نظام المعلومات التسويقي وأثره في اتخاذ القرار االستراتيجي التسويقي
«دراسة تحليلية على عينة من الفنادق فئة الخمسة نجوم في االردن»

الأ�ستاذ الدكتور ثامر البكري
جامعة العلوم التطبيقية اخلا�صةعمان  -الأردن وزارة التخطيط  -العراق
حامت جا�سم الدليمي
ماج�ستري ت�سويق وزارة التخطيط  -العراق
امللخ�ص :هدف البحث �إىل حتديد مدى ت�أثري نظام املعلومات الت�سويقي يف �إتخاذ القرار
الإ�سرتاتيجي الت�سويقي بوجود ت�أثري خ�صائ�ص متخذ القرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي كمتغري معدل
على العالقة بني نظام املعلومات الت�سويقي و�إتخاذ القرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي لدى عينة من
الفنادق بلغ عددها ( )10من الفنادق فئة اخلم�سة جنوم يف االردن .وكانت عينة ق�صدية تكونت
من الإدارات العليا والو�سطى العاملة يف تلك الفنادق .وقد بلغ عدد وحدة التحليل للبحث ()167
فرد ًا ب�إعتماد �إ�سلوب ا�ستمارة اال�ستبيان ك�أداة يف جمع البيانات .وبعد �إجراء عملية التحليل لبيانات
البحث وفر�ضياتها تو�صل البحث �إىل عدد من النتائج كان من �أبرزها هو وجود ت�أثري ذو داللة
�إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )a ≤ 0.05لعنا�صر نظام املعلومات الت�سويقي (نظام قاعدة البيانات
الداخلية و نظام بحوث الت�سويق ونظام حتليل املعلومات) على �إتخاذ القرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي.
وقد �أو�صى البحث بقيام الفنادق حمل الدرا�سة بتفعيل ا�ستخدام نظام املعلومات الت�سويقي لأهميته
يف جمع البيانات واملعلومات املتعلقة بالنزالء وا�ستك�شاف ال�سوق والفر�صة الت�سويقية املتاحة.
الكلمات املفتاحية  :نظام املعلومات الت�سويقي  ,القرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي ,فنادق فئة اخلم�سة
جنوم .
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Abstract:
The research aims to identify the impact of the marketing information system in decision-making and
strategic marketing in addition to the impact of the decision makers and strategic marketing properties as
a variable rate on the relationship between the marketing information system and decision-making and
strategic marketing for a sample numbered (10) hotels five-star hotel in Jordan . The sample consisted of
senior management and the central working in those hotels deliberate. The number of the unit of analysis
has reached Search (167) individuals for research purposes by adopting the manner of the questionnaire
as a tool in data collection. After the analysis of research data and hypotheses research found a number of
results was most notable is the presence of a statistically significant effect when the level of significance
(a £ 0.05) for the elements of the marketing information system (internal database system and marketing
research system and information system analysis) on the decision-making strategic marketing. Research
has recommended a number of recommendations, The hotels under study for activating the use of marketing information system for being an important basis for the collection of data and information on
guests, and explore the market and marketing opportunity. And that this is the activation by focusing on
marketing and marketing intelligence because of their impact effectively strategic marketing decisions
taken by senior management and the Central Research system for hotels.

Keywords: Marketing Information System, on Marketing Strategic Decision Making Five-Star Hotels
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املقدمة
ي�شهد الع�صر احلا�ضر ثورة يف املعلومات ب�أو�سع �صورها و�أ�شكالها �إ�ضافة �إىل التنوع الكبري
يف م�صادر هذه املعلومات وتباين �أهميتها داخل منظمات الأعمال ،باعتبارها موردا ا�سرتاتيجيا
هاما وو�سيلة فاعلة لتحقيق املزايا التناف�سية .ومرتافق ذلك مع ما ت�شهده الأ�سواق من تناف�س
�شديد يتمثل يف طرح خمتلف ال�سلع واخلدمات ب�أ�سعار متباينة ومناذج خمتلفة .وقد ازدادت �أهمية
املعلومات الت�سويقية يف الوقت احلا�ضر نتيجة لت�أثريها يف اتخاذ القرارات الت�سويقية الكف�ؤة .حيث
تعد القرارات اال�سرتاتيجية الت�سويقية من القرارات املهمة يف منظمات الأعمال ،كونها تتعامل مع
كم كبري من البيانات واملعلومات لتكوين خطة �أو برنامج عمل �شامل للمنظمة .ترتكز ب�شكل �أ�سا�سي
على زيادة الأرباح ،ومواجهة املناف�سني ،وتعزيز املكانة الذهنية للمنظمة ،زيادة احل�صة ال�سوقية،
وجودة اخلدمة .والتي هي بجوهرها قرارات ا�سرتاتيجية تقود املنظمة �إىل حتقيق �أهدافها وغاياتها
املر�سومة �ضمن ر�سالتها املقررة ،وهو ما �سيتم تناوله يف هذا البحث ومن خالل ال�سمات ال�شخ�صية
ملتخذي القرار.
م�شكلة البحث
ي�سعى البحث اىل ت�أ�شري الواقع الت�سويقي لدى الفنادق فئة اخلم�سة جنوم وب�شكل حمدد على مدى
اهتمام هذه الفنادق مبو�ضوع �إدارة املعلومات الت�سويقية ووجود نظام للمعلومات الت�سويقية ،ومدى
ت�أثريه على عملية اتخاذ القرار اال�سرتاتيجي الت�سويقي لدى هذه الفنادق .بقدر تعلق االمر لهذا
الت�أثري يف احل�صة ال�سوقية والأرباح واملكانة الذهنية وجودة اخلدمة ومواجهة املناف�سني .وبالتايل
ميكن حتديد امل�شكلة عرب الت�سا�ؤل الرئي�سي التايل:
ما هو الأثر املتحقق يف اعتماد نظام املعلومات الت�سويقي على اتخاذ القرار اال�سرتاتيجي الت�سويقي
لدى �إدارات الفنادق من فئة اخلم�سة جنوم يف الأردن؟ وهل هنالك ت�أثري خل�صائ�ص املدراء على
القرار اال�سرتاتيجي الت�سويقي املتخذ؟
�أهمية البحث
تكمن �أهمية البحث من حيث تناوله قطاع مهم وم�ؤثر يف االقت�صاد الأردين واملتمثل بقطاع
الفنادق والتي بلغ عددها ( )28من فئة اخلم�سة جنوم ،وما متثله من �أهمية يف تن�شيط القطاع
ال�سياحي الذي يعترب �أحد املوارد الرئي�سية لالقت�صاد الأردين .حيث بلغ الدخل ال�سياحي لعام
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( )2012بحدود( )4255.8مليون دينار �أردين وبزيادة مقدارها ( )%15.3مقارنة بعام (.)2011
كما وان حجم العمالة املبا�شرة يف القطاع ال�سياحي كان بحدود ( )43.945لعام ( )2012وبزيادة
بلغت (  ) %4.9مقارنة بعام ( .)www.mota.gov.jo , 2013( .)2011ف�ضال عن بيان �أهمية الدور
الذي يلعبه نظام املعلومات الت�سويقي يف جناح �أدارات الفنادق عند اتخاذها للقرارات اال�سرتاتيجية
الت�سويقية وحتديد �آلية اتخاذ القرارات اال�سرتاتيجية الت�سويقية من قبل �إدارات الفنادق الأردنية
من فئة اخلم�سة جنوم ،ومبا يخدم القطاع ال�سياحي ب�شكل عام والقطاع الفندقي ب�شكل خا�ص.
�أهداف البحث
حتديد مدى وجود نظام املعلومات الت�سويقي لدى الفنادق فئة اخلم�سة جنوم يف الأردن ومدى
فاعلية ا�ستخدامه من قبل �إدارات الفنادق يف ت�سيري �أعمالها التخطيطية والت�شغيلية .والك�شف عن
مدى ت�أثري نظام املعلومات الت�سويقي يف اتخاذ القرار اال�سرتاتيجي الت�سويقي لدى �أدارات هذه
الفنادق عينة البحث .واملتعلقة بكل من احل�صة ال�سوقية والأرباح واملكانة الذهنية وجودة اخلدمة
ومواجهة املناف�سني .وت�أثري اخل�صائ�ص ال�شخ�صية ملتخذي القرار اال�سرتاتيجي الت�سويقي كمتغري
معدل على العالقة بني نظام املعلومات الت�سويقي واتخاذ القرار اال�سرتاتيجي الت�سويقي لدى الفنادق
عينة البحث.
منوذج البحث
يقوم منوذج البحث االفرتا�ضي يف جوهره على ت�أ�شري وتو�ضيح �أبعاد امل�شكلة املبحوثة .وقد مت �صياغة
النموذج على وفق ما مو�ضح بال�شكل( .)1والتي �أ�شرت العالقة ما بني م�ضامني املتغري امل�ستقل
واملتغري التابع واملتغري املعدل .وقد مت االعتماد على امل�صادر الواردة �أدناه يف ت�صميم هذا النموذج.
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) منوذج البحث1 ( ال�شكل
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 من �إعداد الباحث اعتمادا على: امل�صدر
- Ashill, J. N & Jobber, D (1999). Kotler &Armstrong. (2007). Heydari, & Ahmadi, (2012). Musso, & Francioni, (2012)

)2011(  و�آخرون، ح�سونة.)1998( ، البكريفر�ضيات البحث
:الفر�ضية الأوىل
) ملجموع مكونات نظام املعلوماتa ≤ 0.05(  ال يوجد �أثر ذو دالله �إح�صائية عند م�ستوى الداللة:H01
.الت�سويقي على ابعاد اتخاذ القرار اال�سرتاتيجي الت�سويقي
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الفر�ضية الثانية:
 :HO2كلما كانت خ�صائ�ص متخذ القرار عالية كان ت�أثري نظام املعلومات الت�سويقي على �أبعاد
اتخاذ القرار اال�سرتاتيجي الت�سويقي �ضعيفا عند م�ستوى داللة ()a ≤ 0.05
جمتمع الدرا�سة وعينة الدرا�سة ووحدة التحليل
يتمثل جمتمع الدرا�سة بالفنادق فئة اخلم�سة جنوم يف عموم الأردن والتي يبلغ عددها ( )28فندقا
حتى عام  2013وكانت عينة البحث ( )10فنادق منها (ال�شرياتون ورادي�سون �سا�س والريجن�سي
بال�س واملاريوت واملوفنبيك وملينيوم والكمبين�سكي والرويال واالنرتكونتيننتال وهوليدي ان).
ومتثلت وحدة التحليل الدرا�سة (وحدة املعاينة) بعينة ق�صدية من �أفراد الإدارات العليا والو�سطى
العاملة يف الفنادق املختارة وامل�ساهمني يف اتخاذ القرارات اال�سرتاتيجية الت�سويقية .وقد بلغ عدد
اال�ستبانات املوزعة على وحدة التحليل من الإفراد يف الإدارتني العليا والو�سطى ( .)194وبلغ
�إجمايل عدد اال�ستبانات ال�صاحلة لعملية التحليل الإح�صائي ( )167ا�ستبانة �إي بن�سبة ا�ستجابة
بلغت (.)%86
�أداة البحث
اعتمد البحث يف جمع البيانات على ا�ستمارة ا�ستبيان �صممت على وفق مقيا�س ليكرت اخلما�سي
وتكونت من اربعة اجزاء متثل اجلزء االول ( املتغري املعدل ) بالبيانات الدميغرافية للعينة وهي.
العمر  ,اجلن�س  ,امل�ؤهل العلمي  ,التخ�ص�ص العلمي  ,عدد �سنوات اخلدمة  ,التنوع يف اخلربة
الوظيفية  .واجلزء الثاين ( املتغري امل�ستقل ) والذي متثل بنظام املعلومات الت�سويقي ب�أركانه االربع
وهي  ..نظام قاعدة البيانات الداخلية  ,نظام اال�ستخبارات الت�سويقي  ,نظام بحوث الت�سويق  ,نظام
حتليل املعلومات  .اما اجلزء الثالث ( املتغري املعتمد ) فتمثل بالقرارات اال�سرتاتيجية والتي ا�شتملت
ابعاده يف  ..احل�صة ال�سوقية  ,االرباح  ,املكانة الذهنية  ,جودة اخلدمة  ,مواجهة املناف�سني .
حدود البحث
ت�أ�شرت احلدود املكانية للبحث على الفنادق املتواجدة يف �أربع مناطق �سياحية باالردن (عمان والعقبة
والبرتاء والبحر امليت) .وكانت احلدود الزمنية متمثلة بالفرتة املح�صورة مابني ايلول 2013/اىل
كانون الثاين .2014/
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الدرا�سات ال�سابقة:
هدفت درا�سة البكري � 1998إىل قيا�س مدى �إدراك الإدارات العاملة ب�شركات القطاع اخلا�ص العراقية
لأهمية نظم املعلومات الت�سويقية يف عملها .وحتديد مدى ت�أثري املعلومات بعامة والت�سويقية بخا�صة
يف اتخاذ القرارات لل�شركات املبحوثة .و�شملت الدرا�سة على عينة من ال�شركات الإنتاجية بلغ عددها
(� )21شركة .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ال�شركات املبحوثة تدرك �أهمية نظام املعلومات الت�سويقية
يف �سياق عملها وتفاعلها مع البيئة اخلارجية .و�أن هذه ال�شركات تعتمد يف قراراتها املتخذة على
املعلومات الت�سويقية التي حت�صل عليها �سواء كان ذلك من داخل ال�شركة �أو من خارجها .كما بينت
النتائج �أن ال�شركات املبحوثة ال تتوافر لديها الإمكانات املالية والكفاءة الب�شرية املطلوبة الالزمة
لإن�شاء وتكوين نظام للمعلومات الت�سويقي .اما درا�سة ها�شم ( ) 2007فكانت تهدف �إىل التعرف
على دور نظم املعلومات الت�سويقية يف حت�سني الأداء الت�سويقي لل�شركات امل�ساهمة العامة الأردنية.
املدرجة يف بور�صة عمان والتي تنتمي �إىل قطاعات الت�أمني ،والبنوك ،واخلدمات وال�صناعة وبلغ
عددها (� )98شركة .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أنه يتم ا�ستخدام الأنظمة الفرعية املكونة لنظام
املعلومات الت�سويقية يف القطاعات االقت�صادية الأربعة جمتمعة بدرجة مرتفعة .كذلك �أظهرت
نتائج الدرا�سة وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية بني توافر نظام املعلومات الت�سويقية وت�صميم
اال�سرتاتيجيات الت�سويقية بطريقة علمية يف هذه ال�شركات الأردنية .وا�شارت درا�سة ح�سونة واخرون
( � ) 2011إىل الك�شف عن العالقة بني املكونات الرئي�سية لنظام املعلومات الت�سويقية و�صنع القرار
الت�سويقي يف �شركات �إنتاج الأدوية امل�ساهمة العامة الأردنية والتي بلغ عددها (� )7شركات .و�أظهرت
نتائج الدرا�سة وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية بني كل من ال�سجالت الت�سويقية ،وبحوث الت�سويق
واال�ستخبارات الت�سويقية من جهة و�صنع القرار الت�سويقي من جهة �أخرى .وكذلك عدم وجود وحدة
تنظيمية تابعة لإدارة الت�سويق تتوىل مهام نظام املعلومات الت�سويقية يف خم�س من ال�شركات ال�سبع
امل�شمولة بالدرا�سة.
وهدفت درا�سة ( )Nooraie, 2008التي اجريت على عينة (� )110شركة من ال�شركات ال�صناعية
يف مدينة بينان يف ماليزيا� .إىل حتديد دور الر�شد يف عملية اتخاذ القرارات الإ�سرتاتيجية كمتغري
معدل بني حجم ت�أثري القرار وجودة خمرجات عملية القرار .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن حجم ت�أثري
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القرار يرتبط ب�شكل دقيق مب�ستوى الر�شد يف عملية اتخاذ القرار ،وكذلك �أن م�ستوى الر�شد يف عملية
اتخاذ القرار قادر على �أن يغري ب�شكل هام التباينات الكلية يف جودة القرار� .أما درا�سة (Huang,
 )2009فقد هدفت �إىل البحث يف عملية وخ�صائ�ص اتخاذ القرارات اال�سرتاتيجية والعوامل امل�ؤثرة
عليها يف ال�شركات مبدينة ان�شان ال�صينية ،وكانت عينة الدرا�سة (� )20شركة .حيث �أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن اخلطوات التي تت�ضمنها عملية اتخاذ القرارات اال�سرتاتيجية يف هذه ال�شركات �أقل
تعقيد ًا ،اذ يعتمد مدراء هذه ال�شركات ومالكيها ب�شكل كبري على �شبكات معلوماتهم ال�شخ�صية
لتحديد الفر�ص يف بيئة الأعمال .وكذلك �أن ملكية ال�شركة ت�ؤثر ب�شكل كبري على درجة امل�ساهمة يف
م�ستوى الأن�شطة املرتبطة بعملية اتخاذ القرارات اال�سرتاتيجية .وقد �سعت درا�سة ()Hakhu, 2013
�إىل البحث يف ت�صميم منوذج لعوامل جناح نظم املعلومات الت�سويقية من خالل تو�ضيح العالقة
بني هذه النظم والثقافة التنظيمية والثقافة الإدارية �ضمن بيئة املنظمة .وقد �شملت عينة الدرا�سة
(� )140شركة يف �إقليم البنجاب يف الهند .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هناك جمموعة من املتغريات
الهامة يف منوذج نظم املعلومات الت�سويقية متثلت مب�ستوى التطور يف هذه النظم ،وخ�صائ�ص
ت�صميم هذه النظم ،وقدراتها ،واخل�صائ�ص الأ�سا�سية لنظم املعلومات الت�سويقية ،وعوامل جناح
نظم املعلومات الت�سويقية وعالقتها بالبيئة الثقافية التنظيمية واالدارية باملنظمة.
نظام املعلومات الت�سويقية MIS Marketing Information System
ميكن القول انه من ال�صعوبة مبكان و�ضع تعريف حمدد لنظام املعلومات الت�سويقي ومكوناته
وا�ستخدامه والت�أثري املتحقق منه ،نظرا الختالف وجهات نظر الباحثني حوله وحداثته قيا�سا
بالأن�شطة الت�سويقية االخرى .ولكن مع ذلك ميكن ا�ستعرا�ض بع�ض من هذه التعريفات التي ت�ؤ�شر
بع�ض من وجهات النظر هذه .حيث عرف على �أنه “ تركيبة مهيكلة من الإعمال الإدارية جلمع
املعلومات ب�شكل منظم من امل�صادر الداخلية واخلارجية للمنظمة “(.)Pride. &Ferrell,2006, P.180
وكما عرف ب�شكل تف�صيلي على انه «جمموعة متوافقة من الإفراد والأدوات والإجراءات جلمع وحتليل
وخزن وتقيم املعلومات لتزويدها للجهات املعنية باتخاذ القرار يف ال�شكل والوقت املنا�سب (Kotler
 .)& Armstrong, 2007, p.100كما عرف وبذات املعنى مبرحلة الحقة على انه « ذلك النظام الذي
يتكون من الأ�شخا�ص والأجهزة والإجراءات وي�ستخدم يف جمع وت�صنيف وحتليل وتوزيع املعلومات
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الدقيقة بالوقت والكلفة املنا�سبة ملتخذي القرارات الت�سويقية » ( .)P.91 Keller &Kotler ,2012,كما
عرف من جانب �أخر على انه «جمموعة ر�سمية من الإجراءات التي تقوم بتوليد وحتليل وتخزين
وتوزيع املعلومات ذات ال�صلة ملتخذي القرارات الت�سويقية ب�شكل م�ستمر ( .)Malhotra, 2010,P.53
وعلى الرغم من كرثة التعريفات التي تناولت هذا اجلانب وتعددها� ،إال �أنها ت�صب يف معنى و هدف
م�شرتك �إىل حد ما يقودنا اىل تعريفه على انه عبارة «عن هيكلة مكونة من الإفراد واملعدات التي
ت�ضمن تدفق املعلومات الداخلية واخلارجية التي ت�سمح بانت�شار ومراقبة البيئة اخلارجية وتر�شيد
القرارات الإ�سرتاتيجية الت�سويقية يف املنظمة».
مكونات نظام املعلومات الت�سويقيةThe Components of MIS:
اتفقت الأدبيات الت�سويقية وانطالقا من نظرية النظم على ان نظام املعلومات الت�سويقي هو
نظام فرعي من نظام املعلومات الإداري للمنظمة ككل .ويتكون من االتي وبح�سب النموذج الأكرث
�شيوعا والذي قدماه ( )Kotler & Armstrong, 2007واملتكون من االتي :
 -1نظام قاعدة البيانات الداخلية Internal Database Systems
ت�ستطيع ال�شركات الكبرية التي لديها نظام معلومات ت�سويقي من بناء قاعدة بيانات حمو�سبة،
ليتمكن املدراء من الو�صول اىل املعلومات املطلوبة والتعامل معها باجتاه ا�ستخدامها ملعاجلة
امل�شكالت التي تواجههم �أو الفر�ص الت�سويقية املتاحة� ،أو لتقيم الأداء وو�ضع الربامج املطلوبة.
وبالتايل يعتمد املدراء يف اقتنا�صهم للفر�ص ومعاجلة امل�شكالت املحتملة على �ضوء التقارير الواردة
من االنظمة الفرعية لقاعدة البيانات واملتمثلة بنظام معلومات املبيعات ،خزن املعلومات وتنقيب
البيانات  ,ونظام دورة الطلب حتى دفع الثمن (.)Kotler&Keller ,2012,P.92
 -2نظام اال�ستخبارات الت�سويقية Marketing Intelligence System
يق�صد بكونه جمموعة من الإجراءات واملوارد وامل�صادر التي ي�ستخدمها املدراء للح�صول
على املعلومات اليومية عن التطورات احلا�صلة يف البيئة الت�سويقية  ,لكونه يزود ال�شركة بالبيانات
واالحداث احلا�صلة يف ال�سوق .فمدراء الت�سويق ي�ستخدمون اال�ستخبارات الت�سويقية بعدة طرق
خمتلفة مثل االطالع على ال�صحف واملن�شورات التجارية والتحدث �إىل الزبائن والعمالء واملوردين
واملوزعني ومراقبة و�سائل التوا�صل االجتماعي يف االنرتنت ومقابلة مدراء ال�شركات الأخرى .الخ
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وعلى هذا اال�سا�س فقد عرف نظام اال�ستخبارات الت�سويقية ب�أنه « نظام يقوم بجمع البيانات من
البيئة التي تخدم الإدارة من خالل �إبقائها على اطالع بالأن�شطة اخلا�صة مبناف�سيها والزبائن
والعنا�صر الأخرى التي ت�ؤثر على عمليات الت�سويق» (.)Leonard, 2006, pp32
 -3نظام بحوث الت�سويق Marketing Research System
االهتمام ببحوث الت�سويق يف الوقت احلا�ضر لدى �إدارة الت�سويق لي�س �شيئا جديدا ينتهي
بانتهاء الأ�سباب امل�ؤدية لهذا االهتمام ،ولكن هذا االهتمام هو عبارة عن نظره ا�سرتاتيجية �صائبة
وم�ستمرة لإدارة الت�سويق .لكون الهدف الأ�سا�سي لنظام بحوث الت�سويق هو تزويد املنظمة مبختلف
املعلومات عن العوامل البيئية املحيطة بها وحتديد الفر�ص الت�سويقية يف الأ�سواق املختلفة وحتديد
امل�شكالت التي قد تواجه املنظمة يف امل�ستقبل بهدف و�ضع املعاجلات ال�ضرورية الأزمة من خالل
اقرتاح احللول املالئمة لها (الطاهر�,2007,ص.)29ويعرف نظام بحوث الت�سويق على انه “
الطريقة النظمية واملو�ضوعية لتحديد االهداف وجمع وحتليل وا�ستخدام املعلومات بهدف تطوير
القرار املتخذ واملرتبط مبعاجلة م�شكلة او فر�صة ت�سويقية ( .)Malhotra, 2010,P.39
 -4نظام حتليل املعلوماتInformation Analysis Systems :
يتم جمع البيانات يف املنظمة ب�شكل تقليدي من خالل قاعدة البيانات الداخلية و�أن�شطة
اال�ستخبارات الت�سويقية وبحوث الت�سويق ،ولكن هذه البيانات حتتاج �إىل حتليل الن املدير ي�سعى الن
تكون البيانات قابلة للتطبيق والتحقيق وملعاجلة م�شكلة ت�سويقية �أو اتخاذ قرار ا�سرتاتيجي ت�سويقي.
ويعتمد هذا النظام على ا�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية والنماذج الريا�ضية التي متكنه من
ا�ستخال�ص امل�ؤ�شرات والنتائج عن البيانات التي مت جمعها .فنظام التحليل يخت�ص باختيار �أن�سب
الو�سائل والأدوات واملقايي�س التي ميكن ا�ستخدامها لقيا�س وحتليل املعلومات الت�سويقية املجمعة،
لتقدم هذه التحليالت �إىل املدير التخاذ ما يراه منا�سبا من قرارات .كذلك فان هذه التحليالت
ال تكون معزولة ،بل ترتبط مبجاالت �أخرى كالتكاليف واملبيعات واملخزون لكي ميكن التو�صل �إىل
الكثري من القرارات التنب�ؤية مثل :تقدير حجم املبيعات و مدى قبول ال�سوق لل�سلعة و اختيار �أن�سب
الو�سائل الإعالنية… الخ من خالل عملية التحليل( .ال�صحن و�أحمد� ,2007 ,ص )264
�أبعاد القرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي The Dimensions of The Strategic Marketing Decision
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بقدر تعلق الأمر بالبحث فقد مت حتديد �أبعاد القرارات الإ�سرتاتيجية الت�سويقية امل�ستهدفة من قبل
املنظمة بخم�سة قرارات ،وهي (احل�صة ال�سوقية ،االرباح ،املكانة الذهنية ،جودة اخلدمة ،مواجهة
املناف�سني) .وفيما يلي تو�ضيح خمت�صر لها:
-1احل�صة ال�سوقية Market Share
ت�شري احل�صة ال�سوقية �إىل اجلزء اخلا�ص باملنظمة من جممل املبيعات يف تلك ال�سوق .وميكن �أن
يقا�س معدل منو احل�صة ال�سوقية يف �إطار عدد الزبائن �أو القيمة النقدية املتحققة من مبيعات
املنظمة لكل منتج �أو خدمة قيا�س ًا �إىل القيمة النقدية املتحققة للمبيعات الكلية يف ال�سوق يف ذات
ال�صناعة.
-2الأرباح Profit
متثل الأرباح �صايف نتائج عدد كبري من ال�سيا�سات والقرارات وتقي�س مدى كفاءة وفاعلية
�إدارة املنظمة يف جنيها عن طريق ا�ستخدام موجوداتها بكفاءة ( .)O’Sullivan, 2007,p27وهنالك
العديد من مقايي�س الأرباح تتمثل يف ...هام�ش الربح الإجمايل ،وهام�ش الربح الت�شغيلي ،وهام�ش
الربح ال�صايف ،والعائد على اال�ستثمار ،والعائد على حق امللكية .ويعترب الربح من �أكرث الأهداف
الإ�سرتاتيجية �أولوية يف عمل وتوجهات منظمات الإعمال يف م�سار عملها الإ�سرتاتيجي وملواجهة
التناف�س القائم يف ال�سوق.
-3املكانة الذهنية Positioning
تزايد االهتمام من باملكانة الذهنية و�أهميتها لدى الزبون ،نظر ًا ملا تقوم به من دور مهم يف تكوين
الآراء واتخاذ القرارات وت�شكيل ال�سلوك لدى االفراد جتاه املنظمة .وبالتايل فقد �أ�صبح تكوين �صورة
مرغوبة هدف ًا �أ�سا�سي ًا ت�سعى لتحقيقه جميع املنظمات .وحتدد املكانة الذهنية على �أنها االنطباع
الذي يكونه الفرد عن الأ�شياء املحيطة به مت�أثر ًا باملعلومات املخزنة يف الذاكرة عنها وفهمه لها او
مبا يراه ويتلم�سه فعال .وحددها ( )Debourg, 2002,p 581بكونها “جمموعة الإ�ستح�ضارات الذهنية
املتعلقة ب�شركة �أو عالمة �أو خدمة او فكرة معينة لدى الزبون” .
-4جودة اخلدمة Service Quality
عرف ( )Lovelock, 2001,p30اخلدمة على �أنها عبارة عن عمل �أو �أداء �أو ن�شاط يقدم من خالل
�شخ�ص �إىل �آخر ،وهذه العملية قد ترتبط مبنتج مادي �أو بدونه .والأداء هنا يكون غري ملمو�س
82

ﻣﺠﻠــــــــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ أﺣﻤــﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻠــــﻮم ادارﻳـــــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ

)Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ

( ،)Intangibleبالإ�ضافة �أنه ال ينت ــج عنة حيازة �أو امتالك لهذه اخلدمة .وبهذا املعنى حدداها
( )Kotler & Keller, 2006,p402ب�أنها « �أي فعل �أو �أداء �أو ن�شاط �أو �إجناز �أو منفعة يقدم من قبل
طرف �إىل طرف �آخر ،وهي لي�ست ملمو�سة وال ينتج عنها �أي متلك ل�شيء و�أن �إنتاجها قد يرتبط �أو
ال يرتبط ب�سلعة مادية»  .وميكن للم�صنعني �أو املوزعني �أو الوكالء �أن ي�ضيفوا قيمة ملنتجاتهم وذلك
لتمييز �أنف�سهم عن غريهم .وبتايل فان جودة اخلدمة هي معيار لدرجة تطابق الأداء الفعلي مع
توقعات العمالء لهذه اخلدمة �أو ب�أنها الفرق بني توقعات العمالء للخدمة و�إداراتهم لها .فهي مفهوم
يعك�س تقييم العميل لدرجة االمتياز �أو التفوق الكلي يف �أداء اخلدمة التي يح�صل عليها.
-5مواجهة املناف�سني Competitors Challenge
�أكد (� )Hitt, et.al, 2007,p45أن مواجهة املناف�سني من قبل املنظمة يتطلب منها حتليل املعلومات
ذات العالقة باملناف�سني العاملني بذات ال�صناعة والتي غالب ًا ما تت�ضمن �أهداف املناف�سني
وا�سرتاتيجياتهم احلالية وامل�ستقبلية .كما ا�شار (العي�ساوي ،و�آخرون ,2012 ،ـ  )p366- 368على
�أن �أف�ضل م�صدر لتلقي املعلومات املهمة حول �إ�سرتاتيجية املناف�سني نابعة من فح�ص وت�شخي�ص
�أدائه وعمله وخططه التي يعتزم تنفيذها ،وان القوى الرئي�سة لإجناح مواجهة املناف�سني تتطلب من
املنظمة فهم العنا�صر الإ�سرتاتيجية اخلا�صة و�صفات املنتج واملوارد واملهارات والقابليات التناف�سية.
ويرى (البكري�,2010 ،ص � ) 128-127أن على املنظمات التي ت�سعى لتحقيق التميز ومواجهة
املناف�سني �أن تعمل على اعتماد �إ�سرتاتيجية تناف�سية من �ش�أنها �إن تتفوق من خاللها على املناف�سني
�أو ملواجهتهم للحد من ت�أثريهم التناف�سي عليها يف ال�سوق التي تعمل بها.
اجلانب امليداين
مت اعتماد التحليل الو�صفي للمتغريات امل�ستقلة والتابعة ملعرفة م�ستوى املمار�سة لدى الفنادق فئة
اخلم�سة جنوم مو�ضوع البحث حيث بينت النتائج ب�أن هناك م�ستوى مرتفع ملمار�سة نظام املعلومات
الت�سويقي ومتو�سط بالن�سبة للقرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي لدى �إدارات الفنادق مو�ضوع البحث وكما
مو�ضح يف اجلدول (.)1
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جدول()1
املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات املعيارية واختبار ( )tوم�ستوى نظام املعلومات الت�سويقي يف
الفنادق فئة اخلم�سة جنوم
ت

املتغري

عدد املتو�سط الإنحراف
الفقرات احل�سابي املعياري

قيمة «”t
املح�سوبة

*Sig
م�ستوى
الداللة

ترتيب
الأهمية
الأهمية(*)
الن�سبية
م�ستوى

1

نظام قاعدة البيانات
الداخلية

6

3.959

0.926

13.373

0.000

1

مرتفع

2

نظام اال�ستخبارات
الت�سويقية

6

3.728

0.995

9.457

0.000

2

مرتفع

3

نظام بحوث الت�سويق

5

3.681

1.162

6.680

0.000

3

مرتفع

4

نظام حتليل
املعلومات

6

3.648

0.860

10.045

0.000

4

متو�سط

املتو�سط احل�سابي والإنحراف املعياري
العام لنظام املعلومات الت�سويقي (لكل
ا�سئلة اال�ستبيان للمتغري امل�ستقل )

23

3.745

69.979

13.765

0.000

-

مرتفع

قيمة ( )tاجلدولية عند م�ستوى (.)1.654( )a ≤ 0.05
مت ح�ساب قيمة ( )tاجلدولية بالإ�ستناد �إىل الو�سط االفرتا�ضي للفقرة والبالغ (.)3
(*)مت قيا�س م�ستوى ممار�سة نظام املعلومات الت�سويقي وابعاد القرار اال�سرتاتيجي الت�سويقي لكل
فقرة من فقرات اال�ستبانة بناءا على ال�صيغة التالية:
		
مدى التطبيق = العالمة الق�صوى  -العالمة الدنيا
مدى التطبيق = 1٫33 = 1 - 5
3
3
		
وبناءا على ذلك يكون م�ستوى االهمية على التدرج التايل امل�ستند �إىل مبد�أ ت�صحيح اداة الدرا�سة
وح�سب االوزان الن�سبية التالية:
 .1م�ستوى املمار�سة املنخف�ض :ومتثله الفقرات التي متو�سطها احل�سابي �أقل من (.)2.33
 .2م�ستوى املمار�سة املتو�سط :ومتثله الفقرات التي متو�سطها احل�سابي �أقل بني (.)2.33 - 3.66
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 .3م�ستوى املمار�سة املرتفع :ومتثله الفقرات التي متو�سطها احل�سابي �أكرب من (.)3.66
�إذ ي�شري اجلدول (� )1إىل م�ستوى نظام املعلومات الت�سويقي يف الفنادق فئة اخلم�سة جنوم،
حيث تراوحت املتو�سطات احل�سابية لها بني ( 3.6ـ � ،)3.9أما املتو�سط احل�سابي العام مل�ستوى
نظم املعلومات الت�سويقي يف الفنادق فئة اخلم�سة جنوم فكان ( )3.7ومب�ستوى �أهمية مرتفعة على
مقيا�س ليكرت اخلما�سي .وقد جاء نظام قاعدة البيانات الداخلية واملتكون من ( )6فقرات باملرتبة
الأوىل ومبتو�سط ح�سابي ( )3.9وانحراف معياري ( )0.9ومب�ستوى �أهمية مرتفعة .فيما جاء
نظام اال�ستخبارات الت�سويقية واملتكون من ( )6فقرات باملرتبة الثانية ومبتو�سط ح�سابي ()3.7
وانحراف معياري ( )0.9وح�صل على م�ستوى �أهمية مرتفعة �أي�ض ًا .وجاء نظام بحوث الت�سويق
املتكون من ( )5فقرات باملرتبة الثالثة ومبتو�سط ح�سابي ( )3.6وانحراف معياري (،)1.1
وم�ستوى �أهمية مرتفع .و�أخري ًا جاء نظام حتليل املعلومات املتكون من ( )6فقرات باملرتبة الرابعة
ومبتو�سط ح�سابي ( )3.6وانحراف معياري ( .)0.8وح�صل على م�ستوى �أهمية متو�سط ولكنه
يقرب لآن يكون مرتفع.
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جدول ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واختبار ( )tوم�ستوى ابعاد القرار الإ�سرتاتيجي
الت�سويقي يف الفنادق فئة اخلم�سة جنوم
ت5

املتغري

عدد
الفقرات

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

قيمة «”t
املح�سوبة

*Sig
م�ستوى
الداللة

ترتيب
الأهمية
الن�سبية

م�ستوى
الأهمية

1

احل�صة ال�سوقية

5

3.845

0.995

8.383

0.000

1

مرتفع

2

الأرباح

5

3.699

1.060

6.085

0.000

3

مرتفع

3

املكانة الذهنية

5

3.439

1.174

4.835

0.000

5

متو�سط

4

جودة اخلدمة

5

3.792

1.025

7.473

0.000

2

مرتفع

5

مواجهة املناف�سني

5

3.444

1.151

4.985

0.000

4

متو�سط

املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري
العام للقرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي( لكل
ا�سئلة اال�ستبيان للمتغري املعتمد )

25

3.524

8.405

8.061

0.000

-

متو�سط

قيمة ( )tاجلدولية عند م�ستوى (.)1.654( )a ≤ 0.05
مت ح�ساب قيمة ( )tاجلدولية باال�ستناد �إىل الو�سط االفرتا�ضي للفقرة والبالغ (.)3
�إذ ي�شري اجلدول (� )2إىل م�ستوى القرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي يف الفنادق فئة اخلم�سة جنوم� ،إذ
تراوحت املتو�سطات احل�سابية لها بني (� ،)3.4 -3.8أما املتو�سط احل�سابي العام مل�ستوى القرار
الإ�سرتاتيجي الت�سويقي يف الفنادق فئة اخلم�سة جنوم فكان ( )3.5ومب�ستوى �أهمية متو�سط على
مقيا�س ليكرت اخلما�سي .وقد جاءت احل�صة ال�سوقية واملتكونة من ( )5فقرات باملرتبة الأوىل
ومبتو�سط ح�سابي ( )3.8وانحراف معياري ( )0.9ومب�ستوى �أهمية مرتفع .فيما جاءت جودة
اخلدمة واملتكونة من ( )5فقرات باملرتبة الثانية ومبتو�سط ح�سابي ( )3.7وانحراف معياري
( )1.0وح�صلت على م�ستوى �أهمية مرتفع �أي�ض ًا .وجاءت الأرباح املتكونة من ( )5فقرات باملرتبة
الثالثة ومبتو�سط ح�سابي ( )3.6وانحراف معياري ( .)1.0وح�صل على م�ستوى �أهمية مرتفع.
ويف املرتبة الرابعة جاءت مواجهة املناف�سني واملتكونة من ( )5فقرات ومبتو�سط ح�سابي ()3.4
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وانحراف معياري ( )1.1وح�صلت على م�ستوى �أهمية متو�سطة .و�أخري ًا جاء املكانة الذهنية
املتكونة من ( )5فقرات باملرتبة اخلام�سة ومبتو�سط ح�سابي ( )3.4وانحراف معياري (،)1.1
وم�ستوى �أهمية متو�سطة.
اختبار فر�ضيات البحث
الفر�ضية االوىل  :HO1الختبار هذه الفر�ضية مت ا�ستخدام حتليل االنحدار املتعدد املتدرج
 Stepwiseللتحقق من �أثر نظام املعلومات الت�سويقي ب�أبعاده (نظام قاعدة البيانات الداخلية
ونظام اال�ستخبارات الت�سويقية و نظام بحوث الت�سويق ونظام حتليل املعلومات) على �إتخاذ القرار
الإ�سرتاتيجي الت�سويقي ،وكما هو مو�ضح باجلدول (.)3
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جدول ()3
نتائج اختبار حتليل االنحدار املتعدد املتدرج لت�أثري نظام املعلومات الت�سويقي ب�أبعاده على اتخاذ
القرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي
التغريات الإح�صائية
التغري يف
معامل التغري يف
DF1
قيمة F
التحديد
()R2

Change Statistics

املتغري التابع

اتخاذ
القرار
الإ�سرتاتيجي
الت�سويقي

املتغريات

()R2
()R
معامل
االرتباط
التحديد

املح�سوبة

IAS

0.448 0.669

133.750

F

DF2

F
Change

1

165

0.000

MRS + IAS

0.463 0.680

70.616

0.150

4.581

1

164

0.000

IDBS +
MRS +
IAS

0.477 0.690

49.499

0.140

4.366

1

163

0.000

نظام حتليل املعلومات
نظام بحوث الت�سويق
نظام قاعدة البيانات الداخلية

133.750 0.448

*Sig

Information Analysis System

IAS

Marketing Research System

MRS

Internal Database System

IDBS

يو�ضح اجلدول (� )3أثر نظام املعلومات الت�سويقي ب�أبعاده (نظام قاعدة البيانات الداخلية
ونظام اال�ستخبارات الت�سويقية ونظام بحوث الت�سويق ونظام حتليل املعلومات) على اتخاذ القرار
الإ�سرتاتيجي الت�سويقي� .إذ �أظهرت نتائج التحليل الإح�صائي وجود ت�أثري ذو داللة �إح�صائية لنظام
املعلومات الت�سويقي ب�أبعاده (نظام قاعدة البيانات الداخلية ونظام بحوث الت�سويق ونظام حتليل
املعلومات) على اتخاذ القرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي� ،إذ بلغت معامالت االرتباط  Rللمتغريات
كالآتي )0.669( :لنظام حتليل املعلومات )0.680( ،لنظام بحوث الت�سويق ونظام حتليل البيانات،
( )0.690لنظام قاعدة البيانات الداخلية ونظام بحوث الت�سويق ونظام حتليل البيانات عند م�ستوى
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( )a £ 0.05جلميعها� .أما معامل التحديد  R2فقد بلغ ( )0.448لنظام حتليل املعلومات)0,463( ،
لنظام بحوث الت�سويق ونظام حتليل البيانات )0,477( ،لنظام قاعدة البيانات الداخلية ونظام
بحوث الت�سويق ونظام حتليل البيانات عند م�ستوى ( )a ≤ 0.05جلميعها .كما بلغت قيمة التغري يف
معامل التحديد  )0.448( R2لنظام حتليل املعلومات )0.150( ،لنظام بحوث الت�سويق ونظام
حتليل البيانات )0.140( ،لنظام قاعدة البيانات الداخلية ونظام البحوث الت�سويقي ونظام حتليل
البيانات عند م�ستوى ( )a ≤ 0.05جلميعها .وي�ؤكد معنوية هذا الت�أثري التغري يف قيمة  Fوالتي بلغت
( )133.750لنظام حتليل املعلومات )4.581( ،لنظام بحوث الت�سويق ونظام حتليل البيانات،
( )4.366لنظام قاعدة البيانات الداخلية ونظام بحوث الت�سويق ونظام حتليل البيانات عند م�ستوى
( )a ≤ 0.05جلميعها .وهذا ي�ؤكد عدم قبول الفر�ضية ال�صفرية الأوىل ،وتقبل الفر�ضية البديلة التي
تن�ص على ..وجود ت�أثري ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )a ≤ 0.05لنظام املعلومات الت�سويقي
(نظام قاعدة البيانات الداخلية ونظام بحوث الت�سويق ونظام حتليل املعلومات) على اتخاذ القرار
الإ�سرتاتيجي الت�سويقي.
الفر�ضية الثانية  : HO2الختبار هذه الفر�ضية مت ا�ستخدام حتليل االنحدار الهرمي للتحقق من �أثر
نظام املعلومات الت�سويقي على اتخاذ القرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي بوجود خ�صائ�ص متخذ القرار
كمتغري معدل ،وكما هو مو�ضح باجلدول (.)4
وقد �أظهرت نتائج التحليل وجود �أمنوذجني للت�أثري ،الأمنوذج الأول يبني الت�أثري املحتمل لكل من
اخلربة الوظيفية وامل�ؤهل العلمي وتنوع اخلربة الوظيفية� ،إذ بلغ معامالت االرتباط )0.244( R
�أما معامل التحديد  R2فقد بلغ ( )0٫600عند م�ستوى (� ،)a ≤ 0.05أي �أن ما قيمته ( )0٫600من
التغريات يف اتخاذ القرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي ناجت عن التغري يف اخلربة الوظيفية وامل�ؤهل العلمي
وتنوع اخلربة الوظيفية .كما بلغت قيمة درجة الت�أثري ( β (0٫400للخربة الوظيفية و()0٫2620
للم�ؤهل العلمي و( )0٫580لتنوع اخلربة .وهذا يعني �أن الزيادة بدرجة واحدة يف م�ستوى الإهتمام
بخ�صائ�ص متخذ القرار ال�سابقة ي�ؤدي �إىل زيادة يف �إتخاذ القرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي بقيمة
( )0٫400للخربة الوظيفية و ( )0٫2620للم�ؤهل العلمي و( )0٫580لتنوع اخلربة .ويت�ضح �أن
القيمة املعنوية كانت فقط للم�ؤهل العلمي �إذ قيمة  Tاملح�سوبة والتي بلغت ( )2.927وهي دالة عند
م�ستوى (.)a ≤ 0.05
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�أما الأمنوذج الثاين فيبني ت�أثري نظم املعلومات الت�سويقية على اتخاذ القرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي
بوجود خ�صائ�ص متخذ القرار� ،إذ بلغ معامالت االرتباط � )0٫404( Rأما معامل التحديد R2
فقد بلغ ( )0٫163عند م�ستوى (� ،)a ≤ 0.05أي �أن ما قيمته ( )0٫163من التغريات يف اتخاذ
القرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي ناجت عن التغري يف ت�أثري نظم املعلومات الت�سويقية بوجود خ�صائ�ص
متخذ القرار .وقد بلغت قيمة التغري يف معامـ ــل التحديـ ــد  )0٫103( Change R2عند م�ست ــوى
( )a ≤ 0.05وهذا يعني �أن الأمنوذج الثاين يح�سن من اتخاذ القرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي بقيمة
( )0٫103عند م�ستوى ( )a ≤ 0.05كما بلغـ ـ ـ ــت قيمة التغ ـ ــري يف قيمة  Fوالتي بلغ ــت ()20.017
عن ــد م�ست ـ ــوى ( ،)a ≤ 0.05كما بلغت قيمة درجة الت�أثري  )0٫255( βللم�ؤهل العلمي و ()0٫341
لنظم املعلومات الت�سويقية وهذا يعني �أن الزيادة بدرجة واحدة يف م�ستوى االهتمام بالرتكيز على
امل�ؤهل العلمي ونظم املعلومات الت�سويقية ي�ؤدي �إىل زيادة يف اتخاذ القرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي
بقيمة ( )0٫255و ( )0.341على التوايل وي�ؤكد معنوية هذا الت�أثري قيمة  Tاملح�سوبة والتي بلغت
( )3.017و( )4.474وهي دالة عند م�ستوى ( .)a ≤ 0.05وعليه ترف�ض الفر�ضية ال�صفرية الثانية
وتقبل الفر�ضية البديلة وهي  « ..كلما كانت خ�صائ�ص متخذ القرار عالية كان ت�أثري نظام املعلومات
الت�سويقي على �أبعاد اتخاذ القرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي كبريا عند م�ستوى داللة (.)a ≤ 0.05
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جدول ()4
نتائج اختبار حتليل االنحدار الهرمي لت�أثري نظام املعلومات الت�سويقي على اتخاذ القرار الإ�سرتاتيجي
الت�سويقي بوجود خ�صائ�ص متخذ القرار متغري معدل
التغريات الإح�صائية
املتغري التابع

النماذج

الأول :اخلربة الوظيفية
و امل�ؤهل العلمي و تنوع
اخلربة

()R2
F
()R
التغري
معامل
التغري
االرتباط
املح�سوبة يف معامل
التحديد
يف قيمة
التحديد
F
2
( )R

0.244

�إتخاذ القرار
الإ�سرتاتيجي
الت�سويقي الثاين :اخلربة الوظيفية
و امل�ؤهل العلمي و تنوع
0٫404
اخلربة و نظم املعلومات
الت�سويقية

0٫060

3.446

0٫060

3.446

*Sig
F
Change

0٫018

Change Statistics
β

DF2 DF1

3

163

T

معامل
املح�سوبة
االنحدار

م�ستوى
الداللة

0٫004

0٫050

0٫960

0٫262

2.927

0٫004

0٫058

0٫669

0٫505

-1.232- 0٫1060٫163

7.890

0٫000 20.017 0.103

1

162

*Sig

0٫220

0٫255

3.017

0٫003

0٫059

0٫719

0٫473

0٫341

4.474

0٫000

نتائج وا�ستنتاجات البحث
 بينت النتائج �أن م�ستوى نظام قاعدة البيانات الداخلية ونظام اال�ستخبارات الت�سويقية يف الفنادقفئة اخلم�سة جنوم حمل الدرا�سة من وجهة نظر عينة البحث كان مرتفع ًا .وتتفق هذه النتائج مع
درا�سة (ح�سونة و�آخرون )2011 ،والتي بينت وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية بني كل من ال�سجالت
الت�سويقية ،وبحوث الت�سويق واال�ستخبارات الت�سويقية من جهة واتخاذ القرار الت�سويقي من جهة
�أخرى .حيث ف�سرت مكونات نظم املعلومات الت�سويقية املذكورة �أعاله ما ن�سبته ( ،)%83و()%56
و( )%89على التوايل من التباين يف متغري اتخاذ القرار الت�سويقي.
 �أظهرت النتائج �أن م�ستوى نظام حتليل املعلومات يف الفنادق فئة اخلم�سة جنوم حمل البحث منوجهة نظر عينة البحث كان متو�سط ًا .وهذه النتيجة تتفق اىل حد ما مع درا�سة البكري ( ) 1998
والتي ا�شارت اىل ذات املعنى تقريبا ومف�سره االمر ب�أن ال�شركات املبحوثة ال تتوافر لديها الإمكانات
املالية والكفاءة الب�شرية املطلوبة الالزمة لإن�شاء وتكوين نظام لتحليل املعلومات الت�سويقي .مف�سر ًة
ما ن�سبته (.)80%
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 �أظهرت النتائج م�ستوى احل�صة ال�سوقية والأرباح وجودة اخلدمة للفنادق فئة اخلم�سة جنوم حملالبحث من وجهة نظر عينة الدرا�سة كان مرتفع ًا .وتتفق هذه النتائج مع درا�سة (.)2008 ,Nooraie
والتي �أظهرت �أن حجم ت�أثري القرار يرتبط ب�شكل هام مب�ستوى الر�شد يف عملية اتخاذ القرار ،حيث
ف�سر حجم ت�أثري القرار ما ن�سبته ( )54.2من التباين يف اتخاذ القرار ،وب�شكل خا�ص عندما يكون
القرار املنوي اتخاذه ي�ؤثر على �أجزاء خمتلفة من املنظمة �أو عندما يكون القرار ا�سرتاتيجيا .وتتفق
هذه النتيجة اي�ضا مع درا�سة (ها�شم  ) 2007بوجود عالقة ذات داللة �إح�صائية بني توافر نظام
املعلومات الت�سويقية وت�صميم اال�سرتاتيجيات الت�سويقية بطريقة علمية يف ال�شركات الأردنية.
 وجود ت�أثري ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )a ≤ 0.05لنظام املعلومات الت�سويقي يف بناءكل من ( احل�صة ال�سوقية واالرباح واملكانة الذهنية وجودة اخلدمة ومواجهة املناف�سني) .وتتفق
هذه النتائج مع درا�سة ( )Huang, 2009والتي �أظهرت �أن اخلطوات التي تت�ضمنها عملية اتخاذ
القرارات اال�سرتاتيجية يف هذه ال�شركات �أقل تعقيد ًا مما هو موجود يف النماذج النظرية التخاذ
هذه القرارات ،ويعتمد مدراء هذه ال�شركات ومالكوها ب�شكل كبري على معلوماتهم ال�شخ�صية
لتحديد الفر�ص يف بيئة الأعمال ومن �أجل البحث عن املعلومات ذات العالقة بالقرار اال�سرتاتيجي
الت�سويقي.
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التو�صيات
قيام �أدارات الفنادق حمل البحث بتفعيل ا�ستخدام نظام املعلومات الت�سويقي لكونه �أ�سا�سا مهما
جلمع البيانات واملعلومات املتعلقة بالنزالء وا�ستك�شاف ال�سوق والفر�صة الت�سويقية املتاحة .وان يكون
ذلك التفعيل من خالل الرتكيز على نظام بحوث الت�سويق واال�ستخبارات الت�سويقية ملا لها من �أثر
بفاعلية القرارات اال�سرتاتيجية الت�سويقية املتخذة من قبل االدارة العليا والو�سطى للفنادق.
يجب ان ال يكون اتخاذ القرار ح�صر ًا على االدارة العليا فقط ،بل من ال�ضروري ان تطبق املفاهيم
االدارية العلمية يف جمال ال�صالحية وامل�س�ؤولية والتخويل يف عمليات اتخاذ القرار للم�ستويات
االدارية االدنى ،ومبا يتنا�سب مع طبيعة وحجم ت�أثري القرار املتخذ على ذلك امل�ستوى االداري او
الفندق ككل.
االعتماد ب�شكل �أف�ضل من قبل الفنادق حمل البحث على �أ�ساليب املقابالت ال�شخ�صية وا�ستمارة
اال�ستبيان وتدوين املالحظات ك�أ�سا�س يف اتخاذ قراراتها الت�سويقية .بالإ�ضافة اىل زيادة االهتمام
من قبل الفنادق حمل البحث بنظام حتليل املعلومات لدوره الكبري يف حت�سني م�ستوى �أداء الفندق.
 .4ايجاد �صيغ من التعاون والتن�سيق مع اجلهات املعنية والتي ت�ستطيع ت�شغيل و�صيانة اجهزة
احلا�سوب وت�صميم النظم الالزمة لعمل الفندق .للحد من املعوقات املالية والب�شرية الالزمة لت�شغيل
وايجاد نظام للمعلومات الت�سويقي مبني على احلا�سوب ك�أ�سا�س مهم يف مت�ضمنات عمله .وهذا
االمر يتوافق مع النتائج التي تو�صل اليها البحث يف �ضرورة تفعيل دور النظم الفرعية يف نظام
املعلومات الت�سويقي املتخذ وحتديدا انظمة التحليل وا�سرتجاع البيانات.
�.5ضرورة قيام الفنادق ب�أن�شطة ترويجية فعالة وبعيدة املدى بهدف حتفيز املكاتب ال�سياحية
وال�سواح االجانب والعرب لتعزيز تعامالتهم امل�ستقبلية والطويلة االمد مع الفندق .وهذا من �ش�أنه
�أن يعمل على دعم و�أ�سناد القرارات اال�سرتاتيجية الت�سويقية املتخذة من قبل االدارات العليا يف
الفنادق.
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