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المستخلص
يهدد ذد ا البحددث للتعددر علد اسددتخدام مكونددات نظدام المعلومددات التسددويقي فددي
الشدركةالوطنية لصدناعةاالثاث المنزلدي قييدد البحدث ،فضدا عدن التعدر علد مسدتو رضدا
الزبون فيه باالضافة للتعر عل العاية التأثيرية بين مكونات نظام المعلومات التسدويقي
ورضا الزبون.
ويد بني البحث علد فرضدية رئيسدة تمثلدت بوجدود عايدة ارتبداط وتدأثير بدين مكوندات نظدام
المعلومات التسويقي وبين رضدا الزبدون والختبدار صدحة الفرضدية تدم جمد وتحليدل البياندات
و لك باالعتماد عل استبانة أعدت له ا الغرض وحللت البيانات باستخدام بعض االساليب
االحصائية  SPSSق اصدار  ، 15واختتم البحث بمجموعة من االسدتنتاجات ابرزذدا  :تددني
عايات االرتباط واالثر بين مكونات نظدام المعلومدات التسدويقي ورضدا الزبدون علد نحدو عدام
ويمكددن تبريددر ذ د ا التدددني ال د ةيدداب الرليددة الواضددحة لددد المبحددوثين بشددأن مكونددات نظددام
المعلومات التسويقي ودورذا الفاعل في المنظمة ليست عل مستو الرضدا بدل يمتدد لدك الد
متغيرات اخر .
امدا بشددأن المقترحددات :فقددد تمثلددت بالعمددل علد جعددل حدداالت الرضددا مرتبطددة بنظددام المعلومددات
التسويقي و لك من خال اسهاماته الفعلية في خدمة الزبائن ال حدد ان الزبدون يدر اتده مدن
خال ذ ه المكونات سواء كان لك في مجال االتصاالت ام البرمجيات ال اخره
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Abstract :
This research aims to knowing the use of the components and the
effective relationship of Marketing information system in the
National Company For Manufacturing Home Furniture besides
customers satisfaction in the company studied .
The research depended on a main hypothesis reflecting the
relationship between the components of the marketing information
system and customer satisfaction. There is a correlation between
them.
The test the correctness of the hypothesis, data was collected and
analyzed dependind on a questionnaire . Data was analyzed using
(SPSS) .
The research ended with some conclusion, the most distinguished
among them :
The correlation between the components of marketing system and
customer satisfaction is generally low. This can be justified to
absence of clear vision among the sample studied regarding the
marketing information system and its effective role not only on the
satisfaction level but it extends to some other variables, the
suggestions which participate to support the positive sides and
improving the negative sides; Most important of which working to
make satisfaction situations connected with marketing information
system through the letters participation in serving the customer to
the extent that the customer see himself through these component in
the field of communication or programming …etc
:مقدمة
أن البيئة التي تعمدل فيهدا المنظمدات اآلن ذدي بيئدة مضدطربة و ات متغيدرات متشدابكة
 التدي تعيشدها منظمدات األعمدال، وفدي مقدمدة ذد ه المتغيدرات المنافسدة الحداد،ومعقدد
والتي باتت تتطلب اسدتخدام كدل األسدلحة التسدويقية الممكندة لمواجهتهدا مدن اجدل البقداء
والمحافظدة علد الحصدة التنافسدية ا ان اسدتخدام أيدا مدن ذد ه األسدلحة يتطلدب تدوفير
القدر الكافي والمناسب من المعلومات عن القدو التنافسدية انطايًدا مدن مقولدة " اعدر
. منافسك تربح " له ا ال بد من الحصول عل معلومات تسويقية لخدمة القرارات
وتدم وضد أنمدو افتراضدي يعكدس طبيعدة العايدة التأثيريدة بدين مكوندات نظدام المعلومدات
تلديده مكوندات نظدام
التسدويقي ورضدا الزبدون و تدأتي أذميدة البحدث فدي الددور الد
المعلومدات التسدويقي فدي ارتفدا مسدتو رضدا الزبدون واعتمدد البحدث علد فرضديتين
رئيستين تبين العاية والتدأثير بدين متغيدرات البحدث باسدتخدام االرتبداط واالثدر كمدا توصدل
 تدني عايات االرتباط واالثدر بدين مكوندات نظدام: البحث إل مجموعة من االستنتاجات أذمها
المعلومات التسويقي ورضا الزبون عل نحو عام ويمكن تبريدر ذد ا التددني الد ةيداب الرليدة
الواضددحة لدددد المبحددوثين بشدددأن مكوندددات نظددام المعلومدددات التسدددويقي ودورذددا الفاعدددل فدددي
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المنظمة ليست عل مستو الرضا بل يمتد لك ال متغيرات اخر
في تعزيز الجوانب االيجابية ومعالجة الجوانب السلبية
وبناءا عل لك يقسم البحث ال مجموعة من المباحث ذي :

والمقترحات التي تسهم

المبحث االول  :منهجية البحث.
المبحث الثاني  :االطار النظر للبحث.
المبحث الثالث  :الجانب الميداني للبحث.
المبحث الراب  :االستنتاجات والتوصيات
المبحث االول
منهجية البحث
اوال  :مشكلة البحث
يمكن صياةة مشكلة الدراسة من خال التسالالت اآلتية:
 .1ما دور نظام المعلومات التسويقي في رضا الزبون في المنظمة ييد البحث؟.
 .2ما اكثر مكونات نظام المعلومات التسويقي اذمية مدن وجهدة نظرالمبحدوثين فدي المنظمدة
ييد البحث؟.
 .3ذل توجد عاية ارتباط وتأثير بين مكونات نظام المعلومدات التسدويقي ورضدا الزبدون فدي
المنظمة ييد البحث؟
ثانيا :أذمية البحث
تأتي اذمية البحدث فدي اطدار اذتمامدات بحثيدة متناميدة للتعامدل مد مكوندات نظدام المعلومدات
التسويقي بمنظور فلسفي يتجاوز االطر التقليدية في الدراسات التسويقية وفي ضوء لك تتحدد
اذمية البحث من خال
 .1بيان الدور ال تلديه مكونات نظام المعلومات التسويقي في رضا الزبون.
 .2يكتسدب البحدث اذميتده مدن وايد ارتباطهدا بالبيئدة العراييدة والتدي تواجده فيهدا المنظمدات
ضغوطا وتحديات داخلية وخارجية .
ثالثا :اذد البحث
يهد ذ ا البحث ال بيان العاية بين مكونات نظام المعلومات التسويقي ورضا الزبون فدي
المنظمة قييد البحث ،فضا عن تحديد اذدا اخر وذي:
 . 1تغطية نظرية للموضو ييد البحث في ظل طروحات الباحثين
 .2عرض وايعي لمكونات نظام المعلومات التسويقي في المنظمة ييد البحث.
 .3بيان مستو رضا الزبون في تلك المنظمة .
 .4تحديد عايات االرتباط والتأثير بين مكونات نظام المعلومات التسويقي ورضا الزبون.

.رابعا  :أنمو البحث االفتراضي
تتبن الدراسة الحالية أنمو جا افتراضيا يعتمد عل االطر المفاذيمية المعروضة في موضو
نظدام المعلومدات التسدويقي ورضدا الزبدون ويعتمدد ذد ا األنمدو علد بعددين رئيسدين ذمدا
مكوندات نظدام المعلومدات التسدويقي والمتمثدل بد  :األجهدز ،والمعددات البرمجيدات شدبكة
االتصاالت الموارد البشرية )كبعد مستقل (و رضا الزبون )كبعد معتمد ،في الشكل ق،1
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مكونات نظام المعلومات التسويقية

االجهزة
والمعدات

البرمجيات

االتصاالت

الموارد
البشرية

رضا الزبون

البحث االفتراضي

الشكل ) (1أنمو
المصدر :اعداد الباحثة

خامسا :فرضيات البحث
اعتمد البحث عل فرضيتين أساسيتين مفادذما:
• األولد :توجدد عايدة ارتبداط و داللدة احصدائية بدين مكوندات نظدام المعلومدات
التسويقي ورضا الزبون.
الثانية :يوجد تأثير و داللة احصائية لمكونات نظام المعلومات التسويقي في رضا
الزبون .
سادسا :أساليب جم البيانات
تم اعتماد اسلوب االستبانة حيث تم توزي االستبانة عل عينة مدن المبحدوثين عشدوائيا فدتم
توزي ) (40استبانه علد زبدائن المنظمدة ييدد البحدث وتدم اسدتعادتها بالكامدل للوصدول الد
نتدائ دييقدة وعايدة ارتبداط وتدأثير صدحيحين ويدد تضدمنت االسدتمار (5) ،متغيدرات و )،26
مقياسا ً وتم تقسيم الفقرات إل نوعين :
النو األول :يخص المعلومات التعريفية.
الندو الثداني :يتضدمن الفقدرات الخاصدة لقيداس مكوندات نظدام المعلومدات التسدويقي ورضدا
الزبون
سابعا :وص مجتم البحث واالفراد المبحوثين
وجددت الباحثدة الرةبدة فدي مسداعد ،المنظمدة علد تطدوير ادائهدا مدن خدال رضدا زبائنهدا
باالعتمداد علد مكوندات نظدام المعلومدات التسدويقي الحدديث كمدا تدم اختيدار عيندة عشدوائية
بحددود ق ،40فدردا وتدم توزيد اسدتمارات البحدث علديهم وحرصدت الباحثدة السدترجا جميد
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االسدتمارات الموزعدة وبالمعلومدات الكاملدة  .والجددول )(1يوضدح أذدم الصدفات والخصدائص
المميز ،لافراد المبحوثين من حيث الجنس العمر المستو التعليمي .
جدول ق ،1وص
الجنس
الفقر،
كر

االفراد المبحوثين

العمر

التكرار النسبة

الفقر،

المستو التعليمي

التكرار النسبة

الفقر،

التكرار النسبة

40

100

30فايل

2

5

متوسطة

15

37.5

انث

-

-

40-31
50-41

19
13

47.5
32.5

اعدادية
دبلوم

20
5

50
12.5

51
فاكثر

6

15

المجمو

40

 100%المجمو

40

 100%المجمو

40

100%

يوضح الجدول ) (1ان ةالبية افراد العينة العشوائية فيما يتعلق بالجنس من الد كور حيدث بلد
عددذم ) (40فردا "بنسبة ) (100%وبفئات عمرية متباينة فكان اكبر عدد من التكرارات في
الفئدة التدي تقد اعمارذدا بدين )(31-40حيدث بلغدت النسدبة ) (47.5%وبالنسدبة للمسدتو
التعليمي فقد كان )(50%من افراد العينة من حملة شهاد ،االعدادية وذ ا يلشدر علد امكانيدة
اصحاب الشهادات من بناء والئهم للمنظمة المبحوثة .
ثامنا :ثبات وصدق االستبانة
عرضت االستبانة عل عد ،محكمين من االسات  ،المختصين في مجال التسويق لدراسة مد
دية صياةة عبارات االستبانة ودرجة مائمتها الذدا البحث.وتم تصحيح االستبانة في ضدوء
التعدديات المقترحدة مدن المحكمدين .والختبدار مدد صداحية االسدتمار (Validity) ،فقدد تدم
اجراء اختبار اولدي لهدا ,حيدث تدم توزيد ) (30اسدتمار ،اسدتبانة علد اسداس المائمدة وكاندت
النتائ ايجابية وبناء عليه فقد تم اعتماد االستبانة وتوزيعها عل العينة النهائية .ولقياس مد
مصددايية اعتمداد نتددائ الدراسدة )  (Reliabilityفقدد تدم اسدتخدام معادلدة (Alpha
) Cronbachحيث بل معامل الفا ) (0.761مما يشير ال وجود عاية اتساق وترابط عدالي
بين عبارات االستبانة.
)*(

---------------------------------------------------------------------------------المعهد التقني  /موصل
استا مساعد
* د .سلطان احمد خلي
المعهد التقني  /موصل
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د .نبال يونس محمد
المعهد التقني  /موصل
مدرس
د .ثائر طارق حامد
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تاسعا:حدودالدراسة
الحدود المكانية للدراسة
عدت الشركة الوطنية لصناعة اآلثاث المنزلي حدودا مكانية للبحدث وتعدد الشدركة مدن
الشدركات ات القطدا المخدتلط والتدي تأسسدت فدي عدام ق ،1986وفقدا ألحكدام يدانون الشددركات
المدددريم ق ،21لسددددنة ق ،1977وبرأسددددمال يدددددره ق ،10 000 000دينددددار ويددددد بدددددأت نشدددداطها
الرئيسي بأنتا ةر النوم وةر االستقبال وةدر الطعدام والمكاتدب وةيرذدا مدن المنتجدات
المنزلية واصبح رأس مال الشركة في عام ق ،2003ق ،225 000 000دينار ثم تم زيادتده الد
ان اصددبح فددي الويددت الحاضددر ق،900 000 000دينددار موزعددة عل د ق ،900 000 000سددهم
ونسددبة مسدداذمة القطددا الحكددومي  %41والقطددا الخدداص  %59مدفوعددة بالكامددل  .وتمتلددك
الشددركة معددرض متكامددل داخددل مدينددة الموصددل فددي مقددر الشددركة وتقددوم بددالبي المباشددر لكافددة
المواطنين ودوائر الدولة كافة .
الحدود الزمانية للدراسة  :انحصرت حدود الدراسة ما بدين شدهر تمدوز 2012وحتد كدانون
االول .2012
عاشرا  :اسلوب التحليل االحصائي
تم اعتماد مقياس ليكرت الخماسي وال يتكون من ) (5درجات تتراوح بين ) (1-5حيث تشير
الدرجة ) (1ال الاتفق بشد ،والدرجدة ) (2الد الاتفدق و )(3الد الحيداد و )(4الد اتفدق و )(5
ال اتفق بشد ،كما تم استخدام اسلوب معالجة البيانات احصائيا "باستخدام برندام SPSS
الختبدار فرضديات البحدث اضدافة الد المتوسدطات الحسدابية واالنحرافدات المعياريدة وعايدات
االرتباط واالثر.
المبحث الثاني
االطار النظر للبحث
اوال  :تعري واذمية نظام المعلومات التسويقي
تشهد السنوات األول من القرن الواحد والعشرين تحوالت ذائلة في النظم االيتصادية
والتكنولوجية واالجتماعية وأذم ما يميز ذ ه التغيرات والتحوالت ذو تشعبها وانتشارذا في
جواندب الحيدا ،كّلهدا .ويدد أصدبحت المنظمدات وبمدا فيهدا الصدناعية والخدميدة أحدد األركدان
الرئيسية التي تتأثر بالتحوالت الحاصلة في البيئة والتي تتمثل بشد ،المنافسة في إطار يو
السدوق وحريدة التجدار ،وانتشدار عمليدات اإلنتدا والتوزيد وتشدابكها وتقددم تكنولوجيدا
االتصاالت والمعلومات.ونتيجة له ه التغيرات المتسارعة التي نتجت عدن المنافسدة الشدديد،
كان ال بد إلدار ،المنظمات من اتبا أساليب معينة بما يضمن تحقيق الميز ،التنافسية ورضا
الزبون واتخا القرارات االستراتيجية السدليمة ومدن ثدم ضدمان بقداء المنظمدة واسدتمراره
قابراذيم ميده (529 ,2009
ان تعري نظام المعلومات التسويقي يعتمد عل االفتراضات بقصد تحسين الفاعلية التسدويقية
ويجب ان يتكامل نظام المعلومات التسويقي بشكل كامل م العناصر الرئيسدية المكوندة لده وان
الفصددل بددين االنشددطة التسددويقية ات الطدداب الددوظيفي عددن الجانددب التقنددي يددد يددلثر عل د تلددك
الفاعلية )،Sooks Jorvi,Makku,VT.,Talvinen,Jair M.,1993,p.46-80
ذ ا ويد وردت تعاري عديد ،من وجهة نظر العديد من الباحثين في الجدول ق، 2
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جدول ق ،2تعري

نظام المعلومات التسويقي من وجهة نظر عدد من الباحثين

ت
1

الباحث
شاوش33 1999

التعري
مجموعة اإلجراءات والتقنيات الهادفة إل جم وتحليل وتوزيد المعلومدات
المتوفر ،حول المنظمة ومحيطها وك ا المنافسة وأسوايها الضرورية للفعل
.
التسويقي

2

137 2000 Kotler

الهيكل المعقد والمتكامل من االطارات البشدرية واالجهدز ،واالجدراءات الد
يصدمم لتجميد البياندات مدن المصدادر الخارجيدة للمنظمدة لتوليدد معلومدات
تساعد االدار ،التسويقية في صن القرارات السليمة.

3

 Martine & Marcكافدة األفدراد والتجهيدزات واإلجدراءات والوسدائل المصدممة لغدرض جمد
المعلومات وتصنيفها وتحليلها وتقييمها وتوزيعها عل مراكز اتخدا القدرار
26 2005
التسويقي التي تحتا إليهاالمنظمة في الويت المناسب.
لك النظام ال يتكون من االشخاص واالجهدز ،واالجدراءات ويسدتخدم فدي
Kotler &Keller
تحليل وتوزي معلومات دييقة لمتخ القرارات التسويقية
جم تصني
73،2006
وفي الويت المناسب .
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المصدر :اعداد الباحثة بعد االطا عل المصادر الوارد ،فيه
ورةم تباين آراء الباحثين والكتاب في تحديد مفهوم نظدام المعلومدات التسدويقي االّ ان اةلدبهم
يتفق عل وجود العديد من ملشرات االتفاق بيدت ذد ه المفداذيم وتظهدر ذد ه الملشدرات مدن
خال الهيمنة الكامنة واالذدا المتوخا ،من ورائها لتحقيق الدية والتوييت السدليم وااليتصداد
والشمولية والمائمة .
ويد اشارت دراسة قخماس ( 21 2002ال اذمية نظام المعلومات التسويقي وفق اآلتي:
• التعامل م كم واس من المعلومات.
• القابلية في التعامل م اعداد كبير ،من المستفيدين.
• مواجهة الزياد ،في كمية المعلومات والسيطر ،عليها.
ثانيا :اذدا

نظام المعلومات التسويقي

إن الهد الجدوذر لنظدام المعلومدات التسدويقي يتمثدل فدي تدوفير المعلومدات الضدرورية
إلدار ،التسويق والتي تمكنها من تعزيز يدرتها عل تحقيق العديد من األذدا من بينها :
أ  -توفير المعلومات بالكم والنو وفدي الويدت المناسدب بمدا يسداعد علد اتخدا القدرار بشدكل
دييق يساذم في تحقيق أحسن النتائ في التخطيط التنفي والريابة عل األنشطة التسويقية.
ب  -ربط نظم المعلومات بين كافة الوظائ في المنظمة وتحليلها بشكل متكامل.
الحصول عل المعلومات في ويت يياسي من خال شبكات المعلومات.د -ظهور ذيئات متخصصة في توفير المعلومات عن البيئة الخارجية.
ذ -انتشار التجار ،االلكترونية وإتمام الكثير من الصفقات عبر الوسائل اإللكترونية األمر ال
يتطلب الحصول عل المعلومات اآللية له ه التجار.،
و-التغيدر السدري الد تشدهده التكنولوجيدا فدي العدالم والد مدن شدأنه التدأثير علد نوعيدة
المنتجات وتشكيل حيا ،األفراد .ق حسن (67 2001
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ثالثا:مكونات نظام المعلومات التسويقي
اظهرت معطيات الجدول ق ،3مكونات نظام المعلومات التسويقي مدن وجهدة نظدر عددد مدن
الباحثين وكما موضح ادناه
جدول ق ،3مكونات نظام المعلومات التسويقي طبقا للدراسات المختلفة
المكونات
ت الباحث
طارق 59 2000االجهدز ،والمعددات وشدبكات االتصدال والمدوارد
1
البشرية.
الهاشددددددددددددددددددددددمي المكونات المادية للحاسوب والبرمجيات وشبكات
2
المعلومات واالتصاالت والمعرفة الفنية والموارد
20 2003
البشرية.
 Leej&Larryالبرمجيات االجهدز ،والمعددات شدبكات االتصدال
3
الموارد البشرية.
513 2005
المصدر  :من اعداد الباحثة في ضوء عدد من الدراسات
وفدي ذد ه الدراسدة سدأعتمد علد اربعدة مكوندات لنظدام المعلومدات التسدويقي والمتمثلدة
ب )االجهز ،والمعددات البرمجيدات االتصداالت المدوارد البشدرية ( لتناسدبها مد الحالدة
الدراسية الحالية في المنظمة ييد البحث.
• االجهز ،والمعدات
عر قالطائي (51 2000االجهز ،والمعدات بانها"التجهيزات التي تشمل الحواسيب
ّ
االلكترونيدة واالجدزاء الماديدة واجهدز ،الفداكس والدتلكس والتدي ذدي بتمداس مباشدر مد
البياندات وتحدديث ومراجعدة المعلومدات المخزوندة ومعالجتهدا واسدترجاعها " ويدر
)ثابدت (75 2005االجهدز ،والمعددات بانهدا " مجموعدة التراكيدب الماديدة او االجدزاء
المصنعة التي تستخدم في بناء وتركيب الحاسوب سواء االجزاء المصنعة التي تستخدم في
بنداء وتركيدب الحاسدوب سدواء االجدزاء الداخليدة او الخارجيدة " ويدد دلدت االحصدائيات
بوجود تفاوت في كم ونو الحواسيب االلكترونية واألجزاء المادية المتاحة لكل دولة ولكن
اليعد ملشرا كافيا لقياس مد تأثير مكونات نظام المعلومدات التسدويقي لاسدتخدام الفعّدال
لها وتوظيفها بكفاء ،في تطوير االعمال االدارية يع ّد مقياسا لدرجة االستفاد ،منها) برذان
،59 1988
• البرمجيات
عدر )(Renae,8,1992البرمجيدات بانهدا " عبدار ،عدن مجموعدة مدن االوامدر
والتعليمات الموجهة للحواسيب لمعالجة البيانات المخزونة بالطريقة التي تضمن تحقيق
المخرجات " كما اعتبرذا ) الطائي  ، 148 2000الوسيلة التي تسدتخدمها االجهدز،
والمعددددات فدددي اداء عملهدددا وذدددي مجموعدددة مدددن االيعدددازات تنفددد فدددي وحدددد ،المعالجدددة
المركزيدددددة للبياندددددات بالطريقدددددة التدددددي تضدددددمن تحقيدددددق اذددددددا المنظمدددددة وتحتدددددا
البرامجيدددات الددد ماكدددات فنيدددة ملذلدددة لتحليدددل وتصدددميم االنظمدددة وبرمجتهدددا ا تمثدددل
البرمجيات الع نصر االكثر كلفة مقارندة ببقيدة االجدزاء االخدر وان انخفضدت كلد ذد ه
االجددزاء اال ان كل د عمليددة اعدالددد البرامجيددات وتطويرذددا اسددتمرت بالصددعود كونهددا
تعتمد بالدرجة االساس عل العنصر البشر  .ق الهاشمي ،36 2003
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• االتصاالت
تع ّد االتصاالت احد الجوانب الحيوية الدار ،منظمات االعمال وانهدا تمثدل الوسديلة الفاعلدة
والمتمثلدة
التي يمكن من خالها التأثير في سلوك اآلخرين وتوجيههم باتجاه تحقيق االذددا
بمجموعة من اجهز ،الكومبيوتر واالجهز ،المحيطة التي تتصل ببعضها وتتيح لمستخدميها ان
يشاركوا الموارد واالجهز ،المتصدلة بالشدبكة مثدل الطابعدة والمدودرم ومحدرك القدرص المددم
وةيرذدا .قثابدت  ، 36 2005كمدا تعد ّد االتصداالت جدزءا ً مهمدا ً مدن مكوندات نظدام المعلومدات
التسويقي النهدا تدلد الد نقدل وتوزيد المعلومدات مدن مكدان الد آخدر بهدد توفيرذدا لمتخد
القرار في الويت المناسب عملية االتصال بالزبائن من بين السمات التي تتميز بها المنظمات
التي تقدوم بدددار ،زبائنهدا مباشدر ،مدن خدال التقنيدات الخاصدة بالتسدويق مثدل :التسدويق عبدر
التلفون أو البريد المباشر واإلنترنت .ونظرا لددوره الهدام فدي العايدات السدائد ،بدين الزبدائن
والمدوردين .ومدنهم مدن اعتبدر أن االتصدال جدوذر عمليدة التفاعدل الحاصدلة بدين المدوردين
والزبائن ).(Prasad & Aryari,52,2008
• الموارد البشرية
وتتمثل بانوا القو العاملة في المنظمة بدأ ً من المدراء ومرورا بالعاملين المتخصصين في
تنفي عمليات جم البيانات وتحليلها ومصممي البرام ومشدغلي االجهدز ،والمعددات وانتهداءا ً
بعمال الصيانة ا يعتمد نظام المعلومات التسويقي بشكل كبير عل الفكر البشر مما يكسبها
اذمية كبر في تنمية الموارد البشرية وبناء ما يسم براس المال الفكر القابل للتكيد الد
ماال نهاية م الظرو المتغير )،زحان ( 255 1999ان انعكاسات نظام المعلومات عل
المدوارد البشدرية مختلفدة فهدي تمتدد منالمددراء المسدلولين ورلسداء االيسدام والشدعب الد ين
يوظفون جمي طاياتهم الممكنة الستثمار كل االمكانيات الازمة لتنفي خطط نظدام المعلومدات
فقدد يخضد الدبعض مدنهم لددورات تدريبيدة لتوسدي مدداركهم وتقويدة معلومداتهم المتعلقدة
،403 2001
بالحواسيب وتطبيقاتها المعاصر،قذمشر
رابعا ً :تعري رضا الزبون
يعتبر رضا الزبون احد االصدول التسدويقية المهمدة فهدو يقدود الد زيداد ،الدوالء فضدا عدن
مايرافقه من عوائدد وتخفديض فدي التكدالي التسدويقية ) (Bowe &Chen, 2001,213وذدو
شددعور شخصددي بالبهجددة اوخيبددة االمددل ن تيجددة مقارنددة اداء المنددت م د تويعددات الزبددون وب د لك
يمثل الرضا ناتجا نهائيا للتقييم ال يجريه الزبون لعملية تبادل معينة بمعن آخر انه عملية
تقييم االداء ال يجب ماحظته وما يحمله الزبون من تويعات تدور في خلدده لتلبيدة حاجاتده .
وتمر عملية االرضاء بمرحلة اوليدة وانطايدة للبددء بتقدديم ةيدر المتويد بهدد اجبدار او حدث
الزبون عل التعامل المستقبلي م المنظمة من خال جعل الزبدون مندذشدا مدن مسدتو وندو
الخدمددة والسددلعة ال د حصددل عليدده وجعلدده سددعيدا بهددد االذتمامددات الشخصددية لدده وتددوفير
المتطلبات وصوال ال تجاوز تويعاته وجعل كل لحظة او يضية في العاية معه مريحدة ولطيفدة
.،477 2008
ق الجبور
ان التعريدد المعاصددر لرضددا الزبددون يقددوم علدد ان المفتدداح الددرئيس للوصددول الدد اذدددا
المنظمدة ذدو ان تكدون ذد ه المنظمدة اكثدر فاعليددة مدن المنافسدين فددي تحقيدق وتواصدل المنفعددة
للزبددون فددي سددويها المسددتهد ق نعسدداني وآخددرون  ، 7 2007كمددا يعددد مقياسددا مهمددا ألداء
المنظمددة وايسددامها فددي ظددل المنافسددة الحرجددة التددي تعيشددها المنظمددات المعاصددر ،والتسددار
التكنلوجي وكثر ،االبتكارات والتغير السري في ا واق ورةبات الزبائن وانخفداض درجدة والء
،9 2010
الزبون في الويت الراذن .ق السويد
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عديد ،لتعري

ذ ا ويد وردت تعاري
في الجدول ادناه

رضا الزبون من وجهدة نظدر العديدد مدن البداحثين;كمدا

جدول ق ،4آراء الباحثين حول تعري
.1

Kolter, 2000

.2

Chace ,2003

.3

فياض وآخرون 2010

وان التعري
م تويعاته .

رضا الزبون

احسددداس شخصدددي بالبهجدددة او خيبدددة االمدددل الندددات عدددن
مقارنة اداء المنت المدرك او المتحقق م التويعات .
الحالدددة التدددي تتعامدددل بهدددا تويعدددات الزبدددون مددد ادراكددده
المرتبطة بالسلعة او الخدمة المقدمة اليه .
الحالة النفسية للزبون عندما المنداف التدي حصدل عليهدا
من المنتجات تتطابق م تويعاته .

االجرائي لرضا الزبون ذو احسداس الزبدون بالسدعاد ،نتيجدة لتطدابق اداء المندت

خامساً :اذمية رضا الزبون
يعد رضا الزبون من المعايير المهمة في تقييم اداء المنظمات واتجاذاتها المستقبلية وال سيما
في ظل التكنلوجيدا المتقدمدة واجهدز ،االتصداالت الحديثدة التدي دخلدت ابدواب كدل منظمدة خدميدة
اليوم من خال خدماتها عبر التحدث عبر وسائل االتصال واالعان عنها .
وتعادل كفة ج ب زبون جديدد الد المنظمدة خمدس مدرات كلفدة االحتفداظ بدالزبون وإبقائده وذدو
راض ا  1تتطلب كلفة ج ب يدرا كبيرا من الجهد في البحث والويت ق ،Kotler,1997,47لد ا
تكمدن اذميدة الزبدون مدن خدال العديدد مددن المحداور واالتجاذدات التدي تتنداول مختلد االطددرا
المقدمة والمستفيد ،من الخدمة ومن ذ ه المحاور واالتجاذات ق،Kotler,2000,58
معظمو القيمة فهم ال ين يتويعون القيمة ويعملون عل اساس لك .
 .1ان الزبائن ذم
ّ
 .2يزيد تقديم خدمات متجدد ،دوما ال الزبائن من حالة الرضا وتحدث الزبون لآلخرين
حول الخدمات الجديد ،التي تقدمها المنظمة له .
 .3رضا الزبون ذو دالة لاداء المتحقق لتويعات الزبون ا يلد الرضا الوافي ال
الوالء الكبير ال يظهره الزبون تجاه المنظمة .
 .4لكي تصل المنظمة ال معايير الجود ،الشاملة ما عليها اال ان تقوم برسم
االستراتيجيات والسياسات االيجابية الرامية للوصول ال الجود ،الشاملة وان توفر
جود  ،تسويقية تتناسب م جود ،خدماتها أ القيام ببحوث التسويق وتدريب كادرذا .
كما تنبثق ذ ه االذمية من العديد من المزايا التي تستأثر بها المنظمة عندما تحقق الرضا
لزبائنها وذي )(Kotler,2000,58
 .1التقليل من كل الفشل واعطاء فرصة للبحث عن زبائن جدد بكلفة منخفضة .
 .2تحسين عملية اللتروي للمنتجات المنقولة للزبائن الحاليين والمرتقبين ق السدامرائي
،63 2002
 .3ينبغي عل منظمدات االعمدال ان تضدمن بأنهدا وضدعت اسدتراتيجيتها باالتجداه الصدحيح
ألرضاء زبائنها لكي يميزوا منتجاتها ق،Hallwell,1996,27
 .4كسب زبائن من المنظمات المنافسدة وضدمها الد يائمدة الزبدائن الجددد مد البحدث عدن
زبائن جدد بكل منخفضة .
 .5الوالء واالحتفاظ بالزبون يحقق تواصا م المنظمدة ويقدود الدوالء ثدم تدتمكن المنظمدة
من االحتفاظ بزبائنها وتحفزذم عل شدراء منتجدات اخدر للمنظمدة ق عبداس واخدرون
،45 2005
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سادساً :مراحل رضا الزبون
ان رضا ا لزبون يمكن ان يتحقق من خال مجموعة من المراحدل المتضدمنة لعددد مدن العمليدات
وذي(Kotler, 1999,302)(BooneLh Kurtz,1998,51) :
 .1فهددم حاجددات الزبددون  :فهددم الحاجددات يعددد الخطددو ،االوليددة واالساسددية فددي صددياةة نظددام
لقياس رضا الزبون او تشكيله وال يتطلب مدن المسدويون مرايبدة السدمات التدي يهدتم
بها الزبون والبقاء دائما في حالة اليقظة نحو كافة العناصر الجديد ،التي يمكن ان تدلثر
في رضاه .
 .2التغ ية العكسية للزبون  :وتعدد الخطدو ،الثانيدة لقيداس رضدا الزبدون والمتمثلدة بوسدائل
المسويون لمتابعة آراء الزبون في االداء الحالي للمنظمة ومعرفة مد تلبيتها لتويعدات
زبونها والتي تجم بطريقتين االستجابة والمسبقة فالطريقة االولد ذدي االكثدر شديوعا
واستخداما في اةلب المنظمات وتضم االدوات االتية
أ .نظام الشكاو والمقترحات .
ب .مسوحات رضا الزبون .
ت .التسويق الخفي .
ث .تحليل خسار ،الزبون .
وذناك من المنظمات ممن يستخدم الطريقة الثانية السابقة االشار ،اليها وذي طريقة لتقدويم
رضا الزبون و لك من خال زيار ،الزبائن او االتصال بهم ولديس المهدم اجدراء المقدابات فقدط
بددل متابعددة فقدددان الزبددائن الن تزايددد لددك المعدددل يشددير الد فشددل المنظمددة بارضدداء زبائنهددا او
بارسال استبيانات لهم .
 .3يياس رضدا الزبدون  :ان ييداس رضدا الزبدون يجدب ان اليكدون نشداطا معدزوال بدل جدزءا
ثابتا من االداء بحد اتده ويعدد عمليدة تنشدأ بشدكل مسدتمر وتغد دخدول الزبدون الجديدد
ال المنظمة وان ادار ،رضا الزبدون فضدا عدن لدك فدان علد المنظمدات ان تشدر
عل اداء م نافسيها في ذ ه المجاالت والحصيلة ذدي ان ييداس الرضدا يعدد شديئا حساسدا
جدددا ويوص د للمنظمددات التددي تركددز عل د رضددا الزبددون بأندده ادا ،تسددويق وذددد وان
للمنظمات التي تبحث عن تحقيدق رضدا عدال للزبدون عليهدا التأكدد مدن سدويها االساسدية
وتعر لك بشكل جيد وان عملية يياس رضا الزبون تتم وفقا للخطوات االتية :
أ .توضيح اذدا الجهد القياسي .
ب .تصددميم البحددث ال د يددلد ال د يضددايا مفيددد ،و ات مغددز للزبددون والمنهجيددة
المتبعة .
ت .اختيار العينة وتصميم استمار ،استبانة .
ث .جم البيانات وتحليلها
ومن خال لك يمكن الوصول ال فهدم محدددات رضدا الزبدون وان ذد ه ا لعمليدة يجدب ان
تلد ال تحسينها واال ستكون دون فائد. ،
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المبحث الثالث
االطارالميداني
اوال  :الوص

والتشخيص لمتغيرات الظاذر ،المدروسة :

اشرت معطيات الجدول ق ،5ان ق ،%87من المبحوثين اتفقوا عل ان الشدركة توظد االجهدز،
والمعدات الحديثة في مراجعة المعلومات وايترن لك بوجود يسم متخصص للصديانة الدوريدة
ذ د ا مددااجم عليدده ق ،%95مددن المبحددوثين وبوسددط حسددابي ق ،%4.45وبددأنحرا معيددار
ق ،% 0.77وذ ا يفسر لندا ان المنظمدة ييدد الدراسدة تعمدد الد مواكبدة التطدورات الحاصدلة فدي
استخدام االجهز ،والمعدات ذ ا مااتفق عليه ق ،%87.5من المبحوثين بوسدط حسدابيق ،4.22
وانحرا معيار ق. ،0.86
أما بشأن بعد االتصاالت فقد تبين لندا مدن خدال اجابدات المبحدوثين ان منظمدتهم تعتمدد سياسدة
الباب المفتوح م زبائنها مقترنا لك بتزويدذم بالمعلومات علد نحدو دور وذندا اشدار ،الد
متابعددة المنظمددة للتطددورات الحاصددلة فددي مجددال االتصدداالت عل د وفددق امكانياتهددا ذ د ا مااكددده
ق ،%87.5من المبحوثين بوسدط حسدابي ق ،4.35وانحدرا معيدار ق  ،0.76ومدا تقددم يلشدر
لنددا سددعي المنظمددة ال د تددوفير وسددائل االتصددال الحديثددة م د مراعددا ،السددرية واالمددان فددي ذ د ا
الجانب .
وما تقدم يدفعنا ال القول ان المنظمة تحتا ال مجموعدة مدن المبدرمجين علد ماكهدا الددائم
لضدمان تحقيددق االتصدداالت الفاعلدة وضددمان سددامة االجهدز ،والمعدددات ذد ا مدا اشددرته اجابددات
ق ،%90مدن المبحددوثين وبوسددط حسدابي ق ،4.42وانحددرا معيددار ق ،0.87وفدي لددك مدددخا
للقول بأن المنظمدة ييدد الدراسدة تمتلدك يددر ،علد التحدديث المسدتمر للبدرام المسدتخدمة فدي
انجاز اعمالها .
أما بخصوص بعد الموارد البشرية فقدد كشدفت اجابدات المبحدوثين ان المنظمدة المبحوثدة تقدوم
بتدريب العاملين خدمة لزبائنها مثلما توظ المهارات والخبرات التي تمتلكها لجد ب زبائنهدا
ذددد ا مدددااتفق عليددده ق ،%77.5مدددن المبحدددوثين وبوسدددط حسدددابي ق ،3.97وانحدددرا معيدددار
ق. ،0.94
يابليدات جيدد ،بقصدد
وذندا اشدار ،الد ان المنظمدة المبحوثدة تحدرص علد امتاكهدا ألفدراد
مواكبددة حدداالت التطددور الد حددد امكانيددة االسددتجابة للظددرو وذنددا اشددار ،ال د انهددا تنظددر ال د
زبائنها عل انهم اساس نجاحها ذ ا ماجسدته اجابات ق ،%80من المبحوثين وبوسط حسدابي
ق ،4.12وانحرا معيار ق. ،0.88
أمددا بشددأن وايد الرضددا لددد الزبددائن فددي المنظمددة المبحوثددة فقددد اجمعددت اجابددات ق ،%65مددن
المبحددوثين علدد ان الشددركة جدداد ،فددي تددوفير التقنيددات الحديثددة التددي يحتاجونهددا فددي انجدداز
معددداماتهم يددددعم لدددك حالدددة االتصدددال الددددور بدددين ادار ،المنظمدددة وذدددلالء الزبدددائن ا اتفدددق
ق ،%65عل لك وبوسدط حسدابي ق ،3.52وانحدرا معيدار ق ،1.03ومد ذد ا االذتمدام فقدد
راودت الزبائن فكر ،ان المنظمة المبحوثة ةير جاد ،في االيفداء بوعودذدا تجداذهم ذد ا مااكدده
ق ،%20مدن المبحدوثين والزم لددك شدعورق ،%22.5مددنهم بدأنهم شدركاء فعليددون فدي المنظمددة
وم كل لدك فقدد كاندت المنظمدة موضد استشدار ،مدن يبدل زبائنهدا وفدي لدك منطلقدا التفداق
ق ،%72.5مدددن المبحدددوثين وبوسدددط حسدددابي ق ،3.75وانحدددرا معيدددار ق ،0.66كمدددا كاندددت
المنظمددة المبحوثددة تجهددد اتهددا مددن اجددل تددأمين درجددة مددن العدالددة بددين زبائنهددا ذ د ا مااكدتدده
اجابددات ق  ،%47.5مددن المبحددوثين وبوسددط حسددابي ق ،3.40وانحددرا معيددار ) ، 0.90
بشأن لك المتغير وذ ا يفسر لنا ان زبائن المنظمة يسعون ال الحصول عل افضدل الخددمات
مدددددددددددددددددددددددددددن يبدددددددددددددددددددددددددددل منظمدددددددددددددددددددددددددددتهم وكدددددددددددددددددددددددددددان لدددددددددددددددددددددددددددك بأتفددددددددددددددددددددددددددداق
) ،%72.5من المبحوثين وبوسط حسابي ق ،3.80وانحرا معيدار ق  ،0.64وذد ا يلكدد لندا
سعي المنظمة لخلق حالة االرتياح لديهم عند التعامل مد ذد ه المنظمدة وذد ا مدا اكدده ق،%40
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من المبحدوثين وبوسدط حسدابي ق ،3.35وانحدر معيدار ق  ،0.80وتدأتي اجابدات المبحدوثين
لتلشر حالة من التوافق بين اذدا المنظمة وما يطمح اليه زبائنها ا اجمعت اجابات ق22.5
 ،%.من المبحوثين عل لك .
وبناءا عل تقدم فقد تبين للباحثة ان درجة الرضا لد الزبائن تتسم بحالدة مدن النسدبية ويكداد
ان يكون لك امر طبيعي و لك لتباين وجهات نظر المبحدوثين بشدأن المنظمدة اتهدا والخددمات
التي تقدمها االمر ال جسد ذ ه االجابات .
جدول ق ، 5التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية
لمكونات نظام المعلومات التسويقي ورضا الزبون في المنظمة المبحوثة

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12

التكرار
22
22
21
17
25
22
20
17
24
19
18
18

%
55
55
52.5
42.5
62.5
55
50
42.5
60
47.5
4.5
4.5

التكرار
13
16
16
18
12
15
15
16
12
15
15
11

%
32.5
40
40
45
30
37.5
37.5
40
30
37.5
37.5
27.5

التكرار
4
1
2
2
2
--4
4
1
4
4
6

%
10
2.5
5
5
5
--10
10
2.5
10
10
15

التكرار
1
--1
3
1
3
1
3
3
2
3
5

%
2.5
--2.5
7.5
2.5
7.5
2.5
7.5
7.5
5
7.5
12.5

التكرار
--1
---------------------

%
---2.5
------------------------

وسط
حسابي
التكرار
4.40
4.45
4.42
4.22
4.52
4.40
4.35
4.17
4.42
4.27
4.20
4.05

انحرا
معيار
%
0.77
0.78
0.71
0.86
0.71
0.84
0.76
0.90
0.87
0.84
0.91
1.06

X13
X14
X15

15
12
12

37.5
30
30

18
19
18

4.5
47.5
4.5

5
6
9

12.5
15
22.5

2
2
1

5
5
2.5

--1
---

--2.5
---

4.15
3.97
4.02

0.83
0.94
0.80

X16

15

37.5

17

42.5

7

17.5

---

---

1

2.5

4.12

0.88

0.47

4.2

0.841

2.5
7.5
12.5
2.5
----------2.5

3.67
3.52
2.65
2.90
3.70
3.75
3.40
3.80
3.35
3.12

0.97
1.03
1.00
0.84
0.68
0.66
0.90
0.64
0.80
0.82

8.25

41.25

34.25

13.5

2.75

3.38

0.834

31.923

39.519

19.04

8.173

1.346

3.922

0.838

المتغيرات

الملشر
الكلي
X17
X18
X19
X20
X21
X22
X23
X24
X25
X26
الملشر
الكلي
العام

اتفق بشد،

اتفق

46.72
7
4
1
1
3
3
4
4
3
3

17.5
10
2.5
2.5
7.5
7.5
10
10
7.5
7.5

محايد

38.437
19
22
7
8
24
26
15
2.5
13
6

47.5
55
17.5
20
60
65
37.5
62.5
32.5
15

الاتفق

9.531
9
8
14
18
11
9
14
10
19
25

22.5
20
35
45
27.5
22.5
35
25
47.5
62.5

الاتفق بشد،

4.843
4
3
13
12
2
2
7
1
5
5

10
7.5
32.5
30
5
5
17.5
2.5
12.5
12.5
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1
3
5
1
----------1

ثانيا :عايات االرتباط واالثر - :
جدول ق ، 6نتائ عايات ارتباط بين متغيرات نظام المعلومات التسويقي ورضا الزبون
المتغير المستقل االجهز ،والمعدات االتصاالت
المتغير
المعتمد
رضا الزبون

-005

-057

البرمجيات

-046

الموارد البشرية

.034

الجدول من اعداد الباحث في ضوء نتائ الحاسبة االلكترونية
جدول ق ،7تأثير نظام المعلومات التسويقي في رضا الزبون
نظام المعلومات التسويقي /المتغيرات المستقلة
المتغير المعتمد
F
R2
0
المحسوبة الجدولية
االجهز ،االتصاالت البرمجيات الموارد
B
البشرية
والمعدات
رضا الزبون
2.64
0.205 0.023
0.184 -0.074 -0.245
0.135
3.455
)(0.685) (-0.212) (-0.577) (0.430) (6.151
P≤ 0.05
N=40
df 4,35
 tالمحسوبة ق  t 2.02 ،الجدولية
المصدر  :من اعداد الباحث في ضوء نتائ الحاسبة االلكترونية
أفصحت نتائ الدراسة الميدانية في المنظمة عينة الدراسة ان درجة االرتبداط بدين
رضددا الزبدددون علدد نحدددو عدددام وبددين متغيدددرات نظدددام المعلومددات التسدددويقي علددد
المستو الجزئي يلشر حالة مدن ضدع العايدة وذد ا يدوفر انطباعدا لدد الباحثدة
بأن نظام المعلومات التسويقي بمتغيراته الفرعية اليسهم إسهاما فاعا فدي تحقيدق
درجدة الرضدا لدد الزبددائن وتكداد ذد ه النتيجدة تمثددل وجهدة نظدر المبحددوثين اال ان
وايدددد الحددددال يددددد يدددددف الدددد القددددول بددددان ذدددد ه المتغيددددرات الفرعيددددة قاألجهددددز،
والمعدات,األتصاالت,البرمجيات,الموارد البشرية ،تسهم في تأمين الخدمدة للزبدائن
بشكل مباشر او ةيدر مباشدر وذندا مددخا للقدول بدان حالدة االرتبداط كاندت ضدعيفة
بددين المتغيددرات ييددد الدراسددة ممددا انعكددس عل د درجددة التددأثير ال د يحدثدده نظددام
المعلومات التسويقي من خال مكوناته في رضا الزبون ذ ا مااشدرته ييمدة معامدل
التحديدددد التدددي بلغدددت ق ،0.023ممدددا يعندددي ان التغيدددرات التدددي تطدددرأ علددد نظدددام
المعلومات التسويقي يد التترك اثرا ملحوظا لد الزبائن بخصدوص حداالت الرضدا
لديهم ويدعم لك ييمة ) (Fالمحسدوبة التدي حملدت ييمدة ق ،0.205وذدي ايدل مدن
المجدولة مما يفصح عن تدني التأثير وب ات الويت يحددو بالمنظمدة المبحوثدة الد
اعتماد آليات جديد ،أليرار حاالت الرضا .
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المبحث الراب  :االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات - :
 .1تبنت المنظمة المبحوثة منهجا يلشدراذتمامها بمكوندات نظدام المعلومدات التسدويقي وعلد
نحو يفضي ال اذتمامها بالزبائن في اطار التفاعل م البيئة المحيطة بهدم سدعيا لخددمتهم
والعمل عل استمالتهم وذ ا ما تجسد في اذتمامهدا باالتصداالت فدي اطدارالتوظي االفضدل
لاجهدز ،والمعددات فضدا عدن اعتمادذدا برامجيددات تسدخر لخدمدة المدوارد البشدرية فيهددا
االمر ال يفسر لنا ان مكونات نظام المعلومات التسويقي يتسم بحالدة مدن التفاعدل خدمدة
لبعضها واستمرار لحركتها .
 .2وجددود حالددة مددن الرضددا النسددبي لددد المبحددوثين فددي المنظمددة المبحوثددة ومددرد لددك جملددة
ملشرات منها مايفصح عن ةياب الرليدة الواضدحة لدديهم بشدأن مكوندات نظدام لمعلومدات
التسويقي وآخر يقر ضع تفاعلهم معها مما انعكس عل مستو الرضا لديهم .
 .3جاءت عايات االرتباط واال ثر بين مكوندات نظدام المعلومدات التسدويقي ورضدا الزبدون فدي
المنظمدددة المبحوثدددة لدددتعكس درجدددة مدددن الضدددع وذددد ا يفسدددر لندددا ان حالدددة الرضدددا لدددد
المبحوثين التخض لتأثير مكونات نظام المعلومات التسويقي بقدر مدا تتدداخل عدد ،عوامدل
فيها .
التوصيات - :
بناءا عل ماورد من استنتاجات فقد خلص البحث ال عد ،توصيات منها - :
 .1ضدددرور ،العمدددل علددد ترسددديا الدددوعي لدددد المنظمدددة المبحوثدددة بشدددأن مكوندددات نظدددام
المعلومات التسويقي في اطار اشاعة الثقافة القوية بينهم وبمدا يجعدل مدن ذد ه الثقافدة
نقطة انطاق لرسم التوجهات الجديد ،لديهم وعدذا اساسا فاعا للتعامل م المستقبل.
 .2العمددل علد تبنددي ملشددرات فاعلددة فددي مجددال رضددا لزبددائن مددن يبددل المنظمددة لمبحوثددة
وعل نحو يجعل من ذ ه الملشرات ادا ،لتحقيدق التواصدل وايدرار السدعاد ،فضدا عدن
لك فقد يمتد اذتمدام تلدك المنظمدة الد مداذو خدار االطدر المألوفدة وتعندي ذندا تجداوز
الجوانب المادية ل ماذو معنو .
 .3العمل عل جعدل حداالت الرضدا لدد الزبدائن فدي المنظمدة المبحوثدة تتحدرك علد وفدق
المسددارات التددي تتحددرك بهددا مكونددات نظددام المعلومددات التسددويقي بحيددث تكددون ذدد ه
المكونات احد المداخل المساذمة في ايرار تلك الحداالت والمسداذمة فدي اضدافة يواسدم
ومشتركات فاعلة في ذ ا االتجاه .
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االستبانة
االخ الفاضل االخت الفاضلة
تحية طيبة وبعد:
أروم باعداد دراسة ميدانية حول" دور مكونات نظدام المعلومدات التسدويقي فدي رضدا الزبدون
فدي) الشدركةالوطنية لصدناعة االثداث المنزلدي ،يرجد التكدرم باالجابدة علد االسدئلة التاليدة
وبوض اشار (/ ) ،في الخانة التي تتفق م رأيك كمساعد ،منكم عل انجاح الدراسة علما "
بان اجابتكم ستعامل بشكل سر ولتحقيق اذدا البحث العلمدي فقدط ولديس مطلدوب مندك كدر
اسمك او عنوانك شاكرين تعاونكم معنا وشكرا "لجهودكم..
وتشتمل االستبانة اآلتي:
اوال ":المعلومات الشخصية
* الجنس

 :كر

* العمر

 :سنة

* المستو التعليمي

انث

دبلوم

 :اعدادية

دراسات عليا

بكلوريوس

شكرا ً لتعاونكم

الباحثة
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ثانيا ً :أ -بيانات عن المقاييس الخاصة بمكونات نظام المعلومات التسويقي
ت

اتفق
بشد،

العبار،

االجهز ،والمعدات
تستخدم المنظمة االجهز ،والمعدات الحديثة في
1
تحديث ومراجعة المعلومات.
يوجد لد المنظمة يسم متخصص للصيانة
2
الدورية لاجهز ،والمعدات.
توفر المنظمة االجهز ،والمعدات وفق ما تتطلبه
3
الحاجة.
تواكب المنظمة التطورات الحاصلة في استخدام
4
االجهز ،والمعدات.
االتصاالت
تتب المنظمة سياسة الباب المفتوح م جمي
5
زبائنها.
توصل المنظمة المعلومات ال زبائنها بشكل
6
دور ومنظم.
تعمد المنظمة ال متابعة التطورات الحاصلة في
7
مجال االتصاالت عل وفق امكانياتها .
تسع المنظمة ال توفير السرية واالمان في
8
استخدام وسائل االتصال الحديثة.
البرمجيات
تمتلك المنظمة مبرمجين عل ماكها الدائم.
9
 10توظ المنظمة بعض البرمجيات لصالح زبائنها
تعتمد المنظمة عل التحديث المستمر للبرام
11
المستخدمة النجاز اعمالها.
تعتمد المنظمة عل مبرمجين من خارجها النجاز
12
اعمالها التسويقية.
الموارد البشرية
تقوم المنظمة بتدريب العاملين خدمة لزبائنها .
13
توظ المنظمة المهارات والخبرات التي
14
تمتلكها لج ب زبائنها .
تواكب المنظمة التطورات لحاصلة في بيئتها
15
م استحضار حاجات زبائنها .
تعتبر المنظمة الزبائن راس مالها واساس ييامها
16
ونجاحها.
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اتفق محايد

ال اتفق
ال اتفق
بشد،

ب -بيانات عن المتغيرات الخاصة برضا الزبون
ت

اتفق
بشد،

العبار،

 17تتدوفر فدي المنظمدة التقنيدات الحديثدة التدي
يحتاجهددا الزبددون فددي انجدداز معاماتدده
باستمرار .
 18يوجدد اتصدال دور بدين ادار ،المنظمدة
وزبائنها من خال وسائل االتصال المختلفة.
19
20
21
22
23
24
25
26

تفدي المنظمدة بوعودذدا التدي يطعتهدا علد
نفسها امام زبائنها.
تشعر بانك شدريك فدي ذد ه المنظمدة ولسدت
مجردا زبونا عاديا.
تعامل مدوظفي المنظمدة مد الزبدائن جعلتدك
التعامل معها دون المنظمات االخر .
تستشير المنظمة زبائنها في بعض مشاري
المنظمة.
تجهدد الشدركة اتهدا مددن اجدل تدأمين درجددة
من العدالة بين زبائنها .
تقدم الشدركة لزبائنهدا افضدل الخددمات التدي
يرةبون في استحصالها .
يشددعر الزبددون باالرتيدداح عنددد التعامددل مدد
ذ ه الشركة .
توجددددد حالددددة مددددن التوافددددق بددددين الشددددركة
وزبائنها بخصوص تحقيق اذدافها .
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ال اتفق
اتفق محايد ال اتفق
بشد،

