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 الوسطى المنطقةفي  التسويق معلومات نظم
  )ودان زلة هون و سوكنه(

 
 مصباح أبوبكر مصباح 

 التربية كلية, الجفرة جامعة
 ليبيا, ودان, الحاسوب قسم,

Musbah_7@hotmail.com 

 

 المنتجةةةات بيةةة  و الدعايةةةة و بةةةالتططيط تعنةةةى التسةةةويق معادلةةةة إن – الملخصصص 

 متميةزة وطدمةة  جديةد ولسوق جديد لمنتج التطوير و المتاحة السوق في المتوفرة
 .جدد زبائن عن البحث و للعمالء

 فةةي للمسةةاعدة الكمبيةةوتر اسةةتطدام إلةةي وبقةةوة تتجةةه اإلعمةةا  مؤسسةةات كةة  إن   
,  البالد تشهدها التي القوية المنافسة طضم في لديها التسويق معادلة حياة صياغة
 بةدورها التةي و  التسةويق معلومةات نظةم لتطةوير كبيةرا حةافزا الكمبيةوتر كةان ولقد
 . التسويق نشاطات بواسطة المطلوبة المعلومات سي  تدفق زادت
 و الطبيعيةة و التكنولوجيةا المنطقةة جغرافيةا فةي التمحيص و التحلي  طال  من و   

 ثةةم  هةةون إلةةي ودان إلةةي زلةةة. مةةن المنتشةةرة المؤسسةةات داطةة  بالدراسةةة التعةةر 
 التسةويق معلومةات نظةم فةي الكبيةر الفةارق لنةا تبةين العامة و منها الطاصة سوكنه
 وسةنتطرق الدراسةة هةد  فةي بالتفصةي  لةه سةنتطرق  ذوالة أطةر  إلةي منطقةة من

 . التسويق معلومات بنظم المعرفة مستوى لرف  الممكنة الحلو  و لألسباب
 

 التسةويق, التططةيط,نظم معلومات التسويق ,  اإلعما  مؤسسات  :مفاتيحالكلمات ال

 .استراتيجيات الدعاية  ,

 المـــقدمة .1

يعتبر التسويق العامل الحيوي في دالة العمليات التجارية و التي تعتبر    
لك بسبب ديناميكية البيئة المحيطة و ذأصعب عمليات التجارة صياغة و 

عمال المباشر إلي نالحظ اليوم تزايدا في اتجاه مؤسسات األ والغير مستقرة 
ق في مواجهة استخدام الكمبيوتر لمساعدتهم في تنشيط وتشكيل دالة التسوي

لك كان الكمبيوتر عامال مساعدا في تطور نظم ذالمتغيرات السريعة و ب
معلومات التسويق مما زاد في تدفق سيل المعلومات المطلوبة من نشاطات 

  .العملية التسويقية 

 نظم معلومات التسويق  عن تفاصيل .2

 التحكمهي عبارة عن عملية توليد للمعلومات التي تساهم في التخطيط و    
   [3].و تمنح الثقة في اتخاد القرارات السليمة في معادلة التسويق

و  (1)وتنقسم نظم معلومات التسويق الى عصدة نظصم مصصغرة كمصا بالشصكل    
 .م لعمليات اإلنتاج والمحاسبة أيضا  االذي نالحظ فيه وجود نظ

 

 

 

 [1]( نظم معلومات التسويق1شكل )

    .التخطيط معلومات نظم - أ

 تقصصدير,  للمنصصت  التخطصصيط فصصي التسصصويق إدارة مسصصاعدة فصصي الصصنظم هصصده تقصصوم   
 تخطصيط,  البيص  و الدعايصة اسصتراتيجيات ووضص  التصروي  تخطصيط,  التسعيرة

 و الحصصصالي المنصصصت  حصصصول السصصو  واحتمصصصا ت لتنبصصصؤات كصصصذلك و المصصصروفات
 . التوزي  قنوات تحديد كدلك و المستقبلي

  المبيعات طلب إعداد نظام - ب

 تصوفير و المسصتهلك طلصب معالجصة و ذأخص هي النظام  اذله البسيطة الصيغة   
 فصصي الصصتحكم و المبيعصصات لتحليصصل الضصصرورية البيانصصات و للمسصصتهلك المنتجصصات
 المشصحون سصير خصط علصى بالحفصاظ تقصوم المؤسسصات مصن العديصد فصي. الفواتير

 [  .1]للمستهلك التسليم حتى مراقبا و واضحا

  المبيعات إدارة نظام - ج

 هيكلية عرض و التخطيط في المدير لمساعدة معلومات ينت  النظام اذه   

 . المبيعات تحليل تطبيق و البي  منشئات

  المنت  إدارة نظام - د

 و مميصصز منصصت  صصصياغة فصصي الصصتحكم و للتخطصصيط معلومصصات تحتصصاج اإلدارة   
 و الصصربح و السصصعر تصصوفير فصصي المسصصاعدة يمكنصصه الكمبيصصوتر.  تجاريصصة عالمصصة
 . المطورة المنتجات و الحالية للمنتجات المعلومات نمو و القيمة
 المعادلصة هي و السعر تحديد قرار اتخاذ في التحاليل و المعلومات تستخدم   

 . األهم
 خطصصصوط مصصصصادر و المؤسسصصصات تحديصصصد فصصصي ضصصصرورية أيضصصصا المعلومصصصات   

 و إعصداد فصي يسصاعد الكمبيصوتر. المنت  تطلب ان المحتمل من التي و التوزي 
 . المنت  جودة احترام م  الحالي للمنت  عرض

  اإلعالن و الدعاية نظام -هـ    

 اقصصل عنصصد المبيعصصات أهصصدا  لتحقيصصق لمسصصاعدتها المعلومصصات تحتصصاج اإلدارة   
 بحصصوت معلومصصات يسصصتعمل الكمبيصصوتر.  اإلعالنصصات و للدعايصصة محتملصصة تكلفصصة

  -: في للمساعدةو  الدعاية صياغةل التسويق
 
 

 وقبلت  2018  سبتمبر 4 في وروجعت 2018  أغسطس 25في  بالكامل الورقة استلمت

  2018 اكتوبر 8في  للنشر

        2018 اكتوبر 10 في  العنكبوتية الشبكة على ومتاحة ونشرت
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   اإلعالن طر  و الميديا تحديد  •
  المالي المصدر إيجاد  •
   النات  تحقيق و التحكم  •
 

  المبيعات توق   نظام - و

 فيهصا يكصون والصذي البعيصد للمصد  األول ،نصوعين فصي تتمثصل التوقعصات بسطأ   
 للمصد  الثصاني امصا, المسصتقبل فصي اخصر موعصد الصى سصنة مصن المبيعات احتمالية

 . [3] سنة حتى يصل لزمن المبيعات احتمالية فيها يكون والذي القريب

 السو  بحوث نظام - ز

 فصي ا دارة ليسصاعد الصذكي التسصويق ينصت  السو  ابحاث معلومات نظام ان   
 فصي للمسصاعدة السو  ادارة معلومات تقدم ايضا[. 5] المفيدة  القرارات اتخاد

 بشصكل الكمبيوتر يساهم و للمؤسسة السو  ابحاث بمشروع التحكم و تخطيط
 فصي يسصاهم ايضصا و تحليلهصا و ا سصوا  نشصاط عصن المعلومصات جمص  في كبير
  مختلفصة اسصوا  معلومصات  اضصافة و ادراج بواسصطة المعلومات قاعدة توسي 

 عبصارة المجمعة المعلومات هده.  المؤسسة سياسة في للتغير هدفا هي التي و
 التطلعصات و والمنافسصين والعمالء المستهلك) معلومات تحتوي معلومات عن
.) 

  التسويق عمليات ادارة نظم - ح

 المنصت  مبيعصات بتحديصد لكذ و التسويق ادارة في بالمساعدة الكمبيوتر يقوم   
 . القريب المد  و البعيد للمد  الخطة من لكل ا هدا  نمو و الربح و
 مجصصا ت لمختلصص  الصصصيغة معتمصصدا  التحليصصل و العصصودة خطصصة وضصص  لكذكصص   

 و الخبصرة ونظصم القصرارات دعم ينظم تسويق نموذج يؤسس انه كما  التسويق
 . المختلفة التسويق  مخططات في للتأثير لالستثمار تستخدم ايضا

 االســــتبيان نـــواة .3

 كأسصصاس اعتمصصد يذالصص و التسصصويق معلومصصات لصصنظم تفصصصيال كصصان سصصبق مصصا   
 لصصدي التسصصويق فصصي المعلومصصات نظصصم اسصصتخدام و فهصصم مصصدي مصصا اسصصتبيان لوضصص 

  واحتصصو  الوسصصطى المنطقصصة جغرافيصصا عبصصر الصصصناعية و التجاريصصة المؤسسصصات
 : التالية ا سئلة ا ستبيان

 ؟ عملكم في المعلومات تقنية علي تعتمدون هل: س
 ؟ للمعلومات نظاما لديكم هل: س
 مدروسة؟ خطة على بناء التسعيرة وض  يتم هل: س
 للمنت ؟ للتروي  خطة لديكم توجد هل: س
 ؟ البي  و للدعاية استراتيجية لديكم هل: س
 ؟ المستقبلي و الحالي المنت  سو  عن تصور لديكم هل: س
 لديكم؟ الجد محمل على الزبون مالحظات تؤخذ هل: س
 ؟ مستواها و للمبيعات تحليال تجرون هل: س
 ؟ ومدروسة مسبقا مجمعة معلومات على بناء القرارات تتخذ هل: س
 ؟ البي  لمنشئات اداري هيكل يوجد هل: س
 لديكم؟ المقبول مستو  التوزي  خطوط مصادر نسبة تتعد  هل: س
 ؟ الزبون ليوئم المنت  لتغير ا ستجابة سرعة لديكم  هل: س
  ؟ تجارية عالمة لديه المنت  هل: س
 المعلومات؟ جم  في للمساعدة المعلومات شبكة تستخدم هل: س
 ؟  مدروسة خطة علي بناء ا عالم وطر  الميديا اختيار يتم هل: س 
 دراسصصة علصصى بنصصاء والدعايصصة لألعصصالم المصصالي المصصصدر تحديصصد يصصتم هصصل:  س

 ؟ ودراية
  ؟  وكي  السو  في للمنت  المستقبل توق  يتم هل: س
 السو ؟ نشاط عن المعلومات بجم  مهتمين انتم هل: س
 ؟ السو  معلومات لنظم الجيد الفهم لديكم هل: س
 مصصص  والتعامصصصل جمصصص  فصصصي  الكفصصصاءة و القصصصدرة لهصصصم لصصصديكم المصصصوظفين هصصصل: س

 ؟ المعلومات

 .ا ستبيان نموذج يوضح المرفق أالملحق 

 المـــستهدفون .4

 نأل لصكذ و"  المصدراء"  المباشصرين المسصؤولين فئصة اسصتهدفنا هدا بحثنا في   
 اسصتراتيجية مصن جصزء هصو التقني التطوير او التكنولوجيا بإدراج القرار اتخاد

 وفصي  ادارة لجنصة ام فصردا كصان سواء المسؤول ويقرها يضعها التي المؤسسة
 . المباشر مسؤولها فيستهد  المعلومات لتقنية قسم وجد حال

  االســـتبيان اهــداف  .5

 و المعلومصات نظم عن سابقا ذكرتها التي التفاصيل من ا سئلة هده انبثقت   
 بصصصنظم المعرفصصصة مصصصدي حسصصصاب يمكصصصن ا جابصصصة خصصصالل مصصصن بحيصصصث فروعهصصصا
 نسصبة تحديصد ايضصا و  مؤسسصة لكصل اسصتخدامها علي القدرة ومدي المعلومات
 و المتوسصصط و المثصصالي منصصه ا سصصتخدام ونسصصبة  ككصصل للمنطقصصة الكليصصة المعرفصصة
 . المهزوز

 مسصصتو  رفصص  شصصانها مصصن التصصي و قصصوة نقصصاط علصصي الوقصصو  يمكصصن وبالتصصالي   
 عجلصصة اعاقصصة او تجميصصد شصصانها مصصن التصصي و ضصصع  ونقصصاط ا قتصصصادية التنميصصة
 مصصن المسصصتنت  المعلومصصات نظصصم ثصصرأ تحليصصل خصصالل مصصن يكصصون اذوهصص  التنميصصة

 العمصصل، سصصرعة) التاليصصة النقصصاط ومقارنصصة المختصصارة المؤسسصصات علصصي ا سصصتبيان
( المنصت  او للخصدمات التقبصل واخيصرا الخدمة، الشصهرة و المنت  جودة العمالء،

. 

 نتــــائج و تحـــاليل .6

 عناصصصر حسصصب جصصداول فصصي التفريصص  تصصم و ا سصصتبيانات جمصص  عمليصصة اتممنصصا   
 المبيعصصصاتإعصصصداد الطلبصصصات وإدارة ,  التخطصصصيط مصصصن السصصصو  معلومصصصات نظصصصم

 ا سصئلة بصين للعالقصة المخططصات رسصم و سصابقا المصذكورة الصنظم مصن وغيرها
 موضصصصح ودالصصصك  اسصصصتهدافها تصصصم التصصصي المؤسسصصصات لكصصصل ا يجابيصصصة وا جابصصصات
 .  ب بالملحق

 تصصصم التصصي المؤسسصصصات معظصصم ان ب بصصصالملحق 1 الشصصكل مصصصن  لنصصا تبصصصين لقصصد   

 . المطلوبة المعلومات تقنية على تحتوي منها%  78  بنسبة و استهدافها

 نظصم بماهيصة تصام جهصل لصديها المؤسسصات مصن% 50 نسصبة  ان وجدنا ايضا   

لصصديهم معرفصصة حسصصب اعتقصصادهم و  كصصن تبصصين لنصصا مصصن  % 50 و المعلومصصات

% 22% منهم هم من لديهم المعرفصة الجيصدة امصا 28السؤال  الثاني عشر ان 

 .  مغلوطة معرفة لديهم
 ومقارنتهصصصا لهصصصا المنافسصصصين بمنتجصصصات تهصصصتم المؤسسصصصات مصصصن% 39 نسصصصبة   

 و المنافسصة خضصم فصي للسصو  المسصتقبلي التصصور ورسصم السصو  في بمنتجهم

 تجاريصة عالمصة خصدماتها او لمنتجهصا تجعصل بان تهتم% 39 النسبة نفس كدلك

 . بها تتميز

 التصصصروي  و اإلعصصصالن و بالدعايصصصة تهصصصتم المؤسسصصصات مصصصن% 28  هنصصصا نجصصصد   

 ماليصة مبالغ برصد يقومون% 61 نسبة ان نجد حين في  خدماتها او لمنتجها

ن مص% 33 هنالصكو بمقارنصة النسصبتين نجصد ان  التصروي  و الدعاية و لإلعالن

 .الفائدة و بالمردودة مسبقة ودراية دراسة دون اموا  تصر   المؤسسات 

 والصصدي  عشصصر الحصصادي للسصصؤال مؤيصصدين% 50 بنسصصبة المؤسسصصات انقسصصمت   

 السصؤالين جمعنصا ادا.   % 50 و السصو  نشاط عن معلومات جم  الي يشير

 هصصم للسصصو  تحلصصيال يجصصري مصصن ان تصصصبح الحقيقصصة فصصان  11 مصص   6 و 5 ال

 يصرجح وهصدا ا جابصات فصي تخصبط وجصود لنا يتضح وبهذا%  39 نسبة ضمن

 . المعلومات نظم هي ما فهم لعدم

 بصصالزبون تهصصتم المؤسسصصات مصصن% 44 نجصصد نفسصصه بصصالملحق (2) الشصصكل مصصن   

 ليصوائم المنصت  لتغيصر مستعدة منها% 39 و الجد محمل على مالحظاته وتأخذ

 عصن راضصا منهصا% 44 نسصبة نجصد  الملحصق بنفس (3) الشكل وكما . الزبون

 ان حسصاباتنا فصي وضصعنا مصا ادا ا غلبيصة تعتبصر النسبة هده و التوزي  مستوي

   انتاجية ليست و خدمية مؤسسات هي المؤسسات من%  50



  2018، 1،العدد 5المجلة الدولية المحكمة للعلوم الهندسية وتقنية المعلومات المجلد                                                                                                10

ijeit.misuratau.edu.ly                                                                         ISSN 2410-4256                                                                            :04.تع.رقم مرجعي  

 بمنشصئات يهصتم المؤسسصات مصن% 39 نجد الملحق بنفس الثامن الشكل نم   

  ناحيصة مصن منظمصة تكصون ان يجصب التصي و للعصالم المنت  باب هي التي و البي 
 . العمل دقة و سالسة علي للحر  اداريا

 .التسويق نظم من نظام لكل المعرفة نسب يوضحالتالي  (2) والشكل

 

 التسويق نظم من نظام لكل المعرفة نسب (2الشكل )

 -: ان نجد السابق الشكل من   

 49.4=  الكلية المعرفة

  ليسصت وهصي التسصويق معلومصات نظصم نسصب لمجمصوع الحسابي المتوسط وهي
   الحقيقيصة المعرفصة فنسصبة دكرهصا السصابق النسب و للمالحظات بالنسبة دقيقة

 .المؤسسات من% 39 تتعدي

 39الحقيقية =  الكلية المعرفة

نسبة المؤسسات التي لها قدرة علي تكيي  و استعمال نظصم المعلومصات  هيو
مصصا  وتصصصبح اكثصصر ضصصعفا ادا جصصدا ضصصعيفة نسصصببكفصصاءة عاليصصة  وهصصي تعتبصصر 

( الدي يوضصح 1ى مستوي المناطق كما بجدول رقم )نضرنا الي توزيعها عل

 الكفاءة لكل مؤسسة و توزيعها حسب المناطق 

 

 

 

 

 

 

 نقاط الضع  و القوة

 القوة 
 تتمثل القوة في المنطقة في النقاط التالية   -
تكمصصن القصصوة فصصي تصصوفر ا مكانصصات التكنلوجيصصة مصصن اجهصصزة و  -

هدا مما   حضصناه عنصد  معدات و شبكة المعلومات الدولية 
 .زيارتنا للمؤسسات لغرض جم  ا ستبيانات  

الرغبة العارمة في المعرفصة و هصدا مصن طصاب  ا سصئلة التصي  -
 اثناء جم  ا ستبيان  بل الموظفين تعرضنا لها من ق

وجصصود بعصصض الشصصركات المثاليصصة  المعرفصصة و التصصي بصصدورها  -
 تعتبر مشج  كبير و داف  للمؤسسات  األخر  .

تصصوفر كصصم رهيصصب مصصن الطاقصصات البشصصرية الشصصبابية مصصن حملصصة  -
 الشهادات العليا .

ظهصصور توجصصه مطلصصق فصصي اكتسصصاب التكنولوجيصصا  فصصي اغلصصب   -
 على غير معرفة . و كنالمؤسسات 

 : الضع 

 التالية النقاط في بالمنطقة الضع  يتمثل - -
 فقر في المعرفة ا قتصادية  -
 فقر بالمعرفة ا دارية  -
   توجد دراية بنظم المعلومات  -
تنمية و تنصوير المجتمص   العدم مشاركة مؤسسات التعليم في  -

 المحيط   
اغلصصب المصصوظفين بالشصصركات و المؤسسصصات مصصن   يهتمصصون  -

بالتطور العلمي  فاغلبهم متوق  عند الدرجة العلمية نفسصها 
 التي تعين بها 

 اغلب المؤسسات   تدف  موظفيها للتطور العلمي  -
 عي  بين مدن المنطقة  و اقتصادي ض وجود ارتباط تقني -
 قلة متخصصي نظم المعلومات بالمنطقة -

 

 التــــــوصيات .7

 نظصصصم و بتقنيصصصة المعنيصصصين  وايضصصصا المعلومصصصات نظصصصم خبصصصراء جميصصص  نوصصصصي   
  إلصصى المؤسسصصات التعليميصصة  العامصصة و الخاصصصة بالمنطقصصة كصصذلك   المعلومصصات
 المنطقصصصة مصصصواطني تسصصصتهد  عمصصصل ورش و دورات بتنظصصصيم لصصصكذ و ا هتمصصصام
 ا سصتفادة وكيفيصة المعلومات نظم هيه ما لتوضيح  المستهلكين و منهم التجار
 و بالمنطقصصصة السصصصو  معلومصصصات نظصصصم  تكصصصوين و لصصصدعم المتصصصوفرة التقنيصصصة مصصصن

 . العصر لتواكب بالمنطقة التنمية وتيرة وتسري  تجاريا منها ا ستفادة
 نظصصم عناصصصر علصصى الصصورش و المحاضصصرات عصصدادإ فصصي التصصدريجي التركيصصز   

 منصت  ادارة – مبيعصات ادارة – طلبات اعداد -  تخطيط من السو  معلومات
 عمليصصة ادارة الصصي  السصصو  بحصصوث – المبيعصصات توقصص – ا عصصالم و الدعايصصة –

 .  التسويق
التركيصصصز علصصصي مصصصدراء المؤسسصصصات ليهتمصصصوا بتطصصصوير المصصصورد البشصصصري  و    

تصصدعيمها و حصصثهم بصصالحوافز الماديصصة و المعنويصصة إلحصصداث منافسصصة علميصصة تصصدعم 
 التطور التقني و تدفعه الي ا مام 
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 المالحق  .8

 أ الملحق

 نموذج االستبيان    
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 / جداول و مخططات  بالملحق 
 (1جدول)

 االسئلة حو   نظم معلومات التططيط

 ( هل تعتمدون على تقنية المعلومات في عملكم؟ 1

 ( هل لديكم نظاما للمعلومات ؟2

 ( هل يتم وض  التسعيرة بناء على خطة مدروسة ؟3

 هل توجد لديكم خطة للتروي  للمنت  ؟ (4

 ( هل لديكم تصور عن سو  المنت  الحالي و المستقبلي ؟5

 (هل تجرون تحليال للمبيعات ومستواها ؟6

 ( هل تتخذ القرارات بناء على معلومات مجمعة مسبقا ؟7

 ( هل المنت  له عالمة تجارية 8

 لي خطة مدروسة؟( هل يتم اختيار الميديا وطر  ا عالم بناء ع9

 ( هل يتم تحديد المصدر المالي لإلعالم و الدعاية بناء علي دراسة ودراية؟10

 ( هل انتم مهتمين بجم  المعلومات عن نشاط السو ؟11

 ( هل لديكم الفهم الجيد لنظم معلومات السو ؟ 12

 المعلومات؟( هل الموظفين لديكم لهم القدرة و الكفاءة في جم  والتعامل م  13

 

 

 (1الشكل)
 

 ( 2الجدول )

 االسئلة حو   نظم اعداد الطلبات

 هل تعتمدون على تقنية المعلومات في عملكم؟ ( 1

 هل لديكم نظاما للمعلومات ؟( 2

 مالحظات الزبون علي محمل الجد لديكم؟ هل تؤخذ( 3

 هل تجرون تحليال للمبيعات ومستواها ؟(4

 ا ستجابة لتغير المنت  ليوائم الزبون؟هل لديكم سرعة ( 5

 هل لديكم الفهم الجيد لنظم معلومات السو ؟ ( 6

 

 (2الشكل )

 

 (3الجدول )

 االسئلة حو  نظم ادارة المبيعات

 ( هل تعتمدون على تقنية المعلومات في عملكم؟ 1

 ( هل لديكم نظاما للمعلومات ؟2

 (هل تجرون تحليال للمبيعات ومستواها ؟3

 ( هل تتعدي نسبة مصادر خطوط التوزي  مستوي المقبول لديكم؟4

 ن؟بوالز( هل لديكم سرعة ا ستجابة لتغير المنت  ليوائم 5

 ( هل لديكم الفهم الجيد لنظم معلومات السو ؟6

 

 

 (3الشكل)
 

 (4الجدول )

 المنتج ادارة نظم حول االسئلة

 عملكم؟هل تعتمدون على تقنية المعلومات في ( 1

 هل لديكم نظاما للمعلومات ؟( 2

 لي و المستقبلي ؟حاهل لديكم تصور عن سوق المنتج ال( 3

 هل تجرون تحليال للمبيعات ومستواها ؟(4

 هل المنتج له عالمة تجارية( 5

 هل لديكم الفهم الجيد لنظم معلومات السوق؟( 6

(4)الشكل  
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 (5الجدول)

 و االعالماالسئلة حول  نظم الدعاية 

 ( هل تعتمدون على تقنية المعلومات في عملكم؟ 1

 ( هل لديكم نظاما للمعلومات ؟2

 ( هل توجد لديكم خطة للترويج للمنتج ؟3

 ( هل لديكم استراتيجية للدعاية و البيع ؟4

 الزبون علي محمل الجد لديكم؟ مالحظات تؤخذ( هل 5

 بناء علي خطة مدروسة؟( هل يتم اختيار الميديا وطرق االعالم 6

 و الدعاية بناء علي دراسة ودراية؟ لإلعالم( هل يتم تحديد المصدر المالي 7

 ( هل لديكم الفهم الجيد لنظم معلومات السوق؟ 8

 

 

 (5الشكل)
 

 (6الجدول)

 االسئلة حول  نظم توقع المبيعات

 ( هل تعتمدون على تقنية المعلومات في عملكم؟ 1

 نظاما للمعلومات ؟( هل لديكم 2

 ( هل توجد لديكم خطة للترويج للمنتج ؟3

 ( هل لديكم استراتيجية للدعاية و البيع؟4

 الزبون على محمل الجد؟ مالحظات تؤخذ( هل 5

 ( هل يتم اختيار الميديا وطرق االعالم بناء علي خطة مدروسة؟6

 ي دراسة ودراية؟و الدعاية بناء عل لإلعالم( هل يلم تحديد المصدر المالي 7

 ( هل لديكم الفهم الجيد لنظم معلومات السوق؟ 8

 

 

 

 

 

 

 

 (6الشكل)
 

 (7) لجدولا

 االسئلة حو   نظم بحوث السوق

 ( هل تعتمدون على تقنية المعلومات في عملكم؟1

 ( هل لديكم نظاما للمعلومات ؟2

 الي و المستقبلي ؟ح( هل لديكم تصور عن سو  المنت  ال3

 ؟ مسبقاالقرارات بناء على معلومات مجمعة  تتخذ( هل 4

 ( هل لديكم سرعة ا ستجابة لتغير المنت  ليوائم الزبون؟5

 (هل يتم توق  المستقبل للمنت  في السو ؟6

 ( هل انتم مهتمين بجم  المعلومات عن نشاط السو ؟7

 ( هل لديكم الفهم الجيد لنظم معلومات السو ؟ 8

 الموظفين لديكم لهم القدرة و الكفاءة في جم  والتعامل م  المعلومات؟( هل 9

 

 

 (7الشكل)
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 (8الجدول)

 السوق عمليات ادارة نظم حو  االسئلة

 عملكم؟ في المعلومات تقنية على تعتمدون هل( 1

 ؟ للمعلومات نظاما لديكم هل( 2

 ؟ للمنت  للتروي  خطة لديكم توجد هل( 3

 ومدروسة؟ مسبقا مجمعة معلومات على بناء القرارات تتخذ هل( 4

 البي ؟ تلمنشئا اداري هيكل يوجد هل( 5

 لديكم؟ المقبول مستوي التوزي  خطوط مصادر نسبة تتعدي هل(6

 الزبون؟ ليوائم المنت  لتغيير ا ستجابة سرعة لديكم هل( 7

 مدروسة؟ خطة علي بناء ا عالم وطر  الميديا اختيار يتم هل( 8

 ودراية؟ دراسة علي بناء الدعاية و لإلعالم المالي المصدر تحديد يتم هل( 9

 السو ؟ معلومات لنظم الجيد الفهم لديكم هل(  10

 المعلومات؟ م  والتعامل جم  في الكفاءة و القدرة لهم لديكم الموظفين هل( 11

 

 

 (8الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المــــــراجع

[1]. Information system in Business Management ,James A. 

O'Brien, Fifth Edition   College of Business Administration  

Northern Arizona University ,-ISBN 0-256-05803-2 . 
[2].  Anatomy of A Business Plan ,Linda Pinson & jerry Jinnett , 

ISBN 1-57410-024-6, third edition , Printed  in The USA by 

Llibrary of Congress Ccataloging -in- Publication Data. 

[3]. Management Strategies for Information Technology 

,MICHAEL J.EARL,1989  Printed and Bound in UK at The 

University Press, Cambridge, ISBN 0-13-551664-1. 
[4]. System Analysis AND Design ,Third Edition ,Jeffry A. offer, 

Joey F. George and Joseph S. Valacich, 2002 by Prentice - 

Hall International , ISBN 0-13-042363-7. 
[5].  Integrated Data PROCESSING System, E.Jerome MeCarthy 

and J.A.MeCarthy, Third Edition 1967 in  USA by Library of 

Congress Cataloging Card Number: 66-13518. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1234567891011

78% 

50% 

72% 
83% 

39% 
50% 

39% 
28% 

61% 

28% 
33% 

عم
بن
ة 
اب
ج
ال
 ا
ب
س
ن

 

  االسئلة المطروحة

 نظم ادارة عمليات السوق


