرة "دراسة حالة والية ورقلة"مايو عبداهلل، واقع حبوث التسويق يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة  .0

 .6332/6332ماجستري، جامعة ورقلة، 
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