
  :( 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 

 .( )MRS و ESOMAR 5مواثيق حول هذه الصناعة أصدرت من قبل عدد من الجمعيات مثل
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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 .  



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. 



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 
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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. 



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.  


