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Marketing Information System

راد، األجهزة  هو التفاعل المستمر بين كل من األف»: لنظام المعلومات التسويقيةكوتلرتعريف ❑
 زززة والمعززز،ات، وااجزززرا ات مزززن تجزززل فزززر  وتزليزززل وت يزززيو وتو يززز  وتو يززز  المعلومزززات ال، ي

ة، وتنفيزهها الستخ،امها بواسطة صانعي ال رار التسوي ي مزن تجزل تزسزين هططهزو التسزويقي
.«والر ابة عليها



BENEFITS OF MKIS
فوائ، نظو المعلومات التسويقية

Carry out marketing analysis, planning, implementation and control more 
effectively

القيام بتزليل التسويق والتخطيط والتنفيه والر ابة بشكل تكثر فعالية

Effectively utilize the marketing opportunities and overcome potential threats

االستفاد  الفعالة من فرص التسويق والتغلب على الته،ي،ات المزتملة

Provides marketing intelligence to the firms and helps in early spotting of 
changing trends

االستخبارات التسويقية للشركات توفر وتساع، في الكشف المبكر عن االتجاهات المتغير 

Helps the firms to adapt its product and service to the needs and tastes of the 
customers

يساع، الشركات على تكييف منتجاتها وه،ماتها الحتياجات وتذواق العمال 

Helps in improving the quality of decision making by managers

يساع، في تزسين نوعية صن  ال رار من  بل الم،يرين



COMPONENTS OF MkIS

 تلنظاا المعلومالاا تلمعقياااتكتنلتق اااعللااعل   واانلل اناا❖

: ي يتنلهي

الم،هالت➢
التشغيل➢
المخرجات➢
التغهية المرت، ➢
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Inputsالمدخالتً:ًأولاً

التي يتو الزصول عليها من مصادرهاDataتتكون الم،هالت من البيانات 
:بيانات عن مكونات ومتغيرات البيئة الخارجية الجةئية والكلية مثل

حجو السوق المتو  •
.العوامل المؤثر  في الطلب على منتجات الشركة•
.الزصة التسويقية للمنظمة•
.بيانات عن وكاالت ااعالن المتخصصة•
.طبيعة السل  والخ،مات المنافسة•



اً Processingالتشغيلً:ًثانيا

انزات بغزر  تشتمل ههه المرحلة على جم  وتصنيف وتزليل وتبويب وحفز  البي
 زرارات التوصل إلى المعلومات المفي،  التي تساع، متخزه  ال زرارات علزى اتخزاذ

.تسويقية سليمة
:يتكون نظو التشغيل من تربعة تنظمة هي

االستخبارات التسويقية
الت ارير ال،اهلية
بزوث التسويق

معالج احصائي مركة  



2-MARKETING INTELLIGENCE SYSTEM

نظامًالستخباراتًالتسويقية

هوًمعرفةًكلًماًلًيريدًالمنافسًاإلعالنًأوًالتصريحًعنه



2-MARKETING INTELLIGENCE SYSTEM

o their products, attending their press 
conference, trade shows and reading their 
annual reports

o يتمًجمعًمعلوماتًالمنافسينًعنًطريقًشراءًمنتجاتهم،ًوحضورً
مؤتمراتهمًالصحفية،ًوالمعارضًالتجاريةًوقراءةًتقاريرهمًالسنوية

o Information is also collected from marketing 
research agencies

o يتمًجمعًالمعلوماتًأيضاًمنًوكالتًأبحاثًالتسويق



-MARKETING RESEARCH

• “ًThe systematic design, collection, analysis and 
reporting of data findings relevant to a specific 
marketing situation facing the company”ً(PHILIP 
KOTLER)

• بحوثًالتسويقًهيًعبارةًعنًبحثًعلميًممنهجًيقومًعلىًجمعًوتحليلً
.الشركةالبياناتًالمتعلقةًبالنتائجًالمتعلقةًبوضعًتسويقيًمحددًيواجهً

• بحوثًالتسويقًهيًبحثًعلميًيقومًعلىًدراسةًوتحليلًظاهرةًاوًمشكلةً
.تسويقيةًمحددةً



3- MARKETING RESEARCH SYSTEM

• This may be either conducted by the marketing 
department of a company or it may be conducted 
by a marketing research organization
• وقدًيتمًذلكًإماًمنًقبلًقسمًالتسويقًفيًالشركةًأوًقدًتجريهًمؤسسةً

تسويقيةأبحاثً



• مالحظةًهامةًجداً

• منًالمنتجاتًالجديدةًتفشلًبسببًالمعلوماتًالخاطئةًلبحوث80ً%ً
التسويق



• لماذاًتفشـلًالمنتجاتًالمميزةًأحيانا؟
• لنتفقًأولًأنًظاهـرةًفشلًالمنتجاتًالمميزةًليستًظاهرةًجديدة،ًبلًهيً

.ًواحدةًمنًأسوأًالكوابيسًالتيًتطـاردًأصحابًالشركاتًورّوادًاألعمال
المنتجًممتاز،ًيقدمًقيمةًمضافةًعبقريةًفيًسوقًالمفترضًأنهًمتعّطشً

يتمًتصميمًالمنتجًعلىًأفضلًوجهً.ًتماماًلهذهًالنوعيةًمنًالمنتجات
ممكن،ًويتمًاختبارهًعدةًمرات،ًثمًفيًالنهايةًيُطرحًفيًالسوقًلتكونً

.فشلًالمنتجًبكلًماًفيهًمنًمزايا:ًالصدمةًالكبـرى



مثالًبالرغمًمنًأنهاً (Google Glass"ً)نظـارةًغوغل"لماذاًفشلتً•

ويندوزً"كانتًمنًأفضلًمنتجاتًغوغلًعلىًاإلطالق؟ًلماذاًفشلًنظامً

غمًرغمًأنهًكانًمليئاًبالمزايا؟ًلماذاًفشلًجهازًمايكروسوفتًزونًر"ًفون

 (Facebook Home"ً)فيسبوكًهوم"كلًماًيقدمه؟ًأينًذهبًمنتجً

؟ًكلفيسبومنًاكبرًفرصًرغمًأنًالمؤشراتًكلهاًكانتًتقولًإنهاًستكونً

التيً (Second Life"ً)الحياةًالثانية"أينًذهبتًالعوالمًالفتراضيةً

ات؟كانتًصيحةًكبرىًفيًاإلنترنتًفيًنهايةًالعقدًاألولًمنًالعشـريني



منتجاتًاألسبابًكثيرةًومتعددة،ًلكنًأحدًأهمًاألسبابًالشاملةًلفشلًبعضًال•

تاجهًوماًيح"ًمزاياًالمنتج"ونجاحًبعضهاًاآلخرًهوًماًيسمىًبالتوازنًبينً

وانماًوكفاءتهاألمرًلًيتعلّقًفقطًبجودةًالمنتجًوإبهارهً.ًفعال"ًالسوق"

.يتعلقًبالحاجاتًالحقيقيةًللسوق



Case Study

New Coke

New Coke   product failure

◼ Poor sales

◼ Over 1,500 phone calls a day 
from angry customers

◼ Old coke returns in only 3 
months

◼ فشللمعلنقجلمعجدتد

ضوفلمعل تو ت
ل  علنله قفتنلتالت للعل1500  ث للعل

معولالءلمعغ ض تع
 شه لفكط3توادلمع اكلمعكدتالفيل

Due largely to research failure

◼ Tested on taste only – not intangibles

◼ Decisions based on 60% ratings

◼ All for $4 million!

◼ ت جعلذعكلإعىلحدل  ت لإعىلفشلللفيلمع حث

-مخق   ه لعمىلمعذاقلفكطل
٪لمعقكتتل ت60معك م متلميقن دملإعىل



MR PROCESS
خطواتًاجراءًالبحثًالتسويقي

Define the problem and research objective
تحديدًمشكلةًًواهدافًالبحث

Collect the DATA
تجميعًالبياناتًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

Analyze the DATA
تحليلًالبيانات

Present the findings
ع ضلمعنق ئج



تحديد المشكلة و وضع أهداف البحث

ال,لالهيل اللل محللمع حثلمعقياتكي•
ق لعلمعصوا نلفيلقحاتلللجلاعنللع

معلش  للمعغ لضنلإعىل هدمفلتل عل
.قحكتكه 

يل ف  ةلت د لمع  حثاعلع دةلمع حثلمعقياتك•
ش  نلمعطت معل)ع لنلععلمعلش منل
ق لتل د مينللعل:لمع ايتنل ت افمات

لل جللقحيتعليلوقه لعمىلمعلدىلمعطات
فتل لتقومقلعدالاجادلقدم ت لياللنلا

.(معخدلنلمعغت لمعلاثاقن

قودلهذهلمعخطاةلمألاعىلهيلمألهالال•
نلالمألصوبلعمىلمعصوتدلمأليامقلمعداعت
ذعكلتوادلإعىلإعلعداللو فنللمعياقل
معداعتنلمعهدفل ش للجتدلتصوبللعل

.علمتنلقحدتدلمعلش من



Data Sources

Secondary data is information that already exists 
somewhere, having been collected for another 
purpose.

البياناتًالثانويةًهيًالمعلوماتًالموجودةًبالفعلًفيًمكانًما،ًبعدًأنًتمًجمعهاً
.لغرضًآخر

Primary data is information collected for the specific 
purpose at hand.

.البياناتًاألوليةًهيًالمعلوماتًالتيًتمًجمعهاًلغرضًمحددًفيًمتناولًاليد

.



لدةليقنل  يمتلنتي عل  حثلقياتكيلعموتشللعلع ئمنل ل ت تنلع:للث ل✓

. ي  تعللعل جلللو فنل يمابلمألل ت تتعل  يقخدمالمعيت  مت



Examples of secondary sources:

Textbooks, biographies, 

histories, newspaper report 

by someone who was not 

present



إيجابياتًوعيوبًالبياناتًالثانوية

تتصفًبًالثانويةًالبياناتً
عليهاالحصولًسهولةً*
عليهافيًالحصولًالسرعةً*

جداًًقليلةًالتكلفةً*ً

:ًًًًاماًعيوبًالبياناتًالثانويةًفهي

متقادمة*
دقيقةغيرً*

متناسبةًمعًالغرضًمنًالبحثًالحاليًغيرً*
لذلكًنبدأًبجمعًالبياناتًالثانويةًومنًثمًنبدأًبتجميعًالبياناتًاألوليةً



Primary Data البياناتًاألولية

:ًالبياناتًاألوليةًتتصف
الحداثةً*
الدقة*

لدرجةًكبيرةًمعًغرضًالبحثًالحاليمتناسبةً*

:ًًًاماًعيوبًالبياناتًاألوليةًفهيً

منًناحيةًمكلفةً*
المالالجهدًالوقتً*

فيًالحصولًعليهاًأحياناًالصعوبةً*



اً ورابعا المخرجاتًوالتغذيةًالمرتدة:ًثالثاًا

Outputs & Feedback

.ويقيةتمثل المعلومات التسويقية المخرجات النهائية لنظام المعلومات التس▪
.تستخ،م ههه المعلومات كأساس التخاذ  رارات تسويقية رشي، ▪
رارات يزتو ت يزيو درجززة د زة هززهه المعلومزات مزن هززالل التعزرا علززى كفزا   ال زز▪

.التسويقية التي تو اتخاذها، وهها ما يسمى التغهية المرت، 



نهاية المحاضرة•


