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خطوات إعداد البحث التسوٌقً: أوال  

 .البحث وأهداف البحث ةتحديد مشكل-1

ٌقصد بتحدٌد المشكلة القٌام بعملٌة التوصٌف : تحدٌد المشكلة-

الكامل لموقف أو ظاهرة معٌنة تتعرض لها المنشأة وذلك من 

 .العوامل المؤثرة فٌها, أسبابها, حٌث مكوناتها

مشكلة البحث هً دراسة أسباب تفضٌل لمشتري السوري : مثال

 .للسلع المستوردة عن بدٌلتها من السلع السورٌة



 سؤال: 

 البحث إعداد مراحل أهم من المشكلة تحدٌد عملٌة تعتبر

 (التعلٌل مع العبارة خطأ أو صحة حدد ) التسوٌقً

 :ألنها صحٌحة العبارة

 .البحث فً البداٌة نقطة  -

 



 :تحديد األهداف

 التسوٌقً البحث ٌعمل التً النهائٌة الغاٌات صٌاغة به ٌقصد-

 .البحث مشكلة على بناء تحدٌدها وٌتم ,تحقٌقها على

 :مثال

 :مثل األهداف بعض نستخلص السابقة للمشكلة بالنسبة

 للسلع السورٌٌن المشترٌٌن لتفضٌل الرئٌسٌة األسباب تحدٌد-

 .المستوردة

 تفضٌالتهم على للمشترٌٌن االقتصادي المستوى أثر تحدٌد-

 .الشرائٌة

 أكثر وتوجٌههم المشترٌن تفضٌالت على للتأثٌر خطة وضع -

 .المحلً للمنتج



سؤال: 

البحث أهداف صٌاغة بعملٌة االهتمام الضروري من هل 

 (التعلٌل مع العبارة خطأ أو صحة حدد ) التسوٌقً

 السبٌل هو األهداف لهذه الوصول ألن وذلك صحٌحة العبارة

 البحث ٌتجه قد لها الدقٌق التحدٌد نوبدو ,البحث مشكلة لعالج

 .ذلك تحقق ال مسارات إلى



 :تحديد نوع البيانات ومصادرها -2

تعد البٌانات هً المواد الخام التً سٌتم االعتماد علٌها لتحقٌق 

 :وتنقسم البٌانات إلى, أهداف البحث وعالج مشكلته

 

 بيانات ثانوية بيانات أولية

هً التً سٌتم جمعها  تعرٌفها

ألول مرة من مٌدان 

 البحث

هً البٌانات الموجودة 

بالفعل وتتعلق بموضوع 

 البحث

 البحث المٌدانً  مصادرها

 (االستقصاء)

, التقارٌر, السجالت

 .....شراتلنا



 :جمع البيانات -3

 :لكً أقوم بتجمٌع البٌانات فهنا ٌطرح السؤال التالً

 أم الشامل الحصر على أعتمد هل البٌانات بتجمٌع أقوم عندما

 العٌنة؟ على

 كل دراسة على االعتماد :الشامل الحصر على االعتماد

 .الدراسة محل الظاهرة فٌها ٌتوفر التً المفردات

 الجامعات كل دراسة ,األدوٌة شركات كل دراسة :مثال

 .السورٌة

 من فقط نسبة دراسة على االعتماد :العٌنة على االعتماد

 .المفردات

 الجامعات دراسة ,األدوٌة شركات من %10 دراسة :مثال

 .فقط دمشق فً السورٌة



 :سؤال

صر حماهً العوامل التً تحدد الباحث االعتماد على طرٌقة ال

 الشامل أم طرٌقة العٌنات؟

 
 العينة الحصر الشامل العوامل

 كبٌر صغٌر حجم المجتمع

 موزع جغرافٌا مركز جغرافٌا تركز المجتمع

 دراسة نسبة من المفردات   دراسة كل المفردات هدف البحث

 صغٌرة كبٌرة مٌزانٌة البحث



 : تحديد حجم ونوع العينة -4

إذا قرر الباحث االعتماد على أسلوب العٌنات فً الدراسة فالبد 

 :أن ٌعمل على تحدٌد كل من

 :والذي ٌتحدد بعدة طرق منها: حجم العٌنة-أ

 .استخدام المعادالت-

 .أن ٌكون نسبة مئوٌة من حجم المجتمع-

 .استخدام الجداول اإلحصائٌة -



 :نوع العٌنة -ب

 الفرصة نفس منها مفردة لكل ٌكون التً هً :احتمالٌة عٌنة-

 .محدد وباحتمال العٌنة فً لالختٌار

 عٌنة ,منتظمة عٌنة ,طبقٌة عٌنة ,بسٌطة عشوائٌة عٌنة ) تضم

 (المساحة

 من مفردة لكل ٌكون ال التً وهً :احتمالٌة غٌر عٌنة-

 .العٌنة فً لالختٌار الفرصة نفس المجتمع مفردات

 (الحصص عٌنة ,تحكمٌة عٌنة ,للباحث مٌسرة عٌنة )تضم

 



 :تصميم قائمة االستقصاء -5

هً القوائم التً سٌتم االعتماد علٌها لتجمٌع البٌانات األولٌة من 

 .مجتمع أو عٌنة الدراسة

 :المهم أن تكون هذه القوائم فعالة بمعنى

 .مصممة بدقة-

 .مناسبة لموضوع الدراسة-

 .مناسبة لطرٌقة جمع البٌانات -



 :جمع البيانات -6

فً هذه المرحلة ٌتم تجمٌع البٌانات الالزمة ألغراض البحث 

 .وذلك الستخدام قوائم االستقصاء المعدة لهذا الغرض

 :وٌتم استخدام عدة طرق لجمع البٌانات هً

 .المقابالت-

 .البرٌد-

 .التلٌفون-

 .المالحظة -



 :البيانات راجعة وترميز وجدولةم -7

 :فً هذه المرحلة ٌتم إجراء العملٌات التالٌة

 .مراجعة البٌانات للتحقق من دقتها وخلوها من التناقضات-

 .X_yترمٌز البٌانات بمعنى إعطاء كل منها رمز معٌن مثل-

 .جدولة البٌانات فً جداول منتظمة -

تحلٌل البٌانات وذلك باستخدام األسالٌب اإلحصائٌة المناسبة  -

 .(التباٌن, المتوسطات) مثل 



 :  تحليل البيانات-8

 :ٌتم القٌام بالخطوات التالٌة فً هذه المرحلة

لٌل البٌانات وذلك باستخدام األسالٌب اإلحصائٌة المناسبة حتأ-

 .....(.,التباٌن, المتوسطات) مثل

 .استخالص العالقة بٌن متغٌرات البحث -ب

 .إثبات صحة أو خطأ الفروض البحثٌة -ج

 .الوصول للنتائج -د



 :النهائي والتوصيات يررقإعداد الت -9

 :التالٌة العملٌات إجراء ٌتم المرحلة هذه فً

 ملخص تقرٌر صورة فً وعرضها النتائج على الحصولأ-

 وعالج البحث أهداف إنجاز تم مدى أي لىع ٌوضح

 .مشكلته

 سواء ,المستقبلٌة والمقترحات التوصٌات من مجموعة تقدٌم -ب

 : صورة فً

 .البحث نتائج لتطبٌق مقترحات-

 البحث موضوع بنفس متعلقة مستقبلٌة لدراسات مقترحات -

 .الحالً



 :المتابعة-10

,  فً هذه المرحلة ٌتم تحقٌق االستفادة العملٌة من نتائج البحث

حٌث ٌقوم الباحث بمتابعة تنفٌذ  العمٌل للتوصٌات والنتائج التً 

 :وذلك بهدف, توصل إلٌها البحث

 .المعاونة فً عالج المشكالت التً ٌتعرض لها العمٌل-

 .التأكد من تحقٌق األهداف-

 .تقدٌم أٌة تعدٌالت فً أسالٌب العالج أو التوصٌات -


