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 الملخص
 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف علىى الىدور الىذل يلعبىا نظىام المعلومىات التسىويقية  ) عىاده سنظىام السىجالت      

الداخليىة  نظىىام  حىىوو السىىو   نظىىام االسىىتخبارات التسىويقية  نظىىام دعىىم القىىرارات التسىىويقية  فىىي تع يىى  ادارة 

التواصىىل والنجىىاذ  ويلىىب يتهلىىم منهىىا امىىتالع ايدارة المعرفيىىة ل ىىي تحتىىول المعرفىىة للمنظمىىات كىىي تحقىى  

وتستوعم مجمل التغيرات التي تحيط  ها  ويمثل نظم المعلومىات التسىويقية اليىوم الغهىام المعلومىاتي السىتيعا  

صىىحة قراراتهىىا التغييىىرات البيةيىىة التىىي تىىر ط المنظمىىة مىىا  يةتهىىا الخارجيىىة والداخليىىة  ممىىا يقودهىىا  التىىالي الىىى 

وتم تحديد مش لة البحث  نام على استقرام واقا المنظمة المبحوثة ومن خالل الدراسة الميدانية التي قام  المعتمدة.

 ها الباحث حيث تبين للباحث ضعف ملحوظ في ممارسات استخدام نظم المعلومات التسىويقية علىى نحىو انع ى  

اختيار سالعاملين في مجىال التسىوي  فىي منظمىة كىارفور دهىوع   وتم على تع ي  المعرفة في المنظمة المبحوثة.

واعتمد الباحث استمارة االستبانة  كمجتما للبحث  وتم اختيار مجموع من العاملين  هريقيا قصدية كعينة للبحث.

اسىي  عد الت)كد من صدقها وثباتها ك)داة رئيسية لجما  يانات الجانىم الميىداني  وتىم اسىتخدام مقيىار لي ىرت الخم

لقيىار متغيىىرات البحىث  وتىىم تحليىل البيانىىات االوليىة  اسىىتخدام الح مىة االحصىىائية لتهبيقىات العلىىوم االجتماعيىىة 

  وتمت االستعانة  األساليم االحصائية التالية سالوسط الحسا ي واالنحراف المعيارل والوسط الموزون SPSSس

تعدد . وتم تع ي  الدراسة  مجموعة مىن الررضىيات التىي ومعامل االرتباط البسيط المتعدد واالنحدار البسيط والم

تم اختبارها من خالل جملة من التحاليل االحصائية التي ع ست واقا تلب الررضيات  اييجا  او النري للوصول 

وقد توصل الباحث الى جملة من االستنتاجات كان مىن اهمهىا   الى النتيجة التي تدعم الررضيات الرئيسية للبحث.

د نظم االستخبارات التسويقية لم ي)خذ الدور ال افي  المقارنىة مىا اال عىاد األخىره  وهىذا يشىير الىى ضىعف ان  ع

واتساقا ما مضمون االستنتاجات فقد توصل الباحىث الىى مجموعىة مىن التوصىيات  .التوجا النسبي نحو هذا البعد

وخاصة فيما يتعل   ضرورة تحديىد نقىاط  كان من اهمها  على المنظمة ان تع ز  عد نظم االستخبارات التسويقية

 .القوة والضعف لده المنافسين  صورة أكبر ل ي تع ز موقعها التنافسي في السو  مقارنة  المنظمة المنافسة لها
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Abstract 
 

This study aims to identify the role that the marketing information system plays in its dimensions (internal records 

system, market research system, marketing intelligence system, marketing decision support system) in enhancing 

knowledge management for organizations in order to achieve communication and success. This requires them to have 

knowledge of management in order to contain and understand The totality of the changes that surround it. The 

marketing information systems today represent the informational cover to accommodate the environmental changes 

that link the organization with its external and internal environment, thus leading it to the correctness of its approved 

decisions.The research problem was identified based on an extrapolation of the reality of the researched organization 

and through the field study conducted by the researcher, where the researcher found a marked weakness in the 

practices of using marketing information systems, which was reflected in enhancing knowledge in the researched 

organization. Marketing workers in the Carrefour Duhok organization) were selected as a research community, and a 
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group of workers was randomly selected as a sample for the research. The researcher approved the questionnaire after 

ensuring its validity and stability as a main tool for collecting field side data. The five-point Likert scale was used to 

measure the research variables, and the primary data was analyzed using the Statistical Package for Social Sciences 

Applications (SPSS) and the following statistical methods were used (arithmetic mean, standard deviation, and 

weighted mean And multiple simple correlation coefficient and simple and multiple regression.The study was 

reinforced by a set of hypotheses that were tested through a set of statistical analyzes that reflected the reality of those 

hypotheses, positive or negative, to reach a conclusion that supports the main hypotheses of the research.The 

researcher reached a set of conclusions, the most important of which was that the marketing intelligence system 

dimension did not take a sufficient role in comparison with other dimensions, and this indicates a weak relative 

orientation towards this dimension.Consistent with the content of the conclusions, the researcher came up with a set 

of recommendations, the most important of which was, the organization should enhance the dimension of marketing 

intelligence systems, especially with regard to the need to identify the strengths and weaknesses of competitors more 

in order to enhance its competitive position in the market compared to its competing organization.  

 المقدمة

زاد االهتمىىىام  ىىىنظم المعلومىىىات التسىىىويقية  كنتيجىىىة منهقيىىىة      

تع   االهتمام  عدد من المجاالت الحديثة والمعاصىرة فىي العمىل 

ايدارل داخىىل المنظمىىة  ولمىىا كىىان نظىىام المعلومىىات التسىىويقي 

يجمىا كىىل المعلومىىات المتعلقىىة  البيةىىة المحيهىىة  المنظمىىة  والىىذل 

الجيىدة ينجىاذ عمىل المنظمىة  يم ن االدارة مىن اتخىاي القىرارات 

لذلب اصبح من الضىرورل تىوفر نظىم المعلومىات فىي أل منظمىة 

كونها تمثل في جوهرها ج ماً من إدارة المعرفىة ال ليىة للمنظمىة  

و التىىىالي فىىىرن إدارة المعرفىىىة تقىىىوم  غلىىى  الرجىىىوة المعرفيىىىة  ىىىين 

المنظمىىىة وال  ىىىون  مىىىن خىىىالل حصىىىول المنظمىىىة علىىىى الم ايىىىا 

لتي يحملها كل ز ىون  مىا يحقى  التراعىل المباعىر معىا  المعرفية ا

والتىىي كىىان فىىي مقىىدمتها كيريىىة ادارة المعرفىىة  والىىذل يمثىىل فىىي 

حقيقتا مجمل العالقات واألف ار والتحالرىات االسىتراتيجية  والتىي 

تسىىتند فىىي أساسىىها علىىى المعرفىىة  والتىىي تمثىىل العنصىىر األكثىىر 

لعناصر أو الموارد األخره فىي اتجاهاً نحو النمو وال يادة قياساً  ا

المنظمة  ويتجلى يلب مىن خىالل التراعىل المتحقى  فىي  يةىة عمىل 

 المنظمة. 

وت)سيساً على يلىب سىعى البحىث جاهىدا إلىى استشىرا  مرهىوم      

نظم المعلومات التسويقية كمصهلح معاصر يعبر عن توجا ادارة 

لريىة الثالثىة المنظمات الحديثة  للتراعل  صيغ جديدة تتواف  مىا األ

التىىي يىىدخلها العىىالم  ولتتسىىلح  معىىدات المعرفىىة لمواجهىىة هجىىوم 

المنافسىىىين  ولىىىذلب  ىىىدأت المنظمىىىات ال بىىىره فىىىي ادخىىىال نظىىىم 

المعلومىات التسىىويقية كجىى م مىىن النظىام الشىىامل للمعلومىىات الىىذل 

  .تحتاج اليا المنظمات

 مشكلة البحث

ت ايىىد االهتمىىام  ىىنظم المعلومىىات التسىىويقية  اعتبارهىىا عىىامال      

و نىىام علىىى اسىىتقرام واقىىا مهمىىا واساسىىيا علىىى أدام المنظمىىات  

المنظمىىة المبحوثىىة ومىىن خىىالل الدراسىىة الميدانيىىة التىىي قىىام  هىىا 

  تبىىىىين 11/1/2020  لغايىىىىة س14/12/2012الباحىىىىث  تىىىىاريخ س

م المعلومىىات اسىىتخدام نظىىللباحىىث ضىىعف ملحىىوظ فىىي ممارسىىات 

فىىي المنظمىىة تع يىى  المعرفىىة علىىى نحىىو انع ىى  علىىى  التسىىويقية

المبحوثىىة  وت)سيسىىا علىىى مىىا تقىىدم يم ىىن طىىرذ التسىىا الت االتيىىة 

 : للتعبير عن مضمون مش لة البحث وعلى وف  االتي

ما مده إدراع العاملين في المنظمة المبحوثة تجاه مرهوم نظىم  .1

 فة؟المعلومات التسويقية وادارة المعر

هل هناع عالقة ارتباط معنوية  ىين متغيىرات نظىم المعلومىات  .2

 التسويقية وادارة المعرفة؟ 

هل هناع أثر معنوية  ىين متغيىرات نظىم المعلومىات التسىويقية  .2

 وادارة المعرفة؟ 

هىىل تتبىىاين اهميىىة ا عىىاد الدراسىىة وفىى  يجا ىىات المبحثىىين فىىي  .4

 المنظمة المبحوثة؟ 

 أهمية البحث

د أهميىىة البحىىث علىىى وفىى  المسىىتوه األكىىاديمي يم ىىن تحديىى     

 :  والميداني وعلى النحو االتي

األهمية األكاديمية: تبرز األهمية األكاديميىة للبحىث مىن خىالل  .1

ايثرام العلمي الذل قد يضىيرا ومىن خىالل ت)عىير مرهىوم نظىم 

المعلومات التسويقية وا عاده والوقوف على ماهيتها على وفى  

البىىىىاحثين وكىىىىذلب تحديىىىىد مرهىىىىوم ادارة ارام مجموعىىىىا مىىىىن 

 المعرفة.

ت مىىن األهميىىة الميدانيىىة لهىىذا البحىىث مىىن خىىالل تقىىديم األسىى   .2

العلمية التي يم ن أن تستند إليها المنظمىة المبحوثىة مىن خىالل 

الىىىر ط  ىىىين متغيىىىرل البحىىىث األول يتعلىىى   ىىىنظم المعلومىىىات 

ظىىام التسىىويقية والمتمثىىل  ) عىىاده سنظىىام السىىجالت الداخليىىة  ن
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 حوو السىو   االسىتخبارات التسىويقية  نظىام دعىم القىرارات 

 التسويقية   والثاني ادارة المعرفة.

 أهداف البحث

يسعى البحث إلى وضا لبنىة متواضىعة فىي موضىوع حيىول  .1

يل أهمية  الغة في مجال أد يات إدارة التسوي  إال وهو نظىم 

 المعلومات التسويقية.

المبحوثىىة لمرهىىوم نظىىم التعىىرف علىىى مىىده إدراع المنظمىىة  .2

المعلومىىات التسىىويقية وا عىىاده فضىىال عىىن دوره فىىي تع يىى  

 ادارة المعرفة للمنظمة المبحوثة.

التعىىرف علىىى واقىىا نظىىم المعلومىىات التسىىويقية وواقىىا ادارة  .2

 المعرفة الرعلي في المنظمة المبحوثة.

التعرف على العالقة الترا هية  ين نظم المعلومات التسويقية  .4

 معرفة.وادارة ال

التعرف على مده أثر نظم المعلومات التسويقية على تع يى   .1

 ادارة المعرفة للمنظمة عينة البحث.

 

 مخطط البحث

  يجسىىد 1يتهلىىم البحىىث تصىىميم مخهىىط افتراضىىي  الشىى ل س     

العالقىىات المنهقيىىة  ىىين متغيىىرل البحىىث  واعتمىىد هىىذا المخهىىط 

يقية متغيىىر ضىىمن متغيىىرين  إي عىىد متغيىىر نظىىم المعلومىىات التسىىو

مرسىىرا يىىفثر فىىي تع يىى  ادارة المعرفىىة  وصىىرا متغيىىر مسىىتجيباً 

  افتراض الت)ثير  اتجاه واحد.

   مخهط البحث1الش ل س

 

 

 فرضيات البحث

 :  ينهل  البحث من الررضيات الرئيسة األتية

توجىىد عالقىىة ارتبىىاط معنويىىة  ىىين نظىىم المعلومىىات التسىىويقية  .1

وادارة المعرفة على المستوه ال لي وعلى مستوه المتغيىرات 

 الررعية.  

توجىىىد عالقىىىة تىىى)ثير معنويىىىة  ىىىين نظىىىم المعلومىىىات التسىىىويقية  .2

وادارة المعرفة على المستوه ال لي وعلى مستوه المتغيىرات 

 الررعية.   

 أساليب جمع البيانات

اعتمىىد الباحىىث فىىي الحصىىول علىىى البيانىىات المهلو ىىة لتغهيىىة     

الجانىىم النظىىرل مىىن البحىىث علىىى العديىىد مىىن المراجىىا العر يىىة 

واألجنبية والمتمثلة  المراجا العلمية من كتم  مجىالت  دراسىات 

ورسائل وإطريح جامعية  فيما اعتمد الباحث في الجانم الميىداني 

مصىدرا أساسىياً لجمىا البيانىات  على استمارة االسىتبيان  وصىرها 

وروعىىىي فىىىي تصىىىميم االسىىىتمارة أن ت ىىىون منسىىىجمة مىىىا واقىىىا 

المنظمة المبحوثىة  إي قىام الباحىث  تصىميم اسىتمارة وزعىت علىى 

العىىاملين فىىي المنظمىىة وتتضىىمن هىىذه االسىىتمارة علىىى نىىوعين مىىن 

المعلومات  خصص األول للمعلومات العامة والتعريريىة الخاصىة 



 

    147 

 161-144  2020س –  4العدد س  10س. المجلد  . مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية الحمامي

حىىىىوثين  وتضىىىىمنت سالجىىىىن   العمىىىىر  التحصىىىىيل  ىىىىاألفراد المب

الدراسىىي   وركىى  الجىى م الثىىاني علىىى المقىىايي  الخاصىىة  ىىنظم 

   مفعىرا 20المعلومات التسويقية وادارة المعرفة  وقد تم تحديد س

 لقيار متغيرل البحث.

 حدود البحث 

الحىىىىدود ال منيىىىىة: عىىىىرع الباحىىىىث  الدراسىىىىة الميدانيىىىىة فىىىىي  .1

االسىىىتبانة وجمعىىىت  تىىىاريخ وزعىىىت اسىىىتمارة  ١4/12/20١2

11/1/2020. 

الحىىدود الم انيىىة: تىىم البحىىث فىىي منظمىىة كىىارفور فىىي مدينىىة  .2

 .دهوع

 أساليب التحليل اإلحصائي

اسىىىتخدمت مجموعىىىة مىىىن األسىىىاليم ايحصىىىائية مىىىن أجىىىل      

التوصىىىل إلىىىى أهىىىداف البحىىىث الحىىىالي واختبىىىار فرضىىىياتا  وتىىىم 

التحليىل  وتمثلىت    فىيSpssاالعتماد على البرمجية ايحصائية س

 :   هذه األساليم ايحصائية  اآلتي

الوسىىىط الحسىىىا ي واالنحىىىراف المعيىىىارل والوسىىىط المىىىوزون  .1

 والترتيم لبعدل البحث.

معامىىل االرتبىىاط البسىىيط المتعىىدد اسىىتخدم تحديىىد قىىوة العالقىىة  .2

وطبيعتهىىىا  ىىىين مجموعىىىة مىىىن المتغيىىىرات المرسىىىرة ومتغيىىىر 

 مستجيم واحد. 

لمتعىىدد اسىىتخدم لقيىىار التىى)ثير للمتغيىىرات االنحىىدار البسىىيط وا .2

 المرسرة في البعد المستجيم.

 مجتمع البحث واألفراد المبحوثينوصف 

وصىىف مجتمىىا البحىىث: جىىامت محاولىىة الباحىىث فىىي تنىىاول   .1

موضوع نظم المعلومات التسىويقية وادارة المعرفىة علىى وفى  

التهىىورات البيةيىىة المتسىىارعة فىىي مجىىاالت تغييىىر فىىي طلبىىات 

ال  ائن والمجتمىا  ولىذا تىم اختيىار منظمىة كىارفور فىي مدينىة 

علىىى  العشىىوائيةدهىىوع  ومىىن خىىالل اسىىتخدام طريقىىة العينىىة 

 االفراد العاملين في المنظمة المبحوثة.

وصف األفراد المبحوثين: طب  البحىث علىى االفىراد العىاملين  .2

  86فىي منظمىة كىىار فىور فىي دهىىوع والىذل يبلىغ مجمىىوعهم س

  عخص وهم العاملين 22وتم اختيار عينة قصدية م ونة من س

فىىي مجىىال التسىىوي  فىىي المنظمىىة المبحوثىىة  وقىىد تىىم اسىىترجاع 

%  مىن المجمىوع  22,71رة وهم يشى لون نسىبة س  استما20س

 ال لي للعينة المختارة.

   وصف االفراد المبحوثين1جدول س

 الجن 

 اناو يكور

 % العدد % العدد

21 70 9 30 

 الرةات العمرية

20-30 31-40 41-50 51-60 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

9 30 3 10 12 40 6 20 

 التحصيل الدراسي

 اعدادية د لوم   الوريور

 % العدد % العدد % العدد

21 70 6 20 3  10 

 

يتبىىين مىىن خىىالل الجىىدول أعىىاله أن النسىىبة العاليىىة مىىن أفىىراد      

العينة كان يكور  ويرجا هذا الترو   رعىداد الىذكور علىى اينىاو 

  امىا تقسىيم االفىراد حسىم الرةىات منظمةإلى طبيعة العمل داخل ال

  سنة اعلى نسىبة مىن  ىين الرةىات 10-41فقد كانت الرةة العمرية س
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توجا االهتمام  ىالخبرات  امىا  منظمةاالخره وهذا يدل على ان ال

فيما ما يتعل   التحصيل العلمي فان اغلىم العىاملين هىم مىن حملىة 

عىىهادة الب ىىالوريور  وهىىذا مىىا يع ىى  أن العىىاملين قىىادرين علىىى 

القيىىام  المهمىىات الموكلىىة إلىىيهم مىىن خىىالل اعتمىىاد يول المىىفهالت 

 العلمية.

 االطار النظري

 قيةاوالً: نظم المعلومات التسوي

 مرهوم نظم المعلومات التسويقية -

يعىىد نظىىام المعلومىىات التسىىويقية مىىن اهىىم االنظمىىة فىىي المنظمىىات 

ويلىىب لمىىا لوظيرىىة التسىىوي  مىىن اهميىىة  الغىىة  اعتبارهىىا المسىىفولة 

عىىن تسىىوي  المخرجىىات وطرحهىىا علىىى مسىىتوه السىىو   اي يقىىوم 

نظىىام المعلومىىات التسىىويقي  جمىىا كىىل المعلومىىات المتعلقىىة  البيةىىة 

ت عىنس السىو   المجهى ين  المحيهىة  المنظمىة   مىا فيهىا معلومىا

ال  ىىائن  المنافسىىين   والىىذل يم ىىن االدارة مىىن اتخىىاي القىىرارات 

الجيدة ينجاذ عمىل المنظمىة  لىذلب اصىبح مىن الضىرورل تىوفر 

نظم المعلومات في أل منظمة لمد االدارات  البيانات والمعلومات 

الالزمىىة لترعىىيد قراراتهىىا واتخايهىىا  الشىى ل الصىىائم والصىىحيح 

 . وهنىىىاع جوانىىىم عديىىىدة تتعلىىى   مرهىىىوم نظىىىم 1: 2018سحمىىىد 

  .72: 2010المعلومات التسويقية منها: سالنسور  

يعد نظم المعلومات التسويقية تهبي  لمرهوم النظم فىي معالجىة  .1

 المعلومات التسويقية.

ان طبيعىة عمىىل نظىم المعلومىىات التسىىويقية ينصىم علىىى جمىىا  .2

وتصىىىىنيرها  المعلومىىىىات التسىىىىويقية مىىىىن مصىىىىادرها المختلرىىىىة

 وتحليلها وتقديمها للعاملين في مجال التسوي .

يتضح الهدف من استخدام نظم المعلومىات التسىويقية لمسىاعدة  .2

 في التخهيط وتنريذ ورقا ة النشاط التسويقي في المنظمة.

يفدل استخدام نظم المعلومات التسويقية إلى ترعىيد القىرارات  .4

 وجا خاص.ايدارية  وجا عام والقرارات التسويقية  

ولقد وردت تعاريف عديىدة لىنظم المعلومىات التسىويقية اال انىا     

يم ىىن ت)عىىير ان العديىىد منهىىا يصىىم فىىي مرىىاهيم مشىىتركة يع سىىها 

  .2س الجدول

 مرهوم نظم المعلومات التسويقية من وجهة نظر  عض ال تا  الباحثين  2الجدول س

 التعريف اسم ال اتم او الباحث والسنة

 

Kotler&Dubois,2003 

 

الهي ل المعقد والمت امىل مىن االفىراد واالجهى ة واالجىرامات والىذل يصىمم لتجميىا البيانىات 

القىرارات من المصادر الخارجية للمنظمة لتوليد معلومات تساعد ايدارة التسويقية في صنا 

 السليمة.

Etzel et al,2004  اجىىرام مىىنظم مسىىتمر لتوليىىد وتحليىىل وخىى ن واسىىترداد المعلومىىات السىىتخدامها فىىي صىىناعة

 القرار التسويقي  غض النظر عن استخدام الحاسو .

جنبىا  الخهة التي تتصف  التهور والوعي واالستمرارية والتي تستهدف انسيا ية المعلومىات 2008الهائي  والعجارمة 

 إلى جنم ما انسيا ية السلا والخدمات.

هي ىىل متىىىداخل مىىىن االفىىىراد واالجهىىى ة المصىىممة لتوليىىىد وتىىىدف  المعلومىىىات المجمعىىىة مىىىن  2010الصحن وا و   ر 

 المصادر الداخلية والخارجية ل ي تستخدم التخاي القرارات في ميدان التسوي .

رد البشىىرية والماديىىة واجىىرامات الجمىىا والتحليىىل عىىب ة عالقىىات متداخلىىة تت ىىون مىىن المىىوا 2012الهائي 

والتقويم والتوزيا للمعلومىات الدقيقىة فىي الوقىت المناسىم لت)هيىل اتخىاي القىرارات التسىويقية 

 المالئمة.

Daneshjo, 2016  االستخدام الرعال للمعلومات والذل يساهم  ش ل كبير في أدام الشركات وينع   على جىودة

 وفقا لنوعية المعلومات والقدرة على معالجتها.اتخاي القرارات فيها 

 

Kotler, et.al,2017, 

االفىىراد وايجىىرامات الخاصىىة  تقيىىيم احتياجىىات المعلومىىات  وتهىىوير المعلومىىات الالزمىىة  

ومساعدة صانعي القرار على استخدام المعلومات لتوليد ر ه حول ال  ىائن والسىو  القا لىة 

 للتنريذ ما التحق  من صحتها.
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Utama& Pradianti,2018 

هي عملية أو نشىاط يقىوم  ىا األفىراد أو الشىركات التىي تهىدف إلىى الحصىول عليهىا وتسىهيل 

وتسىىريا عالقىىات التبىىادل المرضىىية فىىي  يةىىة دينامي يىىة مىىن خىىالل إنشىىام توزيعىىات ترويجيىىة 

 وتسعير السلا والخدمات.

Kravtsov,2019  إنشا ها لمساعدة المديرين في اتخاي القراراتج م من منهجية معلومات التسوي  التي تم. 

 

 الباحث

الهريقة المنظمىة لجمىا وتحليىل البيانىات التىي تخىص نشىاط المنظمىة  هىدف الحصىول علىى 

المعلومىىات الالزمىىة للقيىىام  تخهىىيط وتنريىىذ وتقيىىيم االنشىىهة العملياتيىىة لىىدعم قىىدرات المنظمىىة 

 وقراراتها وتحقي  اهدافها.

 

 أهمية نظم المعلومات التسويقية وفوائدها                -

لقد اده التغيير على كافة االصعدة ومنها التقنيىة واالقتصىادية      

وتعقيد العملية التسويقية و روز الحاجة الستخدام التقنيات الحديثىة 

فىىي ظىىل اقتصىىىاد المعرفىىة ودخىىىول الحاسىىو  فىىىي صىىلم عمىىىل 

المنظمة ومحاوالت ادارة التسوي  في تحقي  ال رامة والراعلية في 

أهميىىىة وجىىىود نظىىىام معلومىىىات عملهىىا إلىىىى تسىىىليط الضىىىوم علىىىى 

التسويقية في المنظمىات وفقىا لشنشىهة التىي تفديهىا  و شى ل عىام 

يم ىىىىىن عىىىىىرض أهميىىىىىة نظىىىىىم المعلومىىىىىات التسىىىىىويقية  ىىىىىاآلتي: 

  .(Kravtsov,2019:48   122: 2008سعبول 

تبىىرز أهميىىة نظىىم المعلومىىات التسىىويقية مىىن خىىالل تقىىديمها  .1

للمعلومىىىات الضىىىرورية التىىىي مىىىن عىىىانها تقليىىىل المخىىىاطر 

والحصول على مواقىف ال  ىائن  وتقيىيم البيةىة التىي ال يم ىن 

السىىيهرة عليهىىا فضىىال عىىن دورهىىا فىىي ت امىىل اسىىتراتيجية 

 التسوي . 

التخهيط  تساعد نظم المعلومات التسويقية مدرام التسوي  في .2

للمنىىىىتل والتسىىىىعير والتوزيىىىىا والتىىىىرويل واتخىىىىاي القىىىىرارات 

 االستراتيجية للبيا واالعالن والتنبف في دراسات السو . 

انتقال المنظمىات التسىويقية فىي عملهىا مىن المسىتوه المحلىي  .2

إلىىىى االقليمىىىي او الىىىدولي  جعلهىىىا  حاجىىىة أكثىىىر للمعلومىىىات 

  ها. التسويقية عن البيةة التسويقية التي تعمل

تمثل نظم المعلومات التسويقية إطار عمل يومي لىددارة مىن  .4

خىىالل هي لىىة المعلومىىات التىىي جمعهىىا  صىىورة منتظمىىة مىىن 

مصادر داخلية وخارجية لذا فان أهميىة هىذه الىنظم تبىرز مىن 

خالل دفا مستمر للمعلومىات حىول وسىائل التىرويل ونرقاتهىا 

  والمبيعات والمنافسة  فضال عن نرقات التوزيا.

تساعد المنظمة على تحديد سلوع ال  ون من خالل الحصول  .1

على معلومات تخص وجهات نظر ال  ائن للمنتل  ممىا يتىيح 

 اعادة النظر في خههها التسويقية.

ان نظم المعلومات التسىويقية تضىا فىي قالىم واحىد سياسىات  .6

المنظمىىىة الخاصىىىة  اينتىىىاج والتمويىىىل والشىىىرام والتخىىى ين 

 وتحللها  ش ل مت امل. والسياسات التسويقية

 واسىىىىهة نظىىىىم المعلومىىىىات التسىىىىويقية تسىىىىتهيا ال منظمىىىىة  .7

اسىىتخراج المعلومىىات التىىي تسىىاعد علىىى حسىىا  جىىدوه كىىل 

االنشهة التسويقية  اي يم ن حسا  نصىيم كىل ز ىون  وكىل 

سىىىلعة وكىىىل رجىىىل  يىىىا ومسىىىاهمة كىىىل عنصىىىر فىىىي ار ىىىاذ 

ارة المنظمىىة  و التىىالي يم ىىن تحديىىد اتجاهىىات وسياسىىات ايد

 نحو االحتراظ  منتل معين او نوع معين من ال  ائن. 

تساعد نظم المعلومات التسويقية في االجا ة عن اسةلة تتعلى   .8

 ال  ائن والسلا ورجال البيا  ش ل فورل فضال عن ام انية 

 استخدام هذه المعلومات في تقييم كرامة السياسات التسويقية.

ويقية علىى مجموعىة مىن ولقد انع   اعتماد نظم المعلومىات التسى

  (Harmon,2003:4الروائد تمثلت  اآلتي: 

رقا ىىة السىىو : تسىىاهم نظىىم المعلومىىات التسىىويقية مىىن خىىالل  .1

 حىىىىىوو التسىىىىىوي  واالسىىىىىتخبارات التسىىىىىويقية فىىىىىي تحديىىىىىد 

التقسيمات السوقية الجديدة والرقا ة على التغيىرات فىي البيةىة 

 التسويقية. 

المعلومىىىىات التسىىىىويقية تهىىىوير االسىىىىتراتيجية: تجهىىىى  نظىىىم  .2

المعلومىىىىات الضىىىىرورية لتهىىىىوير اسىىىىتراتيجيات التسىىىىوي   

وكىىذلب تىىدعم اسىىتراتيجية تهىىوير المنتجىىات الجديىىدة وتحديىىد 

موقىىا المنىىتل واالتصىىاالت التسىىويقية واالعىىالن والعالقىىات 

 العامة والتسعير وخدمات ال  ون والتحالرات والشراكة.

ومىات التسىويقية الىدعم ال تنريذ االستراتيجية: توفر نظىم المعل .2

 طال  المنتجات  التنسي   ين االستراتيجيات التسويقية.

الت امىىل الىىوظيري: تسىىاعد نظىىم المعلومىىات التسىىويقية علىىى  .4

التنسىىي   ىىين االنشىىهة فىىي قسىىم التسىىوي   و ىىين والوظىىائف 

االخره في المنظمة مثل االنتاج والمالية والتصنيا وخدمات 

 ال  ون.
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 ومات التسويقيةم ونات نظم المعل -

اختلىىف البىىاحثون فىىي تحديىىد الم ونىىات االساسىىية او االنظمىىة     

الررعيىىة التىىي يت ىىون منهىىا نظىىم المعلومىىات التسىىويقية اي ان هنىىاع 

مسىىتوه مىىن إنشىىام نظىىام معلومىىات التسىىوي  يختلىىف وفىى  طبيعىىة 

المنظمىىة ويىىتم تحديىىدها وفقىىا لحجىىم المنظمىىة  وهي لهىىا واينتىىاج  

المنتجىىات  واألجهىى ة لىىددارة  فضىىال عىىىن ودرجىىة مىىن تحقيىى  

المصادر المتاحة. وقد حدد الباحثون هىذه الم ونىات وفى  الجىدول 

 .3)س

 

 االنظمة الررعية الرئيسة لنظام المعلومات التسويقية ((3 الجدول

 االنظمة الررعية الباحث والسنةاسم ال اتم او 

Bush & Burns,2000  سنظام السجالت الداخليىة  نظىام االسىتخبارات التسىويقية  نظىام  حىوو التسىوي   نظىام دعىم

 القرارات التسويقية .

Kotler & Keller,2006 .  سنظام السجالت الداخلية  نظام االستخبارات التسويقية  نظام  حوو التسوي 

 

ستحليىىل المعلومىىات  قاعىىدة البيانىىات الداخليىىة  نظىىام  حىىوو التسىىوي   نظىىام االسىىتخبارات  2011الب رل 

 التسويقية .

Daneshjo,2016  سنظام السجالت الداخلية  نظام االستخبارات التسويقية  نظىام  حىوو التسىوي   نظىام تحليىل

 المعلومات .

Kotler, et.al,2017   نظام االستخبارات التسويقية  نظام  حوو التسوي  .سنظام السجالت الداخلية 

 

  تبىىين ان البىىاحثين ركىى وا علىىى 2ومىىن مضىىامين الجىىدول س     

انىىىواع االنظمىىىة الررعيىىىة الم ونىىىة لىىىنظم المعلومىىىات التسىىىويقية  

                         وألغىىىىىىىىراض البحىىىىىىىىث الحىىىىىىىىالي سىىىىىىىىيعتمد البحىىىىىىىىث علىىىىىىىىى

فىىىي تحديىىد األنظمىىىة الررعيىىة لىىىنظم   Bush & Burns:2000س

 : المعلومات التسويقية والتي عملت

   .نظام السجالت الداخلية .1

   .نظام  حوو التسوي  .2

 .نظام االستخبارات التسويقية .2

   .نظام دعم القرارات التسويقية .4

       نظام السجالت الداخلية  .1

ويهل  عليا احيانا  نظام التقارير الداخلية وان توليىد البيانىات      

الداخلية وتسجيلها واسترجاعها يشار اليا  نظام المحاسبة الداخلية 

Internal Account System  وان كانىىت تعنىىى  األف ىىار عىىن

المعلومات المالية والمحاسبية وحسا ات ال لرة اال انها في الحقيقىة 

تىىىىىىىي تىىىىىىىم توليىىىىىىىدها داخىىىىىىىل المنظمىىىىىىىة تعنىىىىىىىى  المعلومىىىىىىىات ال

(Malhotra,2018:421). 

ان العديد من الشركات   (Kotler,et.al,2017:116)ويره      

تقوم  رنشام قواعد  يانات داخلية عاملة ومجموعات من معلومىات 

المستهل ين والسو  التي تم الحصول عليهىا مىن مصىادر البيانىات 

المعلومىىات الموجىىودة فىىي داخىىل عىىب ة المنظمىىة  ويم ىىن أن تىى)تي 

قاعدة  يانات داخلية من العديد من المصادر  ويقىدم قسىم التسىوي  

معلومات حول خصائص ال  ىون ومعىامالت البيىا داخىل المتجىر 

وعبىىر اينترنىىت وزيىىارات مواقىىا التواصىىل االجتمىىاعي  وقسىىم 

خدمة ال  ائن يحترظ  سىجالت لرضىا ال  ىائن أو مشىاكل الخدمىة  

اسىىىبة سىىىجالت مرصىىىلة للمبيعىىىات والت ىىىاليف ويىىىوفر قسىىىم المح

والتىىىدفقات النقديىىىة  وتقىىىارير العمليىىىات علىىىى اينتىىىاج والشىىىحنات 

والمخىى ون  وتقىىارير قىىوة المبيعىىات عىىن ردود فعىىل المىىىوزعين 

وأنشىىهة المنافسىىين  ويقىىدم عىىركام قنىىوات التسىىوي   يانىىات عىىن 

معامالت المبيعىات  ويم ىن تسىخير هىذه المعلومىات لتىوفير ر ه 

 ية لل  ائن والمي ة التنافسية.قو

 نظام  حوو التسوي    .2

يشهد عالم اليوم تغيرات سريعة ومتالحقة االمر الذل يرىرض      

تغيىىىرات علىىىى اسىىىتراتيجيات التسىىىوي   لهىىىذا يتعىىىين علىىىى إدارة 

التسوي  اجرام دراسات تستهدف الحصول على المعلومىات التىي 

والبىرامل التسىويقية  و عىد تريد ايدارة في تصميم ووضا الخهط 

التنىىوع فىىي النظىىام وإدارة انشىىهة التسىىوي  والتوسىىا فىىي اسىىتخدام 

االجىىرامات والوسىىائل أصىىبح نظىىام  حىىوو التسىىوي  نظىىام فرعىىي 

 . (Stanton,1984:14) لنظم المعلومات التسويقية

ولقىىد وردت تعىىاريف عديىىدة لبحىىوو التسىىوي  منهىىا تعريىىف      

ف)عارت إلى  حوو التسوي   انها جمىا جمعية التسوي  االمري ية 
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وتسىىجيل وتحليىىل مىىنظم للبيانىىات عىىن المشىىاكل المتعلقىىة  تسىىوي  

السىىلا والخىىدمات  وعلىىى الىىرغم مىىن الرضىىا اتجىىاه اساسىىيات هىىذا 

التعريف ل ن هىذا التعريىف تجاهىل أهميىة حىل المشىاكل وجوانىم 

اعىىداد التقىىارير الخاصىىة  بحىىوو التسىىوي  ولهىىذا كىىان العديىىد مىىن 

احثين غير راضين عن هذا التعريىف مىن ضىمنهم كىوتلر الىذل الب

  تسىىىتخدم  حىىىوو التسىىىوي  1287اقتىىىرذ التعريىىىف التىىىالي عىىىام 

المعلومىىىات فىىىي تحديىىىد وتعريىىىف الرىىىرص والمشىىىاكل التسىىىويقية 

وتصىىىرية وتقيىىىيم االنشىىىهة التسىىىويقية ومراقبىىىة األدام التسىىىويقي 

 . .مينهاوتحسين فهم التسىوي  كعمليىة وهىو يوصىل النتىائل  مضىا

(Adcock et al,2001:485) 

وهناع من أعىار إلىى  حىوو التسىوي  علىى انهىا نىوع مىن النشىاط 

الذل ير ط   مساعدة المعلومات  ال  ون والمشترل والرأل العام 

مىىا المسىىو   والمعلومىىات التىىي يىىتم الحصىىول عليهىىا تريىىد  تحديىىد 

وتقيىىيم واظهىىار القىىدرات والمشىىاكل التسىىويقية ويعىىداد وتحسىىين 

النشىىىاطات التسىىىويقية واالسىىىترادة مىىىن نتىىىائل النشىىىاط التسىىىويقي 

  .217: 2002واخرون   وتحسين إدراع عملية التسوي   سكوتلر

وتعىىد   حىىوو التسىىوي  احىىده اهىىم الهرائىى  المهلو ىىة لجمىىا      

البيانات لنظم المعلومات التسىويقية اي تعىرف  انهىا عمليىة تصىميم 

المعلومىىات المتعلقىىة  وضىىا تسىىويقي وتحليىىل وتشىىغيل البيانىىات و

ويصىىىىىىىىىىىىىىرها   (Kotler & Dubois,2003:143)معىىىىىىىىىىىىىىين 

(Jay.C,2004:2)  انها  حث مىنظم لتقىديم البيانىات والمعلومىات 

ان  حىىوو  Malhotra,2018:432)ساالوليىىة والثانويىىة  ويىىره 

التسوي  ضرورية في اكتسا  المعرفة للشركات التي تسىعى إلىى 

دخىىول هىىذه األسىىوا  الجديىىدة  ان البحىىث التسىىويقي هىىو التصىىميم 

المنهجي للبيانات يات الصلة  حالة تسويقية معينة تواجا المنظمىة 

  وجمعهىىا وتحليلهىىىا واي ىىىالت عنهىىىا  تسىىىتخدم الشىىىركات  حىىىوو 

ة مىن الحىىاالت. علىىى سىىبيل المثىىال  التسىوي  فىىي مجموعىىة متنوعىى

يعهي  حث التسوي  المسوقين ر ه حول دوافا ال  ىائن وسىلوع 

الشىىرام والرضىىا يم ىىن أن يسىىاعدهم فىىي تقيىىيم حصىىة السىىو  أو 

قيىىىىار فعاليىىىىة التسىىىىعير والمنىىىىتل والتوزيىىىىا وأنشىىىىهة التىىىىرويل 

Kotler,et.al,2017:119).  

 نظام االستخبارات التسويقية   .2

مصىىىىىىىىهلح االسىىىىىىىىتخبارات والمخىىىىىىىىا رات  ينظىىىىىىىىر إلىىىىىىىىى     

 انىىىا ل الجمىىىىا السىىىىرل وتوزيىىىىا المعلومىىىىات   Intelligence)س

و خاصىىة المعلومىىات السىىرية الغامضىىة وتهيةتهىىا لغىىرض اتخىىاي 

    21: 2011القىىرار مىىن  أجىىل زيىىادة قىىدرة المنظمىىة سال طمىىة  

وتتضىىىىىمن انظمىىىىىة االسىىىىىتخبارات التسىىىىىويقية اجىىىىىرامات جمىىىىىا 

الرسىمية والغيىر الرسىمية  اي يتهلىم اجىرام المعلومات التسويقية 

جمىىا المعلومىىات الغيىىر رسىىمية مجموعىىة مصىىادر  مىىا فىىي يلىىب 

المهبوعات التجارية والجرائىد والمجىالت المتخصصىة  التسىوي  

وغيرها في حين تجما المعلومات الرسىمية وتىدار مىن قبىل مىالع 

مىىن االعضىىام المتخصصىىين للبحىىث عىىن ال عىىيم يبىىدو انىىا يو 

لمنظمىىىة او صىىىناعتها و عىىىد يلىىىب يقومىىىون  نشىىىر هىىىذه عالقىىىة  ا

   (Bush & Burns,2000:18المعلومىات إلىى اقسىام المنظمىة 

إلىىىىىى ان نظىىىىىام االسىىىىىتخبارات   Kotler,2002:102وأعىىىىىار س

التسويقي يتضمن مجموعة االجرامات والمصادر المستخدمة مىن 

 Dailyقبل المدرام في المنظمة للحصول علىى معلومىات يوميىة 

Information  عن التهورات  والتغيرات المختلرة التىي تحصىل

في البيةة التسويقية الخارجية ومن المصادر المسىتخدمة الصىحف 

 ح وميىىىة وال تىىىم واقتراحىىىات ال  ىىىائنوالنشىىىرات التجاريىىىة وال

وتقارير الموزعين او من خالل االلتقام ما المدرام التسويقين فىي 

 المنظمات االخره.

 ىىان االسىىتخبارات التسىىويقية ل (Jay,C,2004:1) وأعىىار       

عملية جيدة لجما المعلومات االساسية عن السو  الذل تعمىل فيىا 

المنظمة والتي في الغالىم تبىين الحالىة االقتصىادية و يةىة االعمىال 

  وصىىىرا نظىىىام االسىىىتخبارات 7: 2007ل  امىىىا سالهىىىاهر ومنىىىال 

ايدارة التسويقية من  التسويقية  انا ل الوسيلة االساسية التي تم ن

االتصىىال الىىدائم والمنىىتظم  األحىىداو الجاريىىة فىىي ظىىروف السىىو  

ان Ade,et.al,2017:411) س والظروف البيةيىة عامىة ل  ويىره

االسىىتخبارات التسىىويقية  تسىىاعد المنظمىىة علىىى جمىىا المعلومىىات 

الحيوية الشاملة والمصنرة والمنهجية والتي من المحتمل أن ت ىون 

مة  من ال  ائن  والمنافسىين  وتتركى  هىذه المعلومىات مريدة للمنظ

علىىىى عىىىدة أسىىىبا  تتعلىىى   ىىىالتنظيم والمنىىىتل والسىىىعر والتىىىرويل 

والتوزيىىا  ومىىا يلىىب فىىرن توافىى  المعلومىىات سىىيع ز الرةىىة التىىي 

ينبغىىي  موجبهىىا وضىىا المعلومىىات يات الحقىىائ  المشىىا هة  يعتمىىد 

الوقىت نرسىا قىد يلب على أوجا التشا ا وأهميىة المعلومىات  وفىي 

ت ون المعلومات الجديىدة التىي تىم جمعهىا مىن ال  ىائن والمنافسىين 

مماثلىىىة للمعلومىىىات الموجىىىودة  لىىىذلب مىىىن أجىىىل دمىىىل معلومىىىات 

المخهط فىي قاعىدة  يانىات المنظمىة  يعىد توافى  المعلومىات نهًجىا 

مناسىىىىبًا لتصىىىىنيف المعلومىىىىات التخىىىىاي قىىىىرار فعىىىىال  وإجىىىىرام  

 إيا كانت المعلومات عديدة.  واستيعا  أو للعمل كبديل

وتتضمن االستخبارات التسويقية مسح رسمي لمختلف وسائل      

االعىىالم مثىىل الصىىحف والمجىىالت التجاريىىة ومجىىالت االعمىىىال 

والتنبفات االقتصىادية وغيرهىا  مىا يلىب فىان نظىام االسىتخبارات 

التسويقية هىو التوقيىت ال منىي المنىتظم ل ىل نىوع مىن اسىتخبارات 

يىىىدل علىىىى تعىىىاون كىىىل اصىىىحا  المعلومىىىات الرئيسىىىة السىىىو  و

  .Ahlstedt.M,2007:22المنظمية س

 نظام دعم القرار التسويقي  .4

عىرض البىاحثون مرهىوم نظىام دعىم القىرار مىن وجهىات نظىر      

مختلرىىىة تبعىىىا لتنىىىوعهم المعرفىىىي وخلريىىىاتهم العلميىىىة فقىىىد عرفهىىىا 

(Kotler,et.al,2017:86)  انىىىىىا تحصىىىىىيل وتنسىىىىىي  البيانىىىىىات 

والىىىىىنظم واألدوات والت تيىىىىىب والمرتبهىىىىىة  ىىىىىدعم البرامجيىىىىىات 



 

    112 

 161-144  2020س –  4العدد س  10س. المجلد  . مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية الحمامي

والحاسو  الخاص  المنظمة لترسير المعلومىات  مىا يخىص البيةىة 

وقهاع االعمال والتي تدور اساسا حىول الرعىل التسىويقي  وحىدده 

(Bush & Burns,2000:18)  انىىا مجموعىىة مىىن البيانىىات تىىم 

لوصىىول اليهىىا وتحليلهىىا  اسىىتخدام مجموعىىة مىىن جمعهىىا  ويم ىىن ا

اآلالت وتقنيىىات الحاسىىو  التىىي تسىىاعد المىىدرام فىىي عمليىىة صىىنا 

فقىىد يكىىرا انىىا  (Pride & Ferrell,2003:116) القىىرار  امىىا 

 رامجيات حاسىو ية تسىاعد مىديرل التسىوي  فىي اتخىاي القىرارات 

 مىىن خىىالل مسىىاعدتهم فىىي توقىىا نتىىائل قىىراراتهم االكيىىدة  ويىىره

(Hashem,2016:432)  يم ىىىىن تعريىىىىف أنظمىىىىة دعىىىىم القىىىىرار

التسىىىويقية علىىىى أنهىىىا لأنظمىىىة معلومىىىات مصىىىممة لىىىدعم اتخىىىاي 

القىىرارات فىىي المجىىال التسىىويقية  يم ىىن عىىرذ الميىى ة الرئيسىىية 

ألنظمة دعم القرار التسويقية على النحو التالي  ت يىد أنظمىة دعىم 

وتر وال  ىون والبيةىة القرار من التراعل  ين المدير وأنظمىة ال مبيى

المحيهة  ها  يوفر  يانات خاصىة فىي جميىا الجوانىم والمجىاالت 

وت)سيساً على يلىب فقىد زاد  المتعلقة  عملية صنا القرار التسويقي.

االهتمام في مجال ادارة المعرفة كنتيجة منهقية لالهتمام  عدد من 

المجاالت الحديثة والمعاصرة في العمىل ايدارل داخىل المنظمىة  

والتىىي كىىان فىىي مقىىدمتها مرهىىوم نظىىم المعلومىىات التسىىويقية والتىىي 

ي تمثىىل فىىي حقيقتهىىا مجمىىل المعلومىىات والعالقىىات واألف ىىار والتىى

تع ز في أساسها من ادارة المعرفىة  والتىي تمثىل العنصىر األكثىر 

اتجاهاً نحو النمو وال يادة قياساً  العناصر أو الموارد األخره فىي 

المنظمة  ويتجلى يلب مىن خىالل التراعىل المتحقى  فىي  يةىة عمىل 

 المنظمة.

 ثانياً: ادارة المعرفة

 مرهوم المعرفة .1

المىورد الوحيىد الىذل ال يخضىا  تتجلى قوة المعرفة في كونهىا     

لقىىانون تنىىاقص الغلىىة وال تعىىاني مىىن مشىى لة النىىدرة ألنهىىا المىىورد 

الوحيىىد الىىوافر الىىذل يبنىىى  ىىالتراكم وال يتنىىاقص  االسىىتخدام   ىىل 

علىىى الع ىى  يم ىىن اسىىتخدامها فىىي توليىىد وتهىىوير أف ىىار جديىىدة 

  ت لرىىىىىىىىىىىىىىىىة أقىىىىىىىىىىىىىىىىل أو  ىىىىىىىىىىىىىىىىدون ت لرىىىىىىىىىىىىىىىىة اضىىىىىىىىىىىىىىىىافية

(Santoro&Gopalakrishnan,2000:300)  واكدNeguen  

أن البيانىىىات  المعلومىىىات  المعرفىىىة  الح مىىىة تمثىىىل  (2010:36)

سلسىىىلة مىىىن القىىىيم المضىىىافة المتدفقىىىة مىىىن البيانىىىات يات القيمىىىة 

المنخرضىىة وصىىوال إلىىى المعلومىىات يات القيمىىة المضىىافة  التىىي 

يم ىىن أن تتحىىول إلىىى معرفىىة  رضىىل الخبىىرة والمهىىارة والبصىىيرة 

نا عة مىن التجىار  الشخصىية وايلهىام الر ىرل لتتولد ر يا أوسا 

الغني  المعرفة القىادرة علىى اكتشىاف المشى الت المعقىدة  وإيجىاد 

الحلىىول يات المضىىامين التىىي تنعبىىر عىىن عمىى  المعرفىىة والح مىىة 

  يوضىح سلسىلة 2لتصل إلى أعلى قيمة في قمة السلسلة والش ل س

 قيمة المعرف.

   سلسلة قيمة المعرفة2الش ل س

 

Source: Nguyen, T. N. Q., (2010). Knowledge management capability and competitive advantage: an 

empirical study of Vietnamese enterprises, thesis Doctoral, Southern Cross University, p37.  

و ىىرزت إسىىهامات المعرفىىة فىىي إطىىار العلىىوم ايداريىىة  مىىا      

التهىىور الواسىىا واالهتمىىام  المعلومىىات ورغبىىة األفىىراد فىىي الىىتعلم 

واكتسىىىا  الخبىىىرات  األمىىىر الىىىذل حىىىتم علىىىى المنظمىىىات ايلمىىىام 

ه مصىىدرا أساسىىيا لنجىىاذ   ىىالمحتوه المعرفىىي والسىىيهرة عليىىا  عىىدس

عريىىىف المعرفىىىة المنظمىىىة وتروقهىىىا  وفىىىي سىىىيا  الحىىىديث فىىىرن ت

اصىىىىهالحا قىىىىد اختلرىىىىت وتعىىىىددت نتيجىىىىة لتبىىىىاين ر ه ال تىىىىا  
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 Websterوالبىىاحثين حىىول مرهىىوم المعرفىىة  فقىىد عىىرف قىىامور 

المعرفىىة  )نهىىا الرهىىم الواضىىح والمفكىىد لشعىىيام  وكىىل مىىا يدركىىا 

العقل من  خبرة عملية و مهارة   أل كل ما يمثىل الحقيقيىة وحالىة 

 وينظىىىىىىىىىر   8: 2012  عبلىىىىىىىىىةس الىىىىىىىىىوعي  شىىىىىىىىىيم معىىىىىىىىىين

Alavi&LEeidner,1999:5) إلىىىىى المعرفىىىىىة  )نهىىىىا اعتقىىىىىاد  

عخصىىي لىىا مىىا يبىىرره والىىذل ي يىىد مىىن قىىدرة الرىىرد علىىى اتخىىاي 

  علىىىىى أن Darucker,2003:242إجىىىىرامات فعالىىىىة  ويفكىىىىد س

المعرفة تتمثىل  المعلومىات التىي تغيىر عىيةا مىا أو عخصىا مىا مىن 

إجىرامات أو أعمىال أكثىر خالل قدرة الررد أو المنظمة على اتخاي 

 .(Mahdi&etal,2011:9922)فاعلية 

وتظهىىر أهميىىة المعرفىىة  وصىىرها مجموعىىة مىىن الحقىىائ  التىىي      

تتمتىىىا  مصىىىىداقية وقواعىىىىد است شىىىىافية تعهىىىىي ميىىىى ة اقتصىىىىادية 

لمسىىتخدميها  فهىىي تعىىد  مثا ىىة قىىوة وثىىروة فىىي ان واحىىد  وإن مىىا 

يميىى  القىىرن الواحىىد والعشىىرين االرت ىىاز إلىىى المعرفىىة  اعتبارهىىا 

فجعلها تترو  على  المورد األكثر أهمية في ظل ثورة المعلومات 

قوة العمىل ورأر المىال واعتمادهىا كى)داة لتحقيى  القيمىة المضىافة 

(Wilkenes, et al,1997:55). 

أن المعرفىىىىىة تمثىىىىىل   (Virtanen,2014:13وأكىىىىىدت دراسىىىىىة 

المصدر األسار لتناف  في العصر الحىديث كونهىا تمثىل الوسىيلة 

العاليىىة  األكثىىر فعاليىىة مىىن حيىىث خرىىض الت لرىىة وتوليىىد االنتاجيىىة

والحصول على أفضل النتىائل  ويلىب مىن خىالل اكتسىا  وتنظىيم 

ودعىىم المعرفىىة الجديىىدة األمىىر الىىذل يعىى ز مىىن االدام التنظيمىىي 

 وتحقي  المي ة التنافسية. 

 الر ية النظرية لميدان ادارة المعرفة  .2

هناع أكثر من منظور في إدارة المعرفىة يقىود إلىى اسىتقرامات     

مختلرىىىىىىىىىىة وتعىىىىىىىىىىاريف مختلرىىىىىىىىىىة لمرهىىىىىىىىىىوم ادارة المعرفىىىىىىىىىىة 

(Pujanauskiene,2015: 12) 

مىىن منظىىور األعمىىال: تقىىوم إدارة المعرفىىة فىىي نشىىاطها علىىى  .1

  عدين أساسيين  هما:

البعىىد االول: معالجىىة م ونىىات المعرفىىة فىىي نشىىاطات األعمىىال  ●

 وصىىىرها نشىىىاط ظىىىاهر لشعمىىىال يىىىنع   فىىىي االسىىىتراتيجية  

السياسة  والممارسة في كل مستويات المنظمىة  ويم ىن لىا أن 

يحقىى  ارتباطىىاً مباعىىراً  ىىين الموجىىودات الر ريىىة للمنظمىىة مىىن 

ية سمعرفة خالل المعرفة الظاهرة سالمسجلة   والمعرفة الضمن

 مايا لده األفراد  ونتائل العمل اييجا ية. 

البعد الثاني: إدارة المعرفة هي مدخل تعاوني ومت امل للخل    ●

واالسىىىىىتحواي علىىىىىى  وتنظىىىىىيم  والوصىىىىىول إلىىىىىى واسىىىىىتخدام 

 الموجودات الر رية للمنظمة. 

من منظور علم ايدراع أو من منظور علم المعرفة : المعرفىة  .2

وممارسىات معرفىة كيىف التىي نمتل هىا  هي تصورات  مرىاهيم

جميعاً  وهي مصدر أسار يسمح لنا  توظيرا  هريقة عبقرية  

ل أيضىىاً إلىىى مظىىاهر أو  عبىىر الىى من  المعرفىىة المعتبىىرة تتحىىوس

تجليات أخىره مثىل ال تىم  التقانىة  الممارسىات  وايضىافات 

داخل المنظمات من كل األنواع وفي المجتما علىى نحىو  عىام  

الت تنىتل فىي الخبىرات المتراكمىة  وعنىدما تسىتخدم تلب التح وس

على نحو  مناسم ستقود إلى الراعلية  المعرفة هىي واحىدة  إن 

لىىم ت ىىن وحىىدها العامىىل الىىرئي  الىىذل يجعىىل سىىلوع األفىىراد  

 والمنظمات  والمجتمعات اكثر يكاماً. 

من منظىور العمليىة/ التقانىة: إدارة المعرفىة هىي المرهىوم الىذل  .2

ل أو انتقىىال المعلومىىات إلىىى معرفىىة فعليىىة ينىىدرج تحتىى ا تحىىوس

لتحق  العروية المتاحة من قبىل لشفىراد الىذين يقومىون  تهبيى  

المعرفىىة  اي ان نظىىام إدارة المعرفىىة هىىو مسىىتودع افتراضىىي 

للمعلومىىىات المرتبهىىىة التىىىي تعىىىدس حاسىىىمة  النسىىىبة للمهمىىىات 

 المنج ة يومياً من قبل االفراد العاملين في المنظمة. 

الذل حدد أهمية المعرفة علىى  (Wiig, 1993:34)وقد رك       

نحىىو  افتراضىىي فىىي كىىل المجىىاالت فىىي الحيىىاة اليوميىىة والتجاريىىة  

األ عىىاد المعرفيىىة االثنىىين المرتبهىىة حاسىىمة  النسىىبة لالسىىتمرارية 

والنجىىاذ فىىي أل مسىىتوه  وتلىىب هىىي الموجىىودات المعرفيىىة التىىي 

روظة ومستخدمة لحجىم أكبىر يجم أن ت ون مهبقة  ومنشةة  ومح

قىىىدر ايم ىىىان مىىىن األفىىىىراد  والمنظمىىىات  والعمليىىىات المتعلقىىىىة 

 المعرفىىىة لخلىىى   و نىىىام  وتصىىىنيف  وتنظىىىيم  وتحويىىىل  ونقىىىل  

وتوسىىىيا  وتهبيىىى  وحراسىىىة المعرفىىىة التىىىي يجىىىم االعتنىىىام  هىىىا 

 وإدارتها  وضوذ في كل المجاالت المفثرة. 

الىىىىىىى إدارة المعرفىىىىىىة  (Gothensten,2016: 17)واعىىىىىىار     

 اعتبارهىىا مىى يل رائىىا مىىن االسىىتراتيجيات  األدوات  والتقنيىىات 

 عضىىىها هىىىو لىىىي   جديىىىد كمىىىا فىىىي سىىىرد القصىىىص  الىىىتعلسم مىىىن 

األخهام  وتعمل إدارة المعرفة علىى اسىتخدام مى يل التقنيىات مىن 

تصميم األنظمة المستندة إلى المعرفة  مثل اسىتراتيجيات اكتسىا  

ة مىىن خبىىرام المواضىىيا  والتقانىىة التعليميىىة سمثىىل المعرفىىة المهي لىى

 المهمة وتحليىل الوظيرىة لتصىميم وتهىوير أنظمىة دعىم المهمىات . 

كل يلب يجعل من السهل والصعم فىي الوقىت ياتىا تعريىف إدارة 

المعرفة فىي إحىده النهايىات  تقىوم إدارة المعرفىة  عمىل أل عىيم 

ف ع لىى نحىو  محىدود ما المعرفة  وفي النهاية األخره  فهي تعىرس

 )نهىىا نظىىام تقانىىة معلومىىات يىىوزع معرفىىة  وإدارة المعرفىىة فىىي 

الحقيقىىىة هىىىي كىىىال الشىىىيةين وأكثىىىر  واحىىىدة مىىىن  عىىىض مجىىىاالت 

ايجمىىاع فىىي هىىذا الحقىىل هىىي أن إدارة المعرفىىة هىىي حقىىل متعىىدد 

 الضوا ط.

إدارة المعرفىة علىى  (Masa’deh,et.al,2019:543)وحدد      

ية التي تخل   اسىتمرار المعرفىة وتشىجا علىى انها اآلليات التنظيم
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ويراهىىىىىا  اكتسىىىىىا  المعرفىىىىىة وتخ ينهىىىىىا وحمايتهىىىىىا ومشىىىىىاركتها

(Hussain,et.al,2019:221)  هىىو توليىىد المعرفىىة  تليهىىا تنظىىيم

المعرفىىىة  وتبىىىادل المعرفىىىة  ونشىىىر المعرفىىىة  وتهبيىىى  المعرفىىىة 

واسىىتخدامها  وهىىو عامىىل مهىىم للنجىىاذ  النسىىبة للشىىركات وسلسىىلة 

 يرة لتوليد اال ت ار.كب

 :وتضىىىىىم إدارة المعرفىىىىىة عىىىىىدد واسىىىىىا مىىىىىن الحقىىىىىول مثىىىىىل

Finley&Sathe,2013:84)    

 علم المنظمة. ●

 علم ايدراع. ●

 اللغويات واللغويات المحوسبة.  ●

تقانىىة المعلومىىات مثىىل األنظمىىة المسىىتندة علىىى المعرفىىة  إدارة  ●

 المعلومات والوثائ   أنظمىة دعىم األدام ايل ترونىي  وتقانىات

 قواعد البيانات. 

 علم المعلومات والم تبات.  ●

 الصحافة وال تا ة الرنية. ●

 علم اينسان وعلم االجتماع.  ●

 التعليم والتدريم.  ●

 سرد القصص واالتصاالت. ●

التقانات التعاونية مثل سدعم الحاسو  للعمل التعىاوني  أنظمىة  ●

دعم المجاميا  مثل اينترانىت  ايكسىترانت  البوا ىات  و قيىة 

 تقانات الويم. 

توضح القائمة أعاله الجذور المتباعىدة والمتنوعىة التىي تعهىي     

الحياة يدارة المعرفىة وتجعلهىا تسىتمر الىى يومنىا هىذا  وعلىى أيىة 

حال فرن التنوع في إدارة المعرفة أيضاً يوفر  عض التحىديات مىا 

االخذ  االعتبار المحددات المرروضىة وممىا ال عىب فيىا  ى)ن إدارة 

عرفة هي ليست وال يم ن أن ت ون قاعدة انضباط منرصىلة فىي الم

إطىىار الهي ىىل المترىىرد للمعرفىىة  هىىذا االتجىىاه يىىتم تمثيلىىا عىىادةً عىىن 

طري  عبارات مثل: سإن إدارة المعرفة هي فقىط إدارة معلومىات  

أو سإن إدارة المعرفة هي ممارسات عمل جيىدة   وهنىا قىد يهىرذ 

رة المعرفىىة مهمىىة اليىىوم؟ اي تتىى)تى التسىىا ل االتىىي: لمىىايا تعىىدس إدا

أهمية إدارة المعرفة اليىوم فضىال عىن كونهىا موجىا مىن موجهىات 

األعمىىال  فىىرن تهبيىى  إدارة المعرفىىة يم ىىن أن يحقىى  المنرعىىة فىىي 

  (Yoshimichi,2011:23:  مجاالت أر عة أساسية  وهي

عولمىىة األعمىىال: إي تعىىدس منظمىىات األعمىىال اليىىوم يات مواقىىا  ●

 عددة اللغات  متعددة الثقافات. متعددة  مت

المنظمات الخهية: إي تعمل المنظمات على نحىو  سىريا  ل نهىا  ●

 حاجة إلى أن تعمل على نحو  أكثر يكاًم مثىل عمىال المعرفىة  

 وتتبنى العمل ال بير والسريا. 

النسيان ال لىي سالشىامل : تعىيل المنظمىات حركيىة عاليىة مثىل  ●

المىىىوارد البشىىىرية ممىىىا ينىىىتل عنىىىا مشىىى الت فىىىي االسىىىتمرار 

المعرفىىي للمنظمىىة ومواقىىف تتهلىىم الىىتعلسم المسىىتمر مىىن قبىىل 

عمال المعرفة. ولىي  لىدينا ايىة توقعىات طويلىة األجىل لقضىام 

 حياتنا العملية كاملة ما المنظمة نرسها. 

التقنىىي: لىىم يىىوفر التقىىدم والتهىىور فىىي تقانىىة المعلومىىات التقىىدم  ●

الىىر ط مىىن أيىىة م ىىان فحسىىم  ل نىىا غيسىىر التوقعىىات علىىى نحىىو  

ل فىىي كىىل األوقىىات  Onرادي ىىالي. ونحىىن نتوقىىا أن نصىىبح ل

ون ون في كل األوقات  حالة استجا ة التي تقار اآلن  الدقائ  

 ولي  األسا يا. 

وجىىا االسىىتجا ة لتحىىدل محاولىىة وتمثىىل إدارة المعرفىىة إحىىده أ     

إدارة محتويات  يةة العمل يات التعقيد وايغرا  المعلوماتي. كمىا 

يجىىىم أن تتعامىىىل إدارة المعرفىىىة مىىىا مىىىا زال معرفىىىة ضىىىمنية أو 

موضىىىوعية. ولموضىىىوعات أكثىىىر تعقيىىىداً  فرننىىىا ر مىىىا لىىىن ن ىىىون 

مدركين ل ل المعرفة الضمنية الموجىودة  ور مىا نحىن ال لنعىرف 

ال نعرفل  إي لي  هناع عخص يعرف ال ثيىر  ل ىن الشىيم  )ننا 

 المهم لددراع هو أنهم ال يعرفون حتى الذين سيعرفون.

 االطار العملي

 أوال: نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي لمتغيرات البحث

نتائل التحليىل ايحصىائي الوصىري لمتغيىرات نظىم المعلومىات  ●

 التسويقية:

التحليىىىل ايحصىىىائي الوصىىىري   نتىىىائل 4يعىىىرض الجىىىدول س     

لمتغيرات نظم المعلومات التسويقية لعينة الدراسىة  داللىة معلمىات 

الوسىىط الحسىىا ي السىىتجا اتها  ومسىىتوه تشىىتت تلىىب االسىىتجا ات 

  فضىىال عىىن تحليىىل 2عىىن الوسىىط الررضىىي ألداة القيىىار وقىىدره س

األهمية النسبية لد عىاد الررعيىة  داللىة الىوزن المةىول لهمىا وكمىا 

الرقرات اآلتية. اي حقى  متغيىر نظىام السىجالت الداخليىة للعينىة  في

   ىىانحراف 4.01المبحوثىىة المعىىدل العىىام للوسىىط الحسىىا ي قىىدره س

%   وجىىىىام 80.2   ووزن مةىىىىول  لىىىىغ س0.742معيىىىىارل  لىىىىغ س

   في حين حق  متغير نظام  حىوو السىو  للعينىة 1ترتيم البعد س

   ىىانحراف 2.22قىىدره سالمبحوثىىة المعىىدل العىىام للوسىىط الحسىىا ي 

%   وجىىىىام 72.8   ووزن مةىىىىول  لىىىىغ س0.711معيىىىىارل  لىىىىغ س

   وجام ترتيم متغيىر نظىم دعىم القىرار التسىويقي 2ترتيم البعد س

  2.27للعينىىىة المبحوثىىىة المعىىىدل العىىىام للوسىىىط الحسىىىا ي قىىىدره س

%   72.4   ووزن مةىىول  لىىغ س0.772 ىىانحراف معيىىارل  لىىغ س

قىى  متغيىىر االسىىتخبارات التسىىويقية    وح2وجىىام ترتيىىم البعىىد س
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  2.21للعينىىىة المبحوثىىىة المعىىىدل العىىىام للوسىىىط الحسىىىا ي قىىىدره س

%   72.0   ووزن مةىىول  لىىغ س0.776 ىىانحراف معيىىارل  لىىغ س

  واالخيىىر  أمىىا علىىى المسىىتوه ال لىىي فقىىد 4وجىىام ترتيىىم البعىىد س

حق  متغير نظم المعلومات التسويقية للعينة المبحوثة المعدل العام 

   0.762    انحراف معيىارل  لىغ س2.28للوسط الحسا ي قدره س

 %  وكما موضح في الجدول.72.6ووزن مةول  لغ س

 الوصف االحصائي لرقرات ا عاد نظم المعلومات التسويقية  4الجدول س

 

الوسط  الرقرات المتغير ت

 الحسا ي

االنحراف 

 المعيارل

الوزن 

 المةول%

 الترتيم

1 

نظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىام 

السىىىىىىىىىىىىىجالت 

 الداخلية

 5 0.764 0.842 3.82 تحترظ المنظمة  نظام حديث للسجالت يتم تحديثا  استمرار؟

 3 0,812 0.712 4.06  الدقة؟تتمي  تقارير نظام السجالت الداخلية  2

 1 0.824 0.681 4.12 يتمي  نظام السجالت الداخلية  االستجا ة الرورية؟ 3

يىىتم تىىدريم العىىاملين فىىي قسىىم التسىىوي  علىىى اسىىتخدام نظىىام  4

 السجالت الداخلية   رامة؟

3.94 0.821 0.788 4 

يىىوفر نظىىام السىىجالت الداخليىىة  يانىىات ومعلومىىات كافيىىة مىىا  5

 البيةة التي تعمل فيا المنظمة؟

4.11 0.693 0.822 2 

  0.802 0.749 4.01 المعدل ال لي

6 

نظىىىىام  حىىىىوو 

 السو 

يعتمد النظام على مصادر متنوعة لجما البيانات والمعلومىات 

 عند اجرام  حوو السو ؟

3.82 0.843 0.764 5 

 3 0.804 0.734 4.02 يتم اجرام  حوو السو  وفقا الحتياجات المنظمة؟ 7

 4 0.778 0.812 3.89 يتم توفير مي انية كافية لشنرا  على مراحل البحث المختلرة؟ 8

يتم تدريم العاملين على تىوخي الدقىة واحتىرام الوقىت الىالزم  9

 ألجرام  حوو السو ؟

4.09 0.699 0.818 2 

سىىىتخدم المنظمىىىة البحىىىوو التسىىىويقية لحىىىل المشىىى الت التىىىي  10

 تواجهها؟

4.12 0.689 0.824 1 

  0.798 0.755 3.99 المعدل ال لي

11 

نظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم  

االسىىىىتخبارات 

 التسويقية

يتم تدريم العاملين في قسم التسوي  على فن جما المعلومات 

 عن البيةة الخارجية  صورة دورية؟

4.13 0.681 0.826 1 

تساهم االستخبارات السوقية في اكتشاف الرىرص والتهديىدات  12

 المنظمة؟التي توجا 

3.92 0.792 0.784 4 

يىىى ود النظىىىام المنظمىىىة  تقىىىارير دقيقىىىة عىىىن اوضىىىاع السىىىو   13

 و صورة دورية؟

4.05 0.715 0.810 2 

 3 0.804 0.739 4.02 يتا ا النظام االستراتيجيات التي يتبعها المنافسين؟ 14

 5 0.726 0.953 3.63 يقوم النظام  تحديد نقاط القوة والضعف لده المنافسين؟ 15

  0.790 0.776  3.95 المعدل ال لي
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16 

نظىىىىىىىم دعىىىىىىىم 

القىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرار 

 التسويقي

يساعد استخدام نظام دعم القرارات فىي عمليىة التسىوي  علىى 

 حل المشاكل التي تواجهها المنظمة؟

4.05 0.717 0.810 2 

يسىىىاهم نظىىىام دعىىىم القىىىرارات فىىىي تحديىىىد أفضىىىل األسىىىاليم  17

 االعالنية لمنتجات المنظمة؟

4.12 0.683 0.824 1 

 4 0.786 0.789 3.93 يحدد نظام دعم القرارات اسعار المنتجات الجديدة للمنظمة؟ 18

يسىىاعد نظىىام دعىىم القىىرارات التسىىويقية فىىي تصىىميم البىىرامل  19

 التسويقية المناسبة؟

3.80 0.871 0.760 5 

يحىىدد نظىىام دعىىم القىىرارات التسىىويقية اسىىعار المنتجىىات التىىي  20

 تقدمها المنظمة؟

3.95 0.809 0.790 3 

  0.794 0.773 3.97 المعدل ال لي

  0.796 0.763 3.98 المعدل ال لي لمتغير نظم المعلومات التسويقية

 

 نتائل التحليل الوصري لمتغير اعادة هندسة العمليات االدارية: ●

  نتىىائل التحليىىل ايحصىىائي الوصىىري ال 1يعىىرض الجىىدول س     

دارة المعرفىىة لعينىىىة الدراسىىة  داللىىىة سمعلمىىات الوسىىىط الحسىىىا ي 

السىىىىتجا اتها  ومسىىىىتوه تشىىىىتت تلىىىىب االسىىىىتجا ات عىىىىن الوسىىىىط 

  فضال عن تحليل األهمية النسبية 2الررضي ألداة القيار وقدره س

أمىىا علىىى المسىىتوه  لد عىاد الررعيىىة  داللىىة الىىوزن المةىىول لهمىىا  

ال لي فقد حق  متغير ادارة المعرفة للعينة المبحوثىة المعىدل العىام 

   0.718    انحراف معيىارل  لىغ س4.06للوسط الحسا ي قدره س

 %  وكما موضح في الجدول.81.2ووزن مةول  لغ س

 المعرفة   الوصف االحصائي لمتغير ادارة1الجدول س

الوسىىىىىىىىىىط  المتغير ت

 الحسا ي

االنحىىراف 

 المعيال

الىىىىىىوزن 

 المةول

 الترتيم

 5 0.816 0.709 4.08 تحترظ المنظمة  سـجالت لتـدوين موجـودات المعرفـة الموجودة فيها؟ 1

 2 0.828 0.664 4.14 المنظمة؟تدعم األف ار الجيدة واي داعية لتنمية التناف  الشريف في  2

 9 0.794 0.801 3.97 تعتمد اليات واضحة الستقبال اآلرام والمقترحات من ال  ائن؟ 3

 6 0.808 0.725 4.04 تمتلب المنظمة محرظة للمعرفة الداخلية؟ 4

 10 0.786 0.791 3.93 توضا المنظمة خهة استراتيجية لتهبي  إدارة المعرفة؟ 5

 4 0.818 0.691 4.09 تعليمات واضـحة السـترجاع المعرفـة المخ ونة في المنظمة؟تستخدم  6

 1 0.838 0.628 4.19 تستخدم ت نولوجيا المعلومات لتخ ن المعارف في المنظمة؟ 7

 7 0.804 0.739 4.02 تدعم المنظمة االف ار اال داعية للعاملين فيها؟ 8

 8 0.798 0.759 3.99 في المعرفة  ين العاملين؟تحرص المنظمة على نشر ثقافة التشارع  9

 3 0.822 0.678 4.11 تستخدم تسهيالت ت نولوجية لتوزيا المعرفة على العاملين في المنظمة؟ 10

  0.812 0.718 4.06 المعدل العام 

 

  ين  عدل البحث:اختبار عالقات االرتباط  ● اختبار فرضيات البحث :ثانيا 
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تتضىىمن هىىذه الرقىىرة التعىىرف علىىى طبيعىىة عالقىىة االرتبىىاط  ىىين 

متغيىىرل الدراسىىة نظىىم المعلومىىات التسىىويقية وادارة المعرفىىة  إي 

  إلىىى وجىىود عالقىىة ارتبىىاط معنويىىة  ىىين نظىىم 6يشىىير الجىىدول س

المعلومىىىات التسىىىىويقية وادارة المعرفىىىىة  إي  لغىىىىت قيمىىىىة معامىىىىل 

   وهىذا يشىير إلىى 0.01مستوه معنوية س  عند 0.781االرتباط س

أنا كلما زاد اهتمىام المنظمىة  ىنظم المعلومىات التسىويقية زاد يلىب 

 من تع ي  ادارة المعرفة في المنظمة.

 

   نتائل عالقة االرتباط  ين متغير نظم المعلومات التسويقية وادارة المعرفة6الجدول س

 المتغير المرسر                  

 المتغير المستجيم

 

 نظم المعلومات التسويقية

 *0.781 ادارة المعرفة

 

اختبار عالقات االرتباط  ين متغير نظىم المعلومىات التسىويقية  ●

 وادارة المعرفة:

  نتائل تحليل عالقة االرتبىاط لمتغيىر نظىم 7يعرض الجدول س     

المعلومات التسويقية والمتمثلىة  ) عىاده سنظىام السىجالت الداخليىة  

نظام  حوو السو   االستخبارات التسويقية  نظام دعم القىرارات 

التسويقية  ومتغير ادارة المعرفة  إي كانت النتىائل معنويىة موجبىة 

ت اال عىىاد االر عىىة قيمىىاً لمعامىىل االرتبىىاط للبعىىاد االر عىىة  وحققىى

  وعلىىىىىىىىىىى 0.812   س0.721   س0.744   س0.822كىىىىىىىىىىاالتي س

  وتىدل هىذه النتىائل علىى انىا 0.01التوالي وعند مستوه معنول س

كلما زاد االهتمام  متغير نظام المعلومات التسىويقية أده يلىب الىى 

 تع ي  ادارة المعرفة.
 

 نتائل عالقات االرتباط  ين كل  عد من ا عاد نظم المعلومات التسويقية وادارة المعرفة  7الجدول س

 المتغير المرسر          

 

 المتغير المستجيم

 

نظىىىىىام السىىىىىجالت 

 الداخلية

 

نظىىىىىىىىىىىام  حىىىىىىىىىىىوو 

 التسوي 

 

االسىىىىىىىىىىىىىتخبارات 

 التسويقية

 

نظام دعم القرار 

 التسويقي

 *0.813 *0.721 *0.744 *0.829 ادارة المعرفة

 

وت)سيساً على مىا تقىدم يم ىن قبىول الررضىية الرئيسىية االولىى      

التىىي تىىنص ستوجىىد عالقىىة ارتبىىاط معنويىىة  ىىين نظىىم المعلومىىات 

التسىىويقية وادارة المعرفىىة علىىى المسىىتوه ال لىىي وعلىىى مسىىتوه 

 المتغيرات الررعية .

 اختبار عالقات األثر بين متغيري البحث: ثالثا 

اختبار عالقة ت)ثير متغير نظىم المعلومىات التسىويقية فىي ادارة  .1

 المعرفة: 

  إلىىى أن ال نظىىم 8تشىىير نتىىائل تحليىىل االنحىىدار فىىي الجىىدول س     

المعلومىىات التسىىويقية تىى)ثيًرا معنويىىاً فىىي تع يىى  ادارة المعرفىىىة  

  وهىىي 12.10  المحسىىو ة والبالغىىة سFويىىدعم هىىذا التىى)ثير قيمىىة س

  1  عنىد درجتىي حريىة س4.11أكبر من قيمتها الجدوليىة البالغىة س

ويستدل من قيمىة معامىل التحديىد    0,01  ومستوه معنوية س 20

  من التع ي  في ادارة المعرفة يرسره  عىد نظىم 0.610  ان سR²س

المعلومىىات التسىىويقية  فضىىالً عىىن أن هنىىاع مفعىىرات عشىىوائية 

أخره ال يم ن السيهرة عليها  ويدعم يلب قيمىة معامىل االنحىدار 

  من التغيرات 0.722  التي تشير إلى أن س0.722  البالغة سB1س

الحاصىىلة فىىي المتغيىىر المسىىتجيم هىىي نتيجىىة تغيىىر فىىي المتغيىىر 

  المحسىىو ة tالمرسىىر  مقىىدار وحىىدة واحىىدة  وعىى ز يلىىب قيمىىة س

  .1.22  وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة س2.62والبالغة س
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 ادارة المعرفةت)ثير نظم المعلومات التسويقية في   8الجدول س

 المتغير المرسر         

 

 المتغير المستجيم

 نظم المعلومات التسويقية

 

B0 

 

B1 

 

R² 

T F 

 الجدولية المحسو ة الجدولية المحسو ة

 

 ادارة المعرفة

 

0.794 

 

0.722 

 

0.610 

 

3.62 

 

1.93 

 

13.10 

 

4.15 

 

اختبىىار عالقىىة أثىىر ا عىىاد نظىىم المعلومىىات التسىىويقية فىىي ادارة  .2

 المعرفة

  إلىىى وجىىود عالقىىة تىى)ثير معنويىىة 2تشىىير معهيىىات الجىىدول س     

أل عىىاد نظىىم المعلومىىات التسىىويقية فىىي تع يىى  ادارة المعرفىىة  إي 

السىىىىىىو    تفثرسنظىىىىىىام السىىىىىىجالت الداخليىىىىىىة   نظىىىىىىام  حىىىىىىوو 

االسىىىتخبارات التسىىىويقية  نظىىىام دعىىىم القىىىرارات التسىىىويقية  فىىىي  

  المحسو ة البالغة Fتع ي  ادارة المعرفة  ويدعم هذا الت)ثير قيم س

  علىىىىى التىىىىوالي وهىىىىي 17.80  س27.12   س27.84   س22.71س

   عند مستوه معنويىة 1.24  الجدولية البالغة س Fأكبر من قيمة س

  و لىىىىىغ معامىىىىل التحديىىىىىد س 1-20حريىىىىة  س  ودرجتىىىىي  0,01س 

  0.661  س 0.120  س 0.112  س 0.687لش عىىىاد االر عىىىة سR²س

على التوالي  وإن االختالفىات فىي ادارة المعرفىة تعىود إلىى تى)ثير 

ا عىىاد نظىىىم المعلومىىىات التسىىىويقية  ويعىىىود البىىىاقي إلىىىى متغيىىىرات 

لىىة    دالB1عشىىوائية ال يم ىىن السىىيهرة عليهىىا  ومىىن تحلىىيالت س

      1.810  المحسىىو ة لش عىىاد االر عىىة والبالغىىة سt   تبىىين أن سtس

  معنويىىة وهىىي أكبىىر مىىن قيمتهىىا 4.212  س 1.211  س 6.112س 

 الجدولية.
 

 ت)ثير كل  عد من ا عاد نظم المعلومات التسويقية في ادارة المعرفة  2الجدول س

 المتغير المستجيم          

 

 المتغير المرسر

 ادارة المعرفة

 

B0 

 

B1 

 

R² 

T F 

 الجدولية المحسو ة الجدولية المحسو ة

  5.810 0.687 0.738 0.812 نظام السجالت الداخلية

 

 

2.815 

33.75  

 

 

5.24 

 37.84 6.152 0.553 0.825 0,692 نظام  حوو التسوي 

 27.19 5.215 0.520 0.831 0.789 االستخبارات التسويقية

 17.80 4.219 0.661 0.753 0.698 نظام دعم القرار التسويقي

 

وت)سيسىاً علىىى مىا تقىىدم يم ىن قبىىول الررضىية الرئيسىىية الثانيىىة      

تىىى)ثير معنويىىىة  ىىىين نظىىىم المعلومىىىات التىىىي تىىىنص ستوجىىىد عالقىىىة 

التسىىويقية وادارة المعرفىىة علىىى المسىىتوه ال لىىي وعلىىى مسىىتوه 

 المتغيرات الررعية .

 

 

 

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات

جىىام البحىىث لمحاولىىة معاينىىة واقىىا اسىىتخدام نظىىم المعلومىىات      

التسويقية ودورها في تع يى  ادارة المعرفىة فىي منظمىة كىار فىور 

 : دهوع  وقد ع   االستنتاجات االتية
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تبىىىين مىىىن خىىىالل نتىىىائل الوصىىىف والتشىىىخيص ان  عىىىد نظىىىم  .1

االسىىىتخبارات التسىىىويقية يحتىىىاج الىىىى جوانىىىم تع يىىى ه تتمثىىىل 

  ضرورة تحديد نقاط القوة والضعف لده المنافسين.

 منظمىىىىةمىىىن خىىىالل نتىىىائل الوصىىىف والتشىىىخيص تبىىىين ان ال .2

ال تم ىىن نظىىام دعىىم القىىرارات التسىىويقية فىىي تصىىميم  المبحوثىىة

 البرامل التسويقية  ش ل متمي .

تبىىين مىىن خىىالل نتىىائل الوصىىف والتشىىخيص ان ادارة المعرفىىة  .2

تحتاج الى اعتماد اليات واضحة السىتقبال اآلرام والمقترحىات 

 من ال  ائن.

اسىتناده الىى نتىائل عالقىات االرتبىىاط واالثىر تبىين ان  عىد نظىىم  .4

تخبارات التسىىويقية لىىم ي)خىىذ الىىدور ال ىىافي  المقارنىىة مىىا االسىى

اال عاد األخره  وهىذا يشىير الىى ضىعف التوجىا النسىبي نحىو 

 هذا البعد. 

 التوصيات

اتسىىاقا مىىا مضىىمون االسىىىتنتاجات اعىىاله  فقىىد توصىىلنا الىىىى      

 مجموعة من التوصيات كاالتي:

 علىىىى المنظمىىىة ان تعىىى ز  عىىىد نظىىىم االسىىىتخبارات التسىىىويقية .1

وخاصة فيما يتعل   ضرورة تحديد نقاط القىوة والضىعف لىده 

المنافسين  صورة أكبر ل ي تع ز موقعها التنافسي في السىو  

 مقارنة  المنظمة المنافسة لها.

ينبغي على المنظمة مراعاة نظام دعم القرارات التسىويقية فىي  .2

تصميم البرامل التسىويقية  شى ل متميى  كىون ان اسىتخدام هىذا 

 و أحد اهم مداخل النجاذ في المنظمات. النظام ه

الت)كيىىد علىىى اهميىىة ادارة المعرفىىة داخىىل المنظمىىة ك)سىىلو      .2

ادارل يعمىىل علىىى نجىىاذ المنظمىىة ويحقىى  لهىىا ميىى ة تنافسىىية 

مستدامة والتاكيد علىى اعتمىاد اليىات واضىحة السىتقبال اآلرام 

 والمقترحات من ال  ائن.
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