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 دور نظم المعلومات التسويقية في تعزيز القدرة التنافسية لدى المشروعات الصغرى
 "" دراسة ميدانية من وجهة نظر العاملين بالمشروعات الصغرى 

 زلمد ادلربوك رجب
 / جامعة فزان كلية االقتصاد واحملاسبة مرزق

mohamedrajab99999@gmail.com 
 المستخلص

حاولت الدراسة ربديد طبيعة نظم ادلعلومات التسويقية لدى ادلشروعات الصغرى ومدى قدرهتا على تعزيز القدرة 
ادلشاريع، قد صيغت مشكلة البحث بالسؤال الذي يقول التنافسية ذلذه ادلشروعات، من وجهة نظر أصحاب ىذه 

ىل ىناك وعي كايف بأمهية نظم ادلعلومات باألبعاد التالية) السجالت والتقارير، واالستخبارات التسويقية، البحوث 
 التسويقية و ربليل ادلعلومات التسويقية( على تعزيز القدرة التنافسية لدى ادلشروعات الصغرى ؟ وكما ىدفت إىل
تسليط الضوء على نظم ادلعلومات السوقية و بيان دورىا يف تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغرى قيد 
الدراسة وكما هتدف إىل معرفة درجة وعي أصحاب ادلشروعات الصغرى بأمهية نظم ادلعلومات التسويقية يف زيادة 

أصحاب ادلشاريع الصغرى قيد الدراسة بأن قيمة  القدرة التنافسية لديها، كما وأن الدراسة توصلت إىل قلة وعي
البحوث التسويقية أكثر أمهية من كلفة احلصول عليها، وأن ىناك وعي كايف بدور السجالت والتقارير يف تعزيز 
القدرة التنافسية للمشروعات الصغرى، وكما أن الدراسة أوصت بضرورة اإلىتمام بنظام البحوث التسويقية 

توفرىا لكي تساىم يف مواجهة ادلشكالت اليت ربدث للعملية التسويقي للمشروعات قيد وبادلعلومات اليت 
الدراسة. وكذلك العمل على تدريب العاملُت يف رلال البحوث التسويقية وكيفية التعامل مع ادلعلومات ادلتوفرة 

 .لديهم دبوضوعية ودقة وسرعة عاليتُت

 تنافسية، ادلشروعات الصغرى.نظم ادلعلومات، القدرة الالكلمات الرئيسية: 
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 -المقدمة: -1
تسعى ادلشروعات الصغرى إىل تعظيم األرباح وزيادة حصتها السوقية يف ظل ادلنافسة الشديدة والتطورات ادلتسارعة يف  

إىل صنع نظام معلومات  تسويقي متطور يقابل تلك  كافة اجملاالت االقتصادية على ادلستوى احمللي، قد دعى
التطورات دلعاجلة ادلشاكل ومواجهة التحديات اليت تعيق التنافس ادلستمر يف بيئة األعمال اليومية، والذي حيتاج إىل 

غرى، احلصول على الوسائل ادلختلفة للوصول إىل الغايات واألىداف اليت يصبوا إليها صناع القرار يف ادلشروعات الص
لتحقيق صلاحات باىرة، من خالل التطبيق السليم لنظام ادلعلومات التسويقية واالىتمام بو لو دور يف ازباذ قرارات 
ذات سرعة ودقة عاليتُت و أنو حيقق ادليزة التنافسية بالتكيف مع البيئة اخلارجية اليت تشكل التحدي األساسي ذلذه 

ناجحة تزيد من استدامة ادلشروعات قيد الدراسة لضمان حصتها يف  ادلشروعات وادلساعدة يف وضع اسًتاتيجيات
السوق ادلستهدف، وذلك بالعمل يف بيئة معلومة ادلالمح من خالل نظم ادلعلومات التسويقية اليت تضئ الطرق بشكل 

ادلستمر للمشروع يسهل فيو العمل وربقيق مراكز متقدمة يف الصناعة ادلستهدفة أو اخلدمة ادلقدمة وشلا يزيد من النمو 
 الصغَت.

 مشكلة الدراسة: -2
تسعى ادلشروعات الصغرى إىل تعزيز القيمة السوقية لديها، وىذا السعي يتخللو االىتمام بنظم ادلعلومات التسويقية 
باعتباره العامل ادلهم واألساسي لزيادة حصتها يف السوق وىو األسلوب األمثل دلعرفة التغَتات وادلتطلبات السوقية 

ضاًل عن الدور ادلهم يف إدارة مواردىا الداخلية اليت سبتلكها ىذا ادلشروعات، إال أن ادلشروعات الصغرى قيد الدراسة ف
 ومن خالل ادلالحظة تفتقر كثَتاً إىل استخدام نظم ادلعلومات التسويقية بشكل متطور يضمن تنافسيتها. 

 الرئيسي التايل: وعلى ما سبق ذكره ديكن صياغة مشكلة الدراسة يف السؤال
ىل ىناك وعي كايف بأمهية نظم ادلعلومات باألبعاد التالية) السجالت والتقارير، واالستخبارات التسويقية، البحوث  -

التسويقية و ربليل ادلعلومات التسويقية( على تعزيز القدرة التنافسية ادلتمثل يف رلتمع الدراسة)ادلشروعات الصغرى(؟ 
 -فرعية التالية:ومنو تنبثق األسئلة ال

 ىل ىناك وعي كايف لدور السجالت والتقارير يف تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغرى؟ -1
 ىل ىناك وعي كايف لدور االستخبارات التسويقية يف تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغرى؟ -2
 التنافسية للمشروعات الصغرى؟ىل ىناك وعي كايف لدور البحوث التسويقية يف تعزيز القدرة  -3
 ىل ىناك وعي كايف لدور ربليل ادلعلومات التسويقية يف تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغرى؟ -4

 -أهمية الدراسة: -3
زيادة احلصة السوقية للمشروعات الصغرى قيد البحث، من خالل زيادة قدرهتا التنافسية شلا ينعكس يف تعظيم  -1

 األرباح. 
 مساعدة الدولة)ليبيا( يف القضاء على البطالة من خالل التوظيف ادلستمر من قبل ادلشروعات قيد البحث..-2
إرساء ثقافة لدى ادلشروعات الصغرى قيد الدراسة بتبٍت الوسائل احلديثة لنظام ادلعلومات التسويقية دلواكبة  -3

 دمها.التغَتات والتغلب على شدة ادلنافسة يف شىت اجملاالت اليت تق
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 -أهداف الدراسة: -3
تسليط الضوء على نظم ادلعلومات التسويقية و بيان دورىا يف تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغرى قيد  -1

 الدراسة.
 معرفة درجة وعي أصحاب ادلشروعات الصغرى بأمهية نظم ادلعلومات التسويقية يف زيادة القدرة التنافسية لديها. -2
نتائج ووضع توصيات زبص ادلشروعات الصغرى فيما زبص اجلوانب اليت تعاين من قصور ضمن الوصول إىل  -3

 عينة الدارسة.

 -فرضيات الدراسة: -4
H1-  ىناك عالقة ارتباط ذات داللة معنوية من الناحية االحصائية والوعي الكايف بأمهية نظم ادلعلومات باألبعاد

ت التسويقية، البحوث التسويقية و ربليل ادلعلومات التسويقية( على تعزيز التالية) السجالت والتقارير، واالستخبارا
 القدرة التنافسية لدى ادلشروعات الصغرى.

H0-   ال يوجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية من الناحية االحصائية والوعي الكايف بأمهية نظم ادلعلومات
التسويقية، البحوث التسويقية و ربليل ادلعلومات التسويقية( على  باألبعاد التالية) السجالت والتقارير، واالستخبارات

 .تعزيز القدرة التنافسية لدى ادلشروعات الصغرى

 :منهجية الدراسة -5
تعتمد ىذه الدراسة على ادلنهج الوصفي التحليلي من اجل معرفة دور نظم ادلعلومات التسويقية يف تعزيز القدرة 

رى من استبانة، يتم توزيعها على ادلبحوثُت لعينة الدراسة دلعرفة آراء ووجهات نظرىم التنافسية لدى ادلشروعات الصغ
 حول موضوع الدراسة ومن مت القيام بالتحليل االحصائي لتصل الدراسة إىل نتائج وتضع توصيات.

 الدارسات السابقة: -6
مات التسويقية يف ربقيق ادليزة (، حول أثر نظام ادلعلو 2020/2021عادل،  ,زكرياء، دكو ,دشيشة. دراسة) 1.6

إبراز أثر نظام  وقد ىدفت ىذه الدراسة إىل .التنافسية" دراسة حالة شركة الفارج ىولسيم حبمام الضلعة ادلسيلة"
ادلعلومات التسويقي يف ربقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية)الفارج ىولسيم( وكذلك إبراز مدى 

ات االقتصادية اجلزائرية باالىتمام هباذين العنصرين و واقع تطبيقهما، وقد خلصت ىذه الدراسة إىل اىتمام ادلؤسس
مجلة من النتائج كان من بينها، وجود تأثَت ألبعاد نظام ادلعلومات التسويقية ادلتمثلة يف) قواعد البيانات، حبوث 

يف ادليزة التنافسية لدى ىذه الشركة، و وكذلك ىناك التسويق، الذكاء التسويقي، نظم ادلساعدة على ازباذ القرار( 
اعتماد كبَت على نظم النمذجة والوسائل واألساليب الكمية واإلحصائية الدقيقة وحفظها على شكل مناذج بسيطة 

، تهاوسهلة من أجل االستفادة منها يف ازباذ قرارات تتميز بالسرعة والدقة شلا ينعكس على ربقيق ادليزة التنافسية وتنمي
وكانت توصيات ىذه الدراسة تدعوا إىل السعي لتوفَت التوازن بُت األنظمة الفرعية لنظام ادلعلومات التسويقي من أجل 
ربقيق تنوع يف ادليزة التنافسية، وكذلك السعي الدائم إىل التجديد والتحديث يف خطوط إنتاجها، وتقبل االنتقادات 

 عملية التجديد والتحديث.احملصلة من طرف العمالء وتوظيفها يف 
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(، حول دور نظام ادلعلومات التسويقية يف ربقيق (2019/2020بالل  ,أمين، بن سالم ,بن علجية. دراسة)2.6
 برج بوعريريج". KNdecoادليزة التنافسية" دراسة حالة مؤسسة 

ادلؤسسة يف استنتاج نقاط القوة توضيح أمهية ربليل ادلعلومات ادلتدفقة اليت تساعد وقد ىدفت ىذه الدراسة إىل 
والضعف والفرص والتهديدات شلا يسمح ذلا باختيار االسًتاتيجيات األصلح للتميز عن ادلنافسُت، و إعطاء نظرة 
ومفهوم شامل لنظم ادلعلومات التسويقية وادليزة التنافسية، وكما خلصت الدراسة إىل مجلة من النتائج مفادىا أن 

ت كمورد اسًتاتيجي يؤدي حتما إىل ربقيق ميزة تنافسية مستددية تضمن للمؤسسة حصتها يف االستثمار يف ادلعلوما
السوق، و أن ربليل ادلنافسة ودراسة ادلتغَتات البيئية سيحدد ادلوقف التنافسي للمؤسسة و استنتاج نقاط القوة 

راسة توصيات تشَت إىل ضرورة والضعف، الفرص والتهديدات، لتحليلها هبدف ربقيق ميزة تنافسية، وقد وضعت الد
استغالل البنية التحتية لتكنولوجيا ادلعلومات للمؤسسة اجلزائرية من أجهزة وبررليات وشبكات االتصال اليت تتعلق 
باحتياجات الزبائن، وأنو جيب بناء قواعد معرفية لظروف البيئة اخلارجية ادلنوط هبا متابعة ادلنافسُت واألنظمة والقوانُت 

 .احلكومية

( حول دور نظام ادلعلومات التسويقية يف تعزيز ادليزة 2019/ 2018خديجة  ,هاجر، بوخزر ,دويب. دراسة )3.6
 التنافسية.

ربديد اإلطار ادلفاىيمي لكل من نظام ادلعلومات التسويقية وادليزة التنافسية، و وكما وقد ىدفت ىذه الدراسة إىل 
وقد أفضت ىذه الدراسة إىل علومات التسويقية يف تعزيز ادليزة التنافسية، هتدف إىل ربديد الدور الذي يلعبو نظام ادل

مجلة من النتائج، كان من بينها أن نظام ادلعلومات التسويقية يساعد ادلؤسسات يف دراسة البيئة الداخلية واخلارجية، و 
ىذا وقد وضعت ىذه أن نظام ادلعلومات التسويقية يساىم بدرجة كبَتة يف تعزيز ادليزة التنافسية دلؤسسة موبيلس، 

صيات تأكد على ضرورة تطبيق نظام ادلعلومات التسويقية يف ادلؤسسات، وكما أكدت على ضرورة الدراسة بعض التو 
 االىتمام بادلنافسُت أكثر واصلاز قاعدة بيانات خاصة هبم وربديثها باستمرار.

(، أثر نظم ادلعلومات التسويقية على ربقيق ادليزة التنافسية" 2016رباب األمين بانقا،  ,محمد. دراسة)4.6
 بالتطبيق على شركة السودان لألقطان احملدودة".

زلاولة الكشف عن الدور الذي يلعبو نظام ادلعلومات التسويقية يف ربقيق ادليزة التنافسية، وقد ىدفت ىذه الدراسة إىل 
وادلبنية و التأكيد على أن التوجو للمستهلك ىو احلل الوحيد دلواجهة ادلنافسة وذلك من خالل ازباذ القرارات الرشيدة 

على معلومات صحيحة بغية تلبية حاجاتو و اشباعها ال على جودة وشكل أفضل، وقد أفضت الدراسة إىل مجلة من 
مفادىا أن نظام ادلعلومات التسويقية يقوم برفع كفاءة القرارات االسًتاتيجية التسويقية، وأن ىذا النظام يساعد النتائج 

ابة ادلستمرة يف األسواق وادلنافسُت، وكما وضعت الدراسة بعض التوصيات على مجع ادلعلومات يف الشركة على الرق
تشَت إىل ضرورة استدامة ادليزة التنافسية و أن ال يكون ىدف ادلنظمات احلصول على ادليزة التنافسية فقط، و إمنا 

بأن اجراء البحوث  احلرص على االحتفاظ وتعزيز ىذه ادليزة التنافسية والتطوير ادلستمر ذلا، وكما أوصت أيضاً 
التسويقية ادلستمرة وبالدرجة الكاملة والعمل على تدريب وتوفَت كوادر سلتصة بالبحث والتطوير للتأكد من دقتها 

 للحصول على قرارات تسويقية رشيدة وفعالة.
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التنافسية" (، حول دور نظام ادلعلومات التسويقية يف تعزيز ادليزة  2015/ 2014ناصر،  ,بوراس. دراسة)5.6
 دراسة حالة مؤسسة مطاحن األوراس وحدة أريس باتنة".

زلاولة الوقوف على أمهية نظام ادلعلومات التسويقية وعلى طبيعة ىذا النظام يف ادلؤسسة، ىدفت ىذه الدراسة إىل 
سسة، وقد أفضت وكما ىدفت إىل معرفة الدور الذي يلعبو نظام ادلعلومات التسويقية يف تعزيز ادليزة التنافسية للمؤ 

الدراسة إىل رلموعة من النتائج مفادىا، أن استخدام نظام ادلعلومات التسويقية يزيد من فعالية ادلؤسسة ولعل أمهها 
ضمان انفتاح ادلؤسسة على بيئتها اخلارجية عن طريق التزويد بكافة ادلعلومات الضرورية، وأن سلرجات نظام ادلعلومات 

انب منها الرقابة على األنشطة التسويقية، ترشيد قرارات ادلزيج التسويقي، معرفة أذواق التسويقية تستخدم يف عدة جو 
وميول ادلستهلكُت من خالل الًتصد التنافسي، ىذا وقد وضعت الدراسة بعض ادلقًتحات بضرورة أن يكون نظام 

 فة ربركاهتم ادلستقبلية.معلوماهتا التسويقي مستمر وعلى منهج علمي، وأن توضع قاعدة بيانات للمنافسُت دلعر 

(، حول دور نظام ادلعلومات التسويقية يف تعزيز ادليزة التنافسية" دراسة 2013/ 2012واصل،  ,خولة. دراسة)6.6
 فرع عنابة". LINDE GASحالة مؤسسة 

وكما ىدفت  معرفة الدور الذي يلعبو نظام ادلعلومات التسويقي يف تعزيز ميزة ادلنظمة التنافسية،وىدفت الدراسة إىل 
أيضاً إىل التعرف على واقع تبٍت نظام ادلعلومات التسويقية يف قطاع إنتاج الغازات الصناعية، وقد خلصت الدراسة إىل 
نتائج تشَت إىل أن ادليزة التنافسية تساعد يف التغلب على شدة ادلنافسة، وأن نظام ادلعلومات التسويقية يساعد يف 

لتعرف على حاجات ورغبات العمالء و أذواقهم، ىذا وقد أوصت الدراسة بضرورة ربسُت جودة ادلنتجات عن طريق ا
استقاللية مصلحة التسويق عن ادلصلحة التجارية، وكما أوصت باالىتمام بادلنافسُت أكثر، واصلاز قاعدة بيانات 

 خاصة هبم وربديثها باستمرار.

 . التعليقات على الدراسات السابقة: 7
 السابقة ديكن تلخيص ما ورد منها إىل: عند استعراض الدراسات

أن استخدام نظام ادلعلومات التسويقية بكافة أبعاده يعمل على إحداث تأثَت بالغ األمهية يزيد من القدرة  -1
 التنافسية للشركات.

 سوقية.أن استخدام ادلعلومات عن البيئة اخلارجية للمؤسسة يعزز من استدامة ادليزة التنافسية وزيادة حصتها ال -2
أن استخدام بنية ربتية لتكنولوجيا معلومات متطور يزيد من فرص النجاح ويساعد يف التغلب على التحديات  -3

 اليت تواجو ادلؤسسة.
وأن ما دييز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة أهنا حديثة وتركز على ادلشروعات الصغرى يف ليبيا اليت أصبحت زلط 

دويل، والدور الذي تلعبو نظم ادلعلومات التسويقية يف تعزيز القيمة التنافسية، فضاًل عن كون أنظار اجملتمع احمللي وال
من وظائف تقليدية فتساىم ادلشروعات قيد الدراسة  ادلشروعات الصغرى زبفف ما تتحملو الدولة زلل الدراسة)ليبيا(
 ايل. يف القضاء على البطالة وادلسامهة يف زيادة قيمة الناتج احمللي االمج
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 الجانب النظري: -8
 . نظم المعلومات التسويقية:1.8

 . مفهوم نظم المعلومات التسويقية:1.1.8
يعترب نظام ادلعلومات التسويقية من أىم األمور اليت هتتم هبا ادلشروعات الصغرى، وذلك لكون وظيفة التسويق لو دور 

من تلك ادلشاريع وطرحها للسوق بشكل جيعلها متميزة  بالغ األمهية، فهو من يسوق ادلنتجات أو اخلدمات ادلقدمة
ومستحسن ألقتناىا يف البيئة ادلستهدفة، وذلك عن طريق من خالل مجع ادلعلومات عن السوق احمليط بادلشروع 

مامي، )احلالصغَت من سلتلف اجلوانب ادلتمثلة يف)الزبائن، ادلنافسُت(والذي ديكن إدارة ادلشروع من تعزيز قدرهتا التنافسية.
2020 ،148). 

 . تعريف نظم المعلومات التسويقية:2.1.8
ىي عبارة عن األفراد وادلعدات واإلجراءات اليت تعمل معا لتصنيف وربليل وتقييم احلاجات بشكل منظم لتزويد 

 .(14، 2012)الظفَتي،  ادلعلومات لصانعي لقرارات التسويقية.

 . وظائف نظام المعلومات التسويقية:3.1.8
 .(15، 2012)الظفَتي،  :فنظام ادلعلومات التسويقية لو وظائف ديكن بلورهتا يف اآليت

ذبميع البيانات التسويقية ادلتعلقة بنشاطات ادلشروع وادلوارد ادلستخدمة فيها والظروف وادلتغَتات احمليطة بو ذات  -
 العالقة من داخل ادلشروع أو خارجها.التأثَت ادلباشر وغَت ادلباشر يف أىدافو، ويتم مجعها من ادلصادر ذات 

ربديث البيانات وفقًا دلا حيدث من تطورات يف ادلشروع الداخلية وكذلك البيئة احمليطة بو بالتعديل أو اإلضافة  -
 وزبزينها لالستفادة منها الحقاً.

 تصنيف البيانات ادلتجمعة وفقاً لالحتياجات احملددة أو ادلتوقعة. -
يانات الستخالص العالقة بينهما واستخراج مؤشرات تدل على اذباىات األنشطة للمساعدة يف القيام بتحليل الب -

 رسم اخلطط والرقابة على التنفيذ ومن مت تقييم األداء.
إعالم كافة العاملُت يف ادلشروع بادلعلومات والنتائج ادلتحصل عليها من عمليات مجع ادلعلومات لالستفادة منها كل  -

 و.حسب طبيعة عمل
 حفظ ادلعلومات وفق نسق وترتيب مناسب يسمح باسًتجاعها حُت حيتاج إليها. -

 . مكونات نظام المعلومات التسويقية:4.1.8
إن نظام ادلعلومات التسويقية قائم على من ادلكونات اليت يسعى من خالذلا من يتبٌت ىذه النظم استغالل الطاقة 

 بد من اعتماد ىذا ادلكونات واليت تشمل ما يلي:ادلوجودة وانتهاز الفرص ادلناسبة، فإنو ال
حيث أن قاعدة معلومات التسويق الداخلية ىي نظام احملاسبة الذي يساعد  السجالت و التقارير الداخلية: -

على ذبميع كل ادلعطيات ادلرتبطة إرتباطًا وثيقًا بادلبيعات وادلستودعات والتكاليف والسيولة النقدية وادلدفوعات 
 (.18، 2013/ 2012)أرفيس،  ضات وغَتىا شلا ربويو التقارير احملاسبية.وادلقبو 
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وىو مكون من رلموعة من االجراءات ادلتكاملة تعٌت بتوفَت  نظام االستخبارات)االستعالمات( التسويقية: -
ادلعاصرة للسوق الذي ادلعلومات التسويقية، فهو ديد ادلوظف التسويقي جبميع ادلعلومات ادلتعلقة بالبيئة التسويقية 

يتنامى بشكل متزايد، ودلا لالستخبارات التسويقية من أمهية فهي تعكس البيئة التسويقية، فيجب أن تكون عملية 
 (.6، 2013)اوسو و نوري،  منظمة ذلا تغدية عكسية تستجيب لردة فعل البيئة التسويقية.

ادلستهلك والعمالء واجلمهور برجال التسويق، وينب ويقوم ىذا ادلكون على الربط بُت  نظام البحث التسويقي: -
ىذا النظام دلعرفة ادلشكالت والفرص التسويقية وتقييم الصرفات واألنشطة التسويقية وتقييم األداء وربسُت عملية 

 (.85، 2007)الطاىر و مراد،  الفهم للتسويق الفعال.

ات ادلتحصل عليها من البحوث التسويقية إجراء ويعٌت ىذا النظام بتحليل البيان نظام التحليل التسويقي: -
عمليات احصائية معينة تًتجم يف النهاية إىل معلومات كمية من خالل تلك ادلعطيات اليت مت إدخاذلا، واليت تفيدنا يف 

 (.18، 2013/ 2012)أرفيس،  النهاية يف عملية دعم قرار التسويق والقدرة التنافسية.

 . القدرة التنافسية:2.8
 . مفهوم القدرة التنافسية:1.2.8

تشَت ادليزة التنافسية إىل خاصية معينة أو رلموعة من اخلصائص اليت ديتلكها ادلشروع الصغَت وسبيزه عن غَته من 
ادلشاريع ادلماثلة، وىذه ادليزة أو اخلاصية ربقق لو وضعاً سلتلفاً بُت نظَتاهتا من ادلشروعات، حيث أن التحدي احلقيقي 

)زلمد،  س تقدمي ادلنتج أو تقدمي اخلدمة، بل القدرة ادلستمرة على اإلشباع ادلستمر لرغبات الزبائن ادلتغَتة.للمشروع لي
2013 ،271.) 

 . تعريف الميزة التنافسية:2.2.8
تعرف ادليزة التنافسية بأهنا" القدرة على أداء األعمال بأسلوب معُت أو رلموعة من األساليب اليت ذبعل ادلنظمات 

 (.219، 2018)مدين، األخرى غَت قادرة على رلاراهتا يف األمد القريب أو يف ادلستقبل".

وىناك من عرفها بكوهنا" ادلهارات والقدرات والعوامل اليت سبتلكها ادلؤسسة وتستطيع من خالذلا ربقيق ادلطلوب منها 
 (.59، 2021)مكي،  وتقدمي أفضل مستوى شلكن من األداء ال يستطيع ادلنافسُت الوصول إليو".

 . أنواع الميزة التنافسية:3.2.8
وتعٍت بأن ادلشروع قادر على تصميم وتسويق خدمتو أو منتجو بتكلفة أقل مقارنة مع غَته  التنافسية السعرية: -1

من ادلشروعات ادلماثلة وادلنافسو لو دبا يؤدي بو إىل احلصول على حصة أكرب من السوق والذي ينعكس على زيادة 
 .(14، 2011)فَتوز و كنزة، .  األرباح
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تبناىا ادلشروع وتدخل ضمن مفهوم التنافسية من حيث)ادلوقع، ادلناخ، وىي اليت يالتنافسية غير السعرية:  -2
)كاظم و العادات والتقاليد، ... إخل(، والتميز خبدماتو ادلقدمة وادلصاحبة للمنتج واخلدمة حىت يف حالة إرتفاع األسعار. 

 (.591، 2015زين الدين، 

عليو الًتكيز على مواصفات دلنتجو شلا جيعل الزبون  وىذا يعٍت أن ادلشروع وجبالتنافسية المتعلقة بالجودة:  -3
يدرك أن جودة ادلنتج ادلتحصل عليها من ىذا ادلكان يصعب تقليده وتشعره بالتميز وبكل ما يستحوذ على زبيالتو 

 (.433، 2019)حسُت، ذباه ادلنتج أو اخلدمة ادلقدمة من ادلشروع.

شروع على تقدمي ادلنتجات أو اخلدمات اليت يقدمها بسرعة يف الوقت وىي قدرة ادل التنافسية المتعلقة بالمرونة:  -4
الذي يكون مطلوبًا من قبل الزبائن، أو تطوير منتجات جديدة بناء على طلب الزبائن، وىي االستجابة السريعة 

 (.149 2019حامد و حنان، للتغَتات ادلتمثلة خبصائص تصميم ادلنتجات. )

 . منهجية الدراسة:9
اد على ادلنهج الوصفي التحليلي ألنو يتناسب مع طبيعة ىذه الدراسة وأىدافها، كما  سبثلت بيئة الدراسة يف مت االعتم

رلموعة من ادلشروعات الصغرى دبدينة طرابلس واضلصرت اداة الدراسة يف االستبيان، وصمم االستبيان باالستعانة 
ذه الورقة العلمية، وفيما خيص استمارة االستبيان مت بالدراسات السابقة واليت اجريت يف بيئة سلتلفة عن بيئة ى

تقسيمها اىل عنصرين رئيسية اجلزء االول صمم لتجميع معلومات عامة حول ادلشاركُت مثل اجلنس والعمر وادلؤىل 
وىو العلمي ومدة اخلربة يف ادلشروع قيد الدراسة، واجلزء الثاين فهدف اىل ذبميع البيانات ادلتعلقة دبوضوع الدراسة 

)دور نظم ادلعلومات التسويقية يف تعزيز القدرة التنافسية لدى ادلشروعات الصغرى(، فكانت مصادر البيانات االولية 
من استمارة االستبيان وقد صممت االستبانة جلمع ادلعلومات ادلطلوبة عن رلتمع الدراسة، وتضمنت احلدود 

افسية وادلشروعات الصغرى و مصادر البيانات الثانوية يف الدراسات ادلوضوعية يف نظم ادلعلومات التسويقية والقدرة التن
السابقة والكتب، واليت اْعُتمد عليها يف ذبميع البيانات من ادلبحوثُت ومت استخدام ميزان ليكارت اخلماسي ذي النقاط 

رى دبدينة طرابلس، و اخلمس للتعبَت عن أسئلة االستبيان واقتصرت احلدود ادلكانية يف رلموعة من ادلشروعات الصغ
( 57سبثل رلتمع الدراسة يف رلموعة من مدراء ىذه ادلشروعات ادلبحوثة، حيث كان اجملتمع الذي سبت دراستو)

( مدير سبثل أصحاب ىذه ادلشاريع قيد الدراسة،  57مشروع صغَت ومت احلصول على عينة عشوائية بسيطة عددىا)
ان ادلشروعات الصغرى متغَت تابع ونظم ادلعلومات التسويقية متغَت كما مت وضع منوذج متغَتات الدراسة باعتبار 

لتحليل االحصائي، عليو سيتم تقسيم ىذا اجلانب  spssمستقل و مت االعتماد على ربليل البيانات باستخدام برنامج 
 إىل ما يلي: 

 . االساليب االحصائية المستخدمة في التحليل االحصائي:1
األساليب اإلحصائية منها أساليب اإلحصاء الوصفي، وأساليب اإلحصاء االستنتاجي وذلك مت استخدام عدد من 

 على النحو التايل:
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 . اإلحصاء الوصفي:1.1.9
مت استخدام اإلحصاء الوصفي يف الدراسة لتحليل البيانات، وذلك إلظهار االذباىات العامة لإلجابات، واستخدم يف 

، وتضمن ىذا التحليل Statistical Package for Social Sciences( SPSSذلك الربنامج اإلحصائي)
 عدد من أساليب التحليل الوصفي من أمهها ما يلي: 

(، 1إىل  0ويستخدم إلجراء الثبات لفقرات االستبيان، وفيو يًتاوح ادلعامل من ) معامل الثبات ألفا كرونباخ: -أ
والثبات ذلذا ادلعامل والعكس عندما يقًتب من الصفر، ويكون مقبوالً فكلما كان ادلعامل يقًتب من الواحد ديثل القوة 

(، وأيضًا دلعرفة ما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية، وذلك عند مستوى معنوية 0.6عندما يكون)
ة ( أو قيم0.05( أقل من مستوى ادلعنوية )P(، حيث يتم رفض فرضية العدم إذا كانت القيمة االحتمالية )0.05)

T  احملسوبة أكرب من قيمةT ( اجلدولية، وال ترفض فرضية العدم إذا كانت القيمة االحتماليةP أكرب من مستوى )
 اجلدولية. Tاحملسوبة أقل من قيمة  T( أو قيمة 0.05ادلعنوية )

ة من اإلجابات مت ربديد التكرارات والنسبة ادلئوية للتكرارات اليت ربصلت عليها كل إجابالتوزيعات التكرارية:  -أ
 اخلاصة بأسئلة االستبيان.

 استخدم ادلتوسط احلسايب لتحديد اذباه ردود ادلشاركُت حول فرضيات الدراسة.المتوسط الحسابي:  -ب

 وديثل اضلراف القيم عن متوسطها دلعرفة ادلتوسط العام إلجابات ادلبحوثُت.االنحراف المعياري:  -ج

 يبين حركة نماذج االستبيان الموزعة.( 1جدول )

 مناذج االستبيان الصاحلة للتحليل مناذج االستبيان ادلستبعدة والغَت صاحلة للتحليل مناذج االستبيان ادلسًتدة مناذج االستبيان ادلوزعة البيان
 57 3 60 60 العدد
 %95 %5 %100 %100 النسبة

من مجيع مناذج % 100منوذج استبيان واليت سبثل  60مناذج االستبيان ادلوزعة كانت ( نالحظ أن 1من خالل اجلدول ) 
مناذج استبيانو وسبثل  3االستبيان ادلوزعة، وال توجد مناذج استبيان غَت مسًتدة، أما مناذج االستبيان ادلستبعدة فكانت 

 من مجيع% 95منوذج استبيان واليت سبثل  57، وبالتايل يكون عدد مناذج االستبيان الصاحلة للتحليل سبثل %5نسبة 
 مناذج االستبيان ادلوزعة.

 :. التحليل الوصفي للبيانات2.1.9

 ( يوضح اختبار ألفا كرونباخ لعينة الدراسة.2جدول )

 مستوى ادلقياس معامل ألفا كرونباخ احملور ت
 قوي 0.92 مجيع فقرات الدراسة 

(، أي )يف حال 0.92( نالحظ مستوى الثبات دلعامل ألفا كرونباخ قوي جلميع فقرات حيث بلغ مقداره)2اجلدول) من
 اعادة توزيع االستبيان مرة أخرى ربصل على نفس نتائج ادلرة االوىل( ما يدل على ثبات فقرات استمارة االستبيان.
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 بيان اتجاه ردود المشاركين بناًء على المتوسط المرجح مقياس ليكارت الخماسي( 3جدول )
 الدرجة ادلستوى

 1 غَت موافق سباماً 
 2 غَت موافق
 3 ال أعلم
 4 موافق

 5 موافق بشدة
( ديثل 2.33 -1من ) -( بأن يكون ادلتوسط احلسايب إجابات ادلبحوثُت عن كل فقرة كما يلي:3يوضح اجلدول)

( ديثل 4 -3.67( ديثل مستوى متوسط من القبول، ومن)3.66 -2.34منخفض من القبول، ومن) مستوى
 مستوى مرتفع من القبول.

 . تحليل البيانات الشخصية لعينة الدراسة:3.1.9
 ( يوضح المعلومات الشخصية المتعلقة بمفردات عينة الدراسة.4جدول)

 النسبة العدد الوصف البند ت

 اجلنس .1
 93% 53 ذكر
 7% 4 أنثى

 العمر .2
 88% 50 سنة  فأقل 40

 12% 7 سنة 50إىل  -41من 
 - - سنة فأكثر 51من 

 ادلؤىل العلمي .3

 35% 20 ثانوية عامة أو ما يعادذلا
 61% 35 بكالوريوس أو ما يعادذلا

 4% 2 ماجستَت
 - - دكتوراه

 ادلشروعمدة اخلدمة يف  .4
 73% 42 سنوات فأقل 10
 23% 13 سنة 20 -11من 
 4% 2 سنة فأكثر 20من 

%(، و ذلك لطبيعة 7%( واإلناث)93( أن الذكور ربظى على أعلى نسبة مئوية حيث بلغت)4نالحظ من اجلدول)
ادلشاريع الصغرى اليت يف العادة تتطلب الذكر دون اإلناث يف الغالب، ونالحظ أيضًا أن فئات العمر قد حازت 

%(، ويرجع ذلك 12نت نسبتها)سنة( كا 50إىل  41%(، وتليها فئة)88سنة فأقل( ربصلت على ) 40فئة)
التفاوت لكون أن أغلب ادلشروعات الصغرى ديتلكها ويشغلها األقل سناً، وذلك العتبارات فنية تتعلق هبذه 

%( من محلة الشهادة الثانوية، 35ادلشروعات، أما دبا خيص ادلؤىل العلمي فنالحظ من اجلدول أن ما يعادل)
كالوريوس أو ما يعادذلا(، وىي األعلى نسبة بُت ادلؤىالت العلمية وىذا %( من محلة الشهادات اجلامعية)الب61و)

يعطي ثقة يف االستبيان لكوهنم على دراية بالبحث العلمي وأساليب اإلجابة، و يعطينا مؤشر أن ادلشروعات الصغَتة 
سنوات فأقل(   10دمة فإن فئة)يفتتحها اخلرجيون الذين ال جيدون أعمااًل رمسية وعامة يف الدولة، أما ما يتعلق دبدة اخل

%( وىو يؤكد ما جاء يف ادلؤىل العلمي والعمر فهي تتناسب معها، نظراً لصغر 73كانت األعلى نسبة حيث بلغت)
سنة  20%( ومن مت النسبة األضعف لفئة)23سنة( حيث بلغت) 20 -11السن مقارنة باألكرب سناً، وتلتها الفئة)
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وىو عدد من ىم أكرب سنًا يف ىذه ادلشاريع اليت ربتاج جهد كبَتًا وساعات فأكثر(، ويرجع لنفس السبب السابق 
 أطول واليت ال حيتملها كبَت السن عادتاً. 

 . تحليل البيانات واختبار الفرضيات المتعلقة بمحاور الدراسة:4.1.9
واتجاهات العينة المشاركة في الدراسة والمتعلقة بالسجالت ( يوضح المتوسط واالنحراف المعياري والنسبة المئوية 5جدول )

 والتقارير.
متوسط  العبارات 

 حسايب
اضلراف 
 معياري

النسبة 
 ادلئوية

اذباه 
 العينة

 ادلعنوية

يعمل نظام السجالت والتقارير الداخلية على اعداد وتوفَت  1
 تقارير عمليات ادلشروع الداخلية

 0.000 موافق 81.4 0.99 4.07

يعمل نظام السجالت والتقارير الداخلية على تلبية احتياجات  2
 ادارة ادلشروع من ادلعلومات الالزمة الزباذ قرار التسويق

 0.000 موافق 81.8 1.03 4.09

يتميز نظام السجالت والتقارير الداخلية بتقدديو ادلعلومات  3
 ادلطلوبة بسرعة ودقة عالية باإلضافة اىل سهولة االسًتجاع عند

 احلاجة ذلا
 0.000 موافق 81.4 1.07 4.07

يعمل ادلشروع على توفَت تدريب خاص للعاملُت على نظام  4
 0.000 موافق 74 1.15 3.7 السجالت والتقارير الداخلية الستخدام النظام بكفاءة عالية

يتم توفَت معلومات كافية من قبل نظام السجالت والتقارير  5
 0.000 موافق 77.6 1.01 3.88 يتعامل معها ادلشروعالداخلية عن البيئة اليت 

    1.06 3.96 مجيع العبارات
( على فقرات السجالت والتقارير باضلراف 3.96( نالحظ أن ادلتوسط احلسايب جلميع الفقرات بلغ بـ)5من اجلدول)

ادلشروعات الصغرى نظام (، وىو ما يعكس درجة موافقة مرتفعة، ويدل أيضًا على امتالك 1.06معياري قدره)
سجالت وتقارير جيد من وجهة نظر أصحاب ادلشاريع الصغرى يف ادلنطقة قيد الدراسة، والذي ديثل االجابة على 
السؤال الفرعي الذي يدور حول )ىل ىناك وعي كايف لدور السجالت والتقارير يف تعزيز القدرة التنافسية 

 للمشروعات الصغرى؟(.
( يوضح المتوسط واالنحراف المعياري والنسبة المئوية واتجاهات العينة المشاركة في الدراسة والمتعلقة باالستخبارات 6جدول )

 التسويقية. 

 
متوسط  العبارات

 حسايب
اضلراف 
 معياري

النسبة 
 ادلئوية

اذباه 
 العينة

 ادلعنوية

1 
وادلعلومات يوفر نظام االستخبارات التسويقية بتصنيف البيانات 

اليت مت مجعها بطريقة تسهل ربديد الفرص اليت ديكن أن يستغلها 
 ادلشروع

 0.000 موافق 69.2 1.17 3.46

2 
يتم تدريب العاملُت على نظام االستخبارات التسويقية من قبل 
ادلشروع على كيفية مجع ادلعلومات اليت ذلا عالقة دبجال عمل 

 ادلشروع
 0.000 ال أعلم 63.8 1.33 3.19

يقوم نظام االستخبارات التسويقية دبتابعة اسًتاتيجيات ادلنافسُت  3
 يف العمل وربديد نقاط القوة والضعف لديهم

 0.000 موافق 69.2 1.29 3.46
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متوسط  العبارات

 حسايب
اضلراف 
 معياري

النسبة 
 ادلئوية

اذباه 
 العينة

 ادلعنوية

4 
يقوم نظام االستخبارات التسويقية بتصنيف البيانات وادلعلومات 

ها اليت مت مجعها بطريقة تسهل ربديد الفرص اليت ديكن أن يستغل
 ادلشروع

 0.000 موافق 71.6 1.14 3.58

5 
يقوم نظام االستخبارات التسويقية دبتابعة التطورات احلاصلة يف 

 0.000 موافق 77.2 1.16 3.86 السوق

    1.24 3.51 مجيع الفقرات
باضلراف ( على فقرات السجالت والتقارير 3.51( نالحظ أن ادلتوسط احلسايب جلميع الفقرات بلغ بـ)6من اجلدول)

(، وىو ما يعكس درجة موافقة متوسطة، وىو ما يدل وبشكل متوسط على امتالك ادلشروعات 1.24معياري قدره)
الصغرى نظام استخبارات تسويقية إىل حد ما من وجهة نظر أصحاب ادلشاريع الصغرى يف ادلنطقة قيد الدراسة، 

ىناك وعي كايف لدور االستخبارات التسويقية يف تعزيز والذي ديثل االجابة على السؤال الفرعي الذي يدور حول )ىل 
 .القدرة التنافسية للمشروعات الصغرى؟(

( يوضح المتوسط واالنحراف المعياري والنسبة المئوية واتجاهات العينة المشاركة في الدراسة والمتعلقة بالبحوث 7جدول) 
 التسويقية.

متوسط  العبارات 
 حسايب

اضلراف 
 معياري

النسبة 
 ادلئوية

اذباه 
 العينة

 ادلعنوية

يهتم نظام البحوث التسويقية بقيمة ادلعلومات اليت مت احلصول  1
 عليها أكثر من اىتمامو بكلفة احلصول عليو

 0.000 ال أعلم 61.4 1.2 3.07

يوفر نظام البحوث التسويقية ادلعلومات اليت حيتاجها ادلشروع  2
 ادلشكالت اليت ديكن أن ربدث للعملية التسويقيةدلواجهة 

 0.000 ال أعلم 66.6 1.2 3.33

يساىم نظام البحوث التسويقية يف معرفة حاجات الزبائن  3
واالىتمام هبا وتلبيتها لكسب ثقتهم لتحقيق عالقة طويلة االمد 

 معهم
 0.000 موافق 75.4 1.34 3.77

رلال البحوث التسويقية يعمل ادلشروع على تدريب العاملُت يف  4
على التعامل مع ادلعلومات ادلتوفرة لديهم دبوضوعية ودقة وسرعة 

 عند اصلاز البحث التسويقي
 0.000 ال أعلم 67 1.22 3.35

 0.000 ال أعلم 62.2 1.13 3.11 يوفر ادلشروع ميزانية كافية لتغطية نفقات البحوث التسويقية 5
    1.25 3.33 مجيع العبارات

( على فقرات السجالت والتقارير باضلراف 3.33( نالحظ أن ادلتوسط احلسايب جلميع الفقرات بلغ بـ)7اجلدول)من 
(، وىو ما يعكس درجة موافقة منخفضة، و ما يدل على قلة وعي أصحاب ادلشروعات قيد 1.25معياري قدره)

صغرى يف ادلنطقة قيد الدراسة، والذي الدراسة ألمهية البحوث التسويقية وذلك من وجهة نظر أصحاب ادلشاريع ال
ديثل االجابة على السؤال الفرعي الذي يدور حول )ىل ىناك وعي كايف لدور البحوث التسويقية يف تعزيز القدرة 

 التنافسية للمشروعات الصغرى؟(.
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العينة المشاركة في الدراسة والمتعلقة بتحليل ( يوضح المتوسط واالنحراف المعياري والنسبة المئوية واتجاهات 8جدول )
 المعلومات.

متوسط  العبارات 
 حسايب

اضلراف 
 معياري

النسبة 
 ادلئوية

اذباه 
 العينة

 ادلعنوية

يعمل نظام ربليل ادلعلومات على فهم حاجات الزبائن احلاليُت  1
 واحملتملُت

 0.000 موافق 77.6 1.01 3.88

على توفَت نتائج عن مدى انتماء يعمل نظام ربليل ادلعلومات  2
 الزبائن للمشروع الذي يعملون معو

 0.000 موافق 73.4 0.96 3.67

يعمل نظام ادلعلومات على قياس رضا الزبائن عن اخلدمات  3
ادلقدمة من خالل استخدام طرق احصائية خاصة لتحليل 

 ادلعلومات

 0.000 موافق 76.4 1.03 3.82

ادلعلومات على توفَت معلومات تساعد يعمل نظام ربليل  4
ادلشروع يف ازباذ القرار فيما خيص االسًتاتيجية التسويقية ادلتبعة 

 من قبل ادلشروع إن كانت ناجحة أم ال

 0.000 موافق 74.8 1.03 3.74

يعمل نظام ربليل ادلعلومات على توفَت معلومات عن نوع  5
 ادلشروعاخلدمات اليت حيتاجها السوق الذي يعمل بو 

 0.000 موافق 81.4 1.06 4.07

    1.03 3.84 مجيع الفقرات
( على فقرات السجالت والتقارير باضلراف 3.84( نالحظ أن ادلتوسط احلسايب جلميع الفقرات بلغ بـ)8من اجلدول)

الدراسة (، وىو ما يعكس درجة موافقة مرتفعة، ويدل أيضًا على وعي أصحاب ادلشروعات قيد 1.03معياري قدره)
ألمهية ربليل ادلعلومات وذلك من وجهة نظر أصحاب ادلشاريع الصغرى يف ادلنطقة قيد الدراسة، والذي ديثل االجابة 
على السؤال الفرعي الذي يدور حول)ىل ىناك وعي كايف لدور ربليل ادلعلومات التسويقية يف تعزيز القدرة التنافسية 

 للمشروعات الصغرى؟(

( يوضح المتوسط واالنحراف المعياري والنسبة المئوية واتجاهات العينة المشاركة في الدراسة والمتعلقة بكافة عبارات 9جدول )
 الدراسة.

 اذباه العينة ادلتوسط احلسايب االضلراف ادلعياري النسبة ادلئوية احملور ت
 موافق 3.96 1.06 79.2 السجالت والتقارير 1
 موافق 3.51 1.24 70.2 االستخبارات التسويقية 2
 ال أعرف 3.33 1.25 66.6 البحوث التسويقية 3
 موافق 3.84 1.03 76.8 ربليل ادلعلومات 4
 موافق 3.66 1.18 73.2 كل احملاور 5

باضلراف ( على فقرات السجالت والتقارير 3.66( نالحظ أن ادلتوسط احلسايب جلميع الفقرات بلغ بـ)9من اجلدول)
(، وىو ما يدل درجة موافقة متوسطة، وما يعكس على أن ادلشروعات سبتلك نظام معلومات 1.18معياري قدره)

تسويقي بقدر جيد من وجهة نظر أصحاهبا والذي ديثلو االجابة على السؤال الرئيسي الذي يدور حول أن ىناك وعي  
والتقارير، واالستخبارات التسويقية، البحوث التسويقية و ربليل كايف بأمهية نظم ادلعلومات باألبعاد التالية) السجالت 

 ادلعلومات التسويقية( على تعزيز القدرة التنافسية لدى ادلشروعات الصغرى قيد الدراسة.
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 (.T( يوضح مقارنة المتوسط النظري بمتوسط العينة باستخدام اختبار )10جدول )

 البيان ت
( Tقيمة )

 احملسوبة
 ( اجملدولةTقيمة)

مستوى 
 الداللة

 0.000 2.021 4.223 .دور نظم ادلعلومات التسويقية يف تعزيز القدرة التنافسية لدى ادلشروعات الصغرى 1

( 4.223( احملسوبة )T( وقيمة )=T 2.021اجملدولة كانت ) (T)( يتنب أن قيمة10من خالل اجلدول رقم )
لكلى الفرضيتُت، و ىي أقل من  (P=0.000)و قيمة  بالنسبة لفرضية الدراسة، ( اجلدولية،Tأكرب من قيمة )
 وعليو ديكن تلخيص نتائج اختبار فرضيات الدراسة يف اجلدول التايل:، (=0.05مستوى ادلعنوية )

 ( ملخص نتائج اختبار فرضية الدراسة.11جدول )
 النتيجة P  الفرضيات ت

1 
عالقة ارتباط ذات داللة معنوية من الناحية االحصائية والوعي الكايف بأمهية نظم ىناك 

ادلعلومات باألبعاد التالية)السجالت والتقارير، واالستخبارات التسويقية، البحوث التسويقية و 
 ربليل ادلعلومات التسويقية( على تعزيز القدرة التنافسية لدى ادلشروعات الصغرى

0.000 0.05 
قبول 
 الفرضية

2 
ال يوجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية من الناحية االحصائية والوعي الكايف بأمهية نظم 

ادلعلومات باألبعاد التالية)السجالت والتقارير، واالستخبارات التسويقية، البحوث التسويقية و 
 الصغرىربليل ادلعلومات التسويقية( على تعزيز القدرة التنافسية لدى ادلشروعات 

0.000 0.05 
نرفض 
 الفرضية

وشلا سبق ديكن القول أن نتائج التحليل الوصفي السابقة حول بيانات ردود ادلشاركُت يف الدراسة احلالية، ومن خالل 
الدراسات السابقة ادلشار إليها، يتضح أن نظام ادلعلومات التسويقية يؤثر تأثَت بالغ يف ادليزة التنافسية وكما أنو يساىم 

در كبَت يف تعزيز قدرة ادلشروعات الصغَتة يف االستمرارية والفاعلية وربسُت جودة خدماهتا من خالل تلك بق
ادلعلومات اليت يوفرىا نظام ادلعلومات التسويقي، وأن كل النتائج تتعلق بعينة الدراسة، و ديكن أن تعمم على رلتمع 

 الدراسة بالكامل.
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 . النتائج والتوصيات:10
 . النتائج:1.10

 توصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج وادلتمثلة يف آليت:
 قلة وعي أصحاب ادلشاريع الصغرى قيد الدراسة بأن قيمة البحوث التسويقية أكثر أمهية من كلفة احلصول عليها. .1
م يف مواجهة قلة وعي أصحاب ادلشروعات الصغرى قيد الدراسة بأن نظام البحوث التسويقية يوفر معلومات تساى  .2

 ادلشكالت اليت ربدث للعملية التسويقية.
قلة  وعي أصحاب ادلشاريع الصغرى قيد الدراسة بأمهية ادلعلومات اليت حيتاجها ادلشروع دلواجهة ادلشكالت اليت  .3

 ديكن أن ربدث للعملية التسويقية. 
ال البحوث التسويقية وكيفية قلة وعي أصحاب ادلشروعات الصغرى قيد الدراسة بأمهية تدريب العاملُت يف رل .4

 التعامل مع ادلعلومات ادلتوفرة لديهم دبوضوعية ودقة وسرعة عاليتُت.
 قلة وعي أصحاب ادلشروعات الصغرى قيد الدراسة بأمهية توفَت ميزانية كافية لتغطية نفقات البحوث التسويقية. .5
 للمشروعات الصغرى.ىناك وعي كايف بدور السجالت والتقارير يف تعزيز القدرة التنافسية  .6
 ىناك وعي كايف بدور ربليل ادلعلومات التسويقية يف تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغرى. .7
 ىناك وعي كايف لدور االستخبارات التسويقية يف تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغرى. .8

 

 . التوصيات:2.10
 وقد توصلت الدراسة دبجملة من التوصيات وىي:

 .ضرورة االىتمام بالبحوث التسويقية دون النظر إىل كلفة احلصول عليها-1
ضرورة االىتمام بنظام البحوث التسويقية وبادلعلومات اليت توفرىا لكي تساىم يف مواجهة ادلشكالت اليت ربدث  -2

 .للعملية التسويقي للمشروعات قيد الدراسة
ى رأسو معرفة حاجات الزبائن واالىتمام هبا وتلبيتها لكسب ثقتهم ضرورة االىتمام بنظام البحوث التسويقية وعل -3

 .لتحقيق عالقة طويلة األمد مع ادلشروع
ضرورة العمل على تدريب العاملُت يف رلال البحوث التسويقية وكيفية التعامل مع ادلعلومات ادلتوفرة لديهم  -4

 .دبوضوعية ودقة وسرعة عاليتُت
 نية كافية لتغطية نفقات البحوث التسويقية للمشروعات قيد الدراسة.جيب العمل على توفَت ميزا -5
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Abstract 
The study tried to determine the nature of marketing information systems in micro-
projects and the ability to strengthen their capacity in being competitive. In the view 
of the owners of these micro-projects, the problem of the research was formulated by 
addressing the question of “Is there sufficient awareness for the importance of 
information systems in terms of certain dimensions such as (records & reports, 
marketing intelligence, marketing researches and marketing information analysis) in 
order to strengthen the competitive capacity for micro-projects? The study aimed at 
highlighting the marketing information systems and their role in promoting micro-
projects’ competitive capacity. It also aims at identifying how much the owners of such 
micro-projects are aware of the importance of marketing information systems in 
increasing their competitive capacity. The study concluded that the said owners are less 
aware, that the value of marketing researches are more important than the cost for 
obtaining them, and that there is sufficient awareness for the role of records and reports 
in strengthening the competitive capacity of micro-projects . 

In addition, the study recommended that the marketing research system must be a 
subject of attention, including the information this system provides, in order to 
contribute in overcoming the challenges facing the marketing process of the projects in 
question. It also recommended to train the staff working in the field of marketing 
researches including having them trained on how to process information objectively, 
accurately and with high speed . 

Key Words: Information Systems, Competitive Capacity & Micro-projects 

 


