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تمهيد: 

فـي عـصر الـثورة الـصناعـية لـم يـكن لـبحوث الـتسويـق قـيمة تـذكـر حـيث كـانـت الـمصانـع قـليلة و الـمنافـسة 

تـكاد تـكون مـعدومـة و خـيارات المسـتهلك مـحصورة لـقلة تـلك الـخيارات ولـم يـكن صـوتـه مـسموعـا فـي 

ذلـك الـزمـان ومـع الـتقدم الـصناعـي والـتكنولـوجـي أصـبح الـمنافـسون كـثيرون وانـفتح الـعالـم عـلى بـعضه 

وأصــبح لــصوت المســتهلك قــيمة عــظيمة وقــد الحــظنا فــي بــدايــة الــقرن العشــريــن عــنايــة جــميع 

الـمؤسـسات الـتي تـقدم مـنتجات مـلموسـة (اسـتهالكـية) أو غـير مـلموسـة (خـدمـية) مـثًال عـن طـريـق 

افـتتاح قـسم لخـدمـة الـعمالء بـعد أن أقـر مـعظم اإلداريـين والـتسويـقيين بـأهـمية صـوت الـعمالء بـل إن 

الجـميع بـات يـبحث عـنه وعـن طـرق الـوصـول إلـيه ولـكن هـل يسـتطيع صـاحـب الـعمل أن يـرصـد رأي كـل 

عـمالئـه؟  أو يـتعرف عـلى الـمنتجات أو الخـدمـات الـمطلوبـة؟  قـد يـكون هـذا مسـتحيًال، فـقد يـكون 

الــعمالء فــي عــدة مــدن أو ضــمن عــدة دول فــاســتدعــى ذلــك الــى وجــود وكــاالت مــتخصصة بــبحوث 

الـتسويـق تـولـت هـذه الـمهمة وأسـمعت صـاحـب الـعمل  أو الشـركـة حـاجـات عـمالئـهم ولـقد وفـرت 

وكـاالت األبـحاث أفـضل الـمعلومـات الـتي تـعكس صـورة مـتماسـكة وشـامـلة لـلسوق يـفهم مـن خـاللـها 

أصـحاب األعـمال التهـديـدات الـتي قـد تـواجـههم و الـفرص الـمتاحـة أمـامـهم.  وعـندمـا اعـتمد اصـحاب 

األعـمال عـلى هـذه الـوكـاالت ازدادت مـبيعاتـهم واسـتحوذوا عـلى حـصة سـوقـية أكـبر مـن مـنافسـيهم 

وبـات الـنصر حـليفًا لـكل مـن يـملك الـمعلومـات األكـثر و األدق واألحـدث، وهـذه أبسـط قـصة يـمكن 

سردها لتقريب مفهوم بحوث التسويق وأهميتها. 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تعريف البحوث التسويقية: 

هـي مجـموعـة مـن الـعمليات الـتي تهـدف إلـى الـحصول عـلى مـعلومـات عـن الـسوق أو عـن المسـتهلكين 

بـأسـلوب عـلمي مـنظم ومـن ثـم تحـليلها والـحصول عـلى نـتائـج تـساعـد متخـذ الـقرار أن يـبني عـليها قـرارات 

أكـثر دقـة  وفـعالـية، ولـكل بـحث تـسويـقي هـدف، ومـن االمـثلة عـلى هـذه االهـداف تحـديـد الـمشكالت أو 

الـفرص الـخفية عـن أعـين الـمنتجين، او تـقييم أداء الـمنافسـين، او تحـديـد مسـتوى رضـا الـعمالء ووالئـهم 

... إلخ. 

 فــعلى ســبيل الــمثال نجــد أن الــمعلومــات الــتي يــتم جــمعها مــن المســتهلكين تــساعــد الــمنتجين أو 

مـقدمـي الخـدمـات عـلى مـعرفـة مـاذا يـريـد عـمالئـهم ولـماذا يـريـدون ذلـك؟ وتـساعـدهـم عـلى مـعرفـة 

عـادتـهم وسـلوكـياتـهم، و دوافـعهم خـلف تـفضيل مـنتج مـعين عـن مـنتج آخـر ... وهـذه الـمعلومـات هـي 

نقطة القوة التي تميز أحد المنتجين عن منافسيه فتجعله يحظى بالحصة السوقية األكبر. 

ومن هنا فان البحوث التسويقية تتضمن بحوثًا اجتماعية وبحوث متعلقة بآراء الناس. 

 كـما يـمكن تـعريـفها بـأنـها عـملية مـنظمة لجـمع وتحـليل الـمعلومـات عـن أشـخاص أو مـنظمات عـن 

طــريــق اســتخدام أســالــيب وتــقنيات إحــصائــية وتحــليلية مــتعلقة بــعلم اإلجــتماع الــتطبيقي واإلحــصاء 

الـتطبيقي لـلحصول عـلى نـظرة مـعمقة تـساعـد عـلى  اتـخاذ قـرارات أكـثر دقـة وفـعالـية،  وتـتسم االبـحاث 

 ( 1التسويقية بالحفاظ على سرية األشخاص الذين تم تحصيل المعلومات منهم.(
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أمثلة من واقع حياتنا اليومية :  

عندما تفكر بشراء سيارة، ماذا ستفعل قبل شرائها ؟  1.

سـتحاول مـعرفـة عـدة أشـياء لـكي يـكون قـرارك مـبني عـلى أسـس مـنطقية تـساعـدك بمجـملها 

عـلى اتـخاذ قـرار شـراء مـاركـة مـعينة عـوضـًا عـن األخـرى، إن مـعرفـة هـذه الـمعلومـات لـن يـضمن 

لـك شـراء أفـضل سـيارة عـلى سـطح األرض ولـكنه عـلى األقـل سـيعطيك صـورة عـامـة ويـساعـدك 

فــي اتــخاذ أفــضل قــرار مــمكن  ويــمكن أن نــطلق عــلى عــملية الــبحث الــتي أجــريــتها وســؤال 

أصدقائك وأقاربك : بحث تسويقي فردي قمت به بنفسك.  

ومـثال آخـر قـد نجـد فـي شـارع واحـد متجـريـن مـتجاورتـين يـتجاوز مـبيعات أحـدهـما عـن اآلخـر 2.

الـكثير، وقـد يـكون السـبب الـرئيسـي فـي ذلـك بـأن الـبائـع فـي  المتجـر الـمتفوق فـي مـبيعاتـه 

يـحادث زبـائـنه ويـسألـهم عـن صـحتهم وعـن  ظـروفـهم، يـسألـهم عـن حـاجـاتـهم ومـن ثـم يـوفـر 

لهم المنتجات أو الخدمات التي يطلبونها الغير متوفرة لديه في الوقت الراهن. 

بحوث التسويق أم بحوث السوق؟ 

يــلتبس عــلى كــثير مــن الــناس مــسألــة أيــهما أصــح أن يــقال بــحوث الــسوق أم بــحوث الــتسويــق، 

والــمصطلح األصــح واألشــمل هــو بــحوث الــتسويــق، إلن بــحوث الــسوق تــعني حــصر الــبحث ضــمن 

سـوق مـعينة أم بـحوث الـتسويـق تحـمل مـعنى شـمولـي أقـوى، مـما يـجعلها تـشمل أكـثر مـن سـوق 
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واحـدة كـما أن نـاتـج هـذه الـبحوث يـصب مـباشـرة كـمدخـالت أولـية لـقسم الـتسويـق الـذي يهـتم بـفهم 

الـعمالء واحـتياجـاتـهم ومـحفزاتـهم مـما يـساعـد الشـركـة عـلى تـطويـر مـنتجاتـها لـتلبي هـذه االحـتياجـات 

والرغبات. 

ما هو الهداف من إجراء البحث التسويقي؟ 

تهـدف بـحوث الـتسويـق إلـي تـرشـيد الـقرارات الـتسويـقية،  والـتي بـطبيعتها تـحتمل الـكثير مـن الـمخاطـر 

التي يمكن تفاديها بناء على  المعلومات التي يتم الحصول عليها عن طريق البحوث التسويقية. 

 ROI:) الــقرارت الــتي يــتم اتــخاذهــا بــناءا عــلى نــتائــج الــبحوث تــؤدي الــى عــوائــد افــضل عــلى االســتثمار

Return on Investment) وحـصة سـوقـية أكـبر، ويـعود ذلـك بـشكل اسـاسـي الـى ان الـنتائـج إمـا أن تـبين 

حـاجـة المسـتهلكين لشـيء مـعين غـير مـتوفـر بـالـسوق أو تـدل عـلى اسـتياءهـم  مـما يـتيح مـجال اكـبر 

الصحاب العمل تحسين منتجاتهم وكسب رضا المستهلكين. 

يـعتمد الهـدف مـن اجـراء الـبحوث الـتسويـقية عـلى هـدف الـمنظمة فـقد ال يـكون هـدف إجـراء الـبحث 

الـتسويـقي لـلمنظمات الـتجاريـة لـتحقيق األربـاح فـقط ولـكنه قـد يخـدم ايـضا مـنظمات أخـرى لـها أهـداف 

قـد تـكون إنـسانـية مـن قـبل جـمعيات خـيريـة أو اجـتماعـية لـفهم سـبب انـتشار ظـاهـرة سـيئة فـي الـمجتمع 

فـي سـبيل بـترهـا أو هـدف سـياسـي لـمعرفـة الـمرشـحين الـذيـن يـترجـح فـوزخـك فـي انـتخابـات رئـاسـية 

معينة. 



DIGITAL RESEARCH COMPANY

الـعائـد عـلى اإلسـتثمار (ROI) مـصطلح مـهم جـدًا لجـميع الـقياديـين الـذي يـملكون اسـتثمارات أو شـركـات 

في أي مكان، وقد يتساءل القارئ ما هو العائد على اإلستثمار من إجراء بحث تسويقي ؟  

يـرى بـعض الـمختصين فـي مـجال الـبحوث الـتسويـقية أن عـائـد اإلسـتثمار مـن إجـراء بـحث تـسويـقي يـصل 

إلــى الــضعف فــي حــال تــم اســتخدام الــمنهجية الــصحيحة فــي إجــراء الــبحث وهــذا يــعني أنــه فــي حــال 

اسـتثمر أحـد الـمنتجين مـبلغ 100 ألـف ريـال فـي إجـراء بـحث مـع أحـد الشـركـات الـمتخصصة فـإنـه يـجب أن 

يـعود عـليه هـذا الـبحث بـعوائـد تـصل إلـى 200 ألـف ريـال فـي حـال تـم تـوظـيف نـتائـج هـذا الـبحث بـشكل 

جيد. 

كيف تؤثر البحوث التسويقية على نجاح المنشآت ؟ 

توفير المعلومات يجنب الشركات الوقوع في أخطاء تسويقية مرتفعة التكاليف: 1.

فـعند مـعرفـة حـاجـات الـسوق سـتكون الـرسـائـل الـتسويـقية والخـطط االسـتراتـيجية و تـصامـيم 

الـمنتجات مـقبولـة مـن المسـتهلكين أمـا فـي حـال عـدم تـوفـر الـمعلومـات قـد تـقوم إحـدى 

الشـركـات بحـمالت تـسويـقية ضخـمة تـذهـب فـي مهـب الـريـح ألنـها ال تـلبي حـاجـة المسـتهلك 

في سوق معينة. 

المحافظة على قاعدة عمالء ثابتة قابلة للزيادة مع الوقت: 2.

عـند فـهم أسـباب زيـادة مسـتوى الـوالء لـدى عـمالئـك وفـهم احـتياجـاتـهم أكـثر عـن طـريـق إجـراء 

األبــحاث ســتمتلك الــحصة الــسوقــية األكــبر عــند تــوفــيرك لهــذه األســباب والــحاجــات فــي 

خدمتك أو منتجك. 
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كشف الثغرات والفرص المخفية:  3.

مـعظم األبـحاث الـتي تجـرى حـول الـعالـم تـدور فـي فـلك أحـد هـذيـن األمـريـن مـعرفـة الـثغرات أو 

اكـتشاف الـفرص الـمخفية، فـعند مـعرفـة مـا يـحتاجـه المسـتهلك سـتعرف أوجـه الـنقص فـي 

مــنتجك وتســد هــذه الــثغرات وكــذلــك ســتساعــدك مــعرفــة حــاجــاتــه فــي تــوفــير مــنتجات أو 

خدمات لم تقدم من قبلك أو من قبل أحد المنافسين. 

يساعد على معرفة توجهات السوق المستهدف: 4.

سـلوك المسـتهلك أمـر مـعقد ال يـمكن تـوقـعه أو تخـمينه دون إجـراء األبـحاث الـتي تـساعـد 

عـلى فـهم سـلوك المسـتهلك و أسـباب تـفضيله لـمنتج دون آخـر يـساعـد عـلى فـهم تـوجـهات 

الـسوق وبـالـتالـي السـباحـة مـع تـيار سـلوك المسـتهلكين ولـيس ضـده وبـالـتالـي ازديـاد الـحصة 

السوقية أو ثباتها على أقل تقدير.يساعد على معرفة مستوى أدائك: 

فـي هـذه األيـام بـات جـميع مـقدمـي الـمنتجات (الـملموسـة أو غـير الـملموسـة) يـسعون لـفهم 

مسـتوى رضـا عـمالئـهم بهـدف الـمحافـظة عـليهم، واألبـحاث تـساعـد عـلى ذلـك و تـساعـد عـلى 

فـهم أسـباب عـدم الـرضـا اتـجاه نـقاط مـعينة لـيتم مـعالـجتها بـقدر اإلمـكان إلبـقاء مسـتوى 

الرضا لدى العميل مرتفع.  
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فهم مدى فعالية الرسائل التسويقية: 5.

تـصرف مـعظم الشـركـات مـبالـغ ضخـمة عـلى الحـمالت اإلعـالنـية لـلوكـاالت اإلعـالنـية الـتي 

تــنفذ هــذه الحــمالت، عــن طــريــق األبــحاث يــمكن قــياس مــدى فــعالــية هــذه الحــمالت فــي 

تــوصــيل الــرســالــة ومــدى مــساهــمتها فــي زيــادة الــمبيعات فــتعينك عــلى مــعرفــة جــدوى 

االسـتمرار مـع وكـالـة مـعينة مـن عـدمـه وبـالـتالـي تـساعـد فـي وضـع الـميزانـية الـمخصصة 

للتسويق في المكان السليم. 

أنواع البحوث التسويقية 

يـمكن تـصنيف الـبحوث الـتسويـقية بـطرق مـختلفة وهـذا مـا سـيالحـظه الـقراء فـي كـتب بـحوث الـتسويـق 

وسـبب االخـتالف نـاتـج عـن طـريـقة التقسـيم فـمنهم مـن صـنفها حسـب مـصادر الـمعلومـات ومـنهم مـن 

صـنفها حسـب الـمنهجية الـمتبعة فـي إجـراء الـبحث، الـشكل الـتالـي  يـوضـح الـتصنيف  األكـثر شـيوعـا 

ألنـواع األبـحاث الـتسويـقية: سـنتطرق فـي اإلصـدارات الـقادمـة إلـى كـل مـنها بـالـتفصيل  ونـكتفي فـي 

هذا اإلصدار بتعريفها. 
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البحوث األولية: 1.

• :"Quantitative research" البحوث الكمية

والـتي تـتم عـن طـريـق مـقابـلة عـدد مـعين مـن الـناس (عـينة) والـذيـن بـدورهـم يـمثلون الـمجتمع 

المسـتهدف مـن قـبل الـجهة الـمنفذة لـلدراسـة، هـذا الـنوع مـن األبـحاث يـعطي نـتائـجا مـبنية 

عـلى حـقائـق إحـصائـية، وهـو األكـثر رواجـًا إذ يـشكل قـرابـة 80 % مـن نسـبة األبـحاث الـتي يـتم 

إجـرائـها ضـمن قـسم الـبحوث األولـية وذلـك ألن نـتائـجه يـمكن االعـتماد عـليها أكـثر فـي اتـخاذ 

قرارات استراتيجية. 

ويندرج تحت البحوث الكميه البحوث التي تجرى عن طريق االنترنت 

(Online Research) وهـذا هـو الـنوع الـسائـد فـي أوربـا وأمـريـكا و قـد بـدأ بـاالنـتشار فـي الـدول الـعربـية 

ولـكن لـم تـتعدى نسـبته ضـمن إجـمالـي األبـحاث الـ 10% فـى الـسوق الـسعوديـة و يـتوقـع أنـه يـكون 

لـه مسـتقبل واعـد وذلـك الرتـباطـه الـوثـيق بـزيـادة عـدد المسـتخدمـين لـإلنـترنـت فـي الـمملكة الـعربـية 

السعودية والذى يزداد بشكل منقطع النظير. 
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• :"Qualitative  research" البحوث النوعية

تـركـز هـذه الـبحوث عـلى (الـكيف)  لـتركـيز عـلى الـفهم بـشكل مـعمق، وغـالـبا مـا تـكون نـتائـجها 

عـلى شـكل قـصص ونـظريـات، هـذا الـنوع مـن االبـحاث قـد تـشكل نـتائـجه مـدخـالت لـبحث 

كـمي يجـرى كـمرحـلة ثـانـية مـن المشـروع وذلـك لـتأكـيد الـنظريـات الـتي اسـتنتجها الـبحث 

الـنوعـي، تـشكل األبـحاث الـنوعـية نسـبة 20 % تـقريـبا مـن إجـمالـي الـبحوث األولـية الـتي يـتم 

إجـرائـها، مـن أشهـر أنـواعـها: مجـموعـات الـتركـيز (Focus Groups) حـيث يـتم جـمع مـن سـتة 

الـي ثـمانـية أشـخاص مسـتهدفـين فـي مـكان واحـد ويـديـر الـنقاش مـعهم مـديـرًا للمجـموعـة، 

ومـنها مـا هـو مـصغر يـتم مـع أربـعة أشـخاص مسـتهدفـين ومـديـرا إلدارة الـنقاش وتـسمى بـ 

 (In-depth Interviews) والـنوع الـثانـي الشهـير هـو الـمقابـالت الـمعمقة ،(mini groups)

والــتي تــتم عــلى شــكل فــردي بــين مــديــر الــنقاش و أشــخاص مســتهدفــين، كــل شــخص 

مسـتهدف تـتم مـقابـلته لـوحـده ، كـما أن هـناك أنـواع أخـرى تـتم عـلى شـكلة مـقابـالت زوجـية 

شـخص وزوجـته ويـطلق عـليها paired interview، كـما أن هـناك قـفزه تـكنولـوجـيه بهـذا 

الـنوع مـن األبـحاث، حـيث تسـتخدم تـقنيه اإلنـترنـت فـى عـمل مجـموعـات الـنقاش (أون اليـن) 

عــبر بــرامــج مــعينة ويــتم تــطبيق هــذه الــطريــقه حــالــيًا فــى مــعظم دول أوربــا وأمــريــكا و 

باالمارات العربيه المتحدة على نطاق ضيق. 
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• :"Observation research" البحوث التي تعتمد على المالحظة

هــذا الــفرع ال يــتطلب ســؤال أو مــقابــلة الــعينة المســتهدفــة وإنــما يــتطلب مــتابــعتهم أو 

مــراقــبتهم وتــدويــن مــا يــفعلون وتــسجيل مــالحــظات حــول ســلوكــياتــهم، مــثل: ســلوك 

الجســد: قــبل الشــراء عــند مــشاهــدة إعــالن مــعين، أو ســلوك لــفظي: مــحادثــة بــين الــبائــع 

والمشــتري، هــذا الــفرع مــن األبــحاث قــليل الــتطبيق فــي الشــرق األوســط وقــليلون هــم 

 Mystery) الـمختصون فـيه، أشهـر نـوع منتشـر مـن أبـحاث الـمالحـظة هـو الـتسوق السـري

Shopping) حـيث يـتم تـكليف مـتسوق سـري "أي أنـه يـمثل دور مـتسوق عـادي" بـالـتجول 

فـي الـمنطقة الـتي يجـرى فـيها الـبحث وبـعد أن يـقوم بـجولـته عـلى مـناطـق مـعينة بـتفاعـالت 

مـعينة يـعود ليسجـل مـالحـظاتـه عـلى اسـتبيان خـاص، وأيـضا يـمكن ان يـقوم الـباحـث أو 

الـباحـثه بـمرافـقة الـمجيب ( الـشخص المسـتهدف) أثـناء رحـله تـسويـقية ( فـى الـسوبـر مـاركـت 

مـثًال) ويـقوم بـمالحـظة تحـركـاتـه أمـام األرفـف وكـيفية انـتقاءه لـلمنتجات والـفترة الـزمـنية 

الـتى يـقضيها أمـام كـل مـنتج ومـدى تـأثـير الـعروض الـدعـائـيه عـليه وكـذلـك أى شـىء يـقوم بـه 

الـمجيب أثـناء الـتسوق، فـى بـعض الـدول يـقوم الـباحـث بـتصويـر هـذه الـجولـة كـامـلة ولـكن 

فـى مـنطقتنا يـقوم الـباحـث بـاسـتخدام الـتسجيل بـالـطريـق الـتقليديـه (ورقـه وقـلم أو نـموزج 

سابق التجهيز) وذلك لمراعاة لخصوصيه المجتمع بحكم العادات والتقاليد.  
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• Retail Audit أبحاث اسواق التجزئه

وهـى أبـحاث تـختص بـدراسـة سـوق التجـزئـه وهـدفـها الـرئيسـى قـياس حجـم ونـوع  وأوزان / 

مـقاسـات الـمنتجات المسـتخدمـه فـى أسـواق التجـزئـه وحـصة كـل شـركـة مـنتجه مـن هـذه 

الـمنتجات وتـعد هـذه مـن أهـم انـواع األبـحاث عـالـميا ويـندرج تـحتها عـدد كـبير مـن الـدراسـات 

الـتجاريـة Trade studies الـتى سـوف نـتكلم عـنها بـالـتفاصـيل فـى نشـرات أخـرى سـتنشر 

الحقًا. 

بحوث من معلومات متوفرة (البحوث المكتبية): 2.

تـعتمد عـلى تحـليل الـمعلومـات الـتي تـم جـمعها مسـبقا وهـي مـتوفـرة عـلى شـكل مـواد 

مـنشورة ومـعلومـات مـتوفـرة لـعامـة الـناس إمـا بـشكل مـجانـي أو مـقابـل مـبلغ مـعين، ومـن 

هـنا جـاءت الـتسمية عـلى أنـها مـعلومـات مسـتعمله "Second Hand" وهـي مـشابـهة مـن 

حــيث الــمنهجية بــالــبحوث األكــاديــمية، فــقد تــطلب أحــد الشــركــات عــلى ســبيل الــمثال 

مــعلومــات عــن مــنتج مــعين لــمعرفــة جــدوى اســتيراده فــيتم إجــراء بــحث مــكتبي تــكون 

مــصادره بــعض الــجهات الــحكومــية مــثل مــصلحة الجــمارك وبــعض الــكتب اإلحــصائــية 
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الــمنشورة مــن قــبل مــصلحة اإلحــصاءات الــعامــة والــمعلومــات، وتــعتمد مــهارة الــجهة 

الـمنفذة لـلبحث الـمكتبي بـشكل رئيسـي عـلى الـخبرة الـمتراكـمة وعـلى مـدى مـقدرتـهم عـلى 

تحــديــد الــمصدر الــمناســب لــلمعلومــات والــذي يــجب أن يــتم بــدقــة مــعلومــاتــه وصــحتها 

وحـداثـتها، بمجـرد نشـر نـتائـج األبـحاث األولـية عـلى اإلنـترنـت أو عـلى شـكل مـطبوع تـصبح 

تحت تصنيف المعلومات الثانوية و تكون كمصدر محتمل للبحوث المكتبية. 

مصادر معلومات البحوث المكتبية: 

تنقسم مصادر معلومات البحوث المكتبية إلى قسمين:  

مــصادر داخــلية: وهــي الــبيانــات الــتي تــتوفــر مــن الــعمليات الــيومــية فــي داخــل الــمنظمة ، 1.

كـبيانـات الـمبيعات، الـقوائـم الـمالـية، تـكالـيف الـتصنيع ... إلـخ، يـقوم الـبحث الـمكتبي بتحـليل 

هذه البيانات لتصبح معلومات في إطار معين يخدم هدف البحث.  

مــصادر خــارجــية: أي مــن خــارج الــمنظمة وتــتضمن هــذه الــمصادر: اإلنــترنــت و مــنشورات 2.

الـجهات الـحكومـية كـمصلحة اإلحـصاءات الـعامـة ومـصلحة الجـمارك والـوزارات ... إلـخ، كـما 

يــمكن أن تــشمل بــعض الــكتب أو األبــحاث األكــاديــمية كــرســائــل الــماجســتير أو الــدكــتوراة، 

جهات ومنظمات دولية  كالبنك الدولي واألمم المتحدة على سبيل المثال. 
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 :( 2صناعة البحوث التسويقية حول العالم(

) ESOMAR بـدراسـة سـنويـة  عـن صـناعـة الـبحوث الـتسويـقية وتحـركـاتـها فـي الـعالـم و تـركـز  3تـقوم مـظمة (

الــدراســة عــلى نــمو هــذا الــنشاط و قــوة أدائــه، وكــان تــقاريــرهــم الــمنشورة عــن الــفترة  2007 – 2010  

تشمل عدة أمور من بينها:  

 الـمبالـغ  الـسنويـة الـمصروفـة عـلى هـذا الـحقل لـعام 2007 كـانـت 24.6 بـليون دوالر وارتـفعت فـي •

عام 2009 إلى 28.9 بليون دوالر حصة الشرق األوسط وأفريقيا مجتمعتين منها 2 % فقط.. 

ثــلثا هــذه الــمبالــغ  يــأتــي مــن خــمس دول و عــلى مــدى خــمس ســنوات تــقريــبا  وهــي الــواليــات •

المتحدة األمريكية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، اليابان. 

ومـن  آثـار الـنمو الـتطبيقي لـمجال بـحوث الـتسويـق ان  الـدول الـتي ظهـرت بـها أسـواق عـالـمية تـؤثـر •

بـاإلقـتصاد الـعالـمي شهـدت أعـلى نسـبة نـمو فـي تـطبيق الـبحوث الـتسويـقية ومـن هـذه الـدول : 

البرازيل، الصين، الهند و روسيا. 

تـقدر حجـم صـناعـة الـبحوث الـتسويـقية فـي الـمملكة الـعربـية الـسعوديـة  بـ 60 مـليون دوالر أمـريـكي •

 .( )4

عـند دخـول بـحوث الـتسويـق لـلسوق الـعالـمية أصـبحت كـغيرهـا مـن الـصناعـات الـها مـقايـسا عـالـمية •

مـنها ISO 20252 الـتي أشـرف عـلى صـياغـة نـقاطـها مـمثلين خـبراء مـن 30 دولـة، كـما أن هـناك 
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مقارنة بين البحوث األولية والبحوث الثانوية: 

البحوث الثانويةالبحوث األولية

تكاليفها أقل بالمقارنةمرتفعة التكاليف

تـنفيذهـا يـحتاج إلـى وقـت كـبير، تـقريـبا مـن شهـر 

إلى 6 شهور أو أكثر

تـنفيذهـا ال يـحتاج وقـتا، مـن أسـبوعـين إلـى شهـر 

تقريبا.

جـودة بـيانـاتـها أفـضل وأدق بسـبب اإلعـتماد عـلى 

منهجيات إحصائية

مـتنوعـة فـي جـودتـها وال تـصلح لـلمنظمات الـتي 

تعمل في بيئة تنافسية سريعة التغيير

مــعلومــاتــها محــددة اتــجاه مــنتج مــعين أو فــئة 

معينة من الناس

معلوماتها عامة 

(صورة شمولية فقط)

نـتائـجها تـكون خـاصـة بـك وتـوظـيفه يـمنح مـيزة 

تنافسية.

يسهـــل الـــوصـــول لـــنتائـــجها ونـــادرا مـــا يـــساعـــد 

توظيفها بالتقدم على المنافسين

مــــن نــــاحــــية الــــتطبيق مــــتنوعــــة وقــــد تــــحتمل 

الـمفاجـئات كـصعوبـة الـوصـول إلـى فـئة مـعينة أو 

رفض الفئة المستهدفة اإلدالء بالمعلومات

سـلسلة مـن نـاحـية الـتطبيق والـصعوبـة الـوحـيدة 

بـها هـي تحـديـد الـمصادر وغـالـبا مـا يـتم تـجاوز هـذه 

الـــعقبة بســـبب الـــخبرة الـــمتراكـــمة لـــدى الـــجهة 

المنفذة

ال يمكن للجهة المنفذة للبحث إعادة بيعها
ويــمكن إعــادة تــدويــرهــا لــتكون مــصدرا ألبــحاث 

ثانوية أخرى
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صناعة البحوث التسويقية في العالم العربي: 

كـحال الـكثير مـن الـصناعـات األخـرى يـقوم الـعالـم الـعربـي بـتبني صـناعـة مـا بـعد أن تـتبناهـا مـعظم الـدول 

الـمتقدمـة "تـكنولـوجـيا الـمعلومـات وتـطبيقاتـها كـمثال" وكـذلـك حـال هـذ الـصناعـة، ال يـوجـد تـاريـخ مـعين 

يتحــدث عــن بــدايــة الــبحوث الــتسويــقية فــي الــعالــم الــعربــي  ولــكنها حــتما بــدأت مــع دخــول الشــركــات 

الـعالـمية لـلمنطقة حـيث بـدأت هـذه الشـركـات بـالـقيام بـبعض الـبحوث لـفهم سـلوكـيات الـعميل الـعربـي 

وفـهم احـتياجـاتـه ومـتطلباتـه ومـن ثـم بـدأت الشـركـات األخـرى بـتطبيقها ولـذلـك فـإنـه يـمكن الـقول أن 

هذه الصناعة ما زالت وليدة ويثبت لنا ذلك حجم المبالغ السنوية آنفة الذكر.   

هـذا يـعني أن الـخبرات الـعربـية فـي مـجال بـحوث الـتسويـق قـلة قـليلة، حـيث أن كـثيرًا مـن الـمختصين فـي 

هـذه الـصناعـة بـالـعالـم الـعربـي خـبراء مـن دول غـربـية وال يـوجـد هـناك أي اسـتراتـيجية لـنقل هـذه الـمعارف 

والـمهارات لـلمواطـنين الـعرب، مـما جـعل أكـثر إن لـم يـكن كـل الـموظـفون الـعرب الـذي يـعملون فـي هـذه 

الصناعة في إطار اإلدارة التشغيلية رغم فترة عملهم الطويلة في هذه الشركات. 

وعـلى الـصعيد األكـاديـمي ال يـوجـد فـي الـعالـم الـعربـي أي جـامـعة تـمنح درجـة الـبكالـوريـوس أو الـماجسـتير 

فـي بـحوث الـتسويـق، كـذلـك الـحال بـالنسـبة لـلمؤلـفات فـعدد الـكتب الـعربـية الـذي يـعنى بهـذه الـصناعـة 

محدود جدا بل يعد على األصابع. 

بـالـمحصلة يـمكن الـقول بـأن الـعالـم الـعربـي بـحاجـة مـاسـة إلـى خـبرات عـربـية فـي هـذا الـمجال سـواءا لـلعمل 

فـي وكـاالت األبـحاث أو فـي الشـركـات الـتي تـحتاج لـلقيام بـأبـحاث تـسويـقية ويـمكن أن تـساهـم الـدول 

الـعربـية فـي إثـراء هـذه الـصناعـة عـن طـريـق اسـتقطاب الـخبراء إلجـراء دورات احـترافـية مـتخصصة وعـن 

طريق اإلبتعاث إلى دول الخارج .  
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من يقوم بإجراء البحوث التسويقية ؟ 

يـتم تـطبيق الـبحوث الـتسويـقة إمـا مـن قـبل الشـركـات نـفسها أو مـن قـبل شـركـات مـتخصصة (وكـاالت 

األبحاث).  

مـن قـبل الشـركـة نـفسها : بـعض الشـركـات الـكبيرة تـقوم بـإجـراء الـبحوث الـتسويـقية بـنفسها حـيث -

أنـها تـمتلك فـي هـرمـية مـنظمتها قـسما بـإسـم قـسم الـبحوث الـتسويـقية مـنهم مـن يـجعله تـحت 

إدارة التـسويقـ وهوـ الغـالبـ ومنـهم منـ يجـعله  قسـم مستـقل تشرـف علـيه اإلدارة العـليا لكـي ال 

يتأثر أو ينحاز تحت الضغط ألي قسم آخر في هذه المنظمة. 

يـقوم هـذا الـقسم بـتطبيق الـبحوث عـلى مـدار الـسنة ويـوجـد فـي هـذا الـقسم هـرمـية مـشابـهة لـتلك -

الـمتوفـرة فـي وكـاالت األبـحاث الـمتخصصة ومـع ذلـك فـإن هـذه الشـركـات ال يـمكن أن تسـتغني عـن 

خـدمـات الـمنظمات اإلخـتصاصـية فـي بـحوث الـتسويـق الحـتياجـها لتحـليل مـعين أو لـقلة الـمصادر فـي 

بعض األحيان.  

فـي مـعظم الـحاالت تهـتم الشـركـات بـأن يـكون لـديـها قـسم بـحوث تـسويـقية صـغير تـكون وظـيفته -

التنسـيق مـا بـين الشـركـة وبـين وكـاالت الـبحوث الـتسويـقية لـعمل دراسـات وأبـحاث محـددة يـختارهـا 

بناءا على متطلبات الشركة.  

شــركــات مــتخصصة خــارجــية: تــكون هــذه الشــركــات مــختصة فــي تــطبيق الــبحوث الــتسويــقية و -

الـمشهوره  مـنها غـالـبا مـا تـكون شـركـات عـالـمية وتـعمل احـيانـا عـن بـعد مـن  دول أخـرى، تـمتلك هـذه 

الـمنظمة بـاحـثين مـتخصصين وفـريـق عـمل مـيدانـي - بـاحـثيين - كـبير بـاإلضـافـة إلـى خـبراتـها الـمتراكـمة 

السابقة في عدد كبير من الدراسات مما يؤهلها إلعطاء أفضل النتائج للعميل. 
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قـامـت شـركـة ESOMAR عـلى سـبيل الـمثال بـعمل دلـيل عـالـمي لـمعظم شـركـات الـتسويـق فـي -

الـعالـم وهـذا الـدلـيل مـبوب بـالحـروف يـمكن مـن خـاللـه الـوصـول عـلى بـيانـات شـركـة مـا فـي أي بـلد 

وهـو فـقط مـرجـع كـالـصفحات الـصفراء إذا ال يـعطي أفـضليه وال يـنصح بـتعين شـركـة عـن أخـرى، 

ولـكنه بـالـوقـت نـفسه ال يـحتوي جـميع الشـركـات فـي بـلد مـا حـيث أن هـناك الـكثير مـن الشـركـات 

المحـلية الـتي لـم تسجـل فـي هـذا الـدلـيل وبـالـتالـي ال تجـد لـها مـكانـا بـين صـفحاتـه ، كـما يـتوفـر عـلى 

 .( 6اإلنترنت محرك بحث للشركات مقدم من نفس المنظمة (

هل تقوم الجهات الحكومية بأبحاث تسويقية؟  -

يخـطئ الـبعض حـين يـظن أن األبـحاث الـتسويـقية حـكرا عـلى الشـركـات الـخاصـة او تـلك الـتي تهـدف الـى 

الــربــح فــقط، فــالــجهات الــحكومــية والــغير ربــحية يــكمن أن تــقوم بــأبــحاث تــسويــقية لــلحصول عــلى 

(: "فـي عـام 1991 فـي  7مـعلومـات تـساعـدهـا فـي تـحقيق أهـدافـها االسـتراتـيجية، فـعلى سـبيل الـمثال )

الـمملكة المتحـدة فـرض وضـع حـزام األمـان فـي السـيارة وأصـبح كـقانـون رسـمي ولـكن لـم يـلتزم بـه 

الجـميع، فـقامـت وزارة الـمواصـالت بـعمل دراسـة نـوعـية وأخـرى كـمية لـمحاولـة فـهم الـمشكلة ولـمعرفـة 

كـيفية تـحفيز الـناس لـوضـعه، وظـفوا نـتائـج الـبحث وقـامـوا بـعمل دراسـة أخـرى بـعد خـمس سـنوات 

 http://directory.esomar.org/6
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ليجـدوا أن 90 % مـن الـناس الـذيـن يجـلسون فـي الـمقدمـة يـضعوا الحـزام و 43 % مـمن يجـلسون فـي 

الخـلف يـضعهوه وأن نسـبة الـمعرفـة بهـذا الـقانـون ارتـفعت إلـى 98 %" إذا فـإن أي جـهة كـانـت تـحتاج إلـى 

فهم ظاهرة معينة أو إلى معلومات مدعمة إحصائيا ستحتاج إلى إجراء بحث تسويقي. 

دورة حياة البحث التسويقي 

تـختلف دورة حـياة الـبحث الـتسويـقي بـاخـتالف الـجهة الـمنفذة لـلبحث والـتي تـدور بـين الشـركـة نـفسها 

عــندمــا تــقوم بــذلــك او عــندمــا تــكلف الشــركــة وكــالــة أبــحاث لــلقيام بــالــبحث؟ أدنــاه دورة حــياة الــبحث 

التسويقي بشكل عام 

لمحة تاريخية عن صناعة البحوث التسويقية: 

ظهـرت عـمليات اسـتطالع الـرأي فـي أواخـر الـقرن الـثامـن عشـر،  تـذكـر كـتب بـحوث الـتسويـق أن الـواليـات 

المتحـدة األمـريـكية كـانـت السـباقـة فـي إجـراء الـبحوث الـتسويـقية فـي أوائـل الـقرن الـتاسـع عشـر ومـن ثـم 

اسـتوردت بـريـطانـيا هـذه الـصناعـة وبـدأت بـتطبيقها، إال أن بـريـطانـيا كـانـت السـباقـة فـي إجـراء الـبحوث 

اإلجـتماعـية مـنذ عـام 1927، أمـا الشـركـة األولـى الـتي اعـتنت فـي مـجال بـحوث الـتسويـق فـقد ظهـرت فـي 

الــقرن الــتاســع عشــر تــحت إســم " British Nurse Florence Nightingale" الــممرضــة الــبريــطانــية 

فـلورانـس نـايـتنيل، وهـذه الـممرضـة ليسـت قـياديـة فحسـب بـل كـان لـها مـساهـمات كـبيرة فـي اإلحـصاء 

اقـة فـي دمـج الـبيانـات الـطبية مـع اإلحـصاء فـطورت تـطبيقات طـبية إحـصائـية وطـورت  وكـانـت السـبًّ

رسوما بيانية لعرض البيانات. 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تــم رصــد أول اســتفتاء عــام 1824 مــيالدي والــذي قــامــت بــه إحــدى وكــاالت الــصحف المحــلية فــي 

الـواليـات المتحـدة األمـريـكية لتحـديـد بـعض اإلتـجاهـات السـياسـية وهـذا الـنوع مـن اإلسـتفتاءات يـسمى 

 straws in the" :أي اســتفتاء الــقشة وجــاءت الــتسمية مــن مــقولــة قــديــمة نــصها ”.straw polls“ بـ

wind" ويـعني ذلـك " قـش فـي الـهواء" ألن الـناس كـانـوا يـرمـون بـعض الـقش فـي الـهواء لـمعرفـة اتـجاه 

الرياح ألن القش سيحلق مع الريح وكذلك هذه اإلستفتائات تساعدنا في معرفة اتجاه شئ معين.  
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الملحق : أمثلة على بعض من أنواع األبحاث التسويقية (أبحاث المستهلكين): 

تحــديــد الــمشكلة / الهــدف 

من الدراسة

تـبدأ دورة الـحياة بـرغـبة جـهة مـعينة بـإجـراء بـحث بسـبب الـحاجـة إلـى مـعلومـات لـم تسـتطع 

إيـجادهـا أو لـم تسـتطع تـوفـيرهـا، هـذه الـمعلومـات سـتساعـد فـي حـل مـشكلة أو فـي إيـجاد 

فــرصــة، تــعتبر هــذه الــمرحــلة أهــم مــرحــلة فــي دورة حــياة الــبحث ألنــه يــعتمد عــليها كــل 

المراحل التالية.

بعد ذلك يتم تحديد العينة المستهدفة والتي تمتلك هذه المعلومات تحديد العينة المستهدفة

تحديد المنهجية
ومـن ثـم يـتم تحـديـد مـنهجية الـبحث الـتي يـجب اتـباعـها لـتحصيل هـذه الـمعلومـات بـأفـضل 

استغالل للموارد المتاحة ومراعاة الميزانية المتاحة.

إعداد أدوات البحث
تحـديـد ادوات الـبحث وهـي األدوات الـتي سـتساعـد فـي عـملية تـحصيل الـمعلومـات مـثل 

( االستبيان، دليل النقاش، قائمة بمصادر المعلومات .. إلخ)

العمل الميداني
الـبدء بـتنفيذ الـمقابـالت أو مجـموعـات الـنقاش أو الـبحث الـمكتبي أو الـزيـارات الـميدانـية 

االستطالعية، بحسب المنهجية التي تم اختيارها من قبل

إدخال البيانات
بـعد نـهايـة الـعمل الـميدانـي يـتم وضـع الـبيانـات الـمحصلة مـن الـعمل الـميدانـي فـي إطـار 

قابل للمعاجلة والتحليل.

تحليل البيانات
فـي مـرحـلة تحـليل الـبيانـات يـقوم المحـلل بـقرائـة عـامـة لـلنتائـج ومـن ثـم يـحاول أن يـربـط 

النتائج  ببعضها البعص ليتوفر لديه المعلومات المناسبة إلعداد التقرير.

يتم اعداد التقرير الذي يحتوي أهم النتائج التي توصل إليها البحث  والتوصيات إعداد التقرير

توظيف النتائج
بـعد االنـتهاء مـن الـتقريـر يـتم وضـع خـطة تـطبيقية لـتوظـيف الـنتائـج واالسـتفادة مـنها وفـي 

بعض األحيان التخاذ قرار معين بناءا عليها.
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هنـاك العـديدـ منـ األبحـاث التـسويقـية الشـائعـة التـي يتـم إجرـاءهاـ بكـثرة، معـ التـنويهـ أن هذـه الصـناعةـ ال 

تـنحصر بـاألنـواع الـتي سـيتم ذكـرهـا أدنـاه ولـكن جـاء ذكـرهـا عـلى سـبيل الـمثال ولتبسـيط فـكرة األبـحاث 

التسويقية وإجراءاتها:  

عــند ذكــر كــلمة  (مــنتج) فهــذا يــعني أنــه قــد يــكون مــنتجا مــلموســا أو غــير مــلموس •

كالخدمات مثال. 

قـد يـكون هـناك اخـتالف طـفيف فـي الـتسميات ولـكن الـمنهجية والهـدف مـن الـدراسـة •

هي نفسها في معظم األحيان. 

 (Usage and Attitude) أبحاث اإلستخدام و المواقف

ما هي

يهـتم هـذا الـبحث بـفهم عـادات االسـتخدام لـمنتج مـعين - لـعدة عـالمـات تـجاريـة- ويـتضمن ذلـك  

( تـكرار االسـتخدام، كـيفية الشـراء، الـوعـي بـالـعالمـات الـتجاريـة الـتي تـقدم هـذا الـمنتج – وتـصنيف 

المسـتهلكين ضـمن فـئات ديـموغـرافـية مـعينة) ويـدرس كـذلـك اسـباب اسـتخدام عـالمـة تـجاريـة 

مـعينة وتـفضيلها عـلى الـعالمـات الـتجاريـة األخـرى، ثـم يـتم مـحاولـة مـناقـشة مـواقـف المسـتهلكين 

اتجاه العالمات التجارية ورصد تصوراتهم عنها.

متى تستخدم

عـندمـا تـحتاج الـجهة الـمنفذة إلـى فـهم مـوقـعها فـي الـسوق وفـهم تـصورات الـناس عـنهم وعـن 

اسـباب اسـتخدامـهم أو أسـباب عـدم اسـتخدامـهم لـها، وكـل هـذه الـنتائـح تـساعـد الشـركـة عـلى 

تخــطيط اســتراتــيجيات تــسويــقية كــما تــساعــدهــم عــلى تــطويــر مــنتجهم الــحالــي بــناءا عــلى حــاجــة 

المستهلكين.
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 (Concept test) أبحاث اختبار المفهوم

 (Package / Logo / Name  test)  أبحاث اختبار الغالف / الشعار / اإلسم

ما هي

يهــتم هــذا الــبحث بــفهم اســتجابــة الــفئة المســتهدفــة اتــجاه فــكره / مــفهوم مــعين لــمنتج جــديــد 

ومـعرفـة مـدى رغـبة هـذه الـفئة بشـرائـه، وفـهم مـا هـي األشـياء الـتي أعـجبتهم أو لـم تـعجبهم مـن 

هذا المنتج.

أين

يــتم أجــراء هــذه الــمقابــالت فــي أمــاكــن مــخصصة مــغلقة (CLT:Central Location test) ) أو 

بـأسـلوب   الـمقابـلة فـي األمـاكـن الـعامـة (Street intercept) مـقابـالت وجـه لـوجـه ويـمكن أيـضا ان 

يتم فى المنازل.

متى تستخدم

عـند الـرغـبة فـي طـرح مـنتج جـديـد فـي األسـواق و مـعرفـة مـدى جـدوى الـمنتج  قـبل طـرحـه، كـما 

يـمكن أن يـكون هـدف الـدراسـة الـمقارنـة بـين مـفهوم مـنتج جـديـد وآخـر مـطروح فـي الـسوق مـن 

قبل أحد المنافسين.

ما هي
يهـتم هـذا الـبحث بـدراسـة انـطباعـات مسـتهلكين حـالـيين لـفئة الـمنتج اتـجاه )غـالف جـديـد / شـعار 

جديد/ اسم جديد( للمنتج ترغب الشركة بتبدليه بالقديم أو لمنتج سيطرح قريبا.

أين

يتم أجراء هذه المقابالت في أماكن مخصصة مغلقة 

CLT:Central Location test) ) قـد تـكون فـي مـقر الشـركـة أو فـي أمـاكـن عـامـة كـاألسـواق أو 

الـمدن الـترفيهـية، ويـمكن ان يـتم فـى الـمنازل وذلـك بـعرض بـعض االشـكال الـمعينه لهـذا الـغالق/

الشعار عن طريق الفيديو.

متى تستخدم

عــندمــا يــشعر الــمصنع بــضرورة تــغيير ( الــغالف الــحالــي / الــشعار الــحالــي / االســم الــحالــي)  إمــا 

لسـبب تـغيير الـمنافسـين لـذلـك أو بهـدف زيـادة الـمبيعات عـن طـريـق جـذب المسـتهدفـين (بـالـغالف 

الجذاب / الشعار الجذاب / االسم الجذاب)  
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 (Blind product taste test) أبحاث تذوق المنتج المبهم

 (Blind product test) أبحاث اختبار المنتج المبهم

ما هي

يهـتم هـذا الـبحث بجـمع آراء الـفئة المسـتهدفـة نـحو مـنتج مـعين ( جـديـد أو مـوجـود فـي الـسوق) عـن 

طـريـق تـذوق الـمنتج فـي صـورة مـبهمة – أي بـدون وجـود غـالف يـعرف بـالشـركـة الـمصنعة لـتجنب 

التحيز–  مع تذوق منتجات المنافسين ومن ثم المقارنة بينهم

أين

يتم أجراء هذه المقابالت في أماكن مخصصة مغلقة 

CLT:Central Location test) ) قـد يحـدث فـي مـقر الشـركـة أو فـي أمـاكـن عـامـة كـاألسـواق أو 

المدن الترفيهية ... إلخ

متى تستخدم

عـندمـا يـشعر الـمصنع بـضرورة تـغيير تـركـيبة الـمنتج لـزيـادة الـمبيعات وذلـك عـن طـريـق مـعرفـة مـاذا 

أعـجب المسـتهدفـين ومـاذا لـم يـعجبهم فـي كـل مـنتج تـذوقـوه وبهـذه الـطريـقة يـحسن مـن تـركـيبة 

منتجه.

ما هي

يهـتم هـذا الـبحث بـاخـتبار الـمنتجات االسـتهالكـية الـتي تسـتخدم لـفترات طـويـلة مـثل الـمنظفات، 

مــساحــيق الغســيل، حــفائــض األطــفال، الــفوط الــنسائــية، مــنتجات التجــميل ... إلــخ، حــيث يــتم 

إعـطائـهم مـنتجا مـبهمة ويـطلب مـنهم تجـربـتها لـفترة مـعينة كـما يـتم إعـطائـهم مـفكرة يـومـية 

ليسجـلوا عـليها مـالحـظات مـعينة حـول الـمنتج ويجـرا مـعهم مـقابـلة قـصيرة لـلتأكـد مـن تـأهـلهم 

لتجربة المنتج ومقابلة أخرى بعد تجربة المنتج. 

يتم هذا البحث عادة في بيوت المستهلكين ( مع ربات البيوت ) أين

متى تستخدم
عـند الـرغـبة فـي مـعرفـة أداء الـمنتج ورضـا المسـتهلكين عـنه لـغرض تحسـينه أو الـتعديـل عـليه بـعد 

معرفة حسناته وسيئاته وعند مقارنته مع المنتج الذي يستخدمه الشخص المقابل حاليا. 
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 (Media Effectiveness) أبحاث اختبار مدى فعالية اإلعالنات

 (Pre / post evaluation studies) أبحاث التقييم ما قبل – ما بعد

ما هي

يهـتم هـذا الـبحث بـمعرفـة مـدى وصـول اإلعـالنـات الـتي يـتم  نشـرهـا إلـى الـفئة المسـتهدفـة عـن 

طـريـق تـقييم ( تـذكـر اإلعـالن – تـذكـر الـرسـالـة الـرئيسـية – تحـديـد الـعالمـة الـتجاريـة ) كـما يـتضمن 

عـملية تـقييم لـإلعـالن مـن عـدة جـوانـب ومـا إذا كـان اإلعـالن قـد سـاعـد فـي تـحفيز الـعينة الـتي تـمت 

مقابلتها على شراء هذا المنتج أو تكرر استخدامه بصورة أكبر

أين
فـي األمـاكـن الـعامـة بـأسـلوب (Street intercept) مـقابـالت وجـه لـوجـه، وغـالـبا مـا تـكون مـتتابـعة 

تجرى على مدار العام لمراقبة مؤشر فعالية اإلعالنات على مدار السنة.

متى تستخدم

عـندمـا تـريـد الشـركـة تـقييم مـدى فـعالـية اإلعـالنـات فـي زيـادة نسـبة الـمبيعات ولـمعرفـة مـا إذا كـان 

هـناك حـاجـة لـتغيير وكـالـة اإلعـالنـات الـتي تـقوم بـتصميم ونشـر اإلعـالنـات لهـذه الشـركـة بـناءا عـلى 

النتائج. 

ما هي

هـذا الـنوع مـن الـدراسـات يـطبق عـلى عـدد مـن الـمجاالت مـثال ( اإلعـالنـات ، الحـمالت الـترويـجية ، 

الحــمالت الــتوعــويــة) ويــتم إجــراء اســتطالع نــحو شــيء مــعين قــبل الــبدء بــالحــمالت ( إعــالنــية، 

تـرويـجية ، تـوعـويـة) مـع فـئة مسـتهدفـة ومـن ثـم يـتم إسـتخدام نـفس االسـتطالع لـدراسـة حجـم 

التأثير ومدى فعالية هذه الحمالت وتأثيرها على العينة المستهدفة بشكل عام

أين
فـي األمـاكـن الـعامـة بـأسـلوب (Street intercept) مـقابـالت وجـه لـوجـه أو عـن طـرق دراسـات 

االنترنت..

متى تستخدم

عـندمـا تـريـد الشـركـة تـقييم مـدى فـعالـية الحـمالت عـن طـريـق اسـتخدام طـريـقة تـقييم مـا قـبل ومـا 

بـعد الحـملة، بهـدف إجـراء الـمزيـد مـن الحـمالت أو الـتغيير عـليها فـي حـال لـم تـقدم الـنتائـج درجـة 

فعالية مقبولة. 
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 (Customer Satisfaction Survey) أبحاث رضا المستهلكين

 (Employee Satisfaction Survey) أبحاث رضا الموظفين

ما هي
يهـتم هـذا الـبحث لـمعرفـة درجـة رضـا المسـتهلكين عـن مـنتجات أو خـدمـات مـعينة لجـميع مـزودي 

هذه الخدمات أو المنتجات في السوق المستهدفة.

أين

فـي األمـاكـن الـعامـة بـأسـلوب (Street intercept) مـقابـالت وجـه لـوجـه أو عـن طـريـق الـتليفون أو 

االنـترنـت بـعد امـداد الـعميل لشـركـه الـمنفذه وسـائـل االتـصال بـعمالئـها أو بـالـعينه المسـتهدفـه مـن 

الدراسه)..

متى تستخدم

تسـتخدم هـذه الـدراسـة عـندمـا تـريـد الشـركـة مـعرفـة مسـتوى أدائـها عـن طـريـق مـعرفـة درجـة رضـا 

الـعميل والـتي تـؤثـر بـشكل كـبير فـي والئـه واسـتمراريـة تـعامـله مـع الشـركـة، فـتكشف للشـركـة نـقاط 

ضعفها وقوتها وكذلك الحال بالنسبة للمنافسين.

ما هي

يهـتم هـذا الـبحث بـمعرفـة درجـة رضـا الـموظـفين فـي الشـركـة الـمنفذة لـلبحث وجـمع آرائـهم حـول 

عـدة جـوانـب فـي الـعمل مـنها عـلى سـبيل الـمثال ال الـحصر ( اإلدارة الـعليا ، الـمديـر الـمباشـر ، بـيئة 

الــعمل ، ســياســات الــرواتــب والــبدالت ، فــرصــة الــترقــية ، عــملية الــتقييم الــسنويــة، الــتدريــب 

والتطوير للموظفين..إلخ

أين

تجـرى هـذه الـبحوث داخـل الشـركـات، حـيث يـتم مـلئ االسـتبيان مـن قـبل الـموظـف دون أن يـدلـي 

بـاسـمه وذلـك لـتجنب الـتحيز، وتـتم غـالـبا عـبر اإلنـترنـت (Online survey)، ويـمكن ايـضا تـنفيذهـا 

عـن طـريـق لـقاءات شـخصيه بـحيث يـكون هـناك مـمثل لشـركـة االبـحاث لـيتعايـش بـعض الـوقـت مـع 

الموظفين الجراء البحث ورغم دقة هذه الطريقه اال انها مكلفه وتحتاج لوقت أطول.

متى تستخدم

وتسـتخدم لـمعرفـة رضـا الـموظـف ودرجـة والئـه للشـركـة الـتي يـعمل بـها مـن األشـياء األسـاسـية 

الــتي تــؤثــر فــي اإلنــتاجــية وحــيث أن مــعظم الشــركــات أصــبحت تــعي أن أهــم مــا تــملك ليســت 

الـممتلكات وال الـمنتجات أو الخـدمـات الـمميزة بـل الـموظـفين ولهـذا بـدأ مـديـروا الـموارد البشـريـة 

فـي مـعظم الشـركـات بـإجـراء هـذه الـدراسـة بـتكرار قـد يـكون ربـع سـنوي، نـصف سـنوي أو سـنوي 

وذلــك لــمعرفــة الــجوانــب الــتي يــنبغي الــتركــيز عــليها فــي ســبيل إرضــاء الــموظــفين والــمحافــظة 

عليهم.
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 (Mystery Shopping) أبحاث التسوق السري

 (Syndicated / Omnibus studies) أبحاث شمولية عن صناعة معينة

ما هي

يشـبه هـذا الـنوع مـن الـدراسـة عـملية االسـتخبارات ، حـيث يـتم تـدريـب بـاحـث مـعين عـلى أداء مـهمه 

مـتسوق سـري – أي أنـه يـتصرف وكـأنـه عـميل عـادي يـريـد شـراء مـنتج مـعين أو الـحصول عـلى خـدمـة 

مـعينة – ومـن ثـم يـقوم هـذا الـمتسوق السـري بـعد إتـمام مـهمة مـعينة تـدرب عـليها بـملئ اسـتبيان 

يـغطي عـدة جـوانـب تهـتم الـجهة الـمنفذة لـلدراسـة بـتقييمها مـثال ( الـنظافـة الـعامـة ، فـترة انـتظار 

الـعميل حـتى تـتم خـدمـته، جـودة الخـدمـة الـمقدمـة، طـريـقة تـعامـل مـقدم الخـدمـة ، مـدى إلـمام 

مقدم الخدمة بمنتجات/خدمات الشركة .... إلخ)  

أين

تـتم فـي األمـاكـن الـتي تـريـد الـجهة الـمنفذة لـلبحث تـقييمها، مـثال ( مـراكـز تـسوق ، مـراكـز خـدمـة 

الـعمالء ، مـطاعـم ... أي جـهة تـقدم خـدمـات تسـتدعـي تـواصـل الـعمالء مـع مـقدمـي الخـدمـات، كـما 

يـمكن أن تـتم بـاسـتخدام االتـصاالت الـهاتـفية عـند تـقييم مـراكـز االسـتعالمـات أو مـراكـز خـدمـات 

العمالء ... إلخ

متى تستخدم
يحـرص أصـحاب الـعمل عـلى تـقديـم الخـدمـات بمسـتوى عـالـي مـن الـجودة ولهـذا يـقوم بـاسـتخدام 

التسوق السري لتجنب التحيز في حال طلبت نفس المهمه من موظف داخل الشركة.

ما هي

تـكون هـذه الـدراسـة شـمولـية لـصناعـة مسـتهدفـة و قـد تـكون عـينتها ضخـمة جـدا وقـد تـشمل 

وتـغطيتها الـجغرافـية عـدة دول بـحيث ال يـمكن أن تتحـمل كـلفتها جـهة واحـدة، فـيتم تقسـيم الـكلفة 

عـلى عـدة جـهات ويـتم االتـفاق مـع هـذه الـجهات عـلى وضـع إطـار شـامـل لـلدراسـة بـحيث تـقوم كـل 

جـهة (عـميل) أن يـضيف فـى الـدراسـه الـقسم الـذى تهـدف شـركـته الـحصول مـنه عـلى مـعلومـات 

معينة.

أين

تــتم هــذه الــدراســة فــي عــدة أســواق أو ســوق واحــد وقــد  تــشمل عــدة دول وغــالــبا مــا يســتخدم 

أسـلوب  الـمقابـالت وجـها لـوجـه فـي األمـاكـن الـعامـة أو أمـاكـن عـمل الـمجيبين بحسـب طـبيعة 

الـصناعـة الـتي يجـرى عـنها الـبحث وحـالـيا تـتم فـى نـطاق أوسـع عـن طـريـق االنـترنـت وذلـك خـفضا 

للتكلفه واختصارًا للوقت حيث يمكن ان تكون على شكل أسبوعي ، كل اسبوعبن أو كل شهر.

متى تستخدم
عـند الـحاجـة لـلحصول عـلى نـظرة شـمولـية عـلى الـصناعـة ونـتائـج تـحتمل هـامـش خـطأ صـغير جـدا مـن 

ناحية إحصائية.
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