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 :الملخص
 

رة على أن أي نشاط يعمل يف ظل ىدف زلدد يتكون من يؤكد أسلوب النظم يف اإلدا       

رلموعةالنظم الفرعية لكل منها نصيب يف حتقيق أىداف معينة وغلب التنسيق فيما بينها حبيث ال تطغى 

األىداف اخلاصة لكل نظام فرعي على حتقيق األىداف العامة ألية منشأة، ولعل أن نظام ادلعلومات 

ة اليت ال ؽلكن ألية منشأة اقتصادية تسعى إىل تصريف منتجاهتا وأخذ التسويقي ىو أحد النظم الفرعي

 .الريادة يف سوق تكثر فيو ادلنافسة أن تستغين عنو
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 :تمهيد
يؤكد أسلوب النظم يف اإلدارة على أن أي نشاط يعمل يف ظل ىدف زلدد يتكون من رلموعةالنظم 
الفرعية لكل منها نصيب يف حتقيق أىداف معينة وغلب التنسيق فيما بينها حبيث ال تطغى األىداف 

ة، ولعل أن نظام ادلعلومات التسويقي ىو اخلاصة لكل نظام فرعي على حتقيق األىداف العامة ألية منشأ
أحد النظم الفرعية اليت ال ؽلكن ألية منشأة اقتصادية تسعى إىل تصريف منتجاهتا وأخذ الريادة يف سوق 

 .تكثر فيو ادلنافسة أن تستغين عنو

تلعب ادلعلومات التسويقية دورا ىاما يف اختاذ القرارات التسويقية :نظام المعلومات التسويقي-1
يث توضح وتفسر الظواىر وادلشكالت التسويقية والعوامل وادلتغريات ادلرتبطة هبا ولذلك فإن ىذا األمر ح

 يتطلب ضرورة وجود نظام فعال للمعلومات التسويقية ويتضمن
نظام ادلعلومات التسويقي التفاعل ادلركب بني ادلتخصصني واآلالت ادلستخدمة لضمان رتع "  

التسويقية من ادلصادر الداخلية واخلارجية الالزمة الختاذ القرارات التسويقية حتت وحتليل وتدفق ادلعلومات 
وذلك خلدمة مديري التسويق بادلؤسسات اليت تقوم بتقدمي (كاملة، ناقصة، غري متوفرة)الظروف ادلختلفة 

 ". 1سلع أو خدمات يف احلاضر أو ادلستقبل
تألف من رجال متخصصني يف رتع ادلعلومات يوضح ىذا التعريف أن نظام ادلعلومات التسويقي ي

ومعاجلتها باستعمال وسائل واالت دتكنهم من احلصول على معلومات سلرجة صحيحة ودقيقة حىت 
 .تساعد يف اختاذ قرارات تسويقية سليمة ومواجهة ادلشاكل التسويقية اليت ؽلكن أن تتعرض ذلا ادلؤسسة

من األفراد واإلجراءات ادلصممة جلمع وحفظ وحتليل  ىيكل"كما يشري نظام ادلعلومات التسويقي إىل
وتقييم وتوزيع ادلعلومات الدقيقة واليت ػلتاجها مدير التسويق الختاذ القرارات التسويقية يف الوقت 

ادلعلومات التسويقية مث معاجلتها  عويتضح ىنا أن مهمة نظام ادلعلومات التسويقي ىورت". 2ادلناسب
 .ا مستخدميها وعادة ما يتمثل ىؤالء يف مدراء التسويقوحتليلها حىت يستفيد منه

يف ادلنظمة، أين ( منظمة)شبكة معقدة لعالقات مهيكلة " كما يعرف نظام ادلعلومات التسويقي بانو 
يتدخل األفراد واآلالت واالجراءات، وىدف النظام ىو خلق تدفق منظم دلعلومات تكون أساسية 

 ". 3نظمة، وادلوجهة أساسا الختاذ القرارات التسويقيةومهمة واآلتية من داخل وخارج ادل

                                           
 .861،  ص8999 – 8991فريد النجار، ادارة منظومات التسويق الدويل والعريب، مؤسسة شباب اجلامعة،  1
 811،ص8991ادلفاىيم واإلسًتاتيجيات، الدار اجلامعية،اإلسكندرية،:يق فريد الصحن، التسو  2

3
kotlerPh, marketing management,public union,paris,9ieme ed,1997,p131 
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ما يضيفو ىذا التعريف لسابقيو ىو أن نظام ادلعلومات التسويقي اىل جانب أنو يشمل رلموعة من   
األفراد ادلتخصصني وآالت فهو يتألف أيضا من إجراءات، وما ىو إال جتسيد منتظم جملموعة من 

 .اء ادلؤسسة الداخلية أوبني أجزاء ادلؤسسة وزليطها اخلارجيالعالقات ادلتداخلة سواء بني أجز 
رلموعة مهيكلة من الوسائل والطرق والنماذج داخل "كما يشري نظام ادلعلومات التسويقي اىل 

 "1ادلؤسسة هبدف ضمان انتقال ادلعلومات اليت تصف ظروف السوق واالسًتاتيجيات التسويقية
ت التسويقية كآلة فوتوغرافية تسمح لنا بإعطاء صورة عن وضعية ىذا التعريف يعترب نظام ادلعلوما  

وكذا زليطها اخلارجي وعلى وجو ...( االسًتاتيجية التسويقية للمؤسسة)احمليط الداخلي للمؤسسة 
 .اخلصوص السوق الذي تنشط فيو

ىذا برنامج للتسيري، " وحسب الدكتور خلضر لعالم فان نظام ادلعلومات التسويقي ما ىو اال  -
األخري يتألف من برنامج وقواعد معطيات تضم ملفات خاصة بالزبائن، ادلنافسني، ادلنتوجات، 

 ".2وػلتاج تشغيلو اىل وسائل مادية وبشرية وتكنولوجيا ادلعلومات ... إجراءات،
ما ىو إال رلموعة من األجزاء، أفراد، ( التسويقي)ؽلكننا القول أن نظام ادلعلومات للتسويق  خالصة

ادلتفاعلة فيما بينها واليت ينتج عنها تدفق منتظم للمعلومات التسويقية ... ت، برامج، إجراءاتآال
اذلامة، الصحيحة والدقيقة، واليت يتم احلصول عليها من كال ادلصادر الداخلية واخلارجية للمنظمة هبدف 

سسةوخاصة رجال التسويق، استخدامها من طرف احملتاجني إليها يف مراكز ادلسؤولية ادلختلفة داخل ادلؤ 
بغية مساعدهتم يف عملية اختاذ القرارات التسويقية، وعمليات التخطيط والتنفيذ والرقابة التسويقية 

 .وحتسينها
 3:ونسجل أن نظام ادلعلومات التسويقي الفعال يكون قادرا على حتقيق اجلوانب اآلتية 

ا من قبل لتحديد اجتاىات معينة للظواىر حتقيق التكامل بني ادلعطيات اجلديدة واليت سبق رتعه -
 .ادلختلفة

: توليد التقارير األولية والدراسات ادلختلفة عن نظم العمل التسويقي كلما مت االحتياج اليها مثل -
 ...رصيد الزبائن، حركة ادلبيعات للسلع ادلختلفة، ادلناطق،

 .فعلي للظواىر زلل البحث حتليل ادلعطيات باستخدام النماذج الرياضية واليت تقدم واقع -
مساعدة ادلديرين يف االجابة عن األسئلة ادلختلفة اليت تدور يف أذىاهنم عن األنشطة  -

 (؟% 11؟أو زيادة ادلخزون بنسبة%81ماذا ػلدث اذا مت زيادة االعالن بنسبة )التسويقية

                                           
1
CH-Martiné et autre, dictionnaire gestion,dalloze  édition, paris,1996,p327 

2
Laalem. L ,lesystème d’information marketing,inped,alger,2000 

 
 .811،ص8991فريد الصحن، مرجع سبق ذكره، 3
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تنمية عملية رتع ىذه وذلذا فان نظام ادلعلومات التسويقي يهتم بتقدير حجم ادلعلومات ادلطلوبة و 
ادلعلومات وحتليلها وتوزيعها يف الوقت ادلناسب للمساعدة يف اختاذ القرارات التسويقية، وتتم عملية تنمية 

 :ادلعلومات ادلطلوبة من خالل أربعة وسائل سلتلفة دتثل مكونات نظام ادلعلومات التسويقي وىي
 .نظام األحباث والدراسات -

 .نظام ادلعلومات احملاسيب -

 .نظام الذكاء التسويقي -

 .نظام النماذج -

 :نظام المعلومات التسويقيمكونات-2
عادة ما غلد رجل التسويق نفسو حباجة لدراسات :نظام األبحاث والدراسات التسويقية-2-1: 

خاصة دلشاكل معينة تتعلق بالسلعة واخلدمات التسويقية ادلقدمة كاختبار ادلنتوج ومدى قبولو من طرف 
قدير ادلبيعات حسب ادلناطق اجلغرافية أودراسة سلوك ادلستهلك، دراسة فاعلية برامج الزبائن، أوت
إىل غريىا من احلاالت وادلشاكل اليت تعًتض نشاطو وتظهر أثناء أدائو دلهامو، غري أنو ... اإلعالن،

ضوع ادلدروس للقيام بدراستو ػلتاج ىذا ادلسري اىل توفر رصيد من ادلعلومات اليت قد ترتبط مباشرة بادلو 
أوترتبط بو بصفة غري مباشرة، ويف كلتا احلالتني فان ىذه ادلعلومات ضرورية من أجل الوصول اىل النتيجة 

 .ادلرجوة
كل حتضري، حصول، حتليل، واستغالل دلعطيات ومعلومات تتعلق "ونسمي دراسة أوحبث تسويقي 

تياجات من ادلعلومات واختيار تشخيص وحتديد لالح"، كما نستطيع القول أنو "1بوضعية تسويقية
". 2دلتغريات معروفة اليت غلب أن صلمع عنها معلومات تكون صحيحة ودقيقة ومن مث تسجيلها وحتليلها

 :إذن البحث التسويقي يتطلب
حتديد االحتياجات من ادلعلومات،فمجال الدراسة أوموضوع البحث ػلتاج اىل معلومات خاصة  -

ادلبيعات دلنتوج يتطلب معلومات ومعطيات تبني أسباب ىذا  اطلفاض حجم أونسبة: بو وكمثال
 .االطلفاض

اختيار متغريات الدراسة، شلا يعين إمكانية جعل موضوع الدراسة يف قالب علمي ؽلكن بشأنو طرح  -
 .أسئلة وجتميع معطيات وتقدمي حلول

 .جتميع ادلعلومات ومعاجلتها لتقدمي النتائج ادلتوصإلليها -

                                           
1
Kotler  Ph, op-cit, 1997, p 135 

2
Jean   Jacques lambin, La Recherche Marketing,ed.Ediscienceinternational,1994,p 

4. 
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1:يت تشملها األحباث والدراسات التسويقية تتلخص يف العناصر األربعة التاليةإناجملاالت ال  
 .احمليط البعيد -4.      احمليط القريب -3.      السوق -1. ادلستهلك -8 

الذي وجد حاجاتو يف منتوج ادلؤسسة، ( وحىت ذلك الشخص ادلعنوي)وؽلثل الفرد :المستهلك -1
وػلتل مكانة مرموقة عند ادلنتج، ومبا أن ادلستهلك ىوالوحيد الذي  يعترب زلور الدراسات التسويقية،

ولذلك ػلتل ىذا .بامكانو اختاذ قرار الشراء فان ادلنتج حباجة اىل دراسة سلوكو والبحث عن سبل إرضائو
النوع من حبوث ادلستهلك مكانة متميزة يف رلمل نشاط ادلؤسسة التسويقي دلا ؽلثلو ادلستهلك من موقع 

وعليو يتطلب من ادلؤسسة دراسة ادلستهلك والوقوف على حاجاتو  من . يف العملية التسويقية جوىري
 :خالل
دراسة اخلصائص الشخصية اليت يتمتع هبا ادلستهلك الذي تتعامل معو ادلؤسسةومن خالل عدد  - أ

 :من ادلؤشرات وكما ىي مثال يف

 .....ادلركز االجتماعي-لعمرا-ادلهنة-الدخل-الثقافة -

 .الدوافع ادلوجودة لدى ادلستهلك وما ؽلكن أن ػلفزه جتاه حتقيق عملية الشراءدراسة  - ب

اجلماعة احمليطة بادلستهلك وما ؽلكن أن ختلفو من تأثري جتاه قرارات الشراء اليت ؽلكن أن  -ج
 .يتخذىا ادلستهلك

سويقي، يعترب نوع اجلنس الذي تتعامل معو ادلؤسسة مهم من حيث صلاحها يف عملها الت -د     
الن حتديد ذلك لو اثر واضح يف استخدام الوسائل اإلعالمية اليت من خالذلا ختلق حالة التحفز لدى 

 .الرجل أوادلرأة يف عملية الشراء، باإلضافة إىل نوع ادلؤثرات اليت ؽلكن طرحها
ادلنتج طادلا كانت أذواق ادلستهلكني خاضعة لعوامل التغري بني فًتة وأخرى، يتطلب من :المنتج -2

وىذا األمر ىوما يستهدفو حبث ادلنتج، حيث تستخدمو . أن يقوم بتغري وتطوير منتجاتو تبعا لذلك
ادلؤسسة لغرض التعرف على رغبات ادلستهلكني، وبالتايل تكييف منتجاهتا وإدخال التعديالت ادلطلوبة، 

ا ما ينحصر حبث ادلنتج وغالب. وإجراء التغيري بقصد حتقيق اإلشباع ادلطلوب من حاجات ادلستهلكني
 :يف

كما ىومثال يف تغيري علب الزيوت النباتية، . التعديالت اليت ؽلكن إجرائها على عبوة السلعة - أ
 اخل...ادلعلبات الغذائية، مساحيق الغسيل، صناديق ادلشروبات الغازية

 .التغريات اليت ؽلكن إجرائها يف ألوان السلعة - ب

                                           
1
Jean-Pierre Jabord et Pierre Gregorygestion ,editiondalloze, paris,1995, p17 
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ة وخصوصا أن االجتاه السائد ىوضلوتقليص احلجم لكي ال التعديالتاليت جتري على حجم السلع -ج
 .تأخذ حيزا اكرب عند احلفظ

 .األسعار وما ؽلكن ان جتري عليها من تعديالت ومبا يتناسب ايضا مع التغيريات السابقة أعاله -د
 لكون ادلستهلك بطبعو ميال اىل التغري والتنوع يف االستخدام. البحث ادلتعلق ضلوتطوير ادلنتج-ه
وفيو يًتجم حجم الطلب على منتوج ما عند سعر معني، ويضم ادلستهلكني احلقيقيني :السوق -3

وادلستهلكني الذين ال يرغبون يف ادلنتوج، فادلؤسسة حباجة اىل ( الذين يتوقع طلبهم للمنتوج)وادلرتقبني 
نتجات، وكذا اجتاه دراسة ىؤالء ادلستهلكني على اختالفهم ومتابعة تطوراهتم واجتاىات الطلب على ادل

األسعار إذ تكون حبوث السوق هبذه احلالة مبثابة االداة اليت من خالذلا تستطيع ادلنظمة من التعرف على 
معدالت االستهالك، حاالت العرض والطلب، التنافس يف األسواق، باإلضافة إىل حتديد نسب األرباح 

وق يف مد اإلدارة بالكثري من ادلعلومات اليت وبذلك تساعد حبوث الس. واحتماالت التطور والتغري فيها
 .تستطيع من خالذلا اختاذ القرار ادلناسب

 :وعليو ؽلكن القول بان الفعاليات أوالنشاطات اليت تتضمنها حبوث السوق ىي

حتديد السلع اوالبضائع اليت يراد إدخاذلا إىل األسواق ألول مرة، سواء كانت معروفة سابقا من  - أ
 .شاهبة ذلا أوأهنا جديدة على السوق وغري معروفة سابقاخالل البضائع ادل

حتديد استعماالت السلعة اليت يرغب إدخاذلا إىل السوق فيما إذا كانت لغرض واحد أوأكثر  - ب
حيث ؽلكن أن . من ذلك، الن األمر سينعكس على حجم الطلب كما ىومثال يف استعماالت الورق

 .ف، وأغراض أخرىيستخدم ألغراض الكتابة، والطباعة، والتغلي

دراسة الطلب ادلتوقع على السلعة ادلسوقة لتحديد األرباح ويف األسواق ادلختلفة سواء كانت  -ج
 .اخلارجية أوالداخلية

إذ قد تكون بعض . دراسة احلالة التنافسية اليت ؽلكن أن تشهدىا السلعةويف األسواق ادلختلفة -د
شبو مغلقة عليها جراء وجود حالة شديدة من ادلنافسة، األسواق ادلفتوحة ذلذه السلعة والبعض األخر 

وعليو فان األمر يتطلب اعطاء األسواق يف احلالة الثانية أعلية وعناية أكثر لغرض الدخول ذلذه األسواق 
 .واخذ ىذه السلعة حصتها يف األسواق

 تتعامل معها تقدير احتماالت الطلب ومدى االستيعاب ادلمكن للسلعة ادلباعة يف األسواق اليت -ه
 .ادلنظمة مستقبال

 :يضمو: المحيط القريب -4.
 .موردين، وسطاء، بنوك، منافسني :األعوان التجاريون -
 .يوفرون للمنتج ادلواد األولية اليت ػلتاجها يف عملية االنتاج :الموردين -
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 ..وىم األشخاص الذين يستعني هبم ادلنتجون لتوزيع وتسويق منتجاهتم:الوسطاء -

وىي اذليئات ادلالية اليت يلجأ إليها ادلستثمرون وادلنتجون لتحقيق عملياهتم ادلالية وتنفيذ :بنوكال -
 .إجراءات الدفع واالستالم لألموال يف حالة التعامل باحلسابات البنكية

وؽلثلون أعداء ادلؤسسة، خاصة إذا كانوا ؽللكون قدرات مالية،إنتاجية، :المنافسون -
 .تضاىي قدرات ادلؤسسة...تكنولوجية،بشرية

 .قوى عمومية، أراء اجلمهور، الشركاء ادلاليني :أعوان آخرون -
ومنو فان احمليط القريب يشمل رلموع األعوان االقتصاديني أوالشركاء الذين ىم يف اتصال مباشر مع 

علها على ادلؤسسة، وطبيعة ىذه العالقة تدفع بادلؤسسةإىل توفري وسائل ىامة للقيام بدراسات وأحباث جت
دراية هبذا احمليط خاصة وأنو يضم ادلوردين الذين حتتاج ادلؤسسةإىل التعرف على معروضاهتم من ادلواد 
األولية، وادلنافسني الذين حتتاج ادلؤسسةإىل التعرف على إسًتاتيجيتهم التسويقية لتجنب هتديداهتم 

 .وخطرىم
االقتصادي، التطور التكنولوجي، دراسة التطور السكاين، النمو : ويضم:المحيط البعيد -5

 .فهويشمل احملددات الكربى لتطور اجملتمع الذي تعيش فيو ادلؤسسة... االجتاىات الثقافية،
وحىت تكون األحباث والدراسات التسويقية جدية وذات مردودية، فانو البد وأن ختضع للمنهج 

 1:وذلذا يشًتط اتباع اخلطوات التالية. العلمي
 .شكل ادلطروح للبحثتعريف ادل*      
 :ويشمل: تصميم سلطط البحث*      
 .حتديد ادلتغريات -    
 .حتديد مصادر ادلعلومات -    

 .حتديد طرق رتع ادلعلومات -   
 .حتديد طرق التسجيل -    
 .حتديد طرق التحليل -    
 .رتع ادلعلومات*    
 .تسجيل ادلعلومات*    
 .حتليل ادلعلومات*    
 .مي النتائج ادلتوصل اليها وتفسريىاتقد*    

                                           
1
Jean Jacques Lambin, op-cit, 1994,p18. 
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اذ البد من التعرف والتعريف بادلشكل ادلدروس أوادلرغوب دراستو، :تعريف المشكل المطروح(8
وذلك من كل اجلوانب، وكلما كان تعريف ادلشكل دقيقا كلما سهل ذلك عملية اعداد خطة البحث 

اجلهود واالمكانيات بدال من تشتتها على أوالدراسة، كما أن حتديد ادلشكل بصورة جيدة يتيح تركيز 
 .مشكالت فرعية قد تكون رلرد مظاىر تكتنف ادلشكل األساسي فيبدو أكثر غموضا وتعقيدا

 .وىذه العملية تسمح بتشخيص ادلشكلة وحتديد األسباب اليت أدت اىل حدوثها
ول اىل ويتحدد يف ىذه اخلطوة سلتلف العوامل اليت تساعد يف الوص:تصميم مخطط البحث (1

 :اذلدف ادلطلوب وتشمل

ادلنتوج، الزبون، : ونقصد بو تعيني العناصر اليت ختضع للبحث واالختبار مثال: حتديد ادلتغريات**
 ...ادلوقع التنافسي،

 :حتديد مصادر ادلعلومات وطبيعتها**
 :وفيو ظليز بني  -

اليت دتدنا مبعطيات وتتمثل يف سلتلف وحدات ومصاحل ادلؤسسة :مصادر المعلومات الداخلية***
، فمصلحة التموين مثال بإمكاهنا أن دتدنا (احمليط الداخلي)ومعلومات تصف نشاط ادلؤسسةوكيفية أدائو 

 ...مبستويات ادلخزون، أنواعو، ادلدة اليت ؽلكن أن يغطي فيها االنتاج
لسوق، وؽلكن وصلدىا يف احمليط القريب واحمليط البعيد للمؤسسة وا:مصادر المعلومات الخارجية***

أن حتصل ادلؤسسة على معلومات أومعطيات حتتاجها يف حبوثها ودراستها عن طريق التحقيق أوادلالحظة 
 .أوالتقدير

 :يف ىذا النوع من ادلصادر اخلارجية ظليز بني
وىي ادلعطيات اليت جتمع ألول مرة من ادليدان، ويتم احلصول عليها عن طريق :المعطيات األولية-

التجارب أواالختبارات، اليت يقوم هبا الباحث جلمع ادلعلومات حول مشكل  –ادلالحظة  -التحقيقات
 .مطروح

 .ادليزة األساسية ذلذه ادلعطيات ىي تصميمها لتناسب أغراض البحث ادليداين
ىي ادلعطيات اليت سبق رتعها اما بواسطة ادلؤسسة ذاهتا أوبواسطة أجهزة : المعطيات الثانوية-

تكون ىذه ادلعطيات معدة لالستخدام أوتكون قد رتعت ألغراض أخرى، ويتميز خارجية، وقد 
استخدام ادلعطيات الثانوية بالسرعة وقلة التكاليف، ولكن ينبغي التنويو أنو يف حالة استخدامها ينبغي 

 :على الباحث أن غليب عن ثالثة أسئلة ىي
بادلعطيات ادلطلوبة، أوىل ؽلكن  ىل ىذه ادلعطيات ذلا عالقة بادلشكل ادلطروح ودتد الباحث-

 تعديلها لكي تفي بالغرض؟
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ىل ىذه ادلعطيات متقادمة؟، فقد تكون بعض التقارير وادلعطيات رتعت عن فًتات سابقة ولكن -
 .ال تعرب عن الظروف احلالية

 .ىل ىذه ادلعطيات دقيقة؟ ألن عدم الدقة تؤدي اىل ارتفاع خطر االعتماد عليها-

عطيات ال يتم احلصول عليها من أجل حل ادلشكل ادلطروح مباشرة واظلا لدراسة وعليو فان ىذه ادل
 :البحث اذا تطلب ذلك اذ

 توفر ىذه ادلعطيات من شأنو أن يساىم يف فهم ادلشكل ادلطروح. 

 حتليل ىذه ادلعطيات من شأنو أن يساىم يف التقدم يف حل ادلشكل. 

تلك ادلعطيات احملصل عليها من زبائن وتعرب عن : معطيات منمذجة حسب تعدد الزبائن -
 .ادلؤسسة كتحليالهتم اخلاصة

مبا أن ادلعلومات تعترب ادلواد األولية اليت تغذي البحث أوالدراسة، فان : حتديد طرق رتع ادلعلومات**
فرقة البحث أوالباحث عند تصميمو خلطة البحث يعمد اىل تعيني كيفية رتع ادلعلومات سواء عن طريق 

الشخصي أواستعمال الفاكس اواذلاتف، ادلراسلة أوالربيد االلكًتوين، وعلى الباحث أن ؼلتار  االنتقال
 :الطريقة اليت دتكنو من احلصول على ادلعلومات ادلطلوبة بأسرع وقت شلكن مراعيا يف ذلك

 .أن تكون ادلعلومات أكثر دقة -     
 .أن تكون الطريقة ادلختارة أقل كلفة -     

ويف ىذه العملية يقوم الباحث بتحديد وسائل تسجيل ادلعلومات :التسجيل والتحليل حتديد طرق**
الكتابة على وثائق أوالتسجيل على ألقراص ادلضغوطة إىل جانب : وطرق تسجيلها فقد يكون عن طريق

 .تعيني طرق حتليلها
 :جمع المعلومات*

لبحث بتنفيذ مهامو، اذ ينطلق بعد أن تقوم فرقة البحث بتصميم خطة البحث، يشرع ادلكلف با   
يف رتع ادلعلومات من مصادرىا حسب حاجتو، واذا كان ال يعرف صعوبات يف رتع ادلعلومات 
الداخلية، فانو غالبا ما يتلقى صعوبات يف رتع ادلعلومات اخلارجية خاصة اذا كان مطالب باجراء 

 (. معلومات خاطئةالغياب، التحفظ على ادلعلومات، تقدمي)مقابالت مع أشخاص معينني 
تعترب قائمة األسئلة من الوسائل الشائعة اليت يستعملها الباحث يف رتعو للمعلومات الضرورية    

والالزمة، وتتضمن قائمة األسئلة اىل جانب األسئلة مساحات لألجوبة، غري أنو تتوقف مردودية قائمة 
دلصطلحات لألسئلة ادلقًتحة، ذلذا ال بد األسئلة على نوعية، شكل وكتابة األسئلة واختيار الكلمات وا

 .أن تسند مهمة اعداد قائمة األسئلة اىل فرد كفىء لذلك
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بعد مرحلة رتع ادلعلومات، تأيت مرحلة تسجيل ادلعلومات وحتليلها، :تسجيل المعلومات وتحليلها*
ن يف وقت لكن غالبا ما تصاحب عملية رتع ادلعلومات عملية تسجيل ادلعلومات، أي حتدث العمليتا

 .واحد، يف حني حتليلها يكون بعد فرزىا وتصنيفها
 .الكمية والكيفية: ويشًتط أن يتحكم احمللل يف وسائل وطرق التحليل ادلمكنة

وتعترب آخر مرحلة يف البحث التسويقي، اذ يتم عرض :تقديم النتائج المتوصل اليها وتفسيرها*
 .النتائج اليت أدى اليها البحث وتفسريىا

ألحباث والدراسات التسويقية ال جترى ىكذا عبثا دون أن نرجومن ورائها حتقيق غايات تساىم ان ا  
يف حتسني مردودية ادلؤسسة وتعزيز مركزىا التنافسي وتوسيع حصتها السوقية، ونرى أن أىداف األحباث 

 1:التسويقية تتمثل يف
.قيام بتوقعات وتنبؤات مستقبليةتساعد على ادراك ادلشاكل التسويقية، فهمها وحتليلها وكذا ال -  
 .تساعد على اختاذ القرارات التسويقية السليمة من خالل تقدمي معلومات صحيحة وكاملة -
 .تساعد على أداء عملية الرقابة من خالل مقارنة ما مت التخطيط لو مع ما مت تنفيذه -

سات التسويقية ىوعبارة عن وارتاال وعلى ضوء ما سبق ذكره نستطيع القول أن نظام األحباث والدرا
رلموعة من الوسائل واألساليب لتجميع وحتليل وتفسري ادلعلومات التسويقية هبدف الرفع من مستوى 

 .التسويق
يعتربالنظام احملاسيب من أقدم الطرق ادلستخدمة يف رتع :نظام المعلومات الحاسبي: -2-2

 :ادلعلومات، ويقوم النظام احملاسيب على سبيل احلصر بـ
 .تسجيل الطلبيات اليت يقدمها الزبائن -

 .تسجيل ادلبيعات وحتديد مستويات ادلخزون -

 .حصر الذمم وادلستحقاتوغريىا من العمليات -

 :وصلد أن النظام احملاسيب يتلخص يف احللقة
 فوترة تسليم طلبية       

التصال وحتقيق لذلك يعترب نظام ىام يف ادلؤسسة ألنو ػلقق عمليتني يف آن واحد، فهويسمح ذلا با
االرتباط بني وحدات زليطها الداخلي من ناحية، ومن ناحية أخرى يسمح ذلا باالتصال مبحيطها 

 .اخلارجي واالرتباط بو

                                           
1
Jean Jacques Lambin, op-cit, 1994,p3. 



      نظام المعلومات التسويقي كأداة مساعدة إلتخاذ القرارات
 

 2602مـاي –60 :العدد                           711 مجلة االقتصاد الجديد                           
 

يهتم ىذا النظام بتسجيل العمليات اليت قامت هبا ادلؤسسة يف حلظة زمنية معينة أوخالل فًتة    
ؤسسة إىل بيئتهااخلارجية أوالعكس، نتيجة لتعامل زلددة، فهويرصد التدفقات ادلالية وادلادية من ادل

فمثال عند تسليم طلبية لزبون ينشأ عن ذلك ...( موردين، زبائن، بنوك،)ادلؤسسة مع شركائها اخلارجيني 
خروج السلعة من ادلخزن، استالم ذتن ادلبيعات، حترير الوثائق وادلستندات الالزمة لتحقيق ىذا االجراء 

، وتسجل من بعد ذلك كل العمليات احملاسبية على وثائق ...(الم، فاتورة،وصل خروج، وصل است)
زلاسبية خاصة كادليزانية، جدول حسابات النتائج وغريىا من الوثائق اليت دتكن ادلسريين من حتديد 

 .وضعية ادلؤسسة
 1:وعموما فان النظام احملاسيب يتم وفق ادلراحل التالية

 .اليت غلب أن تكون بتسلسل حجز أوتسجيل العمليات احملاسبية -

 .ختزين ومعاجلة األحداث اليت تصف العمليات احملاسبية -

 .احلصول على ادلعلومات اليت قد تكون على وثائق -

إن النظام احملاسيب يوفر قاعدة معطيات ىامة للمؤسسة ؽلكن أن تستغلها حسب احتياجاهتا 
، ودتدنا ىذه القاعدة ...(التخطيط،،مدير االنتاج، مدير التسويق، مدير )وباختالف مستعمليها 

 :مبعلومات تتعلق بـ
 :وتصفها ادلعلومات التارؼلية اليت تعطي صورة عن:األحداث السابقة -8
 .تطور تكاليف ادلنتوجات وأسعار بيعها لفًتة زمنية معينة -

 .وضعية شلتلكات ادلؤسسة -

 ...النتائج احملققة لفًتة زلددة -

 :من خالل ادلعلومات ادلتداولة واليت تبنيوؽلكن أن نستشفها :األحداث الجارية -1

 .وضعية احلقوق والديون وادلخزونات -

 ...وضعية اخلزينة بصورة مستمرة -

 :ودتثلها ادلعلومات والبيانات التقديرية واليت ؽلكن أن تعطي صورة عن:األحداث المستقبلية -3

 .تقدير مستوى التكاليف واسعار البيع -

 ...يد النتائج ادلتوقعةتقدير وضعية ادلؤسسة مستقبال، وحتد -

                                           
1
Jean pierre Jobard, et autre, op-cit,1995,p148. 



      نظام المعلومات التسويقي كأداة مساعدة إلتخاذ القرارات
 

 2602مـاي –60 :العدد                           718 مجلة االقتصاد الجديد                           
 

ؽلثل النظام احملاسيب وسيلة ىامة يف يد ادلسري التسويقي حبيث يستعملها يف الكشف عن بعض    
النقائص وادلشاكل، واغلاد الفرص، من خالل ادلعلومات اليت يقدمها ىذا النظام بعد القيم بالدراسات 

 :بـ والتحليالت دلستوى أداء ادلؤسسة، اذ يسمح دلسري التسويق
 .حتديد حجم ادلبيعات على ادلدى القصري -

 .تقدير حجم الزبائن -

 .تقدير طاقة ادلؤسسة االنتاجية والتخزينية -

وغريىا من ادلعلومات اليت تساعد مسؤول التسويق يف اعداد اخلطط التسويقية وتنفيذىا، واختاذ 
 .القرارات التسويقية ادلالئمة

رلموعة الوسائل اليت تسمح "م الذكاء التسويقي نسمي نظا   :نظام الذكاء التسويقي: -2-3
وذلك عن طريق ادلعلومات اليت "  1بأعالم ادلسريين بصورة مستمرة بالتطورات اليت تقع يف احمليط اخلارجي

يتم تقدؽلها يف شكل تقارير، وعادة ما يعتمد يف ذلك على ادلالحظة، اجملالت ادلتخصصة، وكذا من 
، فغالبا ما حتصل ادلؤسسة على ...أعضاء ادلنظمةوالزبائنوادلوردين خالل االتصال الذي ػلدث بني

متعلقة بالسوق عن طريق معايشة أفرادىا دلشاكل السوق وتعامالهتم  –بطريقة غري رمسية  –معلومات 
 .مع الزبائن

ة ان ىدف ىذا النظام ىومتابعة تطورات زليط ادلؤسسة وخاصة متابعة اجتاه ادلنافسة، ذلذا فادلنظم   
 :حباجةإىل تطوير وحتسني نظامها للذكاء التسويقي من خالل 

 مبا أن شلثل ادلؤسسة يعترب العني :تدعيم وتقوية دور الممثلين في الحصول على المعلومات
ادلمثل ىوالبائع الذي لو احتكاك مع ادلشًتين والزبائن )اليت ترى من خالذلا سلتلف نقاط السوق 

وحبكم تعامالتو، ؽلكن أن يتوفر على معلومات قد ال ( مع ادلنافسني ويف بعض األحيان... وادلوزعني
تظهر يف تقارير النشاطات احملققة يوميا، وعادة ما تتمحور ىذه ادلعلومات حول وضعية السوق، ارتفاع 

ذلذا ال بد من حث ادلمثلني ودعمهم من أجل البحث عن ... األسعار واطلفاضها، تغريات الطلب،
 .احلصول عليهاىذه ادلعلومات و 

 غلب تشجيع باقي األطراف كادلوزعني، رلالس :تنويع مصادر الحصول على المعلومات
على غرار ادلمثلني، من أجل احلصول على ىذه ادلعلومات، ومن مث ... الًتويج، وكاالت االشهار،

 .حتويلها اىل ادلصاحل ادلعنية

                                           
1
KotlerPh,op-cit, 1997,p133 
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 علومات خاصة حبصص وىذه الدراسات تتوفر على م:شراء دراسات من مكاتب متخصصة
 ...السوق، اجتاه األسعار،

 وىوما تلجأ اليو معظم ادلؤسسات، حيث تسمح ىذه ادلراكز جبمع :انشاء مراكز المعلومات
 .وتوزيع ادلعلومات

وارتاال فان نظام الذكاء التسويقي ىو أسلوب أوطريقة مبقتضاىا يتمكن مدير التسويق من فحص 
بصفة دائمة ( احمليط البعيد والقريب)من البيئة التسويقية اخلارجية ومعرفة التغريات اليت حتدث يف كل 

 .ومستمرة ومتجددة
ىناك العديد من ادلؤسسات اليت تتجو اىل استخدام النموذجية والوسائل    :نظام النماذج: -2-4

صر الكمية يف رتع ادلعلومات وحتليلها، ويعترب نظام النموذجية ظاىرة يف التسويق مسحت بتوفري عنا
حتليل متطورة أمام احلجم الكبري من ادلعلومات ادلستغلة يف عملية اختاذ القرارات، وعليو يعرف نظام 

عرض مبسط وغالبا يف صورة عالقات رياضية أواحصائية أومنطقية، لبعض جوانب "النماذج على أنو 
ادلعدة مسبقا دلساعدة  ، فهورلموعة من األدوات االحصائية وظلاذج القرارات والربامج"1النظام ادلادي 

مديري التسويق يف حتليل ادلعطيات وترشيد عملية اختاذ القرار ولذلك فان نظام النماذج يتكون من 
 : 2بنكني علا

 .بنك االحصاء -

 .بنك النماذج -

ىورلموعة منظمة من االجراءات اليت تسمح باستخراج ادلعلومات الكمية    :بنك االحصاء -1
 .ومن زليطها احملصل عليها من ادلؤسسة

ػلتوي ىذا البنك على وسائل احصائية كحساب الوسائط،  معدالت التشتت، االرتباط،    
 .اليت دتد مسري التسويق بقيم كمية وتقديرات تساعده يف اختاذ قراراتو... السالسل الزمنية،

اختاذ رلموعة منظمة من النماذج اليت مت وضعها دلساعدة مسريي التسويق يف :بنك النماذج  -1
 .أصلع القرارات

 .وضعية مبسطة الجراء حقيقي يف شكل رلموعة متغريات متداخلة فيمابينها: ونسمي ظلوذج

                                           
 89،ص8914صاحل احلناوي، ادارة التسويق، دار اجلامعة ادلصرية،1

2
Kotler Ph,op-cit,1997,p 145. 



      نظام المعلومات التسويقي كأداة مساعدة إلتخاذ القرارات
 

 2602مـاي –60 :العدد                           111 مجلة االقتصاد الجديد                           
 

فنظام النماذج يوفر األساليب الكمية اليت دتكن االداري ومسري التسويق من القيام بالتحليل   
رب حبوث العمليات رلال واسع الكمي للمعطيات وادلعلومات اجملمعة، ومن مث اختاذ القرار ادلناسب، وتعت

 .للنماذج
على ضوء ما سبق ذكره، نستشف أن نظام ادلعلومات التسويقي مبكوناتو األربعة يعترب كأداة   

تسيريية ىامة وفعالة يف يد ادلديرين وخاصة مسؤويل التسويق، للتعرف على وضعية البيئة التسويقية 
زبائن وادلنافسني وادلنتوجات ادلتداولة، األسعار ادلطبقة، وعناصرىا من خالل ادلعلومات اليت يوفرىا عن ال

 ...الفرص ادلمكنة،
واذا كان ىدف بعض ادلؤسسات من وراء وضع نظم ادلعلومات التسويقية ىوتفادي الوقوع يف 

 :احلاالت الكالسيكية التالية
 .توفر كم ىائل من ادلعلومات التسويقية اخلاطئة أوالغري مناسبة -

 .التسويقية اىل مراكز احلاجة يف وقت متأخر وصول ادلعلومات -

 .عدم جدية ادلعلومات التسويقية ادلتوفرة يف عملية اختاذ القرارات -

فان ىدف بعض ادلؤسسات األخرى، خاصة ادلؤسسات الرائدة يف قطاعاهتا وباألخص مؤسسات  
ى باليقظة الدول ادلتقدمة هتدف من وراء وضع نظام ادلعلومات التسويقي اىل حتقيق ما يسم

 .اإلسًتاتيجية
 :ادلراجع
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