
 لـة الموصـجامع   
 كمية اإلدارة واالقتصاد 

 قسم ادارة التسويق   

 استبانة بحث ميداني
 الدالم عميكؼ ورحستو هللا وبركاتو

 حعع  نزععب نععيؽ أمععالسكؼ اة ععتيانت التععم تتزععسؽ مجسؾعععت مععؽ السقيععرات الست م ععت   يععا  مت يععرات 
التسويق الـدالمي وارـرف  ـي يعزيـز اليا ميـة التة يميـة ة دراسـة اسـتاء ية الرا  بعـ   "مالسؾ ؾ  التخرج

ــة االدارة واالقتصــاد ة جامعــة الموصــل ــراد العــاممي   ــي المي وهــو جــز  مــ  متامبــات نيــل  ــ ادة  ، اال 
ــالوريوف  ــي ادارة التســويق، ؼ مععؽ لععالج اة ا ععت عععؽ تمععػ الو ععرات و ععيكؾ  لت ععاون  آممععيؽ ت ععاون ؼ البك

وإ عيامكؼ الواععف  عم اة ا عت السؾةعؾايت والالعي عت ععؽ  سيعب   عرات اة عتيانت  ورا  عار ا  عم نجعاح  البشاء،
 ىذه اليح  مب مراعاة الجؾانب اآلتيت:

  اة تيانتإعظاء آراء صريحت  رال    رات . 

 ،تي ععععم ال ذععععن عععععؽ  ؾانععععب ال رععععؾر  ععععم أ اء السشغسععععت  ة  اليحعععع  ة الر ععععاء عععععالم ،كععععر اة ععععؼ
)    ليحع  ال مسعم   عل ولعؽ سظمعب عمييعا أ ا ألغراضوتدتخالم إة   امف اة ا ات  دريت تامت،و ت

 .  ر  أو  يت(  الف السشغست أو لار يا

 ،والسظمعؾ  التيعار البعالمف العذ  س كعس أ زعميت نغرتعػ إلع  الحالعت  تؾ ال نالائف متالر ت إمعام الو عرات
 . التم تتر سيا كف   رة

 إ،  عيتؾا ال نيعش ؼ ومتسعا  اة عتيانتلإل ا عت عمع  أ  ا تودعارات ععؽ   عرات  تحثالر اء اة ت انت  اليا
 . تذاؤو  

 ويعاونكم آلرائكملةعرب لكم    وا ر يقديرنا واحترامةا  ةليرصانةت ز هذف 
  يق والسدادالتو  وم  هللا

 

 ة الباحث                                                              المشرف                 
 د. دمحم محمود حامد المءحس                                                يما  احمد محمود   

 أواًل . المعمومات العامة 
 أنث                          ،كر                                                     الجشس :     -

  أكثر - شت  04             شت 04أمف مؽ  -04             شت     04أمف مؽ         ال سر  :  -
  كتؾراه                     ما دتير                                              مدتؾى الت ميؼ :      -
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 اييق محايد ال اييق اليقرات ت
 التيار ويعيي  الموظيي 

    لسشغستشا يروط واةحت لماللؾج ال  الؾعيوت 1
    تيتؼ مشغستشا نتؾعيف اة را  الستسيزيؽ والسؾىؾبيؽ . 2
    تخزب مشغستشا الور  الراغب  الت ييؽ ةلتيارات يخريت وعمسيت . 3
    لالى مشغستشا وصن واةح لمؾعيوت . 4

 االيصال الدالمي
    تتبش  مشغستشا  يا ت اليا  السوتؾح مب  سيب مؾعوييا 5
    ت ترف مشغستشا   شؾات اةتراج ال ير ر سيت  م تيا ج الس مؾمات نيؽ السؾعويؽ  6
    ة سجال السؾعويؽ  م مشغستشا ص ؾبت  م تيا ج الس مؾمات مب   زيؼ الي ض 7
    ا،ا ت رض السؾعن  م مشغستشا لسذكمت  م عسمو سسكشو اةتراج  ديؾلت نرئيدو السياير  8

 التمكي 
    لالى مؾعويؽ مشغستشا حريت التررف  م اعساليؼ و،لػ لتمبيت حا ات طالبييا . 9
    لالى السؾعويؽ صالحيات كا ت ةتخا، ال رارات التم تخص اعساليؼ . 11
    تتيح مشغستشا لسؾعوييا حريت انالاء الرأ   م السذكالت وطرح اة  ار لحميا . 11
    تذجب مشغستشا مؾعوييا عم  تحسف السدقوليت  م اعساليؼ  12

 التحييز
    الراتب الذ  مت اةاه السؾعن متشا ب مب حجؼ ال سف الذ  س ؾم  و . 13
    ت الم مشغستشا مكا ات لمسؾعن   ال كف نجاح سح  و . 14
    تداعال السكا ات والحؾا ز التم ت ظ  لمسؾعويؽ عف ا اء اعساليؼ  ذكف متسيز ومبالع . 15
    والحؾا ز الس سؾج  و  م مشغستشا  ال الالت والذوافيت . متسيز نغام السكا ات 16

 التدريب
    لسشغستشا لظل تظؾيريت وتالريبيت لر ب كواءة السؾعويؽ . 17
    تدتخالم السشغست التالريب مؽ ا ف   ف الور  اكثر ت يوا مب الت يرات التم تحالث  م البيئت . 18
    ترى مشغستشا ا  تظؾير م ر ت وميارات مؾعوييا مؽ لالج تالريبيؼ ىؾ ا تثسار وليس ت موت . 19
    تدتخالم مشغستشا التالريب مؽ ا ف اتاحت الورصت لترميتيؼ . 21

 نشر المعمومات التسويقية
    ت ؾم مشغستشا  اعالم السؾعويؽ  الخالمات الجالمالة التم تشؾ  ت السسيا لمزبائؽ . 21
    تؾ ر مشغستشا الس مؾمات ال افيت لسؾعوييا حؾج الخالمات التم ت الميا . 22
    تؾ ر مشغستشا الس مؾمات عؽ الدؾق وتؾم ات ورغيات الزبائؽ لسؾعوييا . 23

ت الم مشغستشا الس مؾمات عؽ الوجؾة نيؽ األ اء الحالم وما متؾمب الزبائؽ الحرؾج عميو مؽ  24
    لالمات
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 اييق محايد ال اييق اليقرات ت
    السشغست ما رة عم  الت يف مب مختمن الغروف البيئيت التم تؾا ييا . 25
    السشغست تتؾ و نحؾ البيئت الخار يت عشال التو ير نتظؾير لالماتيا . 26
    مؽ تح يق اىالا يا . التأكالتؾلم السشغست اىتساما  الرما ت عم  ال سميات الالالميت ل رض  27
    تداعال السشغست اة را  ال امميؽ عم  الت يف مب السؾامن الجالمالة والرعيت . 28
    ت ؾم  يا ت السشغست عم  ت ؾيؽ  رق و ساعات عسف متسا كت . 29
    ت ال السشغست نرامج تالريبيت متسيزة لمشيؾض  ال شرر اليذر   الميا . 31
    مؾ ال  م السشغست نغؼ اتراج  اعمت لر ب كواءة اة را  ال امميؽ . 31
    متؼ انجا  اةعساج و ق ال سميت التخظيظيت الس الة  ا  ا وو ق اةىالاف السحال ة . 32

تحرص السشغست واة را  ال امميؽ  ييا عم  حال  ؾاء عم  اتسام اةعساج  اةلتزام  السالة الزمشيت  33
    السبرمجت لذلػ .

الرؤ اء  م السشغست نغير انجا ىؼ متم   اة را  ال امميؽ  السشغست التحويز الس شؾ  مؽ مبف  34
     لمسيام السؾكمت الييؼ .

    تجر  السشغست ت المف عم  مراراتيا لمتشا ب مب السدتجالات  م البيئت الالالميت والخار يت . 35
    ت سف السشغست عم  تذجيب روح السيا رة واةنت ار نيؽ اة را  ال امميؽ . 36
    لالى السشغست ال الرة عم  ا ت الج الورص الستاحت لمشسؾ واة تسراريت . 37
    مؾ ال متا  ت مؽ مبف الرؤ اء أل اء اة را  ال امميؽ  م تشويذ السيام السؾكمت الييؼ . 38
    سذ ر اة را  ال امميؽ  الث ت  م الشوس واة ت رار الؾعيوم وىؾ مق   اةعساج السؾكمت اليو . 39
    اةعساج  ذكف سزسؽ تح يق اةىالاف لمسشغست . الجؾ ال ام  م السشغست مييأ ومالئؼ أل اء 41

 
 


