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 متهيد
إذ حيتاج املدير املعلومات اليت حيتاجها مدير التسويق تعتمد على ما يواجهه من مشاكل ومتغريات  إن  

 البيئة التسويقية اليت ينشط فيها. إىل العديد من املعلومات الشاملة واملتجددة عن
التسويقية ال تتوقف عند مرحلة معينة من حياة املؤسسة،  احلاجة إىل العديد من املعلومات أن  كما 

 فإن   -مضى على أتسيسها فرتة من الزمن -فسواء كانت هاته املؤسسة جديدة يف السوق أو كانت عريقة
 رشيدة داخل املؤسسة؛قرارات  األداء، واختاذ هناك حاجة إىل حتسني ن  احلاجة إىل املعلومة ما تزال قائمة طاملا أ

وبناًء على ذلك فإن عملية مجع املعلومات ينبغي أن تكون عملية مستمرة وفق نظام معني وهو ما 
تداركته املؤسسات يف الفرتة األخرية، واليت بدأت تسعى إىل إنشاء نظام املعلومات التسويقية الذي يوفر هلا 

علومات الالزمة عن البيئة لتحسني أدائها واختاذ القرارات التسويقية الفعالة، وتنمية ميزهتا التنافسية يف إطار امل
 اإلسرتاتيجية التسويقية العامة للمؤسسة؛

املفاهيم املتعلقة ابملعلومة التسويقية وضرورهتا ابلنسبة للمؤسسة، مث نتعرض إىل ماهية  نتعرض إىل وعليه 
ج على نشأة وتطور هذا النظام، لنخلص يف األخري إىل التصميم املعياري هلذا مات التسويقية، لنعر  نظام املعلو 

 النظام من خالل املباحث التالية:
 مية للمؤسسة؛تحاملعلومة التسويقية  املبحث األول:
 ماهية نظام املعلومات التسويقية؛ املبحث الثاين:

 ة: البناء والتطور؛نظام املعلومات التسويقي املبحث الثالث:
 ملعلومات التسويقية داخل املؤسسة.التصميم املعياري لنظام ا املبحث الرابع:
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 مية للمؤسسةتحعلومة التسويقية املبحث األول: امل
القرارات اليت يتخذها مدير التسويق تتوقف على حجم وكمية املعلومات املتحصل عليها  ةجود إن  

 ذه املعلومات، خاصة وأهنا على أنواع متعددة؛ومدى استخدامها اجلي ِّد هل
 ة التسويقية وحاجة املؤسسة إليهاأوال: مفهوم املعلوم

درجة توافر املعلومات التسويقية اليت تزيد من الثقة على  علىإىل حد ِّ بعيد جناح إدارة التسويق يتوقف  
املعلومة التسويقية مث حاجة املؤسسة استمرارية وبقاء نشاط املؤسسة وسوف نتطرق يف هذه النقطة إىل مفهوم 

 إليها؛

لقد تعددت املفاهيم اليت تناولت املعلومة التسويقية كل كاتب حسب  مفهوم املعلومة التسويقية: -1
 الفكرية، وسوف نتعرض للبعض منها: هوإيديولوجيتوجهة نظره 
صممت هبدف توفري املعلومة التسويقية: هي بناء وتكوين وتفاعل مع أانس، معدات، إجراءات  -

املعلومات احلديثة والصحيحة ذات الصلة الوثيقة، وختزينها وحتليلها وتوزيعها الستخدامها وفق احتياجات 
 .1املؤسسة هبدف حتسني األنشطة املتعلقة ابلرقابة والتخطيط والتنفيذ

ان مجع وحتليل واآلالت املختلفة لضماملعلومة التسويقية: هي ذلك التفاعل املركب بني املتخصصني  -
 .2املعلومات التسويقية من املصادر الداخلية واخلارجية والالزمة لعملية اختاذ القرارات حتت الظروف املختلفة

املعلومات التسويقية: هي ذلك التدفق اجملمع من املصادر الداخلية واخلارجية الذي يستخدم كأساس  -
 .3للقرارات يف جماالت حمد دة يف ميدان التسويق

املعلومات التسويقية: هي ذلك النظام الذي خيتص بعمليات مجع وحتليل وختزين واسرتجاع البياانت  -
ن املدير أن يتدبر حبكمة ولباقة وظيفته اإلدارية واملعلومات التسويقية، ويعمل على انسياهبا دون عوائق ومبا ميك  

 .1ثر من اهتمامه ابملدخالتمبا يساعد على تعميق ممارسته اإلدارية بتوجيهه حنو املخرجات أك

                                        
، 1984دار الفكر العربي، مصر،  اض اإلدارة في المنشآت الصناعية،نظم المعلومات ألغر محمد على شهيب،انظر:  - 1

 .10ص

 .180، ص1999، الدار الجامعية، 4، ط- مدخل الفعاليات المتوازنة -إدارة نظم التسويق، فريد النجارانظر:  - 2

، 1992النهضة، مصر،  دار بحوث التسويق للتخطيط والرقابة واتخاذ القرارات التسويقية، محمد صادق بازرعة،انظر:  - 3

 .70ص
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 من خالل التعاريف السابقة ميكن أن نالحظ أبهنا توضح األفكار األساسية التالية:
 مستمر خلدمة أنشطة املؤسسة؛ -تيار -املعلومات التسويقية هي عبارة عن تدفق -
 املعلومات التسويقية عبارة عن بياانت قد تتأتى من داخل املؤسسة أو خارجها؛ -
ت شكاًل ومضمواًن ومبستوى جودة الستخدامها يف نشاط املؤسسة حبيث ومات التسويقية أعد  املعل -

 تزيد من الثقة والرصيد املعريف ملستخدميها؛

أن املعلومات التسويقية هي عبارة عن ذلك التفاعل للبياانت والذي يعطينا  ميكننا أن نقولومنه 
صيد املعريف ملستخدميها، وتقلل من حاالت عدم التأكد خمرجات ملموسة وغري ملموسة تزيد من الثقة والر 

 بشأن موقف القرار.

ز على املوارد املادية هلا فقط يف السابق كانت املؤسسات ترك   حاجة املؤسسة للمعلومة التسويقية: -2
 ه معمهملة بذلك مورد املعلومات كون أن العالقة كانت مباشرة وقريبة بني املؤسسة واملستهلك. إال أن  

 التطورات احلاصلة يف ميدان املال واألعمال والثورات التكنولوجية املفرطة، أدى ذلك إىل كرب حجم األسواق، 
والتحول من األسواق احمللية إىل األسواق العاملية، أوجد احلاجة إىل املعلومات التسويقية بشكل أكثر وأفضل. 

ات املستهلكني إىل دراسة تفضيالت السوق. حاجات ورغبل هذه املؤسسة من جمرد تلبية وذلك بسبب حتو  
ن مل يعودا كافيني ملواجهة متغريات البيئة التسويقية اليت تتطلب معلومات حيث أن التخمني واحلكم املتخم  

تسويقية عند التصميم والتنفيذ واملراجعة، وهنا حناول توضيح أهم األسباب اليت دعت إىل احلاجة للمعلومات 
 :2لنقاط التاليةالتسويقية من خالل ا

ب نواحي ن من تقليل املخاطر وجتن  احلصول على معلومات تسويقية ميك   التقليل من املخاطر: -
 الفشل املختلفة؛

تسويقية تعطي املؤسسة القدرة على التأقلم والتكيف توافر معلومات  املسامهة يف مراقبة البيئة: -
 وإمكانية متابعة البيئة اخلارجية؛

                                                                                                                                
= 
 .100، ص2000دار زهران، األردن،  مداخل التسويق المتقدم،، محمد جاسم الصميدعيانظر:  - 1

 marketing informationConception d'un système d', Arsenault Dominique,  انظر: - 2

 thèse doctorat, université Québec, 1994, P116.                                                                
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التسويقي املعلومات التسويقية تقدم للقائمني على النشاط  اهات العمالء:التعرف على اجت -
 معلومات عن اجتاهات املستهلك من زاوية تفضيالته ورغباته؛

يف ظل وجود معلومات تسويقية ميكن تنسيق اإلسرتاتيجية  تنسيق اإلسرتاتيجية التسويقية: -
 لتايل ميكن للمؤسسة اختبار البدائل؛التسويقية مع أي عنصر من عناصر املزيج التسويقي واب

 ن املؤسسة من حتسني صورهتا ومصداقيتها لدى العمالء؛فاملعلومات التسويقية متك   حتسني الصورة: -

جناح أي مشروع يعتمد على مقارنة األداء الفعلي مع املخطط مسبقاً. ومن خالل  قياس األداء: -
 ؤسسة بشكل صحيح؛توافر املعلومات التسويقية ميكن قياس نشاط امل

إن اإلدارة يف حاجة دائمة إىل املعلومات التسويقية لدعم قراراهتا واليت ميكن على  دعم القرارات: -
 ضوئها رسم خطط وسياسات ووضع إسرتاتيجيات.

إدارة  كل هذه العوامل كان هلا األثر الكبري يف تدعيم حاجة املؤسسة إىل املعلومات التسويقية، إذ أن  
ن من القيام اجة مستمرة إىل املعلومات التسويقية املتنوعة واملتوفرة بشكل دوري وذلك للتمك  التسويق حب

بعمليات التخطيط والرقابة على األنشطة التسويقية املتنوعة واليت تضم على سبيل املثال، ختطيط املنتجات، 
 خدمات ما بعد البيع .... إخل.التنبؤ ابلطلب، التغليف، التعبئة، التمييز، التسعري، الرتويج، التوزيع، 

 نياً: خصائص املعلومة التسويقيةاث
نتيجة للتغري والتطور املستمر يف عوامل البيئة احمليطة ابملؤسسة، وأمهية متابعتها والعمل معها، كل هذا 

ذ قرارات يعتمد على توافر وتدفق املعلومة التسويقية ومشوهلا ودقتها أمام اإلدارة التسويقية لتمكينها من اختا
رشيدة. مما جيعل ضرورة البحث يف أهم اخلصائص اليت متي ِّز املعلومة التسويقية عن غريها من املعلومات الالزمة 

 لألنشطة األخرى، وهنا ينبغي التعرض ألهم هاته اخلصائص من خالل النقاط التالية:
ة وحتتاج إىل التكيف مع زايدة حجم املعلومات التسويقية نظرًا ألنَّ األنشطة التسويقية متنوع -

املؤسسة، وابلتايل حيتاج مدير التسويق إىل معلومات حديثة مما جيربه على مجعها التغريات السريعة يف بيئة أعمال 
 .1بصفة دورية ومستمرة ويرتتب على ذلك زايدة حجم املعلومات املتوفرة عن األنشطة التسويقية

                                        
  .New York, Information systems theory and Practice, J and grudniski. G,Burrch انظر: - 1

= 
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راجع لكثرة أنواعها واحلاجة املاسة للحصول عليها   ارتفاع تكاليف املعلومات التسويقية، وهذا -
قفون عن مجعها بصفة دائمة ودورية مما يرتتب عليها تكاليف كبرية لدرجة أن جتعل الكثري من املؤسسات يتو 

التحليل الكمي للعالقة بني تكاليف توفري املعلومات والعائد منها يفيد كثريًا يف حتديد  أن   عند حد  معني، إال
 .1اليت يتم مجعهاملعلومات حجم ا

معظمها يتم احلصول عليها من مصادر  صعوبة احلصول على املعلومات التسويقية: حيث أن   -
خارجية) املستهلكني، موردين، منافسني،.... ( واحلصول على معلومات متعلقة هباته املتغريات يتطلب وقتاً 

 طوياًل وجهداً كبرياً؛
الكثري من املشاكل التسويقية تتعلق بنواحي سلوكية مما  قية: نظراً ألن  صعوبة قياس املعلومات التسوي -

يصعب حتويلها إىل معلومات ميكن قياسها، وقد أدت صعوبة قياس املعلومات التسويقية إىل عدم دقة البحوث 
 .2التجريبية يف جمال التسويق عالوة على الصعوابت اليت تواجهها املؤسسة أصالً يف جمال التطبيق

عدم دقة املعلومات التسويقية: حيث غالباً ما تكون املعلومات التسويقية غري دقيقة نظراً جلمعها من  -
مصادر متنوعة وإخفاء الكثري منها ألسباب متعددة كاخلوف من املنافسة مثاًل ويرتتب عن ذلك ضرورة مراجعة 

 القرارات التسويقية بصفة مستمرة للتأكد من دقة نتائجها؛
صائص اليت متي ِّز املعلومات التسويقية عن غريها من املعلومات األخرى يف املستوايت كل هذه اخل

متغرية جتعل من املعلومات التسويقية املؤسسة تنشط يف بيئة  اإلدارية املختلفة األمر الذي جيعلنا نقول أن  
د على خلق إدارة السالح التنافسي األساسي للمؤسسة، حيث جتنبها الفشل، فاملعلومات التسويقية تساع

املعلومات  واعية ابملتغريات البيئية حيث تستطيع أن تتفاعل معها وتستغل الفرص املتاحة يف هذه البيئة، كما أن  
التسويقية تساعد يف متييز املنتجات اليت تقدمها املؤسسة حبيث حتقق هلا ميزة تنافسية، وحىت إذا مل تستطع 

                                                                                                                                = 
 1996, P30.                                                                                                                                     

التحليل الكمي للعالقة بين تكاليف توفير المعلومات والعائد منها مع التطبيق على النشاط  صديق محمد عفيفي،انظر:  - 1

 .131، ص1983، مصر، 3مجلة التكاليف، الجمعية العربية للتكاليف، ع التسويقي،

 .64ص مرجع سابق، محمود صادق بازرعة،انظر:  - 2
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من خالل منتجاهتا فإهنا تستطيع ابستخدام املعلومات املتوفرة هلا من حتقيق املؤسسة حتقيق هذه امليزة التنافسية 
 .1هذه امليزة من خالل زايدة اإلنتاجية

 لثاً: مصدر املعلومات التسويقيةاث
املصادر اليت يتم االعتماد عليها لتجميع البياانت الضرورية لتوفري املعلومات التسويقية، تتعدد وتتنوع 
 :2حتديدها وتصنيفها على النحو التايل لكن بشكل عام ميكن

نقصد هبا البياانت اجملمعة بشكل روتيين عن العمليات اليومية  السجالت الداخلية للمؤسسة: -1
للمؤسسة، إذ تعد  املصدر األساسي لكل املؤسسات الصغرية والكبرية على حد  سواء ملا حتتويه من بياانت 

حلايل يف جمال املبيعات، التكلفة، املخزون، الوضعية املالية، ضرورية تتعلق مبقياس النشاط، األداء ا
احملاسبة،....إخل. حيث حيتاج القائمون على إدارة التسويق إىل معلومات عن احلاضر واملاضي، وتنبؤات 

 املستقبل.
ات إدارة التسويق تسعى دوما إىل مجع خمتلف التقارير الدورية املعد ة من قبل اإلدار  وميكن القول أبن  

على حتليل  اواستعمال هذه التقارير يكون مساعد ،إدارة اإلنتاج، إدارة احملاسبةألخرى. وخاصة اإلدارة املالية، ا
 اإلعالن، والتوزيع.الرحبية والتنبؤ ابملبيعات، وحتديد إسرتاتيجية 

ابإلضافة إىل السجالت الداخلية تعتمد املؤسسة على مصادر أخرى للمعلومات  املطبوعات: -2
 أتيت يف مقدمتها املطبوعات املعد ة من قبل: احلكومة، غرف التجارة والصناعة.

اإلحصاءات والدراسات عن خمتلف أنواع النشاط ومعلومات السوق واالقتصاد  املصادر احلكومية: -أ
 بشكل عام.

جتميع البياانت يف شكل إحصائيات عن نشاط أعضاء الغرف عن  غرف التجارة والصناعة: -ب
 ات واإلنتاج واملخزون السلعي، األسعار....إخل.املبيع

                                        
 .55، ص2007ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،-مدخل المعلومات واإلستراتيجيات -التسويق منير نوري،ظر: ان - 1
، دار -مدخل إلى تكنولوجيا المعلومات -نظم المعلومات التسويقية محمد عبد حسين الطائي، تيسير محمد العجارمة،انظر:  - 2

 .124، ص2008اإلسراء، األردن، 
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االستفادة من هذه املطبوعات قد ال تكون مطلقة يف مجيع األحوال بسبب  ومما جتدر اإلشارة إليه أن  
 وجود بعض القيود منها:

 املعلومات املطلوبة من قبل إدارة املؤسسة قد ال تتوافر يف هذه املطبوعات؛ -
 ات املتاحة قد يتحول إىل قيد بداًل من تسهيل مهمة اإلدارة؛الكم الكبري من املعلوم -
يف بعض األحيان تتوافر املعلومات لكنها متقادمة زمنيا، ففي بعض املنظمات واهليئات تقوم إبعداد  -

 إحصائيات خمتلفة لكن يف هناية السنة؛
مل ابلشكل الذي املعلومات قد تكون مهيأة لألغراض اخلاصة بكل صناعة أو لقطاع حمدد ابلكا -
 االستفادة منها لألغراض اخلاصة ابملؤسسة؛يتعذر معه 
 املعلومات يف هذه املصادر قد تكون متفاوتة مما يقتضي القيام بتقييم نوعية هذه املعلومات؛ نوعية -

واليت تتحصل عليها من خالل اجلهود املبذولة  ها املؤسسات واالستخبارات:البحوث اليت تعد   -3
 فراد العاملني يف إحداث التشكيالت التنظيمية املوجودة يف املؤسسة؛من قبل األ

عندما يتعذر على اإلدارة التسويقية احلصول على  البحوث واالستخبارات التسويقية التجارية: -4
املعلومات اليت حتتاجها من السجالت الداخلية واملطبوعات فإن البديل هو الل جوء إىل املؤسسات املتخصصة 

اد البحوث واالستخبارات التسويقية. وميكن أن تقدم هذه املؤسسات للمتخصصني العديد من مناذج يف إعد
 اخلدمات يف إطار هذا املصدر من مصادر املعلومات ومنها:

 خدمة البحوث واالستخبارات التسويقية التجارية النمطية؛ -
 ؛-التجزئة واجلملة -خدمة البحوث واالستخبارات اخلاصة ابلتوزيع -
 خدمة البحوث واالستخبارات اخلاصة بسلوك املستهلك؛  -
 ابحلمالت الرتوجيية؛ خدمة البحوث واالستخبارات اخلاصة -

 وقد خلص ردينة عثمان يوسف هذه املصادر يف الشكل التايل:
 

 ( يوضح املعلومات التسويقية 1-3الشكل رقم) 
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 .28، ص2001دار زهران، األردن،  ات الكمية واحلديثة يف حبوث التسويق،االجتاه ردينة عثمان يوسف،املصدر: 
 اً: أنواع املعلومات التسويقية املهمة للمؤسسة.رابع

تنبع أمهية أنواع املعلومات التسويقية من أمهية حتقيق فاعلية نظام املعلومات التسويقية واليت تقاس مبدى 
ن من املعلومات؛ ذلك ألن اخلطأ يف هذا التحديد يؤدي إىل عجز قدرة النظام على تلبية احتياجات املستفيدي

 :1النظام. وجتد هذه األمهية مربراهتا يف اجلوانب التالية
الكم الكبري من املعلومات التسويقية اليت قد تصل إىل اإلدارة مما يشكل مزجيًا بني املعلومات املفيدة  -

 مات الضرورية؛وغري املفيدة إىل درجة يصعب معها متييز املعلو 
تتناثر املعلومات وتصبح شظااي بني األفراد واألقسام داخل املؤسسة من دون وجود النظام أو الوسيلة  -

 اليت تكفل تكاملها؛
سوء تقدير مدى أمهية املعلومات اليت تكون متاحة لدى األفراد واألقسام وال يتم إبالغها إىل  -
 املسؤولني؛
 ة إىل املستفيد املناسب يف الوقت املناسب؛قد ال تصل املعلومات الصحيح -
عليه املعلومات عند تسلمها، جيعل االستفادة منها صعبة حىت ولو كانت الشكل الذي تكون  -
 صحيحة؛

وفيما خيص أنواع املعلومات التسويقية اليت هتم املؤسسة فإهنا ختتلف ابختالف وجهات نظر املدراء 
 ميكن تصنيفها وفق العديد من األساليب واليت هي: الذين حيصلون عليها، إال  أن معظمها

                                        
 .116ص مرجع سابق، مد عبد حسين الطائي، تيسير محمد العجارمة،محانظر:  - 1

 
 المؤسسة

 نظام المعلومات
 التسويقية

 اإلدارة التسويقية

 البيئة التسويقية المستهلك
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وفقا هلذا التصنيف تقسم املعلومات  املعلومات التسويقية حسب طبيعة النشاط اإلداري: -1
 التسويقية إىل:

وهي تساهم يف ترشيد اختيار البدائل اخلاصة ابستخدام املوارد  املعلومات اخلاصة ابلرقابة اإلدارية: -أ
 صات اإلعالن، وسائل اإلعالن، زايدة عدد الوكالء يف سوق معينة؛ياخلاصة بتغري ختصمثل: املعلومات 

وهي اليت تساهم يف إجناز العمليات اليومية للمؤسسة مثل  املعلومات اخلاصة ابلرقابة التشغيلية: -ب
 املعلومات اخلاصة مبتابعة نشاط رجال املبيعات اليومية؛

وهي تسهم يف صياغة أهداف املؤسسة وختصص  رتاتيجي:املعلومات اخلاصة ابلتخطيط اإلس -ج
لبلوغها، مثال ذلك املعلومات اخلاصة إبضافة تشكيلة جديدة من السلع، االنسحاب من  املوارد الالزمة

 السوق، تغيري منافذ التوزيع.

وفقا هلذا التصنيف، تقسم املعلومات التسويقية  املعلومات التسويقية حسب مصدر توليدها: -2
 :إىل

وتكون يف شكل معلومات عن املبيعات وتتضمن:  معلومات من جانب البائعني مقابل املشرتين: -أ
مناطق املبيعات، حجم الطلبيات، نوع املستهلكني. وإما أن تكون معلومات عن التكاليف اليت تشري إىل 

 نشطتها؛املعلومات املتعلقة ابلنفقات املبذولة من قبل اإلدارة التسويقية عند ممارستها أل

يعود املربر لتصنيف املعلومات إىل داخلية وأخرى  معلومات داخلية مقابل املعلومات اخلارجية: -ب
خارجية إىل اإلجراءات والصعوابت اخلاصة إبدارة وحتصيل كل منها، فاملعلومات الداخلية عادة ما تكون متعلقة 

أنشطة التسويق، أما املعلومات اخلارجية فعادة ابملبيعات والنفقات واليت تكون مقسمة على السلع واألسواق، 
 .1ما تكون متعلقة ابملبيعات وتكاليف تسويقية، واملعلومات عن الظروف البيئية

وفقا هلذا التصنيف ميكن أن تنقسم املعلومات  املعلومات التسويقية حسب أسلوب جتميعها: -3
 التسويقية إىل:

                                        
 .239الدار الجامعية، مصر، بدون سنة نشر، ص إدارة التسويق، محمد السعيد عبد الفتاح،انظر:  - 1
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 )يتم جتميعها ألول مرة من مصادرها األصلية وهي تلك املعلومات اليت معلومات أولية: -أ
 وذلك من أجل مواجهة استخدامات خاصة؛ (املستهلكني، العمالء، رجال البيع، املنافسني،.... 

وهي تلك املعلومات اليت تكون موجودة، وسبق أن مت جتميعها من قبل جهات  معلومات اثنوية: -ب
م، فضاًل عن أهنا توفر حلواًل خاصة، ففي بعض األحيان أخرى ألغراض أخرى، فهي تفيد كخلفية وكمرجع عا

ال يوجد هناك بديل سوى مجعها ألغراض حبث ما، من قبل جهة أخرى غري اجلهة اليت استخدمتها يف البحث 
 .املرة األوىل

 وفقا هلذا التبويب ميكن تقسيم املعلومات التسويقية إىل: املعلومات التسويقية حسب دقتها: -4

تعرب عن احلادثة أو الظرف الذي ميكن مالحظته مباشرة وهي تُعربِّ  عن أبسط أنواع  :احلقائق -أ
 املعلومات التسويقية، ويعتمد كثرياً على احلقائق املرئية أو الواردة للمدراء عن رجال البيع أو مدراء آخرين.

حظة املباشرة وهي تستند على االستنتاجات واإلجراءات اإلحصائية بداًل من املال التخمينات: -ب
 فهي تعتمد على العينة وآراء املستهلكني.  

وعي عكس التخمينات اليت تعتمد على املاضي، فالتنبؤات تتعلق ابملستقبل مثالً  التنبؤات: -ج
 أن  ذلك  فهذا التوقع انتج عن املعلومات األولية املرتاكمة فمعىن  %10 ـ:توقع ارتفاع حجم مبيعاهتا بتمؤسسة 

 اس التنبؤات.التخمينات أس

وهلا مكانة ابلنسبة ختتلف اإلشاعات عن احلقائق من حيث املوثوقية، وهي مهمة  اإلشاعات: -د
 لإلدارات التسويقية ابلرغم ما يشوهبا من عيوب مثل: املعلومات املتعلقة خبطط املنافسني.

  وفيما يلي تلخيص ملختلف األنواع وفق الشكل املوايل:
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 يوضح أنواع املعلومات التسويقية ( 2 -3) الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 

 
 .املصدر: من إعداد الباحث

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

           احلقائق.                 معلومات أولية                 البائعني          معلومات خاصة ابلرقابة اإلدارية               معلومات من جانب                
  ميناتالتخ                            معلومات خاصة ابلرقابة التشغيلية                يف مقابل املشرتين                                              

 مقابل خارجية           معلومات اثنوية                      التنبؤات     داخليةإلسرتاتيجي        معلومات اصة ابلتخطيط امعلومات خ              
 اإلشاعات                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                            
 
 
 

 أنواع المعلومات التسويقية

 الدقة أسلوب التجميع مصدر التوليد طبيعة النشاط
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 املبحث الثاين: ماهية نظام املعلومات التسويقية
نظام املعلومات التسويقية ظهر ألول مرة يف بداية الستينات كاجتاه حديث  مفهوم ميكن القول أبن  

 روبرت وليام "ن حيدث تغيريات إجيابية يف إدارة األنشطة التسويقية، ورائد الفكرة اخلبريومتطور يتوقع منه أ
Robert Wiliam "()هور الفكرة كنتيجة جملموعة من التطورات نوجزها يف: . وقد جاء ظ 

 ظهور نظرية األنظمة وتطبيقاهتا يف جمال التسويق؛ -
 معلومات؛ قصر دورة حياة املنتج مما يتطلب ضرورة توافر -
 اكتساب التسويق الصفة الدولية؛ -
 االجتاه الكبري حنو العوملة وما يصاحبه من حدة املنافسة. -

كل هذه األمور جتعلنا نبحث يف عوامل االهتمام بنظام املعلومات التسويقية يف املؤسسة ومن مث 
 ما يلي:ة هلذا النظام داخل املؤسسة من خالل لتعرض إىل املفهوم واألمهية النسبيا

 

 هتمام بنظام املعلومات التسويقيةأواًل: عوامل تعزيز اال
وقت تزداد احلاجة إىل املعلومات التسويقية ونظام املعلومات التسويقية يف الوقت احلايل أكثر من أي 

 مضى، وذلك نتيجة جملموعة من التغريات اليت تشهدها بيئة املؤسسة، ومن أهم هاته التغريات:

املؤسسة خبدمة األسواق  قيام إن   األسواق احمللية إىل األسواق الوطنية والدولية: االنتقال من -1
الوطنية والدولية أدى إىل اتساع الفجوة بينها وبني أسواقها وابلتايل فهي حتتاج إىل املزيد من املعلومات اليت 

 .1نتجاتتساعدها على دراسة هذه األسواق من حيث حاجاهتا ورغباهتا ودوافع اقتنائها للم

املؤشرات الكلية لالقتصاد تسهم وبدور   إن   زايدة أمهية املؤشرات االقتصادية واحتدام املنافسة: -2
هذه املؤشرات تتميز  العرض والطلب واألسعار، إذ أن   رة التسويقية وخاصة ما يتعلق بقوىكبري يف إجناح اإلدا

والتنبه إىل هذه املؤشرات من خالل ة التسويق مراعاة ابحلركية والتغري املستمرين، من هذا اجلانب جيب على إدار 

                                        
(   ).خبير أمريكي كان يعمل في شركة إدوارد دالتون في والية أنديانا األمريكية 

 .93، ص1999 مصر، الدار الجامعية، ويق،التس محمد فريد الصحن،انظر:  - 1
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امتالك تلك املعلومات الضرورية عن هذه املؤشرات، واالهتمام بنظام املعلومات التسويقية الذي يكفل إقامة 
  هذه املعلومات. 

أصبحت األنشطة التسويقية تتسم بدرجة عالية من التعقد واالتساع  تعقد النشاط التسويقي: -3
النظرة اليوم للمستهلك وسلوكه الشرائي مل تعد كاملاضي، وأصبح من الضروري اإلملام بكل شيء عن  ن  حيث أ

 دات سلوكه وأمناطه الشرائية ومعرفة أحاسيس ما بعد الشراء.حمد  
ومل يعد اليوم قرار اإلنتاج بناء على ما ترغب املؤسسة يف إنتاجه أو ما هي قادرة على إنتاجه. بل بناء 

 الوضع التنافسي. مح بهحيتاجه السوق، وما يرغب فيه، وما يسعلى ما 

وما ترتب عنه من سرعة انتقال املعلومات  التقدم اهلائل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: -4
بني املؤسسات، وتعزز هذا التقدم ابلتجارة اإللكرتونية، وهذا ما يلزم املؤسسات ليس فقط إبنشاء نظام 

 .1ولكن أيضاً بتفعيل هذا النظام ملواكبة التطورات اليت أفرزهتا ثورة املعلومات معلومات تسويقية

يعتمد اإلنتاج واسع النطاق والتوزيع واسع النطاق معاً على وجود أسواق   ظهور األسواق الكبرية: -5
وة بني املؤسسة وجود هذه احللقة من الوسطاء قد خيلق الفج كبرية اليت بدورها تستلزم العديد من الوسطاء، إن  

واملستهلك خباصة عندما يتحول الوسيط إىل حاجز أمام تدفق البياانت ابالجتاه املعاكس واليت من خالهلا 
العامل احملفز املهم ابجتاه إدراك وتعزيز أمهية  نتعرف على حاجات ورغبات املستهلكني. واتساع هذه الفجوة يُعد  

 نظام املعلومات التسويقية يف ردم الفجوة.

حيث جيب على إدارة التسويق أن تكون على استعداد  السرعة يف اختاذ القرارات التسويقية: -6
دائم ومستمر الختاذ القرارات املالئمة واملناسبة اخلاصة ابملنتجات احلالية واجلديدة، وهذا يتطلب وجود نظام 

 املعلومات التسويقية؛

حيث زايدة رفاهية اجملتمع أدت إىل  اهتم:التحول من إشباع حاجات املشرتين إىل إشباع رغب -7
زايدة رغبات األفراد يف اقتناء املنتجات اليت تشبع حاجاته خبالف احلاجات األساسية، وهذا يعطي أمهية كبرية 

 لتفهم احلاجات الكامنة والرغبات املتزايدة للمستهلكني والعمل على إشباعها؛

                                        
 .308ص مرجع سابق، معالي فهمي حيدر،انظر:  - 1
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د طبيعية تتميز ابلندرة النسبية مما جيعل املنتجني هناك موار  أي أن   رد الطبيعية:اتناقص املو  -8
وأصحاب املؤسسات يبحثون عن املعلومات اليت ختص منتجاهتم كمعرفة البدائل املتاحة أمامهم، وكذا استغالل 

 املوارد املتاحة لديهم. ونظام املعلومات التسويقية هو الذي يتكفل بتوفري املعلومات املهمة. 

 املعلومات التسويقيةنظام  اثنياً: مفهوم وأمهية
كل مؤسسة جيب عليها أن تنظم الكيفية اليت تتدفق هبا املعلومات التسويقية ملدراء   ؤكد كوتلر على أن  يُ 

 .1التسويق، وتدرس حاجات مدرائها من املعلومات، وتصمم أنظمة معلومات تسويقية تليب هذه االحتياجات
م املعلومات التسويقية واألمهية اليت يكتسيها هذا النظام يف هذه النقطة ملفهوم نظا عرضوعليه سوف نت

 داخل املؤسسة من خالل ما يلي:

لقد تنوعت تعاريف نظام املعلومات التسويقية، فكل كاتب  مفهوم نظام املعلومات التسويقية: -1
 ا يف:على املبادئ األساسية، ونتعرض ألمهه أو ابحث له وجهة نظر خاصة به، ولكن يف العموم يتفقون

استعمل كوتلر مصطلح مركز أعصاب التسويق ليصف به عملية جديدة خاصة  1966يف سنة  -
 جبمع املعلومات التسويقية، حيث حد د فيه ثالثة عناصر أساسية هي:

 ، والشكل املوايل يوضح هذا املفهوم.2احمليط اخلارجي للمؤسسة، قنوات اتصال املؤسسة مبحيطها
 
 
 
 
 

 خمطط معلومات كوتلريوضح  ( 3-3الشكل) 

                                        
 édition, Publi  eme10Marketing management, , Philip Kotler, Bernard Duboisانظر:         - 1

-union, Paris, 2000, P 140. 

 ,Marketing  s Systèmes d'information enLe G. Demoy et R. Spizzchino,                انظر:  - 2
 collection la vie de l'Enterprise, dunod, Paris, 1969, P 36.                                                        

 املؤسسة                             ة اخلارجية                                          البيئ
 معلومات خارجية استخباراتية        العمالء.                            -
 الدوائر احلكومية. -
 قنوات االتصال              املؤسسات االقتصادية.                    -
 افسون.املن -
 التسويق                               وسائل اإلعالم. -
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 P36. cite,-op, G, Demony and R. Spizzichiso                املصدر:      
ة ومنظمة جلمع وتسجيل نظام املعلومات التسويقية أبنه عملية مستمر يعرف الدكتور طلعت أسعد 

أو حالية أو مستقبلية واملتعلقة أبعمال الشركة  بويبها وحفظها وحتليلها سواء كانت بياانت ماضيةالبياانت وت
والعناصر املؤثرة فيها، والعمل على اسرتجاعها للحصول على املعلومات الالزمة الختاذ القرارات التسويقية يف 

 .1ناسبة ومبا حيقق أهداف الشركةالوقت املناسب والشكل املناسب وابلدقة امل
نه التفاعل املركب بني املتخصصني واآلالت املستخدمة كما عرف نظام املعلومات التسويقية أب  -

لضمان مجع وحتليل وتدفق املعلومات املستخدمة من املصادر الداخلية واخلارجية الالزمة الختاذ القرارات 
التسويقية حتت الظروف املختلفة لتوفر املعلومات وذلك خلدمة مديري التسويق ابملؤسسات اليت تقوم بتقدمي 

 ؛2ت يف املاضي أو املستقبلسلع أو خدما
: نظام املعلومات التسويقية هو شبكة معقدة من العالقات فإن   Dubiosو Kolterوحسب  -

املهيكلة؛ أين يتم تدخل األشخاص، اآلالت والطرق اليت هتدف إىل خلق تدفق منظم للمعلومات املالئمة اآلتية 
 .3كقاعدة للقرارات التسويقية  من مصادر داخلية أو خارجية عن املؤسسة بغرض استخدامها

                                        
 .207، ص 1996، مكتبة عين شمس، مصر، -األساسيات والتطبيق -التسويق الفعَّال، عبد الحميد طلعت أسعدانظر:  - 1

Performance  Impact des technologies de l'information sur la, Benhabib. A, Djennas Mانظر:  - 2
                               marketing des organisations, intervention du colloque international sur, 

                               e pour l'intégration réellel' importance de la transparence et de la performanc  
                                                                Alger, Juin 2003, P 3.-, Fsesg, Univdans l'économie mondiale  

on, union, Paris, 2000, P137éditi eme, 10marketing management, Kotler et Dubois.             انظر: -3
                                                                                                                                          

 

 

 
 إحصائيات جتارية.. 

 . تقارير.
 . احملاسبة التحليلية.

 . قنوات التوزيع.
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، أبنه: ذلك النظام الذي يتكون من األشخاص 2006يف  Kellerو Kolterكما عرفه   -
واألجهزة واإلجراءات ويستخدم يف مجع، تصنيف، حتليل، توزيع معلومات حمتاج إليها، دقيقة، ويف الوقت 

 .1املناسب ملتخذي القرارات التسويقية يف املؤسسة
 ريف السابقة لنظام املعلومات التسويقية ميكن ضبط أهم األبعاد املتعلقة به واملتمثلة يف:يف ضوء التعا

 ؛اهلدف اجلوهري لنظام املعلومات التسويقية هو توفري املعلومات الضرورية إلدارة التسويق -
ادر لتوفري هذه املعلومات ال بد من قيام نظام املعلومات التسويقية بتجميع البياانت من املص -

 الداخلية واخلارجية؛
يسهم نظام املعلومات التسويقية من خالل توفريه املعلومات الضرورية يف تعزيز اإلدارة التسويقية على  -

، تقرير مستوايت األسعار حتقيق عدد من أهدافها. حتديد وتقومي فرص البيع، التحكم يف التكاليف التسويقية
 م األرابح....اليت تعظ

 وتشغيل نظام املعلومات التسويقية وجود جمموعة من املتطلبات؛يستلزم إدارة  -
 يتصف نشاط هذا النظام ابالستمرارية والتواصلية؛ -

تلك الطريقة املنظمة جلمع وتسجيل وتبويب وحفظ البياانت  نظام املعلومات التسويقية هو فإن  وعليه 
زمة يف مؤسسة، هبدف احلصول على املعلومات الالاملاضية واحلالية واملستقبلية واملتعلقة ابلنشاط التسويقي لل

 الوقت املناسب وابلشكل والدقة املناسبني قصد استخدامها يف حتقيق أهداف إدارة التسويق يف املؤسسة.

نظام املعلومات التسويقية يلعب دورًا هامًا يف املؤسسات ابعتباره  أبن   ميكن القوليف ضوء ما سبق 
ملعلومات املتعلقة ابلنشاط التسويقي والذي تتحدد على أساسه التنبؤات اخلاصة النظام الوحيد الذي يهتم اب

ابلسوق، إسرتاتيجيات املنافسني، وتُعد  هذه املعلومات مبثابة احملرك األساسي للنشاط التسويقي يف املؤسسة. 
 والشكل املوايل يوضح بنية نظام املعلومات التسويقية ومكانته يف املؤسسة.

 ( يوضح بنية نظام املعلومات التسويقية ومكانته يف املؤسسة 4-3 الشكل رقم)

                                        
l, 2006, , New Jersey Person Prentice  Halmarketing management, Kotler, P, Keller, K. L انظر: - 1

P 73.                                                                                                                                           
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 .63، ص 1999، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر، إدارة منظومات التسويق العريب والدويل فريد النجار،املصدر: 
سواء   نظام املعلومات التسويقية يستخدم جمموعة مناذج إلدارة البياانت من خالل الشكل يتبني أبن  

 كانت فعلية أو تنبؤية، ويتفاعل مع التغريات البيئية.
 أمهية نظام املعلومات التسويقية -2

زااي اليت ميكن أن يعززها لنظام املعلومات التسويقية أمهية كبرية ابلنسبة للمؤسسة وذلك من خالل امل
اجملاالت، وتظهر  من العديد تخدمة يفسالنشاط التسويقي يف املؤسسة خاصة الدور الذي تلعبه املعلومات امل

 :1أمهيته من خالل
ما يقوم به  بهنا الطريق إىل جانة املختلفة إذ أيتوفري املعلومات املساعدة يف اختاذ القرارات التسويق -

النظام من إعداد املعلومات بطريقة ملخصة على كل بديل وأثرها على األهداف املطلوب حتقيقها، فكلما 
والتنفيذ والرقابة ة ودقيقة كلما ساعد ذلك على حتقيق أحسن النتائج يف التخطيط توافرت معلومات كافي

 التسويقية؛

                                        
 .147، ص2001، دار قباء، مصر، إستراتيجيات التسويق في القرن الحادي والعشرين، أمين عبد العزيز حسنانظر:  - 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتائج واستخدامات البياانت التسويقية

 مصادر البياانت
 
 
 
 
 
 

تشغيل واسترجاع وتخزين البيانات                

 بناء النماذج
 
 
 

 النظم النماذج املساعدة

معلومات التسويقيةنظام ال  
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ربط ؤسسة ككل وليس كأجزاء منفصلة إذ ياملعلومات التسويقية أبنه ينظر إىل أعمال امليتميز نظام  -
ية وتضعها يف قالب بني سياسات املؤسسة اخلاصة ابإلنتاج والتمويل والشراء والتخزين والسياسات التسويق

 لها بشكل متكامل والشكل التايل يوضح ذلك.واحد وحتل  
 مولية لنظام املعلومات التسويقيةالنظرة الش يوضح ( 5 -3) الشكل

 
 
 
 
 
 
 

 

 .148ص مرجع سابق،، أمني عبد العزيز حسن: املصدر
لتسويقية واليت ال تتضح تشجيع اإلدارة التسويقية على حتمل املخاطر والبحث الدائم عن الفرص ا -

 أبعادها إال بتوافر املعلومات التسويقية املناسبة.
 .1تزويد خمتلف وظائف ومصاحل املؤسسة ابملعلومات الضرورية -
ن نظم املعلومات التسويقية من استخراج جمموعة ضخمة من املعلومات بشكل تلقائي يساعد متك   -

حساب نصيب كل عميل وكل سلعة، وكل منطقة بيعية على حساب جدوى كل األنشطة التسويقية فيمكن 
 ومسامهة كل عنصر يف األرابح الكلية للمؤسسة؛

ختطيط الفئة املستفيدة من اخلدمات أو السلع املقدمة من طرف املؤسسة وابلتايل تقدير احتياجات  -
 املؤسسة من التسهيالت واملوارد املختلفة وحتديد أولوايت احلصول عليها؛ 

ة الستخدام األكثر كفاءة للموارد املتاحة وذلك من خالل مسامهة نظام املعلومات التسويقيحتقيق ا -
يف زايدة فعالية االتصاالت فيما بني نظم املعلومات الوظيفية األخرى املكونة لنظام املعلومات اإلدارية على 

                                        
 .194، ص1997، دار زهران، األردن، التسويق في المفهوم الشامل، زكي خليل المساعدانظر:  - 1

 
 
 معلومات                                         بياانت                         
 

                          Data                                  Information   

 بيئة التسويق
 العمالء -

 المنافسون -

 الموردون -

 الموزعون -

 االقتصاد -

 المجتمع -

 القوانين -

 التكنولوجيا -

 القوى المادية -

 قيةنظام المعلومات التسوي

 .تدفق البيانات الداخلية 
 لبيئيةا تصويرو رؤية 

 الخارجية.
 .بحوث التسويق 
  تدفق المعلومات

 الخارجية.

 سويقيالقرار الت

 اإلستراتيجية 
 منتجات جديدة -

 أسواق جديدة. -
 .المنافسة 
 المزيج التسويقي 
 تخطيط -
 عمليات -
 القوى البيعية 

 اإلعالن
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لوبة والالزمة لتحقيق أهداف ل إىل املعلومات املطو مستوى املؤسسة ككل، مما يؤدي إىل إمكانية وسرعة الوص
 ؛1املؤسسة

زيع وكذا ترشيد القرارات التسويقية املتعلقة ابملنتج والتسعري وتقسيم السوق واختيار منافذ التو  -
 ار املزيج الرتوجيي األمثل للمؤسسة؛القرارات املتعلقة ابختي

 املسامهة يف وضع أهداف املؤسسة بدقة؛ -

م املعلومات التسويقية يساهم يف حتقيق األهداف التسويقية نظا يتضح لنا أبن   وخالصة القول
للمؤسسة، إذ أصبح يف املؤسسات احلديثة ضرورة ملحة وليس ترفًا أو استكمااًل للشكل حىت تستطيع اإلدارة 

 يف هذه املؤسسات أن تتماشى مع العصر.
ه للمؤسسات املتوسطة وال يقتصر نظام املعلومات التسويقية على املؤسسات الكبرية فقط بل يتعدا

املعلومات كالدم يف جسم اإلنسان وكالدم يف هيكل أي مؤسسة كانت يف ظل التغريات  والصغرية حيث أن  
 احمللية والعاملية السريعة واملتالحقة؛

 

 اثلثاً: أهداف نظام املعلومات التسويقية
كن أن مين هاته األهداف ال ف، إال أانظام املعلومات التسويقية يسعى إىل حتقيق مجلة من األهد إن  

 : 2هداف، ومن هذه اخلصائص نذكرصائص تؤهله لتحقيق تلك األاخلملة من جبتتحقق إال إذا متيز هذا النظام 
 رج عرب الزمن؛دأن يتدرج من املعلومات اجلزئية ويت دَّ تصميم النظام ال بُ  -
 تصميم النظام يكون طبقاً ملفاهيم واحتياجات املديرين؛ -

                                        
دراسة حالة مؤسسة اتصاالت -دور المعلومات التسويقية في تفعيل القدرة التنافسية للمؤسسة، خري عبد الناصرانظر:  - 1

تير في العلوم التجارية، تخصص: تسويق، جامعة مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجس -الجزائر للهاتف النقال موبيليس

 . 84، ص2006البليدة، الجزائر، 

Le développement d'un système d'information , Legath Julien                                        انظر:  - 2
magistère,  , thèse-cas de l'entreprise CSMR-petite organisation en marketing dans une

                 FSA, Univ Laval, 2000, P39. 
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ن يساهم املديرون يف إجنازه ألهنم األدرى مبا حيتاجونه من معلومات وهم الذين يستعملونه يف جيب أ -
 املستقبل وكذلك حىت ال يكون النظام بعيداً عن حميط املؤسسة؛

 جيب أن تعمل كل النظم الوظيفية مع بعضها البعض مبا حيقق التكامل؛ -
 التوقيت املناسب ومشولية املعلومات؛ -
 ئمة املعلومات.دقة ومال -

أما فيما خيص األهداف اليت يسعى لتحقيقها نظام املعلومات التسويقية ميكن إيرادها يف النقاط 
 :1التالية

 التحديد الدقيق الحتياجات املستفيدين من خمرجات نظام املعلومات التسويقية؛  -
 إنتاج املعلومات التسويقية املطلوبة ابملواصفات القياسية؛ -
طة كاملة للتدفق السليم للمعلومات فيما بني نظام املعلومات التسويقية ونظم املعلومات توفري خ -

 الوظيفية األخرى ابملؤسسة؛
 املسامهة الفعَّالة يف تدعيم أنشطة ختطيط ومراقبة العمليات التسويقية داخل املؤسسة؛ -
 حتسني الكفاءة التسويقية للمؤسسة؛ -
 استغالل الفرص املتاحة؛ -
 سامهة يف اختاذ القرارات الرشيدة وذلك بتوفري املعلومات املالئمة يف الوقت املناسب؛امل -

ابإلضافة إىل خمتلف هاته األهداف اليت ذكرانها، إال  أن  اهلدف األساسي لنظام املعلومات التسويقية 
ن أجل ترشيد القرارات إبمجاع الباحثني واملمارسني يف جمال التسويق هو استعمال خمرجات هذا النظام كقاعدة م

 التسويقية.

                                        
 .43، ص1995، مطبعة قطاع الخدمات التعليمية، مصر، نظم المعلومات التسويقية، أمينة محمود حسين محمودانظر:  - 1
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هذه األخرية تعترب منطلقاً لكل التحسينات سواء على مستوى اإلدارة التسويقية أو على مستوى اإلدارة  
ن األسئلة قبل اختاذه ألي قرار ككل، ويرى كوتلر أبنه يتوجب على مدير التسويق يف املؤسسة أن يطرح مجلة م

 :1وهذه األسئلة هي
 لقرارات اليت تريد اختاذها ؟ما هو نوع ا -
 ما هو نوع املعلومات اليت حتتاجها الختاذك هاته القرارات ؟ -
 ما نوع املعلومات املتوفرة لديك ؟ -
 ها كثرياً ؟هو نوع الدراسات اليت تطلب إجراؤ  ما -
 ما هي املعلومات اليت ترغب يف احلصول عليها وهي متوفرة لديك ؟ -
 ؟؟ سنوايً  رغب يف احلصول عليها يومياً ؟ أسبوعياً ؟ شهرايً ما هي املعلومات اليت ت -
 ما هي التقارير املهنية اليت ترغب يف استقباهلا ؟ -
 ما هي املواضيع اليت ترغب أن تكون على علم هبا ؟ -
 ما هي برامج حتليل البياانت اليت تريد أن تكون لديك ؟ -
 لتسويقية املايل ؟ما هي التحسينات املدرجة على نظام املعلومات ا -

 التسويقية نظام املعلومات اً: عناصررابع
يشتمل نظام املعلومات التسويقية على أربعة عناصر أساسية تتمثل يف املدخالت، املعاجلة، املخرجات، 

 عرض هلا من خالل ما يلي:تالتغذية العكسية وهذه العناصر هي األطر اخلاصة بنظرية األنظمة، وسوف ن

املدخالت األساس يف توليد املخرجات املطلوبة من قبل املستفيدين إذ تقتضي  عد  ت املدخالت: -1
يف حتديد  الضرورة توفري املدخالت ابملواصفات املطلوبة، وعليه يتطلب األمر مراعاة األسس السليمة والصحيحة

مات التسويقية يف هذه املدخالت، فاملدخالت اجلي دة تنتج عنها خمرجات جي دة، وتتمثل مدخالت نظام املعلو 
البياانت وهي املادة اخلام اليت من خالهلا تنتج املعلومات، والبياانت تكون غري صاحلة االستخدام لسبب أو 

                                        
 P138.cite-Op, Kotler et Dubois ,                                                                                                 انظر:   1
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متناقضة، متقادمة،  التالية: كعدم وضوح الداللة، عدم انتظامها مع القرار، غري منظمة،جمموعة من األسباب 
 وهي أتيت من مصدرين: 

بيئة املؤسسة الداخلية وميكن أن نوجز منها بعض وهي بياانت متأتية من  :املصادر الداخلية -أ
  النماذج يف:

 يوضح مناذج البياانت احملصلة من املصادر الداخلية ( 1 -3) جدول رقم
 البياانت 

 حجم الطلب املتوقع ملنتجات املؤسسة والتغريات احلاصلة يف طلبات الوكالء والزابئن. 01
 يف املاضي واحلاضر وعلى أساس املنتجات.حجم املبيعات  02
 تكاليف السلع واخلدمات. 03
 طرق تسعري املنتجات وهيكلة األسعار. 04
 طرق التعبئة والتغليف والعالمات التجارية. 05
 وسائل التوزيع وأنواع الوسطاء وأعدادهم. 06
 وسائل الرتويج املعتمدة وطبيعة اإلعالانت والبيع الشخصي. 07
 جم املوارد البشرية يف نشاط التسويق.ح 08
 معدالت دوران العمل يف النشاط التسويقي. 09
 تصميم املنتجات والتطويرات املتحققة. 10
 رواتب وحوافز رجال البيع. 11
 مواعيد تسليم املنتجات. 12
 قوائم البيع والتسليم. 13
 خدمات ما بعد البيع. 14
 .33ص مرجع سابق، تيسري العجارمة،حممد عبد حسني الطائي، املصدر: 

وهي تلك املصادر اليت تقع يف البيئة اخلارجية احمليطة ابملؤسسة واليت تعكس  صادر اخلارجية:امل -ب
 طبيعة اجلهات اليت تتفاعل معها املؤسسة بوصفها نظام مفتوح. وميكن أن نوجز البعض من هذه النماذج يف: 

 
 
 
 
 
 

 انت احملصلة من املصادر اخلارجيةالبيايوضح مناذج  ( 2 -3) جدول رقم
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 املنافسة األسواق املستهلكون
 .عدد املستهلكني احلاليني واحملتملني 
 .خصائص املستهلكني وأذواقهم 
 .سلوك املستهلك 
 .حجم املشرتايت 
 .القدرة الشرائية 

 .الظروف العامة السائدة يف السوق 
 .حجم السوق 
 .املبيعات والرحبية 
 املؤثرة يف املبيعات. العوامل االقتصادية 
 .تغريات املستهلكني 

 .عدد املنافسني ومواقع تواجدهم 
 .اخلربة السوقية لكل منافس 
 .خصائص السلع املنافسة 
 .اإلسرتاتيجيات املعتمدة من قبل املنافسني 

 العوامل االقتصادية العوامل القانونية العوامل االجتماعية والثقافية والدينية
  القيم السائدة؛العادات والتقاليد و 
 التوزيع الدميوغرايف للسكان؛ 
 املعتقدات الدينية؛ 
 املناخ الثقايف؛ 

 السياسة الضريبية؛ 
 سياسات االسترياد والتصدير؛ 
 قوانني محاية املستهلك؛ 

 ؛التضخم 
 الكساد؛ 
 تقلبات األسعار؛ 
 معدالت الفائدة؛ 

 .34ص مرجع سابق، املصدر: حممد عبد حسني الطائي، تيسري العجارمة،

لضمان احلصول على املخرجات املطلوبة يستلزم األمر القيام بعمليات املعاجلة، ويقصد ، :املعاجلة -2
إىل  -البياانت  -قية، هبدف حتويل املدخالتهبا تلك األنشطة والفعاليات اليت ينجزها نظام املعلومات التسوي

 :1لومات التسويقية ابآليت، وتتمثل هذه األنشطة والفعاليات يف نظام املع-معلومات  -خمرجات

نقصد هبا جتميع البياانت من مصادرها املختلفة، إذ جيب اعتماد املوضوعية  حتصيل البياانت: -أ
 وجتنب العشوائية يف التجميع، ولتحقيق ذلك ال بد من اإلجابة عن األسئلة التالية: 

 املطلوب جتميعها ؟ هي أنواع البياانت ما -
 ذه البياانت ؟ما هو اهلدف من جتميع ه -
 ما هي املصادر اليت توفر هذه البياانت ؟ -
 جميع هذه البياانت ؟تما هي الفرتة الدورية ل -
 ما هو أفضل أسلوب ميكن االعتماد عليه يف التجميع ؟  -

: أي غربلة البياانت هبدف عزل البياانت غري املفيدة أو تلك اليت ال عالقة هلا ابملوقف التصفية -ب
اولة اإلبقاء على البياانت الضرورية لضمان مشولية املخرجات النهائية على املعلومات ذات العالقة املطلوب، وحم

 ابملوقف؛ 

                                        
 .35، ص مرجع سابق، محمد عبد حسين الطائي، تيسير العجارمةانظر:  - 1
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 ابلعملية األوىل حتديد البياانت مليتني مها التصنيف والرتتيب، ونعين: وتشتمل على عالفهرسة -ج
رتكة يف جمموعة واحدة، أما العملية املش اف حبيث تكون البياانت ذات اخلصائصوتقسيمها إىل جمموعات وأصن

زها عن ل عليها وميي  الثانية فنعين هبا ترميز البياانت اليت مت تصنيفها من خالل إعطاء رموز معينة وخمتصرة يد  
 غريها ألجل ترتيبها وتنسيقها يف تشكيالت معينة، ويتم الرتميز ابستخدام األعداد واألحرف ...إخل.

البياانت بعد استكمال اخلطوات الثالثة السابقة ويتم عرض هذه : تتحول إعداد التقارير -د
إخل، املعلومات يف صورة تقارير أتخذ صيغًا وأشكااًل عدة كاجلداول، املخططات، الصور، املعادالت،...

 وتتناسب هذه املعلومات مع حاجات املستفيدين وقد تكون تقارير دورية أو استثنائية.

من التقارير اليت تضم املعلومات يف ملفات وذلك لالستفادة منها  : جيب ختزين نسخالتخزين -ـه
وقت احلاجة إليها، إذ ال تُتَلف التقارير مبجرد استخدامها ملرة واحدة وإمنا ختزن حلني اسرتجاعها وقد يستمر 

 التخزين لفرتات زمنية طويلة متتد إىل سنوات حسب طبيعة احلاجة إىل هاته التقارير؛

لية إضافة أو حذف معلومات إىل/ من املعلومات املخزنة سابقاً، فهذه املعلومات : عمالتحديث -و
 ال تبقى اثبتة ومستقرة بل ختضع للتغيري ابستمرار؛

هذه األخرية يتم االستفادة منها  : انطالقًا من مربرات ختزين املعلومات، فإن  اسرتجاع املعلومات -ز
جلهات املستفيدة وذلك من خالل اسرتجاعها وفق أساليب وآليات الحقًا عندما تظهر احلاجة جمددا هلا قبل ا

 معينة؛

وتتمثل يف املعلومات فقط، وجيب على نظام املعلومات التسويقية أن يضمن  :املخرجات -3
املعلومات ابملواصفات املطلوبة اليت تليب حاجات مدراء التسويق خاصة فيما خيص اختاذ القرارات ومن أهم هذه 

 :1ليت ميكن توفريها كمخرجات نذكراملعلومات ا
 معلومات عن تقييم السياسة السعرية احلاضرة؛  -
معلومات عن األسلوب املعتمد يف تسعري املنتجات اجلديدة أو التعديالت اليت ميكن إجراؤها على  -

 األسعار احلاضرة؛ 

                                        
 .83، ص مرجع سابق، محمد عبد حسين الطائي، تيسير العجارمةانظر:  - 1
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وجيية اليت تتبناها معلومات عن كفاءة الوسائل الرتوجيية املستخدمة، ومدى جناعة احلمالت الرت  -
 املؤسسة حالياً وتلك الواجب تبنيها للوصول إىل األهداف املنشودة؛

 معلومات عن متابعة رجال البيع؛ -
 معلومات عن الزابئن احلاليني واحملتملني وسلوك شرائهم؛ -
 معلومات عن تقومي كفاءة األنشطة التسويقية؛ -
 يزها أو تلك اليت جيب حذفها؛معلومات عن األنشطة التسويقية اليت جيب تعز  -
 معلومات عن األسواق اجلديدة اليت ميكن الدخول فيها؛ -
 معلومات عن املنتجات اليت ميكن تطويرها وطبيعة التطور املطلوب؛ -
معلومات عن املنتجات اجلديدة اليت ميكن إضافتها إىل املزيج احلاضر واملنتجات اليت يفرتض حذفها  -

 من املزيج احلاضر؛
 ملواجهتها؛ معلومات عن طبيعة املنافسة السائدة واإلسرتاتيجية املالئمة -
عن األسواق العاملية وخاصة تلك املنتجات املشاهبة ملنتجات املؤسسة من حيث مستوى  معلومات -

 اجلودة واألسعار والوسائل الرتوجيية؛

لية خمرجات نظام املعلومات وهي اآللية أو العملية اليت من خالهلا نقيس فعا :التغذية العكسية -4
توفريها فعاًل من قبل النظام،  التسويقية وفقًا ملعايري حمد دة، وترتكز على املقارنة بني املعلومات التسويقية اليت مت  

وبني املعلومات املستهدفة واملخطط لتوفريها هبدف حتديد االحنرافات فيما بينها وحماولة الوقوف على أسباهبا مث 
على تصحيح هذه االحنرافات. وتكتسب التغذية العكسية أمهية ابلغة يف نظام املعلومات التسويقية  العمل جبدية

نظرًا الرتباط خمرجاته مبهمة صنع القرارات واليت تُعدُّ املعيار يف قياس فاعلية وكفاءة نظام املعلومات التسويقية، 
بقة املعيار، وإذا كان العكس وجب إعادة النظر فإذا أسهمت املعلومات املتاحة يف جناح هذه املهمة عد ت مطا

  وميكن تلخيص عناصر نظام املعلومات التسويقية يف الشكل التايل: يف مدخالت النظام وعمليات املعاجلة.
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 عناصر نظام املعلومات التسويقية يوضح ( 6 -3) الشكل رقم
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 المدخالت من المصادر الداخلية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التغذية العكسية                                           

أنظمة المعلومات 

 الفرعية األخرى

 المعالجة

 . تجميع البيانات.

 ات.. تصفية البيان

 . فهرسة البيانات.

 .إعداد تقارير البيانات.

 . التخزين.

 . التحديث.

 .استرجاع المعلومات.

 المدخالت

 بيانات عن:

 تاحة.. الموارد الم

 . التكاليف.

 . المبيعات.

 . المخزون؛

 . الظروف االقتصادية.

 . الظروف االجتماعية.

 . تغيرات المنافسة.

 . التشريعات الحكومية؛

 . العوامل الديمغرافية؛

 . سلوك المستهلك.

 
 

 المخرجات

 معلومات عن:

 . المنتج.

 . السعر.

 . الترويج.

 . التوزيع.
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 .93، ص مرجع سابق حممد عبد حسني الطائي، تيسري العجارمة،املصدر: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملبحث الثالث: نظام املعلومات التسويقية: البناء والتطورا
نجاحه، إذ تتفاوت لد الرئيسي د  حملاملعلومات التسويقية انظام ساس الذي يعتمد عليه تصميم األيُعدُّ 

مت طرق اليت يعتمد عليها عند تصميم نظام املعلومات التسويقية، وانطالقًا من هذا التصميم قد  لسائل أو االو 
 العديد من النماذج لنظام املعلومات التسويقية، إذ أن  جناحه مرتبط مبخرجاته.

 

 ام معلومات تسويقية داخل املؤسسةأوال: مراحل بناء نظ
 :1يةلتالات تسويقية داخل املؤسسة ابملراحل اية إنشاء نظام معلوملمتر عم اعموم

                                        
 thèse magister, Alger, 1994, P1Conception d'un SIM, Massaoudene Naima ,.20                :انظر - 1
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: ميكن استخدام نظام املعلومات التسويقية من ة إحاطة اإلدارة مبفهوم النظم وإشراكها فيهلمرح -1
قبل العديد من املسريين داخل املؤسسة، وعادة ما تكون املصلحة املستعملة هلذا النظام هي اليت تطلب إعداده 

 اإلدارية أو لنقل املعلومات الواجب القيام هبا واملتعلقة ابلبياانت؛ لإلجراءات سواء بسبب السري السيئ
ن مسؤولية التصميم والتطوير املستمر لنظام املعلومات التسويقية لشخص جد  حمرتم يف جيب أن تؤم  

أيخذ املؤسسة، وهلذا الغرض فعلى اإلدارة العامة للمؤسسة أن تعطي للنظام قبل كل شيء دعمها وسندها و
النظام، ورجال اإلعالم  من املستعملني، احملللني، مقيمي فعلى جمموعة مكونة ،االقرتاح السابق كقاعدة للعمل

د الدراسات الضرورية إلعداد مشروع جمهز ومشك ل بغرض إخضاع مستند قيم الختبار املسريين. اآليل أن حتد  
 الل املستند التأكيد على:يتم تقدمي املستند إىل اهليئة املديرة للنظام ويتم من خ

 حمتواه يتأقلم وميكن إدماجه مع املخطط العام للمؤسسة؛ أن   -
 ي ويتماشى مع املصلحة العامة؛املشروع جد   أن   -
تاحة كالرجال األكفاء جيب أن تكون متوافقة مع اً املوارد املضنتائج التصريح املايل ابألخص، وأي أن   -

 إمكانيات املؤسسة؛
ملرحلة قبل بدايتها وأثناءها وبعدها جيب على مقرتح الفكرة إذا كان شخصاً خارجيًا عن ويف كل هذه ا

املؤسسة أن تكون له القدرة على إقناع اإلدارة العليا إبمكانية حتقق قيمة مضافة من جراء تصميم واستعمال 
نه ال يتعارض هذا النظام وأملؤسسة أبمهية وجود نظام املعلومات التسويقية، وكذا إشراك مجيع العاملني داخل ا

 مع أهدافهم وطموحاهتم.

: لضمان السري احلسن لنظام املعلومات ة شرح أنظمة القرار وتشخيص االحتياج للمعلومةلمرح -2
التسويقية جيب على املسريين ختصيص املسؤوليات وحتديد املصادر املتاحة لذلك، وهذا يستدعي التوافق مع 

ا وصف النشاطات العامة للنظام....إخل. وعلى هذا األساس يتم التطوير الفعلي األهداف العامة للمؤسسة وكذ
 لنظام املعلومات التسويقية.

للمعلومة فتتضمن تعداد حجم املعلومات التسويقية الالزمة ملتخذي القرار، أما تشخيص االحتياج 
ي تثمني العناصر املأخوذة وجيب أن يكون كل مسؤول قادر على إعداد قائمة الحتياجاته من املعلومات، أ

 بعني االعتبار، ولكي تتحقق هذه املرحلة فعالً جيب اإلجابة على األسئلة التالية:
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 ما هي االحتياجات من املعلومات التسويقية ؟ -
 ما هي القرارات واإلجراءات الناجتة عن ذلك ؟ -
 ما هي معايري تقييم النتائج ؟ -

: بعد إمتام املراحل السابقة يتم البدء يف اإلنشاء الفعلي تبارهنشاء الفعلي للنظام واخإلمرحلة ا -3
ل تشك  للنظام، وعمومًا هذه املرحلة جتيب على السؤال كيف ؟ أي كيف حتضر، تنظم الوسائل الضرورية، 

 اخلصائص والتقنيات، وتعد  النظام ؟
هذه املرحلة هي من مهام العتاد، اللغات، الربامج، امليزانيات،  يتعلق األمر هنا ابلتحليل اآليل:

املختصني يف امليدان، وال يتدخل متخذو القرار بصفة مباشرة ولكن جيب أن يكونوا على دراية ومعرفة بكل ما 
 ؛لنظام ومستخدم النظام ومتخذ القراريدور داخل النظام لكي ال تكون هوة بني مصمم ا

و حماولة العمل ام، واحلالة املثلى لالختبار لنظأما مرحلة اختبار النظام فهي مرحلة متعلقة بتجربة عمل ا
  ؛  1ابلنظام اجلديد والعمل ابلنظام القدمي واستنتاج الفرق

ه من املستحيل أن يكون نظام عرتف أبن  أخرياً جيب أن ن املعلومات التسويقية: نظامة تطوير لمرح -4
ستمرين، واملؤسسة فرد من هذا احمليط، والنظام املعلومات التسويقية كامالً، فاحمليط دومًا يف حالة تغريُّ وتطور م

جزء من النظام الكلي للمؤسسة، فلذلك جيب أن يعد  النظام يف احمليط مبا مُيك ن املؤسسة من مواصلة نشاطها 
 وحتقيق أهدافها؛

  وفيما يلي ملخص ألهم هذه املراحل من خالل الشكل التايل:
 

 معلومات تسويقيةمراحل بناء نظام يوضح  ( 7 -3) الشكل رقم

 
 
 

                                        
 P cite-Op, Massaoudene Naima ,  .120                                                                      انظر:  - 1

 إحاطة اإلدارة العامة بمفهوم النظم وكذا إشراكها فيه 

 أنظمة القرار شرح
 

 تشخيص االحتياج للمعلومة
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et  méthodes Recherche en marketing, ,egand et autresLouis R          املصدر:

Morin édition, Quebec, 1986, P120. teneceg décisions 
 

 

 

 

 

 تسويقية من خالل النماذج املقدمةاثنياً: تطور نظام املعلومات ال
تسويقية ابلعديد من التطورات حيث برزت عدة مناذج هلذا النظام، لومات العمللقد مرَّ مفهوم نظام ا

 سوف نتعرض هلا بشيء من التفصيل من خالل ما يلي:

على أساس أن هذا  1965 سنة النموذج Kellyقدم  :Kelly (1965 )كيلي منوذج   -1
هذا النموذج جبمع وتشغيل النظام هو امتداد لبحوث التسويق وكجزء من إدارة حبوث التسويق، حيث اهتم 

املعلومات التسويقية دون توضيح لكيفية االنتفاع منها يف جمال التخطيط والتنظيم والرقابة على النشاط 
 التسويقي؛

ويق أو : وهو النموذج الذي أطلق عليه املركز العصيب للتسKotler (1966 )كوتلر   منوذج -2
 ن خالل هذا النظام ملعلومات التسويقية وقد قام كوتلر مدارة ختتص جبمع ومعاجلة ااإلوحدة جديدة داخل 

  ه الشكل التايل.وضحبتحديد ثالثة أنواع من املعلومات التسويقية وفق ما ي
 

 1966يوضح تدفق املعلومات حسب منوذج كوتلر  ( 8 - 3 )رقم الشكل

 
 

 اإلنشاء الفعلي لنظام المعلومات التسويقية
 

 ارمرحلة االختب
 

 تطوير نظام المعلومات التسويقية
 

 

 

 

                       تسويقية داخليةمعلومات                                                                                                         

                                   تخبارات التسويقاس                                                     

                                                 
                                                     

                                              اتصاالت التسويق                                                        
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 .310ص  مرجع سابق، معايل فهمي حيدر،املصدر: 
 

 ر أن هناك ثالثة أنواع من املعلومات التسويقية وهي:من خالل الشكل يظه
 املؤسسة؛ بيئة إىللمات اليت تتدفق من ااستخبارات التسويق: وهي تلك املعلو  -
 معلومات التسويق: وهي تلك املعلومات احملصلة من داخل املؤسسة؛ -
 ة؛اتصاالت التسويق: وهي املعلومات املتدفقة من املؤسسة إىل بيئتها اخلارجي -
حيث تعترب كل من  :Brien and Stafford "( 1968 ) براين وستافورد" منوذج -3

براين وستافورد من أوائل الباحثني الذين قدموا مناذج ملفهوم نظام املعلومات التسويقية حيث صمموا منوذجهم 
  أتسيساً على مفهوم املزيج التسويقي. والشكل املوايل يوضح النموذج.

 1968يوضح منوذج براين وستافورد  ( 9 -3) الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المؤسسة البيئة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تكوين وتقييم املعلومات من 
 األخرى ابملؤسسة األنشطة الوظيفية

 ختطيط وتطوير املنتجات
 نتجاملخصائص 

 . تركيب املنتج
 . إضافة منتجات

 ويقيتكوين الربانمج التس

 إسرتاتيجية الرتويج
 . البيع الشخصي.
 . تنشيط املبيعات.
 . التعبئة والتغليف.

 . النشر.
 .العالقات العامة.

 إسرتاتيجية التسعري
ستوايت األسعار م. 

 األساسية
 غري فعالتمر كع. الس

 إسرتاتيجية القنوات والتوزيع
 . هيكل القناة

 ع املنافذ. . أنوا 
 . تغطية السوق.
 . التوزيع املادي.

 
 

 معلومات خمزنة عن الفرص اجلديدة

تنفيذ 
الربانمج 
 التسويقي

سلوك املستهلك 
 وبيئة السوق

 تقييم مرتد ب

 مرتد بتقييم 

 

 1أ

 أ2

 1ب

 2ب

3ب

 ب

 أ4
 

 أ3
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 .312ص مرجع سابق، معايل فهمي حيدر، املصدر:
 من خالل الشكل ميكن ملدير التسويق تصميم اإلسرتاتيجية التسويقية املتضمنة لعناصر املزيج التسويقي

األربعة وهي: املنتج، التسعري، الرتويج، التوزيع، وذلك بناء على املعلومات اليت مت احلصول عليها من األنشطة 
الوظيفية األخرى، وعن الفرص التسويقية املتاحة للمؤسسة، كما يتم دراسة أتثري اإلسرتاتيجية التسويقية املنفذة 

 جناحها وتعديل تلك اإلسرتاتيجية عند الضرورة؛على سلوك العمالء والبيئة التسويقية لتحديد مدة 

أوضحا من خالل منوذجهما دور مدير التسويق يف  :( 1970) رابنو مونتجومري وأ منوذج -4
االستفادة املباشرة من نظام املعلومات التسويقية، وبيـ َنا التأثري املتبادل بني حبوث التسويق ونظام املعلومات 

 شكل التايل.التسويقية، وهذا ما يوضحه ال
 وذج مونتجومري وأرابنيوضح من ( 10 -3) الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تكوين معلومات مرتدة

 ج ( معلومات مرتدة للبحث عن الفرض)

 4ب

 
 

 

                       
برانمج تسويق

 ية
وقرارات

 

   
خربات ومشروعات خاصة

 

              
بياانت

 

 

         
     

النم
ا

ذج
 

     
          

خمرجات
 

                
بياانت

 
            

البياانت اإلحصائية
 

     
           

حتديث وجتميع
                  

 

                                             
 مناذج البياانت اجملمعة                                                                                                     

 
 

               

 مدير التسويق

 حبوث التسويق
 

البنك 
 اإلحصائي

وحدة املدخالت 
 واملخرجات

 

 بنك البياانت
 

 بنك النماذج

 البيئة
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أتثري نظم املعلومات التسويقية على تقدمي املنتجات اجلديدة وانتشارها ابلتطبيق على أماين السيد أمحد الربي،  املصدر:
 .71، ص1998عني مشس، مذكرة ماجستري يف إدارة األعمال، جامعة  شركات الصناعات الغذائية املصرية،

 

طو ر كوتلر مفهوم نظام املعلومات التسويقية، وذلك إبضافة نظام فرعي  :( 1972) كوتلر  منوذج -5
  رابع هو التسويق التحليلي، وفق ما يوضحه الشكل املوايل:

 
 ( 1972) ( يوضح منوذج كوتلر 11 -3الشكل رقم) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

union, Paris, -édition, Pub eme, 6arketing managementm, Kotler et Dubois        املصدر:

1989, P111. 
نظام املعلومات التسويقية يتشكل من أربعة أنظمة فرعية هي: نظام  ني أبن  يتب   من خالل الشكل

احملاسبة الداخلية ونظام االستخبارات التسويقية ونظام حبوث التسويق ونظام التسويق التحليلي، وأتخذ هذه 

 مدير التسويق                                              البيئة                                                             
 مةالبيئة العا
 . االقتصاد.

 . التكنولوجيا.
 . القوانني.
 . الثقافة.

 
 
 
 
 
 

 انسياب البياانت 
 التسويقية

 
 ختزين                      
 وصف                      

 اسرتجاع                    

 
 
 
 
 
 

 انسياب املعلومات 
 التسويقية

 
 

 التخطيط

 البيئة اخلاصة
 . املشرتين.

 . املنافسون.
 ملوردون.. ا

 نشر                        
 تنبيه                        

 
 التنفيذ

 تقييم                        
 

 تقرير                       
 

 
 الرقابة

   

 انسياب االتصاالت التسويقية
 

ظام احملاسبة ن
 الداخلية

ستخبارات اظام ن
 التسويق

 

ظام حبوث ن
 لتسويقا

 لتسويقظام ان
 التحليلي
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مة الفرعية البياانت من البيئة ويتم تشغيلها وحتويلها إىل معلومات تفيد مديري التسويق يف التخطيط األنظ
 والتنفيذ والرقابة.

قام مكلد بتقدمي منوذج تفصيلي لنظام املعلومات التسويقية  :Mcled (1986 ) مكلد منوذج -6
يف  وسيطةمرحلة مات التسويقية ليس جمرد يعتمد على مدخل النظم الفرعية، حبيث يرى مكلد أبن نظام املعلو 

تطور أنظمة املعلومات أي مستوى معني من التطور يف املكوانت والربامج، وميكن توضيح ذلك من خالل 
  الشكل املوايل:

 1986يوضح منوذج مكلد لسنة  (12 -3) الشكل رقم

 
 
 
 
 
  
 

 

 
رور علي سرور وعاصم أمحد احلمامي، دار املريخ، الرايض، ، ترمجة س2ج نظم املعلومات اإلدارية، رميوند مكلد، املصدر:

 .875، ص1990

 
مكلد قام بتقسيم نظام املعلومات التسويقية إىل جمموعتني من األنظمة  يتضح من خالل الشكل أن  

الفرعية، اجملموعة األوىل تتمثل يف النظم الفرعية للمدخالت واليت تتضمن النظام الفرعي لتشغيل البياانت 
نظام الفرعي لالستخبارات التسويقية والنظام الفرعي للبحوث التسويقية، أما اجملموعة الثانية فهي النظم وال

 الفرعية للمخرجات واليت تتضمن األنظمة الفرعية لعناصر املزيج التسويقي يف املؤسسة.

 
 بياانت                                                                          

 معلومات                                                                                        بياانت                                                
                                                                           

 بياانت                                             معلومات                                                                           
 

 بياانت                                                                           
 بياانت                                               

 
 بياانت                                         معلومات                                                                           

 
 بياانت                                                

 بياانت                                          معلومات                                                                           
                                                  

 

 النظام الفرعي ملعاجلة البياانت

 النظام الفرعي لبحوث التسويق
 

 النظام الفرعي لالستخبارات التسويقية
 

 النظام الفرعي للمنتج
 

 النظام الفرعي للتوزيع
 

 النظام الفرعي للرتويج 
 

 
 النظام الفرعي للسعر

 

 
 النظام الفرعي لتكامل املزيج

 

 

 التسويق إدارة

انت
البيا

دة 
قاع
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منوذجهما قدما كل من فرانك وابرين  :Frank-Barny (1990 )ابرين -فرانك منوذج -7
نظم املعلومات التسويقية تعتمد على مخسة عناصر أساسية وهي: البيئة الداخلية  حيث توقعا أن   1990 سنة

  للتسويق، البيئة اخلارجية للتسويق، تنظيم البياانت، حتليل البياانت، التقارير. وفق ما يوضحه الشكل املوايل:
 

 مات التسويقيةابرين لنظام املعلو  -( يوضح منوذج فرانك  13 -3الشكل رقم) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .97ص  مرجع سابق، حسين حممد أمحد اجلندي، املصدر:

بتطوير النموذج السابق إىل منوذج جديد يربز فيه أمهية املعلومات  :( 1991) كوتلر  منوذج -8
 التسويقية يف كافة مراحل العملية اإلدارية، وفق ما يوضحه الشكل:

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 بياانت                                   
 
 بياانت                              

 لتسويقيةالبيئة الداخلية ل
 . العمال.

 . مصادر التمويل.

 . بياانت التشغيل.

 نظام معلومات تسويقية
 

 لتسويقيةالبيئة اخلارجية ل
 . السوق.
 . املنافسة.
 . احلكومة.
 . املوردون.

 بياانتتنظيم 
 املراجعة 
 التخزين

 بياانتحتليل 
 النماذج
 احملاكاة

 التقارير
 معلومات روتينية
 معلومات روتينية

إدارة 
 التسويق

 قرارات
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 1991تلر منوذج كو (  14 -3) الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 

 .320، ص1996، دار زهران، األردن، -مدخل متكامل -مبادئ التسويق املصدر: عمر وصفي عقيلي وآخرون،

مدراء التسويق من ممارسة املهام املسندة إليهم من حتليل من خالل الشكل نالحظ أن النموذج ميك ُِّن 
 املعلومات الالزمة عن البيئة التسويقية، ويتكون هذا النظام من وختطيط وتنفيذ ورقابة، وذلك من خالل توفري

االستخبارات التسويقية والسجالت الداخلية وحتليل البياانت وحبوث التسويق وهذا ما يسمح بتزويد مدراء 
 التسويق ابملعلومات الضرورية الختاذ القرارات ومن مث حتسني أداء املؤسسة.  

يهدف إىل توضيح النظام ووظائفه وحتديد حدوده داخل البيئة  :الفتاححممد السعيد عبد  منوذج -9
 وفق ما يوضحه الشكل.

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 القنوات التسويقية واالتصاالت                                                        

 البيئة التسويقية
 

 . األسواق املستهدفة.
 . قنوات التوزيع.

 . املنافسة.
 . اجلمهور.

 نظام املعلومات التسويقية
                       

                        
تقييم احلاجة 

 وماتللمعل
 

 
توزيع 

 املعلومات
 

 مدراء التسويق
 

 . حتليل.
 . ختطيط.

 . تنفيذ.
 . رقابة.

 تطور املعلومات                 
 

االستخبارات 
 التسويقية

السجالت  
 الداخلية

 
 

  

حبوث 
 التسويق

يل مساند حتل 
 للقرارات
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 ( منوذج حممد السعيد عبد الفتاح لنظام املعلومات التسويقية 15 -3الشكل رقم) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .284، ص8199لقاهرة، ، املكتب العريب احلديث، االتسويق املصدر: حممد السعيد عبد الفتاح،
 :1من خالل النموذج ميكن حتديد حدود ونظام املعلومات التسويقية يف

كأرقام املبيعات والنفقات واملخزون السلعي، وتساعد هذه :  املعلومات التسويقية الداخلية -
 املعلومات رجال التسويق على حتديد نشاط املؤسسة وطريقة أدائه.

كاإلحصائيات ودراسات عن السوق، تعطي صورة عن البيئة   ية:املعلومات التسويقية اخلارج -
 التسويقية.

 بطريقة ميكن هبا ختزين املعلومات وتفريغها. تشغيل املعلومات: -

 عن طريق اإلجابة عن السؤال ماذا ميكن أن حيدث يف املستقبل؟  نظام التحليل: -

                                        
 .66، صمرجع سابق ،منير نوري انظر: - 1

 املزيج التسويقي 

 البيئة التسويقية
 . املستهلكون.

 املنافسون.. 
 . التوزيع.

 . الظروف االقتصادية.
 . احلكومة.

 
املعلومات 

 الداخلية
 نظام التحليل 

 
 

  

املعلومات 
 اخلارجية

تشغيل  
 املعلومات

 

 القرارات التسويقية
 . طلبات التحليل.

 . املعلومات املنتظمة.
 . طلب معلومات.

 . معلومات خاصة.

 حبوث التسويق
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 .ميكن أن تقدم قدرا من املعلومات التسويقية حبوث التسويق: -
 

 نظام املعلومات التسويقية مع أنظمة املعلومات األخرى يف املؤسسة  اثلثا: تكامل 
ونظام  نظمة املعلومات املتخصصة ومنها: نظام املعلومات التسويقية،أ توجد داخل املؤسسة العديد من

نتاج، نظام معلومات احملاسبية، نظام معلومات األفراد واملوارد البشرية، نظام معلومات اإل /املعلومات املالية
 البحث والتطوير، نظام معلومات العالقات العامة، نظام معلومات املخزون...اخل

 إن هذا التنوع يف أنظمة املعلومات مشروط بتحقيق التكامل فيما بني هذه األنظمة الفرعية، حيث يعد  
و عند اجنازها ملهامها كمجموعة هذا التكامل مسألة حتمية بوجود االعتمادية فيما بني هذه األنظمة حبيث تغد

متكاملة ليست جمرد أنظمة مستقلة تعمل مبعزل عن بعضها البعض، إن هذا التكامل ميكن أن يتحقق بطرق 
 :1يلي نستعرض مناذج هذا التكامل فة وفيمالخمت

فرعية، و احملتمل للبياانت/ املعلومات فيما بني األنظمة الأ: تتمثل ابلتدفق الفعلي الطريقة األوىل. 1
مهما جدا خاصة عندما تكون هذه البياانت/  املعلومات املوجودة يف نظام فرعي معني مطلوبة من  فالتدفق يعد  

ل بياانت النظام الفرعي تشك   فنظام فرعي معني من املعلومات سو  خمرجات قبل النظام الفرعي الثاين، إذ أن  
ل اليت تعيق ذلك ليظتنع حاالت الميل قوي رتتب على ذلك من وجود تكاماآلخر والعكس ابلعكس وما ي

 التدفق ابلشكل املطلوب.

جياد نوع من إأكثر من نظام معلومايت فرعي يف  : وهي احلالة اليت يشرتك فيهاالطريقة الثانية. 2
املعلومات تلبية الحتياجات نظام معلومات فرعي اثلث حبيث يتعذر مثل هذه املعلومات أو يتعذر االستفادة 

يف حالة حتقيق املشاركة بني النظامني الفرعيني، مثال ذلك: اشرتاك نظام املعلومات املالية ونظام  منه إال
 جياد املعلومات اخلاصة بتكلفة السلعة واليت تعتمد كأساس يف حتديد السعر.إنتاج يف معلومات اإل

ت فرعي يف احلصول : ميكن أن يتحقق التكامل عندما يشرتك أكثر من نظام معلوماالطريقة الثالثة. 3
على ذات املدخالت من مصدر توليد واحد، لتوليد معلومات تستخدم يف أغراض خمتلفة مثال ذلك: 

                                        
 .25ص مرجع سابق، محمد عبد حسين الطائي،انظر:  - 1
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دها نظام املعلومات التسويقية واليت تستخدم كمدخالت من قبل املعلومات اخلاصة ابلتنبؤ ابملبيعات اليت يول  
  .معلومات اإلنتاج يف تقرير جدولة اإلنتاج نظام املعلومات املالية يف احتساب التكاليف من قبل نظام

داء حتديد صيغ التفاعالت املهمة احملتملة بني هذه األنظمة، وتقع بتايستلزم تكامل األنظمة الفرعية 
أنواعا حمددة من  ه قد ال يدرك بعض املدراء أن  مسؤولية هذا التحديد على مدراء األنظمة الفرعية، ذلك ألن  

املعلومات املتاحة يف األنظمة  م ال يعرفون أبن   نظامهم الفرعي مفيدة ألنظمة أخرى أو أهن  املعلومات املوجودة يف
األخرى مفيدة إلجناز أنشطتهم وميكن حتديد هذا التفاعل على حنو أفضل عند التفكري بتخطيط وتصميم 

وضح آلية التكامل يلي الشكل ي األنظمة معا بدال من التخطيط والتصميم لكل نظام على حنو مستقل، وفيما
  بني نظام املعلومات التسويقية واألنظمة الفرعية األخرى.

 ( يوضح آلية التكامل بني نظام املعلومات التسويقية واألنظمة الفرعية األخرى16-3الشكل رقم )

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 املصادر اخلارجية للمعلومات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أنظمة املعلومات الفرعية األخرى                                                    
 
 
 
 
 
 

 نظام معلومات املبيعات نظام معلومات تسويقية
 

 نظام معلومات
 التنبؤ ابملبيعات

 تطوير نظام معلومات
 املنتج اجلديد

  نظام معلومات
 الرتويج واإلعالن

 للمنتج التخطيط نظام معلومات

 تسعري املنتج نظام معلومات

ت ختطيط نظام معلوما
 وجدولة اإلنتاج

 نظام معلومات
 التخزين

 نظام معلومات
 حماسبة التكاليف
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 .28ص مرجع سابق،، حممد عبد حسني الطائياملصدر: 
 

 
 نظام املعلومات التسويقية رابعاً: املشاكل اليت تواجه استخدام

املؤسسة تعرتضها مجلة من املشاكل أو العراقيل  لتصميم نظام معلومات تسويقية داخ وعند تطبيق أ
 :1اليت حتول دون حتقيق الفعالية من وجود نظام معلومات تسويقية، ومن هذه املشاكل نذكر

 :ص واستخالص ونشر البياانتيخللتاد و ينظام املعلومات التسويقية يعتمد على األفراد يف التزو  -1
تزويد اليت تدعم اإلجراءات املفضلة بدال من الز للنظام من حيث وتكمن اخلطورة هنا يف إمكانية إدخال التحي  

ملؤسسات عن ون  منذ مدة طويلة االنتباه إىل عدم دقة حبث اتقييم مجيع اإلجراءات املمكنة وقد لفت احمللل  
قد أهداف األفراد  أبن   March and Simonيل املثال اقرتاح كل  من ى سبلاستعمال املعلومات فع

نسبة ملوضوعية نظام املعلومات التسويقية يف إدارة تزويد املعلومات لالختيار من تكون عامال ذا أمهية خاصة ابل
نظام  املديرين الذين يستخدمون البياانت من طر ابلبال أبن  خيبني البدائل واختاذ قرارات التخطيط فقد 

هناك  املعلومات التسويقية سيفرضون اختيارهم اخلاص على املعلومات وكذلك على طرق  معاجلتها. كما أن  
األاننية واألسباب  يأعلومات مثل اخلوف من التنفيذ للم عقبات اليت حتول دون التدفق احلرالعديد من ال
 ية الذات داخل املؤسسة.من وجهة نظر محاقة لتدفق املعلومات وبشكل رئيسي يعالشخصية امل

ويتمحور اهتمامها هنا حول الطريقة اليت هبا  :املؤسسة املستخدمة لنظام املعلومات التسويقية طبيعة بيئة -2
لر قائمة من احلاالت للصراع تاملعلومات التسويقية حيث وصف كو  تعيق عالقات املؤسسة استخدام نظام

ملختلفة املوضوعية على أمور  معينة من قبل خمتلف الدوائر بشكل احملتمل بني األقسام الناتج من التأكيدات ا
يعكس املداخل الشخصية لألفراد وكذلك الفروقات يف األهداف بني األقسام فالنسبة لنظام املعلومات 
التسويقية إذا كان هناك صراع وعدم اتفاق حول األعمال املوجهة للهدف فإنه يكون يف هذه احلالة جماالت 

ختفيض تدفق املعلومات فإذا كانت  مصلحة قسم من األقسام تتعارض مع مصلحة قسم التسويق  ميكن فيها
فقد ينعكس ذلك سلبا على نوعية وحجم املعلومات اليت يتم تزويدها لنظام املعلومات التسويقية وابلتايل تتأثر  

 كفاءة النظام سلبا.

                                        
 .92ص مرجع سابق، طارق هاشم،انظر:  - 1
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البيئة السلوكية اليت يواجهها نظام املعلومات  إذ أن   :النظرة إىل نظام املعلومات التسويقية كابتكار-3
ضافة إىل املشاكل املتعلقة ابلتخطيط التسويقية هي مشكلة التفاعالت ابلنسبة له لدى تطويره وابتكاره فباإل

نظام  يث يؤدي  النظر لتطوير ح والرقابة هناك مشكلة أن يظهر نظام املعلومات التسويقية ككيان جديد
ة كابتكار أو كجانب من التغيري إىل السؤال عن درجة املقاومة اليت ميكن أن توجه هلذا املعلومات التسويقي

يسية للصراع ئأحد األسباب الر  ن التغيري يعد  أ Likertالتغيري يف أنواع خمتلفة من الظروف ويرى ليكرت 
 1بريغو تغيري اجتاه التدي أاالتنظيمي، من حيث خلق التوتر والقلق مما يؤدي إىل املقاومة ومن مث الصراع لتف

تشويشا حمتمال ميكن أن  علومات التسويقية يف املؤسسة فإن  ندرك أبنه يف حال تطوير نظام امل نأوابلتايل جيب 
 حيدث ضمن إجراءاتنا.

 ؛نية التنظيمية لنظام املعلومات التسويقيةبال ضعف-4
إىل عدم االلتزام ابملنهج العلمي يف  يؤدي دة هلذا النظام، مماهداف واضحة وحمد  ألتزام بوضع عدم اال-5

  .2تصميم مدخالت وخمرجات وخطوات تشغيلها ووسائل الرقابة على املدخالت وإجراءات اسرتجاع املعلومات
 ؛عدم توافر اإلدراك التام لدى املستفيدين ألمهية ودور نظام املعلومات التسويقية يف املؤسسة-6
 ؛اخنفاض مستوى جودة املدخالت-7
 ؛د من خالل الوحدات التنظيمية هلذا النظامتوافر هياكل وأدلة تنظيمية يتحد  عدم -8
 لتزام ابلتوصيف العلمي الدقيق ملتطلبات تشغيل البياانت.االعدم -9
 
 
 
 

                                        
 systems information  marketing   Constaits on, Piercy.N, Behavioral                                انظر: - 1

2001) ,www.sersh.epnet.com(   

 .97ص مرجع سابق،، ري عبد الناصرخانظر:  - 2

http://www.sersh.epnet.com/
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 ملعلومات التسويقية داخل املؤسسةالتصميم املعياري لنظام ا املبحث الرابع:
نسجم مع كل املؤسسات بل األمر يدور حول يف الواقع ال يوجد نظام معلومات تسويقية واحد ي

سني ر اوالد نيخصوصية كل مؤسسة وكذا اإلمكانيات املتوافرة لديها غري انه وابتفاق العديد من الباحث
ة، وعند أنظمة فرعية مكونة لنظام املعلومات التسويقي أربعةهناك  واملمارسني يف جمال التسويق يذكرون أبن  

ة الداخلية، نظام  يبس: نظام احملال أو آبخر هاته األنظمة واليت هين أتخذ بشكأتصميم هذا األخري ال بد 
التسويقية، نظام النمذجة واملساعدة على اختاذ القرار وهذا ما سنحاول التعرض له من خالل هذا  االستخبارات

  بحث.امل
 

 نظــام الـمحاسبة الـداخـلـيـة أوال:
الذي ميكن   Internal record systemاخليةيطلق على هذا النظام نظام السجالت الد

 Order to »ه ذلك النظام اخلاص ابملعلومات املتعلقة بدورة الطلب حىت دفع الثمنتعريفه أبن  
paymentcycle »  وكذلك تقارير املبيعات املتعلقة ابملنتجات املختلفة وجمموعات الزابئن واملناطق

 .1اجلغرافية
وبفضل هاته  ،لبيات واملبيعات...اخلمهها، إذ يقوم بتسجيل الطأنظمة و نظام من أقدم األهذا ال ويعد  

رة وميكن توضيح نة النتائج ابألهداف املسط  ر املعلومات يستطيع مسؤولو التسويق حتديد املشاكل والفرص ومقا
جراء  عمل هذا النظام من خالل عمليات اجلرد املستمرة جلميع األنشطة التجارية اليت تقوم هبا املؤسسة من

 تعاملها مع املتعاملني اآلخرين من خالل النقطتني التاليتني:
وترة، تسليم، حيث فيتمحور النظام احملاسيب حول الدورة طلبية،  :طلبية، فوترة، تسليم الدورة: -1

 الفواتري يف مصلحة الفوترة ويتمه كل من املمثلني، املوزعني، الزابئن طلباهتم للمؤسسة، أين يتم حتضري يوج  
 )يتم إرسال األخرى مصحوبة بواثئق رساهلا للمصاحل املعنية، ويعاد متوين املواد الناقصة يف املخازن بينماإ

                                        
 P73.cité-Op, Kotler and Keller ,                                                                                انظر:  - 1



                                                         نظم معلومات تسويقية                                                                                                             :المقياس

 46                                                  
 

( واملطبوعة أبعداد تتناسب وعدد املرسل إليهم على املؤسسة بطبيعة احلال تطبيق خمتلف هذه  الفواتري، النقل
 النشاطات بسرعة وكفاءة.

غ طلباهتم يف هناية كل يوم ويف بعض األحيان يتم ذلك عن طريق ويتحتم على ممثلي املبيعات تبلي
 يف أقرب اآلجال وعلى املخزن إرسال رياهلاتف مباشرة بعد إمضاء األمر أما مصلحة الفوترة فتلتزم إبعداد الفوات

 البضاعة يف أقصر فرتة ممكنة، ويقل الوقت بقدر كبري عند استعمال املعلوماتية يف اجناز هذه األنشطة.
انطالقا من الدورة السابقة يتم جتميع املعلومات الداخلية ابملؤسسة وهذه  كشف املبيعات: -2

 :1املعلومات تعترب من املعلومات الثانوية ابملؤسسة وتشمل
سجل املبيعات تكون مرتبة ومقسمة حسب نوعية الزابئن طريقة الدفع، خطوط املنتجات، مناطق  -

 ؛تالبيع، اإلعالن وتنشيط املبيعا
 ؛مستوايت املخزون مع معلومات عن مدة إجناز الطلبية -

مناطق البيع يسمح  إن تقدمي وثيقة املبيعات الشهرية مرتبة حسب املنتج، جمموعة املستهلكني، أو
 ابلتحليل التايل:

 ر، وقد تكون املقارنةمقارنة املبيعات شهراي للسنة احلالية مع السنة املاضية وكذلك مع اهلدف املسط   -
 ؛ثالثية أو سداسية، وابلقيمة أو الكمية

 ابلنسبة لرقم األعمال الكلي؛حتليل بنية مزيج املنتجات  -
 حتليل مدى التمكن من السوق حسب املنطقة؛ -
 تقييم فعالية املبيعات مبقارنة املبيعات بني املناطق؛ -

يقية املختلفة كتلك املتعلقة وعلى العموم فإن نظام السجالت الداخلية يوفر تقارير حول األنشطة التسو 
وايت املخزون وأوراق القبض والدفع، وبناء هذه البياانت اليت يتم ختزينها يتوافر لدى تابألسعار واملبيعات ومس

                                        
أطروحة  دراسة حول اإلستراتيجية التسويقية للمؤسسة العمومية االقتصادية، في محيط تنافسي،، محمد العالويانظر:  - 1

 .74، ص2004رسة العليا للتجارة، الجزائر، ة دكتوراه دولة في علوم التسيير، المددمقدمة لنيل شها
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مديري التسويق قاعدة بياانت متكنهم من إعداد التقارير املختلفة كتقارير حتليل املبيعات وحصة املؤسسة من 
 م احملاسبة الداخلية ما يلي:السوق. وجيب أن يتضمن نظا

ضرورة تصميمه وفقًا لتفضيالت املستخدم النهائي؛ حبيث يتم توفري منوذج خاص بكل مستخدم  -
 وفقاً لتفضيالته، كأن يكون رمساً أو سجالت وابلشكل الذي يساعده على تفسريه بسرعة؛

 جيب أن تكون تقارير هذا النظام موجزة قدر اإلمكان؛ -
التقارير املستخرجة من النظام فورية وعند الطلب، وهذا يتطلب وجود ذاكرة ضخمة جيب أن تكون  -

 فظ هذه التقارير وتقدميها عند احلاجة؛حل
تطوير كل من سرعة، مشولية، ودقة النظام، حيث جيب على إدارة املؤسسة التعاون مع املديرين وميكن 

لداخلية، مع مراعاة أن تكون هذه التحديثات للتعرف على التطورات املمكن إحداثها يف نظام السجالت ا
جمدية اقتصاداًي ابلنسبة للمؤسسة، مبعىن أن التحديثات جيب أن ترتكز على: ماذا يعتقد املدراء أبهنم حيتاجونه 

 .1؟ ماذا حيتاجه املدراء فعال ؟ ما هو التغيري اجملدي اقتصادايً ؟

 -قيالذكاء التسوي-نيا: نظام االستخبارات التسويقيةاث
تعترب البيئة اليت تنشط فيها املؤسسة اليوم بيئة مضطربة وذات متغريات متشابكة ومعقدة، وجند يف 
مقدمة هذه املتغريات املنافسة احلادة اليت تعيشها املؤسسات واليت أصبحت تتطلب استخدام كل الوسائل 

 الوضع التنافسي واحلصة السوقية.التسويقية املمكنة ملواجهتها من أجل البقاء واالستمرار واحملافظة على 
وانطالقًا من هذا األساس نشأت احلاجة إىل نظام يهتم ابالستعالم واالستخبار عن املستجدات يف 

 البيئة اخلارجية للمؤسسة وخاصة البيئة التنافسية ويدعى هذا النظام بنظام االستخبارات التسويقية.

 مفهوم االستخبارات التسويقية -1
اته من قبل الدكتور األوىل ألول نظام استخبارات تسويقية مت تصميمه واعتماد تطبيق تعترب البداية

ن اإلدارة التسويقية ويعد  هذا النظام الوسيلة األساس اليت متك   - إدوارد دالنت -يف شركة 1961روبرت وليامز 
 من االتصال الدائم واملنتظم ابألحداث اجلارية يف ظروف السوق وظروف البيئة.

                                        
 .150، صمرجع سابق  ،طارق نائل هاشمانظر:  - 1



                                                         نظم معلومات تسويقية                                                                                                             :المقياس

 48                                                  
 

ا املعلومات اليت ختص األعداء احلاليني أو احملتملني  ف أبهن  ى العموم فاالستخبارات كمفهوم جمرد تعر  وعل
 ( web stors, 1999, P610)كما ورد يف قاموس . (Oxford )  أبهنا املعلومات السرية اليت يتم

يتضح من و  ( .Oxford, 2001, P676) مجعها عن البلدان األجنبية خصوصًا اليت تعترب عدوة
 االستخبارات تنحصر يف اجملال السري الذي خيص األعداء. التعاريف أعاله أن  

 ميكن ذكرها يف: ت جمموعة من التعاريفأما يف جمال األعمال والتجارة فقد ورد
االستخبارات التسويقية: هي جمموعة منسقة ونظامية من اإلجراءات املتكاملة واملصممة يف كل  -

 .1هتدف إىل توليد وتقومي وتوزيع املعلومات التسويقية أرجاء املؤسسة اليت
االستخبارات التسويقية: هي األسلوب أو الطريقة اليت يتمكن مدير التسويق من فحص ومعرفة  -

 .2التغريات اليت حتدث يف كل من البيئة التسويقية اخلارجية العامة واخلاصة بصفة دائمة ومستمرة ومتجددة
تسويقية هو كل املعلومات املفيدة واليت ميكن استعماهلا من قبل إدارة التسويق نظام االستخبارات ال -

 .3لتعزيز املوقف التنافسي للمؤسسة
نظام االستخبارات التسويقية هي مدى واسع من األنشطة اليت ميكن أن تستخدم يف مجع املعلومات  -

 .( 727، ص1998ميكلود  )عن املنافسني

إلجراءات او جمموعة من األفراد و هنظام االستخبارات التسويقية  ن  أب ولميكن القناء على ما تقدم ب
واملعدات اليت تستخدم أبساليب قانونية وأخالقية، تسمح ابلتدفق املستمر للمعلومات االستخبارية املتعلقة 

ئمة ملواجهة تلك ابألحداث أو التغريات اليت قد جتري يف البيئة التسويقية من أجل اختاذ القرارات التسويقية املال
 األحداث والتغريات دعماً لألهداف العامة للمؤسسة.

تاز مبجموعة من اخلصائص رات التسويقية مينظام االستخبا يتضح من التعاريف اليت مرَّ ذكرها أبن  
 :4نذكرها يف

                                        
 .76ص مرجع سابق، محمد حسين الطائي،انظر:  - 1

 .167، ص1996، مكتبة اإلشعاع، مصر، 1ج أساسيات التسويق، عبد السالم أبو قحف،انظر: - 2

 .162، ص1999، دار الحامد، األردن، -مفاهيم واستراتيجيات -لصناعيالتسويق ا سمير العبادي، نظام سويدان،انظر:  - 3

 .59، ص2009دار صفاء، األردن،  نظام االستخبارات التسويقية، عالء فرحان طالب وآخرون،انظر:  - 4
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 يستلزم تشغيل االستخبارات التسويقية جمموعة من املتطلبات واملوارد؛ -
التسويقية ذو منهجية قانونية وأخالقية مشروعة على خالف ما يعتقده  نظام االستخبارات أن   -

 البعض؛
واملراقبة املتواصلة لألحداث من أجل رصد يتطلب هذا النظام التفاعل املستمر مع البيئة التسويقية  -

 واستالم أي إشارات حول التغريات احملتملة؛
 ة يف اختاذ القرارات؛ميكن لنظام االستخبارات التسويقية أن يساعد اإلدار  -
د اإلدارة ابملعلومات االستخبارية ه يزو  النظام من أنظمة املعلومات اإلسرتاتيجية يف املؤسسة ألن   يعد   -

 احليوية؛

 مهية نظام االستخبارات التسويقيةأ -2
مدير  أن   ( Francir Joseph Agniter) لقد أثبتت إحدى الدراسات اليت أجراها الباحث

ألخبار  %09ملفاوضات البيع،  %11للبحث عن أخبار األسواق احملتملة،  %45إىل:  يلجأ التسويق
مدير التسويق يلجأ يف  أخبار املنافسني واجلوانب األخرى، كما توصل هذا الباحث إىل أن   %35املستهلكني، 

لكني بنسبة واملسته %25حتديد مصادر البياانت للحصول على االستخبارات الضرورية إىل املرؤوسني بنسبة 
 .1للصحف واجملالت والباقي من الوسائل األخرى %16و 22%

 :2كما ميكن أن نؤشر عن أمهية نظام االستخبارات التسويقية يف املؤسسة من خالل النقاط التالية
التسويقية احلجر األساس يف نظام اإلنذار املبكر أو بناء رادار منظمي يقوم ات ميثل نظام االستخبار  -
 إلشارات التحذيرية إليصاهلا ملتخذي القرار؛ابستالم ا

التسويقية ميثل نظامًا وقائيًا يساعد يف تقدمي املعرفة واإلدراك األفضل ات كون نظام االستخبار   -
 ملستخدميه حول ما حييط هبم من تغريات بيئية خمتلفة؛

 ل جسراً بني كميات كبرية جداً من املعلومات وإسرتاتيجيات األعمال؛يشك   -

                                        
 .25، صمرجع سابق محمد حسين الطائي، تيسير العجارمة،انظر:  - 1

 .63، ص مرجع سابق عالء فرحان طالب وآخرون،انظر:  - 2
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 ر؛ وتطو  التعرف عن قرب وبدقة على املتغريات البيئية املختلفة وما قد حيدث فيها من تغري   -
( لدخول األسواق اجلديدة  هجوميةميثل نظرية جديدة ميكن من خالهلا رسم إسرتاتيجية وقائية)  -

 وكسب الفرص التسويقية احملتملة؛ 
 اسية لتحقيق االبتكار واإلبداع يف املؤسسة، ميثل نظام االستخبارات التسويقية أحد املصادر األس -

منظمة يف العامل تستخدم نظام االستخبارات التسويقية يف  1000أغىن  فقد أثبتت إحدى الدراسات أبن  
 حتقيق أنواع عديدة من اإلبداع واالبتكار.

يف كبريًا ؤدي دورًا إسرتاتيجيًا  نظام االستخبارات التسويقية ي أن نقول أبن  ميكن  وخالصة القول
يف تبني املؤسسة ملفهوم اإلدارة البيئية، كوهنا تعطي املؤسسة القدرة على  املؤسسة وذلك من خالل مسامهته

ل املؤسسة من مراقب لألحداث البيئية إىل مشارك فيها. وفيما ّ  التأثري على الزبون واملنافس، وهذا يعين أهنا حتو  
  ستخبارات التسويقية.يلي اجلدول الذي يوضح اجملاالت األساسية لال

 ( يوضح اجملاالت األساسية لالستخبارات التسويقية 3 -3اجلدول رقم) 
 نوع املؤسسة الرتتيب جمال االستخبار

 جتار اجلملة والتجزئة واملؤسسات املنتجة للسلع الصناعية. 01 التسعري

 ل.جتار اجلملة والتجزئة واملؤسسات التعليمية ومؤسسات النق 02 خطط التوسع

 دور النشر وكاالت اإلعالن والبنوك وشركات التأمني. 03 خطط املنافسة

 كل أنواع املؤسسات. 04 إسرتاتيجية الرتويج

 شركات التعدين والبرتول.  05 بياانت التكلفة

 جتار اجلملة والتجزئة ووكاالت اإلعالن ودور النشر. 06 إحصائيات املبيعات

 تجة للسلع االستهالكية.املؤسسات املن 07 حبوث التنمية

 املؤسسات املنتجة للسلع االستهالكية ووكاالت اإلعالن. 08 منط وشكل املنتج

 .والسلع الصناعية املؤسسات املنتجة للسلع االستهالكية 09 العمليات اإلنتاجية

 املؤسسات املنتجة للسلع الصناعية. 10 إيرادات االخرتاع

 .161ص  سيات التسويق، مرجع سابق،أسا عبد السالم أبو قحف،املصدر: 
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من خالل اجلدول يتبني لنا أمهية االستخبارات التسويقية حسب نوع املؤسسات. فقد جند أن 
املؤسسات الصناعية هتتم أكثر ابالستخبارات حول التكاليف ومشاريع البحث والتنمية، بينما هتتم املؤسسات 

 تم وكاالت اإلعالن ابالستخبارات حول الرتويج.التجارية ابالستخبارات حول السعر والتوزيع، وهت

ميكن تقسيم االستخبارات التسويقية وفقًا ألكثر من معيار فإذا أنواع االستخبارات التسويقية:  -3
اختذان درجة املركزية كمعيار جند: االستخبارات املركزية واالستخبارات غري املركزية، وإذا أخذان درجة الرمسية  

ستخبارات الرمسية واالستخبارات غري الرمسية، وحناول أن نتعرض هلم بشيء من التفصيل فيما كمعيار وجدان اال
 :1يلي

وحدة مركزية هي اليت تتوىل أنشطة املخابرات  وجود وتعين املركزية: التسويق استخبارات -أ
األنشطة داخل  حدوث ازدواج يف املهام والوظائف املتعلقة بتلكالتسويقية، ومن أهم مميزات هذا النظام 

املؤسسة لكن يف املقابل تعجز تلك الوحدة يف أغلب األحيان عن مالحقة التطورات اليومية اليت حتدث يف 
 ل قصوراً يف تيار املعلومات املتدفق ملتخذ القرار التسويقي؛أسواق املؤسسة. وهو ما يشك  

تسويقية تتم ممارستها من أنشطة االستخبارات ال : وتعىن أن  استخبارات التسويق الالمركزية -ب
 خالل عدد من الوحدات املنتشرة داخل املؤسسة وذلك بتقسيم االستخبارات إىل جهات معينة، ومن أهم

 هذا النظام رفع كفاءة مسؤويل االستخبارات نتيجة لزايدة درجة التخصص؛ خصائص
من القواعد : ونعين هبا وجود نظام رمسي داخل املؤسسة يضم عدد االستخبارات الرمسية -ج

د داخل اخلريطة التنظيمية للمؤسسة دة واملكتوبة والسياسات املوضوعة، وهيكل تنظيمي حمد  واإلجراءات احملد  
يتضمن وحدة املخابرات التسويقية واليت عادة ما تكون اتبعة إلدارة التسويق، وتقوم هذه الوحدة ابلتجميع 

 املتاحة لديها من أجهزة وبرامج وأفراد. الرمسي للبياانت وحتليلها مستخدمة يف ذلك املوارد
: وتعين عدم وجود إجراءات مكتوبة ملمارسة األنشطة االستخبارية، بل االستخبارات غري الرمسية -د

يتم ممارسة تلك األنشطة من خالل وسائال االتصال املختلفة ومتابعة ما يتم نشره خارج املؤسسة من معلومات 
ؤسستنا، وهناك العديد من العيوب هلذا النظام مثل أتخر وصول املعلومات وأخبار متس النشاط التسويقي مل

                                        
 .248، صمرجع سابق، طارق طهانظر:  - 1
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املطلوبة لعدم وجود قنوات واضحة متر منها وكذا تشويه املعلومة نتيجة مرورها من شخص آلخر بصورة غري 
 رمسية مما يؤدي الحنراف املعلومة األصلية عن تلك اليت وصلت ملتخذ القرار؛ 

ابلنظر إىل األمهية الكبرية لنظام  نظام االستخبارات التسويقية:حتسني كفاءة  وسائل -4
إدارة  ىفقد وجب عل االستخبارات التسويقية ابلنسبة للمؤسسة فيما خيص االتصال املستمر ابلبيئة والسوق، 

 :1التسويق حتسني كفاءة هذا النظام من خالل
اتصال مباشر ابملشرتين والبائعني : يكون رجال البيع على حتسني نشاط استخبارات رجال البيع -أ

احلصول على البياانت اليت قد يتعذر احلصول عليها  فة عامة، وهذا املوقع يساعدهم واملنافسني وابلسوق بص
من طريق اإلحصائيات املتوفرة من خالل أنشطة البيع العادية فعلى املؤسسة أن جتعل عمل رجال البيع عمالً 

ع ابإلضافة إىل مجع املعلومات وإرساهلا إلدارة التسويق، فرجال البيع هم أعني مزدوجًا أي إجراء عمليات البي
 املؤسسة وآذاهنا يف السوق ومن واجبهم رصد كل التغريات الطارئة.

: حيث تتواجد وكاالت وشركات متخصصة 2شراء املعلومات من وكاالت تسويقية متخصصة -ب
ات، ومن أهم ما توفره هذه الوكاالت جند نسب احلصص يف مجع املعلومات عن املؤسسات يف خمتلف القطاع

البحث عن هذه املعلومات وشرائها السوقية وأرقام األعمال وأسعار املواد األولية ولذلك يتوجب على املؤسسة 
 نظراً ألمهيتها يف النشاط التسويقي.

ضور : كاستئجار أو توظيف جزءا من االستخبارات التسويقية، حاستخدام وسائل أخرى -ج
املعارض التجارية، اقتناء منتجات املنافسني لفحصها ودراستها قراءة وحتليل التقارير املنشورة عن املنافسني، 

 حتليل وقراءة الصحف واجملالت املتعلقة بنشاطات املؤسسات التنافسية؛
سويقية وبشكل عام فإن نظام االستخبارات التسويقية يلعب دورًا هاما يف تغذية نظام املعلومات الت

 .3ابلبياانت الضرورية خاصة عن املنافسني والتغريات البيئية األخرى
نظام االستخبارات  على العموم ميكن أن نقول أن  : مكوانت نظام االستخبارات التسويقية -5

تسويقية التسويقية يتكون من أربعة أنظمة فرعية تتكامل فيما بينها لتوفري املعلومات املهمة وتقدميها إىل اإلدارة ال
 الستخدامها. وهاته األنظمة الفرعية هي:

                                        
 édition Dunod, France, 1993, P33.Le Système Marketing, Cloud Motricon , انظر: - 1
 .157، صأساسيات التسويق، مرجع سابق، عبد السالم أبو قحفانظر:  - 2

 www.geckocommunication:com/Fr/chronique/marketing ( 17:20 20/4/2006 )                   انظر: - 3

http://www.geckocommunication:com/Fr/chronique/marketing
http://www.geckocommunication:com/Fr/chronique/marketing
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 Costomer Understanding                                   فهم الزبون -
   Understanding Marketing                                  فهم السوق -
 Product Intelligence                                 استخبارات املنتج -
   Competitor Intelligence                       استخبارات املنافسني -

 

 ( مكوانت نظام االستخبارات التسويقية 17-3الشكل رقم) 
 
 
 
 

 
 ctures/corewley6.(2004)www.ordemand journal.com/special fa املصدر:

يعترب الزبون نقطة االنطالق يف النشاط التسويقي املعاصر، ففي املؤسسات احلديثة  فهم الزبون: -أ 
الزبون ميثل مركز اللعبة وجوهر العمل  أهم مصادر العوائد لدى املؤسسة، إذ أن   -اعرف زبونك  -يكون 

ديدة يعتمد يف التنافس بني املؤسسات على أساس من التسويقي. لذا أصبح التفوق وفق قواعد اللعبة اجل
 .  1يستطيع أن يفي هبذه احلاجات والرغبات بشكل أفضل

ومن أهم املتغريات اليت يتوجب التحسب هلا يف فهم السوق هي: منو السوق،  فهم السوق: -ب
عوامل ينتج إدراكًا واضحاً احلصة السوقية، حجم السوق، طبيعة الزابئن احملتملني....إخل. فالتعرف على هذه ال

من قبل اإلدارة لألسواق احمليطة هبا عن طبيعتها وديناميكيتها؛ والتعرف عن السوق يلعب دوراً رئيسياً يف حتديد 
الرتقاء مبستوى أدائها والتكيف مع ظروف السوق من أجل حتقيق ميزة ة اليت تدفعها لإسرتاتيجية املؤسس

 وقية ومعدل منو املبيعات.تنافسية من خالل زايدة احلصة الس
تؤدي استخبارات املنتج دورًا أساسيًا يف صنع قرارات مزيج املنتج من خالل  استخبارات املنتج: -ج

تقدمي معلومات استخبارية عن احتمال مواجهة املؤسسة لتقادم املنتجات احلاضرة أو عن طبيعة املنافسة وخباصة 
 ات احلديثة وغريها من املعلومات اليت تتعلق مبزيج املنتج.غري السعرية والتطورات التقنية واالبتكار 

                                        
 P53., edition Mc Growhill, U.S.A, 2003, Marketing International, Kotler                      انظر: - 1

 استخبارات املنافسني
 استخبارات املنتج

 فهم السوق
 فهم الزبون
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وتشري إىل القدرة على مجع البياانت واملعلومات حول املنافسني ونشاطاهتم  استخبارات املنافسني: -د
احلالية، مث حتليل سلوكهم املاضي من أجل تقدمي منوذج للتنبؤ بسلوكهم املستقبلي واحلصول على رؤية حول 

 ت منتجاهتم احلاليني واحملتملني اليت متثل مدخالت مهمة لتشكيل إسرتاتيجية التسويق.إسرتاتيجيا
ن تعمل بشكل املكوانت األربعة لنظام االستخبارات التسويقية ميكن أ ومما جتدر اإلشارة إليه فإن  

القرارات وحتقيق  شبكة من االستخبارات لتغذية اإلدارة ابملعلومات لتسهيل عملية اختاذ متكامل ومرتابط مكونة
   األداء بشكل أفضل وميكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل:

 النظرة املتكاملة ملكوانت نظام االستخبارات التسويقية ( 18-3)الشكل
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 .103 مرجع سابق،، عالء فرحان طالب وآخروناملصدر: 
 اثلثا: نظام حبوث التسويق

ة يف بداية القرن العشرين نتيجة الثورة الصناعية اليت أدت إىل لقد ظهر نظام حبوث التسويق ألول مر 
خلق ظاهرة اإلنتاج الواسع النطاق، وما ترتب على ذلك من إغراق السوق ابلسلع ومن مثَّ حدوث الفجوة بني 

ر هذه الفجوة فكانت البداية لظهو  ستلزم وجود الوسيلة املناسبة لسد  املنتج واملستهلك ابلشكل الدائم الذي ا
 فكرة حبوث التسويق.

: لقد تعددت التعاريف واملفاهيم املتعلقة بنظام حبوث التسويق املقصود بنظام حبوث التسويق -1
 وميكن أن نورد منها:

                
 البيئة التسويقية

 

          تطور المعلومات االستخبارية 
 ديتفسمال

 
ة يالبيئ. القوى 

 عاملة.ال
 . منافذ التوزيع.

 . النافس.
. السوق 

 املستهدف.
 . الزبون.

 
 

  
 . إدارة التسويق.

 
 . اإلدارة العليا.

 
 . البحث والتطور.

 
 . اإلدارات األخرى.

 االتصاالت واتخاذ القرار                                   

 
 

 فهم الزبون
 

 فهم السوق 

 
 
 

 

  

استخبارات 
 املنتج

استخبارات  
 املنافسني

 



                                                         نظم معلومات تسويقية                                                                                                             :المقياس

 55                                                  
 

حبوث التسويق هي كافة األنشطة اهلادفة إىل مجع البياانت واملعلومات املطلوبة، ومن مصادرها  -
 .1ليب وتقدمي التقرير النهائياألساسية، وحتليلها ابستخدام أنسب األسا

ه الوظيفة اليت تربط املستهلكني عرفت اجلمعية األمريكية للتسويقيني نظام البحوث التسويقية أبن   -
والعمالء واجلمهور برجال التسويق من خالل املعلومات اليت تستخدم يف حتديد وتعريف املشكالت والفرص 

 .2ألداء التسويقي وحتقيق وحتسني الفهم اخلاص بعمليات التسويقالتسويقية، فضال عن الرقابة ورصد وتقييم ا
جبملة مفادها أن البحوث التسويقية تتضمن تشخيص االحتياجات من  Labinكما عرفها 

املعلومات واختيار املتغريات املالئمة اليت خبصوصها جيب مجع وتسجيل وحتليل والوصول إىل معلومات سليمة 
 . 3حل املشكلةوموثوق فيها للمسامهة يف 

عال أبهنا نظام متكامل يتضمن سلسلة من العمليات الذهنية وامليدانية املصممة هبدف كما عرفها امل  -
عن ظاهرة أو مشكلة تسويقية معينة، مث تطبيق هذه املعلومات وحتليلها وتفسريها أبسلوب لومات مجع املع

احلقائق اليت ميكن أن تساعده على فهم  منطقي علمي يستطيع الباحث من خالله الوصول إىل جمموعة من
تلك الظاهرة أو املشكلة، ومن مث التنبؤ مبا سيكون عليه سلوكها يف املستقبل، ويساعد هذا إدارة التسويق على 

أو الظاهرة وحتديد إجراءات اختاذ القرارات الالزمة خبصوص أساليب التصرف املمكنة للتصدي لتلك املشكلة 
 .4حتماالت حدوثهااحليطة واحلذر إزاء ا

واملشرتي كما عرفها كوتلر وآخرون أبهنا: نوع من النشاط الذي يربط مبساعدة املعلومات، املستهلك   -
والرأي العام مع املسوق، وملعلومات اليت يتم احلصول عليها تفيد لتحديد وإظهار القدرات واملشاكل التسويقية، 

الستفادة من نتائج النشاط التسويقي وحتسني إدراك عملية وإلعداد وحتسني وتقييم النشاطات التسويقية وا
 .5التسويق

                                        
 .13، ص2003دار وائل، األردن،  ،-لمراحل، التطبيقاتاألسس، ا -بحوث في التسويق محمد عبيدات،انظر:  - 1

 .150، ص2000، دار المسيرة، األردن، مبادئ التسويق الحديث، خالد الراويانظر:  - 2

,tirage, édition edixiene  eme, 3La recherche marketing Jean Jaque Labin      انظر: - 3

international, Paris, 1994, P 4.                                                                                                    

 .17، ص 2006دار وائل، األردن،  ،-مدخل تحليلي-بحوث في التسويق ناجي معال،انظر:  - 4

 .173، ص 2004ترجمة لفاع، منشورات دار عالء الدين، سوريا،  التسويق، كوتلر وآخرون،انظر:  - 5
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البحث التسويقي ما هو إال تطبيق  ا تدور يف جمملها على أن  نالحظ أبهن   من خالل هذه التعاريف
ملنهج البحث العلمي يف معاجلة املشاكل التسويقية واملتعلقة بشكل رئيسي بعناصر املزيج التسويقي ألجل اختاذ 

 رات تسويقية رشيدة تضمن السري احلسن للمؤسسة وبلوغ األهداف املسطرة.قرا
: يتم إجناز البحث التسويقي مرورًا بعدة مراحل وخطوات ميكن مراحل إعداد البحث التسويقي -2

 توضيحها وشرحها من خالل اجلدول التايل: 
 ( يوضح اجملاالت األساسية لالستخبارات التسويقية 4 -3اجلدول رقم) 

 الشرح ملرحلةا

 حتديد املعلومات املطلوبة للمساعدة يف حل أو مواجهة املشكلة اليت تواجه اإلدارة. حتديد املشكلة أو سؤال البحث

استخدام أسلوب احلكم الشخصي أو القيمة املتوقعة لتقدير قيمة املعلومات حتت مستوايت خمتلفة من  حتديد وتقرير نوع املعلومة املطلوبة وأمهيتها
 لدقة.ا

ا إذا كانت البياانت الثانوية أو األولية أو أسلوب التجريب سوف يقدم البياانت املطلوبة حتديد عمَّ  اختيار طرق وأساليب مجع البياانت
 ابإلضافة إىل اختيار شكل األسلوب والوسيلة اليت سوف تستخدم.

ا إذا كانت قوائم االستقص اختيار أو حتديد أساليب القياس  اء سوف تستخدم أو املالحظة أو األساليب االسقاطية مثالً.حتديد عمَّ

 حتديد من سيتم تطبيق البحث عليهم أي ميزات عينة الدراسة وكذلك طريقة التطبيق أو القياس املالئمة. اختيار عينة البحث

اختيار وحتديد أسلوب أو مدخل التحليل 
 للبياانت اليت مت مجعها

 حليل البياانت للوصول إىل معلومات مطلوبة.حتديد الوسائل أو األساليب لت

حتديد اجلدول الزمين والتكلفة اخلاصة إبجراء 
 البحث 

 تقدير الوقت والتكلفة اخلاصة إبجراء البحث مع قيمة أو جدوى املعلومات اليت يتم احلصول عليها.

 تلخيص نتائج اخلطوات السابقة يف شكل تقرير أو مشروع. إعداد مشروع البحث

 .185ص  أساسيات التسويق، مرجع سابق،، و قحفبمن إعداد الباحث ابالعتماد على عبد السالم أصدر: امل

 وبعد أن يتم إقرار مشروع البحث واملوافقة عليه تبدأ مراحل التنفيذ الفعلي حيث يتم:
 تجميع الفعلي للبياانت؛ال -
 تبويب وحتويل البياانت إىل معلومات وحتليلها؛ -
 ئج وصياغة املقرتحات والتوصيات؛تفسري النتا -
 إعداد التقرير النهائي الذي سيتم عرضه بشأن نتائج البحث؛ -
 تقسيم النتائج والتصرفات اليت سيتم تبنيها يف ضوء نتائج البحث؛ -
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: ميكن أن متس حبوث التسويق اجلانب املتعلق ابلتحديد ابملشاكل جماالت حبوث التسويق -3
  ب املتعلق حبل املشكل التسويقية. التسويقية، أو ذلك اجلان

 
 جماالت حبوث التسويق ( 19 -3)  لشكل رقما

 
 
 

 .253، ص مرجع سابق، طارق طهاملصدر: 

وتتمثل حبوث التسويق املوجهة حنو حتديد املشاكل التسويقية يف االهتمام بتحديد املشاكل التسويقية 
ومن صورها حبوث األسواق احملتملة، حبوث احلصة السوقية؛  املختلفة اليت تواجهها املؤسسة حاليًا أو مستقباًل.

حبوث اجتاهات املستهلكني، حبوث حتليل املبيعات. أما البحوث املوجهة حلل املشاكل حبوث التنبؤ ابملبيعات، 
التسويقية فتتمثل يف البحوث اهلادفة إىل مساعدة مديري التسويق على حل املشاكل املرتبطة ابألنشطة 

اليت تقوم هبا املؤسسة ومن صورها حبوث التقسيم القطاعي للسوق، حبوث املنتج، حبوث الرتويج  التسويقية
 توزيع والتسعري؛لوا

: يشري اثبت إدريس إىل مجلة من اإلرشادات املهمة واليت من معايري زايدة فعالية حبوث التسويق -4
 :1شأهنا أن تزيد من فعالية حبوث التسويق واليت هي

: حيث جيب أن يتم إجراء حبوث التسويق لتعرب ون البحوث متصلة ابحتياجات معينةجيب أن تك -
عن حاجة اإلدارة ومتخذي القرارات للمعلومات اليت ينطوي عليها وتكون ذات صلة مبشكلة أو موقف 

 تسويقي معني؛

د : ذلك لكون القرارات التسويقية ترتبط جبدول زمين حمدالتوقيت املناسب للبحث التسويقي -
 وابلتايل فإن املعلومات جيب أن تتوافر يف الوقت الذي يتالءم مع توقيت هذه القرارات؛

                                        
 .74ص مرجع سابق، ثابت إدريس،انظر:  - 1

 
 بحوث التسويق

 يةالتسويقموجهة لتحديد المشاكل بحوث 
 

 يةالتسويقموجهة لتحديد لحل المشاكل بحوث 
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ويتحكم فيه عامالن مها: قيمة املعلومات اليت حيتوي عليها البحث حدود التكلفة : كفاءة البحث  -
 ؛ر الواجب اختاذهاقر لاملناسبة، والثاين يتعلق مبدى مالئمة نتائج البحث ملوضوع أو مشكلة ا

 : وتتأثر بدقة اختيار اجملتمع والعينة وأساليب مجع البياانت وعدم التحيز؛دقة البحث -

 : جيب أن تكون ميزانية كافية لإلنفاق على مراحل البحث املختلفة؛ميزانية البحث -

: جيب أن تكون هناك استمرارية يف إجراء حبوث التسويق لتوفري املعلومات الالزمة حلل االستمرارية -
 شاكل التسويقية؛امل

 : جيب أن يتميز دور الباحث ابملوضوعية واحلياد؛املوضوعية -

 : وتعد من السمات اهلامة للبحث التسويقي الفاعل؛الثقة واملصداقية -
وظروف مشاهبة واجلدول التايل  فقاملقاييس نفسها يف مواوتعكس قابلية البحث لتكراره ابستخدام 

  قوم حبوث التسويق مبعاجلتها.يوضح املشاكل التسويقية اليت ت
 يوضح املشاكل التسويقية اليت تعاجلها حبوث التسويق ( 5 -3) جدول رقم

 املشاكل العنصر التسويقي

 ختطيط وتصميم املنتجات، ألوان غالف املنتج، عنوان املنتج، خدمات ما بعد البيع، مشكل العالمات التجارية. املنتج

 ناسب، التسجيالت اإلئتمانية للعمالء، أنواع اخلصومات.مشاكل حتديد السعر امل التسعري

 مشاكل اختيار منافذ التوزيع وسياسات توزيع املنتج ونقله وختزينه واملشكل املتصلة بعموالت ومسسرة منافذ التوزيع. التوزيع

 مشاكل اإلعالن ورجال البيع وأساليب تنشيط املبيعات والدعاية. الرتويج

 .106، صمرجع سابق، طارق طهاملصدر: 

: إن عالقة حبوث التسويق بنظام املعلومات عالقة حبوث التسويق بنظام املعلومات التسويقية -5
التسويقية، هي عالقة احتواء حبيث حبوث التسويق ما هي إال  جزء أو أحد املكوانت األساسية لنظام املعلومات 

، واجلدول التايل يبني أوجه 1واملعلومات اخلارجية التسويقية حبيث تزود هذا األخري بكم هائل يف البياانت
 االختالف بني حبوث التسويق ونظام املعلومات التسويقية.

                                        
مذكرة  اإلستراتيجي، دراسة حالة شركة أطلس للمشروبات، في التسويق  دور نظام المعلومات ، أيت مجبر توفيقانظر:  - 1

 .46، ص2002مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، فرع تخطيط، جامعة الجزائر، 
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 تسويق ونظام املعلومات التسويقية( يوضح الفرق بني ال 6 -3جدول رقم) 
 نظام املعلومات التسويقية حبوث التسويق اخلصائص

 لنظم.أساسها ا أساسها الربانمج أو املشروع النطاق

 مستمرة. -وقتية -غري مستمرة الوقت

 مشاكل متكررة. مشاكل حمددة طبيعة املشاكل

 خارجية وداخلية. خارجية مصدر املعلومات

الدار  ،-مدخل تطبيقي لفاعلية القرارات التسويقية-حبوث يف التسويق ، مصطفى أبو بكر،حممد فريد الصحنصدر: امل
 .46، ص2002اجلامعية، مصر، 

 

: تقوم حبوث التسويق مبجموعة من املهام والوظائف ميكن إجيازها ام ووظائف حبوث التسويقمه -6
 : 1فيما يلي

: من خالل حتليل مراكز القوة والضعف ابلنسبة للمنتجات املنافسة، حبث ودراسة حبوث املنتج -أ
 االستعماالت اجلديدة للمنتج احلايل واختبار املنتج يف السوق؛

: تشمل هذه البحوث حتديد حجم السوق احمللي واألجنيب وتقسيم السوق سوقحبوث حتديد ال -ب
 إىل قطاعات؛

: حتديد املناطق البيعية واختالف املبيعات يف كل منطقة، ختطيط املبيعات، قياس حبوث البيع -ج
 فاعلية رجال البيع، تقييم طرق البيع، قياس التكلفة والعائد ابلنسبة للتوزيع املادي؛ 

: التنبؤ القصري والطويل األجل ابلظروف االقتصادية املستقبلية وحتليل ث االقتصاديةالبحو  -د
 االجتاهات املختلفة املتوقع حدوثها يف املستقبل؛

 : اختبار وسيلة اإلعالن وحتديد أهداف اإلعالن، حتديد ميزانيته مث قياس فعاليته؛حبوث اإلعالن -ه

 وعدد املستهلكني ودرجة الرتكيز يف كل سوق. : وتشمل عدد املوردينحبوث هيكل السوق -و

                                        
 .30، ص2006دار الفكر العربي، مصر،  بحوث التسويق وتحديات المنافسة الدولية، توفيق محمد عبد المحسن،: انظر - 1
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: وذلك بدراسة مرونة الطلب فيما يتعلق ابلسعر واجلودة والتغريات املومسية حبوث اجتاهات الطلب -ز
 يف مقدار الطلب.

: وتعترب هذه الوظيفة من الوظائف واملهام احلساسة ابلنسبة لبحوث التسويق كوهنا حبوث املنافسة -ح
 بيعة املنافسة يف كل اجلوانب التسويقية كالتسعري والرتويج والتوزيع؛تتعلق بدراسة ط

: وذلك من خالل املعلومات عن األسواق األجنبية واليت تتعلق ابلنواحي السياسية حبوث التصدير -ط
ة ية من حيث اللغاخلارجية ختتلف عن األسواق احملل واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والقانونية، فاألسواق

 . 1وخصائص املستهلكني ومنافذ التوزيع وطرق اإلعالن

 رابعاً: نظام النمذجة واملساعدة على اختاذ القرار
هناك العديد من املؤسسات اليت تتوجه إىل استخدام النمذجة والوسائل الكمية يف عملية مجع البياانت 

حتليل متطورة أمام احلجم الكبري من  وحتليلها، ويعترب نظام النمذجة ظاهرة يف التسويق يسمح بتوفري عناصر
وزميله نظام النمذجة أبهنا جمموعة  Kotlerاملعلومات املستقلة يف عملية اختاذ القرارات. وقد عر ف كل من 

من األدوات اإلحصائية ومناذج القرارات والربامج املعد ة مسبقًا ملساعدة مديري التسويق يف حتليل البياانت 
 .2قرارات، ويتكون نظام النمذجة من بنكني مها بنك اإلحصاء وبنك النماذجوترشيد عملية اختاذ ال

وقد بدأت العديد من املؤسسات يف تطبيق هذا النظام نظرًا لتعقد األسواق واألنشطة التسويقية املؤداة 
ل إىل واحلاجة إىل أن يكون مديري التسويق على معرفة ابألدوات والوسائل املتقدمة لتحليل البياانت والتوص

ديري التسويق ميكنهم أن يقوموا بتحليالت إضافية للبياانت اليت معالقات بني املتغريات التسويقية املختلفة، ف
معظم املؤسسات اجتهت يف الوقت احلاضر إىل تطبيق نظام  ن  من الباحثني واخلرباء، خاصة وأحيصلون عليها 

أساسيًا يف العمل اإلداري، ويوضح الشكل املوايل هذا  املعلومات التسويقية وإدخال احلاسب اآليل ليكون جزءاً 
  النظام.

 نمذجة واملساعدة يف اختاذ القرار( يوضح نظام ال 20 -3الشكل رقم)  

 

                                        
 . 32، ص1992دار النهضة، مصر،  دراسة أسواق التصدير، فؤاد مصطفى محمود،انظر:  - 1

 cite, P145-édition, Op eme, 9Marketing management, Kotler et Dubois.  انظر: - 2

 النظام املساعد يف اختاذ القرار
   

 . وسائل إحصائية.
 . حساب الوسائط.
 . معدالت التشتت.

 . معدل االرتباط.
 . السالسل الزمنية.

. صياغة املشكلة يف 
 شكل منوذج.

 . منوذج تصميم املنتج.
 . منوذج التسعري.

 . منوذج ميزانية اإلعالن.
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 union, Paris, 1994,-édition, Publi eme, 8Marketing management, Kotler et Duboisاملصدر: 

 P130. 
 :1نكني لنظام النمذجة وللمساعدة يف اختاذ القرار يفونتطرق إىل هذين الب

: هو جمموعة منظمة من اإلجراءات اليت تسمح ابستخراج املعلومات الكمية بنك اإلحصاء -1
احملصل عليها من املؤسسة ومن حميطها، وحيتوي هذا البنك على وسائل إحصائية كحساب الوسائط، معدالت 

 ة، اليت متد  مسري التسويق بقيمة كمية وتقديرات يف اختاذ قراراته؛والسالسل الزمنيالتشتت، االرتباط 

: هو جمموعة منظمة من النماذج اليت مت  صياغتها ووضعها من اجل مساعدة مديري بنك النماذج -2
التسويق يف اختاذ أجنع القرارات، وتسمى منوذج وضعية مبسطة إلجراء حقيقي يف شكل جمموعة متغريات 

 ينها.متداخلة فيما ب
ن اإلداري ومدير التسويق من القيام ابلتحليل الكمي فنظام النماذج يوفر األساليب الكمية اليت متك  

للبياانت واملعلومات اجملمعة، ومن مثة اختاذ القرار املناسب، وتعترب حبوث العمليات جمااًل واسعًا لصياغة 
 النماذج.

                                        
نظام المعلومات التسويقي في المؤسسة الجزائرية دراسة حالة المؤسسة الوطنية للمواد المنجمية غير  لويزة بوشعير،انظر:  - 1

وعلوم  ةمذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير في العلوم االقتصادي ،ENOFالحديدة والمواد النافعة 

 .84ص، 2001التسيير، فرع تسيير، جامعة الجزائر، 

 التسويقية تانياالب
 

 رات التسويقيةاالقر 
 
 

 بنك اإلحصاء
 

 بنك النماذج
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علومات التسويقية يتكون من أنظمة فرعية نظام امل من خالل هذا املبحث ميكن أن نستخلص أبن  
أربعة هي: نظام احملاسبة الداخلية ونظام االستخبارات التسويقية ونظام حبوث التسويق، ونظام النمذجة 
واملساعدة  يف عملية اختاذ القرار، وتعمل هذه األنظمة األربعة يف إطار تكاملي جيمع البياانت من مصادر 

البياانت قصد التحليل واملعاجلة بغرض االستفادة منها، وميكن أن نتصور النظام خمتلفة وترسلها إىل قاعدة 
  الكلي وفق ما يوضحه الشكل:

 SIMـالنموذج املتكامل ل ( 21-3) الشكل
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 .247، صمرجع سابق من تصور الباحث ابالعتماد على طارق طه،املصدر: 

 

 

 

 خالصة 
بيئة املؤسسة يف جمال التكنولوجيا واشتداد حدة املنافسة والتعقيدات تعترب التطورات السريعة احلاصلة يف 

اليت طرأت على النشاط التسويقي وبروز ما يسمى ابألسواق الكبرية، كلها تعترب من املؤثرات األكثر أتثريًا يف 

 

 نظام المحاسبة الداخلية

على  اعدةسلماذجة وملننظام ا

 القرار اتخاذ

 ستخبارات التسويقيةنظام اال

 

 بحوث التسويقنظام 

 
رة داإ

 التسويق

 تسعيرال

 ترويجال

 توزيعال

 لتكام

 لمزيجا

 منتجال

 
قاعدة بيانات 

 التسويق
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يت تطمح إىل وخباصة تلك املؤسسات املنتجة وال -وعدم اليقني املؤسسة، إذ خلف هلا حالة من الالستقرارأداء 
 ؛-تسويق منتجاهتا واحتالل رايدة السوق

هذا األمر أجرب املؤسسة أن تكون يف حالة أتهب وترصد دائم ومستمر، وال يتسىن هلا ذلك إال  إبعداد 
الذي هو عبارة عن جمموعة منظمة من اإلجراءات والوسائل الروتينية للتحكم يف  -نظام معلومات تسويقية 

يكون حسب تطلعاهتا  -تقارير املصممة لتقدمي املعلومات املطلوبة الختاذ القرارات التسويقيةاملعلومة، وإعداد ال
 وطموحاهتا ويستجيب ألهدافها حيث يزود إدارة املؤسسة بكل ما جيري سواء داخل املؤسسة أو خارجها؛
من هلا حيث قمنا بدراسة تغريات بيئة املؤسسة وضرورة اعتمادها على نظام معلومات تسويقية يض

املعلومة التسويقية داخل املؤسسة حتمية   تدفق املعلومات بشكل دائم ومستمر، من خالل تعرضنا إىل تبني ِّ أن  
وكذا العوامل واألسباب كالدم ابلنسبة جلسم اإلنسان، وانتقلنا إىل توضيح املقصود بنظام املعلومات التسويقية 

ج املقدمة، ويف األخري حتدثنا عن التصميم املعياري هلذا النظام من خالل النماذ به اليت أدت إىل تعزيز االهتمام 
ه يتكون من أربعة أنظمة فرعية تتمثل يف: نظام احملاسبة الداخلي، نظام حبوث التسويق، نظام وأثبتنا أبن  

ية االستخبارات التسويقية، نظام النمذجة واملساعدة على اختاذ القرار، وتعمل هذه األنظمة الفرعية على تغذ
 النظام املركزي من خالل مجع املعلومات من خمتلف املصادر؛

نظام املعلومات التسويقية يستطيع أن يلعب دورًا هامًا يف  فمن خالل ما تطرقنا إليه نستخلص أبن  
يف املؤسسة، إذ يعترب قادرًا على تزويد املؤسسة ابلبياانت واملعلومات الكفيلة بضبط إسرتاتيجيتها وحتقيق مَتَيٍُّز 

 أدائها وكذا ترشيد قراراهتا التسويقية. 
 
 
 
 

 م:ـأسئلة الختبار الفه
 أجب على األسئلة التالية:
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 :ما املقصود بنظام املعلومات التسويقية؟ وماهي خمتلف العوامل اليت أدت إىل تعزيز االهتمام به؟ 1س
 ما هي مكوانت نظام املعلومات التسويقية؟ :2س
 ء التسويقي؟ : ما املقصود بنظام الذكا3س
 : ما طبيعة العالقة بني نظام املعلومات التسويقية وحبوث التسويق؟ 4س
 : ارسم يف شكل توضيحي املكوانت األربعة املتكاملة لنظام املعلومات التسويقية يف املؤسسة؟ 5س
: عدد واشرح النماذج اليت قدمت يف إطار تصميم نظام متكامل للمعلومات التسويقي، وأهم 6س

 قادات اليت وجهت هلذه النماذج؟ االنت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة املراجع املعتمدة يف املطبوعة حسب ورودها يف املنت:
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 . 32، ص1992دار النهضة، مصر،  دراسة أسواق التصدير، فؤاد مصطفى حممود، -
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