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 : مقدمة 
يعترب نظاـ اؼبعلومات ضمن اؼبؤسسة مرتكزا أساسيا نظرا ؼبا لو من أنبية يف ربديد معادل مستقبل اؼبؤسسة بناء 

 تواجو اليت الرئيسية اؼبشكلةكالتمكن من مواجهة . على التحكم يف القرارات من حيث الدقة كالسرعة كاؼبركنة 
 اعبهات ؼبختلف باستمرار اؼبتغَتة كالتوقعات االحتياجات مراقبة على القدرة يف السوؽ كبو اؼبوجهة الشركة
. اؼبناسب الوقت يف معو كالتكيف التطور ىذا توقع على قادرة تكوف أف أجل من اؼبرجعي سوقها يف العاملة

 كىو، (MIS )التسويق معلومات نظاـ مفهـو الشركات من العديد طورت، للمعلومات اغباجة ؽبذه استجابة
 ازباذ لتسهيل اؼبنظمة مستويات صبيع  كبوالسوؽ اؼبتعلقة بعلوماتادل كنشر الكتساب إدارية أداة عن عبارة
 البيانات )أصلها أك طبيعتها عن النظر بغض متماسكة ؾبموعة يف السوؽ بيانات دمجكالتمكن من . القرار

 مستمر كتدفق كنشرىا(. ذلك إذل كما، اؼبنافسة كبيانات، السوؽ كدراسات، اؼببيعات قوة كتقارير، الداخلية
  علىخاص بشكل الًتكيز مع تسويقيةاؿ اؼبعلومات لنظاـ اؼبختلفة اؼبكونات ربليليتم  عملاؿ ىذا يف. للمعلومات

.  التسويقيةاؼبعلومات نظاـ مكونات
 كالبعض التسويق، حبوث قسم لديها ليس اآلخر كالبعض ،دقيقةاؿ اؼبعلومات إذل تفتقر اليت الشركات بعض ىناؾ
 أك اغبدس استخداـ اؼبديرين على يتعُت، جيدة تسويقية معلومات دكف. "ركتيٍت أساس على بعملو يقـو اآلخر

 ىناؾ، ذلك على عالكة".. الفشل إذل يدعو ىذا فإف، اليـو كالتنافسية بسرعة اؼبتغَتة األسواؽ كيف - التخمينات
 كاغبصوؿ، متأخر كقت يف الالزمة اؼبعلومات على كاغبصوؿ، اؼبعلومات نقص من يشتكوف الذين اؼبديرين بعض
 تنظيم العادل أكباء صبيع يف الشركات صبيع على هبب. استخدامها يبكنهم ال اليت اؼبعلومات من الكثَت على

 معلومات أنظمة  الكبَتةالشركاتاغلب  لدل علما اف .مستمر بشكل اؼبناسب الوقت يف كتوزيعها اؼبعلومات
 الشركات على يتعُتكمنو . اخل...ك، البشرية اؼبوارد IS، اؼبالية IS، الصناعية IS، التسويق من تتكوف كظيفية
.  احتياجاتو يليب الذم التسويق معلومات نظاـ كتصميم اؼبدير احتياجات دراسة
 بسبب اؼبنظمات صبيع ىبدـ كاحد معلومات تسويقي نظاـ يوجد ال أنوإذل  (2010 )كأرمسًتكنغ كوتلر أشار

 زمنية فًتة مدل على بناؤىا كمت فرعية أنظمة من تتكوف اليت اؼبختلفة للمنظمات الفريدة اؼبعلومات متطلبات
 كأحباث، التسويقية اؼبعلومات إلدارة أدكاتؾبموعة  MkIS يعد، التسويق إدارة نظر كجهة من. طويلة

، كالتكتيكات التسويق اسًتاتيجيات كزبطيط، التسويق يف القرار كصنع، التسويق معامالت كمبذجة، التسويق
 ألم العامة النظاـ عناصر كتشمل  كالتحكم التقارير كإعداد، اؼبختلفة العمل مسارات كربليل، اؼبيزانية ككضع
 ء،كاإلحصا البيانية التحليل كأدكات، البيانات قواعد إدارة كنظاـ، البيانات على اغبصوؿ نظاـ MkIS نظاـ
 . االسًتجاع كأنظمة( اؼبعلومات تصنيف أنظمة / البيانات عناصر )كاألدلة، النموذج اعدككؽ
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 ىي اؼبعلومات تكنولوجيا على القائم MkIS استخداـ من الشركة تستمدىا اليت األكذل اؼبزايا من كاحدة

 اؼبعلومات ربط على قادرة الشركة إدارة كتكوف، أسرع اؼبعلومات معاعبة تصبح. اإلبالغ نظاـ يف التحسينات
 بطريقة اؼبعلومات ىذه مثل صبع تقريبنا اؼبستحيلكما انو من  ة،اؼبنظم داخل ـبتلفة مصادر من الصلة ذات

 ىو MkIS تطبيقات من الغرض. اؼبعلومات لتكنولوجيا الالزمة التحتية البنية  كجوددكف كمتكاملة متناسقة
 تفاعالهتا كتصور، الشركة ألنشطة مغزل كذات شاملة خريطة يف التنظيمية الوظائف ـبتلف من مدخالت دمج
 الشعور كذباكز اغبقائق على االعتماد خالؿ من القرار صنع تعزيز هبدؼ. ذلك إذل كما، كالعمالء اؼبوردين مع

 من كل على تؤثر بدكرىا كاليت، كناجحة كاقعية تسويقية خطط لتطوير الرئيسي الشرط ىو ىذا كاغبدس الغريزم
زيادة ، التسويقي التخطيط جهود يف التحسينات ىذه مثل  العملية ىذه كنتائج للشركة التسويق زبطيط عملية
 الشركات أف كدبا. التسويق عمليات على هبايبكبشكل خاص التأثَت اؼبباشر كاال، األخرل النتائج من العديدعلى 

 على صناعة الفارؽ من خالؿ قادرة تصبح النهاية يف فإهنا، اؼبعلومات تكنولوجيا على القائم MkIS تستوعب
 . اػبطط الفعالة كاؼبناسبة

تعمل كل مكونات نظم اؼبعلومات عموما يف ظل ضماف خطوط االتصاؿ كالتفاعل فيما بينها حبيث تصبح 
ـبرجات أم نظاـ ىي مدخالت لبقية النظم من منطلق التوجو االسًتاتيجي للمؤسسة اؼبدعم بالقدرات 

كما ربتاج اؼبؤسسة إذل نظاـ اؼبعلومات التسويقية كأداة مهمة يف دراسة السوؽ كربديد فاعلية . التكنولوجية
األنشطة التسويقية حبيث هبب على مسؤكؿ التسويق تربير اإلنفاؽ التسويقي بناءا على مردكدية االستثمارات 
احملققة، كيبكن لدراسة السوؽ أف تساعد على اإلجابة ؽبذا الطلب بطريقتُت؛ من خالؿ قياس التأثَت العملي 

. لألنشطة التسويقية، كمبذجة اؼبزيج التسويقي، للكشف عن العالقات السببية بُت األنشطة كمبو اؼببيعات
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 نظرية النظم كالبيئة التسويقية للمؤسسة: الفصل األكؿ 
تعد اؼبؤسسة نظاـ يتكوف بدكره من ؾبموعة من النظم الداخلية اليت تتكامل يف تقدًن قيمة مضافة مستمده من 

 .مكونات البيئة اػبارجية للمؤسسة كمقدمة ؽبا مرة أخرل ضمن عرض اؼبؤسسة
.  في نظرية النظمأساسيات: المبحث األكؿ

 عديد أماـ ضمن نظم اؼبعلومات التسويقية كىنا نكوف إليها الواجب التطرؽ األساسياتتعد نظرية النظم من 
.  اخل...اؼبصطلحات اليت هبب التحكم هبا مثل النظاـ كحدكد النظاـ 

 مفهـو النظاـ: المطلب األكؿ 
تعريف النظاـ  1

معُت،  (أك أىداؼ )ؾبموعة من األجزاء أك العناصر اليت تتفاعل مع بعضها لتحقيق ىدؼ  : النظاـ ىو 
  .إخل... فاإلنساف نظاـ كالسيارة نظاـ كاالقتصاد الوطٍت نظاـ كاؼبنشأة نظاـ 

النظاـ ىو ؾبموعة من األجزاء اليت ترتبط ببعضها كترتبط دبكونات البيئة اػبارجية كالداخلية لتعمل ضمن نسق 
كتعترب حسب اؼبدخل التحليل ىي ؾبموعة من األجزاء اؼبستقلة عن . متكامل كموحد كبو ربقيق ىدؼ معُت 

بعضها البعض دبعٌت انو أحيانا هبب فصل تلك اؼبكونات من اجل الدراسة أك ربديد طريقة عملها ضمن 
مكونات النظاـ أك ربديد ؿبل اؼبشكلة يف النظاـ كذلك الستحالة كجود فصل حقيقي ؼبكونات النظاـ عن 

 .بعضها البعض فهي ال تعمل يف استقاللية كإمبا يف تكامل كارتباط كاتصاؿ دائم 
: حدكد النظاـ  .4

 ربديد حدكد للنظاـ يعد أمرا صعبا إال انو من الضركرم كركد ذلك لكونو ؿبدد أساسي يف أفعلى الرغم من 
 . كالقياـ بالرقابة كالتخطيط أىدافهاعملية تكامل النظم كربقيق 

كتعترب حدكد النظاـ ىي اجملاؿ أك اػبط الفاصل بُت نقطة التبادؿ بُت النظاـ عرب مكوناتو كمكونات أخرل تعد 
كتساعد يف سبييز نظاـ عن من خارج النظاـ كذلك عرب كل اؼبراحل كالعمليات اليت تدخل يف سَتكرة اقباز النظاـ 

األخر كبالتارل تسهيل الدراسة أك الرقابة أك التطوير ضمن مدخالت أك ـبرجات النظاـ كحىت اؼبعاعبة كما يبكن 
 .عرب ربديد حدكد النظاـ معرفة مصادر اؼبدخالت ككجهة اؼبخرجات 

  النظاـ أنواع .5
 النظاـ اؼبفتوح  -
 النظاـ اؼبغلق  -
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 ك النظاـ الذم يتمكن من اف يتفاعل شكل مباشر مع مكونات البيئة اػبارجية من حيث :النظاـ المفتوح 
 .اؼبدخالت فتكوف من تلك البيئة كما اف ـبرجاتو تكوف موجهة إذل مكونات البيئة اػبارجية 

 ىو نظاـ ينشط ضمن حدكده كفقط دبعٌت انو يضمن مدخالتو كـبرجاتو من تفاعل مكوناتو مع :النظاـ المغلق 
بعضها دكف كجود اغباجة إذل البيئة اػبارجية كىنا تكوف كذلك ـبرجاتو موجهة إذل الداخل حيث يعمل النظاـ 

 .على منع أم ذباكز غبدكد النظاـ سواء من الداخل أك من اػبارج 
مكونات النظاـ  : المطلب الثاني 

 مكونات النظاـ ىي العناصر أفقد ىبتلف البعض يف ربديد مكونات النظاـ إذل اف السواد األعظم يتفق على 
 : التالية
 اؼبدخالت  -
 اؼبعاعبة  -
 اؼبخرجات  -
 التغذية العكسية  -

كيبكن اف نظيف إذل مكونات النظاـ  
 السَتكرة  -
 الرقابة  -
: المدخالت  .7

 أم نظاـ لن يعمل إال بوجود مدخالت بغض النظر عن تقدًن كصف ؽبذه اؼبدخالت من حيث أفمن اؼبؤكد 
 أك حركؼ أك أرقاـفقد تكوف .  تتوافق مع طبيعة النظاـ أهناطبيعتها أك حجمها أك عددىا أك غَت ذلك فاؼبهم 

 كاؼبعايَت كالضوابط  كاآلليات من خارج النظاـ لتدخل إليو عرب القنوات تأيت أهناكيبقى اؼبهم . اخل ...مواد اكلية 
 .اؼبخططة مسبقا 

: المعالجة  .8
 كالربط كاإلقصاء للعمل تبدأ مرحلة اؼبعاعبة فيتم الًتتيب كالتصنيف كالفرز األكليةبعد قباح النظاـ يف توفَت اؼبادة 

بُت تلك اؼبخالت لينتج كيانات جديدة تكوف يف شكل منتجات هنائية ؽبذا النظاـ يبكن االستفادة منها بطريقة 
 .معينة 
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: المخرجات  .9
 يقدمو النظاـ ككيانات هناية تسهم يف ازباذ القرار أف ما يبكن أقصىىي النتيجة النهائية لعمل النظاـ كتكوف 

هنا تكوف موجهة إذل مكونات تعد خارجية أالت لنظاـ أخر كىنا نشَت إذل خعلى مستول النظاـ أك تكوف مد
بالنسبة للنظاـ  

: يبكن  اف نظيف ربليل بسيط ؼبكوين السَتكرة كالرقابة على النحو التارل 
:  السيركرة  .10

يتميز النظاـ بعدد كبَتة من العملية اليت تتم ضمن سَتكرة االنتقاؿ من اؼبدخالت إذل اؼبعاعبة إذل اؼبخرجات كىنا 
كجب ربقيق صفة النظاـ دبعٌت اخذ ىده اؼبراحل كالعمليات اؼبكونة ؽبا نسق معُت يضمن قباعة كاستمرارية ىذا 

  .النظاـ عرب ربقيق تكامل كانسجاـ حقيق بُت كل اؼبكونات كالعمليات اليت تتم بنها
:  الرقابة  .11

 كاؼبقاييس احملددة مسبقا  بناء على خطة سَت يركرة النظاـ عرب الرقابة حبيث تتم من خالؿ اؼبعاميريتم ضمن س
 .النظاـ 

: التغذية العكسية  .12
 سليم أمر تكوف من اؼبخرجات كبو اؼبدخالت كىو أهنا ما يبيز األشكاؿ اليت ترسم حوؿ التغذية العكسية ىو 

غَت انو هبب فهم ىذه اعبزئية بشكل صحيح كىو اف التغذية العكسية تكوف من كاذل أم نقطة من النظاـ 
 تضمن توفر اؼبعلومة آلياتدبعمى ضمن كل العمليات اؼبكونة لسَتكرة النظاـ كىي غَت ـبططة كإمبا تعمل ضمن 

 .اؼبرتدة حوؿ أداء النظاـ يف كل مراحلو كمكوناتو 
 

 نظرية النظممفهـو : لثالمطلب الثا

 .من الضركرم اإلشارة إذل النظرية الكالسيكية يف التعامل مع الفرد كذلك قبل نظرية النظم

 (1)النظرية الكالسيكية كالسلوكية. 1

 (التقليدية):  النظرية الكالسيكية-

                                                           
انظر  . 01نظرية النظم، مكتبة اؼبدين االلكًتكنية الشاملة، ص:  خالد ؿبمد اغبر- 1

https://fr.scribd.com/doc  23/06/2019 

https://fr.scribd.com/doc/7909981/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85


11 
 

بنيت ظهرت يف مطلع القرف العشرين كتسميها بالكالسيكية ليست لقدمها كزبلفها، كإمبا مبط التفكَت الذم 
 كليس من اؼبتغَتات اليت ؽبا أثرىا يف ةعلى أساسو النظرية حيث ركزت يف ؾبملها على العمل معتربة أف الفرد آؿ

السلوؾ التنظيمي، كعليو التكيف كالتأقلم مع العمل الذم يزاكلو كىذا ما أدل بالبعض أف يطلقوا على ىذه 
 .كمن أىم ركاد ىذه النظرية، ىنرم فايوؿ كفريديريك تايلور، (مبوذج اآللة)النظريات 

: (الكالسيكية الحديثة)النظرية السلوكية - 

جاءت ىذه النظرية كردة فعل للنظرية الكالسيكية، فاىتمت ىذه اؼبدرسة بالفرد كسلوكو يف التنظيم كأنو ال يبكن 
معاعبة الفرد كوحدة منعزلة كلكن هبب معاعبة الفرد كعضو يف صباعة يتعرض لضغوطها كتأثَتاهتا كأف سلوؾ الفرد 

أك اعبماعة يف التنظيم قد ىبتلف على سلوكهم اغبقيقي لذا اىتم أنصار ىذه اؼبدرسة بالتنظيم غَت الرظبي 
. كالصداقات بُت أعضاء التنظيم، كمن أىم ركاد ىذه النظرية شيسًت برنارد

 لكل نظاـ حدكد معينة تفصلو عن أف ؿبدد أم إطاريعترب النظاـ جزئية مهمة يف التحليل لكونو يعمل ضمن 
قد تشًتؾ عديد النظم يف .  فيما بينها إذل انو يبكن ربقيق التمييز كالفصل تكاملتمكونات نظم أخرل كاف 

. ربقيق ىدؼ كاحد فتكوف ـبرجات األكؿ ىي مدخالت الثاين 
 :تعريف نظرية النظم . 2

 اليت تقـو على أساس نقد النظريات السابقة سواء التقليدية أك السلوكية تعد نظرية النظم من النظريات اغبديثة
باعتبار أف التنظيم نظاـ مغلق، بينما يرل  (العمل كاإلنساف)ألف كل منهما ركز على أحد متغَتم التنظيم 

. للتنظيم يف نظرية النظم إذل أنو النظاـ مفتوح يتفاعل مع البيئة احمليطة بو كذلك ضمانا الستمرارية التنظيم

ما يبيز النظاـ ىو طبيعة التكامل بُت اؼبكونات من حيث األجزاء اليت تقـو بتوفَت اؼبدخالت كاليت تكوف يف 
كما نشَت ىنا إذل اف . مرحلة اؼبعاعبة كاليت تكوف ضمن توفَت اؼبخرجات ؼبتخذ القرار ضمن ثنائية كسيلة ىدؼ 

اخل كيف نفس الوقت زبتلف األىداؼ كتتنوع ... الوسائل زبتلف من حيث الكم كالنوع كاعبودة كاغبجم كالعدد 
. اخل...ك متوسط كمنها قكتتعدد فمنها ما ىو قريب كمنها ما ىو بعيد كمنها ما 

  1 : تقـو ىذه النظرية على أجزاء يتكوف منها النظاـ ؽبا عالقة كثيقة ببعضها البعض ىذه األجزاء ىي

إف اعبزء األساسي يف النظاـ ىو الفرد كبصفة أساسية الًتكيب السيكولوجي أك ىيكل الشخصية الذم ربضره - 
. معو يف اؼبنظمة لذا فمن أىم األمور اليت تعاعبها النظرية حوافز الفرد كاذباىاتو

                                                           
 .خالد ؿبمد اغبر، مرجع سابق- 1
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. أف اعبزء األساسي الثاين يف النظاـ ىو الًتتيب الرظبي للعمل أك اؽبيكل التنظيمي كما يتبعو من اؼبناصب- 

أف اعبزء األساسي الثالث يف النظاـ ىو التنظيم غَت الرظبي كبصفة خاصة أمباط العالقات بُت اجملموعات - 
. كأمباط تفاعلهم مع بعضهم كعملية تكييف التوقعات اؼبتبادلة

أف اعبزء األساسي الرابع يف النظاـ ىو تكنولوجيا العمل كمتطلباهتا الرظبية، فاآلالت كالعمليات هبب - 
. تصميمها حبيث تتماشى مع الًتكيب السيكولوجي للبشر

 ىي خارجة عن األحواؿ تشمل بيئة النظاـ كل العناصر احمليطة بو كاليت يف اغلب :بيئة النظاـ تعريف . 3
. سيطرتو لكوهنا خارج حدكد النظاـ كاف كاف للنظاـ مع ىذه اؼبكونات عالقات معينة 

 مع النظاـ سواء بطريقة مباشرة أك غَت كالتأثريبكن اف تكوف بيئة النظاـ ىي كل اؼبكونات اليت تتبادؿ التأثَت 
مباشرة كتتفاعل مع النظاـ ضمن سَتكرة العملية اؼبكونة لو من اؼبدخالت إذل اؼبخرجات  

يبكن اف نصنف بيئة النظاـ إذل بيئة داخلية كبيئة خارجية  
 كل اؼبكونات اػبارجة عن سيطرة النظاـ كيسعى النظاـ إذل التفاعل معها بالشكل البيئة اػبارجيةحيث سبثل 

كقد . االهبايب سواء بالتكيف أك التأثَت فيها إذل صاغبو فهي مصدر مدخالت كمستقبل ـبرجات النظاـ عموما 
... تتكوف من الزبائن كاجملهزكف كحاملو األسهم كاؼبنافسوف كاؼبقرضوف كاغبكومة 

اليت زبضع للنظاـ كتعمل ضمن سَتكرة  ... اإلجراءات للنظاـ ىي كل األجزاء أك اف البيئة الداخليةيف حُت 
 كالتسويق كاؼبالية كالبيانات كاؼبعلومات البشريةكقد تتكوف من نظاـ االنتاج كاحملاسبة كاؼبوارد .  ؿبددة ضمنو

 .اخل... كالربؾبيات كالتقنية
      تعد اؼبؤسسة إحدل مكونات البيئة احمليطة باإلنساف دبا تقدمو لو من منتجات كمخرجات كما أهنا تأخذ 

اخل كعلى ... ىي األخرل فبا وبيط هبا مدخالت على اختالؼ أنواعها، فقد تكوف معلومات كفاءات مواد 
اؼبؤسسة أف ربسن فهم كل متغَتات البيئة احمليطة هبا كاليت يف غالب األحواؿ ىي خارجة عن سيطرهتا، لتصوغ 
ما ىو ربت سيطرهتا إلحداث التوافق كاالنسجاـ بُت البيئتُت الداخلية اؼبتحكم فيها كاػبارجية اليت ىي مصدر 

.   لفرص كجب استغالؽبا كيف نفس الوقت ىي مصدر للمخاطر كاليت هبب ذبنبها
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أهمية نظرية النظم   .6

 مكونات النظاـ عديد األشكاؿ فقد تكوف مكونات مادية مثل اغبواسيب كقد تكوف مكونات معنوية مثل تأخذ
الربامج كالقوانُت كالتشريعات كالتعليمات كىنا تكوف النقطة اعبوىرية يف النظاـ كىي ضركرة تكامل مكونات 

. النظاـ كانسجامها كتناسقها يف اذباه ربقيق اؽبدؼ اؼبنشود بطريقة فعالة كمستمرة بكفاءة عالية 
 نقسمها على حسب األىداؼ أف نظاـ يتكوف من عديد النظم اليت يبكن فإهنالو تكلمنا عن اؼبؤسسة 

 تعطي مستويات كلكل مستول مكونات تتكامل يف اذباه ربقيق أىداؼ فإهنااالسًتاذبية كالعملية كالتكتيكية 
نظاـ خاص هبذا اؼبستول كما اف ىذا النظاـ بدكره يعترب من مكونات النظاـ الذم ىو اكرب منو أك يف اؼبستول 

 تضمن العمل يف اذباه ربقيق أىداؼ أف ككل تلك النظم اليت يبكن اف نتكلم عنها يف اؼبؤسسة هبب األعلى
.  يف التسميات كالتصنيفات كالتقسيمات اختلفتاؼبؤسسة كاف 

: تتمثل أنبية نظرية النظم فيما يلي

.  االىتماـ بدراسة الصورة الكلية للمؤسسة بدال من الًتكيز على بعض أجزائها-

. ألنظمة الفرعية كأجزاء اؼبنظمةا تكشف كتوضح العالقة اؼبتعددة كاؼبتشابكة بُت -

.  تعٍت بعالقات اؼبؤسسة مع البيئة احمليطة هبا-

 البيئة التسويقية : المبحث الثاني
     تواجو اؼبؤسسة اليـو ربديات كبَتة تفرض عليها ازباذ قرارات جذرية كصعبة خصوصا أهنا تواجو عاؼبا ـبتلفا 

كثَتا عن الذم كاف يف الربع األخَت من القرف اؼباضي، عادل متسارع التغَتات يف كل اؼبستويات االقتصادية 
، كربتاج اؼبؤسسة إذل ؾباراة ىذا التغَت بعد . . .كالتكنولوجية كالقانونية كالتشريعية كالنواحي الثقافية كاالجتماعية 

إدراؾ كفهم مكوناتو باعتماد اآلليات اليت يوفرىا التوجو التسويقي السليم، فكل ىذه القول ذات اغبركة 
. الديناميكية داخل اجملتمع ؽبا انعكاساهتا على فاعلية األنشطة التسويقية 

 مفهـو البيئة التسويقية: المطلب األكؿ 

تشمل البيئة التسويقية كل اؼبتغَتات الداخلية كاػبارجية كالبعيدة كالقريبة كاليت يبكن السيطرة عليها كاليت ال يبكن 
التحكم هبا بل نسعى قدر اؼبستطاع إذل التأثَت أك التكيف معها كلكن هبب ربقيق مستول عارل من الفهم لكل 

 . اؼبتغَتات اؼبكونة ؽبا كعالقتها التكاملية بُت كل جزئية 
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 تعريف البيئة التسويقية  .1

     زبتلف البيئة التسويقية عن البيئة العامة بتخصصها كإظهارىا كافة األطراؼ الفاعلة كاؼبؤثرة يف عملية 
. التبادؿ

ىي تتبع البيئة، على الرغم من أهنا مسؤكلية كل اؼبسَتين  باؼبؤسسة إال أنو هبب على :    فاؼبسؤكلية التسويقية
 1.مدير التسويق أف يكوف دبثابة الراصد باؼبؤسسة كوبسن االتصاؿ بالبيئة دبا يبتلكو من كسائل 

عبارة عن حبر كأف اؼبنظمة ما ىي إال سفينة :"  بأهنا1996     تعرؼ البيئة التسويقية من كجهة نظر برككتور يف 
. 2"يف ىذا البحر

يف تصويره للبيئة بالبحر ؼبا لو من خصائص كثَتة كالعمق قد أبدع  Proctor    من ىذا التعريف قبد أف 
الذم ىبفي الكثَت يف ظلمتو، كاتساعو دبا يسمح بإحبار طويل يف البحث عن اؽبدؼ، كعلى اؼبؤسسة اليت 

صورت بالسفينة أف تتيقظ لعمق البحر بفرصو كـباطره كربسن اختيار اؼبسالك يف ذلك الفضاء الرحب اؼبتسع 
 كما أف البيئة مصدر للفرص 3فكل مؤسسة ىي دبثابة نظاـ مفتوح يتأثر بالبيئة كيؤثر فيها. لتصل إذل بر األماف 

 . كاؼبخاطر يف نفس الوقت

ؾبموع القول اػبارجية لوظيفة إدارة التسويق يف اؼبؤسسة كاليت تؤثر :"  البيئة التسويقية بأهنا Kotler     عرؼ
ربدث . 4"على قدرة اإلدارة التسويقية يف التطوير كاغبفاظ على عمليات التبادؿ مع عمالئها اؼبستهدفُت 

العوامل اػبارجية للبيئة التسويقية التأثَت اؼبباشر أك التأثَت غَت اؼبباشر على اؼبنظمة يف حصوؽبا على مدخالهتا ككذا 
على ما تقدمو بدكرىا من ـبرجات، كتتمثل اؼبدخالت يف كل من األفراد، كاؼبوارد اؼبالية كاؼبواد اػباـ كاؼبعلومات، 

كاألغلفة، كالسلع، كاػبدمات  (مثل اإلشهار  )أما اؼبخرجات فتكوف عبارة عن صبلة اؼبعلومات اليت تقدمها 
. 5كاألفكار 

                                                           
1
 - Stéphane Etienne: marketing stratégique, contribution a la littérature d'entreprise , Tunis, 2000     

P :35. 
أساسيات التسويق الشامل كاؼبتكامل، الطبعة األكذل، دار اؼبناىج لنشر كالتوزيع، عماف، : ؿبمد جاسم الصميدعي، بشَت عباس العالؽ   -2

.  73: ، ص2002
 .80، ص1992أساسيات التسويق، اعبزء األكؿ، دار اؼبعرفة اعبامعية للطباعة كالنشر كالتوزيع  اإلسكندرية، :عبد السالـ أبو قحف - 3
  .92: ، ص 2008تسويق اػبدمات، الطبعة الرابعة، دار كائل للنشر كالتوزيع، عماف، :ىاين حامد الضمور  - 4

5
 - Keith  Fletcher : Marketing management and information technology, Second edition, 

Prentice Hall, New York,1995, P : 30. 
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ؾبموعة اؼبتغَتات أك القيود أك اؼبواقف كالظركؼ اليت ىي دبنأل عن رقابة اؼبنظمة، "      كيعرفها طومسوف بػ
. 1"كبالتارل  هبب على اإلدارة أف توجو جهودىا إلدارة البيئة كاؼبنشأة معا

     تدخل اؼبؤسسة إذل السوؽ كعليها أف تنسجم بشكل مبكر مع مكونات البيئة التسويقية من بعديها احمللي 
كالدكرل، كأف ذبعل إسًتاتيجيتها التسويقية متوافقة مع تلك اؼبتغَتات البيئية اليت تعمل ضمنها كتتفاعل مع البيئة 

 2: احمليطة هبا دبدخلُت نبا

     إف اؼبؤسسة اليت ترل أف عوامل البيئة ال يبكن السيطرة عليها، ؽبا مربراهتا كىي جد معقولة ؼبا يبيز البيئة من 
تعقيد كتداخل كالتأثَت اؼبتبادؿ لكل عناصرىا؛ كسبيزىا بالتغَت اؼبستمر كعدـ االستقرار، إال أنو يعد موقف سليب 
فمن األفضل السعي اغبثيث للبقاء من خالؿ الفهم اعبيد ؽبذه اؼبكونات ككيفية تأثَت كل مكوف من مكوناهتا 
على األخر كمن مث يبكن للمؤسسة  بواسطة ما لديها من خربات أف ربدث التغيَت يف بيئة اؼبؤسسة كلو على 

مستول بعض أجزائها كال يعٍت إحداث التغيَت من طرؼ اؼبؤسسة أف يكوف سلبيا بالنسبة للبيئة كما يعتقد 
الكثَت، بل هبب أف يكوف ىدؼ اؼبؤسسة إحداث التغيَت االهبايب الذم ىبدـ كل األطراؼ ككل اؼبكونات 

إذا كاف : " Rachel Liuاألساسية للبيئة  كمنو الوصوؿ إذل ربقيق تنمية شاملة كمستمرة ككما قاؿ اؼبهندس 
 3"العادل اؼبثارل غَت موجود، فإف األفكار اليت تعود باألفضل لن تنقطع كىذا ىو العادل االيكولوجي ك األخالقي 

. إذا أخذ األمر من زاكية اغبفاظ على البيئة كذلك 

 مكونات البيئة التسويقية الكلية  .2

     تنقسم البيئة الكلية للمؤسسة إذل ؾبموعة العناصر اليت قد يطلق عليها البعض من الباحثُت اسم أك صفة 
 كيبكن اف تكوف ىي البيئة الكلية البيئة البعيدة، كىي صفة تعد نسبية إذل حد بعيد يف بيئة الثابت فيها ىو التغَت
كما أنو ال يبكن فصل تأثَت أم .اليت عادة ىي خارج السيطرة يف حُت اف البيئة اعبزئية تعرب عن احمليط القريب 

 غَت اف فهم البيئة  .4عنصر أك اإلنقاص من أنبيتو كذلك إف حدث فيتحكم بو طبيعة نشاط اؼبؤسسة كأىدافها
 .يبكن كيساعد على كضع األىداؼ بدقة كتوفَت الوقت كاعبهد كتقييم فرص النجاح 

                                                           
. 79: أساسيات التسويق، مرجع سابق، ص : عبد السالـ أبو قحف  - 1
 .95-94: ىاين حامد الضمور، مرجع سابق، ص  - 2

3
-  Maud Gueret : Marketing et développement durable , 2007.P :22.  voir le site :  

www.congoforum.be/upldocs/marketing%20%20Maud%20...pdf  (30/03/2008). 
 .78، ص  2001التسويق كجهة نظر معاصرة، الطبعة األكذل، مكتبة كمطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية : عبد السالـ أبو قحف  - 4

http://www.congoforum.be/upldocs/marketing%20%20Maud%20...pdf
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الشكل التارل يظهر مكونات البيئة التسويقية الكلية  

 هبب اف سبلك اؼبؤسسة أك النظاـ بيانات حوؿ البيئة الداخلية كاػبارجية كمن أبرزىا يبكن ذكر النقاط التالية 

 :عن العمالء  -
 ارائهم كتوجهاهتم كانطباعاهتم  -
 اغباجات كاالذكاؽ -
 :بيانات اقتصادية -
 الدخل الكلي للفرد كالقدرة الشرائية -
 الدخل اؼبمكن التصرؼ فيو -
 سعر الفائدة -
  اؼبفركض ماالحتياط -
 التضخم -
 كالتامُت، العمل السياسات االستثمارية  -
 :بيانات اجتماعية  -
 اؼبيل لالدخار كاؼبيل لالستهالؾ ك األمن االجتماعي كالرفاىية -
 نسبة التعلم كالقيم كالعادات كالتقاليد  -
 الديانات  -
 الطبقات االجتماعية -
 االمباط الوظيفية -
 :بيانات سلوكية  -
 خصائص سلة اؼبشًتيات كتنوعها -
 الدكافع اؼبؤثرة يف قرار الشراء -
 :بيانات عن السوؽ  -
 مدل التغطية اعبغرافية  -
 درجة التشبع يف السوؽ  -
 حجم السوؽ اؼبرتقب  -
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 اؼبزيج التسويقي اؼبناسب لكل سوؽ  -
 :المنافسة  -
 دراسة عرض اؼبنافس  -
 :البيانات القانونية -
 االشكاؿ القانونية للمؤسسات  -
 شركط اؼبلكية  -
 شركط منح الًتخيص  -
 اآلليات اؼبنضمة للعالقات اؼبالية الداخلية كاػبارجية  -
 معلومات عن اؼبؤسسة كىنا نكوف ضمن البيئة الداخلية  -
 بيانات عن عرض اؼبؤسسة عموما  -
 كنقط القوة كالضعف  -
 الفرص كاؼبخاطر  -
 االستقرار كالتشريع كقضايا ضباية اؼبستهلك  -
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. لبيئة التسويقية الكليةا(: 01)الشكل رقم 

 
Source : Stéphane Maisonnas, Jean-Claude Dufour: Marketing et services, Chenelière éducatinn, 

Canada, 2006, P : 56. 

:   البيئة االقتصادية .6
، إذ أف األفراد لوحدىم ال يشكلوف السوؽ 1     تعترب األبعاد االقتصادية دبثابة العنصر األىم عند رجل التسويق

بل هبب أف يتوفر هبم شرط امتالؾ اؼباؿ ككذا القدرة على إنفاقو كنتيجة ؽبذا فإف عوامل  البيئة االقتصادية ؽبا 
تأثَت كاضح على النشاطات التسويقية لكل منظمة كىبتلف ىذا التأثَت حبسب الوضع االقتصادم من تضخم 

                                                           
 .78التسويق كجهة نظر معاصرة، مرجع سابق، ص :عبد السالـ أبو قحف - 1

ةالثقافية واالجتماعي   درجة التغيير  
 الثقافة -

 الخصائص الديموغرافية -

 القيم -

 منهج الحياة -

 طبيعة الحياة  -

 ك دحاجات األفرا -
 اعبماعات 

 التشريع

 السمطة العامة

 نموذج الحياة

مصادر مالية 
 لمبحث والتطوير 

 السياسة الضريبية
  والمالية 

 نشاط المؤسسة

الرأي العام المتعمق 
 بالنمو االقتصادي

االتكنولوجي    
انتشارها        -

 وتطبيقها 

 اإلبداع  -

 االكتشاف -

 العموم  -

 المعارف  -

 

    االقتصاد
 التضخم -

 بنية السوق -

 العرض  -

 الطمب -

 التسويق -

 اإلنتاجية 
 االكتشاف

 طمب المنتجات 
 والخدمات

السياسة    
الرقابة لبعض  -

 التنظيمات 

تتبع ما يجري  -
 في األسواق

 الضوابط -

 اإلنفاق العام 
 تعريف وتفسير الضوابط 
 االجتماعية واالقتصادية والقانونية 
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 فمن البيئة االقتصادية يتم جلب األمواؿ كقبد يف ىذا السياؽ أف كوتلر يعطي للبيئة 1كنسب فائدة كغَت ذلك 
. 2االقتصادية بعدين نبا البعد الدكلية كالبعد احمللية 

نظرا لدرجة الفوضى اليت " جن اؼبالية " عنصر مهم كؿ اثر بليغ إذل درجة اف رجاؿ اؼبالية يسمونو بػ  : التضخم
يبكن أف يتسبب هبا ىذا اؼبتغَت يف حركية اؼباؿ كمنو االقتصاد عموما كىنا هبد اإلشارة إذل مقولة مالك بن نيب 

 " كاف اؼباؿ خزاف للعمل فأصبح اؼباؿ سجاف للعمل " اؼبشهورة اليت ادل فيها بأثر اؼبتغَت اؼبارل عمـو 

 السوؽ كلعل من أبرزىا أك من بُت أىم اعبزئيات اليت ؽبا ةمن الضركرم التعرؼ على معادل بُت  :بنية السوؽ
 تأثَت مباشر ىو حواجز الدخوؿ كحواجز اػبركج بكوهنا ترسم معادل بنية السوؽ 

يعمل التسويق على ربقيق مصلحة طريف عملية التبادؿ كاليت تظهر بتوازف العرض كالطلب غَت : العرض كالطلب
انو هبب اإلدارة إذل ف ىذا التوازف ال نعٍت بو التقاطع بُت اؼبنحنياف بل كجود الرضا كمن بعد الوالء كليس الرضا 

 .اخل ...أك الوالء نتاج متغَتات معينة مثل االحتكار أك 

كمنو فاف التحدم كبَت لكوف متغَت اؼبنافسة يدفع إذل اغبفاظ على اؼبكانة دبجهود كبَت اما اذا كاف البحث إذل 
 . التقدـ إذل األماـ فاف العمل يكوف كبَت كذلك

 دكر التسويق في توازف العرض كالطلب (02)  الشكل رقم 

 
Source : Lambin, Jean-jacques, and Chantal De Moerloose. 2008. Marketing Stratégique et 

Opérationnel. 7e édition. DUNOD. Paris, P : 35. 
                                                           
1
 - Stanton William and other : marketing, 13th edition, McGraw-Hill, New York, 2004, P: 35. 

2
- Kotler P , Dubois B , Monceau W D: Marketing mangement ,11

e
 édition Pearson édition Paris, 

2004, P : 198. 
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:  البيئة السياسية كالقانونية  .7
     إف للنشاط السياسي تأثَته على السوؽ ؼبا ينتج عنو من قرارات حكومية فيما بعد  كىذه األخَتة تتدخل 

ككل إليها مهمة ضباية كنصح الفرد كاؼبواطن أبشكل معُت يف األنشطة التجارية فهي ربتوم على ؾبموعة  قد 
عند قيامو باالستهالؾ كما أهنا من منظور أكسع ربمي ؾبموع اؼبؤسسات، كيعد تدخلها عامال مهما يف إهباد 

فهي تقـو - كما يف اللعبة الرياضية-بعض التوازنات يف السوؽ، فاغبكومة تقـو من خالؿ القانوف بدكر اؼبدرب 
بدعم انتشار كمبو بعض اؼبؤسسات لتنمية بعض األسواؽ كؽبا دكر استثمارم فبيز يف بعض القطاعات أك يف 

 1.بعض األنواع من اؼبؤسسات كما أهنا حكم من خالؿ اؼبقاييس كالقواعد اؼبنظمة للسوؽ

: أغلب القول السياسية كالقانونية تستمد من العناصر التالية :  القول السياسية كالقانونية .2-1
 إف ما تصرفو اغبكومة كعرض اؼباؿ كالضريبة اؼبفركضة، كلها فبارسات ؽبا :  الرقابة العامة كالسياسة اؼبالية

. تأثَتىا على األنشطة التسويقية باؼبؤسسة 
 ك ىذه تعد من قبل الوكاالت اؼبختصة كمنها برامج زبفيض البطالة :  التشريعات االجتماعية العامة

 2.كالتحكم بالتغَتات البيئية
  ىي الشركط اؼبوضوعة من قبل الدكلة كاؼبسندة قانونا إللزاـ اؼبؤسسات :  القضايا التنظيمية كالقانونية

على اعتمادىا يف تعامالهتا التجارية، كتضع الدكلة ىذه القوانُت حفاظا على اؼبستهلك كعلى مصلحتو كضبايتو 
كزبتلف نسبة تأثَت القوانُت االقتصادية كمدل تطبيقها على مدل تدخل . من أف يتم استغاللو من قبل أم طرؼ

 أما 3.الدكلة كالنظاـ السياسي الذم تنتهجو، ككذلك نوعية السلع كدرجة تأثَتىا على اؼبستهلك يف حياتو اليومية
التشريعات اؼبتعلقة بالتسويق بشكل مباشر فتسنها الدكلة لضماف أف يكوف سلوؾ اؼبؤسسات يف إطار ؿبدد، 

كترجع أنبية تلك التشريعات يف أهنا ملزمة كسبثل قيودا هبب أف تؤخذ يف اغبسباف عند رسم السياسات 
 .4التسويقية

     يعد حق من حقوؽ الدكلة أف تفرض قوانينها كأنظمتها كتشريعاهتا على صبيع العاملُت يف أرضها كدبا وبقق 
مصاغبها كسيادهتا على أرضها، لذلك على اؼبسوقُت الراغبُت يف الدخوؿ إذل ىذه األسواؽ أف تتوافق براؾبهم 
التسويقية كتتكيف مع  ما تفرضو القول السياسية كالقانونية من إلزاـ يف التعامل مع ما ىو متعارؼ عليو أك 

كلعل فرض القيود اإلضافية على اؼبشاريع األجنبية الداخلة إذل الدكلة أك السوؽ . متفق عليو من قبل اجملتمع
                                                           
1
 - Stéphane Maisonnas, Jean-Claude Dufour, Op-Cit,  PP : 47-48. 

 .72:   ص 2006التسويق اؼبعاصر، دار اؼبناىج للنشر كالتوزيع، الطبعة األكذل، عماف، :عبد العزيز مصطفى أبو نبعة - 2
 .177: ، ص 2006التسويق أسس كمفاىيم معاصرة، دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع، عماف ،: ثامر البكرم - 3

 .73:، ص 2009مبادئ التسويق، الطبعة األكذل، مؤسسة حورس الدكلية للنشر كالتوزيع، القاىرة، :   ؿبمد الصَتيف 4-
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اؼبعٍت حالة مضافة إذل القوانُت السائدة يف تلك الدكلة، أك بالعكس عندما تضع الدكلة األجنبية قوانُت 
 1.كتشريعات من شأهنا أف تسهل من عملية الدخوؿ كاالستثمار يف أسواقها

:  أهمية البيئة السياسية كالقانونية .2-2
على اؼبؤسسة أف تورل للبيئة التسويقية الدكلية القدر الكايف من األنبية كإف دل تكن تنشط على مستول      

دكرل، ذلك لئن العادل أصبح شبو قرية صغَتة كأم حدث يف أم نقطة من العادل فإف تأثَته ليس فقط أين حدث 
بل على العادل بأسره كلكن بدرجات ـبتلفة من اختالفهم يف اؼبكونات األساسية كالفرعية للبيئة التسويقية 

كبطبيعة اغباؿ يأخذ ضمنها البعد السياسي كالقانوين أنبية كبَتة بالنسبة للمؤسسة من خالؿ توجيو أنشطتها 
. كالتأثَت عليها 

 مثاال عن تغَت االستهالؾ العاؼبي نتاج تأثره بالعوامل األمنية Elisabeth Laville      تقدـ الكاتبة  
 27كالسياسية من خالؿ استهالؾ اؼبياه عند اؼبستهلك الفرنسي حيث تغَت استهالؾ الفرنسيُت ؼباء اغبنفية إذل 

 كذلك حقيقة بسبب طلبهم عبودة حياة أفضل كضماف اعبودة 1998سنة  % 41 بينما كاف 2005سنة % 
البكًتيولوجية، غَت أنو يوجد سبب أخر أدل إذل رفع استهالؾ مياه القاركرات إال كىو اػبوؼ من ىجـو 

  ككبن نعلم أف 2 2003 سبتمرب11كيميائي قد وبدث على مستول ماء اغبنفيات خصوصا بعد أحداث 
توزيع اؼبياه بواسطة القنوات يدخل ضمن مفهـو اقتصاديات اغبجم من منظور اقتصادم زد على ذلك أف التوجو 

كبو مياه القاركرات يرفع من تكلفة التلوث البيئي بالزيادة يف استغالؿ الطاقة بدءا باإلنتاج ككصوال إذل صبع 
كبالتارل لبلص إذل تلك األنبية الكبَتة للبعد األمٍت كالسياسي النابعة من التأثَت العميق . القاركرات كمخلفات 

. الذم يبكن أف وبدثو ىذا البعد

 سبتمرب أمر يعكس حقيقة مفادىا أف االستقرار األمٍت كالسياسي مطلب على 11     تعترب نتائج أحداث 
.  اؼبستول العاؼبي ربقق من خاللو الشعوب كاؼبؤسسات كاغبكومات أىدافها بشكل متزف كمستمر

 

 

                                                           
 .285: مبادئ التسويق، مرجع سابق، ص : ؿبمد الصَتيف - 1

2
 - Elisabeth Laville , Marie Balmain : un régime pour la planète, Village Mondial , France, 2007    

PP : 101-102. 
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 : البيئة التكنولوجية .8
: تعريف التكنولوجيا .3-1

إذل كلمة يونانية، كىي تتكوف من  (Technology)من ناحية اؼبدلوؿ اللغوم يرجع أصل كلمة تكنولوجيا 
كيعٍت علم أك دراسة " Logy"كتعٍت حرفة أك مهارة أك فن أما الثاين " Techno"اؼبقطع األكؿ : مقطعُت

كمن ىنا فإف كلمة تكنولوجيا تعٍت علم األداء أك علم التطبيق أك الطريقة الفنية لتحقيق غرض كىي علم التشغيل 
. 1الصناعي

التكنولوجيا إذا ىي أكال كقبل كل شيء عملية إنتاج كعالقات ربكم السلوكيات كاؼبفاىيم اليت ربكم نظاـ 
اإلنتاج، كبعبارة أخرل فإف التكنولوجيا ال تعٍت التجهيز التقٍت فقط بل إف ىذه التقنيات تصل قيم اجملتمع 

. 2كثقافتو

 
     التكنولوجية كلمة متداكلة عند العاـ كاػباص ؼبا شهده العادل من أثرىا الكبَت يف كل اجملاالت فتكنولوجيا 

اليـو قدمت للبشرية الكثَت إذل درجة أهنا أحدثت  تغيَتا عميقا يف سلوؾ البشر، حيث أف مبو كانتشار 
التكنولوجيا اعبديدة دل يكن لو تأثَت على االستهالؾ فقط بل ظهر ذلك بشكل كاضح حىت يف أسلوب اغبياة 

ؾبموعة اؼبعارؼ : "  التكنولوجيا على أهنا Rootكيعرؼ. اخل . . . كالعالقات بُت األفراد كالدكؿ كاؼبؤسسات 
. 3"اليت يبكن أف تستعمل يف إنتاج سلعة كيف إنشاء سلعة جديدة 

  4:  تأثير التكنولوجيا على المزيج التسويقي .3-2
     تؤثر التكنولوجيا بدرجة عالية على كل عناصر اؼبزيج التسويقي دكف استثناء موازاة مع تأثَتىا على 

. اؼبستهلك

  أثرت التكنولوجيا تأثَتا مباشر على أساليب البيع الشخصي حيث أصبح بإمكاف مندكيب : الًتكيج
. البيع كمن خالؿ استخداـ اغباسوب احملموؿ تقدًن عرض األسعار كتسريع الطلبيات كىو جالس يف مكتبو 

                                                           
 .13، ص2009ؿبمد الصَتيف، إدارة تكنولوجيا اؼبعلومات، الطبعة األكذل، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، 1
ظبية ديبش، التجارة اإللكًتكنية حتميتها ككاقعها يف اعبزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة اؼباجستَت يف العلـو االقتصادية، زبصص ربليل 2

 .5، ص2010/2011كاستشراؼ اقتصادم، قسم العلـو االقتصادية، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، جامعة منشورم، قسنطينة، 
 .144:، ص 1998اقتصاد اؼبؤسسة، الطبعة األكذل، دار احملمدية العامة، اعبزائر، : ناصر دادم عدكف  -  3
 .77-76: مبادئ التسويق، مرجع سابق، ص ص :  ؿبمد الصَتيف - 4
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  سهلت التكنولوجيا عملية التوزيع كجعلتها أكثر بساطة كما استحدثت قنوات توزيع جديدة : التوزيع
 .من خالؿ االنًتنت كالبيع بالتليفوف كتطويره من خالؿ القنوات الفضائية كإمكانية الشراء عرب القارات 

 ساعدت التكنولوجيا يف تغَت إجراءات التسعَت، فقد مت تغيَت اآلالت اؼبستخدمة يف ؿباسبة : التسعَت
 .الزبائن كمت استخداـ الكمبيوتر بدال منها 

 أثرت التكنولوجيا فيو من خالؿ طريقتُت: اؼبنتج : 
  تغيَت اؼبنظمة لتصميم اؼبنتجات كتصنيعها؛ -
 . تغيَت اؼبنتجات ذاهتا كخلق منتجات جديدة -
 : أهمية التكنولوجية .3-3

     قدمت التكنولوجيا الكثَت للمؤسسة من أجل ربقيق أىدافها كالوصوؿ إذل كالء زبائنها، غَت أف اؼببدأ 
االقتصادم القائل بأف نسبة اؼبخاطرة يف اؼبشركع تزداد بزيادة االستثمار مطبق كذلك يف التكنولوجيا كلكن مع 

الزبوف حيث أف السعي للحصوؿ على الزبوف باستعماؿ مكثف للتكنولوجيا كاليت قد تكوف غَت سليمة كغَت 
ذلك أف للتقدـ . صحية سواء على اإلنساف أك البيئة ترفع من إمكانية صدكر ردة فعل سلبية من قبل الزبوف

العلمي ـباطر ال يبكن للمنتج التنبؤ حبدكثها عند تصنيع اؼبنتج كتسويقو، إما ألف  اؼبعطيات العلمية اؼبعركفة يف 
. 1ىذا الوقت دل تكن لتسمح باكتشافها أك ألف اؼبخاطر ترتبط بظركؼ شخصية، أك استثنائية

     لقد أثرت تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ بشكل كبَت على أساليب حصوؿ اؼبستهلك على السلع اليت 
للمستهلك من خالؿ دعم إمكانية تقدًن  يرغب هبا كشكل التطور التقٍت إمكانيات جديدة  سواء للمؤسسة أك

سلع كخدمات جديدة كبأحسن الشركط، غَت أنو يبكن أف يكوف تعقد التكنولوجيا كصعوبتها عامال يسبب 
ضياع عدد من اؼبستهلكُت لعدـ قدرهتم على االستجابة اعبيدة ؽبذه التكنولوجيا أك لعدـ رضاىم عن أدائها ذباه 

. غَت ذلك أمور كثَتة كأف تكوف التكنولوجيا مكلفة للبيئة كمضرة هبا أك تكوف مضرة بصحة اإلنساف أك

     أما على مستول التسويق الدكرل فإف التقدـ كالتطور اغباصل يف اجملاؿ التكنولوجي انعكس إهبابا كبشكل 
كبَت على التسويق الدكرل كخباصة استخداـ االنًتنت كالربيد االلكًتكين الذم أحدث تطور منهجيا جديد يف 

ال شك يف أف التعامل التكنولوجي ليس باألمر اؼبتاح عبميع دكؿ العادل كأسواقها، حيث أف التباين بُت . التسويق
كلذلك أمكن القوؿ بأف العامل التكنولوجي قد يكوف ميسرا . دكؿ العادل يقـو أساسا على اؼبعيار التكنولوجي

                                                           

. 257: ، ص 2007، الدار اعبامعية، اإلسكندرية  (دراسة مقارنة  )ضباية اؼبستهلك يف اؼبعامالت االلكًتكنية :   خالد فبدكح إبراىيم 1-
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القباز العديد من األعماؿ التسويقية يف البلداف األجنبية أكعلى العكس فقد يكوف عائقا أماـ اؼبؤسسة اليت 
 1.صممت براؾبها كأساليب عملها على مستول معُت من التكنولوجيا اؼبستخدمة يف التعامالت التسويقية

:  البيئة الديموغرافية  .9
     الديبوغرافية ىي دراسة اإلنساف كاجملتمع من خالؿ أعدادىم  كأماكن تواجدىم كتكوينهم كتطورىم أم كل 

  2.اؼبعلومات اؼبتعلقة هبذا اجملتمع الذم يشكل السوؽ اؼبرتقب للمؤسسة لتغيَت كتنمية  اإلسًتاتيجية التسويقية

  :البيئة االجتماعية كالثقافية .10
      تتكوف البيئة االجتماعية كالثقافية من اؼبؤسسات كالقول األخرل اليت تؤثر يف القيم كاإلدراكات 

كالتفضيالت كاألمباط السلوكية األساسية يف اجملتمع، كتنصب دراسة القول االجتماعية كالثقافية على الناس 
.  3أنفسهم 

ذلك الكل اؼبركب الذم يتضمن على اؼبعرفة كاؼبعتقدات كالفن : "  الثقافة بأهناTylor     يعرؼ تايلور 
كالقانوف، كاألخالؽ كالعرؼ، كغَت ذلك من اإلمكانيات كالعادات اليت يكتسبها اإلنساف باعتباره عضوا يف 

 5"العدسة اليت ينظر من خالؽبا الفرد إذل الظواىر: " فيعترب أف الثقافة ىي McCrackenأما . 4"اجملتمع
كىذا التعريف يشَت إذل الدكر الذم تقـو بو الثقافة يف توجيو سلوؾ الفرد يف صبيع اجملاالت  باعتبارىا اؼبرجع 

. الذم يعتمد عليو يف  نظرتو إذل الظواىر كتفسَتىا

     إف العناصر السابقة الذكر ىي حقيقة تعد كل اؼبكونات اليت أكردىا الكتاب يف ؾباؿ البيئة التسويقية 
. اػبارجية غَت أنو يبكن إضافة عنصر مهم كىو العنصر الذم تسبح بو كل ىذه اؼبكونات كىو العوؼبة

     تعترب العوؼبة أحد اؼبتغَتات البيئية اليت يبتد أثرىا ليشمل كافة األنشطة على مستول كل من الدكؿ 
لقد ألقت العوؼبة حبجر ثقيل يف حبَتة االنعزاؿ .  بكل أنواعها ككل مستهلكي منتجاهتا6كمشركعات األعماؿ

                                                           
 .286-285: التسويق أسس كمفاىيم معاصرة، مرجع سابق، ص ص : ثامر البكرم - 1

2
- Stéphane Maisonnas , Jean-Claude Dufour , Op-Cit, P :32. 

 .135: ، ص2005التسويق اؼبعاصر، الطبعة األكذل، الدار اعبامعية اإلسكندرية، :ثابت عبد الرضبن إدريس، صباؿ الدين ؿبمد اؼبرسي - 3
4
-  C. Samuel Craig , Susan P. Douglas : Beyond national culture: implications of cultural dynamics 

for consumer research, International Marketing Review Vol. 23 No. 3, New York, 2006, P : 323. voir 

le site : www.ipi.com.auipiIPI.nsfLookupPDFmcim$filemcim.pdf  (11/04/2008). 
5
- Idem . 

اذباىات اؼبستهلكُت كبو دكلة اؼبنشأ كأثرىا على تصميم اؼبزيج التسويقي، اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية حبوث كدراسات، مصر، :ىبة فؤاد علي - 6
. 03:، ص 2004

http://www.ipi.com.auipiipi.nsflookuppdfmcim$filemcim.pdf/
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، لًتفع درجة القلق كالتوتر  الراكدة، فصنعت دكامات ال تزاؿ حركاهتا صاخبة كتنتشر دكائرىا، كتتسع يوما بعد يـو
عند االقتصاديُت، نتيجة الىتزاز اؼبفاىيم، كاضطراب القيم، كربوؿ اػباص اؼبنغلق إذل عاـ مفتوح، كتصاعد إيقاع 

التحوؿ فبا ىو ؿبلي صرؼ إذل ما ىو عاؼبي ؿبض، يبتزج فيو الوعد بالوعيد، كتتفاعل فيو الطموحات 
.       1كالتحديات مع الفرص كالتهديدات 

 قد يكوف من بُت تأثَتات الثقافة على اؼبؤسسات اؼبالية مستويات االدخار 
 مستول الثقة اليت تكوف ذباه ىذه اؼبؤسسات

 القدرة على التعامل باؼبشتقات اؼبالية كخصوصا االلكًتكنية 

(. TIC)مفهـو تكنولوجيا المعلومات كاالتصاؿ : المطلب الثاني 

(TIC) " أم"Technologie de l'information de communication " 

: كمن التعاريف اليت أعطيت لتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ ىي ما يلي

ؾبموعة األجهزة كاألدكات اليت توفر عملية زبزين اؼبعلومات، معاعبتها : " تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ ىي-
. 2" مكاف يف العادل عرب أجهزة االتصاالت اؼبختلفةكمن مث اسًتجاعها كتوصيلها كاستقباؽبا من أم

كلقد مرت على ىذه التكنولوجيا عدة تسميات فقد كصفت يف أكؿ ظهور ؽبا على أهنا التكنولوجيا اغبديثة 
مث حذفت كلمة اغبديثة من التسمية لتصبح تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ  (NTIC)للمعلومات كاالتصاؿ 

(TIC)  من خالؿ تسويق أكؿ حاسوب عرؼ باسم"ALIAIR ." مث بداية استعماؿ االنًتنت يف
التسعينات من نفس القرف، كقد ظهرت مؤخرا بعض األدبيات يستخدـ مؤلفوىا التسمية اؼبختصرة تكنولوجيا 

. 3اؼبعلومات

 

                                                           
: ،  ص 2000،ؾبموعة النيل العربية  الطبعة األكذل، القاىرة   - مقدمة يف فكر كاقتصاد كإدارة عصر الالدكلة– العوؼبة : ؿبسن أضبد اػبضَتل  - 1

05 .
خدهبة بلعلياء كمعمورم صورية، دكر تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت يف اكتساب مزايا تنافسية يف منظمات األعماؿ، اؼبلتقى الدكرل اػبامس 2

، 2011 ديسمرب14 ك13حوؿ رأس اؼباؿ الفكرم يف منظمات األعماؿ العربية يف ظل االقتصاديات اغبديثة، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
 .7ص

يعقوب توامي، أثر استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ على األداء اؼبارل للمؤسسة االقتصادية، دراسة حالة ؾبمع اؼبؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف 3
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة اؼباسًت يف علـو التسيَت، زبصص مالية اؼبؤسسة، (2012-2010)خالؿ الفًتة  (ENTP)اآلبار 

. 4، ص2012/2013قسم علـو التسيَت، جامعة قاصدم مرباح، كرقلة، 
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 : 1 في المؤسسة المعلومات تكنولوجيا  مراحل تطور استخداـ3
 قد أحدث ثورة اؼباضي القرف من الستينات بدايات منذ اغباسوب تطور يف القوؿ بأف التسارع اؽبائل      يبكن

. األعماؿ ؾباؿ  يف اؼبعلومات نظم استخداـ انتشار ك يف تطور حقيقية
 Data)البيانات   نظم تشغيل اؼباضي أين بدأ استخداـ القرف من الستينات مطلع مع بدأت  :المرحلة األكلى

Transaction Processing System )البيانات كاستبداؿ  تشغيل عملية  هتدؼ إذل ميكنة  اليت
 .التشغيلية الكفاءة تطوير لغرض األفراد دباكينات

اإلدارية  نظم اؼبعلومات باستخداـ البدء مت كفيها القرف نفس من السبعينات خالؿ بدأت : الثانية المرحلة
(Management Information System) النظم ىذه استخداـ أتاح قد ك. كاسع نطاؽ  على 

 من كإشباع حاجتها اإلدارة فعالية زيادة بغرض اؼبرحلة السابقة يف اؼبًتاكمة البيانات من كبَت بقدر االستفادة
 .اؼبعلومات
 نظم باسم استخداـ ما يعرؼ كبدأ فيها السابق القرف من الثمانينات سنوات هنايات مع بدأت: الثالثة  المرحلة

 نظم يهدؼ إذل استخداـ الذم  ك  (Strategic Information System)اإلسًتاتيجية اؼبعلومات
 أم تفعيل نظم اؼبعلومات لتحقيق أىداؼ اسًتاتيجية .للمؤسسة التنافسية القدرة من أجل تطوير اؼبعلومات
   .اؼبؤسسة

 اغباجة االعتبار بعُت األخذ اؼبؤسسة فإنو هبب يف القرار ازباذ نشَت إذل عملية فعندما اغبارل، الوقت     أما يف
، األمر  بعد يوما كترابطا تشابكا تزداد التنظيمية اؼبختلفة، كاليت اؼبستويات ربتاجها اليت للمعلومات اؼبتنامية يـو
 كفاءة الوظائف رفع اؼبعلومات،  من أجل  كنظم لتكنولوجيا السليم كاالستخداـ يدعو إذل االختيار الذم

 جزء اعتبارىا هبب بأنواعها نظم اؼبعلومات كعليو فإف استخداـ .لألنشطة اإلنتاجية اؼبختلفة كاإلدارية التشغيلية
 للبقاء كضماف اؼبنافسة على هتدؼ إذل زيادة اإلنتاجية كالقدرة اليت الطابع اإلسًتاتيجي ذات التغيَت عملية من

  .يف السوؽ

. مميزات تكنولوجيا المعلومات كاالتصاؿ. 2

: ؾبموعة اػبصائص اؼبميزة كاليت يبكن أف نذكر منها

، فهذه الشبكة تربط بُت عدد ال هنائي من أجهزة الكمبيوتر الذاتية اإلدارة، دكف أف "االنًتنت ":الالمركزية-1
. يوجد كمبيوتر مركزم يتحكم يف ىذه الشبكة

                                                           
. 160:  خدهبة بلعلياء كمعمورم صورية،  ص  1
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إمكانية اإلرساؿ كاالستقباؿ يف نفس الوقت ككذلك التخاطب كالتحاكر مع الطرؼ اآلخر، سواء : التفاعلية-2
. باستخداـ اؽباتف أك االنًتنت أك غَتىا من الوسائل األخرل

 يعٍت اختالؼ التوقيت الزمٍت بُت إرساؿ الرسالة كتلقيها، أم عدـ إلزامية حضور اؼبرسل إليو :التزامن-3
. كاستخدامو النظاـ يف نفس الوقت ليتمكن من استقباؿ رسالتو

.  ىي إمكانية مشاركة عدد ـبتار من األشخاص كاعبهات يف اغبصوؿ على نفس الرسالة:الالجماهيرية-4

. معناه أف الشبكات ليست مقتصرة على جهة أك بلد معُت فهي ذات طبيعة شاسعة: قابلية التوصيل-5 

. حيث أنو يبكن أف تصل ىذه الشبكات إذل قاعدة عريضة كعدد ال هنائي من اؼبستخدمُت: االنتشار-6

 أم أف تدفق اؼبعلومات يتم على نطاؽ عارل متخطيا بذلك للحدكد اعبغرافية كعابرا فوؽ اغبدكد :العالمية-7
. الوطنية

 1:باإلضافة إذل اؼبميزات السابقة توجد فبيزات أخرل ىي

السماح بالنقل اللحظي للمعلومات كاؼبعطيات، كما تتيح قواعد البيانات الضخمة الوصوؿ إذل : تقليص الوقت-
. اؼبعلومات اؼبخزنة بيسر كسهولة كيف أقل كقت

. كىذا يعترب كنتيجة غبدكث التفاعل بُت اؼبستخدـ كالنظاـ: اقتساـ اؼبهاـ الفكرية مع اآللة-

. االنتقاؿ من اللغة الواحدة إذل اللغات اؼبتعددة كاالنتقاؿ من االقتصاد احمللي إذل االقتصاد العاؼبي-

. االنتقاؿ من تكنولوجيا التنوع إذل تكنولوجيا التكامل يف االتصاؿ-

. االنتقاؿ من االعتماد على الثورة اؼبادية إذل االعتماد على الثورة الفكرية-

. االىتماـ أكثر بكفاءة العنصر البشرم كالسرعة يف أداء األعماؿ-

. مكونات تكنولوجيا المعلومات كاالتصاؿ. 3

 2:يبكننا القوؿ أف تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ كياف يتكوف من

                                                           
فريدة بوعلي كفوضيل حكيمة، دكر تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ يف ربسُت االتصاؿ الداخلي باؼبؤسسة، مذكرة زبرج تدخل ضمن متطلبات نيل 1

 .27، ص2013/2014شهادة اؼباسًت يف العلـو االقتصادية، زبصص اقتصاديات اؼبالية كالبنوؾ، جامعة أكلي ؿبمد اغباج، البويرة، 
فاطمة طويهرم، أثر استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ على أداء اؼبوارد البشرية يف اؼبؤسسة اعبزائرية، دراسة حالة شركة إنتاج الكهرباء، تيارت، 2

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة اؼباجستَت يف إدارة األعماؿ، زبصص تسويق، كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت، جامعة 
 .14،، ص2014/2015، 2كىراف
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حفظ، خزف، معاعبة البيانات، ككل ما : تضم ؾبموعة اغبواسيب كصبلة األدكات اؼبسؤكلة عن: األجهزة-1
. يرتبط هبا من أجهزة كالوحدة اؼبركزية، لوحة اؼبفاتيح كالشاشة كغَتىا

يعترب ىذا العنصر مهم فيكوف العتاد التكنولوجي عدًن النفع بدكنو، بعدما كاف صاحب الكلمة : البرمجيات-2
العليا يف فبلكة تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ كوهنا تسيطر على البيانات كتتحكم فيها للقياـ بالعمليات 

. اغبسابية كاؼبنطقية، للحصوؿ على النتائج كحل اؼبشاكل حسب اغباجة

إف الربؾبيات عبارة عن ؾبموعة من اؼبكونات اؼبعنوية لنظاـ اغباسب من تعليمات كإجراءات كبرامج كأنظمة 
التشغيل كلغات برؾبة كتقـو ىذه الربؾبيات بعدة كظائف أساسية أنبها إدارة عمليات اغباسوب كاسًتجاع 

. 1البيانات كدعم تطبيقات األعماؿ

 2: أنواع رئيسية من الربامج ىي3كيوجد 

 كىي عبارة عن سلسلة الربامج اؼبعدة كاؼبخزنة داخليا يف اغباسوب من قبل الشركة اؼبصنعة لو، :برامج النظاـ-أ
. windows كMS.DOSكمن أمثلتها برامج نظاـ التشغيل كمن أشهرىا 

 معدة خصيصا لتشغيل عمليات ذات طبيعة مبطية من خالؿ تغيَتات طفيفة، كتضم :برمجيات التطبيقات-ب
كافة التعليمات اليت ربدد بصورة تسلسلية عمليات تشغيل كمعاعبة البيانات ككذا تنفيذىا مثل برامج الكتابة 

. على اغباسوب

 كىي صبلة الربامج اؼبهتمة بًتصبة التعليمات اؼبكتوبة بإحدل لغات اؼبستول العاؼبي مع :برمجيات التأليف-ج
. لغة اآللة

 سبثل تلك البيانات اػباـ اليت يتم تسجيلها كزبزينها بشكل عشوائي كال يصح ؽبا معٌت كفائدة إال :البيانات-3
مشغل األقراص : إذا مت ربويلها إذل معلومات، كمن مث زبزف ىذه البيانات على أجهزة خاصة بذلك كمن أمثلتها

. الصلبة كاؼبرنة أك األشرطة، كعادة ما يطلق عليها بقواعد البيانات

إذ عرب عنها بالًتكيبة اليت تشمل التسهيالت التكنولوجية كاإلجراءات اليت تساند االتصاالت : االتصاالت-4
كتساعد على نشر كتوزيع البيانات، فهي مشاهبة غبد ما كسائل النقل اليت ساعدت على ربط جهات العادل 

. اؽبواتف، الفاكس، األلياؼ الضوئية، كلعل ابرز مكونات ىذه األخَتة ىي الشبكات: مثل
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 ترتيب منسق لوحدات مستقلة، منفصلة متداخلة بغية ربقيق بعض األىداؼ بكفاءة أكرب فبا لو :الشبكات-5
مناسبة حاكلت كل كحدة مستقلة أف ربققها منفردة كذلك من خالؿ ؾبموعة من األجهزة كتقنيات اتصاؿ 

شبكة : كأجهزة اؽبواتف، التلكس، الفاكس، األقمار الصناعية، الربيد اإللكًتكين كلعل أبسط مثاؿ للشبكات
ؾبموعة كابالت تربط ؾبموعة حواسيب بعضها ببعض بغية توزيع كتقسيم العناصر "اغباسوب باعتبارىا 

". اؼبعلوماتية للمنظمة على نقاط عدة

: 1كتصنف ىذه الشبكات جغرافيا إذل أنواع منها

: Local Area Networky (L A N)الشبكات المحلية -أ

يستخدـ ىذا النوع من الشبكات لربط أجهزة اغباسب كملحقاهتا ضمن مبٌت كاحد أك مكتب كاحد باستخداـ 
(. client-serveur)ما يسمى باػبادـ 

: Metropalitan Area Network (MAN)شبكة المنطقة -ب

تستخدـ مثل ىذه الشبكات لتغطية ؾبموعة مباين أك مدينة كقد تتكوف من ؾبموعة من الشبكات احمللية 
. كتستخدـ عادة كابالت األلياؼ الضوئية لربط ؿباكر ىذه الشبكة

: Wido Area Netwreksالشبكات الواسعة -جػ

كتستخدـ ىذه الشبكات لتغطية منطقة جغرافية كاسعة كقد تشمل الدكؿ كالقارات حبيث سبكن اؼبستخدمُت من 
. تبادؿ اؼبعلومات كاالتصاؿ دكليا

كلقد مشلت تكنولوجيا الشبكات عدة مصطلحات تشَت إذل معاين متقاربة، تفصل بينها حدكد دقيقة، ديناميكية 
: 2 كىي كالتارلWANترانت كاليت ينسبها العديد إذل الشبكات الواسعة ساالنًتنت كاالنًتانت كاألؾ: مثل

: شبكة االنترنت-أ

. الشبكة البينية:  كتعٍت شبكة كىي إذفnet كتعٍت بينية كInter: ىي كلمة إقبليزية مكونة من لفظتُت

: كعموما تقدـ شبكة االنًتنت عدة خدمات منها

. E-mailالربيد اإللكًتكين -
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. تصفح اؼبواقع-

 File Ttransfer protocali  FTPربميل الوثائق عن بعد-

 Ferons de discussionجلسات اغبوار كالدردشة -

. E-Commerce التجارة اإللكًتكنية-

. E-educالتعليم كالتدريس اإللكًتكين -

. Telnetخدمة الربط عن بعد -

.  News groupesؾبموعة األخبار-

: Intranetشبكة األنترانت -ب

كتعرؼ األنًتانت على أهنا شبكة داخلية تستخدـ بركتوكوالت االنًتنت كأدكاهتا كؽبا طابع اػبصوصية لكل 
. مؤسسة تابعة ؽبا

: Extranetشبكة اإلكسترانت -ج

إف اإلكسًتانت ىي شبرة التكامل بُت االنًتنت كاألنًتانت، أك بعبارة أخرل ىي شبكة انًتانت مفتوحة على 
احمليط اػبارجي ؼبؤسسات اؼبتعاكنة فيما بينها، كاليت تربط بينها شراكة عمل يف مشركع كاحد غَت أهنا ربافظ على 

. اػبصوصية 

 1 : المعلومات تكنولوجيا استراتيجية اختيار 5
 النماذج استخداـ يبكن. كعملية اسًتاتيجية نظر كجهة من شركة من كجزء اؼبعلومات تكنولوجيا فحص يبكن

 على شركةاؿ على اؼبعلومات تكنولوجيا تؤثر أف يبكن. كالتسويق األعماؿ اسًتاتيجيات يف اؼبستخدمة كاؼبفاىيم
 :Parsons 1963  ـبتلفة مستويات ثالثة

 اإلنتاج كطرؽ األسواؽ كالمنتجات على تؤثر قد:  التجارية العمليات مستول على. 1
 .التنافسية العوامل على تؤثر :الشركة مستول على. 2
 .االستراتيجيات من الشركة خيارات على يؤثر فإنه :االستراتيجية مستول على. 3

                                                           
1
  Jaakkola, Harri Tuominen Postipankki Ltd Hannu. n.d. “Reference Model for a Marketing 

Information System and Its Application.” In IEEE International Engineering 

Management Conference - IEMC ’94, 185–91. Dayton North, OH, USA: IEEE. 
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 أنظمة تعمل. كاؼبستقبل اغباضر. الشركة على اؼبعلومات تكنولوجيا تأثَت يف النظر عند للربط جانباف ىناؾ
 .اجملاالت ـبتلف يف الشركة كاسًتاتيجيات اؼبعلومات تقنية بُت اؼبعلومات

 التخطيط اسًتاتيجية: -1987 عاـ يف- ؾبموعات ةست إذل البيانات معاعبة اسًتاتيجيات تقسيم يبكن. 
 اؼبوارد كاسًتاتيجية، االحتكار كاسًتاتيجية، اغبرة اؼبنافسة كاسًتاتيجية، ىيمنةادل سوقية حصة كاسًتاتيجية، اؼبركزم

 لثالث بورتر مصفوفة يف أعاله اؼبذكورة االسًتاتيجيات إدراج يبكنك. اؼبعلومات تكنولوجيا كاسًتاتيجية، احملدكدة
 اغبصةك، التكلفة قيادة  كبوسًتاتيجيالبناء اال ضركرة كاؼبنافسة، احملدكدة اؼبوارد سبثل،  أساسية اسًتاتيجيات

  كبو إما الًتكيز مرجحة اسًتاتيجية تكوفكيبكن اف . التمييز خطةيدعم  اؼبركزم كالتخطيط اؼبهيمنة السوقية
 ةالتشغيلي كالتطبيقات األجهزة من خيارات على يشمل اإلسًتاتيجية اختيار  كمنو،اؼبمارسة يف التفوؽ أك التكلفة

 1.كاؼبوارد البشرية
 من قبل الطالب . هنا يمكن العودة إلى احد المراجع للحصوؿ على استراتجيات بورتر العريضة

 مفاتيح مجاالت تخطيط تكنولوجيا المعلومات كاستراتجيات بورتر   (03)الشكل رقم 
   

 
Source : Jaakkola, Harri Tuominen Postipankki Ltd Hannu. n.d. “Reference Model for a 

Marketing Information System and Its Application.” In IEEE International Engineering 

Management Conference - IEMC ’94, 185–91. Dayton North, OH, USA: IEEE. 

https://doi.org/10.1109/IEMC.1994.379932.  P : 188. 

 
 كتظهر العمليات كسياسات كاألجهزة األنظمة بمعنى، رئيسية مجاالت بثالثة التخطيط يتأثر للنموذج كفقا
.  قوية عالقة التكلفة كقيادة المعامالت معالجة ةأنظم

                                                           
1
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 على النموذج يعتمد األبعاد ثالثي مبوذج باستخداـ اؼبعلومات نظم كتطوير التسويق اسًتاتيجية دراسة هبب

 كزبزين التطبيقات كإنتاج، األجهزة يف اؼبتكررة أك الضركرية غَت االستثمارات ذبنب يتم حيث. بوتر مصفوفة
 قواعد نظاـ يتبع. التكلفة قيادة ؼببادئ كفقنا البيانات قواعد إنشاء هببك البيانات قواعد من العديد يف البيانات
 فبثل ىو( MDSS )التسويقي القرار ازباذ دعم نظاـ. الًتكيز اسًتاتيجية( DBMS)التسويقية  البيانات

 اغبصة أنبية على النظرية تشدد. العمل ؿبطات على كيعتمد مرفك خادـ نظاـ كفو التمايز اسًتاتيجية على يعمل
 على قادران  العملية الناحية من التسويقية اؼبعلومات نظاـ لكي يكوف العمليات مراقبة ك الدقيق التقسيم ك السوقية

 1 .أساسي معلوماتمصدر ؾ اعبديدة للقرارات كدعم البيانات كزبزين السوؽ عمليات إدارة ربليلك تنفيذ
 

 
نظاـ المعلومات  ماهية : الفصل الثاني 

من أىم ؿبددات قباح اؼبؤسسات ىو امتالكها لنظاـ معلومات قوم كفعاؿ يزكدىا باؼبعلومات اليت تضمن السبق 
 بالطريقة اؼبخططة فمن يبلك اؼبعلومة يبلك التميز لكوف ال أىدافهايف اقتناص الفرص كذبنب اؼبخاطر كربقق 

يتخذ قرار بل اؼبعلومة الصحيحة كالدقيقة ذات اعبودة العالية ىي من يقرر سواء بالنظم البسيطة أك عرب النظم 
اؼبتطورة يف ؾباؿ الذكاء الصناعي  

 اؼبستعملة األدكاتبُت تكنولوجيا اؼبعلومات كنظم اؼبعلومات حيث اف تكنولوجيا اؼبعلومات ىي يبكن التفريق 
 نظاـ اؼبعلومات فهو كل اؼبكونات كالعمليات اليت تدخل يف صبع كمعاعبة البيانات أما باؼبعلومات األفرادلتزكيد 
 معلومات دقيقة الزباذ القرار بالشكل الصحيح ضمن السَتكرة احملددة عرب ؾبموعة من العمليات اؼبرتبة إلعطاء

 كاؼبتكاملة

  أساسيات حوؿ المعلومات :المبحث األكؿ 
 اغبقوؿ العلمية اليت تشهد تطور منقطع النضَت كما اهنا تطورت مع تطور علم أكسعيعترب ؾباؿ اؼبعلومات من 

الربؾبيات أك اغباسوب ربديدا يف البالد العربية  
  المعلومات كالبيانات : المطلب األكؿ 

                                                           
1
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قد تكوف التطورات اغباصلة يف ؾباؿ اؼبعلومات سابقة لتطبيقاهتا يف اؼبؤسسات االقتصادية أك اغبياة اليومية لكل 
فرد غَت اف الباحث يعتقد جزما اف التطور يف اؼبراحل اؼبتقدمة من اغبياة البشرية كانت متوافقة مع التطور 

 ىناؾ علـو متمتايزة نتج عنها سبايز أخر كأصبحتاغباصل يف ؾباؿ اؼبعلومات عموما  كبعد اف تعمق التخصص 
يف مستويات التعامل مع اؼبعلومات بشكل عاـ  

أك اؼبعلومات .... قبد من ىو متخصص يف الفنوف أك التاريخ أك الطب أك الصيدلة أك االدارة أك علم النفس 
...  ربديدا يف كيف ذبمع أك مىت أك اين 

كاف تطور اإلنساف من الزراعة إذل الصناعة فاف الوقت اغبارل ىو عصر اؼبعلومات  كمنو فاف النقل النوعية يف 
ؾباؿ اؼبعلومات شديدة جدا إذل درجة تفوؽ قدرات العديد من الناس على استيعاب التغَت اغباصل بالوجو 

الكامل  
كبذلك فانو أصبح يبكن القوؿ اف اإلنساف أصبح ال يتخذ القرار كإمبا اؼبعلومات اليت يبلكها ىي من يتخذ القرار 
مع اإلشارة إذل اف مصادر اغبصوؿ على اؼبعلومات ىي ـبتلفة كمتنوعة بشكل كبَت عقولنا مذكرات زمالء رظبية 

.... كغَت رظبية قواعد بيانات نظم معلومات     
 ؽبا أك غَت موجودة يف كقت اغباجة اليها أك مشوىة أك أنبيةكما هبب االشارة إذل اف اؼبعلومة اليت ال مبلكها ال 

كمنو هبب توفر نظاـ معلومات   ...
: مصطلحات ذات صلة 

 أك اغبوادث أك األشياء أك األفراداشارات أك رموز معنوية أك رياضية أك لغوية متفق عليها رظبيا لتمثيل  : البيانات
. اؼبفاىيم كىي خالية من اؼبعٌت الظاىرم كال قيمة ؽبا بشكلها اجملرد

معٌت ؽبا لتصبح   بوضياؼ اؼبسيلة جامعة طلبة اقتصاد كلية  بيانات ال
ما كبصل عليو نتيجة ؼبعاعبة البيانات بطريقة تزيد من مستول اؼبعرفة ؼبن وبصل عليها كىي ذات  : المعلومات

قيمة كفائدة يف صناعة القرار  

. 1"اؼبعلومات ىي عبارة عن بيانات منسقة كمنظمة كمرتبة كاليت تفيد اعبهة اليت سبلكها اإلدارة الزباذ قرار معُت

  لإلنساف أكثر ربويل اؼبدخالت إذل صيغة مفهومة :المعالجة 
مثل معاعبة اؼبواد اػباـ لتصبح مواد ذات فائدة اكرب  

 االجابة على سؤاؿ ما   أم. ىو مصطلح يستخدـ عند فهم شخص ما للحقيقة : المعرفة 
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عملية أك طريقة امتالؾ اؼبعرفة اػباصة دبسالة معينة  : التعلم 
المعرفة  ----------تعلم ------معلومات بعد المعالجة -----بيانات 

 كتصبح الدماغالكتاب بلغة ال نعرفها يعٍت بيانات ال معٌت ؽبا كيف حاؿ فك الشفرة تتم اؼبعاعبة على مستول 
 معلومات تزيد من معرفتنا فبن خالؿ عملية التعلم مثال يف اعبامعة 

 
 أنواع المعلومات : المطلب الثاني 

 Types of Marketing Information1 التسويق معلومات أنواع
 (:scribd.com ،2011 )اؼبعلومات من أنواع ثالثة التسويق معلومات نظاـ يوفر

 تتضمن كاليت MkIS توفرىا اليت البيانات   Recurrent Information :المتكررة المعلومات. 1
 البيانات

 اؼبستحقة كاؼببالغ، كالدائنُت، اؼبخزكف كمستويات، اؼببيعات مكاؼبات كتقارير، السوؽ كحصة، اؼببيعات مثل
 التجارية الشركة بعالمات العمالء كعي عن معلومات تقدًن أيضنا يبكن. بانتظاـ توفَتىا يتم اليت. القبض

 .اؼبقربُت باؼبنافسُت اؼبتعلقة اؼبماثلة كالبيانات اإلعالنية كاغبمالت
 اؼبسح من عليها اغبصوؿ مت اليت البيانات  Monitoring Information  : الرصد معلومات. 2

 لبعض اؼبنتظم
 اػبارجية البيئة من الصلة ذات البيانات التقاط يتم ىنا. اؼبنشورات من كغَتىا التجارية اجملالت مثل مصادر
 من جزءنا أيضنا اؼبنافسُت حوؿ البيانات تكوف أف يبكن. التسويقية باغبالة اؼبتعلقة كاالذباىات التغَتات لرصد
 الفئة ىذه

 Problem related or :المخصصة المعلومات أك بالمشكلة المتعلقة المعلومات.3
customized information      

 صبع يتم. اؼبدير يطلبها معينة بيانات أم أك تسويقية دبشكلة اؼبتعلقة احملددة اؼبتطلبات لبعض استجابة تطويرىا مت
 .ؿبددة الحتياجات استجابة البحث استبياف خالؿ من( كليهما أك )الثانوية البيانات أك األساسية البيانات

المعلومات الرسمية كغير الرسمية  .4
 موثوقة كمؤكدة ألهناىي اليت نعتمد عليها يف ازباذ القرار  : المعلومة الرسمية

                                                           
1
 Deanery, High Studies, and Mohammed Yousef Bahloul. 2011. “The Role of Marketing 
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اؼبشكل ىو ندرهتا ليست متوفرة على الدكاـ 
ىي معلومات يكوف مصدرىا غَت رظبي   : المعلومات غير الرسمية

 حىت يف ظل كجود اؼبعلومات الرظبية لذلك تكوف بعض قراراتنا غَت موثوقة   أحيانناكيتم االعتماد عليها 
 كجيد كالعكس بالعكس األستاذ فمن كاف ربصل على عالمة جيدة فقد يعترب األستاذمثل طلب معلومات  عن 

 اؼبشكل قد يكوف عند الطالب  أفعلى الرغم من 
 : معلومات أكلية كمعلومات ثانوية .5

 اؼبعلومات األكلية ميدانية كاؼبعلومات الثانوية كثائقية، كالشكلُت التاليُت  يظهراف مصادر النوعُت 

 مصادر المعلومات : (04)الشكل رقم 

 
Source : Deanery, High Studies, and Mohammed Yousef Bahloul. 2011. “The Role of 

Marketing Information System Technology in the Decision Making Process Case Study: The 

Banking Sector in Gaza Strip.” Islamic University of Gaza. P: 43. 
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 المعلومات مصادر تصنيف(: 05)الشكل رقم   

 
Source : Lambin, Jean-jacques, and Chantal De Moerloose. 2008. Marketing Stratégique et 

Opérationnel. 7e édition. Paris: DUNOD. P : 155. 

 الداخلي احملاسبة نظاـ من يأيتاألكؿ . كاػبارجية الداخلية البيانات: ؾبموعتُت إذل الثانوية البيانات تصنيف يبكن
، كاؼبهنية الرظبية اإلحصائيات مثل اؼبصادر من كاسعة ؾبموعة من اػبارجية البيانات تأيت. أعاله اؼبوصوؼ للشركة

 يبكن البيانات ىذه. ذلك إذل كما، كالصحف كالدكريات، كاؼبالية البحثية اؼبؤسسات عن الصادرة كالتقارير
 أجرهتا اليت العمالء متعددة الدراسات ىي تكلفة أكثر. العاـ اجملاؿ يف كعموما، تكلفة بأقل إليها الوصوؿ
 استخداـ هبب .ذلك إذل كما، الرأم كاستطالعات، التجزئة كذبار، اؼبستهلكُت لوحات مثل، األحباث شركات
 أنواع ستة دراسة هبب (ماؽبوترا)حبسب . االستخداـ قبل منتظم بشكل تقييمها اؼبفيد كمن حبذر الثانوية البيانات

 1األسئلة من

 البيانات جودة كتقييم، احملتمل التحيز يف قااشتب، أك االستجابة معدؿ ةراقبهبب ـ :البيانات جمع منهجية. 1
 اؼبشكلة على تعميمها كيبكن كموثوقة صاغبة البيانات تكوف أف هببحيث  :اعبمع لطرؽ معايَت باستخداـ

 .اعبديدة

                                                           
1
 Lambin, Jean-jacques, and Chantal De Moerloose. 2008. Marketing Stratégique et Opérationnel. 7e 

édition. Paris: DUNOD. PP :155- 156. 
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. البيانات كعرض كربليل كصبع العينات كأخذ كالتصميم اؼبنهجية األخطاء عن الكشف :المحتملة األخطاء. 2
 .مفيدة ـبتلفة مصادر من البيانات بُت اؼبقارنة تكوف أف يبكنكىنا 

 البيانات تعترب. البيانات توقيت لنستنتج كالنشر اعبمع بُت كالتأخر النشر تاريخ من ربقق :البيانات توقيت. 3
 .أنبية أكثر دكرينا ربديثها يتم اليت
 اؼبنشور أىداؼ ربديد هببك.دراسةاؿب صلة ذات تظل البيانات كانت إذا ما لتحديد الغرض معرفة :الغرض. 4

 .التقديبية العركض أك التعليقات لبعض اؼبمكنة اؼبيوؿ أك التحيزات مراعاة أجل من
 إعادة الضركرم من سيكوف األمر لـز إذا. اؼبدركسة كالعالقات القياس كحدات دراسة :البيانات طبيعة. 5

 .الدراسة مع لتكييفها البيانات صياغة
 الوحيد ىو مباشرنا مصدرنا دائمنا يفضل. للمصدر كالوالء كالسمعة كاؼبصداقية اػبربات على تعرؼاؿ :الثقة. 6

 .دقة كأقل عمومان  أقل كىي، اؼبباشرة غَت اؼبصادر ذبنب هبب؛ كتسجيلها البيانات صبع طريقة ربديد على القادر

 انفجار ألف أنبية األكثر األمر كىو اؼبستخدمة البيانات صالحية مراجعة ىو التقييم ىذا من العاـ اؽبدؼ
. فيها التحكم يبكن ال اليت اؼبعلومات من العديد إذل الباحث يعرض اإلنًتنت على اؼبنشورات

 الفرؽ بين المصادر األكلية كالثانوية  (01)الجدكؿ رقم 

 
Source : voire le site https://www.slideshare.net/MowaffaqSulaimani/ss-64374612  

 
 

https://www.slideshare.net/MowaffaqSulaimani/ss-64374612
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 التسويق بيانات قواعد:المطلب الثالث 
 مصادر من البيانات صبع يبكن. التسويقية البيانات ملفات تنظيم فيو يتم نظاـ ىي التسويق بيانات اعدةكؽ    

 التجارة مواقع من بيانات توفر فهي ؛للمعامالت نتيجة كبَت حد إذل  ىيداخلية مصادر. كخارجية داخلية
 اػبارجية اؼبصادر تشمل يف حُت . اؼبنتجات كرحبية، كاؼبخزكنات، الشحن كبيانات، اؼببيعات كنتائج، اإللكًتكنية

 ثابت ملف يف البيانات تنظيم يبكن. اؼبالية كاؼبؤسسات، االئتماف كمكاتب، يننافسادل كذكاء، السوؽ أحباث
 شكل يف البيانات زبزين يتم )عالئقية بيانات قاعدةأك  (سطر كل يف كاحد بيانات سجل مع نصي ملف)

ا كياننا صف كل يبثل حيث جدكرل  يبكن، اؼبثاؿ سبيل على(. الكياف ؽبذا كاحدة خاصية عمود كل كيبثل كاحدن
. 1الشراء كمعلومات التعريف كرقم االسم توفر اليت األعمدة على وبتوم عميالن  صف كل يبثل أف

 مت. اؼبنتجات كمتطلبات تصميمات حوؿ العمالء مع التعاكف من التسويق جهات سبكُت MkIS لػ يبكن
 األماـ إذل كتتطلع، رظبية فهي. كظيفيا البعض بعضها مع كتتكامل بطبيعتها كمرنة شاملة لتكوف نظمةاأل تصميم

 كاجهة ىو متزايد كبشكل، العادل علىاؼبطل " الطرؼ "ىوؼ. تنافسية ميزة خلق على اؼبنظمة لقدرة كضركرية
 األقساـ بُت التكامل كفرم قأفىي  حقيقة بسبب ةالتسويقياهتم قرار يف اؼبديرين دعم قلػ يبكنك. األساسية العميل

، البيانات صبع تتضمنكم انو . بشكل خاص الدكرل التسويق قرارات دعم نظاـ يف رئيسينا دكرنا ك يؤدم الوظيفية
 إذل اؼبعلومات كنشر، مفيدة معلومات إذل البيانات كمعاعبة، كاسًتجاعها البيانات كزبزين، البيانات كإدارة

 من للشركة متاحة كانت اليت البيانات ينظمك اؼبعلومات إذل وبتاجوف الذين تنظيم أك اؼبؤسسةاؿ داخل األشخاص
 لتقدًن تعيينهم مت اؼبعلومات معاعبة يف متخصصوف لديها الشركات معظم. اغباجة عند متاحة تكوف أف أجل

 الذكي التسويق معلومات نظاـ"، (أفضل قرارات ازباذ على اؼبديرين ؼبساعدة اؼبتاحة البيانات من قياسية تقارير
(IMKIS )يساعد أف كيبكن. اليـو اؼبسوقُت تواجو اليتالغموض  أك اؼبخاكؼ بعض معاعبة على القدرة لديو 

، الًتكيج خطط كاختبار كإنشاء، التسعَت كخيارات القنوات كتقييم، العمالء بيانات مع اؼبنتج ميزات ربليل يف
 2 "اإلنتاج إذل بسرعة التسويق خطط كنقل، كاػبطط اؼبفاىيم على الفورية الفعل ردكد على اغبصوؿك

 :ترتيب مصادر المعلومات التسويقية  (06)الشكل رقم 
 

                                                           
1
 Harmon, Robert R. 2003. “Marketing Information Systems.” Encyclopedia of Information 

Systems. Elsevier Science (USA). P: 141. 
2
 Deanery, High Studies, and Mohammed Yousef Bahloul. Op-Cit. P : 22.  
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Source : Lambin, Jean-jacques, and Chantal De Moerloose. 2008. Marketing Stratégique et 

Opérationnel. 7e édition. Paris: DUNOD. P : 144. 

 1:تنفرد اؼبعلومة التسويقية باػبصائص التالية 

 زيادة حجم اؼبعلومات التسويقية -
 صعوبة اغبصوؿ على اؼبعلومات التسويقية  -
  التسويقية اؼبعلوماتصعوبة قياس  -
 عدـ دقة اؼبعلومات التسويقية  -
 ارتفاع تكلفة اؼبعلومات التسويقية -

علم المعلومات  
 علم اؼبعلومات الذم ليطور كطور عالقتو مع اؼبعلومات معتمدا على دمج عدد كبَت من العلـو اإلنسافتطور 

 إذل اإلشارةيعتمد بشكل أساسي على تكنولوجيا اؼبعلومات اليت تعتمد على الربؾبيات كاغباسوب غَت انو هبب 
اف علم اؼبعلومات ىو ناتج من تقاطع عدد من العلـو مثل الرياضيات كعلم النفس كعلم االجتماع كالفلسفة 

 معلومات ذات جودة عالية تستجيب للمعايَت إنتاج نظرم كعملي يهتم بضماف إطار يف لتكاملها... كاؼبنطق 
. احملددة يف اعبمع كاؼبعاعبة كالتحليل كازباذ القرار 

                                                           
قضايا كتطبيقات تسويقية معاصرة، الطبعة االكذل، دار صفاء للتوزيع كالنشر عماف، : اياد عبد الفتاح النسور ، عبد الرضباف بن عبد اهلل الصغَت  1

. 66 -65 ، ص 2014
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 .اخل...كبالتارل فاف علم اؼبعلومات يشمل كل العلـو اقتصاد سياسة 
 اقتصاد كسوؽ كبَت فبا يعٌت كجود قول العرض أصبحت إذل اؼبعلومات تتطور حبيث اإلنساف حاجة كأخذت

كالطلب ضمن ىذا السوؽ كمنو اؼبنافسة بُت الفاعلُت ضمن ىذا السوؽ  
ؽبا عالقة هبذا السوؽ دبعٌت بيئة تسويقية خاصة . اخل... استهالؾ قوانُت إنتاجكىذا بدكره  مؤسسات تعليم  

 .هبذا السوؽ 
فئات اختصاصي علم المعلومات  

العاملوف يف التحليل كالدراسة كالتنفيذ  : اخصائي نظم اؼبعلومات 
الذين يديركف النظاـ  : فنيو نظم اؼبعلومات 

يعملوف بُت اؼبصدر كاؼبستفيد  : كسطاء اؼبعلومات 
: العلماء كالباحثوف 

:  اؼبدرسوف 
:  نظرية المعلومات 

المستلم  مع كجود ----مفسر الشفرة -----قناة االتصاؿ ----المشفر -------- المرسل 
 الضوضاء

، مع اإلشارة إذل أف النموذج اػبطي قد ذباكزتو البيئة جكاالستخراكاىم جزئية تتعلق باؼبعلومات ىي التخزين 
 .االلكًتكنية أك االفًتاضية 

 
  المعلومات مفهـو جودة : المطلب الرابع 

   تواجو اؼبؤسسة مشكل توقع اؼبستقبل بصفة عامة كمستقبل عالقتها مع اعبزئيات الفاعلة يف السوؽ بشكل 
خاص بسبب عدـ امتالؾ اؼبعلومات الكافية، كذات العالقة اؼبناسبة كغَتىا من عناصر ربقيق جودة اؼبعلومات، 

ؼبا ؽبا من دكر حاسم يف النجاح يف السوؽ خصوصا إذا كاف السوؽ صناعي، نظرا للطبيعة اؼبتميزة كالتقنية 
 العرض كمتطلبات الزبوف فالصعوبة أمر جد متأصل يف ربقيق النجاح كىو يعتمد بُتاؼبعقدة كمستول التوازف 

 1.على الدكر اغبيوم للمعلومات

                                                           
1 Leonidas C. Leonidou , Bradley R. Barnes, Michael A. Talias : Exporter–importer 

relationship quality The inhibiting role of uncertainty, distance, and conflict , Industrial 

Marketing Management 35 (2006) 576–588,  Elsevier Inc, sciencedirect,  P : 576. 
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من أجل اغبكم على مدل فاعلية ككفاءة اؼبعلومة يف دعم كمساعدة متخذ القرار  :  تعريف جودة المعلومات1
فإنو هبب أف تكوف نقطة االنطالؽ يف ىذا اغبكم ىي القدرة على االستفادة منها كربديد درجة الرضا عن ىذه 

 .اؼبعلومات بتوفرىا كدرجة األماف اليت سبيزىا حبيث سبنح الثقة يف االعتماد عليها
 اليت السياسات كاالسًتاتيجيات يف البحث :  بأنو  اؼبعلومات أمن العسَتم  سعيد عبد هلل بن     يعرؼ ؿبمد

يبكن أف  اليت ؽبا كاؼبخاطر تتعرض قد اليت االعتداءات أك التجاكزات من ـبتلف اؼبعلومات غبماية تفعيلها ينبغي
 ضباية لتأمُت توفَتىا هبب اليت كالتدابَت كاإلجراءات الوسائل ؾبموعة فهي العملية، الناحية  من .هتددىا

 أمن إسًتاتيجية  أما.خارجها اغبماية أك من ؿبل اؼبعلومات بيئة داخل من سواء اؼبتأتية اؼبخاطر من اؼبعلومات
 يعتمد ىيكل داخل فيها كنقلها بالوصوؿ إذل اؼبعلومات كالتصرؼ تتعلق اليت القواعد ؾبموعة فهي اؼبعلومات

 1.أىدافو أدائو كبلوغ ربسُت يف أساسيا عنصرا اؼبعلومة
    تعترب التكاليف اؼبًتتبة على اؼبعلومات ىي نتاج تكلفة تطوير اؼبعلومات اؼبكونة من البحث ضمن ربديد 

 يف التكوين كتأىيل األفراد، أك التجهيزات اإلنشاءمتطلبات النظاـ من اؼبعلومات اليت يًتتب عليها تكلفة 
الضركرية كصوال إذل تكاليف التشغيل اليت تشمل عدد كبَت من اؼبتغَتات كىي أمشل أنواع التكاليف حبيث يبكن 

كبالوصوؿ إذل جودة اؼبعلومات نتكلم عن سهولة الوصوؿ كالدقة كالوضوح مع مشولية . أف ربتول األنواع السابقة
اؼبعلومات حبيث ربقق األىداؼ اؼبرجوة من معاعبتها بناءا على مالءمتها كحداثتها يف ظل درجة عالية من اؼبركنة 

. سبكن كل من يطلبها من استخدامها
تعد خاصية النوع من أىم خصائص اؼبعلومات اؼبعتمدة كمؤشر يف قياس فاعلية  :   أبعاد جودة المعلومات2

نظم اؼبعلومات ذلك ألف اؼبعلومات تشكل أحد أىم اؼبوارد التنظيمية اؼبهمة كاغبرجة، إذ أف اؼبعلومة ذات اعبودة 
  يبكن أف يكوف ؽبا نتائج عكسية على االداء االسًتاتيجي للمؤسسة 2األقل أك الرديئة كخاصة االسًتاتيجية

كبسبب ىذه األنبية سبيل اؼبؤسسات إذل ربسُت جودة اؼبعلومات بدؿ من االىتماـ بالكمية، على الرغم من 

                                                           
 باؼبنطقة االلكًتكنية للخدمات اػبامس ، اؼبلتقىكالحلوؿ المعلومات أمن تهدد التي اإلستراتيجية المخاطر: العسَتم  سعيد عبد هلل بن ؿبمد  1

 .66: ، ص 2010 مارس 24 ػ 22السعودية،   العربية كربديات، اؼبملكة قباحات :الشاملة اإللكًتكنية اػبدمات :الشرقية
اما  اؼبعلومات االسًتاتيجية فهي .  نظاـ اؼبعلومات االسًتاتيجية ىو النظاـ اؼبستخدـ يف تسيَت اؼبعلومات كاؼبساعدة يف ازباذ القرارات االسًتاتيجية 2

فاذا عرفنا اؼبعلومة االسًتاذبية على . تعرؼ جبملة من اؼبتغَتات منها اػبصائص كؾباالت االستخداـ كشكلها كأىدافها كاؼبستويات االدارية كقيمتها
أساس اػبصائص فيتم ذلك دبراعاة اربعة خصائص جوىرية ىي طبيعة التوجو كدرجة اؼبخاطرة كعدـ التأكد كنوع اػبطط كمستول االىتماـ القيادم 
كبناءا عليو فإف اؼبعلومة االسًتاتيجية ىي ذات التوجو اؼبستقبلي أم اؼبعلومة اليت سبلك القدرة على استشراؼ مستقبل اؼبؤسسة، كاليت تنطوم على 

ؿبمد :     انظر . درجة عالية من حاالت عدـ التأكد كاؼبخاطرة، كاليت ترتبط باػبطط بعيدة اؼبدل كاليت تقع ضمن اىتمامات االدارة العليا للمؤسسة
، الطبعة االكذل، دار الثقافة، االردف، منظور الميزة االستراتيجيةنظم المعلومات االستراتيجية : عبد حسُت الطائي، نعمة عباس خضَت اػبفاجي 

.  38: ، ص 2009
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صعوبة ربديد جودة اؼبعلومة الختالؼ ربليل اعبهة اؼبستفيدة من اؼبعلومة، زيادة على أف اغبصوؿ على معلومة 
جبودة تامة أمر مكلف جدا، فضال على أنو  غَت فبكن من الناحية الواقعية الشًتاؾ اؼبعلومة حبد ذاهتا كسبل 

كمنو ينبغي النظر إذل انبيتها يف ازباذ القرار كمدل اغباجة إليها . كإمكانيات الوصوؿ إليها يف ربديد جودهتا
كليس مدل توفرىا موازاة مع أنبية القرار كذلك، كفيما يلي عناصر تبُت اػبصائص الفرعية اؼبشكلة عبودة 

  1:اؼبعلومة 
تبدك بعض تعاريف مفهـو الصلة غامضة كغَت عملية كسبيل أخرل إذل أهنا مرادفة  : صلة المعلومة بالقرارػ 

 كمن جهة أخرل تعٍت الصلة ارتباط اؼبعلومة مباشرة باألسبقيات أك األىداؼ اػباصة  usefulؼبفهـو مفيدة  
.  باؼبؤسسة كبناءا على صلة اؼبعلومة بالقرار يتم ربديد البدائل كـبرجات كل بديل

 اؼبعلومة كفهمها بسهولة على كبو يبكن اؼبستفيد من إدراؾ أنبيتها، أما استيعابتعٍت درجة  : ػ درجة الوضوح
اؼبعلومة غَت الواضحة فهي اليت ال يتم التأكد من معناىا، أم عندما يتعذر على اؼبستفيد تصنيفها بطريقة 

.  مالئمة
كاؼبشاكل غَت الركتينية . تتصف اؼبعلومة بأهنا جديدة عندما ال يوجد ـبطط تتطابق معو ىذه اؼبعلومة : جديدةػ 

.   تنسجم مع ىذا الوصف لعدـ كجود ـبطط يستخدـ يف تفسَتىا كإهنا غَت معركفة سابقا
ربتم خاصية اعبودة على اؼبعلومة أف تكوف سرية، كتعٍت سرية اؼبعلومة تأمُت تدفقها يف القنوات : ػ السرية 

.   اؼبخصصة ؽبا كمنع تسرهبا خارج تلك القنوات لتجنب كل االكبرافات كاؼبشاكل اليت يبكن أف تنتج
تشَت ىذه اػباصية إذل أف اؼبعلومة ذات اعبودة تساعد اؼبستفيد على معرفة التشابو  : إمكانية المقارنةػ 

كاالختالؼ بُت ؾبموعتُت أك أكثر من الظواىر موضع الدراسة، كما تشَت إذل أف اؼبعلومة تكوف بصيغة يبكن 
.  عرضها كاستخدامها مع اؼبعلومات األخرل

ينبغي عرض اؼبعلومة للمستفيد بصورة ربقق اؽبدؼ منها لغرض تسهيل مهمة متخذم القرار  : شكل المعلومةػ 
.  اخل... من جداكؿ كرسومات بيانية كمعادالت رياضية

 .  ك اعبدكؿ التارل يقدـ تصنيف جملموعة من التعاريف بناءا على احتوائها ألبعاد جودة اؼبعلومات
أبعاد جودة اؼبعلومات حبسب منظور ؾبموعة من الكتاب كالباحثُت  (02)اعبدكؿ  رقم 

                                                           
، الطبعة االكذل، دار الثقافة، منظور الميزة االستراتيجيةنظم المعلومات االستراتيجية :  ؿبمد عبد حسُت الطائي، نعمة عباس خضَت اػبفاجي  1

 .47 45: ، ص 2009االردف، 
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قياس جودة معلومات الوظائف الداعمة لعمليات إدارة ليث علي اغبكيم، عمار عبد األمَت زكين، : المصدر 

 ؾبلة ،(فرع النجف/ دراسة تطبيقية يف شركة آسيا سيل لالتصاالت ) عالقات الزبوف باستخداـ نشر دالة اعبودة
 . 81:  ص  جامعة القادسية،  ،2009، 03، العدد 11، اجمللد القادسية للعلـو االقتصادية كاإلدارية

يبكن للمؤسسة أف تتجنب عدد كبَتة من اػبسائر من خالؿ الكفاءة  :  الخسائر الناتجة عن تدني الجودة3
اليت يتمتع هبا مستخدمو النظاـ كقدرة الربؾبيات اؼبستعملة موازاة مع اؼبكونات اؼبادية اؼبستعملة من حواسيب 

: كأجهزة مسح كغَتىا، كما أف تفعيل برامج تسيَت البيانات يرفع من جودة القرارات حبيث تسهم ىذه الربامج يف
ػ عدـ التكرار يف البيانات؛ 
ػ تناسق البيانات كترابطها؛ 

ػ سبثيل البيانات اؼبخزنة للواقع اغبارل؛  
ػ توفَت بيئة معاعبة متعددة اؼبستخدمُت؛ 

ػ أمن البيانات؛ 
. ػ سالمة البيانات ككماؽبا
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ربقق اؼبؤسسة من جودة اؼبعطيات أرباح ال يبكن حصرىا؛  :  األرباح العامة الناتجة عن جودة المعطيات4
نظرا ؼبسانبتها كسرياهنا يف كل صغَتة ككبَتة ضمن اؼبؤسسة بكل أقسامها كمستوياهتا، كمع ذلك يبكن التطرؽ 

:  إليها عرب مسانبتها يف رفع قيمة الزبوف كما يلي 
ىناؾ عالقة كطيدة بُت التزاـ الزبوف كمستول الربح بالنسبة للمؤسسة    : الوصوؿ إلى أكبر قيمة للزبوفػ 

حيث أف الربح يزيد بزيادة مدة العالقة بُت اؼبؤسسة كالزبوف لذا فإف تسيَت العالقة مع الزبوف يقـو على دعاميت 
 .قيمة الزبوف كقباح اؼبؤسسة

   تظهر جودة اؼبعلومات ضمن عنصرم تسيَت العالقة مع الزبوف كاالعتماد على األنًتنت يف نقطتُت أساسيتُت 
نبا تقييم اؼبستعمل كدرجة الرضا أم كقت استعماؿ ىذه اؼبعلومات كتكرار استعماؽبا، يف حُت يعترب الرضا ىو 

نتاج أداء نظاـ اؼبعلومات اؼبعتمد دبعٌت سهولة االستعماؿ كالوصوؿ كإبداء اؼبوقف، كاػبالصة ىي أف جودة 
اؼبعلومات تقاس من خالؿ تطبيقاهتا كمالءمتها كإمكانية فهمها كاكتماؽبا كتنافسية ؿبتواىا مع التميز 

 1.بالديناميكية كالشخصية ضمن سياؽ اؼبمارسة التجارية
هتدؼ اؼبؤسسة من فبارسة تسيَت العالقة مع الزبوف إذل ربقيق رقم كبَت لقيمة :  ػ نجاح أعماؿ المؤسسة  

الزبائن الذين تربطها هبم عالقة، كتعرؼ ىذه القيمة على أهنا ؾبموع قيم دكرة حياة صبيع زبائن اؼبؤسسة؛ دبعٌت 
أهنا تشمل قيمة كل مشًتيات الزبائن اليت يبكنهم شراؤىا من اؼبؤسسة على مدار الوقت الذم يتعاملوف فيو 
معها؛ كمنو فإف قيمة الزبوف تعكس بدكرىا درجة الوالء اليت يكنها كيتحلى هبا ىؤالء الزبائن فبا ينتج عالقة 
طرديو بُت قيمة الزبوف ككالئو، كبالتارل فإف مفهـو قيمة الزبوف ىو مقياس جيد لتحليل أداء  اؼبؤسسة على 
عكس بعض اؼبقاييس التقليدية مثل حجم اؼببيعات أك اغبصة السوقية لكوف اؼببيعات كاغبصة السوقية ىي 

ؿبددات ؼبا كاف يف زمن قد مضى بينما قيمة الزبوف ىي تعرب بصورة كاضحة على ما يبكن أف وبدث يف 
 2. اؼبستقبل

    ىبتلف مفهـو اعبودة من شخص إذل أخر كمن الصعب كجود تعريف كاحد كموحد فهي تعبَت ينتابو نوع من 
الغموض اؼبستمد من أف لكل شخص كجهة نظر يف ترتيب األكلويات كالقيم اؼبعطاة حملددات اعبودة،  كما أف 

الكل يعتقدكف بأهنم يعرفوف ما ىي اعبودة، غَت أنو  يبكن أف نقدـ ما مت التوصل إليو من تنظَت يف ىذا اجملاؿ إذ  

                                                           
1 Laila El Harouchi : L’évaluation des sites de e-commerce pour une gestion personnalisée de la 

relation client, Revue Marocaine de Recherche en Management et Marketing, N 2 et 3, Editions 

IDGL, Rabat, 2010, PP : 178,180. 
 .42: ص ، 2012الدار اعبامعية للطباعة كالنشر كالتوزيع، عماف،   الطبعة األكذل،،التسويق المتقدـ: ؿبمد عبد العظيم أبوالنجا 2
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اؼبقاربة الفلسفية، اؼبقاربة التقنية، مقاربة على أساس : ينظر إذل ىذا اؼبفهـو من ثالث زكايا ىي 
. كسيتم التطرؽ بشكل دقيق ؼبفهـو اعبودة يف الفصل الالحق.االستعماؿ

   

مفهـو نظاـ المعلومات  : المبحث الثاني 
 اآلرل كالقيادة التنظيمية حبيث يتم اإلعالـ    يكامل مفهـو نظاـ اؼبعلومات بُت جزئيتُت نبا اعبانب التقٍت يف 

ضمن نظاـ اؼبعلومات كضع برامج  ربدد احتياجات اؼبؤسسة يف سياؽ معلومايت يبكن من رسم معادل مستقبل 
. اؼبؤسسة يف السوؽ

بداية يبكن التطرؽ إذل الفرؽ بُت اؼبعلومات كالبيانات إذ تعرب  :  تعريف نظاـ المعلومات: المطلب األكؿ 
 أما اؼبعلومات 1البيانات عن كل اغبقائق اليت يبكن حفظها كسبتلك معٌت ضمٍت مثل االسم رقم اؽباتف العنواف،

. فيمكن تعريفها على أهنا بيانات سبت معاعبتها بشكل يسمح باالستفادة منها
    يتكوف النظاـ من ؾبموعة من األجزاء اؼبًتابطة كاؼبتكاملة كاؼبتفاعلة يؤدم كل منها كظيفة ؿبددة تساىم يف 

نظاـ متكامل لكل من العنصر : أما نظاـ اؼبعلومات فيعرفو اظباعيل السيد على أنو  .ربقيق الغرض العاـ للنظاـ
. 2البشرم كاآللة هبدؼ تزكيد اؼبؤسسة باؼبعلومات الالزمة لتدعيم كاستمرار العمليات

 تعمل اليت كالبشرية العناصر اؼبادية من متكاملة مؤسسة األعماؿ على أنو  ؾبموعة نظاـ معلومات تعريف يبكن
 خالؿ من فيها القرارات ازباذ عملية أيضا إذل تدعيم يهدؼ كما التشغيلية، الوظائف إقباز تسهيل هبدؼ معا

 3. عليها كالرقابة اؼبؤسسة عمليات يف زبطيط وبتاج إليها اؼبسَت اليت اؼبعلومات توفَت
فمدخالت نظاـ اؼبعلومات عبارة عن معلومات أكلية تسمى عادة البيانات كاؼبخرجات فيها عبارة عن معلومات  

ذات قيمة إضافية كما ىو اغباؿ بالنسبة للمنتجات النهائية يف النظاـ اإلنتاجي ككما أف كل نظاـ إنتاجي 
فنظاـ اؼبعلومات لو نفس مراحل . التوزيع- اإلنتاج، ج- التموين باؼبواد األكلية، ب- أ:  مراحل03يتضمن 

نظاـ اإلنتاج فيتضمن كظيفة التموين كتسمى بوظيفة اعبمع للبيانات كتبويبها كزبزينها بالكيفية اليت تسهل 
. اسًتجاعها

                                                           
: ، ص 2008، الطبعة الثانية، مكتبة اجملمع العريب، عماف، قواعد البيانات أساسيات:  ياسر مطيع، ؿبمد الراميٍت، تامر جالؿ، ؿبمد نصر اهلل  1

23 .
.  4: ،  اؼبكتب العريب اغبديث،  مصر،  دكف تاريخ نشر،  ص اإلداريةنظم المعلومات التخاذ القرارات :  اظباعيل ؿبمد السيد  2
 للواقع استطالعية منظمات األعماؿ دراسة اإلدارية في القرارات على أثرها ك الحديثة المعلومات تكنولوجيا: البحيصي  ؿبمد  عصاـ3

: ،  ص 2006 يناير ، 177 155 :األكؿ، ص العدد عشر، الرابع اجمللد اإلنسانية،  الدراسات اإلسالمية سلسلة اعبامعة ،  ؾبلةالفلسطيني
159   .
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تعددت التعاريف اػباصة بنظاـ اؼبعلومات باختالؼ اػبلفيات العلمية كالعملية كذلك تبعا لتأثر كل كاحد منهم 
ؾبموعة من اإلجراءات اليت تقـو جبمع كاسًتجاع كتشغيل كزبزين "فخلفيتو تعرؼ نظاـ اؼبعلومات على أنو 

اؼبعلومات لتدعيم ازباذ القرارات كالرقابة يف التنظيم، باإلضافة إذل تدعيم ازباذ القرارات كالتنسيق كالرقابة، كيبكن 
كما يعرؼ كذلك نظاـ ". لنظم اؼبعلومات أف تساعد اؼبديرين يف ربليل اؼبشكل كتطوير كخلق اؼبنتجات اعبديدة

ذلك النظاـ الذم يتضمن ؾبموعة متجانسة كمًتابطة من األعماؿ كالعناصر كاؼبوارد تقـو "اؼبعلومات على أنو 
بتجميع كتشغيل كإدارة كرقابة البيانات بغرض إنتاج كتوصيل معلومات مفيدة ؼبستخدمي القرارات من خالؿ 

       1    "شبكة من القنوات

 تتفق على اف نظاـ اؼبعلومات ىو ؾبموعة من اإلجراءات كاألفراد أهنا اؼبهم ىو أفزبتلف كتتعدد التعاريف غَت 
كالربؾبيات كالتجهيزات كاألساليب اليت تعمل بشكل مًتابط كمتكامل يف اذباه القياـ دبعاعبة البيانات كربويلها 

إذل معلومات ربوؿ إذل اعبهات اؼبختصة الزباذ القرار كيعمل نظاـ اؼبعلومات على ضماف تدفق اؼبعلومات 
بالشكل الذم يضمن توفر اؼبعلومة يف الوقت اؼبناسب الزباذ القرار عرب ضماف مستول جودة مرتفع يف كل 

مكونات أك نقاط سَتكرة عمل نظاـ اؼبعلومات من اعبمع كاالسًتجاع كالتصنيف كالتبويب كالتشغيل كالتخزين 
. كالتوزيع مع ضماف الرقابة كتوفر اؼبعلومة اؼبرتدة كضماف امن نظاـ اؼبعلومات 

مداخل دراسة نظاـ المعلومات  : المطلب الثاني 

من أىم مداخل دراسة نظاـ اؼبعلومات ىي اؼبداخل الثالثة التالية  

 اؼبدخل الفٍت  -
 اؼبدخل السلوكي  -
 اؼبدخل االجتماعي الفٍت  -

يبكن النظر إذل نظاـ اؼبعلومات عرب اؼبدخل الفٍت على انو تكامل بُت النماذج اؼببنية على  : المدخل الفني
 مع تكاملها مع اعبانب التقٍت اؼبادم ضمن طرؽ  كحبوث العملياتاإلدارةالرياضيات كعلم اغباسوب كعلم 

اعبمع كاؼبعاعبة حيث اف ىذه العلـو تتكامل مع التقنية لرفع مستول جودة أداء نظاـ اؼبعلومات الذم يهدؼ إذل 
 القرار اؼبناسب بشركط اؼبطلوبة  ذازبا

                                                           
أنبية نظاـ معلومات التسويقي يف ازباذ القرارات التسويقية، مذكرة ضمن متطلبات لنيل شهادة اؼباسًت يف العلـو :  صبعوف أؿبمد، مناعي منَت-1

 .32، ص2016-2015، -البويرة–التجارية، جامعة آكلي ؿبند أكغباج 
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نظرا للتطور الذم تعيشو البشرية عموما يف ؾباؿ التكنولوجيا كاليت اقل ما يقاؿ عنها اهنا  : المدخل السلوكي
تتطور بدالة اسية فبا يعٍت تفوقها على التطور اغباصل يف اؼبؤسسة من حيث التطبيق ؽبذه التقنية ذات العالقة 

بنظاـ اؼبعلومات فنجد انو اصبح من اؼبمكن التكلم عن مدخل سلوكي يف نظم اؼبعلومات اليت سبكنت من العمل 
على اعبانب السلوكي كربويلو إذل مدخالت تتم معاعبتها كفق برؾبيات متطورة كحواسيب كبَتة تعمل على 
مبذجة السلوؾ للمسانبة يف رفع مستول أداء نظم اؼبعلومات حيث اف اؼبدخل الفٍت غَت كايف يف التفسَت 

 ... علم االجتماع كالعلـو السياسية كعلم النفس كاالنثركبولوجياكالتحليل بل كجب العمل على بقية العلـو مثل 
لتتكامل مع اعبانب الفٍت لنظم اؼبعلومات يف سبيل حل اؼبشاكل اليت تواجو اؼبؤسسة يف بيئة يعترب العامل 

. السلوكي ؿبدد مهم جدا ضمنها 
كىو مدخل هبمع بُت اؼبدخل الفٍت كالسلوكي فاف كاف اؼبدخل السلوكي يركز على  : المدخل االجتماعي الفني

اخل كاعبانب الفٍت يركز ...نظريات اؼبفسرة للسلوؾ ضمن العلـو االنسانية مثل االجتماع كالسياسة كعلم النفس 
على اغباكسيب كالربؾبيات كالرياضيات كحبوث العمليات ككل ما ىو ضمن ىذا السياؽ فاف اؼبدخل االجتماعي 

 دمج اؼبدخل األكؿ كالثاين يف اذباه فهم نظم اؼبعلومات كتفعيلها بالشكل اؼبطلوب حيث اف بضركرةالفٍت هبـز 
فصل األكؿ عن الثاين يعد خطا يضعف من أداء نظاـ اؼبعلومات  

  اإلدارة كعلم اآلليةالمدخل الفني يشمل بحوث العمليات كعلم الحاسبات 
المدخل السلوكي  يشمل علم االجتماع كالعلـو السياسية كعلم النفس  

كالمدخل االجتماعي الفني يشمل المدخل الفني كالمدخل السلوكي معا  
 

 عناصر نظاـ المعلومات: الثالمطلب الث

يقصد بالعناصر اؼبكونة للنظاـ تلك األجزاء اؼبادية اليت تدخل يف تكوينو كتضمن القياـ بوظائفو  
: بالشكل السليم كىي تنقسم لألجزاء التالية

 كيبكن أف تتضمن أجهزة نظاـ اؼبعلومات كل من اآلالت الكاتبة، آالت اغباسبة، اغباسوب :األجهزة- أ
. اخل...بأجزائو مثل كحدة التشغيل اؼبركزية، أجهزة اؼبدخالت

 ىي عبارة عن كل ما يسمح بتخزين اؼبعلومات مثل اؼبلفات اؼبسندات :كسائل حفظ كتخزين البيانات- ب
. اؼبكتوبة، األسطوانات اؼبمغنطة
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 كىي من األجزاء اؼبادية لنظم اؼبعلومات اؼببنية على أساس اغبسابات اإللكًتكنية فقط، كيبكن :البرامج- ج
: التمييز بُت نوعُت من الربامج

. ىو ما يستطيع اغباسب أف يفعلو كيعدىا صانعوا اغبواسب: برامج النظاـ* 
. ىي ما يتطلب من اغباسب أف يفعلو كتكوف خاصة بالوظائف اؼبعنية مثل برامج األجور: برامج تطبيقية* 
 ىي الوعاء اغباكم على البيانات األساسية اؼبخزنة كعلى كسائل التخزين اؼبختلفة كاليت :قاعدة البيانات- د

. تدخل يف عملية التشغيل باعتبار البيانات اؼبادة اػباـ اليت ستطبق عليها الربامج للحصوؿ على اؼبعلومات
 كىي من األجزاء اؼبادية للنظاـ تكوف مطبوعة يف كتيبات تدعى دليل التشغيل كيبكن :إجراء التشغيل- ق

التمييز بُت نوعُت من ىذه اإلجراءات إحدانبا ؼبستخدمي النظاـ كىو تضمن التعليمات اػباصة بإعداد البيانات 
ككيفية إدخاؽبا إضافة إذل تعليمات استخداـ كتشغيل اغباسوب اآلرل، أما الثاين خاص بالعاملُت اؼبشغلُت 

.  للحواسب اآللية
 كيعترب من األجزاء اؽبامة، كيتضمن ؿبللي كمصممي النظم ككاضعي الربامج، اؼبشاركُت يف :العنصر البشرم- ك

عملية التحليل كتصميم كتنفيذ كتطوير نظم اؼبعلومات إضافة إذل األفراد اؼبسؤكلُت عن صبع كحصر كإعداد 
. البيانات يف شكل مدخالت، كأخَتا اؼبستخدمُت النهائيُت للنظاـ

 

            1     أنواع أنظمة المعلومات: المطلب الرابع 

 ىناؾ عدة تصنيفات ألنظمة اؼبعلومات 

التصنيف حسب كسائل العمل كالتشغيل  -1

.  كىي أنظمة تعتمد على الورؽ كالقلم يف ـبتلف مراحل تشغيلها:نظم المعلومات اليدكية-  أ

.  مثل استخداـ اغباسوب يف معاعبة كزبزيٍت كاسًتجاع اؼبعلومات:نظم المعلومات اآللية- ب

التصنيف حسب اإلمداد الجغرافي - 2

.  ىي النظم اليت تتجاكز حدكد الدكلة الواحدة كتتعلق معلوماهتا بدكلة أك أكثر:نظم المعلومات الدكلية- أ

                                                           
 .37صبعوف أؿبمد، مناعي منَت، مرجع سابق، ص- 1
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االقتصادية أك ) ىي نظم ذات بعد كطٍت أم اليت تضم باؼبعلومات :نظم المعلومات الوطنية- ب
. ذات صلة بالوطن فقط (اخل...االجتماعية

 كتسمى كذلك بنظم اؼبعلومات اإلدارية كتكوف على مستول اؼبؤسسات :نظم المعلومات في المؤسسة- ج
يبكن اف ندرج ىنا ؾبموعة من االنواع ىي كما  .كالشركات كهتدؼ إذل مساندة كدعم لتحقيق أىداؼ اؼبؤسسة

 :يلي 

يقـو ىذا النظاـ على معاعبة العمليات الركتينية داخل اؼبؤسسة عموما ضممن : نظاـ معالجة العمليات -
 التشغيلية مثل نظاـ الودائع أك اغبسابات كشؤكف اؼبوظفُت  األنشطةسياؽ دعم 

يوفر ىذا النظاـ متطلبات اؼبستويات االدارية اؼبختلفة باؼبعلومات اليت تضمن : نظاـ المعلومات االدارية -
اخل ... السَت اغبسن كازباذ القرارات اؼبناسبة كمن بينها نظاـ معلومات التسويق نظاـ احملاسبة 

ىي نظم ربليل البدائل اؼبمكنة حيث تقـو بدعم عملية ازباذ القرار داخل اعبهاز :نظم دعم القرارات -
االدارم للمؤسسة بناء على اعبانب التقٍت  

يظاـ يقـو دبنح االلة قدرة اجراء العمليات الذكية اليت يقـو هبا العمل الشرم حيث  :نظم الذكاء االصطناعي -
اهنا نظم حاسوبية رباكي الذكاء البشرم غبل عدد من اؼبشاكل ضمن ازباذ القرار  

ىي احد فركع الذكاء االصطناعي اليت تتعامل مع اؼبشكالت اليت ربتاج إذل حلها إذل اؼبعرفة  :النظم الخبيرة -
النظرية كاػبربة العلمية  

: التصنيف حسب المستول اإلدارم المستهدؼ- 3

.  معاعبة العمليات مثل نظم اؼبعلومات احملاسبية:نظم المعلومات- أ

نظم معلومات التسويق، إدارة :  كتوجد ػبدمة اإلدارة الوظيفية مثل:نظم المعلومات الوظيفية - ب
 .إخل...اإلنتاج

تسهم نظم اؼبعلومات يف التدقيق كاؼبراجعة للعماليات االدارية كاغبسابات ضمن مراجعة كاختبار األرصدة 
كالقوائم اؼبالية باستخداـ التقنية اليت تضمن كفاءة العمليات كربقق أعلى مستويات االداء اؼبارل كذبسد اؼبفهـو 
اغبقيقي للحوكمة يف اؼبؤسسات اؼبالية خصوصا ضمن البيئة االفًتاضية اليت تتميز بضركرة التحكم يف اعبانب 

 التقنية لتكنولوجيا اؼبعلومات كالوصوؿ إذل أعلى مستويات الكفاءة يف تسيَت تواجد اؼبؤسسة يف البيئة االفًتاضية 
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 أركاف كعوامل تطور نظم المعلومات : المبحث الثالث 
سانبت العديد من اؼبتغَتات يف تطور نظم اؼبعلومات كمن أبرزىا التطور التكنولوجي حيث نشَت ىنا إذل اف 
التطور اغباصل على اؼبستول التكنولوجي متفوؽ بشكل مستمر على التطور اغباصل يف اؼبؤسسة كمنو فاف 

 .يسبقها كتعمل اؼبؤسسات بشكل مستمر على االستفادة من ما تقدمو التكنولوجيا 
 

         1 ت عوامل تطور نظم المعلوما:المطلب األكؿ 
تقدـ تكنولوجيا اؼبعلومات حلوؿ جوىرية ؼبشاكل اؼبؤسسة كتدعم التطورات اغباصلة على كل اؼبستويات 

.   كالوظائف
تسهم تكنولوجيا اؼبعلومات يف قباح أك فشل اؼبؤسسة لكوهنا تدخل يف عملية  :    تكنولوجيا المعلومات1

ازباذا القرار كدعم االتصاؿ داخل اؼبؤسسة كخارجها يف كل أنشطة التوسع يف اإلنتاج كالتسويق كاالدارة 
كتبقى تكنولوجيا . كاالستثمار بشكل عاـ سواء يف اعبانب اؼبادم أك اػبدمي أك اؼبعلومايت أك يف البحث كالتطوير

. اؼبعلومات ىي الضامن غبسن تدفق كمعاعبة اؼبعلومات
 Porter and Miller    لقد كتب الكثَت حوؿ تكنولوجيا اؼبعلومات كدكرىا يف ازباذ القرارات، من ىؤالء 

الذين يركف أف تكنولوجيا اؼبعلومات قادرة على التأثَت يف منظمات األعماؿ بشكل أساسي من ثالثة  . 1990 
أما . تغيَت كتطوير اؽبيكلية الصناعية، إهباد قدرات تنافسية جديدة، كاستقطاب أعماؿ سبنح فرص التميز: نواحي

Balina,(1995) ك Odette (1998) فيؤكداف على أف تكنولوجيا اؼبعلومات تساىم يف خلق قاعدة  
خاصة دبنشآت األعماؿ تتميز عن تلك اػباصة دبنافسيها، كذلك عرب تشخيص متطلبات كل نشاط كتوجيو 

: 2أما عوامل النجاح فيمكن تلخيصها يف العناصر التالية. الدعم األساسي لكل قطاع
اخل؛ ...  تلك األنشطة اليت يفًتض فيها التكرار مثل التخزين كاؼببيعات كالتوريد زبفيض تكاليفػ 
 يف اؼبنتجات يف السلع كاػبدمات اؼبقدمة للمستهلك؛ إمكانية التميزػ 
 . فقط بُت أجزاء اؼبؤسسة، كلكن أيضا بُت اؼبؤسسة كبُت اجملتمع احمليط هبازيادة التنسيق ليسػ 
إذا ما مت النظر إذل تطور اؼبمارسة التسويقية يف اؼبؤسسة بإمعاف فإنو  : كظائف المؤسسةك  تغير خصائص 2

يبكن الوصوؿ إذل استنتاج مهم ىو أف ىذا التطور انعكس على كظائف اؼبؤسسة حبيث تغَتت طرؽ اإلنتاج 
فأصبحت تنطلق من الزبوف مع السعي كبو  الوصوؿ إذل ـبزكف معدـك كتوفَت كل ما يًتتب على ىذا من 

                                                           
 .37جمعون أمحمد، مناعي منير، مرجع سابق، ص- 1
. 160: عصاـ ؿبمد البحيصي، مرجع سابق، ص  2
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غَت أف أىم شيء بارز ىنا ىو ضركرة كجود نظم . كتبقى التغَتات اغباصلة كثَتة كال يبكن حصرىا. اجراءات
.   معلومات ربقق االنتقاؿ باؼبؤسسة إذل مستول يبكنها من الوصوؿ إذل ربقيق أىدافها

 
 نظاـ المعلومات ككظائف أركاف  : ثانيالمطلب اؿ

  مألوؼ اؼبفهـو ىذا .ةشرؾاؿ يف اؼبعلومات تكنولوجيا قسم كاجبمن  ىو اإلدارية اؼبعلومات نظاـ إنشاء اف 
 تكنولوجيا قسم بًتتيب ستقـو فإهنا، معلوماتلل نظاـ إنشاء الشركة تقرر عندماعليو  كبناءن . معقوؿ أنو كيبدك

 الشركة يف اؼبعلومات تقنية قسم مديرك يفهم ال، ذلك كمع . اؼبشركع ىذا لتورل مباشرة هبا اػباص اؼبعلومات
 فيعرفو ال، نفسو الوقت يفك. الواقع يف اؼبعلومات نظم توفرىا أف يبكن اليت التسويق فريق احتياجات عادة

 ككيفية، السوؽ يف الشركة أداء تعزيز الغالب يفؽبا  يبكن اإلدارية اؼبعلومات نظم من كظيفة أم كاضح بشكل
 نظاـ خدمات شركات غالبية فإف، أخرل ناحية من. التجارية الشركة عملية معكالًتابط كالتكامل  االتصاؿ

 تكنولوجيا الستشارات الشهَتة العاؼبية الشركات من قليل عدد باستثناء بسيطة برؾبيات شركة ىي اؼبعلومات
 قدرة الشركات ىذه صبيع سبتلك. فبتازة ية تعدالرئيس التسويقية االستشارات شركات من قليل كعدد اؼبعلومات

 فيما خاصة، التطوير كاسًتاتيجية التسويقية باغبالة عميقة معرفة إذل تفتقر كلكنها، كالتطوير البحث على قوية
 1. أم السوؽالشركة صناعة حبالة يتعلق

يشتمل نظاـ اؼبعلومات على الكثَت من األركاف األساسية نورد من بينها : أركاف نظاـ المعلومات  .1
النقاط أك العناصر التالية  

 يبكن القياـ بتجزئة كل نظاـ إذل نظم فرعية تكوف يف تكاملها النظاـ الكلي  -
 يشتمل النظاـ على اؼبدخالت اؼبعاعبة اؼبخرجات كالتغذية العكسية -
 تتكامل النظم الفرعية ألم نظاـ لتعطي النظاـ األساسي -
 يتطلب نظاـ اؼبعلومات كل من اؼبورد البشرم كالربؾبيات كمستلزمات تنظيمية  -
 اؽبدؼ األساسي للنظاـ ىو توفَت اؼبعلومات الضركرية يف الوقت احملدد كباعبودة اؼبطلوبة لصناعة القرار ضمن -

ربديد البديل األمثل بناء على التنبؤ  الصحيح باؼبستقبل كىنا قبد معيار فاعلية النظاـ دبعٌت توفر معلومات 
خبصائص معينة تصنع القرار كتصنع مستقبل اؼبؤسسة  

                                                           
1
 Zhongke, ZHANG. 2010. “The Study on the Application of Marketing Information 

System.” In International Conference on Information Management and Engineering. 

Chengdu, China: IEEE. https://doi.org/10.1109/ICIME.2010.5478131. P: 02. 

https://doi.org/10.1109/ICIME.2010.5478131
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تؤدم نظم اؼبعلومات يف اؼبصارؼ ادكار ـبتلفة حيث أهنا سبنع حدكث أخطاء مالية كتصنع مستقبل اؼبؤسسة 
كما اف نظم اؼبعلومات ربقق التواجد الفعلي للبنوؾ يف البيئة االفًتاضية . اؼبالية ضمن ربقيق الكفاءة كالفاعلية 

كسبكنها من تقدًن منتجات الكًتكنية مبتكرة تتوافق مع التغَتات البيئية اغباصلة يف بيئة األعماؿ خصوصا على 
  اؼبارل مثل التكنولوجيا اؼبالية كالبلوؾ تشُتمستول اعبانب 

 يعرفوف اؼبسوقُت صبيع فإف، كأحسن أسرع الشركة موظف عمل هبعل أف يبكن الكمبيوتر نظاـ أف من الرغم على
 ىي اؼبعلومات نظاـ لناجح الرئيسية القضية إف . سرعاأل كليس، اؼبناسب بالعمل القياـ ىو التسويق مفتاح أف

 نظاـ اختيار ىو ليس شيء أىم فإف لذلك. التقنية مشاكل كليس، العمل على اؼبسوقُت مساعدة كيفية
 للشركة يبكن، السؤاؿ ىذا تأكيد بعد فقط .ربسينها ينبغي اليت التسويق نظاـ كظيفة ىي ما كلكن اؼبعلومات

 اؼبعلومات نظاـ إنشاء أف من الرغم على. اؼبختارة التسويق كظيفة تعزيز أجل من MIS من ؾبموعة اختيار
 هبب MIS مشركع قائد فإف، البناء أعماؿ من كبَت بقدر للقياـ بالشركة اؼبعلومات تكنولوجيا قسم إذل وبتاج

 ازباذ ينبغي. اإلطالؽ على الكمبيوتر تقنية يفهموف ال أهنم من الرغم على، الرئيسي التسويق مدير يكوف أف
 كبار قبل من اؼبعلومات نظم توفرىا أف هبب اليت كالوظائف اؼبختارة اإلدارية اؼبعلومات نظاـ نوع مثل، القرارات
 من نوع أم ازباذىا ينبغي اليت القرارات كتشمل. التسويق قسم يف الرئيسيُت اؼبوظفُت كبعض التسويق مديرم

 دفع ككيفية، األساسي النظاـ مع جنب إذل جنبا اؼبعلومات نظاـ عمل ككيفية، اختياره ينبغي اؼبعلومات نظاـ
 الشركة يف اؼبعلومات تكنولوجيا كقسم اؼبعلومات خدمات موّرد لدل ليس. الشركة يف اؼبعلومات نظاـ إنشاء
 يف التسويق عملية حوؿ بسيط إدراؾ بالشركة اؼبعلومات خدمة ؼبورد كاف إذا. القرارات ىذه تنفيذ على القدرة
 التسويق الحتياجات كفقنا MIS كتصميم لتطوير اؼبورد بإرشاد الشركة تقـو أف دبكاف األنبية فمن، الشركة
 1 .بالشركة اػباصة
      2:  كظائف نظاـ المعلومات .2

:  كظائف نظاـ اؼبعلومات متنوعة كمتعددة نلخصها فيما يلي

 ذبميع البيانات من مصادرىا اؼبختلفة إذل نظاـ اؼبعلومات كيتم تسجيلها كالتأكد من مدل صحتها كدقتها -1
كاؼبصادقة عليها، كبعدىا يتم تصنيفها تبعا ألماكنها الرئيسية كبعدىا نقل ىذه البيانات من نقطة اغبصوؿ عليها 

: إذل أماكن تشغيلها كيتم حسب اػبطوات التالية

                                                           
1
 Zhongke, ZHANG. 2010. Op-Cit. P: 02. 

 .40مرجع سبق  ذكره، ص: جمعون أمحمد-  2
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 نظرا لوجود اؼبؤسسة يف ؿبيط يتميز حبدة اؼبنافسة ينبغي عليها أف تكوف مصغية لكل :اإلصغاء- 1-1
التطورات كاؼبتغَتات اليت ربدث على مستول احمليط كسلوؾ اؼبستهلك كىذا الستغالؿ الفرص اؼبتاحة كتفادم 

. كل التهديدات احملتملة

.  صبع دقيق لكل اؼبعلومات الرظبية مرتبة كمتسلسلة كـبزنة بغية استعماؽبا يف حل اؼبشكالت:الجمع- 1-2

ىي كظيفة رئيسية للرقابة ألهنا تسمح باحملافظة التارىبية للمعلومات الضركرية ؼبتابعة التطورات : التخزين- 1-3
طرؽ الًتتيب التخزيٍت )ككذلك طرؽ تنظيمية  (ملفات كرقية، ملفات تقنية)يف البيئة، كيستعمل كسائل تقنية 

. (على األرشيف

البيانات اليت سبق صبعها كىذا عن طريق عمليات ات تتم على كىي عملي :تشغيل كمعالجة البيانات- 2
إضافية تكوف يف شكل مصادقة كتصنيف البيانات كترتيبها أما إذا كانت البيانات كمية فيتم اللجوء يف ىذه 

. اغبالة إذل عملية حسابية كمقارنة بُت ىذه القيم الكمية

: إدارة البيانات كتتم بثالث مراحل- 3

 كىو كضع البيانات يف ملفات أك قواعد بيانات، كتقدـ البيانات اؼبخزكنة ـبتلف األحداث : التخزين
 .اليت ذبرم باؼبؤسسة، تستفيد منها اؼبؤسسة يف عمليات التخطيط

 كىي عملية تعديل البيانات اؼبخزنة من خالؿ حذؼ كإضافة بيانات حىت تنطبق : تحديث البيانات
 .البيانات كالعمليات كالقرارات اؼبتخذة حديثا

 يقصد بو استخراج البيانات اؼبخزنة قصد ربويلها إذل معلومات ؼبستخدمي نظاـ : االستدعاء
 .اؼبعلومات

 

استخراج كتخزين المعلومات سيركرة : المطلب الثالث 
كمن ظبات االنتشار الواسع  أف تنفيذ اإلسًتاتيجية يتطلب كجود أنظمة دعم مثل نظاـ تكنولوجيا اؼبعلومات 

لتكنولوجيا اؼبعلومات تضخم حجم اؼبعلومات بصورة كبَتة حبيث أصبح عنصران ىامان يف جوانب عديدة من 
كمن جهة أخرل برز ربدم جديد يف كيفية ربويل قواعد البيانات من قواعد زبزين كحبث عن اؼبعلومة . اجملتمع

                .إذل ـبازف للمعلومات تنتج اؼبعرفة كتساعد يف ازباذ القرار
أك ؾبازا يسمى التنقيب يف أعماؽ Data Miningلذلك دعت اغباَجة لظهور تقنيات استخراج اؼبعلومات 
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مع استخداـ ـبازف ,text Miningمنجم اؼبعلومات، كما يتفرع عنها من استخراج اؼبعلومات من النصوص 
كاألمل يف استخداـ ىذه التقنيات على شبكة االنًتنيت فيما يسمى ,Data Warehousingاؼبعلومات 

Web Mining 1   
 
 تقـو اؼبؤسسة بتحليل شامل للمعلومات اؼبتوفرة لديها من أجل .Data Mining : استخراج البيانات 1

تقدًن تقارير عن ما حدث كتوقع ؼبا يبكن أف وبدث يف ظل االنفجار اؽبائل للمعلومات فبا استوجب ضركرة 
كجودة أنظمة خاصة سبكن اؼبؤسسة من استخراج اؼبعلومات اؼبطلوبة يف الوقت اؼبناسب ضمن الكفاح اؼبستمر 

كيعترب من اؼبهاـ األساسية الستخراج اؼبعلومات ىو الوصوؿ إذل معارؼ جديدة كانت . للبقاء يف بيئة اؼبنافسة
ؾبهولة كتوقع األحداث اؼبستقبلية مع ذباكز عدد كبَتة من الضغوط منها الكم اؽبائل من اؼبعلومات باالعتماد 

كىنا . على ؾبموعة من اػبطوات لتحقيق االستخراج األمثل فبعد التجميع هبب اؼبعاعبة للتمكن من االستخراج
هبب تنظيف اؼبعلومات الرديئة كبناء خوارزميات تقاطع اؼبعلومات بالًتكيب اؼبالئم كفهم معاين البيانات اؼبتوفرة 

. بالشكل الصحيح
       يبكن تعريف تقنيات استخراج البيانات بأهنا عملية اغبصوؿ على اؼبعرفة اؼبهمة كاعبديدة كاؼبفيدة من 
خالؿ كميات كبَتة من البيانات حسب مباذج حسابية أك إحصائية أك منطقية، فاستخراج البيانات منهجية 

جديدة ذبمع بُت نتائج األحباث يف الذكاء االصطناعي، الفهم اآلرل، التعرؼ على األشكاؿ، قواعد اؼبعلومات، 
. الرياضيات اإلحصائية، كاجهات االستعماؿ كاللغة

تقنية قوية كجديدة تستعمل ؼبساعدة اؼبؤسسة على استخراج :    كما تعرؼ استخراج اؼبعلومات على أهنا
 كمن منظور ضيق تعترب استخراج 2البيانات اؼبتعلقة باألمباط كاذباىات الزبائن من قيادة ربسُت العالقة معهم

أما من منظور أكسع فإهنا . البيانات ىي ؾبموعة من األدكات كالتقنيات اؼبستعملة هبدؼ دعم مركزية الزبوف
تعكس فلسفة اؼبؤسسة يف استخراجها للمعلومات اؼبستندة على علم؛ حبيث يتم ازباذ القرار على متغَتات 
كنتائج القرار كقياس العمل اؼببذكؿ بناء على النتائج احملققة، فهي علم كمنهج تعتمده اؼبؤسسة من خالؿ 

األدكات كاإلجراءات اؼبستعملة يف استخراج اؼبعلومات، كىي تسهم بشكل مهم يف فهم سلوؾ الزبوف كالتعلم 
اؼبستمر اؼببٍت على استخراج ىذه اؼبعلومات من اؼبالحظة كالتتبع كالتذكر كىي من منظور الزمن اؼباضي الداعم 

 .للتعلم اؼبستمر كترصبتها إذل خطط مستقبلية
                                                           
1 http://www.w3comp.com/vb/showthread.php?t=601 
2 Ching-Hsue Cheng, You-Shyang Chen, Op-Cit, P : 4176. 
 

http://www.w3comp.com/vb/showthread.php?t=601
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    يعتمد استخراج اؼبعلومات على تقدًن كصف دقيق للسلوؾ اغبارل للزبوف كنماذج كصفية تدعم النشاط 
كمن الضركرم أف تكوف مبنية على . التسويقي للمؤسسة كسبكنها من كضع مباذج تنبؤية بالسلوؾ اؼبستقبل

.  السلوؾ السابق مع السعي إذل توفَت التعديالت اؼبالئمة للتغَتات اغباصلة كاألىداؼ اعبديدة لطريف العالقة
إف كل اتصاؿ مع الزبوف يبثل فرصة للمؤسسة ككل نداء ىو دعم ككل نقطة بيع   : نظاـ تخزين المعطيات  2

ىي صفقة ككل طلب ىو دليل ككل زيارة للموقع ىي تعلم كفرصة، كدبا أف التعلم يتطلب الًتاكم اؼبستمر 
للبيانات خارج األىداؼ التشغيلية من جرد كؿباسبة كبسبب القيود اؼبوجودة كاؼبفركضة على قواعد البيانات مت 
اللجوء إذل نظاـ يقدـ حلوؿ ؽبذه اؼبشكلة، حيث تبنت اؼبؤسسات ـبزف للمعطيات الذم ىو بدكره يدمج بُت 
كل ـبازف البيانات سواء من داخل اؼبؤسسة أك من خارجها فقد تكوف من مراكز االتصاؿ أك من قوة البيع أك 
. من تتبع األسواؽ كالزبائن أك بيانات نقاط البيع االلكًتكنية أك من اعبيودموغرافية أك من معلومات عن اؼبنافسُت

كىي عملية للبحث كزبزين كدمج البيانات من صبيع اؼبصادر اؼبتاحة، كالنظم كالوحدات التنظيمية فمصادر 
البيانات متعددة كـبتلفة كبالتارل فهي تنشئ بيانات متنوعة منها ما ىو آين ضمن الربامج التشغيلية كمنها ما 

هبب استخراجو عند اغباجة إليو، فهي تعمل ضمن تشكيلة كاسعة من األجهزة كالربامج، لتبٍت فيما بينها قيمة 
مضافة للمعلومات اؼبتوفرة حبيث يتم نقل معلومات معينة إذل أقساـ  معينة ككأهنا معلومات مهاجرة كمنها ما يتم 

 أك اختبار مصداقية معلومات أخرل فهي دبثابة قواعد لالختبار كمعلومات ربدد أشياء معينة إقصاءبواسطتها 
كغَت ذلك من التكامل اؼبطلوب بُت كل أنواع اؼبعلومات اؼبتوفرة لدل اؼبؤسسة ضمن أنظمتها كأجهزهتا، كما 

.  اخل... تتضمن مهاـ معاعبة أخرل مثل التدقيق يف قيود سالمة زبزين كتصنيف كتلخيص البيانات
 اؼبستمر للبيانات اؼبوجودة كبيانات مصدرية مع البيانات اعبديدة لبناء كيانات اإلنعاش   كما هبب ربقيق 

جديدة من خالؿ تكامل اؼبعلومات اؼبصدرية مع اعبديدة كإدخاؽبا يف أنظمة ضمن كل أقساـ  اؼبؤسسة من 
الشراء إذل البيع إذل خدمات ما بعد البيع أك كحدات البحث كالتطوير للتمكن من تقسيم الزبائن أك استهدافهم 

 . إرضائهمكاالحتفاظ هبم كربديد آليات 
 كما ىو ظاىر 1 فمستودع البيانات ىو شكل متقدـ عن قاعدة البيانات كىي أحد األصوؿ الرئيسية باؼبؤسسة

 :يف الشكل التارل 
 

 

                                                           
1 Michael J.A. Berry, Gordon Linoff  : Data Mining Techniques For Marketing, Sales, And 

Customer Relationship Management , 2nd Ed, Wiley Publishing, Inc , USA , 2004, P : 13. 
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مستودع البيانات    (07)الشكل رقم   

 
Source: Simon Knox, and other, Op-Cit,  P: 32. 

    تظهر قيمة التخزين بالنسبة للمؤسسة يف ؾبموعة أبعاد فمستودع البيانات دبثابة ـبزف كبَت كمركزم لكل أنواع 
 كموازاة مع االسًتجاع تكوف اؼبؤسسة رظبت معادل اآلليتُت ضمن االسًتاتيجية بشكل عاـ كضمن 1البيانات

اسًتاتيجية تسيَت العالقة مع الزبوف بشكل خاص؛ حبيث تسمح بإحداث التغَت اؼبطلوب يف سلوؾ اؼبؤسسة من 
خالؿ ربديد قيمة الزبائن ككيفية اؼبعاعبة كربديد برامج التحفيز لزيادة قيمة الزبوف كرفع اجراءات زبفيض تكاليف 
خدمة الزبائن كسبل االنتقاؿ إذل القنوات األكثر رحبية، كمنو فإف زبزين البيانات كاستخراجها ىي أدكات مهمة 

يف قباح اسًتاتيجية اؼبؤسسة إذا مت ذباكز ضركرة كيف تعمل إذل كم ىي مستعملة ؟   
  

   يعد موضوع زبزين البيانات معقد للغاية غَت أنو  مفيد بشكل كبَت لكونو يساعد أعضاء اؼبؤسسة يف كجود 
التكوين اؼبطلوب كالتكنولوجيا الالزمة للعرض كالتحليل للتمكن من االستمرار يف ربقيق األىداؼ كتتبع اؼبشاريع 

فمستودع البيانات ىو دكف شك يبنح للمؤسسة فرصة كبَتة يف ربقيق أحسن مستول ػبدمة الزبائن كتطوير 
. فاعلية اإلسًتاتيجية التسويقية

       يستقبل الفرد اؼبعلومات معتمدا على حواسو اػبمس كيعاعبها بناءا على اؼبعارؼ اؼبكونة لديو كنو يتخذ 
اؼبهم يف ىذا . كتظهر ىذه اؼبخرجات يف األداء العاـ للفرد. قرار معُت كمخرجات لعملية اؼبعاعبة اليت قاـ هبا

الشكل ىو أف الفرد يدرؾ اؼبعلومة حبواسو اػبمس كيكاملها مع معارفو السابقة ىو بدكره معرفة يستفيد منها 
 2.كيبكن للمؤسسة أف تستعمل بطاقات الوالء الذكية لتحديد ـبرجات الزبائن اؼبنتمُت للربنامج. كوبولو لغَته

 

                                                           
1 Carol V. Brown, Heikki Topi : Information systems management handbook, 8th edition, 

Auerbach Publications, Francis, 2005, P: 299. 
 بطاقات الوالء الذكية يتم استعماؽبا ؼبتابعة مقتنيات الزبوف حبيث يكوف مرتبط مباشرة باؼبؤسسة ككل عملية دفع الكًتكنية ؼبقتنياتو تصل معلوماهتا  2

. إذل اؼبؤسسة عرب الشبكة 

 عملية تحويل البيانات محزن البيانات

ناتاقواعد البي  
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. كيف يضيف األفراد القيمة للمعلومات: (  08)الشكل رقم 

 
Source: Ross Dawon, Developing : Knowledge-Based Client Relationships, 

Elsevier, USA, 2005, P: 81. 

 
 :رقابة وحماية البيانات- 3

 اؼبعلومات فانو ربدث الكثَت من كإنتاجضمن سَتكرة معاعبة البيانات  انتاج المعلومات من البيانات - 4
التغَتات على بيئة ىذه العملية مثل األكل  

:   مرحلة ما قبل المعالجة 1
 االختيار  إذلضمن الكم اؽبائل من البيانات فنحن حباجة : االختيار  -

 كاختيار قسرم  إرادمكمنو  اختيار 
  كاإلدخاؿالتزكد  -
 النقل  -
 مرحلة المعالجة الفعلية  2
  األخطاءدقيقة كخالية من  : لتأكيدا -
 تقسيم البيانات بناء على صفات معينة  : التصنيف -
 كضع البيانات بناء على ترتيب معُت مثل اغبركؼ اؽبجائية  : الترتيب -
 مقياس كاحد ضمن زبصصات ـبتلفة قبعلهم ضمن قائمة كاحدة : الربط كالدمج -
 الجدكلة كالعرض البياني  -
 مثل معدالت الطلبة : الحساب -

 

  تكامل األحاسيس
 المخرجات مدخالت  تحميل تآلفي

 I = المعلومات الوظائف آداء الفرد
 K = المعرفة

 I K K+  I+ 
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 تبسيط اؼبعلومات يف شكل تقرير لتسهيل ازباذ القرار: التقرير -
 مرحلة ما بعد المعالجة  3
 التخزين -
 االسًتجاع  -
  الوصوؿ إذل اؼبعلوماتإمكانياتزيادة  : اإلنتاج إعادة -
 البث كالتوصيل  -

البحث عن البيانات  
 الدماغ اغباسوب الورؽ : الذاكرة  -
 : البيئة  -

 كمصادر ثانوية كمصادر ميدانية أكليةكلدينا مصادر 
:  مدل شمولية البيانات 

  األحواؿ صعب يف اغلب أمراجملتمع ككل كىو : اغبصر الشامل  -
 كثَتة منها العينات الثابتة كمنها اؼبعاينة أساليبعينة مث تعمم النتائج اؼبعاينة هبا :  العينات أسلوب -

 العنقودية كاؼبعاينة الطبقية كاؼبعاينة اغبكمية كاؼبعاينة العشوائية 
مشاكل جمع البيانات  

  غَت صحيحأسلوباستخداـ  -
  غَت صحيحةأحداثصبع بيانات عن  -
 كضع افًتاضات غَت صحيحة -
 عدـ دقة اؼبصادر  -

:  بناء على األتمتةيتحدد مستول :  في جمع البيانات األتمتةمستول 
 حجم البيانات اؼبتوفرة -
 درجة تعقيد البيانات  -
 الوقت اؼبتاح  -
  اؼبالية اإلمكانات -
  البشرية اإلمكانات -
 نوع اؼبعلومة اؼبطلوبة  -
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 مدل توفر تكنولوجيات اؼبعلومات  -
معايَت ربديد كفاءة طريقة اؼبعاعبة  

 سرعة اؼبعاعبة  -
 حجم االمكانات التكنولوجيا كاؼباالية كالبشرية  -
 القدرة على اكتشاؼ االخطاء  -
 اؼبعلومات اؼبرتدة يف كل مرحلة         -

 تكامل نظم المعلومات : المبحث الرابع 
  تتكامل كل أنواع نظم اؼبعلومات باؼبؤسسة يف اذباه ربقيق أىداؼ كل اؼبستويات االدارية باؼبؤسسة من خالؿ  

تقدًن الدعم الالـز بتوفَت اؼبعلومات اؼبطلوبة بُت ىذه اؼبستويات كبُت اؼبؤسسة كمكونات البيئة التسويقية بغيت 
كمنو فإف نظم اؼبعلومات زبدـ األىداؼ بتوفَتىا كسائل ربقيق ىذه . الوصوؿ إذل التكامل اػبلفي كاألمامي

. األىداؼ كاؼبتمثلة يف معلومات صناعة القرار لصناعة اغباضر كاؼبستقبل
    يشمل نظاـ اؼبعلومات ؾبموعة كبَتة من النظم يبكن ذكر عدد منها مثل نظاـ تسيَت سالسل التوريد، كنظاـ 
تسيَت العالقة مع الزبوف، كنظاـ زبطيط اؼبوارد البشرية، كنظاـ احملاسبة، كنظاـ دعم القرار، كنظاـ االستخبارات 

كمع ذلك يبكن أف نعترب النظم األبرز يف خدمة موضوع . كنظاـ اؼبوارد البشرية، كنظاـ تسيَت اؼبعرفة بأنواعها
 .  البحث ىي النظم الواردة يف الشكل التارل حبيث تسهم يف تصميم اؼبنتج من منطلق خدمة الزبوف

 
نموذج ألهم نظم المعلومات بالمؤسسة كتكاملها في ما بينها  (09 )الشكل رقم  

 
 من اعداد الباحث: اؼبصدر 

 دمج أجل من. اؼبعلومات بتكنولوجيا بقوة القوية التشغيل أداة ترتبط، اؼبعرفة القتصاد اعبديد العصر يف
 لنظاـ اؼبتكامل اإلطار تقدًن يتم، للمؤسسات قوية تشغيل أداة كتوفَت التسويق طريقة مع اؼبعلومات تكنولوجيا

تخطيط موارد  اعبانب العملي 

 المؤسسة 

ERP 

تسيير ساللسل 

 التوريد

SCM 

تسيير العالقة 

 مع الزبون 

CRM 

القيادة في  تصميم المنتج

 التصميم

سيَت
ت

ركع
ؼبش

 ا
 

 

 التسليم
 التصنيع
 الشراء

 التخطيط
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 اؼبؤسسات معلومات أنظمة كدمج، العمالء عالقات إدارة نظاـ على زمترؾ اؿخالؿ من أكالن  التسويقية اؼبعلومات
 ؼبا كالبيع البيع قبل ما إدارة حوؿ الكاملة اػبلق عمليات ذلك كبعد CRM ك ERP ذلك يف دبا القائمة

 سالمةالثبات ، معينة لشركة الفعلية التجارية اػبلفية كمع، كأخَتان . اؼبتكامل التسويقية اؼبعلومات لنظاـ البيع بعد
 ربيلها أف يبكن اليت، كاالجتماعية االقتصادية اؼبنافع على آلثاره كفقان  تطبيقها كإمكانية اؼبقًتحة كالطريقة النظاـ

 اإلدارة تقنية استخداـ خالؿ من النظاـ كفاءة لتحسُت طملبط يتم اؿاؼبستقبل يف. كتطبقها األخرل اؼبؤسسات
 1 الكبَتة للبيانات اؼبتقدمة

 نظاـ معلومات المؤسسة (09)الشكل رقم 

 
Source : Harmon, Robert R. 2003. “Marketing Information Systems.” Encyclopedia of 

Information Systems. Elsevier Science (USA). 139. 

 ربسُت يبكنها كاليت، كالزبائن التجار من اػبدمة ؼبعلومات ذبميع منصة إنشاء على الشركة خدمة قسم يساعد   
 كيبكن تقدًن شرح بسيط لتكامل النظم يف خدمة .اػبدمة مستول كربسُت اؼبنتج جودة كربسُت اؼبنتجات مزيج

 :العميل بالشكل التارل 
 حيث ؛نشطة خدمة آلية إنشاء للشركة يبكن، اؼبعلومات نظاـب اؼبتكامل للتسويق القوم الدعم خالؿ من   
 اػبدمة موظفي ك الباعة بتذكَت تلقائينا اؼبتكاملة التسويقية اؼبعلومات لنظاـ العمالء عالقات إدارة نظاـ يقـو

 اػبدمة كموظفي للبائعُت يبكن، الطريقة كهبذه. اؼبباعة للمنتجات أشهر ثالثة كل كالعمالء بالتجار لالتصاؿ
. بأكملها اػبدمة عملية لتسجيل العمالء تعليقات كصبع للمنتج الدكرية بالصيانة كالقياـ اؼبنتج عن االستفسار

 تلقي عند، اػبدمة إدارة أثناء. اؼبنتج ابتكار أك اؼبنتج جودة كربسُت أدائها لتقييم اػبدمة نتائج استخداـ يتم

                                                           
1
 Liu, Jian-sen, and Bin Liu. 2014. “Creating an Integrated Marketing Information System.” 

In 2nd International Conference on Systems and Informatics (ICSAI 2014), 1027–32. P: 

1032. 
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 كؿبتول، اػبدمة مقدـ ذلك يف دبا CRM نظاـ يف أكالن  سليب خدمة سجل كتابة سيتم، العميل خدمة طلب
 اػبدمة كنوع، (ذلك إذل كما األجزاء استبداؿ، األعطاؿ صيانة، اؼبنتج تعليمات اؼبثاؿ سبيل على )الطلب
 النظاـ سيقـو، اؼبيدانية للخدمة حاجة ىناؾ كانت إذا. األخرل الرئيسية اؼبعلومات بعضك اػبدمة كمكاف

 يتم، اؼبهمة من االنتهاء بعد. كاالقتصاد اإلقليمية الراحة مبدأ مع يتماشى دبا اػبدمة موظفي كإرساؿ بالبحث
، الطلب ؿبتول تسجيل يتم، اؼبيدانية اػبدمة تكن دل إذا. كالتعليقات اػبدمة نتيجة لتسجيل اػبدمة بطاقة ملء
 1. بالتفصيل اؼبعلومات من كغَتىا العملية كحل

 
  نظاـ تخطيط موارد المؤسسة  :المطلب األكؿ 

 ىو شبكة أنظمة كليس نظاما كاحدا بل يظم كل ERP    Enterprise Resource Planningإف 
 2.اخل...األقساـ يف اؼبؤسسة دبا يف ذلك التطبيقات االدارية، مثل اؼبالية كاحملاسبة كتطبيقات اؼبوارد البشرية

كتتجلى الفائدة العظمى منو يف ربقيق التكامل؛ ففي حالة طلبية جديدة يتم ربديث كل ما يتعلق بالطلبية حاليا 
دبا يف ذلك العملة كقائمة اؼبوجودات سواء من مواد أكلية أك منتجات إذل برؾبيات التصنيع كاؼبيزانية كيبكن لكل 

  كمنو 3. اؼبوظفُت استخداـ اؼبعلومات كالعمليات ذاهتا كاغبصوؿ على نفس النتائج عند االستفهاـ من النظاـ
فهو توحيد بدرجة كبَتة لكل األنظمة اؼبوجودة باؼبؤسسة، لكونو يقدـ مبوذج استخداـ كحيد لكل قواعد بيانات 

 كالتمكن من ذباكز اػبطوط الوظيفية كالتنظيمية التقليدية كبالتارل ربقيق تكامل كبَت بُت اإلنتاج 4اؼبشركع
            5.كالطلب
 للمؤسسة سبل التسيَت الفعاؿ لكل عمليات سلسلة القيمة ERPلقد قدمت   : CRM بػ ERPعالقة 

 كىي تعترب أىم نقطة ارتكاز إلقباح العالقة بُت 6.ضمن تقليل التكلفة كالوقت الالـز لتسليم اؼبنتج إذل الزبوف
العماؿ كالزبوف يف سياؽ ربقيق التكامل اؼبطلوب بُت الواجهة األمامية للمؤسسة مع كاجهتها الداخلية بالتسويق 

                                                           
1
 Liu, Jian-sen, and Bin Liu. Op-Cit.. P : 1031. 

2
 Avraham Shtub : Enterprise Resource Planning ERP The Dynamics Of Operations 

Management, Kluwer Academic Publishers, New York, 2002, P : 22. 
 .63: ، ص 2011الطبعة األكذل، مكتبة اجملتمع العريب، عماف، التجارة االلكتركنية، : عامر ؿبمد خطاب   3

4
 Thomas F. Gattiker, Dale L. Goodhue : Understanding the local-level costs and benefits of  ERP 

through organizational information processing theory , Information & Management 41 (2004) 

431–443 , Elsevier, USA, 2004, P: 432. 
5
 Avraham Shtub, Op-Cit, P : 46. 

6
 Eli Schragenheim, H. William Dettmer, J. Wayne Patterson : Supply Chain Management at 

Warp Speed Integrating the System from End to End, Taylor & Francis Group, 2009, P : 10. 
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حبيث أف أم معلومة .  كربقيق أحسن تفاعل بُت نظاـ زبطيط موارد اؼبؤسسة كتسيَت العالقة مع الزبوف1الداخلي
. داخلة أك أحد األكامر اؼبتعلقة بالزبوف تتدفق بطريقة آلية إذل صبيع أجزاء اؼبؤسسة اليت ؽبا صلة هبذا األمر

:  2كيتحقق أحسن تفاعل بُت نظامي تسيَت العالقة مع الزبوف كنظاـ زبطيط موارد اؼبؤسسة يف ظل الشركط التالية
ػ النظاـ اؼبتكامل يبكنو أف يليب اؼبتطلبات الفردية ؼبستخدمي تسيَت العالقة مع الزبوف كالذين ىم يف عالقة مباشرة 

كيومية مع الزبوف؛ 
ػ هبب أف تتوافق نتائج التكامل بُت النظامُت مع توقعات مستخدمي تسيَت العالقة مع الزبوف؛ 

ػ هبب أف يكوف مستخدمو تسيَت العالقة مع الزبوف راضُت عن مستول جودة اؼبعلومات اليت يقدمها تكامل 
النظامُت؛ 

ػ هبب أف يكوف مستخدمو تسيَت العالقة مع الزبوف راغبُت يف تفعيل التكامل بُت النظامُت؛ك 
ػ هبب أف يكوف مستخدمو تسيَت العالقة مع الزبوف راضُت على مستول التكامل بُت النظامُت كيسانبوا يف دعم 

. قرار التكامل
    تسيير سالسل التوريد:المطلب الثاني 

 تسيَت سالسل التوريد على أهنا تكامل كتسيَت لسالسل التوريد ضمن Robert B. Handfieldعرؼ   
عالقات تنظيمية كتعاكنية يف كل أنشطة اؼبؤسسة بطريقة فعالة ترفع من مستويات االشًتاؾ كالتداكؿ للمعلومات، 

 3.من أجل الوصوؿ إذل قيمة عالية يف أداء كل نظم اؼبؤسسة كربقيق ميزة تنافسية مستدامة
 الغرض منها تسهيل عمليات البيع كحصوؿ الزبوف على ما يريد بالطريقة اليت تناسبو بالتنسيق مع تسيَت العالقة 

مع الزبوف كزبطيط موارد اؼبؤسسة فهي متكاملة، كتتضمن يف جوىرىا اعبانب التكنولوجي يف ظل خطوت نشاط 
األعماؿ؛ فيتم تسيَت الطلبية ضمن كل أقساـ  اؼبؤسسة من اؼبشًتيات للمواد األكلية إذل البيع كاسباـ الصفقة كما 

كمن الضركرم ىنا أف قبد تكامل عدد من األنظمة مع بعضها زبتلف مسمياهتا ال كنها كلها تعتمد . بعدىا
على اعبانب التكنولوجي كربقق أىداؼ جزئية، هتدؼ بدكرىا إذل تكامل سلسلة الوسيلة ىدؼ إذل استمرارية 

 . اؼبؤسسة
                                                           

  يعريف التسويق الداخلي على أنو  ؾبموعة من األنشطة التسويقية اؼبستمرة كاؼبتداخلة كاليت تسهم يف انتقاؿ اؼبعلومات اؼبالئمة من اؼبؤسسة إذل  1
العاملُت هبا عن طريق التبادؿ هبدؼ تطوير كتنمية ثقافتهم االدارية كاؼبهنية دبا يسهم يف ربقيق التميز يف االداء الوظيفي كمن مث كصوؿ اؼبؤسسة إذل 

:  مركز ريادم يف السوؽ مع ربقيق أىداؼ العاملُت انظر 
 .544: ص ، مرجع سابق: ؿبمد ؿبمد ابراىيم 

2
 julian M S cheng   :A Quantitative Analysis of the Successful Integration of the ERP and CRM 

System , P : 386. 
3
 Robert B. Handfield, Ernest L. Nichols, Jr : Supply Chain Redesign Transforming Supply Chains 

Into Integrated Value Systems, Prentice Hall Ptr, 2003, P: 08. 
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   كمنو هتدؼ تسيَت سالسل التوريد إذل إمكانية تسيَت تدفقات اؼبنتجات كاؼبعلومات على حد سواء بشكل 
يضمن التسليم يف الوقت كبدرجة عالية من اؼبصداقية يف الوعود اؼبقدمة على مستول كل مكونات سالسل 

التوريد من أجل إنشاء القيمة يف االذباىُت؛ من اؼبؤسسة إذل اؼبوزعُت إذل اؼبشًتين كبالعكس كذلك، كيتم ىذا 
 1.ضمن تنسيق يتجاكز البعد التقليدم يف العالقة بُت مكونات سالسل التوريد

تسيير المشركع   :المطلب الثالث 
 تعتمد اؼبؤسسة يف تسيَت اؼبشركع على عدد من األدكات اؼبهمة مثل التخطيط كالتنبؤ كتسيَت اؼبخزكف كتسيَت 

كىي تتكامل مع كل األنظمة األخرل حبيث يصعب التكلم عن أم مكوف يف معزؿ عن . اخل...عمليات الشراء
. بقية مكونات النظاـ العاـ يف اؼبؤسسة

يركز التخطيط االسًتاتيجي على ربديد األىداؼ بدقة كدراسة مكونات بيئة اؼبؤسسة الداخلية  : ػ التخطيط
 2اخل، اليت سبلكها اؼبؤسسة...منها كاػبارجية كيتم التحديد لنطاؽ اػبطة اؼبوضوعة يف ضوء اؼبوارد البشرية كاؼبالية

علما أف أغلب اػبطط االسًتاتيجية ربتوم على قوائم تشمل كل أنشطة اؼبؤسسة مع تبياف مسانبة كل نشاط يف 
 3. ربقيق اؼبيزة التنافسية

       ضمن خطة سالسل التوريد هبب أف تكوف تتمتع بدرجة عالية من اؼبركنة سواء على مستول اآلالت أك 
العماؿ لتتمكن من تقدًن اؼبركنة يف سالسل التوريد من حيث اغبجم كاؼبزيج اؼبعركض كإمكانية تقدًن منتج 

كتظهر ىذه اؼبركنة يف مشاركة كل األطراؼ فكلما ارتفعت اؼبركنة زادة قوة العالقة بُت اؼبؤسسة . جديد
 كيهتم زبطيط اؼبنتجات بالقرارات اؼبتعلقة بإنتاج اؼبنتجات اعبديدة أك التغيَت أك التعديل على 4.كالفاعلُت

اؼبنتجات اغبالية أك سحب اؼبنتجات القديبة من التداكؿ، كجعل اؼبؤسسة تستمر يف تقدًن اؼبنتجات اليت يطلبها 
 كربقق منافع كميزات كثَتة مثل انقاص تكاليف التخزين ككل ما يًتتب على ذلك من تكاليف كصوال 5الزبائن 

إذل عامل الوقت حبد ذاتو، ككذلك توجيو أك ضبط أىداؼ البحوث اليت تقـو هبا اؼبؤسسة يف سبيل الرقي 
باؼبنتجات كاػبدمات اليت تقدمها للزبائن فبا يبكنها من ربقيق السبق يف التميز عن اؼبنافسُت كالفوز برضا ككالء 

. الزبائن
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    هبب ربقيق األمثلية يف التخطيط على أساس احتياجات الوظائف إذ تشمل بشكل أساسي كال من الشراء 
:         كاإلنتاج كالتسليم 

 إف ربديد مصادر الشراء ىو جزء من عملية تصميم اؼبنتج لكوهنا مسؤكلة على إهباد كتوفَت اؼبواد :ػ الشراء 
كاألجهزة ككل متطلبات العملية اإلنتاجية فاؼبسؤكلوف عن الشراء ملزموف بتوفَت اؼبواد كالتجهيزات الضركرية مع 

.       كالًتكيز على جانب اؼبشًتيات كتفادم النظرة اؼبركزية1االطالع على األسعار ككل البدائل اؼبتاحة
هبب دمج اؼبعلومات الصناعية مع كل أنظمة التوريد كموارد اؼبؤسسة كتسيَت العالقة مع الزبوف يف : ػ التصنيع  

. اذباه تقدًن منتج مصمم بناءا على توافق كل ىذه اؼبتغَتات
.  تسعى اؼبؤسسة إذل تسليم كاستالـ قيمة معينة مع الزبوف:ػ التسليم 

زبطيط اؼبتطلبات      إف قدرة اؼبؤسسة على التخطيط كربقيق مستول عارل من الرقابة ىي يف األصل تطور من
  حبيث مت توسيع(MRP II) كبو  Materials Requirements Planning 2(MRP) اؼبادية 

 (MRP) لتتضمن اؼببيعات كالعمليات كالتخطيط اؼبارل ليتم التوصل بعد ذلك إذل تفعيل  ERP اليت  
سهلت توفَت أرضية مناسبة للنهوض بأداء اؼبؤسسة من منطلق تضمُت ىذا النظاـ إذل كل ظبات اؼبؤسسة 

  3   كإمبا بقيت سائدة إذل يومنا ىذا كىذا ما يؤكده (MRP)اعتمادا على اعبانب التقٍت كذلك كىي دل تلغي 
Thomas T. Hirata   حبيث يربز كيف كصل إذل قناعة تامة بضركرة تفعيل زبطيط متطلبات اؼبواد 

(MRP) 4 من أجل ذباكز األخطاء اؼبمكن حدكثها سواء من الناحية اؼبادية أك من الناحية البشرية فنجد 

                                                           
1
 John Kamauff : Manager’s Guide to Operations Management , The McGraw-Hill Companies , 

New York, 2010, P : 17. 
على أهنا ربتوم على ثالث نقاط أساسية يف التفاعل مع الزبوف دبعٌت تسيَت اؼبوارد ضمن عالقة اؼبؤسسة بالزبوف أكال  Anne Gratacap يبُت  2

يكوف دكر الزبوف ضعيف جدا حبيث تعتمد اؼبؤسسة على اؼبخزكف مثل ؿبالت البيع الكبَتة،  ثانيا يكوف للزبوف دكر مهم حبيث يتم االعتماد عليو يف 
 :نظر أتسيَت اؼبوارد من منطلق اإلنتاج حبسب الطلب،  ثالثا تشًتؾ اؼبؤسسة كالزبوف مع سعي اؼبؤسسة إذل تسيَت مواردىا يف ظل سبق الزبوف 

-Anne Gratacap,  Pierre Médan : Management de la production,  2
e
 édition,  Dunod, Paris, 2005, 

P P : 41-44. 
3
 Eli Schragenheim, H. William Dettmer, J. Wayne Patterson, Op-Cit, P : 10. 

 
 : Thomas T. Hirata/ / 1970 يف أكائل سنة Materials Requirements Planning (MRP)ظهرت   4

Customer …P: 2  كمن مث زبطيط متطلبات التصنيع MRP   Manufacturing Resource Planning   لتصبح زبطيط
 .CSP Customer Satisfaction Planning    Thomas T  موارد اؼبؤسسة كانتج ىذا التطور كذلك مفهـو زبطيط رضا الزبوف

Hirata : Customer…P :7/ .  أنظر: 
- Thomas T. Hirata : Customer Satisfaction Planning Ensuring Product Quality and Safety Within 

Your MRP/ERP Systems, Taylor & Francis Group, New York, 2009. 
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مثاؿ على تعقب اؼبنتج كالتمكن من زبطيط اؼبتطلبات باستعماؿ نظاـ البطاقات الذكية موازاة مع الًتميز 
.    1اؼبوضوع للمنتجات 

.   كيبقى على اؼبؤسسة أف سبلك القدرة على التنبؤ باؼبستقبل من أجل اؼبسانبة يف صناعة مستقبلها
 

 اليت 3 إذ يعتمد عليها يف بناء مباذج التنبؤ2لقد أصبحت قواعد البيانات جزءا مهما من أصوؿ اؼبؤسسة : ػ التنبؤ
كمنو فإف القدرة على التنبؤ . سبكن اؼبؤسسة من القدرة على التنبؤ بسلوؾ زبائنها هبدؼ اغبصوؿ على كالئهم

تسمح بتحقيق أقصى مستول أك قدر من االستفادة من اؼبوارد اغبالية كالتخطيط للمستقبل؛ فمن خالؿ التنبؤ 
  4.بعادات الشراء يبكن أف سبلك القدرة على التنبؤ بكل ما يًتتب على اإلنتاج

     كتستخدـ اؼبؤسسة التنبؤ النوعي عندما ال سبتلك الوقت الكايف ؼبعاعبة البيانات أك القدرة على التنبؤ 
كمن بُت األمور اليت تدفع إذل إتباع األسلوب النوعي السرية، مثل طرح منتج جديد يف . بالوسائل الكمية

السوؽ؛ إذ أف التنبؤ النوعي يسمح بالسبق فال يتمكن اؼبنافس من تقليد اؼبنتج إال بعد مدة معينة، كما أف 
 5. أسلوب التنبؤ النوعي يبكن أف يكوف هبدؼ مساندة التنبؤ الكمي

 بدكرىا كاليت، (Brady et al. ،2002) كذلك حبسب  لعمالئها ملموسة فوائد التسويق استخبارات تقدـ
 من أفضل قرارات الزباذ الفرصة لإلدارة MkIS يعطيحيث . اػباصة التسويق عمليات ربسُتامكانية  تتيح

 كمصاريف كاؼبنافسة كاؼببيعات اإلعالف كنفقات األسعار مثل، مستمر بشكل للمعلومات تدفق توفَت خالؿ
 التسويقية األنشطة يف كللتحكم للتسويق كاػبارجية الداخلية الفعالية لتحليل أداة MkIS كاف لقد. التوزيع
 استخداـ يتم، التخطيط نظر كجهة من.  التقليدية السوؽ ألحباث طبيعينا امتدادنا MkIS اعتبار يبكن. كالبيئة

 ما كغالبنا أخرل أنظمة يف نفسو التخطيط يتم كلكن، للتخطيط كأساس MkIS يف ربليلها مت اليت البيانات
 6 نظم اؼبعلومات كالتشغيل اإلدارة دبساعدة اػبطط ىذه كمراقبة تنفيذ يتم مث.  يدكيان  يتم
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 نظاـ المعلومات التسويقية: الفصل الثالث 
ماهية نظاـ المعلومات التسويقية  : المبحث األكؿ 

   طاؼبا شهد مفهـو نظاـ اؼبعلومات تطورا كبَتا من ناحية التنظَت حبيث يتجاكز التطور اغباصل على مستول 
اؼبمارسة يف اؼبؤسسة؛ نظرا العتماده على البعد التكنولوجي كنقصد ىنا تكنولوجيا االعالـ كاالتصاؿ اليت تتسم 

يف حُت أف اؼبشكل الذم يواجو . بالتطور اؼبتسارع مع إمكانية اكتساهبا من قبل اؼبؤسسات لكوهنا معركضة للبيع
. اؼبؤسسة يف امتالؾ ىذه التكنولوجيا ىو إمكاناهتا البشرية كاؼبالية

من أجل االحاطة اعبيدة كالفهم الدقيق لنظاـ اؼبعلومات التسويقية  هبب اؼبركر على مفهـو النظاـ عموما كنظم 
بصدد التفصيل يف نظم اؼبعلومات  . كقد مت ذلك .اؼبعلومات كاؼبعلومات لكوهنا ؿبددات أساسية ؽبذا اؼبفهـو

 التسويقية
 

  التسويقية المعلومات  نظاـمفهـو: ب األكؿ ؿالمط

 تعريف نظاـ المعلومات التسويقية .1

 عبمع تستخدـ اليت كاإلجراءات كاؼبعدات األفراد ؾبموعة من يتكوف نظاـ" أنو على Kotlerكوتلر     عرفو
 القرارات متخذم على اؼبناسب الوقت يف كتوزيعها كتصنيفها كترتيبها تقييمها،ك كربليلها، كفرزىا اؼبعلومات
 أك اػبارجيةسواء  قق أىداؼ اؼبنظمة يحدبا التسويقية القرارات الزباذ كأساس اعتمادىا يتم حىت التسويقية،
 1 "الداخلية 

    
     تتفاعل اؼبؤسسة يف عالقتها مع مكونات البيئة التسويقية ضمن حلقات نظم التبادؿ، كيعترب نظاـ 

اؼبعلومات  مرتكز أساسي لتحقيق مدخالت مناسبة كإجراء اؼبعاعبة اؼبطلوبة يف سبيل تقدًن ـبرجات ربقق 
األىداؼ؛ إذ أف نظم اؼبعلومات تعتمد بشكل أساسي على ثالث أنشطة أساسية ىي اؼبدخالت كاؼبعاعبة 

. كاؼبخرجات يف تفاعل مستمر مع مكونات البيئة الداخلية كاػبارجية للمؤسسة

                                                           
، حالة  القرض الشعيب اعبزائرم ،أطركحة لنيل شهادة "التسويق كآفاؽ تطبيقو يف اؼبؤسسة البنكية اعبزائرية يف ظل اقتصاد السوؽ"عرابة ،رابح   1

، 2009/2010التسيَت،جامعة اعبزائر،اعبزائر،  كعلـو كالتجارية االقتصادية العلـو إدارة أعماؿ ،غَت منشورة ،كلية: دكتوراه يف علـو التسيَت ،فرع 
 .181،182ص،ص ،
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اؽبيكل اؼبعقد كاؼبتكامل من األصوؿ البشرية كاألجهزة :  عرؼ كوتلر نظم اؼبعلومات التسويقية على أنو  
كاإلجراءات اؼبصممة للتجميع كاؼبعاعبة كالتحليل كنشر اؼبعلومات ؼبساعدة مسؤكؿ التسويق على ازباذ القرار 

 1.السليم
 اؼبعلومات نظاـ إذل أشار الذم غود آند كوكس قبل من اإلدارية اؼبعلومات لنظاـ األكؿ التعريف تقدًن مت   

 صنع يف اؼبستخدـ اؼبعلومات عرض كتقدًن اؼبخطط للتحليل كاألساليب اإلجراءات من كمجموعة اإلدارية
 عبمع كاإلجراءات كاؼبعدات األشخاص من متناسق كنظاـ اإلدارية اؼبعلومات نظاـ كوتلر حددك. القرار

.  القرار الزباذ الالزمة كالدقيقة اؼبناسب الوقت يف الضركرية اؼبعلومات كتوزيع كتقييم كربليل كتصنيف
 

 كيبكن، التسويق على كالسيطرة كتنفيذ اػبطة لتحسُت لػلمسوؽ القرار صنع أساس نظاـ اؼبعلومات يوفر أف يبكن
 من اؼبعلومات أنواع صبيع حيث يتم صبع التسويقر تطومؿ كاآللة اإلنساف بُت موحد نظاـ لتشكيل الشركة تعزز أف

 كإرجاعها كتنظيمها اؼبنظمة خالؿ من كتسليمها، اؼبعاجل من اؼبعلومات إنشاء خالؽبا من يتم كاملة عملية خالؿ
 2.النهاية يف كتصديرىا اإلدارة عملية أثناء

 
   مت ذباكز التطرؽ إذل ؾبموعة كبَتة من التعاريف اػباصة بالنظاـ ألف كلها تصب يف سياؽ كاحد ىو تكامل 

كاليت ىي يف اغبقيقة قد تكوف عبارة عن أنظمة أخرل لكنها جزئية، كمع ذلك ىي زبدـ . ؾبموع مكونات النظاـ
كتدعم النظاـ الكلي، كأم نقص يف أحد األنظمة اؼبكونة أك الفرعية سينعكس سلبا على أداء  النظاـ الكلي من 
منطلق أف لكل جزء بالنظاـ دكر معُت يتحدد من خاللو مكانتو كأنبيتو يف النظاـ، كأم تأثَت على أحد مكونات 

كينطبق مفهـو النظاـ على اؼبؤسسة أك االنساف أك اغبيواف أك الكوف فرادة أك . النظاـ يؤثر على النظاـ عموما
حيث أف كل ىذه العناصر ىي نظم منفصلة كلكنها يف نفس الوقت معتمدة على بعضها البعض . صباعات

. حبسب طبيعة النظاـ كدرجة انفتاح كديناميكية ىذا النظاـ
 
 

                                                           
1
 Kotler , Dubois, Op-Cit, P : 82. 

2
 Zhongke, ZHANG. 2010. Op-Cit. P: 01. 
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 يف David Autissier 1يهتم نظاـ اؼبعلومات ضمن تطبيقاتو بتحقيق عدد من العمليات اؼبهمة قدمو 
:  النقاط التالية 

  الربط بُت نظاـ اؼبعلومات كإسًتاتيجية اؼبؤسسة؛
  تسيَت اؼبشاريع بدعم من االعالـ اآلرل؛
  تسيَت القرارات داخل اؼبؤسسة بدعم اؽبيكل التنظيمي باإلعالـ اآلرل؛
 تسيَت العالقة مع اؼبستعملُت للنظاـ. 

 
 2:من خالؿ التعاريف اؼبقدمة يبكن اف نستشف ما يلي 

 نظاـ اؼبعلومات التسويقية ىو تطبيق ؼبفهـو النظاـ عموما يف معاعبة اؼبعلومات التسويقية -
 مكونات نظاـ اؼبعلومات التسويقية تشمل االفرا كاؼبعدات كاالجراءات -
 اف ىدؼ ف ـ ت ىو اؼبساعدة يف زبطيط كتنفيذ كرقابة النشاط التسويقي يف اؼبنظمة  -
اف نظاـ االستخبارات التسويقية يؤدم اذل ترشيد القرارات االدارية بوجو عاـ كالقرارات التسويقية بوجو  -

 خاص   
 
 3:     ىيMkISكظائف تعترب (. Alzabi  2010 كفقا لػ فانهكظائف من ناحية اؿ

 ربديد احتياجات اؼبعلومات  .
 صبع اؼبعلومات من مصادر ـبتلفة  .
 معاعبة البيانات كإعداد اؼبعلومات لالستخداـ  .
 نشر اؼبعلومات إذل صناع القرار  .
 حفظ كتسجيل اؼبعلومات. 

 
االدارة العامة كخطوط التسيَت كرئيس اؼبشركع : كما يبكن تقسيم زبائن نظاـ اؼبعلومات إذل طبسة أنواع ىي 

  .ككل اؼبستعملُت الكامنُت ككل شركاء اؼبؤسسة

                                                           
1
 David Autissier, Valérie Delaye : Mesurer la performance du système d’information, Éditions 

d’Organisation Groupe Eyrolles, Paris, 2008, P : 53. 
 65-64ص ، مرجع سابق، اياد عبد الفتاح النسور ، عبد الرضباف بن عبد اهلل الصغَت2

3
 Deanery, High Studies, and Mohammed Yousef Bahloul.Op-Cit. P : 24.  
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 MIS انتشار في ساعدتالتي   العوامل .2

 1 : انتشار يف ساعدت عوامل طبسة ىناؾ، (Alzabi  2010 ػػػؿ كفقا
 .القرارات من العديد الزباذ الالزمة كالسرعة القرارات الزباذ للمدير اؼبخصص الوقت على قيود-  
 .العمق كزيادة التسويقية األنشطة كتعقيد تنوع -
 .الكمبيوتر كأجهزة اؼبعلومات تكنولوجيا يف اؼبذىل كالتطوير اؼبعلومات ثورة - 

 .تزايد استياء اؼبستهلكُت بسبب نقص اؼبعرفة الكافية بإدارة توقعاهتم كاحتياجاهتم كرغباهتم- 
. العجز يف الطاقة كغَتىا من موارد اؼبواد اػباـ الالزمة للصناعة- 

 شدة اؼبنافسة كالتغَت السريع يف أذكاؽ اؼبستهلكُت كظهور األسواؽ الكبَتة كىي يف سياؽ 
 

 : تطور نظاـ المعلومات التسويقية  .3

 اغبصة زيادة على تؤكد اليت األعماؿ اسًتاتيجيات دعم ىو التسويق كظيفة دكر كاف، التارىبية الناحية من
 مع الثانية العاؼبية اغبرب بعد التغَت يف الرأم ىذا بدأ .للعمالء األجل طويلة قيمةمن خالؿ تقدًن  السوقية

 الًتكيز أدل كقد. للشركة التجارية األنشطة ؿبور تكوف أف هبب كرغباتو العميل احتياجات تلبية بأف االعًتاؼ
 .كاإلنتاج كالتطوير البحث مع اؼبساكاة قدـ على أساسية عمل كوظيفة التسويق أنبية زيادة إذل العميل على

 سلوؾ يف للتغَتات التسويقية البيئة مراقبة عليها هبب أنو دبعٌت العادل إذل الشركة نافذة التسويق كظيفة أصبحت
" اسًتاتيجية "كظيفة ىو التسويق .اغبكومية كالسياسات، االقتصادية كالظركؼ، كالتكنولوجيا، كاؼبنافسة، اؼبشًتم

.  السوؽ بيئة يف التغَتات مع كالتكيف ربديد من اؼبنظمات سبكن اليت التسويقية األنشطة يف
 حيث البيع يف جذرية جديدة طرؽ اتباع من مّكنت قد اإلنًتنت إذل اؼبستندة التقنيات أف على التأكيد مت كما

 االقتصاد يف .التسويق معلومات عبمع جديدة كسائل كتوفر العمالء مرة ألكؿ اؼبعلومات تكنولوجيا تالمس
 الكفاءة ىي اؼبنافسة من أكرب بسرعة التسويقية اؼبعلومات كتسويق كربليل صبع على القدرة فإف، اؼبعرفة الكثيفة

 لتكنولوجيا الفقرم العمود  الذم يعدالتسويق معلومات نظميوفرىا  تنافسية تدفقات  تضمن كجوداليت األساسية
 الوقت كيف منظمنا تدفقنا MkIS نظاـ ىبلق، أكسع دبعٌت ؼبؤسسةؿ االسًتاتيجية  التسويقيةللعمليات اؼبعلومات
، البيانات كقواعد كالربؾبيات اؼبعدات كيشمل م،التسويق القرار صناع قبل من ةطلوب ادلللمعلومات اؼبناسب

                                                           
1
 Deanery, High Studies, and Mohammed Yousef Bahloul. Op-Cit. P : 25.  
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 MkIS يشملك. التنظيمية أىدافو لتحقيق للنظاـ الضركريُت كاألشخاص كاؼبنهجيات اإلجراءات ككذلك
 1.اؼبعقدة االسًتاتيجية التسويقية اؼبعامالت معاعبة يف بسيطة عملية من بدءان  األنشطة من كاسعة ؾبموعة

 
 Cox and Good كجود كوكس قبل من مرة ألكؿ( MkIS )التسويق معلومات نظاـ مشاىدة سبت

 يف الستخدامها اؼبعلومات كعرض اؼبعتاد اؼبخطط للتحليل كاألساليب اإلجراءات من كمجموعة( 1967)
 الوقت يف الصلة ذات اؼبعلومات صبع ىو اؼببكرة التسويق أنظمة من الغرض كاف. التسويقية القرارات ازباذ

 .كاؼبراقبة كالتنفيذ التخطيط لتحسُت التسويق يف القرار لصناع كتسويقها كتقييمها كربليلها كصناعتها اؼبناسب

 تدفق لتوليد اؼبصممة كاإلجراءات كاآلالت األشخاص من كمتفاعل منظم مركب "بأنو يعرؼ، (1979 )كوكس
 القرار لصنع كأساس الستخدامها، كخارجها الشركة داخل مصادر من صبعها مت، الصلة ذات للمعلومات منظم

 خالؿ من ربليلها يتم البيانات من منظمة ؾبموعة عن عبارةق إف. "التسويق إلدارة احملددة اؼبسؤكلية ؾباالت يف
 ؼبدير تسمح معلومات إذل البيانات ربويل يتم. مستمر أساس على اإلحصائية كالنماذج كاإلجراءات التقارير
 منظم تدفق لتوفَت مصمم حاسويب نظاـ كما انو" كازنة كاؿ للتخطيط أفضل كأداء أفضل قرارات بازباذ التسويق

 كصبع، معلومات كمعاجل األكصاؼ ىذه صبيع قتصور". ؼبنظمةؿ التسويقية األنشطة كدعم لتمكُت للمعلومات
 يف التسويق ؼبديرم النتائج كتقدًن، كاؼبعلومات البيانات تلك كمعاعبة، التسويق بيئة من كاؼبعلومات البيانات

 ككذلك البيئة على تؤثر اليت القرارات كازباذ اؼبعلومات على بالعمل اؼبديركف سيقـو. اإلدارة معلومات شكل
 2 . الشركة عمليات

 التسويق لقرار اإلسًتاتيجية اػبطة لوضع كأيضان  العمالء متطلبات لتلبية التسويقية االحتياجات التطور يغطي
 3:  كوبقق النقاط التالية الفعاؿ

  االسًتاتيجي اؼبنظور. أ
.  العمالء احتياجات تلبية. ب
.  التهديد. ج
. اسًتاتيجي زبطيط. د

                                                           
1
 Harmon, Robert R. Op-Cit.  P : 139. 

2
 Deanery, High Studies, and Mohammed Yousef Bahloul. Op-Cit. PP : 20-21.  

3
 Hakhu, Rahul, Ravi Kiran, and D P Goyal. 2013. “Success of Marketing Information 

System Model for SMEs of Punjab : Validation of Survey Based Results and Case 

Study Analysis.” Procedia - Social and Behavioral Sciences 103. Elsevier B.V.:870–

79. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.409. P: 872. 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.409
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.  اؼبعلومات تكنولوجيا ميزانية. ق
   .التسويق قرار. ك 

 1:التسويقية البنكية المعلومات نظاـ أبعاد: المطلب الثاني 
التسويق البنكي، إال  إلدارة الضركرية اؼبعلومات توفَت يف التسويقية اؼبعلومات لنظاـ اعبوىرم اؽبدؼ  يتمثل 1-

 يف التسويق إدارة أكلوية كإمبا تعٍتفقط،  التسويق بإدارة كلها االستفادة ىذه حصر تعٍت ال اػبصوصية ىذه أف
  .البنك يف األخرل اإلدارات استفادة إمكانية مع النظاـ ىذا يوفرىا اليت اؼبعلومات من االستفادة

 نظم) الداخلية اؼبصادر من البيانات بتجميع التسويقية اؼبعلومات نظاـ قياـ من البد اؼبعلومات ىذه  لتوفَت 2-
 للمجتمع، كالتعاكنية كاالجتماعية االقتصادية كاؼبؤسسات (كتشكيالتو البنك أنشطة األخرل، الفرعية اؼبعلومات

 .التنافسية كالبيئة
 التسويقية اإلدارة قدرة تعزيز يف اؼبعلومات الضركرية، توفَت خالؿ من التسويقية اؼبعلومات نظاـ  يسهم 3-
 :منها ،األىداؼ من صبلة ربقيق كية علىفالب
 .احملتملة البيع فرص كتقوًن ربديد -
 .التسويقية الظركؼ يف للتغَتات السريعة االستجابة -
 .الرحبية تعظم اليت األسعار مستويات تقرير -
 .التسويقية التكاليف يف التحكم -
 .الًتكهبية للحمالت الضركرية التخصصات ربديد -
 .االسًتاتيجيات كصياغة اؼبستقبل استشراؼ -
 ضوء يف تتحدد اليت الضركرية اؼبتطلبات من ؾبموعة كجود التسويقية اؼبعلومات نظاـ كتشغيل إدارة  تستلـز 4- 

  النظاـ ىذا تطبيقات يف اؼبعتمدة ؼبعلومات األسبتة  ؿكطبيعة درجة
 

 نماذج نظم المعلومات التسويقية: المطلب الثالث 
ضمن ىذا اؼبطلب نلفت نظر الطالب إذل أف مباذج نظم اؼبعلومات متنوعة كقد تعمد الباحث اف تكوف باللغات 

اؼبختلفة لكي تكوف مباذج أصلية كىي غَت متبناة يف اغباضرات كالنموذج اؼبتبٌت ىو الذم تتم ترصبتو كيأخذ بو 
 .الطالب 

                                                           
. 184مرجع سابق، ص :عرابة ،رابح  1
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  McCarthy and Perreaultنموذج   (09)الشكل رقم 

 
Source : Deanery, High Studies, and Mohammed Yousef Bahloul. Op-Cit. P : 27. 

 Albaum and Duerr MkIS model( 10)الشكل رقم 

 

Source : Deanery, High Studies, and Mohammed Yousef Bahloul. Op-Cit. P : 27. 
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 Lambin, Jean-jacques, and Chantal De Moerlooseنموذج   (11)الشكل رقم 

 
Source : Lambin, Jean-jacques, and Chantal De Moerloose. 2008. Marketing Stratégique et 

Opérationnel. 7e édition. Paris: DUNOD.P: 142. 

 نموذج فليب كوتلر  (12)الشكل رقم 

 
Source : Harmon, Robert R. 2003. “Marketing Information Systems.” Encyclopedia of 

Information Systems. Elsevier Science (USA). 139. 
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 التسويقية في البنك  المعلومات نموذج نظاـ : (13)الشكل رقم 

 
 

 278 ص ،1994األردف، ، عماف، الصفاء، دار اؼبصريف، التسويق أصوؿ معال، ناجي :المصدر

 
 كزبزين كتسويق كربليل لتوليد اؼبصممة كاألساليب اإلجراءات من ؾبموعة عنالتسويق ىو عبارة   معلومات نظاـ

 الناحية من اؼبعلومات نظاـ استخداـ يبكن. كمستمر منتظم أساس على اؼبتوقعة التسويق قرارات معلومات
. يوفرىا اليت اؼبعلومات لتفسَت أساليب أيضنا يوفرك. التسويق جوانب لعديد منؿ كاالسًتاتيجية كاإلدارية التشغيلية

 على يساعد كىذا اؼبستقلة العمليات لتحليل استخدامهاب اؼبنظمة تتبع يبكن، اؼبناسب MkIS باستخداـ
 األنبية بالغ أمر  يعد.التحسُت لتسهيل ازباذىا يبكن اليت اػبطوات معرفة على يساعد أكسع منظور إنشاء

 ىو مطلوب ىو ما أكؿك، للتخطيط. معلومات بدكف بالتخطيط القياـ منظمة ألم يبكن ال  حيثللتخطيط
 موجودةالنقاط  ىذه كل  تعترباؼبناسب MkIS يفك. اؼبنافسُت ربليل كأخَتان  األعماؿ بيئة مث، اؼبنظمات قدرات
ا مهم قفإف كبالتارل. باستمرار ربديثها كيتم افًتاضي بشكل  من الغالب يف قتطبيق يتمك. كالتحليل للتخطيط جدن

 نظام المعلومات التسويقية المصرفية
دارة التسويقإ البيئة التسويقية  

 المصرفية

 
 السوق المستهدفة

 شبكة التوزيع

 الجمهور العام

 المصارف المناسبة

القوى البيئية 

 الخارجية

 

تحديد 

المعلومات 

 الالزمة

توزيع 

 المعلومات

 التنظيم

 التخطيط

 التنفيذ

الرقابة 

 والتقييم

االستخبا

رات 

 التسويقية

نظم 

 النمذجة

بحوث 

 التسويق

سجالت 

المصر

ف 

 الالزمة
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 يف كالشركع يوعل للًتكيز كاؼبتوسطة الصغَتة للشركات اآلف الوقت حاف كلكن، كاؼبهيمنة الكبَتة الشركات قبل
 1 صناعةاؿ يف كاؼبتوسطة الصغَتة الشركات يف اؼبعلومات تكنولوجيا ثقافة لتعزيز خطوات ازباذ

 
 أهمية نظاـ المعلومات التسويقية : المطلب الرابع 

 1999تظهر أنبية التطرؽ إذل نظاـ اؼبعلومات التسويقية من خالؿ ما توصل إليو معهد علـو التسويق سنة 
حبيث بُت أىم النقاط اليت هبب أخذىا بعُت االعتبار بالنسبة ؼبسؤكؿ التسويق فيما ىبص تسيَت العالقة مع 

الزبوف ىي االجراءات اؼبتعلقة دبدة العالقة، كقيمة الزبوف، ككالئو، كبرامج الوالء، كتعترب ىذه العناصر ؽبا أكلوية يف 
يتكامل نظاـ اؼبعلومات التسويقية مع اؼبعارؼ التسويقية كاػبطوط العامة  إذ 2.جدكؿ أعماؿ البحوث التسويقية

إلسًتاتيجية اؼبؤسسة ضمن التوجو التسويقي اؼبتبٌت يف التعامل مع الفاعلُت يف بيئة اؼبؤسسة الداخلية كاػبارجية 
 الذم من الضركرم أف يتم تسيَت العالقة معو من خالؿ اؼبعلومات اليت ربدد معادل التواصل كعلى رأسهم الزبوف

 .  معو بشكل مستمر كمستنَت
 صنع أنشطة يف ىامان  دكران ( MIS )التسويقية اؼبعلومات نظاـ لعب، السوؽ كبيئة الشركة بُت كصل كحلقة
 تقنية تطبيق يف للشركة التنافسية القدرة على اؼبعلومات تقنية تأثَت يكمن. الشركة يف األعماؿ كأنشطة القرار

 تطبيق عند التطبيق يهمل كلكنو التقنية على يركز الذم االذباه الشركات من العديد لدل، الواقع يف. اؼبعلومات
 3. اؼبتوقعة اآلثار أبدان  التسويقي اؼبعلومات نظاـ وبقق دل لذلك. التسويق معلومات نظاـ

 4:دكافع استخداـ ف ـ ت  ىي 
 قصر الفًتة الزمنية اؼبتاحة الزباذ القرار  -
 زيادة تعقد النشاط التسويقي كاتساع نطاقو -
 نقص الطاقة كاؼبوارد األكلية األخرل -
 النمو اؼبتزايد لتذمر اؼبستهلكُت  -
 انفجار اؼبعلومة -
 التحوؿ من إشباع اغباجة إذل إشباع الرغبة  -
 التحوؿ من اؼبنافسة السعرية إذل اؼبنافسة غَت السعرية         -

                                                           
1
 Hakhu, Rahul, Ravi Kiran, and D P Goyal. Op-Cit P: 871. 

2 Lars Meyer-Waarden, Op-Cit, P. 22. 
3
 Zhongke, ZHANG. 2010. Op-Cit. P: 01. 
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 صنع أنشطة يف ىامان  دكران ( MIS )التسويقية اؼبعلومات نظاـ لعب، السوؽ كبيئة الشركة بُت العالقة كبوصفو

 استثمرت، كلذلك. الكفاءات ربسُت تضمن أف يبكنها كبَتة قوة أنو كما، للشركة التجارية كاألنشطة القرار
 إذل اؼبستندة مستواىا ربسُت أجل من اآلخر تلو كاحداؿ اؼبعلومات نظاـ إلنشاء اؼباؿ رأس من الكثَت الشركات
، Unilever ك Procter & Gamble مثل، الشهَتة الشركات حققت، اؼبثاؿ سبيل على. اؼبعلومات

 اغبديث يف مهمة مواضيع الناجحة ذبربتهم أصبحت. اؼبعلومات نظاـ أنشأت أف بعد كبَتنا قباحنا، ذلك إذل كما
 1. كاؼبمارسُت التسويق علماء بُت

 
 .التسويق اسًتاتيجية عناصر من عنصر كل كيدعم القرار لصانعي اؼبتاحة اػبيارات عدد من Mkis يزيدكما 

 .اآلخرين كالشركاء كاؼبوردين العمالء مع التسويق كاجهات على  MkIS يؤثرك
 .االسًتاتيجية كتنفيذ، االسًتاتيجية كتطوير، السوؽ كمراقبة، الوظيفي التكامل ؾباالت يفكما اف لو تأثَت 

 ربديد كذلك من خالؿ التسويقية كاالستخبارات السوؽ أحباث استخداـ خالؿ من  اليت تتمالسوؽ مراقبةك
 كالتكنولوجيات، اؼبنافسُت كأنشطة، اؼبستهلك سلوؾ يف للتغَتات السوؽ بيئة كرصد، الناشئة السوؽ قطاعات
 طابع ذات السوؽ أحباث ضمن تكامل مكونات النظاـ ؼ.اغبكومية كالسياسات االقتصادية كالظركؼ، اعبديدة
 مستمرة التسويقية االستخبارية اؼبعلوماتك. ؿبددة تكتيكية أك اسًتاتيجية تسويقية مبادرات على كتركز ظاىرم

 ثالثة ىناؾ. اؼبعلومات كمصادر السوؽ إذل اؼبستندة األنشطة من كاسعة ؾبموعة كربليل مراقبة كتشمل بطبيعتها
 كرابطات السوؽ أحباث شركات تنشرىا اليت اؼبشًتكة البيانات ىو األكؿ. السوؽ ؼبعلومات رئيسية مصادر
 ؿبددة أسئلة تطرح ألنك نظرنا تركيزنا أكثر إهنا. آخر خيار ىي الشركة ترعاىا اليت األكلية البحوثالثاين . الصناعة

 تكوف ردباالثالث . طويال كقتا كتستغرؽ بكثَت تكلفة أكثر أهنامع االشارة إذل . أسواقك داخل كجودينادل على
 البيع نقطة كمعامالت، الويب موقع عرض من التقاطو مت الذم العميل سلوؾ ىي اؼبتاحة البيانات أفضل

 2.اؼببيعات قوة منمنهجة ادل كالتغذية
يسهم نظاـ اؼبعلومات التسويقية  يف صياغة االسًتاذبية للمؤسسة كربقيق فهم جيد لسلوؾ الزبوف كتقدًن 
 منتجات سليمة من العيوب عرب فهم ديناميكية السوؽ ككل العناصر اؼبشكلة لو كالتمكن من الرد السريع

                                                           
1
 Zhongke, ZHANG. 2010. Op-Cit P: 02. 

2
 Harmon, Robert R. Op-Cit. P : 140. 
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 ككضع توقعات التأكدعن اؼبشكالت كنقاط الضعف احملتملة كالتقليل من حالة عدـ للتغَتات اغباصلة كالكشف 
   دقة كالكشف عن الفرص التسويقية اؼبتاحةأكثركافًتاضات 

 : الناحية االجتماعية -
 للشركة اغبالية كاإلدارة األعماؿ عمليات ربسُت على اؼبتكامل التسويقية اؼبعلومات نظاـ يعمل االجتماعي التأثَت

 الفرص كإدارة، التسويق إدارة إذل التاجر إدارة من اؼبتسلسلة الربامج من سلسلة ينشئ أنو كما. جانب كل يف
 كإدارة، التسليم إدارة إذل اؼبشًتيات كإدارة، اؼبخزكف إدارة إذل اؼبنتجات كإدارة، اؼببيعات إدارة إذل التجارية
 ذلك يف دبا التخصصات متعددة البحثية اجملاالت بُت كالتعاكف. ذلك إذل كما، اػبدمات إدارة إذل االئتماف

 كتعزيز اؼبؤسسات كفاءة لتحسُت للشركة قوية أداة اؼبقًتح النظاـ يقدـ. اإلدارة كفبارسات اؼبعلومات تكنولوجيا
 1.االجتماعي االقتصاد مبو
 : الناحية االقتصادية -

 تًتؾ للطالب 
 :البنكية  التسويقية المعلومات نظاـ أهمية
:  يلي فيما توضيحها كيبكن العناصر من العديد يف التسويقية اؼبعلومات نظاـ أنبية تتجلى

الزباذ  اؼبتوفرة البدائل بُت اؼبفاضلة عند إتباعو الواجب الطريق ربديد من اإلدارة اؼبعلومات نظاـ يبكن  - 1
 كل اؼبستويات على أفضل نتائج لتحقيق الكافية اؼبعلومات يوفر أنو حيث باؼبؤسسة، اػباص التسويقي القرار

 .التسويقية كاألنشطة
 اؼبتعلقة اؼبؤسسة سياسات يبقي عاـ كنظاـ اؼبعلومات نظاـ بربط التسويقية اؼبعلومات نظاـ يقـو  - 2

 . بشكل التسويقية كالسياسات كزبزين، شراء سبويل، إنتاج، من األخرل بالوظائف
 . اػبارجية التسويقية البيئة دبتغَتات اؼبتعلقة األسئلة صبيع على اإلجابة من اؼبؤسسة اؼبعلومات نظاـ  يبكن -3 

 من اسًتجاعها كعملية عليها، اؼبتحصل اؼبعلومات كزبزين معاعبة عملية للبنك اؼبعلومات نظاـ يسهل - 4
 .االتصاؿ كتكنولوجيا االلكًتكنية للحاسبات استخدامو خالؿ

 حبوث يف اغبديثة الطرؽ على اعتماده خالؿ من اؼبتاحة البيانات استخداـ أمثلية ربقيق على اؼبؤسسة يساعد-5
 .كاإلدارية التسويقية ىذه لدعم أك رفض إضافية معلومات على القرارات الزباذ العمليات

 
 

                                                           
1
 Liu, Jian-sen, and Bin Liu. Op-Cit. P : 1032. 
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 تصميم نظاـ المعلومات التسويقي ضمن المنظور االستراتيجي : المبحث الثاني 
هبب أف تصمم الشركات نظاـ معلومات تسويقية فعالة تزكد اؼبدراء باؼبعلومات الصحيحة بالشكل الصحيح     

 كاحد يناسب صبيع الشركات، MkISال يوجد . كيف الوقت اؼبناسب ؼبساعدهتم يف ازباذ أفضل قرار تسويقي 
. كىذا ىو السبب يف تصميم الشركات لنظامها على كبو يالئم االحتياجات على أفضل كجو

 
 تصميم نظاـ المعلومات التسويقية : المطلب األكؿ 

. MkISالعوامل التي يجب أف تؤخذ في االعتبار عند بناء ، ىناؾ بعض Alzabi (2010) كفقا لػػػ 
 1: كىذه العوامل ىي

 كيفية الوصوؿ إذل البيانات اؼبطلوبة كاغبصوؿ عليها؟. 1 
 تدفق مستمر للمعلومات، كإدخالو يف النظاـ يف الوقت اؼبناسب. 2 
 .القدرة على تقدًن التقارير إذل اإلدارة بطريقة من شأهنا أف تساعد يف عملية صنع القرار. 3
 .هبب أف يكوف النظاـ مرننا، فبا يعٍت أف النظاـ سيكوف قادرنا على إجراء بعض التعديالت عند اغباجة. 4
هبب أف يكوف مصمم النظاـ أحد صناع القرار يف الشركة . 5
 

 Aلػ كفقنا( Knuckles، 1987 )ك( Fleisher et al.، 2008) ،لػ الواسعة القدرات فإف MkIS 
 النحو على القدرات ىذه سبييز يتمك. للبيانات متطور ربليل أجل من القرار دعم نظاـ إذل البيانات توفَت من تأيت

 : 2 التارل
 . ازباذىا يتم اليت القرارات عن بيانات ببساطة يوفر إنو -
 . ازباذىا يتم اليت القرارات عن معلومات يوفر ىذا كمن للبيانات بسيط ربليل إجراء على القدرة لديها -
 . علوماتبادل القرار دعم من  بثمن تقدر ال قيمة يوفر كبالتارل، للبيانات متطورا ربليال كيوفر -
 . القرار الزباذ مساعدة كوسيلة، األمر لـز إذا، توصيات تقدًن على القدرة كلديو للبيانات متطورنا ربليالن  كيوفر -

 
 3 :   لبنكالتسويقية في ا المعلومات نظاـ تصميم مراحل

                                                           
1
 Deanery, High Studies, and Mohammed Yousef Bahloul. Op-Cit. P : 25.  

2
 Hakhu, Rahul, Ravi Kiran, and D P Goyal. Op-CitP: 871. 

 .184مرجع سابق، ص :عرابة ،رابح  3
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 إتباع ينبغي بنجاح البنك داخل كتنفيذه فعاؿ تسويقية معلومات نظاـ تصميم من البنك      حىت يتمكن
 : التالية اػبطوات

 كمسح اؼبختلفة، نشاطو بأكجو كاػباصة البنك داخل اؼبتداكلة اؼبعلومات لنوعية شامل دبسح القياـ  1- 
 ذلك يف دبا كحداتو، دبختلف التسويق قسم دراسة مع البيئية، التغَتات جبميع كاؼبتعلقة اؼبؤثرة اػبارجية البيانات

 التوسع إمكانية إغفاؿ دكف البنك، داخل اؼبعلومات تدفق ككيفية صورة ربديد قصد كالفركع الرئيسي اؼبركز
 .كالتوسع النمو حالة يف اإلضافات يقبل حىت النظاـ مركنة كضركرة اؼبستقبلي

 الصغَتة اغبسابات من االستفادة إمكانيات كدراسة ،البدائل أنسب الختيار كالعائد التكلفة  دراسة 2-
 ألداء كزبصيصها اغبسابات، ىذه إدارة سهولة أف إذ النامية، الدكؿ يف البنك ظركؼ تناسب كاليت كاؼبتوسطة،

 أف يبكن أسعارىا، يف التدرهبي كااللبفاض ،... اإليداع اعبارية أك عمليات اغباسبات خدمة مثل معينة عمليات
 االقبليزم اللويدز بنك يف اآلالت ىذه تقـو إذ .التجارية البنوؾ يف اؼبعلومات لتنظيم بالنسبة البداية نقطة يعترب
 كاؼبعلومات الشيكات تداكؿ عملية يسهل مغناطيسي، حبرب اؼبختلفة الشيكات كبيانات على العمالء أظباء بطبع

 .الصرؼ عملية تتم عندما البنك، يف
 تشغيلها، ككيفية اؼبعلومات، نظم بإمكانيات اؼبختلفة اإلشراؼ كمستويات اإلدارة، معارؼ تنمية ضركرة  3-

 اغباسبات يف تدريبية باإلضافة إذل دراسات اؼبعلومات اؼبختلفة، من كـبرجاتو كمدخالتو النظاـ، كىيكل
  اؼبعلومات نظاـ يف كالعاملُت الربامج، كمصممي اإلدارة بُت عالقة قوية كإهباد االلكًتكنية،

 خربات من االستفادة إمكانية مدل كدراسة النظاـ، بإدخاؿ القرار ازباذ قبل بالبنك، العاملُت كافة  تدريب 4-
 النظم ربليل يف اؼبختصة الكفاءات من ؾبموعة عن العمل سوؽ يف البحث مع النظاـ، إدارة يف الداخلية البنك

 .توقف دكف للنظاـ الكامل التشغيل توفَت إلمكانية كتصميمها،
 مالئمة صورة يف اؼبعلومات توافر ؼبدل طبقا للنظاـ التدرهبي التطبيق تتضمن ،متكاملة خطة كضع  5-

 مرحلة بكل كالعاملُت اإلدارة اقتناع ضوء يف للتشغيل، اؼبطلوبة الكفاءات توافر كمدل النظاـ، يف الستخدامها
 بُت اغبواجز كرفع بالتدريج، العمل تنظيم إلعادة برنامج إعداد الضركرم من باإلضافة إذل أنو ىذا التطبيق، من

 .معوقات اؼبعلومات دكف نظاـ يف العمل يتم حىت اؼبعلومات لتداكؿ جديد نظاـ كتوفَت اإلدارات،
 1 : التسويقيةاألنشطةدكر نظاـ المعلومات التسويقية في التخطيط كالرقابة على 

ربليل الفرصة التسويقية  :  كبن االف أين 1
صياغة األىداؼ  :  نرغب بالوصوؿ أين 2

                                                           
 .19: ، ص 2002نظاـ اؼبعلومات التسويقية، الطبعة األكذل، دار اغبامد، :  تيسَت العجارمة ، ؿبمد الطائي 1
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 كيف يبكن ربقيق ذلك اسًتاذبية التسويق  3
 اعداد اػبطط كالسياسات كالربامج التسويقية  4
 الرقابة على تنفيذ اػبطة  5
التغذية كتيسَت عملية  اعادة العملية ؾبددا ك.اخل...الرحبية رضا الزبوف اغبصة السوقية التفوؽ :  النتائج 6

 العكسية
 ردامو ىدر كتقليل، للتداكؿ كقابلة دقيقة تسويقية معلومات توفَت يف نظاـؿؿ الرئيسية الوظيفة تتمثل، باختصار
 ربليل على الشركة كمساعدة القرار ازباذ مستول ربسُت اإلدارة معلومات لنظاـ يبكنك. اإلدارة كعمى اؼبعلومات
 التقنية يفكليس  النظاـ ىذا تطبيق كيفية يف MIS لػ لناجح الرئيسي العامل يكمن، ذلك كمع. بدقة اؼبنافسُت
 عمليات إدارة كقوة MIS حوؿ اػباطئة اؼبفاىيم أنواع صبيع على التغلب الشركة على هبب لذلك. اؼبتقدمة
MIS اؼبنافسة يف الفوز أجل من . 

 
 عالقة نظاـ المعلومات باستراتجية المؤسسة : المطلب الثاني 

 يتطلب فبا، كاإلجراءات كاآلالت األشخاص من ةكمتفاعل ةمنظم ةؾبمع عن عبارة التسويقية اؼبعلومات نظاـ إف
 : 1ذلك يف دبا، كاألفراد اإلدارات من للعديد منسقة جهودنا

 • اعبديدة اؼبنتجات ؾبموعات • اؼببيعات إدارة • التجارية العالمات كإدارة التسويق إدارة • العليا اإلدارة •
 كاإلحصائيُت العمليات يف الباحثُت • كاؼبصممُت النظم ؿبللي • كاؼبالية اؼبراقبة إدارات • السوؽ أحباث موظفو

.  الكمبيوتر أجهزة كموردم خرباء • اؼبربؾبُت • النماذج كبناة
 Harmonؽبرموف كفقا ،اؼبعلومات من احتياجاهتم ربديد يف دقة أكثر يكونوا أف القرار صناع على يتعُت كمنو 
، السوؽ كرصد، الوظيفي التكامل ؾباالت يف مفيدة MkIS لػ األساسية الفوائد تكوف أف يبكن، (2003 ) 

 2 : اإلسًتاتيجية كتنفيذ، اإلسًتاتيجية كتطوير
 قسم داخل األنشطة تنسيق MkIS برنامج يتيح Functional integration :الوظيفي التكامل-

 .األخرل التنظيمية كالوظائف التسويق كبُت التسويق

                                                           
1
 Brien, Richard H, and James E Stafford. 1968. “Marketing Information Systems : A New 

Dimension for Marketing Research.” Journal of Marketing 32:19–23. P : 22. 
2
 Deanery, High Studies, and Mohammed Yousef Bahloul. Op-Cit. P : 22.  
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 لػ يبكن، كالتسويق السوؽ أحباث أنشطة استخداـ خالؿ من Market Monitoring  :السوؽ مراقبة -
MkIS كأنشطة، اؼبستهلك سلوؾ يف للتغَتات السوؽ بيئة كمراقبة، الناشئة السوؽ قطاعات ربديد سبكُت 
 .اغبكومية كالسياسات االقتصادية كالظركؼ، اعبديدة كالتكنولوجيات، اؼبنافسُت

 لتطوير الالزمة اؼبعلومات MkIS يوفر   Strategy Development .اإلستراتيجية تطوير -
 كالبيع، كالتسعَت،  للمنتجات اؼبواقع كربديد، اعبديدة للمنتجات االسًتاتيجية تطوير كيدعم. التسويق اسًتاتيجية
 .كالتحالفات كالشراكات العمالء كخدمة، كالتوزيع، الشخصي

 Strategy Implementation   . اإلستراتيجية تنفيذ -
 من يتجزأ ال جزء كىو، التسويق اسًتاتيجيات تنسيق كيتيح، اؼبنتجات إطالؽ لعمليات الدعم MkIS يوفر
 كتطبيق، (CRM )العمالء عالقات كإدارة، sales force automation (SFA )اؼببيعات قوة أسبتة

 إذل باإلضافة فعالية أكثر بشكل اؼببيعات قوة إلدارة القرار صانعي MkIS يبّكن. العمالء خدمة أنظمة
 .العمالء عالقات

 
 دعم أنظمة دبثابة األنظمة ىذه تعترب، السياؽ ىذا يف :  اإلستراتيجية مستول على التسويقية المعلومات نظم
 نظم  حيث أفالقرار لصانعي مناسب شكل يف procsss informatin كىي، (DSS )القرار ازباذ

 توفَت يف التسويقية اؼبعلومات نظاـ دكر يتمثلك. اؼبعلومات تنتج اإلسًتاتيجية مستول على التسويقية اؼبعلومات
 قد اؼبعلومات ىذه. اػبارجية اؼبعلومات إذل ككذلك الشركة داخل  منالبيانات قواعد" إذل كسهل سريع كصوؿ
 لتسويق تطويره مت الذم اؼبعلومات نظاـ لنموذج اؼبركزم اللوح عرب اؼبباشر التسويق لربؾبة اإلدارة قبل من كزعت

 ـبتلفة معامالت خالؿ كمن كخارجية داخلية مصادر من اؼبعلومات زبزين فيها يتم بيانات قاعدة ىو كاػبدمات
 من اؼبعلومات نظاـ إذل الوصوؿ رئيسيُتاؿ كظفُتادل من كغَتىم التسويق موظفي مثل اؼبختلفة لألطراؼ كنمت

 1 .االسًتاتيجية مستول على التسويقية اؼبعلومات أنظمة أكصاؼ من العديد كىناؾ، قياسيةاؿ كاجهةاؿ خالؿ
 

 ىو اإلدارية اؼبعلومات نظاـ تطبيق تأثَت على يؤثر أف يبكن الذم الرئيسي العامل أف نستنتج أف يبكننا لذا
 تطبيق لتأثَت ثانوينا دكرنا كالشبكة الكمبيوتر تقنية تلعب نفسو الوقت كيف، للشركة التسويق اسًتاتيجية قرارات

   :2 للشركة كالتسويق اإلدارية اؼبعلومات نظم بُت اعبمع يبكننا. اإلدارية اؼبعلومات نظاـ

                                                           
1
  Jaakkola, Harri Tuominen Postipankki Ltd Hannu. n.d. Op-Cit. P : 188. 

2
 Zhongke, ZHANG. 2010. Op-Cit. P: 03. 
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 :التالية اعبوانب خالؿ من
 الذم اإلدارية اؼبعلومات نظاـ كظائف كتشمل ذبارىا مع اؼبدل طويلة تعاكف عالقات إقامة الشركة على هبب • 

 مثل )اؼبتعاملُت مع اؼبعلومات نقل كسيط؛ بالتجار اػباصة البيانات إدارة: يلي ما الغرض ىذا وبقق أف يبكن
 تشغيل نظاـ وبسن أف يبكن الذم القسم؛ (االئتماف كمعلومات األسهم كمعلومات للشركة األساسية اؼبعلومات

 .كىكذا، (اؼبخزكف إدارة، اؼبوظفُت تقييم مثل )اؼبوزع
 وبقق أف يبكن الذم اإلدارية اؼبعلومات نظاـ كظائف كتشمل اغبديث التوزيع نظاـ إنشاء الشركة على هبب- 
 اؼبعلومات صبع؛ (كالبيع كالسعر التوزيع مثل )السوؽ يف اؼبنتج أداء إدارة؛ التاجر بيانات إدارة: يلي ما الغرض ىذا

 .جرا كىلم، السوؽ يف اؼبنافسُت حوؿ
 الذم اإلدارية اؼبعلومات نظاـ كظائف كتشمل كفعالة كفبتازة مستقرة تسويق فرؽ إنشاء الشركة على هبب •

.  اإلنًتنت عرب البيع بائع التدريب نظاـ؛ الباعة أداء تقييم نظاـ: يلي ما الغرض ىذا وبقق أف يبكن
 تبقى أف MIS على هبب، للشركة التسويقية اؼبشاكل غبل فعاؿ بشكل MIS تطبيق أردنا إذا، حاؿ أم على

. الشركة تسويق اسًتاتيجية مع متسقة
 

 السوؽ بيانات أنواع صبيع تتدفق ك(اؼبعلومات مستخدـ )كاؼبسوؽ البيئة بُت األكسط اعبزء يف MIS تكمن
 عملية خالؿ من اؼبدير إذل كتقديبها، البيانات ىذه مع التعامل اإلدارة معلومات لنظاـ يبكن. البيئة من شركةؿؿ

 فإف النهاية يف. البيانات ىذه أساس على اؼبشاريع أك طاػبط أنواع صبيع كضعب اؼبدير سيقـوحيث . التسويق
 . التسويقي االتصاؿ من خالؿ البيئة إذل ستعود العملية ىذه خالؿ تشكيلها يتم اليت البيانات

  هبب على الشركةحيث.  األفعاؿنقل اؼبعلومات كالبيانات كردكدتدفق كإف نظاـ اؼبعلومات عبارة عن عملية 
على أساس أحباث  MIS كمدخل من (دبا يف ذلك البيئة الكلية كاعبزئية) اغبصوؿ على معلومات البيئة :أكال

 هبب على الشركة تلخيص ىذا النوع من اؼبعلومات من أجل اغبصوؿ على جوىرىا  :ثانيا. السوؽ كالتحليل
 يتم تقدًن ىذا النوع من اؼبعلومات إذل اؼبسوقُت من خالؿ :ثالثنا. كالتخلص منها باستخداـ نظاـ اؼبعلومات 

 سوؼ تؤدم :النهايةيف . نظاـ معلومات كسيقـو اؼبسوقوف بوضع خطط تسويقية معقولة كالتحكم يف أدائها
كفقا ؽبذه العملية فإف اؼبعلومات التسويقية تتحرؾ يف ك. نتائج األداء إذل بيئة السوؽ كمعلومات اؼبدخالت

علومات  ربسُت القدرة التنافسية للشركة كربقيق ادل يبكن لنظاـ لذا. دكرات كتساىم يف إدارة التسويق للشركة
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 الوظيفة الرئيسية لنظاـ اؼبعلومات اإلدارية يف توفَت معلومات تسويقية دقيقة كقابلة للتداكؿ حيث اف. قباح أكرب
 1.ربسُت كفاءة إدارة الشركةكزيادة كفاءة اؼبعلومات  ككعمى اإلدارة كتقليل ىدر اؼبعلوماتإذل اؼبسوؽ، 

 2: المعلومات التسوقية في البنكفع نحو تفعيل نظاـ تد التي األسباب
 خطط كمراجعة تنفيذ، تصميم، عند التسويقية اؼبعلومات صبع تدعو إذل ضركرة اليت األسباب من العديد   ىناؾ
  .اؼباضية كاػبربة الشخصي كاغبكم التخمُت على االعتماد كافيا يعد دل أنو حيث .التسويقية البنك
 تقليل اؼبخاطر -
معرفة اذباىات العمالء  -
 مراقبة البيئة -

 تنسيق اإلسًتاذبية التسويقية
 قياس األداء -
ربسُت مصداقية البنك  -
دعم القرارات  -
التحقق من اغبدس كالتخمُت  -

    مكونات نظاـ المعلومات التسويقية:الفصل الرابع
يعترب نظاـ اؼبعلومات التسويقية من أساسيات التواصل اؼبستمر كاؼبستنَت ضمن ربقيق أىداؼ الطرفُت حبيث    

كيعمل نظاـ . يتم تقدًن خدمات مطلوبة على كل مستويات اؼبنتج لتحقيق فوائد منتظرة من قبل الزبوف
اؼبعلومات التسويقية على معاعبة اؼبدخالت الواردة من مكونات البيئة التسويقية اػبارجية مع اؼبعلومات اؼبتوفرة 

من داخل اؼبؤسسة، باالعتماد على كل من االستخبارات التسويقية كحبوث التسويق كالسجالت الداخلية كنظم 
. دعم القرار كمنو تتمكن اؼبؤسسة من تقدًن ـبرجات ربقق األىداؼ اؼبسطرة

االستخبارات التسويقية  : المبحث األكؿ 
تعمد اؼبؤسسة إذل تزكيد قواعد البيانات دبعلومات خاصة باؼبنافسُت من حيث منتجاهتم اعبديدة أك    

كمن أجل الوصوؿ إذل مثل ىذه اؼبعلومات . التكنولوجيا اؼبستعملة أك غَت ذلك من معلومات اليت تتسم بالسرية

                                                           
1
  Zhongke, ZHANG. 2010. Op-Cit. P: 02.  

 على للحصوؿ موبليس، مذكرة للهاتف اعبهوية اؼبديرية حالة الزبوف، دراسة مع العالقة تنمية يف التسويقية اؼبعلومات نظاـ السال مي، أظباء ،دكر   2
 .84، ص2014/2015 ،02كىراف التسيَت، جامعة علـو ك التجارية االقتصادية  ك العلـو التجارية، كلية العلـو يف ماجستَت 
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يف ظل عجز حبوث التسويق عن االستمرارية . هبب أف تتمتع اؼبؤسسة دبهارات كخربات مدربة لتأدية ىذه اؼبهمة
كالشمولية  مت تطوير نظاـ جديد ىو االستخبارات التسويقية  

 
 مفهـو االستخبارات التسويقية  :المطلب األكؿ 

 :االستخبارات التسويقية   تعريف .1

.  (اؼبعلومات اليت زبص األعداء اغباليُت أك احملتملُت )االستخبارات تعرؼ بأهنا 

اؼبعلومات السرية اليت يتم صبعها عن البلداف األجنبية خصوصا البلداف  ) بأهناOxfordكما كرد يف قاموس 
 (اليت تعترب عدكة

 اؼبنظمة، اليت أرجاء فهي ؾبموعة منسقة كنظامية من اإلجراءات اؼبتكاملة كاؼبصممة يف كل األعماؿأما يف ؾباؿ 
 االستخبارات التسويقية عرفت بأهنا  مدل كاسع أفيف حُت . هتدؼ إذل توليد كتقوًن كتوزيع اؼبعلومات التسويقية

كعرفت بأهنا عملية صبع .  تستخدـ يف صبع اؼبعلومات عن اؼبنافسُتأفمن األنشطة األخالقية اليت يبكن 
البيانات أك اؼبعلومات حوؿ اؼبنافسُت ك اسًتاتيجياهتم كلكن هبب اف تتم عملية اعبمع بطرؽ أخالقية 

 1.كمشركعة

عرؼ كوتلر نظاـ االستخبارات التسويقية بأنو ؾبموعة من اؼبصادر كاإلجراءات اليت تساعد مدير التسويق يف 
 .اغبصوؿ على اؼبعلومات اليت تتعلق بالتطور أك التغَت الذم وبدث يف البيئة اػبارجية

ال يقتصر نظاـ االستخبارات التسويقية على دراسة نشاط اؼبنافسُت فقط بل يبتد ليشمل كل عناصر البيئة 
اؼبنافسوف كاؼبوردكف : التسويقية الداخلية كاػبارجية كاليت منها البيئة الداخلية للمنظمة كالبيئة اػبارجية اؼبباشرة 

كالعمالء كنقابة العماؿ كاالربادات اؼبهنية كاعبهات الرظبية اؼبختصة كاؼبوزعوف كالتجار كالوكالء كالبيئة اػبارجية 
    2.العامة 

فهذا النظاـ الفرعي عبارة عن تلك اؼبعلومات السرية اليت تقـو إدارة التسويق جبمعها عن اؼبنافسُت للمؤسسة يف 
السوؽ، كيف ظل ىذه اؼبعلومات تقـو اؼبؤسسة بتعديل خططها كبراؾبها التسويقية، كقد تطورت أنبية ىذا النوع 

                                                           
 . 56، 55، ص ص2009 دار صفاء للنشر كالتوزيع، عماف، الطبعة األكذل،نظاـ االستخبارات التسويقية،  : عالء فرحاف طالب، كاخركف1

 76، ص ، مرجع سابقاياد عبد الفتاح النسور ، عبد الرضباف بن عبد اهلل الصغَت   2



85 
 

من اؼبعلومات مع ازدياد حدة اؼبنافسة كزيادة حرص اؼبؤسسات على معرفة مايقـو اؼبنافسوف بعملو، فنظاـ 
 1.االستخبارات التسويقية يهتم أساسا بنشر اؼبعلومات لتنبيو اؼبدير إذل ما وبصل من تطورات جديدة يف السوؽ

 :نشأة  االستخبارات التسويقية  .2
 من 1961 قبل الدكتور ركبرت كليامز نظاـ لالستخبارات التسويقية مت تطويره كتصميمو كاعتماده من أكؿ

 القوم اػباطف يعطي نتائج التصوير حبيث اف آلةشركة ادكرد دلتوف كقد اشار الدكتور إذل مثاؿ الشمعة كضوء 
  فرصة المواصلة على الرغم من انه ضعيفكاف الضعيف اؼبستمر يبنح 

 أساليب ذات فبيزة ؾبموعة العمل من النوع ىذا أدكا الذين األشخاص يكن كدل، منهجنا الذكاء تقنيات تكن دل
 يبكن. ذاتو حد يف متميز كنظاـ التنافسي الذكاء ظهور العشرين القرف من الستينات حىت يكن دل. فريدة كتقاليد

 كجو على. متميز ككياف التنافسي الذكاء أصوؿ القًتاح William T. Kelley عمل استخداـ
 Journal  التسويق ؾبلة يف مؤثرة ةمقاؿك( 1965 )التسويقية الستخباراتا يف كتابكيلي  قدـ، اػبصوص

of Marketing (1968)  ( 1968 )سلسلة مع لكيلي األساسي العمل متابعة سبت ما سرعافك 
 التسويق يفRichard L. Pinkerton ( .1969 )   بينكرتوف إؿ ريتشاردلػ  اؼبؤثرة اػبمسة اؼبقاالت
 Industrial Marketing entitled   "التسويق استخبارات نظاـ تطوير كيفية "عنواف ربت الصناعي

“How to Develop a Marketing Intelligence System”.      .ىذه اعتبار يبكن 
 التسويقية االستخبارية اؼبعلومات من الكثَت أف من الرغم على. اؼبنافسة يف الرائدة الفكرية لألسس فبثلة الوثائق

 جذكره سبحى قد اجملاؿ ىذا أف الحظوا األكائل اؼبراقبُت بعض أف، إال التسويق أحباث من األكؿ اؼبقاـ يف تنبع
 قيمة ذات أداة ىي التسويق أحباث"، األساسية أعمالو من األكذل الصفحة على نفسو كيلي الحظ. بسرعة
 إذل كيلي ذىب، النقطة ىذه بعد " كبَت فرؽ  على الرغم من كجودذلك كمع. التسويقية اؼبخابرات لعامل كبَتة

 الذكاء تطور يف القادـ  لقد مت اعتبار اعبيل  .السنُت آالؼ إذل تعود إهنا يقوؿ اليت التجسس تقاليد مناقشة
. بورتر إم مايكل عملىنا إذل  اإلشارة مع  نوعى كبديل التنافسى الذكاء حيث ناقش أفضلكاف  التنافسي

 بُت من، (1985 )التنافسية كاؼبزايا( 1980 )التنافسية االسًتاتيجية ذلك يف دبا، بورتر كتب كانتحيث 
 عمل مهمة ىو التنافسي الذكاء أف األعماؿ لقادة كأثبتت، األكاديبيُت كليس، اؼبمارسُت إذل كجهةادل موراأل

 األدكات ) بالفعل موجودة االستخباراتية اؼبعلومات بأف االفًتاض إذل بورتر عمل يبيل، ذلك كمع. بشدة مطلوبة
                                                           

دراسة حالة شركة مطاحن اغبضنة باؼبسيلةػ الشركة )- دكر نظاـ اؼبعلومات التسويقية يف التخطيط للنشاط التسويقي كالرقابة عليو : فراحتيو العيد1
، مذكرة اؼباجستَت، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت كالعلـو التجارية، قسم علـو التسيَت، (اعبزائرية لألؼبنيـو باؼبسيلةػ شركة ملبنة اغبضنة باؼبسيلة

  .70، ص2006-2005فرع التسويق، جامعة ؿبمد بوضياؼ باؼبسيلة، 
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 ركز، القرف هناية كحىت الثمانينيات من يف حُت انو (. بالفعل موجودة احًتافية بطريقة لتجميعها اؼبطلوبة
 ركز اؼبثاؿ سبيل على؛ ؿبدد دبنظور متميزين اؼبفكرين من العديد كأصبح. التقنية على كبَت حد إذل اؼبمارسوف

 يقدـك(. 1999 )كاإلنترنت( 1987 )الكمبيوتر أجهزة استخداـ على McGonagle ك Vella عمل
اف  اليـو  قبد.بينكرتوف يف الرائدة اؼبقاالت بسلسلة تذكرنا اليت الكيفية عن إرشادية كتيبات( 1990 )تايسوف

يف .  ختلفةادل تنافسيةاؿ ستخباراتيةالا نشطةاأل متابعة كيفية تبحث اليت اؼبفيدة اؼبنشورات من كبَتة ؾبموعة ىناؾ
 النهائي فولد عمل.  كفنالتنافسي لذكاءؿ الراىنة للحالة سبثيالن  األكثر يكوف ردبا فولد ليونارد عمل فحُت قبد أ

 السنُت مركر مع. اجملاؿ ىذا يف ثورة إحداث على ساعد مهم كتاب كىو، (1985 )التنافسىالذكاء   كتابىو
 مكرسة رئيسية استشارية شركة مؤسس ألنو أيضا كلكن كتاباتو بسبب فقط ليس بارزة كشخصية فولد ظهر

 لتلبية خصيصنا مصممة استشارية خدمات كتنفذ، التدريب اؼبنظمة ىذه توفر. التنافسية لالستخبارات
 اؼبعلومات من كاسعة ؾبموعة يقدـ اإلنًتنت شبكة على موقع فولد مؤسسة كلدل، ؿبددين عمالء احتياجات

 1.التسويق حبوث يف جذكره تتجاكز بطرؽ التنافسي الذكاء نطاؽ توسيع فولد توجو يبثل كما. كاؼبشورة
 االستخبارات تركزتك، التنافسية االستخبارات يف اؼبتخصصُت قبل من عادة تطورت   االستخبرات التسويقية

 التسويق حوؿ تتمحور اليت العمليات خطط صياغة يف يشاركوف الذين أكلئك احتياجات حوؿ التسويقية
 صلة ؽبا ليس السوؽ معلومات "أف إذل فيالك ماكغناغل يشَت، اؼبنظور ؽبذا النموذجية الناحية كمن. كاؼببيعات

 كليس، التنفيذية للقرارات الدعم كيوفر، تقريبنا حصرنا يكوف يكاد تركيزىا إفك. االسًتاتيجي بالذكاء مباشرة
  ” "اإلسًتاتيجية

 يتناكؿ الذم التحليل ك البحث من خاص شكلعلى أهنا  السوؽ استخبارات إذل  من ىذا اؼبنطلق ينظر
 الذكاء من النوع ىذا أف من الرغم على. السوؽ حوؿ تتمحور اليت كالتكتيكية كالتشغيلية اؼبدل قصَتة اؼبعلومات
 ىذه كبسبب. بطبيعتو اسًتاتيجينا اعتباره يبكن ال أنو، إال كاؼبنافسُت العمالء بشأف رؤل يقدـ قد كالتحليل
 يف مصلحة لديهم الذين األشخاص من ما حد إذل صغَتة ؾبموعة ىناؾ سيكوف أنو اؼبفًتض من، اغبقيقة

 الرئيسي العميل "أف دبالحظة Vella( 1996) ك McGonagle يواصل، كىكذا. السوؽ استخبارات
 اؼبفيد النموذج ىذا صياغة مت". اؼببيعات كقوة التسويق قسم ىو السوؽ استخبارات يف( الوحيد يكوف ما كغالبان )

 احتياجات على كيركز. السياسة كعلـو اإلدارة كتوجهات الحتياجات تستجيب بطرؽ التنافسي الذكاء من
 خطط صياغة على اإلدارة االسًتاتيجية االستخبارات تساعد. اؽبرمي التسلسل بواسطة توجيهها ليتم اؼبنظمات

                                                           
1
 III, ALF H. WALLE. 2001. Qualitative Research in Intelligence and Marketing: The New 

Strategic Convergence. USA: QUORUM BOOKS.  PP :10 -11. 
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 عن الناذبة اإلمالءات اؼبنظمة يف آخركف يتبع أف اؼبتوقع كمن. للمنظمات أساسية أنبية ذات األجل طويلة
 من متنوعة ؾبموعة اؼبتخصصُت اؼبرؤكسُت ـبتلف إعطاء يتم اؼبدل طويلة خطط كضع بعد. األجل طويلة اػبطط
 كا يتصرفوفداـ ما القرار ازباذ سلطات من ؾبموعة اؼبرؤكسُت ىؤالء منح كهبوز. القرار صنع كمسؤكليات اؼبهاـ
 للتوجيو كفقا. األجل الطويلة االسًتاتيجية اػبطة يف الواردة األساسية التوجيهية كاؼببادئ لالسًتاتيجيات كفقا

 قبل من يستخدـ الذكاء من ـبتص شكل ىو السوؽ ذكاء ، لسناريوىات االستخبارات التنافسية األساسي
 قبل من صياغتها يتم األساسية اإلسًتاتيجية اػبطط  لكوفذلكك. التسويق بوظيفة اؼبرتبطة الفرعية اؼبؤسسات

 التسويق مهن إذل يُنظر". الكبَتة الصورة "تصور على قدرة أكثر أهنم اؼبفًتض من الذين العليا اإلدارة أعضاء
 1كاسًتاتيجياهتا ؼبنظمةؿ شاملة رؤية إذل تفتقر، أخرل فرعية ؾبموعة ؾبرد أهنا على كاؼببيعات

 
    Marketing intelegence : الذكاء التسويقي 

 هنج أف الواضح من هبعل القرار صنع عملية يف كالتكامل التفاعل على األنظمة نظريات تضعو الذم الًتكيز إف
 استخبارات نظاـ "ىو مطلوب ىو ما. بسرعة عتيقنا أصبح التقليدية التسويق أحباث ميز الذم اػباص" الفرشاة"

 التنبيه دائم عصبي كمركز سيخدـ النظاـ هذا مثل. تسويق جهة كل احتياجات لتلبية خصيصنا مصمم
 ـبطط بصياغة قاـ الذمك كوتلر فيليب استخدمو الذم اؼبوضوع ىو" العصب مركز "مفهـو."  التسويق لعملية
 MIAC سبثل(. MIAC )التسويقي كالتحليل اؼبعلومات مركز  كىو،الشركة داخل جديدة تنظيمية لوحدة

 2.عملية إصالح شاملة كتوسيع لقسم أحباث التسويق يف خدمة معلومات تسويقية تنفيذية شاملة
نظاـ . الذكاء التسويقي ىو أحد مكونات نظاـ اؼبعلومات التسويقية الذم يورد بيانات األحداث إذل اؼبنظمات

للحصوؿ على معلومات يومية عن اؼبديركف الذكاء التسويقي عبارة عن ؾبموعة من اإلجراءات يستخدمها 
يتم صبع اؼبعلومات التسويقية من خالؿ (. Kotler & Keller ،2009)التطورات يف بيئة التسويق 

، كمراقبة اجملموعات االجتماعية، كقائمة الربيد اإللكًتكين، كالفيسبوؾ، (اؼبسافرين)التحدث إذل العمالء 
شركات على ازباذ اؿكيبكن للمعلومات اليت يتم صبعها من ىذه اؼبصادر مساعدة . كاليوتيوب، كاؼبتطوعُت، إخل

ىي عملية اغبصوؿ على اؼبعلومات كربليلها  (MI )استخبارات السوؽ. قرارات تسويقية حيوية كربسُت أدائها
؛ لتحديد االحتياجات كالتفضيالت كاؼبواقف كالسلوكيات اغبالية (العمالء اغباليُت كاحملتملُت)لفهم السوؽ 

ىي ؼكاؼبستقبلية للسوؽ؛ كتقييم التغَتات يف بيئة األعماؿ اليت قد تؤثر على حجم كطبيعة السوؽ يف اؼبستقبل 

                                                           
1
 III, ALF H. WALLE.Op-Cit, P : 93. 

2
 Brien, Richard H, and James E Stafford.Op-Cit.  P : 21. 
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 Kotlerحدد . عملية اغبصوؿ على اؼبعلومات األساسية عن العمالء كالعمالء احملتملُت، كتنسيقها كصيانتها 
and Keller (2009) 1: عدة خطوات لتحسُت جودة أنشطة استخبارات التسويق 

  تطوير جديدام عن الفورم تدريب كربفيز قوة اؼببيعات على اإلبالغ .
  اؼبعلوماتربفيز اؼبوزعُت كذبار التجزئة كالوسطاء اآلخرين لتمرير  
 العمالءمن  عبنة استشارية تكوين .
  شراء اؼبعلومات من اؼبوردين أك...  
 استخداـ نظم التغذية اؼبرتدة للعمالء عرب اإلنًتنت عبمع اؼبعلومات التنافسية. 
  

 2:  االستخبارات التسويقيةكخصائص نظاـ مجاالت : المطلب الثاني 

      االستخبارات التسويقية نظاـ مجاالت. 1

 تساعد اؼبعلومات التسويقية يف ازباذ القرارات بشأف االستثمار يف اؼبنتجات اعبديدة ككذلك قرارات المنتج ■
. يف ربسُت مواصفات اؼبنتج أك عرض استهداؼ ؾبموعات العمالء

قبل -  تتيح اؼبعلومات االستخبارية التسويقية للشركات فرصة دراسة تأثَت اإلعالنات  قرارات تجزئة العمالء
 .معلومات كافية الختيار القطاعات اؼبستهدفةكتوفَت استنادنا إذل األحباث كتكوين اعبمهور، . كبعد اإلعالنات

 تساعد اؼبعلومات االستخبارية التسويقية صناع القرار يف بناء الوعي  حيث قرارات التسعَت كالعالمة التجارية■ 
كما يساعد صبع اؼبعلومات التسويقية على التقاط . ين للعالمة التجارية بُت قطاعات العمالء اؼبستهدؼ

 .التصورات الشائعة كتغيَت االذباىات كاألذكاؽ كأمباط اغبياة

 ـ فهم احتياجات أصحاب اؼبصلحة كاالستجابة لومن خالؿ اؼبساعدة على حل ا إبقاء أصحاب اؼبص■ 

:  تساعد االستخبارات التسويقية يف التحليل الكمي لقول السوؽ مثل :تقييم السوؽ كالمعايير التنافسية   ■
.  اخل... تقدير حجم السوؽ كالتحليل الكمي كالسلوكي للسوؽ كالتنبؤ باالذباىات كاالحتياجات اؼبستقبلية

                                                           
1
 Sunday, Maurice, John Felix, and A Joseph. 2013. “A Study of Marketing Information 

System ( MIS ) As a Contributory Factor in the Performance of Selected Transport 

Companies in Calabar Metropolis.” American Journal of Tourism Research 2 (2):154–

59. https://doi.org/10.11634/216837861302479.  P : 156. 
2
 Deanery, High Studies, and Mohammed Yousef Bahloul. Op-Cit. P : 38. 

https://doi.org/10.11634/216837861302479
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تصميم اؼبزيج التسويقي اكتساب العمالء كاالحتفاظ هبم؛ ك. كتتضمن ربديد الفرص التسويقية لبناء أعماؿ مرحبة
كيساعد صبع اؼبعلومات التسويقية اغبكيمة الشركات على رفع سلم . كزبطيط كتنظيم كتقييم كمراقبة أداء السوؽ

 . إضافة قيمة أكرب إذل العالمات التجارية اغباليةكالتفكَت التسويقي 
 

خصائص نظاـ االستخبارات التسويقية  .2

 1:نظاـ االستخبارات التسويقية يبتاز دبجموعة من اػبصائص يبكن ربديدىا باآليت

ػ تستلـز تشغيل نظاـ االستخبارات التسويقية ؾبموعة من اؼبتطلبات كاؼبوارد تتمثل اؼبكونات اؼبادية كالرباؾبيات 
إضافة إذل العنصر البشرل كوف نظاـ االستخبارات التسويقية يعتمد يف جزء منو على أصوؿ فنية إضافية إذل 

األصوؿ العلمية  

اثبتت العديد من الدراسات بأف استخداـ أساليب كطرؽ غَت مشركعة كالتجسس الصناعي أك سرقو اؼبعلومات ػ 
السرية من اؼبنظمات األخرل من أسباب فشل نظاـ االستخبارات التسويقية كىذا ما دفع بعض اؼبنظمات إذل 

  كضع قوانُت كتشريعات سبنع كربضر األساليب اؼبذكورة

ػ يتطلب النظاـ التفاعل اؼبستمر مع البيئة التسويقية كاؼبراقبة اؼبستمرة لألحداث من اجل رصد كاستالـ أم 
إشارات حوؿ التغَتات احملتملة يف البيئة كوبوؽبا إذل منتج استخبارم يعزز قدرة اؼبنظمة يف ازباذ التدابَت الالزمة  

من خالؿ تزكيدىا بتقارير يومية تدعم  (اؼبربؾبة)ػ يبكن اف يساعد اإلدارة التسويقية يف ازباذ القرارات الركتينية 
. اؼبستويات التشغيلية يف النشاط التسويقي كىذا يعٍت اف نظاـ االستخبارات قد يعد سالح تكتيكي كتشغيلي

ػ يعد من أنظمة اؼبعلومات االستخراجية يف اؼبنظمة ألنو يزكد اإلدارة باؼبعلومات االستخبارية اغبيوية اليت سبثل 
معلومات استخراجية للقرارات االستخراجية غَت اؼبربؾبة يكمن القوؿ بأنو الًتسانة االسًتاتيجية للمنظمة يف 

. مواجهة االخطار كالتحوالت البيئية

االستخبارات التسويقية  أنواع كمصادر نظاـ : المطلب الثالث 

 1:األيتيبكن ربديد أىداؼ نظاـ االستخبارات التسويقية يف 

                                                           
  .60، 59عالء فرحاف طالب، كاخركف، مرجع سابق، ص ص1
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ػػ ربديد كتقوًن فرص البيع اؼبختلفة  1
ػػ االستجابة السريعة للتغَتات يف الظركؼ التسويقية  2
ػػ تقدًن مستويات األسعار اليت تعظم األرباح  3
ػػ التحكم بالتكاليف التسويقية  4
ػػ ربديد التخصصات الضركرية للحمالت الًتكهبية  5
ػػ التنبؤ باؼبستقبل كصياغة االسًتاتيجية التسويقية  6

أنواع االستخبارات التسويقية 

 2:يقسم نظاـ االستخبارات التسويقية إذل األنواع التالية

كتعٍت كجود مركزية يف اؼبنظمة تقـو بأنشطة استخبارات التسويق إف كجود : االستخبارات المركزية للتسوؽػ 1
 اؼببذؿ داخل الشركة معرفة ما وبدث ميزات عديدة مثل عدـ ازدكاج يف اعبهدىذه الوحدة يعطي اؼبنظمة 

للمنظمة كتوفَت احتياجات اؼبديرين من اؼبعلومات التسويقية اؼبختلفة  

كيعٍت اف نشاط استخبارات التسويق يتم القياـ بو ال مركزيا بواسطة : االستخبارات الالمركزية للتسويقػ 2
كحدات متعددة منتشرة داخل اؼبنظمة كذلك من خالؿ اؼبسؤكليات كتوفَت اإلمكانيات اليت يبكن كل كحدة من 

التعامل من جانب معُت من جوانب اؼبنافسة كبالتارل يؤدم ىذا التخصص إذل زيادة اؼبهارات الفنية لرجاؿ 
 من ؾباؿ ألخر فبا يعترب احد غَت اف ذبزئة ىذا النشاط إذل عدة أنشطة يعوؽ تدفق اؼبعلوماتاالستخبارات 

عيوب ىذا النظاـ  

يتم اغبصوؿ على اؼبعلومات من خالؿ كسائل االتصاؿ اؼبختلفة : االستخبارات غير الرسمية للتسويقػ 3
 من معلومات كاخبار يف اجملالت كالصحف اؼبتخصصة يبكن صبع اؼبعلومات من خالؿ لقاءات ما ينشركمتابعة 

إضافة إذل ذلك يبكن إقامة عالقة ...اؼبنافسُت اؼبفتوحة اػباصة بافتتاح فرع جديد أك اإلعالف عن منتج جديد
كدية بُت رجاؿ البيع كالعمالء كبذلك وبصل رجاؿ البيع علة معلومات ىامة عن اؼبنافسُت كالعمالء يعتربكف 

. أيضا مصدرا ىاما يف نقل اؼبعلومات من رجل بيع شركة إذل رجل بيع شركة أخرل قد تكوف منافسة ؽبا

                                                                                                                                                                                   
اضبد أبو رضبة، دكر االستخبارات التسويقية يف تطوير خدمات القطاع اؼبصريف الفلسطيٍت، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف فلسفة  إبراىيم ؿبمد1

 . 49، ص2015إدارة االعماؿ، كلية التجارة، قسم إدارة االعماؿ، جامعة قناة السويس، 
 .71، 70العيد فراحتيو، مرجع سابق، ص ص2
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ذلك كي الرظبية للتسويق كتعتمد بعض اؼبنظمات على االستخبارات : ػ االستخبارات الرسمية للتسويق4
النظاـ الرظبي كجود قواعد ؿبددة تتجنب عيوب نظاـ االستخبارات غَت الرظبية حيث يتطلب استخداـ 

 كباقي الوحدات يف كإجراءات مكتوبة كسياسات موضوعة كتنظيم يوضح العالقات بُت أجهزة االستخبارات
اؼبنظمة كعادة ما تكوف االستخبارات التسويقية جزء من إدارة التخطيط أك قسم حبوث التسويق أك قد يتم بناء 

كحدة مستقلة يف التنظيم ؽبذا الغرض  

بيئات االستخبارات التسويقية  : المطلب الرابع 

ال يقتصر نظاـ االستخبارات التسويقية على دراسة نشاط اؼبنافسوف فقط، كإمبا يبتد ليشمل كل عناصر البيئات 
 1:التسويقية الداخلية كاػبارجية للمنظمة كاليت من أنبها ما يلي

ػالبيئة الداخلية للمنظمة  1

اؼبنافسوف، اؼبوردكف، العمالء، النقابات العاؼبية، االربادات ): كمن أىم عناصرىا: لبيئة الخارجية المباشرةػ ا2
 (اؼبتهيئة، اعبهات الرظبية اؼبختصة، اؼبوزعُت، التجار، الوكالء

البيئة اعبغرافية، البيئة القانونية، البيئة السياسية، البيئة ): كمن أىم عناصرىا: البيئة الخارجية العامةػ 3
 (االجتماعية، البيئة الثقافية، البيئة التكنولوجية، البيئة الفنية، البيئة االقتصادية

عوامل كعوائق النجاح الرئيسة لنظاـ االستخبارات التسويقية  

قد سبنع من الوصوؿ إذل أىداؼ نظاـ االستخبارات التسويقية ىناؾ ؾبموعة من اليت من العوائق كاحملددات 
 2:ذا النظاـ نذكر منهاالتحديات لو

ػاؼبوارد اؼبطلوبة لتشغيل النظاـ  1

ػ معوقات كقيود قانونية كأخالقية كثقافية 2

ػ نقص الدعم اؼبقدـ من قبل اإلدارة  3

 .ػ االعتماد على أدكات التحليل كالتكنولوجيا بدال من التفكَت اؼببدع كاػبالؽ للعاملُت4
                                                           

 . 52، 51إبراىيم اضبد ؿبمد أبو رضبة، مرجع سابق، ص ص1
  .82، 81عالء فرحاف طالب، كاخركف، مرجع سابق، ص ص2
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 البنك يف التسويق إدارة تقـو اليت السرية اؼبعلومات من النوع  إذل ذلك" اؼبصرفية التسويقية االستخبارات " اصطالح يشَت
 ؼبدخالت الفرعية النظم أحد التسويقية لالستخبارات الفرعي النظاـ يعتربك  اؼبنافسة البنوؾ يف اإلسًتاتيجية عن اجملاالت جبمعها

 البيئة يف اغباصلة التطورات ؼبتابعة البنك يستخدمها  اليت اإلجراءات من ؾبموعة على يقـو كالذم التسويقية، اؼبعلومات نظاـ
 اغباصلة التغَتات كصبيع اؼبنافسُت، حوؿ عامة بصورة اؼبتاحة البيانات كذبميع ربليل خالؿ من بالتحديد، كاػبارجية التسويقية،

 كبالتارل كتتبعها، اؼبنافسُت، كأفعاؿ إجراءات تقييم طريق عن اإلسًتاتيجية القرارات ازباذ عملية ربسُتهبدؼ  التسويقية البيئة يف
 بنظاـ النظاـ هذا يسمي من .هناؾ لذلك .أيضا بيئيةهتديدات مناسبة أك  تسويقية فرص كجود عن مبكر إنذار تقدًن إمكانية
 :أنبها السرية اؼبعلومات على للحصوؿ عديدة مصادر على تعتمد البنوؾ فإف كعموما،  التسويقي الذكاء

 .اؼبنافسة البنوؾ يف العاملوف كاؼبوظفوف التوظيف مراكز- 
 .أنفسهم البنك موظفو- 
 .كاؼبؤسسات األفراد األخرل، اؼبنافسة البنوؾ عمالء - 
 .األخرل البنوؾ عن اؼبنشورة كاؼبعلومات التقارير - 
 اؼبهنية كاالربادات البنوؾ كصبعيات اؼبركزم، اغبكومية، كالبنك اعبهات بعض تصدرىا اليت الرظبية الدكرية كالنشرات التقارير - 

 .كاالستشارات األحباث كمراكز اؼبصرفية
 .هبذه التصرفات اػباصة اؼبؤشرات كربليل اؼبنافسة، البنوؾ تصرفات مالحظة- 

إذل أف ىناؾ شباف خطوات لتحسُت  (Keller ك Kotler يشَت كل منتحسين االستخبارات التسويقية 
 1. : اعبودة ككمية اؼبعلومات التسويقية

ىم ''  تدريب كربفيز قوة اؼببيعات على الفور كاإلبالغ عن التطورات اعبديدة؛ ألهنم أعُت كآذاف الشركة، : أكال
.   قد تغيب عن كسائل أخرل اليتيف كضع فبتاز اللتقاط اؼبعلومات

ربفيز اؼبوزعُت كذبار التجزئة كغَتىم من الوسطاء لتمرير اؼبعلومات االستخبارية اؽبامة؛ ألهنا أقرب إذل  :ثانيا
. العميل كاؼبنافس

توظيف خرباء خارجيُت عبمع اؼبعلومات؛ يبكن القياـ بذلك عن طريق إرساؿ اؼبتسوقُت إذل متاجر الشركة  :ثالثنا 
. ؼبعرفة كيفية تعامل اؼبوظفُت مع العمالء

 حيث تقـو الشركة بتجميع اؼبعلومات من خالؿ حضور اؼبعارض اؼبفتوحة ؛داخليا كخارجياؼبشاركة  كا:ارابع 
.  كاؼبنشآت التجارية، كالتقارير اؼبنشورة  للمتنافسُت، كصبع إعالنات اؼبنافسُت

 إنشاء عبنة استشارية للعمالء؛ حيث يبكن لألعضاء تضمُت معظم العمالء اؼبتكلمُت، األكثر تطوران، :خامسنا
. كاألكثر سبثيالن 

                                                           
1
 Deanery, High Studies, and Mohammed Yousef Bahloul. Op-Cit. P: 39. 
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.  كاالستفادة من مصادر البيانات ذات الصلة باغبكومة: اسادس
.  من شركات األحباث اػبارجية كالبائعُتشراء اؼبعلومات :سابعا

. صبع االستخبارات التسويقية على شبكة اإلنًتنت :أخيرا ك
 

بحوث التسويق  : المبحث الثاني 
 مفهـو بحوث التسويق : المطلب األكؿ 

ضمن ىذا اؼبطلب يبكن اف نقدـ عدد من النقاط اليت تدعم كسبكن الطالب من التحكم كالتمييز بُت عدد من 
 .اؼبصطلحات الواردة يف سياؽ نظاـ اؼبعلومات التسويقية عموما كحبوث التسويق خصوصا

 : تعريف بحوث التسويق  .1
 من باؼبسوؽ الزبائن تربط اليت الوظيفة "بأنو التسويقي البحثKotler & Armstrong (2005 ))عرؼ 
 إجراءات كتقييم كتنقيح لتوليد؛ التسويقية كاؼبشكالت الفرص كتعريف لتحديد اؼبستخدمة اؼبعلومات خالؿ

 التسويق معلومات نظاـ تصميممن اجل . التسويق عملية فهم كربسُت التسويقي األداء ؼبراقبة كذلك؛التسويق
، اػبطأ الوقت اؼبوقع ، النوع أخطاء مثل، اإلدارة تواجو اليت اؼبعلومات مشاكل من العديد غبل صحيح بشكل
 1.اخل ...،الكايف غَت اؼبعلومات كنوع

مدخل نظامي كموضوعي لتحديد اؼبعلومات اؼبطلوبة كمعاعبتها كربليلها يبكن اف نعرؼ حبوث التسويق على اهنا 
فهي نوع . كتقديبها إذل إدارة التسويق الكتشاؼ الطريقة التسويقية اؼبناسبة كالعمل على تطويرىا غبل اؼبشاكل

 2.من التحرم الذم يباشره أفراد التسويق يف اؼبؤسسة بشكل منظم لتقدًن ـبرجات منطقية
    تقدـ حبوث التسويق مساعد كبَتة ؼبتخذ القرار حبيث توفر معلومات عادة ما تكوف غائبة أك غَت ظاىر 

بالشكل اؼبطلوبة نظرا لكوهنا فبنهجة بشكل جيد؛ إذ أف اؼبشكل غالبا ما يكوف معلـو مسبقا كيبقي على متخذ 
كما أف حبوث التسويق تضمن الربط بُت الزبوف كاؼبسوقُت .القرار مراعاة جزئيات ال تظهر يف البحوث التسويقية

من خالؿ اؼبعلومات اليت ربدد الفرص كتصف اغبلوؿ للمشاكل اليت تصادؼ اؼبؤسسة كتسهم يف أنشطة 
. التخطيط كالرقابة على األداء التسويقي كفهم العملية التسويقية

 م تشمل الزبوف، كتقدـ خصائص اؼبستهلكُتق    ينتج ثراء حبوث التسويق دبعلومات مهمة من تنوع ؾباالهتا؛ ؼ
كما أهنا تقدـ . كقدراهتم كحالتهم االجتماعية كتوزيعهم اعبغرايف، كتغوص أكثر يف عاداهتم كمواقفهم كمعتقداهتم

                                                           
1
 Sunday, Maurice, John Felix, and A Joseph. Op-Cit.  P : 155. 

. 41: ،  ص 2012، الطبعة األكذل، دار اغبامد للنشر كالتوزيع، األردف، بين النظرية كالتطبيقبحوث التسويق :  ؿبمد عبد اهلل العوامره  2
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معلومات حوؿ اؼبنتج حبد ذاتو كربديد مكوناتو كسعره كأماكن توزيعو كما ىي اؼبشاكل اليت قد يواجهها من بداية 
.   اإلنتاج كصوال إذل ما بعد االستهالؾ، دكف إنباؿ اؼبعلومات اليت تقدمها حبوث التسويق فيما ىبص الًتكيج

 حيث تشمل تقدًن حقائق معينة عن االكضاع اغبالية للسوؽ من ابرز كظائف حبوث التسويق الوظيفة الوصفية
يف حُت اف الوظيفة التشخيصية تعتمد على تقدًن تفسَت كشرح للبيانات اليت مت صبعها ضمن حبوث التسويق  

هبب تقدًن تنبؤ باذباىات السوؽ لتقدـ معلومات تسهم يف الوظيفة التنبؤية أم بعد الوصف كالتشخيص 
   .اؼبستقبلية

كما تعرؼ حبوث التسويق على اهنا احدل احملاكالت اعبادة الكتشاؼ الطريقة التسويقية كالعمل على تطويرىا 
غبل اؼبشاكل كالتحقق منها من خالؿ اؼبعلومات التسويقية  

 الذم يباشره افراد التسويق يف اؼبؤسسة بشكل منظم الهباد اؼبخرجات بطريقة  التحرمتعرؼ على اهنا نوع منك
يركز نظاـ اؼبعلومات التسويقية على منطقية كسبلك حبوث التسويق عالقة قوية بنظاـ اؼبعلومات التسويقية حيث 

هبدؼ تقدًن حل ؼبشكلة ؿبددة بينما نظاـ احمليط الداخلي كاػبارجي كتركز حبوث التسويق على احمليط اػبارجي 
  لتقدًن عالج ؼبشاكل اؼبؤسسة كالوقاية من االخطار يف نفس الوقت التنبؤاؼبعلومات التسويقية يعمل على 

 Previous Marketing Research, Andحبوث التسويق القبلية كحبوث التسويق البعدية، 
Subsequent Marketing Research فالبحوث القبلية استباقية تفحص كتدقق يف اؼبشاكل قبل ،

 .كقوعها، كالبحوث البعدية تعاجل اؼبشاكل بعد كقوعها إلهباد اغبلوؿ الكفيلة جبربىا قبل تفاقمها
 

: محددات البحث التسويقي  .2
 دكر البحث التسويقي من خالؿ سد النقص يف يأيت البحث التسويقي ال يقـو بصنع قرارات اؼبؤسسة كلكن -

اؼبعرفة دبعلومات ؽبا صلة كثيقة باؼبوضوع 
 ال يتضمن البحث التسويقي قباح اؼبؤسسة كلكن يف احسن اغباالت سيساعد على ربسُت القدرة يف ازباذ -

القرار السليم كالصحيح كالعقالين كما اف اجراء البحوث ال يلغي احتماؿ الفشل فقد يكوف سليم من حيث 
اؼبنهجية كبنتائج مقبولة كلكن قد يتعرض تطبيق ىذه النتائج إذل ضغوط بيئية  

 : المراحل التي مرت بها بحوث التسويق .3
 : اإلنتاجمرحلة 

 كاليت 1850ىناؾ الكثَت من العوامل اليت سانبت يف دعم ظهور ب ت خالؿ مراحل الثورة الصناعية عاـ 
 :ما ييلي األسبابمن ىذه ، ظهرت يف اكربا بشكل فاعل



95 
 

عدـ القدرة على الوفاء باحتياجات الزبوف  -
اؼبنافسة ضعيفة  -
التوزيع ضعيف  -
الفاصل بُت الفكرة كالتطبيق كبَت -
عدـ رعاية االفكار االبداعية  -
معانات االقتصاد من االنفاؽ العسكرم  -
التطور العلمي دل يكن قد بلغ اؼبستول اؼبطلوب  -

: مرحلة البيع 
   1929 سنوات أربعةمن بداية العشرينات حىت انتهاء اغبرب العاؼبية الثانية كمرحلة الكساد الذم ضرب ؼبدة 

 حيث كاف اؽبدؼ زيادة االرباح من زيادة اؼببيعات  ربت فلسفة    تسويق ما يبكن انتاجو  خارج 1933- 
الرغبات كؿبدكدية السلع اؼبنتجة  

: مرحلة التسويق 
 الرغبات لزيادة اؼببيعات يف طل اؼبنافسة السائدة  أم انتاج ما يبكن تسويقو   أساسبداء التسويق على 

  يف تطور حبوث التسويق البحوث اؼبنشورة أسهمكقد 
 

 La recherche marketing et la   1 العلمية كالطريقة التسويق بحوث: المطلب الثاني 
méthode scientifique 

 كجو على كالتسويق اإلدارة قرارات أف يعٍت ال ىذا لكن. علمأهنا  من أكثر فنتعترب  اإلدارة أف القوؿ هبب
 ؿبصنان  ليس الفن. كاألقوياء اؼبوىوبُت للمديرين اؼبخيلة أك كاإلبداع الذكؽ على فقط تعتمد أف هبب، اػبصوص

 يبكن ال .الفٍت النجاح لشرح كافية نفسها اؼبواىب تكوف ما كنادران ، العلمي التحليل أك النقدم التحليل من
 سواء، كسيقي ادلؾباؿ يف نفسو ىو ك،إخل، اؼبواد مقاكمة، اعباذبية، اؼبنظور قواعد يتجاىل أف اؼبوىوب للمهندس

 هبب. جيدة قرارات ازباذ بدكهنا يبكن ال، معتمدة معرفة إذل التسويق حبوث تؤدم أف هبب .اؼبؤدم أك اؼبلحن
 ضماف ىو العلمي اؼبنهج قواعد من الرئيسي اؽبدؼ إفكمنو ؼ. موضوعية حقائق يكتشف أف السوؽ ؿبلل على

 :كاػبارجية الداخلية صالحيتها، ناحيتُت من، النتائج صحة

                                                           
1
 Søilen, Klaus Solberg. Op-Cit, P: 128. 
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 هبا احملتفظ العناصر بُت العالقة إلظهار عليها اغبصوؿ يتم اليت النتائج قدرة يف تشكك الداخلية الصالحية. 1
. اؼبنتخبة غَت األخرل للمتغَتات نتيجة كليست حقيقية اؼبكتشفة العالقات تكوف أف هبب. فيو لبس ال بشكل

 . على النتائجالبحث عملية تأثَت يكوف أف يبكن ال السياؽ نفس يف
 حاالت كيف أخرل فًتات يف لوحظت اليت النتائج تعميم على القدرة يفتشكك  الخارجية الصالحية - 2

 .اؼبعٍت باؽبدؼ يتعلق فيما اؼبختارة العينة سبثيلية يف التشكيك ىنا يتم. أخرل
 اختيار عند ضركرينا بينهما التحكيم كيصبح البعض بعضهما مع األحياف بعض يف يتوافقاف ال اؽبدفاف كىذاف
 .البيانات صبع طريقة

 التسويق حبوث نتائج أف كىذه ىي اؼبشكلة حيث انو يف اغلب األحواؿ قبد االحتياطات من قدر أقصى ازباذ
 ىو كما العلمي، اجملتمع من دقيق لفحص ال زبضع كبالتارل السرية، طبيعتها بسببكذلك  عموما نشر يتم ال

 ذباه خاص بشكلبالقياـ بإجراءات معينة  مطالبة الشركة تكوف أف هبب كلذلك . األكاديبية للبحوث اغباؿ
. الكفاية فيو دبا صارمة اؼبتبعة اؼبنهجية أفعلى  لتأكدؿ السوؽ ؿبللي

 .أدناه العلمي للنهج الرئيسية للسمات موجز كصف يرد العلمية الطريقة خصائص 1.2.2
 خالؿ من؛ ينفذىا الذم الشخص عن مستقلة كتكوفبطرؽ  البيانات صبع يتضمن :عالجم موضوعية. 1

 فإف، كبالتارل. اؼبالحظة اغبقائق نفس مراقبة على قادران  ـبتص اختصاصي أم يكوف أف هببحبيث ، تطبيقها
 .اإلنسانية العلـو يف دائمنا فبكن غَت أمر كىو، اؼبالحظات إنتاج كإعادة الداخلي الًتابط عن تنتج اؼبوضوعية

. إلبطالو التجرييب لالختبار قابالن  كاف إذا إال علمية قيمةذك  التفسَت أك لالقًتاح يكوف ال :التفسير دحض. 2
 تطوير طريق عن للقبوؿ أك الرفض قابلة افًتاضات صياغة إمكانية يف ميالعل كغَت ميالعل بُت الفصل يكمن

 مسبقا أفكاره تؤكد اليت اؼبالحظات قتفضيل إذل كعي دكف الباحث يبيل قد، ذلك إذل باإلضافة. علمية اختبارات
 .لذلك يتم اختبار فرضية العدـ(. فرضياتو)
 تكوف كاليت بوضوح احملددة اؼبفاىيم من ؾبموعة على البداية يف العادل يعتمد :نهجـلل التحليلية الطبيعة. 3

 اؼبًتاكمة اؼبعرفة من مبنية كاؽبياكل اؼبفاىيم ىذه. كالنظريات كالقوانُت اؼبنظمة اؼبقًتحات إطار يف بصرامة مًتابطة
 .ذبريبيا للقياس قابلة ذبعلها بطريقة تعريفها يتم كاليت تفعيلها يتم أف هبب ك. اجملاؿ يف
 البيانات صبع ظركؼ ربديد طريق عن البيانات عبمع ؿبددة إجراءات تبٌتم احمللل :كالدقة بالطريقة االهتماـ. 4
 .اؼبعلومات صبع على السيطرةمنو ك اؼبنهجيف  ربيز كأمالتعسف  ذبنب أجل من مرحلة كل يف
 مع. اغبقائق من منو التحقق مت ا فقط دلمؤقت أساس على يقبلؾ كيشك العادل: للباحث النقدم الموقف. 5

 .مضاد اختبار إجراء إذل  دكماكيسعى يقظ كمفتوح بعقل االحتفاظ
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 للسماح الكفاية فيو دبا كدقيقة كاملة بطريقة كمنهجيتو البحث نتائج تقدًن هبب : النتائج المصداقية في. 6
 .التحقق ألغراض الدراسة بتكرار أخر ؿبلل أك لباحث

بحوث التسويق  المطلب الثالث  محددات 
 :يجب توفير عدد من المتطلبات إلجراء البحث التسويقي نذكر منها 

 أم الطريقة العلمية؛طرؽ كاضحة يف صبع كربليل النتائج -
منطقية ككاقعية النتائج؛ -
 .كجود كصف كاضح للبحث التسويقي -

 : بحوث التسويق أهمية
 اغبصوؿ يتم كما. اإلعالنات فعالية مدل كتقييم العمالء بو يهتم ما معرفة اؼبهم من التسويق ألحباث بالنسبة

 صعبة تكوف كاليت، الباحثُت أنشطة من أساسي بشكل اإلعالنات بتقييم اؼبتعلقة التسويقية اؼبعلومات على
 1.اغباسوب تقنيات مع اؼبراقبة أنظمة استخداـ طريق عن البحث أنشطة ربسُت يبكن. طويال كقتا كتستغرؽ
 التسويقية القرارات يف اؼبستخدمة األخرل كاؼبعلومات كاآلراء كالتقديرات اغبقائق كافة السوؽ معلومات تتضمن

 على اؼبنتج قباح يعتمد، لذلك. الطلب انتظار يف بيعها إلعادة شراؤىا كانتاجها أك السلع تسويق على تؤثر اليت
 حوؿ دقيقة معلومات اؼبصنعة الشركة سبتلك أف الضركرم من للتسويق اغبديثة الطريقة يف. السوؽ متطلبات معرفة

: التالية النقاط
 معيننا منتجنا اؼبستهلكُت يريد كيف كمية؟ أمب ؟ايريدكنو كقت أم يف اؼبستهلكوف؟ يريدىا اليت السلع ىي ما 

 لشراء جذهبم يبكن الذين اعبدد العمالء عدد ما للمستهلكُت؟ اؼبنتج توفَت يبكن كيف ؟أم خصائص معينة
 2 .السوؽ يفربديد مستول اؼبنافسة  ككيف؟ منتج

سبكن اؼبؤسسة  -
  كل اجملاالت الرحبية كغَت الرحبيةتشمل -
 -كىي متطورة جدا يف البلداف اؼبتقدمة -ربدد اؼبزيج التسويقي اؼبناسب -

 : تقدـ خدماتها ب ت إلى قطاعات التاليةكىي 
اغبكومة  

                                                           
1
 Ishiip, Yohei, Hitoshi Hongot, and Makoto Kanagawa. 2002. “Detection of Attention 

Behavior for Marketing Information System.” In Seventh International Conference on 

Control, Automation, Robotics And Vision (ICARCV’O2), 710–15. Singapore. P : 710. 
2
 Shaikh, Al. 2010. “The Effect of Marketing Information System on Decision Making.” 

Recherches Économiques et Managériales 7. P : 04. 
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مراكز البحث  
القطاع اػباص  

اؼبؤسسات احمللية كالدكلية  
 

 أهداؼ بحوث التسويق . 1
ربليل السوؽ احملتمل لسلعة معينة  -
دراسة كربليل اؼبنتجات اؼبنافسة كتفسَتىا كاؼبقارنة بينها  -
ربليل اؼببيعات يف لبتلف اؼبناطق اليت تباع فيها السلع  -
دراسة طريقة التوزيع اليت تناسب اؼبنتج -
ربليل اغبصة السوقية كتقدير حجم اؼببيعات  -
... معرفة درجة قبوؿ اؼبستهلك -
... دراسة متطلبات اؼبنتج من شكل لوف تغليف -
دراسة الفرص التسويقية كاؼبشاكل  -
تقييم اغبلوؿ اؼبقًتحة ضمن منتجات جديدة -
تسهيل مهمة ازباذ القرار  -
التحكم بالظواىر التسويقية  كالتنبؤ كتفسَت ككصف الظواىر -

ربديد العالقة اليت تربط عناصر الظاىرة التسويقية  ك معرفة االسباب  يتممن خالؿ صبع البيانات
: المجاالت التي تحدد شمولية ب ت  .3

: تتلخص يف 
اؼبنتج  -
االنتاج  -
السوؽ   -
لتوزيع  ا-
الًتكيج  -
 حد فبكن كاليت أعلىالكفاءة التسويقية ىي زيادة اؼبدخالت كاؼبخرجات إذل  : الكفاءة كالفعالية التسويقية. 4

تشَت إذل حسن استغالؿ اؼبوارد اؼبتاحة  
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كتنقسم الكفاءة التسويقية إذل ؾبموعتُت  
  الكفاءة التشعيلية  كالكفاءة السعرية  أم التكنولوجيا كاالقتصاد

 :ضمنتكوف المؤسسة فعالة عندما تحقق اهدافها 
التخطيط  -
تطوير اؼبنتج  -
 

 مثاؿ عالقة بحوث التسويق بمصفوفة انصوؼ   .4
 بحوث التسويق ضمن مصفوفة انصوؼ  (03)الجدكؿ رقم 

   السوؽ
  حارل جديد 

فهم حاجات الزبائن كاشباعها   
 تنويع

دراسة مدل احتمالية تبٍت 
 تطوير المنتجاؼبنتج اعبديد   

 جديد 
 

يقية كالبحث عن فرص تس المنتج
 تطوير السوؽجديدة ؼبنتجاهتا 

قياس رضا الزبوف للحفاظ على 
 اختراؽاؼبيزة التنافسية   

حارل 

 اعداد الباحث: اؼبصدر 
:  البحث التسويقي أخالقيات. 5
  ؛ثقة البيانات-
؛ الدقة يف اختيار العينة-
 ؛االمانة يف االقتباس كاؼبراجع العلمية-
السرية التامة؛ -
 البحث؛ ألغراضاستخداـ البيانات -
  ؛ االحصائيةاألساليبالثقة يف -
  ؛احًتاـ اؼببحوثُت-
  .اختيار اؼبوضوع اؼبناسب-
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         بحوث التسويق كاتخاذ القرار: المطلب الرابع 
 معُت عمل مسار ارمختا أك ضلةاؼكادل اؼبعرفية العمليات تشمل كاعية إنسانية عملية ىو : القرار صنعتعريف  .1

( 1970 )فريمونت عرؼ كقد. قرار أك نتيجة إذل التوصل كسائل لتحديد اؼبمكنة البدائل من ؾبموعة بُت من
 الواقعية اؼبباين أساس على كاجتماعية فردية ظاىرة على تنطوم كإنسانية كاعية عملية "بأهنا القرار صنع عملية

 بعض كبو االنتقاؿ بنية البدائل من أكثر أك كاحد بُت من كاحد سلوكي نشاط باختيار تنتهي كاليت كالقيمة
 جوانب ثالثة تشارؾ. بو القياـ هبب ال أك هبب ما بشأف اإلجراء أك السلوؾ مسار يبثل كىو ". اؼبرغوبة األمور

 ينطوم الذم العقل عمل( 2)؛ باؼبعرفة اؼبرتبطة العقل كأنشطة، اإلدراؾ( 1: )القرار صنع يف البشرم السلوؾ من
 صنع يف تدخل العوامل ىذه كل. كاؼبزاج كالشعور بالعاطفة اؼبرتبط العقل جانب( 3 )الرغبة مثل كلمات عليو

 1.الواحد العمل مسار اختيار أهنا على القرار صنع عملية ربديد يتم كبالتارل. القرار
 صنع يبدأ "الشيء نفس ىي القرارات كازباذ اإلدارة "أف يقوؿجزئية ازباذ القرار ؼإذل  (1977 )سيموفيشَت 
 إذل اؼبوايت غَت الوضع لتغيَت بدائل عن البحث يتم كتعريفو عليو التعرؼ يتم كعندما باؼبشكلة باالعًتاؼ القرار

 كثيقنا ارتباطنا مرتبطنا كاف إذا". ئلالبدا بُت رالختياا "وق عالميان اراتلقرا صنع أف ُيعتقدك. تفضيالن  أكثر موقف
 هبذه يقـو عندما. كالتحكم كالتوجيو كالتوظيف كالتنظيم التخطيط مثل، للمدير التقليدية الوظائف جبميع

 البيانات تدفق إنشاء التسويقية ضمن اؼبعلومات نظم يف البحث دمج كما اف .القرارات يتخذ الوظائف
 ىذا مثل إف. التسويق يف عطل كجود عند التحذير إشارات كرفع الشركة تقدـ لرسم اؼبناسب الوقت يف األساسية

 من اػباصة التكميلية اؼبعلومات جبمع يسمح فبا كضوحنا أكثر اإلضافية لبياناتاغباجة ؿ من سيجعل اإلطار
" تسويقية حبوث "إجراء إذل اغباجة ربديد سيتم كمنو. التجارب أك االستطالعات خالؿ من اػبارجية اؼبصادر
 تكوف أف ضماف على النهج ىذا سيساعد. احملددة اؼبعلومات متطلبات سياؽ يف استخدامها سيتم اليت كالتقنية

 خطورةحيث اف . التسويق معلومات نظاـ تعريف من مهم أخر جانب كىو، صلة ذات صبعها مت بيانات أم
 مسألة حوؿ اإلطالؽ على بيانات أم صبع عدـ ىي اقل من اغباجة عن زائدة أك ضركرية غَت معلومات صبع

 أف  حيث.عمليا القرار كصنع اؼبعلومات معاعبة فصل يبكن ال  فانوالتنظيميُت اؼبنظرين من للعديد قاككؼ  .معينة
 ال جزء كىو.تلقائينا كأسبتتها البيانات صبع عملية توسيع ؾبرد من أكثر على ينطوم التسويقية اؼبعلومات نظم

 2.التسويق إلدارة كفاءة أكثر تنظيم كأساليب ألشكاؿ األكرب السعي عن ينفصل
 

                                                           
1
 Shaikh, Al. Op-Cit. P : 06. 

2
 Brien, Richard H, and James E Stafford. Op-Cit. P: 2. 
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 : مفهـو اتخاذ القرار التسويق  .2
 ىيؼ التسويق اسًتاتيجيات  عربقراراؿ ازباذ يف النجاح على الناجحة األعماؿ كعمليات اسًتاتيجيات تعتمد

 الوسائل باستنباط التسويق إسًتاتيجية تطوير يهتمك. للشركة التسويق أىداؼ ربقيق خالؽبا من سيتم اليت الوسيلة
 قوهتا نقاط من االستفادة خالؿ من منافسيها عن فعاؿ بشكل نفسها سبيز أف للشركة خالؽبا من يبكن اليت

 كالدفاع ىاؤكبنا التنافسية اؼبيزة نشاءإل التسويق اسًتاتيجية تطويرك. الوقت مركر مع لعمالئها أفضل قيمة لتوفَت
 يتطلب كىذا. اؼبفيدة اؼبعلومات دكتورل كاػبارجية الداخلية للبيئات بالقياـ بتحليل شامل. عليها كاغبفاظ عنها
 حدس على ينطوم كما كالغموض اليقُت عدـ من عالية درجة على تنطوم اليت القضايا مع التعامل اؼبديرين من

 على العمليات مستويات صبيع على القرار زباذ الاؼبديرين مهمة تسهيل ىو MKIS من النهائي الغرض كاؼبدير
 اعبديدة اغبكومية التشريعات مثل اػبارجية بالعوامل العليا اإلدارة مستول يهتمؼ. اؼبعلومات تدفق أساس

 التأثَتات تعتربك، األدىن اؼبستويات يف. اؼبنافسُت كإجراءات، االقتصادم كالوضع، السوؽ يف كالتغَتات، كاؼبقًتحة
 .ىذه التحليل أطر تناسب اليت للقرارات اؼبعلومات قيمة حساب يبكنكمنو . أنبية أقل اػبارجية

 
 كالتفكَت اؼبنهجي التحليللتحقيق  النطاؽ كاسعة معرفة ك اػبربة من الكثَت إذل وبتاج التسويق اسًتاتيجية تطوير

 اؼبعلومات نظم استخداـ اكتسب األخَتة السنوات يف. سليمة اسًتاتيجية لصياغة ضركريافاؿ االسًتاتيجي
 القرار دعم أنظمة تطوير مت كاألكاديبيُتك الباحثُت اىتماـ التسويق اسًتاتيجية تطوير يف الكمبيوتر إذل اؼبستندة

(DSSs )بذؿ مت كما  التحليلية كالتقنيات الكمية النماذج باستخداـ التسويق إسًتاتيجية صياغة يف للمساعدة 
 نصائحتقدًن ك اؼبعرفة تقدًن خالؿ من االسًتاتيجي التسويق دعم يف( ESs )اػببَتة األنظمة لتطبيق اعبهود
 1ذكية

 :العناصر التالية كمنه عند اتخاذ القرار يجب مراعاة 
  ؛طبيعة القرار-
  ؛اؼبتغَتات الداخلية كاػبارجية يف ازباذ القرار-
  ؛القرار التسويقي االسًتاذبي كالقرار التسويقي-
  ؛ االسًتاذبية كالتكتيكيةة التسويقياألىداؼ-
  ؛دكرة حياة اؼبنتج-
مهمة االدارة العليا يف القرار التسويقي؛ -

                                                           
1
  Shaikh, Al, Op-Cit,  P : 03. 
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  ؛االستخبارات التسويقية-
  ؛نظم اؼبعلومات التسويقية-
  .كيفية تكوين أك عمل نظاـ اؼبعلومات التسويقية-

  كسيتم شرحها بالتفصيل ضمن خطوات البحث التسويقي:يمر القرار التسويقي بمراحل 
  ؛ الشعور باؼبشكل ؿبل البحث1
؛ بشأنو ربديد اؼبشكل الزباذ القرار 2
 كاألنبية؛ ربديد اؽبدؼ 3
 ؛ ربديد البدائل أك اغبلوؿ اؼبختلفة4
 دراسة البدائل كالعيوب اؼبتوقعة لكل منها كالعمل على ربليلها؛ 5
 . األفضل اختيار البديل التسويقي 6

: تعود صعوبة القرار التسويقي إلى 
كجود عدد كبَت من اؼبتغَتات ربتاج إذل الدراسة  -
  خارجيةمعظم ىذه اؼبتغَتات ىي -
عدـ االستقرار الذم تتصف بو ىذه البيانات  -
 أكيدة غَت مربؾبة كمعقدة كغَت بأهناسبتاز ىذه البيانات -
 اؼبتغَتات إذل القياس كالدراسة الكمية إخضاعصعوبة -

  خارج سيطرة اؼبؤسسأهنااجراء مقارنة بُت متغَتات الداخل اؼبزيج كمتغَتات اػبارج اليت ىي ضركرية غَت 
 القرار التسويقي االستراتجي كالقرار التسويقي التكتيكي  مقارنة (04)الجدكؿ رقم 

 القرار التسويقي التكتيكي القرار التسويقي االسًتاذبي 
  اؼبؤسسة ألىداؼوبتاج ىذا القرار إذل اختبار 

كفلسفتها 
   تتخذ على مستول االدارة العليا
  كغَت مرف كيصعب تغيَته األمدطويل 

  يتخذ يف اؼبستويات الدنيا
  كجود اؼبؤسسة كقدرة األقساـ بأسبابيرتبط 

اؼبختلفة على العمل  
  كقابل للتعديل كفقا األجليبتاز بانو قصَت 

للظركؼ اليت تواجو اؼبؤسسة  
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، كذبرم يف مضمار (صنع القرار التسويقي)كنقطة كصوؿ  (ربديد اؼبشكلة)ؽبا نقطة بداية 1 البحوث التسويقية
 اػبطة؛
  حبوث التسويق عبارة عن نظاـ لو مدخالت كـبرجات كتغذية عكسية؛ 
 الدراسات السابقة كاؼبالحظة يؤدياف دكرا مهما يف استشعار كربسس اؼبشكلة التسويقية؛ 
 تعريف اؼبشكلة بدقة ككضوح كموضوعية، كاليت ربتاج إذل عالج عميق يبتعد عن السطحية؛ 
 األىداؼ اؼبنتظرة من الدراسة، لتوضيح اؼبسار بالًتكيز على قياس النتائج اؼبرتقبة؛ 
  تصور مبوذج الدراسة  كىو دبثابة اػبريطة أك الدليل يستهدم بو الباحث أثناء طريقو لعالج اؼبشكلة
 ؛(ضركرة تفصيل اؼبتغَت اؼبستقل إذل أبعادكاالفصاح عن متغَتات الدراسة، كاؼبدخل العلمي )
  الفرضيات اؼبتوقعة اليت تدكر يف النموذج، كالفرضيات ىي زبمينات عقلية تشتق من مسألة الدراسة

 كتدكر حوؿ متغَتات النموذج؛
  (-كثائقية–، كالثانوية -ميدانية–األكلية )، أنواعها (كمية، كيفية)ربديد اؼبعلومات الالزمة، طبيعتها، 

 ؛(داخلية، خارجية)مصادرىا 
 

 .نعترب ىذه العناصر كتمهيد للتعمق يف خطوات اجراء البحث التسويقي 
 Pride ػل فقانك اتخطو خمس من لتسويقيا لبحثا عملية فتتكو: لتسويقيا لبحثاخطوات  .3

and Ferrell (1987 .)التارل الشكل يف اػبطوات ىذه كتظهر 
   نموذج  لسيركرة البحث التسويقيPride and Ferrell( 12 )الشكل رقم 

 

 
Source : Deanery, High Studies, and Mohammed Yousef Bahloul. Op-Cit. P: 41. 

                                                           
عبد اهلل ظبارة . أ: اسم احملاضر فلسطُت الوطنية، النجاح جامعة التسويق حبوث يف ؿباضراتعبد اهلل ظبارة. أ  1
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   نموذج  لسيركرة البحث التسويقيKotler (13 )الشكل رقم 

 
Source : Sunday, Maurice, John Felix, and A Joseph. 2013. “A Study of Marketing 

Information System ( MIS ) As a Contributory Factor in the Performance of Selected 

Transport Companies in Calabar Metropolis.” American Journal of Tourism Research 2 

(2):154–59. https://doi.org/10.11634/216837861302479. P :156. 

 العملية قباحؿ كشرط حاظبة األكذل اػبطوة ىذهأك تعريف المشكلة : تحديد المشكل : الخطوة األكلى  
، عنو تبحث الذم ما تعرؼ ال كنت إذا"أك ". ربديد اؼبشكلة بدقة ىو نصف اغبل"، اؼبثل يقوؿ كما. برمتها
 البحثية األسئلة من أكثر أك سؤاؿ إذل اؼبشكلة بًتصبة يتعلق األمر فإف ؿبددة كبعبارة". ذبده أف احملتمل غَت فمن
 يتضمن. البحث قبل عليو كاف فبا استنارة أكثر خيار ازباذ يف القرار صانع إجاباهتا تساعد أف اؼبرجح من اليت
 فهم على قادرنا القرار صانع يكوف أف هببك. كاحمللل القرار صانع بُت اعبيد التواصل البحثية األسئلة بياف

 مشكلة فهم على قادران  يكوف أف جانبو من احمللل، كما هبب على كمعلوماتالوضعية كما ىو مطلوب للبحث 
 1.ؽبا يتعرض قد اليت كالقيود صحيح بشكل اؼبعلومات من احتياجاتو كربديد القرار صانع
 
  2: نقسم اؼبشاكل يف ؾبملها إذل نوعُت رئيسيُت نبات

  : أك الركتينيةاالعتياديةالمشاكل . أ
ك ىي مشكالت بسيطة يتكرر حدكثها بذات شكلها ك موضوعها، مثاؿ ذلك اؼبشكالت اؼبتعلقة حبضور 

 ك توزيع األعماؿ بينهم ك تطبيق التعليمات عليهم، ك بالتارل فإف ىذا النوع من انصرافهماألفراد العاملُت ك 
 . اغبلوؿ اؼبناسبة ؽباالختياراؼبشاكل ال وبتاج إذل كثَت من اعبهد ك التحليل 

 
 :المشاكل غير االعتيادية أك الجديدة. ب

ك ىي مشكالت تتصف بالعمق ك التعقيد، ك وبتاج حلها إذل نوع من التشاكر أك التفاىم، مثاؿ ذلك التدىور 
.  اؼبنشأة أك االلبفاض الذم وبصل يف مستول أداء اؼبنشأةمنتجات أك أكثر من منتجالذم وبدث يف مبيعات 

                                                           
1
 Lambin, Jean-jacques, and Chantal De Moerloose. Op-Cit.  P : 149. 

2 http://islamfin.yoo7.com/t771-topic   18/05/2019 

https://doi.org/10.11634/216837861302479.%20P%20:156
http://islamfin.yoo7.com/t771-topic
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 من باختصاصيُت االستعانةكعليو فإف ىذا النوع من اؼبشاكل ال يبكن مواجهتو بقرارات مستعجلة، ك إمبا ينبغي 
 .ذكم اػبربة ك الرأم

قد يعرؼ اؼبدراء أف ىناؾ شيئنا خاطئنا دكف معرفة سبب ؿبدد ؼ. ف عملية صياغة اؼبشكلة عملية ذاتية كمبدعةا  
 بلهبب على اؼبديرين أف يكونوا حذرين للغاية حىت ال يكونوا أكثر اتساعنا أك ضيقنا عند ربديد اؼبشكلة كمنو لو 

 مع ضماف التنسيق بُت كل أطراؼ هبب تعريف اؼبشكلة بطريقة تعكس اغباجة احملددة من أحباث السوؽ 
هبب على مدير التسويق كالباحث العمل معا عن كثب لتحديد اؼبشكلة بعناية كاالتفاؽ على أىداؼ البحث ؼ

يفهم الباحث أفضل البحوث كاؼبعلومات؛ القرارات كمدل اغباجة إذل يفهم اؼبديركف على أفضل ؛ ؼالبحث
يبكن تقسيم : هدؼ البحثهبب ربديد  بعد ربديد اؼبشكلة بعنايةك. التسويقية ككيفية اغبصوؿ على اؼبعلومات

  ىنا نعتربىا إشارة إذل أنواع البحوث أكثر منها أىداؼ 1:أىداؼ أحباث التسويق إذل ثالثة أنواع

البحث االستكشايف  .1
 البحث الوصفي .2
 ةالبحوث السبيب .3

 2  التسويقيةالمشكلة تعريفأهمية مرحلة 

 عند األكاديبيُت كاؼبهنيُت، فمثال اكتشاؼ اؼبشكلة عند  اؼبشكلة التسويقيةهبب أف نفرؽ بُت ربديد 
... اؼبمارسُت يف اؼبؤسسات االقتصادية يتم من خالؿ مناقشة متخذم القرارات كصباعات الًتكيز كمقابلة اػبرباء 

الكتب كالدكريات )إخل، أما الباحثُت فيتم من خالؿ الدراسات السابقة كقراءة األدب النظرم للظواىر التسويقية 
 ؛(ربليل البيانات الثانوية ألرشيف اؼبؤسسات من مستندات ككثائق كتقارير= كاؼبلتقيات كاؼبواقع الشبكية

  ،هبب ربليل احملتول البيئي للمشكلة التسويقية 
 للوقوؼ على اؼبشكلة البد من القياـ باؼبالحظات كاؼبقابالت كربليل الشكاكم كاجراء البحوث األكلية؛ 
  تعترب من اؼبهاـ الصعبة يف مشركع البحث التسويقي، ألهنا ىي األساس يف البحث كأم خطأ يف

 ربديدىا كتعريفها ينجر عنو اختالؿ يف باقي اػبطوات كاؼبراحل؛
 قدرة الباحث على االحاطة جبميع أبعاد كأركاف كمعادل اؼبشكلة التسويقية؛ةجودة القرار التسويقي رىُت  

                                                           
1
 Deanery, High Studies, and Mohammed Yousef Bahloul. Op-Cit. P: 42. 
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  تنبع أنبية ربديد كتعريف اؼبشكلة التسويقية بوضوح كدقة متناىية من كوهنا األساس اغبيوم الذم ينجر
 عنو صياغة األسئلة كالفرضيات العلمية؛

  طريق الباحث؛ستضيءيف البداية تكوف فيو ضبابية لكن اؼبنهجية العلمية ىي اليت  
  تكوف من خالؿ لقاءات مع متخذم القرارات كاؼبديرين كاػبرباء لبلورة  تدقيق اؼبشكلة التسويقية 

 .اؼبشكلة لتكوف كاضحة اؼبعادل، يتم االستفسار عن نشأة اؼبشكلة كمسبباهتا كأعراضها كغَت ذلك من األمور
 : قد تكوف المشكلة التسويقية ضمن النقاط التالية 

 توقع تصرفات اؼبستهلكُت بناء على تفاعالت البيئة اليت يعيش فيها : اذباىات سلوؾ اؼبستهلك
 ؛(إخل... الثقافية، االقتصادية، السياسية، التقنية، )اؼبستهلك 

 الطاقة االستيعابية للسوؽ يف القطاع مستقبال؛: السوؽ احملتمل 
 مقارنة رقم أعماؿ اؼبؤسسة دببيعات اؼبنافسُت، بغرض تنمية اغبصة السوقية؛:اغبصة السوقية 
 موقع اؼبنتجات يف اػبريطة االدراكية للمجاميع الشرائية؛: للمؤسسة العالمة أك الصورة الذىنية 
 إخل... عن طريق األسس كاؼبعايَت الديبغرافية، اعبغرافية، السلوكية، االقتصادية، : التجزئة السوقية. 
 تطوير منتجات جديدة، أك ادخاؿ التحسينات كالتعديالت يف اؼبنتجات القائمة؛: االبتكار التسويقي 
 اؼبزيج التسويقي اؼبناسب 
 اغبصة السوقية للزبوف 

، فإف ىذه اؼبرحلة (2009)كفقا لكوتلر    Developing the plan  تطوير الخطة : 2الخطوة 
.  البحثتكلفةديد تحبفعالية كمن البحوث التسويقية ىي مكاف تطوير اػبطط عبمع اؼبعلومات الالزمة للبحث 

إف اؼبرحلة الثانية ىي تطوير فرضيات حيث هبب أف يتضمن البياف اؼبوضوعي ألحباث التسويق الفرضيات 
كضح اػبطة البحثية مصادر البيانات اؼبوجودة  حيث تاؼبستقاة من الدراسات السابقة أك النتائج البحثية اؼبتوقعة

كتوضح طرؽ البحث احملددة كأساليب االتصاؿ كخطط أخذ العينات كاألدكات اليت سيستخدمها الباحثوف عبمع 
 1 بيانات جديدة 

 Collecting the needed information جمع المعلومات :لثالثةا ةلخطوا

                                                           
1
 Deanery, High Studies, and Mohammed Yousef Bahloul, Op-Cit. P: 42. 
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 البيانات جمعهاكالية  جمعها يجب لتيا تلبياناا اعنوأ تحديد على درناقا ثلبحوا مصمم فيكو أف يجب
.  الثانوية كالبيانات األكلية البيانات: بنوعيها  للبحث اؼبطلوبة

 Information determination:   تحديد المعلومات

ا حاظبنا نظرنا للطريقة اليت وبدد هبا اؼبديركف مشكلة التسويق كيشعركف بأف اؼبعلومات اؼبطلوبة فعالن   يعد ىذا بعدن
كغالبان ما يتم اهتاـ اؼبدراء بطلب اؼبعلومات . ة شرؾؿستؤثر بشكل كبَت على فعالية ككفاءة العمليات اؼبستقبلية ؿ

طلب بعض أنواع اؼبعلومات اؼبهمة، أك أهنم يغفلوف على دكف التفكَت يف ما إذا كانت ىناؾ حاجة فعلية أك 
ىناؾ أيضان  كأف اؼبعلومات ىي نفقات غَت ضركرية باعتبار بسبب سوء فهم أك  اؼبطلوبة اؼبعلوماتمن تقليل اؿ

 1: عدد من العوامل اػباصة اليت قد تؤثر على طبيعة ككمية اؼبعلومات اؼبطلوبة، كىي

 ىل يبكن إتاحة اؼبعلومات الالزمة لدعم ازباذ قرار ؿبدد يف الوقت اؼبناسب؟ -  التوافر(أ)
ىل تكلفة اغبصوؿ على معلومات ؿبددة أعلى من الفائدة اليت ستتمتع هبا  - التكلفة مقابل الفائدة (ب) 

 الشركة يف هناية اؼبطاؼ؟
 ؼبشكلة التسويق اليت تتطلب اؼبعلومات؟ ؿتوفَت حل اغباجة إذل ما مدل  - الوقت (ج) 
  اؼبعلومات؟ داثةكيف يؤثر تنوع أك تقلب بيئة األعماؿ يف السوؽ اؼبستهدفة على مدل ح - عدـ اليقين (د)
    ماذا ستكوف عواقب ازباذ قرار خاطئ بدكف معلومات كافية؟ - تكلفة الخطأ (ىػ)

 Information acquisition : الحصوؿ على المعلومات

من الواضح أف ىذه .  ىو صبع اؼبعلومات لغرض اكتشاؼ أك حل مشكلة تسويق ؿبددةاكتساب المعلومات
العملية مرتبطة ارتباطنا كثيقنا باؼبرحلة السابقة لتحديد احتياجات اؼبعلومات كيتم التعبَت عنها من حيث اؼبصادر 

يبكن أيضنا ك. ثانويةاؿصادر ادليبكن صبع اؼبعلومات من اؼبصادر األكلية أك ؼ. اؼبتاحة عند صبع ىذه اؼبعلومات
على سبيل اؼبثاؿ، )تصنيف مصادر اؼبعلومات على أهنا رظبية، حيث تتميز عملية صبع البيانات بإجراءات رظبية 

على سبيل اؼبثاؿ، )أك غَت رظبية، حيث يوجد هنج غَت رظبي عبمع البيانات  (مناقشات ؾبموعات الًتكيز

                                                           
1
 Leonidou, Leonidas C, and Marios Theodosiou. 2004. “The Export Marketing Information 

System : An Integration of the Extant Knowledge” 39:12–36. 

https://doi.org/10.1016/j.jwb.2003.08.005.   P : 16. 
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مثل اغبسابات )كما يبكن اغبصوؿ على معلومات من مصادر داخلية . (تصرفات مندكيب اؼببيعات مع العمالء
 1(مثل اؼبقابالت مع العمالء احملتملُت)أك من مصادر خارجية للمنظمة  (اؼبالية

 من بين األدكات المستخدمة في اكتساب المعلومة هو االستبياف 
 مخطط الداء بحث تسويقي  (14)الشكل رقم 

 
 من اعداد الباحث باالعتماد على مراجع سابقة: المصدر 

 
 2: االستبياف 

  أدكات استطالع اآلراء كاؼبواقف كقياس االذباىات كالسلوكيات، سواء عرب من االستبياف ىو أداة
كيستخدـ استخداـ متعدد سواء يف اؼبسح أك . اؽباتف أك الربيد أك األنًتنت: مثلالوسائل التقليدية أك اغبديثة 

 التجربة كغَتنبا، فاالستبياف ىو أداة قياس تساعد يف اإلجابة على الفرضيات، كليس طريقة حبث؛
  (خصائص معيارية) إعداد االستمارة االستقصائية شركط كمواصفات عامة يتطلبتصميم االستبانة ،

كالشك أف صياغة أسئلة االستبياف عملية . كما توجد شركط خاصة كؿبددة تتعلق بطبيعة اؼبشكلة اؼبدركسة
ترتيب األسئلة، تسلسلها، كضوحها، )تقتضي مهارات عالية لضماف سالمة شكل كمضموف االستبانة  حّساسة 

 ، لذلك هبب عند تصميم االستمارة الرجوع إذل اؼبشكلة كالفرضيات كاألىداؼ كالنموذج؛(إخل... 
  إجراء اؼبعاينة كحجم العينة  فهذه األخَتة زبضع لطبيعة اجملتمع الذم ستسحب منو، إف كاف كبَتا أك

 صغَتا، كتكوف اغباجة ماّسة إذل األساليب االحصائية الوصفية كاالستداللية؛

                                                           
1
 Leonidou, Leonidas C, and Marios Theodosiou.-Cit. P : 16. 
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 حيث يتم ذبميع البيانات، فرزىا، ترميزىا، فحصها، ربضَتىا قبل ادخاؽبا :خطة للتحليل االحصائي 
كادراجها على التحليل، مث يأيت التحليل الكمي للبيانات التسويقية، كىذه اؼبرحلة يف منتهى األنبية ألف فيو 
آليات لتحليل الظواىر التسويقية، فالبحث التسويقي عملية منظمة تكتشف اغبقائق من خالؿ استنطاؽ 

 األرقاـ؛
 ثبات صحة الفرضيات؛النفي أك  باؿاختبار الفرضيات 
 التقرير النهائي الذم وبتوم النتائج اؼبستخلصة كاؼبقًتحات، باإلضافة إذل االطارين النظرم كالتطبيقي؛ 
 ازباذ القرار بشأف عالج اؼبشكلة التسويقية. 

 Analyzing the information  كتحليلها البيانات معالجة: 4الخطوة 

 سيكوف تفسَت النتائج أسهل إذا مت زبطيط طرؽ ربليل البيانات بعناية من قبل اؼبسوقُت يف كقت سابق من 
. القرار صانع احتياجات مع يتطابق بشكل كتقديبها عنها التعبَت هبب البيانات صبع كدبجرد .عملية البحث 

 إسناد يتم ما ككثَتا. اثنُت أك كاحد عامل مع كاعبداكؿ كالتشفَت البيانات من التحقق اػبطوة ىذه تتضمنحيث 
 كاإلجراءات القواعد على الصارمة الرقابة من احمللل يعفي ال كىذا، متخصصة خارجية شركات إذل اؼبهاـ ىذه

 الكتشاؼ، أك التفسَت تسهل بطريقة كتقديبها، البيانات لتلخيص اإلحصائية التحليالت  فهو يستخدـ.اؼبعتمدة
متوسطات كمقاييس التشتت للمتغَتات الرئيسية كتطبيق بعض يقـو الباحث حبساب ك1.اؼبتغَتات بُت العالقات

  التقنيات اإلحصائية اؼبتقدمة كمباذج القرار على أمل اكتشاؼ نتائج إضافية

 Reporting the findings  النتائج عن اإلبالغ: 5 الخطوة

 نظرة يأخذ أف الباحث على هببحيث . البحث نتائج عن اإلبالغ يف البحث عملية يف األخَتة اػبطوة تتمثل
 يكوف أف هبب البحث كما أسئلة على ذبيب األحباث نتائج أف من للتأكد النتائج على كموضوعية كاضحة
 دكرنا يلعب أف الباحث على كهبب. الرئيسية التسويقية بالقرارات الصلة ذات النتائج عرض على قادران  الباحث

 إحصائية بتقنيات اإلدارة إرباؾ عدـ من التأكد ككتوصيات رؤل إذل كاؼبعلومات البيانات ترصبة يف استباقية أكثر
 2  .لإلدارة القرار صنع عملية يف مفيدة اؼبقدمة النتائج تكوف أف هبب ك. ؿبددة غَت كأرقاـ خيالية

                                                           
1
 Lambin, Jean-jacques, and Chantal De Moerloose. Op-Cit. P: 150. 

2
 Deanery, High Studies, and Mohammed Yousef Bahloul. Op-Cit P: 44. 
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نشر اؼبعلومات بُت هبا يتم   ىو الدرجة اليت        Information dissemination  نشر المعلومات
يف الواقع، نشر . اؼبستخدمُت ذكم الصلة، ليس فقط داخل قسم التسويق كلكن أيضنا داخل اؼبنظمة ككل

 من ـبتلف الوظائف لديهم فهم أفضل ؼبشاكل التسويق، فراداؼبعلومات على نطاؽ كاسع أمر حيوم يف جعل اال
نشر اؼبعلومات قد وبدث . كربفيز النقاش يف مواجهة ىذه اؼبشاكل كتنسيق اإلجراءات كبو توفَت حلوؿ فعالة 
على سبيل اؼبثاؿ، التقارير )بُت موظفي الشركة بشكل رظبي من خالؿ قنوات االتصاؿ القائمة يف اؼبنظمات 

على سبيل اؼبثاؿ، احملادثات غَت الرظبية )، أك ربدث بشكل غَت رظبي أثناء التفاعالت بُت األشخاص (الرظبية
: 1كما يبكن أف يكوف نشر اؼبعلومات. (بُت اؼبوظفُت

 أم من أشخاص يف مستويات أعلى إذل أشخاص يف مستويات أدىن يف التسلسل :من أعلى إلى أسفل (أ) 
اؽبرمي التنظيمي؛  

 أم من اؼبرؤكسُت إذل الرؤساء كمواصلة التسلسل اؽبرمي للمؤسسة؛  :من القاعدة إلى القمة (ب)

 أم بُت األشخاص على نفس اؼبستويات التنظيمية أك اؼبماثلة؛  :أفقية (ج)

 مع بعضهم ليس لديهم عالقات إبالغ مباشرة أم بُت األشخاص على ـبتلف اؼبستويات الذين :قطرم (د)
 . (على سبيل اؼبثاؿ، الكالـ)أك عن طريق الفم  (مثل النشرات)يبكن أيضنا نشر اؼبعلومات مكتوبة . البعض

 information utilization       اؼبعلومات ىواستعماؿ

 كىو االستخداـ الفعلي للمعلومات اليت يتم نشرىا يف ازباذ القرارات كيبكن التعبَت عن :استخداـ المعلومات
يبكن أف تكوف األشكاؿ . األشكاؿ األساسية لالستخداـ كمدل االستخداـ: متكاملينذلك بطريقتُت 

 ؿبددة متعلقة بالتسويق؛ لحل مشكلة التطبيق اؼبباشر للمعلومات أم :فعاؿدكر  (أ): األساسية لالستخداـ
 اإلدارية دكف خدمة أم مشركع المعرفةالتطبيق غَت اؼبباشر للمعلومات لتوسيع قاعدة  كىو :المفاهيمي (ب)

 قرار ازبذ تبرير كىذا ىو تشويو للمعلومات لدعم رأم صانع القرار ضد اآلخرين، أك :رمزم (ج)ؿبدد؛ أك 
كل من األشكاؿ الثالثة أنو درجة تأثَت  يبكن النظر إذل ىذا على :بمدل االستخداـفيما يتعلق . بالفعل

كاعبدير بالذكر أف كل من شكل كمدل استخداـ . في عملية صنع القراراؼبذكورة أعاله الستخداـ اؼبعلومات 

                                                           
1
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اؼبعلومات يتم ربديدنبا إذل حد كبَت من خالؿ الفائدة اؼبتصورة كاؼبصداقية كسهولة االستخداـ للمعلومات اليت 
 1  .مت اغبصوؿ عليها، فضالن عن الوقت كاعبهد اؼببذكؿ للحصوؿ عليها

 Marketing Research Outcomes :مخرجات بحوث التسويق

 للمنتجات الجديدة االستخدامات عن للكشف الشركات قبل من التسويقية البحوث تستخدـ أف يبكن  
 تحسين ىو التسويق ألحباث أخر استخدامنا أف( 1979 )كوكس أضاؼ كما. العمالء قبل من اغبالية

 لتحديد التسويق ديرمدل معلومات توفَت يف أساسينا أمرا التسويق البحث يعد: الحالية المنتجات عمليات
 التسويق ألحباث األكؿ الدكريبكن اعتبار  . الفرص ىذه من لالستفادة اسًتاتيجيات ككضع التسويقية الفرص

 للمنتجات اؼبتاحة الفرص عنىو الكشف  الثاين كالدكر ،جديدة منتجات إلدخاؿ اؼبعلوماتية القاعدة توفَت ىو
 للتخطيط الضركرية اؼبعلومات توفرك للشركة أفضل قرارات ازباذ على اؼبسوؽ قدرةكتسهم يف ربسُت . اغبالية
كما . النتائج كتقييم، الدكلية ؽمسوتاؿ عمليات كمراقبة، اؼبستقبل يف اػبارجية األسواؽ يف التسويق لنشاط الفعاؿ
 كتنفذ كتدير، اؼبعلومات صبع طريقة كتصمم، التسويق قضايا ؼبعاعبة الالزمة اؼبعلومات التسويق أحباث ربدد

 2.   كآثارىا النتائج كربلل، البيانات صبع عملية

. كالذم يتأثر بأنشطة معاعبة اؼبعلومات اؼبذكورة سابقان    :األداء التسويقيكبالتارل كبن ىنا اماـ االداء التسويقي 
اليت سبكن  (مثل اؼبوارد البشرية أك التكنولوجية أك اؼبالية)على كجو التحديد تعترب اؼبعلومات كمورد اسًتاتيجي 

التحدم  فإف كمنو على منافسيها يف السوؽ تنافسيةاؼبنظمة من تعزيز قدراهتا على استشعار السوؽ كربقيق ميزة 
يف بيئة األعماؿ اؼبتغَتة بسرعة ىو تشجيع البحث اؼبنفتح، كنشر اؼبعلومات على اليـو الذم يواجو اؼبديرين 

الرؤل حوؿ السوؽ ككذلك ػبلق سلوؾ استباقي للمعلومات يشمل صبيع كظائف األعماؿ، تبادؿ نطاؽ كاسع، ك
 سيساعد .كليس فقط موظفي التسويق كاؼببيعات، مع اؽبدؼ النهائي اؼبتمثل يف تقدًن قيمة متفوقة للعمالء 

 على تصميم كتنفيذ اسًتاتيجيات تسويقية سليمة يبكن أف تؤدم على القدرةترسيخ مثل ىذه الركح يف اؼبؤسسة 
3 .إذل أداء كيبكن بعد ذلك استخداـ األرباح احملققة من ىذا األداء للحفاظ على مزاياىا اؼبتعلقة باؼبعلومات
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 1:من الممكن اف تشمل مخرجات بحوث التسويق النقاط التالية 
تقييم تدفق اؼبعلومات التسويق -
متابعة قوة اؼبنافسة كشدهتا يف السوؽ  -
  األعماؿدراسة زيادة التعقيد اغباصل يف -
 ربليل اذباىات الزيادة اغباصلة يف كلفة التضخم-
مواكبة التوسع التكنولوجي كتطوراتو  -
االىتماـ بالتقلبات اليت ربدث يف دكرة حياة اؼبنتج -
الزيادة يف البحث كالتطوير  -
 التكيف مع بعض اؼبتغَتات اليت ربدث يف السوؽ -

 بحوث التسويق  أنواع: المبحث الثالث 
 2:السببية للسوؽ كالعلمي كالوصف االستكشايف البحث بُت التمييز األدبيات يف الشائع من

بحوث استطالعية : المطلب األكؿ 
 : تعريف  .4

 اؼبشكلة طبيعة اكتشاؼ األساس يف ىو االستكشافية الدراسات من  الغرض ك استطالع اراء كمالحظة سلوؾ
 .حبثية كأسئلة ؿبددة فرضيات إذل اؼبشكلة ىذه كترصبة للمشركع تنشأ أف احملتمل من أك تنشأ اليت

 ستكشافيةالا دراسةاؿ أهداؼ .5
 سبيل على. غامض أك سيئ بشكل ؿبددة مشكلة العمل يواجو عندما استطالعية دراسة إذل باغباجة تشعر
 ديد؟اجل نتجادل أك الفكرة هبذه السوؽ يهتم ىل أك ،السبب نعرؼ كال التجارية العالمة مبيعات البفضت: اؼبثاؿ

 كل من التحقق يبكن ال ألنو نظرنا ؛احملتملة اإلجابات من كبَت عدد يف النظر للمحلل يبكن اؼبثالُت ىذين يف
 الناحية من منها التحقق سيتم كاليت قبوالن  األكثر الردكد لتحديد استطالعية دراسة استخداـ يتجو إذل ذلك

. التجريبية
 :بالتارل ستكوف االستكشافية للدراسة الرئيسية األىداؼ 

  أم: الفهم. أ
؛  متاحة فرصة إمكانات أك ما مشكلة لتهديدات سريعة دراسة-

                                                           
 .58:  ، ص2012 ،   االردفاألكذل  حبوث التسويق بُت النظرية كالتطبيق  دار اغبامد الطبعة :ؿبمد عبد اهلل العوامره   1
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؛ بدقة لتحليلها بدقة ؿبددة غَت مشكلة صياغة إعادة- 
؛  ما مشكلة حوؿ زبمينات أك فرضيات توليد - 
 .اؼبستقبلية البحث أكلويات ربديد- 
 أم : التعريف. ب
.  سوؽ أك دبشكلة احمللل تعريف- 
؛  إليها الوصوؿ يسهل اليت اؼبعلومات كربليل صبع- 
 .اعبديدة اػبدمة أك اؼبنتج مفاىيم بعض توضيح- 

 .للغاية عريضة أك سيئ بشكل ؿبددة اؼبشكلة تكوف عندما مناسبنا االستكشايف البحث يكوف، عاـ بشكل
 مرحلة يف  أمالبحث عملية بداية يف خاص بشكل مفيدة االستكشافية الدراسات إف الفرضيات صياغة .ت

 إجابة تشكل زبمينية فرضية ىي الفرضية -التجرييب للتحقق تصلح حبثية أسئلة إذل ترصبتها ك،اؼبشكلة صياغة
 .التكميلية أك اؼبتضاربة الفرضيات من العديد حبثاؿ سؤاؿ يثَت عادة كاؼبطركح البحث لسؤاؿ ؿبتملة

:  سبييزىا يبكن كللمعلومات مصادر طبسة من الفرضية توليد عملية توضيح يتم : مصادر بناء الفرضيات
؛  اؼبتاحة البيانات- 
  خربة اؼبدراء؛- 
 ؛فباثلة كذبارب حاالت- 
 كافية؛ غَت أك موجودة غَت للمعلومات األكذل الثالثة اؼبصادر تكوف عندما للعينات الدائمة نوعية دراسات- 
 .التسويق أك االجتماع علم أك النفس علم أك االقتصاد مثل زبصصات من نظريات- 
 . وبتاجها اليت كاؼبعلومات البيانات نوع السوؽ ؿبلل يعرؼ أف اؼبتوقع من ستكشافيةاال دراسةاؿ بعد

 
 االستكشافية الدراسات في المستخدمة الطرؽ .6

 الرظبي الطابع إضفاء درجة فإف، جديدة أفكار اكتشاؼ ىو االستكشايف البحث من الرئيسي اؽبدؼ أف دبا 
 كالتقنيات. أساسي عنصر ىو احمللل إبداع فإف لذا. كاػبياؿ، كالصراحة، اؼبركنة ىو يهم ما تكوف ضعيفة بل

 كاػبربات اغباالت كربليل، كاؼبمثلُت للخرباء اؼبنظمة غَت كاؼبقابالت، الثانوية البيانات استخراج: ىي اؼبستخدمة
 1: ، كمن بُت أبرز الطرؽ ما يليالًتكيز ؾبموعات خالؿ من تتم اليت النوعية كالدراسات، اؼبماثلة

 
                                                           
1
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 الثانوية البيانات استخداـ -1
 ربليل مت قد يكن دل قأف من التأكد هبب: تكلفة قلاألك سرعاألك بسطاأل النهج ىو الثانوية البيانات استخداـ
 اإلحصائية اؼبعلومات مصادر اكتشاؼ: موثق لعمل مشابو عمل ىذاك. اآلخرين  من قبلكحلها اؼبشكلة

؛ اجملاؿ ىذا يف اؼبنجز األكاديبي العمل ربديد كالصلة ذات اؼبعلومات من كغَتىا كاؼبالية كالصناعية كالتجارية
 قد تكوف أف وبتمل اليت البحثية الشركات لدل اؼبعنية اؼبصاحل كؾبموعات اؼبهنية اعبمعيات سؤاؿحيث يتم 

 .اؼبطلوبة اإلجابة يوفر أف النهج ؽبذا يبكن اغباالت من كثَت يف .اخل ...اؼبدركس القطاع يف خربة اكتسبت
 العمل توجو أف يبكنكما أهنا ، لبفضةادل تكلفة من ناحية اؿعنها غٌت ال حبثاؿ مشركع من األكذل اؼبرحلة ىذه

. للغاية ـبتلفة بطريقة
  

 الفاعلة كاألطراؼ الخبراء مقابالت -2
 يعٍت اػببَت. اؼبمثلُت أك للخرباء التوجيهية غَت اؼبقابلة كىو االستكشافية اؼبرحلة يف للغاية مفيد أخر إجراء ىناؾ

 من يكونوف :اؼبثاؿ سبيل على. خاص بشكل موثوقة أك فبيزة معلومات موقعو بسبب يبتلك شخص أم
 ما غالبان كما انو . ذلك إذل كما، اؼبهنية اعبمعيات كفبثلي االجتماع كعلماء كاالقتصاديُت كالباحثُت اؼبتخصصُت

اما من . البحثية كاالفًتاضات األسئلة صياغة توجو أف يبكن اليت للقضايا كفهم معرفة الناس ىؤالء لدل يكوف
: اؼبدركسة السوؽ يف التنافسي التبادؿ عملية يف يشاركوف الذين الوكالء صبيع نعٍت فإننا،  األطراؼ الفاعلةناحية 
 معُت عدد على عاـ بشكل ربتوم كاليت اخل ...كفاؼبنافس، كفاؼبستخدـ، كاصفوفاؿ، فكاؼبشًت، فكاؼبوزع، كفاؼبورد
 . اخل ...النظر كجهاتك، اػبربات، األفكار من

 كىي. اؼبقابلة كاعبهة اؼبقابلة بإجراء القائم بُت حر نقاش شكل يف أم ؛رظبية غَت تكوف ما عادة اؼبقابالت ىذه
 يبدأ ال لذلك. كتوجيهها اؼبناقشة سلوؾ يف كبَتة حرية اؼبمثل أك للخبَت يًتؾ فبا، للغاية مفتوحة أسئلة إذل تستند
 .افًتاضات أم من احمللل

 مماثلة كتجارب حالة دراسات 3
 ؾباؿ نفس كانت سواء، دراستها سبت اليت لتلك فباثلة حاالت ربليل كىي لتطبيقها كبسيطة ثالثة طريقة كىناؾ

 األحياف من كثَت يف الطريقة ؽبذه يبكن. النشاط فع ـبتلف قطاع يف اؼبشكلة نفس أك أجنيب بلد يف النشاط
 يف، كىكذا. الدراسة قيد السوؽ تسبق اليت القطاعات أك األسواؽ يف بالفعل حدثت اليت الرئيسية العوامل ربديد
مثال  .استطالعية دراسة يف كمرجع اؼبتحدة الواليات يف الوضع ربليل كقد يكوف من اعبيد، اؼبناطق من العديد

 يف عليو كاف فبا بكثَت أبكر كقت يف ىو اؼبتحدة الواليات يف السريعة الوجبات مطاعم سالسل تطويرقبد اف 
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 سول منها يوجد ال اليت اؼبتاجر اؼبثاؿ سبيل على، اغبالة ىي ىذه. األكركبية لإلقبازات مبوذج دبثابة ككاف أكركبا
 الطريقة ىذه صعوبة تكمن.بالتجزئة البيع لقطاع كبَتة أنبية ؽبا كلكن أكركبا يف اؼبماثلة اؼبنتجات من قليل عدد

 .الزمنية الفًتات أنبية كتقدير هبا االستهانة عدـ هبب اليت الثقافية االجتماعية العوامل كزف تقييم يف
 المجموعة مناقشات 4

 األسس عن البحث هبب، نفسية طريقة إهنا. االستكشافية للدراسة تفصيالن  األكثر الشكل ىي اجملموعة مناقشة
 .  اجملموعة ديناميكيات يف ؽبا النظرية
 اؼبيسِّر يقـو حيث، شخصنا عشر اثٍت إذل أشخاص سبعة من صغَتة ؾبموعة ذبميع من اجملموعة مناقشة تتألف

 صبيعنا هتمهم مشكلة حوؿ أكثر أك كاحدة جلسة خالؿ حبرية بالتحدث مراقب قبل من( أحياننا )دبساعدة
 ؾبموعة عن كيكشف. اؼبشكلة حوؿ اؼبشاركُت مشاعر توضيح ىو اؼبناقشة من الغرض. كمستهلكُت كهتمهم

  .للمناقشة الكامل التسجيل على ربتوم صوتية أشرطة شكل يف متاحة تكوف ما كعادة، اػباـ اؼبعلومات من
 يف، اؼبثاؿ سبيل على. التكلفة كالبفاض األداء ككالسهولة كالبساطة السرعة ىي:  الجماعية لمناقشاتمزايا ا

. األسبوع نفس خالؿ كتفسَتىا ـبتلفة مدف يف صباعية مناقشات أربع أك ثالث تنظيم يبكن، الطوارئ حاالت
 3 االجتماعات ذبلب ما كعادة، القليل ذبلب الثانية اؼبناقشة. الكثَت دائمنا احمللل يتعلم، األكؿ االجتماع خالؿ

 يف ربديدىا مت اليت النب الستهالؾ الرئيسية الدكافع تلخيص يتم، اؼبثاؿ سبيل على. قليلة جديدة عناصر 4 ك
 .اجملموعة مناقشة
 1 :يلي انوـ اؼبزايا بعض تشمل

 ؛العفوية اؼبفاىيم فهم اؼبمكن من هبعل شكليات كجود عدـ- 
 اؼبستخدمة التعبَتات من العديد اكتشاؼ مت؛ اؼبستهلكوف يستخدمها اليت ... كالتعبَتات الكلمات اكتشاؼ- 
 ؛اجملموعة مناقشات يف اإلعالنات يف
 القرار صانعي جانب من بسهولة نتائجها تفسَت كيبكن كسريعة مكلفة كغَت االستخداـ سهلة طريقة إهنا- 

 ؛الفعلي الوقت يف اإلجراءات متابعة يبكنهم الذين
 . الفردية اؼبقابلة من أسهل اعبماعية اؼبناقشة تكوف ما غالبان ، للمقابل بالنسبة- 
 

 :التالية القوة نقاط على لضوء اWells 1974 يسلط، الفوائد ىذه إذل باإلضافة
 ؛جيد بشكل مفهومة غَت اؼبشكلة تكوف عندما خاصة الفرضيات لتوليد فبتازة طريقة اعبماعية اؼبناقشة- 
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 الذم القرار كصانع اؼبعلومات يوفر الذماؼبستجوب  بُت اؼبسافة تقلل جبدارة الطريقة ىذه تتمتع- 
 سيستخدمها؛

 احملددة األسئلة من جامد تسلسل إذل يستند الذم، االستقصائي االستبياف عكس على اؼبركنة ىي أخرل ميزة
 .مسبقا

 ؛الفردية اؼبقابالت من أكثر معلومات يوفر فبا ماعياجل نقاشاؿ يف البعض بعضهم اؼبستجيبوف وبفز- 
 .اعبميع يفهمها نتائج ىي عليها اغبصوؿ مت اليت النتائج- 

فبا ؛ أشخاص عدة بُت التفاعل على الشراء قرار فيها يعتمد اليت اؼبناطق يف رئيسي بشكل الطريقة ىذه تصلح
 .القرار صنع عملية مسار ربليليسمح ب
 :هبا االستهانة ينبغي ال عيوب ىناؾ،  اليت سبق ذكرىااؼبزايا إذل  باإلضافة:   الجماعية لمناقشاتعيوب ا

 كعملية احملدكد لعددىم نظران  دراستو سبت الذين للمجتمع فبثلُتبالضركرة  ليسوا مقابلتهم سبت الذين األفراد- 
 اؼبعتمدة؛ التوظيف

 ضعيف؛ الكمي التحليلحيث اف  شخصي؛ بشكل إال اؼبالحظة النتائج تفسَت يبكن ال- 
 كالتفسَتات، احملتول، ربليل إجراء أك مناقشةكاف  خاصة يراؼبس تأثَت لتحييد منظم استبياف كجود لعدـ نظرا- 

 ؛ربيزقد يكوف هبا  استنتاجات أك كنتائج
 تثَتأحيانا . عاداهتم مع بالضركرة تتوافق ال سلوكيات أك مواقف األفراد بعض يظهر قد، صباعية حالة يف- 

 ؛اعبمود أك اجملاملة أجل من سواءن ، للتوافق ميالن  اعبماعية اؼبواقف
 اغبساسية شديدة اؼبوضوعات مع للتعامل أك لألفراد العميقة الدكافع لتحليل مناسبة ليست اجملموعة مناقشات- 
 . الشخصيةأك 
 كمع. كبَتة عينة على أجريت اليت الكمية البحوث ؿبل ربل أف يبكن ال االستكشافية البحوث أف الواضح من

 سبثيلية غَت صغَتة عينة من عليها اغبصوؿ مت اليت بالنتائج القبوؿ القرار صانعي من للعديد اؼبغرم من فإنو ذلك
 . للغاية مقنعة تبدك ألهنا ببساطة

 
بحوث مسحية كصفية   :المطلب الثاني 

  :تعريف  .1
 ىي الوصفية الدراساتكتعترب  االنًتنت أك عن طريق استبيافمسح ككصف لسلوؾ الزبائن يتم من خالؿ ىي 
 اؼبعلومات من فبكن قدر أكرب توفَت ىو ىنا اؽبدؼ. للمشكلة جيد تعريف بالفعل كتفًتضاستعماال  كثراأل
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 الطرؽ. التوقعات لصياغة أك العوامل بين السببية العالقات تحديد محاكلة دكف اؽبدؼ أك السوؽ لوصف
 البيانات استغالؿ إذل أيضنا تستند كىي؛ التجزئة أك اؼبستهلك لوحات أك االستقصائية الدراسات ىي اؼبستخدمة

 .الفئة ىذه ربت تندرج السوؽ دراسات من العظمى الغالبية. كاػبارجية الداخلية الثانوية
 

 1 : الوصفية الدراسات أهداؼ .2
 أك معينة غبظة يف لسوؽؿ صورة إعطاء ىو اؽبدؼ. البحث أىداؼ من كاسعنا ؾباالن  الوصفية الدراسات تغطي
 :يف الوصفي البحث أىداؼ تتمثل أف يبكن. الزمن عرب النشاط تطور ؼبتابعة

  السوؽ لقطاع التنافسي اؽبيكل أك التوزيع شبكة أك اؼبنظمة كصف- 
 مالؿبهم كيصفوف السلوؾ من النوع ىذا لديهم الذين السكاف من مستهدفة فئة يف لألفراد اؼبئوية النسبة- 

 ؛الديبغرافية - االجتماعية
 إذل اؼبستندة التنبؤ أساليب باستخداـ ما سوؽ يف اؼبقبلة اػبمس السنوات خالؿ األكرل الطلب دبستول التنبؤ- 

 ؛االستقراء تقنيات
 ؛اؼبستهلكُت ؾبموعات ؼبختلف الشرائي السلوؾ كصف- 
 ؛منافسة عالمات أك عالمةاؿ صورة كصف- 
. باجملتمع اػباصة كالثقافية االجتماعية االذباىات كصف- 
 سيركرة إعداد بحث كصفي . 3

 ينطلق البحث عموما من األسئلة التوجيهية اليت تصبح فرضيات للبحث كاعبدكؿ التارل يقدـ بعض األمثلة 
 في البحث الشائعةف األسئلة ع أمثلة ( 05) رقم الجدكؿ

( I )صبعؿؿ النموذجية اؼبعلومات( R )البحث أسئلة
 اإلدراكية االستجابة قياس 1
 

 كمساعدة تلقائية )بالعالمة الوعي كميزات اؼبنتج معرفة
( كمؤىلة

 العاطفية االستجابة قياس. 2
 

( ال أـ احملسوبة )احملذكفة التجارية العالمات ؾبموعة
( ذباجل ظبات، األداء، العتبة )السمات سلة

 كاألداء األنبية( )الشراء كبعد كأثناء قبل السمات)
، الصورة( ( ال أـ تعويضية )االختيار مباذج( كاغبتمية
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( سعر بدكف أك مع )للشراء نيةك اؼبواقع لتحديد
 السلوكية االستجابة قياس. 3
 

( اعباذبية، الوالء)،  الشراء ... امتالؾ، الشراء سلوؾ
 … اإلخالص، الرضا عدـ، الرضا

 الشراء / اإلجابة عملية معرفة. 4
 

( ذلك غَت / القياـ، الشعور، تعلم )اؼبرحلة نظاـ
، ؿبدكدة، شاملة )عملية( ضعيف، قوم )اؼبشاركة
( ركتينية

 الشراء قرار مركز ربديد. 5
 

 يؤديو الذم الدكر اؼبمثلُت / األشخاص ىوية ربديد
، اؼبرشح، اؼبستهلك / اؼبستخدـ، الدافع، اؼبشًتم)

 (ال؟ أـ تعويضي )القرار يف كاألكزاف األدكار( الواصف
 

 قبل من اؼبستخدمة اؼبعلومات مصادر ربديد. 6
 العمالء

  للمعلومات اؼبفضلة كاألنواع الوسائط

  اؼبفضلة القنوات التوزيع قنوات ؼااكتش. 7
 أمباط، سلوكية، كصفية" )الوكالء" أك اؼبنشودة الفوائد القناة بتجسيد قم. 8

( عالقة، شراء فرصة، حياة
، اعبسدية، االجتماعية، اؼبالية )اؼبتوقعة اؼبخاطر  الدكافع اكتشف. 9

 كاألغراض ،الدكافع، الشراء ،عقالنية( الزمانية، النفسية
( كالالكعي الوعي)

 / التأثَت )كالتهديدات الفرص السوؽ تعريف التنافسية كالقدرة باعباذبية التنبؤ. 10
 / الشروبة / اؼبنتج سوؽ )اغبياة دكرة مرحلة( االحتماؿ

 نقاط توسيع، عامة، اؼبباشرة اؼبنافسة( التجارية العالمة
 ةاؼبقارف ك كالضعف القوة

Source : Lambin, Jean-jacques, and Chantal De Moerloose. 2008. Marketing Stratégique et 

Opérationnel. 7e édition. Paris: DUNOD. P : 162. 
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 بتجميع األمر يتعلق ال. اؼبدركسة للمشكلة مسبقة معرفة الوصوؿ إذل  كصفيةاؿ دراسةاؿ من االنتهاء  بعديفًتض
. احمللل يطرحها اليت البحث أسئلة عن الناذبة الفرضيات صحة من للتحقق البيانات ذبميع بل، األكلية اغبقائق

 1:شركط ثالثة تحقيق الوصفية السوؽ دراسة تتطلب، فعالة تكوف لكي
 ىذه. البيانات صبع عملية توجو أف هبب كاليت البحث أسئلة إلى مستندة أكثر أك كاحدة فرضية كجود. 1

 .صبعها يتعُت اليت للمعلومات كدقيق كاضح تعريف إذل تؤدم
 .التجريب أك االتصاؿ أك اؼبالحظة: المعلومات جمع طريقة تحديد. 2
 .البحث ككيفية كؼباذا كأين كمىت كماذا من: التحصيل لظركؼ كدقيق كاضح تعريف. 3

 
: مثاؿ   
 ربتاج اليت الطرائق. العارل إذل اؼبتوسط الدخل ذات لألسر جديد غذائي منتج إطالؽ الشركات إحدل تدرس

 :يلي كما ىي اؼبيداين العمل بدء قبل توضيحإذل 
 من؟
  الواصف؟، اؼبستخدـ، اؼبشًتم: يقابلو الذم الشخص ىو من- 

 ماذا؟
 عادات، التفضيالت، اؼبوقف، الديبوغرايف االجتماعي اؼبظهر: قياسها هبب اليت اػبصائص ىي ما- 

 إخل االستهالؾ؟
  إخل بعد؟ مىت اؼبنتج؟ استخداـ بعد الشراء؟ كقت يف أك قبل مىت؟- 
  إخل العمل؟ مكاف يف، اؼبنزؿ يف، الشراء مكاف عن نسأؿ أف هبب ىل أين؟- 

 النتائج؟ من سيجرم الذم االستخداـ نوع ىو ما اؼبشًتم؟ تعريف ملف لدراسة غرض ألم - ؼباذا؟
 إخل ىاتفي؟ استفسار، صباعية مقابلة، شخصي استفسار قدما؟ للمضي طريقة أم - ؟ كيف 

 عليها لإلجابة عاـ بشكل مفيدة االستكشافية الدراسة نتائج. كاضحة دائما ليست األسئلة ىذه على اإلجابات
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 1  األكلية المعلومات جمع طرؽ.4
: األساسية اؼبعلومات صبع طرؽ من أنواع ثالثة بُت التمييز يتم    
 اليت. اؼبعلومات صبع أداة باستخداـ اؼبستجيبُت مع اؼبباشر غَت أك اؼبباشر االتصاؿ على تعتمد اليت الطرؽ (أ )

؛ اؼبكتوب االستبياف، الفاكس أك اؽباتف أك الشخصية اؼبقابلة تكوف أف يبكن
 يضاؼ. دراستهم سبت الذين األشخاص مع  السلوؾ دكف اتصاؿ مباشرمالحظة على تعتمد اليت الطرؽ( ب )

 األساسيتُت الطريقتُت ىاتُتإذل 
 بعض يف التحكم على نطومت كلكن، االتصاؿ أك المالحظة طريق عن اتنفيذه يبكن اليت التجربة( ج )

 . السببية دراساتؿؿ اؼبستعملة يف األداة ىي األخَتة الطريقة ىذه. دراستها سبت اليت بالظاىرة اؼبتعلقة العوامل
  Les méthodes d’observation       المراقبة ؽطر 1.4

 أك الشراء كحاالت، كاألحداث، األفراد من منهجي بشكل اللفظي غَت السلوؾ تسجيل على الرصد ينطوم
 الذم السوؽ ؿبلل يالحظ. اؼبالحظُت األشخاص مع األشكاؿ من شكل بأم التواصل دكف االستهالؾ

 الظواىر من أنواع طبسة عن يقل ال ما. حدكثها عند اؼبعلومات كيسجل سليب بشكل الطريقة ىذه يستخدـ
 :للمالحظة قابلة
 تشغلها اليت كاؼبساحة، اؼبعركضة كاألسعار، البيع نقاط كتنظيم كموقع، الشراء أفعاؿ مثل :الفيزيائية الظواهر- 

 ؛كالًتقيات، كتنظيمها الرفوؼ
 ؛السفر يف اؼبستغرؽ الوقت أك الشراء يف اؼبستغرؽ الوقت مثل :الزمنية الظواهر- 
 ؛البيع نقطة يف اؼبتبعة الرحلة مسارات كصف أك اؼبخزف حركة قياسات مثل :المكانية العالقات- 
 ؛العاطفة أك االىتماـ عن التعبَت أك العُت حركات مثل :التعبيرية السلوكيات- 
 التجارية اؼبنشورات أك اإلعالنات ؿبتول ربليل أك اؼبستقل اإلعالف عن الناذبة تلك مثل :المنشورات- 
 (.العمومية اؼبيزانية )اؼباليةأك  (الكتالوجات)

 بصورة عليها اغبصوؿ يبكن ال معلومات اؼبستهلكُت أك اؼبشًتين سلوؾ يقدـ عندما مفيدة اؼبراقبة طرؽ تعترب
 .االتصاؿ خالؿ من مرضية

 ال اؼبدركس الواقع أف حيث طبيعتها كخصوصنا، كدقتها موضوعيتها ىي اؼبراقبة ألساليب أنبية األكثر اؼبيزة إف
 تكوف كلذلك. التعاكف على تنطوم كاليت. األخرل الطرؽ يف  على العكس من ذلكالقياس بعملية يتأثر
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 القياس يتم كعندما ؼبراقبتو مدرؾ غَت الشخص يكوف عندما، طبيعية بيئة يف ربدث عندما فعالية أكثر اؼبالحظة
 تقنيات إذل اللجوء أيضا للمرء يبكن، اؼبدركس سلوؾ على للمراقب احملتمل التأثَت لتجنب. ميكانيكية بوسائل
 .اؼبقنعة أك اؼبباشرة غَت اؼبراقبة
  :مثال
 ؛الغذائي استهالكهم سلوؾ لتحديد اؼبستهلكُت من لعينة القمامة علب ؿبتويات ربليل- 
 

 .بكثَت تكلفة أقل كأيضا البشرية اؼبراقبة من موثوقية أكثر اؼبيكانيكية اؼبراقبة تعترب عاـ بشكل
 التواصل طرؽ  2.4

 اؼبوضوع حوؿ اؼبطلوبة اؼبعلومات عبمع مباشر غَت أك مباشر بشكل يتم التعامل مع الفرد التواصل طرؽ يف
 اؽباتف عرب أك الشخصية اؼبقابلة خالؿ من التواصل ىذا إجراء يبكنك ،اجمليب تعاكف بالضركرة يعٍت فبا اؼبدركس

 .اإلنًتنت عرب أك الربيدأك 
 مفصلة تفسَتات تتطلب اليت اؼبعقدة اؼبنتج مفاىيم لدراسة سبامنا مناسبة الطريقة ىذه :الشخصية المقابلة. 

. لوجو كجها االجتماعات خالؿ مباشرة اؼبعلومات صبع يتم. اعبديدة اؼبنتج مفاىيم الختبار أيضنا مناسبة كىي
 اإلجابات تسجيل يتم. البصرية الوسائل استخداـ أيضنا كيبكنو كدليل يعمل استبياف احملقق لدل يكوف ما عادة

 يف عاـ بشكل جيد االستجابة معدؿ. ؿبموؿ كمبيوتر جهاز على مباشرة يف اغلب اغباالت اؼبقابلة خالؿ
 أيضنا احملقق كجود يكوف أف يبكن. العالية التكلفة ىو الرئيسي  يف حُت أف العيب،الشخصية االستطالعات

 .عليو السيطرة يصعب للتحيز مصدرنا
. الفهم كسهلة جيد بشكل ؿبددة اؼبدركسة اؼبشكلة تكوف عندما الطريقة هبذه يوصى  :الهاتفية المسوحات. 
 بسيطة اؼبطلوبة اؼبعلومات تكوف أف هبب كما.متخصصُت ؿبققُت قبل من اؽباتف طريق عن االستبياف إدارة يتم

 لكل لبفضةادل تكلفةاؿك ةسرعاؿ ىي الطريقة ىذه ؼبثل الرئيسية اؼبيزة. الكمية يف كؿبدكدة سرية كغَت ككاقعية
 أف هببك. العينة بتكوين يتعلق الرئيسي العائق فإف، العاـ اعبمهور تستهدؼ اليت لالستطالعات بالنسبة. مقابلة
 استخداـ كاستحالة اؼبباشر االتصاؿ غياب إف. خاللو من ـ إليوالوصوؿ كيبكن ىاتف األفراد لدل يكوف

 كتعرض متزايد بشكل اؽباتفية االستطالعات تستخدـ األعماؿ أسواؽ يف. حدكد أيضا ىي البصرية الوسائل
 .أقل سبثيل مشاكل

. احملقق من تدخل دكف البريد طريق عن إرساؽبا يتم اإلدارة ذاتية استبيانات ىذه :المراسالت استطالعات. 
 لعناكين ؿبدثة قائمة كجود الضركرمك. طويالن  كليس الفهم سهل االستبياف يكوف أف هبب النحو ىذا على
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 االستخداـ يف التحكم كعدـ االستجابة معدؿ البفاض ىو ىنا الرئيسي العيبكيعترب . اؼبستهدفُت السكاف
 إرساؿ مثل، االستجابة لتشجيع طرؽ عدة استخداـ يبكن كمكلفة غَت الطريقة ىذهكما اف . لالستبياف السليم
 فعالة بالربيد اؼبرسلة االستبيانات تكوف لكي، كأخَتنا. يانصيب أك لعبة يف اؼبشاركة أك استبياف مقابل يف اؽبدايا
 .جيد بشكل منظمة تكوف أف هبب

 بالًتميز يسمح الفنية الناحية من حيث أنو تكلفة كاألقل األسرع الطريقة ىي ىذه. اإلنترنت استطالعات.
 البصرية الوسائل ستخداـ كما يبكن ا. التحقيق كتكلفة اإلدارة ككقت األخطاء من اغبد مع لالستجابات اؼبنتظم
 . عاؼبية تغطية اإلنًتنت مسح يوفركما . اؼبطركحة لألسئلة

 المسح ساليبأل طرؽ أربع بين مقارنة (06)رقم  الجدكؿ
 سلبيات اهبابيات النوع

 جبمع للمحقق يسمح. 1 الشخصي
 أفضل ربكم. 2. إضافية معلومات

 يوفر. 3. األسئلة تسلسل يف
 يوفر. 4. دقة أكثر معلومات

. الكاملة الردكد من أعلى معدؿ
 الوسائل باستخداـ يسمح. 5

، النموذج، الرسومات )البصرية
. 6. اؼبفهـو لتوضيح ...( العينة
 للسمات اؼبتعمق التحليل يتيح

 حل عن كالبحث اؼبطلوبة
 مركنة. 7. اؼبطركحة للمشاكل

 مع بالتأقلم للمقابل تسمح كبَتة
. 8. للمستجيبُت اؼبعريف النمط

 يشجع الذم الشخصي االتصاؿ
 باؼبستجيبُت كاالىتماـ التعاكف

 بالطرؽ مقارنة اؼبكلفة الطريقة. 1
 منطقة تغطية عند خاصة ؛األخرل
 القائم يقـو قد. 2. كبَتة جغرافية
 أك اإلجابات بنقل اؼبقابلة بإجراء

 يتطلب. 3. سيئ بشكل تسجيلها
 صبع عملية على ؿبددة رقابة

 تدريب يستغرؽ. 4. البيانات
 قد. 5. كقتنا البيانات كصبع اؼبعدين
 الباحثُت تعليقات تربك

 يف االختالفات. 6. اؼبستجيبُت
 على ينالقائم بُت األسلوب
  اؼبقابالت

. مكلفة غَت. 2. طريقة أسرع. 1  اؽباتفي اؼبسح
 من فباثل عدد تكلفة ستكوف

 الذين ؼبستجيبُتا ؿبدكدية. 1
 كمية. 2. الدليل يف يظهركف
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 من أعلى الشخصية اؼبقابالت
 السهل من. 3. بكثَت ذلك

 الحق كقت يف أخرل مرة االتصاؿ
. 4. احمت غَت يباؼبج كاف إذا

 عن التحيز خطر تقليل يتم ما عادة
. 5. اؼبغلقة األسئلة استخداـ طريق

 الواسعة اعبغرافية التغطية

. 3. ؿبدكدة صبعها اؼبراد اؼبعلومات
. 4. الًتتيب قليلة معلومات هبمع

 على اغبصوؿ الصعب من
. كالدكافع اؼبواقف حوؿ معلومات

 للتكنولوجيا صعب قتطبيق. 5
. جدا جديدة منتجات أك الفائقة

 كانت إذا مكلفا يصبح. 6
  طويلة ؼبسافات اؼبكاؼبات

  بتكلفة كاسعة تغطية يتيح. 1  الربيدم اؼبسح
 ذبنب. 2. مقابلة لكل منخفضة

 أف يبكن. 3. احملقق بسبب التحيز
 ينبعيد ىم الذين الناس إذل تصل

 اسم طلب يتم دل ما. 4. جغرافيا
 كبالتارل ؾبهوالن  يبقىاجمليب فانو 

 اغبساسة اؼبعلومات توصيل يبكنو
 تشجيع يتم. 5. أكرب بسهولة

 ألهنم االستجابة على اؼبستجيبُت
 يرغبوف عندما ذلك فعل يستطيعوف

 من قائمة إذل حاجة ىناؾ. 1
 ليست كاليت، كحديثة دقيقة عناكين
 معدؿ البفاض. 2. دائما سهلة

 االستبياف طوؿ. 3. االستجابة
 من التحقق استحالة. 4. ؿبدكد

ا مفهومة األسئلة أف  من. 5 . جيدن
 استجابة ترتيب اقًتاح الصعب

 قراءة للمستجيب يبكن حيث
 استجابة كقت. 6. االستبياف

 قاستخداـ الصعب من. 7. طويل
. للغاية التقنية اؼبنتجات مع

 كلفةادل كغَت األسرع الطريقة. 1 االنًتنت
. العاؼبية التغطية إمكانية. 2. للغاية

 ترتيب يف التحكم إمكانية. 3
 التلقائي اإلشراؼ. 4. األسئلة

 عدـ تذكَت )اؼبادية األخطاء على
 زبويل أك حظر، االستجابة

 الًتميز. 5(. متعددة إجابات

 للسكاف تقييد: التمثيل ضعف. 1
. كيتقنوهنا اإلنًتنت يبلكوف الذين

 اليت للمسوحات فقط مناسبة
. اإلنًتنت مستخدمي تستهدؼ

. العشوائية غَت العينات أخذ. 2
 ىوية على سيئة سيطرة. 3

 االتصاؿ. 4. اؼبستجيبُت
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 اؼبساعدات استخداـ. 6. الفورم
 بسبب التحيز غياب. 7. البصرية
 احملقق

 التدخل من اػبوؼ. 5. الشخصي
 األحياف بعض يف )اػباصة اغبياة يف

 هبا موثوؽ غَت السرية

Source : Lambin, Jean-jacques, and Chantal De Moerloose. 2008. Marketing Stratégique et 

Opérationnel. 7e édition. Paris: DUNOD. P : 166. 

 
 معايير المقارنة بين الطرؽ األربعة في المسح ( 07)رقم الجدكؿ

التحقيق طريقة  اؼبعيار 
لوجو كجها ىاتف بريد انًتنت  

 التمثيل ** ** ** *
 األسئلة مركنة *** *** * **
 االستجابة معدؿ *** ** * **
 سرعةاؿ * ** * ***
 اقتصاد * * ** ***
 التغطية اعبغرافية * ** ** ***

Source : Lambin, Jean-jacques, and Chantal De Moerloose. 2008. Marketing Stratégique et 

Opérationnel. 7e édition. Paris: DUNOD. P : 167. 

 
يكوف من األفضل الدمج لالستفادة كمنو  . األربعة اؼبسح طرؽ كعيوب مزايا بإهباز  السابقُتاعبدكلُت يوضح 

 تعاكف على كاغبصوؿ الدراسة لتقدًن ىاتفي اتصاؿ جهة استخداـ يبكن : اؼبثاؿ سبيل علىمن مزايا كل طريقة 
 اخل... الربيد أك الفاكس طريق عن استبياف إرساؿ فسيتم، إهبابينا اؼبوقف كاف إذا. اؼبستجيب
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  بحوث تجريبية: المطلب الثالث 
  :تعريف  .1

 السببية الدراسات كما اف  اؼبؤدية إذل نتيجة ؿبددةاألسباب سبب النتيجة أم البحث يف تأكيدذبربة هبدؼ    
 ىو ىنا اؽبدؼ. اؼبستخدمة الطرؽ حيث من كأيضا اؼبتبع اؽبدؼ نظر كجهة من طموحا الدراسات أكثر ىي

 ربت التسويق عوامل تدخل مستول ربسُت أك التوقعات صياغة أجل من اؼبوصوفة للظاىرة تفسَتات عن البحث
 التسويق أحباث يف تقدمنا األكثر اعبانب الدراسات ىذه تعترب. إخل ...اإلعالف نفقات، السعر مثل، السيطرة
. التسويق اسًتاتيجيات حملاكاة استخدامها يبكن مباذج إذل كتؤدم

 
مثاؿ ألهمية المعلومة   .2

 يبكن أف تتجو  اؼبؤسسة إذل ربضَت اؼبعطيات باعتبار أف اؼبعطيات أك البيانات ىي أصوؿ هبب أف تسَت بنفس 
 لذا هبب على اؼبؤسسة أف تتغلب على كل أنواع التحديات التقنية 1.الطريقة اليت تسَت هبا بقية األصوؿ

كالتنظيمية اليت تواجو ربقيق أىداؼ تسيَت العالقة مع الزبوف، كأف تتجاكز قضية ذبميع البيانات عن الزبائن 
بغرض التشغيل أك أهنا غَت مناسبة للتحليل؛ أم أهنا بيانات آنية كتكوف ؿبددة مسبقا ؽبدؼ حل مشكل حبد 

بل هبب أف تكوف البيانات شاملة كدقيقة حبيث تظهر كل متغَتات بناء أفكار كتوقعات ىذا الزبوف، . ذاهتا
كربديد اذباىاتو كاكتشاؼ فرص جديدة، كبناء تاـ ؼبعرفة الزبوف بتقدًن مسح كامل للمتغَتات الداخلية أم 

 .اؼبتعلقة بو مباشرة كاػبارجية اليت تشمل احمليط اؼبتواجد بو
كمنو هبب التحليل النهائي هبدؼ ازباذ القرار غبل مشكل أك لتفادم الوقوع يف مشكل أك حىت إقاع طرؼ     

 مثل قياـ مؤسسة سوين بتقدًن منتجها اؼبتمثل يف حقيبة األلعاب االلكًتكنية اعبديدة لسنة أخر يف مشكل،
 أكرك، لكوهنا استغلت سبق اؼبنافس 100 أكرك كىو سعر أقل من اؼبنافس ميكركسوفت بػ 399 بسعر 2013

ىنا تأيت مرحلة أخرل قد . يف االعالف عن سعر اؼبنتج، كمنو فهي كضعتها يف مأزؽ الرىاف على السعر األقل
تستغلها اؼبؤسسة اؼبنافسة باإلظهار كالتحويل حبيث قد تقدـ أف اؼبنتج يكوف يبيز اؼبستهلك بكونو أكؿ من 

. استعملو كىنا قد أظهرت اؼبؤسسة معلومات معينة لتحوؿ هبا سلوؾ الزبائن باإلهباب كبو عركضها
نالحظ فبا سبق الدكر البارز الذم تقـو بو تكنولوجيا اؼبعلومات يف دعم تسيَت العالقة مع الزبوف كسبكُت 

.   اؼبؤسسة من فهم الزبوف كالتأثَت فيو بشكل يسمح بالوصوؿ إذل األىداؼ اؼبسطرة

                                                           
1 Don Peppers , Martha Rogers, Op-Cit, P : 67. 
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 أحباث دكر يتمثل. بيئتها يف التغَتات ؼبراقبة تسويقي معلومات نظاـ إنشاء السوؽ كبو اؼبوجهة الشركة على هبب
 مبادئ التسويقي البحث يتبع أف هبب كؽبذا" معتمدة "صحتها تكوف اليت السوؽ معلومات توفَت يف التسويق

 كمنهجية منظمة عملية إذل تًتجم اليت اؼبًتابطة اػبطوات من سلسلة حبث مشركع تنفيذ يتضمن. العلمي اؼبنهج
. السببية كالدراسات كالوصفية االستكشافية الدراسات: األحباث من أنواع ثالثة ربديد يبكن. كالتحليل للبحث
 طرؽ. البحث كأىداؼ أسئلة إذل الفرضيات ىذه كترصبة الفرضيات توليد ىو االستطالعية الدراسة من الغرض
 اغبالة كدراسات، اؼبصلحة كأصحاب اػبرباء مع كاؼبقابالت، الثانوية البيانات ربليل: ىي استكشافية دراسة

 معينة غبالة ككمي كدقيق كامل كصف على اغبصوؿ إذل احمللل يسعى، كصفية دراسة يف. اعبماعية كاؼبناقشات
 ىي شيوعنا التواصل طرؽ أكثر. كاالتصاؿ اؼبراقبة ىي اؼبستخدمة التقنيات. دقيقة منهجية يتبع أف كهبب

 عامل ىو جيد استبياف تكوين. اإلنًتنت أك اؼبراسالت أك اؽباتف أك الشخصي االتصاؿ خالؿ من االستبياف
 العينات أخذ خطأ: اؼبسح يف للخطأ مصدراف ىناؾ. خطوات سبع من عملية كيقًتح اؼبسح يف الرئيسي النجاح

 أف السوؽ ؿبلل على هبب، االحتمارل غَت، التحيز من اػبارل اػبطأ لتقليل. االحتمارل غَت كاػبطأ االحتمارل
 العالقة ربديد ىو السببية الدراسات من الغرض. كربليلها البيانات صبع عملية كامل على صارمة رقابة يبارس

 كيتحكم احمللل فيها يتالعب اليت العلمي البحث طريقة ىو التجريب. االستجابة كمتغَت الفعل متغَت بُت السببية
 التصميم من أنواع عدة استخداـ يبكن. االستجابة متغَت تطور كيالحظ العمل متغَتات من أكثر أك كاحد يف

 1.السيطرة عن اػبارجة العوامل يف للتحكم التجرييب

 السجالت الداخلية كنظم دعم القرار : المبحث الرابع

  السجالت الداخلية :المطلب األكؿ
 تشمل كل اؼبعلومات اليت تشخص حالة اؼبؤسسة كصورة فوتوغرافية  :تعريف السجالت الداخلية .1

.   غبظية لكل جزئيات اؼبؤسسة دبا سبلكو من معلومات
 تقارير تصف حالة القسم من النتائج إذل اؼبتطلبات مثل حسابات بإصدار اؼبؤسسة أقساـيقـو كل قسم من 

 تطوير نظاـ التقارير أنبية مراعاةاخل كيتعُت على اؼبسؤكلُت باؼبؤسسة ...القبض كالدفع كاالحتياطيات كالتكاليف 
 اؼبؤسسة ضمن سياؽ توفَت اؼبعلومة اؼبطلوبة بُت كل ىذه األقساـ كضماف أقساـالداخلية دبا ىبدـ التكامل بُت 

.  االتصاؿ اؼبستمر كاؼبثمر 
 أهمية السجالت الداخلية  .2

                                                           
1
 Lambin, Jean-jacques, and Chantal De Moerloose, Op-Cit, P: 181. 
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تقـو اؼبؤسسات بتحديد مدل احتياجات األقساـ إذل اؼبعلومات الناذبة عن التقارير الداخلية هبدؼ تطوير نظاـ 
وبقق التكامل كيوفر متطلبات كل األقساـ كما هبعل من نظاـ اؼبعلومات التسويقية حلقة ربط فعالة حبيث يتم 

 القرار أصحابتصميم نظاـ التقارير الداخلية ضمن نظاـ اؼبعلومات التسويقية بشكل يوفر احتياجات كل 
. داخل اؼبؤسسة بطريقة مستمرة كسلسة 

 :زات التالية ميقدـ نظاـ التقارير الداخلية ضمن نظاـ اؼبعلومات التسويقية ادل
يعترب كسيلة فعالة لتحقيق التكامل بُت األقساـ عن طريق ادارة التسويق لضماف ازباذ قرارات اسًتاذبية تسويقية -

فعالة  
 كالفركع التسويقية  لألنشطة التسويق من اجراء مراجعة دكرية إدارةيبكن -
مقياس لرفع كفاءة الطاقم التسويقي باؼبؤسسة كقياس ؾبهودىم  -
 مهم يف بناء ع التسويقية ضمن قسم التسويق باؼبؤسسة كبالتارل مرجاألنشطر ىي معلومات تشكل تاريخ مالتقر-

 التسويقية  األنشطة معينة على مدل فاعلية أحكاـ
تسهم التقارير يف بناء خارطة دقيقة بعديد اؼبفاتيح لتواجد اؼبؤسسة يف السوؽ من حيث اؼبنتج الزماف اؼبكاف -

اخل ...رجاؿ البيع  
 اؼبؤسسة بناء على معطيات التقارير اؼبستمرة  إسًتاذبيةرسم معادل التغيَت لوضع -

تظهر أنبية التقارير الداخلي يف ربقيق تكامل األقساـ عرب التمكن من ربديد كتشخيص اإلمكانات كاؼبتطلبات 
 كبالتارل التمكن من أداء الدكر اؼبطلوب عرب كل مشركع تقبل عليو اؼبؤسسة ضمن مفهـو اإلدارة باؼبشاريع

 
   نظم دعم القرار:المطلب الثاني

 تعريف  .1
 العاؼبية اغبرب منذ اؽبائل التحسن ىو اؼبعلومات أنظمة عن اغبديث اؼبفيد من ذبعل اليت الرئيسية العوامل أحد

 عقدين من أكثر قبل بدائي حاسوب أكؿ بناء تصميم مت لقد. كاآلالت اؼبعلومات معاعبة تكنولوجيا يف الثانية
 1.اؼبعلومات علـو يف ثورة بداية  كىي،بقليل
 كمباذج أدكات توفر MkIS يف األساسية التطبيقات من ؾبموعة( MDSS )التسويقي القرار دعم نظاـ

 التسويق معلومات نظاـكذلك يف سياؽ اف . التسويقي القرار صنع عملية لدعم الكمبيوتر على تعتمد كتقنيات

                                                           
1
 Brien, Richard H, and James E Stafford. Op-Cit. P : 22. 
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(MkIS )منظمة ألم التسويقية األنشطة كدعم لتمكُت للمعلومات منظمنا تدفقنا يوفر ؿبوسب نظاـ. 
 

كىناؾ من يطلق عليو نظاـ النمذجة فهو ؾبموعة من األدكات اإلحصائية كمباذج القرارات كالربامج اؼبعدة مسبقا 
. 1ؼبساعدة مديرم التسويق يف ربليل البيانات كترشيد عملة ازباذ القرارات 

 

    نظم دعم القرارنشأة .2
د ؽ نظاـ دعم القرار يف بداية السبعينات بسبب فشل نظاـ اؼبعلومات االدارية يف توفَت ف ظهرت فكرة 

كترتكز ىذه الفكرة على توفَت ؾبموعة من الوسائل اليت . اؼبعلومات الضركرية لصانع القرارات شبو اؼبهيكلة 
تعتمد على اغباسوب لكي يتمكن نظاـ اؼبعلومات االدارية من توفَت اؼبعلومات ؼبثل ىذا النوع من القرارات مثل 

 .اخل...ادارة احملفظة اؼبالية كاالندماج توسيع اؼبصنع 
 رائدا ىذه الفكرة عندما قاـ ببناء شبكة معلومات اظبياىا نظاـ دعم القرار مستندين يف قورم ك موستوفكيعد 

 2ذلك على انواع القرار اليت حددىا سيموف  كعلى اؼبستويات اليت حددىا  انتوين 

                                                           
  .152، ص2014، دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع، مصر، 1مدخل ازباذ القرار، ط- نظاـ اؼبعلومات التسويقية:  خالد قاشي 1
مغاليا عندما عرؼ اإلدراة على أهنا عملية إزباذ القرارات ، فهي قلب اإلدارة النابض الذم وبقق للمؤسسة  H. Simon سيموف. دل يكن ىػ  2

 .البقاء ك النمو ك اإلزدىار، ذلك كوهنا عملية مستمرة ك متغلغلة يف الوظائف األساسية لإلدارة

 الخخطيط فهذه الوظائف من زبطيط ك تنظيم ك توجيو ك رقابة ال يبكن أف توجد لوحدىا، بل إف كجودىا ىو نتيجة إزباذ القرارات ، فمثال يف

و جددد املىازد املالئمت و ئخخياز أفضل الظبل التي ًخعين ئجباعها إلهجاش هرا  (وضع الهدف )جددد اللسازاث العمل الري ًجب جأدًخه 

هىعه و حجمه و أطع جلظيم  )و عىدما جضع إلادازة الخىظيم املالئم ألوشطتها، فانها جخخر كسازاث بشأن الهيكل الخىظيمي . العمل

كرلك عىدما . ئلخ…، وألافساد الرًً جدخاج ئليهم للليام باألعمال املخخلفت، و خطىط الظلطت و املظإوليت وإلاجصال(إلادازاث و ألاكظام

ًمازض املدًس وظيفخه الليادًت فهى ًخخر مجمىعت مً اللسازاث عىد جىحيه مسؤوطيه و جيظيم مجهىداتهم و ئزازة دوافعهم و جدفيزهم 

 .على ألاداء الجيد و خل مشكالتهم

و أخيرا عىدما جإدي إلادازة وظيفت السكابت، فانها أًضا جخخر كسازاث بشأن جددًد املعاًير املالئمت للياض هخائج ألاعمال، و الخعدًالث 

  و هكرا ًجسي ئجخاذ اللسازاث في دوزة مظخمسة. التي طخجسيها على الخطت و جصخيذ ألاخطاء ئن وحدث

ادة حعلد أعمال املإطظاث و جىطعها و جىىعها، و جصاًد الخددًاث التي جىاحهها املىظماث مً  و جصداد أهميت عمليت اجخاذ اللسازاث مع ٍش

 . حغييراث مدظازعت، و مىافظت خادة

فكما طبم و أن ذكسها، فان أطاض الخكم على إلادازي بالىجاح هى كفاءجه و ملدزجه في ئجخاذ اللسازاث الصائبت الظليمت، و إلاخفاق في 

اتها  ذلك معىاه ججمد العمل و شلل اليشاط، و هكرا جسجبط كفاءة املإطظت و فاعليتها بكفاءة و طالمت اللسازاث التي جخخر في مظخٍى

املخخلفت 

 : بين هىعين أطاطيين هما H. Simon كد ميز ألاطخاذ

كسازاث مخكسزة و ئحسائيت ئلى خد أهه ًمكً ئخساج ئحساء مددد مً معاملتها، بديث أنها ال ًجب أن حعامل " هي : اللسازاث املبرمجت . أ

 ئلى أن اللسازاث املبرمجت H. Simon و أشاز. ، فاحساءاث اجخاذ اللساز هىا مدددة بشكل واضح مظبلا" كأنها حدًدة في كل مسة جددر

حشبه اللسازاث الدشغيليت أو السوجيييت، خيث جلىم باجباع بسهامج مددد زم جصبذ بعد فترة ذاث طبيعت زوجيييت مخكسزة حعالج مشاكل 

 .مخكسزة

ف باملشكلت و جصميم الخل، بل اجخاذ " بعبازة أخسي ،  اللسازاث املبرمجت هي اللسازاث التي ال ًخطلب اجخاذها املسوز بمسخلتي الخعٍس
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زبدـ بشكل كبَت مثل ربليل سوكت سكيت
كالتخطيط اؼبارل كالقرارات التسويقية 

لكونو نظاـ تفاعلي يعتمد ؾبرد أسبتة؛ يعترب نظاـ دعم القرار ؾبموعة من النظم اليت تدعم صنع القرار  كليست 
على اغباسوب كىو ينطلق من مبذجة العملية بناء على مفاىيم ادارية كتسويقية  كىذا التفاعل يعطي اغبق يف 

 خالؿ مراحل عمليات حل اؼبشكل  اخل...التفحص كاؼبعاعبة 
نظاـ تفاعلي يعتمد على اغباسوب كيساعد صانعي القرارات يف استخداـ اؼبعلومات  : كمنه  ف د ؽ هو

 صنع القرارات التسويقية اليت يبكن برؾبتها بصورة جزئية  ألغراضكالنماذج 
 عرض كقد مت كأدكاتكما يبكن تعريفو على انو نظاـ حاسويب متكامل يضم قاعدة مكونات كمباذج ربليلية 

  اإلدارةتصميمو لغرض اؼبساعدة يف صنع القرارات التسويقية دبا يعزز فاعلية ىذه 
 

 نظم دعم القرارات التسوقية سيركرة عمل  .3
كغَتىا من عدد اؼبعلومات دفع إذل ضركرة استخداـ اغباسوب يف اعداد كىيكلة كربليل كحجم كتزايد كمية 

 فعالية مدل كتقييم العمالء بو يهتم ما معرفةكالتمكن من  للمساعدة يف ازباذ القرار مراحل معاعبة اؼبعلومات 
  .الكمبيوتر رؤية تقنيات مع اؼبراقبة أنظمة استخداـ طريق عنبسرعة ككفاءة كفاعلية اػبطط التسويقية 

 
                                                                                                                                                                                   

  . "اللساز فىزا وفم معاًير مبرمجت طلفا

 : و مً أهم أمثلت هره اللسازاث

كساز مىذ ئحاشة للمىظف، أو كساز باملىافلت على خسوج املىظف كبل مىعد اهتهاء الدوام السطمي، أو ئعادة الطلب عىد مظخىي معين 

 . … للمخصون، أو مطالبت الصبائً املدًىين عىد مظخىي معين مً املدًىهيت و فترة مدددة مً الخأخير

اث الخىفيرًت باجخاذ مثل هره اللسازاث و عدم  فهره اللسازاث ئذا ال جدخاج ئلى حهد و ئبداع فكسي، و مً ألافضل أن جلىم املظخٍى

ت العليا لضمان الظسعت في أداء العمل و عدم حعطيله اث إلاداٍز  .جسكيزها بيد املظخٍى

لت واضخت ملعالجت املشكلت ألنها لم " فهي : اللسازاث غير املبرمجت . ب حدًدة و غير مسجبت و ليظذ مخخابعت في العادة، و ال جىحد طٍس

نها الدكيم ًكىن مديرا أو معلدا أو بظبب أنها مهمت لدزحت أنها في خاحت ئلى  ٌظبم لها أن جظهس مً كبل أو بظبب أن طبيعتها و جكٍى

، فهي كسازاث حدًدة و ئطخثىائيت و ال جخكسز بصفت دوزٍت مىخطمت، و بالخالي ال ًمكً بسمجتها أو حدولتها، " وضع خل خاص مفصل لها

  .فهي خاالث حدًدة و ليظذ مدشابهت

ا و وكخا كافيا لجمع املعلىماث و جلدًم البدائل و  لرلك فان مثل هره اللسازاث ًصعب اجخاذها بشكل فىزي، ألنها جخطلب حهدا فكٍس

 مىاكشتها و البدث في اخخماالث هخائجها، فهره اللسازاث جدخاج ئلى إلابداع و  بخكاز في ئًجاد الخلىل املىاطبت، فلد طماها حىز دون 

Gordon باللسازاث إلابداعيت و أطلم على اللسازاث املبرمجت اللسازاث الخكيفيت . 

 : و مً ألامثلت على هرا الىىع مً اللسازاث

كساز باوشاء فسع حدًد، أو كساز بخىطيع الطاكت إلاهخاحيت للمإطظت، كساز بطسح مىخىج حدًد للظىق، أو كساز الخىطع في طىق البيع ئلى 

 .…ألاطىاق الخازحيت أو كساز الخدىل في طياطاث إلاهخاج مً ئهخاج مظخمس مثال ئلى ئهخاج خظب الطلب، 

اث إلادازة العليا في امليشأة دوزا أكبر في إلاعداد و إلاشساف على ئجخاذ اللسازاث غير املبرمجت هظسا لطبيعتها  و بدًهي أن ًكىن ملظخٍى

 معلدة و ئزجباط مظخلبل املإطظت و هجاخها بهره اللسازاث)
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كمنو يتم استخداـ اؼبدخالت ضمن نظم دعم القرار التسويقي بوجود العديد من النماذج اؼبساعدة على ازباذ 
اخل كذلك لتمكن من تقدًن ...القار من االحصاء إذل الرياضيات إذل اؼبالية إذل احملاسبة إذل اؼبوارد البشرية 

 كالشكل التارل يبكن االعتماد عليو يف تبسيط كالفهم. ـبرجات دقيقة تسهم حقيقة يف ازباذ القرار 
  نموذج نظم دعم القرار التسويقي(15)الشكل رقم   

 

 

  

 

،الدار اعبامعية للطبع كالنشر  اإلسكندرية ،(اؼبفاىيم كاإلسًتاذبيات )التسويق الصحن، فريد  ؿبمد :اؼبصدر
. 211: ص  ،1998كالتوزيع ،مصر ،

من اجل التمكن من توفير المدخالت لعمل نظاـ دعم القرار يجب توفر العناصر التالية  
: تتمثل أىم مستلزمات نظم دعم القرارات التسويقية يف

. حاسوب شخصي متوفر لدل متخذ القرار التسويقي -1
نظم إدارة على أساس النموذج لتحويل البيانات من قاعدة البيانات على أساس النظم اإلدارية إذل  -2

. معلومات الستخدامها يف ازباذ القرار التسويقي 
. اؼبوارد البشرية اؼباىرة من اإلداريُت، كؿبللُت كمربؾبُت -3
. لغة حاسوبية عالية اؼبستول ذات قدرة فائقة على توفَت اؼبعلومات اؼبطلوبة يف حينها -4

: 1كىناؾ من يعدىا يف النقاط التالية 
. مستخدـ نظم دعم القرار التسويقي -1
. أجهزة حاسبات نظم دعم القرار التسويقي -2
برامج نظم دعم القرار التسويقي للتعامل مع قواعد البيانات كمباذج القرارات ككذا الربامج اليت توفر  -3

. اغبوار بُت متخذ القرار أك النظاـ
. قواعد بيانات النظاـ -4

                                                           
   .74 طارق طه، مرجع سابق، ص 1

 

البيانات 
 التسويقية

بنك نماذج القرارات 
 ربليل االكبدار -
ربليل االرتباط - 
ربليل التمايز  - 
   ...التحليل الطبقي - 

بنك نماذج القرارات  
 مبوذج تصميم اؼبنتج -
مبوذج التسعَت  - 
  ...مبوذج الوسائل اإلعالنية - 

 
القرارات 
 التسوقية
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. كىي ؾبموعة منتظمة من النماذج الرياضية: قواعد مباذج نظم دعم القرار -5
من اجل التمكن من معاعبة اؼبدخالت لعمل نظاـ دعم القرار هبب توفر العناصر التالية كىي عبارة عن 

مكونات النظاـ  
: مكونات نظاـ دعم القرارات التسويقية 
 1:توجود ثالث أنظمة فرعية مكونة لو كىي

 :نظاـ اللغة ككاجهة المستخدمين – 1
يسهم ىذا النظاـ يف اقباز مهمة التخاطب كالتحاكر بُت اؼبستفيد كالنظاـ كتكوف اللغة اؼبعتمدة على نوعُت نبا 

كاليت تتضمن على ؾبموعة العالقات اؼبنطقية أك اإلجراءات اليت تستعمل يف حل  (اإلجرائية)اللغة اؼبنطقية 
فإهنا تنصب على قياـ اؼبستفيد ابتداء  (الالإجرائية )مشكلة معينة كاليت يضعها اؼبستفيد، أما اللغة الغَت اؼبنطقية 

كيقـو نظاـ دعم القرارات التسويقية باختيار اػبطوات اؼبنطقية لتويف . بتعريف اؼبشكلة كربديد خصائصها فقط
. اؼبعلومات الضركرية غبل اؼبشكلة

 (البيانات)نظاـ قاعدة المعلومات –  2
يعد ىذا النظاـ الفرعي حجر الزاكية يف نظاـ دعم القرارات التسويقية كيشكل األساس يف تشخيص الواقع 

. كربليل اؼبشكالت كربديد الفرص اغباضرة كاؼبستقبلية كيف التقوًن كالتوجيو باؼبقًتحات اؼبالئمة 
: كيشًتط عند تصميم ىذه القاعدة مراعاة االيت

الدقة كاؼبوضوعية على النحو الذم تعكس متضمناهتا من معلومات الواقع اػباص بالنشاط التسويقي دكف - 
. ربيز أك تعريف

لشمولية ؼبختلف جوانب النشاط التسويقي عرب مكونات عرض اؼبؤسسة   - 
العوامل اؼبقًتحة يف ىذا النشاط عوامل البيئة اػباصة كعوامل البيئة الداخلية إذل جانب الشمولية من حيث - 

. (معلومات اؼباضي، اغباضر، اؼبستقبل )كالشمولية الزمنية  (كمية، كصفية)طبيعة اؼبعلومات 
 .االتساؽ من حيث سباثل مفاىيم القياس كدالالتو مع مركر الزمن كالتحديث اؼبستمر حملتويات ىذه القاعدة- 
، اإلحصائية، اؼبالية الرياضية)نظاـ النماذج  – 3

يبكن بواسطتها توظيف ؿبتويات قاعدة اؼبعلومات أك البيانات يف ؾباالت التنبؤ كالتخطيط لألنشطة التسويقية 
كالرقابة عليها كتقويبها، اذ ىبتلف عدد ىذه النماذج كطبيعتها باختالؼ طبيعة األنشطة التسويقية كحجمها 

                                                           
  .153مرجع سابق، ص:  تيسَت العجارمة 1
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كالتخصصات اؼبتاحة إلقبازىا، ككذلك بطبيعة كخصائص نظاـ دعم القرارات اؼبعتمدة ؽبذا الغرض كمع ذلك 
. 1يشَت اؼبختصوف يف ىذا اجملاؿ إذل إمكانية اعتماد النماذج اآلتية يف إطار ىذا النظاـ الفرعي

 

 بيانات جداكؿ MDSS أدكات كتشمل. كالتحسُت، كاحملاكاة، للتنبؤ ربليلية مباذج MDSS يوفر أف يبكن
 التحليلية اؼبعاعبة كأدكات …،Nvivo ك SPSS مثل اإلحصائي التحليل كحـز، Excel مثل بسيطة
 على الويب اؼبباشرة

Online analytical processing ( OLAP)كتطبيقات استخراج البيانات، كالشبكات العصبية ، .
.  للمستخدـ القدرة على استكشاؼ خيارات متعددةMDSSيوفر 

 2:  تقـو بػػػػػػػػػ النموذجية مباذج كأدكات MDSSتشمل كظائف  
 تأثَته كمبوذج السعر مثل اسًتاتيجي متغَت يف التغيَتات استكشاؼ القرار لصانعي يبكن :الحساسية تحليل. 1

 .التنافسي السلوؾ أك الطلب على
 إلظهار كالتكاليف اإليراداتالتعامل مع  يبكن. بيانات جدكؿ باستخداـ بسهولة إقبازه يبكن :التحليل. 2

 الدمج بُت اؼبعلومات .النقدية كالتدفقات األرباح على متغَت كلتأثَت 
 .اؽبدؼ لتحقيق الالزمة اؼبوارد قاعدة كيبٍت اؼبرجوة النتيجة على التحليل يركز :الهدؼ تحديد. 3
 ما. احملددة اؼبعايَت إذل األىداؼ أك تصل ال أك تتجاكز اليت النتائج عن التحليل يبحث :االستثناء تقرير. 4

 .الفجوة ربليل يسمى األحياف بعض يف اؼببيعات؟ توقعات ذباكزت اليت القطاعات أك اؼبنتجات
كهتدؼ إذل اؼبساعدة اإلدارية التسويقية يف الوصوؿ إذل اغبلوؿ اؼبثلى ؼبتغَتات السوؽ يف : نماذج التعظيم . 5

إطار القيود كاالفًتاضات القائمة، كتستخدـ ىذه النماذج على كبو رئيسي يف ؾباالت زبصيص اؼبوارد اؼبتاحة 
 3على األنشطة التسويقية 

 باألىداؼ، كاليت الربؾبة اػبطيةمن بُت األساليب اغبديثة اليت يبكن استخدامها يف ازباذ القرارات قبد أسلوب 
تعترب امتداد لنموذج الربؾبة اػبطية كاليت تسعى من خالؽبا اؼبؤسسة إذل ربقيق عدة أىداؼ بدال من ىدؼ كاحد 

بأهنا ه مبوذج يأخذ بعُت االعتبار عدة أىداؼ دفعة كاحدة، كيكوف Belaid Aauniحيث عرفها         
ذلك ربت إطار اختيار اغبل األمثل من بُت اغبلوؿ اؼبمكنة ه كمن بُت النماذج اليت أفرزىا تطور الربؾبة باألىداؼ 

                                                           
   .156مرجع سابق ،ص: تيسَت العجارمة  1

2
 Harmon, Robert R. Op-Cit.  P : 05. 

  .102 طارؽ طو، مرجع سابق، ص 3

https://en.wikipedia.org/wiki/Online_analytical_processing
https://en.wikipedia.org/wiki/Online_analytical_processing
https://en.wikipedia.org/wiki/Online_analytical_processing
https://en.wikipedia.org/wiki/Online_analytical_processing
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اؼبرجحة، الربؾبة باألىداؼ النسبية، الربؾبة باألىداؼ باستعماؿ دكاؿ الكفاءة، الربؾبة باألىداؼ 
. 1إخل...اؼببهمة،
 أكرب يبثل قد، اؼبثاؿ سبيل على. متناسبة غَت نتائج إذل تؤدم اليت األنشطة عن التحليل يبحث :باريتو تحليل

 .اؼببيعات إيرادات من اؼبائة يف 80 العمالء من اؼبائة يف 20
 دبستويات التنبؤ بغرض الزمنية السالسل بيانات لتحليل االقتصادية النماذج استخداـ يتم :التنبؤ نماذج. 6

سالسل ماركوؼ، كالسالسل : كأشهر النماذج اؼبعتمدة ؽبذا الغرض ىي  .اؼبستقبلية السوقية كاغبصة اؼببيعات
 الزمنية، كربليل االكبدار

 يف اليقُت عدـ ظركؼ ظل يف التسويقي القرار صنع عملية معاحملاكاة  عمليات تتعامل :المحاكاة نماذج. 7
 يف االستثمار قرار قبل معركفة غَت اؼبباعة كالكمية اؼبتغَتة الوحدة كتكلفة السوؽ سعر مثلمتغَتات الدراسة 

 .لقراراتو احملتملة النتائج احتماالت كتقييم اؼبخاطر بتحليل للمسوؽ احملاكاة مباذج تسمح. اؼبنتج
 األنشطة فعالية لتتبع ثابتنا إطارنا األداء بطاقة أنظمة تقدـ أف يبكن :البيانات كلوحات األداء بطاقات. 8

 اؼبنتجات كمديرم التسويق كمديرم التنفيذيُت لكبار  ـبتلفة كحدات األحياف من كثَت يف لديهم. التسويقية
 العمل كسَت التحليلي أساس على" بالتنقل "للمستخدـ النتائج بطاقة أنظمة تسمح. العمالء خدمة كمديرم
 أدائهم مؤشرات دبراقبة األمامية اػبطوط ؼبديرم اؼبعلومات لوحات تسمح. اسًتاتيجية مبادرة أم حالة لتحديد
 مراكز يف العمالء لدعم" اؼبمارسات أفضل "معايَت مع باالقًتاف األنظمة ىذه تستخدـ ما غالبنا. اؼبهمة

. االتصاؿ
 عادة يستخدـ  MDSS تحليالت يبكن العودة إذل متغَتة التحليل بشرح أكثر  يف ؾباؿ التسويق حيث اف 

        التالية القائمة تعرضك.الداخلية كالعمليات كاؼبنافسُت كالعمالء األسواؽ لتحليل كأدكات MDSS مباذج
 MDSS:  2 ربليالت تستهدفها اليت اؼبشكالت من شيوعنا األكثر األنواع عضب
 كالًتكيبة االقتصادية االذباىات كربليل القطاعات لتحديد النمذجة تقنيات استخداـ :السوؽ قطاع تحليل. 1

 .كالسلوكيات السكانية
 .السوقية اغبصة كؿبددات االذباىات ربليل :السوؽ حصة تحليل. 2
 .التسويق كاسًتاتيجيات االقتصاد عمالء كقاعدة السوؽ يف اؼبنافسُت مواقف ربليل :المنافس تحليل. 3

                                                           
الربؾبة اػبطية باألىداؼ كأداة مساعدة على ازباذ القرار، اجمللة اعبزائرية للعوؼبة كالسياسات :  أنيسة بن رمضاف،بومدين ؿبمد رشيد 1

  .176،ص02،2011االقتصادية،العدد
2
 Harmon, Robert R. Op-Cit. P: 5-6. 
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 مركنة ذلك يف دبا األسعار ربديد على الشركة قدرة على تؤثر اليت العوامل كوبلل وبدد :التسعير تحليل. 4
 .بالسوؽ اؼبرتبطة كالعوامل بالسياسة اؼبتعلقة الداخلية العواملذلك  يشملك. الطلب كربليل األسعار

 ربليلك اؽبامش ربليل هبمع. اؼبنتج تكلفة على كتأثَته للشركة الكلي التكلفة ىيكل دراسة :التكلفة تحليل. 5
 . التسعَت ربليل مع التكلفة

 منطقة أك التجارية العالمة أك اؼبنتج أك اؼبنطقة حسب الشركة مبيعات توزيع دراسة :المبيعات تحليل. 6
 .ذلك إذل كما اؼببيعات

 العالمة، اؼببيعات منطقة، اؼبنطقة، اؼبنتج حسب احملتملة للمبيعات تقديرات تطوير :بالمبيعات التنبؤ. 7
 .إخل، التجارية

. اؼبسانبة كالعواملقوة البيع  كفاءةك فعالية دراسات: المبيعات قوة إنتاجية. 8
 .التجارية بالعالمة كالوعي اإلعالمية كاػبيارات اإلعالف فعالية وبلل :اإلعالنات تحليل. 9

 .كاالسًتاتيجية االقتصادية اؼبنظورات من القناة قرارات وبلل: التوزيع. 10
 .اؼبختلفة االسًتاتيجية السيناريوىات إطار يف القرار صنع وباكي :المحاكاة. 11
. اؼبنتج مع كنتائجو العميل بتوقعات اؼبتعلقة اؼبشكالت وبلل: العمالء رضا. 12
 

إف أىم مكوناتو ىي نظم النمذجة اليت تشمل قاعدة معينة من النماذج مثل اإلحصاء كالتنبؤ كالعمليات 
.   كالتخطيط كاليت بدكرىا تعمل مع قاعدة بيانات اؼبؤسسة بكل ؾباالهتا

    ما يبز نظم دعم القرار ىو استعماؽبا من قبل متخذ القرار مع إمكانية كصوؽبا إذل كل البيانات كقدرهتا العالية 
 البيانات بالشكل إدارة على اغبوار عرب مباذج معينة تعمل إدارةحيث  تضمن .  على ؿباكاة متخذ القرار

 .اؼبناسب 
 كالشحنات للتكاليف األساسية السجالتك الداخلية اؼبعلومات تتضمن الكمبيوتر إذل اؼبستندة التقارير أنظمة

 اؼبنتج حسب السوؽ حصص، التوزيع تكلفة ربليل )الشركة أداء لقياس إجراؤىا يبكن ؽبا ربليالت كأم كاؼببيعات
 اإلدارية اؼبعلومات توفَت يف دكرىا ترل اليت تقدمنا األكثر احملاسبة كأقساـ الكمبيوتر يعترب(. شابو كما، كاؼبنطقة

 معلومات تدفق يف، منتظم بشكل، البيانات ىذه دمج يف اؼبسانبُت أىم من، "الدرجات حفظ "ؾبرد من بدالن 
 أداء بُت التأخَت لتقصَت ؿباكلة يف" ؿبوسبة تسويق معلومات "بتجربة الشركات من العديد تقـو. التسويق
 1.األداء تقارير كاستالـ السوؽ يف منتجاهتا

                                                           
1
 Brien, Richard H, and James E Stafford. Op-Cit. P : 23. 
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 خصائص  ف د ؽ  التسويقية  .4

 بديل من بُت اػبَتات اؼبقدمة كاالستجابة أحسنمن ابرز خصائص نظم دعم القرار انو يبنح متخذ القرار 
  .يوفر الدعم ؼبدير التسويق ك لتوفَت الوقت كاعبهد دبعٌت الكفاءة كالفعاليةإمكانيةالسريعة للتغَتات الطارئة ضمن 

ربقيق حلوؿ فعلية ك ذبعل ىذا النظاـ فبكن أجهزةهبب التمييز بُت النظاـ كاغباسوب أم التقنية فهي    
 أم يبكن الولوج ؛هبب اف يكوف النظاـ مرف لالستجابة مع اغباجات غَت اؼبتوقعة من اؼبعلومات، كما للمشاكل

 التنبؤ  كاالستلزامات ماذا اذا  ما أمعلى  اؼبتوقع كذبيب  كدقيقة كؿبينة حديثة ةشاملتكوف إذل قواعد بيانات 
 ككيف كبقق اؽبدؼ  األمثلىو اغبل 

 الفرؽ بين ف د ؽ ك ف ـ ت  (08)الجدكؿ رقم 
ف د ؽ ت  ف ـ ت اؼبعيار  

تقدًن توصيات ؿبددة : مباشر يقدـ دعم غَت مباشر : غَت مباشر طبيعة صنع القرارات  
مرحلة كاحدة  ىربرت : التصميممراحل صنع القرارات  

سايبوف 
صبيع اؼبراحل  

شبو مهيكلة العكس  اؼبربؾبة كاؼبهيكلة  كل اؼبشاكل  نوع القرارات  
دعم عملية صنع القرار توليد اؼبعلومات      الًتكيز 

 

 1: كمنو يبكن ذكر ما يلي
يوفر النظاـ الدعم للمدير التسويقي فال يبكن أف وبل ؿبلو أك بديال لو لكنو مساعد لصانع القرار، حيث أنو -1

. يركز على األجزاء الغَت ركتينية يف حل اؼبشكلة هبدؼ الوصوؿ إذل تقدًن الدعم يف عملية ازباذ القرارات
. يدعم متخذ القرار يف حل اؼبشاكل شبو اؼبربؾبة كغَت اؼبربؾبة -2
 يتم ازباذ القرار الفعاؿ من خالؿ تفاعل متخذ القرار كالنظاـ كيتوافق ذلك بالتحاكر بينهما غَت أف ذلك ال-3

. يغٍت صانع القرار من اللجوء إذل اغبكم كالتقدير الشخصي إذ اليبكن إخضاع كل عملية إذل التحليل الكمي
. ربسُت فاعلية ازباذ القرارات التسويقية-4
. دمج استخداـ النماذج أك تقنيات التحليل باستخداـ كظائف اسًتجاع البيانات-5
. اؼبركنة كالتكيف ؼبواكبة التغَت يف ؿبتول القرار-6

                                                           
  .149 تيسَت العجارمة، مرجع سابق، ص 1
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 أهمية نظم دعم القرار التسويقي  .5
 

عندما نتكلم عن نظم دعم القرار فنحن يف ؾباؿ السرعة يف توفر اؼبعلومة كمعاعبتها كربليلها دكف حاجة متخذ 
كمنو فنحن ضمن ؾباؿ الذكاء االصطناعي كالنظم . القرار بأف يرجع إذل اؼبسؤلُت من أجل توفَت ىذه األمور

حبيث . اػببَتة اليت مكنت اغباسب من أف يعمل بطريقة فبنهجة تشبو أك رباكي مراحل ازباذ القرار عند اؼبسَت
تفتح ىذه النظم للمسَت إمكانية إدخاؿ متغَتات جديدة كازباذ قرارات غبظية بعد إجراء ما يشبو اغبوار مع 

.   حاسبو الشخصي
 ضمن مباذج ؿبددة هبدؼ البياناتيبثل نظاـ دعم القرار التعامل مع االكبرافات شبو اؼبربؾبة من خالؿ ربليل 

الوصوؿ إذل تقدًن خطط اسًتاذبية موثوقة بناء على تفاعل مباشر مع اغباسوب يقدـ سبل كامكانيات القياـ 
 .بتقدًن منتج جديد أك توسعة يف تشكيلة اؼبنتجات 

 يتعلق فيما كاىتمامهم اىتماماهتم لتقدير الزبوف معلومات على اغبصوؿ ىو التسويق معلومات نظاـ من الغرض
 كوبلل، اإلعالنات النظاـ يقدـ. الكربل اؼبتاجر يف أك ؿبطة يف اؼبمر مثل، ـبتلفة أماكن يف اؼبعركضة باإلعالنات

 يف إعالنُت تقدًن للنظاـ يبكن. اىتمامو يظهر العميل انتباه سلوؾ أف اؼبفًتض من. أمامهم العمالء انتباه سلوؾ
 يتم. أمامهم العمالء انتباه سلوؾ مقارنة خالؿ من االىتماـ من اؼبزيد يعطي الذم ما كربديد، كاحد كقت

 للنظاـ يبكن، اؼبقدمة اإلعالنات يف التحكم. التسويق حبوث عن كبيانات النظاـ يف اؼبكتشفة النتائج تسجيل
 سوؼ. كتلقائي كمستمر موحد بشكل البيانات ىذه على باغبصوؿ النظاـ يسمح كما إعالف كل تقييم صبع

 انتباه سلوؾ كصف يتم، القسم ىذا يف. التقليدية التسويق أحباث يف عليها اغبصوؿ مت اليت البيانات تساعد
 1   أيضا النظاـ من اػبلط تقدًن يتم. العميل

 

: 2 يف كتكمن أهميته
توفَت اؼبعلومات الضركرية لكل اؼبستويات اإلدارية عن حالتها السابقة، كالتنبؤ بتجميع اؼبعلومات ،حفظها - 

. كربليلها ككضعها بطريقة تساعد على اإلجابة
. تقلل من الوقت اؼبستغرؽ يف ازباذ القرارات حيث اليرسل ؼبراكز ازباذ القرارات إال اؼبهم منها- 

                                                           
1
 Ishiip, Yohei, Hitoshi Hongot, and Makoto Kanagawa. Op-Cit. P : 711. 

  27 ،ص2014دكر نظم اؼبعلومات يف ربسُت أداء شركات االتصاؿ السورية، رسالة ماجستَت، جامعة حلب،سوريا،: أنس عبادم 2
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. اؼبراقبة فهو دبثابة ذاكرة للمؤسسة- 
. ذبنب اإلدارة من الوقوع يف أخطاء نتيجة صحة القرارات التسويقية - 
. يعمل على ربديد كقياس العالقات بُت اؼبتغَتات كاستخدامها يف التنبؤ- 

 : 1كما يبكن ذكر بعض اؼبزايا يف
التحليل اؼبعمق للمعلومات باستخداـ النماذج كالرسومات كاػبرائط - 
الوصوؿ اؼبباشر للبيانات الوصفية كالكمية اليت تتوفر يف قاعدة بيانات النظاـ  - 
سبرير البيانات اؼبستخدمة اليت تتالءـ مع ظركؼ القرار اؼبعُت  - 
عرض البيانات يف الشكل اؼبالئم الذم يفضلو اؼبستخدـ - 
اإلجابات الفورية على األسئلة كاؼبشكالت - 
تأكيد العالقات كاالذباىات اؼبقارنة فبا يساعد يف عملية حل اؼبشاكل - 
إمكانية التفاعل مع كل عناصر النظاـ اؼبختلفة باستخداـ لغة األكامر اليت تسمح بالوصوؿ إذل النظاـ كسؤالو - 

. مباشرة
 

مراحل تصميم نظاـ دعم القرارت التسويقية  .6

  قبد اف البعض يعتربه نظم ربليلية حيث اف نظاـ التسويق التحليلي ىو يف األساس نظاـ دعم قرارات التسويق 
الذم وبتوم على األساليب كالنماذج اإلحصائية الالزمة لتحديد العالقات بُت اؼبتغَتات اؼبختلفة يف نظاـ 

 .معلومات التسويق
 

 نظرا للطبيعة الغَت مهيكلة للمشاكل يف نظاـ دعم القرار كىذا ما وبتم على اؼبدراء التحديث ؽبذا النظاـ غَت انو 
  2: يبكن ربديد أىم العمليات الرئيسية كالضركرية لتصميم نظاـ دعم القرار دبا يلي

 :مرحلة ما قبل التصميم - أ

                                                           
دكر نظم اؼبعلومات االدارية يف دعم القرارات،دراسة لنيل شهادة اؼباجستَت،جامعة العلـو اإلبداعية،اإلمارات : ىاين عبد اؽبادم اظباعيل السباين  1

  .23 ،ص2014العربية اؼبتحدة،
   .159  مرجع نفسو، ص 2
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 كتتمثل يف عملية ربديد األىداؼ من كجود ىذا النظاـ مث ربديد اؼبوارد اؼبتاحة للمنظمة لشراء األجهزة 
كاؼبعدات أك بتصميم الربؾبيات أك الكادر البشرم ككذا ربديد القرارات اليت يبكن أف يقدمها نظاـ دعم القرار 

أم ؾباؿ يبكن أف زبدمو مث ربديد النماذج الضركرية كاؼبعيارية اليت تسهل مهمة توفَت اؼبعلومات الضركرية 
 ربليالن للعالقات بُت اإلدارات مثل من يف اؼبؤسسة ينتج مرحلة التصميمتتضمن . : مرحلة التصميم - ب

 1. معلومات ذات صلة بالقرارات التسويقية كسيحتاج إذل استخداـ ىذه اؼبعلومات
 من ىذه اؼبرحلة ىي تصميم األىداؼ العملية للنظاـ من خالؿ تقرير ما يبكن القياـ بو من الخطوة األكلى    

. عمليات عند التطبيق الفعلي للنظاـ
 تتمثل يف تصميم برنامج التكامل بُت صانع القرار كبُت النظاـ ذاتو أم اعتماد التحاكر مع الخطوة الثانية    

. النظاـ خبصوص موضوع القرار
 تصميم نظاـ قاعدة اؼبعلومات لكي يتسٌت لصانعي القرارات استخدامها عند تطبيقات الخطوة الثالثة    

النظاـ 
تشغيلو من اجل ذبربتو الخطوة الرابعة     
 إدارة كمتابعة خطط التصميم كالتطوير كإنشاء أك تعديل النظاـ تتضمن مرحلة التنفيذ: مرحلة التطبيق- ج

: التقييم
     كهتدؼ ىذه اؼبرحلة إذل معرفة مدل ربقق األىداؼ اؼبرسومة للنظاـ يف إطار اؼبنافع كالتكاليف أك يف إطار 

اؼبزايا كالسلبيات اؼبًتتبة على اعتماد تطبيقات النظاـ كعلى  الرغم من صعوبة مثل ىذه العملية إال أهنا تعد 
ضركرية جدا للتحقق من مدل جدكل كجود النظاـ كأيضا إلعداد اػبطط التطويرية عبعل أداء النظاـ يرتقي إذل 

. مستول اؼبعايَت اؼبوضوعة كعلى النحو الذم وبفز اؼبستفيدين على إدامة اعتمادىم لتطبيقاتو
: التطوير

تعد اإلدارة .  يتم ربديد عناصر قاعدة البيانات كيتم تعريف التدفق اؼبخطط إلدخاالت كـبرجات البيانات
الخطوة يف كثَت من األحياف، تتمثل . الفعالة للنظاـ ضركرية الستخدامو األكرل كاؼبستمر كأداة لصنع القرار

 (مدخالت البيانات كاؼبخرجات)ربط تدفق البيانات " اليت تتخذىا اؼبؤسسة يف مرحلة تطوير النظاـ  يف األكلى
قد تكوف ىذه اػبطوة . يتضمن ىذا يف البداية ربديد مدخالت البيانات الداخلية كاػبارجية. اليت سيشملها نظاـ

غالبان ما يشار إذل عملية اجملموعة للحصوؿ على دعم . حاظبة يف إقناع اؼبديرين باستخداـ النظاـ دبجرد تأسيسو
                                                           
1
 Higgins, Lexis F, J Daniel Couger, and Scott C Mcintyre. 1990. “Creative Approaches to 

Development of Marketing Information Systems Lexis.” In IEEE International 

Conference on Management of Innovation and Technology, 398–404. IEEE.  P : 400. 
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تشتمل اؼبدخالت النموذجية يف نظاـ دعم القرار التسويقي للمؤسسة على . اؼبستخدـ لنظاـ جديد أك معّدؿ
بيانات داخلية مثل معلومات الطلب كاؼببيعات كالبيانات اػبارجية مثل مقاالت اجملالت التجارية كالنتائج اليت 

زبتلف . يلعب مستخدموا النظاـ أيضنا دكرنا مهمنا يف ربديد ـبرجو. توصلت إليها مشاريع أحباث تسويقية ؿبددة
 1اؼبخرجات باختالؼ تفضيالت اإلدارة، كتطور الشركة يف ؾباؿ التسويق كاؼبعلومات، كالصناعة اليت تتنافس فيها

مراحل تصميم  ف د ؽ ت  ( 09)الجدكؿ رقم 
 ربديد أىداؼ النظاـ 1 مرحلة ما قبل التصميم 1

 حصر اؼبوارد اؼبتاحة 2
 ربديد النماذج الرئيسية 3
 ربديد النماذج اؼبعيارية 4
 جعل أىداؼ التصميم قابلة للتطبيق 5

تصميم لغة التحاكر  التصميم 2
كالتخاطب  

 تصميم نظاـ معاعبة 6
اؼبشاكل  

 ذبربة النظاـ كاختباره 7

تصميم نظاـ قاعدة 
اؼبعلومات 

 تطبيق النظاـ  8  التطبيق 3
 تقوًن النظاـ  9

 تطوير النظاـ  10

 

 
. 159تسيَت العجارمة، مرجع سابق،ص: اؼبصدر

. هبب استخداـ تقنيات اإلبداع يف كل اؼبراحل لبناء نظاـ جيد يف كل اجملاالت احملتملة لتطبيق تقنيات اإلبداع 
التحديات التى تواجه نظم دعم القرار التسويقي  .7

 2 النقاط ذهتواجو نظم دعم القرار بعض التحديات  يبكن ذكرىا يف ق
تناقص قيمة اؼبعلومات دبركر الزمن  -1
تكنولوجيا اغباسب اآلرل يف تغَت مستمر  -2

                                                           
1
 Higgins, Lexis F, J Daniel Couger, and Scott C Mcintyre. Op-Cit. P : 400. 

نظاـ اؼبعلومات كدكره يف ازباذ القرارات،دراسة حالة مؤسسة اتصاالت اعبزائر، الواد،مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت، جامعة قاصدم :  مرغٍت بلقاسم 2
  .33،ص2014مرباح، كرقلة،
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النقص ؼبلحوظ يف العمالة الفنية اؼباىرة  -3
 التوقعات اػباطئة أحيانا  -4
عدـ التعاكف بُت ـبتصي التكنولوجيا اؼبعلوماتية كبُت مستحدميو  -5
ربدم العوؼبة  -6
 ربدم استثمار نظم اؼبعلومات -7
 1  :بعض اؼبعلومات اؽبامة اليبكن إدخاؽبا إذل النظاـ كما يبكن ذكر بعض منها يف النقاط التالية  -8
ارتفاع النفقات على برامج البحث كالتطوير - 
سهو كخطأ العاملُت  - 
 من قبل أشخاص خارجيُت غَت مرخص ؽبم اختراؽ األنظمة كالبرامج- 
عدـ فهم الربامج من طرؼ مستعمليها فهما جيدا أك ألنو مت تصميمها من طرؼ خرباء غَت ملمُت باجملاؿ - 

اؼباما كافيا 
 يتم استعماؿ اغباسوب بشكل أساسي كىذا مثاؿ  (10)اعبدكؿ رقم  

 
https://aitnews.com/2017/11/13/ 

 الخاتمة
يعترب تسيَت اؼبعلومات ىو تسيَت ؼبستقبل اؼبؤسسة كخصوصا اؼبؤسسات اؼبالية اليت تتأثر بشكل كبَت باؼبعلومات 

ناىيك على أف مدخالهتا كـبرجاهتا قد تكوف معلومات كفقط كمنو فهي أكذل بوجود نظاـ معلومات تسويقية 
 .يضمن اليقظة الداخلية كاػبارجية 

 

                                                           
1
ادارة التكنولوجيا اؼبصرفية من أجل ربسُت تنافسية البنوؾ مع اإلشارة إذل البنوؾ اعبزائرية،األكاديبية للدراسات االجتماعية : ضبو ؿبمد  

 .88:  ، ص2016،جواف16كاإلنسانية،قسم العلـو االقتصادية،العدد 

https://aitnews.com/2017/11/13/
https://aitnews.com/wp-content/uploads/2017/11/top5-november2017-790x406.png
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