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) :(1مفهوم وأهمٌة بحوث التسوٌق
مقدمة:
تحتل بحوث التسوٌق مكانة كبٌرة فً معظم المشارٌع وباختالف أنواعها وطبٌعة منهجها  ,وهذه األهمٌة تتبع
أساسا من الدور الذي تسهم فٌه هذه المشارٌع فً الحٌاة االقتصادٌة ,وأصبح لزاما علً الشركات والمنظمات
التجارٌة أن تلجا ألسالٌب وخطوات وطرق من شانها إن تسهم فً إعطاء المعلومات مستندة علً الحقائق والتً
تعتمد أساسا فً اتخاذ القرار.
فاألبحاث التسوٌقٌة :هً جمع البٌانات المنظم والموضوعً وتحلٌلٌها عن السوق المستهدفة والمنافسة والبٌئة التً
ٌتم العمل فٌها بهدف زٌادة فهمها ,بحٌث تتمكن المنظمة من خالل عملٌة البحث التسوٌقً من الحصول على بٌانات
تتعلق بعدد من المجاالت أو الحقائق المتفرقة لكً تكون قاعدة من المعلومات التً ترشد المنظمة أثناء اتخاذ
القرارات المتعلقة بالعمل فً السوق المستهدف .وال تعد األبحاث التسوٌقٌة نشاطا تمارسه مرة واحدة فحسب ,بل
هً دراسة مستمرة .إن مفهوم بحوث التسوٌق ٌقصد به تطوٌر الوسائل الفاعلة التسوٌقٌة ومهمتها تتعلق باكتشاف
الطرق التسوٌقٌة الجدٌدة المناسبة  ,واالستخدام األمثل واالختٌار األنسب لقنوات التوزٌع ,واألسواق الجدٌدة
,واألسالٌب الجٌدة فً البٌع,ومجاالت أخري عدٌدة.
فبحوث التسوٌق :تعرف أٌضا بؤنها دراسة كل المشاكل المتعلقة بانتقال وبٌع السلع والخدمات بٌن المنتج والمستهلك
بما فً ذلك العالقة بٌن اإلنتاج واالستهالك,تحضٌر السلع للبٌع,توزٌعها المادي,تجارة المفرد والجملة,إضافة
للمشاكل المالٌة ذات العالقة.

*** صفة العلوم السلوكٌة
إن بحوث التسوٌق هً احدي فروع العلوم السلوكٌة ,مادام البحث التسوٌقً ٌنصب أساسا علً دراسة المستهلك
هدفا ٌجب تلبٌة حاجاته ورغباته ,والعلوم السلوكٌة وبفضل األسالٌب الفنٌة والعملٌة الحدٌثة وما رافق ذلك من
ظهور نظرٌات ومفاهٌم وقواعد معروفة قطعت شوطا بعٌدا وحققت نتائج فاعلة فً خدمة المستهلك والسوق
ومختلف الجوانب االخري.
وهناك فروق بٌن العلوم الطبٌعٌة والعلوم السلوكٌة وتتلخص كما ٌلً:
 )1طبٌعة المادة المدروسة:هناك حقٌقة ٌجب إدراكها بان العلوم الطبٌعٌة تتعامل مع حقائق معروفة وثابتة ,أما فً
العلوم السلوكٌة فتتعامل مع متغٌرات ال تخضع للثبات.فمثال جسم اإلنسان مقسم إلً الرأس والجذع واألطراف
وهذه حقٌقة التتغٌر وال تتبدل والتفاعالت الكٌمٌائٌة والنظرٌات الرٌاضٌة والفٌزٌائٌة حقائق التقبل الشك أو التؤوٌل.
ولكن فً البحوث السلوكٌة تختلف عند سإال المستهلك مثال عن شكل السلعة فنحصل علً إجابتٌن أولهما الشكل
جٌد والثانً الشكل جٌد جدا  ,وهنا ماهو المقٌاس والمعٌار الذي من خالله ٌتحدد الجواب؟فقد ٌكون الجواب األول
جٌد ٌفوق الجواب الثانً جٌد جدا.
 )2صعوبة المالحظة للمادة المدروسة :وهً مسالة سهلة فً العلوم الطبٌعٌة عما هً علٌه فً العلوم السلوكٌة,
فاإلمكانٌة فً العلوم االجتماعٌة من تحسن الظواهر الماضٌة أو المعاصرة فً مجتمع ما وعلً وفق ظروف خاصة
 ,وٌمكن القول انه ٌمكن مالحظة الظواهر السلوكٌة ولكن هناك ظواهر أخري ال ٌمكن مالحظتها بل ٌمكن الشعور
بها حال ظهور مشكلة من المشكالت.
 )3عدم تكرار المادة المدروسة :الظواهر السلوكٌة اقل قابلٌة للتكرار من الظواهر الطبٌعٌة التً ٌمكن إن تتكرر
وٌسهل دراستها وفق قوانٌن كمٌة .من جهة أخري فان الظواهر واألحداث السلوكٌة التتكرر وحداتها علً نفس
مرتٌن  ,ذلك بان لكل حادثة نفسٌة صفتها الممٌزة ,مما ٌعنً إن دراستها فً كل مرة تكون مغاٌرة بسبب تغٌر
الظروف والعوامل المحٌطة بالحالة.
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 )4القرار الحاسم  :إن موقف الباحث فً كال النوعٌن من العلوم ٌختلف فً نوعٌة القرار الواجب اتخاذه ففً العلوم
الطبٌعٌة ٌالحظ إن القرارات حاسمة أو إنها قرارات تكتنفها بعض الشك القابل للزوال عن الدخول فً المزٌد من
التحقق والتحسس .وعند تفسٌر نتائج البحوث السلوكٌة المستندة علً الجوانب الكمٌة وبنحو فاعل فان القرار
النهائً قد الٌبدو حاما وإنما ٌخضع الجتهادات وتؤوٌالت متعددة.

أوال :نشأة و تطور مفهوم التسوٌق
المفهوم التقلٌدي للتسوٌق
لقد وضع "كوتلر Cotlerمفهووم التسووٌق بؤنوه مجموعوة األنشوطة البشورٌة التوً تسوتهدف تسوهٌل عملٌوات التبوادل
الذي مازال األكثر شٌوعا ,و ٌتضمن هذا المفهوم ما ٌلً
إن التسوٌق نشاط إنسانً على خالف أنشطة أخرى كاإلنتاج و االستهالك.إن التسوٌق ٌستهدف تسهٌل عملٌة التبادل ,سواء جرى التبادل لصفقة واحدة ,أو إلجراء عملٌات تبادل مختلفة.إن المبادرة فً عملٌة التبادل من طرف التبادل لٌس مقصورا فقط على السلع و إنما ٌشتمل الخدمات أٌضا
كما قد تكون من طرف البائع الذي ٌنزل لألسواق باحثا عن مشترٌن
المشتري عندما ٌنزل لألسواق باحثا عن السلعة و على هذا فإن التبادل ٌتطلب لسلعته:
 * 1طرفٌن ٌرغب كل منهما فً إجراء التبادل.
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كل من الطرفٌن ٌملك أشٌاء ذات قٌمة من وجهة نظر الطرف اآلخر.

 * 3كل من الطرفٌن قادر على إجراء االتصال و تسلٌم ما لدٌه.
**.تعرٌؾ التسوٌق:
-*.تختلف تعارٌؾ التسوٌق باختالف اإلٌدٌولوجٌات و المفكرٌن و توجهاتهم الفكرٌة و اختصاصاتهم العلمٌة:
 .1تعرٌؾ :ستانتون:STANTON -
التسوٌق هو نظام متكامل تتعامل فٌه مجموعة من األنشطة ٌهدف إلى تخطٌط ,تسعٌر ,تروٌج ,و توزٌع الخدمات
و البضائع بعد اإلنتاج.
.2تعرٌؾ :روزنبرغ : ROSENBERG
التسوٌق هو عملٌة مالئمة بواسطتها ٌتمكن المنتج من تقدٌم مزٌج تسوٌقً.
.3تعرٌؾ الجمعٌة األمرٌكٌة للتسوٌق (: )1960
التسوٌق هو نشاط األعمال الذي ٌوجه السلع و الخدمات من المنتج إلى المستهلك.
.4تعرٌؾ :ماكرثً : MeCarthy
التسوٌق هو تنفٌذ أنشطة المشروع التً توجه تدفق السلع و الخدمات من المنتج إلى المستهلك.
.5تعرٌؾ : SCOH, REWOLD, WARSHAW :
التسوٌق هو تلك العملٌة فً مجتمع ما و التً ٌتم بمقتضاها توقع هٌكل أو حجم الطلب على السلع و الخدمات
االقتصادٌة ثم إشباعها و ٌتم ذلك من خالل عملٌات اإلدراك ,التروٌج ,التبادل و التوزٌع.
.6تعرٌؾ منظمة التعاون و النمو االقتصادي :
التسوٌق هو عبارة عن مجمل النشاط التجاري الذي ٌوجه المنتجات الحالٌة و الجدٌدة نحو السوق انطالقا من
معرفة رغبات و حاجات المستهلكٌن.
.7تعرٌؾ الجمعٌة األمرٌكٌة للتسوٌق (: )1985
التسوٌق هو عملٌة تخطٌط و تنفٌذ التصور الكلً لتسعٌر و تروٌج و توزٌع األفكار و السلع و الخدمات لخلق عملٌة
التبادل التً تشبع حاجات األفراد و المإسسات.
و من خالل التعارٌف السابقة ٌمكن إعطاء تعرٌف شامل للتسوٌق على النحو التالً:
«التسوٌق هو عملٌة اجتماعٌة و إدارٌة ٌحصل من خالله األفراد و الجماعات على احتٌاجاتهم و رؼباتهم من
خالل خلق و تقدٌم و تبادل المنتجات ذات القٌمة مع اآلخرٌن».
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**المفهوم الحدٌث للتسوٌق:
العمل اإلداري الخاص بالتخطٌط اإلستراتٌجً لجهود المشروع و توجٌهها و الرقابة على استخدامها فً برامج
تستهدف الربح للمنظمة ,و إشباع حاجات المستهلكٌن ,ذلك العمل الذي ٌتضمن توحٌد كل أنشطة المنظمة (بما فٌها
اإلنتاج و التموٌل و البٌع) فً نظام عمل موحد .
ٌقوم هذا المفهوم على ثمانٌة عناصر هً:
 -1تقدٌر و تفهم المركز اإلستراتٌجً لدور المستهلك فً ارتباطه ببقاء الشركة و نموها و استقرارها.
على التوازن اإلجمالً لنظام الشركة مع النظم المحٌطة.
 -2اهتمام اإلدارة بابتكار المنتجات التً ٌتم تصمٌمها فً ضوء دور محدد هو اإلسهام فً حل مشكالت شرائٌة
معٌنة لدى المستهلكٌن.
 -3اهتمام اإلدارة بآثار تقدٌم المنتجات الجدٌدة على المركز الربحً للشركة فً الحاضر و المستقبل ,و إدراكها
للنتائج اإلٌجابٌة التً ستترتب على التخطٌط العلمً للمنتجات الجدٌدة ,من جهة نمو األرباح و ضمان استقرارها .
 -4تقدٌر عام لدور بحوث التسوٌق ,ووحدات البحث عن الحقائق األخرى خارج النطاق التقلٌدي لتلك البحوث.
 -5عمل كافة إدارات المنظمة من خالل شبكة أهداف ,بمعنى وجود جهد دائم فً كل قطاعات الشركة موجهة نحو
وضع أهداف محددة على مستوى الشركة ,و األقسام تكون مفهومة و مقبولة من قبل المدٌرٌن على مختلف
المستوٌات.
 -6التخطٌط الرسمً طوٌل و قصٌر األجل ألهداف المشروع و استراتٌجٌاته و خطط ما ٌنتج عنه جهد محدد
منسق فً القطاعات الوظٌفٌة للشركة.
 -7خلق أو التوسع فً إلغاء و إعادة تنظٌم أقسام الشركة إذ استلزم األمر ذلك فً ضوء تعبئة و استخدام و الرقابة
على الجهاز الكلً للشركة نحو حل مشكالت استهالكٌة مختارة.
و ٌتطلب تقٌٌم المفهوم الحدٌث للتسوٌق توافر عدة متطلبات أساسٌة هً:
أ -أن ٌكون التسوٌق هو الموجه األساسً لفلسفة المشروع.
ب -أن ٌصمم الهٌكل التنظٌمً للمنشؤة بما ٌتفق و هذا المفهوم.
ج -التخطٌط المنظم.
د -تخطٌط و تطوٌر المنتجات.
هـ -القٌام ببحوث التسوٌق.
و -تؤكٌد أهمٌة اإلعالن و التروٌج.
ن -التسعٌر.
ح -منافذ التوزٌع.
ط -التصرف على أساس أن المستهلك هو السٌد.
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***المراحل التً مرت بها بحوث التسوٌق
إن المراحل التً مرت بها بحوث التسوٌق ال تختلف عن تلك التً مر بها مفهوم التسوٌق وهً:
أوال -مرحلة اإلنتاج :إن مفهوم بحوث التسوٌق لم ٌظهر بشكله الفاعل فً هذه المرحلة التً كانت معاصرة للثورة
الصناعٌة التً شهدها العالم  ,وٌعود لألسباب التالٌة:
 -1ال ٌمكن تحدٌد بداٌة مرحلة اإلنتاج حٌث كانت مرحلة دراسة وعمل لتقدٌم منتجات جدٌدة للسوق.
 -2كانت السلع والخدمات المطروحة محدودة فً السوق .
 -3بما إن المنتجات كانت قلٌلة فقد كان توزٌعها محدودا.
 -4عند والدة الفكرة ونقلها لمجال التطبٌق الفعلً والعملً فانه ٌؤخذ فترة زمنٌة طوٌلة نسبٌا.
 -5فً حالة االبتكار وتنفٌذه فان ذلك ٌؤخذ وقتا طوٌال نسبٌا للدخول لحٌز النطاق التجاري.
 -6غٌاب المإسسات والجهات الممولة والداعمة للمخترعٌن  ,فقد كانت محدودة وإمكانٌاتها متواضعة.
 -7الظروف الصعبة التً مرت علً االقتصاد العالمً فً هذه الفترة الزمنٌة من حٌث األزمات االقتصادٌة
المتعاقبة والحروب وتخصٌص اإلنتاج المتاح للجوانب الحربٌة وإهمال الجوانب االخري.
 -8مصادر البٌانات وطرٌقة التعامل معها وغٌاب الطرق العلمٌة الحدٌثة عوامل لها أثرها علً إقامة البحوث
والدراسات.
ثانٌا  -مرحلة البٌع  :وهً تعد انعكاسا للمرحلة السابقة  ,وحافزا لظهور المرحلة التالٌة –مرحلة التسوٌق ,-وان
القلٌل من السلع شهد أسواقا خارجٌة  ,إذ إن األسواق المحلٌة كانت كافٌة الستٌعاب أٌة منتجات وبؤٌة كمٌة كانت,
فمجال البحوث كانت محدودة وتدخل فً مجال " تحسٌن المنتجات وزٌادة كٌانها ودون اللجوء للتنوٌع فً السلع" ,
فالمستهلك لٌس هو صاحب القرار وإنما كان فً موقف تفرض علٌه هذه السلع لعدم وجود منافسة أو لمحدودٌة
الكمٌات المطروحة .وقد ظهرت فً هذه المرحلة بوادر استخدام اآللٌة ,وذلك بظهور وسائل بسٌطة وبشكل وحجم
كبٌر ,وعام  1830تم اختراع أول حاسب الكترونً من قبل ( تشارلز باباج) وهذه الحاسبة لها ممٌزات وصفات
واستخدامات بسٌطة.
ثالثا  -مرحلة التسوٌق :وهً المرحلة التً رافقت انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة  ,وفً هذه المرحلة أصبح
المستهلك غٌر مقٌد بشروط وال بحدود فرضها المنتج الصناعً علٌه ,وفً هذه الرحلة بدأت المشارٌع تفكر عن
مصٌر منتجاتها  ,وتبحث عن أجوبة ألسئلة ( ماذا ٌرٌد المستهلك؟ متى وكٌف وأٌن ٌرٌد السلعة والخدمة؟ ) وهنا
المستهلك هو سٌد الموقف وهو الذي ٌرغب فً الشراء والحصول علً المنتج والخدمة ,وفً هذه الرحلة تنوعت
البٌانات وازدادت بكمٌات هائلة ومن مصادر عدٌدة  ,وهنا بدأت بحوث التسوٌق فً فاعلٌتها وإنها ٌجب خالل فترة
زمنٌة محددة لالستفادة الفعلٌة من نتائجها,والذي أسهم فً تطوٌر وتنشئة بحوث التسوٌق فً هذه الفترة ما ظهر من
مجالت ودورٌات ونشرات ووسائل سمعٌة وأخري بصرٌة عنٌت واهتمت بالبحوث العلمٌة ونشرها وتعرٌف
المستفٌدٌن بنتائجها,وهذه الجوانب وغٌرها أسهمت فً تطوٌر أسالٌب البحث العلمً وخاصة بحوث التسوٌق خالل
الفترة المعاصرة.
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***أهداؾ بحوث التسوٌق:
 )1تحدٌد السوق المتوقعة لسلعة معٌنة وتدوٌن المالحظات حول البٌع والشراء وسلوك المستهلك.
 )2تقٌٌم المنافسة السائدة فً السوق ونوعٌتها وقوتها.
 )3تقدٌر قوة البٌع فً مختلف مناطق البٌع.
 )4تحدٌد طرق التوزٌع بما ٌتناسب وطبٌعة السلعة.
 )5بٌان ومعرفة حصة الشركة فً السوق ,ومعرفة حجم المبٌعات.
 )6معرفة درجة قبول المستهلك للسلعة المطروحة.
 )7دراسة المتطلبات الخاصة بشكل السلعة وهٌئتها.
 )8معرفة السبب فً قبول السلعة عند المستهلكٌن.
 )9تحدٌد الفرص التسوٌقٌة والمشكالت التً تعترض ذلك.
 )11تسهٌل مهمة اختٌار اتخاذ القرار.

***المجاالت التً تحدد شمولٌة بحوث التسوٌق:
 -1السلع ( المنتجات) :وهً حصٌلة أنشطة المشروع لتقدٌم مخرجاتها بالسلعة التً ستطرح بالسوق.والبحوث
تجاه السلعة ٌتطلب إجراء البحوث االستكشافٌة وكذلك البحوث المختبرٌة والفنٌة ألجل إخراج السلعة لحٌز الوجود
ومتكاملة.
 -2اإلنتاج :كمٌة اإلنتاج مقترنة بالسوق  ,واإلنتاج والتسوٌق هً المنافع ,ولكن هناك هوة كبٌرة بٌنهما  ,ما لم تتم
دراسة :
أ) إمكانات المشروع المادٌة والفنٌة.
ب) حالة الطلب فً السوق علً المنتجات.
 -3السوق  :وتعنً بحوث التسوٌق بالسوق وكٌفٌة إعداد الدراسات المستندة علً تقسٌم السوق وفق تقسٌمات معٌنة
( الجنس  ,العمر ,الموقع الجغرافً  ,الحالة االجتماعٌة) وهناك اعتبارات خاصة بدراسة تقسٌم السوق  ,عملٌة
طرح السلع فً السوق قد تكون عشوائٌة بدون تقسٌم السوق  ,الن لكل سوق سلعة خاصة ومناسبة.
 -4التوزٌع والمبٌعاتٌ :عد التوزٌع نصف التسوق  ,لذلك فان بحوث التسوٌق تسهم فً تعزٌز تدفق السلع  ,وأكثر
استخدامات بحوث التسوٌق فً الجوانب التالٌة:
أ) دراسة وتحلٌل السوق والتنبوء بما ٌخص المبٌعات واتجاهها.
ب) تطوٌر السٌاسات التوزٌعٌة وطرق المبٌعات.
ج) تقوٌم حالة المبٌعات والعاملٌن.ومدي تؤثٌر اإلعالن والتروٌج فً مناطق البٌع.
د) معرفة نقاط البٌع األكثر بٌعا واألسباب لذلك.
 )5اإلعالن والتروٌج :وهو ٌسهم فً رفع التكلفة للسلع المراد تروٌجها وبٌعها .فالبحوث التسوٌقٌة تساعد علً إن
تكون دلٌال للمشارٌع لتتبع منهج معٌن فً اإلعالن واختٌار الوسٌلة المناسبة.
 )6الكفاءة والفاعلٌة :بما إن التسوٌق مجموعة من األنشطة التً تعمل لتجعل السلعة فً أٌدي المستهلكٌن ,
والنتٌجة حالة إشباع المستهلك بالسلع والخدمات .فالكفاءة التسوٌقٌة تعرف " زٌادة معدل المدخالت والمخرجات
إلً اعلً حد ممكن" .وتنقسم لقسمٌن:
أ) الكفاءة التشغٌلٌة (التكنولوجٌة).
ب) الكفاءة السعرٌة ( االقتصادٌة).
والبحث التسوٌقً ٌدخل فً مجال قٌاس كفاءة العمال فً مجال اإلنتاج والبٌع للمنتجات.
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 )7التخطٌط  :لغرض قٌاس الكفاءة التسوٌقٌة ,والبحث التسوٌقً ٌضع األسس الكفٌلة بكٌفٌة التخطٌط السلٌم فً
ضوء المتغٌرات المتاحة.
 )8تطوٌر السلعة :وهو مجال واسع وكبٌر  ,وفً ظروف النتاج الكبٌر البد للسلعة إن تشهد تطور واضح ٌتناسب
مع رغبات المستهلك.والتطٌر فً ( الشكل الخارجً واأللوان والمكونات أو أٌة اعتبارات أخري ) مسالة ضرورٌة
فً حالة المنافسة الشدٌدة .وٌستند التطوٌر علً رغبة المستهلك ومعرفة ما ٌرٌده من أمور ضرورٌة تهمه.

*** /تنظٌم بحوث التسوٌق :
ٌتوقف حجم التنظٌم اإلداري لبحوث التسوٌق فً أي منشؤة على طبٌعة الوظائف التً تإدٌها إدارة بحوث التسوٌق
والدور المعطى لها داخل إدارة التسوٌق فً المنشؤة ؛ إذ لن ٌكون اقتصادٌا إنشاء جهاز خاص أو إدارة خاصة
ببحوث التسوٌق فً المنظمات الصغٌرة  ,وعلى هذا األساس فإنه ٌكون من األفضل االستعانة بمراكز البحث
التسوٌقً المستقلة عن إنشاء وحدة خاصة أو إدارة خاصة ببحوث التسوٌق فً المنظمات الصغٌرة  .أما فً
المنظمات الكبٌرة الحجم حٌث ٌبرز حجم العمل والبحوث الالزمة وجود إدارة خاصة ببحوث التسوٌق ؛ وفً هذه
الحالة فإن وضع إدارة بحوث التسوٌق فً الهٌكل التنظٌمً ٌختلف من منشؤة إلى أخرى .

*** /أخالقٌات بحوث التسوٌق :
-1
-2
-3
-4
-5

عدم نشر أسماء المستقصى (االستبٌان) منهم ألي منشؤة أو شخص باستثناء المركز الذي قام بالبحث
المٌدانً .
عدم االعتماد على الرشاوى أو األسالٌب الملتوٌة للحصول على البٌانات المطلوبة .
عدم قٌام المقابل بإعطاء أي بٌانات قام بجمعها من المٌدان ألي طرف غٌر الجهة التً قام بتجمٌع البٌانات
لصالحها .
عدم استقالل المقابل ألي بٌانات قام بجمعها من المٌدان لمصلحته الشخصٌة .
التزام المقابل بالتعلٌمات المعطاة له عند القٌام بجمع البٌانات من المٌدان .

)(2بحوث التسوٌق واتخاذ القرار
***مفهوم اتخاذ القرار:
تعد مرحلة اتخاذ القرار من أهم المراحل الملقاة علً عاتق اإلدارة ,والقرار اإلداري ٌصنف إلً قرار رشٌد وقرار
غٌر رشٌد  ,فالرشٌد ٌستند علً حقائق وٌتخذ نتائج فاعلة .فالقرار غٌر الرشٌد ٌتصف بصفات بعٌدة عن الواقعٌة
وال تحقق األهداف المطلوبة.
والقرار الرشٌد ٌمر بمراحل معٌنة وهً:
 )1تحدٌد المشكلة أو الموضوع الواجب اتخاذ القرار بشؤنه.
 )2تحدٌد الهدف0
 )3تحدٌد البدائل أو الحلول المختلفة للمشكلة.
 )4تحدٌد المزاٌا المتوقعة والعٌوب المتوقعة لكل بدٌل.
 )5اختٌار البدٌل األمثل بعد عملٌة التقوٌم النهائٌة.

*** طبٌعة القرارات التسوٌقٌة
إن القرارات التسوٌقٌة نظرا" للنمو الواسع فً مختلف االتجاهات من حٌث المنتجات من تطوٌر وزٌادة فً عدد
البائعٌن أو المنتجٌن,تكون معقدة وتعود لألسباب التالٌة:
 .1العدد الكبٌر من المتغٌرات الواجب دراستها.
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 .2معظم هذه المتغٌرات خارجٌة وال ٌمكن السٌطرة علٌها.
 .3تتصف المتغٌرات بعدم االستقرار.
 .4تمتاز بكونها غٌر مبرمجة.
 .5صعوبة قٌاسها والتعامل معها كمٌا.

*** المتؽٌرات الداخلٌة والخارجٌة
ٌتم اتخاذ القرارات وفقا لمتغٌرات مإثرة وقد تكون هذه القرارات قابلة للتغٌر والتعدٌل للتؤثٌرات الداخلٌة
والخارجٌة فً حٌاة السلعة  ,لذا فان القرار التسوٌقً ٌمتاز بالمرونة0
** قرارات المشروع وفقا لمتؽٌرات للظروؾ الداخلٌة ( :للمزٌج التسوٌقً)
المزٌج التسوٌقً
 -1السلعة:

المتغٌرات (الظروف الداخلٌة)
* تنوع السلعة,مقابل التغٌر فً المزٌج السلعً. *-عالمة وطنٌة مقابل عالمة دولٌة

 -2التوزٌع :

* عالمة األسرة مقابل العالمة الفردٌة.* القناة الواحدة مقابل القنوات المضاعفة.* التوزٌع الشامل مقابل التوزٌع المحدد. *-التوزٌع العمودي مقابل التوزٌع األفقً.

 -3التروٌج :

 *-سٌاسة التروٌج األفقٌة مقابل العمودٌة.

 -4السعر:

* الوسٌلة اإلعالنٌة الشاملة مقابل الوسٌلة نحو هدف معٌن.* أسعار المناسبات مقابل أسعار التوغل فً السوق. *-الخصومات مقابل التمسك بالسعر .

*** قرارات المشروع وفقا لمتؽٌرات للظروؾ الخارجٌة  (:للمستهلكٌن)
المستهلكون

المتغٌرات( الظروف الخارجٌة )

 .1الهدؾ السوقً:
 .2عادات الشراء :

* مجموع السوق مقابل تقسٌم سوقً معٌن.* سلع التسوق مقابل السلع المٌسرة.* الطلب المرن مقابل الكلب غٌر مرن. *-المقررون مقابل المإثرون.

 .3وحدة اتخاذ القرار:
 .4عادات ؼٌر شرائٌة:

* وحدة حٌاة مقابل نهج حٌاة. *-استخدام الوسٌلة اإلعالنٌة.

 .5سلوك المنافسٌن :

 *-المنافسة السعرٌة مقابل المنافسة غٌر السعرٌة.
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*** القرار االستراتٌجً والقرار التكتٌكً
القرار االستراتٌجً ٌحتاج الختبار أهداف المشروع األساسٌة وفلسفتها فً العمل ,وتكون من مهام اإلدارة العلٌا
لخطورتها وأهمٌتها.
أما القرارات التكتٌكٌة تتخذ من المستوٌات الدنٌا  ,واختٌار القرار ٌعتمد علً نشؤة المشروع وإستراتٌجٌة األقسام.

** األهداؾ اإلستراتٌجٌة والتكتٌكٌة
أوال  :األهداؾ اإلستراتٌجٌة :
.1تتخذه اإلدارة العلٌا.
 .2تمثل أهداف المشروع الرئٌسٌة.
 .3تتخذ لفترة زمنٌة طوٌلة األمد.
.4تتحقق بالعدٌد من الروابط الخاصة بالمنتجات واألسواق .
ثانٌا  :األهداؾ التكتٌكٌة:
 .1تتخذ من المستوٌات الدنٌا.علً مستوي األقسام (قسم التسوٌق مثال).
 .2تعد بمثابة أهداف ثانوٌة تساعد للوصول لألهداف اإلستراتٌجٌة
 .3تتخذ لفترة زمنٌة متوسطة األمد (سنة واقل).
 .4تحقق من خالل سعة المزٌج التسوٌقً وامتداده.
***دورة حٌاة السلعة:
لكل سلعة دورة حٌاة تتكون من مراحل محددة تختلف فٌها ظروف تسوٌقها و تبدأ حٌاة أي سلعة من لحظة تقدٌمها
إلى السوق ,و لكن قبل ذلك تمر بمرحلة االبتكار التً تتطلب القٌام بدراسات تتضمن ثالث خطوات:
.)1خلق أفكار السلع الجدٌدة (إٌجادها) حٌث ٌقوم بها قسم البحث و التطوٌر .
 )2فحص السلع المحتملة (

المختارة

).

 )3تقٌٌم السلع المختارة من خالل .
**مدخل نقطة التعادل:
فتختار تلك التً تمكن معها الوصول ,حٌث تحاول الشركة تحدٌد كمٌة المبٌعات التً ٌبدأ معها فً تحقٌق األرباح
.إلى نقطة تعادل بؤقل كمٌة من المبٌعات
**مدخل القٌمة الحالٌة :
و فٌه تقوم الشركة بحساب مجموع التكالٌف إنتاج السلعة على مدى كافة دورة حٌاتها ,و كذا حساب اإلٌرادات
المحققة من مبٌعاتها على كامل الدورة و تختار السلعة التً تحقق أكبر فارق.

** مراحل حٌاة السلع
أ -مرحلة التقدٌم:
و تتمٌز بضعف حجم المبٌعات ,قلة نقاط البٌع ,اكتفاء المنتج بتقدٌم نموذج واحد أو عدد قلٌل من نماذج السلعة لعدم
وضوح قطاعات السوق فً هذه المرحلة ,انتهاج إحدى السٌاستٌن السعرٌتٌن أما سٌاسة السعر اإلشهارٌة للسلعة أو
سٌاسة السعر المرتفع على الطابع التعرٌفً أي تعرٌف المنخفض
ب -مرحلة النمو:
و فٌها ٌكون المستهلكون قد تعرفوا على السلعة و زاد انتشارها فً السوق و تتمٌز بإدخال تحسٌنات على السلعة
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تجنبا لنقاط الضعف المكتشفة فً مرحلة التقدٌم:
.1دخول منتجٌن جدد إلى جانب إنتاج السلعة و بالتالً زٌادة المنافسة .
.2تحول المإسسة من اإلشهار التعرٌفً إلى اإلشهار التنافسً .
.3نمو حجم المبٌعات ٌكون بمعدالت متزاٌدة .
.4البحث عن منافذ توزٌع جدٌدة الحتالل أكبر جزء من السوق .
ج) مرحلة النضج:
تبدأ من الوقت الذي تصبح فٌه المبٌعات تزداد بمعدالت متناقصة ,و تعتبر هذه المرحلة هً األطول فً دورة حٌاة
المنتوج و تتمٌز ب:
 -1شدة زٌادة المنافسة و تشبع السوق (العرض -الطلب ).
 -2ارتفاع تكلفة التسوٌق و انخفاض األسعار إلى الطابع التذكٌري.
 -3غالبا ما تقوم بعض المإسسات بمحاولة تطوٌر بعض جوانب السلعة لتحدٌد دورة حٌاتها.
د) مرحلة التدهور أو الزوال:
تبدأ عندما ٌنعدم معدل نمو المبٌعات و بالتالً ٌمٌل حجم المبٌعات إلى االنخفاض بشكل كبٌر و متواصل ,و تتمٌز
هذه المرحلة عموما بـ :
.-1تقلٌص أو إلغاء مٌزانٌة التروٌج بدرجة كبٌرة لضعف مردوده فً هذه المرحلة .
.-2اعتماد سٌاسة السعر المنخفض كوسٌلة رئٌسٌة للحد من االنخفاض الشدٌد فً حجم المبٌعات .
.-3انسحاب المإسسة من األسواق و نقاط البٌع ذات الفعالٌة المحدودة لتقلٌل نفقات التسوٌق .
بعد تطرقنا لمختلف المفاهٌم التسوٌقٌة المستخدمة و كذا استخدامها فً مٌدان التسوٌقٌ ,مكن القول أنه نشاط حركً
و خالق و زاخر بالمنافسة الشدٌدة ,و هو جزء هام من الحٌاة الٌومٌة لكل فرد منا أٌا كان عمره و تعلٌمه و دخله و
وظٌفته ,و ال تقتصر ممارسة النشاط التسوٌقً على العاملٌن فً إدارة التسوٌق فً المإسسات ,و لكن ٌشارك
الجمٌع فً هذه األنشطة و ٌتلقونها و ٌمارسونها و ٌتعاملون معها.
و ٌمكن القول أننا نعٌش عصر التسوٌق ,فهو ٌصنع االقتصاد ,و االقتصاد ٌصنع السٌاسة ,و السٌاسة تحدد مالمح
صورة هذا العصر و مستقبله

*** مهمة اإلدارة العلٌا
اإلدارة العلٌا تهتم بالقرارات اإلستراتٌجٌة التً تتعلق بسٌاسات المشروع المستقبلٌة ,واإلدارة العلٌا تجابه العدٌد من
األمور فً الحٌاة االقتصادٌة ومنها:
*-تدفق كبٌر من المعلومات.
 -*1شدة وقوة المنافسة السائدة فً السوق.
 -*2زٌادة التعقٌد الحاصل فً األعمال.
 -*3اتجاهات الزٌادة الحاصلة فً كلفة التضخم.
 -*4التوسع التكنولوجً.
 -*5التقلبات الحاصلة فً دورة حٌاة السلعة.
 -*6الزٌادة فً البحث والتطوٌر.
 -*7متغٌرات أخري تتناسب وحالة السوق.
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*** نظم المعلومات التسوٌقٌة
مدي حاجة المدٌر للمعلومات التسوٌقٌة التخاذ القرار ٌوضح نظام المعلومات التسوٌقٌة( البٌئة –بحوث التسوٌق )
الذي ٌحتاجه ,لذا ٌحتاج لثالث أنواع من المعلومات هً:
 )1المعلومات المتكررة.
 )2المعلومات اإلرشادٌة ( التنبٌهٌة).
 )3معلومات مطلوبة ( ضرورٌة).

*** كٌفٌة تكون نظم معلومات تسوٌقٌة
إن المكونات األساسٌة التً تتكون منها نظم المعلومات التسوٌقٌة تكمن فً :
 .1قاعدة البٌانات.
 .2مجموعة من العدد التحلٌلٌة.
 .3شبكة االتصاالت.
وهناك مصادر داخلٌة وخارجٌة للمعلومات
** مصادر داخلٌة:
أ* -أرقام كلفة السلعة.
ب* -حجم المبٌعات حسب السلعة والوقت والسوق.
ج* -تقارٌر رجال البٌع.
د* -مخزون السلع المصنفة.
** مصادر خارجٌة:
أ* -مصادر حكومٌة ( الدوائر اإلحصائٌة-الدخل القومً).
ب* -مصادر تجارٌة.
ج* -نتائج اختبار السوق.
د* -تؤثٌر اإلعالن.

)(3تصمٌم وإجراءات البحث التسوٌقً
وتتم إجراءات البحث التسوٌقً والسبب ٌعود إلً طبٌعة المتغٌرات والوسائل واإلمكانات المتاحة إلجراء البحث ,
وهناك خطوات وإجراءات إلجراء البحث التسوٌقً وقد تظهر خطوة بالنسبة خطوة أخري أهمٌة تبعا لنوعٌة البحث
وأهمٌته  .مفهوم عملٌة البحث التسوٌقً  :هو إتباع المنهج العلمً فً حل المشكالت التسوٌقٌة بغرض تحقٌق
األهداف التسوٌقٌة.
***خطوات البحث والدراسات التسوٌقٌة:
 )1جمع وتحلٌل البٌانات التسوٌقٌة :
أوال  :جمع وتحلٌل البٌانات الثانوٌة .
ثانٌاً  :جمع وتحلٌل البٌانات األولٌة .
ثالثا  :طرق جمع البٌانات األولٌة .
أ -الطرق النوعٌة لجمع البٌانات األولٌة .
ب -الطرق الكمٌة لجمع البٌانات األولٌة .
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 )2تصمٌم االستبانة .
 )3تصمٌم العٌنات وإجراءات اختٌارها .
 )4إجراء المسوحات المٌدانٌة .
 )5إعداد البٌانات األولٌة المجمعة من أجل التحلٌل .
 )6التحلٌل اإلحصائً باستخدام برنامج . spss
 )7إعداد وتجهٌز البحث التسوٌقً ( الدراسة التسوٌقٌة ) الطالع اإلدارة علٌه .
)8إعداد التقرٌر النهائً والتوصٌات للدراسة التسوٌقٌة .

*** األنواع الرئٌسٌة للبحوث
أوال :البحوث االستطالعٌة ( االستكشافٌة )  :وهً بحوث مٌدانٌة تجري فً مواقع العمل وبٌن الجمهور  ,تستطلع
وتبٌن أرائهم ومقترحاتهم فً مواضٌع معٌنة .وهذه البحوث تمتاز بتحدٌد المشكلة وابتكار الفرضٌات ,ومجال
استخدامها واسع جدا ,وخاصة فً التعرف علً الصفات الشخصٌة للمستهلك.
ثانٌا :البحوث الوصفً :وفٌها تتفق مع كٌفٌة تحدٌد الظاهرة التسوٌقٌة ومدي ارتباطها بالمتغٌرات ,والمسح هو
أكثر طرق البحث المستخدمة فً استخالص البٌانات األولٌة المطلوبة واستنباطها.
ثالثا  :البحوث المسببة (العالقات المتبادلة )  :وهذه البحوث تبٌن فٌما إذا كانت العالقة السببٌة قائمة أم ال علً وفق
مبدأ (السبب والتؤثٌر "بٌن المتغٌرات" ,فان وجود أي متغٌر حال ظهوره "السبب" فان ذلك هو وجود متغٌر أخر
بمثابة " المإثر".

***  /أنواع البحوث التسوٌقٌة :
أوال  -من حٌث المنتج العام :
أ -البحوث القٌاسٌة  /تقوم البحوث القٌاسٌة على أساس استخدام النتائج الكلٌة أو العامة للوصول إلى نتائج
جزئٌة أو خاصة .
ب -البحوث االستقرائٌة  /تقوم البحوث االستقرائٌة على أساس استخدام النتائج الجزئٌة أو الخاصة
للوصول إلى نتائج كلٌة أو عامة .
ثانٌا  -من حٌث هدؾ البحث :
أ -البحوث االستكشافٌة  /تقوم البحوث االستكشافٌة بتقدٌم فهم أولً ومحدود عن مشكلة البحث محل الدراسة .
وتبدو أهمٌة البحوث االستكشافٌة فً أنها تعتبر -:
()1غٌر مكلفة .
( )2تنٌر الطرٌق أمام الباحثٌن  .قبل الشروع مباشرة فً إجراء البحوث  .مما تدل
على وجود جوانب أخرى للمشكلة مختلفة عما هو متصور بداٌة من قبل الباحثٌن .
ب -البحوث االستنتاجٌة  /تقوم البحوث االستنتاجٌة بدراسة مشكلة البحث ووضع واختبار الفروض
المتعلقة بها والخروج بنتائج وتوصٌات لمعالجة المشكلة .
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**أقسام البحوث االستنتاجٌة :
 -1البحوث الوصفٌة  :تعتمد البحوث الوصفٌة على كل من دراسة الحاالت والطرٌقة اإلحصائٌة  .حٌث تقوم
دراسة الحاالت بدراسة متعمقة لعدد محدود من مفردات مجتمع البحث  .أما الطرٌقة اإلحصائٌة فتقوم على أساس
دراسة عدد كبٌر نسبٌا من الحاالت أو المفردات وذلك بؤخذ عٌنه من مجتمع البحث وجمع البٌانات عنها باستخدام
االستبٌان (االستقصاء) ومعالجة البٌانات إحصائٌا باستخدام األسالٌب اإلحصائٌة المعروفة  ,مثل :مقاٌٌس النزعة
المركزٌة .
-2البحوث التجرٌبٌة :تتعامل البحوث التجرٌبٌة مع السلوك البشري والتً تعد من أصعب البحوث التسوٌقٌة .
ثالثا  -من حٌث نوع البٌانات  :تنقسم لنوعٌن هما:
 .1البحوث المكتبٌة:تقوم البحوث المكتبٌة على أساس جمع البٌانات الثانوٌة من مصادرها المختلفة داخلٌا .
 .2البحوث المٌدانٌة:وتقوم البحوث المٌدانٌة على أساس جمع البٌانات األولٌة من خالل االستبٌان والمالحظة
والتجارب التسوٌقٌة .
***إجراءات البحث التسوٌقً
تتفاوت البحوث فً تحدٌد الخطوات الضرورٌة التً ترسم خطة البحث ,وٌعتمد علً عدة أمور هً:
* -طبٌعة النشاط الذي تإدٌه الجهة القائمة بالبحث.
* -نوعٌة المعلومات والبٌانات المتاحة إلقامة البحث.
* -مدي االستفادة من البحث.
* -المقومات التً تتمتع بها الوحدة اإلنتاجٌة.

*** خطوات البحث العلمً :
 .1مرحلة المشاهدة :هً مرحلة رإٌة المشكلة أو أعراضها.
 .2مرحلة وضع الفروض :هً مرحلة وضع تخمٌن أو تصور أسباب المشكلة.
 .3مرحلة اختبار الفروض  :هً مرحلة التحقق من مدي صدق التخمٌن أو التصور.
**خطوات عملٌة البحث التسوٌقً:
 *1تحدٌد المشكلة :
هً حدث أو ظاهرة تمثل مخاطر أو تهدٌدات للشركة قد تمنعها من تحقٌق أهدافها.
 *2تحدٌد الفرضٌات واختبارها:
وهً أسئلة البحث وهً الطرٌق لوضع هدف البحث فً حالة اختبار.والفروض هً األفكار التجرٌبٌة التً تتعلق
بالمفردات التً الحظها الباحث.
 *3تحدٌد أهداؾ البحث
أ .*-معرفة أسباب انخفاض المبٌعات .
ب .*-معرفة ترتٌب األسباب فً إحداث المشكلة -
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ج.*-معرفة ما إذا كانت األسباب التً أدت إلى المشكلة تمثل فً حد ذاتها مشكلة كبٌرة أم مشكلة صغٌرة
د.*-معرفة المناطق الجغرافٌة التً انخفضت فٌها المبٌعات بدرجة أكبر من المناطق األخرى
ه .*-معرفة الفترات التً انخفضت فٌها المبٌعات بدرجة أكبر من الفترات األخرى .
و.*-معرفة العمالء الذٌن أنهوا تعاملهم مع الشركة وأولئك الذي خفضوا مشترٌاتهم من الشركة وأولئك الذٌن لم
ٌخفضوا مشترٌاتهم من الشركة.
 *4تجمٌع البٌانات وتحلٌلها:وتعتمد علً البٌانات وأنواعها وكٌفٌة تجمٌعها.
 *5تحوٌل البٌانات إلً معلومات:البٌانات بطبٌعتها كثٌرة ومتعددة ومشتقة وال ٌمكن االستفادة منها  ,أما المعلومات
فهً خالصة البٌانات التً تساعدنا علً اتخاذ القرارات.
 *6إٌصال النتائج إلً المستفٌدٌن:فً حال الحصول علً المعلومات وهً نتائج البحث فإنها ترسل لذوي
االختصاص.
 *7تقدٌم الفوائد المتحققة من البحث:وهً مسالة متعلقة بالفوائد التً تحققت من البحث  ,والعمل علً تقوٌمها
ومقارنتها بالتكالٌف.

)(4المشكلة ومحدداتها فً البحث التسوٌقً
إن المشكالت التً تواجه بحوث التسوٌق تكون علً أنواع عدٌدة وتظهر دوما فً السوق  ,وتإخذ خطوات معٌنة
وعدٌدة بنظر االعتبار عند تحدٌد مشكلة البحث.

**معاٌٌر المشكالت وصٌاؼتها:
 )1المشكلة تعبر عن العالقة بٌن متغٌرٌن أو أكثر.
ٌ)2جب صٌاغة المشكلة بوضوح وصراحة وعلً شكل سإال.
ٌ )3جب إن تكون المشكلة من النوع الذي ٌمكن البحث عن حل لها  ,وخاصة البحث التجرٌبً.

** تحدٌد مشكلة البحث
إن تحدٌد المشكلة تحدٌدا دقٌقا ٌوصلنا إلً نصف حل المشكلة والخطوات المتبعة فً تحدٌد المشكلة تعتمد أساسا
علً دقة التحدٌد ودرجته.
وقبل الدخول فً الخطوات ٌجب مراعاة التالً:
*أوال  :اإلحساس فً المشروع بوجود مشكلة معٌنة واضحة المعالم وٌمكن تحدٌدها.
*ثانٌا :أن نعهد للباحث بدراسة مشكلة غٌر محددة المعالم.مثل ظاهرة خسارة متتالٌة فً المشروع.

** القبول (التسلٌم ) بالمشكلة
وٌعتمد علً أربع جوانب هامة وهً:
أوال :األهداؾ من استخدامات البحث:
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هناك فرص كثٌرة فً السوق تعتبر كؤهداف ٌسعً البحث للوصول إلٌها وتحقٌقها ولكن ٌوجد معوقات لهذه الفرص
والجدول التالً ٌبٌن الفرص والمعوقات من استخدام بحوث التسوٌق:
المعوقات
الفرص
التقلٌل من حصة المشروع فً السوق
التوسع فً األسواق الجدٌدة
التغٌر فً المزٌج السلعً للسلعة الجدٌدة
التطوٌر فً السلعة
تغٌر فً إستراتٌجٌة المنافسة التسوٌقٌة
االندماج بٌن الشركات
تغٌر فً المتغٌرات التً الٌمكن السٌطرة
الزٌادة فً الحصة الحالٌة فً السوق
علٌها مثل القوانٌن والتعلٌمات المنافسة السلوك
نظام توزٌعً غٌر مناسب
التغٌر فً واحد أو أكثر من المتغٌرات
الخارجٌة
عدم وجود أسواق مناسبة
التوسع فً اإلنتاج
ثانٌا :الطرق البدٌلة للوصول لألهداؾ:
هناك أسئلة تواجه الباحث بغٌة تطوٌر األفكار ألي سلعة جدٌدة منها:
* -استخدامات إضافٌة  :استخدام طرق جدٌدة ومتطورة.
* -االختٌار  :أي شئ ٌشبه هذه السلعة؟ أٌة اقتراحات جدٌدة ؟.
* -التطوٌر  :تغٌٌر فً الشكل والمحتوٌات.
* -تعظٌم السلعة  :أي شئ ٌضاف ٌعزز من موقع السلعة؟.
* -التقلٌل  :مالذي ٌمكن استبعاده من السلعة؟
* -البدٌل  :بؤي شئ ٌمكن استبدال السلعة ؟ وماهو هذا الشئ؟.
ثالثا  :عدم التأكد من البدائل:
أي مشروع بحث ٌنجز لغرض تحدٌد أي بدٌل أكثر فعالٌة مما ٌساعد اإلدارة للوصول للهدف المطلوب.
رابعا  :مشكالت البٌئة:
هناك ظروف بٌئٌة داخلٌة وخارجٌة تإثر علً اتخاذ القرار  ,وقد ال ٌمكن السٌطرة علً هذه الظروف  ,لذلك ٌجب
دراستها إذ إن هناك ظروف عامة وخاصة وٌجب إن تإخذ كلها بعٌن االعتبار.

**المشكالت فً بحوث التسوٌق:
 )1مشكالت متكررة الوقوع.
 )2مشكالت غٌر متكررة الوقوع.
أوال  :المشكالت المتكررة الوقوع :وتدور مضامٌنها فً المجاالت التالٌة:
 .1توقعات المبٌعات.
.2اإلشراف علً حجم المبٌعات.
.3المبٌعات حسب مقاطعات البٌع .
 .4قٌاس المتغٌرات فً أداء البٌع الشخصً.
 .5قٌاس اتجاه العمل وموقع الشركة.
.6نوعٌة السلعة وتقٌٌم الخط اإلنتاجً.
.7تقوٌم طرق التروٌج البدٌلة.
 .8تقوٌم تؤثٌر اإلعالن.
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 .9السٌاسة السعرٌة.
ثانٌا  :المشكالت الؽٌر متكررة الوقوع :وهً تخص الظروف والمتغٌرات الخارجٌة وهً:
 .1تتعلق بابتكارات السلع النافسة بالسوق.
 .2تخص التغٌر الحاصل فً طبٌعة المنافسة فً السوق.
.3التغٌٌر فً األسعار.
 .4التغٌر فً طرق المنافسة للبٌع أو السٌاسات.
.5التغٌر فً النهج االستهالكً.
 .6التغٌر فً قنوات التوزٌع.
 .7طرح السلعة وتطوٌرها.

**خطوات تحدٌد المشكلة
هناك أربع خطوات متعلقة ببعض عند تحدٌد المشكلة وهً:
 )1توضٌح المشكلة.
 )2تحلٌل الموقف.
 )3تطوٌر النموذج.
 )4تحدٌد المعلومات المطلوبة.

** الفرضٌات ( أسئلة البحث):
هناك معٌارٌن ٌجب أخذهما بعٌن االعتبار وهما:
 -1العالقة بٌن متغٌرٌن.
 -2مضامٌن واضحة الختبار هذه العالقة.
** -أنواع الفرضٌات :وتصنف لثالث مجامٌع رئٌسٌة وهً:
أوال  :النوع البسٌط والمباشر :فرضٌة تخفٌض سعر ٌزٌد من المبٌعات.
ثانٌا :نوع فرضٌة العدم :إن تخفٌض السعر ال ٌإثر علً المبٌعات.
ثالثا  :نوع الفرضٌات المخالفة  :وتبٌن مجموعتٌن من الفرضٌات سوف تختلفان فً بعض الصفات المعروفة مثل
( مسافر لغرض تجاري ومسافر ألغراض شخصٌة).
** ترتٌب الفرضٌات :وتكون فً خطوتٌن أساسٌتٌن هما:
أ) ابتكار فرضٌات تجرٌبٌة.
ب) تعدٌل الفرضٌات التجرٌبٌة وتسوٌتها.
** المعلومات المستخدمة فً ابتكار الفرضٌات:
هناك ثالث أنواع من المعلومات :
 -1البحوث االستكشافٌة السابقة.
-2الجوانب النظرٌة( من مصادر أدبٌة ,نفسٌة  ,اجتماعٌة  ,تسوٌقٌة  ,اقتصادٌة) .
 -3خبرة المدراء السابقٌن.
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)(5البٌانات الثانوٌة
ٌتم التعرف علً البٌانات الثانوٌة وأهمٌتها وإسهاماتها المختلفة ومقارنتها بالمعلومات التً ترد مع البٌانات ضمن
إجراءات البحث التسوٌقً  ,ومحاولة البحاث تمٌٌز المزاٌا والعٌوب لهذه البٌانات.

*** التعامل مع البٌانات الثانوٌة:
بعد تحدٌد المشكلة والفرضٌات واختٌارها الٌتبقً إال العمل فً تجمٌع الحقائق والمعلومات التً تخص المشكلة,
ولكن ال ٌكتفً القول بان البٌانات متوفرة ولكن توفرها ٌقترن بالعدٌد من األمور منها:
 )1غزارة البٌانات وظهورها بكمٌات كبٌرة.
 )2تشتت البٌانات واختالف مصادرها.
 )3عدم خلو بعضها من حشو وأمور ال أهمٌة لها.
 )4وجود حاالت غش فً بعضها إلعطاء الصورة المطلوبة.
*** استخدام البٌانات الثانوٌة :وتنحصر فً الجوانب التالٌة:
 .1تسهم كؤداة فاعلة فً التخطٌط علً مستوي المشروع.
 .2تسهم فً التغلب علً حل المشكالت.
 .3تعد وسٌلة لإلشراف والتقٌٌم.
إن البٌانات الثانوٌة وفً شكلها الكامل والنهائً ٌمكن استخدامها وسٌلة فً اإلشراف والسٌطرة فً بحوث التسوٌق
,فعند دراسة العٌنات فالدقة فٌها تعد من المسائل األساسٌة المطلوبة ,ألنه لو الحظ الباحث أي تجاوز أو تفاوت فً
طبٌعة العٌنة المختارة فانه سٌلجؤ للتغٌٌر والتعدٌل بما ٌتناسب وطبٌعة إجراءات البحث.
*** البٌانات والمعلومات
من المهم التفرٌق بٌن مفهومً البٌانات والمعلومات:
* -البٌانات الثانوٌة  :هً تلك البٌانات المبتكرة لبعض األغراض غٌر تلك التً تخص حل المشكلة قٌد الدراسة.
* -المعلومات :هً بمثابة خالصة البٌانات.
** مزاٌا البٌانات الثانوٌة
 تجمع بسرعة وبشكل غٌر مكلف. تمتاز بوفرتها. تتوفر فً مختلف المصادر والمواضٌع.*** المعاٌٌر المقترنة بالبٌانات الثانوٌة:
هناك أربع عوامل أساسٌة مقترنة بالبٌانات الثانوٌة وهً:
 .1الدقة.
 .2مناسبتها أو مالءمتها.
 .3عمر وتارٌخ البٌانات.
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 .4المعقولٌة.
**مصادر البٌانات الثانوٌة:
أوال  :المصادر الداخلٌة:
 .1البٌانات المحاسبٌة.
.2قوائم البٌع.
 .3العاملون.
 .4العمالء
 .5البٌانات الخاصة.
ثانٌا  :المصادر الخارجٌة للبٌانات الثانوٌة:
 .1المصادر الحكومٌة.
.2مصادر غٌر حكومٌة.
.3المطبوعات والنشرات (.الدورٌات المتخصصة -المجالت -النشرات الخاصة).
 .4الجرائد.
 .5الكتب.
 .6التقنٌات الحدٌث.

)(6البٌانات األولٌة
البٌانات األولٌة وأهمٌتها فً البحث التسوٌقً ,وهً تعتمد علً البحث المٌدانً.وهً تفٌد فً حالة صعوبة حصر
البٌانات األولٌة فان البٌانات األولٌة تثبت فاعلٌتها .

*** الدراسات المستخدمة للحصول علً البٌانات األولٌة:
أوال :الدراسات الوصفٌة :هً" تلك البحوث التً تصمم لكً تعطً ملخصا لبعض الظواهر السلبٌة عندما تكون
الفرضٌات مجربة ومنظورة فً طبٌعتها" .هً البحوث التً تعتمد على البٌانات المٌدانٌة والتً تجمع ألول مرة من
المٌدان ٌ.ستخدم هذا النوع من البحوث فً استكشاف ظاهرة معٌنة أو تحدٌد أبعاد ومسببات مشكلة غٌر محددة ,
أي إن عامل الحس بالمشكلة ٌبدو من المسائل التً تجعل الباحث فً موقف ٌتجه فٌه نحو دراسة المشكلة
واستكشاف أسبابها .والبحوث االستكشافٌة ٌمكن انجازها من خالل:
 -1دراسة الحالة.
 -2الدراسة المسحٌة.
أوال :دراسة الحالةٌ :تخلص مفهومها فً كونها تعطً وصفا وتحلٌال شامال لموقف معٌن ,والبٌانات فٌها ٌتم
الحصول علٌها عادة من سلسلة طوٌلة من األرقام والحقائق ,والكثٌر من المقابالت مع األفراد الذٌن لهم عالقة
بالدراسة ,وٌالحظ عند دراسة الحالة إن االعتماد علً الظروف البٌئٌة له األثر الواضح فً الدراسة.
ثانٌا :الدراسة المسحٌة :وهً طرٌقة من طرق تجمٌع البٌانات كاستخدام التلفون أو المقابلة الشخصٌة أو البرٌد أو
أٌة وسائل أخري ,وٌالحظ فٌها إن الباحث ٌلجا الختٌار الوسٌلة لالتصال وتحضٌر ما ٌراه مناسبا من األسئلة
الكفٌلة بنجاح الدراسة ,وتإخذ غالبا العدٌد من العوامل فً الدراسات( العمر ,الحالة االجتماعٌة ,الدخل..وغٌره).
ثانٌا :الدراسات السببٌة( العالقات المتبادلة)  :هً" عبارة عن بحوث لها فرضٌات محددة بدقة وعناٌة تصمم اساسا
إلعطاء اعلً مستوي من الفهم والمعرفة ٌمكن استخالصه وفق شروط معٌنة تإدي الستخالص أخر ألمر ٌمكن
حدوثه أو تغٌٌره".
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**تصمٌمات الشائعة للبحوث التجرٌبٌة (أنواع التجارب)
 -1قٌاس قبل وبعد التجربة لمجموعة تجرٌبٌة واحدة .
 -2قٌاس قبل وبعد لمجموعتٌن ( تجرٌبٌة وقٌاسٌة ) .
 -3قٌاس بعد التجربة فً مجموعتٌن(تجرٌبٌة وقٌاسٌة ).
**طرق تجمٌع البٌانات األولٌة:
 .1المالحظة :وسٌلة أساسٌة مستخدمة فً تجمٌع البٌانات األولٌة ,وتعرف بؤنها طرٌقة لتجمٌع البٌانات األولٌة
بتدوٌن األحداث والتصرفات الحاصلة فً موضوع معٌن وتعد بمثابة عامل أساسً وجزء مكمل فً تصمٌم البحث
التسوٌقً لألسباب التالٌة:
أ)المالحظات السببٌة :تعد طرٌقة استكشافٌة مهمة  ,فالمدٌرون ٌؤخذون بعض المتغٌرات موضع
المإشرات التً تنذرهم فً عملهم كؤسعار المنافسة واألنشطة اإلعالنٌة.
ب) أداة مكملة للمقابلة الشخصٌة.
ج) ارخص الطرق وأكثر دقة فً تجمٌع البٌانات.
د) تعد البدٌل الوحٌد.
.2االتصال ( االتصال الشخصً ,التلفون  ,البرٌد)
**اعتبارات استخدام المالحظة:
لتوحٌد مفهوم المالحظة ٌمكن إن نحدد االعتبارات األساسٌة فً استخدام المالحظة أو عدم استخدامها وهً:
 )1المالحظة المباشرة وؼٌر المباشرة:
* -المالحظة المباشرة :هً قٌام مجموعة من األفراد بمالحظة الواردٌن علً مخزن معٌن وتدوٌن األحداث التً
.تمت مالحظتها
* -المالحظة الغٌر مباشرة :فإنها تختص لٌس بمالحظة الحدث  ,وإنما مالحظة نتائج الحدث.
 )2المالحظات المركبة وؼٌر المركبة:
* -المالحظات المركبةٌ :تم إجراإها عندما ٌكون للباحث معرفة سابقة بالظاهرة المعنٌة ,والوسٌلة المستخدمة فً
جمع البٌانات عبارة عن نوع من القوائم.
* -المالحظات غٌر المركبة  :فٌها ٌحاول الباحث أن ٌشرح اإلحداث أو السلوك كما تحدث ,وبدون فكرة سابقة عن
الموضوع أو ماذا ستتم مالحظته,وهذه العملٌة تتطلب درجة عالٌة من تركٌز الباحث أو المالحظ وانتباهه.
 )3المعاٌنة الحدٌثة والمعاٌنة الزمنٌة :
* -المعاٌنة الحدٌثة :تخص مالحظة لحدث معاصر.
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* -المعاٌنة الزمنٌة :تخص مالحظات ألحداث أو سلوك خالل فترة زمنٌة معٌنة بدال من حدث معاصر أو لظاهرة
سلوكٌة معٌنة.
 )4التركٌب والتنكر:
* -تركٌب المالحظة :وفٌه تلقً علً المالحظ مهمة كبٌرة فً العملٌة هذه ,وعلٌه إن ٌوفق أو ٌالئم بٌن مالحظة
فعال مع االستمارة المستخدمة لتسجٌل األحداث ,وأي عجز حاصل فً التركٌب ,وفٌه ٌترك للمالحظ القرار فٌما
هو مناسب وماهو غٌر مناسب فً ضوء معرفته باألمور.
* -مالحظة التنكر :وفٌها تتم علً نحو ال ٌحس فٌها الفرد انه واقع تحت المالحظة ,وإال سٌنعكس جلٌا علً
تصرفات الفرد ذاته.
**نوع المالحظة :هناك نوعان من المالحظة:
أ) المالحظة البشرٌة :فتستخدم من قبل البحاث والمالحظٌن.
ب) المالحظة اآللٌة :لها صور متعددة ومنوعة وتكون من خالل:
 -1الجهاز الدوار المستخدم فً المالعب الرٌاضٌة.
 -2العداد االلكترونً الموضوع علً أبواب المحالت.
 -3الكامٌرات فً المحالت والبنوك والمعارض وغٌره.
والمالحظة اآللٌة ٌمكن إن تكون فاعلة بشكل ٌتناسب وحاجة المجتمع كما ٌالحظ فً إشارات المرور الضوئٌة التً
تعمل باستمرار ورخٌصة الثمن ودقٌقة,والمالحظة البشرٌة تبدو فاعلة إال انه الٌمكن استخدامها فً كثٌر من
الحاالت والمشاهدات .

)(7العٌنات
ٌقصد بالعٌنات إجراء الدراسة على جزء من المجتمع بشرط أن ٌمثله من حٌث الحجم والنوع .

***أهمٌة دراسة العٌنات:لألسباب التالٌة:
 .1التكلفة( العٌنات جزء بسٌط من المجتمع).
 .2عامل الوقت .
.3البدٌل المناسب فً إقامة البحث.
.4التعداد الكامل لمجتمع كبٌر ومشتت فً منطقة جغرافٌة واحدة.
 .5السرعة .
 .6اإلشراف والسٌطرة.

** عٌوب العٌنات:
 .1احتمال الوقوع فً الخطؤ .
 .2االستغناء عن العٌنات فً حالة وجود مجامٌع فرعٌة تضم خصائص معٌنة.
 .3المعاٌنة تتم من قبل خبراء فً مجال اإلحصاء.
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 .4كل نوع من العٌنات له محدداته ومعالجاته الخاصة.

**المفاهٌم األساسٌة للعٌنات:
 -1المجتمع:وهو جمٌع المفردات أو الوحدات الظاهرة تحت البحث,والظاهرة ( كل المواطنٌن لهم خصائص معٌنة
ٌمكن دراستها فً وقت معٌن).
 -2العٌنة :وهً عبارة عن عناصر معٌنة تعوض عن المجتمع,فهً جزء من المجتمع تمت مالحظته واختٌاره
وتسمً بالعٌنة الممثلة.
 -3المعلمة :وهً ثبات كمً فً كل حالة أو نموذج مدروس ,فالمعلمة هً قٌمة حقٌقٌة لبعض الصفات التً ٌمكن
االستفادة منها فً المجتمع المراد دراسته.
 .-4استقاللٌة األحداث :تعتمد اغلب الوسائل اإلحصائٌة علً االفتراض القائل أن األحداث المقاسة هً مستقلة ,
أي انه إذا تم التعرف علً قٌم بعض الصفات فً المجتمع فانه قد ٌغٌب علٌنا التعرف علً الجوانب السلوكٌة
للعوامل االخري.
 -5االختٌار العشوائً :إن االهتمام الرئٌسً لنظرٌة االحتماالت هو تجن االنحراف الخطؤ فً اختٌار العٌنة ,
واإلجراءات المستخدمة لتجنب االنحراف الخطؤ هو ماٌعرف باالختٌار العشوائً.
 -6الخطؤ اإلحصائً والثقة :الخطؤ اإلحصائً أو ما ٌطلق علٌه بالخطؤ فً العٌنة هو قٌاس للثقة اإلحصائٌة .والبد
من تحدٌد ثالث مفاهٌم تتعلق بمستوي الثقة فً العٌنة المدروسة ,والمفاهٌم هً ( الخطؤ والثقة واالعتمادٌة)
,فالخطؤ اإلحصائً هو مدي التغٌر الحاصل فً المجتمع وٌكون مطلقا .واالعتمادٌة تبٌن االختالف المتوقع بٌن
افتراضات العٌنة لمإشرات البنٌة والقٌم الخاصة بالمإشرات الفعلٌة للبنٌة.
ٌصعب على الكثٌر منا أن ٌقوم بالحصر الشامل وذلك العتبارات الوقت والتكلفة  ..وأٌضا المجهود  ,وبذلك ٌعتبر
االعتماد على أسلوب العٌنات أمرا ضرورٌا .

**أنواع العٌنات
أ ) العٌنات االحتمالٌة
-1العٌنة العشوائٌة البسٌطة :وهً تبٌن إن لكل فرد من أفراد المجتمع فرص متكافئة فً االختٌار والتمثٌل.
-2العٌنة المتعددة المراتب :وتستخدم فً المجتمعات الكبٌرة نسبٌا وتمتاز بعدم تجانسها ,وتنجز علً عدة
خطوات البتكار العٌنة المطلوبة.
 -3العٌنة الطبقٌة  :وفٌها ٌقسم المجتمع الواحد إلً مجامٌع متجانسة وبصفات معٌنة ,وهناك شكالن منها( أ-
العٌنة الحصصٌة ,ب -العٌنة المسحٌة) وٌتم تقسٌم المجتمع علً شكل فئات أو قطاعات أو طبقات وبعد ذلك
ٌتم اخذ عٌنات عشوائٌة من كل فئة أو طبقة ,بحٌث كل فئة أو طبقة أو رتبة ٌكون مساوٌا للحجم النسبً للرتبة
فً مجتمع الدراسة.
-4العٌنة المنتظمة (المرتبة) ٌ :جب أن تكون عٌنة الدراسة محددة طبٌعٌا ,وتؤخذ علً شكل قوائم تضم أسماء
أفراد معٌنٌن مع أرقام لهم كما فً حال دلٌل التلفون.
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 -5العٌنة العنقودٌة:وٌقسم المجتمع إلً مجامٌع فرعٌة,وٌتم اختٌار المجامٌع علً شكل عناقٌد بدال من المجامٌع
الفرعٌة ,أي إن اختٌار الوحدات من المجتمع غٌر المرتب ٌتم فً مجامٌع أو عناقٌد.
-6العٌنة المسحٌة ( المكانٌة)  :وهً شكل من أشكال العٌنة العنقودٌة,وفٌها تقسم المناطق الجغرافٌة إلً
تقسٌمات عدٌدة ,أي تقسم المنطقة الجغرافٌة إلً بلدان عدٌدة أو إن تقسم البلد إلً محافظات وتقسم إلً مدن
والمدٌنة تقسم إلً العدٌد من األحٌاء السكنٌة وهكذا.
ب) العٌنات ؼٌر االحتمالٌة
-1العٌنة المٌسرة  :وهً العٌنة التً ٌتم فٌها االختٌار لوحدات المجتمع علً أساس السهولة أو المالئمة فً
توفر المراد مقابلتهم فً مكان معٌن.
-2العٌنة المستندة علً حكم الباحث  :وفٌها ٌقوم الباحث باختٌار الوحدات التً ٌعتقد بؤنها مناسبة فً تمثٌل
مجتمع الدراسة,وهً تعتمد علً خبرة الباحث وقدرته علً االختٌار.
-3عٌنة الحصصٌة  :وهً من أكثر العٌنات الغٌر احتمالٌة المستخدمة وخاصة فً بحوث التسوٌق ,إذ إنها
تضم تقدٌرا سابقا للرقم المناسب أو المطلق للوحدات الواجب أخذها ومعاٌنتها فً كل طبقة من المجتمع

)(8حجم العٌنة
*** العالقة بٌن حجم المجتمع وحجم العٌنة
إن أكثر المفاهٌم صعوبة فً دراسة تحدٌد حجم العٌنة ذلك الذي ٌرتبط بالعالقة بٌن حجم المجتمع وحجم العٌنة,
وان كبر حجم العٌنة وسعتها من شانه إن ٌقترن بالدقة والثقة بالعمل ,وٌعتمد علً عناصر أخري أساسٌة وهً:
 -1نوع العٌنة أو الطرٌقة المستخدمة فً الدراسة.
 -2حجم المجتمع المراد دراسته.
 -4الفترة الزمنٌة المعدة للدراسة.
 -5التكلفةٌ :عتبر عامل أساسً فً مسالة تقدٌر حجم العٌنة.
 -6احتمال الوقوع بالخطؤ الذي ٌقبل الباحث تحمله .
وهناك أسباب أخري مرتبطة بنوعٌة البحث المراد دراسته فضال عن أهمٌة نتائج البحث.
*** االعتبارات الشخصٌة وتحدٌد حجم العٌنة
إن عملٌة اختٌار حجم العٌنة قد تخضع لبعض االعتبارات الشخصٌة أو تلك التً أصبح متعارفا علٌها فً العمل
المٌدانً فضال عن االعتبارات الفنٌة والرٌاضٌة ,وبوسع الباحث القٌام بتحدٌد حجم العٌنة بإحدي الطرق التالٌة:
 .1خبرة الباحث :وهً صفة تناسب العاملٌن فً جانب البحوث,وممن لدٌهم الخبرة الكافٌة عن حالة السوق وطبٌعة
المجتمع المراد دراسته.
 .2النسب المئوٌة :وٌقوم الباحث بتحدٌد حجم العٌنة المراد دراستها فً المجتمع بان ٌتم اختٌار نسبة مئوٌة ,عندما
تكون مفردات المجتمع قلٌلة نسبٌا.
 .3طرٌقة المعالجة المستمرة  :وٌحدد فٌها الباحث حدا ادنً لحجم العٌنة  ,وان وجد الباحث إن النتائج غٌر
مرضٌة فبإمكانه إضافة مفردات أخري ودراستها للوصول لنتائج مقنعة ومطلوبة.
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 .4طرق متاحة أخري  :إن هناك طرق ومحددات أخري تتاح أو ال تتاح للباحث فً تحدٌد حجم العٌنة ,فاحد
المناهج هو استخدام الطرق المتاحة .وفٌها ٌجب إن تكون العٌنة كبٌرة كفاٌة لٌمكن تقسٌمها لمجامٌع حسب
اقتراح(سودمان).
وفً معظم الدراسات فان المقارنة بٌن المجامٌع ٌعطً معلومات مفٌدة وربما تكون سببا للدراسة .وفضال عن
دراسة المقارنات بٌن المجامٌع األساسٌة,فان التحلٌل ٌجب إن ٌتناول المجامٌع الفرعٌة.
 .5االعتبارات المالٌة :أحٌانا تكون المٌزانٌة المخصصة عامال محددا فً عملٌة اختٌار العٌنة.
 .6الدراسات المقارنة  :وهو نهج أخر إلٌجاد دراسات مشابهة واستخدام أحجام العٌنة كدلٌل الدراسات ٌجب إن
تقارن فً حالة عدد المجامٌع التً عندها ألغراض المقارنة ,وتتحقق لمستوي الثقة واالعتمادٌة.

** العوامل المحددة لحجم العٌنة:
 .1عدد المجامٌع األصلٌة والفرعٌة فً العٌنة.
.2قٌمة العٌنات المعلمة ( المرمزة) بصورة عامة والدقة المطلوبة.
 .3كلفة العٌنة.
 .4التغٌر فً المجتمع ,تشابه أراء أفراد المجتمع ٌزٌد من حجم العٌنة.
**معادلة تحدٌد حجم العٌنة المطلوبة:
z2 pq/ A2

=n

 = zمستوي الثقة المعبر عنه فً االنحراف المعٌاري.
 = Aالخطؤ المسموح.
 = Pالنسبة المئوٌة المفترضة فً المجتمع.
 = qالمكمل للنسبة المئوٌة المفترضة ( ) 1- p

)(9االستبٌان (االستقصاء)
نستخدم االستقصاء(االستبٌان)
* -فً حالة الرغبة فً توفٌر كم هائل من البٌانات والمعلومات المنظمة والموحدة ٌمكن التعبٌر عنها إحصائٌا
وتكون قابلة للتعمٌم بدرجة ثقة كبٌرة .
*-فً حالة الرغبة فً السٌطرة والتحكم فً عملٌة جمع البٌانات وتنظٌم وتوحٌد نوعٌتها .
**مفهوم االستبٌان :هو وسٌلة لتجمٌع البٌانات األولٌة التً تكون فً معزل عن الباحث.
**تصمٌم االستبٌان:
انه ٌخضع لثالثة عوامل أساسٌة وهً:
 -1الشكل العامٌ :شٌر للمدى الذي ٌشمله االستبٌان  ,وهل االستبٌان معد لدراسة ظاهرة معٌنة أم ابعد من ذلك؟
 -2تسلسل األسئلة :مسؤلة مهمة فً تصمٌم االستبٌان إذ أن األسئلة ترتب أوال بوضع األسئلة الهادئة التً تخص
حقائق عامة عن الفرد ذاته(العمر -الجنس -الحالة االجتماعٌة).
 -3تركٌب األسئلة:إن تركٌب األسئلة جدٌرا" بالمالحظة ,إذ إن بسط السإال بسطا ناقصا سٌإدي لإلجابة الناقصة
أٌضا أو عدم الحصول علً جواب مقنع أو تكون األجوبة مقترنة بالمغالطة المتعمدة منه  ,وقد ٌعود ذلك لسببٌن
رئٌسٌٌن:
أوال :الخطؤ فً تركٌب السإال الموجه للمستهلك.
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ثانٌا :إن المستهلك أعطً جوابا ال ٌطابق الواقع لجهله باألمور.

** أنواع االستبٌانات :
أوال :االستبٌان المركب –المكشوف الهدف:
هً القدرة على السٌطرة على العٌنة المطلوبة لحد بعٌد كم تسمح هذه الوسٌلة باالستقصاء العمٌق و كثرة األسئلة .و
ٌتم جمع البٌانات بسرعة نسبٌة إذ قٌس باالستبٌانات االخري .كم أنه فً استطاعة المستقصً أن ٌستنتج أو ٌحصل
على بٌانات خاصة أثناء المقابلة مما ال ٌمكن االستفسار عنه بسإال مباشر.
وسبب استخدامه فً بحوث التسوٌق ٌعود ألسباب عدة منها:
 .1مجال االستخدام.
 .2السٌطرة علً المعلومات.
 .3سهولة التعامل.
 .4استبعاد حالة التخمٌن.
ثانٌا  :االستبٌان المركب -الغامض الهدف:
ال ٌختلف عن النوع األول إال إن هدفه غٌر معروف وعملٌة الغموض فً الهدف تكون سٌاسة تحددها الجهة
المستفٌدة من الدراسة ذاتها.واألسئلة فٌه تكون أكثر عمقا وأدق فً البحث عن جوانب معٌنة.
ثالثا  :االستبٌان غٌر المركب – المكشوف الهدف:
وهو ٌستخدم فً حلة المقابلة مع مجموعة من األفراد تختلف وجهات نظرهم من فرد ألخر ,لهذا فان وضوح
الهدف وإتباع أسلوب األسئلة المفتوحة هً السمة الظاهرة فً هذه االستبٌانات.
** محتوٌات األسئلة:
ٌجب إن تتصف األسئلة بالتكامل  ,وان تكون مصاغة صٌاغة ٌفهمها المستهلك أو الفرد المرسل إلٌه االستبٌان.
هناك بعض األمور من الواجب إتباعها للتقلٌل من الخطؤ ما أمكن فً إجابات األفراد وهً:
 .1االستفادة من السإال.
 .2صٌاغة السإال.
 .3اختٌار الكلمات.
وكل سإال ٌوضع فً االستبٌان ٌجب إدراك وتحدٌد مدى قدرة اإلجابة المتوقعة من إعطاء البٌانات التً تخص
مشكلة البحث.

** صٌاؼة األسئلة:
تعتبر من الجوانب الفنٌة المهمة فً االستمارة  ,لهذا فً تركٌب األسئلة ٌجب تجنب الحاالت اآلتٌة:
 -1عدم اللجوء لألسئلة التً تقود المستهلك إلجابة معٌنة ٌرغب بها الباحث.
 -2فً الصٌاغة ٌجب عدم إرباك المجٌب بؤسئلة ال ٌحسن إجابتها.
 -3البعد عن األسئلة المتعلقة بمواقف اجتماعٌة أو سلوك شخصً أو عادات أو تقالٌد.

**اختٌار نص السؤال
وهً ضرورٌة جدا فً تركٌب وصٌاغة األسئلة الواردة فً االستبٌان ,وٌتم التركٌز علً البساطة فً استخدام
الكلمات بحٌث تعطً الوضوح للمجٌب ,كما إن اختٌار الكلمات الواضحة المركبة للسإال ٌجب إن تتناسب وطبٌعة
الدراسة والعٌنة المراد دراستها  ,إن تركٌب االستمارة لالستبٌان ٌجبان ٌضع المقومات التالٌة:
 -1اختٌار األلفاظ السهلة المباشرة والمؤلوفة.
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 -2االبتعاد قدر اإلمكان عن المعانً والكلمات الغامضة.
 -3تجنب األسئلة المركبة التً تضم طلبٌن فً جواب واحد.
 -4عدم استخدام الكلمات المحشوة واألسئلة التً تقود المجٌب للجواب.
 -5عدم اعتماد صٌغة السإال المباشر فً األسئلة الجدٌة والحساسة.
 -6إن ٌكون السإال مناسبا للفئة المراد االستفسار عنها.
**مكونات األسئلة:
إن مكونات األسئلة تقع ضمن مجامٌع وهً:
 )1المجموعة األولً الخاصة بالحقائق والمعرفة  :التً تعتمد عللً الحقائق كمنشؤ الصناعة ,والتً تعتمد علً
معرفة الشخص ومعلوماته حول ظاهرة من الظواهر التً ٌالحظها فً السوق.
 )2المجموعة الثانٌة المعتمدة علً اآلراء والمواقف :وتعتبر مهمة جدا ألنها تغطً تفكً الفرد واعتقاده فً سلعة
معٌنة أو خدمة أو رأي محدد.
 )3المجموعة الثالثة-الدوافع :وهً التً تشٌر إلً األسباب الرئٌسٌة وراء شراء أو عدم شراء السلعة ,وتمتاز إعداد
األسئلة فٌها بالصعوبة,كذلك فً تحلٌل األجوبة واستنباط الحقائق المطلوبة من الدراسة.
 )4المجموعة الرابعة  -السلوك المستقبلً المتوقع:هنالك صعوبة فً توجٌه سإال عن سلوك متوقع ( مستقبلً)
,ذلك إن األفراد ٌجدون انه من الصعوبة جدا توقع تصرفاتهم المستقبلٌة وكٌف ستكون وعلً وفق ظروف متغٌرة
ومتباٌنة من وقت ألخر.

** أنواع األسئلة:
وتتلخص فً األنواع التالٌة:
أوال :األسئلة المفتوحة :وتستخدم فً الحاالت التالٌة:
 .1فً حالة استخدام السإال مفتاحا ألسئلة أخري.
.2عندما تكون من األهمٌة لقٌاس درجة الحماس عند الفرد تجاه موقف معٌن.
 .3عندما نتوقع وجود احتماالت عدٌدة فً اإلجابة عن السإال.
وهذه الجوانب تبٌن إن األسئلة تتمتع بممٌزات عدٌدة تتلخص فً اآلتً:
 -1توقع أنواع عدٌدة من اإلجابات.
 -2المجٌب ال ٌتؤثر بسإال السائل.
 -3مشجعة علً اإلجابات.
 -4مفٌدة فً الحصول علً معلومات غٌر متوفرة ,واقتراحات وأراء جدٌدة.
 -5تعد بمثابة اختبار للمعرفة.
 -6من الصعب توحٌد اإلجابات المعقدة والمتباٌنة من فرد ألخر.
وهذه الجوانب وغٌرها تبٌن إن األسئلة تتمٌز بممٌزات عدٌدة كما ٌلً:
 .1توقع أنواع عدٌدة من األجوبة.
.2المجٌب ال ٌتؤثر بسإال السائل.
 .3مشجعة علً اإلجابات.
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 .4مفٌدة فً الحصول علً معلومات غٌر متوفرة.
.5تعد بمثابة اختبار للمعرفة.
**المؤخذ علً هذا النوع من األسئلة:
 .1من الصعب توحٌد اإلجابات المعقدة والمتباٌنة.
.2المقابلة فً التلفون ٌتطلب دقة وضبط وتلخٌص.
 .3مشكالت مقترنة بالوقت الطوٌل والتكلفة.
 .4من الصعب اعتمادها كمعٌار للمقارنة بدراسات أخري.
ثانٌا  :األسئلة المغلقة :وتتخذ أشكاال متعددة فً اإلجابة:
 -1اختٌار إجابة واحدة :وٌكون السإال متبوع بمجموعة من الخٌارات الختٌار اإلجابة.
 -2االختٌار المتعددة:وٌكون السإال متبوع بالعدٌد من االحتماالت التً ٌتوقعها الباحث فً اإلجابة.
 -3األسئلة الثنائٌة المتفرعة :وهً نوع من األسئلة المكونة من بدٌلٌن اثنٌن فقط.
 -4ساللم القٌاسٌ :مكن اعتبارها شكال من أشكال أسئلة االختٌار المتعدد ,إذ إن السلم الواحد ٌتكون من درجات
عدٌدة تمثل جوانب الصفات أو الشعور الذي ٌنتاب الفرد المجٌب.

*** أسالٌب السؤال ؼٌر المباشر
لقد حاول الباحثون إٌجاد صٌغ جدٌدة وبطرق غٌر مباشرة الستنباط واستكشاف بعض األمور المخفٌة عند الفرد
وهً تعكس جوانب سلوكٌة معٌنة تبٌن جوانب مخفٌة عند الفرد الموجهة إلٌه األسئلة,وهناك أربع وسائل فنٌة ٌمكن
استخدامها فً هذا المجال وهً:
 )1التصاوٌر :وهو من األسالٌب الفاعلة فً الحصول علً مواقف وأراء طالما ٌود الباحث معرفتها,وغالبا ما
ٌستخدم عند علماء النفس باسم اختبار المدارك الحسٌة عند المستهلك .
 )2إكمال العبارات  :وفٌه ٌضع الباحث موقفا افتراضٌا ٌتبعه بنص غٌر كامل ٌخص الحالة االفتراضٌة ,وٌطلب
من المجٌب إن ٌكمل العبارة أو مجموعة العبارات المعطاة فً الدراسة.
 )3اقتران الكلمات :وٌستخدم لقٌاس قبول السلعة عند المستهلكٌن ,وذلك من خالل معرفة السبب وراء الرفض أو
القبول للسلعة ,ومدي ارتباط الفرد بالسلعة ومعرفته لها من خالل مٌزة من مزاٌا السلعة.
 )4إكمال القصة  :وتقدم حالة من الحاالت علً شكل قصصً ولكن بشكل غٌر كامل ,وٌطلب من المجٌب إن ٌمل
القصة وذلك بوضع الحل المناسب للمشكلة التً تتصل بالسلة ذاتها.
 )5عدد األسئلة وتتابعها :لٌست هناك قاعدة ثابتة عن عدد األسئلة التً ٌمكن إن ٌتضمنها االستبٌان ,والعبرة لٌست
بكثرة األسئلة وإنما بشمولٌة األسئلة,ولٌس من المناسب إن ٌزٌد االستبٌان عن الصفحتٌن,ألنه ٌنعكس علً موقف
المجٌب وال ٌرغب فً اإلجابة عند مالحظة العدد الكبٌر من األسئلة.
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)(10القٌاس والبحث
ظهرت مقاٌٌس (موازٌن) التقدٌر كؤداة فاعلة فً استنباط المواقف الفعلٌة ومعرفة الدوافع التً عند المستهلك تجاه
العدٌد من األمور.
** ماالمواقؾ؟
المواقف عبارة عن المعرفة والشعور االٌجابً أو السلبً حول هدف معٌن  ,والمواقف تستنبط من إجابة الفرد علً
األسئلة الموجهة إلٌه ,والمركبات التً ٌتكون منها المواقف هً:
 .1مركب المعرفة  :وٌمثل جانب المعرفة عند الفرد حول موضوع معٌن  ,وان غالبٌة األسئلة فً دراسات بحوث
التسوٌق تتعامل مع متغٌرات المواقف ذلك إن معرفة مواقف المستهلكٌن السابقة تجاه السلع والخدمات المختلفة.
 .2مركب الشعور أو التؤثٌر :وٌختص بشعور الفرد أو رغبته وعدم رغبته بالموقف المعٌن أو الموضوع أو
السٌاسة أو أٌة جوانب أخري فً الحٌاة العملٌة.
 .3مركب اإلصرار أو النشاطات :وٌشٌر إلً توقعات األفراد لتصرفات مستقبلٌة عن الموضوع.
** المقاٌٌس:
هناك أربعة مستوٌات من المقاٌٌس هً:
 -1المقٌاس اللفظًٌ :حدد أو ٌصنف فقط األفراد وكذلك المواضٌع.
 -2المقٌاس الترتٌبًٌ :عطً مراتب منسقة بدون النظر إلً التداخل الحاصل بٌن المراتب.
 -3المقٌاس الزمنً :ضمن هذا النوع فان البعد بٌن أي زوجٌن متقاربٌن احدهما من األخر تكون متساوٌة.
 -4مقٌاس النسبة :هو عبارة عن مقٌاس فاصل مع حالة الصفر المطلق وان المقٌاس الفاصل ال تتوفر فٌه حالة
الصفر المطلق .وفً حالة وجود الصفر المطلق فان ذلك سٌمكن من قٌاس الموقع فضال عن االختالفات ,وان
النسبة بٌن أٌة نقطتٌن ٌمكن قٌاسها.

** متؽٌرات المقاٌٌس:
تتغٌر المقاٌٌس ألسباب موضوعٌة تتعلق بجوانب عدٌدة منها:
 .1زٌادة التوضٌح لدي المجٌب عند اإلجابة عن األسئلة.
 .2سهولة التعامل مع المتغٌرات الواردة فً االستمارة الواحدة.
ٌ .3إخذ باالعتبار البٌئة وطبٌعة التقسٌم السوقً المراد دراسته.

** األنواع الرئٌسٌة للمقاٌٌس:
 -1المقارنات الزوجٌة:وتعد من أهم مقاٌٌس المقارنة  ,وال ٌقتصر المقٌاس علً المقارنات الزوجٌة وإنما ٌتطرق
إلً متغٌرات أخري تتعلق بؤسئلة شخصٌة تعزز نتائج البحث والدراسة 0وٌتم حساب هذا المقٌاس عن طرٌق:
N(n-1)/2
 =nعدد الخواص التً دارت علٌها المقارنة.
مزاٌاه:
-1المقارنة المباشرة بٌن خاصتٌن أو منتجٌن ٌعطً البساطة فً بٌان التفضٌل عند المجٌب.
 -2وٌتصف باالقتصاد فً العمل.
 -3ال تتعب المجٌب فً اإلجابة عن األسئلة.
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عٌوبه:
أ -قد ٌتحدد المجٌب باإلجابة التً تخبره وتجعله فً موقف ٌختلف عن موقعه الفعلً فً السوق.
ب -قد ٌعط ً إجابة ال تعبر عن رأٌه الصحٌح عند اإلجابة عن سلعتٌن أو مٌزتٌن ٌرغب أو ال ٌرغب بهما.
 -2مقارنة الترتٌب :وفٌه ٌطلب من المجٌب إن ٌرتب مجموعة من المواضٌع حسب بعض المقاٌٌس,وهذا مقٌاس
مقارن فً طبٌعته ولذلك ٌتعامل مع عدد كبٌر من الوحدات فً وقت واحد.
 -3مقاٌٌس التوحٌد والعرض( البٌان) :وهذه المقاٌٌس التعتمد علً مبدأ المقارنة ,ولكن ٌكفً وضع العدٌد من
الحقول التً تساعد المجٌب فً اتخاذ القرار.وهذه المقاٌٌس تتصف بالتالً:
أ) الموازنة وخاصة وان هناك رقما متساوٌا فً مجامٌع التفضٌل وعدم التفضٌل.
ب) كل مقٌاس له قطبان نهاٌتان موصوفتان ومحددتان.
ج) ٌتمتع المقٌاس بمنطقة محاٌدة وسطٌة.
 -4مقٌاس المجموع الثابت :وٌستخدم علً نطاق واسع فً بحوث التسوٌق وفٌه ٌطلب من المجٌب توزٌع 100
نقطة علً الخواص المطلوبة للسلعة أو الخدمة,وعلً الرغم من أهمٌته إال انه علٌه مآخذ كثٌرة ومن ذلك صعوبة
تحدٌد الخواص فضال عن صعوبة توزٌع النقاط.
 -5مقٌاس الٌكرت :وٌستخدم علً نطاق واسع فً التسوٌق وفٌه ٌطلب من المجٌب وفق هذا المقٌاس اإلشارة إلً
درجة الموافقة أو عدم الموافقة لكل سلسلة من الوحدات,أو نصوص عامة تتعلق بموقف معٌن .ومن مزاٌاها (سهلة
التركٌب ,سهلة التعامل معها ,ومن السهل إن ٌفهمه معظم الناسٌ,عطً معلومات دقٌقة حول المواقف الفردٌة).
 -6مقاٌٌس ثورستون :نظرا للمشاكل المتعلقة بالمقارنات الزوجٌة,وتنحصر المشاكل فً العدد الكبٌر من الخواص
والصفات التً ٌتم التطرق لها ,لذلك أعطً (ثورستون)مقٌاسا فاصال لظهور المقارنات الزوجٌة بشكل مساو.
 -7مقٌاس ساللم التحلٌل المفضلٌ:ستخدم بشكل واسع وخاصة عندما ٌكون الهدف تقوٌم وتركٌب صورة وشكل
السلعة أو لبٌان تؤثٌر اإلعالن علً السلعة أو لبٌان فاعلٌة منظمة من المنظمات.
 -8السلم المحصل  :وهً عبارة عن تبسٌط لمقٌاس ساللم التحلٌل المفضل وٌتم عند استخدامها استبعاد حالة
الساللم األحادٌة األقطاب وتحدد هذه الساللم بعشر نقاط علً شكل سلم وبقٌم من  5+إلً  5-وٌطلب من المجٌب
التؤشٌر علً الدرجة التً ٌراها مناسبة
 -9مقٌاس االتجاهات المتعددة:فً المقاٌٌس السابقة كان الباحث الذي ٌقدم الخواص والقٌاسات وٌطلب من المجٌب
اإلجابة فقط علً الجوانب المناسبة له  ,أما هذا المقٌاس فٌستخدم بشكل واسع فً مجاالت استخدام الكمبٌوتر,وفٌها
ٌستخدم بٌانات بسٌطة نسبٌا كالتً تتعلق بمسالة تفضٌل سلعة علً أخري أو مخزن علً أخر وكل سلعة أو مخزن
ٌتم تعٌٌنه وفق االتجاهات وعند ذلك فان الباحث بإمكانه مقارنة السلع علً وفق أٌة اتجاهات معٌنة.

)(11تحلٌل البٌانات
إن دقة عمل الباحث وما ٌتاح لدٌه من وسائل وإمكانات لها أثرها علً عملٌة التحلٌل ,وكٌفٌة استخدام الجانب اآللً
فً تفرٌغ البٌانات مقارنة مع األسلوب الٌدوي.

***إجراءات تحلٌل البٌانات:
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تعتمد أساسٌا علً مدي الثقة فً اإلجراءات التً سبقت التحلٌل ,وٌعتمد علً عدة خطوات لمعظم الدراسات
والبحوث فً مجال التسوٌق وهً:
أوال :التدقٌق :وٌتم علً ثالث مستوٌات:
 -1المستوي األول :وٌقوم فٌه المكلف بإجراء المقابلة مٌدانٌا لٌدقق البٌانات بعد المقابلة.
 -2المستوي الثانً:وٌتم فً مجال المشرفٌن علً الدراسة وتع علٌهم مهمة إعادة التدقٌق والتؤكد من المكلفٌن.
 -3المستوي الثالث  :وٌتم عن دوائر المسح وخاصة فً الدراسات الشاملة والموسعة.
ثانٌا :التنقٌح :وتخضع لنواحً كثٌرة:
 .1المالئمة:
 .2الدقة
 .3مناسبة.
 .4متجانسة.
 .5قابلة للجدولة.
وهناك اعتبارات أساسٌة فٌما ٌخص عملٌة التنقٌح:
 -1األجوبة المالئمة فقط ٌجب قبولها :فً االستبٌان نتوقع أنواعا عدٌدة من األجوبة ,قد تكون صحٌحة أو خاطئة
أو مبالغ فٌه ,وفٌه تتوقف علً مقدرة الباحث العلمٌة فً تحدٌد وتعٌٌن األجوبة المالئمة.
 -2اإلجابات الخاطئة ٌجب استبعادها :إن اإلجابة الخاطئة ٌجب استبعادها نهائٌا من الدراسة  ,ألنها تإدي لخلل فً
النتائج للدراسة ذاتها ,وٌجب عدم تصحٌح اإلجابة الخاطئة ألنه ال ٌصح مع عشرات األجوبة المتباٌنة ,واإلهمال
لألجوبة الخاطئة تعنً تجنب الوقوع فً خطا محتمل.
 -3األجوبة الناقصة ٌجب إكمالها :وهً مسلة متممة فكل سإال ٌوضع فً الدراسة ٌجب إن ٌقترن بإجابة ,إال انه
ٌحتمل إن ٌتم الحصول علً أجوبة ناقصة التعبٌر ولكن مفهوم الجواب ٌكون معلوما ,فمن الواجب إكمال اإلجابة
إذا ما تبٌن صحة إجابتها ولكل مجٌب علً حدة.
 -4إكمال األجوبة التً لم ٌتجاوزها :قد ٌالحظ إن إجابات بعض االستبٌانات واضحة وغٌر مرتبكة ,وٌتم تؤشٌر
سإال نتٌجة السهو أو إن المجٌب ٌري انه ال ضرورة لإلجابة ,عند ذلك ٌمكن للباحث إن ٌعالج الموضوع.
 -5األجوبة غٌر المناسبة لألسئلة المفتوحة ٌجب حذفهاٌ :تم العمل علً حذف اإلجابات الشاذة التً ٌصعب توحٌدها
وال ٌجوز معالجتها أو العمل علً تقرٌبه.
 -6الشكل المناسب للبٌانات :وٌتم العمل قدر اإلمكان علً جعل كل البٌانات تؤخذ شكال مالئما ومناسبا لجعلها
مناسبة مستقبال.
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ثالثا :الترمٌز :وهً الخطوة المستخدمة فً تحلٌل البٌانات ’,إذ ٌتم استخدام الرموز فً عملٌة تفرٌغ البٌانات.وتتم
أٌضا عن طرٌق ترمٌز األسئلة المغلقة و إعطائها أرقام لتفرٌغها ,وتإخذ استمارة صماء قبل الشروع بالترمٌز
وعلٌه ٌتم إعداد قائمة بالرموز ,وٌتم تفرٌغها علً استمارات خاصة للكمبٌوتر.
رابعا:تفرٌػ البٌانات :بعد تفرٌغ االستمارات فً الكمبٌوتر سٌظهر جداول عدٌدة وعالقات معٌنة بٌن متغٌر وأخر
أو بٌن متغٌر ومجموعة من المتغٌرات ونسب مئوٌة ومجامٌع وغٌر ذلك من النتائج التً تتناسب وطبٌعة
االستبٌان ,وتمتاز هذه الطرٌقة بالبساطة فً الترتٌب والعد والحساب.
خامسا :جدولة البٌانات :فً الدراسات التسوٌقٌة نادرا ما ٌتم دراسة متغٌر واحد فقط وانم ٌتم دراسة متغٌرٌن أو
أكثر.وٌوجد متغٌرٌن احدهما من غٌر تابع ( الدالة) واألخر متغٌر مستقل.وعند تحدٌد العالقة بٌن السبب والتؤثٌر
خالل الدراسة فان النسب المئوٌة ٌمكن حسابها حسب ثالث خطوات وهً:
 -1حساب النسب وفق العامل المستقل أو عبر فئات العامل التابع.
 -2تحلٌل العالقة بٌن المتغٌرٌن باختٌار متغٌر أو متغٌرٌن لفئات العامل التابع ( الدالة).
 -3المقارنة بالنسب المئوٌة للفئات للعامل غٌر المعتمد.

**استخدام عامل متؽٌر ثالث:
عند إدخال عامل ثالث فً الدراسة فان مزٌدا من العالقات ٌمكن الحصول علٌها  ,وبذلك ندخل فً مزٌد من
التفاصٌل حول طبٌعة العالقة بٌن المتغٌرات وفً نفس الوقت فان هذا التفصٌل سٌعزز من مكانة النتائج المحصلة.
سادسا :الرسوم البٌانٌة والتوضٌحات:
وتستخدم لزٌادة التوضٌح للمسائل والجداول المراد عرضها ,إذ تعطً صورة معبرة ودقٌقة للبٌانات
والمعلومات.وتقع هذه المجامٌع من الرسوم والبٌانات تحت عنوانٌن رئٌسٌن هما:
 -1اإلشكال
 -2الرسوم والمخططات البٌانٌة.
أوال  :اإلشكال:
وتقسم إلً أربعة أنواع وهً:
 )1الرسوم التصوٌرٌة.
 )2الخرائط التوضٌحٌة.
 )3اإلشكال الهندسٌة :وتقسم لقسمٌن ٌضم كل قسم مجموعة أشكال فرعٌة وهما:
أ) اإلشكال الشرٌطٌة ( األعمدة) :
 .1األعمدة البٌانٌة البسٌطة.
خ.بعلً
المجموع
جبالٌا
بٌت حانون

خ.بعلً

بٌت الهٌا
م.بعلً

البٌان

م.بعلً
0

1000

2000

3000

4000

5000

 .2األعمدة البٌانٌة المضاعفة.
 .3األعمدة البٌانٌة النسبٌة.
ب) اإلشكال البٌانٌة ذات االتجاهٌن وتضم:
 .1المربعات.
االجمالً
انفاق عالٌة

المجموع

انفاق ارضٌة

جبالٌا

خضار (م+بع)

بٌت حانون

دفٌئات

بٌت الهٌا

االشجار
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 .2الدوائر.

بٌت الهٌا

االشجار
دفٌئات
خضار (م+بع)
انفاق ارضٌة
انفاق عالٌة
االجمالً

 .3الشكل الدائري.
بيت الهيا

دفيئاتاالشجار
خضار (م+بع)
االجمالي
انفاق ارضية
انفاق عالية

 )4المخطط البٌانً :وتقسم المخططات البٌانٌة لقسمٌن وهما:
أوال) المخططات البٌانٌة الخطٌة:
50000
40000
المجموع
30000

جبالٌا
بٌت حانون

20000

بٌت الهٌا
10000
0
االشجار

دفٌئات

خضار (م+بع) انفاق ارضٌة

انفاق عالٌة

االجمالً

 .1المدرج التكراري البسٌط.
 .2المحنً ذو الرتب.
 .3المنحنً المجمع.
ثانٌا) المنحنً التوزٌعً التكراري:
وتتخذ أشكاال متعددة منها:
 .1المدرج التكراري.
 .2المضلع التكراري.
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 .3المنحنٌات التجمٌعٌة

*** التحلٌل اإلحصائً للبٌانات:
البد لرجل السوق إن ٌكون ملما لبعض المفاهٌم اإلحصائٌة األساسٌة التً ٌستفاد منها فً استخالص النتائج
إحصائٌا ,واستخدام بعض األسالٌب الكمٌة فً تحلٌل البٌانات المختلفة.
**التوزٌعات التكرارٌة :
وفٌه تم جمع بٌانات خام ولكن بشكل غٌر منتظم عددٌا ,مما ٌتطلب إعادة توزٌعها بؤسلوب منظم كان ٌكون ترتٌب
تصاعدي أو تنازلً.
* -وتتخذ هذه المقاٌٌس أشكاال متعددة منها:
 -1الوسط الحسابً :وهو مجموع قٌم المشاهدات مقسوم علً عدد المشاهدات الكلً .الوسط الحسابً للبٌانات غٌر
المبوبة
بشكل عام الوسط الحسابً هو مجموع القٌم مقسوما على عددها من القٌم, ,
رمز عدد القٌم
=n
ٌحسب بالمعادلة التالٌة:

مزاٌا الوسط الحسابً :
ٌ )1عتمد فً حسابه على كل المشاهدات.
 )2سهل الفهم و الحساب.
عٌوب الوسط الحسابً :
ٌ )1تؤثر بالقٌم الشاذة.
 )2ال ٌمكن رسمه.
 -2الوسٌط :
هو أحد مقاٌٌس النزعة المركزٌةٌ ,ؤخذ فً االعتبار رتب القٌم  ,وٌعرف الوسٌط بؤنه القٌمة التً تقع وسط القٌم بعد
ترتبها إما تصاعدٌا أو تنازلٌا  :إذا نصف القٌم تكون اقل من الوسٌط ونصفها األخر اكبر منه.
مزاٌا الوسٌط :
ٌ )1مكن إٌجاده بالحساب .
 )2ال ٌتؤثر بالقٌم الشاذة.
عٌوب الوسٌط :
ال ٌعتمد فً حسابه على كل المشاهدات
 .3المنوال:
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تعرٌفه :
القٌمة الشائعة أو األكثر تكرارا بٌن المشاهدات.وهو المقٌاس الوحٌد من مقاٌٌس النزعة المركزٌة الذي ٌمكن
استخدامه للبٌانات الوصفٌة(النوعٌة)ٌ.كثر استخدامه فً حالة البٌانات الوصفٌة  ,لمعرفة النمط ( المستوى ) الشائع
طرق حسابه:
أ) بٌانات غٌر مبوبة :
المنوال= القٌمة األكثر تكرارا بٌن المشاهدات.
ب) بٌانات مبوبة:
ج) البٌانات الكمٌة المتصلة.
طرٌق حسابه :
– تحدٌد الفئة المنوالٌة ( و هً الفئة ذات أكبر تكرار ).
مزاٌا المنوال:
 )1سهل الحساب.
 )2ال ٌتؤثر بالقٌم الشاذة.
 )3المقٌاس الوحٌد الممكن لمتغٌر وصفً.
ٌ )4مكن إٌجاده بالرسم.
عٌوب المنوال:
 )1ال ٌدخل فً حسابه كل المشاهدات.
ٌ )2عاب على المنوال أنه قد ال ٌوجد و ذلك فً الحاالت التً تتساوى فٌها تكرارات المشاهدات ,وقد ٌوجد أكثر
من منوال.
**مقاٌٌس النزعة المركزٌة ( المتوسطات) وهً:تصؾ مجموعة من المعلومات عن ظاهرة معٌنة :
 .4الوسط الهندسً:لمجموعة من القٌم هو الجذر التربٌعً لحاصل ضرب هذه القٌم.
 .5الوسط التوافقً:الوسط التوافقً لمجموعة من المشاهدات هو مقلوب الوسط الحسابً لمقلوبات هذه القٌم,
وٌستخدم فً إٌجاد متوسطات األسعار إذا أعطٌت بداللة وحدة النقد.
 .6.الوسط التوافقً :هو الوسط التربٌعً لمجموعة من القٌم وٌستخدم هذا النوع فً التطبٌقات الطبٌعٌة

*** االرتباط واالنحدار:
* /حساب معامل االرتباط :

) xi   x)  ( yi  y
 ( xi  x)2   ( yi  yˆ )2

r

 = Xالمشاهدات الخاصة للمتغٌر المستقل.
 =Xiالوسٌط لقٌم Xis
 = Yالمشاهدات الخاصة للمتغٌر التابع Y
= Yi

الوسٌط لقٌم

Yis
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 = Nحجم العٌنة.

** االنحدار البسٌط:
Y=a+bX
إذ إن:
 Xهً المتغٌر المستقل .
 =Yالمتغٌر التابع.
 = Aوهً النقطة التً عندها ٌبدأ خط االنحدار.
 = Bانحدار خط االنحدار.
وٌمكن إٌجاد قٌم
 b,aوفق األسلوب اآلتً:

)   Xi Yi )  ( (Xi ) (Yi
N  ( X )2 (Yi )2

- b x

=b

a=y

إذ إن:
 = Yهً القٌمة التخمٌنٌة للمتغٌر التابع.
** االنحدار المضاعؾ
Y= a+b1X1+b2X2+……………..+bnXn
إذ إن:
 = Yالمتغٌر التابع
 Xa…………X2 ,X1هً المتغٌرات المستقلة.
 Aهً القٌمة المحصورة علً المحور العمودي.
 Bn………b2 ,b1هً المعامالت للمتغٌرات المستقلة ل . n
وٌشترط فً االنحدار المضاعف إن تكون البٌانات الواردة كثٌرة نسبٌا وتمثل سلسلة زمنٌة طوٌلة نسبٌا.
***تفسٌرات النتائج:
التفسٌر للنتائج مسالة تتبع التحلٌل بؤخذ مخرجات لما تم إٌجاده فعال من التحلٌل ,فالتحلٌل ٌتطرق وٌشرح بالتفصٌل
ماذا حدث بٌنما التفسٌر ٌشرح ذلك بعالقات معٌنة وبالحاجة التً ٌرٌدها الباحث فً حل المشكالت.

***االستنباط والقٌاس:
الباحث ٌخلص إلً نتٌجة أو مجموعة من النتائج أو توصٌات للجوانب التً تم استنباطها أو التً استدل علٌها فً
بحثه.

*** تقدٌم الدراسات وعرضها:
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وهً عملٌة تنظٌم وتوضٌح ماتم استنباطه فً خطة البحث واالستنتاجات المحتملة والتوصٌات المعتمدة علٌها
والهدف األساسً من التقدٌم  ,والتقدٌم ٌسجل خطوات وإجراءات البحث  ,لماذا ٌتم تناول موضوع البحث ؟ ,
وماذا تم عمله ؟ وماذا تم إٌجاده ؟.

***الخاتمة:
ال تعتبر المعلومات التً نحصل علٌها من خالل األبحاث التسوٌقٌة معلومات عشوائٌة وغٌر ذات أهمٌة ولكنها
معلومات قوٌة ومفٌدة ٌمكنها تقدٌم المساعدة لرجل التسوٌق عند اتخاذ قرارات إستراتٌجٌة هامة تتعلق بالعمل.
* -تعد األبحاث التسوٌقٌة مإثرة عندما تكون قٌمة النتائج أو الموجودات التً توصلت إلٌها أعلى من تكلفة البحث
نفسه.
 ترشد البحوث التسوٌقٌة طرٌقة تعاملك مع العمالء الحالٌٌن والمستقبلٌٌن. تساعد بحوث التسوٌق علً تحدٌد الفرص المتاحة فً السوق: تخفض البحوث التسوٌقٌة من أخطار النشاط التجاري,بحٌث ٌجب إتباع الطرٌق التً تم التخطٌط لها. تكشف البحوث التسوٌقٌة عن المشكالت المتوقعة وتحددها: تساعد البحوث التسوٌقٌة فً تحدٌد مستوى العمل وتتبع مدى التقدم فً الفترات الزمنٌة بٌن كل بحث وأخر.* -توفر دراسات السوق المعلومات حول السمات التً ٌشترك فٌها العمالء ,حٌث تجٌب هذه البٌانات والملومات
عن األسئلة اآلتٌة :من العمالء؟ ما عددهم؟ ما نسبة العمالء؟ ما سنهم ومستوى دخولهم وثقافتهم؟ ما وظائفهم
ومهاراتهم واهتماماتهم وهواٌاتهم؟ كم عدد أطفالهم؟ أٌن ٌسكنون وٌعملون؟
* -المنافسة فً السوق هً المعلومات التً تتوفر لدٌك عن الشركات األخرى فً المنطقة وتجٌب األبحاث عن
األسئلة اآلتٌة :من المنافسٌن األساسٌٌن فً السوق؟ كٌف ٌتنافسون ؟ ما الطرق التً ٌتنافسون بها؟ ما نقاط قوتهم
وضعفهم؟ هل هناك فرص مجدٌة ناتجة عن نقاط الضعف؟ ما مستواهم فً السوق؟ ما الذي ٌجب التمٌز به علً
المنافسٌن؟ كٌف ٌصور المنافسون وضعهم؟ كٌف ٌعلنون عن خدماتهم فً السوق؟ من عمالئهم؟ كٌف ٌراهم
السوق؟ من رواد الصناعة؟ ما حجم مبٌعاتهم؟ أٌن موقعهم؟ هل ٌحققون أرباحا؟
* -تكشف المعلومات عن العوامل البٌئٌة الظروف االقتصادٌة والسٌاسٌة التً من شؤنها أن تإثر على اإلنتاجٌة
والعمل .ومن بٌن األسئلة التً ٌجٌب عنها هذا الجانب :ما المٌول الحالٌة والمستقبلٌة للسكان؟ ما المٌول االجتماعٌة
واالقتصادٌة الحالٌة والمستقبلٌة للسكان؟ ما آثار السٌاسات االقتصادٌة والسٌاسٌة على السوق المستهدفة أو المنتج؟
ما توقعات النمو للسوق؟ ما العوامل الخارجٌة التً تإثر على أداء العمل؟ ما مٌول السوق واالقتصاد؟ هل المنتج
فً حالة نمو أم فً حالة تدهور؟
* -إن بحوث التسوٌق تهدف إلى توفٌر المعلومة الصحٌحة المناسبة التخاذ القرار التسوٌقً المطلوب لمعالجة
مشكلة معٌنة  .وعلٌه فإن بحوث التسوٌق فً أي منظمة  ,تستمد أهمٌتها مما ٌلً:
 -1توفٌر المعلومة المفٌدة لمتخذ القرار التسوٌقً .
 -2تحقٌق الكفاءة التروٌجٌة للمنتجات من السلع والخدمات .
 -3التعرف على رغبات وأذواق المستهلكٌن النهائٌٌن أو المشترٌن الصناعٌٌن ومتابعة التغٌرات المتوقعة به .
 -4المساعدة فً إنتاج السلع والخدمات المالئمة لرغبات واحتٌاجات المستهلك األخٌر أو المستخدم الصناعً.
 -5تخفٌض تكالٌف التسوٌق بوجه عام.
 -6المساهمة فً وضع األهداف التسوٌقٌة من خالل التعرف على اتجاهات المنافسة فً السوق المستهدف
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* -بعد إعداد إستراتٌجٌة التسوٌق ,تضع المإسسة اإلستراتٌجٌات موضع التنفٌذ عن طرٌق البحث ,التخطٌط,
التنظٌم مع األخذ بعٌن االعتبار الكفاءات الفردٌة فً المإسسة.
* -وبعد ذلك تقوم المإسسة بالرقابة علً تنفٌذ اإلستراتٌجٌة بهدف قٌاس نتائجها ثم مقارنتها باألهداف المحددة
والمستوٌات الموضوعة ,وهذه الرقابة تمكن المنظمة من التركٌز علً المشاكل ووضع خطط بدٌلة للوصول
لألهداف المطلوبة.
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