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من حيث المنهج العام للبحث -1  

بعد  -ٌعتمد على استخدام األحكام العامة: البحث القٌاسً(: أ)

 .للحكم عل الجزئٌات -التسلٌم بصحتها

بالتالً , معظم العرب ٌفضلون شراء اللحوم على الدجاج: مثال

 . نتوقع أن السورٌٌن ٌنطبق علٌهم نفس الشًء

ٌعتمد على دراسة الحاالت الفردٌة : البحث االستقرائً(: ب)

 .للوصول إلى األحكام العامة

شركة مدار ( المنظفات)أثبتت الدراسة لعٌنة من منتجات : مثال

  .أن منتجاتها تتمٌز بالجودة المرتفعة



 مساحٌق ) منتجات من أخرى لعٌنة دراسة أثبتت تم كما

 ,المرتفعة بالجودة تتمٌز منتجاتها أن مدار شركة (الغسٌل

 بالجودة تتمٌز مدار شركة منتجات أن تعمٌم ٌمكننا بالتالً

 .المرتفعة



 من حيث الهدف -2

 الظواهر عن الكشف على ٌعمل :االسكتشافً البحث :(أ)

 ,االستقصاء ,ثانوٌة بٌانات خالل من أسبابها  معرفة المطلوب

 .المقابالت

 لٌعمل االستنتاجً البحث دور ٌأتً :االستنتاجً البحث :(ب)

 واقتراح ,البحثٌة األسئلة على واإلجابة النتائج استنتاج على

 :الطرٌقتٌن بأحد وٌتم المشكلة لعالج الالزمة التوصٌات

 :الوصفً البحث-

 :التجرٌبً البحث -



 دقة أكثر بشكل المشكلة بتوصٌف ٌهتم :الوصفً البحث-

 تساؤالت عن اإلجابة طرٌق عن وذلك الحلول القتراح تمهٌدا

 :الطريقتين بأحد التوصيف هذا ويكون االستقصاء باستخدام

معٌنة حاالت دراسة على الطرٌقة هذه تعتمد :حالة دراسة 

 متعمق بشكل وذلك الدراسة محل الظاهرة فٌها ٌتوافر

 .النواحً كل من وتفصٌلً

 .الجوانب كل من فقط المركزي المصرف حالة دراسة :مثال

من أكثر مجموعة دراسة على تعتمد :اإلحصائية الطريقة 

 مثل جوانب عدة من مصارف عشرة دراسة :مثال. الحاالت

 .الربحٌة ,العاملٌن أداء

 



 التً االستنتاجٌة البحوث أنواع أحد هو :التجرٌبً البحث-

 (بالنتٌجة السبب عالقة) الفروض اختبار على تعمل

 :مثل التسوٌقٌة المجاالت من العدٌد فً التجرٌبً البحث ٌستخدم

 .المبٌعات حجم على السعر تغٌر أثر تحدٌد-

 .السوقٌة الحصة على اإلعالن أثر تحدٌد-

 .البٌع رجال أداء على العمولة نسبة رفع أثر تحدٌد -

 



أنواع بحوث التسويق من حيث نوع  -3

 البيانات
  على إجرائه فً ٌعتمد الذي البحث هو :المكتبً البحث -أ

 .قبل من وتحلٌلها تجمٌعها سبق التً وهً الثانوٌة البٌانات

 على إجرائه فً ٌعتمد الذي البحث هو :المٌدانً البحث -ب

 البحث مٌدان من مرة ألول تجمٌعها ٌتم التً األولٌة البٌانات

 .االستقصاء قائمة طرٌق عن



 البحث التجريبي

 تعمل التً االستنتاجٌة البحوث أنواع أحد هو :التجريبي البحث 

 .(بالنتٌجة السبب عالقة ) الفروض اختبار على

 :مثل التسوٌقٌة المجاالت من العدٌد فً التجرٌبً البحث ٌستخدم

 .المبٌعات على السعر تغٌر أثر تحدٌد-

 .السوقٌة الحصة على اإلعالن تأثٌر تحدٌد -



 :أنواع البحوث التجريبية

 .قٌاس قبل وبعد التجربة لمجموعة واحدة -1

 .قٌاس قبل وبعد لمجموعتٌن -2

 .قٌاس بعد لمجموعتٌن -3

 



 .قياس قبل وبعد التجربة لمجموعة واحدة -1

 :ٌعتمد على ثالثة خطوات رئٌسٌة

 .قٌاس الظاهرة محل الدراسة قبل إدخال المتغٌر التجرٌبً-

 .تعرٌض المجموعة التجرٌبٌة للمتغٌر التجرٌبً-

 .قٌاس الظاهرة بعد إدخال المتغٌر التجرٌبً -

 



  :1مثال

  اإلعالنٌة الحملة إجراء قبل المبٌعات حجم كان إذا

  أصبح الحملة هذه إجراء وبعد ,وحدة 5,000,000

 الحالة فً التجرٌبً المتغٌر أثر حدد ,وحدة 5,500,000

 من إلٌه توصلت ما ضوء فً المنظمة تنصح وبما السابقة؟

 .نتائج

 قبل مبٌعات -بعد مبٌعات =اإلعالنٌة الحملة تأثٌر -1

 وحدة 5,000,000=5,500,000-5,000,000

 زٌادة) إٌجابً تأثٌر هو اإلٌجابً التغٌر تأثٌر أن بما -2

 .اإلعالنٌة الحملة فً باالستمرار المنظمة ننصح فإننا (المبٌعات



 :2مثال

 وحدة 7,00,000 العبوة شكل تعدٌل قبل المبٌعات حجم كان إذا

 أثر حدد ,وحدة 6,500,000 أصبحت التغٌر هذا إجراء وبعد

 فً المنظمة تنصح وبما ,السابقة الحالة فً التجرٌبً المتغٌر

 .نتائج من إلٌه توصلت ما ضوء

 قبل مبٌعات -بعد مبٌعات =التجرٌبً المتغٌر تأثٌر -1

 وحدة 5,00,000- =7,00,000 -6,500,000

 انخفاض ) سلبً تأثٌر هو التجرٌبً المتغٌر تأثٌر أن بما -2

 شكل تغٌٌر فً االستمرار فً المنظمة ننصح ال فإننا (المبٌعات

 .العبوة



 :قياس قبل وبعد لمجموعتين -2

 واألخرى قٌاسٌة إحداهما للتجربة مجموعتٌن اختٌار-

 .تجرٌبٌة

 فً التجرٌبً المتغٌر إدخال قبل الدراسة محل الظاهرة قٌاس-

 .المجموعتٌن

 .التجرٌبً للمتغٌر التجرٌبٌة المجموعة تعرٌض-

 .التجرٌبً المتغٌر إدخال بعد الظاهرة قٌاس-

 .التجرٌبً المتغٌر أثر تحدٌد -

 



 :قياس بعد التجربة لمجموعتين -3

 :يعتمد على الخطوات الرئيسية التالية

 .اختٌار مجموعتٌن للتجربة إحداها قٌاسٌة واألخرى تجرٌبٌة-

 .تعرٌض المجموعة التجرٌبٌة للمتغٌر التجرٌبً-

 .قٌاس الظاهرة بعد إدخال المتغٌر التجرٌبً-

 .تحدٌد أثر المتغٌر التجرٌبً -


