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مقدمــة:

التغَتات ادلستمرة اليت أصبحت تعرفها بيئة األعمال أثرت بشكل مباشر على لجم اإلنتاج و شكلو و

ظهور العديد من البدائل و ادلنافسُت و تطور الفرد و ازدياد لاجاتو و تعددىا و تطورىا و معرفتو و إدراكو
ذلذه االلتياجات و اىتمامو بإشباعها و مطالبتو بذلك ،لىت أصبح إرضاء ادلستهلك ىو الغاية األوذل و
األساسية للمنظمة و مؤشر النجاح الذي يتجسد من خالل بقاءىا يف السوق ألاطول مدة شلكنة يف ظل
ىذه األوضاع برزت األعلية ادلتزايدة جملموعة األنشطة و الوظائف اليت تصالب و تسهل انتقال السلعة من
ادلنتج إذل ادلستهلك ،و ذلك بالشكل الذي يرضي األاطراف ادلعنية منتجا كان أو مستهلكا أو وسيطا ،و
لذلك فان ىذه األنشطة التسويقية تتم أو غلب أن تتم دبا ػلقق معها تكوين و خلق ادلنافع االقتصادية لدى
الزبون إشباعا حلاجاتو و رغباتو فتحقق رفاىيتو و يرتفع مستواه االجتماعي و االقتصادي ،و نظرا دلا لذلك
من نفع يف تكوين اجملتمع السليم ،فقد أصبح للتسويق و وظائفو مكانة جد متميزة يف عمليات التخطيط و
ادلتابعة و التقييم و ازباذ القرارات التسويقية بصفة خاصة اليت تعتمد على فعالية ،جودة ،و دقة ادلعلومات
ادلتالة لدى متخذ القرار عن خصائص السوق و اذباىات ادلنافسُت و العمالء ،و يتمثل جوىر دور حبوث
التسويق يف توفَت ىذه ادلعلومات و تزويد متخذ القرار هبا  .إذن يتبُت لنا أن مضمون و ىدف حبوث
التسويق يقوم على أساس وجود ظاىرة أو مشكلة معينة للمؤسسة أو موضوع زلدد ذي أعلية و ػلتاج إذل
قدر من البيانات و ادلعلومات و احلقائق غَت ادلتوافرة لاليا لدى ادلشروع أو أن البيانات ادلتالة لدى
ادلؤسسة لول ىذا ادلوضوع ال ؽلكن االعتماد عليها لعدم التأكد من مشوذلا ،دقتها ،و لداثتها ،أو أن اخلربة
احلالية لدى ادلسؤولُت غَت كافية ولدىا الزباذ القرار التسويقي ادلطلوب ،أو أن أعلية ادلوضوع بالنسبة
للمؤسسة – خاصة ما يتعلق بإرضاء الزبون – يستدعي ضرورة الدراسة و البحث قبل ازباذ القرار ،فتقوم
حبوث التسويق بتحديد نوعية و لجم ادلعلومات ادلطلوبة لول ادلوضوع .لكن السؤال الذي يطرح ىنا :ما
ىي الفئات و مصادر ادلعلومات اليت ؽلكن أن ذبمع منها البيانات و احلقائق الالزمة للبحث ؟ كما أن
حبوث التسويق ال بد أن تعتمد يف مجع ىذه البيانات (ادلعلومات) على عدد من األساليب و الطرق العلمية
شلا يدفعنا للتساؤل عن أىم ىذه األدوات ؟ ما ىو رلال استعماذلا ؟ ما ىي مزايا و عيوب كل اطريقة ؟ ما
ىي األساليب ادلالئمة للبحث التسويقي ؟ .و نشَت إذل انو بالرغم من تزايد اإللساس بأعلية حبوث
التسويق خالل السنوات األخَتة إال أن ىناك اختالفا واضحا بُت تصورات و شلارسات ادلنظمات يف رلال
حبوث التسويق ،فهناك من ينظر لبحوث التسويق على انو وظيفة اطارئة يلجأ إليها كلما دعت احلاجة إذل
ذلك كربوز الشكاوى من العمالء أو ظهور مشكلة يف السوق و زيادة ضغط ادلنافسة عليها  ،و ىناك فئة
أخرى من ادلنظمات اليت ال تفكر يف حبوث التسويق إال عند وجود موقف يعد جديدا يف جوىره كان يتم
التفكَت يف إدخال منتج جديد أو دخول أسواق جديدة  ،لذلك فعلى ادلؤسسة أن ربدد بدقة توقيت البحث
بطرح السؤال التارل  :ما ىو الوقت ادلناسب للبحث التسويقي ؟ و إن كان يفًتض االىتمام ببحوث
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التسويق بشكل مستمر و منتظم لىت يتمكن متخذ القرار احلصول على ادلعلومات احلديثة و الدقيقة بشان
البيئة اليت ربيط دبنشاتو.
لإلجابة على األسئلة السابقة ارتأينا وضع رلموعة من الفرضيات تتمثل يف:
االنتقال و التحول من اقتصاد العرض (ادلنتج ) إذل اقتصاد الطلب (ادلستهلك ) الذي يفرض التغيَت يف
اسًتاتيجية و أىداف ادلؤسسة و سعيها البحث يف ادليدان التسويقي.
توجيو حبوث التسويق ضلو احلافز ادلبٍت قصد الوصول إذل ربقيق األىداف عن اطريق استعمال أدوات
البحث ادلالئمة.
ضرورة إخضاع كل مشكل مرتبط بنقل أو ربويل السلع و اخلدمات من ادلنتج إذل ادلستهلك لدراسة
حبثية ذبعلو شليزا عن غَته لىت يساىم يف التقييم ادلوضوعي لو و تشجيع ازباذ القرار احلسن بشأنو.
و من أسباب اختيارنا ذلذا البحث نذكر:
الدور اذلام الذي تؤديو حبوث التسويق يف إيضاح احلقائق عن أوضاع السوق و ادلستهلكُت و ادلساعلة يف
تطوير ادلؤسسة.
تعدد أدوات البحث التسويقي األمر الذي يفرض ضرورة ادلفاضلة بينها و اختيار ألسن أسلوب للقياس
و ادلعاينة و التنبؤ.
و تكمن أعلية البحث كنتيجة الزباذ القرار التسويقي األمثل و معرفة أساليب البحث اليت من خالذلا
يلقى مدير التسويق الدعم الالزم إلصلاح منتوجو (أو اخلدمة ).
أما ىدف البحث ىو ادلساعلة يف معاجلة موضوع ؼلص ادلستهلك و ادلؤسسة بالدرجة األوذل ادلتمثل يف
اختيار أدوات مالئمة إلجراء حبث تسويقي قبل ازباذ القرار.
و قد اعتمدنا يف حبثنا على ادلنهج الوصفي التحليلي لتغطية أىم اجلوانب ادلتعلقة بأدوات حبوث التسويق
و زلاولة ربليلها بتقدمي أمثلة عن كل أسلوب.
و عليو يتمحور موضوع حبثنا لول أساليب القياس  ،ادلعاينة و التنبؤ ،الذي قسم إذل فصلُت
تطرقنا يف الفصل األول إذل مصادر مجع البيانات بنوعيها و سلتلف أساليب ادلعاينة ،أما الفصل الثاين
تطرق إذل أساليب القياس و التنبؤ و أىم اخلصائص ادلتعلقة هبما مع زلاولة إعطاء مثال عن كل
أسلوب معتمد للتوضيح أكثر.
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الفصل األول:مصادر و أساليب قياس البيانات في بحوث التسويق

سبق و أن عرفنا بان حبوث التسويق ىي مجع و تسجيل و تبويب البيانات و ادلعلومات لول الظاىرة

أو ادلشكلة  ،و ربليل ىذه البيانات هبدف استخالص النتائج اليت تفيد ادلسؤولُت يف ازباذ قرار رشيد
اذباه الغرض من البحث سواء كان استطالعيا أو استنتاجينا  ،ميدانيا كان أو مكتبيا  ،و ال شك أن
خربة و دراية ادلسؤول ىي مصدر ىام للبيانات و ادلعلومات ادلفيدة يف ازباذ القرار  ،إال أن ىذه ادلصادر
قد تكون غَت كافية أو متقادمة  ،األمر الذي يدفع بادلنظمة للبحث عن مصادر أخرى  .و من اجل
ذلك نطرح السؤال التارل  :ما ىي ىذه ادلصادر ؟ و ما ىي اطرق و أساليب ىذه البيانات ؟
من اجل ذلك قمنا بتقسيم الفصل إذل مبحثُت  ،نتطرق يف األول إذل مصادر البيانات بنوعيها أما
ادلبحث الثاين فقد خصص للحديث عن أساليب القياس .
المبحث األول  :مصادر البيانات في بحوث التسويق

إن إعداد أي مشروع حبث تسويقي ينبغي أن يقوم على أساس منهجي يبدأ بتحديد عناصر ادلشكلة
للظاىرة ادلدروسة و إبراز أىداف البحث  ،مث تأيت بعد ذلك خطوة ربديد أنواع البيانات ادلطلوبة و
ربديد مصادرىا و أساليب توفَتىا لتحقيق أىداف البحث  ،و تعد عملية احلصول على البيانات
ادلطلوبة للبحث التسويقي من أىم العناصر و األكثر تأثَتا على مصداقية النتائج  ،ليث يتم ربديد
كيف و من أين يتم احلصول على ىذه البيانات إلصلاز البحث و ربقيق األىداف ادلوضوعة للدراسة ،
و ما ىي البيانات اليت تعتمد عليها ادلنظمة ىل ىي البيانات الثانوية أو االولية و دلاذا ؟ و ألجل ذلك
قمنا بتقسيم ىذا ادلبحث إذل مطلبُت نتطرق فيهما إذل ماىية و مصادر البيانات بنوعيها باإلضافة إذل
مزايا و عيوب كل نوع .
المطلب األول  :المصادر الثانوية للبيانات
تشَت البيانات الثانوية إذل تلك البيانات اليت يتم مجعها و تسجيلها من قبل ألىداف أخرى و لكن
ؽلكن االستفادة منها ألغراض البحث  ،لذلك فان كمية و نوعية البيانات الثانوية ادلتالة لرجل
التسويق أصبحت تفوق كل تصور خاصة يف ظل الظروف التنافسية اليت تعيشها معظم الشركات اليوم
األمر الذي غلعل االىتمام بالبيانات الثانوية يأخذ األولوية إذا كان توافرىا بالقدر و النوع ادلناسبُت
سيؤدي إذل احلصول على إجابات لتساؤالت و أىداف البحث  ،أما إذا كانت ىذه البيانات غَت كافية
فعلى البالث أن يعتمد باإلضافة إذل ذلك على البيانات االولية .
و نظرا لضخامة كم و نوع البيانات الثانوية فان استخدامها قد ؽلثل نوعا من الصعوبة دلتخذ القرار لذا
فهو ملزم بالتصفية النتقاء البيانات ادلناسبة للمشكلة التسويقية .
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و نذكر ىنا بوجود نوعُت من البيانات الثانوية :
ا – البيانات الثانوية الداخلية  :و ىي البيانات ادلتالة داخل ادلنظمة اليت تقوم بالبحث .
ب – البيانات الثانوية اخلارجية  :و ىي البيانات ادلتالة خارج ادلنظمة اليت تقوم بالبحث .
و تسمى البحوث اليت تعتمد على ىذا النوع من البيانات بالبحوث ادلكتبية و فيما يلي بعض األمثلة
على البيانات الثانوية ) 1 ( :
امثلة للبيانات الثانوية الداخلية :
* بيانات عن الجوانب التسويقية :
 لجم ادلبيعات بالشركة خالل  3سنوات ماضية. توزيع ادلبيعات لسب السلع  ،العمالء  ،ادلنااطق .* بيانات عن المنافسين :

 مبيعات الشركة بالنسبة للشركات ادلنافسة . -ترتيب ادلنافسُت لسب أرقام ادلبيعات .

* بيانات عن هيكل التوزيع :
 عدد ذبار اجلملة و التجزئة و الوكالء ادلتالُت للتعامل معهم و توزيعهم لسب ادلنااطق . -مبيعات اكرب عشر ذبار يف كل من منافذ البيع .

* بيانات عن الجوانب المالية :
 ىامش الربح احملقق من كل سلعة على لدى . نصيب الولدات ادلبالة من التكاليف التسويقية . الديون ادلعدومة من العمالء و ادلشكوك فيها* بيانات عن الجوانب اإلنتاجية :
 الطاقة اإلنتاجية العادية و القصوى . -نسبة ادلردودات من ادلبيعات.

ــــــــــــــــــــ

()1زلمد فريد الصحن  " ،حبوث التسويق مدخل تطبيقي لفاعلية القرارات التسويقية " ،الدار اجلامعية  ،مصر  ،ص
.114

أمثلة للبيانات الثانوية اخلارجية :
* بيانات عن الجوانب االقتصادية :
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 معدالت التضخم و البطالة و اإلنفاق و االدخار . مشروعات التنمية اليت تتبناىا الدولة .* بيانات عن الجوانب االجتماعية :
 أظلاط استهالك األفراد . ميزانية األسرة . توزيع السكان لسب اجلنس ،الدخل  ،السن .-معدالت ادلواليد و الوفيات .

* بيانات أخرى :
 أرقام على التجارة اخلارجية ( الصادرات ) الدخل القومي . نظام احلكم و التشريعات .الفرع األول  :مصادر البيانات الثانوية

إن البيانات اليت تستقى من ادلصادر الثانوية ؽلكن ذبميعها ربت قسمُت رئيسُت علا  :ادلصادر الثانوية
الداخلية و ادلصادر الثانوية اخلارجية .
ا – ادلصادر الثانوية الداخلية :ىي األماكن اليت توجد هبا البيانات الثانوية ،فهي كل ما ىو منشور و
رلهز و مسجل داخل ادلنظمة سواء على مستوى االدرات أو ادلصاحل الوظيفية أو األقسام ادلتخصصة
كنتيجة مباشرة لعملياهتا كأرقام ادلبيعات و تكاليف اإلعالن و تقارير رجال البيع ىي بيانات ثانوية
ربصل عليها ادلنظمة من إلدى ادلصادر الداخلية التالية ) 1 ( :
 – 1دفًت ادلنشاة و سجالهتا :و ىذه تعترب أول منبع للمصادر الداخلية اليت يلجا إليها البالث،
حبيث تعمل على توفَت تلك البيانات و ادلعلومات الالزمة لإلدارة العليا و اإلدارة ادلختلفة ،حبيث
تستطيع أن ربقق ادلتابعة و الرقابة السليمة البناءة على مجيع األنشطة و منها تتخذ القرارات الرشيدة
سواء كانت إنتاجية أو تسويقية و من األمثلة على البيانات اليت توفرىا ىذه ادلصادر مثال توزيع ادلبيعات
لسب ادلنااطق ،األنواع ،األلجام ،الوسطاء ،الفصول ،األسعار...اخل .أما ادلصاحل اليت توفر ىذه
البيانات صلد :إدارة التسويق ،قسم ادلبيعات ،قسم اإلعالن ،اإلدارة ادلالية ،إدارة اإللصاء.
ـــــــــــــــــــــ
(  ) 1زلي الدين األزىري " ،حبوث التسويق علم وفن " ،دار الفكر العريب ،القاىرة ،ص .102

 – 2تقارير رجال و مندويب البيع  :ىذه التقارير اليت ؽلكن أن يقدمها رجال و مندوبو البيع ذات فائدة
كبَتة  ،و ىي تشمل على سبيل ادلثال  :مدى رضا العمالء على السلعة و أرائهم و اقًتالاهتم
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موقف السلعة البديلة أو ادلنافسة يف السوق  ،سياسات و مشروعات ادلنافسُت اجلديدة أو الطارئة أو
ادلتوقعة  ،شكاوى العمالء  ،عدد الزيارات و ادلقابالت الناجحة و الفاشلة يوميا  ،و بذلك تظهر أعلية
ىذه التقارير األمر الذي يستدعي تنظيمها بشكل دوري و تصميمها بشكل ظلوذجي يسمح باإلجابة
على األسئلة زلددة و ملء خانات معينة .
 -3تقارير أو سجالت ادلوزعُت و الوسطاء  :و منهم ذبار اجلملة و ذبار التجزئة و الوسطاء الذين قد
تطلب منهم ادلنظمة تزويدىا بالبيانات و التقارير عن سلتلف العمليات التسويقية كلما دعت احلاجة إذل
ذلك .
ب – البيانات الثانوية اخلارجية  :و ىي البيانات و ادلعلومات و الدراسات ادلنشورة بواسطة بالثُت أو
أفراد آخرين من خارج ادلنشاة أو بواسطة جهات و ىيئات لكومية أو خاصة و من أمثلتها ما تنشره
اذليئات و ادلؤسسات االقتصادية و الصناعية و أجهزة اإللصاء  ،البيانات و الدراسات اليت تنشرىا دور
الصحف و وكاالت اإلعالن  ،البيانات ادلنشورة من اطرف البنوك و مراكز البحوث  ،باإلضافة إذل
البيانات و ادلقاالت و الدراسات ادلنشورة يف ادلراجع العلمية و منظمات ىيئة األمم ادلتحدة  ،الفرق
التجارية  ،النقابات ادلعنية  ... ،اخل .
و بالنسبة ذلذه البيانات الثانوية ىناك قاعدة أساسية زبصها و ىي ضرورة التنسيق بُت اإلدارات
ادلختلفة داخل ادلشروع الوالد لالستفادة منها و ىذا بوجود نظام معلومات داخل الشركة يساىم يف
ضبط و سرعة نقل ىذه البيانات  ،باإلضافة إذل اقتناع مدير البحث و األفراد بضرورة االعتناء هبذه
البيانات و استخدامها يف موضعها السليم الزباذ القرار ادلناسب ( . )1
الفرع الثاني  :مزايا البيانات الثانوية

ىناك العديد من ادلزايا اليت تصالب استخدام البيانات الثانوية يف لالة مناسبتها ألغراض البحث و من
ضمن ىذه ادلزايا :
 – 1اطلفاظ التكلفة مقارنة بالبيانات االولية  ،فالبالث لالة مجع البيانات الثانوية ال يتحمل الكثَت
من التكاليف مقارنة جبمع البيانات االولية من ادليدان ليث يقوم بإعداد قوائم األسئلة و ادلاللظة و
اطباعتها و اختيار عينة اجملتمع الذي الذي بقوم بدراستو و اختيار و تدريب ادلقابلُت لتجميع البيانات
من مفردات العينة و ربمل تكاليف تنقلهم و ربليل و تسجيل تلك البيانات .
ـــــــــــــــــــــ

(  ) 1زلمد فريد الصحن  " ،حبوث التسويق مدخل تطبيقي لفعالية القرارات التسويقية "  ،مرجع سابق  ،ص 118.

 -2السرعة يف يف احلصول على البيانات الثانوية ادلنشورة أو ادلقيدة يف سجالت ادلنظمة ليث توضح
إلدى الدراسات أن البحث ادليداين على البيانات االولية يستغرق من  90/ 60يوم يف ادلتوسط بينما
ؽلكن مجع بيانات ثانوية كثَتة يف عدد قليل من األيام )1(.
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 -3ؽلكن للبالث من خالل لصولو على البيانات الثانوية أن يوضح و يعيد تعريف مشكلة الدراسة
بشكل أوضح كجزء من الدراسة االستطالعية اليت يقوم هبا يف ىذا اخلصوص  ،كما أهنا سبكنو يف بعض
األليان إغلاد لل للمشكلة موضع الدراسة دون إجراء الدراسة ادليدانية كالبيانات اليت توفرىا اذليئات
عن ادلستثمرين الصناعيُت والتجاريُت و خطوط ادلنتجات اليت تفيد يف وضع االسًتاتيجيات التسويقية
للمنظمات .
 -4استحالة قيام البالث جبمع البيانات االولية يف بعض األليان مثل ما ىو احلال بالنسبة للبيانات
اخلاصة بتعداد السكان و ادلنشات نظرا لإلمكانيات البشرية و الفنية و ادلالية الالزمة للقيام هبذه
الدراسات .
الفرع الثالث  :عيوب استخدام البيانات الثانوية
بالرغم من تعدد مزايا استخدام البيانات يف البحوث التسويقية إال انو على البالثُت توخي احلذر يف
استخدامها و ذلك راجع لبعض العيوب نربزىا يف )2( :
 -1تقادم البيانات الثانوية يف بعض األليان سواء كانت داخلية أو خارجية  ،و يف ىذه احلالة ال غلب
االعتماد على ىذه البيانات إال ألغراض السرد  ،كان ربتاج ادلنظمة إلدخال منتوج جديد لقطاع سوقي
معُت ذو دخل يًتاوح بُت بُت  100000/50000دج سنويا و لكن اإللصائيات ادلتوفرة لديها ال
تطابق رلال الدراسة ومن الصعب االعتماد عليها .
 – 2عدم توافر البيانات الثانوية فهناك بعض البحوث اليت ال تتوافر بيانات لإلجابة عن مشكلة الدراسة
 ،فمثال إذا كانت ادلنظمة ترغب يف تقييم بعض اجلوانب ادلتعلقة بالذوق و الطعم فان ىذه البيانات ال
تتوافر بسهولة لدى مصادر اإلدارة و ما عليها إال اللجوء للبيانات االولية.
 -3عدم مالئمة البيانات الثانوية يف بعض األليان اللتياجات البالث نظرا الختالف األىداف و
األساس اليت من اجلها مجعت ىذه البيانات ألول مرة عن أىداف البحث احلارل .
 -4لجب بعض البيانات الثانوية عن البالثُت حبجة سرية البيانات ( ادلداخيل مثال).
 -5عدم معرفة الكثَت من البالثُت بالبيانات ادلتالة و مصادرىا و كيفية احلصول عليها .
ـــــــــــــــــــــ
()1
()2

زلمود صادق بزرعة  " ،حبوث التسويق" ،مطبعة كلية الزراعة  ،القاىرة  ،ص .107
زلمد فريد الصحن  " ،حبوث التسويق مدخل تطبيقي لفاعلية القرارات التسويقية " ،مرجع سابق  ،ص
.121

 -6عدم وضوح ادلنهج ادلتبع يف مجع وتسجيل و ربليل البيانات دبا ال ؽلكن البالث من احلكم على
دقة و موضوعية ىذه البيانات .
 -7كثرة األخطاء ادلطبعية يف البيانات ادلنشورة دبا ؼلل من دقتها .
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المطلب الثاني  :المصادر االولية للبيانات

البيانات االولية ىي البيانات اليت يتم مجعها ألول مرة من ادليدان مباشرة أما عن اطريق االستقصاء أو

ادلاللظة  ،و ال غلب االعتماد على ىذه البيانات يف حبوث التسويق إال بعد استنفاذ كل البيانات
الثانوية الداخلية و اخلارجية  ،و التأكد من أن البيانات ادلطلوبة اطبقا ألىداف البحث غَت متوفرة يف
ادلصادر الثانوية .و سنقوم يف ىذا ادلطلب باستعراض اطرق مجع البيانات االولية من خالل الفروع اآلتية
:
الفرع األول  :االستقصاء
ؽلكن مجع البيانات االولية عن اطريق االستقصاء  ،دبعٌت توجيو رلموعة من األسئلة للحصول على
إجابات بشأهنا  ،و ىناك ثالثة أنواع من االستقصاء ىي )1(:
أ -استقصاء احلقائق  :ليث يتم سؤال ادلستقصى منو عن لقائق معينة كالدخل و ادلهنة و السن
واإلقامة و إعطاء معلومات زلددة عن استخدامو أو عدم استخدامو للسلعة أو ادلاركة .
ب -استقصاء اآلراء  :يصمم بغرض معرفة اذباىات و أراء ادلستقصى منو اذباه ادلنظمة  ،منجاهتا ،
اطرق الًتويج .
ج -استقصاء الدوافع  :ىدفو التعرف على أسباب تفضيل ادلستهلك لسلعة أو خدمة معينة  ،و ىو
أصعبها ألنو يهدف الكتشاف ما ىو كامن داخل ادلستهلك الذي قد ال يرغب يف إظهاره .
و إال يشًتط أن تكون كل قائمة على لدى بل من ادلمكن استعمال الثالثة أنواع يف نفس الوثيقة  ،و
نشَت إذل أن ىناك أربعة اطرق رئيسية جلمع البيانات االولية من خالل االستقصاء ىي :


ادلقابلة الشخصية  :من خالذلا يقوم البالث دبقابلة شخص أو أكثر للحصول على البيانات و

ىي أنواع :
أوال  :مقابلة ظلطية  :تتم باستخدام قائمة أسئلة ظلطية توجو لكل األفراد بشكل النمط وىي األكثر
استعماال .
ثانيا  :ادلقابالت ادلتعمقة و ىنا زبتلف اطريقة إثارة األسئلة مع ادلستقصى منو  ،و تستعمل غالبا دلعرفة
الدوافع و يف دراسة احلاالت و ىذا ما يتطلب مقابلُت على درجة عالية من القدرة على االستماع .
ــــــــــــــــــ
( )1زلمود صادق بزرعة  " ،حبوث التسويق "  ،مرجع سابق  ،ص .164

ثالثا  :ادلقابلة اجلماعية  :تتم ادلقابلة بُت مقابل والد و عدد من ادلفردات يف مقابلة والدة قد يصل
عدىم إذل  30فردا هبدف إدارة النقاش بُت ادلفردات و يتم تسجيل ذلك جبهاز فيديو ظاىر  ،و عادة
ما تستعمل ىذه الطريقة لقياس انطباعات العمالء لول سلعة معينة قبل تقدؽلها للسوق .
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مزايا ىذه الطريقة أهنا توفر كم ىائل من ادلعلومات و تعظيم فعالية النتائج نتيجة التأكد من إن
ادلعلومات فعال سبثل الدراسة  ،أما عيبها أهنا تعترب مكلفة و إمكانية ربيز ادلقابل أو ادلستقصى منو و
كذلك صعوبة مقابلة األفراد خاصة إذا كانت األسئلة شخصية و زلرجة .

 الربيد  :دبقتض ىذه الطريقة ترسل قائمة األسئلة بالربيد ألفراد العينة ادلختارة على

أن يتم تلقي اإلجابات عن اطريق الربيد  ،و قد تقوم بعض الشركات دبنح ادلستقصى منو بعض اجلوائز
التشجيعية حلثو على الرد السريع  ،و من اغلابيات ىذا األسلوب ىو التوزيع الواسع االنتشار لالستقصاء
من خالل الوصول إذل أفراد العينة أينما كانوا و ضمان توازن التمثيل جملتمع البحث  ،كما أن ىذا النوع
ال يتطلب تكاليف كبَتة مثل ما ىو احلال للمقابلة الشخصية  ،إذ تكتفي ادلنظمة بطبع قائمة األسئلة و
ربمل رسوم الربيد فقط  ،باإلضافة إذل أن ىذه الطريقة تعطي ادلستقصى منو الوقت الكايف لإلجابة على
األسئلة دون لرج و دون تأثره بشخصية ادلقابل ( . ) 1
أما عيوب ىذه الطريقة ىو إمكانية اطول فًتة الدراسة و أن تكون نسبة الرد على األسئلة ضئيلة خاصة
إذا دل تكن من اىتمامات ادلستقصى منو .
 أسلوب اذلاتف  :يصلح ىذه األسلوب يف ادلوضوعات اليت تتطلب معرفة اآلراء فوريا مثل رأي
ادلشاىدين يف برامج التلفزيون أو عالمة ما  .و تتميز ىذه الطريقة باطلفاظ تكلفتها مقارنة بادلقابالت
الشخصية و الربيد  ،كما أهنا تعترب أسرع الطرق للحصول على ادلعلومات و أسهلها إذ تتيح فرصة
االتصال باألفراد الذين من ادلمكن أن ال يتم االتصال معهم بادلقابلة أو الربيد  ،كما انو ؽلكن
االعتماد على اذلاتف للتأكد من صحة البيانات اجملمعة .
أما مساوىء ىذا األسلوب ىو أن االتصال يقتصر فقط على مالك اذلاتف  ،كما ال تستطيع الشركة
معرفة صدق ادلستقصى منو خاصة إذا كانت ادلكادلة قصَتة أو مزعجة للفرد  ،ىذا باإلضافة إذل صعوبة
االتصال اذلاتفي يف بعض البلدان النامية ( ) 2
ــــــــــــــــــــ

(  ) 1زلمد فريد الصحن  " ،حبوث التسويق مدخل تطبيقي لفعالية القرارات التسويقية "  ،مرجع سابق  ،ص
. 131
( )2زلي الدين األزىري  " ،حبوث التسويق علم و فن "  ،مرجع سابق  ،ص 189

و البد لإلشارة أن ادلنظمة ملزمة أثناء إعداد قائمة األسئلة أن ربدد البيانات و األسئلة ادلهمة سواء
كانت مفتولة أو مغلقة و وضعها يف شكل مالئم و إخضاعها لالختبار قبل تعميمها و الرسم التارل
ؽلثل قائمة أسئلة إللدى الشركات )1 ( :
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ص. 198/
مرجع وسابق ،
التسويق " ،
اساسيات
إدارةقحف ،
السالم ابو
اإلسكندرية  /ص .ب . 50
البحوث
لالستشارات
I BC
األعمال"الدولية
( )1عبد مركز
الرجاء اإلجابة على ىذه األسئلة :
 – 1ىل أنت متزوج لاليا ؟ أم زبطط للزواج ؟
ال
نعم
 – 2ىل تدخن ؟
ال
نعم
 – 3ماىي ماركة السجائر اليت تدخنها ؟
بلمونت
كنت
مارلبورو
 – 4رتب اجلرائد التالية لسب السبق الصحفي :
األىرام 3 2 1
األخبار 3 2 1
اجلمهورية 3 2 1

 - 1دلاذا تشًتي ىذا ادلنتج ؟
 – 2ما ىي العوامل اليت تفاضل بُت ادلنتجات على أساسها ؟
 – 3ىل تفضل اطابعة بسعر منخفض و لكنها تستهلك ألبارا كثَتة أم
اطابعة بسعر أعلى و لكنها تستهلك ألبارا قليلة ؟
 – 4ما ىي برامج التلفزيون اليت شاىدهتا األسبوع ادلاضي ؟

ادلصدر  :عبد السالم أبو قحف  " ،أساسيات التسويق "  ،ص . 198
الفرع الثاني  :المالحظة

تستخدم ىذه الطريقة دلاللظة ما ػلدث يف لينو و تسجيلو أوال بأول و ؽلكن أن تتم بطريقة شخصية
أو باستخدام بعض األجهزة االلكًتونية  ،و عادة ما تستعمل ادلاللظة إذل جانب االستقصاء و ىي
أنواع ) 2 ( :
ا – ماللظة شخصية يقوم هبا البالث و يعتمد على ظلوذج يقوم بكتابة البيانات اليت ياللظها فيو ،
كماللظة عدد مشًتي جريدة ما من موقع معُت .
ــــــــــــــــــــ

()1زلمد فريد الصحن  " ،حبوث التسويق مدخل تطبيقي لفاعلية القرارات التسويقية" ،مرجع سابق  ،ص .131
( )2زلمود صادق بزرعة  " ،حبوث التسويق" ،مرجع سابق  ،ص .125

ب – ماللظة شخصية تعتمد على أسلوب التمثيل ليث يقوم ادلاللظ بركوب اطائرة شركتو دون
اإلفصاح عن شخصيتو دلاللظة سلوك ادلضيفات عند التعامل مع الركاب .
ج – ماللظة آلية أو الكًتونية تعتمد على أجهزة ماللظة كالكامَتات يف األسواق و احملالت .
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د  -ماللظة غَت مباشرة تعتمد على ماللظة شيء من خالل شيء أخر مثل معرفة عدد قارورات
الكوكاكوال اليت بيعت يف مقهى معُت من خالل ماللظة عدد أغطية ىذه الزجاجات .
* مزايا ادلاللظة  :سبكن ادلاللظة من تسجيل الظواىر فور لدوثها  ،دون االعتماد على رغبة من تتم
ماللظتو يف إعطاء البيانات ادلطلوبة  ،كما أهنا تتميز بقلة ربيز ادلاللظ و الشخص زلل ادلاللظة ألنو
ال يعلم انو ربت الرقابة .
* عيوب ادلاللظة  :و من عيوب ىذه الطريقة أهنا تركز على األلداث قصَتة األجل  ،ليث يصعب
ماللظة التغَتات اطويلة األجل  ،كما أهنا ربتاج إذل قدرة عالية من ادلاللظة و ادلتابعة و ىو أمر صعب
ربقيقو  ،باإلضافة إذل أهنا أكثر تكلفة من االستقصاء خاصة إذا كانت ادلاللظة آلية  ،مع التمال
تغيَت الشخص ادلاللظ سلوكو إذا شعر انو مراقب و أهنا أسلوب بطيء و غَت دقيق يف غالب األليان
.
المبحث الثاني  :أساليب القياس

تقوم حبوث التسويق بصفة أساسية على عمليات القياس اخلاصة بالظاىرة أو القضية التسويقية للتعرف
على لقيقة األشياء ادلتعلقة بنشاط التسويق من خالل أسس و ضوابط موضوعية و ملموسة توفر قدرا
كبَتا من الثقة لدى متخذ القرارات التسويقية  ،ليث يتعذر مثال ازباذ قرار تسويقي فعال بشان
الدخول إذل سوق معينة دبنتوج جديد دون عمليات القياس للسوق احملتملة و قياسات خلصائص و
اذباىات ادلستهلكُت اذباه ىذا ادلنتوج أو اخلدمة .
وبناء عليو فان عملية القياس ألي ظاىرة أو قضية تسويقية تعد شراطا أساسيا لتوفَت األساس أدلعلومايت
ادلناسب أمام متخذ القرار بشان تلك الظواىر أو القضايا ادلرتبطة بنشاط التسويق .
و ال تقتصر أعلية عملية القياس يف حبوث التسويق على رلرد كوهنا لتمية و إظلا من النتائج اليت ؽلكن أن
تًتتب على خطا القياس و تأثَته على نتائج الدراسات التسويقية  ،لذا فاذلدف من ىذا ادلبحث ىو
كيفية تنمية مهارات القائمُت هبذه الدراسات و التحكم يف خطا القياس عند تصميم البحث التسويقي
.
و ألجل ذلك ارتأينا تقسيم ادلبحث إذل ثالثة مطالب نتطرق فيها إذل مفهوم القياس و أنواعو واىم
األخطاء ادلرتكبة أثناء عملية القياس.

المطلب األول  :مفهوم القياس
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يعرف القياس يف حبوث التسويق " انو استخدام األرقام للتعبَت عن الظواىر أو القضايا التسويقية رلال
الدراسة أي انو من خالل القياس يتم نقل الوضع التطبيقي للظواىر التسويقية إذل الوضع التجرييب يف
صورة أرقام و مؤشرات ذات داللة ذلذه الظاىرة " ( . ) 1
" كما يعرف القياس بأنو عملية تقدير قيمي للخصائص ادلكونة لألشياء و األفراد أو ادلواقف أو
األلداث أو السلع اطبقا لقواعد معينة  ،ليث تعطى قيم رقمية ذلذه اخلصائص لىت ؽلكن فهم و إدراك
ادلوضوع زلل القياس " ( . ) 2
 من خالل ما سبق يتضح أن القياس يرتبط خبصائص القضايا و األلداث التسويقية و ليس بالقضاياأو األلداث ذاهتا ،فعندما نقيس اذباىات العميل ادلرتقب ضلو منتج أو خدمة معينة  ،فإننا نقيس
خصائص التفضيالت و الرغبات أو االذباىات لدى العميل و ليس قياس خصائص العميل ذاتو
( كالطول ،الوزن ،الذكاء ) و نشَت إذل أن القيم الرقمية الواردة يف التعريفُت ال تعٍت األرقام ادلتعارف
عليها  ... 15 .... 2 ،1اخل  ،أو عمليات اجلمع و الطرح  ،لكنها تستخدم كرموز أو دالالت
للخصائص ادلرتبطة بشيء زلل الدراسة أو القياس .
أن أصعب ما يواجو البالث يف عملية القياس ىي القواعد اليت ستتم على أساسها ىذه العملية  ،أي
كيف ستعطى القيم الرقمية للخصائص ادلرتبطة باألشياء أو األشخاص أو اخلصائص أو احلاالت زلل
الدراسة ،و ىذا يعترب من أكثر األمور جدال يف عملية القياس  ،فمثال ؽلكن القول لقد استطاعت شركة
أدفينا للسلع الغذائية زيادة لصتها من السوق بنسبة  %15خالل سنة  1991و ادلشكلة ىنا قد
تكمن يف ربديد قاعدة أو أساس لساب احلصة أو الزيادة  ،فهل يتم لساب احلصة من السوق
 MARKET SHAREعلى أساس ادلبيعات يف السوق العادلي  ،أم يف السوق ادلصري أم على
أساس مبيعات ذبار التجزئة ...اخل) 3 ( .

ـــــــــــــــــــــ
(  ) 1زلمد فريد الصحن " ،حبوث التسويق مدخل تطبيقي لفعالية القرارات التسويقية " ،مرجع سابق ،ص .174
(  ) 3 () 2عبد السالم أبو قحف " ،أساسيات التسويق " ،دار اجلامعة للنشر ،اإلسكندرية ،ص .212 – 211

المطلب الثاني :أنواع المقاييس
ترتبط أنواع ادلقاييس خبصائص النظام الرقمي و أساليب توصيف األرقام  ،ليث تستند التقسيمات
األساسية للمقاييس عن اخلصائص العامة للنظام الرقمي و اليت تتمثل يف اختالف الولدات و القيم و
الًتتيب و العالقات و الفروق و النسب  .و من اجل فهم أنواع ادلقاييس و مستوياهتا البد من ربطها
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باخلصائص األساسية لألرقام من ليث أن رقم "  " 0يعٍت غياب خاصية معينة  ،بينما أي رقم أخر
يعٍت تواجد ىذه اخلاصية باذباه مستوى معُت لسب مقدار الرقم و إشارتو إذا ما كانت موجبة أو سالبة
 ،و أن وجود ترتيب معُت لألرقام ادلرتبطة خبصائص الظاىرة ادلدروسة يعٍت وجود ترتيب معُت لتلك
اخلصائص لسب أعليتها و تأثرىا  ،كما أن وجود فروق بُت األرقام يعٍت وجود فجوات أو تباينات
بصورة او بأخرى بُت ىذه اخلصائص و اليت ؽلكن ترتيبها وفق ىذه التباينات .و على ضوء خصائص
النظام الرقمي و أوصافها ؽلكن تقسيم ادلقاييس وفق معيار مستوى القياس اذل األنواع األربعة التالية ( :
)1
 ادلقاييس االمسية ( الو صفية ) . Nominal Scales of Measurements ادلقاييس الرتبية ( ترتيبية ) . Ordinal Measurements s ادلقاييس الفئوية أو الفاصلية . Internal Measurements s ادلقاييس النسبية . Ratio Measurementsالفرع األول  :المقاييس االسمية

يتم االعتماد على ادلقياس االمسي عند إمكانية استخدام األرقام هبدف تصنيف األشياء و سبييزىا عن

بعضها دون أن يكون ذلذه األرقام دالالت أو خصائص معينة و بالتارل فهي أوصاف تعطي للشيء زلل
القياس مثل أرقام ادلنازل و أرقام التذاكر و أرقام العيب الفرق و أرقام مقاسات و ألجام ادلالبس و
األلذية و ال غلوز ىنا أن نقول أن رقما أفضل من رقم أخر  ،ليث ؽلكن استبدال ىذه األرقام فيما
بينها أو بأرقام غَتىا الن الغرض من التصنيف ىو التمييز بُت الظواىر و األلداث فقط  ،مثال أن
نعطي رموز معينة لبعض اجملموعات مثل  :الرجل =  ، 1البنت =  ، 2و لقياس الطبقة االجتماعية
لعدد من األفراد نستخدم ادلقاييس الو صفية مثل  :غٍت =  ، 1فقَت = . 0

ــــــــــــــــــــ
(  ) 1عبد السالم أبو قحف  " ،أساسيات التسويق "  ،مرجع سابق  ،ص . 214

و يستخدم ادلقياس االمسي بصورة شائعة يف الظواىر التسويقية  ،ليث نادرا ما ؼللو حبث تسويقي من
ىذه ادلقاييس  ،و من رلاالت االستخدام للمقاييس االمسية ما يلي ) 1 ( :
ا – تصنيف و ربديد ادلنتجات أو السلع أو اخلدمات .
ب – أنواع العمالء أو األسواق أو ادلنااطق البيعية .
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ج  -تصنيف أساليب الًتويج أو اإلعالن .
د  -أنواع ادلزايا التنافسية أو اخلصائص التنافسية دلنتج معُت .
ه  -أنواع ادلتاجر أو منافذ التوزيع .
و عادة ما نطلق على الظواىر التسويقية زلل الدراسة بادلتغَتات الكيفية اليت تعكس مدى توافر اخلاصية
يف الظاىرة ادلدروسة و لنوضح ذلك نقدم ىذا ادلثال ) 2 ( :
 نفًتض أن مدير الد ادلطاعم يريد معرفة أسباب إقبال الزبائن عن تناول الطعام يف زللو  ،و قامباختيار  100زبون بطريقة عشوائية و سأذلم عن سبب اإلقبال ىل ىو موقعو ادلتميز أم نوعية الطعام
اجليدة و من واقع إجابات العمالء تبُت أن  % 70يفضلونو بسبب موقعو ادلتميز و  % 30بسبب
نوع و جودة الطعام و ؽلكن تقدمي ىتو البيانات يف شكل مقاييس وصفية على النحو التارل :
رجال

ادلعايَت ( أسباب اختيار
ادلطعم )
 ادلوقع ادلتميز نوع و جودةالطعام
اإلمجارل

سيدات

اإلمجارل

 5505 -

 1525 -

70
30

60

40

100

* أسباب تفضيل الزبون للمطعم
ادلصدر  :عبد السالم أبو قحف  " ،أساسيات التسويق "  ،ص . 215

ـــــــــــــــــــــ

( )1رلمد فريد الصحن  " ،حبوث التسويق مدخل تطبيقي لفعالية القرارات التسويقية "  ،مرجع سابق  ،ص 176
.
( )2عبد السالم أبو قحف "،أساسيات التسويق"  ،مرجع سابق ،ص .214

و من أساليب التحليل اإللصائي ادلناسبة اليت ؽلكن استخدامها مع ادلقاييس االمسية صلد :
النسب ادلئوية و ادلنوال و اختبار " ، " X 2ليث أن ىذه األساليب تعتمد على خصائص األرقام اليت
تتعامل معها ادلقاييس االمسية .
الفرع الثاني  :المقياس الترتيبي ( الرتبي )
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ؽلكن استخدام ادلقياس الًتتييب بدرجة كبَتة يف الدراسات التسويقية اليت تقيس تفضيالت ادلستهلكُت
بشان خصائص معينة تتعلق بادلنتج أو اخلدمة كالذوق  ،التصميم  ،اطرق التغليف ...اخل و ىذا
باستخدام األرقام و احلروف و الرموز إلعطاء رتب لألشياء أو السلع زلل الدراسة مثل :
 ترتيب العمالء الفعليُت وفق خاصية معينة . ترتيب ادلنتجات وفق خاصية معينة . -ترتيب عالمات ذبارية معينة لسب معايَت زلددة .

فإذا كان على سبيل ادلثال مطلوب ترتيب األنواع اآلتية من أجهزة التلفزيون لسب اجلودة يكون الًتتيب
)1(:
الًتتيب باحلروف

األجهزة
NATIONAL

الًتتيب بالوصف
شلتاز

الًتتيب باألرقام
1

ا

JVC

جيد جدا

2

ب

NC

مقبول

4

د

PHILIPS

جيد

3

ج

ادلصدر  :عبد السالم أبو قحف  " ،أساسيات التسويق " ،ص . 216
 و يتضح من ىذا ادلثال أن ادلقياس الرتيب يعكس ترتيب األفراد أو األشياء بطريقة تعكس مدىتوافر اخلاصية اليت على أساسها مت مقارنة األفراد او األشياء  ،ففي ىذا ادلثال ؼللص أخصائي
التسويق أن توافر خاصية اجلودة يف جهاز  NATIONALربتل ادلرتبة األوذل  ،تليها
 JVCمث  PHILIPSو أخَتا . NC
و رغم أن ادلقياس ألرتيب يوضح أسبقية الًتتيب للمفردات و أن ىناك فروقا بُت ادلفردات إال ان ىذا
ادلقياس ال يوضح مقدار الفرق بُت جهاز  NATIONALو  JVCو غَتىا.
و عند استعمال ادلقياس الرتيب فان أساليب التحليل اإللصائي ادلالئمة ىي  :ادلنوال  ،الوسيط ،
ـــــــــــــــــــــ

(  ) 1عبد السالم أبو قحف  " ،أساسيات التسويق "  ،مرجع سابق  ،ص . 216

النسب ادلئوية لكل رتبة  ،معامل ارتباط الرتب (  ، ) SPIRMANربليل التباين  ،اختبار فريد
مان .
الفرع الثالث :المقاييس النسبية
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تتمتع ادلقاييس النسبية بكافة خصائص ادلقاييس األخرى فضال عن ميزة إضافية تتمثل يف إرجاع كافة
البيانات النسبية إذل نقطة األصل أو الصفر الطبيعي  ،فالعدد احلسايب البسيط ألي رلموعة من األشياء
أو الولدات من السلع ؽلكن أن ينتج عنو نسبة أو معدل تستخدم دلقارنة الفئات أو ترتيبها يف رلتمع
الدراسة  .و لذلك فان ادلقاييس النسبية تستخدم بكثرة لدراسة الظواىر التسويقية كاذباىات نسب
ادلبيعات و التغَتات يف لصص السوق ( لصة ادلنظمة من السوق  ، % 25الزيادة يف ادلبيعات
السنوية  % 30و ىكذا ) و تطورات أداء أفراد جهاز التسويق ...اخل .
و من األساليب اإللصائية ادلناسبة لالستخدام مع ادلقاييس النسبية ادلتوسطات احلسابية و اذلندسية و
الوسيط و ادلنوال .
و بالتارل ؽلكن القول أن ادلقاييس النسبية من أقوى ادلقاييس ادلستخدمة لتمتعها بكافة خصائص
ادلقاييس األخرى من ليث الوصف و الًتتيب و ادلسافة و نقطة األصل .
الفرع الرابع  :المقاييس الفاصلية ( الفئوية )

تستخدم ىذه ادلقاييس يف لالة البحوث اليت هتدف إذل احلكم على مستوى أو لجم اخلاصية ادلوجودة
لدى كل مفردة من مفردات اجملتمع البحثي أو لدى فئة من فئات ىذا اجملتمع و ذلك بادلقارنة بادلفردات

أو الفئات األخرى .
و من مث تعتمد ىذه ادلقاييس على خاصية معينة يف النظام الرقمي و ىي أن الفئات بُت األرقام تكون
ذات داللة معينة توضح مدى اقًتاب أو تباعد مفردات العينة عن اخلاصية أو اخلصائص اليت يستهدف
البحث دراستها أو قياسها و بذلك فان ىذه الطريقة رباول إغلاد عالقات ترتيب و لجم الفروق بُت
ادلفردات ادلقاسة يف أن والد ) 1 ( .
و تقوم ىذه ادلقاييس على افًتاض أن الفروق بُت األشياء ؽلكن قياسها و مقارنتها فمثال الفرق بُت
الرقمُت  1و  2ىو نفسو الفرق بُت  3و  ، 4كما أن الفرق بُت  5و  9ىو ضعف الفرق بُت  2و 4
و ىكذا ؽلكن ربديد داللة الفروق بُت القيم اليت ربصل عليها مفردات العينة بالنسبة خلاصية معينة
و ؽلكن استخدام ادلقياس الفاصلي يف حبوث التسويق يف لاالت اىتمام البالث بدراسة االذباىات أو
التعرف على تفضيالت ادلستهلكُت أو العمالء دلنتجات أو خدمات معينة و ترتيبها وفق خصائص
معينة .
( )1زلمد فريد الصحن  " ،حبوث التسويق مدخل تطبيقي لفاعلية القرارات التسويقية " ،مرجع سابق ،ص .182

و ؽلكن تلخيص كل ما يتعلق بادلقاييس يف الشكل التارل ) 1 ( :
ادلقياس
ادلقاييس النوعية

أمثلة لالستخدام
مجع بيانات نوعية مصنفة مثل

األساليب اإللصائية ادلالئمة
 النسب ادلئوية %18

:نوع العمالء  ،تصنيف ادلتاجر
 ،أنواع ادلتاجر  ،رجال  ،نساء ،

 ادلنوال)chi square( x2 -

غٍت  ،فقَت.
تفضيالت ادلستهلكُت  ،قياس
االذباىات و اآلراء  ،ترتيب

 الوسيط -اختبار فريدمان

ادلقاييس الرتبية

ادلنتجات و العالمات .

 ربليل التباين anova -ادلنوال .

ادلقاييس الفاصلية

األرقام القياسية  ،قياس
االذباىات  ،مستوى ادلعرفة
بالسلعة .

 الوسيط االضلراف ادلعياري -ربليل التباين

ادلقاييس النسبية

لصة السوق  ،نسبة ادلبيعات ،
عدد العمالء  ،التكاليف .

 اختبار الفرضيات النسب ادلئوية ادلنوال اختبار X2ادلصدر  :عبد السالم أبو قحف  " ،أساسيات التسويق"  ،ص .218
و باإلضافة إذل التقسيم السابق فانو ؽلكن تقسيم ادلقاييس ادلستخدمة يف حبوث التسويق إذل مقاييس
مقارنة و أخرى غَت مقارنة نوجزىا فيما يلي )2( :
أ – ادلقاييس ادلقارنة  :يقوم ادلستقصى منو بإجراء مقارنة بُت مزايا أو استخدامات منتج و منتج أخر أو
خدمة مع خدمة أخرى أو بُت عالمة و عالمة أخرى  ،ليث توضح نتائج ادلقارنة ما يفضلو و ما ال
يفضلو ادلستهلك أو ادلستقصى منو  ،كما أن ىذه ادلقارنة تشَت إذل التباينات و االختالفات من وجهة
نظر ادلستقصى منو بُت ادلنتجات و اخلدمات أو العالمات اليت يتم ادلقارنة بينها  .ومع سبيز
ــــــــــــــــــــ
( )1عبد السالم أبو قحف  " ،أساسيات التسويق" ،مرجع سابق ،ص .218
( )2زلمد فريد الصحن  " ،حبوث التسويق مدخل تطبيقي لفاعلية القرارات التسويقية " ،مرجع سابق  ،ص
.183

ادلقاييس ادلقارنة هبذه ادلزايا و بسااطتها و سهولة إدراكها و تفسَتىا إال أهنا ال تزود القائم بالدراسة دبدى
أو مقدار التباين أو االختالف بُت ادلنتجات أو اخلدمات و العالمات و تكتفي فقط دبجرد تأكيد
وجود ىذا االختالف أو التباين من عدمو .
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ب – ادلقاييس غَت ادلقارنة  :ىذه األخَتة ال تقوم بتحديد الفروق و االختالفات بُت ادلنتجات و إظلا
يتم تقييم كل منتج أو خدمة أو عالمة على لدي وفق مقياس معُت لقياس خاصية معينة يف ادلنتج أو
اخلدمة و ربديد مدى توافر أو غياب ىذه اخلاصية أو تلك اخلصائص .
المطلب الثالث  :الصعوبات و األخطاء المرتبطة بعملية القياس

تتصف عملية القياس يف حبوث التسويق بدرجة اكرب من الصعوبة و ذلك لكون أن معظم الظواىر رلال
الدراسة تتعلق بسلوك األفراد الذي رباول معرفتو و ربليلو بقوائم االستقصاء أو ادلاللظة اليت ال ؽلكن أن

زبلو من األخطاء بنسب متفاوتة لسب دقة إعداد و استخدام ادلقياس للتعبَت و ماللظة خصائص
الظاىرة  ،و من مث فان ادلقياس اجليد ىو الذي يعكس أو ؽلثل بالضبط اخلصائص احلقيقية لألشياء زلل
البحث .
و ؽلكن ترمجة ىذا الكالم إذل رموز بالقول أن ادلقياس االمثل يتحقق عندما تكون )1( :
ق = خ  ،ليث أن ق = ادلقياس  ،خ = اخلصائص احلقيقية للشيء زلل القياس و بالتارل فان أي
خطا يشوب ادلقياس سيؤدي بالتارل التأثَت سلبا على عملية القياس و يعكس صورة غَت لقيقية

للموقف  ،أما يف لالة لدوث أخطاء فان الوضع يصبح على النحو التارل :
ق = خ  +أ  ،ليث أ = األخطاء اليت تشوب ادلقياس و من مث كلما قلت قيمة أ كنسبة مئوية من

"ق" كلما ارتفعت دقة القياس  .و ىنا نشَت إذل وجود نوعُت من األخطاء تعترب أكثر تكرارا يف احلدوث
ىي  :األخطاء ادلنتظمة و األخطاء العشوائية ( ادلتغَتة )()2

أ – اخلطأ ادلنتظم  : systemaatic errorأو ما يعرف خبطأ التحيز الذي ػلدث بصورة منتظمة
عند كل عملية قياس كان نستعمل جهاز ترمومًت لقياس احلرارة يف منطقة معينة يكون زئبقو مرتفع على
مستوى " "0بشكل غَت عادي فيكون ىناك قياس غَت عادي للحرارة ( عدم الدقة) نتيجة التحيز يف
القياس  ،أي أن ىذا اخلطأ يظهر عند قياس احلادثة بدرجة اقل من احلقيقة يف كل احلاالت  ،أي أن
اخلطأ لو اذباه والد يف كل األلوال .
ب – اخلطأ العشوائي ( متغَت) :ىو خطا ال ػلدث بصورة منتظمة و لكن بصورة متغَتة أي ال
ـــــــــــــــــــ
( )1عبد السالم أبو قحف  " ،أساسيات التسويق " ،مرجع سابق  ،ص .219
( )2زلمد فريد الصحن  " ،حبوث التسويق مدخل تطبيقي لفاعلية القرارات التسويقية " ،مرجع سابق  ،ص
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يكون بنفس االذباه يف كل األلوال  ،فمثال عند قياس اذباه ادلستهلك ضلو سلعة معينة و ىو يف لالة
من السعادة يكون رأيو اغلابيا و العكس إذا كان لزينا أين يكون رأيو سلبيا .
و سنحاول يف ىذا ادلطلب إبراز مصادر ىذه األخطاء يف القياس و زلاولة مواجتها :
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الفرع األول  :مصادر حدوث أخطاء القياس

ؽلكن ربديد مصادر األخطاء احملتمل لدوثها يف عملية القياس فيما يلي :
ا – أسباب تتعلق بادلستقصى منو  ،و اليت ؽلكن أن تكون متعمدة منو مثل  :التحيز و عدم الرغبة يف
التعاون أو إخفاء بعض احلقائق  ،أو غَت متعمدة نتيجة احلالة ادلزاجية و اخلصائص الذىنية و النفسية
للفرد ( االستهزاء أو ادلزاح ) و ىذا ما لو تأثَت على نتائج القياس .
ب – أسباب تتعلق بالبالث أو القائم باستيفاء البيانات و ما يقال على ادلستقصى منو يقال عنو أيضا
ج – األخطاء الناذبة عن التغَت يف إلدى ادلتغَتات االقتصادية و التكنولوجية و التوجهات السياسية و
القانونية و اخلصائص االجتماعية أو الثقافية و غَتىا من مكونات البيئة و ال شك أن ذلك لو تأثَت
على دقة القياس .
د  -أسباب تتعلق بعناصر و أبعاد القياس كان ال تتوافق صياغة األسئلة مع إمكانيات ادلستهلك
ادلستقصى منو .
ه – أسباب تتعلق جبمع و ربليل البيانات  ،ليث أن مستوى دقة و مالئمة إجراءات االتصاالت و
ادلقابالت و أسلوب توجيو األسئلة أو تنفيذ ادلقابالت و اختيار الوقت  ،كل ذلك لو تأثَتات قوية على
التماالت لدوث أخطاء قي القياس .
الفرع الثاني  :تقدير الصدق و الثبات في القياس

يتضح من األخطاء اليت سبق ذكرىا مدى احلاجة للتعرف على صدق او ثبات ادلقياس ادلستخدم يف

قياس الظاىرة و ذلك بغرض ذبنب األخطاء احملتملة يف عملية القياس و ضمان دقة و صدق و ثبات
ادلقياس .
*أوال  :ثبات ادلقياس  :يرتبط ثبات ادلقياس بعدم اختالف نتائجو من لالة ألخرى و من الوسائل
ادلستعملة لقياس مدى ثبات ادلقاييس ما يلي ) 1 ( :
ا – الثبات الزمٍت  : Test –Retest Reliability :ليث يتم قياس نفس الشيء بنفس
ادلقياس مرتُت أو أكثر خالل فًتتُت سلتلفتُت شلا يساعد على ذبنب تأثَت التغَت يف اآلراء أو القياس ،
ليث كلما كانت نسبة تغَت القراءة األوذل عن القراءة الثانية قليلة ( معامل االرتباط قريب من
الوالد ) كلما دل ىذا على ثبات ادلقياس ادلستخدم زمنيا  .فمثال دلعرفة مدى تفضيل ادلستهلك
ـــــــــــــــــــــ

(  ) 1عبد السالم أبو قحف  " ،أساسيات التسويق "  ،مرجع سابق  ،ص .221

للقهوة (  ) NESCAFEيوجو السؤال للعينة مثال يف  2005 / 1 / 1و يعاد نفس السؤال على
نفس العينة خالل  2005 / 1 / 15و يتم مقارنة التغَت بُت اإلجابات .
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2005 / 1 / 1

أفضلها

ال أفضلها أفضلها حلد ما

2005 / 1 / 15

أفضلها ال أفضلها أفضلها حلد ما

ب – األشكال البديلة للثبات  : Alternative – Forms Rebiabilityليث يتم قياس
نفس األشياء بطريقتُت أو بأسلوبُت متشاهبُت كلما أمكن من أساليب القياس  .فمثال قد يريد يرغب
مدير إدارة التسويق معرفة شكاوى العمالء ،فيقوم بسؤال رجال البيع بأسلوبُت مثل:
ال
 السؤال األول :ىل ىناك شكاوى زلددة من قبل العمالء ؟ نعممث يأيت يف جزء اللق من قائمة االستقصاء أو بعد فًتة من ادلناقشة مع رجال البيع و يثَت السؤال األيت
 ما ىي ابرز جوانب الشكاوى من قبل العمالء ضلو السلعة ؟السعر
الغالف
السلعة
و ىكذا ،و تساعد ىذه الطريقة يف ذبنب ارتفاع التكلفة بإعادة القياس مرة أخرى.
ج – الثبات الرقمي : Scorer Rebiality :ليث يتم مقارنة األرقام و الدرجات ادلعطاة لنفس
ادلواد أو ادلعلومات النوعية من خالل اثنُت أو أكثر من احملكمُت أو من الرأي الشخصي
للبالث.
* ثانيا  :صدق ادلقاييس  :يرتبط صدق ادلقياس غالبا خبلوه من األخطاء ادلنتظمة و العشوائية يف نفس
الوقت إال أن ىناك من يرى أن ادلقياس الصادق ىو الذي ؼللو من األخطاء ادلنتظمة و يعكس فقط
خصائص األشياء زلل القياس و األخطاء العشوائية  ،و ىناك ثالثة أنواع من صدق ادلقاييس ىي :
()1
ا – صدق احملتوى  : Content V alidationو ىذا من خالل قيام ادلختصُت باحلكم لول
مدى مالئمة أسلوب القياس للصفة أو اخلاصية ادلستهدف قياسها و بالتارل تقدمي رأيو و انتقاده مثال
لنوع األسئلة ادلقدمة هبدف التصحيح و التعديل لقائمة االستقصاء .
(  ) 1زلمد فريد الصحن " ،حبوث التسويق مدخل تطبيقي لفعالية القرارات التسويقية " ،مرجع سابق ،ص .216

ب – ادلعايَت ادلرتبطة بالصدق :و تتكون من الصدق ادلتزامن ( ) Concunent Valو الصدق
التنبؤي ( .) Prédictive V al
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 .الصدق التنبؤي يشَت إذل مدى إمكانية استخدام القيم أو الدرجات اليت مت احلصول عليها من قياس
ظاىرة تسويقية معينة يف التنبؤ و تقدير ماذا ستكون عليو مفردة البحث يف ادلستقبل يف ظل األسلوب
ادلستعمل و من األمثلة الشائعة يف ذلك ادلقياس الذي يستخدم لدراسة ظاىرة ربول العمالء من منتج
إذل أخر و مدى قدرتو على التنبؤ يف نفس الوقت بسلوك العميل مستقبال إذا كان تغَت قرار مرتبط
بالشراء و سؤال أخر يطرح ىو :ىل قياس ادلبيعات يف زلل سوبر ماركت ؽلكن من التنبؤ حبصة ادلنظمة
يف السوق مثال.
 .أما الصدق ادلتزامن يتمثل يف استخدام مقياسُت سلتلفُت لقياس نفس الصفة أو الظاىرة التسويقية يف
وقت والد و ربديد مدى االرتباط و التالزم لنتائج القياس باستخدام ادلقياسُت.
ج – الصدق البنائي  : Construct Valىو أصعب أنواع اطرق قياس الصدق  ،ليث ال يكون
االىتمام مركزا فقط على كيفية استخدام ادلقياس و لكن أيضا دلاذا ؟ دبعٌت أخر فهم معٌت و جدوى
ادلقاييس ذاهتا و ادلربرات ادلنطقية للقياسات ( ) 1

ـــــــــــــــــــــ

(  ) 1عبد السالم أبو قحف " ،أساسيات التسويق " ،مرجع سابق ،ص .224

و بالتارل فان أي زلاولة لتحسُت و تطوير ادلقياس ستساعد للتقليل و ذبنب الكثَت من األخطاء  ،و
لتحسُت ادلقاييس ؽلكن إتباع ادلنهج ادلوضح يف الشكل التارل :
23

التحديد الدقيق للمفاىيم
إعداد قائمة مبدئية لألسئلة
والعبارات
مجع البيانات من ظلاذج مالئمة ( ربتوي
على أسئلة  ،مقاييس االذباىات ،
ادلاللظات )

مجع البيانات ألغراض قياس
الثبات و الصدق.
قياس الثبات
قياس الصدق
وضع ادلعايَت النهائية او قائمة
االستقصاء اليت سيتم تطبيقها.
ادلصدر G.CHURCHILL , " APARADIGM FOR DEVELOPING :
BETTER MEASURES OF MARKETING CENSTRUCTS ",
JOURNAL OF MAKETING RESEACH , feb , 1979 , p 06.
ؽلكن القول أن عملية البحث يف ميدان التسويق تتطلب من ادلنظمة البحث عن البيانات الالزمة
من سلتلف ادلصادر الثانوية و األولية و مجعها و تسجيلها بإلدى أساليب القياس ادلالئمة أي ربويلها
إذل أرقام رلردة تسهل للبالثُت معاجلتها الزباذ القرارات التسويقية الرشيدة .
24

الفصل الثاني  :أساليب المعاينة و التنبؤ
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إن الدراسات التسويقية اليت تقوم على أساس وجود مشكلة او ظاىرة يراد البحث فيها تقوم
بتجميع اكرب قدر شلكن من البيانات من مصادرىا األولية او الثانوية و قياس خصائصها باألرقام و
الرموز بعد اختيار أداة القياس ادلالئمة للظاىرة زلل الدراسة  ،كما سبت اإلشارة إليو يف الفصلُت
السابقُت  ،هبدف ربليلها و ازباذ القرارات التسويقية اجليدة ادلناسبة للمنظمة .
و نظرا ألعلية ىذه البيانات و تعدد مصادرىا فالبالث ملزم جبمع احلقائق و ادلعلومات اليت غلب أن
تتصف بالشمول و الدقة و التعمق من مفردات الفئات اليت تتأثر هبا الظاىرة زلل الدراسة او موضوع
البحث  ،ىذه الفئات ىي ما نسميو " رلتمع البحث " الذي قد يكون مجيع الشركات يف قطاع
الصناعة  ،او ادلستهلكُت ادلتوقع ان يطلبوا ىذه السلعة أو تلك اخلدمة  ...اخل.
و األشكال الذي يطرح ىنا أمام البالث ىو ما ىي الفئة اليت ؼلتارىا لتكون زلال للدراسة ؟ ىل كل
الفئات ؟ ام ؼلتار جزء منها و عدد معُت من ادلفردات للحصول على ادلعلومات منها  .و ىنا نشَت إذل
انو كلما كان عدد مفردات الفئة زلدودا و مناسبا من ليث الوقت و التكلفة لالتصال هبا مجيعا كان
من األنسب استعمال أسلوب " احلصر الشامل "  ،أما إذا استحال القيام باحلصر الشامل نظرا
لضخامة عدد الفئات و مفرداهتا يلجا البالث إذل ما يعرف بأسلوب " العينات " جلمع ادلعلومات و
من مث استخدامها يف التنبؤات ان كان األمر شلكنا لتكون على األقل نظرة لدى ادلؤسسة عن ادلستقبل
القريب األمر الذي يسمح ذلا بالتعديل و التحضَت و االلتياط ألي تغَت زلتمل .
و من اجل ذلك سوف نتناول يف ىذا الفصل كل من أساليب ادلعاينة  ،أنواعها  ،اطرق ربديد ألجامها
باإلضافة إذل سلتلف النقاط ادلتعلقة بالتنبؤ و أساليبو .
المبحث األول  :أساليب المعاينة

إن أي مشروع حبثي ( حبوث التسويق ) ال ؽلكن أن ؼللو من اختيار عينة الدراسة  ،فبدون خطة
زلددة الختيار العينة لجما و نوعا فان البيانات اليت سيتم مجعها تصبح عدؽلة اجلدوى  .و من اجل
ذلك سنتناول القضايا اخلاصة باختيار عينة الدراسة من خالل أربعة مطالب نتطرق يف األول إذل مربرات
استخدام أسلوب ادلعاينة و تفضيلو على احلصر الشامل  ،و ادلطلب الثاين خصص للحديث عن مرالل
ادلعاينة  ،أما ادلطلب الثالث يوضح أنواع العينات و نصل أخَتا إذل اطريقة ربديد لجم العينة .
المطلب األول  :مبررات استخدام أسلوب المعاينة

يتعذر إجراء العديد من حبوث التسويق دون االعتماد على أسلوب ادلعاينة و ذلك لتمتع ىذا األخَت
ببعض اخلصائص غَت ادلتوفرة يف اطريقة احلصر الشامل دلفردات اجملتمع ادلستهدف دراستو  ،و من أىم
مربرات االعتماد على أسلوب ادلعاينة ما يلي :
 لاالت استهالك مفردات العينة نتيجة االختبارات . لالة ارتفاع تكلفة ادلفردة الوالدة يف ادلعاينة .26

 استخدام أسلوب ادلعاينة العتبارات الوقت . ربقيق أسلوب ادلعاينة درجة اكرب من الدقة . توافر فرص اكرب للتصحيح و التطوير ( . ) 1الفرع األول  :حاالت استهالك مفردات العينة نتيجة االختبارات

يف لالة ما إذا كانت عملية االختبارات للتعرف على خصائص ادلنتج سوف تؤدي إذل تلف أو
استهالك و تلوث الولدات  ،فانو ال يوجد بديل عن استخدام العينات  .ففي لالة ما إذا كان اذلدف
ىو معرفة اثر مادة كيماوية ضارة على مياه الشرب فانو يستحيل وضع ىذه ادلادة يف كافة شبكات ادلياه
للتعرف على ىذا التأثَت ( تلف )  .و كذلك يف لالة ما إذا كانت الشركة هتدف للتعرف على جودة
ادلصابيح و قدرهتا على اإلضاءة ادلستمرة فليس من ادلنطقي ذبريب كل ادلصابيح و إظلا تستعمل عينة
منها فقط ( االستهالك )  ،أو مثال إذا أرادت شركة ما التعرف على تفضيالت ادلستهلكُت ضلو منظف
ما فمن غَت ادلمكن أن توزع منتوجها على كل اجلمهور بل زبتار عينة منو فقط إلجراء البحث التسويقي
.
الفرع الثاني  :حاالت ارتفاع تكلفة المفردة الواحدة في المعاينة
غالبا ما ترتبط معظم ادلنتجات بقطاع عريض من ادلستهلكُت موزعُت على منااطق جغرافية واسعة قد
تكون داخل الدولة أو خارجها ،باإلضافة إذل أن تكلفة ادلقابلة و االتصال مرتفعة لكل مفردة من
مفردات رلتمع البحث ،فمثال نفرض أن اجلمهور ادلستهدف دلنتج معُت ال يقل عن مليون مفردة و أن
تكلفة ادلقابلة لكل شخص ىي 5 :دج ( تكلفة النقل )  ،و بالتارل فان استخدام احلصر الشامل
يكلف الشركة مصاريف انتقاالت فقط تصل إذل  5ماليُت دج فضال عن ادلصاريف األخرى للبحث
التسويقي  ،ىذا ما غلعل أسلوب العينات زلل استخدام ألغراض اقتصادية .
الفرع الثالث :استخدام أسلوب المعاينة العتبارات الوقت
ؽلكن أن يؤدي أسلوب احلصر الشامل جلميع مفردات رلتمع البحث التوصل إذل نتائج دقيقة و لكن ال
قيمة ذلا يف الواقع العملي النتهاء الوقت ادلالئم الزباذ القرارات ادلطلوبة.
ــــــــــــــــــــ

(  ) 1زلمد فريد الصحن " ،حبوث التسويق مدخل تطبيقي لفعالية القرارات التسويقية "  ،مرجع سابق  ،ص ص
. 145 – 142

فمثال قد تريد شركة ما معرفة اذباىات فئة من العمالء لشراء ولدات سكنية بإلدى القرى السيالية و
أن رلتمع الدراسة يبلغ لوارل  10000فرد  ،و أن الشركة بامكاهنا القيام  10مقابالت يوميا صلد أن
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ادلؤسسة تتطلب  1000يوم للقيام باحلصر الشامل أي ما يقارب سنتُت و نصف و ىي مدة كبَتة قد
تعرف تغَتات عديدة تؤثر على البحث فضال عن انتهاء ادلوسم السيالي الذي تركز عليو الشركة .
الفرع الرابع  :تحقيق أسلوب المعاينة درجة اكبر من الدقة

و يرجع ذلك لسببُت اوذلما إمكانية إجراء الدراسة بواسطة عدد زلدود من ذوي القدرات و ادلهارات و
االذباىات ادلتقاربة عكس احلصر الشامل الذي يتطلب عدد معترب من ادلقابلُت و مع اختالف توجهاهتم
تكون التماالت اكرب للخطأ  ،و ثانيها إمكانية إهناء الدراسة خالل فًتة زمنية قصَتة جدا

الفرع الخامس  :توافر فرص اكبر للتصحيح و التطوير
سبكن أساليب ادلعاينة القائم بالدراسة من إجراء التصحيح على ضوء ادلؤشرات اليت تكشفها بعض
مفردات الدراسة و ذلك يف لدود مقبولة من اعتبارات الزمن و التكلفة  ،فضال عن ذبنب شيوع النتائج
السلبية اليت ػلتمل أن ربدث نتيجة الدراسة  ،فمثال لالة استطالع رأي ادلستهلكُت بشان منتج غذائي
معُت و كشفت الدراسة األولية عن وجود عيب فيو غَت مقبول من ادلستهلك ففي ىذه احلالة تتوفر
للشركة فرصة تصحيح منتوجها قبل عرضو من جديد يف السوق  ،باإلضافة إذل أهنا ذبنبت شيوع ىذه
النتائج السلبية عن منتوجها إذل كل أفراد اجملتمع البحثي عند استخدام احلصر الشامل .
المطلب الثاني  :اإلطار العام لمراحل المعاينة

قبل أن نتطرق دلرالل ادلعاينة و لتبسيط الفهم نرى انو من األجدر التطرق لتعريف كل من العينة و
رلتمع البحث.
" فمجتمع البحث (  )POPULATIONىو كل ادلفردات اليت قد تكون زلال للبحث ،فمثال
إذا أردنا دراسة سلوك مشًتي بعض ادلواد فان كل من يشًتي ىذه ادلواد ؽلثل رلتمع الدراسة " ،أما "
العينة (  ) SAMPLEىي عبارة عن جزء اجملتمع الكلي نقوم بدراستو مث تعميم النتائج اليت ضلصل
عليها منها على كل اجملتمع ككل ،فمثال قد ندرس عينة من  50مستهلكا و على ضوء تلك النتائج
تعميم النتائج على باقي رلتمع البحث مثال  300مستهلك " ) 1 ( .

ــــــــــــــــــــ

(  ) 1إمساعيل زلمد السيد " ،اإلدارة االقتصادية " ،جامعة اإلسكندرية ،1991 ،ص .295

و لىت ؽلكن االعتماد على العينة يف دراسة اجملتمع ككل البد أن تكون ىذه العينة شلثلة للمجتمع سبثيال
صادقا (  )Représentativeلىت نستطيع تعميم النتائج و أن تكون العينة ادلختارة كافية و
مناسبة (  ) Adéquateمن ليث احلجم.
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 يستلزم االعتماد على أسلوب ادلعاينة يف الدراسات التسويقية مراعاة رلموعة من اخلطوات الرئيسية واليت ربددىا التساؤالت التالية) 1 ( :
ما ىو رلتمع الدراسة ؟ ما ىو إاطار العينة ؟ ما ىي ولدات العينة ؟ ما ىي الطرق ادلستخدمة يف
ادلعاينة ؟
الفرع األول :تحديد مجتمع الدر اسة

يتمثل رلتمع الدراسة يف كل ادلفردات اليت تكون زلل الدراسة بصرف النظر ىل سيتم االعتماد على

أسلوب ادلعاينة أو احلصر الشامل ،ليث يكون لكل مفردة من رلتمع الدراسة فرص متساوية لتكون من
مفردات العينة .و للتحديد الدقيق دلفهوم رلتمع الدراسة ال بد من إضافة بعض احملددات اليت تتعلق
بأبعاد ىذا اجملتمع و ىي(2) :
population elements
أ – عناصر رلتمع الدراسة
ب – ولدات ادلعاينة دلفردات رلتمع الدراسة sampling units
extent
ج – ادلدى اجلغرايف جملتمع الدراسة
د – الزمن الذي تغطيو الدراسة time
فمثال لو كانت الدراسة تتعلق بأسعار ادلنافسُت ادلوجودين لاليا يف السوق فان اجملتمع يعرف بأنو
األسعار اخلاصة بكل العالمات التجارية ادلنافسة لنا يف احملالت اليت تقوم ببيع ىذه العالمات يف مدينيت
اجلزائر و البليدة و ذلك خالل الفًتة ادلمتدة من  2004/01/01إذل  .2004/12/31و ناللظ
أن ىذا ادلثال يشمل كل العناصر السابقة ،فعناصر اجملتمع ىي األسعار ادلنافسة  ،و ولدات ادلعاينة ىي
احملالت و ادلدى ىو مدينيت البليدة و اجلزائر و الزمن ىو الفًتة الفاصلة من  01/01إذل  12/31من
نفس السنة .
الفرع الثاني  :تحديد إطار المعاينة
إاطار ادلعاينة ىو إاطار اجملتمع الذي ؽلكن من خاللو اختيار ولدات العينة و ىو يتمثل يف الكشف أو
القائمة اليت ربتوي على مجيع عناصر رلتمع البحث دون ذباىل أو تكرار الدىا ،فاإلاطار ؽلكن أن
ـــــــــــــــــــــ
( )1زلمد فريد الصحن " ،حبوث التسويق مدخل تطبيقي لفاعلية القرارات التسويقية " ،مرجع سابق ،ص .146
( )2عبد السالم أبو قحف " ،أساسيات التسويق " ،مرجع سابق ،ص .245

يكون أمساء أو عناوين ادلستهلكُت أو أهنا قائمة أمساء عمالء آو أصحاب األرصدة يف بنك معُت،
سجل أمساء التجار يف نشاط معُت لدى الغرفة التجارية أو النقابات ،أمساء ادلًتددين على الد
ادلتاجر...اخل (.)1
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إال انو غلب اإلشارة أن احلاجة لوجود إاطار ادلعاينة ترتبط باالعتماد على العينات العشوائية و ال لاجة
ذلا يف لالة استخدام العينات غَت العشوائية.
الفرع الثالث  :تحديد وحدات المعاينة

تتمثل ولدة ادلعاينة يف الولدة األساسية أو الرئيسية اليت ربتوي على عناصر او مكونات رلتمع الدراسة
اليت سيتم اختيار مفردات عينة الدراسة منها ،و تأخذ العالقة بُت ولدات ادلعاينة و عناصر رلتمع
البحث التمالُت علا :
 ولدات ادلعاينة ىي نفسها عناصر اجملتمع  :مثال إذا أردنا اختيار عينة من رجال األعمال
بادلدن اجلديدة فهنا ؽلكن اختيار العينة مباشرة من القائمة الكاملة لرجال األعمال عناصر
اجملتمع .
 ولدة ادلعاينة اكرب من عناصر العينة  :يف ىذه احلالة إذا قمنا بتقسيم رجال األعمال إذل
رلموعات لسب ادلكان و النشاط و قمنا باختيار مفردات العينة من كل منطقة من ادلنااطق أو
من كل نشاط من األنشطة فان ولدة ادلعاينة ىي ادلنطقة أو النشاط اليت ربتوي على عناصر
العينة .

و بطبيعة احلال تتوقف ولدة ادلعاينة على إاطار ادلعاينة ادلستخدم  ،فإذا كان إاطار ادلعاينة يوفر قائمة
بأمساء كل عناصر اجملتمع فإننا نستطيع استخدام العناصر مباشرة الختيار مفردات العينة  ،أما إذا كان
اإلاطار يوفر معلومات عن ولدات يوجد هبا عناصر اجملتمع فإننا ال بد أن طلتار ولدات ادلعاينة عشوائيا
أوال مث طلتار منها عناصر العينة ثانيا .
الفرع الرابع  :اختيار طرق المعاينة

الختيار العينة ىناك اطريقتان ؽلكن استخدامها و ىي  :العينات العشوائية ( االلتمالية)  ،و العينات
غَت العشوائية ( غَت التمالية) ،وىذا ما سنتطرق إليو يف ادلطلب الثالث .

ــــــــــــــــــــ
( )1زلمود صادق بزرعة  " ،حبوث التسويق"  ،مرجع سابق  ،ص 107
المطلب الثالث  :أنواع العينات
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كما اشرنا سابقا فان اخلطوة الرابعة أثناء ادلعاينة ىي اختيار أسلوب ادلعاينة ادلالئم الذي ؽلكن ان يتم
عشوائيا أو غَت عشوائي و ىذا ما سنوضحو من خالل الرسم ادناه و نتناولو بالتفصيل يف الفرعُت
اآلتيُت :

العينات
عينات عشوائية

عينات غَت عشوائية
العينة ادلنتظمة

العينة الطبقية

العينة البسيطة
عينة اجملموعات

عينة ميسرة

عينة لصص

عينة ربكيمية

عينة ادلسالة

ادلصدر  :زلمود صادق بزرعة  " ،حبوث التسويق" ،مرجع سابق  ،ص .109
الفرع األول  :العينات العشوائية

ىي العينات اليت يكون لكل مفردة من مفردات عناصر رلتمع البحث نفس الفرصة للظهور يف عينة

الدراسة بالتمال معُت  ،و ؽلكن تصنيف ىذه العينات وفق منهج و أسلوب ربديدىا إذل األنواع التالية
)1(:
ا – العينة العشوائية البسيطة  :ىي العينة اليت يتم اختيار مفرداهتا عشوائيا تتوافر فيها اخلصائص التالية
:
 التمال متساوي لكل مفردات اجملتمع للظهور ضمن مفردات العينة . عدم تقسيم رلتمع الدراسة إذل أي نوع من الطبقات أو الفئات . -االختيار يتم لولدات فردية أي مفردة والدة عند كل مرة سحب من اجملتمع .

ـــــــــــــــــــــ
(  ) 1زلمد فريد الصحن  " ،حبوث التسويق مدخل تطبيقي لفعالية القرارات التسويقية "  ،مرجع سابق  ،ص 150
.
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فمثال إذا كان لدينا رلتمع بو  100مفردة و أردنا تكوين عينة من  9أفراد ؽلكن أن تكون ىذه العينة
العناصر التالية  10 ، 66 ، 87 ، 4 ، 20 ، 19 ، 7 :أو أي عينة أخرى .
ب – العينة العشوائية ادلنتظمة  :تتميز ب :
 اختيار ادلفردة األوذل من العينة بصورة عشوائية . يتم إضافة رقم ثابت إذل ادلفردة األوذل اليت سبق اختيارىا عشوائيا .فمثال لو مت تقسيم اجملتمع إذل فئات متساوية  100يف كل فئة  ،و قررنا أن يكون لجم العينة 10
مفردات فان الفئة األوذل يف ىذه احلالة تكون من  10 – 1و مدى الفئة ىو  10و مت اختيار ادلفردة
االذل عشوائيا و كان رقمها  5إذن مفردات العينة تكون -55 – 45 – 35 – 25 – 15 – 5 :
. 95 – 85 – 75 – 65
ج – العينة العشوائية متعددة ادلرالل ( عنقودية )  :و تتصف باخلصائص التالية :
 تقسيم رلتمع الدراسة إذل تقسيمات رئيسية وفق معيار مناسب يًتتب عليو تقسيم اجملتمع إذل فئاتأو تقسيمات معينة .
 يلي ذلك إجراء تقسيمات فرعية أخرى على مرالل متتابعة وفق معايَت مناسبة مع كل مرللة . يتوقف عدد مرالل تقسيمات رلتمع الدراسة على أىداف الدراسة و خصائص رلتمع الدراسة ومكوناتو الرئيسية و الفرعية .
 االختيارات يف مجيع مرالل تقسيم رلتمع تتم بصورة عشوائية .فمثال إذا كان رلتمع الدراسة ىو خرغلي جامعات فان قوائم ادلتخرجُت مع إاطار للمعاينة  ،و يتم اختيار
بعض اجلامعات عشوائيا مث اختيار بعض الكليات عشوائيا من ىذه اجلامعات مث بعض األقسام أو
التخصصات عشوائيا من الكليات مث بعد التقديرات من األقسام ليتم أخَتا اختيار مفردات العينة
عشوائيا .
د – العينة الطبقية  :سبر بادلرالل التالية ) 1 ( :
 يتم تقسيم رلتمع الدراسة إذل اطبقات وفقا خلصائص معينة . يتم ربديد الوزن النسيب لكل اطبقة من رلموع اطبقات رلتمع الدراسة . تراعى األوزان النسبية لطبقات عند ربديد نصيب كل اطبقة من رلموع مفردات العينة . -يتم سحب مفردات العينة من كل اطبقة بصورة عشوائية .

ـــــــــــــــــــــ

(  ) 1إمساعيل زلمد السيد  " ،اقتصاديات اإلدارة "  ،مرجع سابق  ،ص . 249
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فمثال إذا كان اذلدف من البحث التسويقي ىو التعرف على اذباىات العمالء ادلرتقبُت ضلو نوع معُت
من مستوى التشطيبات للولدات السكنية  ،يتم تقسيم العمالء إذل اطبقات لسب اجلنس  ،الدخل ،
ادلستوى التعليمي  ،فإذا كان اجملتمع يتكون من  1000عنصر منهم  800ذلم شهادات عليا و 200
شهادات متوسطة و نرغب يف سحب عينة هبا  200مفردة و دبراعاة وزن الطبقتُت صلد أن أصحاب
الشهادات العليا ؽلثلون  % 80من رلتمع الدراسة و الباقي  % 20ألصحاب الشهادات ادلتوسطة ،
و بالتارل يكون عدد عناصر العينة  160فرد من الشهادات العليا و  40من الشهادات ادلتوسطة  ،و
إذا كان العمالء أصحاب الشهادات العليا منهم  100ذوي الدخل ادلرتفع و  700دخل متوسط أي
غلب سحب  20مفردة من ذوي الدخل ادلرتفع و  140من ذوي الدخل ادلتوسط
 و اذلدف الرئيسي من ىذا النوع ىو تقليل التماالت خطا ادلعاينة و التمثيل العادي من خاللمراعاة األوزان النسبية للطبقات عند توزيع مفردات عينة الدراسة .
* و ؽلكن القول أن أىم خاصية يف العينة العشوائية أهنا سبكن البالث من لساب ادلدى احملتمل الذي
زبتلف فيو قيمة العينة إذل قيمة اجملتمع ادلستهدف دراستو  ،و يسمى ىذا االختالف خبطأ ادلعاينة .
الفرع الثاني  :العينات غير العشوائية
ىي العينات اليت ال يستخدم فاختيارىا قانون الصدفة أو األسلوب العشوائي و من أىم العينات غَت
العشوائية صلد العينة ادليسرة  ،العينة احلصصية  ،العينة العمدية  ،العينة احلكمية  ،و ينبغي اإلشارة إذل أن
العينات غَت العشوائية يكون للتقدير الشخصي القائم بالدراسة دور مؤثر يف اختيار مفردات العينة و من
مث ال يكون معروفا فرصة أو التمال اختيار أي مفردة و يتعذر تقدير دقة العينة لعدم إمكانية لساب
خطا ادلعاينة الذي يرتبط هبا .
ا – العينة ادليسرة ( سهلة ادلنال )  :ىي العينات اليت يكون معيار اختيارىا الوليد ىو سهولة لصول
البالث على مفردات العينة  ،و ىي كثَتة االستعمال يف البحوث االستطالعية اليت هتدف إذل احلصول
على بعض ادلعلومات األولية اليت ال تتصف بالدقة الكاملة لكنها تتميز بالسرعة للحصول عليها و قلة
تكلفة احلصول عليها أيضا .
ىذه العينة مالئمة يف لاالت اختبار قوائم االستبيان يف مرللة تصميمها و قبل إعدادىا يف صورهتا
النهائية  ،و ينبغي أن ندرك أن ىذا النوع من العينات ػلتوي على كثَت من األخطاء ادلتغَتة و ادلنتظمة و
لذا فعلى البالث أن يراعي ذلك عند زلاولتو تفسَت و تعميم نتائجها .
و من أمثلة العينة ادليسرة ) 1 ( :
ـــــــــــــــــــــ
(  ) 1زلمد فريد الصحن  " ،حبوث التسويق مدخل تطبيقي لفاعلية القرارات التسويقية "  ،مرجع سابق  ،ص 155
.
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 مقابلة البالث لعدد من األفراد يف ادلتاجر و استطالع رأيهم بشان منتج جديد . اعتماد البالث على رلموعة من األفراد الذين يتطوعون اختياريا لتجربة منتج جديد . االعتماد على اطالب الكلية أو ادلًتددين على زلطة البنزين أو ادلالعب لسؤاذلم على منتوجمعُت .
ب – العينة احلصصية  :ىي تلك العينات اليت يتم اختيارىا عن عمد قصد إظهار تلك اخلصائص ذات
األعلية للبالث أو الدارس  ،و ينبغي أن يتوافر يف العينة احلصصية الشروط التالية ) 1( :
 أن تكون اخلصائص اخلاصة باجملتمع و اليت تؤثر على موضوع البحث متوافرة يف العينة . أن تكون ىذه اخلصائص من ادلمكن استخدامها يف تقسيم اجملتمع إذل رلموعات مثل :الدخل  ،السن  ... ،اخل .
 أن تكون ىذه اخلصائص مؤثرة تأثَتا ملحوظا على ادلوضوع زلل البحث و الدراسة . أن يكون عدد ىذه العوامل زلدودا لىت ال توجد رلموعات كثَتة يصعب التعامل معها .* شلا سبق يتضح أن ىذا النوع من العينات اذلادفة الن البالث يتخذ رلموعة من اخلطوات هبدف
جعل العينة مشاهبة يف خصائصها خصائص اجملتمع ادلستهدف .
فمثال إذا أراد البالث معرفة سلوك الزبائن ضلو مالبس الشباب ففي ىذه احلالة يقوم باختيار عينة
مكونة من الشباب أي أن السن خاصية مؤثرة على سلوك ادلستهلك لشراء مالبس الشباب .
ج – العينة العمدية  :ىي العينات اليت يتم اختيارىا و ىناك بعض األىداف احملددة يف ذىن الفرد الذي
يقوم باختيار العينة  ،و قد ال سبثل العينة اجملتمع الكلي للدراسة و لذا ينبغي أن يتوقى البالث بعض
احلذر يف تفسَته لنتائج العينة .
د – العينة التحكمية ( احلكمية )  :ىي العينات اليت يقوم البالث باختيارىا بصورة سبثل اجملتمع مع
استخدامو لبعض ادلعايَت احلكمية القائمة على خربتو الشخصية و الواقع أن جودة ىذه العينة تتوقف
بدرجة كبَتة على خربة الفرد الذي يقوم بعملية االختيار  ،فكلما زادت خربتو يف اختيار العينة كلما
قلت األخطاء الناذبة عن استخدام ىذه العينة .كما تسمى ىذه العينة باذلادفة الن البالث ؼلتار أفراد
العينة هبدف أن تساىم يف توفَت اإلجابات عن تساؤالت معينة  ،و من أمثلتها اختيار البالث دلنااطق
معينة بفرض اختبار استعدادات مجهورىا لتقبل منتوج جديد .

ـــــــــــــــــــــ

( ) 1إمساعيل زلمد السيد  " ،اإلدارة االقتصادية "  ،مرجع سابق  ،ص . 250
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الفرع الثالث  :المفاضلة بين العينات العشوائية و غير العشوائية

إن عملية ادلفاضلة بُت العينات العشوائية و غَت العشوائية تقوم على رلموعة من االعتبارات أعلها :

(.)1
ا – اعتبارات تتعلق بادلعلومات ادلطلوبة من ليث نوعها و دقتها و لجمها و مصادرىا.
ب – اعتبارات تتعلق بتكاليف البحث أو الدراسة من ليث قيمتها و أزمنة و مصادر إنفاقها.
و تتمثل فعالية قرار ادلفاضلة بُت أنواع العينات على قدرة متخذ القرار ربقيق التوازن بُت أعلى مستوى
دقة شلكنة يف ادلعلومات و اقل تكلفة شلكنة لتوفَت ىذه ادلعلومات.
و لكي يستطيع متخذ القرار ربقيق ىذا التوازن عليو معاجلة اجلوانب ادلتعلقة بالقضايا التالية:
 – 1ادلعلومات ادلطلوبة.
 – 2لدود األخطاء ادلسموح هبا يف نتائج الدراسة.
 – 3األخطاء ادلسموح هبا نتيجة اختيار العينة.
 – 4إمكانية التحديد الدقيق جملتمع الدراسة.
 – 5مقدار التكاليف ادلرتبطة باألخطاء الناذبة عن العينة أو الدراسة.
 – 6إمكانية الصياغة الدقيقة خلصائص رلتمع الدراسة.
 – 7درجة التباين أو التماثل يف خصائص اجملتمع و عالقة دلك باخلصائص ادلستهدف الًتكيز عليها يف
الدراسة.
 – 8مدى توافر إاطار سليم و متكامل دلفردات اجملتمع ،و مستوى لداثة اإلاطار و مالءمتو للخصائص
ادلستهدفة.

ـــــــــــــــــــــ

(  ) 1عبد السالم أبو قحف  " ،أساسيات التسويق "  ،مرجع سابق  ،ص . 251
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و ؽلكن توضيح اإلاطار العام للمفاضلة بُت العينات العشوائية و غَت العشوائية كما يلي :
معايير المفاضلة

العينات العشوائية

العينات غير العشوائية

ادلعلومات ادلطلوبة

إمجاليات

تفصيالت

لجم اخلطأ ادلسموح بو

زلدود

كبَت

إاطار رلتمع الدراسة

متكامل و سليم و لديث

غَت دقيق و قدمي

درجة اخلطأ الناتج عن العينة

منخفض

مرتفع

تكلفة اخلطأ

منخفضة

مرتفعة

سباثل مفردات رلتمع الدراسة

عالية

منخفضة

ادلصدر  :زلمد فريد الصحن  " ،حبوث التسويق مدخل تطبيقي لفعالية القرارات التسويقية "  ،مرجع
سابق  ،ص . 165
المطلب الرابع  :تحديد حجم العينة
أثناء قيام البالث بادلعاينة من اجل دراسة الظاىرة التسويقية  ،فانو يكون ملزما بتحديد لجم العينة
ادلالئم لىت يكون شلثال حلجم رلتمع البحث بأقصى درجة شلكنة من الدقة و ادلوضوعية  .و من العوامل
اليت غلب أخذىا يف احلسبان عند ربديد لجم العينة ما يلي ) 1 ( :
ا – لجم رلتمع البحث .
ب – ميزانية البحث .
ج – درجة الدقة ادلطلوبة يف نتائج البحث و لدود اخلطأ ادلسموح هبا .
و من أىم الطرق لتحديد لجم العينة :
الفرع األول  :نسبة مئوية من حجم المجتمع
أي أن لجم العينة ؽلثل نسبة مئوية من لجم اجملتمع كان يكون  5أو  % 10من لجم اجملتمع و
تراعى ىذه الطريقة لجم اجملتمع و لكنها ال تراعي كال من ميزانية البحث و الدقة ادلطلوبة يف النتائج و
البد أن تكون العينة معقولة تتالئم مع كرب أو صغر رلتمع البحث .
الفرع الثاني  :ميزانية البحث
بافًتاض أن ميزانية البحث كانت  100000دج و التكاليف الثابتة  4000دج أما التكلفة ادلتغَتة
للولدة ىي  20دج و بالتارل ؽلكن ربديد لجم العينة وفقا للميزانية كما يلي :
ـــــــــــــــــــــ
(  ) 1زلمود صادق بزرعة  " ،حبوث التسويق "  ،مرجع سابق  ،ص . 171
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ميزانية البحث – التكاليف الثابتة
لجم الع ينة =

4000 - 10000
=

التكاليف ادلتغَتة للولدة

=  300مفردة .
20

و ناللظ أن ىذه الطريقة تراعي ميزانية البحث و لكنها تأخذ يف احلسبان كال من لجم اجملتمع و
الدقة ادلطلوبة يف النتائج .
الفرع الثالث  :الدقة

يف ىذه احلالة يتم استعمال تقنيات إلصائية لقياس مدى العينة مع احلجم ادلختار و ىذا باستعمال

االضلراف ادلعياري للتعبَت عن مدى اضلراف مفردات العينة عن ادلتوسط  ،كما أن ىناك جداول إلصائية
يستعان هبا لتحديد لجم العينة إذا ما مت ربديد رلتمع البحث و معامل الثقة ( و ىو  % 95يف
حبوث التسويق ) و لدود اخلطأ ( غالبا  +أو – . ) % 5
شلا سبق يتضح ضرورة االعتماد على الدقة و ادليزانية و لجم اجملتمع عند ربديد لجم العينة دون
االعتماد على عامل والد فقط منها .
المبحث الثاني  :التنبؤ و أساليبه
بعد أن تطرقنا يف ما سبق إذل سلتلف أساليب القياس و ادلعاينة و رلاالت استعمال كل نوع منها يف
حبوث التسويق  ،ضلاول من خالل ىذا ادلبحث استعراض مفهوم التنبؤ و أساليبو الذي ؽلثل زلور اىتمام
أي منظمة هبدف احلصول على بيانات و معلومات بامكاهنا ادلساعدة يف ازباذ القرارات خاصة
التسويقية منها  ،و ىذا من خالل التعرف على اخلصائص و الرد ود ادلوجودة يف بيئة ادلنظمة .
و ألجل ذلك قمنا بتقسيم ادلبحث إذل ثالثة مطالب األول يتعلق دبفهوم التنبؤ أما ادلطلب الثاين و
الثالث فقد خصصت لتقدمي اسالبيب التنبؤ .
المطلب األول  :مفهوم التنبؤ
إن التنبؤ الذي يهم ادلنظمة ؽلكن النظر إليو من أربعة زوايا ) 1 ( :
أوال  :التنبؤ االقتصادي  ،و يهتم ىذا النوع بالتعرف على لالة االقتصاد القومي أو ادلارل أو ادلنطقة
اجلغرافية اليت يقع يف دائرهتا نشاط ادلنظمة و ذلك من ليث التماالت الكساد  ،الرواج  ،أو االنتعاش
...اخل .
ـــــــــــــــــــــ

(  ) 1عبد السالم أبو قحف  " ،أساسيات التسويق "  ،قسم إدارة األعمال  ،اإلسكندرية  ، 1997 ،ص . 285
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ثانيا  :التنبؤ التكنولوجي " التقٍت " و يهتم بالتعرف على أنواع التكنولوجيا أو ادلعارف الفنية ادلتوقع
إدخاذلا يف رلال الصناعة أو اخلدمات اليت تعمل فبها ادلنظمة  ،و ما قد يًتتب على ذلك من أثار على
التكنولوجيا احلالية أو ماىية التعديالت ادلطلوب إدخاذلا عليها .
ثالثا :التنبؤ بدرجة ادلنافسة  ،من ليث ردود أفعال ادلنافسُت يف لالة تغيَت سعر السلعة أو اخلدمات
اجلديدة ادلقدمة يف ادلستقبل .
رابعا  :التنبؤ بسلوك ادلستهلك أو العمالء من ليث الطلب أو التغَت يف األذواق أو عادات الشراء .
 شلا سبق يتضح أن إاطار التنبؤ بالنسبة للمنظمة يشمل تقدير مجيع اجلوانب و اجملاالت اليت ؽلكن أنتؤثر على نشااطها سواء بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة و ىذا الكتساب وجهة نظر مستقبلية و
االستعداد ألي اطارىء زلتمل  .إال أن فعالية التنبؤ تتوقف على قدرة ادلنظمة اختيار أسلوب التنبؤ الذي
يتالءم مع قدراهتا و التجاجاهتا و الذي يقسم إذل رلموعتُت :
 اجملموعة األوذل  :ىي األساليب الو صفية أو الكيفية .
 اجملموعة الثانية  :ىي األساليب الكمية .
و ىنا ذبدر اإلشارة إذل :
ا – انو ال توجد اطريقة والدة مثلى للتنبؤ  ،و لكن من ادلمكن أو من األفضل استخدام أكثر من
اطريقة والدة مث مقارنتها لىت يتمكن البالث من الوصول إذل تقديراتو يف ضوء لكمو و خربتو .
ب – إن الطرق الكيفية للتنبؤ تستخدم يف لاالت زلددة مثل عدم توافر بيانات رقمية أو تارؼلية ؽلكن
استخدامها يف عملية التنبؤ  ،أو عندما ال ؽلكن ربديد عدد ادلتغَتات الكمية اليت ترتبط بالطلب اخلاص
بالسلعة أو اخلدمة زلل الدراسة مثال  .و تستخدم الطرق الكيفية أيضا عند زلاولة التنبؤ بالتقدم
التكنولوجي احملتمل ظهوره يف ادلستقبل  ،و أخَتا نقول انو كلما كان ادلوقف يتطلب لكما أو تقديرا
شخصيا من ادلدير كان من األفضل االعتماد على الطرق الكيفية للتنبؤ .
المطلب الثاني  :األساليب الكيفية في التنبؤ

نتطرق يف ىذا ادلطلب إذل بعض أىم األساليب الكيفية ادلستخدمة يف عملية التنبؤ بشكل مهم و من

أعلها ) 1 ( :
 اختيار منحٌت يتناسب و اطبيعة السلعة أو اخلدمة زلل التنبؤ. اطريقة دلفي DELPHIـــــــــــــــــــــ
(  ) 1عبد السالم أبو قحف " ،أساسيات التسويق " ،مرجع سابق ،ص .286

 ادلقارنة اخلاصة بالتقنية الفنية .38

 اطريقة استخدام ادلنتجات االلاللية . اطريقة ربليل احلاجة . السيناريوىات ادلتعددة .الفرع األول  :اختيار منحنى يتناسب و طبيعة السلعة أو الخدمة محل التنبؤ

تبعا ذلذه الطريقة ػلاول الدارس للسوق أن ؼلتار منحٌت يعتقد انو يتناسب مع ادلنتج أو اخلدمة زلل
التنبؤ  ،إذ يعرب ىذا ادلنحٌت عن ادلبيعات ادلتوقعة للسلعة أو اخلدمة  ،و من اشهر ادلنحنيات ادلستخدمة
يف ىذه الطريقة منحٌت ادلبيعات الذي يعكس دور لياة ادلنتج  ،الذي يعرب عن لجم ادلبيعات يف أي
مرللة من مرالل الدورة
زيادة بطيئة
النمو
النضج
التدىور

الوصول إذل اكرب لصة من ادلبيعات
اطلفاض ادلبيعات
المبيعات

كما ىو موضح يف الرسم :

الزمن

دورة حياة المنتج

كما ؽلكن االعتماد على رأي البالث و اخلرباء ادلختصُت يف دراسة السوق لوضع منحٌت ادلبيعات زلل
الدراسة باالعتماد على ادلعلومات عن ادلنتجات ادلماثلة للسلعة دلعرفة اذباه ادلبيعات عرب الزمن  ،و ىذا
ما يعرف دبنحٌت (  ) Sادلوضح كما يلي :
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المبيعات

الزمن

منحنى S

و لكن ادلشكل الذي يطرح ىنا ىو اطبيعة ادلنحٌت الذي يتناسب مع ادلنتج و ما ىو شكل ادلنحٌت الذي
ؽلكن استخدامو ؟ ىل ىو خطي  ،أم منحٌت األس أو منحٌت لوغاريتمي  ،لذا على البالث أن ؼلتار
نوع ادلنحٌت الذي يتناسب مع السلعة زو ىو أمر صعب يتوقف على خربة البالث .
الفرع الثاني  :طريقة دلفي DELPHI METHODE
تستخدم ىذه الطريقة رلموعة من اخلرباء يف رلال سلعة ما حملاولة وضع تنبؤات بادلبيعات ادلتوقعة  ،ليث
نفًتض أن االعتماد على عدد من اخلرباء يؤدي إذل تنبؤ أكثر جودة من ذلك الذي يقدمو كل خبَت
على لدى و ىذا بتوزيع اخلرباء يف أماكن متفرقة لتجنب تأثَت الدىم على اجلماعة و تفادي الضغوط
و يتلقون رلموعة من األسئلة لإلجابة عليها بقائمة االستقصاء  ،ليتم مجعها لدى مدير اجلماعة و
تلخص و تقارن مع اآلخرين و تصحيحها مجاعيا للوصول إذل تقدير مجاعي للمبيعات ادلتوقعة .
الفرع الثالث  :المقارنة الخاصة بالتقنية الفنية
TECHNOLOGICAL COMPARAISON
ىذه الطريقة تستخدم للتنبؤ حبجم الطلب ادلتوقع و ذلك باختيار الد ادلتغَتات اليت تؤثر على السلعة
زلل التنبؤ و معرفة التغَت احملتمل لدوثو يف ىذا ادلتغَت األساسي و الذي يًتتب على تغَته تغَتا يف
مبيعات السلعة زلل التنبؤ  ،فمثال إذا كانت السلعة اليت نريد التنبؤ دببيعاهتا ىي االمسنت فالبالث
يستطيع اختيار متغَت أساسي ىو احلاجة للبناء و بتقدير ىذا العنصر يستطيع التوقع حبجم الطلب على
مادة االمسنت .
إال أن ىذه الطريقة تتطلب من البالث أن يتميز يف اختيار ادلتغَت و العالقة ادلوجودة بينو و بُت السلعة
زلل الدراسة .
الفرع الرابع  :طريقة استخدام المنتجات االحاللية SUBSTITUTE METHODE
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عندما ػلل ادلنتج ادلزمع تقدؽلو إذل السوق زلل سلعة أخرى سواء زللية أو مستوردة ؽلكن استخدام
ادلنتج السابق الذي سيتم إلاللو يف التنبؤ حبجم ادلبيعات  ،إال أن ىذه الطريقة قد تؤدي إذل تقدير
خااطىء خاصة إذا اختلفت خصائص السلعة اجلديدة عن القدؽلة كان تكون ذات جودة عالية أو سعر
اقل شلا يؤدي الختالف التنبؤات  ،و لذلك يفضل استعمال ىذه الطريقة إذل جانب أراء اخلرباء.
الفرع الخامس :طريقة تحليل الحاجة : NEED ANALYSIS METHODE

وفق ىذا األسلوب يقوم البالث بتحليل لاجات ادلستهلكُت ادلهتمُت بالسلعة ادلزمع تقدؽلها إذل السوق
و كذلك ؽلكن ربديد درجة قوة الشعور باحلاجة إذل مثل ىذه السلعة من قبل األفراد يف السوق ،و يتم
ذبميع ىذه ادلعلومات من بعض ادلعلومات الدؽلوغرافية كالسن  ،الدخل  ،اجلنس للقيام بالتنبؤ  .فهي
قد توضح أن تقبل السوق إما أن يكون زلدودا و من مث ليس ىناك ما يربر االستمرار يف إنتاج و تقدمي
الفكرة  ،أو أن ىناك قبوال و اماسا اغلابيا ضلو الفكرة شلا يدفع إذل تقدمي ادلنتوج يف السوق .
الفرع السادس  :السيناريوهات المتعددة MULTIPLE SCENARIOS

اطبقا ذلذا األسلوب يقوم البالثون ببناء أو وضع بعض التصورات البديلة للمستقبل على أن تتصف ىذه
التصورات باالتساق الداخلي من نالية و التمال احلدوث من نالية أخرى  ،و اذلدف األساسي من
بناء ىذه السيناريوىات ىو تشجيع اإلدارة للقيام بالتخطيط ادلوقفي CONTINGENCY
 ، PLANINGليث توضع اخلطط يف ظل متغَتات ادلوقف ادلعُت أو دبعٌت آخر ؽلكن تبيُت ما

يسمى باالسًتاتيجيات الوقفية أي " ماذا.....إذا….IF …WHAT "..
"…."STRATEGIES
الفرع السابع  :رأي رجال البيع

ىي من أقدم الطرق الكيفية و احلكمية للتنبؤ بادلبيعات من خالل سؤال رجال البيع عن تقديراهتم
ادلتوقعة دلبيعات السلعة خالل فًتة زمنية معينة يف ادلستقبل ،ليث تقدير كل رجل بيع على لدى و
بتلخيص مجيع اآلراء يتم التوصل إذل رقم تقرييب للمبيعات ادلتوقعة  ،و ىذه الطريقة كثَتة االستعمال
للتنبؤ بالسلع الصناعية .
تتميز ىذه الطريقة بالدقة يف األجل القصَت  ،و غَت مكلفة  ،وان كان األمر يتطلب يف نفس الوقت
ضرورة تدريب و تشجيع رجال البيع أنفسهم للمساعلة يف ىذا الشأن .
الفرع الثامن  :رأي الخبراء

من أكثر الطرق استعماال للتنبؤ بادلبيعات خالل فًتة زمنية معينة  ،و ذبدر اإلشارة ىنا إذل أن اخلبَت
 EXPERTىو أي شخص متخصص و لو مهارة يف رلال حبثي معُت و يتميز بارتفاع مهاراتو و
ذبدىا يف التنبؤات  .قائمة اخلرباء ؽلكن أن نشمل مثال  :البالثون يف رلال حبوث التسويق  ،مديروا
ادلنظمات  ،ادلستشارون  ،رجال الغرف الصناعية و التجارية  ،زلرروا اجملالت و الصحف التجارية ،
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بعض ادلوظفُت يف األجهزة احلكومية  .و اطبقا ذلذه الطريقة فان اخلبَت ؽلكن أن يقدم عدة أشكال للتنبؤ
بادلبيعات كان يقوم بتحديد رقم معُت للمبيعات ادلتوقعة (10000ولدة يف السنة مثال ) ،أو ربديد
مدى معُت ؽلكن أن يتحقق أو يقع رقم ادلبيعات خاللو كان يقال أن ادلبيعات ستًتاوح بُت  10000و
 30000ولدة خالل ستة اشهر اشهر األوذل من السنة  ،أو وضع التمال معُت لتحقيق ادلبيعات
كان يقال أن التمال ربقيق مبيعات  30000-20000ولدة ىو  % 45و أن ربقيق
 80000-50000ولدة لو التمال % 30و أن ربقيق  90000ولدة لو التمال . %25و يف
ما يلي ضلاول عقد مقارنة بُت ثالثة أساليب منها كما يلي )1( :
رأي رجال البيع

األسلوب
 الدقة يف التنبؤ:
 -األجل القصَت ( 6اشهر)

رأي اخلرباء

أسلوب DELPHI

جيد
مقبول إذل جيد
ضعيف

من مقبول إذل جيد جدا
مقبول إذل جيد جدا
مقبول إذل جيد جدا

من ضعيف إذل جيد
ضعيف إذل جيد
ضعيف إذل مقبول

التنبؤ دببيعات السلعة

التنبؤ دببيعات السلعة +

التنبؤ بادلبيعات السنوية

خالل السنة

ىامش الربح خالل سنة أو
أكثر

يف األجل الطويل +
التنبؤ هبامش الربح +
مستقبل ادلنتجات

 البيانات ادلطلوبة

تارؼلية من سجالت
العمالء

البيانات اجملمعة مع وجود
منسق إلرسال و استقبال

 مدة التنبؤ

 3-2أسابيع

 األجل ادلتوسط(سنة) األجل الطويل رلاالت
االستخدام

اجلديدة
لسب اطلب كل خبَت

اآلراء
ادلصدر :

 3-2أسابيع

 2/1اسبوع

D.TULL AND HAWKINS, op.cit , p 640
ـــــــــــــــــــــ
( )1عبد السالم أبو قحف  " ،أساسيات التسويق" ،مرجع سابق  ،ص ص .294-293

المطلب الثاني  :األساليب الكمية في التنبؤ

يوجد العديد من األساليب الكمية ادلمكن استخدامها يف التنبؤ  ،و تعتمد ىذه األساليب علـى البيانـات
التارؼلية أو على ربليل العالقة بُت ادلتغَتات التابعـة و ادلتغـَتات ادلسـتقلة  ،و يف ىـذا ادلطلـب سـوف نـذكر
أربعة من األساليب اليت تعتمد على وجود عالقة بُت ادلتغَتات و ىي )1( :
أ – ربليل ادلدخالت و ادلخرجات
42

ب – بناء النماذج
ج – ربليل االضلدار البسيط
د – معامل االرتباط
الفرع األول  :تحليل المدخالت و المخرجات INPUT OUTPUT AHALYSIS

يعرف ىذا التحليل بأنو التحليل الكمي لعالقات التداخل بُت القطاعات ادلختلفة ادلكونـة القتصـاد معـُت
ليث أن لجم اإلنتاج ألي قطـاع يعتمـد علـى كميـات سلتلفـة مـن نـاتج الصـناعات األخـرى يف االقتصـاد
 ،ومن مث فان ربليل ادلدخالت و ادلخرجـات يسـاعد علـى تصـوير و دراسـة عالقـة التشـابك بـُت قطاعـات
االقتصـاد  .و يرجـع الفضــل يف ىـذا إذل االقتصــادي  LEONTIEFمـن خــالل جـدول ادلــدخالت و
ادلخرجـ ــات  TESالـ ــذي يصـ ــور درجـ ــة التشـ ــابك بـ ــُت القطاعـ ــات االقتصـ ــادية مـ ــن جهـ ــة و بـ ــُت ىـ ــذه
القطاعــات و الطلــب النهــائي علــى الســلع و اخلــدمات مــن جهــة أخــرى  .فمــن خــالل اجلــدول مــثال إنتــاج
احلديد يتطلب مدخالت إنتاجية تتمثل يف جزء من إنتاج احلديد نفسو و كميـات مـن إنتـاج قطـاع الطاقـة
 ،وقطــاع النقــل و عــدد مــن العمــال ...اخل  .و مــن مث فــان زيــادة اإلنتــاج النهــائي لكــل القطاعــات و زيــادة
ادلســتخدم مــن اليــد العاملــة  ،باختصــار يســتعمل ىــذا التحليــل للتنبــؤ بكميــات الزيــادة يف اإلنتــاج النهــائي
لقطاعات اقتصاد ما و كذلك كمية ونوع عنصر العمل الالزم لتحقيق زيـادة معينـة يف كميـة اإلنتـاج أللـد
القطاعات االقتصادية .
TES
الطلب النهائي النتاج الكلي
اخلدمات
الصناعة
الزراعة
الزراعة

30

25

15

30

100

الصناعة

20

45

10

45

120

اخلدمات

10

15

20

35

80

االستخدامات

60

85

45

/

/

القيمة ادلضافة

40

35

35

/

اإلنتاج الكلي

100

120

80

/

/
300

ــــــــــــــــــــ

( )1عبد السالم أبو قحف " ،أساسيات التسويق " ،مرجع سابق ،ص .296

الفرع الثاني :بناء النماذج MODEL BUILDING
يعرف النموذج بأنو عبارة عن رلموعة من ادلعادالت الرياضية اليت تصف كيفية التداخل و التفاعل بُت
عدد من ادلتغَتات أو العوامل ،وىي تستخدم للتنبؤ يف عدد من اجملاالت و النشطة اخلاصة بالصناعة و
االقتصاد الواطٍت اليت من شاهنا أن توفر معلومات للمنظمة دلساعدهتا يف ضبط اسًتاتيجياهتا التسويقية و
اإلنتاجية مثال .و للتوضيح مثال إذا كان إمجارل الناتج الواطٍت لبلد ما  PNBىو عبارة عن )االستهالك
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 +االستثمار  +الصادرات – الواردات ( فمن ادلمكن وضع ذلك يف ظلوذج ( معادلة ) كما يلي:
PNB= C + I + X – M
ليث PNB :ؽلثل إمجارل الناتج الواطٍت
 Cؽلثل االستهالك
 Iؽلثل االستثمار
 Xؽلثل الصادرات
 Mؽلثل الواردات
و إذا فًتضنا أن االستهالك ىو دالة يف الدخل و االستثمار دالة يف سعر الفائدة إذن أي:
) C= f(yليث  iؽلثل سعر الفائدة و yؽلثل الدخل الفردي.
)I= f(i
الفرع الثالث :تحليل االنحدار البسيط SIMPLE REGRESSION
ANALYSIS
يستخدم ىذا األسلوب للتعرف على العالقة بُت متغَتين الدعلا مستقل و اآلخر تابع و ىذا هبدف
التنبؤ بالتغَتات اليت ربدث للمتغَت التابع إذا لدث تغَت يف ادلتغَت ادلستقل ،و ىذا يعٍت أن ربليل
االضلدار البسيط يفًتض وجود عالقة بُت ىذين ادلتغَتين ال بد من ربديد نوع ىذه العالقة ىل ىي اطر
دية أم عكسية .و لتوضيح ذلك نفًتض أن الد ادلديرين يرى أن ىناك عالقة بُت مستوى دخل األفراد
و الطلب على السلعة اليت يرغب عرضها يف السوق ن و يريد التنبؤ دبستوى الطلب على تلك السلعة
خالل  3سنوات و لصل على معلومات زبص  5سنوات سابقة موضحة كما يلي:
الدخل ( ألف ولدة نقدية ) الطلب على السلعة ( مئة ألف)
السنوات
4
3
93
5
4
94
7
6
95
12
7
96
11
10
97
و ىــو يعلــم أن مســتوى الــدخل خــالل  3ســنوات القادمــة ىــي 15 ،12 ،10 :ألــف ولــدة نقديــة علــى
التوارل:
يف ىذه احلالة ؽلكن استخدام االضلدار البسيط يف القيام بعملية التنبؤ كما يلي:
إن العالقة بُت الدخل  Yو الطلب  Cتكتب بادلعادلة التالية (كينز)C = a y + b :
ليث a :ىو ميل االضلدار الذي يعرب عن ادليل احلدي لالستهالك
 Bىو االستهالك التلقائي
 -و باستعمال اطريقة ادلربعات الصغرى نصل إذل إغلاد قيم كل من  aو  bكما يلي:
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)C Y – N (C Y
=a
C² - N C²
B=C–ay
متوسط االستهالك
مع العلم أن C :
متوسط الدخل
Y
عدد السنوات
N
C = 1.133 y + 1.202
من ادلثال صلد:
و بتطبيق ىذه ادلعادلة ؽلكن التنبؤ حبجم الطلب دلدة  3سنوات ادلقبلة كما يلي:
C = 1.133 (10) + 1.202 = 12.032
 لسنة 1998C = 1.133 (12) + 1.202 = 14.798
 لسنة 1999 -لسنة 2000

C = 1.133 (15) + 1.202 = 18.197

الفرع الرابع :معامل االرتباط CORRELATION COEFFICIENT
معامل االرتباط ىو ادلعامل الذي ػلدد درجة قوة و اذباه عالقة االرتباط بُت ادلتغَت ادلستقل ادلستخدم يف
عملية التنبؤ و ادلتغَت التابع ادلراد التنبؤ بو ،و ىو يًتاوح ما بُت  1-و  1+ليث كلما اقًتبت قيمتو من
 1+تكون العالقة بُت ادلتغَتين قوية اطرديا و العكس دلا تقًتب من  ،1-أما إذا كانت تؤول إذل ""0
فنقول أن ادلتغَت ادلستقل ادلختار لو قدرة ضعيفة يف تفسَت الظاىرة ادلراد التنبؤ هبا ،و ىو يعطى وفق
العالقة التالية)1( :
n
yc
- c
Y
R = ----------------------------------------------------)n
 c²c(²( )n y²
)
)y)²
ــــــــــــــــــــ

( )1عبد السالم أبو قحف " ،أساسيات التسويق" ،مرجع سابق ،ص .302

و من ادلثال السابق صلد r = 0.78 :و بالتارل العالقة اطر دية بُت مستوى الدخل الفردي و
لجم الطلب على السلعة.
الفرع الخامس :الوسط الحسابي

45

من ابسط األساليب اإللصائية استعماال للتنبؤ بادلبيعات ،فمثال لو كان عدد سكان منطقة ما ىو
 25000نسمة سنة  2004و أن إمجارل استهالك ادلنطقة من ادلياه ادلعدنية لوارل  50000زجاجة
خالل نفس السنة ،و إذا كان معدل ظلو السكان ىو  % 2ومنو فان:
متوسط االستهالك للفرد من ادلياه ادلعدنية ىو =  2 = 25000 ÷ 50000زجاجة.
عدد السكان لسنة  25500 = )1.2( * 25000 = 2005نسمة .
و بالتارل فان ادلبيعات ادلتوقعة من ادلياه ادلعدنية لعام  2005ىو = 51000 = 2 * 25500
زجاجة.
و عليو فان ىذا األسلوب يسهل على اإلدارة إعداد الربنامج التسويقي بكل سهولة و بأقل تكلفة
لكنو غَت دقيق.

و يف األخَت نقول أن االىتمام بأساليب التنبؤ جد مهم للمنظمة لىت تتعرف و تتكهن و لو
بنسبة ضئيلة بالظروف و التغَتات االقتصادية والتكنولوجية و التنافسية أو لىت السلوكية احملتمل
لدوثها مستقبال و اليت بامكاهنا التأثَت على مردو دية ادلنظمة ،األمر الذي ػلتم عليها التحكم و
ضبط ىذه األساليب بدقة بالشكل الذي يتالئم مع الظاىرة ادلدروسة من جهة و قدرهتا على
إعطاء صورة تنبؤية صادقة من جهة أخرى.

خاتم ـ ــة:
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تعدد وتنوع و تغَت لاجات األفراد و سلوكهم يف عادل اليوم و زيادة االضطراب و التعقد
ببيئة األعمال أدى إذل ظهور الكثَت من التحديات و ادلشكالت أمام ىذه ادلنظمات ،و سعيا من
ىذه األخَتة كسب و االلتفاظ دبكانتها يف السوق أصبحت ملزمة دبجموعة من الدراسات و
البحوث اليت من شاهنا أن توفر ذلا ادلعلومات و البيانات الكافية الزباذ القرارات ادلناسبة ،و ذلذا
جاء حبثنا ليوضح األساليب و األدوات اليت تعتمد عليها ادلنظمة يف حبوثها التسويقية باختيار الوقت
ادلالئم للدراسة و ربديد التياجاهتا من البيانات و األفراد القائمُت بالبحث و من مث ادلضي يف مجع
ىذه البيانات من سلتلف ادلصادر الثانوية و األولية ،و نظرا لتعدد وكثرة ادلصادر يلجا البالث
العتماد أسلوب ادلعاينة الختصار نطاق الدراسة و بعدىا يقوم بتحويل تلك ادلعلومات و البيانات
إذل أرقام و رموز لتسهيل قياسها ،بالطريقة اليت تتالئم مع الظاىرة زلل الدراسة لتعتمد عليها أخَتا
ادلنظمة يف تنبؤاهتا بالتغَتات ادلمكن لدوثها مستقبال ،ىذا لن يتم إال بعد أن تقوم ادلنظمة باختيار
األسلوب ادلالئم لطبيعة منتجاهتا ،أنشطتها و قدراهتا ادلالية ،و االعتماد على اخلرباء أىل
االختصاص للوصول إذل ألسن القرارات التسويقية دبا يضمن ذلا البقاء مستقبال .و ما ذبدر
اإلشارة إليو ىنا ىو أن معظم األساليب ادلتالة و ادلستعملة خاصة بالظواىر الكمية شلا يدفعنا
للتساؤل عن نصيب ادلتغَتات النوعية من ىذه الدراسة اليت نفتحها كأفق للبحوث األخرى إن شاء
اهلل.

قائمة المراجـ ـ ــع:

47

إمساعيل زلمد السيد " ،اإلدارة االقتصادية " ،الدار اجلديدة للنشر ،اإلسكندرية.1991 ،
زلمد فريد الصحن " ،حبوث التسويق مدخل تطبيقي لفاعلية القرارات التسويقية " ،الدار
اجلامعية ،مصر.2002 ،
زلمود صادق بزرعة " ،حبوث التسويق " ،مطبعة كلية الزراعة ،القاىرة.1994 ،
زلي الدين األزىري " ،حبوث التسويق علم وفن " ،دار الفكر العريب ،القاىرة.1993 ،
عبد السالم أبو قحف " ،أساسيات التسويق " ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،اإلسكندرية،
.2002
عبد السالم أبو قحف " ،أساسيات اإلدارة " ،قسم إدارة األعمال ،اإلسكندرية.1990 ،

48

