
 

 

 نظام المعلومات التسويقي
Marketing Information system 

 
ظم من المصادر الداخلية تان نظام المعلومات التسويقي هو تركيبة مهيكلة من االعمال االدارية لجمع المعلومات بشكل من

متوافقة من االفراد واالدوات واالجراءات لجمع وخزن وتحليل وتقييم  فصل هو مجاميعمبشكل ووالخارجية للشركة, 
 .ينتخا  القرار في الشكل والوقت المناسبالتزويدها للجهات المعنية ثم المعلومات 

 

 يلي:فيما إن المنافع المستفادة من النظام التسويقي 
 
ومراقبة البيئة الخارجية للشركة  من خالل االنشطة والبحوث التسويقية   Market monitoringمراقبة السوق  -1

 وسلوك المستهلك والمنافسين والحالة االقتصادية وتاثيرات الحكومة والتكنولوجيا الحديثة.
 

واالتصاالت  تطوير المنتج الجديد وتعزيز مكانته في السوقب Strategy devlopmentتطوير االستراتيجية  -2
 والتوزيع وخدمة الزبائن وايضا دعم التجارة االلكترونية.والتسعير 

 
بالمشاركة في قوة البيع وادارة العالقات مع الزبائن والتطبيقات  Strategy Implementationتنفي  االستراتيجية  -3

 الميدانية.
بالتنسيق ما بين االنشطة التسويقية واالقسام االخرى وخصوصا  Functional Integrationالتكامل الوظيفي  -4

 االنتاج والمالية واللوجستية.ادارات 
 

ات التقنية وما يتولد من نتائج لعمليات بكل الوسائل واالدوDSS يعبر عن المكونات الوظيفية لنظام المعلومات التسويقي 
 الحقة وتتلخص ه ه المكونات فيما يلي:انشطة واهداف لغاية  بحثية سابقة يمكن االحتفاظ بها 

 
وهي االجهزة التى تستعمل للوصول الى المعلومات وكيفية عرضها كتقارير  User interface توصيالت المستخدم -

 وتوزيعها للمعنيين بسالسة.
 

تحليل وادارة البيانات لتطوويرها, ومن الجوانب التي تستخدم لجمع و Application softwareالبرامج المطبقة  -
في تحليل كل من   MDSS Marketing decision support systemفيها أنظمة دعم القرارات التسويقية 

 اجزاء السوق والحصة السوقية والمنافسين واالسعار والكلف.
 

 ا من المصادر الداخلية والخارجية.يتم تجميعه Marketing databaseقواعد البيانات التسويقية  -
 

   من ادارة وحماية النظام ومراقبة االنشطة التسويقية. System supportدعم النظام  -
 

 يتكون نظام المعلومات التسويقي مما يلي:
 
 قاعدة البيانات الداخلية التى تمكن المدراء من الوصول الى البيانات اللتى يحتاجونها التخا  القرارات. -1

 
االستخبارات التسويقية  تحصل على المعلومات من الشركة البيعية والموزعون والوسطاء وتجار المفرد, والمكاتب  -2

 .االستشارية المتخصصة والموظفين
 

 ارة.د معلومات لالديفي تاثيرات الحمالت الترويجية واراء المستهلكين عن منتجات الشركة وتزوبحوث التسويق  -3
 

للتعرف على الزبائن من خالل التبادل المستمر في البيان لدراسة سلوكهم الشرائي وتطوير وتحسين  تحليل المعلومات -4
 المنتجات لهم.

 

 1 



 

تتلخص مراحل اتخا  القرار من خالل نظام المعلومات التسويقي بجمع المعلومات الخاصة بالمشكلة, التصميم وفرز العوامل 
لمناسب, تقديم النتائج لمتخ ي القرار, اتخا  القرار, ثم اخيرا تقييم ما بعد اتخا  المسيطرة من الغير مسيطرة, اختيار البديل ا

 القرار.

 مدخل في بحوث التسويق
Marketing research introduction 

 
ان مفهوم بحوث التسويق هي أحد المفاتيح الرئيسية المرتبطة بالمجال الشمولي للمعلومات التسويقية والتى يعتمدها المسوق 

تسجيل وتحليل جمع وتنظمية لالعملية البوبالتالي فان تعريف بحوث التسويق للوصول الى المستهلك , الزبون وعامة الناس, 
 منتج اكان سلعة ام خدمة. البيانات حول مشكلة متعلقة بتسويق

 

 ان البحوث التسويقية قد نشأت في الواليات المتحدة ومرت في خمسة مراحل تطويرية تاريخية كما يلي:
 
تم تطبيقه لقياس رأي الجمهور في انتاج الحبوب الزراعية في  1905تطبيق البحث في المشكالت التسويقية الى  -1

 معياري لقياس االراء.امريكا وقد اعتبرت ه ه العملية كمقياس 
 

بدأت عملية اجراء ابحاث في السوق ونشر الدراسات  1919-1905تنظيم المعلومات عن السوق في الفترة ما بين  -2
 عن السوق واالعالنات.

 
كانت اكثر دقة وانضباط في عمليات البحوث وتطبيقاتها,  1930 -1919في الفترة ما بين  هيكلية نشاط بحوث التسويق -3

 عدة شركات في االستشارات البحوثية.سهمت اوقد 
 

التركيز على اعادة تقييم تجارب اعتماد البحوث لمعالجة مشكالت ب 1945-1930اعادة تقييم بحوث التسويق في الفترة  -4
 التسويق, وتم نشر ارشادات بخصوص مسئوليات بحوث التسويق.

 
اعتماد  ير في بحوث التسويق وبدأم بشكل كباالهتماب 1973 -1945اعادة هيكلة بحوث التسويق في الفترة ما بين  -5

 االساليب العلمية واالحصائية المتقدمة لتحليل البيانات ومعالجة النتائج.
 

 ما:هين تمجموعكلة او الفرص التسويقية الى شيمكن تقسيم البحوث التسويقية حسب خصوصية الم
   
 .توجهاتلافي الحصة السوقية وخصائص السوق وتحليل المبيعات والتنبؤ والمكانة ال هنية و ,بحوث تحديد المشكلة -1

 
 في تجزئة السوق, المنتج, التسعير, التوزيع والترويج. ,بحوث معالجة المشكلة -2
 

ة واضحة يتوجهها المستقبلي وتحقيق رؤفي تحقيق الشمولية لتهدف الشركات الى اعتماد التخطيط االستراتيجي التسويقي 
 ومن خطوات عملية التخطيط االستراتيجي ومهام البحوث التسويقية ما يلي:, للعالقات الخارجية والداخلية

 
لرقابة باتحليل الحالة والوضع التسويقي يتم  Marketing situation analysisتحليل الوضع الحالي التسويقي  -

 :تتضمن ثالثة قراراتهي على استراتيجية التسويق و
 

 تحليل السوق من ناحية الفرص المتاحة. 
 

 تجزئة السوق من ناحية انماط واختالفات المستهلكين. 
 

 من حيث قوتهم وتأثيرهم في السوق تحليل المنافسة. 
 

بق االمعلومات التى تم جمعها في الس تستخدم Marketing Strategy Designتصميم استراتيجية التسويق  -
 :ئيسية التاليةرجوانب الاللصياغة االستراتيجية حول 
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 بجمع معلومات عن االفراد والشركات المستهدفة لتقديم خدمة او منتج بشكل متوافق مع  ,التسويق المستهدف
 .ما تم استهدافه

 

 هلكما يحتاجه المستبين لتحقيق توافق بين ما يقدمه المنتج و ,للمنتج في  هنية الزبون المكانة ال هنية. 

  يكون قادرا على ايفاء متطلبات المستهلك, بان الجديدالتخطيط للمنتج. 
 

 :ويتضمن Marketing program devlopmentتطوير البرنامج التسويقي  -
 

  ية الكلف وتطوير من ناح تتأثر باالستراتيجية الكلية للمنتج كونها كافة المعلومات المتعلقة بالمزيج التسويقي
 .خطوط االنتاج

 

 النسيابة المنتج من الشركة الى المستهلك استراتيجية التوزيع. 
 

 استراتيجية التسعير للمنتجات الجديدة او الموجودة حاليا. 
 

 من اساليب وادوات للترويج هوما تعتم ويقية المتكاملةساالتصاالت الت. 
 

 معتمدة في  لك مراحل حياة المنتج ونقاط القوة والضعف, التنفي  والرقابة االستراتيجية.  
 

  لتاكد بان اداء الشركة في المسار التسويقي الصحيحاتحول المنتج من مرحلة الى اخرى واسباب. 
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