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 المـقــدمـة العـامـة



 
      

  :      المقدمة العامة  
         تحتل بحوث التسويق مكانة كبيرة في معظم المشاريع وبإختالف أنـواعها وطـبيعة منهجها،وهـذه             

 هـذه   األهمية تنبع أساسا من الدور الذي تسهم فيه هذه المشاريع في الحياة االقتصـادية،إذ لم تعـد أعمـال                 

المشاريع أعماالً روتينية بعيـدة عن الدراسة والتدقيق والتمـحيص،بل العكس،فإن أية خطـوة تخــطوها              

يجـب أن تكون سليمة وسديدة،والتي من شأنها أن تعزز من مكانة المشروع في السوق وأصبح لزاماً علـى                  

 المعلومات مـستندة علـى      هذه الجهات أن تلجأ إلى أساليب وخطوات وطرق من شأنها أن تسهم في إعطاء             

  .حقائق والتي تعتمد أساسا في إتخاذ القرار

      إن بحوث التسويق تعد أحد األدوات اإلدارية التي تزداد أهميتها يوما بعد يوم في مجال إتخاذ القرارات                 

هـوم  أو وضع اإلستراتيجيات التسويقية وهي أيضـا الوسيلة الوحيدة المتاحة أمام المنظمـات، بتطبيـق المف              

التسويقي دون دراسة ومعرفة لحاجات المستهلك أو للتـغيير في هذه الحاجات أو إلتجاهات المستهلك وأرائه               

كما أن وضع وتطبيق اإلسـتراتيجيات التـسـويقية        .نحوها أو نحو منتجاتها وعالمـاتها التجارية المخـتلفة      

كين،وبدون هـذه المعلومـات فـإن       يتـطلب أيضا بعض المعـلومات عن األسواق وعن المنافسين والمستهل        

القرارات التسويقية سوف تعتمد على حدث وتخمين المدير الذي يأخذ القرار الذي قد يـؤدي إلـى تعـرض                   

  .المؤسسة لعـواقب وخيمة،ونتائج سيئة ومـخيبة لتلك الطموحات واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها

اطة فال بد لها من أن تدخل فـي مفهـوم البحـث                 ومهما كانت هـذه األسـاليب وحتى لو إمتازت بالبس       

ومثل هذه األساليب ولطبيعتها التي تختص بدراسة السوق والمستهلك واألسـعار وغيـر             , العلمي وإجراءاته   

ذلك من الظواهر ال بـد من أن تجتمـع تحت تسمية معينة عرفت بإسم بحوث التسويق، إن اإلستبيان يعـد                   

البيانات األولية إذ يعد وسيلة من وسائل إدارة الذات عندما يــترك األمـر              من الوسائل الفاعلة في تجمـيع      

  للفرد لإلجابـة عن أسئلة معينة يعـدها الباحـث وبما يتناسب وهدف البحث،

    وال يستخدم في مجـاالت بحوث التسـويق فقط وإنما في معظم الدراسات السلوكية واالجتماعية المعتمدة              

تلك الدراسات التي إعتمدت على الـرأي الشخـصي         ,  المـستهلك والجـهة المستفيدة     على العالقة بين الفرد   

وعلى موقف المستهلك الفـعلي تجاه حالة من الحاالت ومن األسباب التي جعلت من عملية سبر اآلراء لهـا                  

أهمية كبيرة هو التطور الذي طرأ على علم اإلحصاء،كما هو معلوم فإن اإلحـصاء علـم يحـاول دراسـة                    

لظواهر االقتصادية واالجتماعية والسياسية ومختلف الظواهر الحياتية األخـرى ، والتعبير عنها بمجـموعة            ا

من الوسـائل لغرض تفسيرها وإيصالها إلى ذهن المستخدم ورسم التوقعات عن سلوك هذه الظـواهر فـي                 

  .المستقبل من حيث تغيراتها وإتجاهاتها 

قنيات فرصة كبيرة لهذا العلم أن يؤدي دورا فاعال في حياة البشرية من أجـل      لقد أتاح التقدم الكبير في الت  

حل المعضالت التي تواجهها أو من أجل التخطيط لحاظر ومستقبل األجيال من خالل الوسائل المستخدمة في                

علـم  جمع البيانات وتحليلها وطرق التـعامل معها والمقاييس اإلحصائية المطلوبة للتعبير عنها وذلـك الن               



اإلحصاء في جانبه اإلستداللي يغطي مساحتين واسعتين إحداهما تكمل األخرى هما التقدير واإلختبار وذلـك               

من أجل التـعبير عن الواقع بمؤشرات ملموسة أوال ثم إخـتبار صدق وواقعية المؤشرات من خالل قوانين                

  .وصيغ إعتمدت التوزيعات االحتمالية والتوزيعات الحرة  

من خالل  , ن اإلحصاء هـو األساس الذي يعتـمد عليه عصر المعلوماتية في مستهل ألفية جديدة                  الشك أ 

الدور الكبير الذي يضطلع هذا العلم بأدائه وماأتاحته له التقنيات الحديثة ومعطيات هذا الحقل العلمـي الـذي                  

ماره التى وضعت بــين يـدي   إن التقدم العلمي الكبير وث. "يتصف بالدقة ويسهم في بناء معلومات سـليمة    

مـستخدمي المـعلومات أغنى الكثير من الكتاب والباحثين من عناء بذل جهود إضافية للفت األنظار نحـو                

لكن أثار في الوقت ذاته اهتماما جديدا في كيفية التعامل مـع وسـائل وأسـاليب تـوفير                  , أهمية المعلومات   

مستخدمين في الوقت المناسب وبالـدقة والمــواصفات       المعلومات بحيث توضع تلك المعلومات بين يدي ال       

وحيث أن صورة إسـتخدام المعلومـات وسـعة قاعـدة           , )1("المـطلوبة تمثيال و إتساقا وشموال وإخراجا       

 إلمام مكافئ بوسائل وأساليب جمع البيانات، النـه ظــل مقتــرنا             ا بها ال يناظره   نالمعنييـن أو المهتمي  

ات وكان في بعض حلقاته مقتصرا على عدد محدود مـن المختـصين الـذين               خبراء او مؤسس  , بالمختصين  

مع توسع قاعدة مستخدمي المعـلومات يدعـو إلى إشــاعة المــعرفة          , فإن هذا الحال    , يتسمون بالندرة   

المقترنة بعدد محدود من المختصين وتوسيع قاعدة عارضيها كإستجابة طبيعية لـضرورة إلمـام مـستخدم                

ائل وأساليب جمعها من جانب، ومن جانب أخر إن زيـادة عدد العـارفين بتلك الوســائل               المعلومات بوس 

تعني تماما توفير مزيد من المعلومات للمستخدمين ألنها ستؤدي بالضـرورة إلى إضـافة جـديدة تعين على               

  .فهم المجتمعات اإلحصائية ورصد معلوماتها 

  :    وعليه يمكن طرح اإلشكالية التالية 

   تتم عملية سبر اآلراء وما هي اإلضافة التي يمكن ان تأتي بها لبحوث التسويق ؟ كيف

  :وهذا التساؤل يقودنا إلى مجموعة أسئلة فرعية التي تتمثل في ما يلي 

  ماهي بحوث التسويق وأنواعها ومجاالتها ؟  •

 ماهي البيانات التي تحتاجها بحوث التسويق ؟  •

 بر اآلراء وما هي األخطاء التي يمكن أن يقع فيها الباحث؟ ماهي الخطوات المتبعة في عملية س •

 كيف نقوم بتحليل البيانات وكتابة التقارير ؟       •

                                                 
  .12ص)2001بغداد،الدار اجلامعية،(عدنان شها محد،مهدي حمسن إمساعيل،أساليب املعاينة يف امليدان التطبيق (1)



 : فرضيات 

 .بحوث التسويق هي أداة مساعدة في يد مدير التسويق  •

 .لبحوث التسويق مجاالت عديدة تبدأ من المستهلك إلى غاية المنتج  •

 . لقيام ببحوث التسويق هناك مراحل يجب احترامها عند ا •

 .توجد قواعد يجب إتباعها في عملية سبر اآلراء  •

 .إن األخطاء التي تقع في جمع البيانات قد تؤدي إلى إنحراف النتائج وتغليط الباحث  •

 .تحليل البيانات جزء مهم في عملية سبر اآلراء  •

  .لتسويقيجب التقيد بمنهج معين عند القيام بكتابة تقرير يخص بحثا من بحوث ا •

  

  :المنهجية المتبعة 

      إن البحـث الذي نقوم به إعتمادا على معطيـات ،كتب ،مقــاالت تناولت موضوع بحوث التـسويق               

وعلى ضوء تعدد المعطيات سوف نستعمل المنهج الوصفي التحليلي وذلك من           , وسبر اآلراء وسلوك السائح     

راء وتـناول دراسة تطبيقية لزيـادة التوضـيح        أجل عرض الحقائق الخاصة ببـحوث التسويق وسبـر اآل       

محاولة منا اإلجـابة على اإلشكالية واألسئلة المطروحة سابقا والتـأكد من الفرضيات، فقد حاولنـا إعطـاء                

صورة عن بحوث التسويق وأنواعها ومجاالتها ثم تناولنا عملية سبر اآلراء وخطوات التي تمر بها ثم عملية                 

بة الـتقارير، عرض الدراسة التطبيقية حيث تناولنا موضوع سلوك السائح في الجزائر            تحليل البيانات وكـتا  

بعد ان قمنا بوضع استمارة األسئلة وجمع البيانات، وذلك للوصول إلى األهداف المرجوة مـن سـبر اآلراء                  

  .واإلجابة على تساؤالت اإلستبيان نستهدف منها توضيح عملية سبر اآلراء بشكل أسهل ومبسط

  

  : وافع اختيار الموضوع د

  :توجد عدة أسباب ومبررات الختيار  الموضوع وهي 

  .محاولة فهم بحوث التسويق بشكل أعمق  •

 .تسليط الضوء على تقنية سبر اآلراء والفوائد التي تقدمها لنا  •

 .لعدم وجود بحوث قد تطرقت لهذا الموضوع   •

 .إبراز أهمية بحوث التسويق وتقنية سبر اآلراء  •

 .بحث جديد في ما يخص خطوات عملية سبر اآلراء إضافة  •

 .إيماننا بأننا نستطيع أن نقوم بدراسة جادة في حالة اختيارنا هذا الموضوع  •

  



  :أهمية البحث 

  : نرى أن أهمية البحث تكمن في الجوانب اآلتية 

  .التطرق لهذا الموضوع من الجانب االقتصادي حيث نظهر فائدته للمؤسسة  •

اف  إلى المكتبة في ما يخص بحوث التسويق وعملية سبر اآلراء وسلوك  الـسائح                 يعتبر مرجع يض   •

 .  

 .دراسة وصفية لبحوث التسويق وتقنية سبر اآلراء نتبعها بدراسة تطبيقية  •

  .دراسة قامت على إظهار أهمية البيانات األولية وكيفية استغاللها  •
 

  :صعوبات البحث

  .عملية سبر اآلراء عدم توفر المراجع التي تتناول خطوات  •

  .ضعف تجاوب المسؤولين مع عملية سبر اآلراء التي قمنا بها  •

  .صعوبة القيام بعملية جمع البيانات من الميدان عن طريق االستبيان  •

  .صعوبة العثور على المستجَوبين •

  :شكل البحث 

ار قدر اإلمكـان لـذلك      حاولنا مـن خالل بحثنا المحافظة على التسلسل المنطقي والتدرج في طرح األفك               

تعرضنا في الفصل األول إلى التعريف ببحوث التسويق وأنواعهـا  , قمنا بتقسيم البـحث إلى أربـعة فصول   

ومجاالتها،ثم تطـرقنا في الفصل الثاني إلى أنواع البيانات وخطوات جمعها باإلستبيان،وفي الفصل الثالـث              

لتقارير،وفي الفصل الرابع دراسة تطبيقية حاولنا فيها دراسـة        تناولنا إلى طرق تحليل البيانات وكيفية كتابة ا       

  . سلوك السائح في الجزائر عن طريق توزيع اإلستبيان وجمعه ثم تحليل البيانات
                      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
 

     
 
 
 

      
                               

                                                                      

 
 
 
 

  . مفهوم وأهمية بحوث التسويق
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  األوللـــفصال



  
       :مقدمة

      تحتل بحوث التسـويق مكانـة كبيرة في معظم المشاريع وبإختالف أنـواعها وطبـيعة منهجها، وهذه             

ه المشاريع في الحياة االقتصادية، إذ لـم تعـد أعمـال هـذه     األهمية تنبع أساسا من الدور الذي تسهم فيه هذ     

المشاريع أعماال روتينية بعيدة عن الـدراسة والتدقيق والتمـحيص،بـل عـلى العكس،فـإن أيـة خطـوة               

تخطوها يجب أن تكون سليمة وسديدة،والتي من شأنها أن تعزز من مـكانة المشروع في السوق ، وأصـبح                  

تلجأ إلى أساليب وخـطوات وطرق من شأنها أن تسهم في إعطـاء المعلومـات              لزاما على هذه الجهات أن      

  .أساس في إتـخاذ القراركمستندة على حقائق تعتمد 

    وبعد التطور الذي حصل على مستوى المؤسسة ولما شهدته الوظيفة التسـويقية من تـطور نابـع عـن       

إكتسبته المعلومـة مـن أهميـة أصـبح مـن           التغيرات التي طرأت على األفراد والسوق والمؤسسات،ولما        

الضروري أن يكون بأي منظمة نظم معلومات تجعلها تواجه األحداث بإتخاذ قرارات تكـون فـي مـستوى                  

أهداف المؤسسة ونتيجة هذه التغيرات برزت أهمية بحوث التسويق كوسيلة مساعدة خاصة لمدير التـسويق               

ث يتم اتخاذها لـمعالجة المـشاكل المتعلقـة بالتـسويق          حيث تساعده عـلى إتخاذ القرارات المنـاسبة، حي      

وغيرها من األمـور والمشـاكل اإلدارية المـتوقعة،أيضا لوجود ظواهر إدارية تستحق الدراسة والبحث ثم             

 مألوف ويـسبب    رفالمشـكلة إذن التعني دائما أن هناك أمر غير عادي أو غي          .إتخاذ القرارات السليمة بحقها   

  . للشخـص بل تعني أن هناك موضوعا أو أمرا أو ظاهرة تستحق البحثإرباك للمنظمة أو

    وفي هذا الفصل سنحاول إلقاء نظرة على مفهوم بحوث التسـويق والفرق بينها وبـين بحـوث الـسوق                  

 بحوث التسويق   ةونوضح األهداف التي تسعى إليها وأنواع بحوث التسويق والمجاالت التي تبحث فيها وعالق            

 .  ذ القرار وكذلك نظم المعلوماتبعملية اتخا
 

  

  .مفهوم وأهمية بحوث التسويق:المبحث األول

   

  . مقارنة بين البحوث في العلوم السلوكية والعلوم الطبيعية: المطلب األول 

     قبل التطرق إلى بحوث التسويق سـوف نسلط الضـوء على جانب مهم أال وهوان بحـوث التـسويق                 

سلوكية أو أنها هي بحـد ذاتها من البـحوث السـلوكية ، وعند التحدث عن هـذا               تعتبر جزء من  العلوم ال     

 في العلوم اإلنسـانية وهذا يدعـونا      ثالنوع من البحوث فنحن نشمل البحوث في العلوم االجتماعية أو البحو          

  .إلى إظهار الفـرق بيـن بحوث في العلوم السلوكية والبحوث في العلوم الطبيعية 

  



   .اوجه الشبه : لالفرع األو

     البحوث في العلوم السلوكية والبحوث في العـلوم الطبيعية تتفقان في انهما تستخدمان الطريقة العلميـة               

 حيث أن العلوم الطبيعيـة تعتمد على الدراسـات المخبرية التي تؤدي نتائجهـا             ةلمعالجة الظاهرة أو المشكل   

 للبحوث السـلوكية حـيث أنهـا نـوع مـن بحـوث العلـوم              إلى النجاح أو الفشل  ، ونفس الشيء بالنسبة        

  . االجتماعية التي تعتمد على المنهج العلمي في دراساتها

  

  .اوجه االختالف : الفرع الثاني 

   :طبيعة المادة المدروسة  – 1

حاضر      بالنسبة للعلوم الطبيعية المادة المدروسة كانت موجودة قبل البحث وهي موجودة اآلن في وقتنا ال              

بنفس الوضع والشكل تقريبا ، وهي تتعامل مع حقائق مـعروفة وثابتة،في حيـن تتعامل العلوم السلوكية مع                

  .متغيرات غيرثابتة

  :صعوبة مالحظة المادة المدروسة  – 2

     إن مالحظة المادة المدروسة في العلوم الطبيـعية هي مسألة تبدو أكثر سـهولة في العـلوم الطبيعيـة                

ي عليه في العلوم السلوكية حيث أن المادة تكون ملموسة ويمكن إخـضاعها للتجـارب والفحوصـات                 عما ه 

واإلختبارت ويمكن إعادة التجربة وتكرارها ، أما بالنسبة للعـلوم السلوكية فإننا نجد الدراسات في العــلوم                

 وميـول ورغبـات     االجتمـاعية عبارة عن دراسات نظرية غير ملمـوسة ، تتـمثل في دراسة إتجاهـات            

  .وأراء، وهذه كلها أمور تعبر عن نوايا وأفكـارأكثر مما تعبرعن سلوك ملموس 

  :إمكانية تكرار حدوث الظاهرة المدروسة  – 3

     بالنسبة للعلوم السلوكية نجد أن الظواهر المدروسة أقل قابلية للتكرار من الظواهر الطبيعية التي تتميـز                

  .  والتعميم عليها  بالتكرار مما يسهل دراستها

   :الحسم في القرار  – 4

     من السهل جدا أن نحسم في القرار بالنسبة للعـلوم الطبيعية وال يوجد مجال لإلجـتهاد وال لإلحتمـال                 

فعندما تظهر لدينا النتيجة في مثل هذه العلوم نستطيع أن نقرر قبول أو رفض الفرضـية ألن النتـائج التـي                     

تنفي هذه الفرضـية أما فيمـا يخص العلوم السلوكية نجد أن هنـاك مجـال لإلجتهـاد                تظهر لدينا تؤكد او     

 وقد يـتم    %90 او   % 80واإلحتمال حيث أن األمر يخضع إلى اإلحتماالت فقد يحتمل قبول الفرضية بنسبة             

  . أي يوجد هامش بسيط من الخطأ او اإلحتمال %20 او %10رفضها بنسبة 

  

  . بحوث التسويق وبحوث السوق  الفرق بين: المطلب الثاني 

     نجد في الكثير من كتب التسويق من يدمج بين هاذين النوعين من البحوث  ، فيرى أن بحوث الـسوق                    

لكن هذا غيـر صـحيح وسنحاول أن نعطي  توضيح لهـذا           . وبحوث التسويق كليهما وجهان لعملة واحدة       



ث سعرها وترويجها وتوزيعها ونوعيتها وجودتها أو       الطرح ، حيث أن بحوث التسويق تتعلق بالسلعة من حي         

  .بعالقة المنشأة المنتـجة للسلعة مع المنشآت األخرى من النواحي التنـافسية واإلقتصادية 

    وبحوث السوق هي دراسة مجموعة المستهلكين الذين تتشابه حاجاتهم ورغباتهم، والذين بـدورهم مـن               

للسـلعة المنتجة ومـن هذا المنطلق نستطيع القول أن بحوث السوق          وجهة نظر تسويقية يشكلون سوقا هدفا       

تشكل جزءا من بحوث التسويق ،وحيث أن بحوث السوق ترتبط أسـاسا باإلنتـاج فكفاءة اإلنتاج تعتمد إلـى        

حد بعيد على بحوث اإلنتاج وعليه فإن فاعلية التسويق تعتمد على بحوث السوق ،ومثلما ال يمـكن أن تظهر                  

 بـحوث التسـويق إال بوجود البيـانات واإلحصاءات الضرورية ،فان بحوث السوق ال يمكن أن تقوم               فاعلية

لها قائمة دون وجود البيانات فمعظم النتائج ال بد أن تستند على حقائق يمكن اإلستفادة منها  بنحـو عــملي       

اط الحقائق وال ننسى أن ننـوه       وواقعي فالعين المجـردة والمالحظة من خاللها مسألة لم تعد تكفي في إستنب           

إلى أن بحوث السوق قد سبقـت نشأتها بحوث التسويق خاصة في بداية القرن ، وفقا للظـروف والمراحـل                   

التي مر بها االقتصـاد العالمي، فوفقا للمراحل المتعارف عليها اإلنتاج والبيع والتسـويق فإن مفهوم بحوث               

هو إظهـار مـا     ) الصناعي  ( كان الغرض األساسي  من المنتج        السوق كان هو السائد في أول مرحلة عندما       

لديه من منتجات محدودة في وقت لم يكن المستهلك والمستخدم لديه معرفة كافية عن المنتج الجـديد،ثم تـال                  

ذلك مرحلة البيع وبالسعر الذي يمليه المنتج الصـناعي لتحقيق الربح المـطلوب، وهذا ماكان يتطلب دراسة               

انب تتركز حول البيع والشراء ونوعية السلعة دون النظـر إلـى المـستهلك وتنفيـذ حــاجاته                  للسوق بجو 

ورغبـاته كذلك يجب أن نوضح أنه عند دراستنا للمستـهلك فنحن النهتم بدراسة الناحية الجسمية، بل نهـتم                 

لتعليمي وغيرها، ومـن    لعاداته والعوامل التي تؤثر على قرارات الشراء لديه من إمكانياته المادية ومستواه ا            

  :هنا يظـهر االرتباط الوثيق بين بحـوث التسويق وبحوث السوق وهذا االرتباط هو

  .أن كليهما يتبعان األسلوب العلمي في دراسة وتحليل الظواهر-1

  .يسعى كل منهما لتحقيق نفس الهدف وهو إتمام عمليات التبادل للسلع بشكل مرض وسليم-2

  

  .  وث التسويقمفهوم بح:المطلب الثالث

    ما سبق نرى أن الدور األساسي لبحوث الـتسويق في المنظمات هو مساعدة مدير التسويق فـي اتخـاذ                  

القرارات التسويقية المختلفة، ووضع االستراتيجيات التسويقية المتعلقة بالعناصر األساسية للمزيج التـسويقي            

عظم التعـريفات التي قـدمت بفـرض تعريـف    وما يرتبط بها من قطاعات سـوقية ،ومن هنا فقد ركزت م   

نشاط البحوث على هذه الفكرة ،ومثله مثل مختلف التعريفات المرتبطة بكافـة مجـاالت العلـوم اإلنـسانية                  

  .واإلجتماعية فقد تعددت التعريفات التي قدمت لتفسير بحوث التسويق



هي الطريقـة   " نشاط بحوث التسويق   صدر هذا التعريف عن اللجنة بتقديم التعريف التالي ل         1960   في عام   

العلمية في تجميع،وتسجيل،وتحليل البيانات عن كافة المشـاكل المرتبطة بتسويق السلـع والخدمات بـأعلى             

  1."درجة من الدقة والموضوعية

 والـذي بمقتـضاه تـم تعريـف هـذا النـشاط       1987    والتعريف الثاني الذي تناولته نفس اللجنة في عام       

 التسويق هي الوظيفة التي تخلق نوعا مـن الربط بين المستهلكين، والمـشتريـن، والجمهور             بحوث:"كالتالي

 من معلومات يمـكن استخدامها فـي تحديـد وتعــريف الفـرص أو              هورجل التسويق من خالل ما تقدم     

تحـسين  المشـكالت التسـويقية،أو تعـديلها،أو تقييمـها،أوفي متابعة األداء الخـاص بالنـشاط التسويقي،أو  

ولكي يتم ذلك تحدد بحوث التسـويق المعلومـات المطلوبة،وتـدير عمليـة            .الفهم للعملية التسويقية وطبيعتها   

  2." هذه النتائج من تطبيقات إلى متخذ القرار بالمنظمةهتجميع البيانات،وتقوم بتوصيل نتائج البحث وما تعني

إن الغرض من البحـث التـسويقي هـو         .  النشاط هذا التعريف على الرغم من طوله يعد تعريفا تفصيليا لهذا         

  .الحصول على المعلومات التي تساعد في التعرف على فرص السوق و المشاكل التسويقية

عملية اإلعداد، الجمع، التحليل و االستغالل للبيانات و        : " بحوث التسويق بأنها     »  و ديبوا    تلركو« عرف    

  .3" المعلومات المتعلقة بحالة تسويقية

 مـن المعلومـات و إختيـار        االحتياجاتتتضمن بحوث التسويق تشخيص     : " بقوله   ،   نالمبيوعرفها        

  .  4" المتغيرات المالئمة التي بخصوصها يجب جمع، تسجيل و تحليل معلومات سليمة و موثوق فيها

 و العمـالء و     بحوث التسويق هي الوظيفة التي تـربط المـستهلكين        : " ، بقوله   إسماعيل السيد وعرفها      

 في تحديد وتعريـف الفـرص أو        استخدامهاالجمهور برجل التسويق، من خالل ما تقدمه من معلومات يمكن           

المشكالت  التسويقية، أو في التوصل إلى بعض التصرفات التسويقية أو تعديلها أو تقييمها، أو في متابعة أداء                  

و هي فـي سـبيل تحقيـق ذلـك تحـدد      . ة و طبيعتهاالنشاط التسويقي أو في  تحسين الفهم للعملية التسويقي     

المعلومات المطلوبة و تدير و تنفيذ عملية تجميع البيانات و تحليلها و توصيل النتائج، و ما تعنيه من تطبيقات                   

   .5" إلى متخذي القرار بالمنظمة
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  .أهداف ومجاالت وأنواع بحوث التسويق:المبحث الثاني

وث التسويق سوف نحاول من خالل هذا المبـحث إعطاء بعض الخصائص                 بعد التطرق إلى مفهوم بح    

التي تميز بحوث التسويق وذلك من خالل تطرقنا إلى أهداف بحوث التسويق وأنواعها والمجاالت التي تهـتم                 

  .بدراستها وهذا للقيام بعمـلية  حصر لهذا المفهـوم الذي تناولناه في المبحث األول

   

  .حوث التسويقأهداف ب:المطلب األول 

إن بحوث التسويق تستخدم في الحياة العلمية من طرف المنظمات في العـديد من المجاالت، كما أنهـا                       

أو بواسـطة إحـدى المنظمـات الخارجيـة         .فهي قد تؤدى بواسطة المنظمة نفسها     .تؤدى على عدة مستويات   

 التي تهـدف  تى بواسطة المنظماكذلك فإن بحوث التسـويق يمكن أن تؤد .المتخصصة في بحوث التسـويق   

 إلى تحقيـق الربح سواء الحكومية منها أو االجتماعية، إن          فإلى تحقيق الربح ،أو تلك المنظمات التي ال تهد        

ويصعب حصرها كليا،ذلك أن الهدف من إقامة البحـوث         .األهداف من إقامة بحوث التسويق عديدة ومتنوعة      

يه الجـهة المستفيدة،ومهما كانت طبيعة النـشاط هذا فإن الجهـة          التسويقية يختلف بإختالف العمل الذي تؤد     

،وهناك مستخدم لسلعة أو خدمة معينة،وأيا كانـت        ا أو مستهلك  ا من كونها منـتجا أو بائع     والمـشاركة ال تخل  

طبيـعة الشركة أو الوحـدة اإلنتاجية ونشاطها فإن أهداف أي مشروع تكون متقاربة مع المشاريع األخـرى                

  6:ديد من النقاط،وبنـاءا على هذه التوضيحات سوف نحاول ذكر بعض أهداف بحوث التسويق في الع

تحديد السوق المتوقعة لسلـعة معينة وتدوين المالحـظات حول البيـع والـشـراء وسـلوك              .1

 .المستهلك وغير ذلك من الظواهر

 .تقويم المنافسة السائدة في السوق ونوعيتها وقوتها .2

 . في مختلف المناطق البيعيةتقدير القوة البيعية .3

 .تحديد طرق التوزيع والنهج الواجب إتباعه ومما يتناسب وطبيعة السلعة .4

 .بيان ومعرفة حصة الشركة في السوق،ومعرفة حجم المبيعات المستقبلية .5

 .معرفة درجة القبول عند المستهلك للسلعة المطروحة .6

فادة من ذلك في جعل التغليف للسلعة       دراسة المتطلبات الخاصـة بشكل السلعة وهيئتـها،واالست      .7

  .نمالئما ما أمك

 .معرفة السبب في قبول السلعة عند المستهلكين .8

 .تحديد الفرص التسويقية والمشكالت التي تعترض ذلك .9

 .سهولة تقييم الحلول البديلة للمنتجات المختلفة.10

  . تسهيل مهمة إختيارإتخاذ القرار.11
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ي قد تسعى إلى إنجازها بحوث التسويق،ولكن اليمكن التـطرق إلى معظم           إن هذه المجموعة من األهداف الت     

  .األمور والجوانب المهمة،فاألهداف لها عالقة بالسوق وسياسات السلعة

  

  .مجاالت بحوث التسويق:المطلب الثاني

  :    يمكن تلخيص مجاالت بحوث التسويق في الواقع العملي إلى عدد من المجاالت

  

   .عة أو المنتجالسل:المجال األول

في بعض األحيان يكون المنتوج جيدا من الناحية الفنية، حيث تتوافر فيه مزايا و منافع و لكنه يفـشل إذا                        

ما طرح في السوق نظرا لعدم تقبل المستهلك له، و يعود السبب في ذلك إلى أن المؤسسة تحكم على المنتوج                    

  . المستهلكمن وجهة النظر الفنية وحدها و ليس من وجهة نظر

كما أن ميول المستهلك و رغباته في تغير مستمر كلما تغير مستوى دخلـه أو درجـة تعليمـه أو مركـزه                      

 و غير ذلك من العوامل، كما يتأثر المستهلك بالحمالت اإلعالنية عن سلع معينة أو بظهور سـلع                  االجتماعي

  .جديدة في السوق

التي تتناول بصفة خاصة الكشف عـن فـرص         ) نتجاتالم( من أجل ذلك ظهرت الحاجة إلى بحوث السلعة         

البيع   و اختيار المنتجات الجديدة، و التعرف على آراء المستهلكين المحتملين قبل الشروع بإنتاجهـا علـى                   

نطاق واسع و بذلك تقل المخاطر التي يحتمل أن تواجه المنتوج، فيعمل على تالفـي الـنقص و العيـوب و                     

مما يوفر الكثير من النفقات و الوقت و الجهد الذي يبذل إلنتاج منتوج قد ال يلقـى                 إجراء التعديالت الالزمة،    

   .7قبوال من المستهلكين المرتقبين 

و بذلك تساعد بحوث السلعة في التعرف على التغير في ميول و عادات المستهلكين، و بالتـالي إدخـال                       

و بذلك يستطيع المنتج المحافظة علـى فرصـه         . دةالتعديالت المناسبة في السلع الموجودة أو خلق سلع جدي        

البيعية أو خلق و استغالل فرص بيعيه جديدة تعوض ما قد يكون قد فقده من فرص نتيجة التغير في أذواق و                     

  .ميول المستهلكين

  :هناك العديد من الجوانب التي تشملها بحوث السلعة ونذكر منها     

  :أبحاث الجودة   . أ

عبة أمام المنتج تحديد مدى الجودة المطلوبة في السلعة، فكما نعلم أنه كلما قلت الجودة                فمن القرارات الص      

فعلى المنتج أن يقرر مدى الجودة المعقولـة،و أن يـوازن بـين             .  السعر ارتفع السعر و كلما زادت      انخفض

 فـي الحـدود     الجودة و السعر بحيث ال تكون السلعة ذات جودة أقل أو أعلى من الالزم، كما يكون سـعرها                 

  .المعقولة من وجهة نظر المستهلك

   :أبحاث الغالف    .  ب
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الغالف يحمي السلعة و لكن له دور ترويجي هام بالنسبة للعديد من السلع الميسرة، فهـذه األبحـاث                          

فاألغلفة الـصحيحة و  . تهدف إلى التوصل إلى تصميم أغلفة ذات حجم مناسب و شكل مناسب و لون مناسب        

ـ لى أساس أبحاث علمية سليمة تصبح من أكثر الوسائل فعالية في تقديم     التي تصمم ع    المـستهلك،  ىالسلعة إل

و إضافة إلى البحث عن الصفات السابقة الذكر        .  يستطيع أن يبيع نفسه إلى المستهلك       للمنتج فالغالف الصحيح 

ف للمـستهلك يمكنـه     و الواجب توفرها في الغالف الصحيح، فإنه يجب البحث أيضا في إمكانية تقديم غـال              

   .   8 غرضه األساسي و هو حماية السلعة استيفاء في أغراض أخرى بعد استخدامه

 يختاره منتج السلعة أو بائعها قد يكون الحد الفاصل بين نجاح السلعة أو فشلها في السوق،                  إن اإلسم الذي   .ج

سم األصلح من بين مجموعـة       و على ذلك فإنه أصبح من الضروري القيام ببحوث تسويق بغرض إختيار اإل            

  .من األسماء المقترحة

كما أن تقديم خدمات الضمان و خدمات ما بعد البيع تتطلب بحوثا تسويقية فيما يتعلق بـإدراك المـستهلك                  . د

  .ألهمية هذه العناصر و كيفية تقديم المزيج المناسب منها

  : بحوث التسعير . هـ

حوث، الغرض منها الوصول إلى أنسب سعر لسلعة معينة،         أصبحت سياسات التسعير موضع دراسة و ب          

  . حد كبير على األسعار تعتمد إلىفالمنافسة في األسواق 

      إن مايهم المنتج هو تحديد السلعة والمواصفات التي سوف تميز هذا المنتَج الذي يريد إنتاجه وتسويقه و                 

 طتعلق بالمنتج وبالمستهلكين ويجب أن ال يـرتب       توزيعه ،وفي هذا المجال أيضا نتطرق إلى جوانب سلوكية ت         

في أذهاننا أن المنتج هو عبارة عن سلعة فقد يكون خدمة أو فكرة،ونهتم بـهذه الدراسة ألنه ليس يهمنـا أن                    

 أن نوفر السلـعة المطلوبة فـي الـسوق وبالكميـة           ايوجد لدينا سلعة ندخل بها إلى السـوق، بقدر ما يهمن         

على تقدير الـطلب المتوقع على السلعة بالشكل الصحيح ،ومعرفة ماذا يريد المـستهلك            المناسبـة،وهذا بناءا   

ويجب أن نعلم أن هذا المجال يتم من بدء اإلنتاج وخالل اإلنتـاج وبعد اإلنتاج ،فالـسـلعة يـتم                  .في السلعة 

  .تطـويرها وتعـديلها والتغـيير في غالفها وحجمها ومظهرها ، كما يتم التغيير في جوهرها

  .اإلنتاج: المجال الثاني

     بعد التطرق إلى أهمية السلعة من حيث شكلها ومواصفاتهاوالسعر، فإن عملية اإلنتاج هي كذالك مـسألة                

مقترنة بالسـوق بناءا على طـلب وحاجيات ورغبات المستـهلكين وهذا ما يدعوا إلى التأكد من إمكانيـات                

ى إنتاج السلعة التي تلبـي هذا الطـلب وكلما كان تقدير الطلـب            المؤسسة المادية والبشرية ومدى قدرتها عل     

 ومعـدات   تالمتوقع جيدا فهو سيجعل تحديد الكمية المطلوبة أسهل ،وبالتالي يؤثر بشكل كبير على الماكينـا              

ـ               ة وأدوات اإلنتاج الالزمة للـعملية اإلنتاجية وأيضا يسـاعد في تقدير المواد األولية واأليدي العاملة الالزم

للدخول في العمـلية اإلنتاجية ،وهذا أمر ضـروري جدا إلدارة المنشأة،ألنه من خالل إعـداد التقــديرات                
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الخاصة باإلنتاج والمبيعات هذه اإلدارات تضع خططها الحالية والمستقبلية بناءا  على هذه التــقديرات أي                

  .تـرتيب النفقات المترتبة عليها على أساس الدخل المتوقع

  

  .التوزيع والمبيعات: الثالثالمجال

      يعد التوزيع نصف العملية التسويقية، حـيث أنه مـن الـضـروري إيـصال الـسلعة إلـى مواقـع                   

المستهلكين،وذلك من خالل قنوات توزيعية تختلف من مشروع آلخـر، وذلك حسب طبيعة النـشاط الـذي                

ـ           القيام بجهـد    بدفق السلعي،وهذا ما يتطل   يؤديه المشروع ،ولذلك فإن بحوث التسـويق تسهم في تعزيز الت

  :واسع وكثيـف للتعرف على حـالة االنسياب،وأكثر استخدامات بحوث التسويق تنصب في الجوانب اآلتية

 .دراسة إتجاهات المبيعات .1

 .تطوير السياسات التوزيعية وطرق المبيعات .2

 . في مختلف المناطق البيعيةتقويم حالة المبيعات،ومدى تأثير اإلعالن والجهود الترويحية البيعية .3

 .تتقويم أوضاع العاملين في  جهاز المبيعا .4

  

  .السوق:المجال الرابع

    وهذا المجال من بحوث التسويق يهتم بدراسة السوق وذلك بعملية تقسيم السوق إلى أجزاء قد يكون على                 

م بتحديد الشريحة التـي يـتم       أساس،الجنس، العمر أو المـوقع الجغرافي أو الحالة اإلجتماعية وبعد ذلك يقو          

استهدافا وتحديد المنفذ التوزيعي المنـاسب ذلك أن لكل سلعة سوقها الخاص بها،وبعض هذه األسواق تقترن               

  .بفترات معينة

  

  .اإلعالن والترويج:المجال الخامس

 والترويجيـة       في جو تسوده المنـافسة الكبيرة في السوق يحـتم على المؤسسة القيام بالعمـلية اإلعالنية            

لمنتوجاتها، وبـحوث التسـويق هنا تقوم بتـحديد مدى فعالية عملية اإلعالن المنتهجة والسياسة الترويجيـة              

  .وكذلك تمـكن من تحديد وسيلة اإلعالن المناسبـة للقيام بعملية تعبئة تمكن من تحسين مستوى المبيعات

 خاصـة  إلخ، و اإلنترنت     …ة و صحف و مجالت      ن تنوع وسائل اإلتصال المتاحة من تلفزيون و إذاع            إ

و يستلزم ذلك الدراسة و البحث      . اإلعالنية المناسبة أمر صعبا   ) أو الوسائل ( يجعل من عملية إختيار الوسيلة      

باإلضافة إلى كيفية إختيار الوقت المناسب لإلعالن في الوسائل المرئية أو المسموعة و المكان المناسب فـي                 

  .الوسائل المقروئة

إن بحوث اإلعالن تتصل بغيرها من البحوث التي سبق ذكرها، فلكي تقوم باإلعالن على أساس سليم فإنه                     

يجب على المنتج أن يعرف من هم عمالؤه، أين يقطنون، كم عددهم، كم يستهلكون من السلعة، و عدد مرات                   

، و تفيـد    )المستهلكين( سوق  الشراء، و يمكن الحصول على هذه المعلومات عن طريق دراسات السلعة و ال            



هذه المعلومات في معرفة أي األسواق تركز فيها الحمالت اإلعالنية، و أي وسائل اإلعالن تفـي بـالغرض                  

  .المطلوب

كما يحتاج المعلن أيضا إلى دراسات الغرض منها معرفة دوافع شراء المستهلكين حتى يتمكن من تصميم                    

 انتبـاه ثارة تلك الدوافع،و يجب أن تمتاز هذه الرسالة بالقدرة على إثـارة             الرسالة اإلعالنية التي تعمل على إ     

  .القارئ و اهتمامه و توفر صفات الصدق و سهولة القراءة و سهولة الفهم

 التـي تحملـه، و تثيـر         واإلعالن  وسيلة النشر  انتباه مستخدم و الترويج الناجح يقاس بقدرته على جذب            

 من معلومات، و تحرك عندهم الرغبة في الحصول على الشيء المعلن عنـه، أو        إهتمام هؤالء بما تحمله لهم    

  .تهيئتهم لتقبل فكرته، و يغريهم لشراء المنتوج المعلن عنه

و فضال عن ذلك فإن الرسالة الترويجية الجيدة ينبغي أن تحوز ثقة قرائها أو سامعيها، و أن توجه إلـى                        

ال به مستخدما إحدى وسائل النـشر المالئمـة لـذلك الجمهـور، و     الجمهور الذي يسعى المروج إلى اإلتص  

تخاطب جمهورها باللغة التي يفهمها، و في النهاية تحقق مصالح الجمهور في الوقت الذي تحقق فيه مصلحة                 

   . 9المروج، بأن تقوده   إلى الهدف الذي يسعى إليه من نشرها 

    

  .الكفاءة والفاعلية:المجال السادس

 اق هو مجمـوعة من األنشـطة التي تعمـل لجعل السلعة في أيدي المستـهلكين،وهذا ما يـدعون                  التسوي

  .إلى تحديد الكفاءة والفاعلية

  :الكفاءة    

 أفـضل مـن     ت    تتعلق بنشاط فيه مدخالت ومـخرجات،فإذا زادت المخرجات عن المدخالت أو كان          

ط كفؤا،وبشكل عام الكفاءة تعنـي عمـل الـشيء    المدخالت،فيمكن النظر إلى هذا الـنشاط على أنه نشا 

 .الصحيح
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  :الفاعلية

    تعني الحصول على أفضل المـخرجات من المدخـالت أو إستخدام أقل المدخالت للحصول علـى              

 .أفضل المخرجات بكـميات مناسبة وبشكل عام الفـاعلية يعني عمل الشيء الصحيح بالشكل الصحيح 

  :لكفاءة والفاعلية نجد أنه يمكن تقسيمها إلى قسمينوعند النظر إلى موضوع ا

  ).التكنولوجيا( الكفاءة التشغيلية. 1   

  ).االقتصادية(الكفاءة السعرية.2   

    فالبحث التسويقي يدخل في مجال قياس كفاءة العمال في مجال اإلنتاج والبيـع للمنتجات،فمــن خـالل                 

ـ             البحث يتبين مثال نسبة النفقات على اإلعالن        و قياسا إلى العائد من ذلك، أو في حالة تخفيض األسعار ما ه

  .معدل الزيادة الحاصلة في المبيعات

  .10التخطيط:المجال السابع

    وهو وضع خطط مستقبلية يقصد منها التنبؤ بالمنتجات والمبيعات المتوقعة خالل فترة زمنية معينة، كذلك               

  :يمكن أن.ة في المستقبلمن خالل التنبؤ بالمنتجات والمبيعات المتوقع

  .نستطيع تحديد أو التنبؤ بالمخزون و المواد والمتطلبات وكذلك اليد العاملة الالزمة.    أ

  .نستطيع تحديد اإليرادات المتوقعة التي يمكن أن ترد إلى المنشأة خالل تلك الفترة.    ب

  .وإعادة التأهيلتحديد إذا كانت هذه األيدي العاملة بحاجة إلى تخطيط وتدريب .    ج

    وإذا استطعنا التنبؤ بما يمكن إنتاجه وبيعه وأين يبيعه والمواد الالزمة لتوفيره، وفي الوقـت نفسه فـإن                 

ذلك سيمكن اإلدارة من تجنب األخطاء ما أمكن عن طريق تحليل البيانـات واألرقام السابقة وبواسطة البحث                

والتي لها عالقة بالسلعة مثال فإن ذلك من شـأنه أن يـسهل             في الظواهر والتطورات الحاصلة في اإلقتصاد       

  .التوقعات المستقبلية

  .عمليات تطوير السلعة:المجال الثامن

    إن عملية تطوير السلعة أمر ضروري لكي التفقد جودتها وجاذبيتها،وإال ستدخل مـع مجموعـة الـسلع                 

لية التطوير تستطيع أن تطـيل عمـر الـسلعة         المتقادمة في طور اإلنحدار ونهاية حياة هذه السلعة، إذن عم         

والتطوير مـسألة   .وقادرة على مواجهة المنافسة التي تأتيها من السلع األخرى فتعتبر جــديـدة في كل مرة             

ضرورية في حالة المنافسة الشديدة، والشك في أن التطوير يستند أساسـا على رغبة المستهلك نفسه ومعرفة                

  .مه من أمور ضرورية تهدما يري
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   .تأثير درجة عدم التأكد أنواع بحوث التسويق و:المطلب الثالث

  

  . أنواع بحوث التسويق:الفرع األول    

    يمكن تقسيم بحوث التسويق على أساس طريقة جمع البيانات إلى بحـوث تستخـدم أسـلوب المالحظـة                

قسيم بحــوث التـسويق وفقـا       وأخرى تستخدم أسلوب المسح،وثالثة تستخدم أسلوب التجارب،كذلك يمكن ت        

  .لوظيفتها أو أهدافها إلى بحوث استطالعية ، وأخرى وصفية،وسببية

   وهذه األنواع من البحوث ليست بحوث مكتبية بل بحوث ميدانية خارج المكتب،للعمل والتعـرف الـدقيق                

  .على الظواهر أو المشكالت

  .البحوث االستطالعية أو االستكشافية:  أوال

لبحوث اإلستطـالعية بهدف التـعرف على طبيعة المشكلة التسويقية،التي تواجهها المنظمـة أو            تستخدم ا 

ومجال إستخدام هذا النوع واسع جدا،وخاصة في حالة الرغبة في التعـرف            . توضيح أبعـاد المـشكلة   فبهد

الغذائية بشـكل   معظم السلع االستهالكية بشكل عام و      بعلى الصفـات الفـردية عند المستهلك،فهذا ما يناس      

خاص،مـادامت هذه الصـفات ال تظهر إال عند استهالك أو إستخدام الـسلعة،وفي الوقـت نفـسـه فـإن                  

ويفيد هذا النوع مـن البحـوث فـي         .الـباحث بإمكانه وضع سـلم لدراجات القبول عند المستهلك لسلعة ما         

ـاملة وكذلك يـسهل عمــلية      التـعرف على طبيعة المـعلومات المطلوب جمعها في البحوث المسحية الش         

  .تحـديد طبيعة األسئلة التي سوف تتضمنها قائمة اإلستقصاء في البحث المسحي

  

  .البحوث الوصفية: ثانيا

    إن هذا النوع من البـحوث يسعى إلى وصف خصائص المجتمع المدروس ويحاول اإلجابة على األسئلة               

ث التي تجريها وسائل اإلعالن المختلفة تـسعي إلـى          التي تبدأ بمن؟وماذا؟ومتى؟وأين؟وكيف؟ومـعظم البحو   

 إلى اإلجابة على السؤال لماذا فهي إذن تقوم بـشرح           فوهذا النوع ال يهد   .تحقيق مثل هذا الوصف لجمهورها    

الظاهرة أو المشكلة وبيان المؤثرات والمتغيرات التي يمكن أن تؤثر أو تتـأثر بهـذه المـشـكلة،ولكن دون                  

  .قات بين المتغيرات أو االرتباط بينهاتـأسيس أو بيـان العال

    وأكثرها يمكن أن يحصل عليه متخذ القـرارات في هذا النوع من البحوث هو إستنتاج  بعـض الـدالئل          

التي يمكن أن تشكل أساسا للعالقة بـين المتغيرات والتي قد تسـتخدم كأساس لبحوث أكثـر تقـدما مثـل                   

  .البحوث السببية

  

  .بيةالبحوث السب: ثالثا

    هذا النوع من البحوث يتعلق ببيان العـالقة بين المتغيرات وبين الحقائق أو الوقائع والتي تم الحـصول                 

عليها بهدف الحصول على معرفة أعـمق بمـكونات الظاهرة التي يتم دراستها ومحاولة تحديـد أي مــن                 

ائمين بالبحث اإلكتفاء بالبحث الوصـفي    هذه المتغيـرات المسبب وأيها النتيجة أو المـتأثر حيث اليمـكن للق         



أي أنهم يسعون إلى توضيح وتفسير العالقات بين الحقائق والوقائع التي حصلوا عليها بغيـة التوصـل إلـى      

  11.صورة أعمق لألحداث التي يدرسونها
      

  .تأثير درجة عدم التأكد على نوع البحث:    الفرع الثاني

ن طبيعة المشكلة موضع البحث تؤثر تأثيرا مــباشرا على إختيار نوع               مما الشك فيه أن درجة التأكد م      

والجدول التالي يوضح طبيعـة هـذا التـأثير ، والـذي يبـين أن البحــوث                 .البحث الذي يقوم به الباحث    

اإلستـطالعية تكون في التـرتيب األول وذلـك حيث درجة التأكد من طبيعة المشكلة منخفـضة،ثم تـأتي                

عندما يكون الباحث على معرفة التفاصيل المرتبطة بها، وتـأتي أخيرا،البحـوث الـسببية              البحوث الوصفية   

  .نفترض فيها وجود تعريفا واضحا ومحددا للمشكلة ومتغيراتها وللعالقة بين هذه المتغيرات

  .يوضح العالقة بين نوع البحث ودرجة عدم التأكد) 1-1(الجدول

  
 .البحوث السببية .البحوث الوصفية .البحوث االستطالعية 

ــة   درجة تعريف المشكلة ــى دراي ــيس عل ل

 .بالمشكلة

يعرف المشكلة بـشكل    

 .عام دون تفاصيل

ــا  ــشكلة ومتغيراته الم

 .والعالقات بينها محددة

المبيعات تنخفض يومـا     المواقف المحتملة

  .بعد يوم

هل يمكن للمـستهلك أن     

يهتم بالمنتج الجديد الذي    

 .سنقدمه؟

ماهي نوعيـة األفـراد     

الذين يقومون بـشراء    

  .منتجاتنا؟

من هم الذين يـشترون     

  .منتجات المنافسين؟

ماهي مالمـح المنـتج     

.التي يفضلها المستهلك؟

هل الغالف الجديد لـه     

  .تأثير على المبيعات؟

أيا من حملتي اإلعالن    

لها تأثير أكبـر علـى      

 .المبيعات؟
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  .أهمية بحوث التسويق:بعالمطلب الرا

سـلع،  (إن بحوث التسويق هي نتيجة مباشرة و منطقية للمفهوم الحـديث للتـسويق، ألن العـرض                   

 و رغبات هذا القطـاع      احتياجاتالذي يود منِتج أن يطرحه لقطاع من السوق يجب أن يالئم            ) خدمات، أفكار 

 و رغبـات المـستهلك المـستهدف، لكـن          احتياجات، فيجب على هذا المنتج أن يعرف و يفهم          )مستهلكين(
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ن أ و رغبات المستهلكين ليست بالمعلومات المتوفرة بسهولة و جاهزة مباشرة، فعلى مدير التسويق               احتياجات

   12يبادر في البحث عنها، أي عليه فهم محيطه التنافسي، القانونين اإلقتصادي، اإلجتماعي و الثقافي 

 : " American Expressائرة الجودة، بمصلحة الرحالت بمؤسسة نائب رئيس د راسمو سن.يقول ماريان ا

فتـوفر       .13"  المـستهلكين احتياجـات لقد أنفقنا مئات الماليين من الدوالرات في محاولة التعرف علـى     

 لما يجري في السوق مـن أحـداث و   االستجابةالمعلومات يحدد إلى درجة عالية قدرة المؤسسة على الرد و     

  .استمرارها بالتالي بقائها و تكيفها معها، و

اإلدارة الفاعلـة ألي مـشروع  مـن    : "  أن Marion Marper J.R ج رإذ يقول  ماريون  مـاربر      

   .  14" المشروعات إنما تعني إدارة مستقبل هذا المشروع، و إدارة المستقبل تعني إدارة المعلومات

لى جمع البيانات عن ظاهرة أو مـشكلة معينـة، و           فكما سبق و أن عرفنا بحوث التسويق، فإنها تهدف إ             

تصنيف هذه البيانات و تحليلها و تفسيرها بأسلوب منطقي علمي، يستطيع الباحث من خالله الوصـول إلـى                  

  .مجموعة   من الحقائق التي يمكن أن تساعده على فهم تلك الظاهرة أو المشكلة

رارات الالزمة بخصوص أسـاليب التـصرف الممكنـة         وهذا بالطبع يساعد إدارة التسويق على إتخاذ الق           

  .للتصدي لتلك المشكالت أو الظواهر

فبحوث التسويق تسعى إلى كشف المشكالت و نقاط الضعف المحتملة و تقديم العالج المناسب لتالفيها، و                    

  .هي بذلك تعالج المشكالت قبل حدوثها، و هو ما يعرف بالدور الوقائي لبحوث التسويق

 يمكن إغفال دور بحوث التسويق في الحفاظ على نقاط القوة التي تتمتع بها المؤسسة و العمـل علـى                    ال    

  .تدعيمها بتقديم المقترحات التي تكفل لإلدارة إتخاذ القرارات المناسبة بشأنها 

      وNavigationتعتبر وسيلة إبحـار   : " Gilles Gaultierفبحوث التسويق كما يقول جيل جولتي     

)" أي طرح منتوج، خدمة أو فكرة ما      ( كاشف عن المخاطر و القيود، و إدراك الفرص التي تسمح بعرض ما             

15.  

   :16فيمكن النظر إلى بحوث التسويق على أنها تلعب ثالثة أدوار وظيفية هامة و هي
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13 : Alexander Hiam، Charles schewe. MBA Marketing: Synthèse des Meilleurs cours 
Américains. Ed : Maxima. Paris. 1994. P : 161. 
14  : Philip Kotler ET Bernard Dubois. Marketing management. 9e édition. Ed : Publi- 
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 …منافسين،  و تشمل جمع و تقديم حقائق معينة عن األوضاع الحالية للسوق، للسلعة، لل             : الوظيفة الوصفية 

  .إلخ

 و تتضمن تفسير و شرح البيانات التي تم جمعها من خالل بحوث التسويق، فهي تقـدم                   :الوظيفة الشخصية 

  .إجابات للعديد من األسئلة المطروحة أمام رجل التسويق

 و هي تعني كيف يمكن للباحث أو المختص في نشاط التسويق إستخدام البحوث الوصفية                :الوظيفة التنبؤية   

  .و الشخصية للتنبؤ بالنتائج  المترتبة على إتخاذ القرارات التسويقية المخططة

  :ومن خالل ما سبق يمكن إبراز أهمية بحوث التسويق من خالل النقاط اآلتية     

سرعة التغيرات اإلقتصادية، التكنولوجية و التنافسية لمحيط المؤسسات يقتضي وقت تكيف قصير، فالقـدرة              

  .رات أصبحت مورد إستراتيجيعلى توقع التغي

تكلفة التسويق و مخاطر اإلخفاق العالية في ممارسة نشاطات جديدة ، فبحوث التسويق تسمح بتقليص عـدم                 

فلقد أصبحت هذه البحوث نوع من التأمين ضد مخاطر اإلخفاق، ففي بعض الحـاالت              . التأكد لهذه القرارات  

من طرف ممون رأس المـال      ) مشروطة( غالب مفروضة   دراسة السوق التي تسبق إستثمار ما، تكون في ال        

17.   

تحسين جودة القرارات المتخذة، إن أهمية بحوث التسويق ال يجب النظر إليها كأداة مفيدة لمديري التـسويق                 

فحسب، و إنما كونها تؤدي إلى تحسين عملية إتخاذ القرارات عن طريق إلقاء الضوء علـى كافـة البـدائل                    

  . عرض المتغيرات الخاصة بالقرار بطريقة تمكن رجل التسويق من إختيار أفضل البدائلالتسويقية المتاحة و

 أسـباب   اكتشافاكتشاف نقاط المتاعب و األخطاء قبل تفاقمها، يستخدم المديرون البحوث لغرض آخر و هو               

دي حـدوثها    و تفا  انتشارهاظهور مشكالت و أخطاء معينة في القرارات التسويقية بحيث يمكن معالجتها قبل             

و تمكن بحوث  التسويق من معرفة أسباب حدوث الفشل في القرار التسويقي المتخـذ سـواء                 . في المستقبل 

  .ألسباب داخلية خاصة بالقرار ذاته أم ألسباب خارجية حدثت في البيئة و أثرت على نجاح القرار

 ماذا يجري داخل األسـواق   و         تفهم السوق و المتغيرات التي تحكمه، تستخدم أيضا بحوث التسويق في تفهم           

خصائص السوق الذي تخدمه المنظمة بما يمكنها من ترجمة هذه الخصائص و أخذها في اإلعتبار عند إتخاذ                 

   .18أي قرار تسويقي خاص بالسلعة و اإلستراتيجيات المصاحبة لها 

  ESOMAR  "European Society for Opinion and Marketing و أخيرا، فإن وجود مـؤتمر     

Research"  و )     1999باريس (  سنوي تحتضنه دولة أوربية ما  اجتماع، و هو عبارة عن 1948  منذ

بمشاركة ممثلين من عدة دول إضافة إلى دول أوربا الغربية فهناك من أوربا الشرقية، أمريكـا الجنوبيـة و                   

  .آسيا، لخير دليل لألهمية التي توليها الدول الغربية لبحوث التسويق

                                                 
  17  : Jean- Jacques Lambin. OP-CIT. p : 5. 

  .21، 20: ص . مرجع سبق ذكره. فريد الصحن. بكر، ممصطفى حممود أبو  : 18



 بحوث التسويق و الرأي قصد تحسين إتخـاذ القرارفـي   استعمالتشجيع  : " فهذا المؤتمر حدد مهمته في          

  .19" المؤسسات و في المجتمع و في جل أنحاء العالم

  :أهمية بحوث التسويق للحكومات :أوال

قا للظروف المحيطة        توفر بحوث التسويق خيارات واضحة أمام إدارة الشركة التخاذ القرار المناسب وف           

فمثال يحتاج  . بالشركة ، كذلك تعتبر بحوث التسويق أداة هامة وأجهزتها للمعاونة على اتخاذ القرار المناسب               

مركز تنمية الصادرات إلى بحوث التسويق في تحديد برنامجه الترويجي لتشجيع الصادرات فـي األسـواق                

وث التسويقية في تحديد الصناعات التي يفـضل تـشجع          الخارجية ، ويعتمد جهاز االستثمار على نتائج البح       

  . االستثمار فيها 

ويمكن لوزارة االقتصاد االستعانة ببحوث التسويق في التنبؤ بحصيلة العمالت الحرة من قطاعات معينة بمـا                

وبصفة عامة تساعد بحوث التسويق منظمات الحكومة في اإلجابة         . يساعدها في تحديد خطة التصدير للدولة       

  : لى أسئلة متعددة منها ع

  ما هي الصناعات التي يجب منحها أولوية في برامج الترويج لالستثمار والتصدير ؟  -

 ما هي األسواق الخارجية التي يجب تركيز الجهود الترويجية فيها ؟  -

  ماهي المساعدات التسويقية التي يحتاجها مصدرينا ؟  -

 ان تـساهم فـي تحقيـق تـوازن ميـزان            ما هي عناصر الصادرات غير المنظورة التي يمكـن         -

 المدفوعات؟و كيف يمكن تنميتها ؟

  ما هي افضل أساليب ترشيد وتوزيع الصور المختلفة للدعم الحكومي ؟     -

  .أهمية بحوث التسويق للمصدر : ثانيا 

 بـين   ومن. يحتاج المصدر إلى التعرف على العديد من البيانات حتى يتمكن من النفاذ إلى السوق المستهدف                

أمثلة هذه البيانات تكلفة وبدائل الشحن وتكلفة التامين والفحص والمراجعة في حالة الحاجة إليهم ، وقـوانين                 

استيراد المنتج في السوق المستهدف ، والمستندات المطلوبة ، وقوانين الرقابـة علـى النقـد فـي الـسوق                    

وم الجمركيـة والـضرائب الداخليـة إن        المستهدف ، واإلجراءات الصحية ، والمواصفات القياسية ، والرس        

وجدت ، ومدى وجود وضع تفصيلي لدولة المصدر فيما يخص السلعة في الـسوق المـستهدف ، والطاقـة                   

االستيعابية للسوق وكمية اإلنتاج المحلي في حالة توافره وحجم الطلب الحالي والمترتب وحالة المنافسة فـي                

مزايا تفضيلية ، وانسب منافذ التوزيع واألسـعار الـسائدة فـي           السوق من حيث أهم الموردين ومدا تمتعهم ب       

 على الجهـات التـي تقـوم        دالسوق المستهدف وانسب سبل تسعير  منتج المصدر ، ويمكن للمصدر اإلعتما           

ببحوث التسويق الخارجي إلمداده بهذه البيانات وغيرها واقتراح انسب بدائل النفاذ إلى السوق المـستهدف ،                

 الجهات مكاتب التمثيل التجاري ، الوطني بالخارج وفـروع شـركات التجـارة الخارجيـة                ومن أمثلة هذه  

  . باألسواق المستهدفة ووكاالت األمم المتحدة مثل مركز التجارة الدولي وغيره 
                                                 

 19 : Daniel Bachelet. " L’évolution d'Esomar et la Recherche Marketing”. Revue 
française du marketing. N° 175. Paris. 1999/5. 



  .أهمية بحوث التسويق للمستورد : ثالثا 

مصادر استيراد السلعة موضـع     يحتاج المستورد أيضا إلى العديد من البيانات حتى يتمكن من اختيار افضل             

ومن أمثلة هذه البيانات أهم الدول المنتجة للسلعة واهم الشركات الموردة بهـذه الـدول والـسمعة               . االهتمام  

التجارية المالية لها وتكلفة الشحن وبدائله في كل سوق حتى بلد المستورد ومستوى جودة السلعة ومواصفاتها                

ويطلب المستورد عـادة عـروض       . وفر السالمة للسلعة خالل رحلة النقل       وإمكانات التعبئة والتغليف التي ت    

وهـي  . مشفوعة باألسعار والمواصفات والعينات ومواعيد التزويد وأشكال التعبئة والتغليف وأسلوب السداد            

  .أمور تتطلب إجراء بحث تسويقي على مستوى األسواق الخارجية للدول الموردة 

دم االتصال باألسواق المستهدفة او إغفال بعضها او إهمال بعض البيانات يؤدي            وتبين التجارب العملية أن ع    

الى ارتفاع تكلفة االستيراد بما ينعكس بالسلب على إمكانات تسويق السلعة المستوردة في الـسوق المحلـي                  

  .  وراو ما يتحمله المستهلك األخير من تكاليف نظير اقتناء السلعة *

في بحوث التسويق بالمنظمة مزاياه وعيوبه وكـذلك االسـتعانة بالـشركات            فكرة إنشاء جهاز متخصص     " 

  " المتخصصة في بحوث التسويق 

   حتى يمكن إجراء البحث ؟  -
     نظرا الن البحث التسويقي يمكن أن يكون ذو تكلفة عالية فان العديد من األسئلة يجب أن تثار قبل اتخاذ                   

ائد المتوقعة منه التكلفة التي تتحملها المنظمة عند القيام به أي بمعنـى  القرار بإجراء البحث حتى ال تفوق الفو   

آخر أن يكون العائد من المعلومة يفوق تكلفة الحصول عليها ، وبالرغم من أن اإلجابة على هذا السؤال تبدو                   

  . ة المعلومات سهلة ، إال أنها في التطبيق العلمي ال تبدو كذلك ، ويعود هذا إلى مشكلة التقييم الدقيق لقيم

  : تحديد التكاليف  -

 على السؤال المشار إليه أعاله ويتم       ة    إن تحديد التكاليف الالزمة للبحث يمثل الشق األول لإلجابة المطلوب         

عادة تحديد هيكل تكاليف البحث بشكل صريح وواضح طالما تحدد األنشطة الفعلية التي سوف ينطوي عليها                

ألنشطة الخاصة بالبحث على عناصر التكلفة التالية في حالة القيام بـه عـن              البحث المقصود وعادة تشتمل ا    

  . طريق المنظمات

  .مكافآت مدير البحث  •

 . مكافآت مساعدي مديري البحث  •

 )الخ ...... مثال ذلك حاسب آلي ، ورق ، أجهزة تسجيل ( تكلفة األدوات واألجهزة   •

 )الخ  ........مراجع ، تقارير نشرات إحصائية ، ( تكلفة جمع البيانات الثانوية  •

 . تكلفة تصميم االستقصاء  •

 . تكلفة جمع البيانات األولية ، واإلشراف على عملية جمع البيانات ميدانيا  •

 .تكلفة مراجعة البيانات وإدخالها الحاسب اآللي  •



 .تكلفة مناقشة النتائج  وكتابة التقرير النهائي  •

 . رير تكلفة الطباعة والتصوير والتغليف للتق •

    ويالحظ انه في حالة إجراء البحث التسويقي عن طريق مؤسسات استشارية متخصصة في البحوث فـان                

وكذلك الميزانية التقديرية اإلجمالية للبحث سوف يتم توظيفها في العرض المقدم من جانبها             . محتويات التكلفة   

  . للعميل 

  : تحديد قيمة البحث  -

إن القيمة الصافية للبحث التـسويقي تـساوى        . عند إجراء أي مشروع بحثي             وتعتبر المهمة الصعبة    

القيمة المتوقعة لنفس القرار إذا ما تم اتخاذه بدون مساعدة هذا البحث ، مطروحا مما سبق كله عينة البحـث                    

  : أي 

   ت ج –)  ق ب –ق ح = (  ق س 

  : حيث أن

  .القيمة الحقيقية للبحث التسويقي : ق س 

  .  القرار بمساعدة البحث قيمة: ق ح 

  . تكاليف البحث : ت ح 

قد استخدم في هذا المجال ، إال انه يجب اإلشارة إلى انه من النـادر               " القيمة المتوقعة   "  وبالرغم من أن لفظ     

أن يساعد مشروع البحث التسويقي في التنبؤ بدقة النتائج المتوقعة لقرار ما ان كل ما يمكن ان يحققه البحـث         

يل الخطا الذي قد يتالزم مع النتائج الممكنة للقرار او يساعد في تحديد نسبة احتماالت حـدوث هـذه                   هو تقل 

  . النتائج المتوقعة 

  : إرشادات تتعلق بزيادة فاعلية بحوث التسويق -1

ـ   ة تتحقق الفاعلية في بحوث التسويق من خالل زيادة قيمتها في عملية اتخاذ القرارات التسويقية أي ان الفاعلي

هنا موجهة بالقرارات الواجب اتخاذها من جانب إدارة التسويق ومن ناحية أخرى تـرتبط فاعليـة بحـوث                  

  : التسويق بالقدرة على تحليل عنصر عدم التأكد المصاحب لعملية اتخاذ القرارات التسويقية

   



  :البحوث يجب أن تكون متصلة باحتياجات معينة : أ 

 حاجة اإلدارة إلى معلومات تساعده على اتخاذ القرار حيث ال يجب ان يتم                   أن يكون البحث هذا نابع عن     

القيام بمثل هذه البحوث بمجرد إشباع رغبة الفضول او لمجرد التقليد أو ألغراض مهنية او حتى لمجرد تأكيد                  

  .صحة قرار سبق اتخاذها 

  :التوقيت المناسب للبحث التسويقي ) ب 

بحوث التسويق النه مرتبط بوقت اتخاذ القرار الذي يعتبر الزمن من العوامل                  إن عامل التوقيت مهم في      

الحاسمة في نجاح او فشل القرار ، هنا يجب أن نشير أن توفير المعلومات المطلوبة في الوقت الذي يـتالءم                    

 بسبب تأخر   مع توقيت اتخاذ القرار شيء مهم، و إال فانه ال يمكن االستفادة من البحوث والدراسات التسويقية               

 . النتائج

  :كفاءة البحث ) ج 

    هناك عاملين يحددان كفاءة البحث التسويقي وهما األول قيمة المعلومات التي يحتوي عليها البحث وذلـك       

في حدود التكلفة المناسبة والمحدد الثاني مدى مالئمة نتائج البحث لموضـوع او مـشكلة القـرار الواجـب                   

  . اءة البحوث التسويقية تأتى بناء على التركيز على هذين العاملين إصداره ، وبالتالي زيادة كف

  :دقة البحث ) د 

    إن دقة البيانات او النتائج تؤثر بشكل اليمكن عزله على القرارات وهي عملية معتمدة عندما يرتبط األمر                 

وامل الدقة في اختيار مجتمع     ببحوث التسويق ألنها ترتبط بمتغيرات عديدة متداخلة فيما بينها ومن بين هذه الع            

  . وعينة البحث ، وأساليب جمع البيانات وعدم التحيز في جمع وتفسير البيانات ، وصياغة النتائج وغيرها 

  : مـيزانية البحث ) هـ 

    إن من بين شروط إنجاز البحث هو توفر السيولة الكافية لتمويل البحث في كل خطواته وهذه بناءا علـى                   

لية أثناء البحث وذلك لكي ال يتوقف البحث، وال تكون هذه الميزانية بناء على كميـة وتوقعـات                  التكاليف الفع 

  . البحث 

  :االستمرارية ) و 

    يجب أن تكون البحوث مستمرة كلما دعت الضرورة للقيام بها وذلك من الحاجـات المـستمرة لتـوفير                  

  .قرارات الالزمة لذلك المعلومات الالزمة لحل كل المشكالت التسويقية واتخاذ ال

  : الموضوعية )  ز 

    إن هذا الجزء يجب التركيز عليه وذلك لكي ال تتغلب الذاتية على مسار البحث  الذي يخلق مشكل التحيز                   

، وهذا يجب أن يتميز به القائمين على البحث خالل جميع مراحل وخطوات البحث ، وذلك بالحياد والبعد عن               

  . ام العاطفة التدخل الشخصي او استخد



  :الثقة والمصداقية  ) 2

    وتعتبر من السمات الهامة للبحث التسويقي الفعال ، إذ أن توفر الثقة بالنسبة لبحـوث التـسويق بدرجـة                   

ممتازة الى جانب المصداقية ، تجعله بحثا في المستوى المطلوب وهذا يتكون مـن خـالل الدقـة لمقـاييس                    

 ما يعرف بأخطاء القياس لضمان اكبر درجة من سالمة ودقة النتائج وعدم             المستخدمة والتي تساهم في تقليل    

  . تحريفها

  : الصفات الواجب توفرها في الباحث تسويق

    إن األشخاص الذين يقومون ببحوث التسويق هم أشخاص متميزون، وذلك الن هذا المجال ليس بالـسهل                

عن جهاز بحوث التسويق في المنظمة او فـي         فهناك صفات يجب أن تكون موجودة لدى كل من المسؤولين           

  : العاملين وهذه الصفات تتلخص فيما يلي 

 .التأهيل العلمي المالئم للبحوث التسويق  •

 .الخبرة والممارسة العملية في مجال التسويق  •

 .توفر المهارات العالية لالتصال الفعال والقدرة على اإلقناع  •

لوجيا المعلومات واإللمام الكافي بأهـداف وسياسـات     القدرة على استخدام وسائل وأساليب تكنو      •

 .المنظمة

 .الموضوعية خالل البحث ومهارات التحليل واالستنتاج  •

 .القدرة على استخدام األساليب اإلحصائية  •

  :أخالقيات بحوث التسويق كما حددتها الجمعية األمريكية للتسويق 

معية األمريكية للتسويق، وذلك محاولة منا إعطاء       قامت بوضعها الج   تلك األخالقيات التي        سوف نلخص 

نظرة على األخالق التي يجب أن يتحلى بها الباحث ، وهذا لتحديد وتعريف التـصرفات المناسـبة وغيـر                   

المناسبة لباحثي  التسويق ، وضعت الجمعية األمريكية للتسويق إطارا ألخالقيات بحوث التسويق فـي عـام                 

 فان هذا اإلطار األخالقي للجمعيـة األمريكيـة         "،kress ، وكما يرى     1972، ثم قامت بتطويره عام      1962

 يمثل الحـد    "للتسويق شانه في ذلك شان أي إطار آخر لألخالقيات في مجاالت أخرى غير بحوث التسويق                

األدنى للمعايير الخاصة بما يجب وال يجب عمله ، إن اإلطار الذي قدمته الجمعية ألخالقيات بحوث التسويق                 

تضمن أجزاء تتعلق بقضايا متنوعة خاصة باحترام الباحث والثقة فيه ، والمعاملة فيـه والمعاملـة الطيبـة                  ي

للمستقصى منهم ، والسرية، إال أن هذا اإلطار لم يتعرض للقضايا االجتماعية ،وقضايا األفراد العاملين فـي                 

  .)1(بحوث التسويق، وسوء استخدام األموال والمسائل القانونية

  .التزامات الباحث اتجاه المشاركين  : أوال
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 وهنا سنحاول شرح األخالق التي يجب أن يتطبع الباحث بها اتجاه المـشاركين وسـوف                  

  :نلخصها في ثالث جوانب



  : عدم التعدي على الخصوصيات –أ 

 بالرغم من إعطاء الباحث حرية الحصول على البيانات سواء باالستقصاء او المقابالت الفردية او

الجماعية وهذا التصرف يعتبر في اإلطار العادي والباحث فيه لم يتعدى فيه الحدود، بينما يجب األخذ 

بعين االعتبار أن هناك جوانب ال يمكن التساؤل حولها وهي تلك األمور الشخصية او الحساسة والتي 

مستقصى منه، قد تسبب إحراجا،او تعكس تدخال من جانب الباحث في األمور الشخصية الخاصة بال

 اعتداء خاص لإضافة إلى ذلك يجب مراعاة الوقت المناسب عند جمع البيانات بحيث ال يمث

  .بالمشارك

  :  البعد عن الممارسات المضللة- ب
وهذا الجانب يجب على الباحث أن ال يقوم بالتضليل من حيث أهداف البحث، والجهة التابع لها،أو عدم     

 عن إسم المستقصى منه أو الفرد الذي تم إجراء المقابلة معه،أو عدم الصدق التزامه بوعود كعدم اإلفصاح

  .في تنفيذ تلك الوعود المتعلقة بتزويد المستقصى منه بنتائج الدراسة أو هدايا نظير اإلجابة على قوائم األسئلة

   : عدم فرض األشياء على المستقصى منه-ج

 المستقصى منهم،فعل الباحث أن يراعي حـالتهم النفـسية   تتمثل هذه النقطة في عدم فرض الباحث نفسه على    

فيحتمل أن يكون الوقت غير مالئم لإلجابة من طـرف المستقـصى منـه وذلـك نظـرا لعـارض مثـل                      

إذن يجب أن يضع الباحث في حسبانه أن هؤالء األشخاص هم أفراد من المجتمع أي لهـم                 ) مرض،الحوادث(

 الحقوق مجموعة من الواجبات التي يجب إحترامهـا وهـي           حقوق يرغبون في الحصول عليها وتعكس هذه      

المحافظة على حقهم في اإلختيار بين المشاركة في البحث وضرورة توفير أكبر درجة من األمان للمشاركين                

  .وعدم إلحاق الضرر بهم، وأخيرا ضرورة إخبار المشارك بهذه الدراسة وأثارها المتوقعة

  .ءإلتزامات الباحث تجاه العمال:ثانيا

هناك كذلك أخالق والتزامات على الباحث تجاه العمالء ال تقل أهمية عن التزاماته تجاه األفراد المشاركين 

  :فب البحث، وهذه االلتزامات تتمثل فيما يلي

  :األداء ذو الجودة العالية-أ

ت التي حيث أن الباحث مطالب بأن يكون أداءه للعمل يتميز بنوع من اإلتقان ويجب أن يوضح الصعوبا

أن الباحث عند إلتزامه الدقة في  تعترض عملية جمع البيانات وكل المراحل المتعلقة بالبحث التسويقي، أي

  .األداء ومحاولة تحسينه هما إلتزام أخالقي هام

  :الموضوعية-ب

     وهذا يجب أن يتحلى به الباحث وذلك لكي ال يكون سبب في تغليط العميل أثناء عملية إتخاذ القرار،

  .وذلك أن سلوكه الذاتية يؤدي إلى إنحراف النتائج



  :السرية-ج

 نوع البحث وموضوعه، وخاصة تلك النتائج التي ص    يجب على الباحث االلتزام بالسرية وذلك في ما يخ

 إلى خسارته ييتوصل إليها، ألنها عند تسربها إلى المنافسين سوف تصبح سالح ضد العميل وهذا ما سيؤد

ه،وهذا التصرف يؤدي إلى هز العالقة بين الباحث والعميل، وهذا يوجب على الباحث أن يحافظ تجاه منافسي

  .على تلك العالقة ألنها تعكس أخالقه المهنية 

  :التكلفة العادلة-د

    يجب أن يكون تقدير تكلفة  البحوث من طرف الباحث تمتاز بالعقالنية أي أن يراعي ظروف العميل وان 

ين التكاليف الحقيقية وأتعابه، وقيمة المعلومات التي سوف يحصل عليها من خالل كل هذا يوازن بينها وب

  .يحدد التكلفة، مع وضع هامش للمكفاءات واألعباء الطارئة

  : واقعية نتائج البحث-هـ

    يجب أن يتم الباحث بواقعية النتائج التي يحصل عليها وان يبتعد عن المراوغة والتضليل في الوصول 

ى النتائج النظرية وبعيدة عن الواقع من ناحية ومضللة  من ناحية أخرى ، وان يزود العمالء  بنتائج واقعية ال

  .ومفهومة للبحث

  :  توفر القدرات المناسبة للبحث -د

من الضروري أن يكون العميل على دراية بكل األمور التي تتعلق بمركز البحث الذي يقوم بالتحقيق ، ومن 

 بالقدرات التي يتوفر عليها من معدات وأفراد ومعرفة وأيضا الخبرة ، من ناحية قور ما يتعلبين تلك األم

أخرى يجب أن يكون العميل على علم بإمكانيات الباحث دون خداع او تضليل ، وهذا معناه ان ال يقوم 

   .الباحث ببحث يفوق قدراته االنجازية وبالتالي تؤدي إلى عدم االستفادة من نتائج البحث

  .التزامات الباحثين اتجاه المجتمع : ثالثا 

ان المجال األخير ألخالقيات بحوث التسويق  يتمثل في محاولة التوفيق بين مصالح الباحثين ومصالح 

المجتمع ، بحيث انه لوحظ أن البحوث والدراسات تفتقر إلى معالجة المسؤولية والقضايا االجتماعية حيث أنها 

تلفة لباحثي التسويق ، والواقع يشير إلى أن التزامات الباحثين تجاه المجتمع تتعلق تشكل آخر اهتمامات مخ

  : بثالث مجاالت مميزة تتمثل فيما يلي 

  :طبيعة موضوعات البحث   - أ

يجب على الباحثين في مجال التسويق توجيه جزء من اهتماماتهم البحثية إلى القضايا االجتماعية المرتبطة 

  .الجتماعية للمنتجات وحماية المستهلك وغيرها بالتسويق مثل القيمة ا

  :أساليب البحث  - ب

يجب أن تكون تلك األساليب المتبعة في إنجاز البحث من وضع العينات وطرق جمع البيانات التي يمكن ان 

  .تساعد على الوصول إلى النتائج والتي من شانها أن تفيد العمالء يجب ان تراعي كذلك فائدة المجتمع ككل 



  :بيعة العرض الشفوي  ط-ج

 يجب على العرض الشفوي الذي يقوم به الباحث قبل وبعد االنتهاء من البحث ان يتسم بالمظاهر األساسية 

  : التالية 

 .أن يكون العرض كامال ودقيقا  •

 .سهولة فهم لغة العرض من جانب الحضور وال يحتوي على تضليل والخداع  •

  . والقبول من الحاضرين أن يتصف بالموضوعية لكي يحضى بالتأييد •

  

  .بحوث التسويق وإتخاذ القرارات:المبحث الثالث

 بها من المتغيرات فإن اإلدارة التسويقية تلقى عــلى          ط    لطبيعة بحوث التسويق وعالقتها بالسوق وما يحي      

لب مـن    المناسبة التي لها األثر الواضح على سياسة وأهداف المشروع ويتط          تعاتقها مسؤولية إتخاذ القرارا   

اإلدارة التعرف على مختلف الظروف والمتغيرات المحيطة بالمشروع، والسعي إلى الحصول على البيانـات              

 تسهل عليها القيام بدورها بشكل فعال ومن بين هذه المعلومات حالة السوق وموقف المنافسين               يالضرورية الت 

  .من ذلك

  

  . تسويقيةمفهوم إتخاذ القرار وطبيعة القرارات ال: المطلب األول

   

  .مفهوم إتخاذ القرار:الفرع األول    

    تعد مرحلة إتخاذ القرار من أهم المراحل الملقاة على عاتق اإلدارة،فهي ليست عملية آلية وتلقائيـة تلجـأ               

 اإلدارة كلما دعت الحاجة إلى ذلك،بل إنها عملية متكاملة بين العنصرين البـشري، واآللـي والقـرار                  اإليه

فالرشيد ماكان مستندا على حقائق وأتخذ وفق خطوات ثابتة         . رشيد رف إلى قرار رشيد وآخر غي     اإلداري يصن 

ومفهومة من أجل أن يعطي نتائجه الفاعلة والتي يقوم من خاللها بتحقيق األهداف المطلوبـة،وغير الرشـيدة               

  .ماإتصفت بصفات بعيدة عن الواقعية والتحقق األهداف المطلوبة

  :يمر بمراحل معينة وهي    والقرار الرشيد 

 .تحديد المشكلة أو الموضوع الواجب إتخاذ القرار بشأنه

 .توضيح الهدف وحصره

 .إيجاد البدائل أو الحلول المختلفة للمشكلة

 .شرح المزايا المتوقعة والعيوب لكل بديل

 .لبدائلإختيار البديل األمثل بعد عملية التقويم النهائية لكل المزايا والعيوب المرتقبة لكل ا

    والصعوبة في إتخاذ القرار تكمن في أنها مسألة ترتبط بالمستقبل الذي يتميز بعدم الثبات وعـدم التأكـد                  

،ولكن ليس معنـى هـذا      لفضال عن أن األحداث والظروف تكون عرضة للتغيير والتبديل والتجديد أو الزوا           

  .  ترك األمور وعدم إتخاذ القرار المناسب



  .ة القرارات التسويقيةطبيع:الفرع الثاني

عملية إتخاذ القرارليست مسألة بسيطة في ظروف عدم الثبات حيث تشهد األسواق فيها نموا واسعا فـي                     

مختلف اإلتجاهات،فمن حيث المنتجات هناك ظهور منتجات جديدة واختفاء أخرى وتطوير فـي المنتجـات               

ر التي تترك أثرهـا علـى القـرار الـذي تتخـذه             وزيادة في عدد البائعين أو المنتجين وغير ذلك من األمو         

ومن هذا المنطلق فإن القرارات التسويقية تمتاز بكونها معقدة،وأنها أكثر تعقيدا من تلـك القـرارات                .اإلدارة

األخرى في اإلدارة،وصفة التعقيد هذه تعود إلى جملة من األسباب ينصب معظمها في طبيعة المتغيرات ومن                

  20:ذلك

 . المتغيرات الواجب دراستهاالعدد الكبير في .1

 .معظم هذه المتغيرات خارجية اليمكن السيطرة عليها .2

 .تتصف المتغيرات هذه بعدم اإلستقرار .3

 .تمتاز بكونها مبرمجة .4

  .صعوبة قياسها والتعامل معها كميا .5

ـ                   اقي     لهذا السبب فإن القرارات التسويقية اليمكن أن تظهر فاعليتها إال من خالل ربط قـسم التـسويق بب

  .األقسام األخرى في المشروع وضمن سياسة واحدة يتم العمل من خاللها

  .    ومادمنا في دراسة القرار التسويقي فعلينا أن نحدد بوضوح هل القرار التسويقي إستراتيجي أم تكتيكي

سبب فـإن       فالقرار اإلستراتيجي يحتاج إلى إختبارألهداف المشروع األساسية،وفلسفتها في العمل،ولهذا ال         

  . تكون من مهام اإلدارة الـعليا في المشروع وذلك لخطورتها وأهميتهاةمثل هذه القـرارات اإلستراتيجي

    من جهة أخرى فإن القرارات التكتيكية تتخذ من طرف المستويات الدنيا للمشروع، والمعيار فـي إتخـاذ                 

ع نشأة المشروع أو إستراتيجية األقـسام،أي       القرار التكتيكي هـو أن اإلختبار للقرار يجب أن يكون ضامنا م          

 األقسام المختلفة فيه علـى      ةأن القرار التكتيكي يـرتبط بمـفهوم السبب من نشأة المشروع وإقامته وما قدر           

  .العمل

    ومن هـنا البد من معرفة موقف اإلدارة العليا من القرارات المتخذة أيـا كانـت نوعيتها،خاصـة وأن                  

 تيير والتنويع تبعا لتغير الظـروف والمتغيـرات المحيطـة بالمنظمـة،وأما القـرارا             القرارات عرضة للتغ  

الواجـب إتخـاذها فهي متـعلقة إلى حد كبيـر بالهدف الذي تسعى المنظمة إلى تحقيقه من خالل المشاريع                

  ). والتكتيكيةةاألهداف اإلستراتيجي(فهناك أيضا اختالفات واضحة بين األهداف
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  كسيةتغذية ع

  معلومات

  دليل

  معلومات متكررة

  معلومات ضرورية

  معلومات إرشادية

  القرارات

  .ظم المعلومات التسويقيةن:المطلب الثاني

 لغـرض   تبعد أن بينا مفهوم بحوث التسويق التي تتلخص في الطريقة الخاصة بالحصول على المعلوما                 

نظام صمــم لتولـد وبـث       "ياستخدامها في إتخاذ القرارات،إن نظم المعـلومات التسويقية من جهة ثانية ه          

طبيعة المعلومات التسويقية وبثها أو إرسالها، وهـذه        ،ويمـكن توضيح   21."المعلومات المالئمة لمدير التسويق   

البيانات تمرر ضمن بحوث التسـويق لتتم عمليات التحليل والتفسير لتتحول إلى معلومات صافية ودقيقة ثـم                

تدخل هذه المعلومات ضمن نظام المعلومات التسويقية ليخرج منها دليل معلومـات يـستخدم فـي بحـوث                  

وهذه المعلومـات تـأتي    ) متكررة،إرشاديـة، ضرورية (ـعلومات التسـويقيـة    الم لوبعد ما تدخ  .التسويق

إلـى إدارة التسـويق ليتخذ بناءا عليها القرار من طرف مدير التسويق،وهذا يمكن توضـيحه مـن خـالل                  

   22:الشكل التالي

طبيعة نظام المعلومات التسويقية ) 1(شكل  
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .51هالل بدرالدين،الكامل في بحوث التسويق،ص.د: رالمصد

                       

  . وسوف نحاول توضيح أنواع المعلومات المطلوبة في اتخاذ القرار من طرف المدير

  .معلومات متكررة :     أوال 

لومات فـي       إن مواضيع هذه المـعلومات هي التي يجب التطرق إليها أو اإلشارة لها بشكل دائم وهي مع               

موضـوع واحد معين أو في مجمـوعة مــن المواضـيع مثل حصة المنشأة في السوق،المنافسة السعرية              

،السلع الموجودة في السـوق، الحالة االقتصادية المتوقعة وغير ذلك من المعلومات التي يتكرر وقوعها حال               

  .ظهور حالة من الحاالت أو فترة من الفترات الموسمية

                                                 
  .51ص)2002عمان،دار زهران،(هالل بدر الدين، الكامل يف حبوث التسويق.د 21
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  مدير التسويق

   

  نظم املعلومات التسويقية

  

 بيانات داخلية  البيئة حبوث التسويق

  بيانات خارجية



  .المعلومات اإلرشادية:     ثانيا

      وهي تلك المعلومات التنبيهـية التي تتعلق بالتعديالت والتغيرات الـتي حدثت على البيانات المتكـررة              

مثل تغيرات فـي السلعة يتـم اإلشارة إليها،وإذا حـدثت تغيرات في المـنافسة في عدد المنافـسين،القوانين               

  .وكذلك التغيرات التي تطرأ على القوانين والتشريعات الحكومية.ل منها،الحالة اإلقتصادية،فيتم اإلشارة إلى ك

  .المعلومات الضرورية: ثالثا

 بالمعلومات المـطلوبة،وهي معـلومات تتعلق بطبيعة الدراسة أو البحث وترتبط بنتـائج            ى      أو ما يسم  

لومـات متعلقـة مباشـرة      إختيارات السـوق ومواقف المستهلكين تجاه سلـعة معينة،وهي بــيانات أو مع          

 قبل المدير فيطلبها ثم يتم تزويده بما يريده وبنـاءا علـى هـذه               نبالمشكلة،وهـذه المعلومات يتم تحديدها م    

  .المعلومات والبيانات يقوم بعملية إتخاذ القرار

  

  . التسويقءنظم المعلومات التسويقية واستخدامات مدرا: المطلب الثالث

 معينة أو فرصة تستدعي إتخاذ      مشكلةظمة تلجأ إلى بحوث التسويق عندما تواجه        ن المن أ    سبق و أن رأينا     

لكن فـي   . قرار بشأنها، أي يقوم بجمع بيانات و معلومات تعتمد فقط على ما يواجهه من ظاهرة أو موضوع                

المتغيـرات  التي يعمل فيها و      الحقيقة المنظمة تحتاج إلى العديد من المعلومات الشاملة و المتجددة عن البيئة           

التي تحكمها، و من ثم فإن عملية جمع المعلومات ينبغي أن تكون عملية مستمرة وفق نظام معين، هذا ما دفع                  

  .الة القرارات التسويقية الفعالتخاذالمنظمات إلى إنشاء نظام للمعلومات يوفر لها المعلومات الالزمة 

ـ المتك" SIMنظام المعلومات التسويقية       "     فوجود نشاط بحوث التسويق ال يغني عن وجود و إنشاء          ل، ام

بل الحاجة إلى هذا األخير هي األساس، خاصة و أن  المنشآت قد ال تستطيع اإلستمرار في القيـام ببحـوث                     

تسويقية ميدانية تكلفها الوقت و الجهد، بل و قد تتكاسل عن ذلك و أن تقوم به بشكل إجتهادي أو غير سليم و                      

  .القصور و البعد عن المنهج العلميشوبه يغير كافي أو 

   " :SIM"  تعريف نظام المعلومات التسويقية .1

ال بد من اإلشارة إلى مفهوم النظام، فالنظام        " SIM "  نظام المعلومات التسويقية       قبل التعرض إلى ماهية   

معين، فاإلنسان  ) أو أهداف ( مجموعة من األجزاء أو العناصر التي تتفاعل مع بعضها لتحقيق هدف            : " هو  

  .إلخ...  الوطني نظام و المنشأة نظام االقتصادنظام و السيارة نظام و 

 فهنـاك تألف كل من هذه األنظمة من أنظمة فرعية، فالمنشأة نظام يضم مجموعة من النظم الفرعية،                ت    و  

 23 " فرعية ثانوية و هكذا     و نظام األفراد، و لكل من هذه نظم        الماليةنظام اإلنتاج، و نظام التسويق، و نظام        

.  

ذلـك  : " بأنـه   " هاني حرب "     و نظام المعلومات التسويقية هو أحد األنظمة الفرعية بالمؤسسة، و يعرفه            

و  التركيب المكون من األفراد، اإلجراءات و األدوات المصممة لتـسهيل تـدفق وتخـزين كافـة البيانـات                 
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تها بشكل ذا معنى و فائدة لمتخذ القرار في المـشروع و            المعلومات من مختلف المصادر و تحليلها و صياغ       

  . 24 "بصفة دورية

نظام المعلومات التسويقية يتضمن التفاعل المركب بـين المتخصـصين و           : " بأن  " فريد النجار "    و يذكر   

و  المستخدمة لضمان جمع و تحليل و تدفق المعلومات التسويقية من المصادر الداخلية و الخارجيـة،                 اآلالت

و ذلـك لخدمـة     )  غير متوفرة  - ناقصة -كاملة(  القرارات التسويقية، تحت الظروف المختلفة       التخاذالالزمة  

  . 25 "مديري التسويق بالشركات التي تقوم بتقديم سلع أو خدمات في الحاضر أو في المستقبل

مر مـن المعلومـات،و     نظام المعلومات التسويقية هو نظام يقدم تدفق مست        " JeffereySeglin"     و يقول   

  . 26 " قرارات تسويقيةالتخاذالذي يمكن أن يلجأ إليه المسير 

نظام المعلومات التسويقية  على كافة األفراد و التجهيزات و اإلجراءات و الوسائل المـصممة               اسم     فيطلق  

لتـسويقي التـي   لغرض جمع المعلومات و تصنيفها و تحليلها و تقييمها و توزيعها على مراكز إتخاذ القرار ا     

  .تحتاج إليها في الوقت المناسب

    فـنظام المعلومات التسويقية  يهدف إلى تزويد اإلدارة بمعلومات تتصف باألهميـة، الحداثـة، الدقـة،                

  .للمساعدة في إتخاذ القرار لتقليل درجة المخاطرة أو عدم التأكد فيه

   :27    و من مزايا نظام المعلومات التسويقية

  .ديل المعلومات بسهولة و دون عناءإمكانية تع

 .تقليص الوقت المستخدم من قبل المدير في أعمال التخطيط

 .ستوى و وظيفة بإدارة التسويق بالمعلومات الالزمة التخاذ القراراتمتزويد كل 

 .ةمتجاوز أي ارتباك قد يؤثر في سير عمل المنظ

 .السرعة و الدقة في إخراج المعلومات التفصيلية

 . المستمر في عمل خطط التسويقالتنسيق

 .عمال المنظمة الشاملة و العامة ألةالنظر

    .الجمع المنظم للبيانات مع االحتفاظ بالبيانات المهمة

  .النتائج القابلة للقياس
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خيرة تعتبر أسلوب لجمع    ألو بهذا فـنظام المعلومات التسويقية  يختلف عن بحوث التسويق، إذ أن هذه ا                 

مساعدة في إتخاذ قرارات تسويقية معينة، أي بخصوص مشكلة معينـة، أمـا نظـام المعلومـات                 البيانات ال 

  . عامة التسويقية فهو نظام لتوفير بيانات بصفة مستمرة للمساعدة في إتخاذ القرارات التسويقية بصفة

حـسين قـدرة    عتبران أدوات قيمـة لت    ييقة أن كل من بحوث التسويق و نظم المعلومات التسويقية           ق    و الح 

  .المسوق على إتخاذ القرارات

   :28     فـنظام المعلومات التسويقية  الفعال يكون قادرا على تحقيق الجوانب اآلتية

مثـل رصـيد    ( توليد التقارير األولية و الدراسات المختلفة عن نظم العمل التسويقي كلما دعت الحاجة إليها               

 .) إلخ…اطق العمالء، حركة المبيعات للسلع المختلفة للمن

 .تي سبق جمعها من قبل لتحديد إتجاهات معينة للظواهر المختلفةلتحقيق التكامل بين البيانات الجديدة و ا

 .تحليل البيانات بإستخدام النماذج الرياضية و التي تقدم واقع فعلي للظواهر محل البحث

ماذا يحـدث   (نهم عن األنشطة التسويقية     مساعدة المديرين في اإلجابة عن األسئلة المختلفة التي تدور في أذها          

 ).% 20 أوزيادة المخزون بنسبة %10إذا تم زيادة اإلعالن بنسبة 

 و   قية المتكامل يكون مسؤوال عن تزويد اإلدارة العليا مـن ناحيـة           ي    و من ثم فإن نظام المعلومات التسو      

الداخلية ( السابقة و الحالية و المستحدثة      كذلك المديرين و جهات البحث داخل المنشأة بالبيانات و المعلومات           

هر و التحليل الذي يمكن اإلستفادة منه في تفهـم أو دراسـة             جو، و بشكل منظم أي بالشكل و ال       )و الخارجية 

  .أوضاع معينة أو في إتخاذ القرارات اإلدارية و التسويقية بل و اإلنتاجية السليمة

  :الحاجة إلى نظام المعلومات التسويقية . 2

 المعلومات التسويقية    توفير إن التغير في القوى البيئية و الظروف الداخلية للمؤسسة قد جعال الحاجة إلى                

لمعلومات التسويقية تنبع عن عدة أسباب      افالحاجة إلى نظام    . بكفاءة، أمراً ضروريا أقوى من أي فترة مضت       

 .29في مقدمتها 

 فدورة حياة السلع أصبحت أقصر مما كانت عليه، كمـا         .  القرار ال تخاذ ِقصر الفترة الزمنية المتاحة      .1

  .أن هناك ضغطا على المشاريع لتقليص الوقت الذي ستستغرقه عملية تطوير المنتجات الجديدة

فالمشاريع تُوِسع أسواقها حتى إلى المستوى الدولي، و        . زيادة تعقد النشاط التسويقي و إتساع نطاقه       .2

ستهلك مازالت محدودة، فإنها كافية لكي تُعرف أن هناك عالما          على الرغم من أن المعرفة بسلوك الم      

  .من البيانات السلوكية التي تحتاج إليها و إلى ضرورة فهمها

و هذا معناه ضرورة إستخدام مواردنا و طقاتنـا البـشرية           . نقص الطاقة و الموارد األولية األخرى      .3

  . المربحة و تلك التي ينبغي استبعادهابدرجة أكفأ، كما يعني حاجة المشروع إلى معرفة المنتجات
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و يرجع هذا في جزء منه إلى إفتقار اإلدارة إلى البيانات الدقيقة            .  المستهلكين الستياءالنمو المتزايد    .4

عن بعض جوانب برنامجها التسويقي، فربما ال يعرف المشروع أن منتجه ال يرقـى إلـى مـستوى             

  . المستوى المطلوبتوقعات المستهلكين  أو أن أداء الوسطاء دون

فكمية المعلومات و البيانات المتاحة أو التي يمكن الحصول عليها تفوق مـا هـو              . انفجار المعلومات  .5

 ).إدارة هذه المعلومات( مطلوب منها، و هذا يحتاج ببساطة إلى تحديد المطلوب منها 

 حاجات المشترين   فهناك فرق بين  . التحول من إشباع حاجات المشترين إلى إشباع رغبات المشترين         .6

و رغبات المشترين، فكلما زادت رفاهية المجتمع كلما زادت رغبات أفراده في إقتناء الـسلع التـي                 

تشبع إحتياجاته بخالف الحاجات األساسية، و هذا يعطي أهمية كبيـرة لـتفهم الحاجـات الكامنـة و        

   .30المتزايدة للمستهلكين و العمل على إشباعها 

تعتمد المؤسسات في الوقت الحالي علـى       . سعرية إلى المنافسة غير السعرية    التحول من المنافسة ال    .7

( إعتماد عالمات معروفة، التمييز     : جوانب تسويقية مختلفة بخالف السعر في مواجهة المنافسة، مثل          

  .، اإلعالن و تنشيط المبيعات و طرق التوزيع)تمايز المنتجات

 في تحقيق مركز تنافسي جيد، فمدير التسويق بحاجة إلـى كـم             و لمعرفة مدى فعالية هذه األدوات التسويقية      

   .31هائل من البيانات و المعلومات التي تساعده على ذلك 

و لقد بدأت الشركات الكبيرة في إدخال نظم المعلومات التسويقية كجزء من النظام الشامل للمعلومـات التـي                 

  كمبيوتر صغير الحجم أمكن الشركات تحتاج إليها هذه الشركات، و لكن بعد إنتشار إستخدام ال

( و لقد أمتد هذا المفهوم إلى المنشأت غيـر الربحيـة            . المتوسطة و الصغيرة أن تدخل أيضا نظم المعلومات       

  . منهاهفيدستالجامعات و المستشفيات، فقد أدركت أهمية المعلومات و ما يمكن أن ت: مثل ) الخدمية

  :خصائص نظام المعلومات التسويقية . 3

   :32يمكن تلخيص أهم خصائص نظام المعلومات التسويقية فيما يلي   

  : في مجال المعلومات من أجل .أنه عبارة عن تطبيق لمفهوم النظم. 1

  .تحديد البيانات المطلوبة إلتخاذ القرارات .  أ

  .جمع البيانات. ب 

  ).بمساعدة أساليب التحليل الكمية( تشغيل البيانات . ج 

  .ات و استرجاعها مستقبالتخزين البيان. د 

فهو يتوقع و يمنع المشاكل مثلما يحل هذه المشاكل، فهو وقائي و عالجي فـي آن   . أنه معني بالمـستقبل    .1

 .واحد

  . و ليس معالجة أمور متفرقةأنه يتسم باإلستمرارية.2
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  .يعتبر إسرافا أو تكلفة ضائعة إذا ما لم تستخدم المعلومات التي يوفرها

لنظام المعلوماتي المصمم جيدا يستطيع أن يوفر إنسيابا من البيانات األسرع و األكثر إكتماال و               و هكذا، فإن ا   

األقل كلفة إلستخدامها في عملية إتخاذ القرارات، و يستطيع المديرون الحصول على تقارير دورية منظمـةو                

ية و غير الشخصية و غيرها      تفصيلية،و بذلك يمكن رصد أداء المنتجات و األسواق و الجهود البيعية الشخص           

  .من المجاالت التسويقية األخرى

و ما لم يكن لدى الشركة نظام لتشغيل و إسترجاع البيانات التي تجمع من داخلها و خارجها، فإنـه مـن                         

غالبـا مـا تتعـرض       "  SIM"غير المحتمل أن نستخدم المعلومات التسويقية بكفاءة، فبدون مثل هذا النظام            

  .تي تَنساب من هذه المصادر إلى الفقدان أو التحريف أو التأخيرالبيانات ال

 من نظم المعلومات التسويقية كثيرة ومن       ا    اإلستخدامات التي يمكن لمدراء التسويق أن يستفيدوا من خالله        

  :هذه اإلستخدامات نورد اإلستخدامات التالية

  :اإلستخدام األول.1

ة إلعداد التقارير الدورية وهذه التقارير تكون علـى فتـرات زمنيـة                 يستخدم  نظـم المعلومات التسويقي    

متعاقبة، حيث يبين من خاللها األنشطة التي تمت خالل الفترة،وكذلك النتائج التي تحققـت وإنجـازات إدارة                 

  .التسويق والمشاكل التي واجهتها

  :اإلستخدام الثاني.2

د المعلومات حيث يمكن النظر إليه كأرشيف يـتم حفـظ               تستخدم نظم المعلومات التسويقية لحفظ وإستردا     

  .المعلومات،فهرستها،وضعها في ملفات وسجالت خاصة بها،يمكن الرجوع إليها وقــت الحاجة

  :اإلستخدام الثالث.3

    كذلك تستخدم للمساعدة على إجراء عمليات التخطيط،وباألخص إتجاهات المبيعات لذلك البد مـن تـوفر               

عد في عملية التخطيط،والتخطيط يبنى على التنبؤات وخاصــة عــلى أسـاس أرقـام               بيانات خاصة تسا  

المبيـــعات المتوقعة ويمكن أن تأتي بأرقام المبيعات من خالل نظم المعلومــات التـسويقية،وذلك مـن               

تـرة  خالل الرجوع إلى الفترات الزمنية الماضية وتحليل سير المبيعات خالل تـلك الفترات وتوقع طبيعة الف              

 يمكن التوقع بشكل تقريبي إلى ماسيحدث خالل الفـترة الزمنية القادمة خاصة فيمـا يتعلـق                ةالزمنية القادم 

  .بحجم المبيعات

  :اإلستخدام الرابع.4

    تستخدم نظم المعلومات التسويقية في عمليات اإلشراف والمتابعة من خالل وجود سجـالت ووجود خطة              

 من خاللها مراقبة مدى صحة تنفيذنا للخطة ومـدى تحقيقها لألهداف ومدى            وأرقام ومؤشرات معينة نستطيع   

فهي تـساعد علـى     .اإلنحراف الذي حصل، والبد من توفر المعلومات الخاصة لقيـاس األداء الفعلي لألفراد           

  .الرقابة والتنفيذ والتنظيم وكل ذلك تساعد في إخراج تقرير أو بحث ناجح



  :33حوث التسويق و نظام المعلومات التسويقية في اآلتي و يمكن توضيح الفرق بين ب    

أن نظام معلومات التسويق يركز على الدراسة المستمرة للعوامل الهامة في السوق و ليس علـى دراسـات                  

  .خاصة و على فترات  متقطعة كما يحدث في بحوث التسويق

ية و الخارجية بشكل أكثر مما هو متـاح  أن نظام معلومات التسويق يستخدم العديد من مصادر البيانات الداخل         

  .في بحوث التسويق الذي يهتم بشكل رئيسي على المصادر الخارجية

أن نظام معلومات التسويق يمكن أن يستقبل و يحلل حجم من مدخالت البيانات أكثر ممـا يـستطيع بحـوث                    

 .التسويق التعامل معه

  : المعلومات التسويقية و بحوث التسويق فيما يلي و في األخير يمكن تلخيص أوجه المقارنة بين نظام     

  . أوجه المقارنة بين نظام المعلومات التسويقية و بحوث التسويق:)2-1(         الجدول 

  بحوث التسويق  نظام المعلومات التسويقية

ــة  ــات الداخلي ــن البيان ــل م ــع ك ــل م يتعام

  .و الخارجية

  .معني بحلهامعني بمنع المشاكل مثلما هو 

  ).إنه نظام( يعمل بشكل مستمر 

  .يميل إلى النظر إلى المستقبل

  .عملية تعتمد على الحاسب اآللي

يتضمن أنظمة فرعية أخرى إلـى جانـب بحـوث          

  . التسويق

  .التركيز على التعامل مع البيانات الخارجية

  .معني أساسا بحل المشاكل

على أساس كل مشروع    ( يعمل بطريقة متفرقة    

  ).حدهعلى 

  .يميل إلى التركيز على البيانات السابقة

  .ال يعتمد بالضرورة على الحاسب اآللي

  ".SIM"أحد مصادر مدخالت البيانات في 

  .من إعداد الطالب: المصدر
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  :تحليل المعلومات أو نظام التحليل التسويقي 

 تمكـن مـن إسـتخالص       يتعلق هذا النظام بإستخدام األساليب اإلحصائية و النماذج الرياضية التـي            

ت التي تم جمعها، فنظام التحليل هذا إذا، يختص بإختيار أنـسب الوسـائل و               لبياناالمؤشرات و النتائج من ا    

األدوات و المقاييس التي يمكن إستخدامها لقياس و تحليل البيانات و المعلومات التسويقية المجمعـة، و تقـدم             

ي ترتبط بالتكاليف، المبيعات والمخزون، كما يمكن التوصل إلى         هذه التحليالت معلومات هامة للمدير كتلك الت      

تقدير حجم المبيعات، و مدى قبول السوق للسلعة و إختيار أنسب الوسائل            : الكثير من القرارات التنبؤية مثل      

 . إلخ…اإلعالنية، 

  :وظائف و مقومات نظام المعلومات التسويقية 

  وظائف  نظام المعلومات التسويقية.  1

   : 34تتبلور الوظائف األساسية لـنظام المعلومات التسويقية في اآلتي    

تجميع البيانات التسويقية المتعلقة بنشاطات المؤسسة و الموارد المستخدمة فيهـا و الظـروف و المتغيـرات             

ة سواء  و يكون التجميع من المصادر ذات العالق      . المحيطة بها ذات التأثير المباشر و غير المباشر في أهدافها         

  .أكانت من داخل المؤسسة أو من خارجها

  .تبويب و تصنيف البيانات المتجمعة طبقا لإلحتياجات المحددة أو المتوقعة

  تحليل البيانات الستخالص العالقات بينها و إستنتاج مؤشرات تدل على إتجاهات األنشطة و تساعد القائمين               

  .ذ و تقييم األداءعلى إدارة المؤسسة في رسم الخطط و رقابة التنفي

حفظ البيانات و المعلومات وفق نسق و ترتيب مناسب يسمح بإسترجاعها حين اإلحتياج إليها في وقت قصير                 

  .و كلفة قليلة

تحديث البيانات وفقا للتطورات التي تحدث في ظروف و أوضاع المؤسسة الداخليـة أو الظـروف البيئيـة                  

  .ف أو اإلضافةو يكون التحديث بالتعديل أو الحذ. المحيطة

 .خزن المعلومات لإلستفادة منها

  توزيع المعلومات و المؤشرات الناتجة، على مراكز إتخاذ القرارات و أقسام المؤسسة المختلفة كل حـسب                

  .  إحتياجه

  :مقومات نظام المعلومات التسويقية . 2

  :35ر األمور الثالثة اآلتية  بالشكل الصحيح، ينبغي أن تتوافهالتسويقية دورلكي يؤدي نظام المعلومات  

أهـدافها، بيئتهـا الداخليـة و الخارجيـة، خططهـا،      : توافر المعلومات الخاصة بالمؤسسة من حيث  . 1   

   .…سياساتها، الموارد المتاحة لها 
                                                 

. .بدون سنة نشر. بغداد . مؤسسة دار الكتب للطباعة و النشر. مبادئ إدارة األعمال. خليل حممد حسن الشماع و اآلخرون : 34
  .113: ص 

  .113: ص . نفس املرجع السابق.  خليل حممد حسن الشماع :35
  



 حين الحاجـة    استرجاعهاتوافر األدوات المناسبة لتخزين المعلومات و إجراء العمليات التحليلية لها و            .2    

  .اإليه

، إذ من الواضح أن بعض المؤسسات ال تنقصها المعلومات و ال            "إدارة المعلومات   " توافر القدرة على    .3    

الحاسبات اآللية،  : تنقصها القدرة على توفير األدوات الخاصة بعملية التحليل  و الخزن لهذه المعلومات مثل               

بإعتبارها أحد الموارد الحيوية للمؤسسة و التي ال        و لكن ما ينقصها هو القدرة الخالقة على إدارة المعلومات           

و فـي النهايـة علينـا أن نـدرك أن نظـام             .تقل في أهميتها و خطورتها عن األفراد أو األموال أو اآلالت          

المعلومات التسويقية  ما هو إال وسيلة إلمداد رجل التسويق بالمعلومات التسويقية بصورة منتظمـة، و لكـي     

أداء رسالته فال بد و أن تصل هذه المعلومات إلى مدير التسويق في الوقت المناسـب، و      ينجح هذا النظام في     

أن تكون في الشكل المناسب و الذي يمكن فهمه بسهولة، و من ثم يمكن اإلعتماد عليها بالفعـل فـي إتخـاذ                      

  .القرارات التسويقية، أو في رسم اإلستراتيجيات التسويقية للمنظمة

 أدوات قيمة لتحـسين قـدرة       نمن بحوث التسويق و نظام المعلومات التسويقية  يعتبرا        و الحقيقة أن كل         

المسوق على إتخاذ القرارات، فالبحوث التسويقية و نظام المعلومات التسويقية  يوفران للمؤسسة تغذية عكسية               

لتي تشبع حاجات   ا عن رأي المستهلكين في المؤسسة و منتجاتها، و بدونهما ال يمكن للمؤسسة خلق المنتجات             

  .و رغبات المستهلك

  



  :خالصة

    تعتبر بحوث التسويق  من البـحوث السلوكية التي تتعامل مع جملة المتغيـرات والظـــروف التـي                 

يصعب السيطرة عليها والتـعامل معها،كما أن الصعوبة صفة مالزمة لبحوث التسويق وذلك لتشتت البيانات              

  .وغير ذلك من الصفاتوعدم دقتها وصعوبة الحصول عليها 

    والحظنا أن بحوث التسويق التخرج في مفهومها عن بحوث التسويق،إذ أنها تشـكل جزءا مـن مجموع               

 التي تتصف بالشمولية وتغطيتها لمجاالت واسعة،وذلك أن ظهور بـحوث التسويق كـان             أنشطة التسويق ال  

وإخـتالف الحـاجـات والعمـل علـى تنفيـذ      مسألة حتمية لظهور مرحلة التسويق وإنتشار السلع وتنوعها         

  .الرغبات

    وبحوث التسويق أهدافها واسعة تتناسب وطبيعة العمل الذي تؤديه الجهة المستفيدة،إال أن األهداف تنصب              

 بها،ودراسة المستهلك ومعرفة مواقفـه تجـاه الـسلع والخـدمات     قعلى تعيين السوق المطلوبة وكل ما يتعل    

  . األمور المهمةالمطروحة وغير ذلك من

 كدراسة الـسـلعة واإلنتــاج      ة    لهذا السبب الغرابة في أن بحوث التسويق غطت مجاالت واسعة وشامل          

والتوزيع والمبيعات والسوق واإلعالن والترويج ودراسة الكفاءة والفاعلية والتخطيط وأخيرا مفهوم تطـوير             

وتــم فـي الفـصـل      .تحق الدراسة والتمحـيص     ولكل من هذه المجاالت مفراداتهاالواسعة التي تس      .السلعة

إستعراض جوانب عديدة متعلقة بإتخاذ القرارات التسويقية التي تبدوا أنها عملية معـقدة وذلـك إلرتباطهـا                

بالعديد من المتغيرات الداخلية والخارجية ،وقد تبين أن القرارات التسويقية تتعامل مـع متغيـرات اليمكـن                 

  .ها والتعامل معها كميا،فضال عن عدم ثبات هذه المتغيرات وإستقرارهاالسيطرة عليها وصعوبة قياس

    ووجدنا أن القرارات التسويقية تتباين على وفق الظروف الداخلية والخارجية للـمشروع، وأمـام اإلدارة             

  .بدائل يتم إختيارها وفق إعتبارات حيوية ومهمة يتعلق معظمها بمستقبل عمل المشروع في السوق

ذا الفصل بٌينا أن القرار اإلستراتيجي هو من مهام اإلدارة العليا في المشـروع ألن مثل هذه القرارات                 وفي ه 

ترتبط بأهداف المشروع األساسية وفلسفتها في العمل،في حين نجد قرارات تكتيكيـة تتخـذ مـن طــرف                  

ـ          ي المشـروع والمتعلقـة    مسـتويات دنـيا لعالقتـها بهذه المستويات كأن تـكـون األقسـام اإلنتـاجية ف

 المبـالغ المنفقة على اإلعالن وغير ذلك من القرارات التي ال تخـرج             ةبتغيير اإلنتاج، وشكل السلعة أو كمي     

من عمل المشروع كليا،وتطرق الفصل إلى مفهوم الـنظم التسويقية والمعلومات المطلوبة تكون على ثالثـة               

 الضرورية، وإن نظم المعلومات التسويقية وبحوث التـسويق         تالمتكررة الوقوع واإلرشادية والمعلوما   :أنواع

  .يكمل بعضهما بعضا ماداما يلتقيان في نقطة إتخاذ القرار المناسب
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

      
                               

                                                                      

 
 
 
 
 
 

  . أنواع ومصادر البيانات وكيفية إعداد قائمة األسئلة
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 انـيثالفصــل  ال



  :مقدمة 

    اليمكن أن نتخيل بحثا تسويقيا بدون بيانات ، حيث أن البحث العلمي يختلف عن المقالـة أو القـصة أو                    

الفقري للبحث التسويقي، حيث يـتم      الرواية التي يقدمها الصحفي أو األديب ، ولذلك فان البيانات هي العمود             

 ومخرجات معالجة البيانـات ،  تمعالجتها وتفسيرها واستخالص النتائج منها، والتي تمثل في النهاية المعلوما   

  .الممكن استخدامها في اتخاذ القرارات السوقية 

ن يجب اللجوء إلـي         وبصفة عامة ، فان البيانات المتاحة للباحث التسويقي كثيرة ومتنوعة المصادر ، ولك            

تلك األنواع من البيانات والمصادر الخاصة بها التي تتعلق باحتياجات البحـث ، وتتميـز بالدقـة والكفـاءة                   

وللوصول إلي هذا الغرض ،فان الباحث في حاجة منذ البداية إلي مزيد من المعرفة حول أنـواع ومـصادر                   

وط الواجب توافرها في هذه البيانات ،والمـشكالت        البيانات التي يمكن استخدامها في بحوث التسويق ، والشر        

التي قد تنطوي عن استخدامها في الحياة العملية ، ولذلك فقد تم تخصيص جزءا من هـذه الفـصل لمناقـشة              

أنواع ومصادر البيانات، وذلك بالتطرق إلى البيانات األولية، وأهميتها في البحث التسويقي ، إذ أن الدراسات                

ة البحوث الميدانية، وبالتالي البد للباحث من أن يستنبط الحقائق بمختلف الطرق العلميـة              التسويقية أخذت صف  

بما أن بحوث التسويق تتعامل مع البيئة الخارجية        ,  التسويقي   ثوالتي يمكن على ضوئها أن يحدد مسيرة البح       

ـ              الدراسـات والطـرق     تالمحيطة بالمشروع ، والتي تتسم بالتغيرات المستمرة من فترة ألخرى ، فقد تنوع

المستخدمة في الحصول على البيانات األولية ، وان لكل ظاهرة بياناتها الخاصة بها ، إن مما الشك فيـه أن                    

االستبيان يعتبر من الوسائل الفعالة في تجميع البيانات األولية،  وذلك بإعتباره من وسائل إدارة الذات عندما                 

  .ة يعدها الباحث وبما يتناسب وهذا البحث يترك األمر للفرد لإلجابة عن أسئلة معين



  .أنواع البيانات ومصادرها : المبحث األول

    بعد أن يقوم الباحث بتحديد اإلشكالية وصياغة تلك الفرضيات التي سينطلق من خاللها، وجب عليه تحديد                

ن يكون الباحـث ملمـا      تلك البيانات التي ستكون الموجه الرئيسي لعملية البحث التسويقي وبناء عليه يجب أ            

بأنواع البيانات ومميزات كل نوع من البيانات والعيوب التي يحتويها كل نوع وهذا ما سنحاول تناوله  فـي                   

  .هذا المبحث 

    قبل التطرق إلى أنواع البيانات والفرق بينها سوف نحاول إيضاح أهميتها، إن أهميـة البيانـات ازدادت                 

ة وذلك نتيجة التغيرات الحاصلة القتصاديات الدول النامية حيث االنتقال إلى           بالنسبة للمنظمات العامة والخاص   

اقتصاد السوق، وهذا ما أدى إلى اشتداد المنافسة التي تتوجب قرارات اكثر رشادة وفاعلية ،كمـا أن متخـذ                   

ك ويعمـل   وهذا ما يجعله يتحر   . القرار في هذه المنظمات اصبح اآلن محاطا ببيئة خارجية متغيرة باستمرار            

بفاعلية للحصول على مختلف أنواع البيانات الكلية والدقيقة التي تساعده على اتخاذ القرارات المناسبة ،وهذا               

الن معظم الدول تميل اآلن إلى إدارة مؤسساتها العامة على أساس تحقيق ذلك القدر من األرباح الذي يضمن                  

ها على تقديم افضل الخـدمات للجمـاهير المـستهدفة          بقاء واستمرار المنظمة العامة ،باإلضافة إلى مساعدت      

وبتكاليف معقولة تضمن االستمرار والقبول، وهذا األمر الذي يفرض على كافة المنظمات العاملة في بلد مـا                 

أن تعتمد على نفسها من الناحيتين اإلدارية والمالية وخاصة تلك المنظمات الخاصة التي تسعى إلـى تحقيـق                  

لظروف المتاحة، خاصة وانه لن تصبح هناك مزايا الحمايـة الجمركيـة الكليـة ، أو                أقصى األرباح ضمن ا   

الجزئية خالل السنوات القادمة، وذلك نتيجة دخول مختلف الدول التفاقيات التجارة الدولية، وضع المؤسسات              

 لم تقـم ومـن      الخاصة  والعامة  أمام تحديات لم تألفها من قبل ، وقد التكون قادرة على مواجهة معظمها ما                 

  . االن بإعادة تقييم جذرية لمجمل أوضاعها  ولن يتم هذا إلى من خالل توفير قاعدة معلوماتية كافية ودقيقة 

    وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المؤسسات العامة والخاصة بحاجة إلى كال النوعين مـن البيانـات الثانويـة                  

ن االستغناء عن إحداها واالكتفاء باألخرى ،الن التكامـل         واألولية ، الن كل منها يؤدي فوائد محددة وال يمك         

والشمولية هو الرد الصحيح لعصر المعلومات والبيانات المتنوعة والكثيفة ، والتي تم جمعها مباشـرة مـن                 

  .الفرد أو المؤسسة المعنية 

  . الفرق بين البيانات األولية والثانوية :المطلب األول 

م تجميعها إلى بيانات أولية وثانوية، واألخيرة هي تلك البيانات التي تكـون معـدة                    تنقسم البيانات التي يت   

ألغراض غير أغراض البحث ولكن يمكن االستفادة من هذه البيانات في مجال البحث سـواء كانـت هـذه                   

هـي  ،  االستفادة بطريقة مباشرة أو كانت بطريقة غير مباشرة ، فالطريقة المباشرة تؤخذ فيها البيانات كمـا         

 ، والبيانات األولية    )1( تكون بعد إعادة تجميع هذه البيانات وتصنيفها ثم االستفادة منها          ةوالطريقة الغير مباشر  

  . هي تلك البيانات التي يتم جمعها خصيصا ألغراض البحث الذي يتم إجراءه 

  . وسوف نحاول التطرق إلى الفرق بين هذين النوعين من البيانات 

  : ثانوية البيانات ال ) 1
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    هي بيانات جاهزة ومطبوعة ومنشورة وعلي شكل كتب في المكتبة ،أو في الـسجالت أو عنـد أنـاس                   

فهي مصادر داخلية ، وإذا كانت متوفرة عند غيره فهـي           " الباحث  " خارجيين فإذا كانت متوفرة عند الشخص     

  . مصادر خارجية ، لكنها تبقي بيانات ثانوية  

  : البيانات األولية  ) 2

    هي البيانات التي يتم جمعها من قبل الباحث خصيصا من أجل البحث ،وبالتالي هي بيانات غير مطبوعة                 

إنما يخرج الباحث إلى الميدان ويقوم بتجميعها عن طريـق طـرح            . وغير منشورة وليست جاهزة ومسجلة      

  .بحث األسئلة واالستجواب والمالحظة واالتصال فهي بيانات تجمع خصيصا لغايات ال

   .أنواع البيانات الثانوية ومصادرها :المطلب الثاني 

  . أهمية وإستخدامات البيانات الثانوية:فرع أول    

 إال القيام بتجميع الحقائق والمعلومـات التـي تخـص           ى    بعد تحديد المشكلة والفرضيات واختيارها ال يبق      

جدا ان نفرق بين مفهومي  البيانات والمعلومـات         المشكلة قيد الدراسة وهذه مسألة شاقة ومتعبة ، من المهم           

قبل الدخول بالتفاصيل ، فالبيانات هي تلك المعطيات المبتكرة لبعض األغراض غير تلك التي تخـص حـل                  

المشكلة قيد الدراسة ، فالباحث ربما يختبر سجالت مبيعات المشروع وأرقامه مثال لبيـان طبيعـة مبيعـات                  

  . بيعية في المنطقة المشروع في مختلف المناطق ال

    من جهة ثانية فان المعلومات هي بمثابة خالصة البيانات ، فأرقام المبيعات تكون متنوعة وكثيرة ، ولكن                 

  . )1(ما يستنتج من البيانات من أن المبيعات في منطقة ما في زيادة أو نقص ،هذا هو الذي يعتبر معلومة

  :أهمية البيانات الثانوية  .1

ات الثانوية أهمية كبيرة في المنظمات ذات الحجم الصغير حيث يعتبر هذا النوع مـن البيانـات                         للبيان

كما يعتبر هذا   . ،القاعدة األساسية لمنظومة معلوماتها التخاذ القرارات التي ترى أنها األنسب لمجمل أنشطتها             

 مـستقرة ، أو بـسيطة يمكـن    النوع من البيانات ذا أهمية كبيرة خاصة إذا كانت المؤسسات تعمل في بيئـة      

  .)2(السيطرة على معظم العوامل المؤثرة في أنشطة وفعاليات تلك المنظمات

    عموما فهذا النوع من البيانات يساعد على تكوين اإلطار العام ألي بحث ، أو نشاط ، أو خطة ذات بعـد                     

بمراحل ضرورية ومرتبطـة بـإجراء      إستراتيجي  ، وهذا نتيجة كونها تمثل القاعدة األساسية والهامة للقيام            

وبدرجة معقولة مـن عـدم التأكـد  أو          . بحوث تسويقية ، أو اتخاذ قرارات إدارية ، أو تسويقية ، أو مالية              

  . المخاطرة 

   : ةاستخدامات البيانات الثانوي .2

م هـذه       تختلف استخدامات البيانات الثانوية حسب النشاط الذي يؤديه المشروع وبشكل عام فان اسـتخدا             

  : البيانات ينحصر في الجوانب اآلتية 
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  . تساهم كأداة فاعلة في التخطيط على مستوى المشروع  -

 . تساهم في التغلب وحل المشكالت  -

  . ييم تقتعد وسيلة فاعلة في اإلشراف وال -

ـ ع    بعد التطرق إلى أهمية واستخدامات البيانات الثانوية سوف نحاول إيضاح فوائد وعيوب هذا النـو         ن  م

  : أوال سوف نحاول إيضاح فوائد هذا النوع من البيانات . البيانات وهذا إلظفاء وضوح للبيانات الثانوية 

  تساعد في تخفيف التكاليف من حيث جمعها والحصول عليها ، وطبعـا فـان تكلفـة جمـع البيانـات                     – 1

 جمعها والحصول عليها مـن  والحصول عليها من كتاب أو من مجلة أو مقالة أو إحصائية ،هي أقل من تكلفة    

  .المصدر مباشرة 

  .  وفرة هذه البيانات بكثرة في مصادر متعددة ومواضيع مختلفة – 2

  . لحل المشكلة ة تساعد على فهم المشكلة وكذلك على تحديد البيانات الالزم– 3

  .  تستخدم كأداة في التخطيط وكوسيلة في اإلشراف والتقديم – 4

  . يانات األولية وعملية تحليل هذه البيانات  تساعد في تفسير الب– 5

وفي نفس الوقت ينطوي استخدام البيانات الثانوية في بحوث التسويق على مشكالت هامـة بـسبب بعـض                  

  : العيوب أو أوجه القصور التي تتالزم مع هذا النوع من البيانات ، وتتمثل اهم المشاكل في مايلي 

  :  عدم توافر البيانات  -1

 لبعض المشكالت التسويقية فإننا نجد ان البيانات الثانوية ال تكفي ،أو غير متوفرة بالكمية الكافيـة                     بالنسبة

  .،أو أن البيانات الثانوية هذه بحاجة إلى بيانات أولية لكي يصبح لها دور في حل المشكلة 

  :   عدم وجود عالقة بينها وبين مشكلة واحتياجات البحث – 2

لق بمدى مالءمة البيانات الثانوية للمشكلة موضوع البحث، ومن بين العوامل الواجـب                 وهذه المشكلة تتع  

أخذها في الحسبان و التي قد تؤدي إلى تقليل مالءمة وارتباط البيانات الثانوية بمشكلة واحتياجـات البحـث                  

  : مايلي 

   :  مشكلة وحدة القياس -   أ 

تتطلب بيانات عن خصائص السكان في المناطق التجاريـة ،              مثال ذلك أن احتياجات البحث من البيانات        

بينما البيانات المتاحة عن خصائص السكان مصنفة على أساس المحافظات والمدن والقرى ،أو قـد يحتـاج                 

 سـنويا   ةالباحث إلى بيانات منشورة عن نسبة الدخل المنفق من جانب األسرة الجزائرية على السياحة الداخلي              

  . لمتاحة تتعلق بهذا البحث قاصرة على نسبة السياحة الداخلية وهذا غير كافي ،ولكن البيانات ا

   : استخدام بيانات بديلة مرغوبة -ب 

    وتتمثل هذه المشكلة باختصار في قيام الباحث باستخدام بيانات سنوية منشورة ، ولكن جزء منها بني على                

ال عدم توفرها عندئذ تصبح  هـذه البيانـات الثانويـة            بيانات بديلة خالف البيانات األصلية ألسباب منها مث       

  . المنشورة غير دقيقة وذات درجة ثقة اقل من حيث ارتباطها الفعلي بموضوع البحث واحتياجاته 

  : تعريف الطبقات أو التصنيفات -ج  



ـ   1500فلو افترضنا أن الدخل اقل مـن        : يمكن توضيح هذه النقطة من خالل المثال التالي              نويا ،   دج س

جاء الباحث   )1600 , 750 , 1500 , 1250 , 1500(500=  دج ،أي أن طول الفئة       2000-1500والفئة  

 دينار فما دون فكيف     1500أو من دخلهم    )  دج   1500( وهمه أن يبحث فيما يتعلق باأللف وخمسمائة دينار         

 جهة ومن جهة أخرى فان طول        فهذا من  200 – 1500من الفئة   ) أرقام  ( يمكنه أن يعرف هذه الفئات أعاله       

 250 كيف للباحث أن يستطيع تقسيم العدد       250=  فماذا لو كان طول الفئة       500 ) = 2000 – 1500( الفئة  

على هذا األساس ، وكذلك مثال هناك بيانات منشورة عن حجم التجارة الداخلية وعدد المـشتغلين بالتجـارة                  

ثا تسويقي حول تجارة التجزئة ، فان هذه البيانـات مـضللة الن             وبالنسبة ألحد الباحثين المهتمين بإجراء بح     

البيانات الخاصة بحجم التجارة الداخلية قد تشتمل على كل من التجارة التجزئة وتجارة الجملة مثال ، كمـا أن       

عدد المشتغلين بالتجارة الداخلية يتضمن قطاعات مختلفة منها التجارة ، والعاملين فـي المتـاجر ، وتجـار                  

  .تجزئة وتجار الجملة والوكالء وغيرهم ال

  :  البيانات وتاريخها -د 

    اعتاد الباحثون على استخدام أحدث البيانات الثانوية ، ظنا منهم بأن البيانات القديمة هي بيانات اليمكـن                 

ألن أهميـة   االعتماد عليها ، وال يمكن قبول هذا المبدأ في أن البيانات الثانوية القديمة غير مفيـدة ، وذلـك                    

البيانات السابقة تعتمد على طبيعة المرحلة التي عاصرتها ، فأرقام المبيعات في المشروع الواحد مسألة بالغة                

األهمية ، والبيانات التاريخية التي يحتفظ بها المشروع ونشاطه خالل فترات زمنية عديـدة ، فالتبـاين فـي                   

كالمؤشرات الخارجية التي كانت السبب المباشر في هـذه        البيانات مسالة تعكس األسباب التي أدت إلى ذلك ،          

التقلبات فهذه الحقائق وباستعراضها بشكل زمني وعلى شكل سلسلة زمنية ،فان الباحث بإمكانـه أن يـستنبط                 

العديد من األمور،وعمر البيانات مسالة تقترن بعمر المشروع اإلنتاجي ، فقد يصعب المقارنة بين مشروعين               

هما يعد بياناته الثانوية ضمن اعتبارات معينة، فالمشروع الذي عمره حوالي خمسين سنة تعد              بسبب أن كال من   

وهنـاك مـسالة    . بياناته في السنوات العشر األخيرة بيانات تاريخية قديمة ، وهكذا فان التباين يبدوا واضحا               

يـة ام ال، ويقـصد بـذلك        أن الظروف التي الزمت البيانات كانت طبيع      : يجب ان ال تغيب عن البال مفادها        

الفترة التي تم فيها تجميع البيانات ، وجود فترات من الكساد أو التضخم النقدي أو غير ذلك مـن الظـواهر                     

في حين تكون البيانات المجمعة خالل فترة أخرى حتى ولو كانت قصيرة متأثرة وإلى حد بعيد                . االقتصادية  

  . مؤثرة على البيانات ذاتها بالعديد من الظواهر االقتصادية الخارجية وال

 إن الدقة هي البعد الثالث موضوع االهتمام والقلق من جانب البـاحثين عنـد اسـتخدامهم                 : عدم الدقة    – 3

للبيانات الثانوية و ذلك ألن المشكلة الحقيقية التي تواجه الباحثين ليست مجرد عدم الدقة في البيانات الثانويـة                  

يد إلى أي درجة يحتمل أن تكون البيانات غير دقيقة ، فمتـى مـا شـعر                 المستخدمة ،ولكن هي صعوبة تحد    

الباحث أن المصادر المختلفة نتائجها متشابهة فان الباحث يشعر بثقة اكبر باسـتخدامه للبيانـات المتاحـة ،                  

ـ                 والتحـري   ةوالعكس إذا كانت البيانات مخالفة بعضها لبعض ،فإنها تعد مشكلة للباحث ن وعليه فان الدراس

 ذلك أو االتجاه نحو سبل أخرى تعد مسالة ضـرورية ،  ة ، وإمكان  معالجفتحديد السبب في وجود االنحرا   ل



 الثانوية في مـصادرها األصـلية       تولكن هناك سبال معينة تساعد الباحث في عمليه ذلك في استخدام البيانا           

  . والتي تكون مفضلة 

  : المعقولية – 4

العوامل األخرى، نفي حين ترتبط النقاط التي تم ذكرها سابقا ، ارتباطـا              وهذا عامل ال يقل أهمية عن            

مباشرا بنوعية المعلومات ، فان المعقولية مرتبطة مباشرة بنوعية المصدر ، ولهذا السبب فان الباحث عليـه                 

،ولهـذا  أن يقوم ويثمن قدرة المصدر في إعطاء بيانات نوعية ، حتى تكون قريبة إلى المعقولية قدر اإلمكان                  

السبب فان الحاجة تتطلب استخدام وسيلة كفوءة لتوليد البيانات وتجعلها سهلة للباحث لالختيار والتأكـد مـن                 

  .)1(معقوليتها التي ترتبط بالدقة إلى حد بعيد

   .البيانات الثانوية ومصادرها :الفرع الثاني 

ـ          صادر الحكوميـة وذلـك بـسبب الثقـة               يميل الباحثون عادة إلى االعتماد على البيانات الخاصة بالم

والمصداقية العالية في هذه المصادر ولكن وبالرغم من ذلك فان الباحث مطالب بإجراء ما يعرف بـالفحص                 

المقارن لتلك البيانات ، حيث يتم مقارنة البيانات التي تمكن الباحث من الحصول عليها من منظمـة معينـة                   

كما انه أثناء القيام بتلخيص أو تقريب أو تبويـب          . و موضوع معين    بغيرها من البيانات والتي تتعلق بشيء أ      

البيانات الثانوية التي تم جمعها قد تحدث من جانب الباحث أخطاء تؤدي إلى تقليل درجة الدقة والثقة في هذه                   

  . ثانوية البيانات، وعليه فان الباحث مطالب بمراعاة الدقة عند القيام بأي عمليات تتعلق بمعالجة البيانات ال

 دليال يتكون مـن سلـسلة مـن         JOSELYH   وفي محاولة إلرشاد الباحثين في تقييم البيانات الثانوية قدم          

األسئلة ، التي يجب اإلجابة عليها عند القيام بعملية التقييم الخاصة بالبيانـات ، ويوضـح الـشكل التـالي ،                     

األسئلة التي يجب إثارتها في كل خطـوة مـن هـذه            الخطوات الالزمة لعملية تقييم البيانات القانونية وكذلك        

  .)2(الخطوات

  .يوضح تقييم البيانات الثانوية) : 1-2(شكل
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  هل البيانات ترتبط بمجتمع البحث موضوع اإلهتمام؟

هل البيانات تساعد في اإلجابة على أسئلة البحث المرتبطة 

 مرتبطة بأهداف   اإلهتمام بالبحث؟هل البيانات تتعلق بالفترة الزمنية موضوع

ال

ال

ال
نعم

نعم

نعم
  2الخطوة 

 1اخلطوة 

  3الخطوة 
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  .ادر البيانات الثانوية مص .1

    ثمة مسالة في غاية األهمية تعترض الباحثين في مجال بحوث التسويق وهي التبـاين واالخـتالف فـي                  

ومن هنا يمكن تقسيم مصادر البيانات الثانوية إلى مصدرين أساسيين مصادر داخليـة وأخـرى               . المصادر  

  . ذين المصدرين وسوف نحاول تقديم المزيد من التفاصيل حول ه. خارجية 

  : المصادر الداخلية–أ 

     تعتبر المصادر الداخلية من أهم المصادر التـي يمكـن أن تـزود الـشركات والمنظمـات بالبيانـات                    

 ووالمعلومات الضرورية عن األنشطة التي قامت بتنفيذها تلك المؤسسات وخالل فترة زمنية محـددة سـنة أ                

تم التزود بها من المصادر الداخلية فترات زمنية أطول تمتـد لخمـس             سنتين، كما قد تشمل البيانات التي سي      

سنوات أو عشر سنوات وربما اكثر ، وتجدر اإلشارة إلى أن العديد من الدول النامية بغض النظر عن نـوع                    

حقة ،  مؤسساتها ال تهتم كثيرا بالبيانات الثانوية بالرغم من أهميتها ، لتكون اإلطار العام ألي دراسة ميدانية ال                

  والمصادر الداخلية يمكن تصنيفها بشكل عام إلى ثالث مجموعات 

  : السجالت المحاسبية– 1

  هل يمكن استخدام وتطبيق التصنيفات والتبويبات للبيانات؟

  استخدم البيانات

  هل يمكن تبرير الدقة في عملية جمع البيانات؟

  .أذهب إلى المصدر األصلي للبيانات إذا كان ممكنا

  ناسب قيمتها؟هل تكاليف الحصول على البيانات ت

هل استخدام 
البيانات يستحق 

  المخاطرة

  توقف

  توقف

هل يمكن 
إعادة 

تشغيل 
البيانات؟

  توقف
  دقة البحث
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ال

ال

ال

نعم

نعم

نعم
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  4الخطوة 

  5الخطوة 

  6الخطوة 

  7الخطوة 
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  توقف

ال



 لبحوث التسويق   ة    بالرغم من تنوع السجالت التجارية إال أن أكثرها أهمية كمصدر للبيانات الثانوية الالزم            

ائلة من البيانات كإسم العميـل      تلك السجالت الخاصة بفواتير وحسابات المبيعات ،والتي تحتوي على كمية ه          

 المبيعـات ، والخـصومات      تومكانه ، والبضاعة التي تم بيعها من حيث النوع والكمية والقيمة ومـردودا            

وباإلضافة إلى ذلك فإنها تتضمن أيضا      . والحسومات الممنوحة ،  وتاريخ الشحن ، وطريقة الشحن أو النقل            

ات ، وتطور حجم المبيعات ، والبيانات المحاسبية لها من األهميـة            بيانات عن المنطقة البيعية ومندوبي المبيع     

ما يجعل المشروع أداة فاعلة تساهم في مساعدة اإلدارة في التغلب على العديد من المـشكالت ، والبيانـات                   

المحاسبية تتناول جانبا مهما من جوانب المشروع خاصة المالية منها ،وهي ما يخص األرباح ، فيمكن معرفة                 

 هناك إنخفاضا واضحا في األرباح في السنوات األخيرة من حياته ، فالبيانات المحاسبية تعد من المصادر                 أن

  .األساسية والمهمة في تقويم عمل المشروع ونشاطه خاصة وان أي مشروع يشمل جوانب عديدة

  : قوائم البيع –  2

 ريانات الثانوية التسويقية ، وتحتوي هذه التقاري          تمثل تقارير مندوبي البيع أحد المصادر الداخلية الغنية للب        

عادة بيانات هامة ومتنوعة عن حجم الطلب المتوقع من المنتج أو عالمة المنتج حيث تشير قوائم البيع عـادة                   

إلى االتجاه العام للمبيعات ، فصحيح ان نشاط البيع هو نشاط خارجي إال أن البيانات الخاصة به هي بيانـات                    

ائم البيع ال بد أن يتم تسجيلها في سجالت المشروع ومن بعد فان حصيلتها تمثل االتجـاه العـام                   داخلية ، فقو  

للمبيعات في زيادة أو نقص ،وماهي المنتجات التي تتسم بزيادة أو نقص الطلب عليها وفي أي منطقة ،وهكذا                  

ـ    فهي تشرح حجم ونوع المنافسة ،وعن التغيرات البيئية ذات الطبيعة االقتصادية              ةأو السياسية أو التكنولوجي

أو القانونية ، أو غيرها ، وعن ردود أفعال المستهلكين تجاه منتجات الشركة وأسعارها وجودتهـا وطريقـة                  

  .توزيعها وما شابه ذلك 

  :   العاملون – 3

      مصدر موثوق به ونابع من خبرة ودراية لفئة معينة من األفراد وهم العاملون فـي المـشروع الـذين                   

مقدورهم تزويد الباحث بالبيانات األساسية والمهمة ، فرجال البيع مثال ونتيجة احتكـاكهم بالـسوق فـانهم                 ب

يعطون معلومات مسترجعة تستفيد منها اإلدارة كتلك المعلومات التي تتعلق بالمستهلك والسلعة مثل لماذا يود               

 إقباال في منطقة دون أخرى ؟ وهكذا فان         المستهلك شراء السلعة هذه دون تلك ؟ ،ولماذا تشهد سلعة المشروع          

العديد من االستفسارات اآلتية التي تنشا مع العمل في المشروع بإمكان رجال البيع إعطاء األجوبـة المقنعـة      

والكافية عنها ، أن العاملين في اإلنتاج والقائمين على مهمة السيطرة بإمكانهم تحديد ورسم منـاطق ومواقـع    

  . خبرتهم ، وهكذا الحال فيما يخص مختلف الجهات األخرى العاملة المشكلة وذلك نتيجة ل

  : العمالء – 4

    إن البيانات التي يمكن الحصول عليها من العمالء عديدة ومتنوعة ، فهناك طلبات مستمرة من العمـالء                 

ـ                   ى بعـد   لشراء منتجات أو سلع أو أجزاء مكملة ، وفضال عن ذلك فان العميل قد تبقى صلته بالمشروع حت

الشراء ولفترة من الوقت قد تطول أو تقصر ،وذلك حسب طبيعة السلعة التي تم بيعها ، كحصول المـستهلك                   

  على بطاقة الضمان الشتغال وعمل سلعته أو العدة التي اشتراها لمدة سنة أو اثنتين 



  )1(:  البيانات الخاصة –5

الثانوية والتي من خاللها يمكن جمع كميات كبيرة             من الطرق الحديثة والفعالة في الحصول على البيانات         

الذي اخذ باالنتشار في معظم الدول  ) code bar( ومتنوعة من البيانات ما يالحظ مثال على الرمز السلعي 

الصناعية المتقدمة ووفق أنظمة عالمية معتمدة، فاألرقام الموجودة على غالف العبوة أو السلعة تفـسر وفـق            

منشأ البضاعة وصنف السلعة أهي استهالكية      : ل ، إذ تشير األرقام إلى جوانب عديدة منها          نظام عالمي متكام  

أم صناعية، ثم إذا كانت استهالكية فاألرقام تبين أهي استهالكية غذائية ام غير غذائيـة فـضال عـن رقـم                     

  . الصناعي مع رقم أخير يستخدم للفحص 

  : المصادر الخارجية للبيانات الثانوية ) ب 

 مـن   د تعتبر المصادر الخارجية للبيانات الثانوية الالزمة لبحوث التسويق عديدة ومتنوعة لدرجة انه ال يع               

قبيل المبالغة االدعاء بان هناك بيانات ثانوية خارجية متاحة لكل مشكلة خاصة ببحوث التسويق والقضية هنا                

يد الدقيق لما يحتاجه الباحث من هذه البيانات ،         ال تتعلق بتوفر أو عدم توفر هذه البيانات ، ولكن تتعلق بالتحد           

وكيفية الوصول إليها ، أن المصادر الخارجية للبيانات الثانوية كثيرة وتختلف بإختالف النظام اإلقتصادي في               

  : البلد ونوعية المصادر الخارجية المتوفرة وعددها ، ومن هذه المصادر

  :  المصادر الحكومية – 1

  ، إذ يتم االعتماد عليها في معظم الدول المتقدمة  بشكل عام والدول الناميـة بـشكل                   هي اكثر المصادر ثقة   

خاص ، فهناك العديد من المصادر الحكومية والتي توفر هذا النوع من البيانات فالبيانات الخاصة بالسكان من                 

 أو وفقا لجنسهم كلهـا      حيث عددهم ، وتوزيعهم على المناطق الجغرافية المختلفة وتوزيعاتهم وفقا لألعمار ،           

يتم توفيرها بواسطة الجهاز المركزي لإلحصاء ، كذلك يوفر هذا الجهاز الكثير من البيانات مثـل مـستوى                  

الدخل ، عدد الوحدات السكنية المتوفرة بالمجتمع ،وعن عدد المنتجات االستهالكية والصناعية التي تنتج فـي             

تجزئة أو تجارة الجملة ،ومنظمات الخدمات األخـرى ، كمـا           المجتمع ، كما يوفر أيضا بيانات عن تجارة ال        

 الجهاز توجد أجهزة أخرى، وهـي       ا ،وإلى جوار هذ   ريوفر معلومات عن األدوات المنزلية التي تمتلكها األس       

 هذه المكاتب واألجهزة كمية هائلة ومتنوعة       نتعتبر مصدرا مهما من مصادر البيانات الثانوية حيث يصدر ع         

  . لثانوية في صورة إحصائية وتقارير ومطبوعات منشورة من البيانات ا

  :  مصادر غير حكومية – 2

    ويقصد بها البيانات التي تأتى من المنظمات أو المؤسسات أو النقابات ، وهناك أشكال عديدة من الصعب                 

ة ،هنـاك أيـضا     حصرها ، فهناك مثال اتحاد المنتجين الذي قد أنشئ في العديد من الدول الصناعية واألوربي              

مجالس خاصة تقوم بتجميع البيانات لمنتج معين مثل الخدمات السياحية أو التجارية وهي تساعد المنتجين في                

اقتناء مثل هذه البيانات التي تعرف المنتج أين ومتى وكيف يبيع منتجاته وفي أية أسواق ، إضافة إلى ذلـك                    

. وث ودراسات تتعلق بقطاعات تجارية وصناعية مختلفة        فان هذه الجمعيات واالتحادات تقوم عادة بإجراء بح       
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وتنشر البيانات الخاصة بهذه الجمعيات واالتحادات في شكل تقارير سنوية أو نصف سنوية ، وفـي حـاالت                  

  . أخرى ال تكون منشورة ويتم توفيرها للباحثين حسب الطلب 

   :    ت النشريا– 3

 طبيعة البلد الذي تصدر منه مثل هذه المطبوعات والنـشريات           وهذه الناحية واسعة جدا،تعتمد أيضا على         

التي تسهم إسهاما فاعال في الحصول على البيانات الثانوية ، بما في ذلك المجالت والـدوريات والـصحف                  

والمجالت المتخصصة وغير ذلك من المصادر المهمة ، ويجب أن نضع في الحسبان أن البيانات المنـشورة                 

ئد والصحف مثال تأخذ الطابع اإلنشائي والصحفي ، وان تفسيراتهم وتحلـيالتهم قـد ال               في المجالت والجرا  

  : تكون بمستوى المسؤولية فهناك محاذير من االستعانة بمثل هذه المصادر، ومن هذه المصادر



  :   الدوريات المتخصصة –أ 

انما بالتخـصيص الـدقيق          وهي دوريات تختص بموضوع معين ، بل قد ال تكتفي بالتخصيص العام ، و             

فمثال هناك مجالت تختص بالعلوم اإلدارية واالقتصادية بشكل عام ، كما يالحظ ذلك في العديد من المجالت                 

    .   )1(والدوريات الصادرة باللغة العربية

  :  المجالت – ب 

 عددها وتغلـب    إن المجالت كما هي الحال بالنسبة للدوريات قد تكون عامة أو متخصصة وتمتاز بوفرة                 

على أبحاثها ومعلوماتها الجانب الخبير غير المتعمق بغية إعطاء صورة سريعة عن حالة مـن الحـاالت أو                  

  . لتقديم دراسة مبسطة مدعومة بأرقام 

  : النشرات الخاصة –ج    

    هي منشورات يبذل فيها جهد واسع وكبير ،وتختص به جهات معينة ولنا في ذلك مثـال واضـح عـن                    

الفرنسية والمجلة نصف شهرية التي تهتم باختبار        ) puck-info( ت ،أوال ما يصدر سنويا عن مؤسسة        نشرا

  . - تصدر دليال بشكل علمي وليس تجاري –التعبئة والتغليف 

     : الجرائد –د    

ت     من الوسائل المهمة في عرض الحقائق والمعلومات التي تخص رجال التسويق خاصة بما يتعلق بتقلبـا               

األسعار والعرض والطلب وعرض لألرقام القياسية وأسعار الصرف وغيـر ذلـك مـن األمـور المهمـة                  

  .    ،والمالحظ أن التخصص في الجرائد صفة مميزة في الوقت الحاضر 

  :   المكتبات – 4    

 والوزارات و    المتاحة في الجامعات و المعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي و المؤسسات           تتعتبر المكتبا     

المكتبات العامة في المدن من اكثر المصادر استخداما للحصول على البيانات الثانوية ، وتضم المكتبات عادة                

المؤلفات العلمية والمقاالت و الدوريات والبحوث والتقارير والنشرات وملخصات البحوث والرسائل العلميـة             

 يعتمد عليها في البحث العلمي خاصة ،وإنها تتناول جوانب          وغيرها ، وتعد الكتب بمثابة المراجع المهمة التي       

نظرية معينة مع التطرق إلى تحليالت ودراسة تمثل مرحلة معينة ،ولكن اليمكن االعتماد كلية على الكتـب                 

لكونها تمثل فترات زمنية سابقة أوال ، وقد تستغرق فترة بين إعدادها وطبعها ،في وقت تشهد األمور تغيرات                  

  . قلبات واضحة عديدة وت

  :  التقنيات الحديثة - 5

 ، والتي مكنت البـاحثين  لنتيجة التطور الحاصل في العالم ،وخاصة التكنولوجية الحديثة المتعلقة باالتصا     

من الحصول على المعلومات بطريقة اسهل وأسرع من ذي قبل مع تخصص أدق ، وهذه المعلومات قد تكون                  

، وغير ذلك من االعتبارات األخرى التي تتميز شبكة اإلنترنت بها           ة أو مفصل  رقمية أو غير رقمية ، محدودة     

  . وما عكسته من نتائج إيجابية في هذا المجال
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    : المصادر المتنوعة – 6 

    وهذه المصادر عديدة ومنوعة وال تخضع لنهج واحد ،فقد تكون المصادر تلك التي تعدها مراكز البحوث                

لمية والجامعات أو المؤسسات العلمية ،وال ننسى أيضا أن النشاطات الفردية والتحـري             الكائنة في المعاهد الع   

الشخصي قد يحقق نتائج جيدة ولو على مستويات محدودة ، إال أن مدى اإلعتماد على نتائجه فهذا يرجع إلى                   

 . وجهة نظر الباحث

  :  المصادر التجارية – 7 

استشارية متخصصة في مقابل دفع األتعاب الالزمة لذلك ، ومـن      قد تلجا المنظمة إلى مكاتب أو شركات            

هنا كان مصدرا إضافيا للمصادر السابقة التي تخص جمع البيانات الثانوية الخارجية والمتمثل في المـصادر                

التجارية وفي الحقيقة أن المكاتب والشركات االستشارية المتخصصة تستخدم كمـصدر للبيانـات الثانويـة               

ى أنها تستخدم في توفير البيانات األولية أيضا من خالل إجراء الدراسـات والبحـوث الميدانيـة                 باإلضافة إل 

  .لصالح عمالئها أو ألغراض البيع ، وذلك من خالل أدوات جمع البيانات األولية

  

  . أنواع البيانات األولية:المطلب الثالث 

 في البحث التسويقي إذ أن الدراسات التـسويقية             في هذا المطلب سنتطرق إلى البيانات األولية ، وأهميتها        

أخذت صفة البحوث الميدانية التي تفرض على الباحث أن يستنبط الحقائق بمختلف الطـرق العلميـة والتـي        

تمكنه في ضوئها من تحديد مسيرة البحث التسويقي، بما أن بحوث التسويق تتعامل مـع البيئـة الخارجيـة                   

 بالتغيرات المستمرة من فترة ألخرى، فقـد تنوعـت الدراسـات والطـرق              المحيطة بالمشروع ،والتي تتسم   

  .المستخدمة في الحصول على البيانات األولية ، ولكل ظاهرة بياناتها الخاصة بها 

  : أهمية البيانات األولية 

وليـة يـتم        تزداد أهمية البيانات األولية للمنظمة يوما بعد يوم ، وذلك ألسباب أهمها أن جمع البيانات األ               

غالبا من أجل تحقيق أهداف محددة ترتبط بتحديد األسباب الكامنة وراء مشكلة  و تعريفها وتحديدها بـشكل                  

دقيق ، وبالتالي يتفق جمع البيانات األولية مع الهدف  أو األهداف التي تحـددها المؤسـسات للتعامـل مـع                     

عمالها وأنشطتها في األسواق المستهدفة مـن  قراراتها ووفق ما تعاني منه من مشاكل ، أو صعوبات ترتبط بأ        

قبلها ، كما تزداد أهمية هذا النوع من البيانات بسبب درجة المصداقية العالية بالمقارنة مع غيرها من أنـواع                   

البيانات الثانوية ، وتزداد أهمية هذا  النوع من البيانات بسبب التسارع الكبير في مجمـل العوامـل البيئيـة                    

 يعني أن هناك تعديالت ذات مدلوالت ومضامين كبيرة قد تحدث فـي أذواق       يمات ،األمر الذ  المحيطة بالمنظ 

المستهلكين ، وفي المقابل تفيد البيانات األولية التي يتم جمعها التعرف على استراتيجيات المنظمات المنافـسة    

   .)1(بشكل عام

  : أنواع البيانات األولية  •
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  :  ألولية ، والتي يمكن الحصول على النحو التالي عموما يمكن إيراد أنواع البيانات ا

   : البيانات الديموغرافية و االجتماعية واالقتصادية – 1

    هذا النوع هو الذي يتعلق ببيانات المستوى التعليمي والوظيفة والحالة االجتماعية والجنس والعمر والدخل              

م لتحليل وتصنيف البيانات التـي تتعلـق مباشـرة          والمستوى االجتماعي، وهذه البيانات الديموغرافية تستخد     

  . بموضوع البحث بهدف تصنيف أو تبويب أو جدولة هذه البيانات 

  :  البيانات النفسية – 2

وهي بيانات تتعلق بنمط الحياة ، وتشمل هذه البيانات كل البيانات المتعلقـة بالشخـصية االجتماعيـة ،                      

 المحببة ، وغير ذلك من الصفات و أوصاف الشخـصية ،ويمكـن إدراج              المهيمنة أو المسيطرة ، العدوانية ،     

  : محدداتها كاآلتي

  : النشاطات * 

  .     وهي أعمال يمارسها الشخص بشكل متكرر 

  :القيم * 

    هي مجموعة العادات والتقاليد والمعتقدات واألفكار التي يمكن آن تكون قد تكونت مع الناس خالل فتـرة                 

اكتسبت نوعا من اإلجماع يرقى بها إلى مستوى االحترام وعدم الخروج عليها ، وهي ليست               زمنية طويلة ، و   

بالسهولة تتغير ، والقيم تحظى باحترام وإجماع الغالبية العظمى من أبناء المجتمع الواحـد ، ويجـب عـدم                   

  .     اجتماعية مخالفتها فهي مجموعة من أمور كثيرة قد تكون مستمدة من أصول دينية ، عرفية ، ثقافية ،

  : الرغبات * 

    هي عبارة عن الحاجات والمتطلبات الكامنة التي لم يتم حتى االن تحولها إلى حاجة ملحة بحيث أن الفرد                  

 . المستهلك يسعى إلنشائها وإشباع نفسيته منها 

  :  بيانات متعلقة باالتجاهات واآلراء – 3

  : االتجاه بشكل عام *     

 أو التفضيل لشيء ما ، وهو أمر داخلي ، وقد يكون االتجاه إيجـابي أو سـلبي ،وهـو                        هو درجة الميل  

محصلة لمجموعة من األمور تشمل الشخصية والعادات والتقاليد والقيم واألفكار والمفاهيم والـدوافع ، فهـي           

مكن ان تؤدي   شعور إيجابي أو سلبي نحو شيء ما ، واالتجاهات مجموعة كثيرة من العوامل المتداخلة التي ي               

  .    إلى سلوك اتجاه معين ، كخلفية الشخص أو مدى تأثره بحملة إعالنية  أو مدى تأثره من موقف معين 

  : اآلراء * 

رأي األفراد نحـو    :  االتجاهات فعندما نقول   ن    هي التعبير اللفظي عن االتجاهات أو هي الجانب الظاهر م         

  وهـذه اآلراء     ععبيرهم عن موقفهم مـن هـذا الموضـو         معين فنحن نقيس اتجاهاتهم من خالل ت       عموضو

  . واالتجاهات يجب أن يتم جمعها بشكل أولي من المعنيين مباشرة 

  :  بيانات االنتباه والمعرفة – 4



 المستجوب بالنسبة لبعض األمـور أو       ه    االنتباه في مجال بحوث التسويق يشير إلى ما يعرفه وما ال يعرف           

صنفها ، ويجب زيادة جذب انتبـاه النـاس        , ة ، ومكان تواجدها ، سعرها ، جودتها         الظواهر مثال ذلك السلع   

  . نحو السلعة التي تم طرحها ألول مرة في السوق وبعد ذلك نزيد من معرفتهم عن هذه السلعة ومواصفاتها 

  :  النوايا – 5

وعندما ندرس النوايا ندرسها     .     عندما نتكلم عن النوايا نتكلم عن السلوك المستقبلي والمتوقع والمخطط له          

ماذا ستفعل غدا ؟     ما هي خططك الـشرائية غـدا ؟ مـاذا                  : من الناحية الشرائية ،كأن نسأل شخصا ما        

  : ستشتري من السوق ؟ كلها أسئلة تعبر عن نوايا والنوايا تقسم إلى ثالثة أقسام 

  . ء نوايا مؤكدة للشراء نوايا غير مؤكدة للشرا:  نوايا مؤكدة –أ 

  .  نوايا محتملة للشراء نوايا غير محتملة للشراء : نوايا محتملة –ب 

  .   نوايا غير معروفة–ج 

  : الدوافع– 6

    تشير الدوافع إلى الحاجة أو الرغبة أو اإلنتباه أو اإللحاح أو األمنية ، والفضول في بعض األحيان هـو                   

 يكـون فـي     عذلك الن الـداف   : تغير سبب السلوك    محرك وموجه السلوك نحو هدف معين وتستخدم الدوافع ل        

الغالب اكثر استقرار من السلوك ، الن فهم الدوافع يسهل فهم السلوك ، وفي الغالب يكون مقر الدوافع داخلي                   

 بأكثر من سلوك ، أو أن اكثر من دافع قد يعبر عنه بسلوك مشابه كـشراع                 هوالمشكلة أن الدافع قد يعبر عن     

  . اسلعة معينة دون غيره

  :  السلوك – 7

    يتعلق السلوك بما يفعله األفراد ، وفي مجال التسويق فان السلوك يعني الشراء واالسـتخدام ، أي علـى                   

  هل اشترى الشخص هذه السلعة أم ال ؟                   : سبيل المثال 

     إذا اشتراها ففي أي مجال من المجاالت يريد استخدامها ؟        

 نجاح السلعة التي اشتراها في تحقيق الغاية التي أرادها من وراء شراءه لهذه الـسلعة ، وكيـف                       ما مدى 

  يتعامل مع هذه السلعة ؟ 

بذلك يكون السلوك نشاط مادي ملموس ،ويحدث ضمن ظروف محددة وفي وقت محدد ، ويـشمل فـرد أو                   

 فإننا ندرس السلوك الشرائي والسلوك      مجموعة من األفراد ، مشتركين في هذا السلوك ، وفي دراستنا للسلوك           

  : االستخدامي ،ويتم توجيه عدة أسئلة في الشراء مثل

       ماذا اشترى ؟                         من أين اشترى ؟ 

       كم اشترى ؟                          متى اشترى ؟ 

  ؟      كم السعر الذي اشترى به ؟           من الشخص الذي اشترى 

       ماهي الحالة أو الظروف التي تم فيها الشراء ؟ 



  .طرق جمع البيانات األولية  :المبحث الثاني 

    بالرغم من أهمية البيانات الثانوية في بحوث التسويق إال أن البيانات األولية تمثل العمود الفقـري لهـذا                  

وتمثل عملية تحديد الطرق المناسبة لجمـع  . قي النوع من البحوث التي يغلب عليها الجانب الميداني أو التطبي         

البيانات األولية وكيفية إدارتها أحد التحديات األساسية التي تواجه الباحث ،ولذلك فإننا سوف نحـاول شـرح                 

و . الطرق المختلفة لجمع البيانات األولية ،وخاصة طرق االستقصاء النتشار استخدامها في بحوث التـسويق         

  .ن هذه الطرق المختلفة لجمع البيانات األولية معايير االختيار بي

  

  . الطرق الغير مباشرة جمع البيانات  األولية :المطلب األول

   : )1( معايير االختيار بين طرق تجميع البيانات– 1

  :    إن االختيار بين الطرق المختلفة في التطبيق العملي يتوقف على عدة معايير من بينها

مثال ذلك بيانات وصـفية ام      . ت المطلوب جمعها ذات العالقة بمشكلة وأهداف البحث         طبيعة ونوع البيانا  -أ

  .  بيانات عن السلوك الشرائي أو عن الحجم المنفق على شراء ننتج معين أو عالمة معينة –كمية 

مثال ذلك قد تكون الطرق الغير رسمية أو         . ي نوع تصميم البحث من حيث كونه استطالعي أو استنتاج         –ب  

المالحظة اكثر من الطرق مالئمة للبحث االستطالعي بالمقارنة بالبحث االستنتاجي الذي يتضمن الدراسـات              

  . الوصفية والبينية 

المستخدمة في بحوث الدوافع    اإلسقاطية  فمن المعروف أن الطرق     .  توفر الخبرة والكفاءة لجمع البيانات       –ج  

  .  دام هذه الطرق التي تعتمد على علم النفستحتاج إلى كفاءات متخصصة ومهارات عالية الستخ

فكل من الطرق اإلسقاطية واالستقصاء كبيرة الحجم تعتبر من الطرق           . ة توفر اإلمكانيات المادية الالزم    –د  

  . التي تحتاج إلى موارد مالية كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف استخدامها 

مثال ذلك االستقصاء لعينة من المستهلكين      . خدام الفعلي    الفترة الزمنية التي تتطلبها كل طريقة عند االست        –و  

 مفردة قد يحتاج إلى شهور وليس أسابيع لجمـع البيانـات األوليـة الالزمـة مـن                  2000يصل حجمها إلى    

  . المستقصى منهم ،ومن هنا سوف نراعي تلك الطريقة التي تتوافق والوقت الالزم لتقديم النتائج 

ستهدفين في عينة البحث ،فنجد أنه  ال يصلح االستقـصاء بالبريـد بالنـسبة                نوع المستقصى منهم الم    -هـ  

وقد ال تصلح المقابالت لهؤالء غيـر المتـرددين علـى    . للمستقصي منهم اللذين ال يجيدون القراءة والكتابة  

  . محل الدراسة، أو هؤالء الذين يقطنون في مناطق بعيدة ومشتة جغرافياىالمتحف أو المستشف
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  : رق الغير رسمية  الط– 1

 البحـث   ع    تتمثل الطرق الغير رسمية في المناقشات التي يجريها الباحث مع األفراد ذوى العالقة بموضو             

من خالل مقابالت غير رسمية ، وكذلك استماع الباحث لتعليمات وشكاوي المستهلكين أو عمالء شركة معينة                

رسمية في جمع البيانات األولية في مساعدة الباحث علـى          وتتمثل الفوائد األساسية لمثل هذه الطرق الغير        . 

تحديد مشكلة البحث ، والتحقق من صحة بعض البيانات الثانوية التي سبق الحصول عليهـا مـن التقـارير                   

اإلحصائية ،كما تساعد هذه الطرق في الحصول على أفكار جديدة ، أو تحديد أبعاد إضافية لمشكلة البحـث ،                   

عد هذه الطرق الباحث على الكشف عن جدوى وأهمية الدراسة التي يعتزم القيام بهـا ،                وأخيرا يمكن أن تسا   

  .)1( *وتستخدم عادة الطرق الغير رسمية في البحوث االستطالعية

  :)2( المالحظة – 2

مثال المستثمر يمكن   .     للمالحظة دورا في تجميع المعلومات عن السوق حتى ولو كان ذلك الدور محدودا              

يحدد نوع السلعة أو شكلها من خالل مالحظة السوق ، أن مالحظة المستقصى منهم عبارة عن عمليـة                له أن   

للتعرف على األحداث واألشياء المتصلة بموضوع البحث وتسجيلها ، وتعتبر هذه الطريقة من الطرق الهامة               

 حيـث أن المعلومـات      .وشائعة االستخدام حاليا للحصول على المعلومات وهذا ما يحدث أيضا في التسويق             

القيمة التي تتصل بموقف اتخاذ القرار التسويقي يمكن الحصول عليها عن طريق مالحظة السلوك الحالي أو                

وتسمح طرق المالحظة بتسجيل السلوك عند حدوثه ،        , مالحظة نتائج السلوك الماضي ألي متغيرات تسويقية      

سابق في وقت محدد ، وفي حين نجـد أن طريقـة            وهكذا نتخلص من األخطاء المتعلقة بتذكر نفس سلوكه ال        

 ، وكيف يفعلون ذلك ، إال أن هذه الطريقة ال يمكن اسـتخدامها              األفرادالمالحظة يمكنها تسجيل بدقة ما يفعله       

  . لتحديد الدوافع واالتجاهات والمعرفة التي تكمن وراء هذا السلوك 

   : )1(أنواع المالحظة

  .وهي بدورها تنقسم إلى أنواع) العلمية ( ا العرضية والمنظمة     هناك  نوعان من المالحظة هم

   :  المالحظة العرضية– 1

 كطريقـة   ح    هي أحد مظاهر حياتنا اليومية ، ويمارسها كل منا ، ولكن بالرغم من أهميتها إال أنها ال تصل                 

  . لجمع البيانات الخاصة بالبحوث ألنها تنطوي على قدر كبير من أخطاء القياس
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   :  العلميةة المالحظ– 2

    وهي تختلف عن المالحظة العرضية من حيث أنها تستخدم لغرض بحث محدد تم صياغته علميا وهـي                 

تخضع بدورها للتخطيط واإلعداد المنهجي السليم ويتم تسجيلها بطريقة منتظمة وال يتم تذكرها بالصدفة وهي               

اك أمام الباحث عدة مداخل للمالحظة المنهجية المنتظمـة  تخضع إلى المتابعة والرقابة للتحقق من دقتها ، وهن      

 والتي يمكن حصرها في ستة أنواع ، وسوف نتناول بإيجـاز هـذه         ةوذلك كأداة لجمع البيانات األولية الالزم     

  :  األنواع المختلفة من المالحظة ،وذلك على النحو اآلتي

  . و أوضاع مصطنعة المالحظة التي تدار في أوضاع طبيعية -1

    عند قيام الباحث بجمع البيانات عن طريق المالحظة حول أسلوب التعامل من جانب بعض العاملين فـي                 

 بطاقـات  ةأحد البنوك مع جمهور العمالء ، أو مالحظة مدى اهتمام العمالء المترددين على المتجر نحو قراء             

 في أوضاع طبيعية ، ويمكن أن تـتم         البيانات المثبتة على منتجات األغذية هنا نقول أن المالحظة قد أديرت          

المالحظة في أوضاع اصطناعية تحاكي األوضاع الطبيعية وذلك في بيئة يمكن السيطرة عليها والتحكم فيها ،                

ردود األفعال من جانب عدد من المشاهدين إلعالن جديد عن أحد المنتجات في تجربة خاصـة بهـذا        : مثال  

 التحكم في المؤشرات العارضة التي قد تؤثر على النتائج ، هذا فـضال              وتتميز األخيرة بأنها يمكن   . اإلعالن  

 لجمع البيانات حول السلوك وبالتالي تقليل تكاليف المالحظة، بينما تتميز المالحظـة             ةعن قصر الفترة الالزم   

حظـة  في المواقف الطبيعية بدقة البيانات وانخفاض درجة التحيز خاصة عندما يكون األفراد الخاضعين للمال             

  . على غير علم بها وبالتالي يتصرفون بشكل طبيعي 

   :المالحظة المتخفية وغير المتخفية) ب ( 

 األفراد الخاضعين للدراسة انهم تحت المالحظة ، والعكس في ظـل            م    وفي ظل المالحظة المتخفية ال يعل     

  . المالحظة غير المتخفية 

   :  المالحظة الموجهة وغير الموجهة) ج ( 

 الموجهة هي تلك المالحظة التي يحدد فيها الباحث مسبقا وبدقة مظـاهر الـسلوك أو أنـواع                  ةلمالحظ    ا

التصرفات التي سوف يقوم بمالحظتها أو بتسجيلها ، أما في حالة المالحظة غير الموجهة فانه لـيس هنـاك                   

  . قيود حول ما سوف يقوم الباحث بمالحظته 

   : شرةالمالحظة المباشرة وغير المبا) د ( 

يمكن عموما مالحظة السلوك اإلنساني بطريقة مباشرة ، فمثال يمكن مباشرة مالحظة سلوك المستهلك عنـد                

الشراء وعند اختيار عالمة معينة في منفذ التوزيع ، ولكن يصعب استخدام المالحظـة المباشـرة لمالحظـة          

لبيانات الماضية حول هذا السلوك     فعندئذ يجب أن يتجه الباحث إلى بعض السجالت أو ا         . سلوك في الماضي    

  . ،وبالتالي نستخدم المالحظة غير المباشرة 



   :المالحظة باستخدام العنصر البشري والمالحظة بالمعدات) هـ ( 

أي تعتمد فقط على العنصر البشري ، كمـا يمكـن أن تـتم              .     يمكن أن تتم المالحظة عن طريق األفراد        

ألجهزة الميكانيكية أو اإللكترونية ، مثال ذلك المالحظة باسـتخدام دوائـر            ميكانيكيا عن طريق األدوات أو ا     

  .التلفاز المغلقة أو باستخدام شرائط الفيديو ، أو باستخدام آالت التصوير 

   : )1(المالحظة لالستجابات الفيزيولوجية) و ( 

 معينة مثل اإلعالنات في مجال          يمثل هذا النوع من المالحظة المباشرة لالستجابات الفيسيولوجية بمثيرات        

بحوث التسويق ، وبعض هذه االستجابات خاضع للسيطرة أو التحكم مثل حركات العين ، أو قد يكون غيـر                   

 مـا   ةومن بين طرق المالحظة لالستجابات الفيـسيولوجي      . خاضع للسيطرة أو التحكم مثل األحاسيس المادية        

  :يلي 

   :  تحليل العقل-1

اإلنساني ، إشارات كهربائية يمكن تتبعها ، وبعض هذه اإلشـارات تعكـس مـستوى                   يصدر عن العقل    

االهتمام لدى الفرد عندما يواجه مثير معين يمكن استخدامها الستنتاج اهتمامات الفرد مثال نحو إعالن ما ، أو          

عمليـة  لعبوة عالمة منتج معين ، ومن ثم يمكن استخدامها في بحوث التسويق من خـالل مراكـز بحثيـة م                   

  . متخصصة 

  :   تتبع حركة العين -2

 يمكن للباحثين بتسجيل حركات العين بالنسبة لمثيرات معينة         و    باستخدام تكنولوجيا الحاسبات اآللية والفيدي    

وتعتبر هذه الطريقة مكلفة جدا ومعقدة حيـث ال يـسهل           .يتعرض لها الفرد مثل الرسالة اإلعالنية أو العبوة         

 خالل مراكز بحوث متخصصة وبواسطة فريق من الباحثين ذوي المعرفة والمهارات العالية             القيام بها إال من   

 .  

  

  .جمع البيانات األولية عن طريق االتصال : المطلب الثاني

    ونعني باالتصال االستفسار من المستجوب للحصول على المعلومات المرغوبة ، وتـستخدم فـي هـذه                

ه مجموعة من األسئلة سواء كانت هذه األسئلة شفوية أو كتابيـة فعنـدما              الطريقة وسيلة االستبيان حيث توج    

 ، دوافعهم ، معـرفتهم ، تـصرفاتهم         ميحتاج الباحث إلى البيانات عن اتجاهات المستقصى منهم ، إدراكا ته          

المتوقعة، فمن الضروري سؤال هؤالء األفراد عما يراد التعرف عليه ، ويمكن أن يكون المستقـصى مـنهم                  

لكين أو مشترين صناعيين أو تجار جملة وغيرهم ، ويتطلب االتصال الفعال بالمستقصى منهم تـدريبا                مسته

خاصا ومهارة عالية إذا أراد الباحث أن تكون البيانات التي يحصل عليها منهم مفيدة ، وتشمل طـرق جمـع                    

  . االت الهاتفية والبريدية البيانات المستخدمة في االتصال بالمستقصى منهم على المقابالت الشخصية واالتص

  :)1( المقابلة الشخصية –أ
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) السائل  (      وهي عبارة عن لقاء شخصي بين السائل والمجيب ، يتم فيه بسط أسئلة واستفسارات من فرد               

وبـذلك يعـد االتـصال      )المجيب  ( بغية الحصول على حقائق وأفكار محددة سلفا بإجابات الطرف الثاني               

 من مصادر البيانات األولية ، ولغرض أن تتحقق المقابلة الشخصية وبفاعلية البد من              الشخصي مصدرا فاعال  

تحديد الهدف من المقابلة وماهي األسئلة واالستفسارات المطلوبة والواجب طرحها على األفراد  ، وما الكلفة                

 في اإلجابة وإعطـاء     المتوقعة ، والوقت الذي تستغرقه المقابالت هذه ،وتبقى مشكلة الوقت والكلفة والصدق           

الحقائق من مقدمة األمور الواجب أخذها بعين اإلعتبار ، ولكن ال يمكن االستغناء عن المقابالت الشخـصية                 

في معظم الحاالت وذلك الن غزارة المعلومات ونوعيتها ال تتحقق إال من خالل المقابلة ذاتها ، وال ننسى أن                   

لية الحصول على األجوبة ، فقد تكون أداة فاعلة في التعـرف            المقابالت الشخصية قد تذهب إلى أكثر من عم       

على شخصية المستهلك ومظهره وأسلوب تعامله وبعض الخصائص الشخصية التي يستفاد منها في مجـاالت              

  . تعيين رجال البيع أو لبيان اثر الجانب االستهالكي عن شخصية المستهلك ومظهره الخارجي

  :  االتصال الهاتفي - ب 

زالت المقابلة بواسطة الهاتف كوسيلة لجمع البيانات غير شائعة وغير مقبولة لدى المـستهلكين الـذين                    ما

سيتم جمع معلومات أو بيانات عن مختلف اآلراء والمواقف التي لديهم عن السلع و الخدمات، يشبه هذا النوع                  

جها لوجـه بـين المقابـل       من المقابالت الشخصية ولكن باختالف واضح وهو أن االتصال الشخصي ليس و           

والمقابل وهناك اعتبارات أساسية إلجراء ، المقابلة الهاتفية وهي أوال المقدمة التي تشكل الجانب الرئيسي في                

المقابلة الهاتفية وهي مفتاح نجاح المقابلة وإتمامها ، ويفترض فيها من السائل أن يقيم عالقة وألفة بسرعة مع                  

بلة أن تتم، وإذا تمت فالمطلوب تحصيل أكبر قدر من معلومات ذات القيمـة              الشخص المطلوب إذا أراد للمقا    

العالية،إن الحصول على األلفة تتطلب صوتا تليفونيا لطيفا، وكذلك يجب أن يراعي السائل موعـد االتـصال                 

ـ      ىحيث يجب أن تتم المقابلة الهاتفية في األوقات التي يحتمل فيها وجود المستقص             ين  منهم، ويفضل أن تتم ب

 وحتى العاشرة مـساءا فـي أيـام         –الساعة السادسة والعاشرة مساءا في األيام العادية وفي العاشرة صباحا           

العطل،كذلك عليه أن يركز على قائمة األرقام المطلوبة حيث انه يمكن النظر لتقارير أو قوائم األرقام علـى                  

 وتحتوي أيضا على أعمدة أخرى تتعلق بالذين        أنها عبارة عن قوائم تضم كافة األرقام التي سيتم االتصال بها،          

 وفي أي يوم والوقـت الـذي تمـت     ليقومون بعملية االتصال بين عدد المحاوالت التي قاموا بها في االتصا          

عملية االتصال فيه، تعتبر هذه القوائم مهمة ألنها تعمل على إعطاء األشخاص المعنيين بها الخبرة الالزمـة                 

لمعلومات من الميدان وحسب شروط و أهداف الدراسة ،إن المشكلة تكمـن فـي              إلدارة وضبط عملية جمع ا    

السائل والمجيب ، وغالب مـا يـتم االتـصال          : طول فترة المكالمة التليفونية فضال عن المسافة بين نقطتين          

 لـم   باألفراد وهم ليسو حاضرين في أماكنهم مما يجعل تكرار النداء مكلفا ، على انه وبظهور الهاتف النقال                

تعد االعتبارات المتعلقة بضرورة تواجد الفرد المجيب قرب جهاز الهاتف ضرورية ، وإنما أصبحت الحالـة                
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أن يتواجد الهاتف مع الفرد  ، وبالتالي فان الحصول على الرد أو االستفسار يكون متاحا في أية لحظة ، وان                     

  . تكرار النداء لن يتحقق وهذا من شأنه أن يخفض التكاليف 

  : طريقة االتصال بالبريد - ج

هناك طريقة أخرى لالتصال وهي التي تتم عن طريق المراسلة البريدية حيث يمكن بواسطتها جمـع                

البيانات األولية في بحوث التي تستعمل االستقصاء، وذلك باستخدام قائمة األسئلة المصممة على النحو الـذي                

ن تلقي مساعدة أو توجيه من المقابل،يطلق على هـذا          يمكن التعامل معها من جانب المستقصى منه بنفسه دو        

ويمثل جمع بيانات االستقصاء الذي يدار ذاتيا من خالل البريد          " قوائم األسئلة التي تدار ذاتيا    " النوع من القوائم  

نوعا من التحدي لباحث التسويق ، حيث يعتمد إلى حد كبير على كفاءة عالية في صياغة األسـئلة وأسـلوب                  

بد من االعتماد على إرشادات وتوسيعات المقابلة كما هو الحال في المقابالت الشخصية ، وفي ظـل        الكتابة ال 

هذه الطريقة يتم تحديد مفردات عينة الدراسة وكذلك عناوينهم البريدية ، ثم إرسال قوائم االستقصاء البريـد                 

) عنوان الباحث   ( العنوان الموضح   على أن يتم إرسالها بعد إستيفائها من جانب المستقصى منه  بالبريد على              

 ، والهدف   )1(على مظروف خاص ملصق عليه طابع البريد أو ما يشير إلى انه مدفوع القيمة لمصلحة البريد               

من توفير مظروف مدفوع القيمة هو عدم تحمل المستقصى منه تكلفة إرسال قائمة االستقصاء إلى الباحث من                 

ة أخرى ، أن ما يميز هذا النوع من االستقصاء انه يساعد فـي اتـساع   ناحية ، ولزيادة نسبة الردود من ناحي  

المساحة الجغرافية التي يمكن أن يغطيها االستقصاء، ويصل إلى المفردات التي يـصعب الوصـول إليهـا                 

ويعتبـر  . شخصيا أو االتصال بها عن طريق الهاتف لعدم وجوده ، مثل المناطق الـصحراوية أو الريفيـة                  

بريد اقل تكلفة نسبيا بالمقارنة بالمقابالت الشخـصية واستقـصاء الهـاتف،والميزة الهامـة أن               االستقصاء بال 

 منـه   يالمستقصى منه يكون لديه الوقت لإلجابة وحرية اختيار الوقت المالئم لإلجابة،وهو يوفر للمستقـص             

من الدقة في اإلجابـات،     الفرصة للتفكير والتروي قبل اإلجابة على األسئلة ، ويتمتع هذا النوع بدرجة عالية              

كما يمكن للمستقصى منه استشارة الغير في بعض المعلومات عند اإلجابة وهـي الطريقـة المثلـى لتلـك                   

المواضيع الحساسة أو التي تطرق جوانب خاصة نشعر بالحرج أو الخجل عند حضور المقابل،وهـذا كلـه                 

نسبة الردود وذلك بسبب اإلهمـال أو       بافتراض وجود نظام بريدي جيد ، ولكن هناك مساوئ وهي انخفاض            

وكذلك بالنسبة ألولئك المستقصى منهم الذين ال يقرؤون        .  االهتمام من جانب المستقصى منه       مالنسيان أو عد  

وال يكتبون وتشمل عليهم العينة يمثلون أحد العوامل التي تؤدي إلى انخفاض نسبة الردود ، وكذلك احتمـال                  

 بدال منه، والفتـرة الزمنيـة       ا أفراد أسرته أو ألصدقاء أو إجابة الغير عليه        مشاركة المستقصى منه لغيره من    

  . لوصول الردود ففي حاالت قد تصل بعض الردود بعد انتهاء الباحث من مراجعة وتحليل البيانات 

  : اإلسقاطيةاألساليب -د  

على اتِّجاهات األفراد    بشكٍل رئيس في دراسة جوانب الشخصية والتعرف         اإلسقاطيةتستخدم األساليب   

ومواقفهم وانفعاالتهم ومشاعرهم، وهي من المصادر المهمة في جمع البيانات في علم النفس وعلم االجتمـاع                
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وفي التربية، وتنبع أهميتها من الصعوبات الجمة التي يتعرض لها الباحثُ باستخدام األدوات األخرى، وذلـك     

وانب الخفية للشخصية، ولتردد الكثير من المبحوثين في الكشف عن حقيقة           لكون االتِّجاهات والمشاعر من الج    

وتقوم األسـاليب   . اتِّجاهاتهم ومواقفهم، أو لعدم إدراكهم لها شعورياً، أو لعدم قدرتهم على التعبير عنها لفظياً             

دلُّ على إدراكـه للعـالم       على أساس االفتراض بأن تنظيم الفرد لموقف غامض غير محدد البناء ي            اإلسقاطية

المحيط به واستجابته له؛ ولذلك فإن هذه األساليب تتضمن تقديم مثير غامض دون أن يتبين الفرد المبحـوث                  

 وبذلك فإنَّه يسِقط أو يعكس انفعاالته ومشاعره فيقـوم الباحـث            ،حقيقة المقصوِد من تقديم المثير أو الموقف      

بعض جوانب شخصيته كاتِّجاهاته أو مشاعره أو مواقفه من موضوع معـين؛            بتحليل استجاباته للتعرف على     

  .وذلك على أساس االفتراض بأن طريقة استجابته للموقف الغامض تعكس بعض جوانب شخصيته

   :اإلسقاطيةأنواع األساليب 

الستجابة له  إلـى      بحسب طبيعة المثير الذي يقدم للفرد ويطلب منه ا         اإلسقاطيةيمكن تقسيم األساليب    

  :اآلتي

  :  المصوَّرةاإلسقاطيةاألساليب  -أ

وهي األساليب التي تستخِدم صورة أو مجموعة من الصور الغامضة ويطلب من المبحوث أن يذكر ما                

 بعرض عدة صور لبقع من الحبر ليس لها شكٌل معين أو معنـى   "رور شاخ "يرى في الصورة، ومنها اختبار      

لفرد أن يصفَ ما يراه من أشكال في هذه الصور وما توحي له من معاٍن ومشاعر، ومنها                 محدد ويطلب من ا   

 ويحتوي هذا االختبار على عـدة صـور         ، اختصاراً TATاختبار تفهم الموضوع ويطلق عليه أحياناً اختبار        

من مـشاعر   تتضمن مواقف مختلفة تعرض على الفرد المبحوث ويطلب منه ذكر ما توحي به كلُّ صورة له                 

أو انفعاالت وما يرى فيها من معاٍن أو أن يتخيَل قصةً تدور حوادثها حول صورة ما كصورة معلِّم أو صورة              

شرطي، فمثالً قد توحي صورة فَالََّحين ممِسكَين بدلو لمبحوٍث ما بصورة من الشجار، فيما توحي لمبحـوٍث                 

يسجل الباحث انفعاالت المبحوث وتعابيره الجـسدية       ، ولمبحوٍث ثالث بشيٍء آخر، و     التعاونآخر بصورة من    

  .وطول فترة عرض الصورة

  :  اللفظيَّةاإلسقاطيةاألساليب  -ب

وفيها تُستَخَْدم األلفاظُ بدالً من الصور، ومنها اختبار تداعي الكلمات ويكون ذلك بخلـط كلمـات ذات                 

صى سرعٍة ممكنة وتكون استجابته تلقائية قدر       عالقة بالبحث بأخرى عادية مألوفة على أن يستجيب الفرد بأق         

مدرسة، طالب، معلِّم، تقويم،    : اإلمكان، فعن رهبة االختبارات يمكن أن تكون الكلمات التالية اختباراً إسقاطياً          

 اللفظية اختبار تكملة الجمل وذلك بإعداد مجموعة مـن          اإلسقاطية، ومن األساليب    ...عالمة، اختبار، نجاح    

لناقصة التي لها عالقة بموضوع البحث وعرضها على المبحوث وطلب تكملتها بسرعة حتى تكـوَن               الجمل ا 

اإلجابة تلقائية، ومنها أيضاً اختبار تكملة القصص وذلك بعرض قصة ناقصة تدور حوادثها حول موضـوع                

  .البحث ويطلب من المبحوث تكملة القصة

  : األساليب السكيودراميَّة -جـ 

لتي يطلب فيها من الفرد أن يمثِّل دوراً معيناً بوقت محدود، كأن يطلب منه تقليد شخـصية معينـة       وهي ا     



كالمعلِّم أو الشرطي، أو تمثيل موقف معين كاالختبار أو تحرير مخالفة سير دون أن يعطى تفـصيالت عـن                   

بحوث مـن حركـات وانفعـاالت       طبيعة الدور الذي سيلعبه، فسوف يعكس هذا الدور التمثيلي ما يضيفه الم           

  .وسلوك

  :اإلسقاطيةمزايا وعيوب األساليب 

 مزايا وعيوٌب تختلف باختالف الموضوعات المدروسة وباختالف األفراد المبحوثين، اإلسقاطيةلألساليب     

  .وباختالف الباحثين

  : اإلسقاطيةمزايا األساليب 

اكها حسياً والتعبير عنها لفظياً، تلك التـي        تفيد في دراسة بعض جوانب الشخصية التي يصعب إدر        ) 1

  .تعجز األساليب األخرى في الكشف عنها

  عـن  تمتاز بمرونتها وبإمكانية استخدامها في مواقف متعددة فالباحث يستطيع أن يجمَع المعلومات           ) 2

  . باستخدام مختلف المثيرات السابقةالمستهلكين،العمالء،الموزعين،

 المقارنة بحيث يستطيع الباحث إجراء نفس االختبارات على أفراد من مجتمعات            تفيد في الدراسات  ) 3

  .أخرى ومقارنة النتائج واستخالص الدالالت

تخلو من الصعوبات اللغوية التي تواجه الباحث في صياغة األسئلة وتحديد المصطلحات في أدوات              ) 4

  .جمع البيانات األخرى

   :اإلسقاطيةعيوب األساليب 

  . التحيز في استخالص الدالالت من االستجاباتواحتمالة تفسير البيانات صعوب) 1

صعوبة تقنين البيانات وتصنيفها وتحليلها؛ لعدم وجود قيود لتحديد استجابة الفرد، وبالتـالي فقـد               ) 2

  .تكون استجابات بضعة أفراد لنفس المثير مختلفة تماماً من حيث المحتوى والشكل

 يعبرون عن آرائهم    متعاونيناجهها الباحثون في التطبيق، كصعوبة وجود أفراد        صعوبات عملية يو  ) 3

ومشاعرهم بصدٍق وأمانة، وصعوبة وجود مختصين مدربين يـستطيعون إجـراء االختبـارات المختلفـة،               

  .ومالحظة انفعاالت المبحوثين وتسجيل استجاباتهم بشكل دقيق

  :  االتصال من خالل جهاز الكمبيوتر-د 

   ومن بين الطرق الحديثة لجمع البيانات األولية هي تلك الطريقة التي تعتمد على جهاز الكمبيوتر ، وفـي                   

ظل هذه الطريقة يقدم جهاز الكمبيوتر األسئلة للمستقصى منه من خالل الشاشة ، ثم يتولى األخيـر اإلجابـة                   

ه الطريقة بأنها تقلل من تحيز المقابـل        مباشرة من خالل استخدام لوحة المفاتيح الخاصة بالحاسب وتتميز هذ         

في حالة المقابلة الشخصية ، باإلضافة إلى السرعة والمرونة  إال أن هذه الطريقة تتوقف على مدى اسـتعداد                   

  . المستقصى منه للتعامل مع جهاز الكمبيوتر ، وقدرته على إدارة المقابلة 

  :  طريقة االستقصاء بالبريد اإللكتروني – ه

تشار وسائل االتصال اإللكتروني الحديثة فانه اصبح من الممكن جمع البيانـات االستقـصائية مـن               مع ان 

خالل استخدام البريد اإللكتروني ، وفي ظل هذه الطريقة يتم كتابة قائمة األسئلة وإرسالها عن طريق الحاسب                 



 الحال ويتوقف نجاح هذه الطريقة      اآللي باستخدام البريد اإللكتروني للمستقصى منه ، والذي يستقبله بدوره في          

على مدى توفر الكومبيوتر والبريد اإللكتروني لدى كل من الباحث والمستقصى منهم ، وتتميز هذه الطريقـة                 

بالسرعة في جمع البيانات  األولية المطلوبة إال أن من مشاكلها احتماالت عدم توافر البريد اإللكتروني لـدى                  

 أكثر في حالة االستقصاء على المستوى الدولي وتكون اقل تكلفة، واكثـر             جميع المستقصى منهم ، وتستخدم    

  . سرعة بالمقارنة بغيرها من طرق االستقصاء 

   : ت طريقة االنترني–و 

 في جمع بيانات االستقصاء من خـالل المقابلـة          ت    يمكن استخدام المميزات التي تنفرد بها شبكة االنترني       

صى منهم ، ومن ثم استيفاء بيانات االستقصاء ، إال أن استخدام هذه الطريقـة               والمحادثة المباشرة مع المستق   

 منهم وتوفر مهـارات     ى لدى المستقص  تمازال محدودا لعدة أسباب، و من بينها ضرورة توفر شبكة االنترني          

  .استخدامها والتحدث بلغة موحدة،وعلى الغالب هي اإلنجليزية من جانب الباحث والمستقصى منه 

  : ارب العلمية التج-ز

    بشكل عام تعتبر التجارب من أهم وسائل جمع البيانات والمعلومات عن الظاهرة أو المـشكلة موضـوع                 

االهتمام من قبل المؤسسات ذلك إن هذا األسلوب يتيح للباحثين الكشف عن تأثير األسباب كل سبب بمفـرده                  

الموضوعية وبهذا المعني فالتجربة هي فـي       في النتائج التي تحققت ووفق ضوابط وشروط تضمن الحيادية و         

جوهرها تحكم مقصود لشروط  الظاهرة وتفسيرها ، وهناك أسباب تدعوا إلى استخدام التجربة نـذكر مـن                  

  : )1(بينها

) المتغير المـستقل  ( إن التجارب تتيح للباحث التسويقي أن يعدل عن قصد وبشكل منظم متغيرا معينا               –    أ  

وذلك مع ضبط اثر كل المتغيرات األخرى مما يتـيح للباحـث            ) المتغير التابع   ( آخر  يرى تأثيره في متغير     

  . الوصول إلى نتائج دقيقة بالمقارنة مع وسائل البحث العلمي األخرى 

 مراجعة ما تم التوصل إليه من نتائج من خالل تكرار التجارب مرات عديدة وفي ظروف مختلفـة                  –    ب  

  .وأزمنة متباعدة 

  . لوصول إلى تعبير كمي للتعبير عن العالقة التي تربط بين هذا العامل وذاك  ا-    ج

   : أنواع التجارب

  :     يمكن إيراد أنواع التجارب األكثر استخدام في مجال بحوث التسويق كما يلي 

   :  التجربة على المجموعة الواحدة–أ 

يقوم بقياس التغير الناتج إذا كان هناك تغيـر،          التجارب يضيف الباحث عامال واحدا ثم        ن    في هذا النوع م   

يمكن امتحان مجموعة من الطالب امتحانا بالقراءة ، وبعد وضع الدرجات الخاصة بهـذا              : على سبيل المثال  

االمتحان ، تعطى هذه المجموعة دروسا خاصة في كيفية القراءة الصحيحة للمواد المختلفة ، وذلـك خـالل                  

، ثم يطلب من عينة الدراسة من الطالب تقديم االمتحان السابق نفسه مـرة              )  مثال   ثالثة أسابيع ( فترة معينة   
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ثانية، ثم نقارن عالمات الطالب في االمتحانين الثاني واألول، إذا كان هناك تغيير إجابي في القدرات لـدى                  

ألن الدروس هي   الطلبة المفحوصين يمكن االستنتاج بأن الدروس الخاصة التي تم إعطاؤها ذات فائدة، وذلك              

   .  التي أحدثت التغيير األساسي في قدرات عينة الدراسة على القراءة

   :  التجربة على مجموعات متكافئة–ب 

ـ                  ي    حسب هذه الطريقة يتم دراسة مجموعتين في نفس الوقت ، يقوم الباحث هنا باستخدام العامل التجريب

ى المجموعة التجريبية ، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن         على مجموعة واحدة فقط من المجموعتين ، وهو ما يسم         

ثم نقارن بين المجمـوعتين     ) مجموعة ضابطة   ( هذا العامل التجريبي ال يستخدم بالنسبة للمجموعة األخرى         

للتعرف على أي تغيير واضح يكون قد حدث في المجموعة التجريبية ، الصعوبة الوحيدة في هذه الطريقـة                  

  . عتين متكافئتين بشكل كامل عدم إمكانية وجود مجمو



  :  التجربة باستخدام مجموعات عديدة –ج 

    وفق هذه الطريقة يمكن استخدام مجموعتين أو اكثر في تجربة المناوبة حيث يطبق ، العامـل التجريبـي       

على كل جماعة واحدة بعد أخرى ، كما أن كل مجموعة داخلة في التجربة قـد تـصبح مناوبـة مجموعـة                      

  . مجموعة ضابطة في أثناء المراحل المختلفة للبحث تجريبية 

  :  شروط التجارب الفعالة 

  :    ال بد أن تتوفر بعض الشروط حتى تنجح التجربة  وهي 

  .  وجود فرضيات واضحة ومحددة لدى الباحث قبل إجراء التجربة –أ 

ات ، والظروف واألدوات المناسبة      وجود أو توفر اإلجراءات السليمة لعملية التجربة باإلضافة إلى األوق          –ب  

 .  

  . توفر البيئة لتكرار التجربة ، وتحت نفس الشروط ، والظروف–ج 

  

  . مراحل تصميم اإلستمارة:المبحث الثالث 

     االستبيان بأشكاله المختلفة هو وسيلة لجمع البيانات األولية التي تكون معزل عن الباحث والتي تبقى لدى                

 يمكن أن تثير في نفسه مثل هذه األسئلة ، وذلك بتوجيه أسئلة معينة بأسلوب معين تجعل                 الفرد لحين إيجاد ما   

الفرد في موقف يشجعه على إبداء رأيه واإلجابة عما يوجه إليه ، وعادة ما يتخذ االسـتبيان شـكال معينـا                     

فق أجوبـة متعـددة   ومتعارف عليه ، إذ توجه األسئلة و يقوم المجيب بتحديد جوابه ، و تكون اإلجابة على و   

يتم االختيار المناسب منها بحيث تناسب البحث ، وفي الحقيقة أن صعوبة عملية القياس في مجـال البحـوث                   

االجتماعية عامة والبحوث اإلدارية والتسويقية خاصة يرجع إلى طبيعة المفاهيم النظريـة والمتغيـرات ذات               

يانات المطلوب توفرها وسوف نحاول في هذا المبحـث         الطبيعة غير الكمية المطلوب قياسها ، وإلى نوعية الب        

  .توضيح عملية القياس في البحوث اإلدارية والتسويقية من عدة زوايا 

     يعتمد االستقصاء بطرقه المختلفة التي سبق تناولها في الفصل السابق على قائمـة مـن األسـئلة يـتم                   

إلعداد والتصميم الجيد لقائمة األسئلة يمثل أحـد        كما أن ا  . تصميمها وإخراجها واختبارها من جانب الباحث       

العوامل الحاكمة لنجاح طرق االستقصاء في بحوث التسويق ، وذلك من حيث توفير البيانات األولية الالزمة                

لمعالجة مشكلة البحث واإلجابة على تساؤالته وتحقيق أهدافه إضافة إلى دورها الفعال فـي زيـادة معـدل                  

 ،وتقليل أخطاء القياس ، ومن ثم زيادة درجة الدقة في النتـائج المتوقـع الحـصول                 االستجابات لالستقصاء 

. عليها،وتعتبر قائمة األسئلة بمثابة الشكل الرسمي الذي يحتوى على مجموعة األسئلة المطلوب اإلجابة عليها               

   . )1(ووظيفتها الرئيسية هي القياس ، وتمثل اكثر أدوات القياس استخداما في بحوث التسويق

  : نموذج مراحل تصميم قائمة األسئلة 
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       ال يوجد هناك نموذجا موحدا لتصميم قائمة األسئلة ، إال انه هناك مراحل تتبع مـن طـرف الباحـث               

 بها خالل عملية تصميم االستمارة وسوف نحاول التطرق إلى المراحل األساسية لتصميم قائمة أسئلة               دليسترش

طوة بعد الخطوة ، وسوف نتناول بالمناقشة المراحل المختلفة التـي يـشتمل             في ترتيب مسلسل على نمط الخ     

    :   عليها النموذج الموضح في الشكل التالي 

  نموذج مراحل تصميم قائمة االسئلة  ):2-2(الشكل

  تحديد البيانات المطلوب جمعها

        

  تحديد نوع قائمة االستقصاء وطريقة إدارتها

  

  تحديد مستوى السؤال

                                                                                                         

  تحديد شكل االستجابة المتوقعة لكل سؤال

                                 

  صياغة األسئلة

  

  .تحديد التسلسل المالئم لألسئلة

    

  .راج قائمة األسئلةتحديد المظاهر المادية إلخ

  

   ومراجعة وتصحيح وتعديل ما يلزم7-1التحقق من الخطوات 

  

  . األسئلة في صورتها النهائية وتعديل ما يلزم ةاختبار قائم
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  . اإلحابةمراحل تحديد البيانات الالزمة وشكل: المطلب األول

  . )2(تحديد البيانات المطلوبة:  األولى المرحلة-1

    قبل تصميم قائمة االستقصاء ، يجب أن يكون لدى الباحث قائمة تفصيلية بالمعلومات المطلوبـة وأيـضا                 

وتعتبر قائمة االستقصاء بمثابة حلقة الوصل بـين المعلومـات المطلوبـة            . تعريف واضح للمستقصى منهم     

مطلوب جمعها ، ويجب ان تتدفق األسئلة في قائمة االستقصاء بشكل منطقي من قائمة المعلومات               والبيانات ال 

المطلوبة ، وقد يبدو واضحا عدم تضمين قائمة االستقصاء ألي سؤال إال إذا كان له عالقة بمعلومات معينـة                   

  . مطلوبة 

  . تحديد نوع قائمة االستقصاء وطريقة إدارتها : الثانية المرحلة-2

   بعد قيام الباحث بتحديد نوع البيانات المطلوب توفرها للبحث ، وكذلك نوع المستقصى منهم المـستهدفين                 

فانه يحتاج إلى تحديد أسلوب جمع هذه البيانات ، أي أن المرحلة الثانية في تصميم قائمـة األسـئلة تتعلـق                     

  : بالقرار الخاص بمايلي 

  :  هيكل القائمة –أ 

باحث من كون القائمة  موجهة أو غير موجهة ، وكذلك عالنية أو عدم عالنية الهدف   يجب أن يحدد ال  

وهناك عدة طرق محددة ومضبوطة لنوع هيكل القائمة الذي سوف يتم إدراجه في القائمة، وعليه يمكن 

  : توضيح أنواع هيكل قائمة األسئلة كاآلتي 

  : متخفية الغرض ر قوائم األسئلة الموجهة و غي– 1

   تعتبر قوائم األسئلة الموجهة وذات الغرض المعلن من اكثر أنواع االستقصاء استخداما فـي بحـوث                    

التسويق وكما سبق لنا فإنها قوائم ذات أسئلة محددة اإلجابات مسبقا وموحدة ، باإلضافة إلى أنها ذات أهداف                  

ئلة يتم عرضها بـنفس الـصياغة       وفي ظل هذا النوع من القوائم فان األس       . واضحة بالنسبة للمستقصى منه     

وبنفس الترتيب لجميع المستقصى منهم ، وذلك لضمان الحصول على إجابات من جميع المستقـصى مـنهم                 

الخاضعين للدراسة لنفس السؤال ، كما أن اإلجابات لنفس السؤال محددة مسبقا ومن بين المزايا التي تنفـرد                  

  : ي  الغرض التالةبها قوائم األسئلة الموجهة ومعلن

  .سهولة إدارتها مع وجود صعوبات قليلة لإلجابة عليها من جانب المستقصى منه  •

  . سهولة ترميز وتفريغ البيانات بعد جمعها  •

سهولة تحليل البيانات ووجود فرصة اكثر لالختيار بين األساليب اإلحصائية المختلفة والالزمـة              •

  .         للتحليل

  :  ما يلي    ويعاب على هذا النوع من القوائم

 األسئلة على كل البدائل التي تعبر عن الواقع ، أي قد ال يجد المستقصى منه اإلجابة لقد ال تشم •

  .  البديلة التي تعبر عن رأيه 
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إن اإلجابة البديلة المحددة في القائمة قد تنطوي على نوع من التحيز ، األمر الذي يـؤثر علـى                    •

التين ، األولى عندما تكون اإلجابات البديلة الخاصة        المصداقية الواجب توفرها ويحدث ذلك في ح      

بالسؤال غير كاملة ، حيث يبحث المستقصى منه عن إجابة مناسبة له وعندما ال يجـدها يقـوم                  

  بإختيار أي إجابة قريبة من رأيه ، وعندئذ قد يختار أي إجابة قريبة 

  : قوائم األسئلة الموجهة و متخفية الغرض – 2

واع قوائم األسئلة استخداما في بحوث التسويق، وهي تسعى إلى الجمع بين مزايـا القـوائم                 أن ل    تعتبر أق 

المستخدمة في بحوث الدوافع بسبب إخفاء الغرض منها ومزايا استخدام األسئلة ذات اإلجابات المحددة مسبقا               

  . مثل سهولة تفريغ وتحليل البيانات

لتالي فان الباحث مطالب بدراسة هذه المزايا والعيـوب         إن كل من هذه الطرق له مزاياه وعيوبه وبا          * 

لكل طريقة من ناحية وحجم البيانات المطلوب جمعها من ناحية أخرى ،حتى يتخذ القرار الالزم الختيار                

  . الطريقة المناسبة إلدارة االستقصاء 

  :  قوائم األسئلة غير الموجهة و متخفية الغرض – 3

ة مفتوحة النهايات وغير معروفة الهدف أو الغرض منها لـدى المستقـصى                  هي قوائم تحتوي على أسئل    

منه، وتستخدم هذه القوائم بصفة أساسية في بحوث الدوافع ، والسبب في استخدام هذه القـوائم فـي بحـوث                    

الدوافع هو أن كل من حرية المستقصى منه في اإلجابة وعدم تعريفه بالغرض من وراء السؤال ،يعتبر مـن                   

 البحث والتقصي عن دوافع الفرد أو المستهلك ، وذلك حتى ال يخفي المستقصى              يالواجب توفرها ف  الشروط  

منه أو يغير من دوافعه الحقيقية ، و ال يتم التأثير عليه في التعبير عن هذه الدوافع وذلك من خالل اسـتخدام                      

 السؤال أو الكلمات ، وكذلك في      إجابات محددة مسبقا ، فالمستقصى منهم يجب أن تتوفر لهم الحرية في تفسير            

االستجابة لها من خالل مستوى إدراكهم الشخصي وبدون تأثير من الباحث ، وباستخدام الكلمات الخاصة بهم                

.  

  . ويعاب على هذا النوع من القوائم صعوبة تفريغ وتحليل البيانات  *

رجة عالية من المهارة والخبرة وذلك       الصعوبة ويحتاج إلى مقابلين على د      نهذا النوع يتم بدرجة عالية م       *

  .لتقليل التحيز ، ومن ثم زيادة درجة مصداقيتها والثقة فيها 

   : الغير موجهة ومعلنة الغرضة قوائم األسئل– 4

    في هذا النوع من القوائم فان الغرض من االستقصاء يكون أيضا واضح للمستقصى منه ، ولكن األسـئلة                  

وبذلك فان المستقصى منه سوف يشعر بالحريـة فـي          . النوع المفتوح النهايات    التي تحتوي عليها تكون من      

اإلجابة على مثل هذا النوع من األسئلة دون وجود  إجابات محددة مسبقا أمامه ليتقيد بها ، وبالرغم من هـذه          

  : الميزة إال أنها تعاني من أوجه القصور التالية 

  .إلجابة احتماالت بدرجة عالية لوجود التحيز في ا* 

  . صعوبة ترميز وتفريغ البيانات التي تحتوي عليها القوائم * 

  .صعوبة تحليل بيانات األسئلة المفتوحة ، خاصة في حالة إجراء المقارنة * 



  . تحديد محتوى السؤال الواحد :  المرحلة الثالثة – 3

تها سوف يؤدي بالـضرورة إلـى            إن تحديد البيانات المطلوب جمعها ،ونوع قائمة األسئلة وأسلوب إدار         

ولكن هـذا ال يمنـع أن       , اتخاذ القرار الخاص بمحتوى كل سؤال فردي يمكن أن تشتمل عليه قائمة األسئلة              

   : )1(يسأل الباحث نفسه بعض األسئلة األخرى الهامة والتي من بينها ما يلي

غراض الدراسـة ويجـب أن       السؤال المستهدف في القائمة ضروري للحصول على بيانات هامة الزمة أل           -

  . يكون السؤال غير مغطى من خالل أسئلة أخرى 

يجب على الباحث أيضا أن يتحقق عند تصميم الـسؤال          :  هل المستقصى منهم لديهم المعلومات المطلوبة        -

  . من أن المستقصى منهم المستهدفين لديهم المعلومات ، ومن ثم توفير البيانات الالزمة 

  م سوف يقوموا باإلجابة على السؤال ؟  هل المستقصى منه-

أحيانا يكون لدى المستقصى منه البيانات الالزمة لإلجابة على السؤال الذي تشمل عليه قائمة األسئلة ، ولكن                 

وقد يرجع ذلك إما لعدم قدرته على التعبيـر فـي           . ال يبدي هذه البيانات ، أي ال يقوم باإلجابة على السؤال            

  .ال ، أو لحساسية محتوى السؤال صورة إجابية على السؤ

  .تحديد شكل اإلجابة :  المرحلة الرابعة– 4

   بمجرد أن ينتهي الباحث من تحليل المشاكل المتعلقة بمحتوى األسئلة فان القضية التاليـة تتعلـق بـشكل                  

بة في شـكل    وإذا كانت اإلجا  . وهذا غالبا ما يشير إلى درجة هيكلة إجابة المستقصى منهم         . اإلجابة المطلوبة 

  .بدائل محددة، هل سوف تكون في شكل ثنائي أو متعدد أو باستخدام مقياس معين

   : )1(األسئلة المفتوحة: أوال 

يتطلب هذا النوع من األسئلة أن يجيب المستقصى منه عليها بلغته وأسلوبه الخاص، دون تحديد مـسبق                     

وحة مناسبة جدا في حالة األسئلة االفتتاحية لموضـوع          البديلة من طرف الباحث، تعتبر األسئلة المفت       تلإلجابا

وتسمح هذه األسئلة للمستقصى منه بالتعبير عن اتجاهاته التي تساعد على تفسير األسئلة بدرجـة كبيـرة                 . ما

وتؤدي إلى كسب الباحث لتعاون المستقصى منه في اإلجابة ، أخير نجد أن األسئلة المفتوحة تمكن من تزويد                  

عمق لموضوع البحث أو بتعليقات جانبية وإيضاحات مفيدة، ويتمثل العيب الرئيسي في األسئلة             الباحث بفهم أ  

  . المفتوحة في اإلحتمال الكبير لتحيز المستقصى منه 
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  : األسئلة المغلـقة -: ثانيا 

صال ،      وفق مفهوم األسئلة المغلـقة فان المجيب يكون أمامه مجموعة من اإلجابات التي يحددها السائل أ              

وعليه أن يختار جوابا أو اكثر  من األجوبة على السؤال المعطى ، وتتخذ هذه األسئلة أشكاال متعـددة فـي                     

  : اإلجابة والتي تكون كاآلتي 

  : أسئلة االختيار الواحد -1

    أمر يكمن في بسط السؤال متبوعا بمجموعة من الخيارات ، وكل الذي يقوم به المجيب هو اإلشارة إلـى                   

  .يار المناسب،وال يمكن له أن يقوم باختيار اكثر من بديل من البدائل المتاحة في السؤال المغلق الخ

  :  أسئلة ذات إجابتين فقط - 2

    وتعتبر من األسئلة ذات اإلجابات البديلة والمحددة بصورة نمطية مسبقة ولكنها تشتمل على إجابتين اثنتين               

هذه النوع من األسئلة ،هو ان يكون المستقـصى منـه أمـام إختيـارين     فقط ، ذلك أن االستخدام االعتيادي ل    

متضادين نعم وال، والمالحظ أن هذا النوع من األسئلة سهلة اإلجابة عند الفرد ، ومن السهل اإلجابـة عـن                    

سؤال يضم اختيارين فقط من آخر يضم بدائل عديدة ، ومن جانب آخر فان أجوبة هذه األسئلة تمتاز بسهولة                   

  .يز والجدولة والتحليل من أسئلة االختيار المتعدد الترم

  :  أسئلة االختيار المتعدد– 3

    تتطلب هذه األسئلة من المستقصى منه أن يختار إجابة من بين اإلجابات البديلة المحددة له لكل سؤال وقد                  

وتمكن هـذه   . ل سؤال   يطلب من المستقصى منه اختيار إجابة واحدة أو أكثر من اإلجابات البديلة الخاصة بك             

األسئلة الباحث من التغلب على العيوب الخاصة باألسئلة المفتوحة واألكثر من ذلك أنها تقلل من تحيز المقابل                 

وتخفض تكلفة تشغيل البيانات ، وهذا النوع من األسئلة أسهل وأسرع في استخدامه في مقابل المزايا الـسابقة      

  : اختيار المتعدد وهي هناك عديد من العيوب الخاصة بأسئلة . 

  .يتطلب تصميم أسئلة فعالة ومتعددة اإلجابات وقتا طويال وتكلفة عالية  •

 .قد تؤثر على إجابات األفراد وتحيزها  •



   :)1(األسئلة نصف مفتوحة:   ثالثا

هو ذلك السؤال الذي تحدد له إجابات مسبقا و تترك أيضا الحرية للمستقصى منه اإلضافة أي إجابات   

  :يراها، و مثال ذلك أخرى 

  في حالة وجود نية لدى سيادتك لشراء سلعة معمرة خالل العام القادم، فأي السلع تنوي الشراء ؟ 

  .فيديو  

  .تليفزيون  

  .ثالجة  

   .……………………أخرى هي   

 بأنه يتجنب عيوب السؤال المغلق حيث إحتمال إغفال بعض اإلجابات التي تهـم               النصف مغلق  يتميز السؤال 

  .صى منه، و عيوب السؤال المفتوح من حيث صعوبة تبويب و تحليل اإلجابات نظرا لتعددهاالمستق

    .مراحل صياغة األسئلة حتى صورتها النهائية:المطلب الثاني

  .صياغة األسئلة : المرحلة الخامسة -5

 األسئلة حلقـة        يتمثل لب قائمة االستقصاء في صياغة األسئلة التي توجه إلى المستقصى منهم وتمثل هذه             

وصل بين البيانات والمعلومات المطلوبة للدراسة موضع البحث ، ومـن المهـم ان ينتقـل الفهـم بـسؤال                    

يجب على الباحث ان يكون حساسا جـدا بالنـسبة لتـأثير            . المستقصى منه بنفس المعنى الذي حدده الباحث        

نه ال توجد صياغة محددة للسؤال الصحيح       صياغة السؤال على نوعية النتائج التي يتم الحصول عليها فطالما ا          

، فمن المهم للباحث أن يفهم بوضوح ما هو التأثير الذي تحدثه صياغة معينة على نتائج البحث ، وفيما يلـي                     

  : )1(تسع إرشادات عامة يجب على الباحث أن يأخذها عند صياغته لألسئلة هي 

  :  استخدام كلمات سهلة – 1

المستخدمة في األسئلة مع مستوى اللغوي للمستقصى منه ، ويفـضل أن تكـون            يجب أن تناسب الكلمات     

وكذلك يجب ان يكون مدرك لمستوى فهم المستقصى مـنهم ،           . الكلمات المضمنة في األسئلة سهلة وبسيطة       

  العلمية ، أو الكلمات العربيـة توكنتيجة لذلك يجب أن يتجنب استخدام الكلمات الفنية المتخصصة ، أو الكلما      

  . غير الدارجة أو غير المتداولة بين الناس 
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  : التي تحمل اللبس أو اكثر من معنى ل تجنب الكلمات أو الجم–ب 

حيـث أن الكلمـة     .     يجب أال تتضمن األسئلة اللبس في المعنى أو تحمل اكثر من معنى في وقت واحـد                 

 أن صياغة كلمات سهلة وواضـحة  الواضحة يكون لها معنى واحد معروف لكل المستقصى منهم ،  لكن نجد          

يعتبر أمرا اصعب من أن يتوقعه الفرد ، فكثير من الكلمات التي تبدو واضحة للجميع قد يكون لهـا معـاني                     

  . مختلفة بين مفردات مجتمع البحث وداخل المناطق الجغرافية المختلفة 

  :  تجنب األسئلة اإليحائية –ج 

طي للمستقصى منه تلميح بما يجب أن تكون عليه اإلجابة ، وغالبا ما                 السؤال اإليحائي هو السؤال الذي يع     

تعكس األسئلة اإليحائية وجهة نظر الباحث أو متخذ القرار و المتعلقة بإجابة السؤال ، ويؤدي هذا النوع مـن                  

  . األسئلة إلى خطا قياس دائم في نتائج البحث 

  :  تجنب األسئلة المتحيزة –د 

ؤدي لتحيز المستقصى منه كلمات أو عبارات عاطفية تظهر شعورا بالموافقة أو عـدم              تتضمن األسئلة التي ت   

الموافقة من جانب الباحث نحو موضوع البحث ، وهذا الخطا يؤدي إلى تحيز المستقصى منه ومثال ذلك أال                  

 تقـدير   ؟ إن مجرد اقتراح اتجاه نحو موقف يتعلق بتقـدير أو عـدم            ...... اعتقادي بان   ( * ) توافق السيد   

  . شخص ما أو منظمة معينة يمكن أن يؤثر بشكل خطير على إجابة المستقصى منهم 

  : تجنب البدائل الضمنية -هـ 

عند استخدام الباحث لإلجابات البديلة الصريحة فان الطريقة التي تقدم بها قد تؤثر على االسـتجابة وبالتـالي             

 تكون بدائل اإلجابات طويلة ومعقدة أو التفـضيالت         وعندما. تؤدي إلى تشتيت فكر المستقصى منه وإرباكه        

وبنـاء  . متقاربة من بعضها ، فان بدائل اإلجابات األخيرة تكون فرصتها اكبر الن يختارها المستقصى منهم                

على ذلك فان أسلوب تجزئة األسئلة يجب استخدامه حتى يتأكد الباحث من أن كل إجابة بديلة ظهرت في كل                   

  . سؤال الواحد في قائمة االستقصاء البديلة األماكن بالنسبة لل

   : )1( تجنب االفتراضات الضمنية–و 

    من السهل تصميم سؤال تكون اإلجابة عليه متوفرة على عدد من االفتراضات الضمنية ، علـى سـبيل                  

ضمنيا هذا السؤال يتضمن إفتراضا     " هل تفضل تخفيض نسبة السكر المسموح بها ؟       :  "المثال السؤال التالي    

مؤداه أن تخفيض نسبة السكر  في غذاء األطفال سيؤدي إلى نتائج مرضية ، مثل انخفاض تسوس األسـنان،                   

هل توافق على تخفيض نسبة السكر في غذاء األطفـال          : ويمكن إعادة صياغة السؤال بشكل افضل كما يلي         

ل االفتراضـات فـي الـسؤال       ؟ إن فشل الباحث في عدم توضيح ك       ........إذا كان هذا التخفيض يؤدي إلى       

  . غالبا ما ينتج عنه مبالغة من جانب المستقصى منه في تأييد الموضوع أو القضية محل الدراسة 

   :)1( تجنب التعميم والتقدير–ز 
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    يجب أن تصاغ األسئلة على النحو الذي يجعلها تسال عن أشياء محددة بدال من السؤال عن أشياء عامة،                  

 ، لإلجابة على هذا السؤال      ةكم مندوب بيع تابع لشركتنا قام بزيارتكم السنة الماضي        : تالي  مثال ذلك السؤال ال   

فان المستقصى منه سوف يحاول أن يتذكر عدد مندوب البيع الذين قاموا بزيارته في األسبوع ، ثم يـضرب                   

ر لفترة ماضية طويلـة     أي أنها اإلجابة تتطلب عمليات تتعلق بالتقدير والحساب والتذك        .  أسبوع   52العدد في   

وبعد الحصول  : كم مندوب بيع في شركتنا قام بزيارتكم األسبوع الماضي          : بينما كان من األفضل أن يسال         

على اإلجابة الخاصة بهذا السؤال يمكن للباحث أن يقوم بإجراء العملية الحسابية السـتخراج متوسـط عـدد                  

  . الزيارات في السنة 

إن .  في منتجنا الجديد ؟      كمار أي : تجنب الباحث السؤال في العموميات أمثال         ومن ناحية أخرى يجب أن ي     

اإلجابة على السؤال السابق عامة وتفتقر إلى التحديد الن المنتج الجديد قد يعني المواصـفات أو الجـودة أو                   

  . الشكل أو العبوة أو طريقة االستعمال أو السعر 

  :  تجنب األسئلة المركبة –ع 

اغة السؤال يجب أن يتجنب الباحث االزدواج في الخصائص المطلوب السؤال عنها ،  هذا النـه                 عند صي 

ما هو تقييمك لمستوى جودة وسـعر       : يحدث ارتباك لعدم الدقة ، في اإلجابة من طرف المستقصى منه مثال           

د ال يشعر بالرضا    الخدمة المقدمة في الفندق ؟  يالحظ أن المستقصى منه قد يشعر بالرضا عن السعر ولكنه ق                

عن مستوى جودة الخدمة في نفس الوقت ، وبالتالي فانه إما سيرفض اإلجابة على السؤال ، أو يجيب عليـه                    

  .   في نفس الوقت نإجابة غير دقيقة الن السؤال يسال عن خاصيتي

   : )2( األخذ بعين االعتبار اإلطار المرجعي–ط 

ة نظر المستقصى منه في اإلجابةعن األسئلة، ولتوضـيح ذلـك               إننا نشير لإلطار المرجعي على أنه وجه      

هل أحرز منتجوا السيارات تقـدما مرضـيا فـي الـتحكم بـالتلوث النـاتج عـن                  :(نأخذ السؤالين التاليين  

وهل أنت راض عن التقدم الذي أحرزته شركات تصنيع السيارات في مجال التحكم في التلـوث         (،)السيارات؟

علق السؤال األول بتقويم موضوعي مبني على رد فعل الجمهور على هذا السؤال ،              يت) الناتج عن السيارات؟  

أما السؤال الثاني فيتعلق بتقويم المشاعر الشخصية للمستقصى منه والمتعلقة بقـضية التلـوث النـاتج مـن                  

إن أهداف البحـث سـتحدد أي       . في هذا الصدد    " شخصي  " السيارات ، وهذا السؤال يعتبر غير موضوعي        

ويجب أن يكون الباحث على علم بان وجهة نظر المستقصى منه يمكـن أن              . ار يعتبر مناسبا الستخدامه     إط

  .تؤثر بشكل كبير في نتائج البحث 

  .تحديد تسلسل األسئلة :  المرحلة السادسة -6

ة،  إن   تكون الخطوة التالية وهي تحديد تسلسل هذه األسـئل        ,     بمجرد أن ينتهي الباحث من صياغة األسئلة،      

نتائج األسئلة يمكن أن يؤثر على طبيعة إجابة المستقصى منه ، مما يؤدي بدوره إلى حدوث أخطاء في نتائج                   
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البحث وفي حين تجد أن تحديد تسلسل األسئلة في قائمة االستقصاء يتوقف على خبرة الباحث ، إال أن هنـاك         

  :االستقصاء هي عدد من اإلرشادات التي تفيد في إعطاء تسلسل يساهم في نجاح 

  : البدء باألسئلة البسيطة والمشوقة -1

    األسئلة االفتتاحية ذات أهمية بالغة ألنها تمثل بداية الحصول على تعاون المستقصى منه وجعله يثق فـي                 

الباحث ، ومن ثم يجب على الباحث أن يراعي طبيعة هذه األسئلة بحيث تكون بسيطة وسهلة اإلجابة وتثيـر                   

تقصى منه ، وذلك نظرا الن كثيرا من األفراد يفضلون التعبير عن مشاعرهم وانهم يـستطيعون                إهتمام المس 

  . ذلك بسهولة ، وهذا المدخل يعطي المستقصى منهم ثقة بأنهم يمكنهم اإلجابة على باقي أسئلة القائمة 

  : مراعاة التسلسل المنطقي لألسئلة -2

بة للمستقصى منه ، وذلك لتسهيل التفكير بالنسبة للمجيب وعدم              يجب أن يكون تسلسل األسئلة منطقيا بالنس      

مثال ذلك انه ال يعقل أن يضع الباحث سؤال خاص بمقترحات المستقصى منـه لتحـسين                . إرباكه وإحباطه   

  . جودة الخدمة قبل السؤال الخاص برأيه حول مستوى جودة الخدمة 

   :  هاية القائمة وضع األسئلة غير المشوقة والحساسة والصعبة في ن-3

    يجب على الباحث أن يضع األسئلة التي تسبب حرجا للمستقصى منه ، واألسئلة الحساسة ، والمعقدة في                 

وبعد أن تنشأ ثـقة بين الباحث والمستقصى منه نتيجة إلجابته على األسئلة العامـة              . نهاية قائمة االستقصاء    

ستقصى منه األسئلة المعقدة والشخصية التي تلـي األسـئلة          في بداية القائمة ، يكون هناك احتمال لرفض الم        

وكذلك تلك البيانات التي تحتوي على خصائص ديموغرافية كالـسن والتعلـيم والنـوع              . العامة في الترتيب    

  . الخ تكون في آخر االستمارة .....

  : توجيه المستقصى إلى أماكن محددة في القائمة -4

 الذي يتالءم مـع حالـة       لى منه في حالة اإلجابة عن السؤال إلى رقم السؤا             وهذا بأن يتم توجيه المستقص    

  : اإلجابة عليها بناءا على إجابته سابقة بمثال ذلك 

  .هل شاركت في االنتخاب األخير؟ : س 

  (   )          نعم       

  (   )          ال       

انتقل إلـى الـسؤال   ) ال (  مباشرة ،أما إذا كانت اإلجابة  انتقل إلى األسئلة التالية   ) نعم  (    إذا كانت اإلجابة    

 .مباشرة  ) 6( رقم 

  : تحديد الخصائص المادية للقائمة :  المرحلة السابعة -7

وهذا ما يكـون عليـه      .      يؤثر المظهر المادي والخارجي لقائمة االستقصاء على معدل االستجابة والدقة           

أن نوعية الورق المستخدم وطريقـة طباعـة        . تتم عن طريق البريد     المجال خصوصا بالنسبة للبحوث التي      

األسئلة والتنظيم الداخلي للصفحة واإلخراج النهائي للقائمة والخطاب المرفق بها غالبا ما يحددان رد الفعـل                

ومن المهم أن يظهر كل من إسم الشركة المنفذة ،وكذلك إسـم مـشروع              . األولي بالنسبة لقائمة االستقصاء     

حث بوضوح في الصفحة األولى لقائمة االستقصاء ،ويجب مراعاة ترقيم صفحات قائمة األسـئلة وكـذلك                الب



األسئلة لتسهيل التنقل بين األسئلة ولتسهيل عملية الترميز والتفريغ والتحليل لبيانات القائمة من ناحية أخرى،               

  .ويجب أال تكون القائمة طويلة وكبيرة الحجم

   .إعادة فحص وتوزيع القائمة : المرحلة الثامنة  -8

    في هذه المرحلة الباحث يقوم بعملية مراجعة وتدقيق وكذا فحص األسئلة التي قام بإعـدادها مـن حيـث       

وبالتالي يقوم بعملية التصحيح إن وجدت  أخطاء وينصح بزيادة درجة           . الصياغة والترتيب واألخطاء اللغوية     

 بعرض قائمة األسئلة على أشخاص متخصصين في مجـال الدراسـة            مصداقية في قائمة األسئلة قيام الباحث     

مثال ذلك عرض قائمة األسئلة التي تتعلق بـسلوك المـستهلك           . ولهم من الخبرة ما يؤهلهم لمثل هذا العمل         

  . وخصائصه السيكوجرافية على مجموعة من المختصين في علم النفس والتسويق 

  . اختبار القائمة : المرحلة التاسعة -9

    من األفضل أن يتم االختبار المسبق لقائمة االستقصاء ويفضل إجراء االختبار المسبق للقائمة عن طريق               

استخدام المقابالت الشخصية ،بالرغم من أن إجراء البحث يمكن أن يتم عن طريق االتـصاالت البريديـة أو                  

  : الهاتفية وهذه االختبار األول يمكن إجراءه بطريقتين 

  :ولى الطريقة األ

ترتبط باستخدام عينات مالئمة من أفراد العائلة، األصدقاء، الجيران، زمالء العمل، عن طريق التوزيـع                   

المباشر والشخصي لالستبيان على الفئات السابقة ذلك انه يمكن من خالل المقابلة الشخـصية لتلـك الفئـات                  

م سؤال معين ؟ وهل تمت اإلجابة عنـه         معرفة بعض الجوانب التي لم تكن واضحة من قبل ،مثل كيف تم فه            

  . بالشكل المطلوب أو المفروض للحصول على المعلومات الضرورية

   : الطريقة الثانية 

    من خالل الدراسة األولية اإلختبارية وتكون عن طريق االستبيان المقترح في ظل الظروف الفعلية لجمع               

ها من خالل االستقصاء بالبريد فان األشخاص الـذين يـتم           فإذا كانت البيانات المطلوبة يمكن جمع     . البيانات  

فحصهم من خالل االختبار األولي يجب ان يكونوا مشابهين ألولئك الذين سيتم دراستهم في مشروع البحـث                 

،وبالتالي يتم فحص البيانات الناتجة من خالل االختبار األولي لمعرفة النتائج ،وبعد جمع البيانات في الدراسة                

ية يمكن إجراء مقابلة شخصية لهم وتوجيه نفس األسئلة وبالتالي يمكن إجراء التعديالت الـضرورية               اإلختبار

  .للوصول إلى الشكل النهائي لالستبيان 

  

  :خالصة

بيانات أولية وبيانات ثانوية، مع :     من خالل هذا الفصل تناولنا أنواع البيانات والتي تقسم إلى نوعين

نوعين وكذلك تطرقنا إلى عيب كل نوع من البيانات وأهمية هذه البيانات بالنسبة إعطاء الفرق بين هذين ال

للباحث ،وتحديد مصادر كل نوع من البيانات وهذا إلبراز مدى دقة وأهمية كل مصدر من هذه المصادر 

 ومدى توفره بالنسبة لكل باحث، مع التركيز على المصادر البيانات األولية وكيفية جمع هذا النوع من

  .البيانات سواء بالطريقة المباشرة أو غير المباشرة



    وقد خصصنا جزء كبير إلى ذلك المصدر المهم في جمع البيانات األولية وهو طريقة االستقصاء، حيث 

قمنا بإعطاء تلك المراحل التي تمر بها عملية تصميم قائمة األسئلة، وأنواع قوائم األسئلة مع تميز بين هذه 

  . محاسن ومساوئ كل نوعاألنواع بذكر

يتوجب عليه أن يحدد مستويات القياس لألسئلة التي ) االستمارة (    بعد قيام الباحث بتصميم قائمة األسئلة

تحتويها االستمارة وال ننسى أن ننوه الى تلك العملية التي تحتاج الى كثير من الخبرة وهي عملية اختيار عينة 

  . شرحه في الفصل الثالثلسة، وهذاما سنحاوالبحث يجعلها ممثلة لمجتمع الدرا

      

      

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

  . طرق المعاينة ومستويات القياس
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

  الثالثلـــفصال



  :مقدمة

الت الحديثـة النـه يـوفر           لقد أصبح أسلوب المعاينة منتشرا في الدراسات الحالية وهذا في أغلب المجا           

للباحث إمكانية دراسة مجتمع البحث و التعرف على أهم خصائصه ومميزاته بـدون مالحظـة كـل أفـراد                 

المجتمع مما يعطي أسلوب المعاينة ميزة توفير الوقت والتكاليف وغيرها من الخصائص، حيث تطرقنا فـي                

  .ينات المستخدمة في مجال بحوث التسويقهذا الفصل إلى تلك المفاهيم األساسية للمعاينة وأنواع الع

    إن التغلب على مشكل إختيار العينة وتحديد حجمها ال يكفي للتغلب على تلك المـشاكل التـي تعتـرض                   

 المـستهلكين حيـث أن   تالبحوث االجتماعية وخاصة بحوث التسويق والتي تهتم بدراسة االتجاهات وسلوكيا 

عة نوعية ال تعطي للباحث فرصة للقيام بتحليلها باسـتعمال الطـرق            البيانات المتحصل عليها تكون ذات طبي     

اإلحصائية التي تجعل من البيانات مصدرا مهما للمعلومات، وللتخلص من هذا المشكل هناك أسلوب القيـاس                

الذي سنقوم بشرحه و إعطاء أنواع مستويات القياس المستخدمة في بحوث التسويق و إبراز أهـم المقـاييس                  

  .  في بحوث التسويقالمستخدمة

  

  



  . إجراءات العينة وتجهيز البيانات :المبحث األول

      في هذا المبحث نستعرض باختصار موضوع العينات من خالل طرح تعريفات عامة لبعض المفـاهيم               

ـ               . الرئيسية منها    ة ثم نقدم أسباب اللجوء إلى استخدام العينات،وبعدها  أنواع العينات حيث  سنقوم بشرح كيفي

العينة المختارة ومدى تمثيلها للمجتمع األصلي، وفي نهاية المبحث سوف نتطرق إلـى عمليـات               حجم   تحديد

ومما الشك فيه أن جودة النتائج التي يتم الحصول عليها وما يليها مـن              . تجهيز البيانات قبل البدأ في التحليل       

تجهيز البيانات وتحويلها إلى الشكل المناسب      تفسير للنتائج يتوقف إلى حد كبير على درجة النجاح في إعداد و           

  . للتحليل 

  

  .مفاهيم عامة حول المعاينة: المطلب األول

، خاصـة فـي     )شامل    حصر (يصعب عند إجراء البحوث الميدانية مقابلة جميع مفردات مجتمع البحث               

تهالكية، و لهذا يتعين اإلعتماد      السلع المنزلية المعمرة أو السلع اإلس      مشتروحالة المجتمعات كبيرة العدد مثل      

على طريقة إلختيار بعض المستقصى منهم من مجتمع البحث الكلي، و يعرف ذلك بإختيار العينـة، و هـي                   

في أقل وقت ممكـن و بأقـل تكلفـة           التي توفر للباحث القدرة على الحصول على أكبر قدر من المعلومات          

  : ض المصطلحات  علينا بتوضيح بع ممكنة، و لفهم طريقة المعاينة

  :المجتمع .1

التي يسعى الباحث للحـصول      الذين يمتلكون المعلومة  ) المفردات( و يمثل المجتمع كل األشخاص      "     

   .36" عليها، و الذين قد يكونوا محال للبحث

مثل فمثال لو أردنا دراسة المشتري الذي يقوم بشراء بعض المواد األولية فإن كل من يشتري هذه المواد ي                     

مجتمع الدراسة، و لو أردنا دراسة موزعي سلعة معينة فإن كل الموزعين الذين يتعاملون مع هـذه الـسلعة                   

  .يمثلون مجتمع الدراسة

   : العينة .2

جزء من مجتمع البحث و الدراسة و       : " العينة في بحوث التسويق مثلما تعني في العلوم األخرى، هي           

 وهذه الطريقة أكثر شيوعاً في البحوث العلمية؛ ألنَّها أيـسر          ، 37" معالتي تعطي إستنتاجا عن خصائص المجت     

تطبيقاً وأقلُّ تكلفة من دراسة المجتمع ا؛ إذا أمكن الحصول على عينة كبيرة نسبياً ومختـارة بـشكٍل يمثِّـل                    

لنتائج المستخلـصة   النتائج المستـنبطة من دراسِة العينة ستنطبق إلى حد كبير مع ا          والمجتمع المأخوذة منه؛    

من دراسة المجتمع، فالعينة جزء من المجتمع وبها يمكن دراسة الكلِّ بدراسة الجزء بشرط أن تكوَن العينـة                  

  .ممثِّلةً للمجتمع المأخوذة منه

                                                 
36  : René. Y Darmon et Autres. OP-CIT. P : 740. 

  .262: ص . 1992. بريوت. الدار اجلامعية. إدارة التسويق. حممد سعيد عبد الفتاح  : 37
  



 هي التوجه الشائع بـين البـاحثين لـصعوبة           البحثِّ وحيث أن الدراسة بواسطة عينة مأخوذة من مجتمع           

م للمجتمعات فإن على الباحثين أن يلموا بأنواع العينات وطرق تطبيقها ومزايا وعيوب كلِّ نوع منها،                دراساته

  .وطبيعة الدراسات المناسبة لتلك األنواع

  :فوائد المعاينة 

    تستخدم المعاينة بشكل مستمر في بحوث التسويق وذلك بسبب الفوائد التي تتميز بها عن الحصر الشامل                

  :  الفوائد هي وهذه

  : تكلفة من الحصر الشامل ل العينة اق– 1  

ـ                مفـردات   ن     يتطلب استخدام المعاينة إمكانيات مادية أقل، وذلك الن جمع المعلومات سيكون لجـزء م

المجتمع وليس لكل المفردات ،ويعتبر عامل التكاليف عامال مهما خاصة مع محدودية الموارد الماليـة  فـي                  

 اإلحصائية ،وكذلك يتطلب هذا األسلوب عدد اقل من العاملين في مراحل العمل كافـة سـواء                 تنفيذ األعمال 

أكانت في مرحلة العمل الميداني أو في مرحلة معالجة البيانات مما يتيح فرصة افـضل لـضمان التـدريب                   

ئل النقـل   سـا وواالنتقاء المناسب للعدادين ومعالجي البيانات وحجم اقل من الموارد المـساعدة األخـرى ك             

  .واألجهزة 

   :ت العينة توفر الوق– 2  

     إن الوقت المطلوب اقل مما يتطلبه استخدام أسلوب العد الشامل مما يتيح فرصة إلنجاز العمـل مبكـرا                  

  . وبالتالي استخراج النتائج في الوقت المناسب مما يعطي للبيانات قيمة عالية عند االستخدام 

   : الدقة في نتائج العينة– 3 

    وذلك من خالل إجراء اإلستنتاجات اإلحصائية حول مجتمع البحث بشرط ان تكون العينة ممثلـة لهـذا                 

،وهذا األسلوب يمنح فرصة اكثـر فـي        )1(المجتمع تمثيال دقيقا يساهم في تقليل خطا العينة إلى اقل ما يمكن             

طأ الكلي الذي يتعرض له المسح،وذلك      السيطرة على األخطاء اإلجرائية التي ترافق المسح مما تقلل حجم الخ          

ألن إعتماد هذا األسلوب يضمن تركيزا عاليا في إختيار األشخاص الذين سيقومون بالعمل بمراحله المختلفـة                

وان نطاق اإلشراف سيكون محدد بعدد اقل ،كما أن عمليات التدريب ستكون مركزة وتتـيح إعطـاء مـادة                   

و انه ليست هناك طريقة لمعرفة مدى الدقـة         . لى رفع كفاءة األداء     غزيرة لعدد اقل من الكوادر مما يؤدي إ       

إلى تجنب عن العد الشامل بينما في طريقة العينات هناك طرق لتحديد دقة للنتائج ونسبة تمثيلها للمجتمع الذي                  

  . )2(سحبت منه 
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   .خطوات سحب العينة: المطلب الثاني

 يجب عليه أن يتبع عدد من الخطوات المنهجية المنظمة لسحب               عند قيام الباحث باستخدام أسلوب العينات     

ولتحقيق هذا سنوضح هذا من خالل  إعطاء مخطط يوضح الخطـوات األساسـية              . العينة المستهدفة للبحث    

  .الواجب اتباعها الختيار عينة البحث وسوف نناقش باختصار هذه الخطوات 

  .نموذج وخطوات سحب العينة) 1-3(شكل

     

  وتعريف مجتمع البحثتحديد 

        

  تحديد إطار المعاينة

  

  .تحديد وحدة المعاينة

                                                                                                         

  .تحديد وإجراءات العينة

                                 

  .تحديد حجم العينة

  

  .طة العينةخ

    

  .جمع البيانات من مفردات العينة المختارة

  341،مرجع سابق،صكنيير، جميس آر تايلور.  ثوماس س:المصدر

  :تحديد وتعريف مجتمع البحث : الخطوة األولى  -1

     : )1(ويكون ذلك باتباع منهج معين هو كاآلتي.على الباحث أن يقوم بتحديد المجتمع وحصره

  : االهتمام  العناصر ذات –أ 

تحديد العناصر التي يتكون منها مجتمع الدراسة ،وهي تلك المفردات التي سنخصها بعملية البحـث والتـي                 

  .  سوف تساعدنا على جمع المعلومات 

  : مواصفات – ب 

    حيث نركز  هنا على ذكر الصفات التي تخص عناصر البحث ،وهنا نقوم بوصفها بدقة من حيـث كـل                    

  . تطيع تمييزها بها الخصائص التي نس
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  : الوقت -ج

 الفترة الزمنية التي أنجز فيها البحث ،النه يهم الباحـث مـن حيـث تحديـد تلـك                   ك وهنا يجب أن نذكر تل    

  .االعتبارات التي تخص الفترة المشار إليها 
انب المذآورة سيجعل إن هذه الجوانب التي تم ذآرها مهمة آثيرا لتحديد وتعريف مجتمع البحث وان أي نقص لجانب من الجو

  .البحث بال معنى ،وبالتالي احتماالت عدم الدقة في تحديد وتعريف العينة المرغوب سحبها منه 

  : تحديد إطار العينة :  الخطوة الثانية – 2

      إطار المعاينة يعتبر الخطوة التالية بعد تحديد المجتمع قيد البحث ،وهو عبارة عن قائمة لكـل وحـدات         

المتاحة لالختيار في مرحلة ما من عملية المعاينة ،وفي المرحلة األخيرة ،نجد أن العينة الفعلية يـتم                 المعاينة  

سحبها من هذه القائمة ،ويمكن ان يكون اإلطار في شكل قائمة بطبقات  مجتمع البحث أو أصوات النـاخبين                   

  .المسجلة أو دليل الهاتف 

   :تحديد وحدة المعاينة :  الخطوة الثالثة – 3

    ويقصد بوحدة المعاينة المفردة األساسية التي تتكون منها عناصر مجتمع البحث، ومن ثم مفـردة عينـة                 

البحث المستهدفة عند جمع البيانات وقد تمثل وحدة المعاينة العناصر التي يتكون منها مجتمع البحث في نفس                 

  . ديدها من خالل هذا اإلطار الوقت،وفي حالة استخدام إطار العينة فان وحدة المعاينة يسهل تح

  :)1(طريقة وإجراءات العينات :   الخطوة الرابعة – 4

    اختيار طريقة المعاينة التي يتم بواسطتها تحديد مفردات العينة لكن المهم هو كيف سيتخذ القرار على أي                 

حتمالية وأخرى غيـر  من عناصر مجتمع البحث لتضمينها في العينة،أما من حيث أنواع العينة فهناك عينات ا          

إحتمالية، وضمن كل نوع من هذه العينات هناك أنواعا مختلفة ،كما أن كل عينة لها اإلجراءات الخاصة بهـا    

والواجب اتباعها للوصول إلى المفردات التي تستهدفها  على طريقة ،وهذا ما سوف نتناوله بالتفـصيل فيمـا      

  . بعد 

  .)2(تحديد حجم العينة :  الخطوة الخامسة – 5

    تعتبر عملية تحديد حجم العينة من األمور األساسية التي يوليها الباحث أهمية كبرى، ذلك أن صغر حجم                 

العينة قد يجعلها غير ممثلة لمجتمع الدراسة وفي المقابل قد تكون زيادة حجم ،العينة بشكل كبير مكلفة ،على                  

 ولكن على الباحث تقدير حجم العينـة المناسـبة          العموم ال يوجد عدد محدد يمكن تطبيقه على جميع الحاالت         

  . وسوف نتناوله  في مكان الحق
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  . خطة العينة :   الخطوة السادسة - 6

    ويقصد بخطة العينة ذلك الوصف الخاص بكيفية تنفيذ كل خطوة من الخطـوات الـسابقة عنـد إجـراء                   

بالتعليمات والتوجيهات األزمة للوصـول إلـى       الدراسة الميدانية،ومن ثم تزويد المقابلين أو جامعي البيانات         

المواصفات والحجم الـذي    , مفردات العينة وفقا للطريقة واإلجراءات التي سبق اختيارها، وذلك على ضوء            

سبق تحديده ،مثال ذلك كيف يتم توجيه جامعي البيانات للوصول إلى مفردات عينة البحث وفقـا إلجـراءات                  

  . )1(العينة البسيطة

  . )2(جمع البيانات من العينة المختارة: وة السابعة   الخط- 7

    تمثل هذه الخطوة التنفيذ الفعلي  لجميع الخطوات السابقة والتي يقوم فيها الباحث بجمع البيانات التي هـو                  

في حاجة إليها من مفردات العينة المختارة بحجم الذي حدده وفقا لخطة العمل ،وهذه الخطوة توجـب علـى                   

يكون متأهبا لحل تلك المشاكل التي تحدث عند القيام بعملية الجمع ،أو إعطاء بديل يسهل العمـل                 الباحث أن   

وعليه أن يراقب أي عملية غش من طرف جامعي البيانات وان يشرف على المتابعين والقائمين على البحث                 

  . ،وكذا المتابعة الكاملة للتحقق من إنجاز صحيح وتام لخطة العينة المختارة 

  

  . أنواع العينات : مطلب الثالث ال

ـ                  ة   هناك عدد من طرق المعاينة والتي يمكن تقسيمها إلى مجموعة طرق غير االحتمالية وأخـرى إحتمالي

  .هذه الطرق المختلفة  )1-3( ويوضح الجدول 

  أنواع العينــــــات

    

  عينات احتمالية 

  العينة العشوائية البسيطة  )1(

 .العينة الطبقية  )2(

 .دية عينة عنقو )3(

 .عينة منتظمة  )4(

  . عينة المساحة  )5(

  عينات غير احتمالية   

  عينة مسيرة  )1(

 .عينة كرة الثلج  )2(

 .عينة تحكمية  )3(

 . عينة الحصص  )4(

  

  344،مرجع سابق،صكنيير، جميس آر تايلور.  ثوماس س: المصدر

I -  عينات غير إحتمالية:        

  I  -1 –1( العينة المسيرة( :   
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 العينة المسيرة على أساس سهولة وصول الباحث إليها وجمع البيانات منها كمـا هـو       يتم اختيار مفردات  

واضح من إسمها ، في هذا النوع من العينات نجد أن الفرق بين قيمة مجتمع البحث محل الدراسة وبين قيمة                    

طا المعاينة،وال   قياس خ  عالعينة له يكون غير معروف ،سواء فيما يتعلق بحجم الفرق أو اتجاهه ،إننا ال نستطي              

 إستخالص معلومات إستنتاجية من بيانات هذا النوع من العينات  ،والعينة المسيرة يمكـن أن تكـون         عنستطي

مبررة االستخدام في البحث االستطالعي ،كأساس لتحديد الفروض ،وكذلك في الدراسات اإلستنتاجية عنـدما              

 غير دقيقة بشكل كبير،ويلجأ الباحثون إلـى العينـات          يقبل متخذ القرار المخاطرة الن نتائج الدراسة قد تكون        

  .المسيرة لجمع البيانات من عدد كبير من مفردات وبطريقة اقتصادية 

-I 2 –1( العينة التحكمية( :   

    يطلق على هذا النوع من العينات بالعينات الهادفة ،وذلك الن مفردات العينة يتم اختيارها علـى أسـاس                  

حدات أو عناصر العينة ستساهم في اإلجابة على أسئلة البحث ويكون االتصال بها بأقـل               اعتقاد الباحث بان و   

مثال ذلك اختيار مجموعة من الطلبة والطالبات في الكلية يعتقد انهم يمثلون            .قدر ممكن من التكاليف والجهد      

 ناحية ،أو انه في     وهي تستخدم في حالة عدم معرفة إطار مجتمع البحث من         . المجتمع المكون من كل الطلبة      

 على مفردات ذات أهمية أو تمثل المجتمع  بشكل جيد ،ونجد  أن درجة               يحالة اخذ عينة احتمالية قد ال تحتو      

يظالن غير معروفين ،كما أن النتائج قد تكون بال معنى ومـع ذلـك              )  عينية رأخطأ المعاينة،أخطأ غي  (الخطا

  .لتحكمية أفضل من العينة المسيرة ،فان الحكم الشخصي للباحث صحيحا فستكون العينة ا

  I-3– عينة كرة الثلج :  

    تعتبر من العينات التحكمية التي تستخدم أحيانا الختيار عينة من مجتمعات خاصة ،ويطلق إسم هذه العينة                

على مجموعة من اإلجراءات التي تعتمد في البداية على اختيار مجموعة من المستقـصى مـنهم بـالطرق                  

،ومن خالل المعلومات التي يتم الحصول عليها من أعضاء هذه المجموعة يمكن الوصـول إلـى                االحتمالية  

مجموعة ثانية من المفردات والتي يشمل عليها حجم العينة ،ويالحظ أن إجـراءات ومفـردات العينـة فـي                   

بب االعتماد علـى    المجموعة األولى بالطرق االحتمالية ،إال أن العينة في النهاية تعتبر عينة غير احتمالية بس             

إجراءات غير عشوائية في اختيار باقي مفردات العينة  ويعاب على هذا النوع وجود خطا العينة إضافة إلـى          

   . )2(التحيز في اختيار مفردات العينة

   -I 4 –1(العينة الحصصية( :  

 االحتمالية استعماال       تعتبر عينات الحصص نوعا خاصا من العينات الهادفة، وهي اكثر أنواع العينات غير            

،وفي النوع من العينات يتخذ الباحث خطوات محددة للحصول على عينة مشابهة تماما في خصائـصها مـع                  

خصائص مجتمع البحث التي سبق تحديدها ،والباحث هنا يختار مفردات العينة بناءا على خصائص محـددة                
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 يجب عليـه أن يقـوم بتحديـد قائمـة           لمجتمع البحث ،بجب أن يراقب الباحث عددا من الخصائص ،ولهذا         

بالخصائص المتعلقة بموضوع البحث للرقابة عليه وان يعرف توزيع هذه الخصائص في مجتمع البحث محل               

الدراسة ،قبل الشروع بالبحث فانه من الضروري أن يكون الباحث قد راجع العديد مـن الحقـائق واألرقـام            

عينة الحصصية هذه ،إذ يتم اختيار أفراد العينة من بين أفـراد            المراد دراستها وفي ضوء ذلك يقوم باختيار ال       

الجماعات أو الفئات الذين يمتازون بخصائص معينة وذلك نسبة الحجم العددي لهذه الجماعات ،فإذا كان عدد                

 فرد في المجتمع، فان نسبة من يختارهم من الطلبة يجب أن ال             200 طالبا من مجموع     40الطلبة في المجتمع  

 طلبـة مـن     5فإذا تم اختبار عشرين فردا من المجتمع فان عدد الطلبة يجب أن ال تتجـاوز                 % 25 يتجاوز

  . مجموع العشرين فرد 

II – العينات االحتمالية  :  

    تعتمد العينات االحتمالية على إجراءات االختيار المفردات القائمة على الصدفة ،إن هذه اإلجراءات تؤدي              

   المتالزم مع إجراءات العينات غير االحتمالية      Biàsإلى التخلص من التحيز  

و بالتالي يتم إختيار مفردات العينة على أسس موضوعية و التي يمكن رقابتها دون تدخل أو تحيز من   

  :الباحث، و أهم أنواع هذه العينات 

II – العينة العشوائية البسيطة . أ:  

مجتمع األصلي عشوائياً بحيث تعطى مفرداتُ المجتمع نفس الفرصة         وهي التي يتِّم اختيار مفرداتها من ال          

 مفردات المجتمع األصلي علـى      أسماءفي االختيار، ومن الطرق المستخدمة لتحقيق عشوائية االختيار كتابة          

يار العدد  أوراق منفصلة وخلطها جيداً واختيار العدد المطلوب منها عشوائياً، أو بإعطاء كلِّ مفردة رقماً واخت              

 معدة سلفاً يستخدمها الباحثون الـذين       جداول األعداد العشوائية ، وهي      جداولالمطلوب من األرقام باستخدام     

يختارون العينة العشوائية لتمثيل المجتمع األصلي لدراساتهم، وتعد العينة العشوائية من أكثر أنواع العينـات               

% 10 مفردة مـشكِّلة     30بشكلٍّ خاص إذا كان عدد مفرداتها كبيراً نسبياً أكثر من            و ،ِّتمثيالً للمجتمع األصلي  

    فالعينة تعتبر عشوائية طالما أنه في كل مرة نختار فيها مفـردة يكـون               "فأكثر من مفردات المجتمع األصلي

  .)2("لباقي مفردات المجتمع نفس الفرصة في اإلختيار

  : العشوائية البسيطة فيما يلي و تتمثل مزايا اإلعتماد على العينات

في عملية إختيار مفردات    ) و هو الشخص الذي يجمع البيانات من المستقصى منهم        ( عدم تدخل المقابل     ∗

   للمقابلين؛اإلختيارالعينة من المجتمع مما يؤدي إلى تجنب التحيز الناشئ عن ترك عملية 

  .العينةتعطي كل مفردة في المجتمع نفس الفرصة لتكون ضمن مفردات  ∗

  : كما تواجه العينة العشوائية البسيطة المشكالت التالية 

   مفردات مجتمع البحث؛عناوين و بأسماءصعوبة الحصول على إطار دقيق و حديث  ∗
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من  كثرة األعمال المكتبية الالزمة إلختيار العينة، فضال عن إرتفاع التكاليف المصاحبة لجمع البيانات             ∗

ن غيرها، و تزداد هذه التكاليف في حالة إنتشار مفردات العينة في منـاطق              وحدات المعاينة المستهدفة دو   

  .جغرافية متباعدة

ضرورة تجانس مفردات مجتمع البحث من حيث الخصائص التي يتم دراستها و ذلك حتى تـصير                 ∗

  .العينة ممثلة لمجتمع البحث

II – العينة الطبقية . ب:   

لمجتمع األصلي إلى طبقات أو فئات وفقاً لخصائص معينة كالـسن           وهي التي يتم الحصول عليها بتقسيم ا          

أو الجنس أو مستوى التعليم، وكتقسيم المدارس لدراسة وظيفتها في البيئة الخارجية وفي المجتمع المحيط إلى                

مدارس حكومية وأخرى مستأجرة، وبتقسيمها بحسب مراحل التعليم، أو بحسب مجتمعها إلى مـدارس فـي                

تمع حضري، ومجتمع قروي، ومجتمع بدوي، ثم يتم تحديد عدد المفردات التي سيتم اختيارها مـن كـلِّ                  مج

اختيار مفردات كلِّ طبقة بشكلٍّ عشوائي يتم نة على عدد الطبقات ثمطبقة بقسمة عدد مفردات العي.  

م تجانس مفردات المجتمع و ظهـور الحاجـة         و يلجأ الباحثون إلى هذه النوعية من العينات في حالة عد              

السن، الدخل، الحالة اإلجتماعية، نوع الصناعة أو المنطقـة الجغرافيـة أو            ( لتقسيمه وفقا لخصائص معينة     

  ).الوظيفية أو غير ذلك

ألولى و يتمثل اإلختالف الرئيسي بين العينة العشوائية البسيطة و العينة الطبقية في أنه يتم إختيار العينة ا                    

من المجتمع الكلي نظرا لتجانسه، في حين يقسم مجتمع البحث في حالة العينة الطبقية إلى مجموعـات وفقـا                   

. لخصائص محددة، بحيث تتضمن كل مجموعة مفردات متجانسة فيما بينها و متباينة مع المجموعات األخرى              

  . عينة عشوائية بسيطة منهو نختار العينة من كل مجموعة كما لو كانت مجتمعا قائما بذاته تسحب

  :و تتميز العينة الطبقية بما يلي 

  الحصول على تقديرات يمكن اإلعتماد عليها من العينة؛ ∗

انخفاض تكلفة جمع البيانات في حالة إستخدام الموقع الجغرافي كمعيار لتقسيم العينة، خاصة عند تركز                ∗

  .المفردات جغرافيا

   :تواجه العينة الطبقية المشكالت اآلتية

  وين مفردات مجتمع البحث؛ا و عنبأسماءصعوبة توافر إطار دقيق و حديث  ∗

  ضرورة معرفة عدد المفردات داخل كل طبقة بدقة؛ ∗

  ضرورة تحديد الخاصية التي يقسم على أساسها مجتمع البحث؛ ∗

  .ترتفع التكلفة في حالة إنتشار المفردات جغرافيا داخل الطبقة الواحدة

II – نة الطبقيَّ.جة التناسبيَّة العي:   

     من سابقتها؛ ألنَّه يراعى فيها نسبة كلِّ طبقة من المجتمع األصلي وهي أكثر تمثيالً للمجتمع األصلي

فتؤخذ مفردات عينة الدراسة بحسب الحجم الحقيقي لكلِّ طبقة أو فئة في مجتمع الدراسة، فإذا كانت 

دارس في القطاع التعليمي الذي ستدرس فيه وظيفة المدرسة، من عدد الم% 70المدارس الحكومية تشكِّل 



ومن المدارس المستأجرة % 70فإن العينة الطبقية التناسبية تشكَّل مفرداتها من المدارس الحكومية بنسبة 

  .، وبذلك أعطيت كلُّ طبقة أو فئة وزناً يتناسب مع حجمها الحقيقي في المجتمع%30بنسبة 

II – الدورية( عينة المنتظمة ال. د: (  

وهي نادرة االستخدام من الباحثين، وتتَّصف بانتظام الفترة بين وحدات االختيار، أي أن الفرق بين كـلِّ                     

اختيار واختيار يليه يكون متساوياً في كلِّ الحاالت، فإذا أريد دراسة وظيفة المدرسة االبتدائيـة فـي قطـاع                   

 مدرسة وكانت نسبة العينة     300رس االبتدائية في ذلك القطاع ترتيباً أبجدياً وكان عددها          التعليمي ورتِّبت المدا  

 مفـردة، وحـددت     30، وعدد مفردات العينة     10فالمسافة بين كلِّ اختيار واختياٍر يليه في هذه العينة          % 10

 25ختيار الثالث هو المدرسة رقـم       ، واال 15 فاالختيار الثاني هو المدرسة رقم       5نقطة البداية بالمدرسة رقم     

  .)1( مدرسة30 مفردة أي 30وهكذا حتى يجمع الباحث 

 مفردات مجتمع البحث،   عناوين و   بأسماءو يمكن اإلعتماد على العينة المنتظمة في حالة عدم وجود إطار                

منـتظم و يختـار     و من أمثلة ذلك إختيار عينة منتظمة من عمالء أحد المتاجر، حيث يحدد الباحث المدى ال               

 و كان   3: العمالء الذي سيقوم بإستقصائهم بإضافة هذا المدى لكل مفردة يقابلها، فإذا قابل الباحث العميل رقم              

  . و هكذا15، فإنه سيقابل بعد ذلك العميل التاسع ثم العميل الخامس عشر 6: المدى المنتظم هو 

  :تتميز العينة المنتظمة بما يلي 

لة و السرعة و البساطة عند إختيار مفردات العينة، و بالتالي يقل نـسبيا الوقـت و     قلة التكلفة و السهو    ∗

  الجهد الالزم لها عما هو في العينة العشوائية البسيطة أو الطبقية؛

إمكانية استخدام هذا النوع من العينات إذا لم تتوافر كشوف ببيان مفـردات المجتمـع فـي بعـض                    ∗

  .الحاالت

 هو عدم ضمان تمثيل العينة إذا ما جاء كشف بيان مفردات المجتمع و قد رتبـت                 وعيب في هذه الطريقة       

فيه المفردات دون مراعاة خصائص معينة لها عالقة بالبحث، حيث يصبح اإلعتماد على الطريقة المنتظمـة                

يـب  في إختيار العينة خطاء يقع فيه الباحث، و لتفادي ذلك يجب على الباحث فحص بيان الكشف و كيفية ترت         

  .مفرداته و األسس التي بني عليها هذا الترتيب و قبولها أو إعادة ترتيبها

  ) :العنقودية( العينة المتعددة المراحل .  II- ه

ثـم يقـوم الباحـث      ) مجموعات( وفقا لهذه العينة يقوم الباحث بتقسيم المجتمع إلى تقسيمات متعددة             

 و أخيرا يقوم بإستقصاء جميـع مفـردات المجموعـات      عشوائيا،) التقسيمات( بإختيار عدد من المجموعات     

  .المختارة

 البـاحثون   عنـاوين  و   بأسـماء و يعتمد الباحثون على هذه النوعية من العينات في حالة عدم توافر إطار                 

مجتمع البحث، فمثال إذا كان المجتمع المستهدف هو متاجر التجزئة التي تبيع سلعة معينة في منطقة محـددة،        

 وفقا للمناطق الرئيسية التي تتركز بهـا        '05'سيم المنطقة إلى عدة مجموعات و ليكن عددها خمسة          فيمكن تق 
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المتاجر،ثم يختار الباحث منطقتين عشوائيا بإستخدام طريقة القصصات مثال، و تتمثل المرحلة التاليـة فـي                

  . عشوائياإستقصاء جميع المتاجر التي تبيع تلك السلعة في المنطقتين التي تم إختيارهما

و يالحظ مما سبق أن عينة المجموعات تختلف عن العينة الطبقية في أنه يتم إستقصاء جميـع مفـردات                       

المجموعات المختارة من المجتمع، في حين يتم إختيار المفردات من كل طبقة عشوائيا فـي حالـة العينـة                   

  .الطبقية

  :وفقا لما سبق تتميز العينة المتعددة المراحل بما يلي 

  سهولة تكوين العينة في حالة عدم توافر إطار لمجتمع البحث؛ ∗

انخفاض تكاليف جمع البيانات نظرا لعدم تناثر مفردات كل مجموعة جغرافيا، كما هو الحال في العينـة            ∗

  .العشوائية البسيطة و المنتظمة

 المجموعـات لمجتمـع     و تتمثل المشكلة الرئيسية التي تواجهها عينة المجموعات، في إحتمال عدم تمثيل               

البحث بالرغم من توافر فرصة متكافئة لإلختيار لكل المجموعات، و يرجع ذلك إلى تشابه خصائص مفردات                

المجموعة الواحدة، و بالتالي فإن هناك إحتمال إهمال بعض المجموعات التـي تختلـف خصائـصها عـن                  

  .المجموعات المختارة

II – عينة المساحة . و:   

     نات               وهذه العية، وهذا النوع من العينات تمثل المناطق الجغرافية كبيرة عند الحصول على عينة ذات أهمي

ال يتطلَّب قوائم كاملة بجميع مفردات البحث في المناطق الجغرافية، هذا وتختار المناطق الجغرافيـة نفـسها                 

ات المتمايزة لمفردات البحث في حالة تطلَّب ذلك،        عشوائياً ولكن يجب أن تمثَّل في كلِّ منطقة مختارة كلِّ الفئ          

                   ة أو منتظمـة، ثـمنة بطريقة عشوائية يختار من بينها عيوالباحث يبدأ بتقسيم مجتمع البحث إلى وحدات أولي

ثانويـة  تقسم الوحدات األولية المختارة إلى وحدات ثانوية يختار من بينها عينة جديدة، ثم تقسم الوحـدات ال                

المختارة إلى وحدات أصغر يختار منها عينة عشوائية، ويستمر الباحث هكذا إلى أن يقف عند مرحلة معينة،                 

  .فيختار من المناطق اإلدارية عينة منها ومن المناطق المختارة عينة من المحافظات

على البحـوث   ، فهي نوع خاص منها ينطبق)العنقودية( الحقيقة أن هذه العينة تعتبر ضمن العينة السابقة           

   :38التي تعتمد عيناتها على الخرائط المساحية،و تمر عملية سحب العينة المساحية باإلجراءات التالية

، 1"أو الشوراع   " س، ص، ع، ل   "أو األحياء   " أ، ب، ج، د   "المدن  :تحديد مجتمع البحث جغرافيا مثل       .1

  ؛"5، 4، 3، 2

اء أو الشوارع عشوائيا حسب مجتمـع البحـث و بإسـتخدام الخـرائط              تسحب بعض المدن أو األحي     .2

  المساحية؛

  .يتم استقصاء جميع مفردات األحياء أو الشوارع المختارة .3
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و نظرا لتقارب خصائص المفردات في الحي أو الشارع الواحد فيمكن للباحث اإلكتفاء بسحب عينة عشوائية                

  .ن قبلمن مفردات الحي أو الشارع الذي تم إختياره م

   :39تعالج طريقة عينة المساحة الحاالت التالية 

  عندما ال توجد قوائم بمفردات مجتمع البحث؛ •

  .عندما تكون تكاليف المقابالت المتناثرة جغرافيا عالية جدا •

  :إال أن هذه الطريقة ال تخلو من مشاكل، و من أبرزها 

ال تكون متوفرة دائمـا فـي       ضرورة وجود خرائط سليمة لمساحات مجتمع البحث، و هذه ربما            •

  جميع المجتمعات؛

احتمال عدم توافر إطار لمجتمع البحث داخل األحياء أو الشوارع المختارة؛تواجه عينة المساحة              •

من حيث إحتمال عدم تمثيـل بعـض فئـات         ) المتعددة المراحل ( نفس مشكلة عينة المجموعات     

       .مجتمع البحث في العينة بالرغم من إحتمالية اإلختيار
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   :المفاضلة بين العينات االحتمالية و العينات غير االحتمالية 

و غير العشوائية يقوم على أساس المقارنة بين ) العشوائية( إن عملية االختيار بين العينات االحتمالية           

ث أو الدراسة، فهدف تكلفة القيام بالبحث أو الدراسة و بين القيمة المستمدة من المعلومات الناتجة عن البح

القائم بالبحث هو الحصول على أكبر قيمة من المعلومات التي يتحصل عليها، و ذلك مقارنة بتكلفة الحصول 

على هذه المعلومات، ففعالية قرار المفاضلة بين أنواع العينات االحتمالية و غير االحتمالية يعتمد على قدرة 

مستوى دقة ممكنة في المعلومات و أقل تكلفة ممكنة لتوفير هذه متخذ القرار على تحقيق التوازن بين أعلى 

المعلومات،و عليه فإن عملية المفاضلة بين العينات تعتمد على مجموعة من االعتبارات أهمها ما يتعلق بكل 

  :  )1(من

  اعتبارات تتعلق بتكاليف البحث أو الدراسة من حيث قيمتها و أزمنة و مصادر إنفاقها؛-1

   تتعلق بالمعلومات المطلوبة من حيث نوعها و دقتها و حجمها و مصادرها؛اعتبارات-2

  اعتبارات تتعلق بدرجة األخطاء التي يمكن أن تسمح بها وفقا لطبيعة الدراسة؛-3

  اعتبارات متعلقة بحجم درجة الخطأ الذي يمكن أن ينتج من استخدام العينات غير العشوائية؛-4

   تحديدا دقيقا؛إمكانية تحديد مجتمع الدراسة-5

  إمكانية إيجاد إطاراً سليما يحتوي على كل عناصر المجتمع؛-6

  اعتبارات تتعلق بدرجة عدم تماثل المجتمع في الخصائص التي ترغب في معرفتها و قياسها؛-7

  .اعتبارات تتعلق بتكلفة الخطأ الناشئ عن استخدام المعلومات التي توفرها العينة المستخدمة في الدراسة-8

بصفة عامة يمكن القول أن المفاضلة بين استخدام العينات االحتمالية و غير االحتمالية يـتم فـي ضـوء                   و  

  ).                    2-3(اإلطار العام الذي يوضحه الجدول 

                                                 
   .223: ص .  سابقمرجع. عبد السالم أبو قحف (1)



  . اإلطار العام للمفاضلة بين العينات االحتمالية و غير االحتمالية)2-3(جدول

  العينة غير االحتمالية  ةالعينة االحتمالي  معايير المفاضلة

  .المعلومات المطلوبة. 1

  .حجم الخطأ المسموح به. 2

  .إطار مجتمع الدراسة. 3

  .درجة الخطأ الناتج عن العينة. 4

  .تكلفة الخطأ. 5

  .تماثل مفردات مجتمع الدراسة.  6

  إجماليات

  محدود

  متكامل و سليم و حديث

  منخفض

  منخفضة

  عالية

  .تفصيالت

  .كبير

  . قديمغير دقيق و

  .مرتفع

  .مرتفعة

  .منخفضة
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و عليه يمكن القول بأنه كلما كانت المعلومات المطلوبة هي التنبؤ برقم إجمالي، و حجم الخطأ المسموح به 

من استخدام العينات غير االحتمالية كبيرا،  محدودا و وجود إطارا جيدا للمجتمع، و درجة الخطأ الذي ينتج 

و وجود عدم تماثل كبير بين مفردات المجتمع، و كانت تكلفة الخطأ عالية للمؤسسة كلما كان من األفضل 

  .استخدام العينات االحتمالية و العكس صحيح

  

  .وتجهيز البيانات تحديد حجم العينة :المبحث الثاني

  

  . العينة حجمتحديددواعي :المطلب األول

المعروف إحصائيا أنه كلما زاد العدد الذي تتكون منه عينة الدراسة، زادت درجة الثقة في النتائج    

التي يمكن الحصول عليها، و بالتالي زادت إمكانيات تعميم هذه النتائج على مجتمع الدراسة التي سحبت منه 

  .تلك العينة

ث تكون العينة الكبيرة أكثر دقة و في نفس الوقت أكثر تكلفة  فلحجم العينة دور في الدقة و التكاليف، حي    

فكلما كبر حجم العينة كلما أعطت نتائج أكثر معقولية من العينة الصغيرة الحجم،و على . من العينة الصغيرة

أية حال فليس من الضروري أن يؤخذ المجتمع كعينات، أو حتى جزء كبير منه حتى تتحقق الدقة المرجوة، 

  . أسلوبا جيداانتقائها في اتبع يمكن أن يعطي نتيجة جيدة إذا % 1جم عينة فأخذ ح

إال أن تحديد حجم العينة المالئم يكتنفه العديد من الصعوبات خاصة بالنسبة للباحثين، كونه يتأثر بعوامـل       

المجتمع، و لكن في هذه      قيمة العينة من القيمة الحقيقية المتمثلة في         اقتربتعديدة، فكلما كبر حجم العينة كلما       

الحالة سيتحمل الباحث تكاليف تتناسب طرديا مع حجم تلك العينة، و قد يمنع ذلك الباحث من زيـادة حجـم                    

  .العينة إلى المستوى المطلوب

و بالتالي يمكن القول أن العينة يجب أن تكون كبيرة قدر اإلمكان لضمان تمثيلها لمجتمع البحث، و صـغيرة                   

  .ان تناسبها مع ميزانية البحث المتاحةقدر اإلمكان لضم



  :االعتبارات التي تحدد حجم العينة 

 الباحث عند تحديد حجم العينة في الواقع العلمي، و مـن            اتجاهاتهذه مجموعة من القيود التي تؤثر في            

   :40هذه القيود ما يلي 

  :درجة الدقة المطلوبة في النتائج .1

، فحجم  اختيارهاالدقة المطلوب في نتائج الدراسة و حجم العينة التي يتم           هناك عالقة طردية بين مستوى          

  .العينة يتوقف بدرجة ما على النتائج المستهدفة من الدراسة و على مستوى الدقة المرغوب في هذه النتائج

 مبـررا   فإذا كان مثال قراراً تسويقيا ما يحتاج إلى معلومات دقيقة و بنسبة خطأ محدودة فإن هذا يكـون                     

 لتقبل نسبة خطأ مرتفعة في القـرارات  نتيجـة           استعدادلزيادة حجم العينة، و متخذ القرار هنا ال يكون على           

  لتقبل نسبة أعلى من الخطأ في البيانات       استعدادعدم دقة البيانات، بينما إذا كانت الشركة أو متخذ القرار على            

  .أو النتائج، فإن هذا ال يسمح بتقليل حجم العينة

  :الميزانية المتاحة .2

 عامـل   اسـتخدام كلما زادت قيمة ميزانية البحث كلما سمح ذلك بزيادة حجم العينة، و لتوضيح كيفيـة                    

 دج، و أن تكـاليف      15.000: ميزانية البحث في تحديد حجم العينة، نفرض أن الميزانية المتاحة للبحث هي             

من   لجمع البيانات  المتبقي دج، فإن المبلغ     5000:  حوالي   إعداد خطة البحث و مكافأة مديره و المشرفين تبلغ        

 دج، فـإن    20:  دج، و بإفتراض أن تكلفة جمع البيانات من المستقصى منه الواحد تبلـغ               10.000: الميدان  

  . مفردة500 دج فيصبح عدد مفرداتها 20 دج على 10.000حجم العينة يحسب بقسمة 

 الدقة و تجنب األخطاء من ناحية و اعتبـارات  اعتباراتلتوازن بين  و عليه فإن متخذ القرار يجب أن يحقق ا        

   :41 التاليين االحتمالينتكلفة الدراسة من ناحية أخرى، و بناءا على ما سبق فعلى متخذ القرار تجنب 

 األخـرى   االعتبـارات  تجنب تقليل حجم العينة نتيجة عدم وجود مخصصات كافيـة دون مراعـاة               

  عينة؛المحددة لنوع و حجم ال

 تجنب تكبير حجم العينة نتيجة وجود مخصصات مالية كافية رغم عدم حاجة أهداف الدراسة لهـذا                 

  .الحجم من العينة

  : الزمن المرتبط بالدراسة .3

يلعب عنصر الزمن دورا فعاال في كافة الجوانب المتعلقة بالبحث التسويقي بصفة عامة، و في االعتبارات     

فمثال قد يتطلب الحجم األكبر من العينة بغرض زيادة دقة .و حجم العينة بصفة خاصةالمتعلقة باختيار نوع 

 وقت الدراسة بصورة كبيرة، يحدث امتدادنتائج الدراسة مزيدا من الوقت إلجراء الدراسة، مما يترتب عليه 

  .تمع الدراسةخاللها تغيرات إضافية أو أحداث جديدة تقلل من مالئمة مفردات العينة من حيث تمثيلها لمج

  :حجم مجتمع البحث و توزيعه .4
                                                 

40  1: René Y. Darmon ET Autres. OP-CIT. P: 741 .  
  

  .166: ص . مرجع سبق ذكره. فريد الصحن.  مصطفى حممود أبو بكر،  م : 41



 مفـردة أن    1000يرتبط حجم العينة بحجم مجتمع البحث في ظل حدود معينة، فمثال يمكن لعينة حجمها                   

تمثل مجتمع حجمه مليون مفردة في معظم الحاالت، و بالتالي فإن زيادة حجم العينة قد ال يزيد من فرصـة                    

 و إذا كان مجتمع البحث موزعا داخل منـاطق        . ما يزيد من تكاليف جمع البيانات     تمثيلها لمجتمع البحث بقدر     

أو مجموعات صغيرة فيجب زيادة حجم العينة لتمثيل هذه المجموعات أو يقـرر إهمـال بعـضها ألسـباب                   

موضوعية،  و يمكن تخفيض حجم العينة ألقل ما يمكن في حالة توفر معلومات عن مجتمع البحـث تؤكـد                    

  .تجانسه و هو أمر يحدث في بعض البحوث

  

  .طرق تحديد حجم العينة :المطلب الثاني

   :)1(ك مجموعة من الطرق المستخدمة في تحديد حجم العينة، أهمها ما يلي هنا    

  ) :طريقة الحكم التقديري( طريقة الحكم غير المدعم بأدلة أو براهين .1

 منـه أن هـذا الحجـم        اإعتقاد مفردة،   100نسمع عادة القائم بالبحث يقول أنه يرغب في عينة مقدارها               

 الحتمـاالت  اهتمامبحث، و الواقع أن هذه الطريقة العشوائية ال تعطي أي           مناسب لدراسة الموضوع محل ال    

و ال ينبغي إستخدام هذه الطريقة في       . الحصول على نتائج دقيقة و محددة، أو تكلفة الحصول على هذه النتائج           

  .تحديد حجم العينة

  :طريقة كل ما نستطيع تحمله .2

التكلفة الخاصة بإعداد خطة البحث و      ) تخصيص( و يتم تحديد    هنا يتم وضع ميزانية للبحث أو الدراسة ،             

، أما الباقي من الميزانيـة فهـو        ة و تكلفة تحليل البيانات و تكلفة إعداد التقارير النهائي         االستقصاءإعداد قوائم   

الذي يخصص للعينة، و يتم قسمة هذا المبلغ على تكلفة الوحدة الواحدة من مفـردات العينـة فيـتم تحديـد                     

ن، و كانت كل التكاليف األخرى عدا تكلفة العينة هي          . و 5000فمثال لو كانت ميزانية البحث هي       . رداتهامف

 10فإذا كانت الوحدة من العينـة تكلـف       . ن. و 2000ن، فإن الميزانية المخصصة للعينة تصبح       . و 3000: 

ة ترتكز على التكلفة دون     و الواقع أن هذه الطريق    ). 10 ÷2000(  مفردة     200ن، فإن حجم العينة يصبح      .و

  . لقيمة المعلومات التي نحصل عليها من العينةاعتبارإعطاء أي 

  :الحجم المطلوب لكل خلية .3

تستخدم هذه الطريقة لتحديد حجم العينة عندما يستخدم الباحث العينات الطبقية أو العينات الحصـصية، و                    

م تحديد الحجم المطلوب لكل خلية يضرب هذا العدد في عـدد            وفقا لهذه الطريقة يتم تحديد عدد الخاليا أوالً ث        

فمثال لو كانت الدراسة تتعلق بالرجال و السيدات و أن كل منهما مقسم إلى              . الخاليا، نحصل على حجم العينة    

 فأكثر، فإننا نحصل في هـذه       46، و من عمر     45 حتى   19، و من    18 -12من   : عمريةثالث مجموعات   

 مفـردة، فـإن حجـم    30: ، فإذا كان حجم األفراد المطلوب في كل خلية هو      )3 × 2(  خاليا   6الحالة على   
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 مفردة هو الرقم الذي يفصل بـين حجـم          30و الواقع أن رقم     ). 30 × 6(  مفردة   180العينة الكلي يصبح    

  .العينة الصغيرة و حجم العينة الكبير

  :استخدام الطرق اإلحصائية التقليدية .4

يد حجم العينة الالزم لتمثيل المجتمع قيد الدراسة من طرف الباحث،على معرفة مجموعة     يعتمد قرار تحد

من المعايير أهمها الهدف من المسح ومستوى الدقة المرغوب تحقيقه ،وحدود الثقة للمعلمة المطلوب تقديرها 

 يتولى تحديد حجم  بالحجم الالزم للعينة، مما تقدم يمكن القول أن على الباحث الذيىووصوال إلى ما يسم

  .العينة اإلحاطة الشاملة بكل النقاط السابقة عبر المعرفة الدقيقة بمقومات وظروف كل نوع من األنواع 

  ) :d(حجم العينة لتقدير متوسط المجمع بداللة الخطأ مقاسا بالنقاط-1

لمتغير معين،يحسب حجم العينة بإسـتعمال      )µ(إذا كان الهدف من العينة الوصول إلى تقدير مناسب للمتوسط         

  :المعادلة التالية
22

1 2
2n

Z
d
α σ−

=  

  
2σ:هو تباين المجتمع،فإذا تعذر الحصول على قيمة

2σ2يمكن إستخدام تقدير مناسب للتباين وليكنS   
d:          تمثل القيمة المطلقة للفرق المرغوب عدم تجاوزه بين متوسط المجتمع الحقيقي)µ(    والمتوسـط المقـدر

  .لمعطيات العينة 

  :مثال 

،وإذا  بقـرة  250    تشير المعلومات إلى أن التباين في عدد األبقار للحيازات الزراعية في إحدى الدول هو               

 الفرق  دكان المطلوب الوصول إلى تقدير مناسب لمتوسط األبقار في الحيازة الزراعية الواحدة عل أن ال يزي               

،ما %95بمستوى ثقة قدره    ) بقرة واحدة (بين المتوسط المقدر من معطيات العينة وبين المتوسط الحقيقي عن           

  .لتقدير عدد األبقار)عدد الحيازات( حجم العينة وه

  .d=1)(الخطأ المطلق المسموح به هو يتضح أن 

 z=1.96هي % 95التي تحقق ثقة قدرها  zوقيمة 

2وتباين المجتمع هو 250σ   : لهذا حجم العينة سيكون =

( ) ( )
( )

2

2 960
1.96 250

1
n = =  

يقية والقيمة التقديرية   يعد كبير ألننا قصدنا تضييق فجوة الفرق بين القيمة الحق         )960(    إن حجم العينة البالغ     

فإن حجم العينة سيقلص بشكل كبير حيـث        ) d=2( بقرتين أي  زلمتوسط عدد األبقار،فإذا قبلتا بفرق ال يتجاو      

 : كاآلتيحيصب
( ) ( )

( )

2

2 240
1.96 250

2
n = =  



  ):ε(حجم العينة لتقدير متوسط المجتمع بداللة الخطأ مقاسا بنسبة المعلمة-2

 من المرغوب فيه إلتماس فرق نسبي للخطأ المسموح به بدال من الفرق بالنقاط،وعند ذلك يحسب                ن    قد يكو 

  : بالصيغة التالية

( )
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  :حيث

ε  :نسبة الخطأ المسموح به.  

µ : الوسط الحسابي(معلمة المجتمع.(  

µ,2    لكن القيم الحقيقية   σ                قد التكون متوفرة عند ذلك يستعاض عنها بقيم تقديرية مناسبة سـواء مـن  

  .مسوح أو دراسات سابقة، أو من مؤشرات لدول أخرى، أو اإلستعانة ببعض المسوح التجريبية المحدودة

  :مثال

مـن القيمـة الحقيقيـة      % 5به هو أن يقع متوسط العينة ضـمن             للمثال السابق إذا كان الخطأ المسموح       

80µ(أي. بقرة80للمتوسط التي تشير دراسة سابقة إلى أنها تبلغ   :فإن حجم العينة الالزم سيكون ) =

  

( ) ( )
( ) ( )

2

2 2 60
1.96 280
0.05 80

n = =  

  



  ):d(النقاطحجم العينة لتقدير نسبة المجتمع بداللة الخطأ النسبي مقاسا ب-3

    عندما ندرس خاصية من خصائص المجتمع كالمتوسط مثال ،فإما أن نهتم بالمتوسط الحقيقـي كمتوسـط                

،بأخذ عدد الحـاالت التـي      )أي نسبة تكرارها    (الطول،أو متوسط وزن العبوة،أو نهتم بنسبة حدوث الظاهرة         

  .ثل نسبة المدخنين البالغينتعكس حدوث الظاهرة إلى مجموع عدد الحاالت الكلية كنسبة مجردة، م

  :إن تقدير حجم العينة يحسب من خالل المعادلة التالية

( )2

1 2
2

1
n

P PZ
d

α−
=

−
  

d:الخطأ المسموح به.  

P:نسبة المجتمع.  

  :مثال

    أراد مختص في تلقيح األطفال في أحد األقاليم تقدير نسبة األطفال الملقحين في ذلك اإلقليم ضد مـرض                  

 حجم العينة المناسب لذلك إذا إكتفى بوقـوع         وما ه . من خالل إختيار عينة عشوائية من األطفال       شلل األطفال 

من النسبة الحقيقية للمجتمع التي يجعلها الباحث وبدرجة ثقة         % 10تقدير النسبة الذي سيصل إليه ضمن مدى        

  ؟%95قدرها 

لكي يكون مطمئنا للتقدير الذي سيصل إليه       لما كانت النسبة الحقيقية المتوقعة للمجتمع غير معروفة للباحث، و         

  :،وبإعتماد المعادلة التالية)p=0.5(سيفترض أن النسبة هي

( ) ( )
( )

2 2

2 96.04
1.96 0.5

0.10
n = =  

  

  . بالتقريب96:ومنه نستنتج هنا أن حجم العينة هو

  

  . البياناتتجهيز: المطلب الثالث

ها للتحقق من أنها كاملة، و مـستوفاة و ال          بعد القيام بتجميع البيانات  تجري عملية مراجعتها و تدقيق           

يتخلل اإلجابات أي تناقض يثير الشك في صحة البيانات أو صدق من أدلى بها، و بعد هذه المراجعة يجـري              

تقسيمها   و تبويبها على األسس المطلوبة تمهيدا لجدولتها، ثم تجري عملية التحليل بعـد أن يـتم تلخـيص                     

طوة مهمة جدا، كون أن توفر قدر هائل من البيانات في شـكلها الخـام و رغـم           و عليه فإن هذه الخ    . النتائج

لألسف، فجبـال مـن األرقـام ال        : "  بقوله    ميشال الروش    تنوعها فلن يفيدنا ذلك كثيرا،و هذا ما أشار إليه        

معنـى   ، لذلك فإنه من المهم جدا معالجة هذه البيانات للتمكن من إسـتخالص               42" يمكنها أن تتكلم عن نفسها    

  :و فيما يلي المراحل التي تمر بها هذه الخطوة . منها

                                                 
42  : René y. Darmon  et Autres. OP-CIT. P: 744.  



  :المراجعة . 1

أو أن   التأكد من عدم إغفال اإلجابة على بعض األسـئلة، و توافـق اإلجابـات             : " ونعني بالمراجعة     

 ، و عليه فإن عملية مراجعة البيانات تتضمن قيام الباحث بفحص األسئلة بغرض              43" اإلجابات يمكن قراءتها  

ستبعاد القوائم غير الكاملة، أو تلك التي قام أفراد آخرون باإلجابة عليها بدال من األفراد المختارون من قبل                  إ

الباحث، كما تتضمن عملية المراجعة فحص درجة التوافق في إجابات األفراد،  كذلك تعالج عملية المراجعة                

إجابة السؤال في غير المكـان      : البيانات مثل   تلك األخطاء التي يمكن أن تكون قد حدثت أثناء عملية تجميع            

  .المخصص له في القائمة

   : 44فعملية مراجعة البيانات تهدف إلى 

إستبعاد قوائم اإلستقصاء المملؤة من طرف مستقصين ال ينتمون إلى العينة المختارة، و إسـتبعاد                

  .اإلجابات الخاطئة و الناقصة بشكل واضح

 القيام بجمع األجوبة المتقاربة المتعلقة باألسئلة المفتوحة بغـرض          مراقبة سهولة قراءة األجوبة، و     

  .تفادي كل غموض قد يطرأ خالل عملية الترميز

اكتشاف أخطاء المستقصى في تسجيل المعلومات أو تضاربها أو غير ذلك مـن األمـور، التـي                  

  .يستدل منها على مدى أمانة المستقصى و دقته في أداء مهمته المكلف بها

  . قد إستكمل حصته من المقابالت في ضوء التعليمات الموضوعيةى منهد من أن كل مستقصالتأك 

  .تكملة البيانات الناقصة و الغامضة، إذا كان ذلك ممكنا 

  :القواعد المتبعة عند المراجعة 

   :45هناك مجموعة قواعد يفضل مراعاتها عند إجراء عملية المراجعة و هي  

  عتها حتى يمكن إستكمال أي نقص فيها قبل فوات األوان؛سرعة إعادة اإلستمارات و مراج ∗

تخصيص مراجع معين لكل مقابل، حتى يعتاد على خطه و أسلوبه في تسجيل البيانات،و ذلـك يجعـل                   ∗

  عملية كشف أو غش أو تحيز المقابل أسهل في حالة حدوثها؛

 ويـشطبها أ   البيانات فإنه    يفضل أال يزيل المراجع أي بيانات من اإلستمارة، و عندما يرغب في تعديل             ∗

  .ينقلها

عندما يستعين الباحث بأكثر من مراجع، يفضل إعداد قائمة تعليمات ليستعينوا بها في أداء مهمـتهم،و                 ∗

  .حتى يتم إستبعاد عنصر الحكم الشخصي أو على األقل تقليله إلى أدنى حد ممكن

  :الترميز . 2

                                                 
  .164: ص . مرجع سبق ذكره. عمرو خري الدين : 43
  

44 : Jean- Jacques Lambin. OP-CIT. P : 224.  
  .254: ص . مرجع سبق ذكره. فريد الصحن. مصطفى حممود أبو بكر،  م  :  45
  



اإلجابات  المحتملة أو الواردة علـى كـل سـؤال           تعني عملية الترميز ببساطة إعطاء كل إجابة من           

يميزها عن باقي اإلجابات المحتملة على نفس السؤال، و بحيث تأخـذ كـل              ) رقما أو حرفا أو عالمة    ( رمزا

  .إجابة الرمز المخصص لها دائما في كل اإلستمارات التي ترد بها هذه اإلجابة

ل، و بذلك تتحول جميع اإلجابـات الممكنـة و الـواردة            و تعتبر األرقام أكثر الرموز إستعماال في هذا المجا        

بجميع القوائم إلى رموز أو أرقام تدل عليها، و عادة يكون هذا الترميز أسهل إستعماال مع األسـئلة المغلقـة                    

مقارنة مع األسئلة المفتوحة، هذه األخيرة يتم ترميزها بتكوين مجموعات أو فئات لها مسميات محددة، كـل                 

تصلح أن تكون معبرة عن مجموعة من التغيرات أو العناصر التي يمكـن أن تنتمـي إليهـا،ثم                  واحدة  منها    

يوضع تعريف محدد وواضح لكل فئة أو مجموعة، و بيان كل التعبيرات أو اإلحتماالت التي يمكن أن تدخل                  

هـا مـدى    تحت كل فئة و يمكن أن ترد ضمن اإلجابات على هذا السؤال، ثم يتم حصر هذه الفئات و إعطاؤ                  

التي "باإلجابات األخرى " معينا من األرقام المتسلسلة حسب عددها، كما يمكن تخصيص رقم أخير لما يسمى              

  .يندر تكرارها

ويجب اإلشارة إلى أن عملية الترميز تزداد صعوبتها في حالة إستخدام األسئلة المفتوحـة، والمقـابالت                    

  . مما يتطلب اإلستعانة بباحثين متمرسين في هذا المجالالمتعمقة وأساليب المالحظة في جميع البيانات،

  ) :تفريغ و تبويب ( جدولة البيانات . 3

 جداولتهدف هذه العملية إلى عرض النتيجة اإلجمالية على كل سؤال على حده، و وضعها في شكل   

القتين أو ظاهرتين أو  ذات العالقات المختلفة التي تربط بين عالجداولإذا تطلب األمر ذلك، كما يمكن تكوين 

أو  إجابتين أو أكثر، ثم إستخدام النسب المئوية للتعبير عن إجمالي هذه اإلجابات و عالقتها ببعضها البعض

  .تركها على حالتها العددية إذا كان ذلك ال يعرقل من فهمها

و  تكلفة و حجم البحثوتتم عملية التفريغ بطريقة يدوية أو آلية، و ذلك إعتمادا على عوامل السرعة و ال    

  .السهولة و الدقة

  :الجدولة اآللية 

هذه الطريقة ترميز و تمييز البيانات و اإلجابات في جميع قوائم اإلستقصاء، حتى يمكن أن تؤدي                 تتطلب    

  .عملية التفريغ اآللي بسهولة و يسر و دقة

رمج متخصص للحصول على    كما أنه من الضروري في هذه الطريقة وضع برنامج حاسوب من قبل مب                

  . و قوائم اإلستقصاءالجداولالمعلومات المطلوبة بعد تفريغها من 

و تلجأ الجهة القائمة بالبحث إلى الجدولة اآللية عند القيام بالبحوث الكبيرة، حيث يكون عدد إستمارات     

و العالقات المطلوب  المطلوب إستخراجها الجداولاإلستقصاء كبير و يصعب جدولته يدويا، كما أن عدد 

 كثيرة و متعددة، بحيث تكون الجدولة اليدوية ال تحقق السرعة و الدقة في إعداد الجداولإظهارها في هذه 

  .هذه البيانات

  

  . مستويات القياس:المبحث الثالث



اهات       سنستعرض في هذا المطلب  القياس بمستوياته ،وأنواعه المختلفة كما سنقدم تعريفا للقياس واالتج             

ثم نتناول مستويات القياس وأمثلة حتى نتمكن من تقريب المفهوم الصحيح للقيـاس، كمـا سـنتعرف علـى                   

المعايير األساسية للمقياس الذي يجب ان يقيس ما يجب قياسه ،وهذا تمهيدا لمعرفة موضوع القياس وحتـى                 

  . نصل إلى فهم واضح حول هذا الموضوع 

  

  . قياس وأنواعه مفهوم مستويات ال:المطلب األول 

        يعتبر القياس من المراحل األساسية في البحث العلمي ،وهو في نفس الوقت يعتبـر أحـد المـشاكل                  

الرئيسية التي تواجه الباحثين في مجاالت بحوث التسويق واإلدارة،حيث انه يمثل األداة التي تمكن الباحث من                

وفـي الحقيقـة إن     . التي تنطوي عليها مشكلة البحـث       توفير البيانات الالزمة حول الخصائص أو التغيرات        

صعوبة عملية القياس في مجال البحوث االجتماعية عامة والبحوث اإلدارية والتسويقية خاصة يرجـع إلـى                

  .طبيعة المفاهيم النظرية والمتغيرات ذات الطبيعة غير الكمية المطلوب قياسها 

   : تعريف القياس -أ

للخصائص التـي   ) أرقام،حروف ،وغيرها (  المؤدية إلى تحديد قيم رمزية     تجراءا    و كافة العمليات أو اإل    

  .)1(تكون اإلطار البنائي للعامل موضوع القياس

أي يتم قياس المتغيرات والخصائص ،واليتم قياس األشياء نفسها ،وهذا يعني أننا عندما نستخدم ساللم القياس                

تغيرات والمميزات الداخلية في هذه األشياء،ونحن في دراستنا         األشياء بل نقيس الخصائص والم     سفإننا ال نقي  

للمستهلك ال نقوم بدراسته كفرد واحد ،وإنما نقوم بدراسة مجموعة الخصائص والعوامل والمؤشرات المتعلقة              

كذلك فانه ال يتم قياس أو      )كالعمر ،الجنس ،الدخل ،الوزن ،المستوى التعليمي، الثقافي وغيره         ( والمؤثرة فيه   

تحديد كيف يتم تحديد هذه القيم واألرقام بل يترك ذلك للباحث وحسب المقياس الذي يستخدمه ،فتعيين األرقام                 

  . والقيم ال يتم بطريقة واحدة موحدة ،فهنالك اكثر من طريقة تحديد وإعطاء القيم لألشياء 

 عن البنية األساسية لمـشكلة          وإذا كانت الخطوة األخيرة الخاصة بتحديد الخصائص أو المتغيرات المعبرة         

البحث هي التي تمكن الباحث من القيام بعملية القياس فانه من الضروري في هذا المقام أن نلقي الضوء على                   

  . تلك المتغيرات من حيث طبيعتها وأنواعها

  : المتغيرات –ب 

بعد تعريفه عمليـا، إن          نقصد بالمتغيرات البحثية الخصائص التي تصور المفهوم النظري لمشكلة البحث           

وكمـا ذكرنـا مـن قبـل        . كل متغير أو مجموعة من المتغيرات المتماثلة تتطلب طريقة معينة من القياس             

  .فالمتغيرات البحثية هي تلك الخصائص التي يتم تعيين القيم الرقمية لها لقياسها 

  :  أنواع المتغيرات 1 –ب 

                                                 
  .197،ص2002عصام الدين أمني أبو علفة،املعلومات والبحوث التسويقية،مؤسسة هورس الدولية،القاهرة،. د (1)



موعات فهناك المتغيرات المتصلة والمتغيرات المتقطعة وهناك     يمكن تقسيم المتغيرات البحثية إلى عدة مج

  . متغيرات التي يمكن مالحظتها والمتغيرات الكامنة وهناك متغيرات تابعة وأخرى مستقلة 

  . المتغيرات المتصلة والمتغيرات غير متصلة : أوال 

ر متصلة ويعتبر هذا التصنيف        نستطيع أن نميز بين المتغيرات على أساس االستمرارية كونها متصلة وغي          

 يوصـف بأنـه     يهام وضروري عند تصميم البحث والقيام بالقياس وكذلك عند تحليل البيانات ،والمتغير الذ            

أما المتغير غير متصل فهو يكون      . متصل هو الذي يمكن التعبير عنه في وضع متدرج للقيم وذو مدى محدد              

ه إلى اثنين أو اكثر من المتغيرات الفرعية على أساس تـوفر            مقسم إلى أجزاء فهو المتغير الذي يمكن تجزئت       

 على المتغيرات المتـصلة إسـم المتغيـرات الكميـة           قعادة ما يطل  . محل القياس أو عدم توافرها       ةالخاصي

  ).  اإلسمية (والمتغيرات غير متصلة  بالمتغيرات الكيفية

    : المتغيرات التابعة والمتغيرات المستقلة:  ثانيا 

مكن للباحث التفرقة بين متغيرات الدراسة من حيث االستقاللية حيث نميـز بـين المتغيـرات التابعـة                      ي

والمستقلة في هذه الحالة، حيث يعني النوع األول من المتغير الذي يتم التنبؤ بـه بينمـا تعتبـر المتغيـرات                     

 يمثل األثر أو النتيجة التـي تتغيـر         المستقلة هي المتغيرات التي يتم التنبؤ من خاللها ،أي أن المتغير التابع           

  .بسبب التغيرات التي تحدث في متغير مستقل أو في مجموعة المتغيرات المستقلة 

   :)1( مستويات القياس –ج 

    وقبل التطرق إلى فهم أهم أنواع المقاييس المستخدمة في القياس البد من تحديد سابق لمستويات القيـاس                 

يعة األسئلة الموجهة وما تتضمنه من إجابات عديدة ضمن مقياس معين،وهـذا            وذلك للتباين الحاصل  في طب     

التقسيم لمستويات القياس في غاية األهمية للباحث حيث يمكنه من البداية تحديد نوعية البيانـات التـي يهـتم               

  .بجمعها بخصوص المشكلة موضوع الدراسة

  :المستوى اللفظي-1

ويات في القياس حيث يعرف األشياء بطريقة واضحة وشائعة لـدى               ويعتبر هذا المستوى من أبسط المست     

األفراد ،على سبيل المثال رقم الضمان االجتماعي ،الرقم الجامعي للطلبة في الجامعات في الحاالت الـشائعة                

 ان العملية الحسابية المـستخدمة فـي هـذا          ىعلى هذا المستوى من مستويات القياس ،وتجدر اإلشارة هنا إل         

على سبيل المثال عينة مـأخوذة      . عملية جمع ،و طرح أو غيرها      د هي عملية العد فقط حيث ال توج       المستوى

 قراءتها أن عدد اإلناث اقل مـن        م ذكور يت  15 إناث و    10)   طالب   25( من تخصص سبر اآلراء مقدارها      

إرشـادات للتعريـف    أو  .عدد الذكور ،وبناء عليه تكون القيم التي يتكون منها المقياس مجرد عالمات مميزة              

  .)2(بمفردات عينة الدراسة

  :  المستوى الترتيبي – 2
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وهكذا يمكـن   ) 1(اكبر من الرقم    ) 2(    و يستخدم هذا المستوى في عمليات الترتيب ،فنقول مثال أن الرقم            

الـرقم   و ىلمستوى السنة األول  ) 1(أن يشير الترتيب إلى الهوية أو إلى ترتيب السنوات بالجامعة فمثال الرقم             

لطالب المستوى السنة ثانية وهكذا ،وغيرها من األمثلة الكثيرة ،وهذه األرقام تشير فقـط للترتيـب ،و                 ) 2(

اليمكن أن تتعلق أو تستخدم كمقياس للتفريق في مستوى التحصيل العلمي بين الرتب ،وال تشير إلى المساواة                 

 ،ويمكن أن يستخدم المستوى الترتيبي      3 و   2  ال يساوي الفرق بين    2 و   1في الفرق بين الرتب ،فالفرق بين       

  .للتعبير عن درجة التفضيل للعالمات التجارية أو خصائص ومميزات محددة للسلعة 

  : )1( المستوى الزمني الفاصل – 3

     يستخدم هذا المستوى من القياس األرقام لترتيب الخاصية موضوع القياس على سلم متدرج للقياس وذو               

ولكن في ظل هذا السلم المتدرج المسافات المتساوية فان موقع           ) . 4 , 3 , 2 , 1( المسافة  فواصل متساوية   

 ،وهكذا  ةووحدة القياس تتم بطريقة تحكمية أو نهائي      ) الصفر  ( نقطة الصفر غير محدد ،فكل من نقطة البداية         

من القيـاس هـو درجـات       فان وضع الصفر هنا يعتبر تحكمي ،ان اكثر األمثلة الشائعة لمثل هذا المستوى              

الحرارة ،ويعتبر هذا النوع من المقاييس من افضل أنواع وأرقاها، وكذلك يعد افضل من المقياس الترتيبـي                 

النه يعطي نتائج محددة يمكن التعامل معها رياضيا أو إحصائيا ،وإن اكثر أشكال القياس استخداما في اإلدارة                 

ألرقام، والذي يتطلب تحديد نقطة الصفر تحكميا ،ونجدها كـذلك          والتسويق لهذا المستوى هو ما يسمى بدليل ا       

  . في مقياس ليكرت الشهير 

   :)2( المستوى النسبي– 4

    وهذا المقياس يختلف عن مستوى القياس الزمني الفاصل بأنه يمتلك خاصية الصفر المطلـق أو الـصفر                 

ق بينها يمكن أن يكون متساوي ،فنقـول أن         الطبيعي كما في الوزن والطول ،حيث تكون األرقام مقبولة والفر         

  . كغ 50 وزن الشخص الذي يزن ف كغ هو ضع100الشخص الذي يزن 

  

   المقاييس العامة :المطلب الثاني 

    تتعدد المقاييس التي يمكن استخدامها في مجال بحوث التسويق وذلك لتنوع طبيعة المـشكالت واألسـئلة                

وكذلك األهداف التي يسعى الباحث إلى تحقيقها وبصفة عامة يمكن تقسيم           المطلوب اإلجابة عليها في البحث ،       

   .        )3(طرق القياس إلى مجموعتين رئيسيتين وهما

  . تقيس االتجاهات وغير االتجاهات :   مقاييس عامة - 1                

  .تقيس االتجاهات فقط :  مقاييس خاصة – 2                

  :مة تشمل     المقاييس العا

  :   أساليب القياس لخاصية واحدة –أ     
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      يستخدم هذا النوع من المقاييس لقياس خاصية واحدة فقط، وذلك إما بوضع عدد من اإلجابات البديلـة                 

 القياس ،أو سلم متدرج من القيم العددية بتحديد درجـة           لالتي توفر اكبر قدر من البيانات حول الخاصية مح        

  .      في الشيء أو الفرد ،أو تحديد درجة الموافقة على هذه الخاصيةتوافر الخاصية 

  :  المقارنات الزوجية – ب 

    في هذا النوع يسأل األفراد إلعطاء أراءهم المعبرة عن مواقفهم تجاه خواص سلعة من السلع أو مجموعة                 

إليجابية في سلعة مصنعة أو خدمـة       من المزايا التي تتمتع بها سلعة من السلع أو لمعرفة الجوانب السلبية وا            

من الخدمات المقدمة ،وذلك بإعطاء مقارنة بين مسالتين أو سلعتين وفي الوقت نفسه يطلب من المجيـب ان                  

  : يختار اإلجابة المفضلة لديه  ، مثل 

  : الرجاء إبداء المساعدة الممكنة عن طريق اختيار الصورة التي تناسبه ،ماذا تفضل 
  اخلدمة (    )         أو       .    (    )           صنف الطعام 

   : )1(  المقياس الترتيبي-ج 

    وفيه يطلب من المستجوب أو المبحوث أن يرتب مجموعة من المواضيع حـسب الخـصائص المحـددة                 

كن سعرها ،لونها ،طعمها،غالفها ،قيمتها الغذائية ،يم     : خمسة سلع وخصائصها هي    5لدينا  :والمكونة لها مثال    

الغالف أوال ،اللون ثانيا ،القيمة الغذائية ثالثا ،الطعم رابعا ،السعر خامسا ،ثـم يأخـذ               . الترتيب حسب التالي    

افضل غالف ،وافضل لون ،وافضل قيمة غذائية ،وافضل طعم ،وافضل سعر ،لنضعها في سلعة جديـدة ،أن                 

طة خاصة إذا كان عدد األشـياء موضـع   اإلجراءات التي ينطوي عليها مقياس الترتيب تتسم بالسهولة والبسا 

  . المقارنة غير كبير

  :  المقياس ذو المجموع الثابت –د 

    إن هذا المقياس يستخدم بكثرة في بحوث التسويق ،وفي ظل هذا المقياس يتوجب على المستقصى منه أن                 

 تعكس تلك القيمة     على شيئين أو اكثر، حيث     100 أو   10يقوم بتقسيم مجموع ثابت من الدرجات عادة يكون         

درجة التفضيل النسبية لكل منهم ،ويفيد هذا المقياس في إنتاج بيانات أصلية تمكن الباحث من استخدام بعض                 

األساليب اإلحصائية القوية في تحليل البيانات وذلك على العكس من المقاس السابق حيث ينتج عنـه بيانـات                  

  . ب اإلحصائية ترتيبية ال تمكن الباحث من استخدام هذه األسالي

فرضا أننا نرغب في معرفة األهمية النسبية للمستهلك لـبعض خـصائص الـسيارات ويفـرض أن                  : مثال

  : المستقصى منه قد قام بإعطاء األوزان النسبية التالية للخصائص التي سئل عنها 

  

          الخاصة                                      الدرجة 

  20 -                      السعر               -

 18 -االقتصاد                                  -

                                                 
  .154إمساعيل السيد،مرجع سابق، ص.د (1)



 17 -درجة التحمل                             -

 16 -درجة األمان                              -

 15 -الراحة                                    -

 14 -الشكل                                     -

  ـــــــ                        ــــــــــ

  100         المجموع                                      

  

  



   :)1( مقياس التوحيد والعرض–ج 

    في هذا النوع من المقاييس الهدف منها هو معرفة رأي المبحوث في مجموعة من الخـصائص المتعلقـة      

  .خدمة الموافقة للسلعة بالسلعة مثال ترى رض المستهلك عن ال

   

  غير راضي نهائيا   غير راضي  حيادي   راضي   راضي جدا   

             //    السعر 

  //          الطعم  

    //        اللون

          //  الغالف

        //    الحجم 

    //        القيمة الغذائية 

د كبير على طبيعة البحث     ويعتمد تحديد الفئات في هذا المقياس وموازنتها على كونها زوجية أو فردية إلى ح             

وهدف الباحث ،والمقصود بالتوازن مستويات الرضى تعادل مستويات عدم الرضى أي زوجية أو فردية،أي              

  . وجود خانة في الوسط أو عدم وجود خانة على اإلطالق فيكون العدد زوجي أو فردي 

  

  :  المقاييس الخاصة باالتجاهات :المطلب الثالث

المقاييس يطلق عليه إسم مقاييس الخصائص المتعددة الذي يستخدم في مختلف البحوث                 إن هذا النوع من     

  : والدراسات اإلدارية والتسويقية ،ومن اشهر هذه المقاييس

  . مقياس ثيرستون –أ 

  . مقياس ليكرت –ب 

  . مقياس التحليل المفضل –ج 

  . مقياس السلم المحصل –د 

   المقياس متعدد االتجاهات –هـ 

  :ياس ثيرستون مق–أ 

    وهو مقياس المظهر المتساوي للفئات والفواصل حيث اقترح ثيرستون في هذا المقياس أن يعدل ويعـالج                

فقد حاول إدخال بعض التعديالت عن طريـق مقيـاس          , بعض المشاكل المتعلقة بمقياس المقارنات الزوجية       

ولغرض ابتكار هـذا    . ارات أو الخصائص    وذلك بإعطاء قيم للعب   " مقياس المظهر المتساوي للفواصل   "أسماه  

  : النوع من المقاييس فانه يجب اتباع خطوات معينة تتلخص باآلتي 
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 الخطوة األولى تكمن في ابتكار وتقديم عدد كبير من الفقرات أو الصفحات التي تعكس كـل الـدرجات                   – 1

 )1( عبارة 200ه العبارات بحدود    الخاصة بالتفضيل اتجاه المواقف المراد دراستها ،و عادة يفضل أن تكون هذ           

 .  

 مراجعة هذه العبارات من اجل التخلص من العبارات المبهمة أو التي تم تكرارها أو التي تمثل حقـائق                   – 2

  . وليس عبارات تعبير عن مواقف أو مشاهد يراد التعرف عليها 

،أو بيان مدى تفـضيلهم لكـل        تقدم هذه العبارات للدراسة والتحليل من قبل باحثين متمرسين لمراجعتها          – 3

عبارة منها ،وتحديد قيمة لكل عبارة ،وذلك من اجل تعديلها أو اإلضافة عليها أو تقليصها ،وعادة ما ينخفض                  

  .  عبارة20عدد هذه العبارات إلى ما يقارب 

تمام  يحتوى هذا المقياس على عدة فئات يتم وضع قيمة رقمية لكل عبارة تم وصفها من الفئة موضع االه                  – 4

.  

  . المقياس النهائي يتم تصميمه من اكثر العبارات التي حصلت على أعلى وأفضل تقييم من المحكمين– 5

 تعد من   ن    وبسبب اإلجراء الخاص بهذا النوع من المقاييس والذي يتم على خطوتين ،فان مقاييس ثورستو             

،ولكن هي سهلة اإلجراء بـسبب عـدم        المقاييس التي تستغرق فترة من الوقت ومكلفة ماديا في الوقت نفسه            

  .وجود جواب واحد لكل فقرة في السلم أي انه ليس هناك قيمة محددة 

  :مقياس ليكرت : ب 

    وهذا المقياس يستخدم على نطاق واسع في مجال التسويق، ويتطلب من المجيب وفـق هـذه المقيـاس                  

وحدات ،أو نصوص عامة تتعلق بموقف معـين        اإلشارة إلى درجة الموافقة أو عدم الموافقة لكل سلسلة من ال          

،وهذه المستويات من موافقات وعدم الموافقات يتم تسجيلها لتمثل المواقف بحالة اإلجاب أو الـسلب، ويعبـر      

ـ           5 – 1عن هذه االستجابات الخمسة بقيم عديدة من          هـذه   ن أو العكس ،ومن الممكـن أحيانـا التعبيـر ع

  : دة موجبة وسالبة يتوسطها صفر وذلك كما يلي االستجابات البديلة الخمسة بقيم عدي

  غير موافق تماما   غير موافق   محايد  موافق   موافق تماما 
2  1  0  -1  -2  
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 1 – 5 عبارات وأننا قررنا استخدام النظـام الرقمـي          10لتوضيح ذلك دعنا نفترض أن المقياس يقوم على         

  )1(ال إجابة ثالث من المستقصى منهميشير ألعلى درجات الموافقة ثم نجمع مث) 5(حيث الرقم 

   

                

    المستقصى منهم    

 )ج( )ب( )أ( عبارات
1 5 2 4 
2 4 1 3 
3 4 1 4 
4 3 2 4 
5 3 3 3 
6 4 3 2 
7 4 2 3 
8 5 2 4 
9 3 2 4 

10 4 2 2 
 33 20 39 المجموع

  3.3  2  3.9  المتوسط

تميل إلى ان تكون مواتية ،بينما اتجاهات المستقصى منه         ) أ  ( ومن الجدول نجد أن اتجاهات المستقصى منه        

فتميل اإلجابة إلى أن تكون محايدة ،إن من أهـم          ) ج  ( إلى أن تكون غير مواتية ،أما المستقصى منه         ) ب  ( 

مميزات مقياس ليكرت انه سهل االستخدام والتطبيق ،كما أن اإلرشادات والتعليمات المصاحبة لهذا المقيـاس               

 فهمها من جانب المستقصى منهم ،وبناء على هذا فانه يعتبر من المقاييس المفيدة في حالة االستقـصاء                  يسهل

 البعض من الباحثين ينتقد مقياس ليكرت بالرغم من شيوع استخدامه، وذلك انه في حالـة معالجـة                  .بالبريد  

صل بالرغم من انه ال يوجد دليل       البيانات الناتجة عنه يكون على أساس أنها ناتجة عن مستوى قياس من الفوا            

  .اإلثبات أن البيانات التي تنطوي عليها تفوت المستوى الترتيبي 

  :  مقياس التحليل المفضل –ج 

     يتركز هذا المقياس على أساس الطلب من عينة األفراد للتعبير عن مشاعرهم نحو موضوع مـا ومـن                  

خدمة ......خدمة مميزة ( منها من شقين متناقضتين     خالل وصفه بمجموعتين من العبارات تتكون كل واحدة         

ويتألف هذا المقياس عادة من سبع درجـات أو خانـات           ) موقع غير مناسب    ........ موقع مناسب   ( ،)سيئة  

  . وتكون الخانة الرابعة محايدة  والخانات الثالث األولى موجبة والخانات الثالثة األخيرة سالبة 

مشاعر ،أو مواقف عينة من المستهلكين نحو استهالك الوجبات السريعة على           على سبيل المثال ،يمكن وصف      

  : )1(الشكل التالي 
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وتعطي كل  .مفيدة جدا ،مفيدة ،معقولة ،الأدري ،غير مفيدة ،غير مفيدة بدرجة كبيرة ،غير مفيدة على اإلطالق              

, 1-, محايد  , 4+ , 1+ , 2+,3(+درجة أو عبارة من العبارات المشار إليها آنفا أرقام أو أوزان محددة مثل              

-2 , -3. (   

  :   مثال 

   خدمة سيئة    1- , 2- , 3-, )    4.    (+ , 3+ , 2+, 1: + خدمة مميزة -1

  ساعات عمل غير مالئمة ........................  ساعات عمل مالئمة-2

  :  مقياس السلم المحصل – د 

يث اعتماده على المعاني أو الكلمات التي تعكـس الخاصـية               يعتبر مقياس التحليل المفضل، وذلك من ح      

المرغوب قياسها ،ويختلف عن المقياس السابق بان كل عبارة فيه تتم مقارنتها أو دراستها بشكل منفرد بـدال                  

من دراسة هذه العبارات على التوالي أي بشكل متالحق ،والفائدة من هذا المقياس هي التسهيل على المبحوث                 

عا ،فبدال من اختيار مجموعة من العبارات كل منها مكون من شقين فانه يختار هذه العبارات مـن                  والباحث م 

  . شق أو طرف واحد ووجود خانات يعطي مرونة اكثر 

  : المقياس المتعدد االتجاهات -هـ 

المعبـرة      في هذا المقياس يكون كل من الباحث والمستقصى منه ال يستطيعان أن يحددا بدقة عدد المعايير   

عن المشكلة موضوع االهتمام ،ويتم وفق هذا المقياس تحديد مجموعة من العوامل المعبرة عن المشكلة كمـا                 

يتم توجيه مجموعة من األسئلة المعبرة عن الموضوع والظاهرة بشكل مباشـر وواضـح لعينـة الدراسـة                  

يها والسلع أو الخدمات على سلم       وبعدها يتم تلخيص وتوزيع اإلجابات  التي تم الحصول عل          رموضوع اإلختبا 

  .متعدد االتجاهات

   : )2(ولتقريب هذا النوع من المقاييس نتناول هذا المثال

    لو فرضنا أن مخزن التسوق ومن خالل اإلدارة أراد معرفة كيف يشعر المستهلكون تجاهه، وما مواقفهم                

  .مع مراكز تسوق ثالثة أخرى منافسة في السوق ذاتها 

خدام مقياس االتجاهات المتعددة وقد  وضع النقاط الخاصة بكل مركز تسوق على حدة على وفق                    وتم است 

البيانات المجتمعة من آراء ومواقف عينة من األفراد، والمقياسان االثنان اللذان يعطيـان رأي حـول عـدد                  

(  في الشكل التالي      مالئم للسيارات ،وكانت النتيجة موضحة     (*)المخازن في المنطقة الواحدة مع وجود موقف      

يبين انه من افضل الحـاالت وذلـك        )  أ( يبين مواقع األسواق بالنسبة آلراء هذه العينة من الناس ،فالموقع          ،)

لربط بين أنواع عديدة من المخازن مع موقف مالئم للسيارات وهذه األهمية مساوية ألهمية موقـع المخـزن                

خازن مع موقف مالئم للسيارات ولكن االختالف يبدو واضحا         الذي يبين حالة أنواع محددة من الم      )ب( الثاني  
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علما ان النقطة المثالية هي تلك التي أشرنا إليها ب  وهي تربط بـين               ) د(و) ج(مع موقعي المخزنين الباقيين     

  .أنواع عديدة من المخازن مع  مواقف مالئمة لسيارات وذلك ضمن قياسات لم تكن كالتي عليها النقطة 

  .الخريطة اإلدراكية) 2-3(شكل 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

   مالئم للسياراتر                                                                       موقف غي

  موقف مالئم للسيارات                                                

  

  

  

  

       

  

  

    

  .للمخازن ومالئمة موقف السيارات" الخريطة اإلدراكية"استخدام مقياس االتجاهات المتعددة 

  ج

  د

  أ

 ب

  النقطة المثالية

أنواع عديدة من 
خاز ال خاز ال

نواع محددة من أ
خازن ال خازن ال



   :الخالصة 

تطرقنا من خالل هذا  الفصل إلى إلجراءات التي يتخذها الباحث عند قيامه باختيار العينة، وقد قمنا بإعطـاء                   

 بأسـلوب   المفاهيم األساسية المتعلقة بالعينة مع اإلشارة إلى الفوائد التي يتحصل عليها الباحث عندما يستعين             

المعاينة ، والخطوات التي يتبعها الباحث عند قيامه باختيار العينة مع تناول كل خطوة على حدى،وقد أبرزنا                 

أنواع العينات سواء العينات االحتمالية أو العينات غير االحتمالية مع شرح كل نوع مـن  أنـواع العينـات                    

 من أنواع العينات وهذا من خالل إعطاء عيوب         والظروف التي يقوم على أساسها الباحث باختيار نوع محدد        

  .ومزايا كل نوع من أنواع العينات 

وبعد ذلك انتقلنا إلى  الطرق التي يستعين بها الباحث عند تحديد حجم العينة وهذا بشرح االعتبـارات التـي                    

يرات التي تدخل فـي  يضعها الباحث عند قيامه بعملية تحديد عدد مفردات العينة، ثم أتينا إلى ذكر أنواع المتغ  

استخدامات بحوث التسويق وخصائصها، باإلضافة إلى هذا تطرقنا إلى مستويات القيـاس االسـمية منهـا و                 

  . وذات الفواصل والنسبية، وقد خصصنا بالذكر المقاييس العامة وأنواعها ومقاييس االتجاه وأنواعهاالترتيبية

نات التي يقوم الباحث بعملية التحليل لها،والتي يـستطيع         وفي األخير قمنا بشرح عملية مراجعة وتجهيز البيا       

  .  من خاللها إستخالص النتائج وإعطاء حلول للمشاكل أي بعبارة أخرى الوصول إلى المعلومة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               
                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 
 
 
 

  . طرق تحليل البيانات وكيفية كتابة التقرير
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 

  الرابعلـــفصال



 
 

  :مقدمة

    بعد أن يقوم الباحث بإدخال البيانات التي جمعها من مفردات الدراسة إلى أحد البرامج الخاصـة بتحليـل                  

يكون على إستعداد للقيام بعملية تحليل البيانـات ويعتبـر تحليـل            البيانات بشكل صحيح كما سبق أن أشرنا،      

البيانات إجراء مهم في عملية بحوث التسويق،وهذا من أجل الوصول إلى النتائج التي بني من أجلها البحـث                  

وذلك بإستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة،ولم تعد أساليب تحليل البيانات قاصرة على مجـرد األسـاليب               

يدية ولكن أصبح هناك العديد من األساليب اإلحصائية المتقدمة،إن تصميم البحث البد وأن يـستند علـى                 التقل

 صحتها،وذلك بإستخدام اإلختبار اإلحصائي المناسـب  مفرضيات يسعى الباحث إلى التحقق من صحتها أو عد  

بار الفروض في أي بحـث      إلخ، ومن المهم أن نشير أن إخت      ...في ضوء طبيعة بيانات الدراسة، وحجم العينة      

 بخطـأ   فأمر ضروري وفقا للطرق العلمية في البحوث ألن اإلختبارات اإلحصائية المستخدمة تعالج ما يعر             

العينة،وكذلك الخطأ العشوائي الذي قد يؤدي إلى إنحراف النتائج ،وفي األخير كخطوة نهائية تـأتي عمليـة                 

سوف يتم تقديمه إلى متخذي القرارات واألشخاص الـذين         إعداد التقرير النهائي وعرضه لنتائج البحث الذي        

  .   يهتمون بالبحث

  

  . طرق التحليل اإلحصائي:المبحث األول 

     يكمن دور الباحث في هذه الخطوة ،أي تحليل البيانات في اختيار األسلوب اإلحصائي المالئـم لتحليـل                 

 ،  مدارة ، وعلى تلك الخصائص المتعلقة بالتـصمي       البيانات ، وهذا بناءا على المعلومات المطلوبة من قبل اإل         

وطبيعة البيانات التي تم جمعها ، ومقارنتها عن طريق التحليل اإلحصائي من خالل تحليل مبسط يحتوي على                 

تحليل التباين المتعدد أو تحليل االنحدار المتعدد، وسـوف         : بعض التوزيعات التكرارية،أو تحليل متقدم مثل       

بحث إلى التحليل اإلحصائي للبيانات حيث سنستعرض لألنواع الثالثـة للتحليـل وهـي              نتطرق في هذا  الم    

  . التحليل المفرد  والتحليل المزدوج  والتحليل المتعدد 

  

  :  أساليب التحليل لمتغير واحد :المطلب األول 

لمتغيـر الفـردي        إذا أراد الباحث أن يدرس كل متغير على حدة ، فان هذا التحليل يسمى تحليل بيانات ا                

فان الباحث يتجاهل التفاعل والتأثير بين المتغيرات وذلـك         " وهذا ما سنتطرق إليه في هذا النوع من التحليل            

 ومن بين أساليب تحليل البيانات المتغير الواحد ما يتسم بطبيعـة وصـفية              )1("بعزلها عن بعض عند التحليل      

  .ومنها ما يتسم بطبيعة إستنتاجية 
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  .  اإلحصاءات الوصفية :ول الفرع األ

 ي    إن من األمور الهامة التي يجب على الباحث أن يضعها في اعتباره عند قيامه بعملية التحليل المتغير ه                 

مستوى القياس المتعلق بالبيانات إن كانت اسمية أو ترتيبية أو ذات فئات متـساوية إلـى غيرهـا وتختلـف                    

ل البيانات الوصفية عن تلك المستخدمة في تحليل البيانات االستداللية          األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحلي    

اعتمادا على نوع البيانات المرتبطة بالمتغير المراد تحليله ، وبعد أن أوضحنا هذا األمر، سوف نميـز بـين                   

  . اإلحصاءات الوصفية وهي مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت 

 : مقاييس النزعة المركزية  .1

: توجد ثالث مقاييس للنزعة المركزية وغالبا ما تستخدم من المقاييس في بحـوث التـسويق وهـي                      

  .المتوسط ، والوسيط ، والمنوال 

  : المتوسط الحسابي–أ 

     وهو اكثر مقاييس النزعة المركزية إستخداما ، ويساوي مجموع القيم علـى عـددها، ويمكـن تطبيـق             

 .لمتوسط الحسابيالمعادلة التالية للحصول على ا

1.                        القيم المشاهدة:iΧ :   حيث أن 

n

i
i

n
=Χ =
∑Χ

  

  . عدد المفردات:                

  :أما في حالة البيانات المبوبة فإن المتوسط يحسب كاآلتي

                            fX
n

Χ = ∑              

=fتكرار كل فئة .  

X =مركز كل فئة.  

   

  : تحديد الوسيط –ب 

في حالة كون البيانات التي لدينا في مستوى قياس ترتيبي او ذات فئات متساوية ، فإننا نستطيع استخدام                      " 

   .)1("الوسيط كمقياس للنزعة المركزية 

1الحد الذي ترتيبه =      الوسيط
2

N +⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

  .في مجموعة البيانات 

 نأخذ قيمتي المفردة الخامسة والسادسة      10    في حالة المجموعات التي بها زوجي كان تكون عدد المفردات           

ومن ناحية أخرى فانه من الممكن التوصل إلى قيمة الوسيط في حالة البيانات التي تتمثل               . ونقسمه على اثنان    

  : ك من خالل استخدام المعادلة التالية على فئات وتكرارات ، وذل

2=الوسيط
m

n F
L c

f
−

+  
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L =  الحد األدنى للفئة التي يقع فيها الوسيط.  

F = التكرارات المتجمعة للفئة األقل مباشرة من الفئة التي تحتوي على الوسيط.   

mf = الوسيط التكرارات الخاصة بالفئة التي فيها .  

c=  طول الفئة الوسيطية.  

n = عدد المفردات في مجموعة البيانات.  

  : تحديد المنوال –ج 

يعتبر المنوال أحد اإلحصاءات الخاصة بالنزعة المركزية عندما تكون البيانات فـي مـستوى القيـاس                    " 

ر تكرارات من بـين مجمـوع       ويمثل المنوال فئة المتغير االسمي التي تحصل على اكث        . االسمي او الترتيبي    

الفئات ويجب أال نطبق المنوال على البيانات الترتيبية او بيانات الفئات المتساوية إال بعد تقسيم هذه البيانـات                  

 وفي بعض الحاالت يكون لمتغير واحد منوالين ، وهذا يعني وجود طبقتـين لهمـا نفـس                  )2("إلى فئات أوال  

المتوسط والوسيط لن يصفا المتغير بشكل جيد وإنمـا يمـثالن ببـساطة             التكرار، إن المتغير الذي منوالين ،       

  .نقطتين متوسطتين بين المنوالين، ولهذا يجب على الباحث أن يقوم أيضا بحساب مقاييس التشتت

  .مقاييس التشتت .2

شكل تام      ال تقوم مقاييس النزعة المركزية بتزويد الباحث بمعلومات كافية حتى يفهم تماما توزيع المتغير ب              

  ).التشتت(ومن هنا فهو بحاجة إلى قياس انتشار توزيع المتغير 

  : االنحراف المعياري –أ 

    يعتبر االنحراف المعياري المقياس المناسب لقياس التشتت للبيانات ذات الفئات المتساوية ، وهو القيـاس               

 اللذان  sوللعينةلمعياري للمجتمع الذي نحسبه للمتغير المستمر والمتغير النسبي ، ويمكن حساب االنحراف ا          
  :  باستخدام المعادلة التالية.هما الجذر التربيعي الموجب للتباين المناظر لكل منهما

( )2X
N

µ
σ

−
= ∑                              ( )2

1

X X
s

n

−
=

−
∑   

أمكن الوصول إلى نوع آخر من المقـاييس         إن حجم االنحراف يعتمد على مقدار المتوسط المرتبط به ، وقد            

  :يعطي العالقة بين المتوسط واالنحراف والذي يحسب في المعادلة التالية 
Scv
X

=  

  

  .  تعبر عن معامل االختالف  c vحيث 

  : التكرارات النسبية والمطلقة من البيانات اإلسمية–ب 
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والتكرارات المطلقة كمقياس للتشتت بالنسبة للبيانات التي تكـون فـي            النسبية   تيمكننا حساب التكرارا      "

  )1(. " مستوى القياس االسمي على األقل 

  : المدى –ج 

يمثل المدى ابسط أنواع مقاييس التفاوت او التباين في مجموعة من البيانات او المقاييس ، وهو يمثـل                  "     

، ويتميز بسهولة حسابه ويفسره ولكن ربما يؤخـذ علـى           الفرق بين كل من اكبر واصغر قيمة في البيانات          

  .)2("المدى أن قيمته تميل إلى الزيادة مع كبر حجم العينة

  :المدى الربيعي-د

    نتيجة الخطأ الذي يمكن أن يوقعنا فيه المدى في حالة وجود قيم متطرفة أو كبر حجم العينـة فإنـه تـم                      

يعرف على أنه الفرق بين الربيعين األعلـى       "اإلستعانة بالمدى الربيعي وفي هذه الحالة     
3Q  واألدنـى 

1Q")1(  

 في حسابه، ويستعمل نصف المدى الربيعي عادة في قياس التشتت           اونالحظ أنه يتفادى القيم الشاذة وال يدخله      

ي قريبا من قيمة اإلنحراف المعياري أدى إستعماله        بدال من المدى الربيعي نفسه،ولما كان نصف المدى الربيع        

  .من الناحية العلمية أكثر فائدة من إستعمال المدى الربيعي

  . اإلحصاءات االستداللية :الفرع الثاني  

    يختلف اختيار االختبار اإلحصائي المناسب تطبيقه بالنسبة لالستدالالت اإلحصائية طبقا لمستوى قيـاس              

  . لدى الباحث البيانات المتاحة

  : البيانات ذات الفئات المتساوية  )1(

 t( واختبـار بإسـتخدام    للتوزيع الطبيعـي     يوجد لهذا النوع من البيانات اختباران هما اختبار بإستخدام

student(،                ويعتمد االختيار بينهما على صعوبة االنحراف المعياري لمجتمع البحث وكـذلك حجـم العينـة 

  : طان بحجم متوسط مجتمع البحث وهذان االختباران مرتب
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  :zاختبار بإستخدام التوزيع الطبيعي ) أ ( 

    هذا االختبار يستخدم لمقارنة المتوسط الناتج من العينة مع المتوسط المفترض وجوده في مجتمع البحث ،                

االفتراضـي  وكذلك تجديد ما إذا كان متوسط العينة يسمح للباحثين الوصول إلى نتيجة مؤداها آن المتوسـط                 

  . لمجتمع البحث حقيقي أم ال 

  :ونستعمل هذا االختبار في حالة البيانات ذات الفئات المتساوية التي توافق الحاالت التالية 

  .  معروفا σ يكون لدى الباحث أي حجم العينة ، ويكون االنحراف المعياري لمجتمع البحث-1  

  .غير معروف σ مفردة واالنحراف المعياري للمجتمع 30ر من  حجم العينة اكب-2  

   ):t student(اختبار بإستخدام التوزيع) ب ( 

 الخاصة بالمتوسطات عند مختلف أحجام العينـات،        ض مناسبا في حالة اختبار الفرو     tيكون استخدام اختبار    

.             مــع البحــث غيــر معــروف    وذلــك عنــد مــا يكــون االنحــراف المعيــاري لمجت     

 واالنحـراف المعيـاري   30ويستخدم هذا النوع من االختبار خاصة للعينات التي تكون مفرداتها اقـل مـن    

  .لمجتمع البحث غير معروف 

  : البيانات االسمية ) 2(

إلى الرغبة في معرفـة مـا إذا كانـت       . مام الباحثين من مجرد وضع فروض تتعلق بالمتوسط            يتعدى إهت 

 يمثـل االختبـار     ²إن اختبار كا  .       مفردات العينة موزعة بالتساوي على كل الفئات بالنسبة للمتغير ام ال          

  .الفئات بالتساوي المناسب لالستخدام في هذه الحالة لمقارنة توزيع مجتمع البحث في فرض بالنسبة لكل 

  ²:اختبار كا*

( )2
2

1

k
i i

i i

O E
E

χ
=

−
=∑  

  .  )1(." بمقارنة توزيع مجتمع البحث في فرض العدم مع التوزيع الناتج من العينة²يقوم الباحث في اختبار كا" 

     k  - عدد فئات المتغير .  

io  - عدد التكرارات المشاهدة في الفئة .  

iE - عدد التكرارات المتوقعة في الفئة  .  

  

    وبعد أن تناولنا كل من اإلحصاءات الوصفية و اإلستداللية سوف نحاول أن نلخص طرق تحليل المتغيـر     

حيث ترشد المستطيالت األولى إلى نوع اإلحصاءات الوصـفية المـستخدمة       : الواحد من خالل الشكل األتي      

نوع من مستويات القياس، وذلك بإيضاح أكثر  للمقاييس الوصفية من حيـث كونهـا مقـاييس النزعـة             لكل  

 التشتت ، أما المجموعة الثانية من المستطيالت فتشير إلى نوع اإلحصاءات االسـتداللية              سالمركزية أو مقايي  
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هتمامنا عند القيـام بعمليـة      المناسبة لكل نوع من أنواع البيانات و من خالل الشكل نجد أن  أول شيء يشد إ                

  .التحليل هو موضع نوع القياس للمتغير المزمع تحليله

  . تصنيف أساليب تحليل المتغير الواحد على أساس نوع البيانات)1-4(شكل رقم
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ط

رق 

 مستوى القياس وما ه

 للمتغير المراد تحليله؟

  المنوال-أ
التكرارات -ب

طلقة النسبية والم
التي في شكل 

  فئات

المتو  -أ

  سط
اإلنحراف -ب

.المعياري

  .الوسيط-أ
  المدى-ب

  .Zإختبار- 1

  .tإختبار - 2

إختبار

كولومجروف 

 .سميرنوف

   ² كاإختبار

اإلحصاءات-1
النزعة-أ مقاييس
التشتت-ب .مقاييس

اإلحصاءات -2
اإلستداللية

متساوية.ترتيبي .فواصل
.وصفي



  . طرق تحليل متغيرين معا :لب الثاني المط

    في معظم الدراسات اإلدارية والتسويقية يذهب الباحث إلى ما ابعد من أهداف التحليل الذي سبق مناقشته                

حيث يتوجه إلى تحليل العالقات المختلفة ما بين المتغيرات،وهذا من خـالل بعـض         . والخاص بمتغير واحد    

ستداللية لمتغيرين معا ، وهنا يجب أن نتأكد من أننا نريد تحليل متغيرين في              الطرق الوصفية واالختبارات اال   

كل مرة، وكذلك يهمنا أن نعرف مستوى القياس للمتغيرين المراد تحليلهما حيث انه سوف يرشد الباحث إلى                 

 للبحـوث   وبعض أساليب التحليل الثنائي التي يكثر استخدامها في التطبيق العملـي          . نوع اإلحصاءة المناسب    

كما أن المناقشة سوف تقتصر على أساليب التحليل الوصفية وليست االستداللية ألننـا             . والدراسات التسويقية   

  .سوف نتناول هذه األخيرة في المبحث الثاني 

يوضح بشكل مبسط اإلحصاءات الوصفية واالستداللية المناسبة لكل نوع مـن           ) 2-3رقم  (    والشكل التالي 

إن بعض الطرق او اإلحصاءات الموضحة في الشكل لم تطبق حتى االن علـى نطـاق                "اييس  المستويات المق 

  . وبالتالي سوف لن نتطرق إليها في الشرح. )1("واسع في مجال بحوث التسويق 
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 **أساليب تحليل متغيرين معا) 2-4(شكل رقم 
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كتب اإلحصاء،وهنا سنشرح  سوف لن نتعرض لكل املقاييس اإلحصائية  خالل عملية الشرح وملن أراد ذلك فهي موجودة يف  **

  . تلك املقاييس املستعملة بكثرة

ما هو مستوى القياس للبيانات 
  تحت اإلختبار؟

بيانات ذات فواصل 
  .يرينلكال المتغ

  .tإختبار -
  .Fإختبار-
  .Zإختبار -

بيانات وصفية 
  .للمتغيرين

  .بينات ترتيبية للمتغريين

أساليب التحليل 

  الثنائي

معامل اإلرتباط   .معامل التوافق
  .الترتيبي

  إرتباط خطي-
  اإلنحدار البسيط-

  ²كاإختبار -
  .راميرإختبار آ-
  ..إختبار مكنمار-
 Fفيشر إختبار -

  .Uإختبار -
  .إختبار آولومجروف-

  ..إختبار مكنمار-

مقاييس التحليل 
الوصف

  .التحليل اإلستداللي



 . اإلحصاءات اإلستداللية:الفرع األول

  :تحليل االرتباط الخطي البسيط  )1(

    هو مقياس يقيس درجة االرتباط بين متغيرين بياناتهما ذات فواصل ، ويستطيع الباحـث بواسـطته                

قة بين المتغيرين ؟ من معامل االرتبـاط        تحديد مستوى واتجاه العالقة بين المتغيرين بمعنى هل هناك عال         

الذي يحسب بواسطة المعادلة    Y و Xهو يرمز إلى مقاييس العالقة الخطية بين المتغيرين         ) xyr(الخطي  

 : التالية 

  

( )( )
( ) ( )2 2

i i
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X X Y Y
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− −
=

− −
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  :أو بالشكل التالي

2 2xy

xy

x y
r = ∑

∑ ∑
  

 1+ تـساوي    r ، وعندما تكون قيمة    1+  و   1 –معامل االرتباط أي قيمة محصورة بين           ويمكن إن يأخذ    

   فان ذلك يشير إلى ارتباط سـالب          1 – تساوي   rوعندما تكون قيمة  . فان ذلك يشير إلى ارتباط موجب تام        

ن ،  تساوي صفر ، فهذا يعني عدم وجود ارتباط او أي عالقة من أي نوع بـين المتغيـري                  rتام ، وإذا كانت   

  .وهكذا نجد أن االرتباط يزود الباحث بمقاييس التجاه وقوة العالقة بين متغيرين 

  :االنحدار البسيط )   2 (

يستخدم االنحدار البسيط في التحليل عندما يتعامل الباحث مع أحد المتغيرات التابعة والمستقلة بالبيانات                   " 

الهدف من استخدام االنحدار هو أن يتعرف الباحث على        ذات الفواصل ومتغير مستقل آخر من نفس النوع ، و         

كيفية ارتباط المتغير المستقل بالمتغير التابع في البحث، وكذلك التمكن من التنبؤ بدرجات المتغير التابع بنـاء              

  " على معرفة درجات المتغير المستقل 

  .ومعادلة خط االنحدار تكون بالشكل 
Y = a + bx 

       a-ة تقاطع االنحدار مع محور الترتيب  عبارة عن قيم  

       b- ميل خط االنحدار  .  

  :من خالل المعادلتين التاليتينbوa  ونحصل على قيمة كل من المعاملين   

1
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   a Y bX= −



لمعامل ويعبر ا . مساوية للصفر   xعندما تكون قيمة المتغير    y  يوضح القيمة المتنبأ بها للمتغير      a    والمعامل  

b        عن مقدار المتغير الذي نتنبأ به بالنسبة للمتغير y         لكل تغير مقداره وحدة واحدة في  x     ويمكـن اسـتخدام 

  .  تنبوئية yمعادلة االنحدار الستخراج قيم

  :معامل االرتباط للرتب )  3 (

معامـل  "ذا المعامل يحمل نفس المعنى الذي يعبر عنه معامـل اإلرتبـاط للمتغيـرات ذات الفواصـل                    ه

ولكن مع إختالف في طريقة الحساب ونوعية المتغيرات التي يراد حسابه منها والتي يجب أن تكون                "بيرسون

  . متغيرات ذات المستوى الترتيبي،وهذا المعامل يدعى بمعامل سبيرمان والذي يحسب بإستخدام المعادلة التالية
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أما ترتيبا تنازليا أو تـصاعديا،مع تخـصيص        (صرين المتناظرين في كل زوج    الفرق في رتبة العن   =D حيث  

  .)1(.)الرتبة المتوسطة للمشاهدات من ذات القيمة الواحدة

 :معامل التوافق  )4(

يحسب معامل التوافق عندما يكون كال المتغيرين اسمي أو أحدهما كيفي واالخر كمي وعنـدما يكـون                 

  . أكثرمتغير منهما يحتوي على ثالثة قيم أو

        

  . اإلحصاءات االستداللية : فرع ثاني 

    سوف نحاول أن نستوضح منه االختبارات التي تصلح لكل نوع من اإلحصاءات الوصـفية ولكـن لـن                  

فيمكن اسـتخدام معامـل     . نتطرق إلى كيفية حسابه وذلك النه موضوع ال يمكن التطرق إليه في بحثنا هذا               

رتباط الترتيبي ، وأسلوب االنحدار ، ومعامل التوافق من األساليب اإلحـصائية            االرتباط لبيرسون ومعامل اال   

االستداللية ، وذلك من خالل التحقق من معنوية المعامل المستخرج او القيمة المحسوبة ، فالنـسبة لمعامـل                  

معنويتـه  فانه يمكن التحقق من     " رو"او  " بيرسون  " االرتباط الوصفي المحسوب سواء كان أسلوب االرتباط        

وفيما يتعلق بمعامل التوافق فانـه يمكـن   ، t studentباستخدام القيمة الحرجة الخاصة باالختبار اإلحصائي 

كما أن معنوية العالقة بـين مجمـوعتين أي         " ²كا" التحقق نفس الفرض باستخدام القيمة الحرجة الخاصة ب         

ى معنوياتها مأخوذة بصورة إجمالية من خالل       متغير المستقل والتابع بأسلوب االنحدار يمكن التحقق من مستو        

  .t student ،كما يمكن إختبار معنوية معامالت اإلنحدار كل على حدى عن طريق اإلختبار Fاالختبار

  

  . طرق تحليل متغيرات متعددة :المطلب الثالث 

ال أنها أصبحت تتـسم         بالرغم من أهمية أساليب تحليل المتغير الواحد ، والمتغيرين في معالجة البيانات إ            

بالقصور عندما يرغب الباحث في معالجة اكثر من متغيرين اثنين في وقت واحد ، والمقصود بالتحليل الكمي                 
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للمتغيرات المتعددة،تلك المجموعة من الطرق واألساليب اإلحصائية المتقدمة والتي تهـتم بتحليـل بيانـات               

يرات المتعددة ومجموعة من األساليب اإلحـصائية التـي         المتغيرات المتعددة في وقت واحد، ان تحليل المتغ       

لقد أحدثت هذه األساليب الكميـة      " تزايد انتشارها لما تتمتع به من مزايا خاصة بتحليل البيانات األكثر تعقيدا             

ثورة في منهجية تحليل البيانات،حيث أنها تتعامل مع عدد كبير من المتغيرات في وقت واحد بغرض الكشف                 

ن في البيانات، او عن نوع ودرجة العالقة بين مجموعتين من المتغيرات،هذا باإلضافة إلى قـدرتها                عن التباي 

على القيام بوظائف التقسيم والتجميع لألفراد والمتغيرات تحت الدراسة وكذلك التنبؤ بسلوك المتغيـر التـابع                

وتقسم هـذه     . kandallقترحها كندال   طبقا للخطة التي ا   " إن الطرق المتعلقة بتحليل المتغيرات المتعددة       )1("

الخطة طرق التحليل إلى طرق إعتمادية متبادلة ، وطرق إعتمادية ، ويتمثل االختالف الرئيسي بينهمـا فـي                  

فـي الطـرق    .تحديد ما إذا كان متغير او اكثر قد يتم تحديده على انه متغير تابع لمتغيـرات أخـرى أم ال                     

على مجموعة من المتغيرات    ) او ليكونوا معتمدين    ( ثر ليكون معتمدا عليه     اإلعتمادية يتم تعيين متغيرا او اك     

المستقلة أما في الطرق اإلعتمادية المتبادلة ، فال يكون هناك متغير او متغيرات معينـة يمكـن التنبـؤ بهـا                  

   . 46بواسطة متغيرات أخرى

  

  . الطرق اإلعتمادية المتبادلة :الفرع األول 

تحليل العامل ، تحليل المجموعات، القياس متعدد       : ثالث طرق إعتمادية متبادلة وهي          هناك في هذا الفرع     

  .األبعاد 

  : التحليل العاملي –أ 

يعتبر التحليل العاملي من اكثر التصميمات التي يتكرر استخدامها فـي البحـوث التربويـة والنفـسية                     " 

ا ما يقوم الباحثون بقياس عدد كبير من المتغيـرات          واالجتماعية والرياضية ذات المتغيرات المتعددة ، وغالب      

وفي هذه الحالة يصبح تحليل البيانات وتفسيرها أمرا عسيرا وغير عملي على            . في المشروع البحثي الواحد     

أما التحليل العاملي فيكون مفيدا بالنسبة للباحث ألنه يوفر أساسا تجريبيا إلقالل المتغيرات العديدة              . اإلطالق  

تصبح العوامل عبارة عن بيانات ذات طبيعة يسهل تحليلها وتفسيرها          .  ضئيل من العوامل ، وعندئذ       إلى عدد 

، ويؤدي التحليل العاملي وظيفة اإلقالل من البيانات عن طريق تجميع المتغيرات التي توجـد بينهـا وبـين                   

  .47"بعضها عالقات إرتباطية مرتفعة او متوسطة

  :التحليل العاملي  الخطوات الواجب اتباعها في – 2

  :    هناك ثالث خطوات أساسية في الحل باستخدام تحليل العامل هي

                                                 
  .633ثابت عبد الرمحن أدريس،مرجع سابق،ص. د (1)
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   هي إعداد مجموعة االرتباطات بين كل التكوينات لمتغيرات الدراسة وطالما أن الباحـث                :الخطوة األولى   

ات فئـات   يستخدم االرتباطات فيجب عليه عندئذ ان يفترض ان المتغيرات التي تؤخذ كمتغيـرات تكـون ذ               

  .متساوية 

  :الخطوة الثانية 

  .      هي استخالص مجموعة من العوامل المبدئية من مصفوفة االرتباط التي تم إعدادها في الخطوة األولى

   : الخطوة الثالثة

    هي تدوير العناصر الرئيسية إليجاد حل نهائي،وهناك عدد من القرارات التي يجب على الباحث اتخاذها               

   . )1(ة ، من هذه الخطوات والتي تحدد نوع تحليل العامل الذي يجب استخدامهعند كل خطو

  : )2( أساليب تحليل العناقيد –ب 

     بعد تحليل العامل يمكن للباحث أن يقوم بدراسة هيكل مجموعة من المتغيرات وذلك عن طريق تفـسير                 

وعات الباحث أن يضع المتغيـرات فـي        تباينهم بواسطة مجموعة من العوامل األساسية ويساعد تحليل المجم        

مجموعات فرعية او مجموعات أساسية والتي لم يكن قد حددها من قبل الباحث ولكن قد بدت له بعد تحليـل                    

  .المجموعات نفسها 

  : وتتمثل األبعاد الرئيسية لتحليل المجموعات فيما يلي 

  ذه المجموعات تكوين مجموعات فرعية وتحديد تلك المتغيرات التي سوف تدخل ضمن ه )1(

تؤخذ هذه المجموعات على أنها مصفوفة مدخالت لالرتباطات بين المتغيرات او العناصر ،              )2(

  . وتعتبر مصفوفة االرتباط مثاال لمثل هذه المصفوفات 

 تفترض أن المجموعات الطبيعية موجودة داخل البيانات )3(

  : )3( القياس متعدد األبعاد–ج 

هذا القياس في بحوث التسويق في دراسة العالقات بين العناصر والتي عادة                   يتمثل االستخدام الرئيسي ل   

وهذه األساليب تؤخذ كمصفوفة مدخالت للعالقات بين العناصر غير         . ما تكون ماركات لمجموعة منتج معين       

 بـين   وعندئذ تحدد هذه األساليب الحد األدنى للبعدية الخاصـة بالعالقـات          . المعروفة طبقا للبعدية األساسية     

  .  العناصر ومكان كل شيء على كل بعد

هناك ثالثة أنواع للقياس متعدد األبعاد وتتصل هذه األنواع بطبيعة بيانات المدخالت والمخرجـات وتـشتمل                

  : على ما يلي 

 وتتطلب هذه الطرق مقاييس في مستوى الفئات المتساوية او المستوى النـسبي      :الطرق المترية الكاملـة   ) 1(

  .تج عنها مجموعة من العالقات بين العناصر التي تكون أيضا ذات فئات متساوية او نسبية كمدخالت وين
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 وهذه الطرق تأخذ المقاييس في المستوى الترتيبي كمدخالت وينـتج عنهـا             :الطرق غير المترية الكاملة   ) 2(

  . ترتيب كل عنصر من العناصر او بعد من األبعاد الداخلية في المقياس 
كمدخالت وينتج عنها جمموعة من العالقات بني العناصر وهذه الطرق تأخذ املقاييس يف املستوى الترتييب : املتريةالطرق غري) 3(

ان املسافات بني العناصر الداخلية يف النطاق اإلدراكي هلما داللة مفيدة ، ويتكرر استخدام هذا النوع . ذات الفئات املتساوية مبعىن 
  . التسويق من التدرجيات بكثرة يف جمال 

  :ل تحليل البر وفي–د 

هو من أساليب التحليل البسيطة والتي تعتمد على تصوير النتائج ومقارنتها ، وذلك باستخدام المتوسـط                    "

الحسابي للخصائص المتعددة التي سبق قياسها من خالل مقياس متدرج من الفواصل ، واألسلوب التصويري               

اني المتضادة، والذي يتطلب حسابه قيمة الوسط الحـسابي للـدرجات           يستخدم في تحليل بيانات مقياسي المع     

،ويـتم  )منفذ توزيـع أ   (المعطاة لكل زوج من المعاني على المقياس بواسطة مفردات عينة البحث لشيء معين            

منفـذ توزيـع   ( حساب قيمة الوسط الحسابي لكل زوج من المعاني على المقياس بواسطة نفس مفردات العينة   

 التصويري المقـارن بـين      للباحث في عمل مقارنة بينه وبين الشيء األول بما يظهر البر وفي           يرغب ا )1()"ب

  اتجاهات مفردات العينة نحو هذين الشيئين موضع البحث 

  . الطرق اإلعتمادية :الفرع الثاني 

د ، وتحليـل    االنحدار المتعد :     تتمثل األساليب اإلعتمادية من عدة أنواع من التحليل المتعارف عليها وهي          

التباين البسيط والمتعدد ، وتحليل التمايز المتعدد ، وتحليل الكشف التفاعل التلقائي وتحليل االرتباط الكانيونيكا               

  . ، وتحليل الخصائص المشتركة 
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  : أ االنحدار المتعدد 

د هو أن االنحـدار         إن االنحدار المتعدد هو امتداد طبيعي لالنحدار البسيط الذي سبق تناوله والفرق الوحي            

  :       المتعددة يحتوي على اكثر من متغير واحد مستقل وتستخدم المعادلة النسبية التالية الخاصة به 

1 21 2
Y a b bX X= + + 

،a كما أن  ،  يمثالن متغيران مستقالن    1X،2X   حيث أن 
1b،2b      تعتبر معامالت االنحدار المـستنتجة 

  .  من المتغيرات المستقلةKمن بيانات العينة ، ويمكن تعميم المعادلة السابقة على عدد

1 21 2
..................... KK

Y a b b bX X X= + + + + 

ويتطلب استخدام نمـوذج االنحـدار      .  نناقشها هنا    وحيث أن المعادلة الخاصة بحساب المعامالت معتمدة لن       

وعن طريق معادلة االنحدار نستطيع     . المتعدد أن يكون بيانات المتغيرات المستقلة التابعة ذات فئات متساوية           

ويستطيع الباحث  )  Y( أن نحصل على معامل االرتباط المتعدد الذي يوع بين القيم المشاهدة والقيم المقدرة 

  . الذي يوضع تغيير المتغيرات المستقلة للمتغير التابع 2R التحديد والذي يرمز له بالرمز حساب معامل

                                االنحراف المفسر 

=ـــــــــــ=         معامل التحديد   
( )
( )

2

2
2
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Y Y
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  نحراف الكلي                               اال

  : تحليل التباين البسيط والمتعدد –ب 

يتطلب استخدام تحليل التباين أن تكون بيانات المتغير التابع ذات فئات متساوية وان تكون بيانات المتغيـر او                  

المتغيرات المستقلة اسمية ، وتحليل التباين البسيط هو ذلك الذي يكون فيه متغير واحد مستقل بينما المتعـدد                  

  الذي يحتوي على عدة متغيرات مستقلة اسمية ذلك 

  

  :  تحليل التغاير –ج 

     يتناسب استخدام تحليل التغاير في المواقف التجريبية حيث يكتشف الباحث بعد انتهاء التجربة أن بعـض         

 ان استخدام الباحـث لتحليـل التغـاير       .  ساهمت في قيم المتغير التابع       فالعوامل الخارجية األخرى لالختال   

يتطلب أن يكون المتغير التابع ذو بيانات في مستوى الفئات المتساوية ومتغيرات مـستقلة ذات بيانـات فـي                   

مستوى االسمي ، والمتغيرات التي  يجب مراقبتها او التحكم فيها البد أن تكون بياناتها في مـستوى الفئـات                   

  . المتساوية ، وهذه المتغيرات األخيرة تسمى بالتغايرات



  : شف التفاعل التلقائي  تحليل ك

أسلوبا يمكن استخدامه مع متغير تابع ذو بيانات ذات مستوى قياس الفئـات   )  (AID    يعتبر المؤشر اآللي

المتساوية ومجموعة من المتغيرات المستقلة ذات بيانات في المستوى االسـمي، ويـستخدم هـذا األسـلوب                 

ماط التفاعل الممكنة لتستخدم في أحد النماذج الكمية للتنبـؤ          ليتوصل إلى تلك المتغيرات المستقلة التي تمثل أن       

مبدئيا في التسويق للمساعدة على تحديد أقـسام     ) aid(في مرحلة الحقة من التحليل ، ويستخدم هذا األسلوب          

  .السوق ، وكذلك تحديد المتغيرات التي تكون ذات صلة هامة بالمتغير التابع 

  :  التحليل التميزي –و 

ح استخدام أسلوب التحليل التمييز مع المتغيرات التابعة ذات البيانات االسمية وكذلك مع المتغيـرات                   يصل

المستقلة ذات البيانات في مستوى الفئات المتساوية، ونجد أن المتغيرات التابعة ذات البيانات اإلسـمية هـي                 

تحليل التمييـزي فـي محاولـة إيجـاد     وتتمثل الفكرة الرئيسية ألسلوب ال" أكثر استخداما في مجال التسويق      

توليفات خطية للمتغيرات المستقلة والتي تؤدي إلى حدوث أقصى إختالف بين قـيم المتوسـطات الخاصـة                 

ويطلق على هذه التوليفات دالة التمييـز ويمكـن         . بمجموعات المتغير المستقل المتصل بهذه التوليفة الخطية        

  : كما يلي التعبير عن هذه الدالة باستخدام الرموز 

1 1 2 2 ................ m mDF V X V X V X= + + +  

 التي تمكن الباحث من الحـصول       iV والهدف من ذلك هو إيجاد قيم      mإلى المتغير المستقل رقم   mVحيث يشير 

   .)1(" المطلوبة DFعلى دالة التميز

  : المشتركة مقياس التأثيرات-د

يهتم هذا األسلوب بالتأثيرات المشتركة لمتغيرين او اكثر من المتغيرات المستقلة ذات البيانات االسـمية                   "

على رتب المتغير ، ولذلك فهذا األسلوب يستخدم في حالة كون المتغير التابع ذا مستوى ترتيبي والمتغيرات                 

س يمكن الباحث من الحصول على مقـاييس إحـصائية فـي            المستقلة متغيرات اسمية،و هذا النوع من المقيا      

   .   )2("مستوى الفئات المتساوية لتأثيرات مجموعات مستقلة

  :  تحليل االرتباط الكانونبكالي - ذ

    يستخدم أحيانا في بحوث التسويق ، وهو مناسب لتلك المتغيرات المستقلة ذات الفئات المتساوية وأخـرى                

تجمعات خطية بالنسبة للمتغيرات التابعة ومتغير واحـد        ) cc(يشكل هذا األسلوب     " تابعة ذات فئات متساوية   

ويحدد هذا األسلوب قيم المعامالت الخاصة بهذه التجمعات والتي يتحقق عندها أقصى ارتباط بـين               . مستقل  

  . التجمعات 
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  : )3( تحليل التباين للمتغيرات المتعددة-ز

ما نكون بصدد دراسة متغيرين او اكثر من المتغيرات التابعة بياناتها ذات                يعتبر هذا األسلوب مالئما عند    

فئات متساوية ومتغير او اكثر من المتغيرات المستقلة بياناته او بياناتهم اسمية ، ويـستخدم عنـدما يرغـب                   

  . الباحث في اختبار تأثير المتغيرات المستقلة على سلسلة من المتغيرات التابعة 

ولنا كل من الطرق اإلعتمادية والطرق اإلعتمادية التبادلية التي تستخدم في تحليل المتغيـرات                  بعد أن تنا  

المتعددة سوف نلقي نظرة عن كثب على هذه الطرق و التي تتفرع عنها طرق أخرى وذلك من خالل رسـم                    

  .توضيحي ، يوضح كل نوع وتلك الطرق التي تندرج تحت كل طريقة 
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  .تحليل المتغيرات المتعددة وفقا ألهداف التحليل وهيكل البيانات تصنيف أساليب )3-4(شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .أسباب وطرق إختبار الفرضيات: المبحث الثاني

المتعددة المتغيرات تحليل أساليب

التحليل أهداف

تقسيم وتجميع األفراد أو 
  .المتغيرات التسويقية

وصف وتفسير والتنبؤ بسلوك 
  عدة قطاعات/قطاع معين 

 هيكل البيانات يفترض وجود
عالقة بين متغير تابع وعدد من 

هيكل البيانات يتسم باإلعتمادية 
المتبادلة واليتم التميز بين 

اإلحصائية األساليب

  .أساليب تحليل العناقيد

  .أساليب التحليل العاملي

أساليب تحليل القياس 
ادتعدد األ

  .أسلوب تحليل البروفيل

 حتليل التمايزي

تحليل آشف التفاعل 
التلقائ

تحليل اإلرتباط 
كال ن الكان

  البسيط واملتعددحتليل التباين 

تحليل  اإلنحدار 
تعدد ال اط ت اإل

  415 ثابت عبد الرحمن،مرجع سابق،.د: المصدر

تحليل الخصائص 
آة شت ال



 لبحـوث  من المعلوم أن كل بحث يشمل على فرضيات يسعى إلى التحقق منها ، وكذلك هو الحـال بالنـسبة              

التسويق فان تصميم البحث يستند إلى فرض او اكثر ويسعى الباحث إلى التحقق منه وذلك باستخدام االختبار                 

وإنه لمن المهم القيام بعملية اختبار الفرض في أي بحث وذلك وفقا للطرق العلمية فـي          . اإلحصائي المناسب   

ى بإحصاء العينة ولهذا من الضروري ان يقوم        البحوث الن االختبارات اإلحصائية تسعى إلى معالجة ما يسم        

الباحث بتكوين الفروض اإلحصائية السليمة لكي يستطيع اختبارها ، لذلك سنناقش في هذا المبحـث مفهـوم                 

  . الفرض وخطوات اختيار االختبار اإلحصائي المناسب والفرق بين االختبارات المعلمية وغير المعلمية 

  

  .ضإختبار الفرو :المطلب األول 

I  - مفهوم الفرض :  

    إن الفكرة األساسية التي تكمن وراء الفرض اإلحصائي وعملية اختباره تتمثل في الرغبـة فـي ريـادة                  

معرفتنا بمعلمات مجتمع البحث في حالة إستخدامنا لمعلومات معينة ، والتي تعتمد على عينات تم سحبها من                 

  . هذا المجتمع 

نه تعبير عن شيء سوف يحدث ، او هو تعبير أو إدعاء من كلمات تتعلق               ويمكن تعريف الفرض على ا        " 

   )1("بالعالقة او االختالف المتوقع بين عدد من المتغيرات او المجموعات 

فإن الفرض اإلحصائي يمكن النظر إليه على أنـه التنبـؤ بكيفيـة إسـتخدام األسـاليب                 كرلنجر  وفي رأي   "

  )2(". لمشكلة بحثية معينةاإلحصائية في تحليل البيانات الكمية

II – االختبار اإلحصائي :  

اختبار الفرضيات بلغة اإلحصاء يكون بواسطة طرق معينة تقرر من خاللها فيمـا إذا كـان أحـد مجـاميع                 

التوزيعات اكثر معقولية المجاميع الثانية ، والفرضيات اإلحصائية هي عبارة عن صيغة تدور حول توزيـع                

ل معالم المجتمع ، فحتى يمكن الوصول إلى قرار موضوعي يمكننا مـن رفـض او                المجتمع او بالتحديد حو   

قبول هذا الفرض،هناك عدد من الخطوات الواجب اتباعها عند بناء وصياغة الفرض واختبـاره إحـصائيا ،                 

  : وهذه الخطوات هي 
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  : صياغة فرض العدم والفرض البديل ) 1(

 بالفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها تتمثل في صياغة فرض             إن الخطوة األولى في اإلجراءات الخاصة     

 ، فرضية العدم تعرف بأنها صيغة تدور حول رغبة الباحث في اختبار شيء صيغة معينـة ، او                   0Hالعدم

 المجتمـع    فروق جوهرية بين معالم    دأنها الفرضية التي تدور صيغتها حول معالم المجتمع وتقول بأنه ال توج           

وما تم الحصول عليه من معلومات من المعاينة، مثل فرضية العدم التي تبحـث مـا إذا كـان  المتوسـط                      

  : ويكتب بالشكل التالي50المحسوب من العينة مساوي للعدد

0 : 50H θ =  

وهـذه   . 50قيمة أخرى غيـر     كθ    إال انه يبقى في الجانب اآلخر االحتماالت التي من الممكن أن تأخذها           

 وهي عبارة عن الصيغة التي تحـوي كـل          AHاالحتماالت للقيم تسمى بالفرضية البديلة ونرمز لها بالرمز       

  : بالشكل اآلتي وبالصيغة الشائعة نضعها . 0Hالقيم الممكنة المتبقية والتي لم تكن موجودة في

                                          : 50AH θ ≠      

ومن هنا فان االختبار اإلحصائي يصبح هـو القـرار او القاعـدة التـي علـى ضـوئها تقـرر فيمـا إذا                        

   .مقبولة أو مرفوضة0Hكانت

 تدعونا الن نعرف جيدا بان هناك نوعين من الفرضـيات اإلحـصائية             تضياان المبادئ األولية الختبار الفر    

  : هما 

  :  الفرضية البسيطة – 1  

مثال نقول في حالة التوزيع     . هي تلك الفرضية التي يكون فيها التوزيع االحتمالي للمتغير معرف تعريفا كامال           

)الطبيعي يعرف بهاتين المعلمتين  )2,µ σا الفرضية بسيطة  إذ .  

  :  الفرضية المركبة -2   

                 :مثل نقول أن .  هي تلك الفرضية التي ال يكون التوزيع االحتمالي للمتغير معرف تعريفا كامال
                              0 : 10H θ ≤  

  

  .هناك بعض النقاط حول االختبار يجب إيضاحها أوال 

    1-  AH0 وH     تداخل بينهمانيجب أن ال يكو .                          

  . فرضية العدم تحتوي على األقل مساواة – 2    

  : اختيار االختبار اإلحصائي المناسب ) 2(

ناسب والذي يمكن استخدامه علـى البيانـات المتاحـة              الخطوة التالية هي اختيار االختبار اإلحصائي الم      

وتساعد على اتخاذ القرار الخاص بقبول او رفض فرض العدم ، وهناك مجموعة من االعتبارات الهامة التي                 

 علـى   حتدخل في هذا االختيار ، ونميز بين نوعين من االختبارات اإلحصائية، النوع األول هو ما يـصطل                

مية والثاني االختبارات اإلحصائية الالمعلمية ، وهناك عوامل  تساعد على االختيار            تسميته باالختبارات المعل  

  . بين أنواع االختبارات اإلحصائية المختلفة



  : تحديد المنطقة الحرجة ) 3(

    هي عبارة عن جزء من فضاء العينة والذي يقود إلى رفض فرضية العدم ، وعلى أية حال وبغض النظر                   

  او قبلناه فان قرارنا سيكون مصحوبا بخطأ ويمكن تصوير ذلك فـي الجـدول                0Hلفرض ا فيما إذا رفضنا  

  :                  اآلتي 

  HOجدول يوضح الخطا الذي يمكن ان يرافق القرار حول 

0H   0    خاطئةH   القرار    صحيحة  

  رفض   αقرار خطا من النوع األول   رار صحيح ق

  قبول   قرار صحيح    βقرار خطا من النوع الثاني

  

خطا من  و) آلفا   ( αيبرز لنا الجدول نوعين من الخطا هما خطا من النوع األول ونرمز له بالرمز الالتيني              

  : ويعرفان كاآلتي ) بيتا  (  βالنوع الثاني ونرمز له بالرمز الالتيني 

α   =         0أي احتمال رفض الفرضـية    . احتمال الوقوع في خطا من النوع األولH    0 علمـا بـأنH 
  . حيحة ص

  .  لها تسمية أخرى هي مستوى المعنوية لالختبار او حجم منطق الحرجة αإن 

β   =          0احتمال الوقوع في الخطأ من النوع الثاني ، أي احتمال قبولH0 علما أنHمع العلـم   خاطئة،

1αان  β+ ≠ .  

  : اختبار القيمة الحرجة ) 4(

    من المتعارف عليه من نظرية الحد المركزية ، ان متوسطات العينات الممكنة تتـوزع بـشكل تقريبـي                  

  . توزيعا طبيعيا في حالة العينات الكبيرة 

ما هـي   : ألسئلة التي تحتاج اإلجابة عليها،منها      تعتمد على مجموعة من ا    ) القيمة الحرجة  (A    إن اختيار   

 والتي ستقود إلى رفض فرضية العدم أهي قيم اصغر بكثير من             Xقيم  
xµ        او قيم اكبر بكثير مـن 

xµ  ؟ 

 . 0.05،0.01،0.1هي  α المطلوبة، وان القيم الشائعة ل      α علينا أن نحدد قيمة    Aولتحديد قيمة مالئمة إلى     

وهذا يقودنا بدوره إلى تحديد مفهوم جديد والذي يعرف بمنطقة القبول والرفض والتي تحدد القـيم الحرجـة                  

فنجـد أن   .  تتأثر بشكل الفرض البديل       ومن ناحية أخرى فان طبيعة منطقة الرفض       αالمحددة باختيار قيمة    

  . هناك نوعين من االختبارات التي تحدد منطقة الرفض وذلك اختبار من طرف واحد واختبار من طرفين 



  :  اختبار الفرضيات من طرف واحد –أ 

قع في      إن فرضية العدم ترفض فقط في الحالة التي يكون فيها متوسط العينة اقل من القيمة الحرجة التي ت                 

وهذا في الحالة التي يكون الفرض البديل مـن الـشكل           ) أي على يسار المنحنى   (المنطقة المهمشة في الرسم     

: :التـالي  30A xH µ 0              المقابـل لفـرض العـدم   > : 30
xH µ =                    

         .        
  . الجهة اليسرىإختبار فرضية من) 4-4(شكل

  

    في حين نميز حالة أخرى من هذا النوع من االختبار وذلك حال كون منطقة الرفض على اليمـين أي ان                    

:: الفرض البديل يكون بالصيغة التالية 30A xH µ >.  

  .إختبار فرضية من الجهة اليمنى) 5-4(شكل

لعدم في حالة وقوع قيمة المتوسط على يمـين القيمـة              ومن خالل الشكل الموضح أعاله نرفض فرضية ا       

  . الحرجة ونقبلها في حال وقوعها على يسار القيمة الحرجة 

  : اختبار الفرضيات من طرفين – ب 

    قاعدة القرار في الرفض والقبول تعتمد هنا كذلك على صيغة الفرضية البديلة فإذا كانت المعلمة أكبر من                 

عندما تكون القيمة المقدرة للمعلمة اكبر من القيمة الحرجة ، أما إذا كانـت المعلمـة                قيمة معينة فإننا نرفض     

  اصغر من قيمة معينة فإننا نرفض فرضية العدم ، 

في الشكل التالي سوف نوضح منطقتي الرفض والقبول في حال االختبار ذو الطرفين والذي صيغته للفرض                

:: البديل تكون من الشكل التالي 30A xH µ ≠.  



  

  
  

  .إختبار الفرض ذو الطرفين) 6-4(شكل
  
  : القرار ) 5(

      إن الخطوة األخيرة عند اختبار الفرض هي قيام الباحث باتخاذ القرار والذي يخضع إلى القاعدة التالية،                

يكـون رفـض    إذا كانت القيمة المحسوبة من االختبار اإلحصائي تقع في منطقة الرفض فان القرار يجب أن                

  . فرض العدم والعكس بالعكس 

III – العوامل التي تؤثر في اختيار االختبار اإلحصائي المناسب  :  

    إن من اصعب القرارات التي تواجه الباحثين في خطوة االختبار اإلحصائي هي نوع االختبار الذي سوف                

رات التي تقوم على توجيـه الباحـث        يستند عليه الباحث الختبار صحة الفرض وفي الحقيقة هناك عدة اعتبا          

وتساعد من تسهيل عملية اختيار الباحث لذلك النوع من أنواع االختبارات اإلحصائية الذي سوف يحقق لنهاية                

أي قبول او رفض الفرض ومن بين هذه االعتبارات هناك مستوى القياس للبيانات حيث انـه يجـب علـى                    

ومن ثم  .  هل مستوى القياس اسمي، ترتيبي، ذو فواصل، النسب        الباحث أن يحدد نوع بياناته ومستوى قياسها      

  . يقوم باختيار االختبار المناسب لكل نوع والذي قد سبق تناوله في المبحث األول 

حيث يجب أن يحدد عدد المجموعات هل هي عينـة واحـدة ، أم              :     والعامل الثاني هي عدد المجموعات      

يار االختبار المناسب الذي يتعامل مع كل عدد من العينات، كذلك يجب            عينتين او اكثر من عينة ؟ وذلك الخت       

. أن يعرف العالقة بين المجموعات ببعضها البعض وهنا قد تكون العالقة تتسم بالـصلة او بعـدم الـصلة                    

والفائدة من وراء هذا التمييز بين مدى تجانس او ترابط المجموعات وهذا ألنه  بعض االختبارات اإلحصائية                 

غير مـسحوبة   (عامل مع المجموعات المترابطة ، بينما هناك أخرى تتعامل مع المجموعات غير المترابطة              تت

  ) من نفس مجتمع العينة 

  

  . االختبارات اإلحصائية المعلمية:المطلب الثاني 



علقـة      يقصد باالختبارات المعلمية هي تلك االختبارات التي تستند إلى عدد من االفتراضات المؤكـدة المت              

بمجتمع البحث، وبالتالي يشترط استخدامها ضرورة إستيفاء عدد من الشروط الواجب توفرها الستخدام هـذه               

  :االختبارات المعلمية هي 

أي إن اختيار أي مفردة من مجتمع البحث تشتمل عليها العينة ال يجب أن              . المشاهدات يجب أن تكون مستقلة      

   .تؤثر على فرص اختيار أي مفردة أخرى 

 . المشاهدات يجب أن يتم سحبها من مجتمع ذو توزيع طبيعي  •

 . في حالة استخدام عينتين فان مجتمع البحث يجب أن يتمتعا بنفس التباين  •

  . المتغيرات يجب أن تكون قد تم قياسها بمستوى الفواصل  •

  :اختبار الفروض المتعلقة بوسط حسابي -1

الحسابي هي من اكثر الفروض المستخدمة وخاصـة فـي              ان اإلختبارات التي تدور حول المتوسط       

 z،tstudentبحوث التسويق، ويمكن القيام بهذه االختبارات اعتمادا على كل من االختبـارين الطبيعـي             

 . وذلك على ضوء مدى معلومتية االنحراف المعيار للمجتمع وحجم العينة

2 المعياري للمجتمععندما يكون اإلنحرافxµ اختبار–أ 
xσ غير معلومة والعينة كبيرة   

 يشبه في بدايته حالة تحديد مجاالت       xµ    ان بداية تحديد القرار الخاص بقبول او رفض فرضية معينة حول              

 فيما بعد ذلك نبحث عن كون المعلمة هي وحدها مجهولة وإذا            xµالثقة ، حيث أننا نبحث أوال عن تقدير إلى          

  xµلم تكن، فعلى األقل إن المعالم األخرى يمكن تقديرها من بيانات العينة ، ومن هنا فانه إذا أردنا اختبـار                   

2في حالة العينات الكبيرة و      
xσ  نعلم أن اإلحصاءة التي تضم التقدير  في هذه الحالة والتـي            غير معلومة، فإننا 

  :     صيغتها هي 

  

  : فإذا أردنا اختبار الفرضية 

00 : xH µ µ=  

  . تمثل قيمة العدم0µحيث أن
  . للعينة n وαففي هذه احلالة فان قاعدة القرار تكون بالصورة اآلتية بعد حتديد

xxz.  االختبار اإلحصائي- 1 S
n

µ−
=  

  المحسوبة حيث ستكون في حالة الرفض التي تكون خـارج المجـال              Z تحديد المنطقة الحرجة للقيمة      – 2

1 / 2 1 / 2,Z Zα α− −
⎤ ⎡⎦ ⎣−  

 من جهة واحدة على سـبيل المثـال    أما بالنسبة للفرضيات األخرى المحتملة التي يكون فيها اإلختبار   •

0: xAH µ µ>  

  : قاعدة القرار  

 Z االختبار اإلحصائي – 1

x

x

xz

n

µ
σ
−

=



1أكبر من    Zترفض إذا كانت  :  المنطقة الحرجة هي   – 2 / 2Z α−.       نأتي بهذه القيمة من جدول التوزيع الطبيعي

 .  

2 حول عندما يكونxµ اختبار الفرضيات–ب 
xσ غير معلوم وان العينة صغيرة  :  

2في مثل هذه الحالة فان الخطوات الخاصة باالختبار مشابهة إلى مثيلتها في حالة            
xσ      معلومة او غير معلومـة 

حصاءة المستخدمة حيث أننا سنستخدم في حالة العينة        إال أن االختالف الوحيد هو اإل     . ولكن حجم العينة كبير     

   :والذي صيغته كالتالي ستودنت tالصغيرة اإلحصاءة

  

  

  : على الفرضيات المحتملة كاآلتي والمنطقة الحرجة تحدد    t أي ان االختبار اإلحصائي هو    
00 : xH µ µ=  

01 : xH µ µ≠  

  : المنطقة الحرجة هي 

ذا كانتإ
1,1 2n

t t α− −
) أو< )1,1 2n

t t α− −
<   .1H نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية −

2 اختبار الفرضيات حول–ج 
xσ للتوزيع الطبيعي حيث أن xµ غير معروفة :  

وان قاعدة القرار وتحديد المنطقة     ) كاي مربع    ( 2χاإلحصائي في مثل هذه الحالة هو إختبار       االختبار   -1   

  : الحرجة يعتمد على نوعية الفرضيات المرغوبة والتي تتمثل في الصيغة التالية للفرضية
2 2

01 : xH σ σ≠  

  : القرار 

)نرفض فرضية العدم إذا كانت   )
2 2

1,1 2c n αχ χ − )أو<− )
2 2

1, 2c n αχ χ   . وتقبل في الحاالت األخرى >−

  .  الفرضية من جهة واحدة التي تدور حول اإلنحراف المعياري– 2

  

  

  

) القرار نرفض فرضية العدم إذا كانت ) ( )
2 2

1 1,n n αχ χ−   . وتقبل في الحاالت األخرى >−

  : الفرضية– 3
  

  

)نرفض فرضية العدم إذا كانت  : القرار ) ( )
2 2

1 1,1n n αχ χ− −   .وتقبل في الحاالت األخرى >−

  مع العلم أن 

           

xxt S
n

µ−
=

2 2
00 : xH σ σ=

2 2
00 : xH σ σ=

2 2
01 : xH σ σ>

2 2
00 : xH σ σ=

2 2
01 : xH σ σ<

( )
( ) 2

2
1 2

0

1
n

n S
χ

σ−

−
=

( )2

2

1
iX X

S
n

−
=

−
∑



      حيث 

  :  اختبار الفرض الخاص بالنسب –د 

    هناك العديد من الحاالت في بحوث التسويق والتي تهتم فيها اإلدارة والباحثين ليس فقط بالمتوسط ولكـن                 

سب ،لذلك فان التحقق من صحة او عدم صحة الفرض الخاص بنسبة معينة يمكن اختباره إحـصائيا                 أيضا الن 

  : كاآلتي zأيضا باستخدام االختبار

1Z P Zσ= ±  
( )1 11P P

n
σ

−
=  

فس الطريقـة   وبعد الكشف عن القيمة الحرجة نقارنها مع القيمة المحسوبة بـن           z    وباستخدام جدول اختبار  

  .السابقة المستعملة مع اختبار المتوسط في العينات الكبيرة 

  :إختبار الفرض الخاص باإلختالف بين نسبتين-ه

    هذا االختبار من بين االختبارات الشائعة في بحوث التسويق وهو يتعلق باختبار صحة او عـدم صـحة                  

مثال ذلك الفرق بين الذين يفضلون السلعة و الذين ال          . االختبار بين نسبتين في عينتين مختلفتين لمتغير واحد         

من انسب االختبارات اإلحصائية في مثل هذه الحاالت حيث يمكن           zويعتبر اإلختبار . يفضلون السلعة نفسها    

  . من خالله التحقق ما إذا كان الفرق بين النسبتين حقيقيا أم راجع للصدفة 

): كاآلتي z ويمكن حساب )1 2

1 2

0
Z P P

σ σ

− −
=

+
  

  . ثم بعد ذلك نقارنها بالقيمة الحرجة التي نستخرجها من جدول التوزيع الطبيعي

 اختبار الفرض حول -و
2
1
2
2

σ
σ

  :  عندما يكون لدينا مجتمعين ذا توزيع طبيعي 

حصاءة يطلق عليهـا        إن اختبار هذه النسبة يحتم علينا معرفة إحصاء جديدة لم نتطرق لها سابقا وهذه اإل              

أوال مع تعريف هذه اإلحصاءة قبل الدخول في كيفية اتخاذ          F ولهذا ال بد من ذكر خصائص اإلحصاءة         Fاسم

  :    كاآلتي Fالقرار وتحديد منطقة الرفض يمكن احتمال الوصف العام للتوزيع   

  . توزيع مستمر  -1

 . توزيع غير شامل  -2

 ودرجات  df,1ي درجات حرية البسط نرمز لها بالرمز      تعتمد على نوعين من المعالم التأثيرية وه       -3

  .  2dfحرية للمقام نرمز لها بالرمز

ان االختبار اإلحصائي المستخدم للفرضية
2
1

020
2

: rH σ
σ

=   

 او اصغر او اكبر من الواحد وذلك حسب نوعيـة الفرضـية             1  تمثل النسبة، وقد تكون مساوية        0rحيث

  .المرغوبة ويمكن إجمال بعض الفرضيات المرغوبة 

  : الفرضية-1
2 2
1 20
2 2
1 21

:

:
H
H

σ σ

σ σ

=

>



  

  

)االختبار اإلحصائي هو: القرار  )1 2

2
1

, 2
2

df df
SF
S

 .0H    تحت الفرضية =

)دما تكونعن0Hنرفض فرضية العدم ) ( )1 2 1 2, , ,1df df df dfF F α−>   

   :الفرضية-2
 
    

) إذا كانت0Hنرفض الفرضية:القرار ) ( )1 2 1 2, , ,1df df df dfF F α−≤  

1اختبار الفرض الخاص بوسيطين -ز 2µ µ θ− 2عندما تكون= 2 2
1 2σ σ σ= = 

 في حالة العينات الصغيرة و صيغتها t studentالمستخدم هنا هو اإلحصاءة     ان االختبار اإلحصائي 

  : بالشكل التالي 

  

  

( )
( )

1 2

1 2 1 2
2

1 2

1 1n n

P

X X
t

S
n n

µ µ
+ −

− − −
=

+
  

  
( ) ( )

( )

2 2
1 1 2 22

1 2

1 1
2P

n S n S
S

n n
− + −

=
+ −

  

2حيث أن
PS2هو تقديرσ   

  : معلمة الواحدة ويمكن إجمالها كاآلتي أما الفرضيات المختلفة فهي نفسها في حالة ال

  : الفرضية-1

  . تمثل الفرق 0θحيث

  : القرار 

    ترفض فرضية العدم إذا كانت    
ct   تقع خارج المجال ( ) ( )1 2 1 22,1 2 2,1 2

,
n n n nt tα α+ − − + − −

⎤ ⎡
⎦ وتقبل في الحـاالت    −⎣

  .األخرى أي خارج طرفي المجال

  

   :فرضية ال-2

  :القرار 

) ترفض الفرضية الصفرية إذا كانت       )1 2 2,1c n nt t α+ − −
> وتقبل في الحاالت األخرى أي عندما تكون القيمـة          −

   .المحسوبة أصغر من القيمة المحددة في العالقة السابقة

2 2
1 20
2 2
1 21

:

:
H
H

σ σ

σ σ

=

<

1 2 00

1 2 01

:

:
H
H

µ µ θ

µ µ θ

− =

− ≠

1 2 00

1 2 01

:

:
H
H

µ µ θ

µ µ θ

− =

− >



   : الفرضية– 3

  

  

) ترفض فرضية العدم إذا كانت: القرار  )1 2 2,1c n nt t α+ − −
< −  

   : من المتوسطاتkاختبار مساواة عدد -د

.  الختبار ما إذا كان هناك اختالف حقيقي بين اكثر مـن متوسـطين               Fفي هذا االختبار نستعمل اإلحصاءة      

وتستوجب العمليات الحسابية الالزمة لتطبيق هذا االختبار حساب التباين الكلي والتبـاين بـين المجموعـات                

  ).ANOVA(تخدام جدول التحليل التباين والتباين داخل المجموعات وذلك باس

  :  مايلي  Fومن الشروط األساسية المطلوب توفرها لتطبيق اختبار 

  المجتمعات المسحوب منها العينات يجب أن تكون موزعة توزيعا طبيعيا  -

 .المجتمعات ذات تباين متساوي  -

 . العينات مستقلة  -

 .  تحليل التباين في اتجاه واحد – 1

يل التباين في اتجاه واحد اختبار الداللة اإلحصائية لالختالف بين عدة متوسطات مسحوبة من                  يقصد بتحل 

مجتمعات البحث عندما تكون المجتمعات موزعة توزيعا طبيعيا مع تساوي التباين،والجدول التـالي يعطـي               

  .هر في الجدول  التي سوف تقارن بالقيمة الجدولية لفيشر ذات درجات الحرية التي تظFكيفية حساب قيمة

1 2 00

1 2 01

:

:
H
H

µ µ θ

µ µ θ

− =

− <



  .ذي عامل واحد) ANOVA(تحليل التباين): 1-4(جدول

  مصدر التغير  مجموع المربعات  درجات الحرية  متوسط المربعات Fالنسبة
MSAF
MSE

=  1
SSAMSA C= −  1C −  ( )2

jSSA r X X=   بين األوساط  ∑−

 العامل يفسره(

A(.  

  ـــــ
( )1

SSEMSE
r c

=
−

  ( )1r C−  ( )2

ijSSE X X= −∑ داخــــــل   ∑

الخطأ أو  (العينات

  )غير المفسر

1rc  ـــــ-  ـــــ −  ijSST X X
⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠∑   اإلجمالي  ∑

iji/ = مشاهدةr المكونة من Jالعينة متوسط =jX :حيث
rx∑  

      X =المتوسط الكبير لكل العينات /iji j
rcx∑ ∑  

   SSA=  مجموع المربعات التي يفسرها العامل.  

SSE  =العاملات الخطأ التي ال يفسرهمجموع مربعا .  

SST =مجموع المربعات اإلجمالي.  

 الجدولية عند مستوى المعنوية المعين فإن فرضية العـدم          F المحسوبة اكبر من     Fعندما تكون قيمة    : القرار

  .مرفوضة لصالح الفرض البديل

  :  تحليل التباين في اتجاهين –2

حالة ال يهتم الباحث بتأثير التفاعل بين الـصفوف واألعمـدة علـى الظـاهرة موضـوع                     في مثل هذه ال   

  . االختبار،وهذا الجدول يفسر تساوي المتوسطات عند تالقي عاملين مفسرين 

  .لعاملين لقياس تأثيرها على المتغير التابع) ANOVA) (2-4(.جدول

  در التغيرمص  مجموع المربعات  درجات الحرية  متوسط المربعات Fالنسبة

1
MSAF
MSE

=  1
SSAMSA C= −  1C −  ( )2

jSSA r X X•
= الذي يفسره   ∑−

بين (Aالعامل 

 )األعمدة

2
MSBF
MSE

= 
1

SSBMSB
r

=
−

 1r − ( )2

iSSB r X X•
= الذي يفسره ∑−

بين (Aالعامل 

 )الصفوف

  ـــــ
( )1

SSEMSE
r c

=
−

  ( )( )1 1r c− −  SSE SST SSA SSB= − الخطأ أو غير     −

  المفسر



1rc  ـــــ-  ـــــ −  ijSST X X
⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠∑   اإلجمالي  ∑

 الجدولية بدرجات حرية معينة فانه يجب رفض فرض العـدم ،            F المحسوبة اكبر من     F 1إذا كانت   : القرار

 F 2كما أنـه إذا كانـت    . أي يوجد تأثير حقيقي لألعمدة على الظاهرة موضوع االختبار والعكس صحيح 

 الجدولية بدرجات حرية محددة فانه يجب رفض فرض العدم القائم بعدم وجـود تـأثير   Fالمحسوبة اكبر من  

  . قيقي للصفوف ، على الظاهرة موضوع االختبار والعكس صحيح ح

  ) معامل ارتباط بيرسون ( اختبار معنوية قوة العالقة بين متغيرين -ذ

كما أشرنا سابقا فان معامل االرتباط بيرسون يستخدم في قياس قوة العالقة بين متغيـرين كمـا يمكـن           " 

ام االختبارات ومن ثم يمكن استخدام معامل االرتبـاط كأسـلوب           التحقق من قوة هذه العالقة من خالل استخد       

 " استداللي بجانب طبيعته الوصفية 

  :  الفرضية

  

   :اإلختبار يكون بالصيغة التالية

السـتخراج القيمـة الحرجــة    ) n – 1(وذلك بدرجات حرية     tنبحث عن القيمة الجدولية ل    

  ). عدد مفردات العينةn. (المحسوبةالخاصة باإلختبار ثم بعد ذلك نقارنها بالقيمة 

  .نرفض الفرضية الصفرية في حال كانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية:القرار

  

  .  االختبارات اإلحصائية الالمعلمية :المطلب الثالث 

ختبـارات     هذا النوع من االختبارات اإلحصائية هو ذلك االختبار الذي يتعلق بالتوزيعات الحرة أي تلك اال              

 معالمهـا وهنـاك عـدة أنـواع مـن           فال نعر . التي نقوم بها على مجتمعات بحث توزيعها غير معروف        

االختبارات الالمعلمية التي سنحاول إيجازها في هذا المطلب وسوف نحدد أنواعها على حسب عدد العينـات                

  . والمتغيرات التي نهتم بدراستها 

0
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: 0

: 0

r

r
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H

=

≠
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  : واحد  بيانات عينة واحدة ، وحول متغير – 1

    إن الحاالت التي تواجه الباحثين خاصة في التسويق والبحوث االجتماعية أن طبيعة مجتمـع البحـث او                 

مستوى القياس قد يكون مختلف ، ومن ثم فانه من المناسب في هذه الحالة استخدام االختبارات غير المعلمية                  

  . لعينة واحدة 

 بدقة او جودة المطابقة والتي مـن خاللهـا يقـوم            قالبا ما يتعل      إن االختبار اإلحصائي لعينة واحدة هو غ      

الباحث بسحب عينة من مجتمع ما، وان اختبارات العينة الواحدة تمكن الباحث من معرفة وجـود اخـتالف                  

حقيقي في مقاييس النزعة المركزية بين العينة ومجتمع البحث، كذلك بين التكرارات المشاهدة والتكـرارات                

.                      ا لقواعد معينة وبين النسب المشاهدة والنسب المتوقعة في سلسلة من المشاهدات الثانويةالمتوقعة وفق

  : لعينة واحدة  ² كا اختبار–  أ 

    من بين االختبارات التي يصلح استخدامها في حالة عينة واحدة ومشاهدات تتعلق بمتغيـر واحـد نجـد                  

لكن لعينة واحدة ، ويالئم هذا النوع من االختبارات غير المعلمية البيانات االسـمية               و ²االختبار المعروف كا  

ويمكننا .                                                      والتي تم جمعها في شكل طبقات او مجموعات       

  .  هذا االختبار من اختبار التباين بين التكرارات المشاهدة والتكرارات المتوقعة

  

  :صيغة اإلختبار

  

نقوم بمقارنـة القيمـة    عدد الخاليا او الطبقات  nحيث أن  ) n-1(بعد تحديد مستوى المعنوية بدرجة حرية 

  .المحسوبة بالقيمة الجدولية 

يجب رفض فرض العدم واالستنتاج بان هناك اختالف حقيقي او معنوي بـين اختيـار المفـردات                 : القرار  

  . نت القيمة المحسوبة اكبر من القيمة الجدوليةلطبقات المتغير في حال كا

والذي ينتج عند درجة حرية مساوية للواحد في هذه         2 هو ²عندما يكون عدد الخاليا في اختبار كا      : حالة خاصة 

وكذلك يتطلب استخدامه في عينات عشوائية ذات       .  مبالغ فيها وتؤدي إلى نتائج خاطئة         ²الحالة تعتبر قيمة كا   

  .                   تكرارات5 الن فعالية االختبار تقل عندما يكون هناك اقل من حجم كافي، وذلك

   : اختبار كولموجروف سميرنوف لعينة واحدة –ب 

    يعتبر هذا االختبار من االختبارات اإلحصائية المناسبة لعينة واحدة ومتغير واحـد ذو مـستوى قياسـي                 

وافق بين التوزيع لمجموعة من القيم المشاهدة والتوزيع النظـري          هذا االختبار يمكننا من اختبار الت     . وصفي  

  : لهذه القيم، كما انه يحسب الطريقة التالية 

   ) ب ت س – ب مس = ( د 

  : حيث أن 

القيم التي يتم الحصول عليها بمقارنتها بقيمة الجدولية لهذا اإلختبار ، وهي تمثل اكبر انحـراف بـين                  =  د  

  .قيمتين

( )2
2

1

k
i i

i i

O E
E

χ
=

−
=∑



  . بة المجتمعة المشاهدة النس = ب ت س 

  . النسبة المجتمعة المتوقعة  = ب م س 

  . بقيمتها الجدولية لهذا االختبار التي حدد لها مستوى معنوية ) د(بمقارنة قيمة 

يجب على الباحث أن يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل الذي يقـول أن اخـتالف اختيـار                  : القرار  

  .عنوية، في الحالة التي تفوق فيها القيمة الحسوبة القيمة الجدولية مفردات العينة للطبقات موجود بم

 وخاصة مع العينات صغيرة الحجم      ²وكذلك يجب أن نوضح أن هذا االختبار يعتبر اكثر كفاءة من االختبار كا            

 .  

  :  في حالة عينة واحدة ومتغيرين او اكثر –2

  ) . تو (  معامل االرتباط كندال الترتيبي –أ 

 من االختبار غير معلميه التي تستخدم في نفس الحاالت التي يستخدم فيها معامل بيرسـون لالرتبـاط                  يعتبر

يتطلب حسابه عمليات حسابية اكثر ويعتبر من االختبارات اإلحصائية         ) تو  ( أي ان اختبار    ) رو  ( الترتيبي  

ة او عدم وجودها بين متغيرين      سهلة التطبيق في بحوث التسويق وهذا االختبار يركز على وجود عالقة معنوي           

  . أحدهما تابع واآلخر مستقل ويمكن حسابه 
  ـــــــــــــــ=                   تو

  

  : حيث ان 

   ق –م = س 

  .مجموعة أعداد الترتيب األكبر =  م 

  .مجموع الترتيب األصغر = ق 

  .حجم العينة = ن 

الجدولية التي حصل عليها من الجدول المخـصص لهـذا          بقيمة  ) تو  (ويتم مقارنة القيمة المحسوبة الختبار      

  .وذلك باستخدام قيمة س ، وحجم العينة في الدراسة . االختبار 

يجب رفض فرض العدم القائل بان هناك عالقة معنوية بين المتغيرين في حالة كون القيمة المحسوبة                : القرار  

  . تكون اكبر من القيمة الجدولية 

  : فق  اختبار معامل التوا-3

: كـان مـثال     .     هذا االختبار يطبق في حالة اختبار درجة العالقة بين متغيرين أحدهما او كليهما إسمي               

يرغب الباحث في أن يثبت إحصائيا إذا ما كان هناك اختالف معنوي بين الذكور واإلناث من حيث قيـامهم                   

             .   بالرحالت في العطل 

 البيانات المتاحة ، ثم نطبق في المعادلة السابقة القيمة التي قمنا بحسابها،وبعد               ضوء على²يقوم بحساب قيمة كا   

 في ظل درجات حريـة  2حساب قيمة معامل التوافق نقارنها بالقيمة الجدولية التي نجدها في جدول التوزيع كا           

   )  2 –األعمدة  ) ( 1-الصفوف ( التي يتم الحصول عليها 

  س
  )1-ن(ن½ 



  . ومستوى معنوية محدد 

إذا كانت قيمة المعامل المحسوبة اقل من القيمة الجدولية فإننا نقبل فرض العـدم ، أي لـيس هنـاك                    : ارالقر

  . عالقة معنوية بين المتغيرين 

  φ) في(اختبار معامل -4

. نة واحـدة    يستخدم للتحقق من قبول الفرض الذي مؤداه وجود عالقة بين متغيرين اثنين مع استخدام عي                  

نعـم، ال   (،  ) ذكر،أنثـى (ذو مؤشـرين    ( كما أن بيانات كل من المتغير من النوع االسمي ثنائي المشاهدات          

.   ( .......(  

   x 2 2حسابه يتم كما يلي جدولة البيانات في جدول 

   A x D ثم طرح ذلك من حاصل ضرب  B x Cاستخراج حاصل ضرب
B  A  
D  C 

  .التربيعي لحاصل ضرب مجموع األعمدة والصفوف يتم قسمة الناتج على الجذر 

( )( )( )( )B D A C A B C D+ + + +  

  φبعد القيام بحساب المعامل 
( ) ( )

( )( )( )( )
B C A D

B D A C A B C D
φ

× − ×
=

+ + + +
  

  

)  بدرجات حرية2    نقوم بمقارنة القيمة المحسوبة بالقمة المستخرجة من جدول كا )1 2 عنـد مـستوى    و−1

  . داللة إحصائية معينة 

نرفض فرض العدم الذي يقول انه توجد عالقة حقيقية بين المتغيرين في حالة التي تكـون القيمـة                  : القرار  

  . المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية والعكس بالعكس 

  : معامل كرامير -5

باختبار وجود عالقة بين متغيرين  يكونـان            يعتبر معامل كرامير من االختبارات غير المعلمية التي تهتم          

ذا مستوى القياس االسمي ، ويتم حساب معامل كرامير مثل معامل التوافق وهو يأخذ غالبا نفس القيمة التـي                   

  . تحسب من معامل التوافق بغض النظر عن ترتيب المجموعات في صورة صفوف أو أعمدة

( )
2

1RC
n k

χ
=

−
  

 k =ف أو لألعمدة في جدول البيانات اقل رقم للصفو .  

حيث أن الصفر يشير إلى عدم وجود عالقة بـين          .     ويتراوح هذا المعامل بين الصفر و الواحد الصحيح         

  . ومستوى معنوية محدد مسبقا  ) 1 –أعمدة  ) ( 1 –صفوف ( المتغيرين أي أنهما 

د عالقة معنوية بـين المتغيـرين وذلـك    يجب على الباحث أن يرفض فرض العدم الذي مؤداه وجو : القرار  

  .عندما تكون القيمة المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية والعكس بالعكس 



  : في حالة وجود عينتين مرتبطتين -6

    عندما يكون اهتمام الباحث منصبا إلى اختبار االختالف بين مجموعتين او عينتين من األشياء او األفراد                

ي يجب عليه أن يقوم بها هي أن يحدد ما إذا كانـت هـاتين العينتـين مـرتبطتين او                    فان الخطوة األولى الت   

  . وسوف نقوم بذكر أنواع االختبارات المطبقة في كال الحالتين ولكن باختصار. منفصلتين 

  :  عينتين مرتبطتين –أ 

  .تين المترابطتين فيما يلي أنواع االختبارات اإلحصائية غير المعلمية التي تعتبر مالئمة لحالة العين

  :   اختبار مكنمار - 1

/     وهذا االختبار يستعمل إلثبات وجود داللة اإلحصائية للتغيير وخاصة في البحوث ذات التصميم بقبـل                

و نقارن قيمته المحـسوبة     . كما أن هذا االختبار يشمل البيانات التي يكون مستواها وصفي او ترتيبي             . بعد  

 وعند مستوى معنوية محدد مسبقا ونرفض فرض العدم القائل بوجود           1رجة حرية    ذي د  2بقيمة من جدول كا   

  . فرقا معنويا قبل وبعد القيام بالتغيير عندما تكون قيمة المحسوبة تفوق القيمة الجدولية 

  :  اختبار ويلكوكسن لألزواج المتماثلة – 2

سويق والبحوث االجتماعية عامة ويهتم هـذا           يعتبر من االختبارات المستعملة والمفيدة كثيرا في بحوث الت        

االختبار بإتجاه التغيير وحجمه في نفس الوقت ، فهو يعطي وزنا اكثر لكل زوج يظهر اختالفا كبيـرا بـين                    

< حالة قبل وبعد إدخال المتغير التجريبي ونميز بين حالتين في هذا االختبار الحالة التي يكون حجم العينـة                   

   فردة ولكل حالة طريقة حساب تستعمل فيها 25> تي يكون فيها حجم العينة  مفردة ، وفي حالة ال25

  :  العينتين مستقلتين –ب 

كما أن هناك   .     هناك كذلك اختبارات تختص بهذا النوع من العينات أي التي تكون فيها العينتين مستقلتين               

 محـددة وهـو يخـص متغيـرات          في االختبارات المعلمية لمقارنة الوسط الحسابي ضمن شروط        tاالختبار

الفواصل ولكن الباحث في مجال التسويق يجد عادة أن هذا االختبار وما يستوجبه من شروط صـارمة قـد                   

يصعب توافرها في الواقع العملي ولهذا فانه يجد انه من المناسب استخدام بعض االختبارات غيـر المعلميـة    

  . والتي سوف نشير إلى بعض أنواعها 

  : ن وتني لعينات اختبار ما– 1

    إن هذا االختبار غير المعلمي يستخدم لتقييم توزيعات للمجتمعين الخاضعين لالختبار ونميـز فيـه عـدة                 

 مفردات وحالة العينات الكبيرة     8حاالت فنجد تلك الحالة التي يقوم االختبار عليها ويكون حجم العينة اقل من              

وهنـا  . عدد المفردات في كلتـا العينتـين غيـر متـساوي              مفردة وفي الحالة التي يكون     80 – 9نسبيا من   

 ذو  – ترتيبـي    –اسـمي   ( المتغيرات التي يقوم بمعاينتها ال يتم مستوى القياس بها فهو يعالج كل المقـاييس               

في هاتين الحالتين، أما بالنسبة للعينات كبيـرة        " ويتني  " وتقارن قيمته المحسوبة مع قيمة التوزيع       ) فواصل  

  .  بقيمة  نحصل عليها من الجدول الطبيعي20 تلك التي يفوق عدد مفرداتها اكبر من أي. الحجم 

  : لعينتين مستقلتين  ²كا اختبار – 2



    نطبق هذا االختبار عندما تكون البيانات موضع االختبار اإلحصائي تحتوي على تكرارات مقسمة علـى               

لة المعنوية لالختالفات بـين عينتـين مـستقلتين ،           للتحقق من الدال   ²مجموعات فانه يمكن استخدام اختبار كا     

ومستوى القياس المطلوب للبيانات في هذه الحالة هو المستوى االسمي للعينتين ، وهنا نختبر إذا كان هنـاك                  

  . اختالف معنوي بين العينتين فيما يتعلق ببعض الخصائص 

  

  .  كتابة التقرير النهائي للبحث التسويقي :المطلب الرابع 

  إن الجزء األخير في بحوث التسويق هو عملية كتابة التقرير، وعملية كتابة يقوم بها الباحث بعد إجـراء                    

  .تلك الخطوات السابقة التي تناولناها من قبل 

  .ماهية التقرير النهائي وأهميته : أوال 

سائل توضيحية متنوعـة،        التقرير نمط كتابي من أنماط االتصاالت التي  تأخذ أشكاال مختلفة باستخدام و            

وذلك من اجل تناول او نقل المعلومات إلى الجهات ذات العالقة بمضمون الكالم الذي يحتوي عليه التقرير ،                  

  .وقد يكون عرض معلومات التقرير كتابيا او شفهيا او مع بعضهما 

 الذي يريده المدير او         ويمكن أن نلخص أهمية التقرير الكتابي في انه يعد المظهر الوحيد لمشروع البحث            

أصحاب اتخاذ القرار ، ويتوقف تقويمهم لمشروع البحث ككل على مدى تأثير التقرير النهائي المقدم سـواء                 

شفهي أو مكتوب، كما ان النتائج التي يتم عرضها ونقلها تعتبر من الخدمات الرئيسية التي تقـدمها بحـوث                   

د أفعالهم حيال مدى االستفادة من هذه الخدمة من المحددات          التسويق لمجموعة المديرين بالمنظمة وتعتبر ردو     

الرئيسية لتكرار استخدام هذه الخدمة في المستقبل ، كما أن معظم متخذي القرار ال يهتمون بتفاصيل إنجـاز                  

البحث بل يرتكز اهتمامه على المعلومات وليس البيانات التي يزودهم بها الباحث ، ومن هنا فانه من المهـم                   

وم الباحث بتزويد متخذ القرار بتفصيالت كافية عن مشروع البحث وخاصة تلك النتـائج التـي يراهـا                 أن يق 

  .تساعد متخذ القرار  



  :مقومات تقرير النهائي الجيد  : ثانيا 

    هناك بعض اإلرشادات التي يجب أن يتبعها الباحث عند قيامه بكتابة التقرير النهائي ، إذ انه من المهم  

  : ر في التقرير النهائي ليكون تقريرا جيدا وهذه اإلرشادات هي أن تتوف

  : مراعاة نوع المستفيدين من البحث – 1

    انه من المنطقي أن يقوم الباحث بكتابة تقرير وهو على علم بالمستفيدين من البحث ، وبالتالي يكون إعداد                

 القرار يصب اهتمامهم على التقارير التي       إن معظم متخذي  . هذه المعلومات بشكل يناسب حاجة متخذ القرار        

تتصف بالوضوح واالختصار والدقة والتشويق ، والتي تركز بشكل مباشر على المعلومات بشرط أن تحتوي               

على اقل ما يمكن من المصطلحات الفنية المتخصصة ومن هنا فمقدرة القراء المحتملين للتقرير هي األسـاس      

رير ، بينما اهتماماتهم والظروف المحيطة بهم عند قراءة التقرير واستعدادهم           في تحديد الحد الفني األعلى للتق     

  . الستخدام ما جاء في التقرير و استعدادهم الستخدام لما جاء في التقرير يحدد مستوى جودة التقرير 

  : اإلكتمال في التقرير واالختصار – 2

كتابة التقرير النهائي هي ان يكون هـذا التقريـر              إن من بين تلك األشياء التي يجب أن يقوم الباحث عند            

كامل  ، وهذا ال يعني احتواءه على كل تفصيالت مشروع البحث ولكنه يعني تغطيـة النقـاط الهامـة فـي                      

الموضوع محل الدراسة مع غض النظر عن التفاصيل الغير هامة وكذلك يجب أن يحدد الباحث نقاط التـي                  

مع مراعاة االختصار وذلك لكي     . تركيز التي يجب أن يعطيها لكل نقطة        يجب أن يتضمنها التقرير ودرجة ال     

  . ال يصبح البحث ممال وهذا بدون أن يهمل الباحث أية فكرة او نتيجة مهمة 

  : الموضوعية في كتابة التقرير – 3

 مـن       يجب أن يراعي الباحث الموضوعية التي ترافقه طيلة إنجاز البحث ، وهنا تكون في سرد النتـائج                

دون تعديل او تقصير في األمور التي ال يجوز التهاون بها وتحت أي ظرف من الظروف ، ذلك النـه مـن                      

المنطقي أن ال تتطابق نتائج معظم الدراسات مع فرضياتها ، او التوقعات عنها لذا فانـه مـن الموضـوعية                    

سرها حسب المعطيات الموضوعية    والمهنية أن يتم إيراد النتائج كما حصل عليها وما علي الباحث إلى أن يف             

  .المتداولة 

  : الدقة – 4

    اليمكن ان تتوفر الدقة في التقرير ما لم تتوفر الدقة في مدخالته ، وحتى لو كانت مدخالته تتصف بالدقة                   

فان التقرير ربما يتسبب في وجود مصادر أخرى لعدم الدقة مثل عدم االهتمام او اإلهمال في عرض النتائج                  

ر الغير منطقي ، وكذلك يجب ان يكون الباحث ملما لتلك العمليات سواء اإلحصائية او الحسابية والتي                 والتفسي

  . ربما تكون مسؤولة عن عدم دقة النتائج وكذلك تلك األخطاء المطبعية 



  :أنواع التقارير النهائية : ثالثا 

يها ، ولكن في معظم التقـارير ال بـد أن               يعتمد نوع التقرير النهائي على الفئات والجهات التي سيوجه إل         

تتضمن األهداف التي من اجلها تمت الدراسة ، و المستوى التعليمي والثقافي للفئات يعتبر كذلك من محددات                 

  :وهناك أنواع مختلفة من التقارير النهائية منها . نوعية التقرير 

 المختصين ، وهذا النوع يتصف بالتوسـع        ء را     يوجه هذا النوع من التقارير إلى المد          : التقرير الفني    – 1

والشرح المفصل لكل ما تما بحثه كما أن هذا النوع يساعد الباحثين اآلخرين فـي عمليـة تقيـيم البيانـات                     

وال بد أن يورد الباحث المعني بالدراسة تعريفات واضحة ومحـددة           . والمعلومات الواردة فيه من حيث الدقة       

  . ات الفنية التي تم ذكراها في صلب البحث ضمن محتويات التقرير الفنيلكافة المفاهيم او المصطلح

  :  التقرير العام – 2

 والمستهلكين، وال يـشترط فـي   ن    وهذا النوع من التقارير يكون موجه إلى العامة من العاملين والمساهمي   

  إلنجاز البحث ، وهذا النوع مـن         هذا النوع من التقارير التقيد بذكر كافة التفاصيل لألساليب التي تم اتباعها           

التقارير يجب أن يحتوي على اإلثارة كتلك الرسوم التوضيحية والجداول والملخصات المركزة حول النقـاط               

  . المهمة في الدراسة 

  : تصميم التقرير النهائي : رابعا 

ي مكونات كـل تقريـر           إن التقارير تختلف حجما ما بين الحجم المتوسط والكبير وهذا االختالف يؤثر ف            

على حدى ، عند بدء كتابة التقرير ال بد من تنظيم كافة األفكار ، والمادة التي تم جمعها بشكل يساعد علـى                      

ومن جهة أخرى يتألف التقرير من مجموعة عناصر وهي الغالف والخالصة وقائمـة  المحتويـات                . فهمها  

  .مراجع والمصادر التي اعتمدها الباحث في دراسته والمقدمة والمتن والخاتمة والمالحق إن وجدت وكذلك ال

  :  الغالف – 1

   تحتوي هذه الصفحة على عنوان البحث او الدراسة ، الباحث والجهة التي تم إعداد الدراسة لها ويجب أن                  

تكون صفحة العنوان قصيرة موجزة إلى جانب وصفها الواضح للهدف او األهداف التي قامت مـن اجلهـا                  

  . ا يجب أن يعكس العنوان الطبيعة الفعلية للدراسة التي تم تنفيذها الدراسة كم

  :   قائمة المحتويات - 2

   تبين قائمة المحتويات مضمون التقرير برمته وهو أمر ضروري إذ أن القارئ يحب أن يأخذ فكرة أوليـة                  

صفحات الخاصة بكـل    ويجب تحديد أرقام ال   . عما يحتويه التقرير من أجزاء و مكونات، وهذا أمر ضروري         

  . موضوع،والغرض من ذلك هو مساعدة من يقرا التقرير على الوصول إلى أي جزء من التقرير 



   :الخالصة – 3

   ال بد من توفر الواقعية لدى مقدمي التقارير الفتراض أن رجال اإلدارة العليا يميلون غالبا لقراءة التقارير                 

لهذا السبب ال بد من كتابـة ملخـص واف          . لوقت المتاح أمامهم    الموجزة ، وليست المطولة ، وذلك لضيق ا       

ومعبر عن كافة العناصر التي تضمنها التقرير النهائي للدراسة وفي الغالب يجب أن ال تزيد الخالصة علـى                  

  . صفحتين على األكثر 

   :صلب التقرير – 4

لتقرير مايلي المقدمـة والتـي   ويتضمن صلب ا  .    عادة ما تكون تفاصيل البحث موجودة في صلب التقرير          

تهدف إلى تزويد القارئ بمعلومات تكون بمثابة خلفية ضرورية لفهم الجزء المتبقي من التقريـر ويجـب أن                  

تشرح المقدمة بوضوح طبيعة مشكلة القرار وهدف البحث ، كما يجب أن تزود القارئ بمعلومات عن السلعة                 

كما انه يجب على الباحـث أن       . ة بالمشكلة محل الدراسة     او الخدمة محل الدراسة  وكذلك الظروف المحيط       

يذكر طبيعة وأهمية أي بحث اجري من قبل  بخصوص المشكلة محل الدراسة كما يجب أن يوضح للقـارئ                   

ما إذا كان تصميم البحث وصفيا أم إستنتاجيا ، ويشرح مصادر البيانات أولية أم ثانوية ويحدد طريقة جمـع                   

ويحتاج القارئ ألن يعرف مفردات العينة وحجم العينة وكيفية اختيار العينة            "  المالحظة   االتصال او " البيانات  

وكذلك ال بد من إعطاء النتائج الجزء األكبر من التقرير ويستحسن كذلك عرض ما تم التوصل إليه من خالل                   

 الدراسة التـي تـم      استخدام وسائل التوضيح من جداول ورسوم وأشكال ألنها تساعد كثيرا على إظهار نتائج            

تحديدها باإلضافة إلى ضرورة سردها بطريقة واضحة ومنطقية وجذابة ، من غير الضروري إيراد وعرض               

كل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ، ذلك النه ال بد من إيراد تلك النتائج المهمـة والمرتبطـة بأهـداف                      

ل او الحلول التي انتقاها الباحث من خالل دراسته         الدراسة األصلية وعليه أن يورد في التقرير مجموعة البدائ        

، وإذا كان الحل قد ورد في التقرير فمن الضروري أن يكرر ذكره في هذه الخاتمة ويجب أن تكـون هـذه                      

ومن األهمية أن يتجنـب الكاتـب عنـد إدراج توصـياته او             "الحلول واالقتراحات مقنعة وذات طابع عملي     

إذ انه يملك صفة استشارية إلـى حـين إقـرار           ) ، يستلزم، ينبغي، يتعين   يجب، يستوجب ( اقتراحاته عبارات 

وبعض التقارير تحتاج إلى مالحق يمكن الرجوع       )1("التقرير والمصادقة عليه تصبح التوصيات واجبة االتباع        

اج إليها كي يتأكد القارئ من توفر عناصر الجدية والشفافية في العمل ، وواضع التقرير أو كاتبه حر في إدر                  

على سبيل  . أية مالحق يراها ضرورية في خاتمة التقرير وحينئذ يجب عليه أن يمنح كل ملحق رقما مستقال                 

المثال قد تتضمن المالحق البيانات األولية ، والتحليل اإلحصائي ، نسخة من االستبيان الذي تـم اسـتخدامه                  

  .وللتعليمات الموضوعية من قبل الجهات المعنية بالبحث 
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   :ادات عامة لعرض نتائج البحث شفهيا إرش– 5

   غالبا ما يستخدم العرض الشفهي لنتائج البحث بغية تأييد التقرير المكتوب ، ويعتبر العرض الشفوي الذي                

تم إعداده  لإلدارات المعنية من األمور االعتيادية في الكثير من المؤسسات والشركات لما له من فائدة فـي                   

لتوصل إليها بطريقة علمية ، وتطبق اإلرشادات العامة السابق  تحديدها أيـضا علـى               تفسير النتائج التي تم ا    

العرض الشفهي ، ومن مميزات العرض الشفهي انه يعطي فرصة لمتخذ القرار بان يسأل أسئلة يستطيع من                  

خاللها أن يستوضح أمورا ونقاطا لم تكن واضحة له ، وكذلك يسمح لمجموعـة األفـراد الحاضـرين فـي                    

جتماع بالتفاعل بخصوص تفسير نتائج البحث ، وكذلك يجب أن يكون العرض مؤثرا في إقنـاع األفـراد                  اإل

وهناك بعض النصائح التي يجب أن يتقيد بها الباحث خالل عملية العـرض             .المعارضين لتفسير نتائج البحث   

 من نتائج البحث    وهي من الضروري أن يبدأ العرض بتحديد اإلطار العام لما سوف يعرضه على الحاضرين             

أي أن يخبرهم بما سوف يعرض عليه ، ويستحسن أن يستخدم وسائل اإليضاح والعرض النظـري بكفـاءة                  

بمعنى أن تكون الخرائط والجداول بسيطة وسهلة القراءة كما انه عندما يقوم الباحث بعرض البيانـات عـدة                  

 من تحسين فعالية التقديم وذلـك مـع         مرات قبل العرض الفعلي ،سوف يجعله يكتسب نوعا من الثقة ويمكنه          

وجود شخص له خبرته يعلق على العرض ويقدم له نصائح توجيهية،كما أنه من المتعارف عليه في العروض                 

هو استعمال وسائل مساعدة لكي تعطي صورة أكثر وضوحا للبيانات التي يتم جمعها من جهـة ،ومـن ثـم                    

 التي يعتمدها الباحـث     لومن بين هذه الوسائ   .ن جهة أخرى  تسهيل فهمها وتفسيرها من قبل الجهات المعنية م       

خالل عرضه الشفوي استخدام مثل الشرائح واألفالم وأشرطة عرض الفيديو والنماذج والرسوم، ذلك ألنهـا               

  .تساعد على تسهيل عملية العرض الشفوي

  

  

  

  

  



  :الخالصة

بر اآلراء وهي تلك العمليـة المتعلقـة            من خال ل هذا الفصل قمنا بدراسة ذلك الجزء المهم من عملية س            

بتحليل البيانات ،والتي تناولناها  بإعطاء تلك األنواع المختلفة من تحليل البيانات ،حيث قمنـا بـإدراج هـذه                   

األنواع من خالل عدد المتغيرات، عند القيام بتحليل متغير واحد ثم عملية تحليل متغيرين،بعد ذلك تحليل عدة                 

ل الطرق اإلعتمادية والطرق اإلعتمادية المتبادلة،وبعد ذلك قمنا بإيـضاح األسـباب            متغيرات وذلك من خال   

الداعية إلختيار الفرضيات وأنواع الفرضيات،ثم تلك اإلختبارات اإلحصائية التي تتناول إختبـار الفرضـيات      

النـوعين ، بعـدها     سواء كانت االختبارات المعلمية او الالمعلمية وهذا من خالل إبراز أهم االختبارات لكال              

قمنا بإدراج ذلك الجزء الذي يربط بين الباحث و متخذي القرار وهو كتابة التقرير النهائي حيث تطرقنا إلـى                   

ماهية التقرير النهائي وأهميته و مقومات التقرير النهائي الجيد وكذلك أنواع التقارير النهائية ثم قمنا بـشرح                 

امه بعملية تصميم التقرير ، وفي األخير قدمنا إرشادات عامة لكيفية           تلك الخطوات التي يتبعها الباحث عند قي      

  .عرض البحث شفويا

 التي يقوم بها الباحث، و التقريـر هـو          المهمةعملية إعداد التقرير النهائي و تقديم التوصيات تعتبر الخطوة           

ل المجهودات المبذولـة    عرض لنتائج البحث على بعض األفراد المهتمين بهذه النتائج، إذ هو الذي سيعكس ك             

و يتوقف الشكل الذي يتخذه التقرير و محتوياته على نوع الجهة التي سيرفع إليها، و من الطبيعي                 . في البحث 

أن يسعى القائم بالبحث إلى إقناع المؤسسة بوضع التوصيات موضع التنفيذ، حيث تشمل إقتراحات مـستقبلية                

قة، و تعتبر التوصـيات خطـط إصـالحية يوصـي الباحـث             لعمل المؤسسة و المستندة على الدراسة الساب      

بإتباعها،و لكي يضمن الباحث أن توصياته ستكون محل دراسة و تنفيذ، فعليه األخذ باإلعتبار حالة و وضـع             

  .   و ظروف السوق المؤسسة

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

     
 
 
 

      
                               

                                                                      

 
 
 
 

  . دراسة حالة سلوك السائح في الجزائر
 
 
 
 
  
  
  
  
  

 خامس اللـــفصال



  :مقدمة 

بالجزائر يعاني من اإلهمال، حيث نجد أن بلدنا تتوفر على  إمكانيات سياحية هائلة إال                    إن قطاع السياحة  

 نتيجة نسيان هذا القطاع خالل المسار تنموي للبالد ، فالجزائر تعتبر بلد سياحي وذلك               أنها غير مستغلة وهذا   

كم باإلضافة إلى تنوع التضاريس في معظم       1200لما تمتلكه من مناظر طبيعية رائعة ، وشريط ساحلي يبلغ           

التاريخي كاآلثـار   مناطق البالد ومناخها الذي يساعد على مجيء السواح طيلة العام ، وال ننسى ذلك التراث                

الرومانية والكهوف واألضرحة ، زيادة على تلك الرسوم الموجودة على صخور والتي تعـود إلـى حقـب                  

  .ماضية 

   ونظرا لما يتمتع به هذا القطاع من إمكانيات االستثمارات المباشرة واهتمامنا لموضوع الـسياحة وعـدم                

 موضوع السياحة كدراسة تطبيقية ، وقد حاولنا من خالل          وجود دراسات ميدانية سابقة لهذا القطاع فقد اخترنا       

دراسة حالة سلوك السائح بالجزائر ان نساهم في دراسة هذا الموضوع وهذا من خالل إسقاط الجانب النظري                 

في البحث على قطاع السياحة لكي نستطيع من خالله إلقاء نظرة عن كثب لكيفية القيام ببحـوث التـسويق و                    

ح التي من خاللها يمكننا تقييم قطاع السياحة بشكل جيد وهذا عـن طريـق إدراك تلـك                  دراسة سلوك السائ  

النقائص الموجودة على مستوى السياحة الجزائرية والذي يمكننا مـن تـدارك األخطـاء واسـتغالل تلـك                  

ن حيـث  الخصائص السياحية التي تمتلك الجزائر فيها ميزة تنافسية تمكنها من تصدر قائمة البلدان السياحية م   

المداخيل على األقل على مستوى المغرب العربي ، وهذا عن طريق توزيع استبيان علـى الـسواح والقيـام              

.    بتحليله باستعمال األساليب اإلحصائية التي سبق وتناولناهـا فـي الجـزء النظـري مـن هـذا البحـث                     



   .مفاهيم حول السياحة والتسويق السياحي: المبحث األول

ن السياحة سوف تكون اكبر صـناعات العـالم         أ من القرن العشرين     امنين في نهاية العقد الث     بعض الباحث  أتنب

وفـي التـاريخ    ،)1986(نصف  ووقد تحقق ذلك التنبؤ قبل التاريخ المذكور بحوالي عقد           2000بحلول العام   

 قـد   األرض أرجاءعلى السياحة الداخلية والعالمية في       قما أنف المذكور أي منذ حوالي عقدين من الزمان فان         

 غير مباشـرة بلـغ مقـدارها حـوالي          أو عمالة بطريقة مباشرة     أوجدتريليون دوالر وهذا النشاط     2تجاوز  

ومـع تقلـص    ، من القرن    األخيرمليون فرصة عمل وقد لحق بالسفر العديد من التغيرات خالل النصف            65

 العالم  وأصبح األخيرةاحة في العقود    المسافات وتطور وسائل النقل باستمرار فقد زادت معدالت السفر والسي         

 أرجاء ،وأصبحتصالت واالتصاالت اوساعد في ذلك التطور الحاصل في المو      "قرية كونية "كله كما يقال دائما     

 وشبكة االتصاالت الدولية وثم فارق كبير بـين         اآللية كل من يتعامل مع الحاسبات       أصابع أطرافالعالم عند   

 اليوم  أمالماضي كان القليل جدا من البشر القادرون على ممارسة السياحة           السفر في الماضي والحاضر ففي ا     

واليوم يمكـن للمـسافر      ،  متاحة لقطاع عريض من السكان بحثا عن السرور والترويح         أصبحتفان السياحة   

  .عبور عدة قارات في يوم واحد

قـوده  تفي القرن المقبل سوف      االقتصاد العالمي    أن إلىوفي هذا الصدد يذهب عالم المستقبليات جون نيبزت         

جيا المعلومات و صناعة المصارف المالية و صناعة        ثالث صناعات خدمية وهي صناعة االتصاالت وتكنولو      

الـسياحة قطـاع    "  بيوم السياحة العالمي تحت شعار     1997 سبتمبر   27السياحة ، و لذلك فقد احتفل العالم في         

  .)1("ل وحماية البيئة رائد في القرن الحادي والعشرين لخلق فرص العم

  

   .مفاهيم حول السياحة: المطلب األول 

تعتبر السياحة في عالمنا المعاصر من أهم الظواهر البارزة على المستوى العالمي نظرا الهتمام كثير                       

ـ               وألنهامن الدول بها،     ي  أصبحت حاجة ملحة لكثير من الشعوب لما لها من أهمية اقتصادية بالنسبة للدول الت

  .تملك مميزات وعناصر جذب السواح، وقد شهدت السياحة تطورات عديدة بمرور الزمن

يعتبر لفظ السياحة من األلفاظ المستخدمة في اللغات الالتينية إال أنه كان معروفا في اللغـة      : تعريف السياحة 

ـ                د ورد لفـظ    العربية فهو يعني التجوال، ونقول ساح في األرض بمعنى ذهب وسار على وجه األرض، وق

 ، »)2(فسيحوا في األرض أربعة أشهر« :تعالى هــالسياحة في القرآن الكريم في أكثر من موضع، فنجد قول

 اني ـومعناها سيروا في األرض، إلى جانب مع

ول ويـدور، وكلمـة     ـ وتعني يج  TOURأخرى في هذا اإلطار، أما السياحة في اللغة اإلنجليزية فنجد كلمة          

TOURISMEنتقال والدوران  فمعناها اال. 

ويمكن اعتبار السياحة عموما انتقال اإلنسان من مكان إلى مكان أخر وفي زمان معين، أو اإلنتقال من بلـد                   

 .إلى بلد آخر أو في نفس البلد ألغراض محددة وليس لإلقامة الدائمة
                                                 

(1) www.outo.com   
  ) .1( رقم سورة التوبة، اآلية   (2)



 :تعريف السائح

الدراسة سواء كان ذلك داخـل      هو الشخص الذي يسافر خارج محل إقامته ألي سبب غير الكسب المادي أو              

 .، ولتعريف السائح أهمية بالغة من الناحية االقتصادية)سائح أجنبي(، أو خارجه )سائح وطني( البلد 

 (1).  ساعة 24غير المكان الذي يقيم فيه لمدة ال تقل عن  مكانا ويعرف أيضا أنه أي فرد يزور

 :حديث العوامل التي أدت إلى تطور ونمو السياحة في العصر ال

إن تطور السياحة وتحولها الكبير يعتبر من أبرز سمات النصف الثاني من القـرن العـشرين، فالـسياحة                     

تأثرت بنفس العوامل الرئيسية التي غيرت كثيرا من النظم االجتماعية والسياسية واالقتصادية في العالم، ومن               

 :بين هذه العوامل

ة األوروبية منها وما ترتب عن ذلك من ارتفـاع فـي مـستوى              الخطوات التي حققتها كثيرا من الدول خاص      

 .المعيشة

مما أدى إلى حدوث ثورة كبيرة في عـالم         ) جوي، بري، بحري  (التطور الكبير الذي طرأ على وسائل النقل        

 .السياحة ونهضة هائلة في هذا المجال

جازات السنوية وزيادة األجـور     قيام العديد من الدول بإصدار قوانين بتخفيض ساعات العمل وزيادة فترة اإل           

 .مما ساعد على نمو السياحة وازدهارها

انخفاض تكاليف الرحالت خاصة بالطائرات مما سمح بتدفق كبير لألفراد عليها وأدى إلى فتح أسواق سياحية                

  .في مختلف أنحاء العالم

الحركة السياحية لدى كثيـر     ظهور الرغبات واالحتياجات اإلنسانية للترفيه والصحة والثقافة أدى إلى تطور           

 .من الدول

  . الدولي بالسياحة كنشاط إنساني مرغوب فيهاالهتمام

بتطورحاجاته ورغباته   مما سبق يتضح أن السياحة ظهرت منذ القديم كظاهرة اجتماعية وإنسانية وقد تطورت            

  .موس في جميع المجاالتـح وملــأثير واضــبحت لها تــإلى أن أص
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  .نواع السياحةأ: الفرع الثاني

                                                         : يمكن إبراز أهم أنواع السياحة من خالل الشكل التالي 

 أهم أنواع السياحــــة) 1-5(الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 وفقا للعـرض

 الثقافيــــة

 الدينيــــة

 تماعيـةاالج

 التاريخيـة

 قضاء اإلجازات

 المؤتمــرات

 الصحة والعالج

 الرياضة الحيوية

 وفقا للعمــر

 سياحة الناضجين

 سياحة الشباب

 سياحة الطالئع

 سياحة بعد التقاعد

 وفقا للعــدد

 سياحة جماعية

 سياحة فردية

 سياحة موسمية

 سياحة األيام

 من حيث اإلقامة

 ه مقيمةسياحة شب

 سياحة عابرة

سياحة 

 سياحة خـارجية

  النطاق الجغرافي

 سياحة األجانب

 عمال بالداخل  حسب الجنس

  عمال بالخارج

  84 ص1998،المدرسة العليا للتجارة )ماجستير.ر( في الجزائرةقاسم عبد الكريم،ترقية السياح: المصدر



ذه األنواع كان البد على رجل       ه  بين ونتطرق فيما يلي إلى كل نوع على حدى، ونظرا لوجود تداخل مختلف           

 .التسويق اإللمام بها حتى يتسنى له التعامل بشكل جيد مع الزبون السياحي

إن أهم ما يتأثر به السائح هو مدى اإلشباع الـذي سـيحققه              : السياحة وفقا للغرض من البرنامج السياحي     

ز عدة برامج يمكن وضعها لمواجهـة       لرغباته من جراء اختيار البرنامج السياحي المقترح، وهنا يمكن أن نمي          

 :حاجات ورغبات السياح منها

وهو من أهم البرامج فله طابعا جماهيريا ويـشمل عـددا            : برنامج سياحي بغرض قضاء اإلجازات والترفيه     

ضخما من الزبائن خاصة العمال منهم، وهذه األهمية تفرض على المؤسسات السياحية تعميم برامج مناسـبة                

 .ا لما تحققه من أرباح معتبرةلهذه الفئة نظر

تعرف بأنها انتقال الشخص من بلده األصلي إلى بلد آخر بهدف االستفادة             : السياحة بغرض الصحة والعالج   

من القيم العالجية الطبيعية التي أوجدها اهللا في هذا البلد، ونالحظ أن الشخص الذي يأتي للعالج أو النقاهـة                   

 .كسبا يحقق المزيد من العملة الصعبة للبلد المضيفيقضي فترة معتبرة وهذا ما يعد م

وهنا يمكن القول أن الجزائر إحدى الدول التي تملك مقومات سياحية عالجية هامة من خالل محطات العالج                 

حمـام بـوحجر،    (، وأيضا الحمامـات     )مثل سيدي فرج، وتيبازة   (بالمياه المعدنية التابعة للمركبات السياحية      

إلى ذلك وجود مصحات تنتشر في المناطق الصحراوية مثل مركز العالج بالرمال الساخنة             ، إضافة   )بوحنيفية

ببسكرة، ولكن المالحظ أن كثيرا من هذه اإلمكانات غير مستغلة مما يعنـي أنهـا فـرص ضـائعة يجـب                     

 .استغاللها

حة الرياضـية   تنتشر خاصة لدى الدول التي تتميز بتوفر مقومات السيا         :  السياحة بغرض ممارسة الرياضة   

 كالموقع الجغرافي وتوفر المركبات الرياضية واشتمالها على سواحل

 .مالئمة لممارسة الرياضة البحرية

وهي من أهم مجاالت السياحة التقليدية، فاألماكن األثريـة تمثـل            : السياحة بغرض زيارة األماكن التاريخية    

ن األماكن األثرية والتي اكتسبتها بتعاقب السنين       عناصر جذب واهتمام لعدد كبير من السياح، والجزائر لها م         

 .ما يجعلها محل اهتمام السياح من مختلف أنحاء العالم

يطلق عليها اسم سياحة الجذور، أي البحث عن الجذور العائلية حيث تقوم هذه السياحة               : السياحة االجتماعية 

 .صلي والتعرف على أرض أجدادهماأل بتشجيع أبناء الوطن بالخارج لزيارة أهلهم وأقاربهم بوطنهم

تعتبر من األنواع الحديثة حيث انتشرت ظاهرة عقد المؤتمرات الدورية بـين مختلـف               : سياحة المؤتمرات 

وهذا ما يشكل دخل مهم للدولة التي تدار بها المؤتمرات على أسـاس             ) جمعيات، دول، حكومات  (التشكيالت  

 . أن اإلنفاق يكون معتبرا، مما يعني)أغلبهم رجال أعمال(نوعية السياح 

عن هذا   تعتبر من حيث هدفها سياحة ثقافية روحانية، وتمثل األماكن المقدسة مثاال ونموذج            : السياحة الدينية 

 .النوع من السياحة



 ذلك التدفق المنظم من السياح القادمين من الداخل أو الخارج بهدف التعرف على األمـاكن                «:وتعرف بأنها   

  .(1) » وما تمثله من قيم روحية لهذا الدين أو المعتقد أو ذاكالدينية وتاريخها

 أن السياحة الدينية تعكس جزء هاما من احترام السياح لمعتقـداتهم كـالحج مـثال عنـد                   إلى وتجدر اإلشارة 

 .المسلمين

ية من شعر   تعتمد على إقامة الندوات الثقافية والمعارض الخاصة بالكتب والمسابقات الثقاف          : السياحة الثقافية 

 . الخ....وقصة ومسرح

 وتشمل السياحة الفردية والسياحة الجماعية : السياحة وفقا لعدد السياح

 .تتوجه البرامج السياحية إلى فرد معين بخصائصه واحتياجاته ورغباته : السياحة الفردية

الجامعـات  تكون موجهة للعمال وموظفي الشركات والـوزارات وطلبـة المـدارس و            : السياحة الجماعية 

 .وأعضاء الجمعيات حيث يتم تصميم البرامج بالتنسيق مع ممثلي هذه الشركات والهيئات

 :السياحة وفقا للمرحلة العمرية للسائح 

 سنة، وهي سياحة تعليمية من خاللها يتمكن        14 و 7وتشمل األطفال الذين يتراوح سنهم بين        : سياحة األطفال 

والسلوك، حيث تقوم شركات السياحة بتنظـيم مخيمـات صـيفية           الطفل من اكتشاف مجموعة من المعارف       

 .تعليمية وتثقيفية مثل مخيمات الكشافة والمخيمات الرياضية

يعتمد هذا النوع على توفير بيوت الشباب التي تساهم في تخفيض تكاليف إقامة السياح مما    : سياحة الـشباب  

 ى تكوين يزيد في استقطاب أكبر عدد ممكن منهم، وهذا ما يؤدي إل

 .روابط أخوة وصداقة واإلطالع أكثر على الثقافة والتراث الحضاري للبلد

يخصص هذا النوع ألجل االسترخاء والراحة من عناء العمل وإرهاقه طوال العام، وهنا              : سياحة الناضجين 

 .يكون تركيز شركات السياحة على توفير الجو المناسب للراحة واالستجمام لهذه الفئة

وهي أكثر أنواع السياحة التقليدية انتعاشا حيث غالبا ما يقدم األفراد المتقاعـدون علـى         : متقاعدينسياحة ال 

البرامج السياحية التي توفر لهم أكثر راحة وهدوء بعيدا عن الفوضى ومشاكل الحياة التي عانوا منهـا أيـام                   

 .العمل سابقا

 :ى أربعة أقسام رئيسيةيمكن تقسيمها إل: البرامج السياحية وفقا لمدة اإلقامة 

 .وهي عملية دورية ومستمرة كزيارة المدن الكبرى و الشاطئية والتاريخية : سياحة لعدة أيام

ترتبط بموسم سياحي معين وال تتم في غيره مثل السياحة في فصل الشتاء للتزحلق أو في                 : سياحة موسمية 

 .فصل الصيف

ن تخطيط مسبق برحلة سياحية أثناء عبوره لدولـة أو أثنـاء            وفيها يقوم السائح فجأة ودو     : السياحة العابرة 

 .انتظاره لوسيلة النقل

  . وتشمل األجانب المقيمين بغرض العمل أو الدراسة أو التكوين : السياحة شبه المقيمة
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وهناك نوعين من هذه البرامج، برامج سياحية داخليـة وأخـرى           : البرامج السياحية وفقا للنطاق الجغرافي    

فاألولى هي تلك المصممة خصيصا لتغطية الناطق السياحية داخل الدولة، سواء كانت تاريخيـة أو               خارجية،  

بالسياحة اإليجابية، أما الخارجية فهي ما يصطلح         صناعية أو ذات طابع جغرافي ومناخي معين وتسمى عادة        

اطن المحلي إلى السفر إليها     عليه السياحة السلبية، والتي تعتمد على عناصر الجذب الخارجية والتي تدفع المو           

 .للتمتع بهاو أنفاق جزء من دخل المجتمع للخارج كان يمكن االستفادة منه في الداخل

 :قسم إلى ثالثة أنواع نوت : البرامج السياحية وفقا لجنسية السائح

لتـي تقـوم    تعمل على جذب السياح للتمتع بالبرامج السياحية ا        : البرامج السياحية الموجهة للسياح األجانب    

 على عناصر الجذب السياحي المتوفرة داخل الدولة، حيث يتعين على 

شركات السياحة اإللمام برغبات وحاجات وقدرات هذا النوع من السياح وانماطهم وعاداتهم حتـى تـستطيع                

  .تصميم برامج سياحية مناسبة لهم

تمثل الهجرة المؤقتة للعمـل      : الخارجالبرامج السياحية الموجهة للمواطنين غير المقيمين والذين يعملون ب        

في الخارج ظاهرة هامة في كثير من الدول التي ال تستطيع توفير التوظيف الشامل لجميع مواطنيها مما يدفع                  

بهم إلى الخارج للحصول على عمل، وعند انقضاء مدة معينة يكون قد تكون لديه أموال وشعور بالحنين إلى                  

ة السياحة باستغالل الفرصة وتصميم برامج سياحية لهذا النوع وتمكينه مـن            األهل واألقارب وهنا تقوم شرك    

  .زيارة األهل والوطن

وترتكز خصيصا على توفير الجو      : البرامج السياحية الموجهة للمواطنين المقيمين والذين يعملون بالداخل       

  .المناسب لقضاء العطل واإلجازات والترفيه عن النفس من عناء العمل

  

  .مفهوم التسويق السياحي : الثاني المطلب 

من المعلوم أن المفهوم الحديث للتسويق يرتكز على ثالث عناصر أساسية تبرز مـن خـالل دراسـة                        

الحاجات والرغبات اإلمكانات واألذواق المتعلقة بالمستهلكين في األسواق المستهدفة للسلع والخدمات وتوجيه            

لتحقيق هذه الحاجات، وبناء عليه يمكن القول بوجـود عالقـة بـين             كافة الجهود واألنشطة داخل المؤسسة      

  .التسويق والخدمات والسياحة التي تدخل في إطار الخدمات والتي تعبر عن وجود حاجات تتطلب اإلشباع

  



  .تعريف التسويق السياحي:الفرع األول

لتي يتم تأديتها بتناغم مـدروس       كافة الجهود واألنشطة المنظمة ا     «: ويمكن تعريف التسوق السياحي أنه          

إلـى إشـباع أذواق المتلقـين        من قبل كافة مقدمي الخدمة السياحية بعناصرها وأجزائها المختلفة التي تهدف          

   )1( .»والراغبين في السياحة بشتى صورها

 فن يستعمل من الجانب التقني للبحث وتحليـل األسـواق وتكنولوجيـا المعلومـات               «كما يمكن تعريفه أنه     

 اجتماعية للزوار السواح وأيضا     -االتصال لمعرفة األسواق المستهدفة وإشباعها في أحسن األحوال البسيكو        و

 )2(  .»للجمهور المستقبل 

إن التكيف المنظم والمتناسق للسياسة السياحة العمومية أو الخاصة على مستوى المخطـط الـوطني أو                      

اجات مجموعة محددة من المستهلكين يمكن من تحقيق عائد ومن          المحلي أو اإلقليمي وحتى العالمي إلشباع ح      

  .(3)،التنمية،الرقابة االتصال: وظائفثنميز ثالهذا الجانب يمكن أن 

أكبر عدد مـن الزبـائن    اولة جلبـاحي ومحـتهدف هذه الوظيفة إلى التعريف بالمنتوج السي  : االتـصال   

  .وإقناعهم باإلقبال عليه

 .يجاد وضعيات معينة للبيع ترتبط بتفضيالت الزبائن الحاليين وخاصة منهم المحتملينتهدف إلى إ: التنمية 

  .تهتم بتحليل األوضاع من خالل الطرق التقنية للبحث : الرقابة
 

  المزيج التسويقي السياحي : الفرع الثاني

لع مع وجود تشابه    تختلف عناصر المزيج التسويقي السياحي في العدد عن عناصر المزيج التسويقي للس                 

 (4): في بعضها كالتوزيع والترويج والسعر، ويمكن تعداد عناصر المزيج التسويقي السياحي فيما يلي 

ترتبط بوجود موروثات ثقافية تقدر قيمة السياحة، وعليه كان لوجود ثقافة ووعـي لـدى                : الثقافة السياحية 

 .األفراد بالسياحة أهمية كبيرة

وتتمثل في وجود األماكن واآلثار التاريخية وأيضا المناخ الجيد، وهذا مـا يحـتم      : تنوع األماكن الـسياحية   

 .ضرورة وضع استراتيجية تسويقية سياحية تتناسب مع المضمون الفعلي لكل نوع من أنواع السياحة

يعطي وهو عنصر مهم في المزيج التسويقي السياحي نظرا ألنه يخلق القدرة على المنافسة و              : وسائل الترفيه 

 .الخبرة الالزمة

وتكون من خالل استعمال األسعار المناسبة للفنادق واألماكن السياحية الهامة           : التسهيالت السياحية الفندقية  

 .مع السعي إلى تقديم خدمات جيدة
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وتتضمن التحف األثرية المتمثلة في األماكن والمواقع التاريخية، وأيضا بعـض          : السلع والخدمات المساعدة  

ات الخاصة وباإلرشاد السياحي كالخرائط، وهذه األمور تساعد في إنجاح العملية السياحية من الناحيـة               الخدم

 .التسويقية خاصة إذا تم إدارتها من ناحية النوعية والسعر

 تعتبر إيجابية ويالحظ في هـذا اإلطـار         -سلع وخدمات –كمنتجات سياحي  : توفر المياه واالتصال والحماية   

وتـوفر خـدمات اإلتـصال        األمثل للمياه من قبل السياح واعتدال أسعار المكالمات الهاتفية         أهمية االستخدام 

 .جميعها بأسعار معتدلة

تعتبر من العناصر المهمة إلنجاح العملة السياحية، فـسرعة وصـول الـسائح إلـى المكـان                  : المواصالت

 .أقلالمرغوب والمراد زيارته تجعله يحقق هدفه بشكل أكثر راحة وبتكاليف 

وهو العنصر القادر على تنفيذ برنامج اإلرشاد السياحي وحسب كل نوع من أنواع              : العنصر البشري المؤهل  

السياحة، ومن األمور التي تمكن من إنجاح وتنفيذ اإلستراتيجية لهذه المنطقة أو تلـك، فالتأهيـل الـصحيح                  

ن يفهمه ويسهل له الصعوبات التي قـد        للمرشد يعتبر من األمور المطلوبة من قبل السائح الذي يبحث عن م           

 .تعترضه

إن اعتدال أسعار ما يحتاجه السائح من خدمات أو سلع يساعد كثيـرا              : أسعار المنتجات والخدمات السياحية   

 .في جلب المزيد من السياح وتنشيط السياحة الداخلية واإلقليمية والدولية

ة إلنجاح العملية التسويقية للمواقع السياحية، فالـسائح        يعتبر من العناصر الدائم   : التوزيع المناسب للخدمات    

بغض النظر عن مستواه يرغب في الحصول على الخدمات التي يحتاجها للوصول إلـى المكـان الـسياحي                  

 .وزيارته في األوقات واألوضاع المناسبة

ن عدة جهـات     وهو أيضا عنصر مهم في المزيج التسويقي السياحي ولكن يتطلب وجود تنسيق بي             :الترويج  

 ).     وزارة، فنادق، خطوط الطيران( أثناء القيام بالعملية الترويجية 

السوق هو المكان الذي يلتقي فيه جانبا العرض والطلب لسلعة أو خدمة ما، وعليه فالـسوق الـسياحي هـو                    

ـ                 سياحي المكان الذي يلتقي فيه العرض السياحي المتمثل في المؤسسات و الشركات الـسياحية، بالطلـب ال

المتمثل في السواح وهنا كان من الضروري دراسة المنتوج السياحي و كيفية وطرق تقديمه إلـى األسـواق                  

 ضـرورة اسـتعمال الوسـائل الخاصـة         بإلى جان التي يجب أن تحدد وتقسم وفق معايير و أساليب معينة           

  .بالتعريف بالمنتوج السياحي قصد ضمان أكبر قدر من اإلقبال

  



  .األسواق السياحية: المطلب الثالث

 معينة وهـي   منتجاتالسوق السياحي هو سوق كباقي األسواق األخرى لكنه فقط يختص بكونه توجه إليه           

  . السياحية المنتجات

  

  تجزئة األسواق السياحية  : الفرع األول

يكون هذا التقـسيم    إن لتقسيم السوق أهمية بالغة بالنسبة لكل دولة تريد النجاح في المجال السياحي ولكي                   

الكلي حتى يسهل على المخططين      فعاال وناجحا البدة من توفر معلومات كافية ودقيقة عن جميع أجزاء السوق           

   .)1(في مجال التسويق السياحي إعطاء كل جزء حقه من االهتمام

ي أقطار أو   ويمثل السوق السياحي كافة األفراد و المؤسسات التي تسعى إلشباع حاجات ورغبات معينة ف                 

أماكن سياحية تقدم عددا من المنتجات السياحية، كما يتضمن السوق السياحي مـستويات الـسياحة المختلفـة                 

  .سواء، كانت محلية أو إقليمية أو دولية

والمقصود بتجزئة السوق السياحي هو كافة اإلجراءات المؤدية إلى تقسيم السوق الكلـي للـسياحة إلـى                     

، و اختيار ذلك العدد مـن       ةديموغرافية ذات خصائص ومواصفات جغرافية نفسية و        أسواق فرعية أو جزئي   

األسواق الفرعية التي يمكن إستهدافها من خالل المزيج التسويقي الـسياحي المناسـب لـألذواق والقـدرات                 

  .الشرائية أو الرغبات أو الدوافع الموجودة لدى األفراد ة المؤسسات ذات الصلة بالمجال السياحي

وألن المؤسسة أو الشركة السياحية ال يمكنها تلبية كل حاجات السوق كان البدة عليها القيام بعملية التقسيم                     

  : والتجزئة ويكون ذلك من خالل محاولة اإلجابة على سؤالين رئيسين هما 

  ماهي الحاجيات المرتد تلبيتها ؟

  من هم المستهلكون المعنيون بالمنتوج السياحي؟

ة على هاذين التساؤلين تقوم المؤسسة باختيار قسم السوق الجذاب والعمل على خدمته بأكبر فعالية               ولإلجاب    

ممكنة، وبعد تحليل الطلب اإلجمالي عن طريق دراسة السوق يمكن تحديد مختلـف الحاجيـات الموجـودة                 

 ثالثة أنـواع مـن      قسم، ويمكن أن نميز بين     والمطلوبة من طرف الزبائن ووضع اإلستراتيجية المناسبة لكل       

 :اإلستراتيجيات وهي 

وهنا المؤسسة تختار عدة تقسيمات وتضع لكل قسم برنامج تسويقي خـاص             : إستراتيجية التسويق المتنوع  

 .به

وفيها تقوم المؤسسة بتخصيص برنامج تسويقي واحد لكـل التقـسيمات            : إستراتيجية التسويق الغير متنوع   

  .الموجودة

وهنا المؤسسة تختار تقسيم واحد في السوق وتركز جهودهـا علـى خدمتـه               : كزإستراتيجية التسويق المر  

  . بفعالية كبيرة
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  أساليب تجزئة األسواق السياحية : الفرع الثاني

من المعلوم أن هناك عدة أساليب لتجزئة األسواق بشكل عام منها أسلوب تقسيم السوق حـسب العوامـل                      

ا ومنها تقسيم السوق الكلي أو تجزئته حسب معدل االستخدام أو حـسب              أو كالهما مع   الديموغرافيةالجغرافية  

: ، وإذا أخذنا تقسيم السوق من الناحية السياحية نجده يقسم ويجزء كما يلي            االجتماعيةالنهج الحياتي أو الطبقة     
)2(  

ـ          : تجزئة األسواق السياحية حسب فئة السن       –أ   ه الفـرد   ونقصد به التقسيم الذي يراعي السن الذي يمر ب

سواء األطفال أو الشباب أو الكهول أو الشيوخ فمثال إذا أخذنا فئة األطفال قد تكون سوق مستهدفة للـسياحة                   

الداخلية و اإلقليمية و الدولية كما تمثل فئة كبار السن من المتعاقدين سوقا هامة ومريحة فقد يكـون هـؤالء                    

والسرور على حياتهم وكسر روتين الحياة والخـروج        األفراد في هذا السن راغبين في إضفاء جو من المتعة           

إلى أماكن جديدة قد تساعدهم من الناحية النفسية وهذه الفئة يكون لها اهتمام خاص بمراكز العالج الطبيعـي                  

  .عون الذهاب إليها وبتكاليف معقولةي والتي يستط،التي يمكن اعتبارها أهم المنتجات السياحية التي تقدم لهم

 الحوافز التي قد يسعى السواح لتحقيقها من خالل         أي: لسوق السياحي حسب المنافع المرجوة      تجزئة ا  –ب  

  .ذهابهم إلى بلد ما و االستفادة من عدة أشياء و تحقيق عدة رغبات

وتشمل هذه التجزئة رجال األعمـال و        : تجزئة األسواق السياحية حسب المهنة التي يمتهنها السائح        –ج  

شفون فرص االستثمار أو التجارة في مناطق معينة قد تكون مناطق  سياحية فيقـصدونها               المثقفون الذين يكت  

بغرض العمل وقد يجعلونها فرصة لالستمتاع فكثير من السواح ممن يمتهنون الـسياسة والطـب والهندسـة                 

فر في مكان   فرصا لإلقبال على المنتوج السياحي المتو      والتجارة وغيرها يتخذون من القيام بمهامهم و أعمالهم       

  .عملهم الذي سيقومون به 

  يعتبر من أكثر األساليب استخداما من : تجزئة األسواق السياحية على أساس الدخل –د 

طرف المؤسسات السياحية لتسويق منتجاتها، كأن تقوم المؤسسة السياحية بتنظيم رحالت سياحية لمجموعـة              

لسواح الذين يرغبون في قضاء إجازتهم بعيـدا عـن          ذات الدخل المرتفع وهذا األسلوب يستقطب الكثير من ا        

  .أجواء العمل ومشاكله
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  ويشمل هذا النوع  : تجزئة األسواق السياحية حسب نوع السياحة المطلوبة –هـ 

مجموعة األفراد الذين يرغبون في السياحة العائلية العربية تفضل التوجه نحو بعض الدول العربية األخـرى                

  .حية فيها مناسبة وموافقة لما يرغبون من حيث المحافظة على التقاليد العائليةألن البيئة السيا

  مواصفات وخصائص المنتوج السياحي  : المطلب الرابع

  .مفاهيم حول المنتوج السياحي: الفرع األول

 ومعرفة  إن أسبقية وأولوية العالمة المعطاة للزبون تتطلب تعبئة جميع موارد المؤسسة أو المنظمة لالستعالم              

الحركات التي تنتج عن التطور في الطلب والعرض السياحي وعليه فالتسويق السياحي يستدعي تنـوع فـي                 

الدراسات التي تهدف إلى عقلنة مسار اتخاذ القرار في إلطار نظام من المعلومات أصبح اليـوم فـي ظـل                    

ة المتعلقة بالسياحة أكثـر وفـرة،       التكنولوجية أكثر فعالية وتحديدا و أصبحت المعلومات اإلحصائي        التطورات

ففيما يخص عرض المنتوج السياحي هناك معلومات يجب أن تتوفر حول وسائل النقل واإلقامة وتجهيـزات                

الراحة والترفيه، فاإلقامة مثال في دولة أو منطقة ما أو الوجهة السياحية المقصودة البـدة لهـا مـن تـوفر                     

  )1(:معطيات أساسية منها 

  .وفرة ومدى قدرة االستيعاب لكل غرفة خالل مدة اإلقامةعدد الغرف المت

  .عدد األماكن المتوفرة والتي يمكن اإلقامة بها و مدى استيعابها خالل الفترة السياحية

 حول السياحة يكون مـن      االستفهام إن مصطلح منتوج سياحي يشير إلى وجود دافع ملموس أو مجرد حيث             

 الجـوهري   االختالف ووما ه تم عرضه من منتوج سياحي أو خدمة ؟         خالل محاولة توضيح ما إذا كان ما ي       

  بينهما ؟

  )2(: توج السياحي بأنه مجموعة من العناصر الملموسة والمتشكلة من نويعرف الم

مجموعة من الموروثات من الموارد الطبيعية و الثقافية والفنية والتاريخية والتكنولوجية التي تجلب الـسائح               

 .وتحثه على السفر

مجموعة من التجهيزات المحفزة على طلب المنتوج السياحي والسفر إلى المناطق السياحية وهي وسيلة لوفاء               

  .}... مطاعم فاخرة: فنادق،فخمة{ السائح للمنتوج السياحي نظرا لجودتها وتفردها 

  .ة التي اختارهاللذهاب إلى الوجه تسهيالت الدخول والتي لها عالقة بوسيلة النقل المستعملة من طرف السائح

أوجه لحياة المنتوج السياحي    ) 5(وككل المنتجات فالمنتوج السياحي له دورة حياة، ويمكن أن نميز خمسة                

  : كما يليوالتي يمكن ذكرها 

وهي مرحلة للبحث وفيها يجب أن يكون كل شيء محدد فالتكاليف يجب أن تحـدد                : مرحلة الضبط واإلعداد  

يضا طريقة اإلتصال وإعالم الجمهور والمقيمين بمجال السياحة بالمنتوج الـسياحي           خالل الفترة المعطاة و أ    

  . الجديد 

                                                 
)1( - difinition the tourist product ; d.j.jeffrierm Bern , 1995.  
)2( - marketing touristique , op.cit , p 36-37  



تتميز بالزيادة والنمو السريع وهنا تكون بعض التسويات والتعديالت مهمة علـى مـستوى               : مرحلة التقديم 

 وتجهيـزات   األسعار والسوق المستهدف أو عناصر المنتوج السياحي وأيضا فيما يخص تأهيـل المـوظفين             

  .االستقبال

وتكون عندما يزداد اهتمام المستهلكين بالمنتوج السياحي حيث يكون هناك إشباع لرغبـاتهم              : مرحلة التطور 

  .وهناك يكون المنتوج في وضعية جيدة في السوق ومعروف من طرف المستهلكين

 اإلشكالية المتعلقة بالوفاء خاصة     وهنا يبدأ االهتمام بالمستهلكين الجدد للمنتوج ويجب معالجة        : مرحلة النضج 

بوجود منافسة قوية فالزبون الوفي يكلف أقل من زبون جديد وإال فإن المنتوج يكون معرض لخطر الـسقوط                  

  .والتراجع إذا لم نجدده

وفيها الزبون يبتعد عن المنتوج أو الوجهة السياحية التي اختارها ومعدل الوفـاء              : مرحلة التراجع والتقهقر  

 التناقص وعليه يجب البحث عن نفس جديد له من خالل إعداد سياسة واضحة إلعادة بعث المنتـوج                  يبدأ في 

  . السياحي 

  .مواصفات المنتوج السياحي: الفرع الثاني

 مثال زيـارة    افإذا أخذن يتكون المنتوج السياحي من مجموعة من العناصر الرمزية المادية و غير المادية                 

مية مكانية يالحظ ما يتميز به هذا المكان عن غيره من األمكنة فقد يجد فيه الـسائح                 سائح إلى مكان ما ذو أه     

  .الخ…مناظر و آثار

  )1(: ويمكن أن نميز المنتوج السياحي بمواصفات عديدة نذكر منها     

ـ     عدم إمكانية المنتوج السياحي مسبقا حيث يتم إنتاج و استخدام واستهالك المنتوج            ذي السياحي في الموقع ال

  .يتواجد فيه السائح، أي أنه غير قابل للنقل من مكانه ووقته لمكان أو وقت آخر بنفس النوعية و الجودة

نفـس  ) أ(أن إشباع المنتوج السياحي لرغبات وحاجات الزبائن مختلف من فرد آلخر فقد ال يحقق السائح                    

األهداف و المـزاج العـام و مـستوى         وذلك الختالف المدركات و     ) ب(درجة اإلشباع التي يحققها السائح      

  .الخدمات الذي قدم لكل منهما باإلضافة إلى أن الدوافع و األنماط الشخصية تختلف من حالة إلى أخرى 

القيمة الحيوية للخدمات و التسهيالت باعتبارها الجزء المكمل للمزيج التسويقي للعملية السياحية و باعتبار                  

ت قيمة غير ملموسة ومن الصعب التنبؤ بمستوى نوعيتها أو جودتهـا و إدراك              أن لهذه الخدمات و التسهيال    

السائح لها فإنه من الضروري أن تُعطي األهمية الكبرى لها عند تخطيط خطواتها ومراحلها وخاصـة فيمـا                  

  . يقدم للسائح من خدمات النقل و االتصاالت و اإلرشاد وتقديم األطعمة والمشروبات و غيرها 

، فإذا شاعت عن المنتوج السياحي أنـه سـلبي أو   )word of mouth(ماد على كلمة الفم المنقولة االعت    

شاعت كلمة فم سلبية عن موقع سياحي ما قد يؤثر عليه سلبا لسنوات طويلة لذلك كان من المرغوب بل مـن                

 الموقـع أو المنتـوج   الحتمي الحرص على أن تكون كلمة الفن المنقولة عن الموقع السياحي أو حتى البلد فيه      

  .السياحي إيجابية مهما كانت األموال التي سيتم إنفاقها على وسائل الترويج األكثر فعالية 
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أن يكون المنتوج السياحي من خالل الدليل السياحي ومن يبيعون مباشرة للسواح المنتجات السياحية على                   

  .فرادا من ذوي األهمية في بلدهمشكل هدايا أو تحف وصوال إلى تنظيم مجموعات سياحية تظم أ

  

  .الخصائص التسويقية للمنتوج السياحي : الفرع الثالث

  )1(: يمكن تعداد الخصائص التسويقية للمنتوج السياحي كما يلي     

عناصـر سـياحية     تعدد العناصر واألجزاء المكونة للمنتوج السياحي فقد نجد مثال موقعا سياحيا يشمل عدة        

  .زهة ومكانا لالستجمام والراحة فيكون مكانا للن

السياحي و إذا لم يكن لديه اإللمام        إن العنصر البشري هو العنصر الهام والحساس في إدارة المكان أو الموقع           

  .الكافي باإلدارة التسويقية فلن يستطيع أن يكون مؤثرا أو مقنعا أو جاذبا سياحية 

  . حياة السلعة و إنما هو شيء محدد منذ آالف السنين المنتوج السياحي األصلي ال يمكن وصفه حسب دورة  

المنتوج السياحي ال يمكن أن يكتمل دون وجود أو توفير كافة الخدمات و التسهيالت من فنادق وقرى سياحية                  

  .و بيوت و مخيمات و مطاعم ووسائل نقل برية أو جوية

المادية من خالل إيجاد  صـناعات حرفيـة         المنتوج السياحي يمكن أن يكمل من الناحية السلعية و المادية و            

ويدوية ماهرة لبيع التحف والهدايا و التي تعكس روعة و أهمية و قيمة المكـان أو المواقـع التاريخيـة أو                     

  .األثرية و الدينية وحتى البيئية 

أنه يحتاج  وعموما يبقى المنتوج السياحي  العامل األساسي في اإلستراتيجية التسويقية للشركات السياحية ذلك              

أو إلى عناية خاصة و صيانة و تطوير و هذا يتطلب العديد من القرارات الواقعية و المدروسة من الميـدان                    

 السياحي موضوع االهتمام وعلى الشركات السياحية أن تدرك جيدا أهمية الخصائص المكونة للمنتوج              عالموق

األفضل بشكل علمي و وفق إستراتيجية دقيقة       السياحي من خالل العمل على المحافظة عليها و تطويرها إلى           

  .و محددة 

  

  . دراسة وصفية لمتغيرات البحث:المبحث الثاني

يوميا العديد من المشاكل التي يجب عليها أن تبحث عن حلول لهـا و تتخـذ  بـشأنها                   مؤسسات  تواجه ال     

 من هذه المشاكل متكرر يمكـن       القرارات المناسبة ، خاصة في اقتصاد حر يتميز بالمنافسة الشديدة، فالبعض          

حله عن طريق التجارب السابقة و الخبرة، كون أن المؤسسة  تعودت على مثل هذا النوع من المشاكل، لكن                   

في حين عكس ذلك و أمام مشاكل يصعب معرفة مسبباتها، فإنه ال يمكن الفصل فيها إال بتوفير قدر كاف من                    

 وخاصة تلك   ض من درجة عدم التأكد التي تصاحب إتخاذ القرار        المعلومات يسهل تشخيص المشكلة و التخفي     

القرارات التي التتوفرللمنظمة معلومات سواءا من خالل نظم المعلومات أو البيانات الثانوية فهنـا نجـد ان                 

  .الحاجة تكون ملحة فصد الحصول على البيانات األولية 
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 التـي يحتاجونهـا حـول       بيانات األولية  المؤسسة بال   كأداة فعالة لتزويد مسؤولي     االستبيان و من هنا جاء       

  .المشاكل التي تواجههم و الفرص المتاحة ومنه إمكانية استغاللها

سـلوك الـسواح فـي       و الذي هو عبارة عن دراسة ميدانية، سنحاول معرفـة            المبحث    و من خالل هذا     

سواح إلـى الجزائرومـاهي الخـدمات       االشياء التي تجلب ال     و كذا معرفة      - من خالل أخذ عينة        -الجزائر

والمرافق التي يجب توفيرهاو تحسينهاإن وجدت  لتروق للسواح وذلك لجعلهم يأخذون صورة حـسنة عـن                 

   .السياحة في الجزائر

  

  تحضير االستقصاء: المطلب األول 

فـة آراء  لكل دراسة هدف معين وهدف هذا البحث هو جمع أكبر عدد ممكن من البيانات الميدانيـة لمعر                   

  . السواح في الجزائروذلك منخالل توزيع إستمارة األسئلة على وحدات عينة الدراسةوانطباعات

 وتحديد أنواع السواح وذلك حسب      مرغبات السواح ودراسة سلوكياته    معرفة   نا نهتم من خالل الدراسة    وك    

  .ودة في الجزائرعدة معايير الديموغرافية منها والسلوكية وكذلك تحديد مواطن العجز الموج

تحديد عوامل الجذب السياحية في الجزائر التي تمكنها من اكتـساب ميـزة تنافـسية               وكان الهدف أيضا        

، وصـوال إلـى     للخدمات السياحية    ومن ثمة محاولة إعطاء تقييم       تجعلها تواجه المنافسة الجوارية عل األقل     

  .تقديم بعض االقتراحات

  : بعض الفرضيات منهاوألجل هذا فقد تم اإلعتماد على

 .ترتبط نوعية اإلقامة التي يختارها السائح بعدة متغيرات.1

 .نوعية اإلقامة مرتبط بالميزانية المخصصة من طرف السائح.2

 .هناك عالقة بين نوعية اإلقامة التي يختارها السائح وزيارة للجزائر من قبل ام ال.3

  . المن قبل أمدة اإلقامة مرتبطة بزيارة السائح للجزائر م.4

 . ومدة اإلقامةاإلقامةتوجد عالقة بين نوعية .5

 ) :وحدات المعاينة ( مجتمع الدراسة 

يعتبر تحديد مجتمع الدراسة مشكلة بالنسبة للقائم بالبحث، إذ يجب أن يتم اختياره بدقة لتكون جميع المفردات                 

  .تتوفر على الخصائص المطلوب دراستها

 على أساس ارتباطهم المباشر بكل      السواحاسة، فإن المجتمع المحدد يتمثل في        فحسب الموضوع المختار للدر   

  . المعطيات المتعلقة بهذا المجال

 ):وحدات المعاينة ( عينة الدراسة 

    نظرا لنوعية الدراسة التي نقوم بإعدادها، رأينا أنه من الضروري إتباع أسلوب العينات المالئم لحـاالت                

  .الفنادق وأماكن تواجد السواحينة، إذ تم توزيع القوائم على مستوى التعامل مع مفردات الع

 :طريقة سحب العينة



    بما أنه تم اإلعتماد على أسلوب البيانات ارتأينا تحديد الطريقة التي يمكن من خاللها سحب العينة التي يتم                  

الطريقـة المناسـبة      ، وهذا لكونها       الغير إحتمالية  إجراء االستقصاء عليها، لذا فقد تم اإلعتماد على الطريقة        

  .لمدى قدرة هذا النوع من العينات على تمثيل مجتمع الدراسةلنسبة للقائم بالبحث نظرا با

 :حجم العينة

 قـد       إن تحديد الحجم المناسب للعينة هو اآلخر يعتبر أمرا مهما، إذ يتم اإلعتماد على عدة طرق إحصائية                

  . بدقة حتى تكون محددةذكرناها سابقا،

وبعد عملية المراجعة األولية لقوائم االستقصاء و إجراء عملية الفرز األولية لإلجابات المقدمة من طرف                   

 قائمـة استقـصاء     400 إجابة من بـين      321األفراد المستقصى منهم فقد تم اإلعتماد في تحليل النتائج على           

  .مقدمةاستمارة % ) 80.25(محصل عليها، أي ما يعادل 

 :  األسئلة المستعملةأنواع

    فيما يتعلق بنوع األسئلة التي اعتمدنا عليها فقد جاءت متنوعة من حيث الشكل بما يتماشى مـع طبيعـة                   

  :المعلومات التي نريد جمعها والتي نرغب في الحصول عليها ولقد تم االستعانة بـ

 : األسئلة المغلقة

ال مسبقا، وعلى المستقصى منه االختيار من بينها، ومن هذه          وتتم من خاللها تحديد اإلجابات البديلة على السؤ       

  :األسئلة يوجد نوعان

  .أسئلة مغلقة بإجابة واحدة-1

  . أسئلة مغلقة متعددة اإلجابات-2



  :مفتوحةنصف األسئلة 

    وتتم من خالل تحديد اإلجابات البديلة للسؤال مسبقا للمستقصى منه مع ترك في النهاية إجابـات أخـرى                  

   .ها المستقصى منه، وهذا النوع هو بين النوعين السابقين يحدد

   مع المالحظ أن معظم األسئلة اعتمدنا فيها على مقياس ليكرت الذي يعتبر ذا استعمال واسع فـي بحـوث                   

  .التسويق، حيث أنه مقياس مساعد بصورة جيدة لتحويل البيانات الوصفية إلى بيانات كمية

  :الصعوبات

، فإننا تلقينا بعض الصعوبات عنـد إجـراء هـذا           السواحعينة المستهدفة للدراسة تتمثل في      نظرا لكون ال      

نذكر من بينها اللغة وكذلك عملية إيضاح األسئلة المبهمة والعثور على السواح وإن عثرنا عليهم               اإلستقصاء،  

 لديهم ثقافة السبر ممـا      نجد مشكلة الوقت لديهم فأغلبيتهم ملتزمين ببرامج تخص الرحلة السياحية وقد وجدنا           

  . سهل علينا المهمة  

  

   .إنجاز اإلستقصاء : المطلب الثاني 

 بعـض الوكـاالت      إلـى  باالستنادتم اإلعتماد في عملية طرح قوائم اإلستقصاء على األفراد المختارين               

  .معبئةحصيل أكبر قدر لالستمارات ال بهدف ربح الوقت وتالسياحية والفنادق وأماكن تواجد السواح

يجب اإلشارة إلى أنه  قبل الشروع في اإلستقصاء الفعلي تم إختبار قائمة اإلستقصاء على مجموعة مـن                      

، وهـذا للتأكـد مـن       سائح مع تقديمها لموظفين في السياحة كخبراء في الميدان        ) 15(األفراد المتكونين من    

  . إن تطلب األمر ذلكوضوحها وإجراء التعديالت الالزمة أو تغييرها أو حذفها نهائيا

 أسئلة متعلقة بالخصائص الشخـصية لألفـراد    من بينها سؤال)32(لإلشارة فإن قائمة األسئلة تحتوي على         

  ).لمستوى التعليمي، الخبرة المهنية الجنس، السن، ا ( المستقصى منهم

 مـن  لأسـئلة تحـاو     إن هذه األسئلة مبوبة في محاور رئيسية حيث نجد المجموعة األولى منها عبارة عن     

،ومجموعة ثانية تدور حول مستوى الخدمات في الجزائر،ومجموعة ثالثة         رخاللها معرفة سبب اختيار الجزائ    

تبحث عن وفرة ونوعية المعلومات المقدمة للسائح وبعدها تأتي أسئلة عن اإلقامـة فـي الجزائـر وبعـدها                   

زيارة ومدى رضاه، وكمـا جـرت العـادة         الميزانية المخصصة من طرف السائح وكذا رأي السائح حول ال         

  معلومات شخصية للسواح 

  .تجهيز بيانات اإلستقصاء للتحليل

تعتبر هذه المرحلة مهمة جدا إذ تتضمن عدة خطوات من الضروري إتباعها، وتتمثل في مراجعة قـوائم                     

ن سالمة العينة المختـارة     اإلستقصاء والعمل على تجهيزها من أجل القيام بعملية التبويب، وهذا بعد التأكد م            

من مجتمع الدراسة للوصول إلى جدولة هذه النتائج بصفة ملخصة تساعد في إعداد التقدير النهائي الذي يـتم                  

  .  من خالله تقديم التوصيات واالقتراحات الالزمة

  :ويمكن توضيح هذه الخطوات كما يلي    

  » LESPHINX,SPSS « مراجعة وترميز وجدولة المعلومات باستعمال البرنامج



 البرامج من أجل معالجة المعلومات المتحصل عليها من عملية اإلستقصاء، وهذا  بعـد               هتم اإلعتماد على هذ   

طلع ومراجعة كل قوائم اإلستقصاء من أجل التعرف على القوائم التي لم يتم ملؤها كاملة أو تلك التي تـم                    اإل

  .ملؤها بطريقة عشوائية 

والتي لم يتم ملؤها بطريقة جيدة، إال أنـه تـم فـي             االستمارات الغير صالحة     إلغاء   ومن أجل هذا فقد تم        

  .بعض الحاالت التدخل في تعديل بعض األجوبة التي وردت فيها بعض األخطاء العفوية

 المتحصل عليها صالحة للتحليل باستثناء      االستماراتوبعد إجراء هذه المراجعة تم الوصول إلى أن أغلبية              

  . أين تم حذفهااستمارة )29(

 اإلحـصائية المـذكورة     استعمال برامج ب  وذلك ولمعالجة هذه القوائم اعتمدنا على الطريقة اآللية بواسطة           

  في تحويل النتائج إلى جداول إحصائية وعلى شكل نسب، بغرض الحصول على نتائج دقيقة وفي مدة                  سابقا

  .لتسهيل العملقصيرة، وهذا من خالل ترميز وتسمية المتغيرات 

  

  .        عرض وتفسير نتائج اإلستقصاء:المطلب الثالث

 ألهدافاعتمادا على الجداول اإلحصائية التي تم الحصول عليها، قمنا بدراسة نتائجها وتحديد معناها بالنسبة ل              

ـ     الموضوعة، وعلى ضوء هذه الدراسة تم الوصول إلى بعض االستنتاجات، و           ع التي سنتطرق إليها بالشرح م

  : التاليةالرسوم البيانية

 على العينـة المدروسـة، كانـت        قيام السائح بزيارة الجزائر من قبل أم ال       : عندما طرحنا سؤال بخصوص     

  ).2-5(الشكل رقماإلجابة كما يوضحها 

  زيارة الجزائر •

  .هل زرت الجزائر من قبل؟) :2-5 (الشكل

Premier séjour - Etiez-vous déjà venu à
l'algerie ?

Etiez-vous déjà venu à l'algerie ?
Taux de réponse : 98.4%

Non 159 49.5%
Oui 157 48.9%

49.5%
48.9%

  
  من إعداد الطالب:المصدر

  .من مجمل مفردات العينة%98.4ابة على هذا السؤال كانت عالية حيث بلغتنسبة اإلجتُظِهر النتائج أن 



 كبير بين وحدات العينة الذين قد قاموا بزيارة الجزائر          اختالف وجود   ظ    ومن خالل تحليل اإلجابة ال نالح     

. نةمن مجمل العي  %48.9 سائح أي بنسبة تقدرب    157 بالزيارة من قبل     ا قبل أم ال،حيث بلغ عدد من قامو       نم

  .من العينة%49.5أي 159في حين بلغ عدد من لم يقم بالزيارة من قبل 

 عدد مرات زيارة الجزائر •

   حسب العينة المستقصاةمرات الزيارةيوضح عدد ) 3-5 ( رقمالشكل

Nombre séjours - Si oui, combien de fois ?
Si oui, combien de fois ?
Taux de réponse : 89.1%
Moyenne = 1.43  '1 fois'

1 fois 205 63.9%
3 fois et plus 41 12.8%
2 fois 40 12.5%

63.9%
12.8%
12.5%

  
  من إعداد الطالب:المصدر

الـسؤال كانـت    نسبة اإلجابة على هذا      نجد أن )3-5( رقم الشكل    من خالل قراءتنا لألرقام التي يوضحها       

 من  205 بزيارة الجزائر مـرة واحدة وعددهم       ا،ونالحظ أن أغلبية األفراد قد قامو     %89.1جيدة حيث بلغت    

 بزيـارة الجزائر مرتين أو ثالث متقـارب        اوعدد من قامـو  %.63.8بين الذين أجابوا على السؤال بنسبـة     

 هذا السؤال إذا ماأسـقاطناه علـى        ولكن هناك حالة خاصة في    .على التوالي %12.5،%12.8نوعا ما بنسب    

 سائح فقط من زار الجزائر مع نسبة مرتفعة لإلجابة في حـين أن              157السؤال الذي سبق حيث نجد أن هناك      

أي ان هناك تناقض وقد يرجع هذا       286من أجابونا عن عدد مرات الزيارة للجزائر في السؤال الثاني وجدناه            

 اإلستمارة أو التحرج من اإلجابة أدى إلى التالعب عنـد اإلجابـة             إلى عدم فهم السؤال أو أخطاء عند تعبئة       

وهنا على الباحث أن يكون متيقظا لمثل هذه التناقضات التي تجعله يتخذ موقفا مـن الـسؤال عنـد تحليـل             .

البيانات ونالحظ هنا أنه اليجب أخذ هذا السؤال بعين اإلعتبار وهذا من بين التصحيحات التـي تتخـذ عنـد                    

  .مدة اإلقامة بالجزائر في هذه الرحلةالتحليل 



 مدة الرحلة السياحية بالجزائر •

  . حسب العينة المستقصاةمدة الزيارةيوضح )4-5 (رقم الشكل

Durée - Quelle est la durée de votre séjour à
l'algerie (en nombre de jours) ?

Quelle est la durée de votre séjour à l'algerie
(en nombre de jours) ?
Taux de réponse : 99.1%
Moyenne = 16.70    Ecart-type = 9.21  

  من إعداد الطالب:المصدر

 أعاله نستنتج أن مستوى القياس هو رقمي لذلك نجد المخرجـات مختلفـة، وعنـد                الشكل   عند مالحظتنا   

 وذلك بمعـدل    9.21 يوم بانحراف معـياري يقـدرب    17وسط مدة الزيارة هو بالتقريب    قراءتنا لها نجد أن مت    

وهنا نجد أن فترة المـكوث ليسـت كبيرة وفي نفس الوقـت هـي             % 99.1إجـابة مرتفع الذي يظهر لدينا    

مقبولة نظرا لما يشهده القطاع السياحي من تدهور ويجب أن نبحث عن السبل التي تجعلنا نطيل مـن فتـرة                    

كوث، وتعتبر إطالة فترة مكوث السائح مفيدة حيث أنها تساهم في تحـسين الصورة الذهنية للسائح عـن                 الم

 الجزائرية لما يمكن أن يكتشفه خــالل         ةالجزائر، وذلك أنه عند مكوثه مدة طويلة تجعله يفـضل الـسياح         

  .الفترة التي يقضيها وكذلك تساهم في زيادة معدل النفقة

 .حة بالجزائركيفية معرفة السيا •

 . المستقصاة حسب العينةطريقة التي عرف بها السياحة الجزائريةيوضح )5-5 ( رقمالشكل
4. SOURCES INFORMATION - Comment

avez vous connu l'algerie ?
Comment avez vous connu l'algerie ?
Taux de réponse : 98.1%

Guide touristique 213 66.4%
Agence de Voyage 200 62.3%
Pub TV/Radio 138 43.0%
Pub Presse 74 23.1%
Autre 69 21.5%
Proches résidents 40 12.5%
Prospectus 35 10.9%
Bouche à oreille 26 8.1%
Internet 18 5.6%

66.4%
62.3%

43.0%
23.1%

21.5%
12.5%

10.9%
8.1%

5.6%  
  من إعداد الطالب:المصدر



 أعاله أن النسبة الكبيرة تتقاسمها طريقتين وهي عن طريق المرشد السياحي والوكاالت             الشكل     نالحظ من        

 تليها طريقة اإلعالنات عن طريق التلفاز والراديو بنـسـبة     على التـوالي ثم  %62.3،%66.4السياحية بنسب 

ولكن الملفت لإلنتبـاه في نتائج هذا السـؤال هو أن اإلنترنت لم تكن الطريقة الفعالة فـي                % 43.0تقـدر ب 

% 5.6تبليغ السواح حيث بلغت نسبة الـسواح الـذين عرفوا عن السياحة الجزائرية عن طريـق اإلنترنـت               

ـ             وهي نسبة ضئيـل    دعــم   ىة جدا وخاصة أننا أصبحنا في عصر تحكمه اإلنترنت ،ولهذا يجب التركيز عل

الوكاالت السياحية وتوعية أصحابها بمسؤليتهم عن نقل معلومات عن الصورة السياحية وكــذلك يــجب               

ية واإلمـكانيات التي تمــتلكها مـن منـاظر         ر  الجزائ  ةالقيام بـفتح مـواقع في اإلنترنت تعرف بالسياح      

طبيعية وعادات وغيرها مما تحتـوي عليه الجزائر من قدرات تؤهــلها إلحتــالل مكانــة سيــاحية                 

  .من عدد وحدات العينة%98.1مرموقة ،وهـذه النتائج حصلنا عليها بنسبة إجابة عالية حيث بلغت

 مدى رضى السائح عن تواجد ممثيلي السياحة في الجزائر •

   حسب العينة المستقصاةممثلي السياحة من حيث الوفرةرأي السواح في  يوضح)6-5 (رقم الشكل

6. Satis Disponibilité - La disponibilité
La disponibilité
Taux de réponse : 67.6%
Moyenne = 2.47  'Peu satisfait'

Pas du tout satisfait 59 18.4%
Assez satisfait 56 17.4%
Très satisfait 53 16.5%
Peu satisfait 49 15.3%

18.4%
17.4%

16.5%
15.3%

  
  من إعداد الطالب:المصدر 

     من خالل مالحظتنا لألرقام التي تظهر في الجدول أعاله والذي يخص مدى الرضا الذي يجده الـسواح                 

إن .رات   وفرة ممثيلي السياحة أي الذين يقومون على قطاع السياحة من عامل الفندق إلى اإلطا              صفي ما يخ  

المقياس المستخدم هنا هو مقياس ليكرت الذي يبسط مسألة قياس اإلتجاه ومن خالله وجدنا أن المتوسط لهـذا                  

وهو يعبر عن الرضا القليل للسواح عن وفرة ممثيلي السياحة ،وذلك بنسبة إجابة             %2.47السؤال مساوي إلى  

ل هذه النتائج يجب على الجهات المعنية       ومن خال .واآلخرون امتنعوا عن اإلجابة   %67.6البأس بها حيث بلغت   

 حالة النقص وفرض الرقابة عليهم من حيث تأديتهم للعمل ألنهـا تنمـي              يالقيام بزيادة عدد ممثلي السياحة ف     

الثقة لدى السائح وبالتالي تزيد من رضاه نحو الخدمات المقدمة له وكذلك تمكن السائح من أخذ صورة حسنة                  

  .رلتالي تشجيع السياحة بالجزائ وباةعن السياحة الجزائري



 مدى لطف المتعاملين بالسياحة •

 .حسب العينة رأي السواح في ممثلي السياحة من حيث المعاملة يوضح )7-5 (جدول رقم
7. Satis Sympathie - La sympathie

La sympathie
Taux de réponse : 68.2%
Moyenne = 2.48  'Peu satisfait'

Très satisfait 60 18.7%
Peu satisfait 58 18.1%
Pas du tout satisfait 58 18.1%
Assez satisfait 43 13.4%

18.7%
18.1%
18.1%

13.4%
 

  من إعداد الطالب:المصدر 

م     نالحظ في الشكل أعاله أن السواح راضون قليال عن المعاملة بالنسبة للعاملين بالسياحة،حيث يجـدونه              

 له تأثير سلبي بالنسبة للسياحة في الجزائر فقطاع         نيفتقرون إلى اللطف في المعاملة مع السواح وهذا ما يكو         

 المعاملة واالحتكاك الذي يحدث بين السواح وأهل المنطقة حيث تعتبـر أمـر              صالسياحة حساس في ما يخ    

النسبة للسواح وذلك بمعـدل إجابـة       أي هي تعبر عن قلة الرضا ب      2.48بالنسبة لهذا السؤال نجد المعدل      .مهم

  .البأس بها نوعا ما% 68.2مساوي إلى 



 .رضا السواح عن اإلجابة التي يتلقونها عن تساؤوالتهم •

   رضا السواح عن اإلجابة التي يتلقونها من المتعاملينيوضح)8-5 ( رقمشكل
8. Satis Réponses - Les réponses

Les réponses
Taux de réponse : 70.4%
Moyenne = 2.89  'Assez satisfait'

Très satisfait 88 27.4%
Assez satisfait 55 17.1%
Peu satisfait 54 16.8%
Pas du tout satisfait 29 9.0%

27.4%
17.1%

16.8%
9.0%  

  من إعداد الطالب:المصدر 

ثم % 27.4بنسبة تقدر بحوالي    " جد راضون "ابات قد أخذتها        نالحظ من الشكل السابق أن أكبر نسبة لإلج       

وهي نسبة حـسنة،والمتوسط    %70.4ونسبة اإلجابة على هذا السؤال بلغت       %17.1بنسبة  "رضا متوسط "تليها

 وهي معبرة عن أن السواح جد راضون عن اإلجابات التي يتلقونها مـن طـرف المتعـاملين                  2.98هنا بلغ   

  .  جيد ومشجعءهم قدرة جيدة في اإلجابة عن األسئلة التي يتلقونها وهذا شيبالسياحة إذن الموظفين لدي

  .معلومات حول النشاطات السياحية •

  . رضا السواح عن المعلومات حول النشاطات السياحيةيوضح)9-5 ( رقمشكل
9. Infos Activités - Les informations sur les

activités
Les informations sur les activités
Taux de réponse : 67.9%
Moyenne = 2.53  'Assez satisfait'

Assez satisfait 57 17.8%
Peu satisfait 57 17.8%
Très satisfait 54 16.8%
Pas du tout satisfait 50 15.6%

17.8%
17.8%

16.8%
15.6%  

  .من إعداد الطالب:المصدر 

ح النشاطات السياحية على الـسلم          من خالل النسب أعاله نجد أن نسب الرضا عن المعلومات التي توض           

عـن  رضاهم متوسط    أي أن السواح     2.53الذي حددناه للسؤال تكاد تكون متقاربة، والمتوسط هنا مساوي ل         

وهـو معـدل    % 67.9وقد وجدنا معدل اإلجابة هنا    .المعلومات التي يتلقونها عن النشاطات السياحية بالجزائر      



معلومات عن النشاطات السياحية  سواء عن طريق المطويات أو          وهنا كذلك ننصح بزيادة ال    .البأس به ومقبول  

  .الوكاالت السياحية أو المطويات ويفضل أن تكون بثالث لغات لتفادي الوقوع في مشكل اللغة

 .معلومات عن محل اإلقامة •

  . رضا السواح عن المعلومات حول مكان اإلقامة حسب العينةيوضح)9-5 ( رقمشكل

10. Infos Hébergements - Les informations
sur les hébergements

Les informations sur les hébergements
Taux de réponse : 68.2%
Moyenne = 2.62  'Assez satisfait'

Très satisfait 64 19.9%
Peu satisfait 60 18.7%
Assez satisfait 51 15.9%
Pas du tout satisfait 44 13.7%

19.9%
18.7%

15.9%
13.7%

 
  طالبمن إعداد ال: المصدر

    من خالل الشكل نالحظ أن السواح راضون عن المعلومات التي يتلقونها حول اإلقامة بـالجزائر، وهـذه                 

المعلومات تتعلق بالحجوزات ووجود الغرف شاغرة أم ال وعن نوعية اإلقامة واألسعار التي يتعاملون بهـا                

ي سوف يرتب على أساسـها رحلتـه        وهذه المعلومات مهمة بالنسبة لكل سائح ألنها تدخل ضمن األمور الت          

وهذا بنـسبة إجابـة     . أي راضون  2.62وفترة مكوثه،وهذا الرضا يظهر من خالل المعدل الذي حصلنا عليه           

من مجموع العينة،وكذلك نجد نسبة الذين اختاروا فئة جـد راضـون هـي األكبـر حيـث           % 68.2تقدر ب 

رضـا   من نسبة الفئة األولى ثم تليها فئـة  وهي نسبة قريبة %18.7ثم تليها فئة راضون قليال ب     %19.9بلغت

  .على التوالي %13.7،%15.9 غير راضون بنسب اومن بعده متوسط



 .وضوح المعلومات المقدمة على شكل مطويات •

  . رضا السواح عن وضوح معلومات المكتوبة حسب العينةيوضح)10-5 ( رقمشكل

11. Infos Clarté - La clarté des documents
écrits

La clarté des documents écrits
Taux de réponse : 67.6%
Moyenne = 2.49  'Peu satisfait'

Assez satisfait 58 18.1%
Peu satisfait 55 17.1%
Pas du tout satisfait 53 16.5%
Très satisfait 51 15.9%

18.1%
17.1%

16.5%
15.9%

  
  من إعداد الطالب: المصدر

 الرضا عن المعلومات التي يقرؤونها قليل وهذا راجـع إلـى           صليل في ما يخ       يبدوا أن السواح رضاهم ق    

 المستعملة في الكتابة، من حيث التعبير وذلك كما أخبرنا أحد أصحاب هذا الميدان وكذلك طريقة الكتابة                 ةاللغ

طى للسواح  ووضوحها ،ويجب أن نقوم بإدخال اإلنجليزية عند كتابة النشرات السياحية أو تلك الوثائق التي تع              

وإدخال التحسينات عليها و ذلك حسب رغبات السواح وهذا لتفادي الغمـوض أو نقـص المعلومـة وهـذا                   

أي 2.49ماإلتمسناه عند قيامنا بجمع اإلستمارات من السواح،ونالحظ أننا وجدنا متوسط هـذه الـسؤال هـو               

من مجمل العينـة،وأكبر    %67.6راضون قليال كما سبق وأن ذكرنا، وقد كانت نسبة اإلجابة على هذا السؤال            

،وكما نالحظ في الجدول أعاله أن نـسب        %18.1بقيمة السواح الذين رضاهم متوسط   نسبة لإلجابة كانت لفئة     

 .اإلجابة على الفئات متقاربة نوعا ما

  



 .نوع اإلقامة خالل فترة مكوثكم •

 .نة نوع اإلقامة التي يفضلها السائح خالل إقامته حسب العييوضح)11-5 (رقمشكل 
12. Mode Hébergement - Quel est votre

mode d'hébergement durant votre séjour ?
Quel est votre mode d'hébergement durant
votre séjour ?
Taux de réponse : 97.2%

Famille Amis 73 22.7%
Camping 63 19.6%
Hôtel 59 18.4%
Gîte rural 43 13.4%
Chambre d'hôte 38 11.8%
Location meublé 36 11.2%

22.7%
19.6%

18.4%
13.4%

11.8%
11.2%

  
  من إعداد الطالب: المصدر

 جيدة،ومن الجدول يظهر لنا أن أغلبيـة الـسواح          ةوهي نسب %97.2    بلغت نسبة اإلجابة على هذا السؤال     

 إلى تفسير نرجعه إلى     جوهذا ما يحتا  ) سائح73%(22.7بالنسبة للعينة يقيمون عند األصدقاء واألقارب بنسبة        

س وكذلك الميزانية المخصصة للرحلة، ثم تأتي المخيمات والفنـادق           للسن أو الجن   دمتغيرات أخرى ربما تعو   

ـ      ت أن اإلقامة بالفندق قد أخذ     ظعلى التوالي،وهنا نالح  %18.4،%19.6بنسب  ا المرتبة الثالثة، وهذا ما يجعلن

هم نبحث عن الفئة التي تفضل الفنادق ونركز عليها خالل قيامنا بعملية الترويج السياحي ألنها الفئة التي تـسا                 

 للسواح اآلخرين فقد اختاروا بنسب متقاربة نوعا مـا بـين            ة من السياحة،أما بالنسب   لأكثر في زيادة المد خو    

  .االختيارات الباقية

  

  



 أهم نشاطات السواح خالل فترة اإلقامة •

  . إقامته حسب العينةل النشاطات الرئيسية خاليوضح)12-5 ( رقمشكل

13. Activités - Dans le cadre de votre séjour,
quelles sont vos 3 principales activités ?

Dans le cadre de votre séjour, quelles sont vos
3 principales activités ?
Taux de réponse : 98.8%

Farniente 160 49.8%
Baignade 133 41.4%
Randonnée 129 40.2%
Visites 96 29.9%
Autres 62 19.3%
Vie locale 44 13.7%
Gastronomie 39 12.1%
Nautisme 36 11.2%
Bicyclette 24 7.5%
Pêche 20 6.2%
Tennis 17 5.3%

49.8%
41.4%

40.2%
29.9%

19.3%
13.7%

12.1%
11.2%

7.5%
6.2%

5.3%
  

  من إعداد الطالب: المصدر

وهي %98.8خالل األرقام التي تظهر في الجدول أعاله يظهر لنا أن نسبة اإلجابة على السؤال هي                     من  

نسبة مرتفعة ،ونالحظ أن هناك ثالث اختيارات متقاربة نوعا ما وهي السياحة من أجل االستحمام والـسباحة                 

 اإلبتعاد عن جو العمل     على التوالي،والنسبة الكبيرة كانت للتفرغ أي     %40.2،%41.4 الطويلةبنسب توالنزها



ولهذا يجب التركيز على هذه الفئة عند القيام بمشاريع سياحية وكذلك يجب تـشجيع              %49.8والحياة الجادة ب  

الفئات األخرى للسياحة ونالحظ أن أقل نسبة كانت للنشاط المتعلق بلعب التنس وذلك الفتقار الجزائر لمالعب                

 التي تؤثر عليه وذلك لنستطيع إعطاء تفسير أكثر         تحث المتغيرا ونوادي التنس وهذا السؤال يجب أن نقوم بب       

  .لالختالف الكبير في هذه النسب

 رضا السواح على عدة عوامل في قطاع السياحة •
GROUPE N°2

Satis_Hébergement, Satis_Héb_Cout, Satis_Restauration, Satis_Alimentation,
Satis_Boutiques, Satis_Activités, Satis_Accès_Activités, Satis_Stationnement,

Satis_circulation
Concernant votre séjour à l'algerie, que pensez-vous de :

Moyenne
Satis Hébergement 2.12
Satis Héb Cout 2.98
Satis Restauration 2.65
Satis Alimentation 2.62
Satis Boutiques 2.23
Satis Activités 2.35
Satis Accès Activités 2.48
Satis Stationnement 2.25
Satis circulation 2.20

Satis Hébergement 2.12
Satis Héb Cout 2.98

Satis Restauration 2.65
Satis Alimentation 2.62

Satis Boutiques 2.23
Satis Activités 2.35

Satis Accès Activités 2.48
Satis Stationnement 2.25

Satis circulation  شكل2.20

  .  رضا السواح على عدة عوامل في قطاع السياحة حسب العينةيوضح)13-5 (رقم

  

  ابق و    بعد أن قمنا بدراسة كل سؤال على حدة في طرحنا الس

    اختصارا منا للوقت سوف لن نتبع طريقة تحليل كل متغير لوحده ألنها بسيطة وسهلة، سنحلل األسئلة من                 

 مع بعضها بطريقة ننتهج فيها أسلوب االختصار المفيد وتبسيط األرقام، وهذا ألنـه المهـم هـو                  23إلى  15

ا العالقة التي تربط بينها أثنـاء قيامنـا         دراسة عالقة هذه المتغيرات بالمتغيرات السلوكية لنوضح من خالله        

  .بتحليل عدة متغيرات ويوجد في الملحق نتائج تحليل كل متغير على حدة لمن أراد اإلطالع

عنـد قيامنـا بتحليـل     )أنظـر الملحـق   ( النتـائج  ه    إن نسبة اإلجابة على هذه األسئلة مرتفعة وهذا ما تبين         

الذي يـسمح بقيـاس   "مقياس ليكرت"ة كلها تحمل نفس المقياس المتوسطات المتحصل عليها ،وذلك الن األسئل 

والذي نهتم فيه حول رضا السواح عـن نوعيـة اإلقامـة            15متوسط كل متغير،متوسط اإلجابة على السؤال       

 والذي نستنتج من خالله أن السواح رضاهم قليل عن محل اإلقامة الذي هم فيه،وهنا يجـب أن                  2.12وجدناه

  من إعداد الطالب: المصدر



قامة،وكذلك هذا السؤال مرتبط بنوعية اإلقامة التي اختارها السائح ،كذلك وجـدنا أن             نقوم بتحسين نوعية اإل   

  ).أنظر الملحق%(48أكبر نسبة قد أخذتها فئة راضون قليال ب

 والذي كنا نتسأل من خالله على رضا السواح عن تكلفة اإلقامة وجدنا متوسط              16 للسؤال رقم    ة    أما بالنسب 

يدل بأن السواح رضاهم متوسط فيما يخص التكاليف ،وهنا يجب أن نقوم بدراسة             والذي  2.98اإلجابة يقدر ب  

طريقة التسعير المنتهجة ومحاولة جعلها تتماشى وأهداف السياحة الجزائرية وقدرة السواح المالية،أما أكبـر              

  ).أنظر الملحق% (43.6نسبة للسواح فهي تشير إلى أن السواح راضون جدا عن التكاليف بنسبة

 تشير إلـى أن     17 السؤال   صإن النتيجة التي تحصلنا عليها من خالل اإلجابات التي جمعناها في ما يخ                

وهي القيمة التي تـشير     2.65السواح رضاهم متوسط  عن نوعية اإلطعام وهذا الذي يفنده المتوسط المحسوب           

ائح أو إلى عدم تقـبلهم المائـدة        إلى الفئة المذكورة،وهنا قد يكون المشكل هو نوعية اإلقامة التي اختارها الس           

  ).أنظر الملحق(الجزائرية،وقد وجدنا أن نسب اإلجابة موزعة على فئات السؤال بشكل متقارب

الذي نطرح فيه سؤال يخص رضا السواح عن مجـال الـسلع            18 لنتائج السؤال    ا    وكذلك عند مال حضتن   

الغذائية ونوعية السلعة وطريقة التقديم،فد وجـدنا        بهذه المحالت من وفرة المواد       قاإلستهالكية أي كل ما يتعل    

أي أن السواح راضون بشكل متوسط عن هذه المحالت التجاريـة ،وعليـه             2.62متوسط اإلجابة مساوي ل     

يجب فرض رقابة شديدة على المحالت القريبة من المناطق السياحية ومدهم بكل المـواد الغذائيـة الالزمـة                  

قيام ببحوث نميز من خاللها السلع التي يطلبها السواح والنوعيـة التـي             بمواصفات مرضية ،وكذلك يجب ال    

  ).أنظر الملحق%(33.3بقيمة بلغت" رضا متوسط"وقد كانت أكبر نسبة لإلجابات لفئة .تتمشى ورغباتهم

 كان يدور كذلك حول رضا السواح ولكن هذه المرة كان حول المحالت التجارية األخرى               19    السؤال رقم 

وهذا الرقم يدل على أن السواح رضاهم قليل من هذه الناحية،وعليـه            2.23ا أن المتوسط مساوي ل    وقد وجدن 

يجب القيام بدراسة رغبا السواح الشرائية وهذا لزيادة رضا السواح من جهة ومن جهة أخرى نكون قد قمنـا                   

 نسبة الـسواح    ت وقد بلغ  بحث السواح على الشراء وبالتالي زيادة نفقات السواح ومنه زيادة العائد السياحي،           

وهي اكبر نسبة للفئـة     % 37.7الذين رضاهم قليل على الخدمة المتلقات من طرف المحالت التجارية األخرى          

  ).أنظر الملحق(ةالمذكور

قد طرحنا التساؤل التالي مدى رضا السواح عن النشاطات المتنوعة الموجودة وهنا قـد              20    السؤال رقم     

 والذي يعني أن السواح راضـون قلـيال عـن           2.35ر في الجدول السابق بمتوسط بلغ     تلقينا اإلجابة التي تظه   

النشاطات المقدمة ،وانطالقا من هذه الدراسة وجب القيام بدراسة حول النـشاطات والقيـام بالتجديـد فـي                  

ن النشاطات التي تقدم للسواح فمن المهم جدا أن نقوم بإرضاء العميل ،و هؤالء العمالء هـم الـسواح الـذي                   

يشكلون أهم عائد بالنسبة للدول فلهذا وجب علينا االهتمام بطلباتهم ألنها تشكل للحكومة تحسين في الـصورة                 

وهي نسبة كبيرة   % 47أكبر نسبة إجابة ب   " راضون قليال " فئة   تالسياحية وبالتالي زيادة عدد السواح،وقد أخذ     

                                                          .                     فاقت كل نسب الفئات األخرى من السؤال

والذي يخص في قبولهم االنضمام إلى النشاطات المشار إليها فـي الـسؤال           21 بالسؤال   ق     أما في ما يتعل   

 2.48سط اإلجابة على هذا السؤال هـو      أن متو )13-5(السابق قد بينت النتائج المحصل عليها من الشكل رقم        



بما يعني أن السواح راضون قليال عن فكرة القبول في النشاطات المقدمة،وعليه يجب مراعاة المرونـة مـع                  

السواح عند القيام بأي نشاط وجعل الجو الذي يسود النشاط يكون حميمي وأن نراعي الحساسية التي يتميـز                  

لنشاطات ال تقبل دخول مشاركين جدد يجب شرح ذلك للسائح بطريقـة             ا تبها السواح ،وفي حالة إذا ما كان      

% 35.5النـسبة األكبربقيمـة   "متوسط الرضا "تجعله يقتنع ويذهب راضي عن اإلجابة المقدمة ،وقد أخذت فئة           

  .وهي نسبة البأس بها 

 بـالتوقف   ميامه كان االهتمام يدور حول المشاكل التي يتلقاها السواح عند ق          23،22    ومن خال ل السؤالين   

 أي أماكن توقف الـسيارات،      22 السؤال صبالسيارات وزحمة السير في الطرقات ،وهنا قد وجدنا في ما يخ          

، والذي يشير إلى أن الـسواح       )13-5(كما هو مبين في الشكل رقم     2.25متوسط اإلجابة على السؤال قد بلغ       

جميع وعليه بجب مراعاة الوضع إذا أردنا       راضون قليال على أماكن التوقف ،وهذا المشكل الذي يشكو منه ال          

النهوض بالسياحة،ألنه من الضروري توفير أماكن توقف للسيارات و يجب أن تكـون آمنـة مـن الـسرقة                   

وهي نـسبة   ) أنظر الملحق %(59.5في السؤال قد حازت على أكبر نسبة ب       :راض قليال "والتخريب،وكذلك فئة 

وكـذلك نفـس    .السواح متذمرون من مسألة مواقف الـسيارات      تفوق نصف أفراد العينة وهنا نجد أن أغلبية         

-5( والذي يتناول موضوع زحمة السير وجدنا كما هو موضح في الشكل رقم            23الشيء بالنسبة للسؤال رقم     

 والذي يفسر أن السواح قليلو الرضا عن زحمة السير وهي تشكل مـشكل بالنـسبة                2.20متوسط اإلجابة )13

شكل أكثر ربما وهذا شيء ينفر السواح فليس من المعقول أن ينفق السائح على              لعدة عواصم ،ولكن الجزائر ب    

رحلة يقضي معضمها في زحمة الطريق فهنا سوف يلجأ إلى تغيير إختياره إلى تلك الدول التي التعاني مـن                   

وهـي نـسبة    %41.4ب"راض قليال "مشكل زحمة السير،وقد كانت أكبر نسبة لإلجابة على السؤال لصالح فئة          

  . رة نوعا ما ، ونرجوا أن تحل مشاكل السير ألنها تعطل من نسبة النمو بالنسبة لكل القطاعاتكبي



  للسائح على فترة المكوثيالرضا اإلجمال •

  . مدى الرضا اإلجمالي للسائح على فترة المكوث حسب العينةيوضح)14-5 ( رقمالشكل
 

Satisf globale - Notez de 1 à 10 votre
satisfaction globale concernant votre

séjour à l'algerie.
Notez de 1 à 10 votre satisfaction globale
concernant votre séjour à l'algerie.
Taux de réponse : 99.7%
Moyenne = 6.59    Ecart-type = 1.99  

  من إعداد الطالب: المصدر

ط بمدى رضا العام للسائح على السياحة بالجزائـر،نجد أن نسبة اإلجابة على                عند مالحظة الجدول المرتب   

وهـي نسبة معتبرة ،ويـظهر لنا المـتوسط المحسوب من تدرج رقمـي           %99.7السؤال مرتفعة حيث بلغت   

 أي أن الرضا هو فوق المتوسط والبأس به ويجب المحافظـة علـى هـذا                6.59 هو 10حتى المستوى رقم    

ا مع المحاولة الجادة بهـدف تحسـين متوسط الرضا اإلجمالي ،وكذلك بالنسبة لإلنحراف            المستوى من الرض  

  . أي أن اإلجابات بالتقريب متقاربة1.99المعياري يظهر أنه صغير حيث بلغ 

 النفقات اإلجمالية على الرحلة واإلقامة واإلطعام والترفيه •

 ة واإلطعام والترفيه حسب نفقات السواح على الرحلة واإلقاميوضح)15-5 ( رقمالشكل

.العينة

Groupe n°2
Budget_Global, Budget_Hébergement,

Budget_Restaurant, Budget_Loisirs
Moyenne Ecart-type

Budget Global 3 085.79 3 371.30
Budget Hébergement 736.43 1 085.66
Budget Restaurant 306.34 808.73
Budget Loisirs 339.23 422.83

Budget Global 3 085.79
Budget Hébergement 736.43

Budget Restaurant 306.34
Budget Loisirs 339.23
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    من خالل الشكل أعاله والذي يظهر متوسط نفقة الـسائح واإلنحرافـات المعياريـة لكـل نـوع مـن                    

 أورو  3085.79،نالحظ أن متوسط النفقة على الرحلة هو الكبير وهذا طبيعي وقد بلغ           ) العملة باألورو (النفقات



 الذي يعني أن المعدل غير ثابـت        3371.30 والبأس به وهذا تحت إنحراف معياري كبير       وهذا شيء مشجع  

ـ               بالنـسبة للمتوسـطات     هوهذا نتيجة اإلختالف الكبير بين القيم المحصل عليها من اإلجابات وهذا ما نالحظ

ـ                  سين فـي   األخرى وقد يكون  ربما هذا نتيجة التالعب في اإلجابات أو هو اإلختالف،وهذا مما يوجب  التح

القطاع السياحي وهذا للحفاظ على مستوى إنفاق السائح وحتى الزيادة فيه،وهذا كلـه عـن طريـق القيـام                   

  .بإستراتيجية تمكن من هذا الهدف

 أورو بإنحراف معياري كبيـر      736.43فقد بلغ   ) 25(  أما قيمة متوسط اإلنفاق على اإلقامة أي السؤال رقم          

  . وكما سبق وأشرنا فهذا يدل على عدم ثبات المتوسط1085.66جدا بالمقارنة مع المتوسط

بـإنحرافي  339.23،306.34    أما بالنسبة لمتوسـطي اإلنفـاق علـى اإلطعـام والترفيـه فقـد بلغـا                 

 على الترتيب ،وكما هو مالحظ فإن االنحرافين كبيرين مقارنة بمتوسطيهما،أي أن            422.83،808.73معياري

  .المتوسطين غير ثابتين



 . التي يرغب السائح القيام بتحسينات عليهاالمجاالت •

 المجاالت التي يرغب السائح التحسين فيها حسب يوضح)16-5 ( رقمشكل

.العينة

Améliorations
Dans quels domaines aimeriez-vous voir des
améliorations à l'algerie ?
Taux de réponse : 88.8%

Activités 182 56.7%
Animation 129 40.2%
Information 33 10.3%
Commerces 23 7.2%
Transports 22 6.9%
Hébergements 19 5.9%
Restauration 14 4.4%
Accueil 9 2.8%
Autres 5 1.6%

56.7%
40.2%

10.3%
7.2%
6.9%

5.9%
4.4%

2.8%
1.6% 

  .من إعداد الطالب: المصدر

 الـسواح قـد   ننالحظ أ) 29(الذي يترجم النتائج المحصل عليها من السؤال رقم   ) 17-5(    من الشكل رقم  

 االتي نالحظه % 50اطات المقدمة من طرف المنظمات السياحية بنسبة فاقت         انصبت رغبتهم في تحسين النش    

 السياحية وتجعـل منهـا      تالتي تميز النشاطا  ) الحيوية(ثم التحسين في مستوى الحركية      %56.7في الجدول   

وهنا ).أسفل الجدول (كما هو موضح بالشكل   %2.8 بنسبة ىشيء مميز وقد وجدنا أقل نسبة هي للخدمات األخر        

 نأخذ هذه الرغبة بعين االعتبار، وعليه القيام بوضع مختصين يقومون بوضع البرامج وأن يكونـوا                يجب أن 

 النشاطات السياحية،وكذلك اختيار القائمين على النشاطات السياحية بدقـة شـديدة وأن             صمبدعين في ما يخ   

ول التالية فهي جـداول     نراعي جانب الحيوية لديهم ألنه ميدان حيوي ويغلب عليه التجديد في مايخص الجدا            

  .نقسم بها العينة من خالل البيانات الشخصية 



  عدد السواح حسب الفئة العمرية •

  .  العينةب عدد السواح حسب فئة العمر حسيوضح)18-5 (رقم شكل

31. AGE - Dans quelle
tranche d'âge vous

situez-vous ?
Dans quelle tranche d'âge
vous situez-vous ?
Taux de réponse : 99.7%

26 à 35 ans 100 31.2%
36 à 45 ans 88 27.4%
- 25 ans 54 16.8%
56 à 65 ans 42 13.1%
46 à 55 ans 31 9.7%
+ de 66 ans 5 1.6%

31.2%
27.4%

16.8%
13.1%

9.7%
1.6%

  
وهي نسبة مرتفعة ويمكن بناءا عليها الحكـم علـى النتـائج            %99.7    قد بلغت نسبة اإلجابة على السؤال       

 سائح ينتمون إلـى الفئـة العمريـة    100بما يقدر بحوالي %31.2يها من اإلجابات ،حيث وجدنا  المتحصل عل 

 سـائح   88أي عـددهم    %27.4ب"سنة45-36"ثم تليها نسبة السواح الذين ينتمون إلى الفئة       "سنة35-26"التالية

ة شـبابية ،وعليـه   وهذا يعني أن نوع السياحة هي سياح" سنة66أكبر من"وأقل نسبة هي للفئة العمرية التالية   

  .يمكن التركيز على هذه الفئة خالل العملية الترويجية وتشجيعها



 .عدد السواح حسب المهنة •

  . عدد السواح حسب المهنة حسب العينةيوضح)19-5 ( رقمشكل

32. PROFESSION - Quelle
est votre profession ?

Quelle est votre profession
?
Taux de réponse : 98.8%

Employé 64 19.9%
Prof.Interm. 63 19.6%
Inactif 57 17.8%
Cadre Sup. 52 16.2%
Etudiant 45 14.0%
Patron 20 6.2%
Ouvrier 11 3.4%
Agriculteur 3 0.9%
Autre 2 0.6%

19.9%
19.6%

17.8%
16.2%

14.0%
6.2%

3.4%
0.9%

0.6%
  

وهـو رقـم    %98.8    من خالل الجدول أعاله نستطيع أن نقول أن نسبة اإلجابة مرتفعـة حيـث بلغـت                 

 ةوهي نسبة قريبة من نسبة فئة األساتذة المساوي       %19.9ة السواح هم من فئة الموظفين بنسبة        مرتفع،وأن أغلبي 

،ونالحظ أن أقل نسبة هي لفئـة  )طالب45%(14 ةثم تليها فئة غير العاملين ،وبعدها فئة الطلبة بنسب     %19.6ل

لنـسبة مـساوية    من مجمل العينة وبالنسبة ألعمال أخـرى قـد وجـدنا ا           %0.9المزارعين والفالحين بنسبة    

  .وهي أقل من فئة الفالحين%0.6ل



 عدد المرافقين للسائح •

  . عدد المرافقين للسائح حسب العينةيوضح)20-5 (رقم شكل

  

                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . من إعداد الطالب:المصدر

ــرقم    ــوا ال ــد رجح ــسواح ق ــة ال ــظ أن أغلبي ــسائح  4    نالح ــرافقين لل ــراد م ــة أف  أي أربع

وقليلون هم السواح الذين يرافقهم شخص واحد أو أكثر من ستة أشخاص ،ونالحـظ              )سائح116%(36.1بنسبة

حة الجماعية،وقـد    بالتقريب ثالثة أشخاص مرافقين ،تقريبا هم يشجعون الـسيا         3.22أن المتوسط مساوي ل   

وهو رقم مرتفع،ومن خالل هذه النتائج نالحظ أنه وجب وضع برامج           % 97.2بلغت نسبة اإلجابة على السؤال    

  . تتأقلم ونوع السياحة الجماعية وكذلك سياحة العائالت وهذا نوع من السياحة يوفر مداخيل البأس بها

  

33. Foyer - Quelle est
la taille de votre foyer

?
Quelle est la taille de
votre foyer ?
Taux de réponse : 97.2%
Moyenne = 3.22  '3 pers'

4 pers 116 36.1%
3 pers 94 29.3%
2 pers 74 23.1%
5 pers 17 5.3%
1 pers 8 2.5%
+ 6 pers 3 0.9%

36.1%
29.3%

23.1%
5.3%

2.5%
0.9%



  دراسة التحليلية للعالقة بين المتغيرات:المبحث الثالث

  .دراسة العالقة بين عدة متغيرات :المطلب األول

    بعد القيام بدراسة كل متغير على حدة سوف نقوم بدراسة المتغيرات التي بينها عالقة وهذا مـن خـالل                   

إختبار العالقات بين المتغيرات مع بعضها وإستنتاج العالقات األساسية والقيام بدراسة طبيعة هذه العالقـات               

وهذا لسهولة تطبيقاته وتميزها على بقية      )lesphinx(نقوم به من خالل البرنامج اإلحصائي     ،وهذا الذي سوف    

والـذي  ) spss( بالبرنامج الـشهير   ةالبرامج من ناحية عرض النتائج واالختبارات التي يقوم بها مع اإلستعان          

مـة التـي يختارهـا      تناولناه خالل المرحلة النظرية ،وسوف نهتم بتحليل سلوك السائح من حيث نوعية اإلقا            

والنشاطات التي يرغب في ممارستها  وانعكاسات هذه االختيارات على رضاه فيما يخص بعـض الخـدمات         

  .وبالنسبة المبلغ المخصص لإلنفاق على الرحلة واإلقامة واإلطعام 

  .دراسة متعلقة بنوعية اإلطعام:أوال

 بين نوعية اإلقامة والمتغيـرات األخـرى          من خالل الشكل التالي سوف نحاول إيضاح العالقة التي تربط         

الموجودة في استمارة األسئلة،وهذا الشكل هو من مخرجات البرنامج المذكور وهذه الدراسة بنيت بناءا على               

اإلختبارات اآلتية التي يستعملها البرنامج مباشرة،فبين المتغير االسمي وآخر إسمي يطبـق اإلختبـار كـاي                

د اإلختبار بين متغيرين أحدهما اسمي واآلخر كمي يطبق اإلختبار الجـدول            ،وعن%5التربيعي بدرجة حرية    

)ANOVA (      وبين متغيرين كميين يطبق عالقـة اإلرتبـاط واختبـار          % 5أي إختبار فيشر بدرجة حرية،

)Tstudent (   وكل اإلختبارات انجزت من أجل التأكد من وجـود معنويـة فـي العالقـة               %5بدرجة حرية،

والذي قد سهل علينا الكثيـر      ) lesphinx(لشكل التالي والذي هو أحد مخرجات برنامج        المدروسة،من خالل ا  

من الدراسات من خالل الشكل المشار إليه ،وهو البرنامج الذي سوف نستعين بـه  خـالل قيامنـا بتحليـل                     

  .البيانات

قمنا بإختبار وجـود  والذي نعني به نوعية اإلقامة ،قد ) mode hébergement(    لقد بدأنا بدراسة المتغير

  : الشكل التاليهعالقة معنوية بينه وبين المتغيرات األخرى التي تحصلنا عليها،وهذا ما يوضح

  



  دراسة العالقة بين المتغيرات ونوع االقامة) 21-5(الشكل
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  من إعداد الطالب: المصدر

 األخرى يمكـن أن نالحـظ أن        من خالل هذا الشكل الذي يوضح العالقة بين نوعية اإلقامة والمتغيرات               

هناك متغيرات لها عالقة معنوية بالمتغير المدروس وهي تلك المتغيرات التي ينطلق منها سهم بلون أحمـر                 

مستمر ويظهر على السهم قيمة االختبار المحسوب ونوعه وكذلك قيمة االحتمالية لالختبـار التـي بإمكاننـا                 

 التي ينطلق منها سهم أحمر متقطع تعنـي أن العالقـة غيـر              ،والمتغيرات)p=5(%مقارنتها بالقيمة الحرجة    

  .معنوية بمعنى الداعي لدراسة هذه العالقة ألنها ليست عالقة جوهرية

   وبعد توضيح الرموز التي تظهر في الشكل سنقوم بإعطاء خالصة للنتائج المحصل عليها بـشكل يـسهل                 

  .سعلينا تصنيف عالقة المتغيرات األخرى بالمتغير المدرو



 تلك المتغيـرات التـي تتعلـق        معنوية مع عدة متغيرات وهي    له عالقة   " نوعية اإلقامة "    يبدو أن المتغير    

وأيـضا  . بالرضا اإلجمالي عن الرحلة السياحية و مدة اإلقامة والميزانيـة المخصـصة للرحلـة واإلقامـة               

سائح للجزائر مـن قبـل، وهـذه        المتغيرات التي تخص تكاليف اإلقامة ورضا السائح عن اإلقامة وزيارة ال          

  .المتغيرات تساهم بشرح ذلك السلوك الذي يتعلق باختيار نوعية اإلقامة من طرف السائح 

  

  .دراسة النشاط الممارس خالل فترة السياحة:ثانيا

دراسة المتغيرات التي لها عالقة معنوية ) 22-5(الشكل رقم

  بالنشاط الممارس 

  

135 couples manquants
p = 1.9% ; F = 2.16

10 couples manquants

p = 4.5% ; F = 1.87

Satis
Restauration

Activités

Budget
Loisirs  
  من إعداد الطالب: المصدر

ومتغيـرين آخـرين وهمـا      " النشاط"من خالل الشكل أعاله نالحظ أن هناك عالقة بين المتغير المدروس              

حيث أن كال   ) p-value(وهذا الذي يوضحه قيممة اإلحتمال المحسوب       "ميزانية الترفيه "،"الرضا عن اإلطعام  "

على الترتيب أقل   "ية الترفيه ميزان"،"الرضا عن اإلطعام  "للمتغيرين  %1.9،%4.5القيمتين المحصلتين لإلحتمال    

،وكذلك نفس الشيء نحصل عليه عند مقارنة قيمة فيشر المحـسوبة     %)95مستوى ثقة %(5من القيمة الحرجة    

بالقيمة الجدولية،ونالحظ أن هناك عدة أزواج مفقودة للمتغيرين التي تظهر على السهم هي نتيجة وجود عـدم                 

 بـين  135والقيمة "الرضا عن اإلطعام"و" النشاط" بين المتغيرين أزواج مفقودة 10اإلجابة ألحد المتغيرين،فنجد    

وهي قيمة كبيرة نوعا ما ،هذه القيم المفقودة سوف لن تـدخل فـي              " ميزانية الترفيه "،" "النشاط"بين المتغيرين 

  .الحسابات التي يقوم بها البرنامح

  

  



  . تحليل العالقة بين متغيرين :المطلب الثاني

  .ية المخصصة حسب نوعية االقامة تفسير الميزان:أوال

   بعد أن قمنا بدراسة العالقة بين إختيار نوع اإلقامة والمتغيرات الباقية في المطلب األول ،سـنتطرق إلـى                  

تحليل العالقة الثنائية بين نوع اإلقامة ومختلف أنواع الميزانيات المخصصة من طرف السائح،وهنا سنتطرق              

  .تاجيةإلى الدراسة الوصفية ثم اإلستن

 .الدراسة الوصفية .1

نالحظ أكبر ميزانية هي تلك التي يخصصها السائح عند إختيـاره اإلقامـة              )23-5(الشكل رقم     من خالل   

 نبالمنزل الريفي وهذا يمكن أن يرجع إلى المصاريف التي تتعلق بالنقل والصيانة وكذلك ألنه عادة ما يكـو                 

ثم تأتي بعد ذلك الميزانية المخصصة      .البيت الذي يقوم باستغالله   توفيره مكلف ،وكذلك قد يرجع إلى متطلبات        

لإلقامة بالفندق ،ونالحظ أن أقل ميزانية مخصصة عند ما يكون السائح ضمن مخيم،وهذا نتيجـة انخفـاض                 

المصاريف نتيجة االشتراك في المصاريف في التخييم ،وهنا نالحظ أن هناك إختالف ظاهر بين متوسـطات                

  . نوع إقامةاإلنفاق على كل

 :الدراسة اإلستداللية .2

    سوف نبدأ من حيث إنتهت الدراسة الوصفية والسؤال الذي تهتم الدراسة اإلستداللية باإلجابة عليـه هـو                 

  .هل هناك فرق جوهالي بين متوسطات كل نوع إقامة؟:

 وهذا لحـساب قيمـة      ”anovaتحليل التباين أي جدول     "   لإلجابة على السؤال التالي ينبغي أن نقوم بإختبار         

فيشر ومقارنتها بالقيمة الجدولية التي تقوم بإختبار فرضية العدم التي تبنى على أساس أنه اليوجـد إخـتالف                  

معنوي بين المتوسطات ضد الفرضية البديلة التى تقول أنه يوجد إختالف بين المتوسطات بدرجـة معنويـة                 

وقـد أجـري    %)10،%5،%1(، والذي هو عادة مساوي      ،وهذا اإلختبار نقوم به تحت مستوى معنوية محدد       

  %.5اإلختبار تحت مستوى معنوية 

 أي أن هناك إختالف بين      P<0.1% من خال ل القيمة اإلحتمالية الموجودة في الجدول          ه   والذي تظهر نتائج  

،والذي )t student(المتوسطات بمعنوية ،وهنا ننتقل إلى المقارنات الثنائية التي نقوم بها بناءا على اإلختبار 

وهذا اإلختبـار الـذي     )متوسط اإلنفاق اإلجمالي  (يقوم حسب البرنامج بمقارنة المتوسطات مع المتوسط العام         

  يظهر في العمود الذي على 

  .يمين الجدول

     إن القيم التي تظهر في الجدول بلون مختلف تظهر أنه هناك إختالف معنوي بين المتوسط المقابل للقيمة                 

   2 المحسوبة بالرقم tط العام وكذلك يمكن مقارنة قيمة والمتوس

 . يوجد هناك إختالف بين المتوسطين بمعنوية2   إذا كانت القيمة المحسوبة أكبرمن 

 . اليوجد هناك إختالف بين المتوسطين بمعنوية2   إذا كانت القيمة المحسوبة أصغر من 

وسط أكبر من المتوسط العام بمعنوية،واللون الوردي يعني  ونميز بين لونين اللون األزرق والذي يعني أن المت        

  .أن المتوسط أصغر من المتوسط العام بمعنوية



    إن النتائج التي يظهرها الجدول تشير أن هناك متوسطين فقط يختلفان عن المتوسط العام بمعنوية وهمـا                 

ط اإلنفاق اإلجمالي للسائح الـذي اختـار   متوسط اإلنفاق الكلي على اإلقامة بالفندق ،العائلة واألصدقاء ،متوس        

 اإلجمالي عند إقامة الـسائح      ق،ومتوسط اإلنفا )اللون األزرق (اإلقامة بالفندق أكبر من المتوسط العام بمعنوية      

أما باقي المتوسطات فال يوجد بينها وبين المتوسـط         .عند األهل واألصدقاء أصغر من المتوسط العام بمعنوية       

  .العام 

  دراسة العالقة بين نوعية اإلقامة والميزانية اإلجمالية) 23-5(الشكل رقم
Groupe n°1

Mode_Hébergement, Budget_Global

Budget Global
Moyenne t de student

Hôtel
Camping
Gîte rural
Location meublé
Chambre d'hôte
Famille Amis

4 325.00 2.13
2 343.82 1.75
5 403.70 1.74
3 204.17 0.11
2 405.50 1.75
2 093.55 3.52

p = <0.1%  ; F = 5.59  (TS )
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  من إعداد الطالب: المصدر

  

  . السائح من قبل أم الءتحليل العالقة بين نوعية اإلقامة ومجي:ثانيا 

متغيرات إسمية ،اإلختبار الذي نقوم به هو حساب        ) 24-5(الشكل رقم      نظرا لكون الصفوف واألعمدة في      

 إلختبار اإلستقاللية  بين المتغيرين،يتم إختبار فرضـية العـدم القائلـة بإسـتقاللية               chi-squareاإلحصائية  

 يمثل  rحيث أن   )c-1)(r-1(الصفوف عن األعمدة أي إستقاللية زيارته من قبل ونوعية اإلقامة بدرجة حرية             

  . عدد األعمدةcعدد الصفوف و

أي توجد عالقة بين قيام     % 5م بمستوى داللة     تدعونا إلى رفض فرضية العد     p-value=1%<5%إن القيمة   

  .السائح من عدمه بزيارة الجزائر ونوعية اإلقامة



   السائح من قبل أم الءتفسير اختيار نوع اإلقامة بمجي) 01-5(جدول رقم 

  . من إعداد الطالب: المصدر

  .العالقة بين مجيء السائح من قبل ومدة المكوث:  ثالثا

الذي يوضح العالقة بين مدة المكوث ومجيء السائح من قبـل عنـد القيـام                )01-5(رقممن خالل الجدول    

 النتيجة األخيرة التي    p-value=0.1%<5%بإختبار تحليل التباين وإستخالص القيمة اإلحتمالية، حيث وجدنا       

تدل على أن هناك إختالف معنوي بين متوسط الذين جاؤوا إلى الجزائر من قبل والذين لم يـأتوا مـن قبـل           

،وعند القيام بالمقارنات الثنائية نجد أن هنا إختالف بين المتوسطين والموسط العام لمدة المكوث،ونـستخلص               

ط مكـوث الـذين لـم       أن متوسط مكوث الذين زاروا الجزائر من قبل أقل من المتوسط العام بمعنوية،ومتوس            

هذه اإلستنتاجات األخيرة هي بنـاءا      و.يزوروا الجزائر من قبل أكبر بمعنوية من المتوسط العام لفترة المكوث          

  .كما يظهر في الجدول)t student(على اإلختبار

Groupe n°6
Premier_séjour, Mode_Hébergement

<taper ici la description>

Oui
N %

Non
N %

Hôtel
Camping
Gîte rural
Location meublé
Chambre d'hôte
Famille Amis

35 59.3% 24 40.7%
34 55.7% 27 44.3%
21 48.8% 22 51.2%
22 62.9% 13 37.1%
18 50.0% 18 50.0%
23 31.5% 50 68.5%

p = 1.0%  ; chi2 = 15.17  ; ddl = 5  (TS )



  تفسير العالقة بين مدة االقامة ومجئ السائح من قبل) 02-5(جدول رقم 

  

المصدر

ــن :  م

ــداد  إع

  .الطالب

  

  

ال:رابعا

ــة  عالق

ــين  بـ

نوعيــة 

اإلقامة 

ــرة  وفت

  .المكوث

يشير إلى العالقة بين فترة المكوث ونوعية اإلقامة ،وهـذا عـن            الذي  ) 24-5(      عند قراءة الشكل رقم     

طريق مقارنة المتوسطات وإختبار فرضية العدم القائلة بعدم وجود إختالف بـين المتوسـطات،من الجـدول                

"  يـوم بالتقريـب،ثم تليهـا      22 بمتوسـط    "منـزل ريفـي   "تالحظ أن أطول فترة مكوث هي في اإلختيـار          

locationmeublé " وعند إنتقالنا   14.24 إقامة هو اإلقامة بالفندق ب     ط وأقل متوس  18.31ساوي ل بمتوسط م 

ـ                 -p ةإلى الدراسة اإلستداللية قصد التأكد من وجود إختالف معنوي بين المتوسطات،من الجـدول نجـد قيم

value=1.4%<5%                مما يعني أن فرضية العدم مرفوضة أي أن هناك اختالف معنوي بـين المتوسـطات 

بالمقارن الثنائية بين المتوسطات والمتوسط العام لفترة اإلقامة نجد أن هنـاك متوسـطان فقـط                ،وعند القيام   

 والتـي نالحـظ أنهـا أكبـر مـن           t ل ة القيمة المحـسوب   هيختلفان بمعنوية عن المتوسط العام،وهذا ما تبين      

مكـوث فـي البيـت    فالبنسة لمتوسط مكوث السائح بالفندق أقل من المتوسط العام بمعنوية،ومتوسط ال    .2العدد

  %.5الريفي أكبر من المتوسط العام بمعنوية عند الدرجة 

Groupe n°2
Durée, Premier_séjour

<taper ici la description>
Durée

Moyenne t de
student

Oui
Non
Total

14.64 2.88
18.87 2.07
16.77

p = <0.1%  ; F = 17.22  ( TS )
Les modalités en bleu
(rose) sont sur-évaluées
(sous-évaluées)



  تفسير مدة االقامة بنوعية االقامة) 24-5(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .من إعداد الطالب: المصدر

  

  

  

  

  

  

  

  

Groupe n°8
Durée, Mode_Hébergement

<taper ici la description>
Durée

Moye
nne

t de
student

Hôtel
Camping
Gîte rural
Location meublé
Chambre d'hôte
Famille Amis

14.24 2.08
16.08 0.45
20.79 2.65
18.31 0.94
15.89 0.49
16.44 0.21

p = 1.4%  ; F = 2.91  ( S )
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  :الخالصة

 مستعينين بذلك علـى      حاولنا من خالل هذا الفصل أن نسقط جانبا من الجزء النظري على الدراسة الميدانية             

ماتحصلنا عليه من معلومات،حيث بدأنا بتقديم السياحة من خالل مفهوم السياحة والتعاريف المختلفة للـسائح               

وقد قمنا بإستعراض ألنواع السياحة المعروفة مع إعطاء نظرة عن الـتـٍسويق الـسياحي وكـذلك المـزيج       

 الطرق المتبعة في تجزئة السوق السياحية،وبعده قمنـا         التسويقي،ثم بعد ذلك تطرقنا إلى األسواق السياحية و       

بإعطاء المواصفات والخصائص التي يتمتع بها المنتوج السياحي، وبعدها إلقاء نظـرة عـن الـسياحة عـن          

كثب،بعدها قمنا بشرح الخطوات المتبعة في إنجاز االستقصاء وكذلك الطريقـة التـي إتبعناهـا فـي جمـع                  

إلستمارات ثم تفريغ البيانات،بعدها قمنا بتحليل البيانات وهذا بإتباع الطرق التي           اإلستمارات،وعملية مراقبة ا  

،حيث تناولنا كل متغير على حدا ثم دراسة العالقة بين عدة متغيرات            الفصل الثالث سبق وأن قمنا بشرحها في      

غيرات ،وهذا مـع  بعدها دراسة بعض العالقات التي تربط بين متغيرين أثنين على إختالف مستويات هذه المت           

  . التعليق على الجداول واألشكال خالل الدراسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  
  
 
  
  
  
  
  

                               
                                                                      

 
 
 
 

  
 
 
 

 

  
 
 

     
 
 
 

      
  

 الخـاتـمـة العـامـة



  
 

  :ة العامةالخاتم

مما الشك فيه أن قدرة متخذ القرار التسويقي في الوصول إلى قرارات مناسبة تعتمـد علـى مـدى تـوفر                     

المعلومات المطلوبة والتي تعتبر بمثابة أساسا إلتخاذ القرارات  التسويقية، فتوفر المعلومات يحدد إلى درجـة          

ق من أحداث وتكييفها معها وبالتـالي بقائهـا         عالية قدرة المؤسسة على الرد واإلستجابة لما يجري في السو         

وإستمرارها، وهنا يأتي دور بحوث التسويق كقناة متاحة من ضمن العديد من القنوات التي تمد متخذ القـرار                  

  .بهذه المعلومات 

       فبحوث التسويق تقوم على جمع وتسجيل وتحليل البيانات والمعلومات حول مشاكل وظواهر تـسويقية              

إذن بحوث التسويق تسعى إلى كشف المشكالت       . ما يساعد على إتخاذ القرار السليم تجاه تلك المشاكل        معينة، ب 

ونقاط الضعف وتقديم العالج المناسب لحلها، كما أنه اليمكن إغفال دورها في الحفاظ على نقاط القوة التـي                  

  .ارة إتخاذ القرارات المناسبة بشأنهاتتمتع بها المؤسسة والعمل على تدعيمها بتقديم المقترحات التي تكفل لإلد

   :ي  إن عملية القيام ببحث تسويقي يمكن أن تواجهها مجموعة من الصعوبات يمكن حصر أهمها ف

  .سوء فهم قيمة وإستخدامات البحث التسويقي -

  .إعتقاد معظم رجال اإلدارة أن الخبرة وحدها هي أساس إتخاذ القرار -

  . يؤدي إلى إتخاذ قرارات في غير صالح المؤسسة إحتمال تحيز الباحث الذي قد-

رغم كل الصعوبات ورغم تكلفة البحث والوقت الذي يستغرقه،فإن بحوث التسويق تبقى وسيلة هامـة يلجـأ                 

  . إليها متخذ القرار لتساعده على توفير البيانات والمعلومات الالزمة إلتخاذ القرار التسويقي المناسب

تنا في أساسيات هذا الموضوع حاولنا دراسة خطوات القيام ببحوث التـسويق،لقد                ومن خالل بحثنا ودراس   

إتسع إستخدامها ليشمل العديد من المنظمات، حيـث أن مكانـة بحـوث التـسويق تتناسـب مـع إمكانيـة                     

فمعظم المشاكل التي عرفتها وتعيشها     .المؤسسة،فكلما كانت تلك اإلمكانيات كبيرة كانت بحوث التسويق كبيرة        

منظمات تعود إلى غياب الشبه تام لبحوث التسويق إذا لم نقل إلى الوظيفة التسويقية،وعلى هذا أصبح مـن                  ال

الضروري اإلهتمام بتطوير وظيفة بحوث التسويق من خالل خلق سلوك تسويقي داخل المؤسسة يجعل مـن                

  .المستهلك في قمة الهرم التنظيمي بها

همية بحوث التسويق داخل المنظمات بإعتبارها وظيفة أساسية ضمن             وحاولنا من خالل بحثنا هذا إيضاح أ      

وظائف المؤسسة الجوهرية وإن اإلستغناء عنها أمر غير ممكن ومستحيل ومن المجدي أن تكون هذه األخيرة                

مستقلة فيما يخص هياكلها التنظيمية كي تعود بذورها محررة من كل تقييد وتصلب إداري الذي تخضع إليـه                  

  .ائف األخرىبقية الوظ

    من خالل مدار دراستنا والتي حاولنا التوغل في أعماقها طوال مدة البحث هو تبيان مكانة بحوث التسويق                 

وطرق القيام بها، وهذه المكانة التي إكتسبتها من أهميتها في مواجهة تلك المنافسة التي تواجهها المؤسسة مع                 

  .وظيفتها التنبوئية  باألسواق المحتملة

  :الل الجانب النظري توصلنا إلى النتائج التاليةفمن خ



يعد إستخدام األسلوب اإلحصائي الوسيلة اآلمنة التي يمكن أن تضمن تحقيق األهداف المرجوة مـن                •

وراء تنفيذها سواء كان الهدف المقصود من الدراسة التعرف على نواحي معينة لـبعض الظـواهر                

 ووضع الحلول المناسـبة، ومـن       ة معينة قائمة أو متوقع    اإلجتماعية أو اإلقتصادية أو لدراسة مشكلة     

 التي يركن إليها في التوصل للحلول المناسبة لكثير مـن           ةالمعروف بأن إستخدام األساليب اإلحصائي    

  .المشاكل والقضايا التي تهم المجتمع كقضايا التعليم والصحة والزراعة والصناعة والتجارة

هو مرتبط بصفة مباشرة بتوفير المعلومات وخاصة عن طريق         جزء إتخاذ القرارمهم في أي منظمة و       •

  .بحوث التسويق التي تعتبر أهم منتج للبيانات

من خالل تلك المعلومات    ) أي المنظمة (بحوث التسويق هي أنجع وسيلة للربط بين المستهلك والمنتج           •

  .تالتي توفرها لمتخذ القرار،فالمعلومات الناتجة من خاللها تساهم في حل المشكال

نظم المعلومات جزء مهم من نظام المؤسسة فهي تعتبر المورد األساسي للمعلومات ووسيلة إحتفـاظ                •

  .بنتائج بحوث التسويق

  .بحوث التسويق تساهم في تحديث نظام المعلومات  •

بحوث التسويق تساعد مدير التسويق على تجزئة السوق ومعرفة الفئة المستهدفة لكي يركـز عليهـا                 •

  .التسويقيةخالل العملية 

لكي يكون أي باحث تسويق كفأ يجب أن يكون ملما بتلك األساليب اإلحصائية التي تستعمل في هـذه                   •

  .البحوث ابتداءا من إختيار العينة إلى تحليل البيانات باألساليب المختلفة

  :مقترحات وتوصيات

  . أي المنظمةيجب إعطاء بحوث التسويق مكانتها في المنظمات وهذا عن طريق تفعيل دورها في .1

لبحوث التسويق دور كبير في ربط المنظمة بالتغيرات التي تحصل على مستوى محيط المنظمة،لهذا               .2

  .يجب القيام ببحوث التسويق بصفة دورية وليس فقط إذا تعرضت المنظمة لمشكلة ما

 على المنظمات أن تقوم بتكوين إطاراتها وموظفيها بشكل يجعلهم يستوعبون أهمية وظيفـة بحـوث               .3

  . المنظمة على أساس بحوث التسويقتالتسويق، وأن يبنون إستراتيجيا

يجب على مديرية التسويق فـي أي منظمـة تخـصيص جـزء كبيـر مـن ميزانيتهـا لبحـوث                      .4

  .   الفقري في أي قرار بالمؤسسةدالتسويق،واستيعاب موظفيها لفكرة أن بحوث التسويق تعتبر العمو

 وظروف مالئمة تجعل السائح يشعر بتحقيـق الحـد األدنـى مـن                      تتطلب السياحة توفير شروط معينة    

  :  األهداف التي رسمها في مخيلته ومن هذه الشروط مايلي

توفير الهياكل السياحية والعمل على تطويرها وجعلها مواكبة لمستوى الهياكل الموجـودة بالخـارج                 •

  .كالسالسل الفندقية وغيرها

اج إلى ضمان أمنه وسالمة جسده وأمتعته من أي مساس مادي أو            من المتعارف عليه أن السائح يحت      •

  .، يجب توفير األمن وإحترام السائح ويستوجب ذلك التزود بقدر كبير من الثقافة السياحيةيمعنو



نوعية اإلقامة حيث يجب الحرص على النظافة وتوفير المياه والنقل وتنوع األكل ومالءمته من ناحية                  •

  .الكم والكيف والسعر 

  .تشجيع سياحة العائالت وتوفي المرافق التي تتالءم وهذا والنوع من السياحة •

  .تسخير وسائل اإلعالم للتعريف بالكنوز السياحية المتنوعة التي تزخر بها بالدنا  •

  . أم أجانباوجوب التحلي باللياقة األدبية في التعامل مع السياح،محليين كانو •

  :آفاق البحث

  . والغير العينية على نتائج بحوث التسويقتأثير األخطاء العينية •

  .أهمية بحوث التسويق بالنسبة للعملية التسويقية •

  .تحليل طرق المعاينة المختلفة في بحوث التسويق •

 .مساهمة بحوث التسويق في تحديد العملية الترويجية •

  .إلى أي مدى تقوم بحوث التسويق بربط المنظمة بالمحيط الخارجي •

  .حصائية في اإلعتماد على بحوث التسويق مساهمة األساليب اإل •
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15. Satis Hébergement - La qualité de votre
hébergement

La qualité de votre hébergement
Taux de réponse : 99.7%
Moyenne = 2.12 'Peu satisfait'

Peu satisfait 154 48.0%
Pas du tout satisfait 82 25.5%
Assez satisfait 49 15.3%
Très satisfait 35 10.9%

48.0%
25.5%

15.3%
10.9%

  
  
  
  
  

  
  
  

16. Satis Héb Cout - Le coût de votre
hébergement

Le coût de votre hébergement
Taux de réponse : 96.3%
Moyenne = 2.98  'Assez satisfait'

Très satisfait 140 43.6%
Peu satisfait 74 23.1%
Assez satisfait 59 18.4%
Pas du tout satisfait 36 11.2%

43.6%
23.1%

18.4%
11.2%



  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

17. Satis Restauration - La qualité des
restaurants

La qualité des restaurants
Taux de réponse : 98.1%
Moyenne = 2.65  'Assez satisfait'

Assez satisfait 93 29.0%
Très satisfait 85 26.5%
Peu satisfait 79 24.6%
Pas du tout satisfait 58 18.1%

29.0%
26.5%

24.6%
18.1%

18. Satis Alimentation - Les magasins
d'alimentation

Les magasins d'alimentation
Taux de réponse : 98.1%
Moyenne = 2.62  'Assez satisfait'

Assez satisfait 107 33.3%
Très satisfait 74 23.1%
Peu satisfait 74 23.1%
Pas du tout satisfait 60 18.7%

33.3%
23.1%
23.1%

18.7%



  
  

20. Satis Activités - La diversité des
activités

La diversité des activités
Taux de réponse : 99.4%
Moyenne = 2.35 'Peu satisfait'

Peu satisfait 151 47.0%
Assez satisfait 72 22.4%
Pas du tout satisfait 51 15.9%
Très satisfait 45 14.0%

47.0%
22.4%

15.9%
14.0%

  
  

19. Satis Boutiques - Les autres boutiques
Les autres boutiques
Taux de réponse : 99.4%
Moyenne = 2.23  'Peu satisfait'

Peu satisfait 121 37.7%
Assez satisfait 89 27.7%
Pas du tout satisfait 78 24.3%
Très satisfait 31 9.7%

37.7%
27.7%

24.3%
9.7%



  
  
  

  
  
  

21. Satis Accès Activités - L'accès aux
activités

L'accès aux activités
Taux de réponse : 99.1%
Moyenne = 2.48  'Peu satisfait'

Assez satisfait 114 35.5%
Peu satisfait 86 26.8%
Pas du tout satisfait 66 20.6%
Très satisfait 52 16.2%

35.5%
26.8%

20.6%
16.2%

22. Satis Stationnement - Les possibilités de
stationnement

Les possibilités de stationnement
Taux de réponse : 98.1%
Moyenne = 2.25  'Peu satisfait'

Peu satisfait 191 59.5%
Assez satisfait 60 18.7%
Pas du tout satisfait 36 11.2%
Très satisfait 28 8.7%

59.5%
18.7%

11.2%
8.7%



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

23. Satis circulation - Les facilités de
circulation

Les facilités de circulation
Taux de réponse : 98.1%
Moyenne = 2.20  'Peu satisfait'

Peu satisfait 133 41.4%
Pas du tout satisfait 95 29.6%
Très satisfait 71 22.1%
Assez satisfait 16 5.0%

41.4%
29.6%

22.1%
5.0%
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