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.البد من اللجوء لعامل مهم وهو البحث التسويقي 
و ذلك لمعرفة الكثير عن ما يخص نشاطك التجاري أو 

.معرفة ما يخص باقي الشركات المنافسة 
توفير الوقت

تجنب المخاطرة 

توفير المال والجهد

التأكد من البدء أفضل عائد استثمار

لماذا يجب إعداد البحث التسويقي ؟



ما هو البحث التسويقي ؟
البحث التسويقي هو عملية جهد منظم لجمع المعلومات حول األسواق المستهدفة أو العمالء المستهدفين وهو عنصر مهم جدا 

ا بين االثنين ولكن للم زيد من لتنظيم استراتيجية العمل، عادة ما يكون هذا المصطلح متبادالا مع مصطلح بحث السوق ويحدث خلط أحيانا
وق أكثر أي الدقة يمكن أن نقول أن البحث التسويقي يتعلق بأمور التسويق واالستراتيجيات المناسبة له ولكن بحث السوق يختص بالس

ا البحث عن عملية التسويق الخاصة بشركة ما  .وليس فقط العمالء المستهدفينأن األبحاث التسويقية هي أساسا



أهمية البحث التسويقي
:للبحث التسويقي أهمية عظمي تكمن في •
.يساعد في وصف طبيعة العمالء التي تتعامل معهم الشركة•

.يساعد في تفهم العوامل البيئية الى تؤثر في عمالء الشركة•

.يساعد في فهم القوى المختلفة التي تؤثر على قدرة الشركة على إرضاء العمالء•

.يساعد في تقييم المتغيرات التسويقية وتتبع التغير فيها•

.يساعد في تقييم وتتبع نجاح أو فشل القرارات التسويقية•



أنواع بحوث التسويق
:  البحوث الخاصة بتحديد المشكالت

ومن أمثلة هذا . وتهدف هذه البحوث إلى التعرف على المشكالت التسويقية التي لم تظهر بعد ولكن من المحتمل ظهورها في المستقبل•
.النوع من البحوث التعرف على حجم السوق المتوقع وتحليل المبيعات

حيث قامت بالعديد من  Apple iPodقبل قيامها بإنتاج مشغل األغاني  Appleومن أهم األمثلة على هذا النوع من البحوث ما قامت به شركة •
األبحاث المعرفة الكيفية التي يحبها الناس في التعامل مع هذه النوعية من األجهزة وقد كشفت األبحاث في هذا الصدد عن تفضيل 

ولقد كانت هذه . المستهلكين لألجهزة ذات األحجام الصغيرة ذات السعة الكبيرة التخزين أكبر عدد ممكن من األغاني في نفس الوقت
حالية  Appleوتستحوذ . في األسواق Apple iPodsـ للفي المستقبل بعد طرحها  Appleالمعلومات بمثابة نواه أو بداية لنجاح كبير تحققه شركة 

.من حصة السوق% 75على أكثر من 

: البحوث الخاصة بحل المشكالت التسويقية
له ومن أمثلة هذا النوع من البحوث الخاصة بالمنتج وتقبل العمالء. وهي البحوث التي تقوم بها الشركات بغرض حل مشكلة تسويقية محددة•

قية وهنا تجدر اإلشارة إلى أن بحوث التسويق ال تهدف إلى تحديد المشكالت التسوي. واختيار استراتيجيات التسعير وفعالية اإلعالن وغيرها
فبحوث التسويق التي تهدف إلى التعرف على الحجم المتوقع. فحسب، ولكنها تهدف أيضا إلى التعرف على الفرص التسويقية المتاحة

.للسوق تهدف في المقام األول إلى التعرف على الفرص التسويقية المتاحة وإمكانية االستفادة منها



مراحل البحث التسويقي

تحديد المشكلة وهدف المشكلة وهدف البحث 

تطوير خطة البحث لجمع البياناتإيجاد الفرضيات واختيارها

النتائج والتوصياتتحليل البيانات وتحويلها الى معلومات

كتابة التقرير



كيف يتم تقسيم البحث التسويقي

االختباريةالمعلوماتاألفكار

.  ةاألفكار العامة ، اختبار قابلية الفكر

!  مستمرة.. أحاديث ، استطالعات ، 

ر ، اختبار تأثير مستقل مثل السعجمع المزيد من المعلومات

.  السيطرة على اآلخرين

توثيق فرضية  البحث 

هل تلك  االفتراضية حقا سوف تنجح ؟

هل ما ينطبق على هذه الشريحة  من العمالء سوق سينطبق على الجميع ؟

هل فعال أقوم  بتحليل و بقياس المتغيرات التي حددتها مسبقا؟



كيف يتم إجراء  البحث التسويقي
Survey -االستبيان و األسئلة المعدة سابقا 

االستبيان/ المسح 

حدد المعلومات المطلوبة 

:نوع السؤالاختر 

أسئلة منتهية/ فتح أسئلة 

واضحةتعليمات 

ما هو حجم األسئلة الشخصية في هذا االستبيان؟ 

المعلومات التي تحتاجها بدقة حدد 



كيف يتم إجراء  البحث التسويقي
Face-To-Face -المقابلة الشخصية  وجها لوجه 

أسئلة البحث

ألكثر أهمية؟األسئلةما هي 

هي المشكلة التي يريد عميلي حلها ؟ما 

هل يمكن حل حاجة العمالء الخاصة ب ؟

لماذا ال يستطيع عمالئي حل هذه المشكلة اليوم؟

النتيجة القابلة للقياس التي يريد عمالئنا تحقيقها هي؟

سيكون تكتيك اكتساب العميل األساسي الخاص بي هو؟

متبني لفكرتي سيكون؟أول 

؟..المنافسة األولية لي ستكون

على منافسي في المقام األول بسبب؟أتغلب سوف 

أكبر خطر مالي هو؟

أكبر مخاطرة تقنية أو هندسية هي؟

ما هي االفتراضات التي لدينا، والتي إذا ثبت خطأها، من شأنها



كيف يتم إجراء  البحث التسويقي
Face-To-Face -المقابلة الشخصية  وجها لوجه 

أسئلة اختبار السعر المناسب للمنتج 

ما المبلغ الذي تنفقيه حاليًا لمعالجة هذه المشكلة؟

ما الميزانية التي قمت بتخصيصها لهذا؟ ومن يتحكم بها؟

كم ستدفعين لجعل هذه المشكلة تختفي؟

، هل تود الشراء؟ لما ال؟االنلدي هذا الحل 

اسأل أسئلة ذات نهايات مفتوحة

هدفك هو التحدث أقل والحصول على مشاركة الشخص اآلخر بشكل

أكثر ومنفتح

تجنب األسئلة التي. ابدأ بكلمات مثل من؟ وماذا؟ ولماذا؟ وكيف؟

تبدأ ب ، هل ؟، هل أنت كذلك؟

لكن تذكر ، إذا حصلت على إجابة بنعم أو ال على أحد األسئلة ،

؟.فيمكنك المتابعة دائًما بطريقة تجعلهم يتحدثون

عنه ولم أفعل؟اسألكما الذي كان ينبغي علّي أن 



كيف يتم إجراء  البحث التسويقي

Focus Groups

الهدف 

تحديد الهدف الرئيسي من هذا التجمع  

ماهية األسئلة  

عدد األسئلة –المدة الزمنية 

من هم المشاركون 

من حيث العدد

أسلوب الدعوة

متابعة إرسال ميعاد الحضور

والتذكير بالموعد 


