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                 ملخص: 

يعتبر التوجه بالسوق ستراتيجية تنافسية بالنسبة للمشاريع الخدمية الصغيرة وخاصة الواقعة في 
الدراسة الى كشف وتحليل العالقة التأثيرية بين  لذا تهدف  االماكن البعيدة عن مراكز المدن .

اداء المشاريع الخدمية تصاالت وبين التوجه نحو السوق واستخدام تكنولوجيا المعلومات واال
مدى و  التتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتعرض لمفهومي التوجه بالسوق و  من خالل الصغيرة
. وقد أثبت الدراسة معنوية  تأثير العالقة  جية تنافسية في حقل الدراسةكستراتي )معًا(تبنيهما
  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 copetitive stratage in the field of study . its 
proved the significant of relationship among them .   
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  المقدمة

"التوجه بالسوق" أو"التوجه نحو السوق"  فلسفة في إدارة األعمال تقوم على فكرة االهتمام بالزبائن و العمل      
على إشباع حاجاتهم و رغباتهم بدرجة متميزة أفضل من المنافسيين. ففيي السينوات األخييرة شيهدات ثقافية التوجيه 

مييا لهييا ميين تييأثير إيجييابي علييى أداء المن مييات الممارسييين علييى حييد سييواء لالسييوق اهتمييام عديييد األكيياديميين و ب
ونجاحها، و قد بيانيت بالفعيل دراسيات ميدانيية عدييدة أن الرفيع مين مسيتوى توجيه ماسسية ميا بالسيوق يياد  إليى 

في بحثهم عن العوامل و القيدرات  (Polo and others ,2011)  بير في أدائها. لكن باحثين آخرينارتفاع ك
الداعمة للتوجيه نحيو السيوق، اكتشيفوا أن العالقية بيين التوجيه نحيو السيوق و األداء التن يميي التن يمية الداخلية 

قيييد تكيييون غيييير مباشيييرة، أ  تمييير عبييير متغييييرات وسييييدة أخيييرى، لعيييل أبرزهيييا اسيييتخدام تكنولوجييييا المعلوميييات 
 واالتصاالت .

شيتداد درجية المنافسة،وسيرعة دورة وقد تواجه الماسسيات االقتصيادية العراقيية تحيديات عدييدة نابعية مين ا       
حياة المنتج، مما يتدلي  تقيديم منتجيات تيتالءم ميع حاجيات ورغبيات الزبيائن المتغييرة باسيتمرار ، وهيذا ميا ياكيد 
حاجة هذه الماسسات إلى تغيير ثقافتها السائدة وتبني ثقافية وفلسيفة جدييدة تيدفع إليى تحقييق أهيدافها مين خيالل 

وبالتييالي أصييبل  البقيياء فييي السييوق يعتمييد بدرجيية كبيييرة علييى ن بدريقيية مناسييبة . إشييباع حاجييات ورغبييات الزبييائ
 .   األداء الفعال وكس  رضا وقبول الزبائن ،وهذا ما ياكد أهمية "التوجه بالسوق" وتأثيره على األداء

د الماسسيات مفهومي التوجيه بالسيوق وتكنولوجييا المعلوميات ، وأهيم أبعادهميا  التيي تسياع تناولت الدراسة      
على فهمهما وتحديدهما عمليًا ، ومدى عالقة التوجه بالسوق بياالداء الماسسيي باسيتخدام تكنولوجييا المعلوميات 

، األول عرضيينا فيييه إدييار مفيياهيمي قسييمنا هييذه لييذا  واالتصيياالت .  لتوجييه ا لمصييدللالدراسيية إلييى ثالثييةر محيياورر
، والمحيور الثاليو وضيحنا ني تناولنا فيه المنهجيية المدبقيةر فيي الدراسيةر ، أما الثاوتكنولوجيا المعلومات  بالسوقر 

 .التوجه بالسوقر واستخدام تكنولوجيا المعلومات من جهٍة واالداء الماسسي من جهٍة ُأخرى فيه العالقة بين 
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 المحور االول : إطار مفاهيمي

 orientation market (OM)التوجه بالسوق : أوالً 

 التوجه بالسوقمفهوم  - أ

وجيه لقد تعددت اآلراء المرتبدة بمفهوم التوجه بالسيوق حييو وضيع العلمياء مجموعيه مختلفية مين المقيايي  للت
                              التسييييييييييويق وميييييييييينهم ميييييييييين ربدهييييييييييا باالسييييييييييتراتيجيه التن يمييييييييييية بالسييييييييييوق فميييييييييينهم ميييييييييين ربدهييييييييييا بنشييييييييييادات

 ( أن التوجه بالسوقNarver and Slater  )  1990فيرى.  ( (2006) بلكبير بومدينو ، شريف حمزاو ) 
هو الثقافة التن يمية األكثر كفاءة وفعالية والتي تخلق السلوكيات الضرورية لخلق قيمه عليا للعمييل واسيتمرار 

ان التوجيه ( (Kohli and Jaworski  1990 ويريياه  . أفضيل أداء فيي العميل وتحقييق رسيالة المن مية
وحيدات التن ييم بتجمييع معلوميات عين حاجيات ورغبيات العميالء الحاليية والمسيتقبلية وتبادلهيا  هو قيام بالسوق

ونشييرها بييين األقسييام وتحقيييق االسييتجابة الفاعليية لهييا . فالتوجييه بالسييوق وفقييا لهييذا التعريييف يتكييون ميين ثييالو 
 . تلنشر المعلومااالستجابة ، نشر المعلومات عبر األقسام  ،االستخبارات التسويقية :     أبعاد

 capture  تخبارات التسويقيةساال.1
إن نقده البداية في التوجه بالسوق هي االستخبارات التسويقية وهى تتضمن تحليل الحتياجات وتفضيالت 

وال تقوم االستخبارات التسويقية ة ، وجية والمنافسة والعوامل السياسيالعمالء وتحليل العوامل البيئية والتكنول
باالهتمام باالحتياجات الحالية فحس  ولكن االحتياجات المستقبلية أيضا فهي تقوم على مبدأ )ابحو عن 

مواجهه تلك زمه لياجات العمالء وتحديد الخدوات الالوتقوم المن مة بتوقع احت ( .الحاجة وأشبعها
ت وتحليل قوائم بيانات العمالء العمالء وتحليل المبيعا االحتياجات وتتم عملية جمع البيانات من خالل مقابلة

 . مما سبق يتضل أن معرفه احتياجات المستهلك هي حجر األسا  للتوجه بالسوق. وتحليل السوق 
 dissemination  نشر المعلومات عبر األقسام -2

ليه الحتياجات السوق يتدل  البد من وجود ارتباد بين جمع المعلومات ونشرها حيو أن االستجابة بفاع
وعمليه نشر المعلومات يج  د ، صميم وتدوير منتج جديجميع األقسام واإلدارات في المن مة في ت مشاركة

أال تكون دائما في اتجاه واحد دائما من خالل تدفقها من قسم التسويق لباقي األقسام ولكن يمكن أن تتدفق 
لنقل المعلومات هو االتصاالت في اتجاهات مختلفة ويعتمد ذلك على من أين تكون المعلومة وأفضل شكل 

 . االفقيه الن تدفق المعلومات عبر األقسام يسهل إدراكها من جان  المن مة وبالتالي تحقيق نجاح المن مة
على سبيل المثال يقوم قسم التصنيع في تجهيز المنتج الجديد بينما يقوم قسم الشراء بشراء المواد الخام 

بتمويل هذه االنشده فالبد من تعاون ومشاركه جميع األقسام في هذه  واآلالت الجديدة ويقوم قسم التمويل
 . العملية

 Response : االستجابة  -3
وتنشرها من مه أن تجمع المعلومات يمكن للو ،  هى عمليه االستجابة لجمع ونشر المعلومات لخدمه المن مة
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تحديد هدف السوق وتصميم وتقديم ولكي تتم عمليه االستجابة يج  ولكن دون استجابة الحتياجات السوق  
السلع والخدمات التي تشبع الحاجات الحالية والمستقبلية من خالل عمليات اإلنتاج والتوزيع والترويج للمنتج 

ه االستجابة ولي  قسم التسويق فقد . جميع األقسام في عملي والبد من مشاركة حتى يصل للمستهلك النهائي
صل لى اى مدى تحأن التوجه بالسوق يوضل إ  ( (2006) بلكبير بومدينو ، شريف حمزاو ) في حين أكد

وتنفيذها بما يلبى حاجات  المعلومات من العمالء وتستخدمها في تدوير االستراتيجياتاألعمال على  وحدة
اداره التسويق فقد من خالل مساهمتهم في جمع بأن التوجه بالسوق يرتبد بكافه اإلدارات ولي   إذء ، العمال

الموجهة نحو تدوير وفهم احتياجات  بين اإلدارات إذ تشترك أكثر من اداره في النشادات المعلومات وتبادلها
 . حتياجات لباقي اإلدارات لتلبيتهانقل هذه اإل العوامل الماثرة فيها ويتم مشاركةالعمالء الحالية والمستقبلية و 

بهم  منتج جديد استجابة لحاجات العمالء حيو تتصل داره البحوو والتدوير بتصميمفعلى سبيل المثال تقوم إ
داره الشراء إلنتاج بتصنيع هذا المنتج وتقوم إداره ااتصال مباشر لمعرفه تلك اإلحتياجات والمشكالت وتقوم إ

 Kohli and) وفير التمويل الالزم لتلك النشاداتداره التمويل بتواد الالزمة للتصنيع بينما تقوم إبشراء الم
Jaworski, 1990)   . 

سوق بأنه نموذج للشركات التي تتبع أسلو  التوجه بالسوق وعرف التوجه بال( إ1994) Day ولقد وضع 
التوجه بالمستهلك والتوجه بالمنافسين وتتم : التسويق وهى تتكون من جزئيين  عمليه تتضمن تنفيذ نشادات
شاركتها على مستوى المن مة وتفسير الحصول على المعلومات وتبادلها وم: من خالل أربعه مراحل هي 

العمالء  هو يحتاج مهارات خارقه لفهمف االستراتيجيه بالمن مةبناء هذه المعلومات واستخدامها في عمليات 
 ئ : وهو يتكون من عده مباد وتحقيق رضاهم

 . معتقدات تضع اهتمامات العميل أوالً مجموعه من ال)اواًل( 

 المعلومات عن المنافسين والعمالء .  توليد ونشرقدره المن مة على )ثانيًا( 

 . التنسيق بين الو ائف المختلفة وهو مصدر لخلق قيمة عليا للعميل)ثالثًا(

مكانيات المن مة وذلك من  Day وقدم من ور جديد للوصول للتوجه بالسوق من خالل تدوير قدرات وا 
تمرار عند الشعور بأ  تغيرات فى السوق االستشعار السوقي الذ  يحدد كيف تتسلل المن مة باس خالل

وربد اإلمكانيات بالعمالء وهو يضم المهارات والقدرات والعمليات  وكيف تستجي  ألحداو وتغيرات السوق
الالزمة للتواصل مع العميل وبذلك ت هر احتياجات العميل الفردية بسرعة لجميع الو ائف وتوضع 

 . اإلجراءات الالزمة لالستجابة لها
أن األبحاو لم توضل شكل المن مات التي تتبع سياسة التوجه بالسوق وان هناك قصور في  Day ووجد

 Day ووضعج ، وجه بالسوق وكيف تصمم تلك البرامالت البرامج الناجحة التي تقود لعمليةمعرفه صفات 
لربد بين إرشادات بشأن إنشاء برنامج فعال لتعزيز قدرات المن مة الموجهة بالسوق وذلك من خالل ا

دارة الجودة الشاملة واقترح ما ي   ج :لي لتنفيذ البرنامإستراتيجية المن مة وا 
 . تشخيص القدرات الحالية للمن مة ورسم الخرائد باستخدام مناهج القيا )أواًل( 
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 ل .ات مع التركيز عل احتياجات العميتوقع االحتياجات المستقبلية لهذه القدر )ثانيًا( 

عيين التحسييين المسييتمر وأعيياده  فل إلييى أعلييى وتييدري  العناصيير المسيياولةتصييميم الشييركات ميين أسييأعيياده  )ثالثييًا(
 ة .للعمليات التن يمي تصميم

 .فييييي الماضييييي م بأشييييياء لييييم تكيييين تقييييوم بهيييياقييييياين المن ميييية ميييين الاسييييتخدام تكنولوجيييييا المعلومييييات لتمكيييي )رابعييييًا(
عليييا ووجييود ثقافيية تن يمييية مدعميية ون ييام للمكافيي ت مييرتبد داره الوهييذا البرنييامج البييد وان يقتييرن بييملتزام ودعييم اإل

 حتياجات العميل .يكون صنع القرار قري  من إبأداء السوق وان 

 والتسويق التقليدي :  الفرق بين التوجه بالسوق ب:

في  ل اإلختالف بين هذين المصدلحين أيهما أفضيل )التوجيه بالسيوق( أم )التوجيه بالتسيويق( ، أكيدت نهلية 
( أن أغل  الدراسات التسويقية تفضل مصدلل التوجيه بالسيوق للعدييد مين األسيبا  اليواردة فيي 2000قنديل )

 : (2000) نهلة قنديل ، ضمن محاور التمييز بين المفهومين  التالية 

 من حيث المفهوم :  .1
يشييير مفهييوم التوجييه بالسييوق إلييى ثقافيية تن يمييية تهييتم بالتوجييه بييالعمالء ، المنافسييين ، تحقيييق الييربل فييي 

حاجيات ورغبيات لاإلشيباع ، االجل الدويل من خالل التركيز عليى التنسييق بيين انشيدة المن مية بكاملهيا 
وق متمثليية فييي جمييع المعلومييات التسييويقية العمييالء ، اإلهتمييام بييبعض السييلوكيات الخاصيية بمعلومييات السيي

               وتبادلهييييييييييا فييييييييييي أنحيييييييييياء المن ميييييييييية واإلسييييييييييتجابة السييييييييييريعة لهييييييييييا وميييييييييين ثييييييييييم تحقيييييييييييق رضييييييييييا العمييييييييييالء
(Mavondo et al , 2005) ؛ فيي حيين أشيارNgia and Ellis ((1998  إليى أن التوجيه بالتسيويق

 حقيق الربل .تيركز على العميل ، والتنسيق بين أنشدة التسويق فقد ل

 من حيث النشاطات :  .2
يهييتم التوجييه بالسييوق بعييدة نشييادات مثييل التوجييه بالعميييل ، التوجييه بالمنافسييين ، التنسيييق بييين الو ييائف ، 

يهتم  حين التوجه دويل األجل ، التوجه بالربحية ، توليد المعلومات وتبادلها واالستجابة السريعة لها ، في
ة التسيييويقية ، والتحقيييق مييين ميييدى فعاليتهيييا للمن مييية ، باإل افييية اليييى ادارة التوجيييه بالتسيييويق بتنفييييذ الو يفييي

 . (Ellis,2005)عناصر المزيج التسويقي من خالل التنسيق بين نشادات التسويق 

 

 



 
6 

 من حيث المسؤولية :  .3
يعتبر التوجه بالسوق مساولية األقسام المختلفة وال يقتصر على قسم التسيويق فقيد مميا يعنيي أن كيل فيرد 
فييي المن ميية يعتبيير رجييل تسييويق بحييد ذاتييه ، فييي حييين يعتبيير التوجييه األخيير مسيياولية قسييم التسييويق فقييد 

(Pitt , et al,1996). 

 من حيث إستراتيجية الجذب والدفع :  .4
؛  mass media اإلنتشيار المكثيف بديرق جيذ  العمييل ا  خليق الدلي  مسيتخدماً يهتم التوجه بالسيوق 

(. 2009الوسييداء )نبيليية سييعيداني ، أمييا التسييويق التقليييد  فيهييتم بييدفع وسييائل التييرويج للعميييل ميين خييالل
( الى ان المغيزى مين ن ريتيي اليدفع والجيذ  هيو تحفييز العمييل عليى السيفر 2012وتشير هبة الفخراني )

اجييات ورغبييات كامنيية بداخلييه ، كمييا تضيييف إلييى ان إسييتراتيجية الييدفع تييتم ميين خييالل الوسييداء إلشييباع ح
لدفع وتقديم الخدمة السياحية للعمالء مين خيالل قنيوات التوزييع المختلفية ؛ أميا إسيتراتيجية الجيذ  تيتم مين 

  السياحي ، خالل ذها  العميل للوكيل السياحي أو إتصال تيلفوني من قبل العميل للحصول على الكتي
 بذلك تهدف إلى جذ  العميل نحو قنوات التوزيع للحصول على الخدمة السياحية .

 من حيث نظرية العمل والتحليل والثقافة : .5
ق علييى بعييد  العمييل والتحليييل ؛ أمييا التوجييه بالسييوق فيعتمييد علييى العمييل والتحليييل يسييو تيعتمييد التوجييه بال

استخدام وسائل تكتيكية ) المنتج ، التوزيع ، التسعير ، التيرويج ( والثقافة ، إذ أن البعد العملي يتمثل في 
سييتراتيجيات لقيييادة المن ميية إلسييتغالل الفييرص المتاحيية فييي  ، أمييا البعييد العملييي فيتمثييل فييي ايجيياد خدييد وا 
ذا األسواق والتي تتماشى مع الموارد والمعرفة ، أخيراً  يقصد بالبعد الثقافي إعتنياق كافية أفيراد  التن ييم لهي

 ( .2009المفهوم كأسلو  أو فلسفة إلدارة هذه المن مة )نبيلة سعيداني،

 مفهوم تكنولوجيا المعلومات : ثانيًا : 

يتسييم مفهييوم تكنولوجيييا المعلومييات بالحداثيية النسييبية علييى مسييتوى التييأدير والتصيينيف، ويعييد ميين الموضييوعات 
ا جعل كثيرًا من مفاهيمه لم ُتحسم على مستوى الفكير التي ما زال الولوج فيها يتراوح بين الندرة والمحدودية مم

" إمتيييزاج أو تفاعيييل مجموعييية مييين المهيييارات والمعرفييية والقيييدرات  فنجيييد بعيييض البييياحثين يعرفهيييا بأنهيييا .والتن يييير
التي يستخدمها النا  لتحويل و ، مع بعضها البعض خرى والمعدات األُ  والتقنيات والموارد واآلآلت والحاسو  

مع ييييم إذ أن  .(2015)د.دييييارق الجنييييابي ، لييييى خييييدمات )معلومييييات("إالبيانييييات ( المييييادة الخييييام )و تدييييوير أ
حتياجيه إقامتيه ومع مهيا ثابتية ويكيون إقبيل الرحلية يحتاجهيا وهيو فيي محيل  المعلومات التيي يحتاجهيا المسيافر

مثلتها ) موقع المقصد السياحي ، نيوع الخيدمات المقدمية ( ومن أتخاذ قرار السفر إلها في مراحل مبكرة تسبق 
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) مثييل  وعييادة تكييون ذات دبيعيية متغيييرة، ثنيياء وبعييد الرحليية فييي أمسييافر ، يقابلهييا المعلومييات التييي يحتاجهييا ال
( 2011وآخرون ،  Milanoواتفق معه )  Gronflaten (2005) وقد حدد  .. سعار(ال روف البيئية ، واأل

خدوات لتجميع معلومات قبل الرحلة تبيدأ بتجمييع المعلوميات فيي البييت قبيل البيدأ بالرحلية  مثيل جيداول  ثالثةر 
وأسييماء ومواقييع الفنييادق سييواء باإلتصييال )مباشيير أو غييير مباشيير( بالمقصييد السييياحي أو ميين  رحييالت الديييران

فيييي درييييق الرحلييية  مثيييل  لمشييياهدة، ثيييم تجمييييع المعلوميييات اخيييالل اإلسيييتفادة مييين تجيييار  العميييالء اآلخيييرين  
 ،وكتيبات اإلدالء أو المعلومات المنقولة باإلشيتراك فيي تدبيقيات خدمية الهواتيف الفوريية  شارات المرورية ،اإل
جييودة إندباعيياتهم وتقييميياتهم لمثييل  سييياحي وفييي أثنيياء فتييرة اإلقاميية لييى المقصييد المعلومييات بعييد الوصييول إو 

خذ في المقاصد ت  من الكثير من قرارات المسافرين تُ يمكن القول ب وبصفة عامة .المعروضة والمقدمة  الخدمات
 دفع هذا بالمقاصيد السيياحيةلى المقصد السياحي مما إالتنفيذ الفعلي للرحلة والوصول    عندما يتمأالسياحية 

يرغبونهيا التيي ليى المعلوميات العميالء إلتسهيل وصول  تكنولوجيا المعلومات اتتدبيقاإلستثمار في لى زيادة إ
سيتخدام وسيائد تكنولوجيية مختلفية مثيل ) المدوييات ، الشيرائد ميع معلومات قبيل الرحلية الثابتية بيتم توز  وقد .

علومييييات ، كشيييياك المأثنيييياء الرحليييية ميييين خييييالل ) فييييي أا يييييتم توزيييييع المعلومييييات الضييييرورية الممغنديييية (، بينميييي
ليى خديود إثنياء الرحلية فيي أغيرة المدلوبية قبيل و معلومات المت( ، وتحتاج ال  رشاديةالمدويات ، الكتيبات اإل

 (  الهواتيف النقاليةنترنيت ،ليية ، واإللكتروني ، ن م الحجز اآلووقتيه مثل ) الفاك  ، البريد األتصال مباشرة إ
 ( .1ن ر الجدول )إ .لضمان توصيلها إلى السائل بالسرعة الممكنة 

 (1جدول  )

 للمعلومة السياحيةأمثلة للوسائد التكنولوجية الناقلة 

 الوسائط التكنولوجية المستخدمة لنقل المعلومة نوع المعلومة
 

 قبل الرحلة
Pre-trip 

 ةرشاديه ، األقراص الممغندإمدويات ،كت   ثابتة
تصال وكيل السفر بن م التوزيع إكتروني،لالهاتف،الفاك ،البريد اإل متغيرة

 ، الفي  بوك ، تويتر ،األنترنتGDSالعالميه
 

 اء الرحلةناث
In-trip 

 

 أكشاك المعلومات ، كت  ارشاديه ، قنوات التلفاز في الفنادق ثابتة
معلومات المقاصد  ن م تف ، الفاك ،البريد االلكتروني ،الها متغيرة

 ، الفي  بوك ، تويتر،الهواتف النقالة نترنتالسياحية،اإل

 بتصرف Sheldon   (1997)المصدر :                  
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فقد بحثت  1( أنه من خالل المراجعة االدبية تبين بأن هنالك دراستين2011وأخرون ) (Ana)ذكر ت
نمية االداء الماسسي للمشاريع العالقة بين مصدلل تكنولوجيا المعلومات والتوجه بالسوق وأثرهما في ت

ريع السياحية الريفية  ، وقد بينت وزارة السياحة في اسبانيا بان المشاالصغيرة البعيدة عن مراكز المدن 
االنترنت كوسيلة للوصول لمعلومات السوق والتي تمكنها من تحديد وفهم افضل  بالدرجة االسا  تستخدم

. لكل ما سبق فأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تزيد قدرة المن مات لتحقيق مبدأ للزبائن وللمنافسين 
 التوجه بالسوق .

 انيالجانب الميدالمحور الثاني : 

  الدراسة منهجية االول: المبحث

في  كربالء العاملة ضمن قداع صناعة الضيافةمحاف ة تم اختيار مدينة الزائرين في  عينة الدراسة :أوال : 
وسيلة  2وقد اعتمدنا اسلو  استمارة االستبانة للتدبيق كحالة دراسية كونها لم تبحو من قبل ، ميداناً  العراق

االدارة العليا المدراء )جميع ( استبانة على عينة الدراسة المتمثلة ب20تم توزيع )و ييحي لجمع البيانات ،
  ئلة الواردة في إستمارة اإلستبانة .كونهم معنيين بصورة مباشرة لإلجابة عن األس  (ومسالي الشع  ومعاونيهم

 مشكلة الدراسة :ثانيا : 

هل أن المن مات الفندقية التابعة لصناعة الضيافة في العراق تتبنى ستراتيجية يمكن تلخيصها بالتسائل :   
عن العمالء  من خالل تدبيقها لجميع ابعاده المتمثلة بتحصيل البياناتلتحسين أدائها  التوجه بالسوق 

كنولوجيا وذلك من خالل استخدام توتحليلها ونشرها بين اقسام المن مة واالستجابة لها  والمنافسين والسوق
 . المعلومات واالتصاالت 

  هدف الدراسة:ثالثا : 

( بستراتيجية التوجه بالسوق أو ايجاباً  ارتباد وتأثر أداء من مات الضيافة )سلباً  كشف مديات .1
 ى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .علفي تنفيذ سياساتها أو أبعادها المعتمدة 

 الممكن أن تساهم في التغل  على العقبات المحتملة .إقتراح بعض التوصيات التي من  .2
                                                           

1
 Zhen  Zhu   (2007 و ،  )Gray,  Matear, and  Matheson (2000) . 
( بعنوان "تأثير التوجه بالسوق واستخدام تكنولوجيا  Miguel( و )Dolaers( و )(Anaتم بنائها اعتماداً على بحث قدمه الباحثون  2

 . journal of business small management    ،2011  ،pp331-360المعلومات في االداء" المنشور في مجلة  
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 فروض الدراسة :رابعا : 

 التوجه في السوق واالداء.ذات داللة معنوية بين  وتأثير توجد عالقة ارتباد : األول يالرئيس الفرض
 المنبثقة عنها: وضوالفر 

 و االداء.االستخبارات التسويقية ذات داللة معنوية بين  وتاثير توجد عالقة ارتباد .1
 و االداء.نشر المعلومات ذات داللة معنوية بين  وتاثير توجد عالقة ارتباد .2
 و االداء.االستجابة للمعلومات  ذات داللة معنوية بين  وتاثير توجد عالقة ارتباد .3

 تكنولوجيا المعلوماتاستخدام ذات داللة معنوية بين وتأثير توجد عالقة ارتباد  :الثاني يئيسالر  الفرض
 المنبثقة عنها: وضوالفر .  }واالداء

استخدام تكنولوجيا المعلومات قبل زيارة الموقع ذات داللة معنوية بين  وتاثير ارتبادتوجد عالقة  .1
 .االداء و  السياحي

استخدام تكنولوجيا المعلومات بعد زيارة الموقع ذات داللة معنوية بين  وتاثير ارتباد توجد عالقة .2
 .االداء و  السياحي

 .االداء و  تدبيقات االدارةذات داللة معنوية بين  وتاثير ارتبادتوجد عالقة  .3

 3انموذج الدراسة

 

 

 

 

 (kohli and jaworski ,1990) المصدر :     

 خامسا : االساليب االحصائية المستخدمة : 

 .ستخدم لتحديد مستوى اجابات افراد العينة لفقرات االستبيان يالوسد الحسابي المرجل :  .1
                                                           

3
، وقد ُبني  هذا المقيا  )حس  قول الباحثان(على  (kohli and jaworski ,1990)انموذج افتراضي للدراسة ُمعد من قبل الكاتبان  

 ضوء وجهة ن ر من مي المشاريع السياحية وخبراء القداع .

التوجه  ITCاستخدام 

 بالسوق
 االداء

 المالي

 تنمية المقصد

تطوير 

 االفراد

نشر  اإلستجابة

 المعلومات

االستخبارات 

 التسويقية
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ا   يستخدم لقيا  مدى تشتت اجابات عينة الدراسة عن وسدها الحسابي،االنحراف المعيار  :  .2
 .مدى تجان  اجابات العينة

هي الوزن النسبي للمتوسد، ونحصل عليه من قسمة الوسد الحسابي لكل عبارة االهمية النسبية :  .3
 .ليكرد الخماسي على أعلى درجة يأخذها مقيا 

يستخدم لقيا  درجة العالقة بين متغيرات :  Sperarmanمان -معامل ارتباد الرت  لسبير .4
 .الدراسة 

المتغير  تفسيريستخدم لمعرفة نسبة :   R2 coefficient of determinationد معامل التحدي .5
 لمتغير التابع .لالمستقل  ) او المتغيرات المستقلة ( 

يستخدم لمعرفة معنوية العالقة الخدية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع ، :  f-testاختبار  .6
الجدولية دل ذلك على وجود تأثير معنو  للمتغيرات   Fالمحتسبة أكبر من   Fفمذا كانت قيمة 

 ، والعك  صحيل.المستقلة في المتغير التابع 
 Zيستخدم لمعرفة معنوية العالقة االرتبادية بين متغيرين  فمذا كانت قيمة :  z-testاختبار  .7

والعك  الجدولية دل ذلك على وجود عالقة ارتباد  معنوية بين المتغيرين   Zالمحتسبة أكبر من  
 صحيل.

يستخدم لتحديد المتغيرات المستقلة االكثر : stepwise regressionاختبار االنحدار المتسلسل  .8
 ) المتغير التابع  (. تأثيرا على ال اهرة المدروسة

 سادسا : فحص واختبار االستبانة : 

 ه مرتين في زمنين إذ يعدي النتائج نفسها بعد تدبيق االستبانةوهو االتساق في نتائج : اختبار الثبات

على  عتمدتالتي طريقة ألفا كرونباخ بحسا  الثبات وذلك من خالل نفسهم، أفراد مختلفين على األ

هذه الدريقة تم استخدام جميع  حس اتساق أداء الفرد من فقرة الى أخرى، والستخراج الثبات 

لمجمل فقرات ، و ( استمارة ولكل متغير من متغيرات الدراسة20البالغ عددها ) الدراسةاستمارات 

 تكون( وبذلك  0.88، حيو بلغت قيمة  معامل ثبات ألفا كرونباخ )  ( سااالً 45)االستبانة البالغة 

يوضل ، الن هذه المعادلة تعك  مدى اتساق الفقرات داخليًا، كما قد اجتازت اختبار الثبات االستبانة

فقرات ، ما ياكد اجتياز معامل )ألفا كورنباخ( لكل متغير من متغيرات الدراسةة قيم، ( 2جدول ) 

 .الختبار الثبات وفق هذه الدريقة  المتغيرات
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 لفقرات االستبانة الثبات( نتائج اختبار  2جدول ) 

 

 لمرور االستبانة بمراحل التحليل : يعد الصدق من الشرود الضرورية والالزمة  ختبار الصدقا
، وأن قياس الفقرات للظاهرة المراد قياسهاشير إلى مدى الصدق ي ، وال سيما اناالحصائي المناس 

من الباحو والذ  يسعى  لالستبانةلصدق البنائي االستكشافي اهيقيا  الصدق ل دريقةمن أفضل 
االبعاد المندوية تحت كل متغير من متغيرات البحو تمثل ذلك إلى اختبار فيما اذا كانت خالله 
وذلك باالعتماد على التحليل ، للمتغير ذاته تشكل مكونات مهمة من الناحية االحصائية و  المتغير
، متقدماً الذ  يعتبر اسلوبا احصائيا  ،Exploratory   Factor  Analysisاالستكشافي العاملي 

من بين استخداماته انه يسلسل العوامل او األبعاد  حس  اهميتها ويعدي كل محور نسبته في 
 .المساهمة من الدراسة

واالبعاد المندوية تحت متغير  التوجه بالسوقمتغير تحت  االبعاد المندويةيتدل  استكشاف  
اسلو  التحليل  تدبيق ،االداء وكذلك االبعاد المندوية تحت متغير استخدام تكنولوجيا المعلومات 

الذ   (فاية العينة ووجود عالقات االرتباد بين المتغيرات) كتحقق من شرد لل، العاملي االستكشافي 
 – The Kaiser – Meyer) سنستخدم  مقيا  لذا  التحليل العاملي، تدبيقاهم شرود  ُيعد من

Olkin measure) ي بي اختصاراً  او ما يسمى(KMO) هذا احد الخدوات المهمة في  والذ  يعتبر
بين الصفر  االحصاءة هقيمة هذتتراوح ( فعندما  1- 0بين )   KMOالتحليل، حيو تتراوح احصاءة

مصداقية عالية   ذمالئم و التحليل العاملي سيكون  استخدامعلى ان الصحيل يدل ذلك  الواحدو 
واستخدام تكنولوجيا  التوجه بالسوقلكل من  KMO (  نرى ان قيم 3وبالن ر الى جدول )

اكبر من جميعها على التوالي و (  0.72، ) (  0.56، )  (  0.69) سجلت االداء و المعلومات 

 التفسير ألفا كورنباخمعامل قيمة  متغيرات البحو

الثباتاختبار هذا المتغير تجتاز فقرات  0.80 التوجه بالسوق  

 فقرات هذا المتغير تجتاز اختبار الثبات 0.76 استخدام تكنولوجيا المعلومات

 فقرات هذا المتغير تجتاز اختبار الثبات 0.89 االداء 

 فقرات هذا المتغير تجتاز اختبار الثبات 0.88 مجمل فقرات االستبانة
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وجود عييييالقات االرتباد بين المتغيرات ميييا بخصوص ياكد أن شرد كفاية العينة متوفر، ا ام،  0.50
وجود عالقات ارتباد بين متغيرات الدراسة من ( والذ  يختبر   Bartlettاختبييييار )   تدبيقفقد تيييييييم 
ختبار )  فمذا كانت القيمة االحتمالية تساو  صفرًا  دل ذلك على اجتياز متغيرات البحو ال ،عدمه 

Bartlett   )،  ( 3جدول )المتغيرات، وكمافي  ووجود عالقات االرتباد بين شردوبالتالي تحقق
 .(Bartlettاختبار )نتيجة يشير الى الذ  

دريق المكونات الرئيسة والتي تساعد في التحقق  التحليل العاملي ندبق بقية شرودمن للتحقق و  
من اكثر درائق  الدريقة تعتبرهذه ان  عدد المتغيرات الكافية للمقيا .من صدق العبارات ومن 

 .التحليل العاملي دقة واستخداما
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 ات الدراسةلمتغير KMO and Bartlett) )(اختبار 3جدول )

 .االصدار الثاني والعشرين SPSSنتائج البرنامج االحصائي المصدر: اعداد الباحو باالعتماد على 

اكبر مين الواحيد شكلت قيمًا  ولكل متغيرلكل األبعاد نالح  ان قيم الجذر الكامن  (  4وبالن ر إلى جدول ) 
االستتتخبارات (التأكييد ميين أن وهييذا ياكييد تحقييق شييرود تدبيييق التحليييل العيياملي المتبقييية ، وبالتييالي  الصييحيل

استتتخدام (ون  التوجتته بالستتوق تقتتيس فعتتال متغيتتر )االستتتجابة للمعلومتتاتالتستتويقية ن نشتتر المعلومتتات ن 
تكنولوجيا المعلومات قبل زيارة الموقع السياحين استخدام تكنولوجيا المعلومات بعد زيتارة الموقتع الستياحي 

الموقع االداء المالي ن تطوير (كذلك و  استخدام تكنولوجيا المعلوماتفعال متغير  تعكس) ن تطبيقات االدارة
ان الفقيرات التيي (  4كميا يتضيل مين خيالل جيدول )  .االداء فعتال متغيتر  تعكتس ) السياحي ن تنمية االفتراد

تندييو  تحييت العامييل االول اكثيير اهمييية ميين بقييية الفقييرات الن التبيياين المفسيير للعامييل االول أعلييى ميين بقييية 
كبير ايضيًا، ثيم الجيذر الكيامن للعاميل االول هيي األميا ياكيد ذليك ان قيمية  ، التباينات المفسرة للعوامل االخرى

ن التحليل ال سيما إ، ، الثالوالعامل حتى يليه من حيو االهمية العامل الثاني والفقرات المندوية تحته وهكذا 
ثتتم نشتتر  االستتتجابة للمعلومتتات(متتن األكثتتر اهميتتة حتتتك االقتتل هكتتذا  التوجتته بالستتوق أبعتتاد العيياملي يرتيي 

استتخدام تكنولوجيتا المعلومتات ( تكنولوجيا المعلومتات ويرتب ابعاد ( المعلومات ثم االستخبارات التسويقية 
نثتتم تطبيقتتات بعتتد زيتتارة الموقتتع الستتياحي  ثتتم استتتخدام تكنولوجيتتا المعلومتتات قبتتل زيتتارة الموقتتع الستتياحي 

.، واليعلتك التت }الموقو  السويا ي ، االداء الموالي تنمية االفراد ، تطووير{االداء  ابعادكما يرتب ( ن  االدارة
  ( .4)كما موضل في جدول 

استخدام تكنولوجيا  التوجه بالسوق االختبارات               متغيرات الدراسة
 المعلومات

 االداء 

Kaiser – Meyer – Olkin measure 
of sampling adequacy 

 }اولكين -ماير  –كايسر {مقيا  
 االستكشافي

0.69 0.56 0.72 

Bartlett Test 
of Sphericity 

Approx. Chi-
Square القيمة التقريبية 

75.27 122 82.22 

Sig  0.00 0.00 0.00 القيمة االحتمالية 
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 لمتغيرات الدراسةنتائج التحليل العاملي  (4جدول )

 المصدر : اعداد الباحو        

 

 التوجه بالسوق

 الثالث الثاني األول العوامل

االستخبارات  نشر المعلومات  االستجابة للمعلومات  االبعاد حسب الترتيب
 التسويقية

 2.97 3.40 4.62 الجذر الكامن

 13.87 27.48 30.30 النسبة المئوية للتباين المفسر %

 71.65 57.78 30.30 النسبة المئوية التراكمية للتباين %

 استخدام تكنولوجيا المعلومات

 الثالث الثاني األول العوامل

استخدام تكنولوجيا  االبعاد حسب الترتيب
 زيارة الالمعلومات بعد 

استخدام تكنولوجيا 
 زيارة الالمعلومات قبل 

 تطبيقات االدارة

 1.13 2.23 3.46 الجذر الكامن

 14.46 16.58 22.49 النسبة المئوية للتباين المفسر %

 53.53 39.07 22.49 النسبة المئوية التراكمية للتباين %

 االداء 

 الثالث الثاني األول العوامل

تطوير الموقع    تنمية االفراد   االبعاد حسب الترتيب
 السياحي  

 االداء المالي  

 1.22 3.14 5.26 الجذر الكامن

 19.74 22.90 31.40 النسبة المئوية للتباين المفسر %

 74.04 54.30 31.40 النسبة المئوية التراكمية للتباين %
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  هاأبعادو  الدراسة لمتغيرات العينة افرد اجابة نتائج وتحليل عرض:الثاني لمبحثا

 التوجه بالسوق )ات متغير بستبانة والمتعلقة الحول محتويات اسئلة ا اجابات عينة الدراسةيتناول هذا المبحو 
لكل  العينةاعتمدت الجداول التي توضل اتجاهات اجابات  حيو (واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالداء

واالنحرافات المعيارية واالهمية  المرجحةاالوساد الحسابية وذلك من خالل متغير من متغيرات الدراسة، 
 الجداول بما يتناس  مع إجابات افرد العينة وكانت النتائج كما يلي: علىالباحو  مع تعليق ،النسبية  لها

( 3.87ان قيمة الوسد الحسابي لهذا المتغير بلغت )  ( 5جدول ) خالل يتضل من  : التوجه بالسوقاوالً: 
نحو  اتجهتبان اجابات العينة لهذا المتغير  ياكد( وهذا  3وهي أكبر من قيمة الوسد الفرضي البالغة ) 

، في حين سجلت االهمية جابات اليشير الى مدى تجان  ا ما(، 0.43االتفاق ، وبانحراف معيار  سجل )
 التوجه بالسوقأبعاداتفاق مع م افراد عينة الدراسة على تشير إلى ( والتي  % 77.4النسبية لهذا المتغير ) 

إذ بلغ الوسد الحسابي لكل ،} االستخبارات التسويقية، نشر المعلومات ، االستجابة للمعلومات {المتمثلة بيي 
 0.73،  0.36سجلت قيم االنحراف المعيار  لها ) في حين التوالي،( على  4.05،  4.00،  3.57منها ) 

 ،0.29 .) 
(  ان قيمة الوسد الحسابي لهذا  5جدول ) خالل يتضل من  : استخدام تكنولوجيا المعلومات: ثانياً 

بان اجابات العينة لهذا  ياكد( وهذا  3من قيمة الوسد الفرضي البالغة )  قل( وهي أ2.43المتغير بلغت )
، جابات اليشير الى مدى تجان  ا ما(، 0.73االتفاق ، وبانحراف معيار  سجل )عدم نحو  اتجهتالمتغير 

اتفاق مع م افراد عينة الدراسة تشير إلى ( والتي  % 58.6في حين سجلت االهمية النسبية لهذا المتغير ) 
استخدام تكنولوجيا المعلومات قبل زيارة الموقع {بيي  المتمثلة استخدام تكنولوجيا المعلومات أبعادعلى 

إذ بلغ الوسد  ، } ،  تدبيقات االدارةالسياحي، استخدام تكنولوجيا المعلومات بعد زيارة الموقع السياحي 
)   في حين سجلت قيم االنحراف المعيار  لها ، ( على التوالي 3.27،  3.65،  3.36الحسابي لكل منها ) 

0.91  ،0.88  ،0.73 .) 
( وهي 3.93(  ان قيمة الوسد الحسابي لهذا المتغير بلغت ) 5جدول ) خالل يتضل من  :  االداء: ثالثاً 

نحو االتفاق ،  اتجهتبان اجابات العينة لهذا المتغير  ياكد( وهذا  3أكبر من قيمة الوسد الفرضي البالغة ) 
، في حين سجلت االهمية النسبية جابات اليشير الى مدى تجان  ا ما(، 0.54وبانحراف معيار  سجل )

       المتمثلة  االداء أبعاداتفاق مع م افراد عينة الدراسة على تشير إلى ( والتي  % 78.6لهذا المتغير ) 
،  3.82إذ بلغ الوسد الحسابي لكل منها ) ،}االداء المالي ، تطوير الموقع السياحي ، تنمية االفراد  {بيي 

 (. 0.98،  0.43،  0.83في حين سجلت قيم االنحراف المعيار  لها )  ( على التوالي، 4.10،  3.88
ُبعد تدبيقات االدارة أدنى مستوى أهمية نسبية وبواقع  ، في حين سجل( % 82مستوى اهمية نسبية بواقع ) و 
 .( التالي 1وكما موضل في شكل ) % ( ، 45.40) 
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 أبعاد متغيرات البحث الثالثة( اجابات عينة البحث حسب  5 دول )ج

 

 

 

 

 

 

الوسد  االبعاد متغيرات البحو
 الحسابي

انحراف 
 معيار 

اهمية 
 نسبية %

 71.4 0.36 3.57 االستخبارات التسويقية التوجه بالسوق المستقل األول

 80 0.73 4.00 نشر المعلومات
 81 0.29 4.05 االستجابة للمعلومات

 77.4 0.43 3.87  االجمالي
استخدام  المستقل الثاني

تكنولوجيا 
 المعلومات

استخدام تكنولوجيا المعلومات قبل 
 زيارة الموقع السياحي

3.36 0.91 57.2 

استخدام تكنولوجيا المعلومات بعد 
 زيارة الموقع السياحي

3.65 0.88 53 

 55.4 0.73 3.27 تدبيقات االدارة
 55.6 0.73 2.43  االجمالي

 76.4 0.83 3.82 االداء المالي االداء  التابع
 77.6 0.43 3.88 تدوير الموقع السياحي

 82 0.98 4.10 تنمية االفراد
 78.6 0.54 3.93  االجمالي
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 حس  مستوى االهمية النسبية تغيرات البحوم أبعاد( توزيع  1شكل ) 

 

 

 المبحث الثالث

المتغيرين المستقلين المتمثلين بتتت ) التوجه بالسوقن اختبار فرضيات العالقات االرتباطية والتأثيرية بين 
 : ( والمتغير التابع االداء استخدام تكنولوجيا المعلومات 

 التوجه بالسوق واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالداء عالقة االرتباط بين اختبار أواًل: 

 

رتباد القمنا بحسا  قيمة معامل ا،  واالداء  ةالمستقل اتالختبار فرضيات العالقة االرتبادية بين المتغير   

، بين المتغيرين دل ذلك على ضعف العالقة االرتبادية  0.5ة أقل من تفمذا كانت قيم، مان  -البسيد لسبير

 هور عالمة ) ** ( أو ) * ( في نتائج البرنامج يدل و  ية ، وبخالف ذلك ستكون العالقة االرتبادية قو 

 االستخبارات التسويقية

 نشر المعلومات

 االستجابة للمعلومات

 استخدام تكنولوجيا المعلومات قبل زيارة الموق  السيا ي

 استخدام تكنولوجيا المعلومات بعد زيارة الموق  السيا ي

 تطبيقات االدارة

 االداء المالي

 تطوير الموق  السيا ي

 تنمية االفراد

71.40% 

80% 

81% 

47.20% 

53% 

45.40% 

76.40% 

77.60% 

82% 



 
18 

( على  0.05( ، )  0.01معنوية العالقة االرتبادية بين المتغيرين عند مستوى معنوية ) إلى  االحصائي

 وكانت النتائج كما يلي :االرتباد والعك  صحيل،،،  وبالتالي قبول فروضالتوالي ، 

، حيو بلغت التوجه بالسوق واالداء معنوية  بين  ةدردي(  إلى وجود عالقة ارتباد  6يشير  جدول )  .1

ومعنويتها  العالقة االرتبادية بين المتغيرين** ( ما يشير إلى قوة 0.76قيمة معامل االرتباد بينهما )  

التي التوجه بالسوق و أبعاد  االداء معنوية  بين  ةعالقة ارتباد دردي، كما ا هر الجدول ايضا وجود 

سجلت قيم معامالت  ، إذ}االستخبارات التسويقيةن نشر المعلومات ن االستجابة للمعلومات  {تضم  

** ( على التوالي، مشيرة إلى قوة العالقة االرتبادية بين 0.93** ، 0.82** ، 0.68االرتباد لها ) 

 .و جميع أبعاد التوجه بالسوق ومعنويتها االداء

و  استخدام تكنولوجيا المعلوماتمعنوية  بين  ة(  إلى وجود عالقة ارتباد دردي 6يشير  جدول )  .2

العالقة االرتبادية ** ( ما يشير إلى قوة 0.58، حيو بلغت قيمة معامل االرتباد بينهما )  االداء 

و  االداءمعنوية  بين  ةعالقة ارتباد درديومعنويتها ، كما ا هر الجدول ايضا وجود  بين المتغيرين

استخدام تكنولوجيا المعلومات قبل زيارة الموقع {التي تضم   استخدام تكنولوجيا المعلوماتأبعاد 

سجلت  ، إذ}السياحين استخدام تكنولوجيا المعلومات بعد زيارة الموقع السياحي ن  تطبيقات االدارة 

** ( على التوالي، مشيرة إلى قوة العالقة 0.55** ، 0.66** ، 0.60قيم معامالت االرتباد لها ) 

 .ومعنويتها استخدام تكنولوجيا المعلوماتجميع أبعاد و  االداءاالرتبادية بين 

 نستدل من التحليل اعاله قبول الفرضيات التالية: 

 وضوالفر  التوجه في السوق واالداء .توجد عالقة ارتباد ذات داللة معنوية بين  {األول  يالرئيس الفرض
 المنبثقة عنها:

 و االداء.االستخبارات التسويقية توجد عالقة ارتباد ذات داللة معنوية بين  .1
 و االداء.نشر المعلومات توجد عالقة ارتباد ذات داللة معنوية بين  .2
 و االداء.االستجابة للمعلومات  توجد عالقة ارتباد ذات داللة معنوية بين  .3

 



 
19 

 }واالداء تكنولوجيا المعلوماتاستخدام توجد عالقة ارتباد ذات داللة معنوية بين  {الثاني يالرئيس الفرض
 المنبثقة عنها: وضوالفر 

  استخدام تكنولوجيا المعلومات قبل زيارة الموقع السياحيتوجد عالقة ارتباد ذات داللة معنوية بين  .1
 واالداء .

و  تكنولوجيا المعلومات بعد زيارة الموقع السياحياستخدام توجد عالقة ارتباد ذات داللة معنوية بين  .2
 االداء .

 و االداء . تدبيقات االدارةتوجد عالقة ارتباد ذات داللة معنوية بين  .3

 ( نتائج التحليل االحصائي لالختبار فرضيات العالقة االرتبادية بين متغيرات البحو 6جدول ) 

 التفسير قيمة معامل االرتباد المتغيرات
 التابع المستقل

 عالقة دردية معنوية بين المتغيرين **0.68 االداء  االستخبارات التسويقية
 عالقة دردية معنوية بين المتغيرين **0.82 االداء  نشر المعلومات

 عالقة دردية معنوية بين المتغيرين **0.93 االداء  االستجابة للمعلومات
 معنوية بين المتغيرينعالقة دردية  **0.76 االداء  التوجه بالسوق

  
استخدام تكنولوجيا 
المعلومات قبل زيارة 

 الموقع السياحي

 عالقة دردية معنوية بين المتغيرين **0.60 االداء 

استخدام تكنولوجيا 
المعلومات بعد زيارة 

 الموقع السياحي

 عالقة دردية معنوية بين المتغيرين **0.66 االداء 

 عالقة دردية معنوية بين المتغيرين *0.55 االداء  تدبيقات االدارة
استخدام تكنولوجيا 

 المعلومات
 عالقة دردية معنوية بين المتغيرين **0.58 االداء 
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 االداء لمعلومات فيالتأثيرية لمتغيري التوجه بالسوق واستخدام تكنولوجيا ا: العالقة ثانياً 

، إذ  ارات التسويقية في االداءاالستخب(  إلى وجود تأثير ذو داللة معنوية لمتغير   7يشير  جدول )  .1
وهي معنوية الن القيمة االحتمالية أقل من مستوى المعنوية (  11.85المحتسبة  ) Fبلغت قيمة 

ارات التسويقية االستخب يوجد تأثير ذو داللة معنوية لمتغير {وهذا يعني قبول الفرضية ، 0.05البالغ 
نسبة تأثير متغير مشيرة  إلى R2 (39.7 %  )وسجلت قيمة معامل التحديد ،  }في االداء 

 .ارات التسويقية في االداء االستخب
، إذ بلغت  في االداء  نشر المعلومات(  إلى وجود تأثير ذو داللة معنوية لمتغير   7يشير  جدول )  .2

وهي معنوية الن القيمة االحتمالية أقل من مستوى المعنوية البالغ ( 27.97المحتسبة  ) Fقيمة 
،  }في االداء  نشر المعلومات يوجد تأثير ذو داللة معنوية لمتغير {وهذا يعني قبول الفرضية ، 0.05

في  نشر المعلوماتنسبة تأثير متغير مشيرة  إلى R2 (60.8 %  )وسجلت قيمة معامل التحديد 
 .االداء 

، إذ  االداء االستجابة للمعلومات في(  إلى وجود تأثير ذو داللة معنوية لمتغير   7يشير  جدول )  .3
وهي معنوية الن القيمة االحتمالية أقل من مستوى المعنوية البالغ ( 43.14المحتسبة  ) Fبلغت قيمة 

في  بة للمعلوماتاالستجا يوجد تأثير ذو داللة معنوية لمتغير {وهذا يعني قبول الفرضية ، 0.05
االستجابة نسبة تأثير متغير مشيرة  إلى R2 (70.6 %  )وسجلت قيمة معامل التحديد ،  }االداء

 .في االداء  للمعلومات
، إذ بلغت  في االداء التوجه بالسوق(  إلى وجود تأثير ذو داللة معنوية لمتغير   7يشير  جدول )  .4

وهي معنوية الن القيمة االحتمالية أقل من مستوى المعنوية البالغ ( 19.38المحتسبة  ) Fقيمة 
،  }في االداء  التوجه بالسوق يوجد تأثير ذو داللة معنوية لمتغير {وهذا يعني قبول الفرضية ، 0.05

في  التوجه بالسوقنسبة تأثير متغير مشيرة  إلى R2 (51.8 %  )وسجلت قيمة معامل التحديد 
 .االداء 

استخدام تكنولوجيا المعلومات قبل (  إلى وجود تأثير ذو داللة معنوية لمتغير   7يشير  جدول )  .5
وهي معنوية الن القيمة ( 7.41المحتسبة  ) F، إذ بلغت قيمة  في االداء  زيارة الموقع السياحي

يوجد تأثير ذو داللة  {وهذا يعني قبول الفرضية ، 0.05االحتمالية أقل من مستوى المعنوية البالغ 
وسجلت قيمة ،  }في االداء  استخدام تكنولوجيا المعلومات قبل زيارة الموقع السياحي معنوية لمتغير

استخدام تكنولوجيا المعلومات قبل نسبة تأثير متغير مشيرة  إلى R2 (29.2 %  )معامل التحديد 
 .في االداء  زيارة الموقع السياحي

استخدام تكنولوجيا المعلومات بعد وجود تأثير ذو داللة معنوية لمتغير (  إلى   7يشير  جدول )  .6
وهي معنوية الن القيمة ( 8.66المحتسبة  ) F، إذ بلغت قيمة  في االداء  زيارة الموقع السياحي

يوجد تأثير ذو داللة  {وهذا يعني قبول الفرضية ، 0.05االحتمالية أقل من مستوى المعنوية البالغ 
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وسجلت قيمة ،  }في االداء  استخدام تكنولوجيا المعلومات بعد زيارة الموقع السياحيلمتغير معنوية 
استخدام تكنولوجيا المعلومات بعد نسبة تأثير متغير مشيرة  إلى R2 (32.5 %  )معامل التحديد 

 .في االداء  زيارة الموقع السياحي
، إذ بلغت  في االداء ةالدار تدبيقات ا(  إلى وجود تأثير ذو داللة معنوية لمتغير   7يشير  جدول )  .7

وهي غير معنوية الن القيمة االحتمالية أكبر من مستوى المعنوية البالغ ( 3.84المحتسبة  ) Fقيمة 
،  }اء في االد ةتدبيقات االدار يوجد تأثير ذو داللة معنوية لمتغير  {الفرضية  رفضوهذا يعني ، 0.05

في  ةاالدار تدبيقات نسبة تأثير متغير مشيرة  إلى R2 (17.6 %  )وسجلت قيمة معامل التحديد 
 .االداء 

في  استخدام تكنولوجيا المعلومات(  إلى وجود تأثير ذو داللة معنوية لمتغير   7يشير  جدول )  .8
وهي معنوية الن القيمة االحتمالية أقل من مستوى ( 7.03المحتسبة  ) F، إذ بلغت قيمة  االداء 

استخدام يوجد تأثير ذو داللة معنوية لمتغير  {وهذا يعني قبول الفرضية ، 0.05المعنوية البالغ 
نسبة مشيرة  إلى R2 (28.1 %  )وسجلت قيمة معامل التحديد ،  }في االداء  تكنولوجيا المعلومات

 .في االداء  لوماتاستخدام تكنولوجيا المعتأثير متغير 
التوجه بالسوق واستخدام تكنولوجيا   (  إلى وجود تأثير ذو داللة معنوية لمتغير   7يشير  جدول )  .9

وهي معنوية الن القيمة االحتمالية أقل ( 15.51المحتسبة  ) F، إذ بلغت قيمة  في االداء  المعلومات
  يوجد تأثير ذو داللة معنوية لمتغير  {وهذا يعني قبول الفرضية ، 0.05من مستوى المعنوية البالغ 

 R2وسجلت قيمة معامل التحديد ،  } في االداء  التوجه بالسوق واستخدام تكنولوجيا المعلومات
مجتمعة    التوجه بالسوق واستخدام تكنولوجيا المعلوماتنسبة تأثير متغير مشيرة  إلى (  % 76.48)

 .في االداء 
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                               المعلومات في االداء ( نتائج اختبار فرضيات تأثير التوجه بالسوق واستخدام تكنولوجيا 7جدول ) 

معامل  البحث متغيرات
 التحديد

R2 % 

 التفسير Fاختبار 

القيمة  المحتسبة التابع المستقل
االحتمالية 

sig. 
 يوجد تأثير 0.00 11.85 39.7 االداء  االستخبارات التسويقية

 يوجد تأثير 0.00 27.97 60.8 االداء  نشر المعلومات
 يوجد تأثير 0.00 43.14 70.6 االداء  االستجابة للمعلومات

 يوجد تأثير 0.00 19.38 51.8 االداء  التوجه بالسوق
 

استخدام تكنولوجيا 
المعلومات قبل زيارة 

 الموقع السياحي

 تأثيريوجد  0.03 7.41 29.2 االداء 

استخدام تكنولوجيا 
المعلومات بعد زيارة 

 الموقع السياحي

 يوجد تأثير 0.02 8.66 32.5 االداء 

يوجد ال  0.07 3.84 17.6 االداء  تطبيقات االدارة
 تأثير

استخدام تكنولوجيا 
 المعلومات

 يوجد تأثير 0.03 7.03 28.1 االداء 

 
 يوجد تأثير 0.00 15.51 76.48 االداء  التوجه بالسوق

استخدام تكنولوجيا 
 المعلومات
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      االداء    في ( لتحديد المتغيرات األكثر تأثيراً   Stepwise Regressionاختبار االنحدار المتسلسل)ثالثا :

االداء (وفي أبعاده التي تشمل، باألداء  المتمثلالمتغير التابع   فيالمتغيرات األكثر تأثيرا  لمعرفة        
االستخبارات التسويقية ، نشر من بين االبعاد التي تضم )  )المالي ، تدوير الموقع السياحي ، تنمية االفراد

استخدام تكنولوجيا المعلومات قبل زيارة الموقع السياحي، استخدام ،  المعلومات ، االستجابة للمعلومات
اختبار االنحدار الخدي  دبقنا،   )ات االدارة ، تدبيقتكنولوجيا المعلومات بعد زيارة الموقع السياحي 

ال اهرة بغييييييييية الوصول الى افضل نموذج انحدار خدي يمثل  (  Stepwise Regressionالمتسلسل)
 :التالية فحصلنا على النتائج  ، 4المدروسة

المتمثلة  االبعادمن بين } االداء المالي  {( أن المتغيرات األكثر تأثيرا  في  8يتبين من خالل جدول )  .1
استخدام تكنولوجيا المعلومات ،  االستخبارات التسويقية ، نشر المعلومات ، االستجابة للمعلومات) بي 

 )، تدبيقات االدارة قبل زيارة الموقع السياحي، استخدام تكنولوجيا المعلومات بعد زيارة الموقع السياحي 
استخدام تكنولوجيا المعلومات بعد زيارة الموقع ، االستخبارات التسويقية ، االستجابة للمعلومات{ي ه

ليمثل بذلك نسبة تفسير هذه االبعاد مجتمعة  }%  82.9{لهامعامل التحديد   ةإذ بلغت قيم،  }السياحي
القيمة  بينما ، ة( وهي معنوي  63.48  المحتسبة )  Fقيمة  بلغتفي حين في االداء المالي، 

 . 0.05االحتمالية لها أقل من مستوى المعنوية البالغ 
 

من بين } تدوير الموقع السياحي  {( أن المتغيرات األكثر تأثيرا  في  8من خالل جدول )  تضلي .2
معامل التحديد   ةإذ بلغت قيم ، }استخدام تكنولوجيا المعلومات بعد زيارة الموقع السياحي{ يه االبعاد

  Fقيمة  بلغتفي حين البعد  في تدوير الموقع السياحي،  ليمثل بذلك نسبة تأثير هذا }% 55.7{له
 0.05القيمة االحتمالية لها أقل من مستوى المعنوية البالغ  بينما ، ة( وهي معنوي  22.63  المحتسبة )

. 

ي ه االبعادمن بين  ( ) تنمية االفراد( أن المتغيرات األكثر تأثيرا  في  8يتبين من خالل جدول )  .3
معامل   ةإذ بلغت قيم ، }، تدبيقات االدارة  استخدام تكنولوجيا المعلومات بعد زيارة الموقع السياحي{

في حين ليمثل بذلك نسبة تفسير هذه االبعاد مجتمعة لمتغير تنمية االفراد ،  } %76.3{لهاالتحديد 
القيمة االحتمالية لها أقل من مستوى  بينما ، ة( وهي معنوي  27.33  المحتسبة )  Fقيمة  بلغت

 . 0.05المعنوية البالغ 

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

 stepwiseر المتسلسل ضمن نتائج االختبا
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االستجابة {ي ه االبعادمن بين (  االداء)( أن المتغيرات األكثر تأثيرا  في  8يتبين من خالل جدول )  .4
استخدام تكنولوجيا المعلومات بعد زيارة الموقع ، نشر المعلومات ، االستخبارات التسويقية،  للمعلومات
االبعاد مجتمعة ليمثل بذلك نسبة تفسير هذه  }%77.81 {لهامعامل التحديد   ةإذ بلغت قيم ، }السياحي

القيمة االحتمالية  أنو  خاصة ، ة( وهي معنوي  33.59  المحتسبة ) Fقيمة  بلغتفي حين ، في االداء 
 . 0.05لها أقل من مستوى المعنوية البالغ 

 داءاالفي  اً لتحديد المتغيرات األكثر تأثير  STEP WISE( نتائج اختبار  8جدول ) 

ة األكثر تأثير المستقل اتالمتغير 
 في المتغير التابع  

 المتغير التابع  
 

معامل 
 التحديد
 % R2 

 Fاختبار 

القيمة  المحتسبة
 .sigاالحتمالية 

 0.00 63.48 82.9 االداء المالي االستجابة للمعلومات
 االستخبارات التسويقية

استخدام تكنولوجيا المعلومات بعد 
 زيارة الموقع السياحي

 
استخدام تكنولوجيا المعلومات بعد 

 زيارة الموقع السياحي
 0.00 22.63 55.7 تطوير الموقع السياحي

 
استخدام تكنولوجيا المعلومات بعد 

 زيارة الموقع السياحي
 0.00 27.33 76.3 تنمية االفراد

 االدارةتطبيقات 

 
 0.00 33.59 77.81 االداء  االستجابة للمعلومات

 نشر المعلومات

 االستخبارات التسويقية

استخدام تكنولوجيا المعلومات بعد 
 زيارة الموقع السياحي

 SPSSالمصدر: أعداد الباحو حس  نتائج التحليل االحصائي لبرنامج 
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 االستنتاجات والتوصيات 

 : االستنتاجات : أوالً 

االسهام المبدئي لهذه الدراسة يركز على أن التوجه بالسوق واستخدام تكنولوجيا المعلومات  -1
واالتصاالت هما ستراتيجيتين مهمتين ناجحتين مع المشاريع السياحية الصغيرة الواقعة في ضمن 

ائدات المشروع وتدوير المنادق البعيدة عن مراكز المدن  كونها تحقق ثالثة اهداف تتمثل بتنمية ع
 االفراد إضافة الى االمور غير الملموسة المتعلقة بتحسين واقع المدينة .

نفت  وجود دراسة عملية بحثت عالقة االرتباد بين استخدام تكنولوجيا المعلومات واالداء المالي  -2
ع السياحية لمن مات االعمال الصغيرة واكدت التأثير االيجابي لهذا االستخدام في أداء المشاري

 الصغيرة .
ايجابي وأهمية اثبتت الدراسة الميدانية ان استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت له تأثير   -3

في تبني منهج التوجه بالسوق في مثل حجم المشروع المبحوو )مدينة الزائرين( في دراستنا  ُع مى
 وموقعها ، الن استخدامها يزيد من قدراتها في التواصل والتفاعل مع السوق .

فعالية مقيا  )استمارة اإلستبانة( التوجه بالسوق ومقيا  االداء في المن مات السياحية الصغيرة  ،  -4
في الوقت الذ  ال توجد فيه دراسة سابقة قاست درجة  اتباع منهج التوجه بالسوق في قداع السياحة 

عد من قبل الكاتبان . إن الفعالية المتحققة من هذا العمل تتمثل بتبني انموذج افتراضي للدراسة مُ 
(kohli and jaworski ,1990)  وقد ُبني  هذا المقيا  )حس  قول الباحثان(على ضوء وجهة ،

 kohli and)ن ر من مي المشاريع السياحية وخبراء القداع .  هذه الفعالية جزمت بان انموذج 
jaworski ,1990)   دار عمل صحيل للمشاريع الخدمية الصغيرة .إبنى هيكل أو 

اثبات أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كميزة ستراتيجية للمشاريع السياحية الصغيرة  -5
مع تقدير حجم المنفعة من استخدام تكنولوجيا المعلومات التي على اساسها يتم تقدير مستوى تنافسية 

 تلك المشاريع .
ي ه ITCابعاد التوجه بالسوق وابعاد من بين } االداء المالي  {أن المتغيرات األكثر تأثيرا  في  -6

استخدام تكنولوجيا المعلومات بعد زيارة الموقع ، االستخبارات التسويقية ، االستجابة للمعلومات{
 االبعادمن بين } تدوير الموقع السياحي  {أن المتغيرات األكثر تأثيرا  في و  على التوالي . }السياحي

أن المتغيرات األكثر تأثيرا  في حين ،  }زيارة الموقع السياحياستخدام تكنولوجيا المعلومات بعد {ي ه
،  استخدام تكنولوجيا المعلومات بعد زيارة الموقع السياحي{ي ه االبعادمن بين  ( ) تنمية االفرادفي 
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من خالل . فيما سبق نالح  ان المعلومات المستحصل عليها من الزبائن  }تدبيقات االدارة 
ل في تحسين االداء المالي بعد زيارة المقصد السياحي لها الدور الفاعاستخدام الوسائل التكنولوجية 

 وتدوير موقع المشروع السياحي وتنمية االفراد المنتمين له او غير المنتمين   . 

من اإلستنتاجات  التي توصلت لها الدراسة الهامة بالنسبة للمهنيين العاملين في المشاريع السياحية الصغيرة 
 هي : 

ان الستراتيجية التنافسية للمشاريع الصغيرة تتحقق على اسا  )شكل توجهها السوقي أو استخدام  -7
افر الموارد لها ، وقدراتها ، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أو االثنين معا ( بالتواز  مع تو 

ستراتيجيات تستديع تحقيق أفضل اداء في مجال لهذه اإل دبقةر وأهدافها . وأن مثل هذه المشاريع المُ 
 من مي المشاريع انفسهم .على غير الملموسة  ثار االيجابيةواأل، وتنمية األفراد ، نتائجها المالية 

بين المشاريع السياحية الصغيرة في مجال استخدام  اكدت الدراسة على أهمية الصلة الوثيقة فيما -8
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . واثبتت الدراسة العملية أيضا  بان تحسين اداء المن مات 

 الصغيرة  وتنفيذ ستراتيجياتها التنافسية يتحقق من خالل تبنيها تدبيق منهج التوجه نحو السوق .

 ثانيًا : التوصيات : 

تدبيق التوجه بالسوق معتمدا على استخدام ضرورة أن تدرك اإلدارة العليا للمشاريع السياحية أهمية  -1
قدة إندالق نحو التفوق التنافسي وتحقيق افضل النتائج سواًء تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت كن

  ...(. قصد السياحي( أو غير ملموسة )تنمية االفراد ، تدوير الم..أكانت ملموسة )مالية
فيما بين العاملين على كافة  ITCنهوض المساولين بمهمة ترويج مفهومي التوجه بالسوق واستخدام  -2

المستويات من خالل عقد برامج توعوية خاصة حول كيفية نشر فلسفة التوجه بالسوق وأهمية اقترانها 
 .  ITCباستخدام أفضل تدبيقات 

همال الحركة واالنتقال الى ما هو افضل في عدم تصل  االدارات بأتباع منهج التسويق الت -3 قليد  وا 
مجال الحصول على المعلومة التسويقية وتفسيرها ونقلها وتغلغلها بين ثنايا أصغر وحدة ادارية داخل 

لإلستجابة لحاجات ورغبات الزبائن بشكل يفوق  ومن ثم اإلستجابة لها وصوالً السياحي روع المش
 المنافسين .

ستراتيجية التوجه بالسوق في المن مات الناجحة وتأشير مزاياها وخداياها قيا  درجة تدبيق  -4
 ومحاولة اإلستفادة .
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من أهم عناصر نجاح تدبيق استراتيجية التوجه بالسوق في المشاريع السياحية هي تدويع استخدام  -5
لة في المن مات والهيئات العامو تكولوجيا المعلومات واإلتصاالت في توثيق الصلة مع المشاريع 

 العاملة خارجه التي يمكن االستفادة من مخرجاتها . أو حتى  السياحي ضمن القداع
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 استمارة االستبانة 

 

االسئلة التالية بوضع اشاارة   حا ف فاي المرباع  نفيما يتعلق باداء االدارة في مؤسستك ، يرجى االجابة ع

 الذي يعكس رأيك.

 في هذه المؤسسة . . .

اتفاااق  الموضوع ت

 بشدة

ال  حياد اتفق

 اتفق

ال 

اتفااق 

 بشدة

 متغير التوجه بالسوق ويتضمن المتغيرات الفرعية الثالثة التالية :

 الفرعي االول : االستخبارات التسويقية :

 

1 

يتم الحصول على المعلومات  المللوةام ماال  ا ل 

وستئل إع م القلتع السيتحي مثل )هيئم السيتحم ، 

السااايتحم ، طاةلااام ال، اااتار ، المعاااتط  مااريايت  

 التجتطيم و م شوطا  الص تعم. . .(.

     

يتم الحصول على المعلومت  السايتحيم  ماال  ا ل  2

وستئل غيا طساميم )علاى سا يل المثاتل، اطا ات  

مااأ ضعءاات  مااال ماسساات  ا اااء ، ا  اار ت  ، 

 والوسلت  ...( .

     

استسيم حتاثام نحال ساعتن مت نكتشف ايم تغياا   3

فااي مجااتل  اا تعت ت )علااى ساا يل المثااتل، تغياااا  

ت تفسيم، تغياا  تك ولوجيم وتغياا  في األنظمم. 

.). . 

 

     

  الفرعي الثاني : نشر المعلومات :

يااتم عقاار الكثيااا مااال الحااواطا  والم ت شاات  التااي  4

 تتعلق ةتحرير  اتجتهت  وطغ ت  العم  .
     

  الفرعي الثالث : اإلستجابة 

 

5 

عماااال مااجعاااات  مسااااتماي للعاااااو  الساااايتحيم 

المقرماااام )ماافااااق اليرماااام الساااايتحيم، مسااااتويت  

اليرماام ، ومسااتويت  األسااعتط ..( لءاامتن تل يت اات 

 لاغ ت  وحتجت  العم   .

     

اللت م ا ستيعتةيم اك ا مال الحتجم ال،عليام للعما    6

. 
     

 

7 

العمااا   غياااا طا ااايال عاااال جاااواي  إذا وجااارنت ضن

 اليرمم، نتيذ التراةيا الع جيم فوطا.
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 اشر درجة كل هدف من االهداف التالية  التي تم التوحل اليها خالل السنوات الثالث الماضية : -ثانيا : 

جياااااد  الموضوع ت

 جدا

ضعيف  ضعيف وسط جيد

 جدا

 متغير االداء : ويتضمن ثالثة متغيرات فرعية :

 الفرعي االول : االداء المالي

FINA1  الم يعت      

FINA2 ا طةتح      

FINA3 )العتئر على ا ستثمتط )معرل العتئر      

  الفرعي الثاني : تنمية المقصد السياحي :

DEST1 زيتاي  يمم  الملكيم      

DEST2 المستهمم في تحسيال وتلويا المقصر السيتحي      

DEST3  معلومت  عال المقت ر السايتحيم الاي،يام إلاى نقل

 السور
     

DEST4  المساااتهمم فاااي ت ميااام ماااواطا المقت ااار السااايتحم

 الاي،يم
     

  الفرعي الثالث : تطوير االفراد 

PERS1 تحسيال نمط الحيتي الاي،يم      

PERS2 ط ت العم   ةتلتوا ل مع م      

PERS3  ة شتط الماسسما عتااف والتقريا المجتمعي      

 

 متغير استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :ثالثا :

 أي من التقنيات التالية تستخدم في عملك ؟ 

 االشارة التطبيقات ت  االشارة المعدات ت

ج اااتز كم ياااوتا متصااال   1

 ةتإلنتانت                                         

  ال اير اإللكتاوني 1 

ماات –ضج اةي اتصاتل نقتلام  2

 هي؟                                                

   ،حم ويب  

 –التك ولوجيت  ا  ااء  

 متهي  ؟

  مرونت  2 

ضناااااااااات   ضسااااااااااتعمل ض   3

تك ولوجيت )  إجتةم علاى 

 األسئلم ضع ه(                  

  ةاامجيت  ا ااطي 3 
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تستخدم التقنيات المذكورة في اعاله ، حدد عدد المرات التي استخدمتها الداء المهاام رابعا : . في حال كنت 

 التالية :

 :   رمت  العم   المقرمم   ل زيتطت م للمافق السيتحيأ: 

ثالثااة  مرتان مرة الموضوع ت

 مرات

وال  اكثر

 مرة

نشا معلومت  عاال الماواطا المتتحام   ماتكال الوج ام  1

 على   كم اإلنتانت.السيتحيم الاي،يم 
     

نشااا معلوماات  عااال الياارمت  المتااوافاي فااي امااتكال  2

 القصر السيتحيم الاي،يم على   كم اإلنتانت
     

نشا معلومت  عال مو اأ المقصار السايتحي ) ااائط،  3

 مااجأ جغاافيم...( ع ا اإلنتانت
     

      إطستل معلومت   يصيم ضو تو يح ت ع ا اإلنتانت 4

      اتمتم عمليت  الحجة ع ا اإلنتانت 5

      onlineإااطي الحجوزا  ةشكل م ت ا  6

إنشاااات  اسااااتليب تاويجياااام  ت اااام او محااااراي ع ااااا  7

 اإلنتانت
     

      إطستل معلومت  تاويجيم ع ا اإلنتانت 8

      اااطي م ترء العم   على   كم اإلنتانت 9

      األحراث ع ا اإلنتانتالتوا ل ة قل  األ  تط /  10

 

   رمت  العم   المقرمم اث ت  زيتطت م للمافق السيتحيب: 

ثالثااة  مرتان مرة الموضوع ت

 مرات

وال  اكثر

 مرة

      إااطي و ول / مغتاطي العم   11

      سج   ا ست  ك وال،واتيا للعم   12

      مشتطكم  رمم اإلنتانت مأ زةتئال آ ايال 13

       رمماإلنتانت متتحم  ل ستيرام الشيصي 14

      العثوط على المعلومت  15

علااى ساا يل المثااتل،  CRMإااطي ع  اات  العماا   ) 16

 استيرام  واعر ال يتنت  ...(.
     

      إااطي عمليت  التسعيا، والم يعت  لكل موسم 17

      الع  م مأ الموطايال 18

      اإلااطي المصافيم 19

      اإلجاا ا  مأ سللت  اإلااطي العتمم 20

      الترطيب 21
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 المصادر

 ضو ً : العاةيم :

" التوجه نحو السوق كمتدلي  أساسيي لخليق اإلبيداع ،  (2006) و  بلكبير بومدين، شريف حمزاو   -
 . عنابة ،الجزائر -و االبتكار  في الماسسات" جامعة باجي مختار

( ، نظتم المعلومت  التسويقيم والتوجه السو ي : اطاسم حتلم ل عض 2009)ن يلم سعيراني  -

الماسست  ةم لقم ةتت م ، متجستيا غيا م شوطي ، جتمعم الحتج ليءا ةتت م ، كليم العلوم 

 ا  تصتايم وعلوم التسييا ، الجةائا .

ي وضثاهت على ا اا  " ، ن لم احمر محمر   ريل ، " التوجه السو ي ومعو ت  تل يقم في القلتع ال، ر  -

 2مجلم الرطاست  المتليم والتجتطيم ، كليم تجتطي ة ي سويف ، جتمعم القتهاي ، الس م العت اي ، العرا 

 . 475-434، ص 

( ، " تأثيا تل يقت  تك ولوجيت المعلومت  في تحقيق الميةي الت تفسيم  " 2013طتطر علي الج تةي ) -

 معم   تي السويس .، طستلم اكتوطاي غيا م شوطي ، جت

( ، " ت شيط السيتحم الصي يم الوافري الى مصا واثاه على 2012ه م مجر  مصل،ى ال،يااني ) -

 الصوطي الذه يم للستئح " ، طستلم متجستيا غيا م شوطي ، جتمعم   تي السويس . 
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