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حاةل عينة من املؤسسات الاقتصادية اجلزائرية-أ.صكويش أمحد

لكية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التس يري
جامعة البليدة2
ملخص:

يمتثل موضع املقال يف دراسة الثر الناجت عن تطبيق نظام للمعلومات التسويقية يف املؤسسة عىل مزيهتا التنافس ية ،ابعتبار أن
نظام املعلومات التسويقية أحد أمه الراكئز اليت تعمتد علهيا املؤسسة يف الاطالع عىل التغريات احلاصةل يف البيئة احمليطة هبا يف الوقت
املناسب حىت تمتكن هذه الخرية من التعامل معها.
ولتبان ذكل الثر مقنا ابإجراء دراسة ميدانية من خالل توزيع الاستبانة عىل مجموعة من املؤسسات الاقتصادية ،وبعد القراءة
الإحصائية للبياانت املتحصل علهيا وصلنا اإىل أن مكوانت نظام املعلومات التسويقية هل اثر واحض عىل أبعاد املزية التنافس ية ،حيث أخذان
ثالثة أبعاد فقط (بعد اجلودة ،اللكفة والرسعة).
اللكامت ادلاةل :نظم املعلومات التسويقية ،املزية التنافس ية ،أبعاد املزية التنافس ية ،املعلومات.

Abstract :
The article is the subject of the study of the impact resulting from the application of marketing information system on the competitive advantage of economic institution, as the marketing information system, one of the main pillars upon which the institution to have access to
the most important changes that occur in the surrounding environment in a timely manner
so that the latter can be addressed to competitors.
To show the impact, we conducted a field study, using the questionnaire, where the
deployment of a set of economic institutions, and after statistical reading of the data obtained and got to the marketing information system has components obvious effect on the
dimensions of competitive advantage, where we had only three dimensions (dimension of
quality, cost and speed).

 -1 -Iمشلكة ادلراسة:
ملس
ال
اإن التغريات ا مترة و رسيعة يف البيئة اخلارجية للمؤسسة قد أحلت عىل هذه الخرية أن حتدث نظاما يطلعها
عىل لك هذه التغريات واملس تجدات اليت تدور حولها أي معرفة الفرص املتاحة وحماوةل اس تغاللها وكذا رصد الهتديدات
حىت تمتكن من التتصدى لها يف الوقت املناسب .هذا من هجة ،ومن هجة أخرى فان احتدام املنافسة بني املؤسسات
واليت فرضهتا التطورات احلديثة من تكنولوجا املعلومات ووسائل التصال واليت جعلت من العامل قرية صغرية فانه ابت عىل
هذه املؤسسات البحث ادلامئ عىل ما ميزيها عن منافس هيا ويبقهيا يف السوق أو التوسع فيه أكرث.
وكام هو معروف فان للمزية التنافس ية عدة مصادر ،قد تكون داخل املؤسسة أي لك ما هو مرتبط مبوارد
املؤسسة امللموسة وغري امللموسة مثل العوامل الساس ية ل إالنتاج ،الطاقة واملواد الولية ،وقنوات التوزيع وغريها ،أو النظم
الإدارية....اإخل ،أو مصادر خارجية ويه اليت لها عالقة ابلتغريات البيئة اخلارجية.
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وعليه ويف ورقتنا البحثية هذه س نحاول اإبراز دور ذكل النظام -نظام املعلومات التسويقية -يف مد املؤسسة مبا
حتتاجه من معلومات حول ما حييط هبا وما هو موجود داخلها لتمتكن من خلق يشء جديد ميزيها عن ابيق املنافسني يف
السوق .وذلكل مقنا إابسقاط هذه ادلراسة عىل عينة من املؤسسات الاقتصادية اجلزائية ،وحىت نمتكن من الاملام جبزئيات
هذا املوضوع مقنا بطرح السؤال احملوري التايل:
اإىل أي مدى ميكن لنظام املعلومات التسويقية الإسهام يف اإنشاء مزية تنافس ية تتفرد هبا املؤسسة عن ابيق املنافسني؟
ول إالجابة عىل هذا التساؤل مقنا بتجزئته اإىل الس ئةل الفرعية التالية:
 هل هناك دراية ومفهوم واحض دلى املدراء واحصاب القرار يف املؤسسات قيد البحث عن مفهوم نظام املعلوماتالتسويقية؟
 هل هناك تصور واحض دلى املدراء يف املؤسسات قيد البحث عن مفهوم وأبعاد املزية التنافس ية ؟ ما طبيعة العالقة -عالقة الارتباط والثر -بني مكوانت نظام املعلومات التسويقية وأبعاد 1املزية التنافس ية يف املؤسساتقيد البحث؟
 -2 -Iفرضيات ادلراسة :واكإجاابت مؤقتة للتساؤلت السابقة قام الباحث بوضع فرضيتني رئيس يتني ولك فرضية انبثقت
عهنا مجموعة من الفرضيات اجلزئية كام ييل:
ف -1توجد عالقة ارتباط ذات دلةل اإحصائية بني نظام املعلومات التسويقية واملزية التنافس ية؛
ف.1أ .توجد عالقة ارتباط ذات دلةل اإحصائية بني نظام الاس تخبارات التسويقية وبعد اجلودة ،التلكفة والرسعة.
ف.1ب .توجد عالقة ارتباط ذات دلةل اإحصائية بني حبوث التسويق وبعد اجلودة ،التلكفة والرسعة.
ف.1جـ .توجد عالقة ارتباط ذات دلةل اإحصائية بني نظام السجالت والتقارير ادلاخلية وبعد اجلودة ،التلكفة والرسعة.
ف.1د .توجد عالقة ارتباط ذات دلةل اإحصائية بني نظم تدعمي القرارات التسويقية وبعد اجلودة ،التلكفة والرسعة.
ف -2يوجد تأثري معنوي لنظام املعلومات التسويقية (بفروعه) عىل املزية التنافس ية (بأبعادها).
ف.2أ .يوجد تأثري معنوي لنظام الاس تخبارات التسويقية عىل بعد اجلودة ،التلكفة والرسعة.
ف.2ب .يوجد تأثري معنوي لبحوث التسويق عىل بعد اجلودة ،التلكفة والرسعة.
ف.2جـ .يوجد تأثري معنوي لنظام السجالت والتقارير ادلاخلية عىل بعد اجلودة ،التلكفة والرسعة.
ف.2د .يوجد تأثري معنوي لنظم تدعمي القرارات التسويقية عىل بعد اجلودة ،التلكفة والرسعة.
 -3-Iأمهية ادلراسة تظهر لنا أمهية ادلراسة يف النقاط التالية:
 تسارع التغريات من انفتاح للسواق العاملية وتشجيع الاستامثر الجنيب وما ينجم عنه من حتدايت تنافس ية فرض عىلاملؤسسات أن تكون عىل دراية دامئة مبا حييط هبا؛
 حماوةل اإثبات مدى أمهية نظام املعلومات التسويقية داخل املؤسسة الاقتصادية وواقعها يف اإجياد وخلق مزية تنافس ية؛ ابراز أمهية املعلومات بشلك عام واملعلومات التسويقية بشلك خاص يف ابتاكر مزية تنافس ية جتعل من املؤسسة رائدة يفجمال ختصصها.
 -4-Iمهنج ادلراسة :لقد قام الباحث ابلس تخدام املهنج الوصفي التحلييل لنه النسب ملوضوع ادلراسة من حيث تشخيصه
لنظام املعلومات التسويقية يف املؤسسة الاقتصادية اجلزائرية ،وكذا ادلراسة امليدانية اليت خصصت لعينة من املؤسسات
1

اعتمدنا في دراستنا ثالثة أبعاد للميزة التنافسية (الجودة ،التكلفة ،السرعة).
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الاقتصادية ،من خالل الوقوف عىل حاجة هذه املؤسسات لنظام املعلومات التسويقية خللق مزية تنافس ية تضمن هبا ماكنهتا
يف السوق ورمبا حىت خترتق هبا أسواقا جديدة.
 -5 -Iطرق مجع البياانت :لقد اس تعمل الباحث املصدرين املعروفني مجلع البياانت واملعلومات حول هذا املوضوع:
 -1-5-Iاملصادر الثانوية :ويه املصادر اليت تشمل معلومات س بق الوصول اإلهيا من طرف ابحثني أخرين اكلكتب،
املقالت ،اجملالت ،الحباث وادلراسات السابقة اليت تناولت نفس املوضوع لكن من زوااي خمتلفة ،هذا وقد اس تعملت هذه
املعلومات يف اجلانب النظري لدلراسة.
 -2 -5-Iاملصادر الولية :وقصد مجع البياانت الولية قام الباحث إابعداد قامئة الاس تبيان (الاستبانة) ابعتبارها أداة القياس
املناس بة واليت اعمتدان علهيا يف هذه ادلراسة مجلع مثل هذه البياانت ،وقد مقنا بتصمميها عىل الشلك اذلي يسمح أن تغطي
مجيع متغريات ادلراسة.
 -6-Iجممتع ادلراسة وعيناهتا لقد مشل جممتع ادلراسة لك املؤسسات اجلزائرية الاقتصادية املتواجدة يف لك من اجلزائر،
البليدة ،بومرداس ،تيبازة( ،ومت اختيار هذه الولايت عىل اساس اماكنيات الباحث) وقصد الوصول اإىل النتاجئ املرجوة من
ادلراسة قام الباحث ابختيار عينة قصدية مكونة من 65مؤسسة .وبعد ضبط الاستبانة مقنا بتوزيعها عىل هذه املؤسسات
مس هتدفني هبا مدراء التسويق ورجال البيع وأحصاب القرار ابعتبارمه الدرى مبوضوع نظم املعلومات التسويقية وكذا أمهية
املزية التنافس ية ابلنس بة للمؤسسة ،فاكن عدد الاستباانت املسرتجعة  58استبانة من أصل  65استبانة موزعة.
 -7-Iمراحل تطوير أداة القياس والساليب الإحصائية املس تخدمة :يتوقف التصممي اجليد لالستبانة عىل مدى قدرة الباحث
عىل حتديد الإشاكلية والفرضيات ابلشلك اذلي ينب لك متغريات ادلراسة لن الاس تبيان تبىن أس ئلته عىل أساس احتوائه
عىل هذه املتغريات ،وحىت نمتكن من الإملام هبذه املتغريات قام الباحث بتقس مي أس ئةل الاستبانة اإىل قسمني لك قسم
خصص ملتغري :القسم الول واخلاص ابملتغري املس تقل -نظام املعلومات التسويقية ،-والقسم الثاين خصص هو الخر للمتغري
التابع -املزية التنافس ية.-
منوذج ادلراسة:

التسويقية

سويقية

ف1

أبعاد الميزة التنافسية

ف2
ف1
أ
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أف1ب

ويق
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بعد الكلفة
بعد الجودة
بعد السرعة
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فال2ب
-IIالإطار النظري
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 -1-IIنظام املعلومات التسويقية املفاهمي ،املدلولت والبعاد
اإن ما يربر زايدة احلاجة اإىل نظام املعلومات التسويقية يف الوقت احلايل هو ظهور جموعة من التغريات اليت متس بطريقة
مبارشة أو غري مبارشة بيئة املؤسسة ،ومن أمه هذه التغريات ما ييل:
 احتدام املنافسة وزايدة الاهامتم ابملؤرشات الاقتصادية :اإن املؤرشات اللكية لالقتصاد تسهم وبدور كبري يف اإجناح الإدارةالتسويقية وخاصة مبا يتعلق بقوى العرض والطلب ،اإذ أن هذه املؤرشات تمتزي ابحلركية والتغيري املس مترين ،ومن هذا
اجلانب جيب عىل اإدارة التسويق مراعاة والتنبه اإىل هذه املؤرشات من خالل اس تغالل تكل املعلومات الرضورية عن هذه
املؤرشات ،والاهامتم بنظام املعلومات التسويقية اذلي يكفل اإقامة هذه املعلومات.
 الرسعة يف اختاذ القرارات التسويقية اليشء اذلي اوجب عىل اإدارة التسويق أن تكون عىل اس تعداد دامئ ومس متر لختاذالتدابري املالمئة واملناس بة اخلاصة ابملنتجات احلالية واجلديدة ،وهذا يتطلب وجود املعلومات الاكفية وادلقيقة ذلكل2؛
 التحول من السوق احمليل اإىل السوق ادلويل ،أدى اإىل اتساع رقعة السواق اليت يمت فهيا تسويق السلع وابلتايل احلاجةاإىل نظام معيل مجليع املعلومات من هذه السواق؛
 تشجيع الإدارة التسويقية عىل حتمل اخملاطرة ،والبحث ادلامئ عن الفرص التسويقية ،واليت ل تتضح أبعادها اإل بتوفراملعلومات التسويقية املناس بة؛
 انتشار ما يسمى ابلتجارة الالكرتونية واليت تمت فهيا الصفقات التجارية عرب الوسائل اللية دون توفر أي جمهود تسويقيمبارش من جانب املسوقني مما جعل هناك أمهية كربى للحصول عىل املعلومات النية للخوض يف هذا النوع من التجارة؛
 رسعة التغريات التكنولوجية يف العامل وما خلفته من أاثر عىل نوعية السلع واخلدمات والسواق واملناخ الاقتصاديوالاجامتعي يف العامل المر اذلي يفرس أمهية وحمتية وجود نظام املعلومات التسويقية يف املؤسسة.3
 -1-1-IIمفهوم نظام املعلومات التسويقية
لقد تعددت التعاريف فامي خيص نظام املعلومات التسويقية وهذا التعدد راجع اإىل اختالف وهجات نظر الكتاب
والباحثني واملامرسني يف هذا اجملال ،غري أهنم عىل العموم يتفقون يف النقاط اجلوهرية ،ويف ما ييل نقدم البعض مهنا:
نظام املعلومات التسويقية" :هو ذكل البحث ادلقيق لتوليد وتدفق الفاكر واملعلومات اليت سوف تساعدة املديرينالتنفيذيني عىل اختاذ قرارات أفضل"4.
 -2قاشي خالد ،نظام املعلومات التسويقية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية بني النظرية والتطبيق ،دراسة حالة عينة من املؤسسات االقتصادية

اجلزائرية ،أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه ،ختصص تسويق ،جامعة اجلزائر  ،3اجلزائر ،2012- 2011 ،ص .97
 - 3العبد فراحتية ،دور نظم املعلومات التسويقية يف التخطيط للنشاط التسويقي والرقابة عليه ،دراسة حالة مطاحن احلضنة ابملسيلة ،الشركة اجلزائرية
لألملنيوم ،وملبنة احلضنة ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات احلصول على شهادة املاجستري ختصص تسويق ،جامعة املسيلة ،اجلزائر،2006/2005 ،
ص .52- 51
- Richard H Brien and James E Stafford, Marketing Information Systems: A New 4
Dimension for Marketing Research, Journal of Marketing, Vol 32, July. 1968, pp 19-23,
Permanent
link
to
this
document:
https://archive.ama.org/archive/ResourceLibrary/JournalofMarketing/documents/4996531.pdf
, Downloade on: 01/5/2016, at: 07:30, p 21.
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 نظام املعلومات التسويقية " :هوذكل املزجي المثل للموارد ،وألت والافراد والإجراءات اليت جتمع املعلومات الالزمة منالبيئة لختاذ القرارات"5.
 وجاء يف تعريف أخر عىل انه" :معلية مزج لك املوارد البرشية واملعلوماتية من أجل مجع ،وختزين البياانت ابلشلك اذلييسهل اتصال واس تعامل هذه البياانت عىل النحو اذلي يسمح بتس يري انحج للعمليات داخل املؤسسة6 ".
 ويف تعريف أخر" :نظام املعلومات التسويقية هو مجموعة من الإجراءات والساليب املصممة لتوليد وحتليل ونرش ،وختزيناملعلومات املس تعمةل يف اختاذ القرارات التسويقية عىل أساس منتظم ومس متر ،كام ميكن اس تخدام هذا النظام معليا ،اإداراي،
واسرتاتيجيا يف عدة جوانب للتسويق .كام يوفر أساليب تفسري املعلومات اليت يقدهما"7.
اإذا ميكن القول أن نظام املعلومات التسويقية هو واحد من بني النظمة اليت حتتوهيا املؤسسة كنظام املعلومات
احملاسبية ،ونظام املعلومات الادارية ،و....اإخل ،غري أن ما ميزي نظام املعلومات التسويقية عن ابيق النظمة هو انفراده
ابحلصول عىل املعلومات اخلارجية ويه تكل املعلومات املس تقاة من البيئة اخلارجية للمؤسسة ،ويزود مدراء واحصاب
القرار ابملعلومات الالزمة لختاذ القرارات التسويقية.
 -2-1-IIأبعاد نظام املعلومات التسويقية:
من خالل ما س بق ميكن اس تخالص مجموعة من البعاد لنظام املعلومات التسويقية:
 البعد اجلوهري لنظام املعلومات التسويقية هو توفري املعلومات الرضورية لإدارة التسويق؛ ميكن نظام املعلومات التسويقية من دقة ورسعة اجتاه العمليات والنشطة التسويقية؛ يساعد عىل معرفة نصيب لك زبون من لك سلعة ومعرفة أداء رجال البيع من املبيعات والرابح؛ يساعد عىل ختطيط املنتجات اجلديدة؛ يساعد عىل حتديد السعر املناسب للبيع اذلي حيقق أهداف املؤسسة ويتقبهل املس هتكل؛ 8 اإنتاج املعلومات التسويقية املطلوبة ابملواصفات القياس ية؛ املسامهة الفعاةل يف تدعمي أنشطة ختطيط ومراقبة العمليات التسويقية داخل املؤسسة؛- Anas Y. Alhadid and al, The Relationship between Marketing 5
Information System and Gaining Competitive Advantage in the Banking
Sector in Jordan, European Journal of Scientific Research, Vol. 128 No 1
January, 2015, pp 35-44, Permanent link to this document:
-0http://www.europeanjournalofscientificresearch.com, Downloaded on: 1
, p 36.40:08/2016, at: 3/
 - 6بتصرف ،فريد النجار ،إدارة منظومات التسويق العريب والدويل ،اإلسكندرية ،1998 ،ص .160
- Rahul Hakhu and al, Success of Marketing Information System Model for SMEs of 7
Punjab: Validation of Survey Based Results and Case Study Analysis, 13 th International
Educational Technology Conference, Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol 103,
Sakarya Universitesi, Turkey, 2013, Available online at: www.sciencedirect.com,
ScienceDirect, Downloade on: 06/5/2016, at: 07:50, p 870.
 - 8اثبت عبد الرمحان إدريس ،مجال الدين حممد املرسي ،التسويق املعاصر ،ط ، 1الدار اجلامعية اإلبراهيمية ،اإلسكندرية ،2005 ،ص- 156
.157
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 حتسني الكفاءة التسويقية للمؤسسة؛ اس تغالل الفرص املتاحة9 . -3-1-IIتصممي نظام املعلومات التسويقية:
هناك أربعة نظم فرعية تدخل يف تصممي نظام املعلومات التسويقية ،وفامي ييل س نقوم بتقدمي هذه النظم بيشء من الرشح:
أ .نظم الاس تخبارات التسويقية
ي
هو أسلوب أو طريقة مبقتضاها متكن مدير التسويق من حفص ومعرفة التغريات اليت حتدث يف لك من البيئة التسويقية
اخلارجية وادلاخلية بصفة دامئة ومس مترة ومتجددة بطرق متعددة ، 10.ويمكن ادلور السايس لنظام الاس تخبارات
التسويقية يف مجع معلومات حول تطورات البيئة ،وهذا لمتكني اإدارة املؤسسة من مراقبة نقاط القوة والضعف لوضعية
املؤسسة التنافس ية ،واملهمة الرئيس ية لنظام الاس تخبارات هو احلصول عىل معلومات عن البيئة اللكية بصفة عامة
واملنافسة بصفة خاصة ،وتعمتد املؤسسة يف الكثري من الحيان عىل نفسها يف احلصول عىل املعلومات الاس تخبارية وذكل
من خالل املتابعة املبارشة ملا ينرش يف الصحف وادلورايت الصادرة عن الغرف التجارية ،وكذكل عن طريق الاحتاكك
ابملوزعني واملس هتلكني للوصول اإىل املعلومات الاس تخبارية 11.وعىل املؤسسة اعداد رجال قادرين عىل القامي ابملهام
الاس تخبارية من خالل تدريهبم عىل رسعة الاكتشاف وحفزمه عىل مجع التقارير وتقدميها للمؤسسة من خالل تقدمي
املاكفئات املالية واملعنوية (الرتقيات).
ويرتتب عن وضع هجاز اس تخبارات تسويقية ابملؤسسة مجموعة من الاهداف كتحسني معلية اختاذ القرارات الاسرتاتيجية
بناءا عىل ما تقدمه من تقارير وتقديرات ،كام تقوم مبالحظة وتقيمي ترصفات وحراكت املنافسة قصد فهم ما يمت التخطيط هل
لخذ الاحتياطات الالزمة لها ،كام تقوم برمس صورة واحضة ومبكرة حول ما يوجد من فرص وهتديدات يف بيئة
املؤسسة12 .
ب .نظم دمع القرارات التسويقية
نظم دمع القرارات التسويقية يه مجموعة من الدوات الإحصائية ومناذج القرارات والربامج املعدة سلفا ملساعدة
مديري التسويق يف حتليل البياانت وترش يد القرارات التسويقية 13.ما يستشف من هذا التعريف ان هذا النظام يركز
بشلك كبري عىل معلية اختاذ القرار من خالل تكل الامنذج والربامج املعدة ذلكل ،ويعمل نظام دمع القارار ابلتوازي مع نظام
املعلومات التسويقية حيث يقدم هذا الاخري دعام غري مبارش لصناعة القارار اذ عيل مس تعمهل تفسري تكل املعلومات مث
توظيفها ،بيامن يسامه نظام دمع القرار يف مجيع مراحل اختاذ القارار ،كام ينحرص دور نظام املعلومات التسويقية يف توفري
املعلومات مكخرجات للنظام ،بيامن نظم دمع القرار تتعدى همامه ذكل اىل املساعدة يف اختاذ القارار من خالل تقدمي
 - 9أمينة حممود حسني حممود ،نظم املعلومات التسويقية ،مطبعة جامعة القاهرة ،مصر ،1988 ،ص.43
 - 10حممد فريد الصحن ،التسويق املفاهيم واالسرتاتيجيات ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،1998 ،ص .129
 - 11لعالوي عمر ،دراسة حول اإلسرتاتيجية التسويقية للمؤسسة العمومي ة االقتصادية يف حميط تنافسي ،رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة
الدكتوراه يف التسويق ،غري منشورة ،املدرسة العليا للتجارة ،اجلزائر ،2004- 2003 ،ص.75
 - 12أنظر :أبو النجا محمد ،اسس التسويق الحديث ،الدار الجامعية ،االسكندرية ،مصر ،2011 ،ص .114
 - 13حممد فريد الصحن ،مرجع سابق ،ص .132
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الاقرتاحات املمكنة ،وهيمت نظام املعلومات التسويقية ابملشالك الادارية بصفة عامة ،بيامن نظم دمع القارار فيختص ابملشالك
الش به مربجمة أو املهيلكة.14
جـ -البحوث التسويقية
ظهر نظام حبوث التسويق لول مرة يف بداية القرن العرشين نتيجة للثورة الصناعية اليت أدت خللق ظاهرة الإنتاج الواسع
النطاق ،وما ترتب عىل ذكل من اإغراق السوق ابلسلع ومن مث حدوث الفجوة بني املنتج واملس هتكل ،اليت اس تلزمت وجود
وس يةل لسد الفجوة ،فاكنت بداية فكرة حبوث التسويق .وهذه بعض التعاريف اليت جاءت لتحدد معىن حبوث التسويق:
 عرفت حبوث التسويق عيل أهنا" مجموعة من الوسائل املعقدة واملتخصصة واليت تزود متخذي القرارات ابملعلوماتالرضورية لختاذ القرارات املناس بة خبصوص املشالك اليت تعرتض معلهم".
 عرفت مجعية التسويق المريكية حبوث التسويق عىل أهنا" السلوب املنظم يف مجع وتسجيل وحتليل البياانت اخلاصةابملشالك املتعلقة بتسويق السلع واخلدمات".
اإذن تفيد حبوث التسويق يف توفري املعلومات اليت متكن من اختاذ القرارات بصورة غري منتظمة واليت تعكس مشالك تواجه
املؤسسة من وقت لخر أو قرارات حتتاج اإيل مجع معلومات للمساعدة يف اختاذ القرارات مثل( تقدمي منتج جديد اإيل
السوق) ويه الوس يةل اليت تربط بني املس هتلكني والعمالء مبتخذ القرار التسويقي يف املؤسسة15 .
د -نظم السجالت والتقارير ادلاخلية للمؤسسة
اإن اغلب مديري التسويق يقومون ابس تخدام السجالت والتقارير ادلاخلية ملؤسساهتم بشلك منتظم ملساعدهتم يف رمس
اخلطط اليومية وتطبيقاهتا وقراراهتا 16.وتوفر السجالت والتقارير ادلاخلية للمؤسسة العديد من املعلومات عن الطلبيات
املقدمة من الزابئن واملوزعني والصناف اخملتلفة من اخملازن ومعدلت الطلب عىل هذه الصناف عرب فرتات زمنية خمتلفة
ابلإضافة اإىل أن بياانت املبيعات للمناطق اخملتلفة والزابئن واملنتجات تعترب ذات أمهية ابلغة ملدير التسويق سواء عند تقيمي
أداء تكل املناطق أو املنتجات ،أو عند وضع اخلطط التسويقية اخملتلفة لتحقيق الهداف البيعية ،اإن توافر هذه املعلومات
ابلرسعة وادلقة املطلوبتني سوف يساعد عىل زايدة الفعالية يف الداء التسويقي ،من خالل القدرة عىل خدمة السوق
والزابئن ،وحتقيق الانس ياب املطلوب للمعلومات بني الإدارات اخملتلفة للمؤسسة 17.ومن امه التقارير والسجالت ادلاخلية
جند التقارير املالية واحملاسبية واليت حيتاهجا ادارة التسويق يف حتسني الاداء ،لهنا حتتوي عىل معلومات حول جحم املبيعات
احلالية ،والتدفقات النقدية ،جحم اخملزون السلعي ،معلومات عن الاداء واليت من شاهنا تس تعمل يف حتسني معلية
التخطيط التسويقي18 .
 -2-IIاملزية التنافس ية :املفهوم والبعد
 - 14أنظر ،محمد عبد حسين الطائي ،تيسير محمد العجارمة ،نظم المعلومات التسويقية -مدخل الى تكنولوجيا المعلومات-
إثرا للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن ،2008 ،ص .225
 - 15هشام حممد رضوان ،نظم املعلومات التسويقية ،رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري ،ختصص تسويق ،كلية الدراسات العليا،
غزة ،فلسطني ،2010 ،ص.23
 - 16حداد شفيق إبراهيم سويدان ،نظام موسى ،التسويق ،دار حامد للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2003 ،ص .104
 - 17حممد فريد الصحن ،مرجع سابق ،ص.131- 129
 - 18اسماعيل السيد ،التسويق ،الدار الجامعية ،االسكندرية ،مصر ،2004 ،ص .126
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اإن التطور املتسارع للبيئة اخلارجية للمؤسسة قد فرض علهيا أن ختلق مزية تنافس ية من خالل اكتشاف طرق
جديدة أكرث فعالية من تكل املس تعمةل من قبل املنافسني ،رشيطة أن تكون قادرة عىل حتقيق هذه الاكتشافات عىل ارض
الواقع.
 -1-2-IIتعريف املزية التنافس ية:
يرجع ظهور مفهوم املزية التنافس ية اإىل العامل  Chamberlinس نة  ،1939غري انه طور من طرف Selznick
س نة  ،1959اذلي ربط املزية ابلقدرة ،وبعد ذكل جاء التطور التايل للمزية حيامن وصف  Schendelو  Hofeاملزية
التنافس ية بأهنا املوضوع الفريد اذلي تطوره املؤسسة مقابل منافس هيا عن طريق منط اس تغالل املوارد ،وبعد ذكل جاء
 Dayس نة  ،1984مث  M.porterس نة 1985حيث اكن هلام الفضل يف تطوير مفهوم املزية التنافس ية لتصبح هدف
اسرتاتيجي يف املؤسسة .19مث جاءت مرحةل اخرى من ذكل تطور املفهوم يف بداية الامثنينات من القرن العرشين وذكل مع
ظهور مؤلفات الس تاذ "مايلك بورتر" –جامعة هارفرد -واليت اكنت معظمها تدور حول املزية التنافس ية واسرتاتيجيات
التنافس .وقد جاءت عدة تعاريف حول املزية التنافس ية واليت س نتناول البعض مهنا فامي ييل:
20
املزية التنافس ية يه" :املزية أو عنرص تفوق للمؤسسة يمت حتقيقها يف حاةل اإتباعها لإسرتاتيجية معينة للتنافس ".
وحسب تعريف أخر" :تنشأ املزية التنافس ية مبجرد وصول املؤسسة اإىل اكتشاف طرق جديدة أكرث فعالية من تكل
املس تعمةل من قبل املنافسني ،أي مبجرد اإحداث املؤسسة لعملية الإبداع"21.
ق
ويف تعريف أخر "املزية التنافس ية تس هتدف بناء نظام ميتكل مزية فريدة أو ممزية يتفوق هبا عىل املنافسني من خالل مية
الزبون"22.
ومن خالل هذه التعاريف يتبني لنا أن املزية التنافس ية يه احدى اهامتمات املؤسسة اليت من خاللها قد تعزز من ماكنهتا
يف السوق وتضمن لها البقاء فيه ،فهيي ذكل الاس تغالل المثل للموارد املادية واملالية والبرشية حىت تصل وبطريقة ابتاكريه
اإىل خلق قمية للزبون كخفض السعر أو تقدمي قمي تمتزي هبا عن ابيق املنافسني .اإذا فاملزية التنافس ية متس عدة جوانب يف
املؤسسة حيث هناك من ركز عىل رضورة الاس تغالل المثل للموارد املالية والبرشية ،ومهنم من ركز عىل خلق قمية للزبون
من خالل خفض السعر أو تقدمي منافع ممتزية يف املنتج ،وأخر ركز عىل الإبداع كحد النقاط الساس ية يف خلق مزية
تنافس ية .اذا ميكن القول أن املزية التنافس ية يه مجموعة من املهارات والتقنيات اليت تكتس هبا املؤسسة دون منافس هيا ،واليت
حتقق القدرة عىل تلبية حاجات الزابئن ،أو القمية اليت يرغب احلصول علهيا هذا الزبون من خالل املنتج أو اخلدمة ،وميكن
للمؤسسة خلق املزية التنافس ية من خالل توفري لك ما حيتاجه الزبون بصورة أفضل من املنافسني .ول تكون املزية
التنافس ية انحجة وفعاةل اإل اإذا اس توفت الرشوط التالية:
 - 19حجاج عبد الرؤوف ،امليزة التنافسية يف املؤسسة االقتصادية ،مصادرها ودور اإلبداع التكنولوجي يف تنميتها دراسة ميدانية يف شركة الورود
لصناعة العطور ابلوادي ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري ،ختصص اقتصاد وتسيري املؤسسات ،جامعة سكيكدة ،اجلزائر،
 ،2007/2006ص .03
20

 -نبيل مرسى خليل ،امليزة التنافسية يف جمال األعمال ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،1996 ،ص39

 - 21الداوي الشيخ ،دور التسيري الفعال ملوارد وكفاءات املؤسسة يف حتقيق امليزة التنافسية ،امللتقى الدويل حول التنمية البشرية وفرص االندماج
اقتصاد املعرفة والكفاءات البشرية ،جامعة ورقلة 10- 09 ،مارس  ،2004ص .259
 - 22حمسن عبد الكرمي والنجار صباح جميد ،إدارة اإلنتاج والعمليات ،دار وائل للطباعة والنشر ،عمان ،األردن ،2004 ،ص.52

202

دور نظام املعلومات التسويقية يف حتقيق املزية التنافس ية يف املؤسسة الاقتصادية -حاةل عينة من املؤسسات الاقتصادية اجلزائرية  -العدد احلادي عرش
جمةل "الإدارة والتمنية للبحوث وادلراسات"
قبل املنافسني؛ 23

 طويةل المد وصعبة التقليد من تش تق من حاجات املزية التنافس ية تبىن عىل الاختالفات والتباين بني الرشكة ومنافس هيا وليس عىل التشابه؛ عادة ما تكون مركزة يف نطاق جغرايف حمدود25 . -1-2-IIأسس تطوير املزية التنافس ية:
هناك مجموعة من العنارص اليت ترتكز علهيا املؤسسة حىت تطور من تنافسيهتا ويه:
 الالزتام ابملواصفات ادلولية للجودة؛ التطور التكنولويج؛ تطوير اليد العامةل وتكويهنا؛ تكييف نظام التعلمي مع احتياجات السوق؛الاهامتم ابلبحث والتطوير؛
 دراسة السواق اخلارجية؛ تطوير نظام املعلومات( 26وهو حمور دراستنا).-2-2-IIمصادر املزية التنافس ية:
لتنظ
اإن مصادر املزية التنافس ية يف املؤسسة تشمل املمتلاكت والقدرات والعمليات ا ميية ،واليت متكن من تبين وتطبيق
اسرتاتيجيات تقود اإىل حتسني فعالية وكفاءة املؤسسة ،وقد تعددت املصادر اليت تنبع مهنا املزية التنافس ية مفهنم من صنفها
اإىل داخلية وخارجية ،ومهنم من صنفها كام ييل:
 رأس املال املادي :ويشمل التكنولوجيا املادية واملس تخدمة والبناءات والدوات واملوقع اجلغرايف ،واملواد اخلام...اخل. رأس املال البرشي :ويتضمن ما للمؤسسة من قدرات التدريب ،واخلربة واملهارة واذلاكء والعالقات والبصرية دلى املديرينالعاملني.
 رأس املال التنظميي :ويتضمن طبيعة الهيالك التنظميية والتخطيط الرمسي وغري الرمسي وأنظمة الضبط والتنس يقوالعالقات ادلاخلية للمؤسسة وعالقهتا مع البيئة اخلارجية واليت تعمتد عىل نظام معلومات حممك ومضبوط27 .
وحسب  Porterهناك ثالثة طرق لكتساب املزية التنافس ية ويه:
 مزية التلكفة :اإذ تقدم املؤسسة نفس اخلدمات اليت يقدهما املنافس ولكن بتاكليف اقل؛ مزية الفضلية :اإذ تقدم خدمات أفضل عند نفس السعار اليت يقدهما الخرين؛ورغبات الزابئن؛ 24

 - 23عبد السالم أبو قحف ،كيف تسيطر على األسواق؟ تعلم من التجربة الياابنية ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،2003 ،ص.262
 - 24صوحل مساح ،مسعود ربيع ،دور إدارة الكفاءات يف بناء امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية ،امللتقى الدويل حول :املؤسسة االقتصادية
واالبتكار يف ظل األلفية الثالثة ،جامعة  08ماي ،قاملة ،اجلزائر ،2008 ،ص .126
 - 25هالل الوليد ،األسس العامة لبناء امليزة التنافسية ودورها يف خلق القيمة دراسة حالة موبيليس ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ،جامعة
حممد بوضياف  ،املسيلة ،اجلزائر ،غري منشورة ،2009/2008 ،ص.24
 - 26على عبد هللا ،العوملة وإدارة املوارد البشرية ،جملة علوم االقتصاد والتجارة ،العدد ،17اجمللد  ،3جامعة اجلزائر.2008 ،
 - 27حممد فوزي العتوم ،رسالة املنظمة وأثرها يف حتقيق امليزة التنافسية ،دراسة ميدانية على قطاع صناعة األدوية األردين ،مذكرة مقدمة ضمن
متطلبات نيل شهادة املاجستري ،إدارة أعمال ،جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا ،األردن ،2009 ،ص .55
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يف اإنتاهجا28 .

 مزية الرتكزي :أن تركز يف الإنتاج وتقدم خدمات حمدودة وتبدعوكام يضاف بعض املصادر الخرى للمزية التنافس ية:
 املعلومات القمية املس متدة من طرف السوق (اكلعامتد عىل نظام معلومات تسويقية حممك)؛ الاقرتاب من الزابئن والتعرف علهيم (حبوث السوق)؛ اغتنام فرص تقدمي خدمة جديدة29 . -3-2-IIأبعاد املزية التنافس ية:
 بعد اجلودة :وما يقصد ابجلودة هو الإنتاج الفضل واخلدمة الحسن مبا يتطابق والتوقعات ،وعليه فاإن اجلودة يه مجموعةاخلصائص واملظاهر اليت تبدو عىل املنتج أو اخلدمة وقدرة هذه اخلصائص واملظاهر عىل اإش باع حاجيات الزبون املعلنة
وادلفينة .فلمنتجات ذات اجلودة يه اليت تضمن لنا الإش باع الاكمل حلاجيات الزابئن ورغباهتم ،ويعترب تأثري اجلودة العالية
للمنتج عىل املزية التنافس ية تأثريا مضاعفا وذكل ملا ييل - :توفري منتجات ذات اجلودة العالية يزيد من قمية املنتج دلى
املس هتلكني ،مما يسمح للمؤسسة فرض أسعار عالية ملنتجاهتا؛

 اجلودة العالية تسمح ابإنتاج منتجات بكفاءة عالية وتاكليف منخفضة بعد التلكفة :ابإماكن أي مؤسسة أن تكتسب مزية التلكفة اإذا اكنت دلهيا منتجات تليب حاجيات الزابئن ورغباهتم ولكنبتاكليف اقل من تكل اليت يقدهما املنافس.
 بعد الرسعة :يف هذا البعد عىل املؤسسة أن حتقق ثالثة أس بقيات تنافس ية من حيث الوقت قياسا ابملنافسني ويه :وقتالتسلمي أي املدة الفاصةل بني وصول طلبيه الزبون ووقت اس تجابة املؤسسة للطلبية وهو وقت انتظار الزبون ،اثنيا التسلمي
يف الوقت الالزم ذلكل ،وأخريا رسعة تطوير املنتج من بدايته كفكرة اإىل أن أصبح منتج قابل لس هتالك أو الاس تعامل.31
طبعا هناك ابعاد اخرى لكن اكتفينا بثالثة مهنا فقط ويه الابعاد اليت تناولناها يف ادلراسة امليدانية.
 -IIIاختبار فرضيات البحث:
أول :تأكيد عالقة الارتباط بني متغريات البحث
اختبار الفرضية الوىل (ف :)1توجد عالقة ارتباط ذات دلةل اإحصائية بني نظام املعلومات التسويقية مكتغري مس تقل
واملزية التنافس ية مكتغري اتبع ،واجلدول املوايل يبني ذكل:
اجلدول رمق ( :)01عالقة الارتباط (بريسون) بني مكوانت نظام املعلومات التسويقية وأبعاد املزية التنافس ية.
للوحدة30 .

 - 28فيصل غازي ،عبد العزيز عبد هللا املطري ،أثر التوجه اإلبداعي يف حتقيق امليزة التنافسية ،مذكرة ماجستري إدارة أعمال ،جامعة الشرق األوسط،
الكويت ،2012 ،ص.21
 - 29أنظر :فيصل غازي ،عبد العزيز عبد هللا املطري ،نفس املرجع ،ص.22
 - 30عثمان بودحوش ،ختفيض التكاليف كمدخل لدعم امليزة التنافسية يف املؤسسة الصناعية اجلزائرية حالة شركة امسنت عني وسارة ،مذكرة مقدمة
ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري ،ختصص اقتصاد وتسيري مؤسسة ،جامعة  20أوت  1955بسكيكدة ،اجلزائر ،2008/2007 ،ص- 26
.27
 - 31أنظر :حممد غالب البستنجي ،أثر كفاءة نظم املعلومات التسويقية يف اكتساب امليزة التنافسية يف الشركات الصناعية األردنية ،أحباث
اقتصادية ،العدد التاسع ،جامعة اإلمام حممد بن سعود ،السعودية ،جوان  ،2011ص .11
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املتغري املس تقل نظم الاس تخبارات حبوث التسويق
التسويقية
املتغري التابع

السجالت نظم تدعمي القرارات
نظم
التسويقية
والتقارير ادلاخلية
R

R
R
R
**
**
.402
.687
**.674
اجلودة
)sig.(2-tailed
)sig.(2-tailed
)sig.(2-tailed
)sig.(2-tailed
.000
.000
.000
.000
N
N
N
N
58
58
58
58
R
R
R
R
**.769
**.750
**.485
**.612
اللكفة
)sig.(2-tailed
)sig.(2-tailed
)sig.(2-tailed
)sig.(2-tailed
.000
.000
.000
.000
N
N
N
N
58
58
58
58
R
R
R
R
**.501
**.672
**.749
**.745
الرسعة
)sig.(2-tailed
)sig.(2tailed
)sig.(2-tailed
)sig.(2-tailed
.000
.000
.000
.000
N
N
N
N
58
58
58
58
)**correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed
n=58
p *<0.05
املصدر :من اإعداد الباحث ابلعامتد عىل خمرجات SPSS
ف.1أ :H1 :توجد عالقة ارتباط ذات دلةل اإحصائية بني نظم الاس تخبارات التسويقية وبعد اجلودة والتلكفة والرسعة للمزية
التنافس ية.
 :H0ل توجد عالقة ارتباط ذات دلةل اإحصائية بني نظم الاس تخبارات التسويقية وبعد اجلودة والتلكفة والرسعة
للمزية التنافس ية.
بناء عىل النتاجئ املتحصل علهيا يف اجلدول نالحظ أن معامل الارتباط  Rبني نظم الاس تخبارات التسويقية وبعد اجلودة
والتلكفة هو عىل التوايل ( )0.612 ،0.674وهذا يعين أن هناك عالقة ارتباط طردية متوسطة ،أما قمية  Rبني نظم
الاس تخبارات التسويقية وبعد الرسعة يه  0.745واليت تدل عىل أن هناك عالقة ارتباط طردية قوية ،والك العالقتني
ذات مدلول اإحصايئ لن مس توى ادللةل بلغ  0.000وهو اقل من القمية القصوى  ،0.005ومنه نرفض فرضية العدم ،H0
ونقبل فرضية الوجود  H1واليت مفادها :توجد عالقة ارتباط ذات دلةل اإحصائية بني نظم الاس تخبارات التسويقية وبعد
اجلودة والتلكفة والرسعة للمزية التنافس ية.
ف.1ب :H1 :توجد عالقة ارتباط ذات دلةل اإحصائية بني حبوث التسويق وبعد اجلودة والتلكفة والرسعة للمزية التنافس ية
**.723
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 :H0ل توجد عالقة ارتباط ذات دلةل اإحصائية بني حبوث التسويق وبعد اجلودة والتلكفة والرسعة للمزية

التنافس ية
ومن خالل نتاجئ اجلدول كذكل نالحظ أن معامل الارتباط بني حبوث التسويق وبعد الرسعة قد بلغ  0.749وهو يدل عىل
وجود عالقة ارتباط طردية قوية ،أما معامل الارتباط بني حبوث التسويق وبعد اجلودة فقد بلغ ( )0.687ويدل عىل وجود
عالقة ارتباط طردية متوسطة ،كام بلغ معامل الارتباط بني حبوث التسويق وبعد اللكفة ( )0.485واذلي يدل عىل وجود
عالقة ارتباط طردية ضعيفة ،ولك هذه النتاجئ ذات مدلول اإحصايئ لن مس توى ادللةل بلغ  0.000وهو أقل من القمية
القصوى  ،0.005ومنه نرفض فرضية العدم  H0ونقبل فرضية الوجود  H1والقائةل :توجد عالقة ارتباط ذات دلةل
اإحصائية بني حبوث التسويق وبعد اجلودة والتلكفة والرسعة للمزية التنافس ية.
ف.1جـ :H1 :توجد عالقة ارتباط ذات دلةل اإحصائية بني نظم السجالت والتقارير ادلاخلية وبعد اجلودة والتلكفة والرسعة
للمزية التنافس ية
 :H0ل توجد عالقة ارتباط ذات دلةل اإحصائية بني نظم السجالت والتقارير ادلاخلية وبعد اجلودة والتلكفة
والرسعة للمزية التنافس ية
ومن خالل نتاجئ اجلدول كذكل نالحظ أن معامل الارتباط بني نظم السجالت والتقارير ادلاخلية وبعد اللكفة قد بلغ
 0.750وهو يدل عىل وجود عالقة ارتباط طردية قوية ،أما معامل الارتباط بني نظم السجالت والتقارير ادلاخلية وبعد
الرسعة فقد بلغ ( )0.672ويدل عىل وجود عالقة ارتباط متوسطة ،كام بلغ معامل الارتباط بني نظم السجالت والتقارير
ادلاخلية وبعد اجلودة ( )0.402واذلي يدل عىل وجود عالقة ارتباط ضعيفة ،ولك هذه النتاجئ ذات مدلول اإحصايئ لن
مس توى ادللةل بلغ  0.000وهو أقل من القمية القصوى  ،0.005ومنه نرفض فرضية العدم  H0ونقبل فرضية الوجود H1
والقائةل :توجد عالقة ارتباط ذات دلةل اإحصائية بني نظم السجالت والتقارير ادلاخلية وبعد اجلودة والتلكفة والرسعة للمزية
التنافس ية.
ف.1د :H1 :توجد عالقة ارتباط ذات دلةل اإحصائية بني نظم تدعمي القرارات التسويقية وبعد اجلودة والتلكفة والرسعة
للمزية التنافس ية.
 :H0ل توجد عالقة ارتباط ذات دلةل اإحصائية بني نظم تدعمي القرارات التسويقية وبعد اجلودة والتلكفة والرسعة
للمزية التنافس ية.
بناء عىل النتاجئ املتحصل علهيا يف اجلدول نالحظ أن معامل الارتباط  Rبني نظم تدعمي القرارات التسويقية وبعد اجلودة
والتلكفة هو عىل التوايل ( )0.723 ،0.769وهذا يعين أن هناك عالقة ارتباط طردية قوية ،أما قمية  Rبني نظم تدعمي
القرارات التسويقية وبعد الرسعة يه  0.501واليت تدل عىل أن هناك عالقة ارتباط طردية متوسطة ،والك العالقتني ذات
مدلول اإحصايئ لن مس توى ادللةل بلغ  0.000وهو اقل من القمية القصوى  ،0.005ومنه نرفض فرضية العدم  H0ونقبل
فرضية الوجود  H1واليت مفادها :توجد عالقة ارتباط ذات دلةل اإحصائية بني نظم تدعمي القرارات التسويقية وبعد اجلودة
والتلكفة والرسعة للمزية التنافس ية.
اثنيا :تأكيد عالقة الثر بني متغريات البحث
اختبار الفرضية الثانية (ف :)2توجد عالقة تأثري ذات دلةل اإحصائية بني مكوانت نظام املعلومات التسويقية مكتغري
مس تقل وأبعاد املزية التنافس ية مكتغري اتبع ،واجلداول التالية تبني ذكل.
اجلدول رمق ( :)02حتليل الاحندار لثر نظم الاس تخبارات التسويقية عىل بعد اجلودة
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املتغري املس تقل
املتغري التابع
اجلودة
()Z
اللكفة ()Z

نظم الاس تخبارات قمية F
التسويقية ()X

معامل التفسري
R2

A

B

احملسوبة

0.242

1.330

54.615

مس توى
املعنوية
0.000

0.212

1.155

23.145

0.454

املعامل املعياري
لالحندار ()β
0.603

0.000

0.375

0.416

0.000

0.556

0.812

93.561 1.569 0.672
الرسعة ()Z
املصدر :من اإعداد الباحث ابلعامتد عىل خمرجات SPSS
p*<0.05
ف.2أ :H1 :توجد عالقة أثر ذات دلةل اإحصائية بني نظم الاس تخبارات التسويقية وبعد اجلودة والتلكفة والرسعة للمزية
التنافس ية
 :H0ل توجد عالقة أثر ذات دلةل اإحصائية بني نظم الاس تخبارات التسويقية وبعد اجلودة والتلكفة والرسعة
للمزية التنافس ية
ق
من خالل قراءتنا للجدول يتبني أن مية املعامل املعياري لالحندار للبعاد الثالثة اجلودة ،التلكفة والرسعة يه عىل الرتتيب
( )0.812 ،0.416 ،0.603تدل عىل أنه اإذا زادت نظم الاس تخبارات التسويقية وحدة واحدة يف الاحنراف املعياري فاإهنا
تسامه يف حتسني لك من اجلودة ،التلكفة والرسعة ابلنسب التالية عىل الرتتيب ( )%81.2 ،%41.6 ،%60.3من وحدة
الاحنراف املعياري الواحدة.
أما معامل التفسري  R2للك من اجلودة ،التلكفة والرسعة ( )0.556 ،0.375 ،0.454عىل الرتتيب يبني أن نظام
الاس تخبارات التسويقية يفرس ما نسبته ( )55.6% ،%37.5 ،%45.4من التأثريات اليت حتدث يف بعد اجلودة ،التلكفة
والرسعة اليت متثل عنارص املزية التنافس ية ،والبايق ما نسبته ( )%54.4 ،%62.5 ،%54.6فيفرس أن هناك مؤثرات
أخرى خارج نطاق دراستنا.
ومن خالل اجلدول كذكل نالحظ أن قمية ( )Fاحملسوبة للك من اجلودة ،التلكفة والرسعة يه عىل التوايل (،54.615
 )93.561 ،23.145أكرب من قمية ( )Fاجلدولية وهذا عند مس توى معنوية ( )0.000أقل من  ،0.05وعليه نرفض
فرضيات العدم ( )H0ونقبل فرضية الوجود ( )H1ويه :تؤثر نظم الاس تخبارات التسويقية عىل بعد اجلودة ،التلكفة
والرسعة يف املزية التنافس ية
اجلدول رمق ( :)03حتليل الاحندار لثر نظم الاس تخبارات التسويقية عىل بعد اجلودة واللكفة والرسعة
املعامل املعياري
معامل التفسري
قمية F
البحوث التسويقية
املتغري املس تقل
2
R
)
X
(
لالحندار ()β
املتغري التابع
0.781
مس توى 0.473
احملسوبة
B
A
اجلودة
املعنوية
()Z
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0.531

1.631

88.231

0.000

اللكفة ()Z

0.421

2.451

41.278

0.000

0.235

0.623

الرسعة ()Z

0.321

2.014

47.521

0.000

0.561

0.835

املصدر :من اإعداد الباحث ابلعامتد عىل خمرجات SPSS
p*<0.05
ف.2ب :H1 :توجد عالقة أثر ذات دلةل اإحصائية بني البحوث التسويق وبعد اجلودة والتلكفة والرسعة للمزية التنافس ية
 :H0ل توجد عالقة أثر ذات دلةل اإحصائية بني البحوث التسويق وبعد اجلودة والتلكفة والرسعة للمزية
التنافس ية
من خالل قراءتنا للجدول يتبني أن قمية املعامل املعياري لالحندار للبعاد الثالثة اجلودة ،التلكفة والرسعة يه عىل الرتتيب
( )0.812 ،0.416 ،0.603تدل عىل أنه اإذا زادت البحوث التسويق وحدة واحدة يف الاحنراف املعياري فاإهنا تسامه يف
حتسني لك من اجلودة ،التلكفة والرسعة ابلنسب التالية عىل الرتتيب ( )%81.2 ،%41.6 ،%63.0من وحدة الاحنراف
املعياري الواحدة.
2
أما معامل التفسري  Rللك من اجلودة ،التلكفة والرسعة ( )0561 ،0.235 ،0.473عىل الرتتيب يبني أن حبوث التسويق
يفرس ما نسبته ( )56.1% ،%23.5 ،%47.3من التأثريات اليت حتدث يف بعد اجلودة ،التلكفة والرسعة اليت متثل
عنارص املزية التنافس ية ،والبايق ما نسبته ( )43.9% ،%76.5 ،%52.7فيفرس أن هناك مؤثرات أخرى خارج نطاق
دراستنا.
ومن خالل اجلدول كذكل نالحظ أن قمية ( )Fاحملسوبة للك من اجلودة ،التلكفة والرسعة يه عىل التوايل (،54.615
 )93.561 ،23.145أكرب من قمية ( )Fاجلدولية وهذا عند مس توى معنوية ( )0.000أقل من  ،0.05وعليه نرفض
فرضيات العدم ( )H0ونقبل فرضية الوجود ( )H1ويه :تؤثر نظم الاس تخبارات التسويقية عىل بعد اجلودة ،التلكفة
والرسعة يف املزية التنافس ية
اجلدول رمق ( :)04حتليل الاحندار الناجت عن أثر نظم السجالت والتقارير ادلاخلية عىل بعد اجلودة واللكفة والرسعة
املتغري املس تقل
املتغري التابع
اجلودة
()Z

نظم السجالت والتقارير قمية F
ادلاخلية()X
A

B

احملسوبة

0.283

3.124

14.561

مس توى
املعنوية
0.000

معامل التفسري
R2

املعامل
لالحندار ()β

0.162

0.272

اللكفة ()Z

0.512

1.923

89.561

0.000

0.563

0.901

الرسعة ()Z

0.453

1.921

66.581

0.000

0.452

0.761
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املصدر :من اإعداد الباحث ابلعامتد عىل خمرجات SPSS
p*<0.05
ف.2جـ :H1 :توجد عالقة أثر ذات دلةل اإحصائية بني نظم السجالت والتقارير ادلاخلية وبعد اجلودة والتلكفة والرسعة
للمزية التنافس ية
 :H0ل توجد عالقة أثر ذات دلةل اإحصائية بني نظم السجالت والتقارير ادلاخلية وبعد اجلودة والتلكفة والرسعة
للمزية التنافس ية.
من خالل قراءتنا للجدول يتبني أن قمية املعامل املعياري لالحندار للبعاد الثالثة اجلودة ،التلكفة والرسعة يه عىل الرتتيب
( )0.761 ،0.901 ،0.272تدل عىل أنه اإذا زادت نظم السجالت والتقارير ادلاخلية وحدة واحدة يف الاحنراف املعياري
فاإهنا تسامه يف حتسني لك من اجلودة ،التلكفة والرسعة ابلنسب التالية عىل الرتتيب ( )%76.1 ،%90.1 ،%27.2من
وحدة الاحنراف املعياري الواحدة.
أما معامل التفسري  R2للك من اجلودة ،التلكفة والرسعة ( )0.452 ،0.563 ،0.162عىل الرتتيب يبني أن نظم السجالت
والتقارير ادلاخلية يفرس ما نسبته ( )45.2% ،%56.3 ،%16.2من التأثريات اليت حتدث يف بعد اجلودة ،التلكفة
والرسعة اليت متثل عنارص املزية التنافس ية ،والبايق ما نسبته ( )54.8% ،%43.7 ،%83.8يفرس أن هناك مؤثرات
أخرى خارج نطاق دراستنا.
ق
ومن خالل اجلدول كذكل نالحظ أن مية ( )Fاحملسوبة للك من اجلودة ،التلكفة والرسعة يه عىل التوايل (،14.561
 )66.581 ،89.561أكرب من قمية ( )Fاجلدولية وهذا عند مس توى معنوية ( )0.000أقل من  ،0.05وعليه نرفض فرضية
العدم ( )H0ونقبل فرضية الوجود ( )H1ويه :تؤثر نظم السجالت والتقارير ادلاخلية عىل بعد اجلودة ،التلكفة والرسعة يف
املزية التنافس ية.
اجلدول رمق ( :)05حتليل الاحندار الناجت عن أثر نظم تدعمي القرارات التسويقية عىل بعد اجلودة واللكفة والرسعة
املعامل املعياري
معامل التفسري
قمية F
نظم تدعمي القرار
املتغري املس تقل
2
R
)
X
(
املتغري التابع
لالحندار ()β
0.841
مس توى 0.523
احملسوبة
B
A
اجلودة
املعنوية
()Z
0.000 71.254 1.881 0.521
اللكفة ()Z

0.612

2.156

71.562

0.000

0.592

0.671

الرسعة ()Z

0.687

1.891

45.258

0.000

0.251

0.584

املصدر :من اإعداد الباحث ابلعامتد عىل خمرجات SPSS
p*<0.05
ف.2د :H1 :توجد عالقة أثر ذات دلةل اإحصائية بني نظم تدعمي القرارات التسويقية وبعد اجلودة والتلكفة والرسعة للمزية
التنافس ية
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 :H0ل توجد عالقة أثر ذات دلةل اإحصائية بني نظم تدعمي القرارات التسويقية وبعد اجلودة والتلكفة والرسعة
للمزية التنافس ية
من خالل قراءتنا للجدول يتبني أن قمية املعامل املعياري لالحندار للبعاد الثالثة اجلودة ،التلكفة والرسعة يه عىل الرتتيب
( )0.584 ،0.671 ،0.841تدل عىل أنه اإذا زادت نظم تدعمي القرارات التسويقية وحدة واحدة يف الاحنراف املعياري فاإهنا
تسامه يف حتسني لك من اجلودة ،التلكفة والرسعة ابلنسب التالية عىل الرتتيب ( )%58.4 ،%67.1 ،%84.1من وحدة
الاحنراف املعياري الواحدة.
أما معامل التفسري  R2للك من اجلودة ،التلكفة والرسعة ( )0.251 ،0.592 ،0.523عىل الرتتيب يبني أن نظم تدعمي
القرارات التسويقية يفرس ما نسبته ( )25.1% ،%59.2 ،%52.3من التأثريات اليت حتدث يف بعد اجلودة ،التلكفة
والرسعة اليت متثل عنارص املزية التنافس ية ،والبايق ما نسبته ( )%74.9 ،%40.8 ،%47.7يفرس أن هناك مؤثرات
أخرى خارج نطاق دراستنا.
ومن خالل اجلدول كذكل نالحظ أن قمية ( )Fاحملسوبة للك من اجلودة ،التلكفة والرسعة يه عىل التوايل (،71.254
 )45.258 ،71.562أكرب من قمية ( )Fاجلدولية وهذا عند مس توى معنوية ( )0.000أقل من  ،0.05وعليه نرفض فرضية
العدم ( )H0ونقبل فرضية الوجود ( )H1ويه :تؤثر نظم تدعمي القرارات التسويقية عىل بعد اجلودة ،التلكفة والرسعة يف
املزية التنافس ية
بناء عىل ما س بق نس تخلص أن هناك ارتباط طردي اجيايب بني متغريات البحث (نظام املعلومات التسويقية
واملزية التنافس ية) حيتث مت قبول لك فرضيات الوجود اجلزئية وعليه فاإن الفرضية الرئيس ية الوىل حمققة ،أما ابلنس بة للثر
فاكن هنا اثر واحض ملكوانت نظام املعلومات التسويقية عىل أبعاد املزية التنافس ية اخملتارة يف ادلراسة وهو ما مت حتقيقه يف
الفرضيات اجلزئية وهذا يسوقنا اىل قبول الفرضية الرئيس ية الثانية للبحت واليت مفادها أنه :يوجد تأثري ذو دلةل اإحصائية
لنظام املعلومات التسويقية عىل حتقيق املزية التنافس ية يف املؤسسات قيد البحث.
اخلامتة:
متحورت هذه ادلراسة حول اثر نظم املعلومات التسويقية عىل املزية التنافس ية حيث مت اإجراء دراسة ميدانية
عىل عينة من املؤسسات الاقتصادية اليت رأينا أهنا عىل دراية مبفهوم نظام املعلومات التسويقية ذلكل اكنت العينة قصدية،
وبعد حتليل البياانت املتحصل علهيا توصلنا اإىل ما ييل:
 أغلب املسؤولني يف املؤسسات املس تجوبة هلم اطالع عىل نظم املعلومات التسويقية ،وبعضهم دلهيم بعض املفاهمي حبمكاخلربة ل التعمل الاكدميي؛
 املؤسسات املس تجوبة ل تتوفر عىل مكتب خاص هيمت بسريورة هذا النظام إوامنا هو اتبع ملصلحة التسويق يف بعضاملؤسسات أو املصلحة التجارية ،وبعضهم من حيرص نظام املعلومات يف مصلحة الزابئن واملس هتلكني.
 أما ابلنس بة للمزية التنافس ية فدلهيم مفهوم للبعاد املذكورة يف ادلراسة ،فلك املؤسسات املدروسة هتمت ببعد اللكفة،وكذكل اجلودة ،وكذا الرسعة واليت حيرصها البعض يف رسعة تلبية الطلب للزبون.
 ومن خالل ادلراسة امليدانية توصلنا اإىل أن نظم املعلومات التسويقية هل عالقة ارتباط قوية ابملزية التنافس ية ،وهذا يدلعىل أمهية هذا النظام يف املؤسسة.
 وما نستشفه كذكل من هذه ادلراسة انه لكام اكن تطبيق نظام املعلومات التسويقية ابإ حاكم اكن هل أثر اجيايب عىل املزيةالتنافس ية ،أي أن نظام املعلومات التسويقية هو أحد مصادر المتزي ابلنس بة للمؤسسة من خالل ما ميدها من معطيات
ومعلومات عن البيئة ادلاخلية واخلارجية لها.
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املراجع:
 -1العبد فراحتية ،دور نظم املعلومات التسويقية يف التخطيط للنشاط التسويقي والرقابة عليه ،دراسة حاةل مطاحن
احلضنة ابملس يةل ،الرشكة اجلزائرية للملنيوم ،وملبنة احلضنة ،مذكرة مقدمة مضن متطلبات احلصول عىل شهادة املاجس تري
ختصص تسويق ،جامعة املس يةل ،اجلزائر.2006/2005 ،
ل
 -2قايش خادل ،نظام املعلومات التسويقية يف املؤسسة الاقتصادية اجلزائرية بني النظرية وا تطبيق ،دراسة حاةل عينة من
املؤسسات الاقتصادية اجلزائرية ،أطروحة مقدمة مضن متطلبات نيل شهادة ادلكتوراه ،ختصص تسويق ،جامعة اجلزائر ،3
اجلزائر.2012-2011 ،
 -3فريد النجار ،اإدارة منظومات التسويق العريب وادلويل ،الإسكندرية.1998 ،
 -4اثبت عبد الرحامن اإدريس ،جامل ادلين محمد املريس ،التسويق املعارص ،ط ،1ادلار اجلامعية الإبراهميية ،الإسكندرية،
.2005
 -5أمينة محمود حسني محمود ،نظم املعلومات التسويقية ،مطبعة جامعة القاهرة ،مرص.1988 ،
 -6محمد فريد الصحن ،التسويق املفاهمي والاسرتاتيجيات ،ادلار اجلامعية ،الإسكندرية.1998 ،
 -7لعالوي معر ،دراسة حول الإسرتاتيجية التسويقية للمؤسسة العمومية الاقتصادية يف حميط تنافيس ،رساةل مقدمة مضن
متطلبات نيل شهادة ادلكتوراه يف التسويق ،غري منشورة ،املدرسة العليا للتجارة ،اجلزائر.2004-2003 ،
 -8أبو النجا محمد ،اسس التسويق احلديث ،ادلار اجلامعية ،الاسكندرية ،مرص.2011 ،
 -9محمد عبد حسني الطايئ ،تيسري محمد العجارمة ،نظم املعلومات التسويقية -مدخل اىل تكنولوجيا املعلومات -اإثرا للنرش
والتوزيع ،عامن ،الاردن.2008 ،
 -10هشام محمد رضوان ،نظم املعلومات التسويقية ،رساةل مقدمة مضن متطلبات نيل شهادة املاجس تري ،ختصص تسويق،
لكية ادلراسات العليا ،غزة ،فلسطني.2010 ،
 -11حداد شفيق اإبراهمي سويدان ،نظام موىس ،التسويق ،دار حامد للنرش والتوزيع ،عامن ،الردن.2003 ،
 -12اسامعيل الس يد ،التسويق ،ادلار اجلامعية ،الاسكندرية ،مرص.2004 ،
ت
 -13جحاج عبد الرؤوف ،املزية التنافس ية يف املؤسسة الاقتصادية ،مصادرها ودور الإبداع التكنولويج يف منيهتا دراسة
ميدانية يف رشكة الورود لصناعة العطور ابلوادي ،مذكرة مقدمة مضن متطلبات نيل شهادة املاجس تري ،ختصص اقتصاد
وتس يري املؤسسات ،جامعة سكيكدة ،اجلزائر.2007/2006 ،
 -14نبيل مرىس خليل ،املزية التنافس ية يف جمال العامل ،ادلار اجلامعية ،الإسكندرية.1996 ،
 -15ادلاوي الش يخ ،دور التس يري الفعال ملوارد وكفاءات املؤسسة يف حتقيق املزية التنافس ية ،امللتقى ادلويل حول التمنية
البرشية وفرص الاندماج اقتصاد املعرفة والكفاءات البرشية ،جامعة ورقةل 10-09 ،مارس .2004
 -16حمسن عبد الكرمي والنجار صباح جميد ،اإدارة الإنتاج والعمليات ،دار وائل للطباعة والنرش ،عامن ،الردن.2004 ،
 -17عبد السالم أبو حقف ،كيف تس يطر عىل السواق؟ تعمل من التجربة الياابنية ،ادلار اجلامعية ،الإسكندرية.2003 ،
 -18صوحل سامح ،مسعود ربيع ،دور اإدارة الكفاءات يف بناء املزية التنافس ية للمؤسسة الاقتصادية ،امللتقى ادلويل حول:
املؤسسة الاقتصادية والابتاكر يف ظل اللفية الثالثة ،جامعة  08ماي ،قاملة ،اجلزائر.2008 ،
 -19هالل الوليد ،السس العامة لبناء املزية التنافس ية ودورها يف خلق القمية دراسة حاةل موبيليس ،مذكرة مقدمة لنيل
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