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 اداء قنوات التوزيع كفاءة تحسين نظام المعلومات التسويقي في  قياس اثر
 عينة من تجار الجملة في السوق العراقيةاستطالعية الراء دراسة 

 مها عبد الكريم حمود الراوي
 طالبة دكتوراه / ادارة االعمال

 كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد
 

 مستخلص:
علومبببببا  ويعبببببد يلبببببام المدورًا كبيبببببرًا ابببببا ادات قيبببببوا  التو يببببب   تلعبببببو تكيولوجيبببببا المعلومبببببا   
  الذي يمكن ادارتب  باسبتادام تقييبا  واسباليو تكيولوجيبا المعلومبا   احبد العياصبر الحيويبة التسويقا

مببن المعببروه ايبب  يمكببن تحقيببء اقصببق ك بباتة تسببويقية مببن ابب ل ا .اليلمببة المعلومببا  اببا ال ببركا 
لقيبببوا  التو يببب ض ولغبببرل تحقيبببء ذلبببم  ال ببببد مبببن تصبببميم قيبببوا  التو يببب  االسبببتادام ال اعبببل والك بببوت 

بال كل الذي يضمن الحصول علق المعلوما  التسويقية ب كل مستمر ودقيء واا االوقا  المياسبة  
وتحقيبء    اضً  عن ضمان احكام الرقابة ب كل مستمر لكاابة االي بطة التبا يقبوم بهبا اعضبات القيباة

ولغببرل ااتبببار اظببر يلببام المعلومببا  التسببويقية علببق الك بباتة مببن  لببداعم معهببمضالتواصببل المسببتمر وا
تبباجر جملببة اببا السببوء العراقيببة اببا بغببداد  25  اقببد تببم اسببتط   ارات اسببتادام قيببوا  التو يبب ابب ل 

)سوء ال ورجة(  اا مجال السل  االسته كية  من ا ل توجي  مجموعة من االسئلة باالعتماد علق 
وكاي  العييا  الماتارة تمظبل ال بركا  والتجبار ذوي البو ن واال ميبة ابا  .باعا الدرجا المقياس الس

وقببد . السببوء ممببن يعتمببدون ب ببكل كبيببر علببق ا ببكال متعببددة مببن قيببوا  التو يبب  دااببل واببار  بغببداد
م ا داه قيوا  التو ي  وتحقيء الك اتة التسويقية من ا ل استادا الهر  اليتائج معيوية الع قة بين

لذا يمكن القول ان ليلام . ااصة عيد تطبيء ايلمة المعلوما  التسويقية قيوا  التو ي  غير المبا رة
المعلومببا  التسببويقا تبببظير كبيببر ومعيببوي علببق تحقيببء ا ببداه تصببميم قيببوا  التو يبب  بال ببكل الببذي 

  يحسن من الك اتة التسويقيةض
 

 المقدمة:
ق ابببرل رقاببببة اكببببر علبببق اي بببطتها الحاجبببة البببتواجببب  ال بببركا   وب بببكل مت ايبببد  

والسبو اا ذلم يعود الق التغيرا  التا تحصل ابا البيئبةض احبد  بذه التغيبرا  التسويقيةض 
ال ببركا  للحبباء   ببا الظببورة المعلوماتيببة الهائلببة والتببا تتطلببو بيببات ايلمببة معلومببا  اببا

 ىضصبببلة مبببن جهبببة  وللح بببال علببق المركببب  التيااسبببا مبببن جهبببة اابببر بركببو التطبببورا  الحا
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 Information ولغببببرل االسببببت ادة مببببن ال ببببرن التببببا توار ببببا تكيولوجيببببا المعلومببببا 

Technology (IT) ال ببببد لل بببركا  مبببن وضببب  يلبببام معلومبببا  متكامبببل يمكبببن مبببن  
 ,Child) ا لبب  ضببمان االسببتجابة السببريعة الي تغييببر يحصببل اببا البيئببا  الديياميكيببة

 ض(33 ,1987
 Marketing Information Systemويعبببد يلبببام المعلومبببا  التسبببويقا 

(MkIS) احببببد  ادارتبببب  باسببببتادام تقييببببا  واسبببباليو تكيولوجيببببا المعلومببببا    الببببذي يمكببببن
ويببتم ذلببم مببن ابب ل جمبب  معلومببا  العياصببر الحيويببة اليلمببة المعلومببا  اببا ال ببركا ض 

يسببمب بتحقيببء التسببويء  والت ببارم بهببا مبب  ماتلببه االي ببطة  واسببتادامها بال ببكل الببذي 
يحسبن مبن البديياميكا ببين االابراد والجماعبا  داابل الميلمبا  وال بركا   ممبا  التواصل

  صورة ال ركة ومرك  ا التيااساض
تلعببو تكيولوجيببا المعلومببا  دورًا كبيببرًا اببا ادات قيببوا  التو يبب   و ببا ت ببكل حجببر 

التبببببا تقبببببدمها الدارة ماتلبببببه االي بببببطة  المبببببداال والطبببببرء الحديظبببببة مبببببن اببببب لاالسببببباس 
 بببببو ابببببا ادارة ورقاببببببة قيبببببوا  التو يببببب   MkISان احبببببد مجببببباال  اسبببببتادام و  والولبببببائهض

Distribution Channelsاذ يمكببن مببن ابب ل  ببذا اليلببام تحقيببء التواصببل المسببتمر  ض
مببب  اعضبببات القيبببوا   وابببرل الرقاببببة علبببق ادات بببم  وبالتبببالا تحقيبببء معبببايير ك ببباتة ادات 

 قيوا  التو ي ض
 

 اوال: منهجية الدراسة:
 سة:هدف الدرا 1-1

تتجسد ا بداه  بذه الدراسبة ابا تسبليط الضبوت علبق ا ميبة ودور يلبام المعلومبا  
اببا تحسببين الك بباتة التسببويقية  مببن ابب ل اسببتادام مظببل  ببذه االيلمببة  MkISالتسببويقا 

اببا رابب  ك بباتة ادات قيببوا  التو يبب ض ممببا يببردي الببق  يببادة رضببا ال بببون وتببواير الميتجببا  
ً  عنٍ تحقيء ا داه مروية قيبوا  التو يب  وتا بيل والمعلوما  اا جمي  االوقا   اض

 التكاليهض و بالتالا الق تحقيء مي ة تيااسية لل ركا  التا تستادم يلم المعلوما ض
 

 اهمية الدراسة: 1-2
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 تبر  ا مية الدراسة من ا ل المحاور االتية:
 ضتوضيب ا م ا داه تصميم قيوا  التو ي   (1
 ببببرة مببببن ابببب ل قيبببباس  ظببببر تطبيببببء ايلمببببة تقيببببيم ادات قيببببوا  التو يبببب  غيببببر المبا (2

 المعلوما  التسويقيةض
 قياس تبظير قيوا  التو ي  غير المبا رة علق تحسين الك اتة التسويقيةض (3

 

 مشكلة الدراسة: 1-3

 ان لهببببببور الم بببببباكل العديببببببدة اببببببا ادات االي ببببببطة التسببببببويقية لل ببببببركا  الماتل ببببببة
  وارت ببببا  التكبببباليه اقيببببةوايا ببببال مسببببتويا  الك بببباتة التسببببويقية ااصببببة اببببا السببببوء العر 

عبببدم تبببوار المبببواد والميتجبببا  ابببا الوقببب  ليقبببل وال بببحن  المرت عبببة لسبببعار الالياتجبببة عبببن ا
عبببدم تبببواار المعلومبببا  ابببا اوقبببا  الحاجبببة اليهبببا   طبببول ا ميبببة دورة الطلبببو  و المياسبببو

ضبببعه الع قبببا  ببببين وغير ببباض اضبببً  عبببن ايا بببال االعتماديبببة علبببق قيبببوا  التو يببب  و 
المو عين وال بائنض وغير ا مبن الم باكل المرتبطبة بعبدم وجبود ايلمبة معلومبا  الميتجين و 

متكاملة بين االي طة التسويقية الماتل ة  كبل ذلبم ادى البق ضبرورة اال تمبام بدراسبة اظبر 
MkIS    لتحسين الك اتة التسويقيةضعلق ادات قيوا  التو ي 
 

 :عينة الدراسة والحدود الزمانية 1-4

( تبباجر مببن تجببار الجملببة اببا 25بااتيببار عييببة مكويببة مببن ) تتمظببل عييببة الدراسببة
الماتل بببة  السبببوء العراقيبببة )سبببوء ال بببورجة(  ابببا مجبببال تو يببب  وبيببب  السبببل  االسبببته كية

وقد تم استط   ارات  بذه ض )المواد الغذائية  المواد المي لية  الم بس  الحقائو المدرسية(
 ض2010اليصه الظايا من سية العيية ا ل 

 

 ية الدراسة:فرض 1-5

 ية ك بباتة التسببويقالتحسببين وبببين  MkISاسببتادام  توجببد ع قببة ارتببباط معيويببة بببين (1
 .قيوا  التو ي  تحقيء ا داهمن ا ل 

 نموذج الدراسة: 1-6
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 يمكن وض  اليموذ  االتا الذي يعبر عن اجراتا  الدراسةض
 

 
 (: ايموذ  الدراسةض1ل كل )ا

 
 انب النظري:ثانيًا: الج

 :MkISمفهوم نظام المعلومات التسويقي  2-1
ا ببتم عببدد كبيببر مببن الماتصببين بدراسبببة وبيببات يمبباذ  يلببام المعلومببا  التسبببريقا  

اقببد اصبببح  مهمببة جمبب  معلومببا  التسببويء ولي ببة الماضببيةض  الظ ظببةااصببة اببا العقببود 
دراسبا  بتقبديم يمباذ  الالبحبو  و ا تم   اساسية للميلما  التسويقيةض وكيتيجة لذلم  اقد

كببببداة الدارة معلومبببا  التسبببويء  بحبببو  التسبببويء  وضببب  الموا يبببا    MkISالسبببتادام 
 Higby)                   التحليببل ورابب  التقببارير الرقابيببة  واتابباذ القببرارا  التسببويقية

and Farah, 1991, 30) ض 
اداة يهببا علببق ا Marketing Databaseيمكببن تعريببه قاعببدة بيايببا  التسببويء  

تسببتادم لجمبب  وتسبببجيل البيايببا  والمعلومببا  حبببول االي ببطة التسببويقية والتبببا يمكببن مبببن 
 لل ركةض ادارة االج ات السوقية استهداه وا لها 

 االتاحية

 الكفاءة التعاقدية

 كفاءة الحجم

التحكم بتكاليف 

 الشحن

 المرونة

 فاعلية الكلفة

توفير معلومات 

 السوق

تلبية احتياجات 

لزبون من ا

 الخدمة

ضمان الجهد 

 الترويجي

التاثير على 

قرارات اعضاء 

 قنوات التوزيع

 الكفاءة الوظيفية

 الكفاءة التسويقية

 اهداف قنوات التوزيع

قواعد 

 بيانات

 وانظمة

 معلومات

 تسويقية

MkIS 
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 Management Informationيلببام المعلومببا  االداري  اجبب اتاحببد  MkISيعتبببر 

System (MIS) والمياسببة وابا   الذي يهتم ب كل ابان بتبواير المعلومبا  الصبحيحة
كااة االي طة والولائه التسويقية التا تسباعد علبق اتاباذ القبرارا  الوق  المياسو حول 

   (ضMartell, 1988, 56) الماتل ة
يلجب المبدرات عبادة البق اجبرات تقيبيم االدات التسبويقا علبق اسباس  مييبة دوريبة  لبذا  

معييبة   وابا اتبرا  معييبةض  اايهم يحتاجون الق تواار معلوما  معيية وبكميبا  ويوعيبا 
اتوقيبب  الحصببول علببق المعلومببا   ببو امببرًا او معيببارًا اببا غايببة اال ميببة لوضبب  وتصببميم 

 يلام متكامل لقياس االدات التسويقاض 
كمببا ان التطببورا  التببا حصببل  اببا تكيولوجيببا المعلومببا  جعلبب  باالمكببان قيبباس  

ة  اضبببب  عببببن تسببببهيل مهمببببة وتببببدوين المعلومببببا  الااصببببة بتقيببببيم ادات التسببببويء بسببببهول
 (ضMullins et. al., 2008, 501الوصول اليها واستادامها )

يمكن من ا ل ال كل االتبا تلابين ا بم ايبوا  المعلومبا  التبا تعتببر ضبرورية  
 ل دات التسويقا ب كل عام  ولقياس وتقييم ذلم االدات ب كل اانض

 
 

 :البيانات

الحقااااااااااااااااااااااااا    

والمخططااااااااااااا   

حاااال الما اااا  

 قيد الدراسة

 :الثانوية البيانات

 الحقااااااااااااااااااااااااااااااا   

والمخططااااااااااااااااااا   

المسجلة في سجال  

 المشرو .

 :االولية البيانات

الحقااااااااااااااااااااااااااااااا    

حديثااة والمخططاا   

الجمااااااض   اااااارا  

 المشرو .

 :خارجيةبيانات 

التقاااااا رير الحااريااااااة الرساااااامية  

المجال  والدراسا   اا  الالالقاة  

 تق رير ا نترنت و يره 

 :المالحظةبيانات 

 طرق الية والاترونية. -

 طرق شخصية -

 :االستبيانبيانات 

تالياااااد ا فاااااا ر رااااا   اااااالل  -

المقاااااااا لال  او الجم  اااااااا   

 المركزة.

تقييم ا فا ر ر   االل الررياد  -

ف  ا لاترونااااااي  ال اااااا ت

 والمسح الشخصي.

 بيانات داخلية:

الاشاااف   الم لياااة  تقااا رير لحاااا  

التساااي   الملتاا    رساا  ا الزلاا    

 و يره 
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 لوما  التسويقية(: ايوا  المع2 كل )
Source: Kerin Roger A. et. al., Marketing: The Core, Irwin McGraw-Hill 

com., 2004,  P.169. 

 
 :  Distribution Channel Concept مفهوم قنوات التوزيع 2-2

علق ايها مجموعة من التيليمبا  المترابطبة والمتداالبة   يمكن تعريه قياة التو ي 
بعل االجبراتا  التبا مبن ا لهبا يمكبن تبواير السبل  والابدما  ليبتم  ايما بييها  تتضمن

 او اسببببببببتادامها مببببببببن قبببببببببل المسببببببببتهلم اليهببببببببائا  او المسببببببببتادم الصببببببببياعا اسببببببببته كها 
(Kotler&Keller, 2009,450()Stern &AL-Ansary,1992,1 ض) 

وآاببببرون بايهببببا مجموعببببة مببببن اال بببباان و/او المرسسببببا     Etzetكمببببا عراهببببا  
الون ابببا عمليبببة يقبببل ملكيبببة الميبببتج  اببب ل ايتقالببب  مبببن ال بببركة الميتجبببة البببق البببذين يتبببد

المستهلم اليهائا او المستادم الصياعاض وان قياة التو يب  دائمبا مبا ت بتمل علبق ال بركة 
 ,Etzelالميتجببة والمسببتهلم اليهببائا والوسببطات كتجببار الجملببة والم ببرد                 )

et. al., 2004, 390ض) 
كببببن تعريببببه قيببباة التو يبببب  بايهببببا الع قبببا  التببببا تببببربط ببببين الميببببتج وال بببببون لبببذا يم 

)مسببتهلم يهببائا او مسببتادم صببياعا(  والتببا ت ببتمل علببق عمليببا  ايصببال وبيبب  السببل  
 والادما ض

 
 :Distribution Channel Designتصميم قنوات التوزيع  2-3

اببببا جميبببب  غالبببببا مببببا يكببببون لل ببببركا  المت ببببابهة قيببببوا  تو يبببب  غيببببر مت ببببابهةض و 
االحببببوال  ترغببببو ال ببببركا  اببببا ان يكببببون لهببببا قيببببوا  تو يبببب  ال تهببببده اقببببط الببببق تلبيببببة 
احتياجبببا  ال بببببائن مببببن ميتجاتهببببا  وايمببببا تهببببده كببببذلم الببببق تحقيببببء الميبببب ة التيااسببببية اببببا 
السوءض ولتحقيء  ذه اال داه  تقوم ال ركا  باتبا  اتجاه مبيلم لتحديبد اجب ات ومكويبا  

 والوسطات واال اان الذين يكويون ج تا من القياة(ض  قياة التو ي  )ال ركا 
 يالببم اربعببة ائببا  واسببعة مببن المرسسببا  التببا مببن الممكببن اداالهببا ضببمن قيبباة 

  الوسبببببببطات Merchant Wholesalersالتو يببببببب   و بببببببا: تجبببببببار البيببببببب  بالجملبببببببة 



 7 

Middlemen تجار البيب  بالتج ئبة  Retailers والتج ئبة ابار  المتباجر  Nonstore 

Retailing (Mullins et. al., 2008, 303ض) 
يمكببببن لل ببببركا  االعتمبببباد علببببق القيببببوا  القائمببببة اعببببً   او تطببببوير قيببببوا  جديببببدة 
لادمببة ال بببائن الحبباليين ب ببكل ااضببل  وللوصببول الببق  بببائن جببددض لببذا ي حببل ان بعببل 
قيببوا  التو يبب  تتضببمن علببق االقببل مسببتوى واحببد مببن الوسببطات  و ببذه تسببمق القيبباة غيببر 

  اا حين قد  ال تتضمن بعل القيبوا   Indirect Distribution Channelلمبا رة ا
 Direct Distributionاالابببرى ذلبببم  مظبببل  بببذه القيبببوا  تسبببمق ببببالقيوا  المبا بببرة 

Channel (Etzel et. al., 2004, 389ض) 
متسببباوون ابببا  اعضبببات قيبببوا  التو يببب الببببد مبببن اال بببارة  يبببا البببق ايببب  لبببيس جميببب  

ال اعليبببة  وايهبببم ال يبببردون كامبببل الولبببائه التسبببويقية ب بببكل متسببباوض واال بببكال الك ببباتة و 
 االتية توضب بعل ايوا  قيوا  التو ي  لك  من السل  االسته كية والصياعيةض

 
 

 (: قيوا  التو ي  المياسبة للسل  والادما  االسته كية3 كل )
 

Source: Peter, Paul J. & Donnelly Jr.  James H., Marketing Management: 

Knowledge and Skills, McGraw-Hill, 2009, p. 145. 
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 (: قيوا  التو ي  المياسبة للسل  والادما  الصياعية4 كل )
 

Source: Peter, Paul J. & Donnelly Jr.  James H., Marketing Management: 

Knowledge and Skills, McGraw-Hill, 2009, p. 146. 
 

 :Marketing Efficiency الكفاءة التسويقية  2-4

تعمل ايلمة ومر برا  قيباس ك باتة االدات علبق مراقببة مبدى تحقيبء ال بركة ل  بداه 
المحببببددةض واببببا حالببببة عببببدم تحقيببببء تلببببم اال ببببداه علببببق الوجبببب  المطلببببوو  علببببق ادارا  

السبببباو المرديبببة البببق ذلبببمض لبببذا تتضبببمن عمليبببة قيببباس االدات ال بببركا  معرابببة وتحديبببد ا
اعتمبادا علبق ذلبم  تتضبمن التسويقا واحدة مبن ا بم مجباال  تحسبين االدات ب بكل عبامض 

عمليببة قيبباس االدات التسببويقا العديببد مببن المعبببايير الماليببة وغيببر الماليببة التببا يمكببن مبببن 
علبببق اجببببراتا  جمببب  المعلومببببا  ا لهبببا قيببباس وتقيببببيم االداتض وان  بببذه العمليببببة ت بببتمل 

والبيايا  من االسواء ب كل ارتجاعا  تقييم تلم البيايا  والمعلوما   واتاباذ االجبراتا  
(ض وان ذلبببم يتطلبببو Mullins et. al., 2008, 487التصببحيحية لتحسبببين االدات )

   بالضرورة بيات يلام تسويقا متكاملض
مببن ابب ل االسببتادام ال اعببل  ةتحقيببء اقصببق ك بباتة تسببويقي   يمكببنمببن المعببروه ايبب

ولغببرل تحقيببء ذلببم  ال بببد مببن تصببميم قيببوا  التو يبب  بال ببكل والك ببوت لقيببوا  التو يبب ض 
البببذي يضبببمن الحصبببول علبببق المعلومبببا  التسبببويقية ب بببكل مسبببتمر ودقيبببء وابببا االوقبببا  

 الوسيط
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ضببمان احكببام الرقابببة ب ببكل مسببتمر لكااببة االي ببطة التببا يقببوم بهببا المياسبببة  اضببً  عببن 
 القياة وتحقيء التواصل المستمر والداعم معهمض اعضات

بااتيار يو  القياة البذي يبت ئم مب  الميتجبا  التبا لذا تتمظل احد قرارا  ادارة التسويء 
ا ببدااها  الكلببه المترتبببة علببق اسببتادام القيببوا  المبا ببرة او غيببر تقببدمها  حجببم ال ببركة  

 ويلام المعلوما  الذي تطبق  ال ركةضالمبا رة  
ا  يمكبببن قيببباس ك ببباتة ادات التسبببويء مبببن اببب ل قيببباس ك ببباتة ادات قيبببوا  التو يببب   لهبببذ

و يببام عببدة طببرء يمكبببن مببن ا لهببا تحسبببين ك بباتة التسببويء مبببن ابب ل اسببتادام قيبببوا  
 التو ي  غير المبا رة  و ا:

اعضبببات قيببباة قبببد يبببردي : Functional Efficiencyالكفااااءة الوظيفياااة  (1
الي بببببطة التسبببببويقية ب بببببكل اكظبببببر ك ببببباتة مبببببن لواحبببببدة او اكظبببببر مبببببن ا التو يببببب  

وبسبببببببو عامببببببل   المصببببببيعين اي سببببببهم او  بببببببائيهم  بسبببببببو تاصصببببببهم بببببببذلم
اقتصبباديا  الحجببمض مببظ  يمكببيهم ي ببر الكلببه علببق المصببيعين وبببذلم يتمكيببوا 

 من ادات ولي ة البي  باوطب التكاليهض
هبا   برات السبل  بكميبا  كبيبرة  ا ي ان: Scale Efficiencyكفااءة الحجام  (2

اعضبات  سبيمكنومن ظم تج ئتها الق كميا  اصغر حسبو ت ضبي   ال ببون  
العمليببا  الت ببغيلية ب ببكل  يببردون المصببيعين و بببائيهم مببن جعببل  قيبباة التو يبب 

اكظبببر ك ببباتةض ببببدال مبببن تي يبببذ عمليبببا  بحجبببوم كبيبببرة ممبببا يترتبببو عليهبببا رروس 
ن اقتصبباديا  امببوال ضببامة باليسبببة لل بببائن  و ان يسببت يد المصببيعين بببذلم مبب

 الحجمض

يبببتمكن اعضبببات قيببباة : Transactional Efficiencyالكفااااءة التعاقدياااة  (3
التو يببب   مبببن اببب ل اي بببطتهم التسبببويقية الماتل بببة  مبببن تسبببهيل امبببر حصبببول 
ال بببائن علببق ت ببكيلة واسببعة مببن السببل  والاببدما  مببن مصببدر واحببد وبصبب قة 

  والجهبد المببذول تعاقدية واحبدةض ان مظبل  بذا االجبرات سبيا ل كبل مبن الوقب
ي بس ) من قبل ال بائن واالعمال للبح  عن و برات السبل  التبا يحتباجون اليهبا

 ض(299المصدر السابء  
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 Objectives of Designing Distributionاهداف تصميم قنوات التوزيع  2-5

Channels : 
 االتية:يعمل المدرات علق تصميم قيوا  التو ي  لتحقيء واحدة او اكظر من اال داه  

 & Increase the Availability of goodsزياادة االتاحياة مان السالع والخادمات  (1

services : 

يتمظل الهده االساسا الية قياة تو ي  اا تواير الميتجا  الم ئمبة لل ببائنض اباليسببة 
للسببل  االسببته كية:  يالببم جببايبين يجببو ااببذ ما بيلببر االعتبارعيببد تقببديم السببل ض االول  

غ المسبببتوى المطلبببوو مبببن تغطيبببة اسبببواء التج ئبببةض والظبببايا   بببو تمركببب  عمليبببا   بببو بلبببو 
ال برات عيبد المتباجرض امبا باليسببة للسببل  الصبياعية  الغبرل تقيبيم ادات قيباة التو يب   عيببد 
مسبببتوى ببببائ  الجملبببة  االموضبببو  ذو الع قبببة يتضبببمن ايمبببا اذا كبببان ببببائ  الجملبببة يمتلبببم 

حصبببول علبببق الميبببتج عيبببد الحاجبببة اليببب ض وعيبببد قيببباس ال رصبببة اعببب  الصبببدار الطلبيبببة وال
  Availability Degreeاتاحية الميتجا   يجبو االابذ بيلبر االعتببار درجبة االتاحيبة 

اذ تاتلببببه درجببببة اتاحيببببة الميتجببببا  حسببببو اصببببائن الميتجببببا  وال بببببائن المسببببتهداينض 
تتطلبببو والعيصبببر االابببر البببذي يجبببو اابببذه بالحسببببان  بببو امكاييبببة تبببواير الميتجبببا   اذ 

بعل الميتجا  ان يكون تواير ا اوريًاض كمبا يبرظر السبوء وعوامبل الميااسبة علبق امكاييبة 
 Mullinsتحقيء المستوى المرغبوو مبن االتاحيبة  ااصبة عيبدما يكبون الطلبو محبدود )

et. al., 2008, 300 ض) 

اشاااااااا حاجاااااات الزااااااون مااااان خاااااالا تقاااااديم مساااااتويات عالياااااة مااااان الخااااادمات             (2
Satisfy Customer Requirements by providing high levels of 

service ض 
الهده الظايا لقيوا  التو ي  الذي يكون قريبو يسببيا البق  بده اتاحيبة الميتجبا   اال 
ايببب  اوسببب  مبببدًى    بببو ضبببمان تحقيبببء مسبببتوى مسبببتهده مبببن ا ببببا  احتياجبببا  ال ببببائن 

ا باليسبببببة ل عمببببال المتبييببببة الادميببببةض ان  ببببذا الهببببده يميببببل الببببق ان يكببببون امببببرا حاسببببم
التببا تحببباول ان تميببب  ي سبببها  Analyzerوالمحللبببة  Defenderل سببتراتيجيا  المدااعبببة 

عن الميااسين اا واحبد او اكظبر مبن  ابعباد الادمبةض وتتضبمن االحتياجبا  مبن الابدما  
 التا تهده ال ركا  الق تقديمها عبر قيوا  التو ي   اال كال االتية:
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و ببو مقببدار البب من البب  م للمصببي   Order Cycle Timeب زماان دورة الطلاا -
 الست م  تي يذ  وتسليم طلبية معييةض

الببببذي ي ببببير الببببق مببببدى امكاييببببة االعتمبببباد علببببق  Dependabilityاالعتماديااااة  -
التسببببليمض و ببببذا ربمببببا ي ببببكل العيصببببر االكظببببر ا ميببببة لاببببدما  التو يبببب  اببببا حالببببة 

 Just-In-Timeالمحببببدد  ال ببببركا  التببببا تطبببببء ايلمببببة التسببببليم اببببا الوقبببب 

Delivery Systemض 
بببين البببائ  والم ببتري  والتببا يمكببن مببن ا لهببا  Communicationاالتصاااالت  -

 حل العديد من م اكل التسليم واا مراحل مبكرةض

  التبببببا تعيبببببا ان تكبببببون القيببببباة مريبببببة ب بببببكل كببببباٍه  Convenienceالمالئماااااة  -
 لمواجهة الحاجا  الحاجة لماتله ال بانض

  وت بمل تقبديم ماتلبه الابدما   Postsale Servicesماا اعاد الاياع خادمات   -
لل بببائن واعضببات القيبباةض وتعتبببر مراقبببة  ببكاوي ال بببون او اعضببات القيبباة مببن بببين 
المقببباييس الم ئمبببة لقيببباس مبببدى تلبيبببة ال بببركا  لرغببببا  ال ببببائن واعضبببات القيببباة  

 (ض301السابء   وتحقيء اال داه االساسية المتمظلة بادمتهم )ي س المصدر
 :Influence Channel Decisionsالتأثير على قرارات اعضاء قنوات التوزيع  (3

لتصبببميم قيبببوا  التو يببب  تببببظير مبا بببر علبببق قبببرارا  اعضبببات القيببباةض امبببن اببب ل قيبببام 
ال ببركا  بتحديببد يببو  تصببميم القيبباة وعببدد الوسببطات وتجببار الجملببة والتج ئببة المسببتادمين  

  واالجببراتا  التببا يتاببذ ا اعضببات القيبباة بال ببكل الببذي يببت ئم مبب  يمكيهببا الببتحكم بببالقرارا
 تحقيء ا دااها والح ال علق حصتها السوقية ومرك  ا المتمي ض 

 . Ensure Promotional Effortsضمان الجهد الترويجي  (4

مبببن ببببين اال بببداه االابببرى لقيببباة التو يببب   بببا حصبببول ميتوجبببا  ال بببركة علبببق دعبببم 
 قياة التو يعيةض ويكون الدعم القوي للمبيعا  ضروريا عيدما:ترويجا قوي من اعضات ال

  ( تسوء ال ركة ميتجا  صياعية مرت عة السعر ومعقدة التكيولوجيا    
 و( يكون السوء  ديد الميااسة     
 ( يحاول المدااعون المتمي ون ان يحصلوا علق المي ة التيااسية اعتمبادا علبق الت بوء    

 ة الميتو  او ادمة ال بونضاا جود
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                الحصاااااااوا علاااااااى معلوماااااااات الساااااااوق االوقااااااات المناساااااااب واالتفاصااااااايا المطلوااااااااة   (5
Obtain timely and detailed market information . 

بسبببببو قبببببرو الوسبببببطات مبببببن امببببباكن التسببببويء  اايببببب  يمكبببببن االعتمببببباد علبببببيهم لغبببببرل  
واء  والمتمظلببببة بتوجهببببا  المبيعببببا   الحصببببول علببببق معلومببببا  سببببريعة ودقيقببببة مببببن االسبببب

 مستويا  الما ون  وتحركا  الميااسينض
 .Control Shipping Costsالتحكم في تكاليف الشحن  (6

يعببد تسببعير اببدما  اليقببل وال ببحن مببن اكظببر القببرارا  تعقيببدًا  لببذا يمكببن لل ببركا  مببن 
وم اعضببات ابب ل تصببميم قيببوا  التو يبب  ان ت ببرل الرقابببة علببق اسبباليو ال ببحن التببا يقبب

                       القيببببببببببببباة باسبببببببببببببتادامها  وبالتبببببببببببببالا البببببببببببببتحكم بتكببببببببببببباليه ال بببببببببببببحن والت ريببببببببببببب  وغير ببببببببببببببا 
(Etzel et. al., 2004, 463ض) 

 
 ض Increase Cost- Effectivenessزيادة فاعلية الكلفة  (7

يجو ان تصمم القيوا  لتا يل التكاليه المترتبة جرات بلبوغ ا بداه قيباة التو يب   
كةض ويياسبببو  بببذا الهبببده عبببادة االعمبببال التبببا تتبيبببق اسبببتراتيجيا  المحللبببون لقيبببادة لل بببر 

الكل بببة الميا ضبببة  والمبببدااعونض علبببق ايبببة حبببال   يالبببم دائمبببا م اضبببلة ببببين تكببباليه قيببباة 
التو ي  )ااصة تلبم المرتبطبة باي بطة التو يب  كاليقبل والاب ن( وببين تحقيبء مسبتوى عبال 

 من االدات ل  داه االارىض 

 : Maintain Flexibilityلحفاظ على المرونة ا (8

يقصد بالقياة المرية   ا تلم القيباة التبا يكبون مبن السبهل عيبد ا التحبول البق  يكليبة 
جديدة او اضبااة ايبوا  جديبدة مبن الوسبطات  دون ان يترتبو علبق ذلبم كلبه اضبااية  او 

 (ضMullins et. al., 2008, 299يردي الق ي وت صراعا  بين اعضات القياة  )
 
 المقاييس المستخدمة في قياس كفاءة قنوات التوزيع: 2-5

 يالبببم العديبببد مبببن المقببباييس الماليبببة وغيبببر الماليبببة التبببا يمكبببن مبببن ا لهبببا قيببباس 
 ك اتة قيوا  التو ي ض ومن بين  ذه المقاييس  االتا:
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: يعتبر الما ون احد المر را  المهمبة لقيباس ادات المقاييس المتعلقة االمخزون (1
امببن ابب ل قيبباس متوسببط القيمببة االجماليببة للمابب ون مببن قيببوا  التو يبب ض اعضببات 

المببواد والسببل  لكببل عضببو مببن اعضببات قيبباة التو يبب   يمكببن التوصببل الببق مر ببرا  
 ت يد اا تقييم ادات م  ومن  ذه المر را :

قبدرة اعضبات قيبوا  التو يب  علبق تجهيب   : ي ير  ذا المر ر البقاساايع التجهيز - 
لقياة  وايصالها البق المسبتادم االايبرض و بو مقيباس للماب ون يبتم الميتجا  عبر ا

الحصبببول عليببب  عبببن طريبببء قسبببمة متوسبببط قيمبببة الماببب ون االجماليبببة علبببق كل بببة 
  2010المبيعببببا  االسبببببوعية  وكمببببا اببببا المعادلببببة االتيببببة )ال مببببا و العببببامري  

 (ض292

 
 (1ضضضضضضضض ) عيةاساايع التجهيز = متوسط قيمة المخزون / كلفة المايعات االساو 

 
دوران الماببب ون: ي بببير  بببذا المر بببر البببق حركبببة الماببب ون لبببدى اعضبببات  -و

 قيوا  التو ي ض ويمكن حساب  من ا ل المعادلة االتيةض

 
 (2كلفة المايعات السنوية / متوسط القيمة االجمالية للمخزون ...... )دوران المخزون = 

 
 : All Commodity Volume (ACV)نساة من كاما حجم الاضاعة  (2

يسبببتادم  بببذا المر بببر لقيببباس ك ببباتة قيببباة التو يببب  مبببن حيببب  مبببا تقدمببب  القيببباة مبببن 
             ض ميتجببببببببا  قياسببببببببًا بكامببببببببل حجببببببببم البضبببببببباعة التببببببببا يقببببببببدمها المجهبببببببب  الرئيسببببببببا

(Mullins et. al., 2008, 300ض)  ويادم  ذا المقياس  ده  يادة االتاحيبة مبن
  صميم قيوا  التو ي ضالميتجا  الذي سبء ذكره ضمن ا داه ت

: وياببدم  ببذا المقيبباس عاادد الفنيااين المتلقااين تاادرياات فنيااة حااوا تقااديم الخدمااة (3
  ده تلبية احتياجا  ال بون من الادمةض و و مر ر قوي لك اتة قيوا  التو ي ض

 ويقصببد ببب نساااة عاادد المتاااجر والمعااارس التااي تسااتخدم طاارق عاارس خاصااة:  (4
ا تسببتادم وسببائل واسبباليو عببرل ااصببة يسبببة عببدد المتبباجر ضببمن كببل قيبباة التبب
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ويابببدم  بببذا المقيببباس  بببده ضبببمان  لجبببذو ال ببببائن البببق عبببدد المتببباجر االجمبببالا 
 ضالجهد الترويجا

 
 ثالثًا: الجانب العملي:

 قياس اثر نظام المعلومات التسويقي على تحقيق اهداف قنوات التوزيع: 3-1
ء ا ببببداه قيبببباة علببببق تحقيبببب MkISان الهببببده االساسببببا مببببن قيبببباس وتحليببببل اظببببر  

التو يببب  يتمظبببل باعطبببات صبببورة واضبببحة للبببدور المهبببم البببذي يلعبببب   بببذا اليلبببام مبببن جهبببة  
ولوض  اطر عمل م تركة بين اليلام وبين اعضبات قيبوا  التو يب  تضبمن ال بركا  مبن 

 ا لها تحقيء اال داه المرغوبةض
اقيبة اببا تباجر جملبة ابا السبوء العر  25لبذا  ولتحقيبء ذلبم  اقبد تبم اسبتط   ارات  

  مببن ابب ل توجيبب  مجموعببة مببن لسببل  االسببته كية  اببا مجببال ابغببداد )سببوء ال ببورجة(
 Seven – Point Scaledالبببدرجا  االسبببئلة باالعتمببباد علبببق المقيببباس السبببباعا

Questions وكاي  العييا  الماتارة تمظبل ال بركا  والتجبار ذوي البو ن واال ميبة ابا  ض
ا ببكال متعببددة مببن قيببوا  التو يبب  دااببل واببار  السببوء ممببن يعتمببدون ب ببكل كبيببر علببق 

 بغدادض
ان السببببو ورات اسبببتادام  بببذا المقيببباس  بببو صبببغر حجبببم العييبببة الماتبببارة يسببببيًا   

ولغببرل اسببتادام بعببل التقييببا  االحصببائية البسببيطة اببا تحليببل اليتببائجض متجيبببين بببذلم 
ل علببق بيايببا  الابول اببا االسبئلة ذا  المتغيببرا  المتعببددة والتبا مببن الصببعوبة الحصبو 

ب ببيها بسبببو واقب  السببوء العراقيبة اببا اياميببا  بذه  وتجيبببًا السبتادام التقييببا  االحصببائية 
 المعقدةض
اعتمادًا علق المسب االولا للسوء  كان من الم حل ان اغلو ال بركا  والتجبار  

ال يعتمببدون علببق يلببام معلومببا  تسببويقا متكامببل يضببمن االرتببباط بيببيهم وبببين اعضببات 
التو ي  من جهة  وبييهم وبين باقا االي طة التسويقية االارى مبن جهبة ظاييبةض لبذا  قيوا 

تمظلببببب  احبببببدى معوقبببببا  اجبببببرات مظبببببل  بببببذه الدراسبببببة بصبببببعوبة الحصبببببول علبببببق البيايبببببا  
تصبور واضبب الدات  يمكبن مبن ا لهبا بيباتوالمعلوما  المياسبة  والمقباييس ال عليبة التبا 

الدراسبة علبق اسبتط   االرات وتسبجيل الم حلبا   لبذا اعتمبد   اعضات قيوا  التو يب ض
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وجمبب  البيايببا  حببول كميببا  المبيعببا  العضببات قيببوا  التو يبب  وتوجيبب  االسببئلة البسببيطة  
و ببامر ربببب االرببباا المحصببلة اسببعار بيبب  المببواد  ارصببدة اعضببات القيببوا   الجببو ريين  

 امةضوالي قا  العالوسطات  معدال  دوران الما ون  كله المبيعا   
 :في تحقيق اهداف قنوات التوزيع MkISلقياس اثر  المتغيرات المستخدمة 3-1-1

تضبمن لغرل قياس اظر يلام المعلوما  التسويقا علق ادات قيبوا  التو يب   اقبد 
مبدى اسببتادام عييبة الدراسبة اليلمبة المعلومبا  واظر با علببق توجيب  االسبئلة حبول  التحليبل

مبببن اببب ل و ض ا تبببم ذكر بببا ابببا الجايبببو اليلبببري اعببب ه  التبببتحقيبببء ا بببداه قيبببوا  التو يببب 
ن تجبببار الجملبببة ابببا ال بببركا  الماتبببارة  وبعبببد توجيببب  االسبببئلة وتحليلهبببا مببباسبببتط   ارات 

ابب ل المقيبباس السببباعا الببدرجا   امكببن تحليببل اليتببائج وحسبباو قببيم المتوسببط الحسببابا 
 كما موضحة اا الجدول االتاضوااليحراه المعياري 

 
 اا تحقيء ا داه قيوا  التو ي ض MkISاظر تغيرا  المستادمة لقياس (: الم1جدول )
 (جداً  = تبظير كبير 7قيوا  التو ي :  ا داهعلق ال ظرظر ايلمة المعلوما  =  1)المقياس: 

الوسط  اهداف تصميم قنوات التوزيع
 الحسااي

االنحراف 
 المعياري

 1.58 4.85 زيادة االتاحية
 1.92 4.36 ا تقديم مستويات عالية من الخدماتاشااا حاجات الزاون من خال 

 1.66 4.19 التأثير على قرارات اعضاء قنوات التوزيع
 1.65 4.35 ضمان الجهد الترويجي

 1.64 3.61 الحصوا على معلومات السوق االوقت المناسب واالتفاصيا المطلواة
 1.72 4.10 التحكم في تكاليف الشحن

 1.71 3.60 زيادة فاعلية الكلفة
 1.88 3.86 الحفاظ على المرونة

 
 :في تحقيق الكفاءة التسويقية MkISلقياس اثر  المتغيرات المستخدمة  3-1-2
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ض ويوضبب    اقبدالك باتة التسبويقيةعلبق  قياس اظر يلبام معلومبا  التسبويءلغرل 
الطبرء علبق  MkISلقيباس اظبر ( قبيم المتوسبط الحسبابا وااليحبراه المعيباري 2الجدول )

 ادام قيوا  التو ي  غير المبا رةضادمة لتحسين ك اتة التسويء من ا ل استالمست
 ضتحسين الك اتة التسويقيةاا  MkIS(: المتغيرا  المستادمة لقياس اظر 2جدول )
 (جداً كبير  تحسين=  7: ابدا من الك اتة التسويقيةايلمة المعلوما   تحسن= ال  1)المقياس: 

ااستخدام قنوات التوزيع غير طرق تحسين الكفاءة التسويقية 
 المااشرة

الوسط 
 الحسااي

االنحراف 
 المعياري

 1.64 3.90 الك اتة الولي ية
 1.75 3.78 ك اتة الحجم
 1.66 4.22 الك اتة التعاقدية

تحساين فاي  MkISلقيااس اثار  لمتغيرات المساتخدمةاختاار الفروق المعنوية ل  3-2
 :اف قنوات التوزيعتحقيق اهدالكفاءة التسويقية من خالا 

علبق الع قبة  MkISااتبار اظبر تم لدراسة  اارضية من اجل ااتبار مدى صحة  
تصبببميم قيبببوا  التو يببب   وتحسبببين الك ببباتة التسبببويقية مبببن اببب ل تلبببم ببببين تحقيبببء ا بببداه 

            (0.01مقاسببببببببة بببببببببدرجا  معيويببببببببة )الع قببببببببا  تلببببببببم ( 3ض ويوضببببببببب الجببببببببدول )القيببببببببوا 
 (ض 0.05و )
 

علق الع قة بين ا داه قيوا  التو ي  وتحقيء الك اتة التسويقية  MkISمعيوية تبظير (: 3جدول )
 ضمن ا ل استادام قيوا  التو ي  غير المبا رة

 
 االهداف

الكفاءة 
 الوظيفية

 كفاءة
 الحجم

الكفاءة 
 التعاقدية

**0.55 زيادة االتاحية  0.56** 0.63** 
تويات عالية من اشااا حاجات الزاون من خالا تقديم مس

 **0.37 **0.60 *0.27 الخدمات

 **0.43 **0.47 *0.33 التأثير على قرارات اعضاء قنوات التوزيع
 **0.50 *0.31 **0.41 ضمان الجهد الترويجي

الحصوا على معلومات السوق االوقت المناسب واالتفاصيا 
 **0.52 *0.33 **0.36 المطلواة
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 **0.52 **0.44 **0.42 التحكم في تكاليف الشحن
 *0.32 **0.44 **0.43 زيادة فاعلية الكلفة
 **0.39 **0.45 **0.41 الحفاظ على المرونة

  0.01  ** = درجة معيوية   0.05* = درجة معيوية 
 
 قياس كفاءة قنوات التوزيع:  3-3

اا ادات اي طة واعاليبا  قيبوا  التو يب   اقبد  MkISلغرل ااتبار اظر استادام  
بعل المعلوما  من عيية الدراسة التا يمكن استادامها لقيباس ك باتة قيبوا   امكن جم 
وقببد  ببمل   ببذه المعلومببا  متوسببط القيمببة االجماليببة للمابب ون وكل ببة المبيعببا  التو يبب ض 

 السببيوية لبببعل تجببار الجملببة الببذين يسببتادمون ايلمببة بسببيطة للمعلومببا  واالتصبباال ض
 وكما مبين اا ادياهض

 
 : ع التجهيزاسااي( مقياس 1

 (: متوسط القيمة االجمالية للمخزون وكلفة المايعات السنوية 4)جدوا 
 )الماالغ االدينار( الحد تجار التجزئة عينة الدراسة

متوسط القيمة  
 االجمالية للمخزون

الكلفة السنوية 
 للمايعات

الكلفة االساوعية 
 للمايعات

 MkIS 39474000 70411380 1354065قاا استخدام 
 MkIS 3625038 12566800 241669.2د استخدام اع
 

  اساايع التجهيز = متوسط قيمة المخزون / كلفة المايعات االساوعية
  سبوعا MkIS  =29اسابي  التجهي  قبل استادام 
  سبوعا MkIS  =15اسابي  التجهي  بعد استادام 

ض و بو مبا ي بير البق  يبادة MkIS ذه اليتائج ت ير الق ايا بال عبدد اسبابي  التجهيب  عيبد اسبتادام 
 ك اتة ادات قياة التو ي  مما يحسن من الك اتة التسويقية ض

 
 ( مقياس دوران المخزون: 2
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 كلفة المايعات السنوية / متوسط القيمة االجمالية للمخزون دوران المخزون = 

 
 MkIS  =1.78دوران الما ون قبل استادام 

 MkIS  =3.47دوران الما ون بعد استادام     
 

 تحسين ادات قيوا  التو ي ضيعطا مر ر  يادة معدل دوران الما ون داللة علق 
 

  
 تحليا النتائج:  3-4

 مبببن اببب ل تحليبببل اليتبببائج ابببا الجبببدول اعببب ه  وبعبببد الرجبببو  البببق القبببيم الجدوليبببة 
  يجببد ان جميبب  القببيم اببا الجببدول اعبب ه ت ببير الببق  t-Distributionالاتبببار  الحرجببة

 عببببروتحقيببء الك بباتة التسببويقية مببن   ا ببداه قيبببوا  التو يبب  قببة بببين تحقيببء معيويببة الع
و بببذه اليتبببائج تريبببد صبببحة ض  MkIS  مبببن اببب ل اسبببتادام قيبببوا  التو يببب  غيبببر المبا بببرة

 ارضية الدراسةض
تحقيببء لببذا يمكببن القببول ان ليلببام المعلومببا  التسببويقا تبببظير كبيببر ومعيببوي علببق  

ل كل البذي يحسبن مبن الك باتة التسبويقيةض وان اكببر تببظير ا داه تصميم قيوا  التو ي  با
ابببا جايبببو  يبببادة اتاحيبببة الميتجبببا  المقدمبببة عبببن طريبببء السبببتادام يلبببام المعلومبببا   بببو 

امكايية التحكم بتكاليه اليقل وال بحن مبن قببل تجبار الجملبة بال بكل قيوا  التو ي   يليها 
بالتبالا البق تحقيبء ا بداه االدارة  الذي يا ل التكاليه التا يتحملها ال بون  مما يبردي

 بتا يل التكاليه والح ال علق الحصة السوقيةضالمتمظلة 
 

 رااعًا: االستنتاجات والتوصيات:
 االستنتاجات: 4-1

 توصل  الدراسة الق عدد من االستيتاجا   و ا:
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لتصميم واستادام قيوا  التو ي  غير المبا رة ا مية كبيرةض اذ تهده  بذه القيبوا   (1
 يبببادة ااعليبببة الكل بببة   يبببادة اتاحيبببة المبببواد والميتجبببا   تبببواير المعلومبببا  ابببا  البببق

اوقببا  الحاجببة اليهببا  التواصببل بببين اعضببات القيبباة  احكببام السببيطرة والرقابببة علببق 
اعضببات القيبباة وبالتببالا التبببظير علببق قببراراتهم الماتل ببة اببا التسببعير والابب ن واليقببل 

وادما  المصيعين  وتبواير المرويبة ابا  ضمان الجهود الترويجية لسل وال حن  
 ااتيار ا كال قيوا  التو ي  المياسبةض

ان استادام قيوا  التو ي  بماتله ا كالها يردي الق تحسين ادات عمليبا  تو يب   (2
 الميتجا  وبالتالا تحسين الك اتة التسويقية ب كل عامض

دااها المتمظلبة من ا ل تحسين الك اتة التسبويقية  تبتمكن ال بركا  مبن تحقيبء ا ب (3
 بتحقيء الربب المادي   يادة رضا وادمة ال بائن  والح ال علق الحصة السوقيةض

طبيبء ايلمببة المعلومبا  التسببويقية  جهبل اغلبو ال ببركا  العراقيبة با ميببة واائبدة ت (4
 وبا م مقوما  بيات مظل  ذه االيلمة  وسوت ادارتها واالست ادة ميهاض

ميببة كبيببرة ااصببة اببا مجببال تحسببين و يببادة ا  MkISاليلمببة معلومببا  التسببويء  (5
الك ببباتة التسبببويقية مبببن ماتلبببه الجوايبببو  ااصبببة مبببن اببب ل اسبببتادام مظبببل  بببذه 

 االيلمة اا ادارة ع قا  قيوا  التو ي ض

لتحقيبببببء التعببببباون ببببببين ماتلبببببه االي بببببطة التسبببببويقية طبببببرء ااعلبببببة  MkISتبببببوار  (6
ية ببببين ماتلبببه مبببن اببب ل ضبببمان تببببادل المعلومبببا  التسبببويقلل بببركا  والتجبببار  

 مستويا  قيوا  التو ي  من جهة  وبين االي طة التسويقية من جهة اارىض

 
 التوصيات: 4-2

 تقدم الدراسة مجموعة من التوصيا  ا مها:
 التوصيات المقدمة لعينة الدراسة: 4-2-1

ضببرورة بيببات يلببام معلومببا  تسببويقا متكامببل لعييببة الدراسببة  ولماتلببه ال ببركا   (1
لجملة  ااصة ابا السبوء العراقيبة  لمبا لب  مبن ا ميبة كبيبرة ابا والمصاي  وتجار ا

 تحسين ك اتة االدات وتحقيء اال داه الموضوعةض
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اسبببببتادام التقييبببببا  الحديظبببببة ابببببا اببببب ن واسبببببترجا  المعلومبببببا  والبيايبببببا  لجميببببب   (2
امكاييبة ال ركا  بما يضمن تواير المعلوما  اا اوقا  الحاجة اليها مبن جهبة  و 

بسببببهولة للتغيببببرا  الحاصببببلة اببببا البيئببببا  الصببببياعية والتسببببويقية تعببببديلها وتكيي هببببا 
 وغير ا من جهة اارىض

 
 
 
 

 التوصيات للدراسات المستقالية: 4-2-2
علببق سببوء السببل  الصببياعية بببي س االسببلوو   MkISاجببرات دراسببا  لقيبباس اظببر  (1

 اا ال ركا  االسته كية والصياعيةض MkISواجرات مقارية لدراسة تطبيء 

ابتببداًت مببن    Supply Chainعلببق طببول سلسببلة التجهيبب   MkISدراسببة اظببر  (2
 المصي  الرئيسا وحتق ال بون اليهائاض

ممكبببن ان تابببدم ال بببركا  والمصببباي  لغبببرل تطبيبببء متكاملبببة بيبببات قواعبببد بيايبببا   (3
 ايلمة المعلوما  اا ماتله ولائه ال ركةض
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