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 مفهوم بحوث التسوٌق: أوال

البٌانات وتحلٌل وتسجٌل جمع عملٌة هً التسوٌق بحوث 

 للسلع التسوٌقٌة بالمشكالت المتعلقة المختلفة التسوٌقٌة

 وتفسٌر المشكالت هذه عالج عل العمل بهدف والخدمات

 .....بها المرتبطة الظواهر

سؤال: 

 ماهً طبٌعة المشكالت التسوٌقٌة التً تتناولها بحوث التسوٌق؟

 



 العناصر بكافة المرتبطة المشكالت التسوٌق بحوث تتناول

 :وهً التسوٌقً للمزٌج األربعة

 .الماركة ,أشكاله ,أنواعه ,المنتج هو ما :المنتج -1

 .التوزٌع أماكن ,الموزعٌن ,التوزٌع أسالٌب :المكان -2

 .الخصم ,الربح هامش ,األسعار :السعر -3

 النشر ,مبٌعات تنشٌط ,الشخصً البٌع ,اإلعالن :التروٌج -4



 عناصر أحد هً التسوٌق بحوث أن نعتبر أن ٌمكن هل :سؤال

 .التسوٌقً المزٌج

 حل أجل من تستخدم  أداة هً التسوٌق بحوث :الجواب

 أن ٌمكن ال لذلك التسوٌقً المزٌج بعناصر المتعلقة المشكالت

 .التسوٌقً المزٌج عناصر أحد هً التسوٌق بحوث نعتبر



 دراسة السوق: ثانٌا

 التسوٌق؟ بحوث مجاالت أحد السوق دراسة تعتبر هل:سؤال

 (صحٌحة العبارة)

 البٌانات وتحلٌل وتسجٌل جمع بعملٌة السوق دراسة تهتم

 التً الخدمة أو للسلعة والمتوقعٌن الحالٌٌن بالمشترٌن الخاصة

 :هً جوانب عدة هذا وٌشمل ,المنظمة تقدمها

 .وتوصٌفه للسوق الدقٌق التحدٌد-

 .اتجاهاتهم ,دوافعهم ,وحاجاتهم العمالء تحدٌد-

 .للمنتج المناسبة المواصفات تحدٌد-

 .علٌه المؤثرة والعوامل الطلب حجم تحدٌد -



بحوث التسوٌق واالستخبارات التسوٌقٌة: ثالثا  
   التسوٌق؟ بحوث فروع أحد التسوٌقٌة االستخبارات تعتبر هل

 (صحٌحة العبارة )

 وتحلٌل وتسجٌل جمع على التسوٌقٌة االستخبارات ترتكز

 ,بالمنافسٌن الخاصة الخارجٌة البٌئة بعناصر المتعلقة البٌانات

 أحد تكون قد والتً بالمنافسة تتعلق االستخبارات تلك إن أي

 :أشكال ثالثة

 .المنظمات بٌن منافسة -1

 .المنتجات بٌن منافسة -2

 .الشاملة المنافسة -3



نظم المعلومات التسوٌقٌة وبحوث : رابعا

 التسوٌق
 قارن بٌن نظم المعلومات التسوٌقٌة وبحوث التسوٌق؟: سؤال

 نظم معلومات التسويق بحوث التسويق

 معلومات بٌانات خام المدخالت

 اإلنتاج, التموٌل, التسوٌق التسوٌق فقط المجال

 نظام مستمر ترتبط ببحث معٌن وتنتهً معه االستمرار

تفادي حدوث المشكالت  عالج المشكالت التسوٌقٌة تركز على 

 التسوٌقٌة



 بحوث التسوٌق وإدارة التسوٌق: خامسا

 :سؤال

 والوظائف األنشطة أداء فً التسوٌق بحوث دور وضح

 التسوٌق؟ إلدارة المختلفة

 األنشطة تخطٌط عن المسؤولة اإلدارة هً :التسوٌق إدارة

 .علٌها والرقابة وتوجٌهها األنشطة تلك وتنظٌم التسوٌقٌة

 التً المختلفة للبٌانات تحتاج التسوٌق إدارة فإن بذلك تقوم ولكً

 .التسوٌقٌة بحوث لها توفرها



 :تخطٌط أنشطة التسوٌق -1

 التسوٌقٌة والخطط األهداف تحدٌد-

 التخطٌط وظٌفة أداء فً المساعدة هو التسوٌق بحوث دور

 .(المنافسٌن ,العمالء ,المنتجات ,األسواق ) :عن بٌانات بتوفٌر

 :التسوٌق أنشطة تنظٌم-2

 .التسوٌق بأنشطة القائمٌن على والمهام األعمال توزٌع-

 من التنظٌم وظٌفة أداء على المساعدة هو التسوٌق بحوث دور

 مجال فً للعاملٌن  الالزمة المهارات) :عن بٌانات توفٌر خالل

 (األعمال توزٌع أسس, التسوٌقٌة األنشطة أنواع ,التسوٌق



 :توجٌه أنشطة التسوٌق -3

 .األهداف تحقٌق نحو التسوٌقً األداء إرشاد-

 بتوفٌر الوظائف تلك أداء فً المساعدة هً التسوٌق بحوث دور

 تقٌٌم معاٌٌر ,التسوٌقٌة األنشطة فً العاملٌن أداء عن بٌانات

 .(األداء

   :التسوٌق أنشطة رقابة -4

 .الموضوعة بالخطط الفعلً األداء مقارنة-

 بتوفٌر الوظٌفة تلك أداء فً المساعدة هو  التسوٌق بحوث دور

 االنحرافات ,الفعلٌة النتائج ,التسوٌقٌة األهداف ) :عن بٌانات

 (االنحرافات عالج اسالٌب ,األداء فً



 :سؤال

 هل تعتمد بحوث التسوٌق على الطرٌقة العلمٌة؟

نعم ٌمكن القول أن تعتمد بحوث التسوٌق على الطرٌقة العلمٌة 

 :فً األداء وٌظهر ذلك فً 

 .استخدام خطوات إجرائٌة محددة -1

 .االعتماد على البٌانات الفعلٌة-2

 .استخدام أسالٌب إحصائٌة -3

 .تعتمد على مبادئ محددة-4



وقد نتج عن استخدام بحوث التسوٌق الطرٌقة العلمٌة عدة نتائج 

 :منها

 .دقة البٌانات المستخدمة فً بحوث التسوٌق -1

 .االعتماد على بٌانات ممثلة بدقة لموضوع البحث -2

 .الموضوعٌة وقلة التحٌز-3

 .دقة النتائج التً ٌتم التوصل إلٌها -4

 .زٌادة القدرة على االعتماد على النتائج فً اتخاذ القرارات-5



هناك بعض المواقف التً ٌكون من األفضل فٌها عدم إجراء 

 :بحوث التسوٌق منها

 .عنها البحث ٌتم التً المعلومة توافر عند-

 .فورٌة لقرارات الحاجة عند-

 .منه العائد عن البحث إجراء تكلفة ترتفع عندما-

 .للبحث الالزمة المٌزانٌة تتوافر ال عندما-

 .المنافسٌن إلى المنظمة بٌانات تسرٌب احتماالت تزداد عندما -


