
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.



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.



 (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)  



 (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. 



 (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. 



 (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.



 (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.


