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 املحاضرة الثالثة

 نظم املعلومات التسويقية اإللكترونية
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املعلومات: نظم  - 

 التي والعملية االنتظام الى تشير  فهي نظم كلمه اما .ومعلومات نظم :فردتينم من تألفي مصطلح هو  املعلومات نظام

 والواضحة الصريحة املعارف الى تشير  فهي املعلومات كلمه اما ،املخرجاتب تنتهي ثم املعالجه ثم ومن باملدخالت تبدأ

 معالجه نتاج كونها املعطيات او  البيانات عن املعلومات وتختلف .طبيعته الى وتشير  ما عمل عن وتعبر 

                    .                                                                                                                            البيانات

املعلومات: نظمأقسام   -  

   :األقسام التالية نظم املعلومات الىتقسيم يمكن 

 معظم في يحصل كما ،االخراج و  املعالجة و  االدخال في تقليديه وأساليب ادوات تعتمد :تقليدية معلومات نظم: اوال

 العاملين وخبرات والتخزين الجمع لياتآو  الورقية السجالت على تعتمد التي النامية الدول  منظمات

                                                               .                                                                                                                            فقط

 العالمات كشف بعطي حاسوبا مثال  تجد نأك :الحاسوبية النظم مالمح بعض تستخدم ةتقليدي معلومات نظم: ثانيا

.                                                                                  الصندوق  امين عند الدفع وصل بعط او  االمتحانات في   

 جميع يف املقصود هو  املصطلح وهذا ،اعمالها تنفيذ في الحاسب على تعتمد التي هي و  حاسوبية: معلومات نظم: ثالثا

 ةالحاسوبي املعلومات نظم تربط الحديثة الدراسات معظم وأصبحت ،املعلومات نظمب الخاصة الحديثة االدبيات

منصة  منحي ألنه الحديثة املعلومات نظم من ال يتجزأ جزءا اصبح مثال  اإلنترنتف ،منها يتجزأ ال  جزءا وتعدها شبكاتالب

 الكترونيه مواقع عبر  النظام ذلك من اجزء واليكون والخارجيين الداخليين للعمالء

                                  .                                                                                                                            متخصصة
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الحاسوبية:  املعلومات نظم عناصر  -  

هي: أو موارد عناصر  عده على ةالحاسوبي املعلومات نظم تحتوي  ان يجب   

 رتبطي عنصر  بأي اانتهاء وأنواعها والشبكات انواعه و  الحاسب من وتبدأ  (Hard Ware Resourses) املادية: املوارد -1

 ... الخ. االلكترونية البصمة ستخدامأو أجهزة الرقابة كا االستشعار أو الطابعة جهزهأ او  املراقبة كاميرات مثل بالنظام

 املخدمات تشغيل انظمه الى النظام حواسيب تشغيل انظمه من وتبدأ  (Soft Ware Resourses) البرمجية: املوارد -2

  . اخرى  دون  بمنظمه الخاصة البيانات وقواعد البرمجية الحزم الى وصوال 

 وتطويره النظام تحليل في يسهمون  الذين االشخاص بجميع تتعلقو  ( (Human Resoursesالبشرية: املوارد -3

 مختلف في عليه العمل على تدريبهم يتم الذين املاهرين ميناملستخد الى وصوال  عليه التقني واإلشراف عمله ومتابعه

  . االداريه املستويات

 بطبيعة تتعلقو (Data and Information Resourses) :(البيانات واملعلومات)ة املنظم في املتخصصة املوارد -4

 وتم هؤ بنا تم بمنزل  املعلومات نظام شبهنا فلو  ،ملهأكب النظام عمل جوهر  وهي تأسيسها من والهدف املنظمة عمل

 تلك في قيتدفس الذي املاء بمثابة هي املتخصصة املوارد نإف ،وخزان وصنابير  نابيبأ من هفي املياه شبكه تجهيز 

  بمثابة هو  يالذ باملاء الخزان ملئ يتم لم ذاإ ستخدم  املنزل مل بالنسبة شيئا تعني لن التجهيزات تلك كلف ،الشبكة

 باملاء خزانال ملئ يتم ربماف ،املواردهذه  في يتركز  البعض بعضها عن مالنظ اختالف نأ كما ،(ومعلومات بيانات)املوارد 

  ة املعنية. املنظم عمل طبيعة حسب عن بعضها النظم اختالف هذا يمثل و  ،أخرى  سائله ماده يأ و أ املازوت او 

التسويقية:  املعلومات نظم -   

بأنها "هيكل منظم يتصف باالستمرارية يعمل عبر تفاعل افراد في املنظمة، و يمكن تعريفها  ةحد األنظمة الفرعيأهي 

 باستخدام معدات مناسبة لتوفير  ،مؤهلين وإجراءات مصممة لجمع وتحليل وتسجيل البيانات املتعلقة باملنظمة

 ملنظمةاوبالتالي تحقيق أهداف  املعلومات الالزمة التخاذ القرارات التسويقية في الوقت املناسب وبالدقة املطلوبة

نظام املعلومات التسويقية بأنه ذلك التركيب املكون من األفراد واإلجراءات . أيضا يمكن تعريف التسويقية"
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البيانات واملعلومات من مختلف مصادرها وتحليلها وصياغتها  كافةسهيل تدفق وتخزين لت ةواألدوات املصمم

ر الهيكل املعقد واملتكامل من األطأما كوتلر فقد عرفها بأنها  .ملتخذ القرار وبصفه دورية وفائدةبشكل له معنى 

د الخارجية للمنشأة بغرض توليو  ةالبشرية واألجهزة واإلجراءات التي تصمم لتجميع البيانات من املصادر الداخلي

 .                             .     معلومات تساعد اإلدارة التسويقية في اتخاذ القرارات السليمة

.                                                                                                                              

ملخص األرباح والخسائر و أرقام املخزون تسويقية لدينا: الفواتير و لنظم املعلومات الاملصادر الداخلية من أهم ◄

التي تم الحصول عليها من املحيط الخارجي للمنظمة مثل: رجال  هيف أما املصادر الخارجيةالسلعي و تكاليف االنتاج، 

                          البيع واملوردين والعمالء و مدراء املناطق والفروع والوسطاء واملوزعين.        

لكترونية: اإل التسويقية املعلومات نظم -   

 النظام ذلك بإنشاء تقوم ان يجب منظمه كل نإف لهذا ،املنظمات كل يالئم واحد تسويقية معلومات نظام يوجد ال 

                      لى:إ نترنتاإل  مع تعاملها حيث من التسويقية املنظمات تنقسم . احتياجاتها كل يقابل الذي النحو  على

وهي منظمات تمتلك نظم معلومات تسويقية تقليديه  ةنشاط تسويقي على الشبك أيمنظمات تقليدية ليس لها اوال: 

                                                                                  وتجري بحوثا تسويقية باالعتماد على الوسائل التقليدية.

وهي منظمات تمتلك بعض مالمح نظم املعلومات التسويقية  جزئي على الشبكة تسويقي ثانيا: منظمات لها نشاط

في  ةالشبك تلك توفرة علىاو تستخدم بعض االدوات امل ةيمكن ان يكون لها موقع ترويجي على الشبكو  ،الحاسوبية

                                                                         ..                                                 جراء البحوث التسويقيةإ

اص ضج وواضح خعادة يكون لهذه املنظمات هيكل ناو ثالثا: منظمات تمارس كامل نشاطها التسويقي على الشبكة 

بنظم املعلومات املعتمدة على الحاسب اآللي، وغالبا تمارس نشاطا متكامال عبر مختلف عناصر نظام املعلومات 

   او موقع الكترون  لها على االنترنت. ةإلى وجود منصة الكترونيوصوال الحاسوب  
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 ملنظمةاخصوصا مركز عمليه التسويق في  االلكترونية البيئةعموما وفي  التسويقيةنظم املعلومات تعد في الواقع  ◄

 على التجديد و التفاعل  املنظمةو تحديد قدره  التنافسية امليزةاألساس لتحديد نقاط الضعف والقوه ودعم هي  و 

مه من القدرة على جمع بيانات ضخ أداة جبارة مكنت نظم املعلومات التسويقية نترنتاإل تعتبر  أيضا مع العمالء.الجيد 

ن السرعة التي يمكن بها جمع البيانات وتحليلها أاملوزعين، حيث  وحساسة عن املستخدمين واملنافسين واملوردين و 

جل أوالتصرف بناءا عليها توفر ميزه تنافسيه حقيقية للمنظمة، كما يتم استخدام املعلومات التي تم توليدها من 

    فضل للمستخدمين وتبسيط عمليات املنظمة. أتقديم خدمات 

نظام املعلومات التسويقية اإللكترونية هو النظام الذي يقوم بمهام جمع البيانات مما سبق يمكن القول أن  ◄

برمجيات وفق  نترنتاإل  شبكة عبر  باملنظمة بالعمالء الحاليين واملرتقبين و جميع االطراف ذات العالقة الخاصة

ومن ثم توزيعها على متخذي القرارات  ةبهدف توليد معلومات دقيق ،ف البيانات وتحليلهامتخصصة لتصني

                                                 .دوات والوسائل االلكترونية املناسبة من أجل تحقيق أهداف املنظمةباستخدام األ 

لكترونية:اإل التسويقية املعلومات نظام عمل آلية -   

 نقلها يتم ثم ،(Hard Ware) الحاسوب عتاد عبر  للحاسوب دخالهاإ و  املستخدمين عن التسويقية البيانات تجميع يتم

 هاتحليل من الهدف يكون  حيثب ،(Soft Ware) خاصة  برمجيات عبر  وتحليلها معالجتها تتم لك  الكترونيه وصالت عبر 

 اناتالبي قاعدة في تلك االستجابة تخزين ثم معه وتفاعله املنظمه موقع في املستخدم استجابة مدى معرفه هو 

 يتم مث ،مشترياتهم و  أرقامهم و  وعناوينهم املستخدمين سماءأ تشمل حقول  من تتألف جداول  شكل على التسويقية

 مدراء و  املدربين العمال مثل جيد بشكل املعلومات نظم استخدام على قادرين مختصين افراد عبر  البرمجيات تشغيل

، الذين يوظفون نظام املعلومات التسويقية بالشكل األمثل التخاذ قرارات تسويقية سليمة املبرمجين و  البيانات قواعد

 تعظم من مبيعات املنظمة وأرباحها.
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لكترونية:اإل السوق  -  

ل عبر البيئة االفتراضية لتباد ةالسوق االلكترونية بأنها املكان الذي يجتمع فيه العميل مع املنظم تعرف ◄

 ةباختالف أنواع املنتجات فهناك السلع والخدمات املعروف اإللكترونية تختلف طبيعة السوق  .املنتجات او املعلومات

 ملعرفيةاوالتي تسمح السوق االلكترونية بتدفقها بشكل سلس والترويج املميز لها، وهناك املنتجات  ةفي السوق التقليدي

                                                                                             .التي تتحرك بشكل كامل ضمن السوق االلكترونية دون الحاجه الى توفر مقومات السوق التقليدية والبرمجيات

على االنترنت والعديد من امليزات  املقدمةالخدمات  ةسعار وضمان جوداأل كشف السوق االلكترونية يتم في ◄

بإرسال عينات مجانية للعمالء بهدف تجربتها قبل  مثال  حيث تقوم بعض املنظمات ،التقليديةاملوجودة في السوق 

وع واسترداد املبلغ املدفعادته إن املنتج املباع يمكن أ مثال  خرى تعلنأومنظمات  ،جل كسب ثقتهمأالشراء وذلك من 

                                         .                                         .في حال عدم رضا املشتري 

.                                                                                                                            

التسويقية: الخطة -  

للسياسات  الرئيس ي هدفال .املدى طويلة واستراتيجيات املدى قصيرة سياسات من التسويقية الخطة تتكون  

 السياسة بهذه االكتفاء عدم يجب لكنه، انطالق بداية فيخاصة  اإللكترون  املوقع على قبالاإل زيادة هو  قصيرة املدى

 ماأ .النقاش منتدياتو  البحث محركات عبر  اتهنتجمو  املوقعخاصة ب عديدة ترويجية وسائل استخدام يجب بل

 خدمات تقديم عبر  ذلك تحقيق ويمكن دائم بشكل باملستخدمين املوقع تمد التي هيف املدى طويلة االستراتيجيات

 الدوريه النشرات رسالمن أجل إ املوقع زيارتهم لدى بأسمائهم قائمه عدادإو  للمستخدمين مثال  مجانية

                                                                                                                                         لهم.     

:اإللكترونية التسويقية املعلومات نظم أهمية -  

التالية: النقاط في اإللكترونية التسويقية املعلومات نظم ةأهمي تلخيص يمكن   
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 التسويق  القرار  اتخاذ جلأ من وسريعة صحيحة علوماتمل دائما التسويق يحتاج: القرار اتخاذ عمليه جودة -1

 قطري عن صحيحة بمعلومات ةمدعم تسويقية علوماتم نظم لتصميم بحاجه التسويق مدراء نإف لذلك ،املناسب

                                                                                          ..          باملناس الوقت وفي السليم القرار  اتخاذ في ةاملساعد وبالتالي ة،الوارد البيانات ةملعالج خرى أ دواتأ و  الحاسوب

نتيجة   التسويق القرار  تخاذال الالزم الوقت تقليل على التسويقية املعلومات نظم تعمل املعلومات: تجهيز  ةسرع -2

                                                                                                                                املعلومات. تدفق وسهوله سرعة

 دائلالب تحليل عند املعلومات توفير  خالل من ذلكو التسويقية:  االتجاهات ةمعرف على التسويق مدراء مساعدة -3

صفات و أو موا السعر  تغيير  يتم أن يمكن و بالتالي املحيطة، البيئة تغيرات حسب القرار التسويق  باتخاذ الخاصة

                                                                ذلك.  وغير  التوزيع و أماكن الترويجية والخطط املنتج تصميم

 ثلم الخارجية للمنظمة، البيئة ضمن تجري  بأحداث خاصة معلومات تقديم أي :التسويقية االستخبارات تقديم -4

 تجمعها اتمعلوم كلها ذلك، وغير  العمالء و تبدالت أذواق لديهم املتبعة واالستراتيجيات والسياسات املنافسين أوضاع

                                                القرار أو ترشيده. اتخاذ في لتساعد التسويقية املعلومات نظم

 سويقبالت تقوم أحيانا املنظمه ألن التسويق: عمليه على تطرأ التي التغيرات على التعرف في املدراء ةمساعد -5

 حقيقت على قادرة غير  املنظمة تكون  الحال هذه وفي بها مهتمين غير  لعمالء منتجات توجيه مثل ملنتجاتها، الخاطئ

 بطرق  إشباعها على والعمل الحاجة إدراك على قادر  تسويقية معلومات نظام إلى ةبحاج فهي لذلك املتوقعة، األرباح

                                                                                                                                   صحيحة. 

اإللكترونية: التسويقية املعلومات نظم خصائص -   

 معالجتها هناك تتم حيث املركزية التسويقية املعلومات نظم وحدة إلى جمعها تم التي البيانات وصول  في السرعة أوال:

 يجعلها وقد قيمتها من يقلل املعلومات إعداد في التأخر  أن حيث ،بدقة املعنية الجهات لىإ نتائجها و من ثم يتم نقل

                                                                                                                                                            مفيدة. غير 
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 بين العالقة ومراعاة املطلوبة، املعلومات على للحصول  املختصة االحصائية واملراكز  البحث بمحركات االستعانة ثانيا:

                                                                                                           عليها. الحصول  وتكلفه املعلومات قيمة

 شراء ةعملي كل بعد البيانات جمع في متقدمة أساليب على تعتمد نظم املعلومات التسويقية اإللكترونية ثالثا:

                            السابقة. مشترياته بناءا على للعميل و اإلرشاد النصائح و توجيه تحديثها استمرارية لكترون ، معإ

 ليمالس هيالتوج م مع ضرورةوغيره واملوزعين واملوردين ةاملنظم داخل العاملين عن املطلوبة املعلومات جمع ا:رابع

 والدقة املطلوبة.         الكافي بالقدر  تقديمها ةمراعا مع العمالء ةلنوعي مناسبة تكون  نأ يأ ،للمعلومات

 مدىتحديد  و  ،بسرعة إدراكها و  ورغباته حاجاته ومعرفه نترنتاإل  على العميل حركه رصد ةمكانيإ زيادة خامسا:

 املعلومات و  بياناتلل مستودع همأ صبحتأ التي البيانات قواعد عبر  االلكترونية البيئة مع النظم هذه توافق

                            ة.                                           التسويقي

.                                                                                                                                                                                  

اإللكترونية:  التسويق بحوث  - 

 إلحصاءاتا وتحليل وتسجيل تجميع في العلمية الطريقة" بأنها التسويق بحوث للتسويق ةاالمريكي الجمعية عرفت

 نظام هابأن" تعريفها فيمكن اإللكترونية التسويق بحوث ماأ ."الخدمات و  السلع بتسويق املتعلقة املشاكل عن

 اتخاذ مةاملنظ وتجنيب القرار املتخذ اتخاذ جودة تحسين من يمكن الذي والدقيق املسبق االستراتيجي التخطيط

خاطئة، وذلك بغرض حل املشاكل التسويقية للمنظمة عبر توفير معلومات  افتراضات على مبنية متسرعة قرارات

                                                                                                   .                                                                                                         "دقيقة

التسويق اإللكترونية:  بحوث أهمية  - 

في قدرتها على تحسين جوده القرارات املتخذة، ألنه يتم من خاللها التسويق اإللكترونية تكمن أهمية بحوث  ◄

التعرف على البدائل التسويقية املتاحة وعرض املتغيرات الخاصة بالقرار بطريقه تمكن رجال التسويق من اختيار 

ك ما يجري إدرافضل البدائل واكتشاف نقاط الخلل واألخطاء قبل تفاقمها، وفهم السوق واملتغيرات التي تحكمها عبر أ
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داخلها، و إدراك خصائص السوق الذي تنشط فيه املنظمة ألخذها بالحسبان عند اتخاذ أي قرار تسويق  خاص 

                                                                         له. املرافقةباملنتج واالستراتيجيات التسويقية 

 بحوث التسويقوالدقة في جمع البيانات الكترونيا هي عوامل أدت لتزايد إجراء  إن انخفاض التكاليف والسرعة◄

                                                                                                 ..حصائ وصوال للقيام بالتحليل اال  بسرعة ، حيث تكون البرمجيات املتخصصة قادرة على تنفيذ العملياتاإللكترونية

عبر االستقصاء االلكترون  ومجموعات البيانات األولية ، فإنه يتم جمع ببيانات بحوث التسويقفيما يتعلق ◄

تحميلها على موقع املنظمة ومن ثم تفعيلها و املناقشات والدردشة و غيرها، حيث يتم تصميم استبانة الكترونية و 

توفير قائمة بريدية بأسماء املستهدفين واستقبال البيانات التي تمثل إجاباتهم اإللكترونية ومن ثم معالجتها. هذا فيما 

ثل صفحات م فإنها تجمع عبر الوسائل اإللكترونية املتعددةبالبيانات الثانوية يتعلق بالبيانات األولية، أما فيما يتعلق 

األخبار و محركات البحث، كما تقوم املنظمة أيضا بجمع البيانات الثانوية عن املنظمات املنافسة لها من خالل مواقعها 

التي يتم جمعها تشكل قاعدة بيانات تمكن املنظمة من الوصول لنظم البيانات األولية والثانوية اإللكترونية. إن 

ليسهم ذلك في النهاية في صياغة التقرير املناسب املتضمن النتائج والتوصيات التي  املعلومات التسويقية عبر الشبكة،

                                                                                 .                                                  .السليم و املالئم التسويق  وبالتالي اتخاذ القرار  ،إلكترونيةتم التوصل إليها بطرق 

.                                                                                                                                                           

................................................ 
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