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 ممخص: 
يعتبر التوجه بالسوق ستراتيجية تنافسية بالنسبة لممشاريع الخدمية الصغيرة وخاصة الواقعة في االماكن البعيدة عن 

الدراسة الى كشف وتحميل العالقة التأثيرية بين التوجه نحو السوق واستخدام تكنولوجيا  لذا تهدف  مراكز المدن .
تكنولوجيا التعرض لمفهومي التوجه بالسوق و  من خالل اداء المشاريع الخدمية الصغيرةتصاالت وبين المعمومات واال

. وقد أثبت الدراسة معنوية  تأثير  الدراسةجية تنافسية في حقل كستراتي )معًا(مدى تبنيهماو  التالمعمومات واالتصا
  العالقة بينهما .

ABSTRACT 

Orientation Market  (OM)  is considered as  a  competitive strategy  for  the  

smaller service enterprises, located in remote places for the city centers. study aims to 

detect and analyze the influential relationship between market  orientation  and the use 

of information and communication technology and the activities of business 

organizations, through exposure to the concepts of orientation in the market and the 

information and communications technology, and the extent adopting (together) as 

competitive strategy in the field of study . its proved the significant of relationship 

among them .   

  المقدمة
"التوجه بالسوق" أو"التوجه نحو السوق"  فمسفة في إدارة األعمال تقوم عمىى فكىرة االهتمىام بالزبىا ن و العمىل عمىى      

السىىوق إشىىباع حاجىىاتهم و رهبىىاتهم بدرجىىة متميىىزة أفاىىل مىىن المنافسىىين. ففىىي السىىنوات األخيىىرة شىىهّدت ثقافىىة التوجىىه ب
مىىا لهىىا مىىن تىىأثير إيجىىابي عمىىى أداء المنظمىىات ونجاحهىىا  و قىىد الممارسىىين عمىىى حىىد سىىواء لاهتمىىام عديىىد األكىىاديميين و 

بيىر فىي أدا هىا. بّينت بالفعل دراسات ميدانية عديدة أن الرفع من مسىتوى توجىه مسسسىة مىا بالسىوق يىسدي إلىى ارتفىاع ك
الداعمىة فىي بحىثهم عىن العوامىل و القىدرات التنظيميىة الداخميىة  (Polo and others ,2011)  لكىن بىاحثين رخىرين

لمتوجه نحو السوق  اكتشفوا أن العالقة بين التوجه نحو السوق و األداء التنظيمي قد تكون هير مباشرة  أي تمر عبر 
 متغيرات وسيطة أخرى  لعل أبرزها استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت .

شىىتداد درجىىة المنافسة وسىىرعة دورة حيىىاة وقىىد تواجىىه المسسسىىات االقتصىىادية العراقيىىة تحىىديات عديىىدة نابعىىة مىىن ا       
المنىىت   ممىىا يتطمىىب تقىىديم منتجىىات تىىتالءم مىىع حاجىىات ورهبىىات الزبىىا ن المتغيىىرة باسىىتمرار   وهىىذا مىىا يسكىىد حاجىىة هىىذ  
المسسسىىات إلىىى تغييىىر ثقافتهىىا السىىا دة وتبنىىي ثقافىىة وفمسىىفة جديىىدة تىىدفع إلىىى تحقيىىق أهىىدافها مىىن خىىالل إشىىباع حاجىىات 

وبالتالي أصبح  البقاء في السوق يعتمد بدرجة كبيرة عمى األداء الفعال وكسىب راىا ن بطريقة مناسبة . ورهبات الزبا 
 .   وقبول الزبا ن  وهذا ما يسكد أهمية "التوجه بالسوق" وتأثير  عمى األداء

تسىىاعد المسسسىىات عمىىى مفهىىومي التوجىىه بالسىىوق وتكنولوجيىىا المعمومىىات   وأهىىم أبعادهمىىا  التىىي  تناولىىت الدراسىىة      
تكنولوجيىىىىىا المعمومىىىىىىات  فهمهمىىىىىا وتحديىىىىىدهما عمميىىىىىىًا   ومىىىىىدى عالقىىىىىىة التوجىىىىىه بالسىىىىىوق بىىىىىىاالداء المسسسىىىىىي باسىىىىىىتخدام

 لتوجىه بالسىىوقِ ا لمصىطمحالدراسىة إلىى ثالثىِة محىاوِر  األول عراىنا فيىه إطىار مفىاهيمي قسىمنا هىذ  لىذا  . واالتصىاالت
  والمحور الثالث واحنا فيىه العالقىة بىين اولنا فيه المنهجية المطبقِة في الدراسِة ني تن  أما الثاوتكنولوجيا المعمومات 

 .التوجه بالسوِق واستخدام تكنولوجيا المعمومات من جهٍة واالداء المسسسي من جهٍة ُأخرى 
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 المحور االول : إطار مفاهيمي
 orientation market (OM)التوجه بالسوق : أوالا 

 مفهوم التوجه بالسوق - أ
وجىىه لقىد تعىىددت اءراء المرتبطىة بمفهىىوم التوجىه بالسىىوق حيىىث واىع العممىىاء مجموعىه مختمفىىة مىن المقىىاييس لمت

وبمكبيىىر   )شىىريف حمىىزاوي مىىن ربطهىىا باالسىىتراتيجيه التنظيمىىيالتسىىويق ومىىنهم  بالسىىوق فمىىنهم مىىن ربطهىىا بنشىىاطات
هىو الثقافىة التنظيميىة األكثىر  بالسىوق( أن التوجىه Narver and Slater  )  1990فيىرى.  ( (2006) بومىدين

كفىىاءة وفعاليىىة والتىىي تخمىىق السىىموكيات الاىىرورية لخمىىق قيمىىه عميىىا لمعميىىل واسىىتمرار أفاىىل أداء فىىي العمىىل وتحقيىىق 
هىو قيىام وحىدات التنظىيم بتجميىع  ان التوجىه بالسىوق( (Kohli and Jaworski  1990 ويريىا   . رسىالة المنظمىة

العمىالء الحاليىىة والمسىتقبمية وتبادلهىا ونشىىرها بىين األقسىام وتحقيىىق االسىتجابة الفاعمىىة  معمومىات عىن حاجىىات ورهبىات
نشىر المعمومىات عبىر   االسىتخبارات التسىويقية :     لها . فالتوجه بالسوق وفقا لهذا التعريف يتكىون مىن ثىالث أبعىاد

 . تاالستجابة لنشر المعموما  األقسام 
 capture  تخبارات التسويقيةاالس.1

إن نقطه البداية في التوجه بالسوق هي االستخبارات التسويقية وهى تتامن تحميل الحتياجات وتفايالت 
وال تقوم االستخبارات التسويقية ة   وجية والمنافسة والعوامل السياسيالعمالء وتحميل العوامل البي ية والتكنول

المستقبمية أياا فهي تقوم عمى مبدأ )ابحث عن  باالهتمام باالحتياجات الحالية فحسب ولكن االحتياجات
مواجهه تمك االحتياجات زمه لياجات العمالء وتحديد الخطوات الالوتقوم المنظمة بتوقع احت ( .الحاجة وأشبعها

ا م بيانات العمالء وتحميل العمالء وتحميل المبيعات وتحميل قو  وتتم عممية جمع البيانات من خالل مقابمة
 . ق يتاح أن معرفه احتياجات المستهمك هي حجر األساس لمتوجه بالسوقمما سب. السوق

 dissemination  نشر المعمومات عبر األقسام -2 
ميه الحتياجات السوق يتطمب البد من وجود ارتباط بين جمع المعمومات ونشرها حيث أن االستجابة بفاع

وعمميه نشر المعمومات يجب أال د   وتطوير منت  جديصميم جميع األقسام واإلدارات في المنظمة في ت مشاركة
تكون دا ما في اتجا  واحد دا ما من خالل تدفقها من قسم التسويق لباقي األقسام ولكن يمكن أن تتدفق في 
اتجاهات مختمفة ويعتمد ذلك عمى من أين تكون المعمومة وأفال شكل لنقل المعمومات هو االتصاالت االفقيه 

عمى سبيل  . ومات عبر األقسام يسهل إدراكها من جانب المنظمة وبالتالي تحقيق نجاح المنظمةالن تدفق المعم
المثال يقوم قسم التصنيع في تجهيز المنت  الجديد بينما يقوم قسم الشراء بشراء المواد الخام واءالت الجديدة 

 . قسام في هذ  العمميةويقوم قسم التمويل بتمويل هذ  االنشطه فالبد من تعاون ومشاركه جميع األ
 Response : الستجابةا-3

وتنشرها منظمه أن تجمع المعمومات يمكن لمو    هى عمميه االستجابة لجمع ونشر المعمومات لخدمه المنظمة
ولكي تتم عمميه االستجابة يجب تحديد هدف السوق وتصميم وتقديم ولكن دون استجابة الحتياجات السوق  

تشبع الحاجات الحالية والمستقبمية من خالل عمميات اإلنتاج والتوزيع والتروي  لممنت  السمع والخدمات التي 
ه االستجابة وليس قسم التسويق فقط . جميع األقسام في عممي والبد من مشاركة حتى يصل لممستهمك النها ي
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صل مدى تحلى اى أن التوجه بالسوق يواح إ (  (2006) وبمكبير بومدين  )شريف حمزاوي في حين أكد
وتنفيذها بما يمبى حاجات  المعمومات من العمالء وتستخدمها في تطوير االستراتيجياتاألعمال عمى  وحدة
ادار  التسويق فقط من خالل مساهمتهم في جمع بأن التوجه بالسوق يرتبط بكافه اإلدارات وليس  إذء   العمال

الموجهة نحو تطوير وفهم احتياجات    في النشاطاتبين اإلدارات إذ تشترك أكثر من ادار  المعمومات وتبادلها
 . حتياجات لباقي اإلدارات لتمبيتهانقل هذ  اإل العوامل المسثرة فيها ويتم مشاركةالعمالء الحالية والمستقبمية و 

بهم  دار  البحوث والتطوير بتصميم منت  جديد استجابة لحاجات العمالء حيث تتصلفعمى سبيل المثال تقوم إ
دار  الشراء إلنتاج بتصنيع هذا المنت  وتقوم إدار  ااتصال مباشر لمعرفه تمك اإلحتياجات والمشكالت وتقوم إ

 Kohli) وفير التمويل الالزم لتمك النشاطاتدار  التمويل بتواد الالزمة لمتصنيع بينما تقوم إبشراء الم
 and Jaworski, 1990)  . 

سوق بأنه مشركات التي تتبع أسموب التوجه بالسوق وعرف التوجه بالنموذج ل( إ1661) Day ولقد واع 
التوجه بالمستهمك والتوجه بالمنافسين وتتم من : التسويق وهى تتكون من جز يين  عمميه تتامن تنفيذ نشاطات
الحصول عمى المعمومات وتبادلها ومشاركتها عمى مستوى المنظمة وتفسير هذ  : خالل أربعه مراحل هي 

العمالء وتحقيق  هو يحتاج مهارات خارقه لفهمف االستراتيجيه بالمنظمةبناء ومات واستخدامها في عمميات المعم
 ئ : وهو يتكون من عد  مباد رااهم

 . معتقدات تاع اهتمامات العميل أوالً مجموعه من ال)اواًل(  
 المعمومات عن المنافسين والعمالء .  قدر  المنظمة عمى توليد ونشر)ثانيًا( 
 . التنسيق بين الوظا ف المختمفة وهو مصدر لخمق قيمة عميا لمعميل)ثالثًا(

مكانيات المنظمة وذلك من  Day وقدم منظور جديد لموصول لمتوجه بالسوق من خالل تطوير قدرات وا 
االستشعار السوقي الذي يحدد كيف تتسمح المنظمة باستمرار عند الشعور بأي تغيرات فى السوق وكيف  خالل

وربط اإلمكانيات بالعمالء وهو يام المهارات والقدرات والعمميات الالزمة  تستجيب ألحداث وتغيرات السوق
لمتواصل مع العميل وبذلك تظهر احتياجات العميل الفردية بسرعة لجميع الوظا ف وتواع اإلجراءات الالزمة 

 . لالستجابة لها
تتبع سياسة التوجه بالسوق وان هناك قصور في معرفه أن األبحاث لم تواح شكل المنظمات التي  Day ووجد
إرشادات بشأن  Day وواع    وجه بالسوق وكيف تصمم تمك البرامالت البرام  الناجحة التي تقود لعمميةصفات 

دارة  إنشاء برنام  فعال لتعزيز قدرات المنظمة الموجهة بالسوق وذلك من خالل الربط بين إستراتيجية المنظمة وا 
    :مي لتنفيذ البرنامالشاممة واقترح ما يالجودة 

 . تشخيص القدرات الحالية لممنظمة ورسم الخرا ط باستخدام مناه  القياس)أواًل(  
 ل .ات مع التركيز عل احتياجات العميتوقع االحتياجات المستقبمية لهذ  القدر )ثانيًا( 
 عن التحسين المستمر وأعاد  تصميم العناصر المسسولةفل إلى أعمى وتدريب أعاد  تصميم الشركات من أس )ثالثًا(

 ة .لمعمميات التنظيمي
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 .في المااي م بأشياء لم تكن تقوم بهاقياين المنظمة من الاستخدام تكنولوجيا المعمومات لتمك )رابعًا(
دار  العميا ووجود ثقافة تنظيمية مدعمة ونظام لممكافآت مرتبط وهذا البرنام  البد وان يقترن بإلتزام ودعم اإل

 حتياجات العميل .يكون صنع القرار قريب من إبأداء السوق وان 
 والتسويق التقميدي :  الفرق بين التوجه بالسوق ب:

مة قنديل في ظل اإلختالف بين هذين المصطمحين أيهما أفال )التوجه بالسوق( أم )التوجه بالتسويق(   أكدت نه
( أن أهمب الدراسات التسويقية تفال مصطمح التوجه بالسوق لمعديد من األسباب الواردة في امن محاور 0222)

 : (0222) نهمة قنديل   التمييز بين المفهومين  التالية 
 من حيث المفهوم :  .1

يشىىير مفهىىوم التوجىىه بالسىىوق إلىىى ثقافىىة تنظيميىىة تهىىتم بالتوجىىه بىىالعمالء   المنافسىىين   تحقيىىق الىىربح فىىي االجىىل 
حاجىىات ورهبىىات العمىىالء   لاإلشىىباع   الطويىىل مىىن خىىالل التركيىىز عمىىى التنسىىيق بىىين انشىىطة المنظمىىة بكاممهىىا 
لمعمومىات التسىويقية وتبادلهىا فىي أنحىاء اإلهتمام ببعض السموكيات الخاصة بمعمومات السوق متمثمة فىي جمىع ا

؛  (Mavondo et al , 2005)               المنظمة واإلستجابة السريعة لهىا ومىن ثىم تحقيىق راىا العمىالء
إلىى أن التوجىه بالتسىويق يركىز عمىى العميىل   والتنسىيق بىين أنشىطة  Ngia and Ellis ((1998في حين أشار
 حقيق الربح .تالتسويق فقط ل

 من حيث النشاطات :  .2
يهتم التوجه بالسىوق بعىدة نشىاطات مثىل التوجىه بالعميىل   التوجىه بالمنافسىين   التنسىيق بىين الوظىا ف   التوجىه 

يهىىتم التوجىىه  حىىين طويىىل األجىىل   التوجىىه بالربحيىىة   توليىىد المعمومىىات وتبادلهىىا واالسىىتجابة السىىريعة لهىىا   فىىي
والتحقىىق مىىن مىىدى فعاليتهىىا لممنظمىىة   باإلظافىىة الىىى ادارة عناصىىر المىىزي  بالتسىىويق بتنفيىىذ الوظيفىىة التسىىويقية   

 . (Ellis,2005)التسويقي من خالل التنسيق بين نشاطات التسويق 
 من حيث المسؤولية :  .3

يعتبىر التوجىىه بالسىوق مسىىسولية األقسىام المختمفىىة وال يقتصىر عمىىى قسىىم التسىويق فقىىط ممىا يعنىىي أن كىل فىىرد فىىي 
 Pitt , et)المنظمة يعتبر رجل تسىويق بحىد ذاتىه   فىي حىين يعتبىر التوجىه األخىر مسىسولية قسىم التسىويق فقىط 

al,1996). 
 من حيث إستراتيجية الجذب والدفع :  .4

؛ أمىا  mass media اإلنتشىار المكثىف بطىرق جىذب العميىل اي خمىق الطمىب مسىتخدماً يهىتم التوجىه بالسىوق 
وتشىير هبىة (. 0226الوسىطاء )نبيمىة سىعيداني   التسويق التقميدي فيهتم بدفع وسا ل التىروي  لمعميىل مىن خىالل

اجىىات ( الىىى ان المغىىزى مىىن نظريتىىي الىىدفع والجىىذب هىىو تحفيىىز العميىىل عمىىى السىىفر إلشىىباع ح0210الفخرانىىي )
ورهبىىات كامنىىىة بداخمىىىه   كمىىا تاىىىيف إلىىىى ان إسىىىتراتيجية الىىدفع تىىىتم مىىىن خىىىالل الوسىىطاء لىىىدفع وتقىىىديم الخدمىىىة 
السياحية لمعمالء من خالل قنوات التوزيع المختمفة ؛ أما إستراتيجية الجذب تتم من خالل ذهاب العميل لموكيىل 

ب السىياحي   بىذلك تهىدف إلىى جىذب العميىل السياحي أو إتصىال تيمفىوني مىن قبىل العميىل لمحصىول عمىى الكتيى
 نحو قنوات التوزيع لمحصول عمى الخدمة السياحية .
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 من حيث نظرية العمل والتحميل والثقافة : .5
ق عمى بعدي العمىل والتحميىل ؛ أمىا التوجىه بالسىوق فيعتمىد عمىى العمىل والتحميىل والثقافىة   يسو تيعتمد التوجه بال

اسىىتخدام وسىىا ل تكتيكيىىة ) المنىىت    التوزيىىع   التسىىعير   التىىروي  (   أمىىا البعىىد إذ أن البعىىد العممىىي يتمثىىل فىىي 
سىىىتراتيجيات لقيىىىادة المنظمىىة إلسىىىتغالل الفىىىرص المتاحىىىة فىىىي األسىىىواق والتىىىي  العممىىي فيتمثىىىل فىىىي ايجىىىاد خطىىىط وا 

ذا المفهىوم كأسىموب أو تتماشى مع الموارد والمعرفة   أخيراً  يقصد بالبعد الثقىافي إعتنىاق كافىة أفىراد  التنظىيم لهى
 ( .0226فمسفة إلدارة هذ  المنظمة )نبيمة سعيداني 

 مفهوم تكنولوجيا المعمومات : ثانياا : 
يتسم مفهوم تكنولوجيا المعمومات بالحداثة النسبية عمى مستوى التأطير والتصنيف  ويعد من المواوعات 

مما جعل كثيرًا من مفاهيمه لم ُتحسم عمى مستوى الفكر التي ما زال الولوج فيها يتراوح بين الندرة والمحدودية 
" إمتزاج أو تفاعل مجموعة من المهارات والمعرفة والقدرات والتقنيات  فنجد بعض الباحثين يعرفها بأنها .والتنظير

والموارد واءءت والحاسوب  والمعدات اأُلخرى مع بعاها البعض   والتي يستخدمها الناس لتحويل أو تطوير 
معظم المعمومات التي يحتاجها إذ أن . (0212طارق الجنابي  ) لمادة الخام )البيانات ( إلى خدمات )معمومات("ا

المسافر قبل الرحمة يحتاجها وهو في محل إقامته ومعظمها ثابتة ويكون إحتياجه لها في مراحل مبكرة تسبق إتخاذ 
قرار السفر ومن أمثمتها ) موقع المقصد السياحي   نوع الخدمات المقدمة (   يقابمها المعمومات التي يحتاجها 

 لرحمة   وعادة تكون ذات طبيعة متغيرة ) مثل الظروف البي ية   واألسعار( .. وقد حدد المسافر في أثناء وبعد ا
Gronflaten (2005)  ( واتفق معهMilano    2011ورخرون ) ثالثِة خطوات لتجميع معمومات قبل الرحمة تبدأ

اقع الفنادق سواء باإلتصال بتجميع المعمومات في البيت قبل البدأ بالرحمة  مثل جداول رحالت الطيران وأسماء ومو 
)مباشر أو هير مباشر( بالمقصد السياحي أو من خالل اإلستفادة من تجارب العمالء اءخرين    ثم تجميع 
المعمومات المشاهدة في طريق الرحمة  مثل اإلشارات المرورية   وكتيبات اإلدالء أو المعمومات المنقولة باإلشتراك 

معمومات بعد الوصول إلى المقصد السياحي وفي أثناء فترة اإلقامة  مثل و   رية في تطبيقات خدمة الهواتف الفو 
وبصفة عامة يمكن القول بإن الكثير من قرارات  إنطباعاتهم وتقييماتهم لجودة الخدمات المعرواة والمقدمة .

المقصد السياحي مما دفع المسافرين تَُتخذ في المقاصد السياحية أي عندما يتم التنفيذ الفعمي لمرحمة والوصول إلى 
لتسهيل وصول العمالء إلى  هذا بالمقاصد السياحية إلى زيادة اإلستثمار في تطبيقات تكنولوجيا المعمومات

المعمومات التي يرهبونها . وقد يتم توزيع معمومات قبل الرحمة الثابتة بإستخدام وسا ط تكنولوجية مختمفة مثل 
ينما يتم توزيع المعمومات الارورية في أثناء الرحمة من خالل ) أكشاك   ب )المطويات   الشرا ط الممغنطة(

المعمومات   المطويات   الكتيبات اإلرشادية(   وتحتاج المعمومات المتغيرة المطموبة قبل وفي أثناء الرحمة إلى 
نت  الهواتف النقالة ( خطوط إتصال مباشرة ووقتيه مثل )الفاكس   البريد األلكتروني   نظم الحجز اءلية   واإلنتر 

 ( .1لامان توصيمها إلى السا ح بالسرعة الممكنة . إنظر الجدول )
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 أمثمة لموسا ط التكنولوجية الناقمة لممعمومة السياحية (1جدول  )
 الوسائط التكنولوجية المستخدمة لنقل المعلومة نوع المعلومة

 
 قبل الرحلة
Pre-trip 

 األقراص الممغنطةمطويات ،كتب إرشاديه ،  ثابتة

 متغيرة
الهاتف،الفاكس،البريد اإللكتروني،إتصال وكيل السفر بنظم التوزيع 

 ،األنترنت ، الفيس بوك ، تويترGDSالعالميه

 
 اثناء الرحلة
In-trip 

 

 أكشاك المعلومات ، كتب ارشاديه ، قنوات التلفاز في الفنادق ثابتة

 متغيرة
االلكتروني ، نظم معلومات المقاصد السياحية،اإلنترنت ، الهاتف ، الفاكس،البريد 

 الفيس بوك ، تويتر،الهواتف النقالة

 بتصرف Sheldon   (1997)المصدر :                  
فقط بحثت العالقة  1( أنه من خالل المراجعة االدبية تبين بأن هنالك دراستين0211وأخرون ) (Ana)ذكر ت

نمية االداء المسسسي لممشاريع الصغيرة البعيدة بين مصطمح تكنولوجيا المعمومات والتوجه بالسوق وأثرهما في ت
 بالدرجة االساس   وقد بينت وزارة السياحة في اسبانيا بان المشاريع السياحية الريفية  تستخدمعن مراكز المدن 

. لكل ما السوق والتي تمكنها من تحديد وفهم افال لمزبا ن ولممنافسين االنترنت كوسيمة لموصول لمعمومات 
 سبق فأن تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تزيد قدرة المنظمات لتحقيق مبدأ التوجه بالسوق .

 
 الجانب الميدانيالمحور الثاني : 

 المبحث االول :منهجية الدراسة
 في العراق كربالء العاممة امن قطاع صناعة الايافةمحافظة تم اختيار مدينة الزا رين في  عينة الدراسة :أوال : 
  وسيمة لجمع البيانات 0وقد اعتمدنا اسموب استمارة االستبانة لمتطبيق كحالة دراسية كونها لم تبحث من قبل   ميداناً 
  (االدارة العميا ومسسلي الشعب ومعاونيهمالمدراء )جميع ( استبانة عمى عينة الدراسة المتمثمة ب02ث تم توزيع )ىىحي

   مة الواردة في إستمارة اإلستبانة .كونهم معنيين بصورة مباشرة لإلجابة عن األس
 مشكمة الدراسة :ثانيا : 

هل أن المنظمات الفندقية التابعة لصناعة الايافة في العراق تتبنى ستراتيجية التوجه يمكن تمخيصها بالتسا ل :   
 عن العمالء والمنافسين والسوق من خالل تطبيقها لجميع ابعاد  المتمثمة بتحصيل البياناتلتحسين أدا ها  بالسوق 

 . كنولوجيا المعمومات واالتصاالت وذلك من خالل استخدام توتحميمها ونشرها بين اقسام المنظمة واالستجابة لها 
  هدف الدراسة:ثالثا : 
في ( بستراتيجية التوجه بالسوق المعتمدة أو ايجاباً  ارتباط وتأثر أداء منظمات الايافة )سمباً  كشف مديات .1

 ى استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت .عمتنفيذ سياساتها أو أبعادها 
 الممكن أن تساهم في التغمب عمى العقبات المحتممة .إقتراح بعض التوصيات التي من  .0
 

                                                           
1
 Zhen  Zhu   (2002 ٔ ،  )Gray,  Matear, and  Matheson (2000) . 
2
( بؼُٕاٌ "حأرٛش انخٕجّ ببنغٕق ٔاعخخذاو  Ana)( ٔ )Dolaers( ٔ )Miguelحى بُبئٓب اػخًبداً ػهٗ بذذ لذيّ انببدزٌٕ  

،  journal of business small management    ،2011حكُٕنٕجٛب انًؼهٕيبث فٙ االداء" انًُشٕس فٙ يجهت  

pp331-360 . 
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 فروض الدراسة :رابعا : 
والفروض  توجد عالقة ارتباط وتأثير ذات داللة معنوية بين التوجه في السوق واالداء. :الفرض الرئيسي األول 

 المنبثقة عنها:
 و االداء. توجد عالقة ارتباط وتاثير ذات داللة معنوية بين االستخبارات التسويقية .1
 توجد عالقة ارتباط وتاثير ذات داللة معنوية بين نشر المعمومات و االداء. .0
 توجد عالقة ارتباط وتاثير ذات داللة معنوية بين االستجابة لممعمومات  و االداء. .3

. واالداء تكنولوجيا المعموماتتوجد عالقة ارتباط وتأثير ذات داللة معنوية بين استخدام  :الفرض الرئيسي الثاني
 والفروض المنبثقة عنها:

 استخدام تكنولوجيا المعمومات قبل زيارة الموقع السياحيتوجد عالقة ارتباط وتاثير ذات داللة معنوية بين  .1
 االداء .و 

 استخدام تكنولوجيا المعمومات بعد زيارة الموقع السياحيتوجد عالقة ارتباط وتاثير ذات داللة معنوية بين  .0
 االداء .و 

 االداء .و  تطبيقات االدارةعالقة ارتباط وتاثير ذات داللة معنوية بين توجد  .3
 3انموذج الدراسة

 
 
 
 
 
 

 (kohli and jaworski ,1990)انًصذس :      

 

 خامسا : االساليب االحصائية المستخدمة : 
 .يستخدم لتحديد مستوى اجابات افراد العينة لفقرات االستبيان الوسط الحسابي المرجح :  .1
يستخدم لقياس مدى تشتت اجابات عينة الدراسة عن وسطها الحسابي  اي مدى االنحراف المعياري :  .0

 .تجانس اجابات العينة
هي الوزن النسبي لممتوسط  ونحصل عميه من قسمة الوسط الحسابي لكل عبارة االهمية النسبية :  .3

 عمى أعمى درجة يأخذها مقياس ليكرد الخماسي.
 .يستخدم لقياس درجة العالقة بين متغيرات الدراسة :  Sperarmanمان -معامل ارتباط الرتب لسبير .1

                                                           
3
َٙ ْزا انًمٛبط )دغب لٕل  (kohli and jaworski ,1990)إًَرس افخشاظٙ نهذساعت ُيؼذ يٍ لبم انكبحببٌ   ، ٔلذ بُُ

 ببدزبٌ(ػهٗ ظٕء ٔجٓت َظش يُظًٙ انًشبسٚغ انغٛبدٛت ٔخبشاء انمطبع .ان

التوجه  ITCاستخدام 

 بالسوق

 االداء

 المالي

تنمية 

 

 تطوير االفراد

 اإلستجابة
نشر 

 المعلومات

االستخبارات 

 التسويقية
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لمعرفة نسبة تفسير المتغير يستخدم :   R2 coefficient of determinationد معامل التحدي .2
 المستقل  ) او المتغيرات المستقمة ( لممتغير التابع .

يستخدم لمعرفة معنوية العالقة الخطية بين المتغيرات المستقمة والمتغير التابع   فإذا :  f-testاختبار  .3
المستقمة الجدولية دل ذلك عمى وجود تأثير معنوي لممتغيرات   Fالمحتسبة أكبر من   Fكانت قيمة 

 في المتغير التابع   والعكس صحيح.
المحتسبة  Zيستخدم لمعرفة معنوية العالقة االرتباطية بين متغيرين  فإذا كانت قيمة :  z-testاختبار  .4

 الجدولية دل ذلك عمى وجود عالقة ارتباط  معنوية بين المتغيرين والعكس صحيح.  Zأكبر من  
يستخدم لتحديد المتغيرات المستقمة االكثر تأثيرا : stepwise regressionاختبار االنحدار المتسمسل  .5

 عمى الظاهرة المدروسة ) المتغير التابع  (.
 

 سادسا : فحص واختبار االستبانة : 
 : ه مرتين في زمنين مختمفين إذ يعطي النتا   نفسها بعد تطبيق االستبانةوهو االتساق في نتا   اختبار الثبات

عمى اتساق أداء الفرد  عتمدتطريقة ألفا كرونباخ التي بحساب الثبات وذلك من خالل نفسهم  أفراد عمى األ
البالغ عددها  الدراسةهذ  الطريقة تم استخدام جميع استمارات  حسبمن فقرة الى أخرى  والستخراج الثبات 

  حيث بمغت  ( سساالً 12)( استمارة ولكل متغير من متغيرات الدراسة  ولمجمل فقرات االستبانة البالغة 02)
  الن هذ  المعادلة قد اجتازت اختبار الثبات االستبانة تكون( وبذلك  2.55قيمة  معامل ثبات ألفا كرونباخ ) 

معامل )ألفا كورنباخ( لكل متغير من ة قيم  ( 0جدول ) يواح تعكس مدى اتساق الفقرات داخميًا  كما 
 .الختبار الثبات وفق هذ  الطريقة  المتغيراتفقرات   ما يسكد اجتياز متغيرات الدراسة

 
 لفقرات االستبانة الثبات( نتائج اختبار  2جدول ) 

 لمرور االستبانة بمراحل التحميل االحصا ي : يعد الصدق من الشروط الارورية والالزمة  ختبار الصدقا
 طريقة  وأن من أفال قياس الفقرات لمظاهرة المراد قياسهاشير إلى مدى الصدق ي   وال سيما انالمناسب

إلى اختبار فيما اذا من خالله الباحث والذي يسعى  الصدق البنائي االستكشافي لالستبانةهيقياس الصدق ل
تشكل مكونات مهمة من و  االبعاد المنطوية تحت كل متغير من متغيرات البحث تمثل ذلك المتغيركانت 

   Exploratoryاالستكشافي   وذلك باالعتماد عمى التحميل العاممي لممتغير ذاته الناحية االحصا ية 

 التفسير قيمة معامل ألفا كورنباخ متغيرات البحث
 فقرات هذا المتغير تجتاز اختبار الثبات 2.52 التوجه بالسوق

 اختبار الثباتفقرات هذا المتغير تجتاز  2.43 استخدام تكنولوجيا المعمومات
 فقرات هذا المتغير تجتاز اختبار الثبات 2.56 االداء 

 فقرات هذا المتغير تجتاز اختبار الثبات 2.55 مجمل فقرات االستبانة
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Factor  Analysis    من بين استخداماته انه يسمسل العوامل او األبعاد  الذي يعتبر اسموبا احصا يا متقدمًا
 .ة من الدراسةحسب اهميتها ويعطي كل محور نسبته في المساهم

واالبعاد المنطوية تحت متغير استخدام  التوجه بالسوقيتطمب استكشاف االبعاد المنطوية تحت متغير  
  اسموب التحميل العاممي االستكشافي  تطبيق  االداء وكذلك االبعاد المنطوية تحت متغير تكنولوجيا المعمومات 

التحميل  تطبيقالذي ُيعد من اهم شروط  االرتباط بين المتغيرات(لمتحقق من شرط ) كفاية العينة ووجود عالقات 
ى بى اختصاراً  او ما يسمى (The Kaiser – Meyer – Olkin measure) سنستخدم  مقياس العاممي  لذا 

(KMO) احد الخطوات المهمة في هذا التحميل  حيث تتراوح احصاءة والذي يعتبرKMO   ( 1- 2بين  )
عمى ان استخدام التحميل العاممي الصحيح يدل ذلك  الواحدبين الصفر و  االحصاءة هذ  قيمةتتراوح فعندما 

 التوجه بالسوقلكل من  KMO (  نرى ان قيم 3سيكون مال م وذي مصداقية عالية وبالنظر الى جدول )
جميعها عمى التوالي و (  2.40  ) (  2.23(   )   2.36سجمت ) االداء و واستخدام تكنولوجيا المعمومات 

وجود عىىىىالقات االرتباط بين المتغيرات مىىىا بخصوص يسكد أن شرط كفاية العينة متوفر  ا ا  م 2.22اكبر من 
( والذي يختبر وجود عالقات ارتباط بين متغيرات الدراسة من عدمه     Bartlettفقد تىىىىىىىم تطبيق اختبىىىىار )  

(     Bartlettفإذا كانت القيمة االحتمالية تساوي صفرًا  دل ذلك عمى اجتياز متغيرات البحث الختبار )  
تبار ( الذي يشير الى نتيجة اخ3وبالتالي تحقق شرط ووجود عالقات االرتباط بين المتغيرات  وكمافي جدول )

(Bartlett.) 
ولمتحقق من بقية شروط التحميل العاممي نطبق طريق المكونات الر يسة والتي تساعد في التحقق من صدق  

العبارات ومن عدد المتغيرات الكافية لممقياس. ان هذ  الطريقة تعتبر من اكثر طرا ق التحميل العاممي دقة 
 واستخداما.

 متغيرات الدراسةلKMO and Bartlett) ) (اختبار3جدول )

 االصدار الثاني والعشرين. SPSSالمصدر: اعداد الباحث باالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي 

شىكمت قيمىًا اكبىر مىن الواحىد  ولكىل متغيىر(  نالحىظ ان قىيم الجىذر الكىامن لكىل األبعىاد  1وبالنظر إلى جىدول ) 
االستخبارات التسويقية ، (التأكد من أن الصحيح وهذا يسكد تحقق شروط تطبيق التحميل العاممي المتبقية   وبالتالي 

اساتخدام تكنولوجياا المعموماات (و،  التوجاه بالساوق تقايس فعاال متغيار )نشر المعموماات ، االساتجابة لممعموماات
 تعكاس) السياحي، اساتخدام تكنولوجياا المعموماات بعاد زياارة الموقاع الساياحي ، تطبيقاات االدارةقبل زيارة الموقع 

 ) االداء الماالي ، تطاوير الموقاع الساياحي ، تنمياة االفاراد(كاذلك و  اساتخدام تكنولوجياا المعمومااتفعاال متغيار 

 انخٕجّ ببنسٕق االخخببراث               يخغٍزاث انذراست
اسخخذاو حكُٕنٕجٍب 

 انًعهٕيبث
 االداء

Kaiser – Meyer – Olkin measure of 

sampling adequacy 

 االعخكشبفٙ }أنكٍٛ -يبٚش  –كبٚغش {يمٛبط 
0.60 0.56 0.22 

Bartlett Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 

 انمًٛت انخمشٚبٛت
25.22 122 22.22 

Sig  0.00 0.00 0.00 انمًٛت االدخًبنٛت 
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( ان الفقىىرات التىىي تنطىىوي تحىىت العامىىل االول اكثىىر  1كمىىا يتاىىح مىىن خىىالل جىىدول )  .االداء فعااال متغياار  تعكااس
اهمية من بقية الفقرات الن التباين المفسر لمعامل االول أعمى من بقية التباينات المفسرة لمعوامىل االخىرى   مىا يسكىد 

ت كبىىىر اياىىىًا  ثىىىم يميىىىه مىىىن حيىىىث االهميىىىة العامىىىل الثىىىاني والفقىىىراالجىىىذر الكىىىامن لمعامىىىل االول هىىىي األذلىىىك ان قيمىىىة 
ماان األكثاار  التوجااه بالسااوق أبعاااد ن التحميىىل العىىاممي يرتىىبال سىيما إ    الثالىىثالمنطويىة تحتىىه وهكىىذا حتىىى العامىىل 

 ويرتااب ابعاااد ( ثاام نشاار المعمومااات ثاام االسااتخبارات التسااويقية  االسااتجابة لممعمومااات(اهميااة حتااق االقاال هكااذا 
زيارة الموقع السياحي  ثم استخدام تكنولوجيا المعموماات  استخدام تكنولوجيا المعمومات بعد( تكنولوجيا المعمومات

، االفراد ، تطوير الموقع السياحي تنمية{االداء  ابعادكما يرتب ( ،  قبل زيارة الموقع السياحي ،ثم تطبيقات االدارة
  ( .1).  كما مواح في جدول واليعمق الت }االداء المالي

 نتا   التحميل العاممي لمتغيرات الدراسة (4جدول )
 انخٕجّ ببنسٕق

 انزبنذ انزبًَ األٔل انعٕايم

االعخخببساث  َشش انًؼهٕيبث  االعخجببت نهًؼهٕيبث  االبؼبد دغب انخشحٛب

 انخغٕٚمٛت

 2.02 3.40 4.62 انجزس انكبيٍ

 13.87 27.48 30.30 انُغبت انًئٕٚت نهخببٍٚ انًفغش %

 71.65 57.78 30.30 انًئٕٚت انخشاكًٛت نهخببٍٚ %انُغبت 

 اسخخذاو حكُٕنٕجٍب انًعهٕيبث

 انزبنذ انزبًَ األٔل انعٕايم

اعخخذاو حكُٕنٕجٛب  االبؼبد دغب انخشحٛب

انًؼهٕيبث بؼذ 

 انضٚبسة 

اعخخذاو حكُٕنٕجٛب 

 انًؼهٕيبث لبم انضٚبسة 

 حطبٛمبث االداسة

 1.13 2.23 3.46 انجزس انكبيٍ

 14.46 16.58 22.49 انُغبت انًئٕٚت نهخببٍٚ انًفغش %

 53.53 39.07 22.49 انُغبت انًئٕٚت انخشاكًٛت نهخببٍٚ %

 االداء 

 انزبنذ انزبًَ األٔل انعٕايم

حطٕٚش انًٕلغ    حًُٛت االفشاد   االبؼبد دغب انخشحٛب

 انغٛبدٙ  

 االداء انًبنٙ  

 1.22 3.14 5.26 انجزس انكبيٍ

 10.74 22.90 31.40 انًئٕٚت نهخببٍٚ انًفغش % انُغبت

 74.04 54.30 31.40 انُغبت انًئٕٚت انخشاكًٛت نهخببٍٚ %

 المصدر : اعداد الباحث        
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 المبحث الثاني: عرض وتحميل نتائج اجاية افراد العينة لمتغير الدراسة وابعادها
 التوجه بالسوق )ات متغير بستبانة والمتعمقة الحول محتويات اس مة ا اجابات عينة الدراسةيتناول هذا المبحث 

لكل متغير من  العينةاعتمدت الجداول التي تواح اتجاهات اجابات  حيث (واستخدام تكنولوجيا المعمومات واالداء
مع   النسبية  لهاواالنحرافات المعيارية واالهمية  المرجحةاالوساط الحسابية وذلك من خالل متغيرات الدراسة  

 الجداول بما يتناسب مع إجابات افرد العينة وكانت النتا   كما يمي: عمىالباحث  تعميق
( وهي 3.54ان قيمة الوسط الحسابي لهذا المتغير بمغت )  ( 2جدول ) خالل يتاح من  : التوجه بالسوقاوالا: 

نحو االتفاق    اتجهتبان اجابات العينة لهذا المتغير  يسكد( وهذا  3أكبر من قيمة الوسط الفراي البالغة ) 
  في حين سجمت االهمية النسبية لهذا جابات اليشير الى مدى تجانس ا ما(  2.13وبانحراف معياري سجل )

المتمثمة بىى  التوجه بالسوقأبعاداتفاق معظم افراد عينة الدراسة عمى تشير إلى ( والتي  % 44.1المتغير ) 
 3.24إذ بمغ الوسط الحسابي لكل منها )  } االستخبارات التسويقية  نشر المعمومات   االستجابة لممعمومات {
 (. 2.06   2.43   2.33سجمت قيم االنحراف المعياري لها ) في حين ( عمى التوالي  1.22   1.22  
(  ان قيمة الوسط الحسابي لهذا المتغير بمغت  2يتاح من خالل جدول )  : استخدام تكنولوجيا المعموماتثانياا: 
( وهذا يسكد بان اجابات العينة لهذا المتغير اتجهت  3من قيمة الوسط الفراي البالغة )  قل( وهي أ0.13)

  في حين سجمت (  ما يشير الى مدى تجانس االجابات 2.43االتفاق   وبانحراف معياري سجل )عدم نحو 
 % ( والتي تشير إلى اتفاق معظم افراد عينة الدراسة عمى أبعاد 25.3تغير ) االهمية النسبية لهذا الم

استخدام تكنولوجيا المعمومات قبل زيارة الموقع السياحي  استخدام {المتمثمة بىى  استخدام تكنولوجيا المعمومات
الحسابي لكل منها إذ بمغ الوسط    } تكنولوجيا المعمومات بعد زيارة الموقع السياحي    تطبيقات االدارة

   2.55   2.61)   في حين سجمت قيم االنحراف المعياري لها   ( عمى التوالي 3.04   3.32   3.33)
2.43 .) 

( وهي أكبر من 3.63(  ان قيمة الوسط الحسابي لهذا المتغير بمغت ) 2يتاح من خالل جدول )  :  االداءثالثاا: 
يسكد بان اجابات العينة لهذا المتغير اتجهت نحو االتفاق   وبانحراف ( وهذا  3قيمة الوسط الفراي البالغة ) 

  في حين سجمت االهمية النسبية لهذا المتغير (  ما يشير الى مدى تجانس االجابات 2.21معياري سجل )
االداء  {بىى        المتمثمة  االداء % ( والتي تشير إلى اتفاق معظم افراد عينة الدراسة عمى أبعاد 45.3)

( 1.12   3.55   3.50إذ بمغ الوسط الحسابي لكل منها ) }المالي   تطوير الموقع السياحي   تنمية االفراد 
مستوى اهمية نسبية و  (. 2.65   2.13   2.53في حين سجمت قيم االنحراف المعياري لها )  عمى التوالي 

(  وكما % 12.12وى أهمية نسبية وبواقع ) ُبعد تطبيقات االدارة أدنى مست   في حين سجل%(  50بواقع ) 
 ( التالي. 1مواح في شكل ) 
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 ( اجابات عينة البحث حسب أبعاد متغيرات البحث الثالثة 5جدول ) 
انٕعػ  االبؼبد يخغٛشاث انبذذ

 انذغببٙ

اَذشاف 

 يؼٛبس٘

اًْٛت 

 َغبٛت %

 71.4 0.36 3.52 االعخخببساث انخغٕٚمٛت انخٕجّ ببنغٕق انًغخمم األٔل

 80 0.23 4.00 َشش انًؼهٕيبث

 81 0.20 4.05 االعخجببت نهًؼهٕيبث

 77.4 0.43 3.22  االجًبنٙ

اعخخذاو  انًغخمم انزبَٙ

حكُٕنٕجٛب 

 انًؼهٕيبث

اعخخذاو حكُٕنٕجٛب انًؼهٕيبث لبم 

 صٚبسة انًٕلغ انغٛبدٙ

3.36 0.01 57.2 

حكُٕنٕجٛب انًؼهٕيبث بؼذ اعخخذاو 

 صٚبسة انًٕلغ انغٛبدٙ

3.65 0.22 53 

 55.4 0.23 3.22 حطبٛمبث االداسة

 55.6 0.23 2.43  االجًبنٙ

 76.4 0.23 3.22 االداء انًبنٙ االداء  انخببغ

 77.6 0.43 3.22 حطٕٚش انًٕلغ انغٛبدٙ

 82 0.02 4.10 حًُٛت االفشاد

 78.6 0.54 3.03  االجًبنٙ

 
 حسب مستوى االهمية النسبية تغيرات البحثم أبعاد( توزيع  1شكل ) 

 
 االسخخببراث انخسٌٕمٍت

 َشز انًعهٕيبث

 االسخجببت نهًعهٕيبث

 اسخخذاو حكُٕنٕجٍب انًعهٕيبث لبم سٌبرة انًٕلع انسٍبحً

 اسخخذاو حكُٕنٕجٍب انًعهٕيبث بعذ سٌبرة انًٕلع انسٍبحً

 حطبٍمبث االدارة

 االداء انًبنً

 حطٌٕز انًٕلع انسٍبحً

 حًٍُت االفزاد

71.40% 

80% 

81% 

47.20% 

53% 

45.40% 

76.40% 

77.60% 

82% 
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 المبحث الثالث
اختبار فرضيات العالقات االرتباطية والتأثيرية بين المتغيرين المستقلين المتمثلين بـــ ) التوجه بالسوق، 

 : ( والمتغير التابع االداء استخدام تكنولوجيا المعلومات 
 

 أوالا: اختبار عالقة االرتباط بين التوجه بالسوق واستخدام تكنولوجيا المعمومات واالداء 
قمنا بحساب قيمة معامل االرتباط البسيط    واالداء  الختبار فرايات العالقة االرتباطية بين المتغيرات المستقمة  

االرتباطية بين المتغيرين  وبخالف ذلك  دل ذلك عمى اعف العالقة  2.2مان   فإذا كانت قيمتة أقل من  -لسبير
إلى معنوية  يدل ظهور عالمة ) ** ( أو ) * ( في نتا   البرنام  االحصا يو  ية   ستكون العالقة االرتباطية قو 

 وبالتالي قبول فروض( عمى التوالي    2.22(   )  2.21العالقة االرتباطية بين المتغيرين عند مستوى معنوية ) 
 عكس صحيح    وكانت النتا   كما يمي :االرتباط وال

  حيث بمغت قيمة التوجه بالسوق واالداء (  إلى وجود عالقة ارتباط طردية معنوية  بين  3يشير  جدول )  .1
** ( ما يشير إلى قوة العالقة االرتباطية بين المتغيرين ومعنويتها   كما 2.43معامل االرتباط بينهما )  

 {و أبعاد التوجه بالسوق التي تام   االداء قة ارتباط طردية معنوية  بين اظهر الجدول اياا وجود عال
  إذ سجمت قيم معامالت االرتباط لها ) }االستخبارات التسويقية، نشر المعمومات ، االستجابة لممعمومات 

و جميع  االداء** ( عمى التوالي  مشيرة إلى قوة العالقة االرتباطية بين 2.63**   2.50**   2.35
 أبعاد التوجه بالسوق ومعنويتها.

  و االداء  (  إلى وجود عالقة ارتباط طردية معنوية  بين استخدام تكنولوجيا المعمومات 3يشير  جدول )  .0
** ( ما يشير إلى قوة العالقة االرتباطية بين المتغيرين 2.25حيث بمغت قيمة معامل االرتباط بينهما )  

و أبعاد استخدام  االداءجدول اياا وجود عالقة ارتباط طردية معنوية  بين ومعنويتها   كما اظهر ال
استخدام تكنولوجيا المعمومات قبل زيارة الموقع السياحي، استخدام {التي تام   تكنولوجيا المعمومات

ط لها   إذ سجمت قيم معامالت االرتبا}تكنولوجيا المعمومات بعد زيارة الموقع السياحي ،  تطبيقات االدارة 
جميع و  االداء** ( عمى التوالي  مشيرة إلى قوة العالقة االرتباطية بين 2.22**   2.33**   2.32) 

 أبعاد استخدام تكنولوجيا المعمومات ومعنويتها.
 نستدل من التحميل اعال  قبول الفرايات التالية: 

والفروض المنبثقة  توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين التوجه في السوق واالداء . {الفرض الر يسي األول 
 عنها:
 توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين االستخبارات التسويقية و االداء. .1
 توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين نشر المعمومات و االداء. .0
 معنوية بين االستجابة لممعمومات  و االداء.توجد عالقة ارتباط ذات داللة  .3
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والفروض  }واالداء تكنولوجيا المعموماتتوجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين استخدام  {الفرض الر يسي الثاني
 المنبثقة عنها:

 واالداء .استخدام تكنولوجيا المعمومات قبل زيارة الموقع السياحي  توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين  .1
 و االداء . استخدام تكنولوجيا المعمومات بعد زيارة الموقع السياحيتوجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين  .0
 و االداء . تطبيقات االدارةتوجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين  .3

 نتا   التحميل االحصا ي لالختبار فرايات العالقة االرتباطية بين متغيرات البحث ( 6جدول ) 
قيمة معامل  المتغيرات

 االرتباط
 التفسير

 التابع المستقل

 عالقة طردية معنوية بين المتغيرين **0..8 االداء  االستخبارات التسويقية

 المتغيرين عالقة طردية معنوية بين **8.00 االداء  نشر المعلومات

 عالقة طردية معنوية بين المتغيرين **0..8 االداء  االستجابة للمعلومات

 عالقة طردية معنوية بين المتغيرين **67.0 االداء  التوجه بالسوق

  

استخدام تكنولوجيا المعلومات قبل زيارة 
 الموقع السياحي

 عالقة طردية معنوية بين المتغيرين **8..8 االداء 

تكنولوجيا المعلومات بعد زيارة  استخدام
 الموقع السياحي

 عالقة طردية معنوية بين المتغيرين **...8 االداء 

 عالقة طردية معنوية بين المتغيرين *8.00 االداء  تطبيقات االدارة

 عالقة طردية معنوية بين المتغيرين **67.0 االداء  استخدام تكنولوجيا المعلومات

 
 االداء لمعمومات فيالتأثيرية لمتغيري التوجه بالسوق واستخدام تكنولوجيا اثانياا: العالقة 

  إذ بمغت قيمة  ارات التسويقية في االداء(  إلى وجود تأثير ذو داللة معنوية لمتغير االستخب  4يشير  جدول )  .1
F (  وهي معنوية الن القيمة االحتمالية أقل من مستوى المعنوية البالغ  11.52المحتسبة )وهذا يعني 2.22  

   وسجمت قيمة معامل }ارات التسويقية في االداء يوجد تأثير ذو داللة معنوية لمتغير االستخب {قبول الفراية 
 .ارات التسويقية في االداء ( مشيرة  إلى نسبة تأثير متغير االستخب % 36.4) R2التحديد 

 F  إذ بمغت قيمة  في االداء  (  إلى وجود تأثير ذو داللة معنوية لمتغير نشر المعمومات  4يشير  جدول )  .0
  وهذا يعني قبول 2.22( وهي معنوية الن القيمة االحتمالية أقل من مستوى المعنوية البالغ 04.64المحتسبة  )
 R2   وسجمت قيمة معامل التحديد }في االداء  نشر المعمومات معنوية لمتغير يوجد تأثير ذو داللة {الفراية 

 .في االداء  ( مشيرة  إلى نسبة تأثير متغير نشر المعمومات % 32.5)
  إذ بمغت قيمة  االداء (  إلى وجود تأثير ذو داللة معنوية لمتغير االستجابة لممعمومات في  4يشير  جدول )  .3

F (  وهي معنوية الن القيمة االحتمالية أقل من مستوى المعنوية البالغ 13.11المحتسبة )وهذا يعني 2.22  
   وسجمت قيمة معامل }في االداء االستجابة لممعمومات يوجد تأثير ذو داللة معنوية لمتغير {قبول الفراية 

 .في االداء  ممعمومات( مشيرة  إلى نسبة تأثير متغير االستجابة ل % 42.3) R2التحديد 
 F  إذ بمغت قيمة  في االداء (  إلى وجود تأثير ذو داللة معنوية لمتغير التوجه بالسوق  4يشير  جدول )  .1

  وهذا يعني قبول 2.22( وهي معنوية الن القيمة االحتمالية أقل من مستوى المعنوية البالغ 16.35المحتسبة  )
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 R2   وسجمت قيمة معامل التحديد }في االداء  التوجه بالسوق لمتغير يوجد تأثير ذو داللة معنوية {الفراية 
 .في االداء  ( مشيرة  إلى نسبة تأثير متغير التوجه بالسوق % 21.5)

(  إلى وجود تأثير ذو داللة معنوية لمتغير استخدام تكنولوجيا المعمومات قبل زيارة الموقع   4يشير  جدول )  .2
( وهي معنوية الن القيمة االحتمالية أقل من مستوى 4.11المحتسبة  ) F  إذ بمغت قيمة  في االداء  السياحي

استخدام تكنولوجيا  يوجد تأثير ذو داللة معنوية لمتغير {  وهذا يعني قبول الفراية 2.22المعنوية البالغ 
( مشيرة  إلى  % 06.0) R2   وسجمت قيمة معامل التحديد }في االداء  المعمومات قبل زيارة الموقع السياحي

 .في االداء  نسبة تأثير متغير استخدام تكنولوجيا المعمومات قبل زيارة الموقع السياحي
(  إلى وجود تأثير ذو داللة معنوية لمتغير استخدام تكنولوجيا المعمومات بعد زيارة الموقع   4يشير  جدول )  .3

( وهي معنوية الن القيمة االحتمالية أقل من مستوى 5.33المحتسبة  ) F  إذ بمغت قيمة  في االداء  السياحي
يوجد تأثير ذو داللة معنوية لمتغيراستخدام تكنولوجيا  {  وهذا يعني قبول الفراية 2.22المعنوية البالغ 

( مشيرة  إلى  % 30.2) R2   وسجمت قيمة معامل التحديد }في االداء  المعمومات بعد زيارة الموقع السياحي
 .في االداء  متغير استخدام تكنولوجيا المعمومات بعد زيارة الموقع السياحينسبة تأثير 

 F  إذ بمغت قيمة  في االداء ةالدار (  إلى وجود تأثير ذو داللة معنوية لمتغير تطبيقات ا  4يشير  جدول )  .4
  وهذا يعني 2.22( وهي هير معنوية الن القيمة االحتمالية أكبر من مستوى المعنوية البالغ 3.51المحتسبة  )

   وسجمت قيمة معامل التحديد }في االداء  ةتطبيقات االدار يوجد تأثير ذو داللة معنوية لمتغير  {رفض الفراية 
R2 (14.3 %  مشيرة  إلى نسبة تأثير متغير تطبيقات ) في االداء  ةاالدار. 

  إذ  في االداء  (  إلى وجود تأثير ذو داللة معنوية لمتغير استخدام تكنولوجيا المعمومات  4يشير  جدول )  .5
  2.22( وهي معنوية الن القيمة االحتمالية أقل من مستوى المعنوية البالغ 4.23المحتسبة  ) Fبمغت قيمة 

   }في االداء  جيا المعموماتيوجد تأثير ذو داللة معنوية لمتغيراستخدام تكنولو  {وهذا يعني قبول الفراية 
في  ( مشيرة  إلى نسبة تأثير متغير استخدام تكنولوجيا المعمومات % 05.1) R2وسجمت قيمة معامل التحديد 

 .االداء 
 التوجه بالسوق واستخدام تكنولوجيا المعمومات (  إلى وجود تأثير ذو داللة معنوية لمتغيري  4يشير  جدول )  .6

( وهي معنوية الن القيمة االحتمالية أقل من مستوى المعنوية 12.21المحتسبة  ) F  إذ بمغت قيمة  في االداء 
التوجه بالسوق واستخدام  يوجد تأثير ذو داللة معنوية لمتغيري {  وهذا يعني قبول الفراية 2.22البالغ 

( مشيرة  إلى نسبة تأثير  % 43.15) R2   وسجمت قيمة معامل التحديد } في االداء  تكنولوجيا المعمومات
 .في االداء مجتمعة  متغيري التوجه بالسوق واستخدام تكنولوجيا المعمومات
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                               المعمومات في االداء نتا   اختبار فرايات تأثير التوجه بالسوق واستخدام تكنولوجيا ( 7جدول ) 

يعبيم  يخغٍزاث انبحذ

R انخحذٌذ
2

 

% 

 Fاخخببر 

 انخفسٍز

 انًحخسبت انخببع انًسخمم
انمًٍت 

 .sigاالحخًبنٍت 

 ٕٚجذ حأرٛش 0.00 11.85 39.7 االداء  االعخخببساث انخغٕٚمٛت

 ٕٚجذ حأرٛش 0.00 27.97 60.8 االداء  َشش انًؼهٕيبث

 ٕٚجذ حأرٛش 0.00 43.14 70.6 االداء  االعخجببت نهًؼهٕيبث

 ٕٚجذ حأرٛش 0.00 19.38 51.8 االداء  انخٕجّ ببنغٕق

 

اعخخذاو حكُٕنٕجٛب انًؼهٕيبث 

 لبم صٚبسة انًٕلغ انغٛبدٙ

 ٕٚجذ حأرٛش 0.03 7.41 29.2 االداء 

اعخخذاو حكُٕنٕجٛب انًؼهٕيبث 

 بؼذ صٚبسة انًٕلغ انغٛبدٙ

 ٕٚجذ حأرٛش 0.02 8.66 32.5 االداء 

 حأرٛشال ٕٚجذ  0.07 3.84 17.6 االداء  حطبٛمبث االداسة

 ٕٚجذ حأرٛش 0.03 7.03 28.1 االداء  اعخخذاو حكُٕنٕجٛب انًؼهٕيبث

 

 ٕٚجذ حأرٛش 0.00 15.51 76.48 االداء  انخٕجّ ببنغٕق

 اعخخذاو حكُٕنٕجٛب انًؼهٕيبث

 

 
      في االداء    ( لتحديد المتغيرات األكثر تأثيراا   Stepwise Regressionثالثا :اختبار االنحدار المتسمسل)

االداء المالي   (  وفي أبعاد  التي تشملباألداء  المتمثللمعرفة المتغيرات األكثر تأثيرا في المتغير التابع          
االستخبارات التسويقية   نشر المعمومات   من بين االبعاد التي تام )  )تطوير الموقع السياحي   تنمية االفراد

استخدام تكنولوجيا المعمومات قبل زيارة الموقع السياحي  استخدام تكنولوجيا المعمومات بعد    االستجابة لممعمومات
 ( Stepwise Regressioاختبار االنحدار الخطي المتسمسل) طبقنا    )زيارة الموقع السياحي   تطبيقات االدارة 

 :فحصمنا عمى النتا   التالية    1سةالظاهرة المدرو بغيىىىىىىىىة الوصول الى افال نموذج انحدار خطي يمثل 
المتمثمة بى  من بين االبعاد} االداء المالي{( أن المتغيرات األكثر تأثيرا  في  5يتبين من خالل جدول )  .1

استخدام تكنولوجيا المعمومات قبل زيارة    االستخبارات التسويقية   نشر المعمومات   االستجابة لممعمومات)
االستجابة {هي  )الموقع السياحي  استخدام تكنولوجيا المعمومات بعد زيارة الموقع السياحي   تطبيقات االدارة 

إذ بمغت قيمة     }استخدام تكنولوجيا المعمومات بعد زيارة الموقع السياحي  االستخبارات التسويقية   لممعمومات
ليمثل بذلك نسبة تفسير هذ  االبعاد مجتمعة في االداء المالي  في حين بمغت  }%  50.6{التحديد لهامعامل 
القيمة االحتمالية لها أقل من مستوى المعنوية البالغ  بينما   ة( وهي معنوي  33.15المحتسبة )    Fقيمة 
2.22 . 

 
                                                           

4
 هذا ال يعني أن بقية المتغيرات التي ال تظهر في النموذج النهائي ليس لها تأثير في االداء لكن تأثيرها أقل من المتغيرات التي ستظهر 

 stepwiseفي النموذج ضمن نتائج االختبار المتسلسل 
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 يه من بين االبعاد} طوير الموقع السياحي  ت{( أن المتغيرات األكثر تأثيرا  في  5يتاح من خالل جدول )  .0
 }% 22.4{إذ بمغت قيمة  معامل التحديد له   }استخدام تكنولوجيا المعمومات بعد زيارة الموقع السياحي{

( 00.33المحتسبة )  Fالبعد  في تطوير الموقع السياحي  في حين بمغت قيمة  ليمثل بذلك نسبة تأثير هذا
 . 2.22القيمة االحتمالية لها أقل من مستوى المعنوية البالغ  بينما   ةوهي معنوي

استخدام {هي  من بين االبعاد ( ) تنمية االفراد( أن المتغيرات األكثر تأثيرا  في  5يتبين من خالل جدول )  .3
إذ بمغت قيمة  معامل التحديد    }  تطبيقات االدارة  تكنولوجيا المعمومات بعد زيارة الموقع السياحي

  Fليمثل بذلك نسبة تفسير هذ  االبعاد مجتمعة لمتغير تنمية االفراد   في حين بمغت قيمة  } %43.3{لها
 . 2.22القيمة االحتمالية لها أقل من مستوى المعنوية البالغ  بينما   ة( وهي معنوي  04.33المحتسبة )  

االستجابة {هي  من بين االبعاد(  ءاالدا)( أن المتغيرات األكثر تأثيرا  في  5يتبين من خالل جدول )  .1
استخدام تكنولوجيا المعمومات بعد زيارة الموقع   نشر المعمومات   االستخبارات التسويقية   لممعمومات
االبعاد مجتمعة في ليمثل بذلك نسبة تفسير هذ   }%44.51 {إذ بمغت قيمة  معامل التحديد لها   }السياحي
أن القيمة االحتمالية لها أقل و  خاصة   ة( وهي معنوي  33.26المحتسبة )   F  في حين بمغت قيمة االداء 

 . 2.22من مستوى المعنوية البالغ 
 داءاالفي  اً لتحديد المتغيرات األكثر تأثير  STEP WISEنتا   اختبار  ( 8جدول ) 

انًخغٍزاث انًسخمهت األكزز حأرٍز فً 

 انًخغٍز انخببع  

 انًخغٍز انخببع  

 

 انخحذٌذيعبيم 

 % R
2

 

 Fاخخببر 

انمًٍت االحخًبنٍت  انًحخسبت

sig. 

 االسخجببت نهًعهٕيبث

 0.00 63.48 82.9 االداء انًبنً
 االسخخببراث انخسٌٕمٍت

اسخخذاو حكُٕنٕجٍب انًعهٕيبث بعذ 

 سٌبرة انًٕلع انسٍبحً

 

اسخخذاو حكُٕنٕجٍب انًعهٕيبث بعذ 

 سٌبرة انًٕلع انسٍبحً
 0.00 22.63 55.7 انًٕلع انسٍبحً حطٌٕز

 

اسخخذاو حكُٕنٕجٍب انًعهٕيبث بعذ 

 0.00 27.33 76.3 حًٍُت االفزاد سٌبرة انًٕلع انسٍبحً

 حطبٍمبث االدارة

 

 االسخجببت نهًعهٕيبث

 0.00 33.59 77.81 االداء

 َشز انًعهٕيبث

 االسخخببراث انخسٌٕمٍت

انًعهٕيبث بعذ اسخخذاو حكُٕنٕجٍب 

 سٌبرة انًٕلع انسٍبحً

 SPSSالمصدر: أعداد الباحث حسب نتا   التحميل االحصا ي لبرنام  
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 االستنتاجات والتوصيات 
 أوالا : االستنتاجات :

االسهام المبد ي لهذ  الدراسة يركز عمى أن التوجه بالسوق واستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت هما  -1
ستراتيجيتين مهمتين ناجحتين مع المشاريع السياحية الصغيرة الواقعة في امن المناطق البعيدة عن مراكز 
المدن  كونها تحقق ثالثة اهداف تتمثل بتنمية عا دات المشروع وتطوير االفراد إاافة الى االمور هير 

 الممموسة المتعمقة بتحسين واقع المدينة .
عالقة االرتباط بين استخدام تكنولوجيا المعمومات واالداء المالي لمنظمات  نفت  وجود دراسة عممية بحثت -0

 االعمال الصغيرة واكدت التأثير االيجابي لهذا االستخدام في أداء المشاريع السياحية الصغيرة .
اثبتت الدراسة الميدانية ان استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت له تأثير ايجابي وأهمية ُعظمى في   -3

تبني منه  التوجه بالسوق في مثل حجم المشروع المبحوث )مدينة الزا رين( في دراستنا وموقعها   الن 
 استخدامها يزيد من قدراتها في التواصل والتفاعل مع السوق .

مقياس )استمارة اإلستبانة( التوجه بالسوق ومقياس االداء في المنظمات السياحية الصغيرة    في الوقت فعالية  -1
الذي ال توجد فيه دراسة سابقة قاست درجة  اتباع منه  التوجه بالسوق في قطاع السياحة . إن الفعالية 

 kohli and jaworski)بل الكاتبان المتحققة من هذا العمل تتمثل بتبني انموذج افترااي لمدراسة ُمعد من ق
  وقد ُبنَي هذا المقياس )حسب قول الباحثان(عمى اوء وجهة نظر منظمي المشاريع السياحية  (1990,

بنى هيكل أو إطار   (kohli and jaworski ,1990)وخبراء القطاع .  هذ  الفعالية جزمت بان انموذج 
 عمل صحيح لممشاريع الخدمية الصغيرة .

همية استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت كميزة ستراتيجية لممشاريع السياحية الصغيرة مع تقدير اثبات أ -2
 حجم المنفعة من استخدام تكنولوجيا المعمومات التي عمى اساسها يتم تقدير مستوى تنافسية تمك المشاريع .

االستجابة {هي  ITCلتوجه بالسوق وابعاد من بين ابعاد ا} االداء المالي  {أن المتغيرات األكثر تأثيرا  في  -3
عمى التوالي .  }استخدام تكنولوجيا المعمومات بعد زيارة الموقع السياحي  االستخبارات التسويقية   لممعمومات

استخدام تكنولوجيا {هي  من بين االبعاد} تطوير الموقع السياحي  {وأن المتغيرات األكثر تأثيرا  في 
من بين  ( أن المتغيرات األكثر تأثيرا  في ) تنمية االفراد  في حين  }الموقع السياحيالمعمومات بعد زيارة 

. فيما سبق نالحظ  }  تطبيقات االدارة  استخدام تكنولوجيا المعمومات بعد زيارة الموقع السياحي{هي  االبعاد
بعد زيارة المقصد ة من خالل استخدام الوسا ل التكنولوجيان المعمومات المستحصل عميها من الزبا ن 

ل في تحسين االداء المالي وتطوير موقع المشروع السياحي وتنمية االفراد المنتمين له السياحي لها الدور الفاع
 او هير المنتمين   . 

 من اإلستنتاجات  التي توصمت لها الدراسة الهامة بالنسبة لممهنيين العاممين في المشاريع السياحية الصغيرة هي : 
ان الستراتيجية التنافسية لممشاريع الصغيرة تتحقق عمى اساس )شكل توجهها السوقي أو استخدام تكنولوجيا  -4

المعمومات واالتصاالت أو االثنين معا ( بالتوازي مع توافر الموارد لها   وقدراتها   وأهدافها . وأن مثل هذ  



  حسٍٍ,و.د.طبرق عهًا.و.د.َغى   انخٕجّ ببنسٕق ٔاسخخذاو حكُهٕجٍب انًعهٕيبث.......
 

 

172 

اداء في مجال نتا جها المالية   وتنمية األفراد    المشاريع الُمطبقِة لهذ  اإلستراتيجيات تستطيع تحقيق أفال
 واألثار االيجابية هير الممموسة عمى منظمي المشاريع انفسهم .

اكدت الدراسة عمى أهمية الصمة الوثيقة فيما بين المشاريع السياحية الصغيرة في مجال استخدام تكنولوجيا  -5
بان تحسين اداء المنظمات الصغيرة  وتنفيذ  المعمومات واالتصاالت . واثبتت الدراسة العممية أيااَ 

 ستراتيجياتها التنافسية يتحقق من خالل تبنيها تطبيق منه  التوجه نحو السوق .
 ثانياا : التوصيات : 

تطبيق التوجه بالسوق معتمدا عمى استخدام تكنولوجيا ارورة أن تدرك اإلدارة العميا لممشاريع السياحية أهمية  -1
قطة إنطالق نحو التفوق التنافسي وتحقيق افال النتا   سواًء أكانت ممموسة واإلتصاالت كنالمعمومات 

  قصد السياحي ...(.( أو هير ممموسة )تنمية االفراد   تطوير الم..)مالية
فيما بين العاممين عمى كافة  ITCنهوض المسسولين بمهمة تروي  مفهومي التوجه بالسوق واستخدام  -0

المستويات من خالل عقد برام  توعوية خاصة حول كيفية نشر فمسفة التوجه بالسوق وأهمية اقترانها 
 .  ITCباستخدام أفال تطبيقات 

همال الحركة واالنتقال الى ما هو افال في مجال  -3 عدم تصمب االدارات بأتباع منه  التسويق التقميدي وا 
روع مومة التسويقية وتفسيرها ونقمها وتغمغمها بين ثنايا أصغر وحدة ادارية داخل المشالحصول عمى المع

 لإلستجابة لحاجات ورهبات الزبا ن بشكل يفوق المنافسين . ومن ثم اإلستجابة لها وصوالً السياحي 
حاولة قياس درجة تطبيق ستراتيجية التوجه بالسوق في المنظمات الناجحة وتأشير مزاياها وخطاياها وم -1

 اإلستفادة .
من أهم عناصر نجاح تطبيق استراتيجية التوجه بالسوق في المشاريع السياحية هي تطويع استخدام تكولوجيا  -2

 السياحي المنظمات والهي ات العاممة في امن القطاعو المعمومات واإلتصاالت في توثيق الصمة مع المشاريع 
 خرجاتها . العاممة خارجه التي يمكن االستفادة من مأو حتى 
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 اسخًبرة االسخببَت 

 

 فًٍب ٌخعهك ببداء االدارة فً يؤسسخك , ٌزجى االجببت عٍ االسئهت انخبنٍت بٕضع اشبرة ) صح( فً انًزبع انذي ٌعكس رأٌك.

 فً ْذِ انًؤسست . . .

احفقققققققك  انًٕضٕع ث

 بشذة

ال  ال احفك حٍبد احفك

احفقققققك 

 بشذة

 انًخغٍزاث انفزعٍت انزالرت انخبنٍت :يخغٍز انخٕجّ ببنسٕق ٌٔخضًٍ 

 انفزعً االٔل : االسخخببراث انخسٌٕمٍت :

 

2 

ٚخى انذصٕل ػهٗ انًؼهٕيبث انًطهٕبةت يةٍ خةول ٔعةبئم  ػةوو 

انمطبع انغٛبدٙ يزم )ْٛئت انغٛبدت ، يذٚشٚبث انغٛبدت ، سابطةت 

 انفُبدق ، انًؼبسض انخجبسٚت ٔ يُشٕساث انصُبػت. . .(.

     

انذصٕل ػهةٗ انًؼهٕيةبث انغةٛبدٛت  يةٍ خةول ٔعةبئم  ٛةش ٚخى  1

سعًٛت )ػهٗ عبٛم انًزةبل، دسداةبث يةغ اػعةبء يةٍ ي عغةبث 

 اخشٖ ، االصذلبء ، ٔانٕعطبء ...( .

     

َذةةٍ عةةشػبٌ يةةب َكخشةةي اٚةةت حغٛةةشاث اعبعةةٛت دبدرةةت فةةٙ يجةةبل  2

صةةةةُبػخُب )ػهةةةةٗ عةةةةبٛم انًزةةةةبل، حغٛةةةةشاث حُبفغةةةةٛت، حغٛةةةةشاث 

 ٔحغٛشاث فٙ األَظًت. . .(.نٕجٛت حكُٕ

     

  انفزعً انزبًَ : َشز انًعهٕيبث :

ٚةةخى ػمةةذ انكزٛةةش يةةٍ انذةةٕاساث ٔانًُبلشةةبث انخةةٙ حخؼهةةك بخذذٚةةذ   3

 احجبْبث ٔس ببث انؼًوء.
     

  انفزعً انزبنذ : اإلسخجببت 

 

4 

ػًةةم يشاجؼةةبث يغةةخًشة نهؼةةشٔض انغةةٛبدٛت انًمذيةةت )يشافةةك 

يغةةخٕٚبث انخذيةةت ، ٔيغةةخٕٚبث األعةةؼبس ..( انخذيةةت انغةةٛبدٛت، 

 نعًبٌ حهبٛخٓب نش ببث ٔدبجبث انؼًوء .

     

      انطبلت االعخٛؼببٛت اكبش يٍ انذبجت انفؼهٛت نهؼًوء . 5

 

7 

ز  را ٔجةةذَب اٌ انؼًةةوء  ٛةةش ساظةةٍٛ ػةةٍ جةةٕدة انخذيةةت، َخخةة

 انخذابٛش انؼوجٛت فٕسا.
     

 

 

 يٍ االْذاف انخبنٍت  انخً حى انخٕصم انٍٓب خالل انسُٕاث انزالد انًبضٍت :اشز درجت كم ْذف  -ربٍَب : 

جٍققققققققذ  انًٕضٕع ث

 جذا

ضققققعٍف  ضعٍف ٔسظ جٍذ

 جذا

 يخغٍز االداء : ٌٔخضًٍ رالرت يخغٍزاث فزعٍت :

 انفزعً االٔل : االداء انًبنً

FINA1 انًبٛؼبث      

FINA2 االسببح      

FINA3  يؼذل انؼبئذ(انؼبئذ ػهٗ االعخزًبس(      

  انفزعً انزبًَ : حًٍُت انًمصذ انسٍبحً :

DEST1 صٚبدة لًٛت  انًهكٛت      

DEST2 ٙانًغبًْت فٙ حذغٍٛ ٔحطٕٚش انًمصذ انغٛبد      

DEST3 َمم يؼهٕيبث ػٍ انًمبصذ انغٛبدٛت انشٚفٛت  نٗ انغٕق      

DEST4  انشٚفٛتانًغبًْت فٙ حًُٛت يٕاسد انًمبصذ انغٛبدت      

  انفزعً انزبنذ : حطٌٕز االفزاد 

PERS1 حذغٍٛ ًَػ انذٛبة انشٚفٛت      

PERS2 سظب انؼًوء ببنخٕاصم يؼٓى      

PERS3 االػخشاف ٔانخمذٚش انًجخًؼٙ بُشبغ انً عغت      
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 يخغٍز اسخخذاو حكُٕنٕجٍب انًعهٕيبث ٔاالحصبالث :ربنزب :

 أي يٍ انخمٍُبث انخبنٍت حسخخذو فً عًهك ؟ 

 االشبرة انخطبٍمبث ث  االشبرة انًعذاث ث

جٓةةةةةةةةةبص كًبٛةةةةةةةةةٕحش يخصةةةةةةةةةم   2

 ببإلَخشَج                                         

  انبشٚذ اإلنكخشَٔٙ 1 

  صفذت ٔٚب   يب ْٙ؟                                                –اجٓضة احصبل َمبنت  1

يةبْٙ   –انخكُٕنٕجٛبث االخةشٖ  

 ؟

  يذَٔبث 2 

اَب ال اعةخؼًم ا٘ حكُٕنٕجٛةب )ال  2

  جببت ػهٗ األعئهت اػوِ(                  

  بشايجٛبث االداسة 3 

 

 

 انخبنٍت :رابعب : . فً حبل كُج حسخخذو انخمٍُبث انًذكٕرة فً اعالِ , حذد عذد انًزاث انخً اسخخذيخٓب الداء انًٓبو 

 :  خذيبث انؼًوء انًمذيت لبم صٚبسحٓى نهًشفك انغٛبدٙأ: 

رالرققققققت  يزحبٌ يزة انًٕضٕع ث

 يزاث

ٔال  اكزز

 يزة

َشش يؼهٕيبث ػٍ انًٕاسد انًخبدت  اليبكٍ انٕجٓت انغٛبدٛت انشٚفٛت  2

 ػهٗ ابكت اإلَخشَج.
     

انغةةٛبدٛت َشةش يؼهٕيةةبث ػةٍ انخةةذيبث انًخةٕافشة فةةٙ ايةبكٍ انمصةةذ  1

 انشٚفٛت ػهٗ ابكت اإلَخشَج
     

َشةةةش يؼهٕيةةةبث ػةةةٍ يٕلةةةغ انًمصةةةذ انغةةةٛبدٙ )خةةةشائػ، يشاجةةةغ  2

 جغشافٛت...( ػبش اإلَخشَج
     

       سعبل يؼهٕيبث اخصٛت أ حٕظٛذٓب ػبش اإلَخشَج 3

      احًبو ػًهٛبث انذجض ػبش اإلَخشَج 4

      online داسة انذجٕصاث بشكم يبباش  5

       َشبء اعبنٛب حشٔٚجٛت خبصت أ يذذدة ػبش اإلَخشَج 7

       سعبل يؼهٕيبث حشٔٚجٛت ػبش اإلَخشَج 2

      اداسة يُخذٖ انؼًوء ػهٗ ابكت اإلَخشَج 2

      انخٕاصم بُمم  األخببس / األدذاد ػبش اإلَخشَج 20

 

 

  خذيبث انؼًوء انًمذيت ارُبء صٚبسحٓى نهًشفك انغٛبدٙة: 

رالرققققققت  يزحبٌ يزة انًٕضٕع ث

 يزاث

ٔال  اكزز

 يزة

       داسة ٔصٕل / يغبدسة انؼًوء 22

      عجوث االعخٓون ٔانفٕاحٛش نهؼًوء 21

      يشبسكت خذيت اإلَخشَج يغ صببئٍ آخشٍٚ 22

      خذيتاإلَخشَج يخبدت  نوعخخذاو انشخصٙ 23

      انؼزٕس ػهٗ انًؼهٕيبث 24

ػهةةٗ عةةبٛم انًزةةبل، اعةةخخذاو لٕاػةةذ  CRMػولةةبث انؼًةةوء ) داسة  25

 انبٛبَبث ...(.
     

       داسة ػًهٛبث انخغؼٛش، ٔانًبٛؼبث نكم يٕعى 27

      انؼولت يغ انًٕسدٍٚ 22

      اإلداسة انًصشفٛت 22

      اإلجشاءاث يغ عهطبث اإلداسة انؼبيت 10

      انخذسٚب 12
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 المصادر
 أالً : انؼشبٛت :

" انخٕجّ َذٕ انغٕق كًخطهب اعبعٙ نخهك اإلبذاع ٔ االبخكبس  فٙ ،  (2006) ٔ  بهكبٛش بٕيذٍٚ، اشٚي دًضأ٘  -

 . ػُببت ،انجضائش -انً عغبث" جبيؼت ببجٙ يخخبس

بًُطمت ببحُت ، ( ، َظبو انًؼهٕيبث انخغٕٚمٛت ٔانخٕجّ انغٕلٙ : دساعت دبنت نبؼط انً عغبث 2000َبٛهت عؼٛذاَٙ ) -

 يبجغخٛش  ٛش يُشٕسة ، جبيؼت انذبس نخعش ببحُت ، كهٛت انؼهٕو االلخصبدٚت ٔػهٕو انخغٛٛش ، انجضائش .

َٓهت ادًذ يذًذ لُذٚم ، " انخٕجّ انغٕلٙ ٔيؼٕلبث حطبٛمت فٙ انمطبع انفُذلٙ ٔارشْب ػهٗ االداء " ، يجهت انذساعبث  -

 . 425-434، ص  2ي ، جبيؼت انمبْشة ، انغُت انؼباشة ، انؼذد انًبنٛت ٔانخجبسٚت ، كهٛت حجبسة بُٙ عٕٚ

( ، " حأرٛش حطبٛمبث حكُٕنٕجٛب انًؼهٕيبث فٙ حذمٛك انًٛضة انخُبفغٛت  " ، سعبنت دكخٕساة  ٛش 2013غبسق ػهٙ انجُببٙ ) -

 يُشٕسة ، جبيؼت لُبة انغٕٚظ .

رشِ ػهٗ انصٕسة انزُْٛت نٕافذة انٗ يصش ٔا( ، " حُشٛػ انغٛبدت انصُٛٛت ا2012ْبت يجذ٘ يصطفٗ انفخشاَٙ ) -

 ، سعبنت يبجغخٛش  ٛش يُشٕسة ، جبيؼت لُبة انغٕٚظ . نهغبئخ"
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