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  :متهيد
مل يكن لبحوث التسويق يف عصر الثورة الصناعية قيمة تذكر، حيث كان عدد املنتجني قليل واملنافسة 

مل على ومع التقدم الصناعي والتكنولوجي وانفتاح العا. شبه معدومة واخليارات املتاحة للمستهلك معدودة
إذ صارت املؤسسات تعتين به من خالل تأسيس قسم خلدمة العمالء  بعضه، أصبح للمستهلك قيمة؛

بدأت تظهر وكاالت حبوث التسويق املستقلة؛ اليت كانت حتاول توفري أفضل اخلدمات  مثومن . واالستماع هلم
وقد صارت  .من ديدات على املؤسسة هواملعلومات عن سوق املؤسسة وما تتيحه من فرص وما تفرض

ها السوقية وتعزيز مركزها التنافسي يف السوق حبثا عن سبل رفع حصت ،ملثل هذه الوكاالتاملؤسسات تلجأ 
  .من خالل تقدمي أحسن العروض للمستهلك

  اأدوات حبوث التسويق وفعاليا :احملور األول
اإلملام باجلوانب النظرية واملفاهيمية حول حبوث التسويق باعتباره علما له ضمن هذا العمل، سيتم 

وقد كان منهج املعاينة يفرض نفسه ضمن هذا اال ليحظى جبزء من الدراسة . ضوابط وأدواتو أصول
االستقصاء، املالحظة، : والبحث؛ لتليه مناهج وأساليب مجع البيانات األولية، واليت مت تناول أمهها وهي

املعاجلة والفهم الدقيق ضمن  ليأيت القياس فيما بعد، كأحد أبرز املواضيع احلساسة واليت حتتاج إىل. التجربة
وما يعتريها من صعوبات يف القياس، فضال عن تباين العلوم االجتماعية القائمة على الدراسات امليدانية 

متغريات القياس بني كمية ويف األخري، سيتم التطرق إىل كيفية معاجلة البيانات احملصلة من البحث  .ونوعية
  .ي املمكن اعتمادها يف ذلكالتسويقي وأدوات التحليل اإلحصائ

  :مدخل إىل حبوث التسويق -أوال
. يتطلب اختاذ القرارات التسويقية توافر الكثري من املعلومات املتنوعة اليت تقوم بتوفريها حبوث التسويق

وكثريا ما حيدث خلط بني حبوث السوق وحبوث التسويق؛ وللتمييز بني املفهومني البد من التعرض أوال 
السوق والتسويق كل على حدة، ليتم االنتقال فيما بعد إىل حتديد مفهوم حبوث السوق وحبوث لتعريف 
كما حيتاج اخلوض يف جمال حبوث التسويق إىل التعرف أوال على اجلذور التارخيية هلذا املفهوم وكيف  .التسويق

تسويق، أهدافها، تنظيمها ومن مث حتديد أمهية حبوث ال. تطور عرب خمتلف احملطات التارخيية اليت مر ا
  .وأخالقياا؛ وأخريا التعرف على خمتلف أنواع البحوث اليت سيتم التطرق هلا ضمن هذا املقياس

  :مفاهيم عامة -1
. من الواضح أن حتديد مفهوم حبوث التسويق، إمنا حيتاج إىل التعرف أوال على بعض املفاهيم اليت تسبقه

وذلك من أجل  ؛السوق، التسويق، حبوث السوق وحبوث التسويق: من وفيما يلي توضيحا خمتصرا ملفهوم كل
  .حبوث السوق وحبوث التسويق يإزالة الغبار، عن اخللط الذي غالبا ما يقع بني مفهوم
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  :تعريف السوق -1-1
كما قد يعرب السوق . طبقا للمفهوم االقتصادي يعد السوق نقطة البداية الطبيعية ألي نشاط اقتصادي

املكان؛ الزمن؛ : وتصنف األسواق وفق عدة معايري وهي. املكان أو الوقت الذي يلتقي فيه البائع واملشتريعن 
  ).سلع، خدمات أو أفكار(نوعية املنتج أو تبعا ملوضوع التبادل 

  :تعريف التسويق -1-2
فعة احليازة يشمل التسويق مجيع اجلهود املبذولة لتحويل ملكية السلع واخلدمات حيث أنه خيلق من

كما يهتم التسويق باجلهود املادية اليت تتضمن نقل السلع للمكان املناسب وختزينها حلني الوقت . للمنتج
  .املناسب الستخدامها وهو ما يعكس خلق املنفعة الزمنية واملكانية

  :تعريف حبوث السوق -1-3
ن احلاليني واملرتقبني للسلع واخلدمات تعرف حبوث السوق على أا مجع وحتليل البيانات املتعلقة باملشتري

أو هي التحليل النوعي والكمي للسوق أي العرض والطلب الفعلي واملرتقب ملنتج ما من . اليت تقدمها املنظمة
دراسة املنتج، دراسة املنافسني، دراسة : السوق يف بحوثوتتمثل احملاور األساسية ل .أجل فعالية اختاذ القرار

  .بيعاتالعمالء، دراسة امل
  :تعريف حبوث التسويق -1-4

. تعد حبوث التسويق أمشل من حبوث السوق، حيث تبحث يف العديد من القضايا واملشكالت التسويقية
مجع وحتليل البيانات املتعلقة مبشاكل انسياب السلع واخلدمات من املنتج إىل "وتعرف حبوث التسويق على أا 

تطبيق املنهج العلمي "كما ميكن تعريف حبوث التسويق على أا  ."الصناعياملستهلك النهائي أو املشتري 
  ".للبحث يف معاجلة املشاكل التسويقية

تجميع البيانات ب تبدأإذ . من خالل هذه التعاريف يتبني بأن حبوث التسويق هي علم وفن يف آن واحد
ت والنماذج املقترحة واليت من شأا إىل مرحلة تطوير واختبار الفرضيا ذلك تتعدى ق؛ مثوربطها باحلقائ

  .املساعدة على تقدمي النتائج املطلوبة يف اختاذ القرار
  :قيسوتاجلذور التارخيية لبحوث ال -2

يف شىت امليادين،  19ق يف القرن العشرين كنتيجة للتطورات اليت شهدها القرن يسوتظهرت حبوث ال
  :وميكن رصد أهم هذه التطورات يف اآليت

 .الصناعية وما صاحبها من إنتاج وفري أدى إىل زيادة االستهالكالثورة  -
أدى اإلنتاج الكبري إىل اخنفاض تكلفة الوحدة الواحدة للمنتجات مما أدى إىل ارتفاع القدرة الشرائية  -

 .للمستهلك ومن مث زيادة معدالت االستهالك
إىل ظهور فجوة بني املنتج  التزايد يف عدد السكان وتعقد اتمعات نتيجة التقدم الصناعي أدى -

 .واملستهلك واتساع هذه الفجوة خلق مشكلة حادة حول معرفة املنتج باملستهلك
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الندرة يف مصادر الطاقة واملواد األولية، وما صاحبه من حبث متواصل للشركات عن مصادر بديلة  -
 .خللق القيمة

شركات إىل البحث عن سبل والذي أدى بال) الكساد العظيم(انتشار ظاهرة الركود االقتصادي  -
 .تسويق منتجاا بدال من تطوير سبل اإلنتاج والتصنيع

 .التغري السريع يف التكنولوجيا والذي زاد من أمهية وقيمة املعلومة -
االنفتاح على األسواق الدولية والعاملية مما أدى إىل ضرورة فهم سلوك االستهالك لدى اتمعات  -

 .املختلفة، وفهم املنافسة
هذه الظروف واملعطيات أدت إىل تغيري املسؤوليات حيث أصبح رجل التسويق هو املسؤول األول كل 

وحيث كان على رجل التسويق اختاذ القرار األسلم ويف الوقت املناسب فقد كان . عن جناح أو فشل املنظمة
املعتمدة يف مجع ال بد من توافر املعلومات الالزمة لذلك؛ ومن مث كانت حبوث السوق من أهم األدوات 

  .املعلومات
  :مراحل تطور حبوث التسويق -3

. قد ال ختتلف املراحل اليت مرت ا حبوث التسويق عن تلك اليت مر ا مفهوم التسويق بشكل عام
  .مرحلة اإلنتاج، مرحلة البيع وأخريا مرحلة التسويق: وميكن حصرها يف ثالثة مراحل وهي

  :مرحلة اإلنتاج -أ
ويعود . الصناعية اليت ومست هذه املرحلة، مل يظهر مفهوم حبوث التسويق بشكله الفاعلنظرا للثورة 
  :ذلك لألسباب التالية

 .حمدودية املنتجات املطروحة يف السوق، األمر الذي جعل من املنافسة شبه معدومة -
 .حمدودية عمليات التوزيع لتلك املنتجات، واليت قد تقتصر على منطقة معينة دون أخرى -
ل الفترة الزمنية للتطبيق الفعلي لفكرة املنتج اجلديد نظرا للعجز املسجل آنذاك يف اإلمكانات طو -

 .املادية واملرافق الصناعية والكوادر البشرية املؤهلة لذلك
 .طول الفترة الزمنية الالزمة لدخول املنتج اجلديد إىل حيز النطاق التجاري -
 .ملساعدة للمخترعنيغياب املنظمات واجلهات الكفيلة بتقدمي ا -
األزمات االقتصادية املتعاقبة، واحلروب املتوالية اليت جعلت من اإلنتاج املتاح خيصص للجوانب  -

 .احلربية دون غريها
  .حول أسلوب التعامل مع مصادر البياناتغياب الطرق العلمية احلديثة  -

  :مرحلة البيع - ب
وانتهت بانتهاء احلرب العاملية الثانية واستقرار بدأت هذه املرحلة خالل عشرينيات القرن املاضي 

  :ومن خصائص هذه املرحلة ما يلي. األوضاع االقتصادية والسياسية يف معظم الدول الصناعية
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 .أقلية رجال األعمال يف السوق، مع زيادة الطلب على منتجام املطروحة يف تلك الفترة -
 .للسوق أو املستهلك التركيز على كيفية زيادة املبيعات من دون دراسة -
كفاية األسواق احمللية المتصاص مجيع املنتجات املطروحة من طرف املنظمات املتواجدة، عدا القليل  -

 .من السلع اليت شهدت أسواقا خارجية
. حمدودية جمال البحث والذي اقتصر على حتسني املنتجات دون التنويع فيها ورفع مستويات اجلودة -

  .هو صاحب القرار حيث مل يعد املستهلك بعد
  :مرحلة التسويق -ج

ومتثل تلك املرحلة اليت صاحبت انتهاء احلرب العاملية الثانية واستقرار الظروف السياسية واالقتصادية 
وهو ما مسح بتنوع املنتجات واتساع األسواق وامتداد نطاق نشاط . بالدول الصناعية وخاصة األوربية

  .لتجارة اخلارجيةاملنظمات من األسواق الداخلية إىل ا
ويف ظل هذه الفترة مل يكن كسب املستهلك أمرا صعبا، بل إن احلفاظ عليه هو ما كان يصعب األمر 

وهنا بدأت هذه األخرية تفكر مبصري منتجاا وتبحث عن اجلواب حول ما يريده املستهلك . على املنظمات
  .املوقفوكيف ومىت وأين يرغب بذلك؛ وهنالك أصبح املستهلك سيد 

 .كما ظهرت خالل هذه املرحلة، احلاجة إىل أدوات الترويج من أجل تقليص اهلوة بني املنتج واملستهلك
مث أيقنت املنظمات أن الفرص التسويقية اليت ال يتم اقتناصها فور بروزها، سوف تضيع عليها وتفقدها جزًء من 

  .القيمة احملتمل حتصيلها
وعت البيانات ومصادرها، مما خلق احلاجة إىل الكفاءة العالية للتعامل ويف خضم هذه املرحلة تعددت وتن
وأصبح املطلوب إجناز حبوث  .تفسري النتائج املتأتية عنهايف ذلك مع مع هذه البيانات واستخدام اآللية احلديثة 

. ئج تلك الدراسةالتسويق خالل زمن قياسي وأثناء الفترة املصاحبة للظاهرة، من أجل إمكانية االستفادة من نتا
وقد مسح االنتشار الواسع للمجالت والدوريات العلمية ومبختلف اللغات، يف تنشئة وتطوير حبوث التسويق 

  .الفئات خمتلفوإخراجها يف قالب علمي لتلقى قبول 
  :أمهية حبوث التسويق -4

  .أمهية حبوث التسويق من خالل املعلومات اليت تقدمها لعدة جهاتتظهر 
وإن أول املستفيدين من هذه البحوث هو الفرد الذي تعد حياته سلسلة من املواقف املتتالية؛ واليت 
بدورها عبارة عن حلقات متصلة من النجاحات احملققة بفعل توافر املعلومات الكافية والدقيقة، أو الفشل 

ويق ذات أمهية للفرد ملا تقدمه وعليه، تعد حبوث التس. احلاصل بسبب عدم إتاحة القدر الكايف من املعلومات
  .بأموره الصحية أو التعليمية أو االستهالكية وغريهامن معلومات تساعده على اختاذ قراراته الشخصية املتعلقة 

كما تعترب حبوث التسويق ذات أمهية كبرية لألسر السيما ذات الدخل املتوسط، واليت تعمل جاهدة على 
  .رار الشرائي أو االستهالكي األنسبترشيد نفقاا من خالل اختاذ الق
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وأخريا، تظهر أمهية حبوث التسويق من خالل توفريها للمعلومات الالزمة كما ونوعا وتقدميها ملتخذي 
ال ميكنها إدارة األنشطة التسويقية  هذه املنظماتأمهية حبوث التسويق من كون كما تربز . القرار يف املنظمات

  :ن تبيان فوائدها وفقا للمراحل اآلتيةوميك. البحوث تلكإال عن طريق 
فجوة السوق، حجم الطلب، حجم العرض، : حيث تفيد حبوث التسويق يف حتديد :مرحلة ما قبل اإلنتاج -أ

  .السوق املستهدفة، التوزيع اجلغرايف للمبيعات كتقدير مسبق وما إىل ذلك
إضافة منتجات أو خطوط إنتاج جديدة، : وتفيد البحوث هنا يف :مرحلة تدفق املنتجات إىل املشتري - ب

وقف التعامل مع بعض منافذ التوزيع حذف منتجات أو خطوط إنتاج قائمة، التعامل مع منافذ توزيع جديدة، 
  .اجلالية، معرفة مدى إمكانية استخدام األسعار لزيادة املبيعات أو مواجهة املنافسة وغريها

دراسة وقياس رضا العميل ودرجة والئه، : حيث تفيد البحوث يف :ال ملكية املنتجمرحلة ما بعد انتق -ج
 .دراسة عيوب ومشاكل املنتج، دراسة املنافسة، حتليل املبيعات، حتليل التكاليف وغريها

  :أهداف حبوث التسويق -5
تكاد تبتعد عن مهما كانت طبيعة املنظمة ونوع نشاطها فإن أهدافها من وراء إجراء حبوث التسويق ال 

  :األهداف اآلتية
 .ملنتج معنيحتديد السوق احملتملة  -
 .تقييم احللول البديلة من املنتجات املختلفة -
 .تقييم املنافسة السائدة يف السوق من حيث نوعيتها وقوا -
 .حتديد حجم احلصة السوقية للمنظمة، من أجل تقدير حصتها املستقبلية -
 .ات اليت قد تعترض طريق املنظمةحتديد الفرص التسويقية والتهديد -
 .تقدير قوة رجال البيع يف خمتلف املناطق البيعية -
 .حتديد أساليب التوزيع املناسبة لطبيعة املنتج -
 .معرفة مدى قبول املستهلك للمنتج املطروح وأسباب ذلك -
  .دراسة متطلبات املستهلك فيما يتعلق بشكل املنتج وتغليفه -

  :تنظيم حبوث التسويق -6
تتواجد إدارة حبوث التسويق فقط ضمن املؤسسات الكبرية؛ أما عن املؤسسات الصغرية واملتوسطة فهي 
تلجأ إىل االستعانة مبراكز البحث التسويقي املستقلة ألن اعتمادها جلهاز حبوث التسويق داخل املؤسسة 

  .سيكلفها أكثر من العوائد املتوقع حتقيقها
الشركات الكربى إلدارة التسويق حيث يأيت يف نفس املستوى مع وقد يتبع جهاز حبوث التسويق يف 

كما قد يكون هلذا اجلهاز سلطة استشارية من . أجهزة الترويج والتوزيع وغريها؛ وهنا يكون ذو سلطة تنفيذية
  .أو رئيس جملس اإلدارة مباشرة عند مستوى أعلىخالل اتصاله مبدير التسويق 
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  :أخالقيات حبوث التسويق -7
مجعية التسويق األمريكية بتحديد املبادئ األخالقية، اليت جيب االلتزام ا من طرف العاملني  قامت

  :مبجال حبوث التسويق؛ يف النقاط اآلتية
سواء كان تابعا للمؤسسة أو (عدم نشر أمساء املبحوثني ألي جهة باستثناء املركز الذي قام بالبحث  -

كما جيب أال تستخدم تلك األمساء خلدمة أغراض . بذلكخاصة إذا وعد املبحوث ) مستقال عنها
 .كالترويج مثال ؛أخرى

عدم نشر نتائج البحوث من طرف مركز حبوث التسويق إال مبوافقة العميل الذي أُجري البحث  -
 .حلسابه

عدم تقدمي املقابل أية بيانات قام جبمعها من امليدان، ألية جهة غري اجلهة اليت أُجري البحث  -
 .لصاحلها

بشكل مباشر أو غري  ،عدم استغالل املقابل للبيانات اليت قام جبمعها من امليدان ملصلحته الشخصية -
 .مباشر

 .عدم حجب أية بيانات مت مجعها مكتبيا أو ميدانيا، عن اجلهة اليت مت البحث لصاحلها -
 .إىل نتائج تتناقض مع البيانات اليت مت مجعها من طرف الباحثعدم التوصل  -
عدم قبول مراكز حبوث التسويق للبحوث احملددة النتائج مسبقا من طرف العميل؛ أو تلك اليت  -

 .جمال األعمالدف إىل الدفاع عن أخطاء العمالء وفشلهم يف 
عدم االعتماد على الرشاوي أو األساليب امللتوية، للحصول على البيانات املطلوبة أو لتحصيل  -

 .عمليات يف حبوث التسويق
يام مراكز حبوث التسويق ببحوث لشركات منافسة للعمالء، إذا ما تطلب ذلك تزويد عدم ق -

 .املنافسني بالبيانات احملصلة من البحوث اراة لصاحل هؤالء العمالء
وال جيب أن يكون . عدم القيام ببيع منتجات ألي من املبحوثني، خالل مراحل البحث امليداين -

 .قصى منهم بشكل مباشر أو غري مباشرهدف البحث هو بيع املنتجات للمست
االستعانة يف حبوثه املستقبلية مبفاهيم أو أساليب حديثة قام بابتكارها ال حيق ملركز حبوث التسويق  -

 .العميل ذلكأحد عمالء هذا املركز، ومت تطبيقها من قبل هذا األخري يف البحث ارى لصاحل 
واحد، إال مبوافقة مجيع اجلهات اليت مت البحث عدم إجراء مقابلة خاصة ألكثر من حبث يف آن  -

 .لصاحلها
 .التزام املقابِل بالتعليمات املعطاة له، أثناء قيامه جبمع البيانات ميدانيا -
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  :أنواع البحوث التسويقية -8
املعتمدة على ووسيتم هنا عرض أهم التصنيفات . ميكن تصنيف البحوث التسويقية وفق عدة معايري

، مدى عمق الدراسة، مصدر البيانات املراد حتصيلها منهج البحث املعتمد، اهلدف من البحث: اآلتيةاملعايري 
  .وأخريا النطاق الزمين

  :املنهج العام للبحثمعيار من حيث  -8-1
  .ستقرائيةاالبحوث القياسية والبحوث ال وهنا منيز بني

وهي تلك البحوث اليت تقوم على استخدام النتائج الكلية أو العامة للوصول إىل نتائج جزئية  :حبوث قياسية -أ
  .ما يسري على الكل يسري على اجلزء نطقأو خاصة؛ وفقا مل

استخدام النتائج اجلزئية أو اخلاصة للوصول إىل نتائج كلية أو وهي تقوم على أساس  :حبوث استقرائية - ب
  .م اجلزء على الكلعامة؛ وفقا ملبدأ تعمي

  :هدف البحثمعيار من حيث  -8-2
  .وهنا نصادف البحوث االستكشافية والبحوث االستنتاجية

من خالل  كلة الدراسةوحمدود عن مش بسيطوهي تعمل على تقدمي فهم ): استطالعية(حبوث استكشافية  -أ
وقد يستدل  .موضوع البحثالظاهرة سلوك اليت قد تفسر  بعض الفرضيات بناء، مع التشخيص األويل هلا

الباحث من خالل هذه البحوث على وجود جوانب أخرى للمشكلة املدروسة كانت غائبة عن 
  .غري مكلفة دتع وهيوعليه، فإن هذه املرحلة من البحث قد تسبق مجيع أنواع البحوث األخرى؛   .تصوره

مشكلة البحث وحتليل حتاول دراسة حيث  االستكشافيةوهي تأيت بعد البحوث : حبوث استنتاجية - ب
 تنقسمو. ، مث اخلروج بنتائج وتوصيات ملعاجلة املشكلةللتأكد من مدى صحتها فرضيات املتعلقة اواختبار ال

  .بدورها إىل حبوث وصفية وحبوث جتريبية
سطحية وتعتمد البحوث الوصفية إما على الدراسة املعمقة لعدد حمدود من مفردات اتمع أو الدراسة ال

يف حني دف البحوث التجريبية إىل قياس أثر متغري أو عدة . لعدد كبري نسبيا من املفردات كعينة من اتمع
  .متغريات على متغري آخر؛ حيث يتم هنا تثبيت بعض املؤشرات وحتريك األخرى

  :من حيث معيار عمق الدراسة -8-3
  .كيفية وكمية :إىل كن تصنيف البحوث حسب هذا املعيارومي

وهي عبارة عن دراسات تفصيلية لسلوك املستهلك، من أجل حتديد األسباب الرئيسة : حبوث كيفية -أ
 .للتعامل مع موقف حمدد

حتديدا كميا للسلوك أو الظاهرة املدروسة؛ حيث تتيح إمكانية ترقيم وتشمل هذه البحوث : حبوث كمية - ب
  .البحوث الكيفيةأو إحصاء أغلب العناصر املدروسة يف 
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  :البيانات مصدرمعيار من حيث  -8-4
  .وهنا جند البحوث املكتبية والبحوث امليدانية

حيث  .وتعتمد على مجع البيانات الثانوية من مصادرها املختلفة مبا فيها الداخلية واخلارجية: حبوث مكتبية -أ
  .تتمثل البيانات الثانوية يف تلك البيانات اليت مت جتميعها من خالل حبوث سابقة

ميدانيا ومن  اليت سيتم احلصول عليها للمرة األوىلوتقوم على مجع البيانات األولية : حبوث ميدانية - ب
التجربة أو  ،اإلسقاطاملقابلة،  ،من املناهج املتمثلة يف املالحظة على واحدعتماد البامصادرها األصلية؛ 

البيانات مهمة للغاية عندما تعجز البيانات الثانوية عن الوصول إىل حل للمشكلة وتعد هذه  .االستقصاء
  .املدروسة

  :من حيث معيار النطاق الزمين -8-5
  .وهنا منيز بني التصاميم الدورية املطولة والتصاميم املقطعية العرضية

وهنا يتم أخذ عينة من مفردات اتمع وتطبيق عملية القياس عليها بعناية تامة  :تصاميم دورية مطولة -أ
  .وبشكل متكرر من فترة ألخرى، شريطة أن تظل املتغريات املدروسة يف كل مرة نفسها

وهنا يتم جتميع معلومات عن عينة ما من مفردات اتمع املراد حبثه، ملرة  :تصاميم مقطعية عرضية - ب
  .واحدة فقط

  :جماالت حبوث التسويق -9
ال شك أن حبوث التسويق تم بدراسة العديد من ااالت؛ وسيتم هنا ذكر أمهها واملتمثل يف ااالت 

  .املنتج، التسعري، التوزيع، الترويج، العمالء، املنافسون: اآلتية
  :حبوث املنتج -9-1

أفكار املنتجات اجلديدة واختبارها يف السوق، تنمية : تم البحوث اخلاصة باملنتج بعدة قضايا أبرزها
حبث ودراسة االستعماالت اجلديدة للمنتجات احلالية وحتسينها، حتديد مدى اجلودة املطلوبة يف التصميم، حتليل 
مراكز القوة والضعف يف املنتجات املنافسة ومقارنة هذه األخرية مبنتج املؤسسة، تعديل وتطوير أغلفة 

  .2، حتليل العالمة واالسم التجاري1، حتليل دورة حياة املنتج1ملنفعة يف املنتجاملنتجات، حتليل ا

                                                             
. إال من أجل إشباع منفعة معينة؛ سواء كان مستهلك ائي أو مشتري صناعييشتري املنتج ال ميكن ألي عميل أن وهنا جتدر اإلشارة إىل أنه  -1

صديق إىل دعوة : وكمثال عن حتليل املنفعة يف املنتج من وجهة نظر املستهلك النهائي. وهنا يظهر دور حبوث التسويق يف حتليل املنفعة يف املنتج
الصداقة، السعادة بلقاء (وحاجات عاطفية ) اجلوع، العطش، الصحة(الغداء؛ وهنا نالحظ أن هذه الدعوة تؤدي إىل إشباع حاجات فيزيولوجية 

: ة يف املنتجأما من وجهة نظر املشتري الصناعي، فيمكن تقدمي املثال اآليت حول حتليل املنفع). االنتماء، احترام الذات(وحاجات روحية ) اآلخرين
، وتشتري حاسبا آليا يسمح هلا بالرقابة على اجلودة من أجل ختفيض )دافع الربح(قد تشتري شركات الصلب املواد اخلام اليت حتقق هلا رحبا أكثر 

ت االجتماعية والقانونية ، ورمبا تشتري مصايف للغازات امللوثة للجو من أجل الوفاء بااللتزاما)دافع تقليص التكلفة(التكاليف إىل أقصى حد هلا 
  ).دافع تأدية املسؤولية االجتماعية والقانونية(
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  :حبوث التسعري -9-2
السياسات التسعريية، دراسة عالقة اجلودة املقدمة : وتشمل هذه البحوث كل ما يتعلق بالقضايا اآلتية

لمنتج، قياس ردود أفعال املستهلكني بالسعر املقترح، مدى إمكانية تغيري السعر يف إطار مرونة الطلب السعرية ل
  .جتاه تغريات األسعار، حتليل إستراتيجيات تسعري املنافسني

  :حبوث التوزيع -9-3
قنوات التوزيع، اجتاهات وسياسات املوزعني، حتديد املناطق : وتتناول املواضيع ذات الصلة بكل من

التعرف على : تم البحوث هنا حتديدا مبا يليو. البيعية وإحصائيات البيع واختالف املبيعات يف كل منطقة
، اختيار الوسطاء ومنافذ التوزيع املناسبة، حتديد )نوع القناة وطبيعة منافذ التوزيع(مكونات نظام التوزيع 

تكاليف التوزيع، حتديد أسس اختيار املوزعني، تقييم مدى جودة القنوات املعتمدة ومدى توافقها مع منتجات 
جياا التسويقية، تقييم عالقات املؤسسة مبوزعيها، قياس فاعلية رجال البيع، تقييم طرق البيع، املؤسسة وإستراتي

  .قياس التكلفة والعائد بالنسبة للتوزيع املادي
  :حبوث الترويج -9-4

تقييم فعالية خمتلف األساليب املعتمدة يف ترويج منتجات : وتشمل مجيع الدراسات املهتمة مبجال
ر الرسائل واحلمالت التروجيية، حتديد األدوات التروجيية املناسبة، حتديد مدى فعالية املؤسسة، اختيا

اإلستراتيجية التروجيية، حتديد امليزانية الالزمة للترويج، حتديد األسواق اليت تستهدفها احلمالت التروجيية، 
تنشيط املبيعات، اإلعالن، دراسة وحتليل نتائج احلمالت التروجيية؛ وباختصار شديد دراسة كل ما يتعلق ب

  .كيفية إقامة عالقات عامة
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                              
مرحلة حضانة املنتج، مرحلة التقدمي، مرحلة النمو، مرحلة النضج، مرحلة التقادم؛ : ويتم حتليل دورة حياة املنتج عرب املراحل اخلمس املتمثلة يف -1

  ).املنتج، السعر، التوزيع، الترويج(وذلك وفقا لعناصر املزيج التسويقي األربع 
ومن اجلدير بالذكر هنا أن من أهم فوائد متييز املنتج . يتمثل اهلدف األساسي من منح املنتج عالمةً وامسا جتاريني، يف متييزه عن املنتجات املنافسة -2

ن صفته؛ بعث الطمأنينة لدى املستفيد عند حيازته للمنتج إذ خلق نوع من االرتياح لدى املستفيد عند طلبه للمنتج حيث يطلبه بامسه بدال م: ما يلي
ها مما سيكون متأكد من مستوى اجلودة الذي سيحصل عليه بناء على استخدامه السابق للمنتج؛ مقارنة املنتجات بعالماا التجارية بدال من أسعار

التجارية؛ كما يسمح استخدام عالمة جتارية لكل شرحية من شرائح السوق يسمح باستقرار األسعار؛ يسمح التمييز باإلعالن عن املنتج وفقا لعالمته 
أما عن أهم سلبيات التمييز . بإرضاء مجيع الفئات وجل األجزاء السوقية، كما تدعم العالمة التجارية للمؤسسة إدخاهلا ملنتجات جديدة إىل السوق

كل هذه االعتبارات، ال . اما من طرف املؤسسة باحملافظة على قدر معني من جودة املنتجرفع تكلفة الدعم والترويج الدائم له، توريثه التز: فتتمثل يف
  .بد وأن تؤخذ يف احلسبان أثناء حتليل العالمة واالسم التجاريني للمنتج



 

10 
 

 

  :حبوث العمالء -9-5
يعترب العميل حمور اهتمام املؤسسة والركيزة اإلستراتيجية للنظام التسويقي، وعليه فهو حيظى جبزء كبري 

: الشراء إىلوتتطلب دراسة العمالء يف بادئ األمر، تصنيفهم حسب توقيت . من الدراسة يف حبوث التسويق
  1.عمالء حاليني وعمالء مرتقبني

وإذا كان السوق هو عبارة عن جمموعة من العمالء احلاليني واملرتقبني، فإن دراسة هؤالء تتطلب إجراء 
وتتم هذه التجزئة وفقا ألمناط توزيع املستهلكني يف السوق؛ واليت تتباين بني التوزيع املتجمع  2.جتزئة للسوق

  3.والتوزيع العنقوديوالتوزيع املنتشر 
  :املنافسنيحبوث  -9-6

التمييز بني املنافس املباشر الذي يقدم منتجات مماثلة،  ال بد من ،هذا النوع من البحوث يف ظلو
: إىلضمن فئات  املؤسسة منافسيتصنيف يتم  وقد. واملنافس غري املباشر والذي يقدم منتجات بديلة أو مكملة

وتم هذه  .متحدية، مؤسسات عادية، مؤسسات تابعة ومؤسسات ناشئةمؤسسات قائدة، مؤسسات 
بتحليل اموعات اإلستراتيجية لتحديد درجة قرب أو بعد املنافس من املؤسسة؛ من خالل أيضا البحوث 

  .املقارنة بني قدرات وإمكانات املؤسسة وما يقابلها لدى املنافسني
  :وث التسويقحب املنهج العلمي يفتطبيق  - 10

تعرف عملية البحث التسويقي على أا إتباع املنهج العلمي يف حل املشكالت التسويقية بغرض حتقيق 
). كرفع املبيعات، رفع األرباح، ختفيض تكاليف التسويق، احلفاظ على العمالء وغريها(هدف تسويقي معني 

  .ث التسويقي مبنهج البحث العلميمن خالل هذا التعريف، يتبني للباحث التسويقي إلزامية اقتران عملية البحو
  :وعموما ميكن حصر خطوات البحث العلمي ضمن ثالث مراحل وهي

 .وهي مرحلة رؤية املشكلة أو مالحظة أعراضها ،مرحلة املشاهدة -
مرحلة وضع الفرضيات، وهي مرحلة ختمني أو تصور ألسباب املشكلة؛ باعتبار أن الفرضية هي  -

 .وميثل السبب واآلخر تابع وميثل النتيجة عالقة بني متغريين أحدمها مستقل

                                                             
إشباعها؛ كما له القدرة  ويتمثل العميل احلايل يف ذلك العميل الذي لديه حاجة فعلية حالية تتطلب اإلشباع، إذ يسعى حثيثا للبحث عن وسائل -1

. يشتري منها الشرائية للدفع مقابل هذا اإلشباع وفورا؛ فضال عن توفر احلرية املطلقة له يف اختاذ قرار الشراء من حيث توقيت الشراء واملؤسسة اليت
ية يف حتديد موعد الشراء؛ ولكنه مل يشتر بينما يتمثل العميل املرتقب يف كل من لديه حاجة يرغب يف إشباعها وله القدرة على الشراء وميلك احلر

  .بعد بل سيشتري مستقبال، إذ مل يتخذ قرار الشراء الفعلي بعد
وتعرف على أا عملية جتزئة السوق إىل قطاعات متجانسة، مع النظر إىل كل قطاع كهدف تسويقي تبحث املؤسسة عن حتقيقه عن طريق  -2

  .املستهلكني أو ما يعرف بالسوق املستهدف تكوين مزيج تسويقي مناسب لكل فئة من فئات
يقصد بالتوزيع املتجمع أين يكون للمجموعة السوقية نفس مستويات التفضيل جلميع خصائص املنتج جمتمعة؛ أما عن التوزيع املنتشر فيكون  -3

يع العنقودي على التوزيع الطبيعي ألفراد اتمع حالة وجود انتشار كبري حلاجات ورغبات املستهلكني وتباين واضح بني األفراد؛ يف حني يطلق التوز
  .أين تتباين مستويات التفضيل بني اموعات ال بني األفراد
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مرحلة اختبار الفرضيات، وهي مرحلة التحقق من مدى صدق التخمني أو التصور؛ فإما أن يتم  -
 .تأكيد الفرضية فيصبح التخمني سليما أو أن يتم دحض الفرضية عند ثبوت خطئها

حتديد : صها يف املراحل اآلتيةتلخيميكن وباعتبار حبوث التسويق تتم وفقا خلطوات املنهج العلمي، 
املشكلة، حتديد أهداف البحث، حتديد نوع ومصادر البيانات، حتديد أساليب مجع البيانات، تصميم مناذج مجع 

  .البيانات، حتديد نوع وحجم العينة، مجع البيانات، حتليل البيانات وتفسري النتائج، كتابة التقارير
  :حتديد املشكلة -أ

أا حدث أو ظاهرة واليت متثل خطرا أو ديدا للشركة قد مينعها من حتقيق تعرف املشكلة على 
وهنا ال بد من ). مشكلة اخنفاض املبيعات، مشكلة حدة املنافسة يف السوق: وكمثال عن ذلك(أهدافها؛ 

 كما قد يعد السبب يف وقوع مشكلة معينة، مشكلة أخرى حتتاج إىل احلل؛. التفرقة بني املشكلة وأسباا
قد يعود السبب يف اخنفاض مبيعات الشركة إىل عيوب يف املنتج، وقد ترجع عيوب املنتج كمشكلة : مثال(

  ).أخرى إىل وجود عيوب يف املادة اخلام
  :حتديد أهداف البحث - ب

. تتحدد أهداف البحث تبعا لطبيعة املشكلة اليت يعاجلها البحث وحجمها واملوارد املرصودة ملعاجلتها
ذلك، من أجل حل مشكلة اخنفاض مبيعات الشركة ميكن رصد األهداف التالية للبحث وكمثال عن 

معرفة أسباب اخنفاض املبيعات، حتديد ترتيب األسباب يف : التسويقي املصمم إجراؤه يف هذا السياق فيما يلي
التعرف على إحداث املشكلة، حتديد ما إذا كانت أسباب املشكلة متثل حبد ذاا مشكلة كبرية أم صغرية، 

املناطق اجلغرافية اليت اخنفضت فيها املبيعات بدرجة أكرب، حتديد الفترات اليت اخنفضت فيها املبيعات بدرجة 
  .أكرب، التمييز بني العمالء الذين أوا تعامالم مع الشركة وأولئك الذين خفضوا مشتريام من منتجاا

  :حتديد نوع ومصادر البيانات - ت
يانات ما إذا كانت تتعلق باملنتج أو األسعار أو التوزيع أو الترويج أو املنافسة أو العمالء يقصد بنوع الب

  .أو املوردين؛ وهل هي بيانات اقتصادية، سياسية، اجتماعية أم ثقافية
وتعد الثانوية . مصادر ثانوية ومصادر أولية: أما عن مصادر البيانات فتتمثل يف مصدرين أساسيني مها

سجالت الشركة، التقارير املنشورة : املصادر اليت تقدم بيانات مت جتميعها من قبل، واليت تتمثل يفمنها تلك 
وغري املنشورة، جهاز اإلحصاء والسكان، الغرفة التجارية والصناعية، الوزارات املعنية، اجلامعات ومراكز 

دم بيانات مت مجعها ألول مرة، فهي البحوث، االت والكتب والصحف؛ أما املصادر األولية فهي تلك اليت تق
  .غري جاهزة ويتطلب حتصيلها الذهاب إىل البحث امليداين
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  :حتديد أساليب مجع البيانات - ث
ويتم اختيار األسلوب . املالحظة، املقابلة، االستبيان والتجربة: تتمثل أهم أساليب مجع البيانات يف

الدراسة، نوع البيانات املطلوبة، درجة الدقة املطلوبة، الوقت أهداف : األنسب جلمع البيانات بناء على ما يلي
  .املخصص للدراسة، نوع وحجم العينة

  :تصميم مناذج مجع البيانات -ج
ويعد تصميم هذه النماذج أمرا صعبا للغاية، . ومتثل هذه النماذج الوعاء الذي يتم تسجيل البيانات فيه

ويتم فيما بعد تفريغ هذه النماذج لغرض حتليل . ع البياناتكما ال بد وأن تكون جاهزة قبل بدء عملية مج
قائمة استبيان مصممة من طرف الباحث ومعدة : وقد تكون هذه النماذج عبارة عن. البيانات الواردة إليها

خلدمة استقصاء معني، شرائط إلكترونية يتم تسجيل البيانات فيها حالة إجراء مقابالت شخصية، أو هي مناذج 
  .م إعدادها من أجل تسجيل البيانات عليها حالة القيام باملالحظة أو التجربةأخرى يت

  :حتديد نوع وحجم العينة -ح
يعرف اتمع على انه مجيع املفردات اليت تتوفر فيها اخلصائص املطلوب دراستها؛ أما العينة فتمثل جزًء 

اتمع بأكمله فيقوم بدراسة مجيع املفردات، وهو فقد حيتاج الباحث يف بعض األحيان إىل دراسة . من اتمع
ما يسمى باحلصر الشامل؛ ويف غالب األحيان يتعذر ذلك على الباحث العتبارات التكلفة والوقت واجلهد 

وسيتم الحقا ختصيص جزء من . واإلمكانات املتاحة بشكل عام، ومن مث يلجأ إىل دراسة عينة من اتمع فقط
  .ناتالدراسة ألنواع العي

  :مجع البيانات -خ
أو التجارب ) املالحظات(االستقصاء، املقابالت الشخصية، املشاهدات : ويتم ذلك إما باالعتماد على

وقد تلجأ بعض الشركات ضمن عملية مجع البيانات إىل نظام االستخبارات التسويقية . التسويقية
)Marketing intelligence ( بالطرق العادية، وباألخص حينما تتعلق حالة عدم إمكانية جتميع البيانات

  .تلك البيانات باملنافسني وتكون معدة خلدمة اإلستراتيجيات التسويقية للشركة
  :حتليل البيانات وتفسري النتائج -د

بناًء على عملية حتليل البيانات يتم تفسري النتائج، ومن مث يتم وضع التوصيات اليت بدورها تساعد على 
: وخالل هذه املرحلة قد يتم استخدام أساليب إحصائية بسيطة أو معقدة حسب. تسويقيةترشيد القرارات ال

  .درجة تعقيد املشكلة، حجم البيانات املتاحة والدقة املطلوبة
  :كتابة التقارير -ذ

مقدمة البحث، مشكلة البحث، : يعد التقرير مبثابة ملخص للبحث التسويقي؛ وحيتوي باألساس على
ويقدم التقرير عادة مكتوبا يف جملد ومكتوب على غالفه عنوان البحث وتارخيه . والتوصياتنتائج البحث 

  .واجلهة اليت قامت به



 

13 
 

 

  :املعاينة يف حبوث التسويق -نياثا
فإذا ما كان هذا اتمع . ال شك يف أن تطبيق حبوث التسويق جيعل الباحث يتعامل مع جمتمعات خمتلفة

رداته، هنا يكون الباحث قد قام بعملية احلصر الشامل؛ أما يف حالة اتمعات صغريا وأمكن دراسة مجيع مف
الكبرية، فقد يصبح من الصعب بل من املستحيل أحيانا دراسة كل مفردات اتمع، حيث يقوم الباحث 

وفقة، وقد تكون عملية املعاينة م. باختيار جزء فقط من هذا اتمع لدراسته وذلك عن طريق عملية املعاينة
حيث متكن الباحث من الوصول إىل النتائج املرغوبة؛ وقد تفشل هذه العملية، مما قد يترتب عليه فشل الدراسة 

  .وهذا ما سيتم تعلمه من خالل هذه احملاضرة. ككل
  :أخطاء حبوث التسويق -1

منيز نوعني من إذ . سيتم هنا تقسيم أخطاء حبوث التسويق، تبعا النتساا إىل عملية املعاينة من عدمه
  .أخطاء املعاينة وأخطاء غري املعاينة: األخطاء، ومها

  :أخطاء املعاينة -1-1
وتعود هذه األخطاء إىل تعميم نتائج العينة على اتمع، حالة ما إذا كانت العينة ال متثل متثيال صادقا 

  .العينة تقلص معدل اخلطأوتتميز هذه األخطاء بالقابلية للقياس، وأنه كلما زاد حجم . وكامال للمجتمع
  :أخطاء غري املعاينة -1-2

  :وقد تعود هذه األخطاء إىل. ومتثل كل األخطاء عدا أخطاء املعاينة
 .التعريف اخلاطئ للمشكلة -
 .التعريف القاصر للمجتمع -
 ).ما يعرف بأخطاء عدم االستجابة(رفض املبحوث اإلجابة عن بعض األسئلة يف االستبيان  -
 ).أخطاء التحيز(إلجابات خاطئة تقدمي املبحوث  -
 .أخطاء حتليل البيانات -
 .أخطاء تفسري النتائج -

  :أنواع العينات -2
الدراسة  أكثر من نوع ضمنقد يتم استخدام و .يتم اختيار نوع العينة انطالقا من متغريات البحث

غري (وعينات غري احتمالية ) عشوائية(عينات احتمالية : وعلى العموم، ميكن متييز نوعني من العينات .الواحدة
  ).عشوائية

  :العينات االحتمالية -2-1
. حيث تتم عملية السحب على أساس قانون االحتماالت، ويتم سحب مفرداا باحتمال معروف

العينة : من العينات وهيأساسية لتعرف على ثالثة أنواع هنا ميكن او. وختضع هذه العينات لقوانني دقيقة جدا
  .العينة الطبقية والعينة املنتظمة ،البسيطةالعشوائية 



 

14 
 

 

 :البسيطة العشوائية العينة -أ
 هنا ويتم .ويشترط يف هذا النوع من املعاينة أن تكون مفردات اتمع متجانسة بالنسبة للصفة املدروسة

إعطاء أرقام  إعداد قائمة جبميع مفردات اتمع؛ :وفقا للخطوات التاليةو بطريقة بسيطة العينة مفرداتاختيار 
عن طريق القرعة أو اجلداول من اتمع ؛ اختيار مفردات العينة حتديد حجم العينة املفردات؛ كافةمتسلسلة ل
رقم العشوائي هو خارج إطار اختيار رقم عشوائي من جدول األرقام العشوائية؛ وإن وجد أن هذا ال( العشوائية

  .)تسلسل وحدات اتمع، يتم إعادة سحب رقم آخر
  :الطبقية العينة - ب

، حيث تعترب عملية تقسيم اتمع إىل فئات كنوع من التقسيم الطبقي مصطلح طبقية يعين فئوية
تقليل التباين بني ويهدف هذا األسلوب إىل . للمجتمع؛ حيث ميكن اعتبار كل فئة من فئات اتمع طبقة

إذا كانت الدراسة عن معدل دخل األسرة، فيمكن تقسيم األسر إىل : مثال. مفردات اتمع للصفة املدروسة
: ويتم حتديد عدد الفئات املقترحة وفقا لعدة طرق، نذكر منها الصيغة اآلتية. فئات حسب مستويات الدخل

العينة الطبقية و العينة الطبقية النسبية :لعينات فئتنيومنيز ضمن هذا النوع من ا). log n(3+1=عدد الفئات
 .غري النسبية
مصطلح غري النسبية أن متثيل فئات اتمع يف العينة يكون بغري يعين و: العينة الطبقية غري النسبية -

  .نسبتها يف اتمع املدروس
سنة  كل معرفة رأي طلبةكان املطلوب حيث  .د.م.نظام ليف دراسة حول رأي طلبة التجارة يف  :المث

  :اتمع هنا إىل ثالث فئاتوعليه، نقسم  .)والثانية والثالثةاألوىل ( ةعلى حد
  .طالب 150=طلبة السنة األوىل جتارة  :1الفئة
  .طالب 80=طلبة السنة الثانية جتارة  :2الفئة
  .طالب 70=طلبة السنة الثالثة جتارة  :3الفئة

طالب من  20 ،طالب من السنة الثانية 20 ،طالب من السنة األوىل 20: هنا خنتار عينة مكونة من
  .طالب 60= من أجل أن يكون حجم العينة اإلمجالية  ؛السنة الثالثة

مصطلح نسبية أن متثيل فئات اتمع يف العينة يكون بنفس نسبتها يف ويعين : العينة الطبقية النسبية -
حيث تتطلب طبيعة الصفة املدروسة يف كثري من الظواهر إعطاء احتمال أكرب لظهور  .اتمع املدروس

  .وحدات معينة من اتمع يف العينة املسحوبة
  :عودة إىل املثال السابق

: إذن نسحب من الفئة األوىل. طالب 60باعتبار أن العينة ستكون مكونة من 
)60*150(\300=30 طالب؛ نسحب من الفئة الثانية :)60*80(\300=16  طالب؛

  .طالب )60*70(\300 =14: نسحب من الفئة الثالثة
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وعندما يكون اتمع كبريا نسبيا، فإن عملية سحب مفردات العينة يف هذا النوع من العينات، قد 
). Lahiri(طريقة الهري وعليه، األسلوب األكثر شيوعا واستخداما هنا هو . يستغرق وقتا طويال

وميثل الرقم األول من كل زوج رقم . ويعتمد هذا األسلوب على سحب أزواج من األرقام عشوائية
العدد اإلمجايل لوحدات املعاينة يف  N، وميثل Nو 1وحدة املعاينة، حبيث تكون قيمة هذا الرقم بني 

ن كل زوج فيمثل حجم وحدة املعاينة، حبث ؛ أما الرقم الثاين م)عدد الفئات يف جمتمع الدراسة(اتمع 
عدد املفردات ضمن (حجم أكرب وحدة معاينة موجودة يف اتمع  M، وميثل Mو 1تكون قيمته بني 

  ).الفئة األكرب
  :عودة إىل املثال السابق

N=3 ؛M=150 2من الفئة  79، يتم اختيار املفردة رقم 792؛ فإذا مت سحب الرقم العشوائي 
من الفئة  132، هنا يتم اختيار املفردة رقم 1321إذا مت سحب الرقم العشوائي ). الثانيةطلبة السنة (
، هنا يتم رفض هذه القيمة وإعادة السحب مرة 723إذا مت سحب املفردة رقم ). طلبة السنة األوىل( 1

  .70، حيث أن آخر مفردة ا حتمل الرقم 72ال حتوي املفردة رقم  3أخرى، ألن الفئة 
  :العينة املنتظمة -ج

ويتلخص أسلوب تطبيقها . تعترب املعاينة املنتظمة اخلطية هي األسلوب األكثر شيوعا يف العينات املنتظمة
مفردة؛ فإذا  nمفردة، وأن العينة املطلوب سحبها تتكون من  Nنفترض أن اتمع يتكون من : يف اآليت
بعد . إحصائيا بفترة االنتظام kف املقدار ، ويعرk=N/n: حيث kحنصل على املقدار  nعلى  Nقسمنا 

؛ ويكون الرقم Iيسمى برقم البداية العشوائية، ويرمز له بالرمز  kو1ذلك يتم اختيار رقم عشوائي يقع بني 
، والرقم التسلسلي I+k، والرقم التسلسلي للمفردة الثانية يف العينة هو Iالتسلسلي للمفردة األوىل يف العينة هو 

  .، وهكذا إىل آخر مفردة يف العينةI+2kلثة يف العينة هو للمفردة الثا
  :عودة إىل املثال السابق

وإذا كان رقم املفردة األوىل اليت  .5=60\300=عدد أفراد العينة\عدد أفراد اتمع=فترة االنتظام
أي  12رقم املفردة الثالثة هو و) 5+2( أي 7فسيكون رقم املفردة الثانية هو ،2اختريت عشوائيا هو

  .هكذاو) 5×2+2(
والواقع أن العينة املنتظمة تعد أكثر فعالية من العينة العشوائية البسيطة لكثري من اتمعات، وخاصة حالة 

أما عن القصور املسجل ضمن هذا النوع من العينات، . ما إذا كان ميل الصفة املدروسة يف اتمع خطي
ر الذي قد يؤدي إىل وجود حتيز يف املفردات املسحوبة ومن مث فيظهر حالة وجود صفة دورية يف اتمع؛ األم

  1.وجود حتيز يف التقدير
                                                             

لو أنه ضمن جمموعة من األسر، مت سحب مفردة واحدة من كل . وكمثال عن القصور املسجل يف هذا النوع من العينات، نذكر احلالة اآلتية -1
وإذا كان ترتيب األفراد يف . 3فسوف حتمل املفردة املختارة من كل أسرة الرقم التسلسلي  2وفترة االنتظام هي  1أسرة وكان رقم البداية هو 
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 نوع جديد من أي أنه ميكن تركيب(غري النسبية  أوقد يتم استخدام العينة املنتظمة الطبقية النسبية  :مالحظة
  ).الطرق السالفة الذكرمن  ات يعترب هجيناعينال
  ):التجمعاتعينة (العينة العنقودية  -د

يعترب التمثيل اجلغرايف والتقسيم الطبقي داخل األقاليم املتعددة ضرورة يف كثري من البحوث، من أجل 
ويشكل اختيار العينة يف هذه احلالة صعوبة يف حتديدها من بني كل . املقارنة بني أقاليم خمتلفة أو ثقافات متباينة

ولذلك قد يكتفي الباحث باختيار جتمع واحد داخل اإلقليم املدن أو القرى اليت تنتمي إىل ذلك اإلقليم؛ 
  .ليمثله، مث خيتار مفردات العينة من أصل هذا التجمع

حول كبريا وكان املطلوب معرفة دقائق األمور  األصلي إذا كان اتمع هذا النوع من املعاينة، ستخدميو
حث منتشرا عرب مساحات جغرافية شاسعة أو أنه مل ويف حالة ما إذا كان جمتمع الب .ظاهرة معينة يف هذا اتمع

وحتتاج . تتوفر قوائم تفصيلية جلميع وحدات اتمع، هنا يتم إتباع أسلوب املراحل املتعددة يف اختيار العينة
هذه الوسيلة إىل وجود خرائط دقيقة عن املنطقة اليت يتواجد ا اتمع، حيث يتم تقسيم املنطقة إىل وحدات 

تار منها الباحث عينة عشوائية، مث تقسم الوحدات األولية إىل وحدات أصغر خيتار منها الباحث أيضا أولية خي
نقسم املدينة حسب التقسيم اإلداري إىل واليات مث دوائر مث بلديات وصوال  مثال قد. عينة عشوائية، وهكذا

إىل قد تقسم املدينة كما . كل والية إىل األحياء، مث نأخذ ثالثة أحياء مثال من كل بلدية من كل دائرة من
  .الريف واحلضر

، فإنه يطلق عليها اسم العينة )مفردات\حي\بلدية\دائرة\والية\مدينة(ونظرا هلذا التدريج يف االختيار 
  .كما قد تسمى العينة املساحية ألنه يتم من خالهلا تقسيم اتمع إىل مساحات أو أقاليم. العنقودية

: ت على التجمعات الطبيعية اليت تضم أعدادا كبرية من مفردات اتمع البحثي مثلوتعتمد عينة التجمعا
وتستخدم غالبا عندما يكون اهتمام الباحث مركزا على . املدارس، املستشفيات، املصانع، النوادي، وغريها
  .هذه التجمعات، وليس على األفراد املوجودين ا
أ تقسيم اتمع إىل جمموعات متقاربة يف احلجم ومتجانسة ويقوم أسلوب املعاينة العنقودية على مبد

وتسمى كل جمموعة من هذه اموعات عنقودا، حبيث تشكل العناقيد اتمع كامال . بالنسبة للصفة املدروسة
ويتميز هذا األسلوب بالتوفري يف تكاليف التنقل أثناء العمل امليداين بني وحدات . من دون حذف أو تكرار

  .ة؛ ويعاب عليه أنه أقل فاعلية من العينة العشوائية البسيطة لكونه أقل انتشارااملعاين
أن يكون حجم العنقود صغريا وعدد العناقيد كبريا، أن تكون : ويشترط يف هذا النوع من املعاينة ما يلي

ضمن منطقة معينة أحجام العناقيد متقاربة قدر اإلمكان، عند تكوين العناقيد تؤخذ مفردات اتمع املتجاورة 

                                                                                                                                                                                              
األب، األم، مث ترتيب األبناء حسب العمر؛ سنالحظ هنا أن مفردات العينة مجيعها متثل االبن األكرب يف العائلة والذي حيمل الرقم : األسرة كما يلي

  .ما يؤدي حتما إىل التحيز يف التقديروهذا . 3التسلسلي 
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حبيث تكون متشاة يف الصفة املدروسة، جيب أن يكون لكل عنقود القدرة على توضيح وتعريف مجيع 
  .البيانات
إحدى الطرق الثالث األوىل  باالعتماد على وحدة فرعيةالعينة املسحوبة من كل  اتدفرم يتم اختيار: مالحظة

  .اليت سبق التفصيل فيها
  :االحتماليةالعينات غري  -2-2

هذه  ال ختضعكما . ويتم اختيار وحداا وفقا ملعايري يضعها الباحث، دون التقيد بقوانني االحتماالت
  .العينة العرضية، العينة القصدية، عينة كرة الثلج: وهنا منيز األصناف اآلتية .لقوانني دقيقة العينات

  ):الصدفوية(العينة العرضية  -أ
البحث ال يتطلب بيانات دقيقة حول املبحوثني، وعادة ما تستخدم يف سرب  وتستخدم حالة ما إذا كان

  .اآلراء حيث يتم ذلك بكثرة يف الدراسات الوصفية
  ):العمدية(العينة القصدية  - ب

وتستخدم حالة ما إذا كان الباحث يعتقد أن بعض العينات ستؤدي الوظيفة املطلوبة يف إعطاء البيانات 
ابة عن اتمع دروس فعادة ما يتم االكتفاء بإجراء مقابلة مع أشخاص حمددين لإلجابة نيالدقيقة عن اتمع امل

  .مقابلة مع األب نيابة عن األسرة إلعطاء معلومات عن املداخيل ىجركأن ت. املدروس
  :)التراكمية( عينة كرة الثلج -ج

رى أنه تتوفر فيهم اخلصائص اليت وفيها خيتار الباحث عددا صغريا من أفراد اتمع املبحوث، الذين ي
  .مث يقوم هؤالء بتحديد غريهم لالنضمام إليهم، وهكذا. تساعده على اختبار فروضه

وتستخدم يف حالة صعوبة احلصول على البيانات أو االتصال مبفردات البحث يف بعض احلاالت 
وهنا يتم االتصال . وغريها من احلاالتالسرقة يف املؤسسات العمومية يقوم الباحث بدراستها ك احلساسة اليت

عتمد يفقد . إىل أفراد آخرين وهكذا الباحث يوصلقد طريق وسطاء حيث أن كل فرد  مبفردات البحث عن
الغش، السرقة، زىن (يستخدم ذلك غالبا يف الطابوهات و. مبعارفه هليوصل هعلى شخص معروف لديالباحث 
إلجراء حبث حول املخدرات  من طرف الباحث خول إىل السجنومن أجل سري البحث قد يتم الد .)األقارب

فيهم  نتامة من دون علم نزالء السجن مب بعد إخبار اهليئات الرمسية بذلك مع ضرورة اجناز البحث يف سرية
 .احلراس

 :اعتبارات حتديد حجم العينة -3
  1:االعتبارات اآلتية يتم حتديد حجم العينة بناًء على

                                                             
 .د.م.يف نظام ليف دراسة دف إىل معرفة رأي طلبة التجارة بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة باتنة،  :على ذلك مثالك -1

متقارب واملستوى التعليمي متقارب؛ ومن خالل هدف طالب؛ ودرجة التجانس كبرية باعتبار السن  300واملقدر حبوايل  ايعترب حجم اتمع صغري
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 .فكلما كان اتمع صغريا كانت العينة صغرية والعكس :حجم اتمع
 .والعكس كلما كان اتمع متجانسا كانت نسبة العينة صغرية :درجة التجانس

 .، اليت بدورها تعكس احلجم األمثل للعينةيعكس درجة الدقة املطلوبة والذي :اهلدف من البحث
  :طرق حساب حجم العينة -4

حجم العينة كنسبة من اتمع، حجم : تمدة يف ذلك، ميكن ذكر ما يليمن ضمن الطرق العديدة املع
حيث تعد هذه الطرق الثالث من  .العينة وفقا مليزانية البحث، حجم العينة تبعا للدقة املطلوبة يف نتائج البحث

  .أبسط الطرق املستخدمة واألكثر شيوعا
  :حجم العينة كنسبة من اتمع -4-1

وعليه، حيسب . العينة على أساس نسبة مئوية من جمتمع البحث، واليت حتدد فرضاوهنا يتم حتديد حجم 
  :حجم العينة وفقا للعالقة اآلتية

  1 .نسبة العينة من اتمعحجم اتمع=حجم العينة
n=Np 

  :حجم العينة وفقا مليزانية البحث -4-2
املتاحة لعملية املسح امليداين على تكلفة وهنا يتم حساب حجم العينة من خالل قسمة التكلفة اإلمجالية 

  2.الوحدة الواحدة من املفردات املراد دراستها ميدانيا
n=C/Ch 

  :حجم العينة تبعا للدقة املطلوبة يف نتائج البحث -4-3
وهنا يتم حساب حجم العينة بناء على نسبة اخلطأ املسموح به يف تلك الدراسة؛ حيث يتم قسمة 

  3:غة اآلتيةعليه، حيسب حجم العينة وفقا للصيو. دار اخلطأ مربعاالواحد الصحيح على مق
n=1/x2 

 
 
 

                                                                                                                                                                                              
 60قد حيدد حجم العينة حبوايل ف عليه،و. حجم العينة صغريا يكون أن تقتضي كل هذه املعطيات إمنا: البحث يبدو أنه ال حيتاج إىل تفاصيل دقيقة

  .طالبا
  .مفردة 10000,05=50=؛ وعليه، حجم العينة5=مفردة؛ النسبة 1000=حجم اتمع: مثال -1
وحدة نقدية؛ وعليه،  100=وحدة نقدية؛ تكلفة احلصول على البيانات من املفردة الواحدة 80000=التكلفة املخصصة جلمع البيانات: مثال -2

  .مفردة 800=100\80000=حجم العينة
  .مفردة 400=2)0,05(\1=؛ إذن، حجم العينة5=نسبة اخلطأ املسموح به: مثال -3
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  األولية طرق مجع البيانات :ثالثا
منهج االستقصاء، منهج : هنا التطرق إىل أهم مناهج حتصيل البيانات األولية، واملتمثلة يفسيتم 

إذ مت إدراجه كأحد  التعرض له ضمن حمور االستقصاء، أما عن منهج املقابلة فقد مت. املالحظة، منهج التجربة
  .االستبيان أداة االتصال باملبحوثني من أجل تقدميأشكال 

I- منهج االستقصاء يف حبوث التسويق:  
ولذا فقد كان ال بد . على اإلطالق يعد منهج االستقصاء من أهم األدوات املعتمدة يف حبوث التسويق

من ختصيص جزء مهم من الدراسة لشرح كيفية عمل هذا األسلوب؛ وما هي االعتبارات الواجب لفت النظر 
  .إليها إلجناح هذه األداة

  :مفهوم االستقصاء -1
ى منهم يعترب االستقصاء طريقة جلمع البيانات األولية من خالل توجيه جمموعة من األسئلة إىل املستقص

ويتم توجيه االستبيان للمستقصى منهم عن طريق املقابلة الشخصية أو اهلاتف أو الفاكس أو . بغية اإلجابة عنها
؛ حيث "املستهلك"و "املشتري"وهنا ال بد من التفرقة بني . الربيد العادي أو الربيد اإللكتروين أو احلاسب اآليل

" السلع الصناعية"كما جيب التفريق بني . البحوث التسويقية أن ملستهلك املنتج أمهية أكرب من املشتري يف
؛ إذ يشترك عدد كبري من املختصني يف قرار الشراء حالة السلع الصناعية، مما جيعل من "السلع االستهالكية"و

  .هؤالء كلهم مصدرا مهما للبيانات األولية
  :مسات االستقصاء اجليد -2

 .البحث دون غريه وي األسئلة اليت تكفي خلدمة هدفأن حي -
 .اإلجياز والبساطة وأن تكون اللغة مفهومة من طرف املستقصى منهم -
 .جتنب عيوب إعداد وصياغة األسئلة -
 .أن يتفق االستبيان مع وسيلة مجع البيانات -
 .أال حيتوي على أسئلة تستدعي تقدمي بيانات شخصية عن املستقصى منهم، ال تفيد البحث -
 .دف إىل التأكد من صحة إجابات املستقصى منهم أن يتضمن أسئلة مفخخة واليت -
 .أن يتضمن مساحات كافية لإلجابة عن األسئلة -
 .أن يصمم بطريقة متكن من تبويب اإلجابات وحتليلها -
املظهر، التنسيق البديع، سهولة التناول، قوة التحمل : أن يراعى اإلخراج اجليد لالستبيان من حيث -

 .متر ا االستمارة حفاظا عليها على طول املراحل املختلفة اليت
 
 
 



 

20 
 

 

  :خطوات تصميم االستبيان -3
البيانات، حتديد طريقة مجع االحتياجات من حتديد : تتمثل خطوات تصميم قائمة استبيان يف اآليت

تنظيم شكل قائمة البيانات، حث املستقصى منهم على التعاون مع الباحث، إعداد الدراسة، صياغة األسئلة، 
  .اختبار قائمة االستبيانوأخريا  االستبيان

  :حتديد البيانات -3-1
وهنا يتم حتديد البيانات املطلوب مجعها، مع األخذ يف االعتبار أمهية كل منها يف خدمة أغراض البحث، 

  .وطبيعة التحليل الذي ستخضع له بعد جتميعها
  :حتديد طريقة مجع البيانات -3-2

ويتم حتديد طريقة توجيه . بيان من بني الطرق املذكورة سابقاوهنا يتم حتديد طريقة توجيه هذا االست
االستبيان يف هذه املرحلة املبكرة، ألنه وبناء على الطريقة اليت سيتم اعتمادها سوف يقوم الباحث بالتصميم 

حيث أن لكل طريقة خصوصية معينة وهلا إجيابيات وسلبيات، ال بد للباحث أن يكون . األنسب لالستبيان
  .اية اعلى در

  :حث املستقصى منهم على التعاون مع الباحث -3-3
وهنا يتم كتابة مقدمة لالستبيان تتضمن بعض العبارات اليت حتث املستقصى منهم على إعطاء اإلجابة 
الكاملة واملطلوبة، مع تذكريهم بأن إجابام ستكون موضع سرية تامة وأا لن تستخدم إال ألغراض البحث 

كما ميكن منح املستقصى منهم هدايا مناسبة كالكتيبات اإلخبارية والتعليمية ذات العالقة . لهالذي أُعدت ألج
  .باملنتج حمل الدراسة

  :إعداد الدراسة -3-4
يف الواقع ال توجد قائمة استبيان منوذجية تصلح لكافة البحوث؛ فذلك خيتلف من حبث آلخر تبعا ملا 

مجع البيانات املعتمدة، أمهية التعمق يف االستجواب، مدى حرص  طبيعة املعلومات املطلوبة، وسيلة: يلي
  .، متطلبات التحليل والتبويب)درجة التحيز(الباحث على عدم توجيه املبحوث 

وهنا ميكن حتديد ثالثة أنواع من األسئلة . وضمن هذه املرحلة، ال بد من التعرف على أنواع األسئلة
  .السؤال املغلق املفتوح السؤال املفتوح، السؤال املغلق،: وهي

  :السؤال املفتوح -أ
. قد كُتبت يف قائمة االستبيان وهنا ال يتم وضع حدود لنطاق اإلجابة، وال يتم التقيد بإجابات حمددة

  ملاذا نشتري حليب املراعي؟: وحةوكمثال عن األسئلة املفت
ولكن من . ما قد خيطر بفكرهومن مزايا هذه األسئلة أا تتيح الفرصة كاملة للمستجوب ليذكر كل 

فقد يضطر (صعوبة تفسري إجابة املبحوث، صعوبة تبويب وحتليل هذه البيانات : عيوب هذه األسئلة ما يلي
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احمللل إىل تبويب هذه البيانات داخل عدد كبري من الفئات أو دمج بعض اإلجابات املتباينة داخل عدد حمدود 
  .ز من طرف الباحث يف احلالتنيحيث يكون هناك نوع من التحي) من الفئات

  :السؤال املغلق - ب
ومن أشكال . وحيدد السؤال املغلق عددا من اإلجابات اليت على املبحوث اختيار واحدة منها أو أكثر

  :السؤال املغلق ما يلي
 .وهنا يطلب من املبحوث اختيار إجابة واحدة فقط :سؤال مغلق أحادي اإلجابة - 

  .أنثى   ذكر   :     اجلنس: مثال
 .وهنا يطلب من املبحوث اختيار اإلجابة أو اإلجابات املناسبة :سؤال مغلق متعدد اإلجابات - 

  ما العوامل اليت تدفعك إىل شراء قارورة مياه قديلة؟: مثال
  درجة النقاء     املذاق      شكل العبوة   

تبويبها، الدقة يف حتليل البيانات، سهولة ترميز اإلجابات، سهولة : ومن مزايا هذا النوع من األسئلة
أما عن عيوب هذه األسئلة، فتتمثل يف إمكانية عدم ذكر كافة اإلجابات أو . عدم حتيز الباحث

  .اخليارات احملتملة وعدم إمكانية احلصول على إجابات إضافية قد تدور يف فكر املبحوث
وهي من نوع األسئلة . وع معنيتقيس قوة اجتاهات وآراء املبحوثني حول موضوهي  :أسئلة السلم -

 .املغلقة أحادية اإلجابة
  هل توافق على تغيري شكل عبوة مياه باتنة؟ :مثال
  موافق بشدة     موافق     حمايد      غري موافق      غري موافق بشدة   

. له يطلب من املبحوث ترتيب اإلجابات وفقا لتفضيالته أو أمهيتها بالنسبةحيث : أسئلة الترتيب -
 .وقد يأخذ الترتيب شكال تصاعديا أو تنازليا

  :رتب العوامل اآلتية حسب أمهيتها لك عند شرائك لسيارة :مثال
  السعر       شروط الدفع       استهالك الوقود      املاركة    

  :السؤال املغلق املفتوح -ج
  :وكمثال عن هذا النوع من األسئلة، ميكن طرح العبارة اآلتية

  هي السيارة اليت تفضل شراءها؟ما 
  : ............سيارة تويوتا       سيارة فورد       سيارة سكودا       أخرى، حدد من فضلك  

  :صياغة األسئلة -3-5
رحلة على الباحث التقيد جبملة من الشروط عند صياغة عبارات االستبيان، واملدرجة يف هذه امل ضمنو

  :اآليت
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قصريا حىت ال ميل املبحوث من قراءته، أو أنه ما يلبث أن يكمل قراءة السؤال أن يكون السؤال  -
 .حىت ينسى بدايته

 .أن يكون السؤال واضحا وعباراته بسيطة وغري معقدة -
هل : وكمثال عن العبارات اليت تتضمن أكثر من مسألة(أال يتناول السؤال الواحد أكثر من مسألة  -

 ).البقع دون إتالف القماش؟وجدت أن مسحوق الغسيل هذا يزيل 
 ).ما عدد مرات شرائك حلليب نستله يف الشهر؟: مثال(جتنب األسئلة اهدة لذاكرة املبحوث  -
 ).هل يأكل أفراد أسرتك اجلنب الطري؟(جتنب األسئلة اليت حتتاج اإلجابة عنها إىل التعميم  -
 .بحوثأن خيلو السؤال من املصطلحات العلمية والفنية غري املعتادة للم -

  القائمة يف شركة سوين؟" خبطوط اإلنتاج"ما رأيك : مثال عن املصطلحات العلمية
  ؟"اجلر األمامي أم اجلر اخللفي"هل تفضل السيارات ذات : مثال عن املصطلحات الفنية

االسم، العنوان، الثروة، : مثال(تاليف األسئلة احلساسة واليت متس النواحي الشخصية للمبحوث  -
 ).االصحة، وغريه

إيراد أسئلة يف االستمارة متكن الباحث من التعرف على مدى دقة إجابات املبحوث على أسئلة  -
 :وكمثال عن ذلك ميكن طرح السؤالني املواليني. سابقة ضمن نفس االستمارة

  ما هي املاركة اليت تفضلها يف مياه الشرب؟
  : ...........كقديلة       باتنة       جرجرة       أخرى، حدد من فضل   

  ................ما ماركة املياه اليت تنصح أصدقاءك بشرا؟ 
  :تنظيم شكل قائمة االستبيان -3-6

  :وهنا ال بد من مراعاة النواحي الشكلية اآلتية
 .استخدام ورق جيد -
 .جودة الطباعة من أجل سهولة القراءة -
 .املغلقة املفتوحةترك مساحة كافية لإلجابة عن األسئلة املفتوحة أو  -
ترك مساحة كافية بني كل سطر وآخر، لعدم تداخل األسئلة مما قد جيعل املبحوث يغفل عن  -

 .اإلجابة عن بعضها
 .ترقيم األسئلة بطريقة تسهل تسجيل البيانات وتبويبها -
 إذا كان اجلواب ال، انتقل مباشرة إىل: مثال(توجيه املبحوث لإلجابة على بعض األسئلة دون غريها  -

 ).السؤال رقم كذا
 .ترقيم صفحات االستبيان -
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  :اختبار قائمة االستبيان -3-7
وذلك للتعرف على مدى . ويتم ذلك من خالل توجيه القائمة إىل عدد قليل من مفردات جمتمع الدراسة

  .ومن مث يتم تعديل القائمة بتغيري أسئلة أو إضافة أخرى. وضوح األسئلة، ومدى خدمتها ألغراض البحث
  :أشكال االستقصاء -4

 من طرف الباحث التسويقياألولية  مجع البياناتاملمكن اعتمادها يف تناول الطرق األساسية  هناسيتم 
املقابالت الشخصية، الربيد، اهلاتف، احلاسب : وميكن حصر هذه الطرق يف. أداة االستقصاء على ااعتماد

  .اآليل، الربيد اإللكتروين وأخريا االنترنت
 ):Face-to-face Interview(االستقصاء عن طريق املقابالت الشخصية  -4-1

واملبحوث ) املستقصي أو املستجوِب(تعد املقابالت الشخصية وسيلة اتصال مباشر بني الباحث 
  .؛ وهي متثل اتصال ذو اجتاهني بني طريف املقابلة)املستقصى منه أو ايب(
  :الشخصيةمزايا االستقصاء عن طريق املقابالت  -أ

 .الدقة الناجتة عن توضيح املقابل ألي غموض أو لبس أو تعقيد قد يكتنف األسئلة -
 .املالءمة للقوائم اليت تشمل عددا كبريا من األسئلة -
أحيانا عندما يطلب من املبحوث (اإلجابة وفقا للترتيب املنصوص عليه ضمن قائمة االستبيان  -

عم أم ال عن سؤال مسبق، قد يرتبك وال يلتزم بذلك؛ ولكن االنتقال إىل سؤال معني تبعا إلجابته بن
 ).الباحث من خالل إدارته للمقابلة، ال يسمح بوقوع مثل هذه األخطاء

 .إمكانية مجع بيانات من األشخاص الذين ال يعرفون القراءة والكتابة -
قد : مثال(تقليل أخطاء العينة، حيث يقوم الباحث باالستقصاء من املفردات املقصودة ذاا  -

يستهدف البحث مستهلكي حليب املراعي؛ وحينما يكتشف الباحث أن املستقصى منه ال يستهلك 
 ).هذا النوع من احلليب، حياول تغيري املفردة

النماذج، : مثل(إمكانية استخدام الوسائل اإليضاحية اليت تضمن دقة واستكمال البيانات املطلوبة  -
 ).الصور، عينة من املنتج

 .التحكم يف الوقت احملدد جلمع البيانات من مفردات الدراسةإمكانية  -
  .ارتفاع معدالت الردود بسبب الضمان الكبري يف اإلجابات -

  :عيوب االستقصاء عن طريق املقابالت الشخصية - ب
صعوبة احلصول على البيانات من املبحوثني بسبب ختوفهم من املقابل الذي ال يعرفونه يف أغلب  -

 .عدم مالءمة وقت أو مكان املقابلة للمبحوث األحيان، أو بسبب
 .عدم إمكانية مقابلة بعض املفردات أمثال الزوجات وربات البيوت يف اتمعات الشرقية -
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التحيز يف اإلجابات الناتج عن تأثر املبحوث بشخصية الباحث أو بسبب رغبة املبحوث يف جماملة  -
 .الباحث

املقابل إلجابات املستقصى منهم غري القادرين على القراءة احتمال التحيز أو اخلطأ يف تسجيل  -
 .والكتابة

ارتفاع التكلفة حالة ما إذا متت املقابلة يف مقر املستقصى منهم كل على حدة، وباألخص إذا كانت  -
 .املفردات مشتتة جغرافيا

قابلة احتمال الغش من طرف بعض املقابلني الذين قد يقومون مبلء االستبيان بأنفسهم دون م -
 .املبحوثني، أو مقابلة مفردات غري تلك املقصودة من البحث التسويقي

قد ال يفصح املبحوث عن حمدودية استخدامه : مثال(صعوبة حتصيل بعض البيانات بشكل مباشر  -
 ).للمنتج والذي قد يعود إىل عدم امتالكه للمال الكايف

عدم فتح األبواب هلم أو (يالقونه من إحراج عزوف الكثريين عن القيام مبهمة املقابل بسبب ما  -
 ).التحجج باالنشغال من طرف رجال األعمال والقيادات اإلدارية

 ):Mail(الربيد االستقصاء عن طريق  -4-2
وهنا يتم إرسال قائمة االستبيان على عنوان املستقصى منه عن طريق الربيد؛ حيث تقوم اجلهة القائمة 

بإرسال ظرف عليه طابع بريدي وعليه عنوان هذه اجلهة، مع ) وث التسويقشركة أو مركز لبح(بالدراسة 
  .قائمة االستبيان حىت ال يتحمل املبحوث تكلفة إعادة إرسال هذه القائمة بعد ملئها

  :مزايا االستقصاء عن طريق الربيد -أ
 .اخنفاض التكاليف، حيث تكلف املفردة الواحدة قيمة الظرف والطابع الربيدي -
 .ل قائمة االستبيان إىل مفردات البحث احلقيقيةضمان وصو -
 .غياب التحيز يف إجابات املبحوثني بسبب غياب املقابل أثناء اإلجابة -
 ).الدخل مثال(احلصول على إجابات دقيقة وخاصة فيما يتعلق باألسئلة الشخصية  -
ن الوصول إليها اتساع املنطقة اجلغرافية للدراسة، حيث ميكن توصيل االستبيان إىل أماكن ال ميك -

 .عن طريق املقابلة الشخصية أو اهلاتف بالنسبة للمناطق النائية اليت ال تتوفر فيها اخلدمات التلفونية
إتاحة فرصة للتفكري يف اإلجابة قبل كتابتها من دون وجود ضغوط خارجية من طرف املقابل أو  -

  .غريه
  :عيوب االستقصاء عن طريق الربيد - ب

، وذلك لسبب اإلمهال أو )خاصة يف الدول النامية حيث ينخفض الوعي(اخنفاض معدل الردود  -
، وال ميكن أن يتعدى 20-5ويقدر معدل الردود عرب الربيد حبوايل . النسيان أو عدم االهتمام

50 بأي حال من األحوال. 
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ته فقد يعطي املدير االستمارة لسكرتري(عدم ضمان أن املفردة املقصودة هي اليت قامت باإلجابة  -
 ).لتجيب عنها بدال منه

 .احتمال عدم فهم بعض األسئلة مما جيعل املبحوث ميتنع عن اإلجابة عنها أو يعطي إجابات خاطئة -
 .تأثر املبحوث مبن هم حوله أثناء فترة اإلجابة من زمالئه أو أفراد أسرته -
 .تأخر وصول الردود اليت قد تصل غالبا بعد تبويب اإلجابات ورمبا بعد حتليلها -
 .عدم توافر عناوين كافة مفردات العينة للباحث -
إمكانية عدم وصول قائمة االستبيان ملفردات العينة، بسبب اخلطأ يف كتابة العنوان أو تقادمه أو  -

 .انتقال املفردة إىل عنوان آخر
  :االستقصاء عن طريق اهلاتف -4-3

الشخصية تتم وجها لوجه أي بطريقة وهذه الطريقة تشبه حالة املقابلة الشخصية؛ غري أن املقابلة 
ومن بني األسباب اليت دفعت . مباشرة، أما طرقة اهلاتف فهي عبارة عن لقاء غري مباشر بني الباحث واملبحوث

ارتفاع معدالت امتالك خطوط اهلاتف، تزايد اإلحساس باخلوف والشك من : إىل استخدام هذه الطريقة
  .اض تكلفة هذه الطريقة مقارنة مع املقابلة الشخصيةاملقابلني الذين يزورون املنازل، اخنف

  :مزايا االستقصاء عن طريق اهلاتف -أ
 .سرعة احلصول على البيانات من خالل االتصال باملبحوثني يف التو واللحظة -
مرونة االتصال حيث ميكن الوصول إىل املبحوث يف أي مكان وزمان خاصة بعد ظهور اهلاتف  -

 .اجلوال
 .التلفوين أقل مما هي عليه يف املقابلة الشخصية تكلفة االستقصاء -
يعد اهلاتف وسيلة مالئمة حالة ضرورة احلصول على ردود سريعة وفورية بعد استخدام املستهلك  -

 .للمنتج مباشرة
 .إمكانية تقدمي شروحات حول معاين العبارات وتوضيح الغامض منها -
 .بحوث وجها لوجهغياب التأثري السليب الناتج عن وجود املقابل مع امل -
 .إمكانية احلصول على معدل ردود عال جدا، حيث ميكن متابعة املفردة هاتفيا أكثر من مرة -
سهولة إدارة االستقصاء اهلاتفي من طرف الباحث من حيث املكان والزمان؛ فقد يدار من مركز  -

الرمسي أو  البحوث التسويقية أو من مكتب عمل الباحث أو مرتله، وذلك سواء يف أوقات العمل
 .خارجه
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  :االستقصاء عن طريق اهلاتف عيوب - ب
باعتبار أنه قد ال متلك مجيع (خطأ العينة الذي قد يرجع إىل اعتماد الباحث على دليل اهلاتف  -

غري أن هذا العيب ). مفردات البحث هاتفا أو رمبا لديها هاتفا ولكنه غري موجود يف دليل اهلاتف
 .األخرية قل إىل حد كبري يف السنوات

عدم معرفتهم مبن جيري معهم : رفض الكثري من األفراد اإلجابة على أسئلة االستقصاء اهلاتفي بسبب -
االتصال وعدم ثقتهم به، عدم توفر الوقت الكايف لإلجابة عن قائمة استبيان قد تستغرق ما يقارب 

 .النصف ساعة، عدم مالءمة وقت االتصال أحيانا
 .ألن ذلك سيؤدي حتما إىل ارتفاع التكلفة واخنفاض معدالت الردود غري صاحل للقوائم الطويلة -
 ).مثل الرسومات والصور والعينات(عدم إمكانية استخدام وسائل اإليضاح  -
صعوبة اإلجابة على األسئلة اليت تتطلب االختيار من بني إجابات متعددة أو تلك اليت تتطلب  -

 .ترتيب اإلجابات تصاعديا أو تنازليا
باحث بسبب الردود العنيفة اليت يتلقاها من مفردات البحث عند اتصاله يف أوقات حرجة إحراج ال -

 .أو أماكن غري مالئمة
  :االستقصاء عن طريق احلاسب اآليل -4-4

يعد احلاسب اآليل من الوسائل املستخدمة حديثا يف االستقصاء؛ وقد بدأ استخدامه يف الواليات املتحدة 
تقوم اجلهة املنفذة لالستقصاء بتثبيت أجهزة احلاسب اآليل يف املراكز التجارية اليت تتردد وهنا . والدول األوربية

ويطلب من هؤالء اإلجابة على أسئلة االستبيان املوجودة على احلاسب اآليل؛ . عليها مفردات العينة املستهدفة
  .ثنيحيث يقوم أحد أفراد اجلهة املسؤولة عن البحث بشرح كيفية اإلجابة للمبحو

  :احلاسب اآليل مزايا االستقصاء عن طريق -أ
 .اخنفاض نسبة التحيز، حيث أن االتصال يكون فقط بني جهاز احلاسب واملبحوث -
 .السرعة يف إجراء االستقصاء -
 .سرعة وسهولة تبويب البيانات لوجود اإلجابات على احلاسب -
  .يعد مالئما للبحوث اليت حتوي أسئلة شخصية -

  :احلاسب اآليل عن طريقاالستقصاء  عيوب - ب
ارتفاع التكلفة؛ مبا يف ذلك التكاليف الثابتة واملتمثلة يف تكلفة أجهزة احلاسب، والتكاليف املتغرية  -

 .واملتعلقة بتكلفة الباحثني الذين يشرفون على احلاسب
قد يكون مضيعة للوقت إذا مل يكن املبحوث ملما بكيفية استخدام احلاسب، ومل يكن هناك من  -

 .على عملية االستقصاء يشرف
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  :االستقصاء عن طريق الربيد اإللكتروين -4-5
وهنا تقوم . الربيد اإللكتروين وسيلة اتصال من خالل الشبكة اإللكترونية وعرب أجهزة احلاسبويعد 

االستبيان اجلهة املنفذة لالستقصاء باحلصول على العناوين اإللكترونية ملفردات عينة الدراسة، وإرسال قائمة 
عرب هذه العناوين ليتم ملؤها وإعادة إرساهلا من طرف املبحوثني عرب الربيد اإللكتروين للجهة املنفذة 

  .لالستقصاء
  :الربيد اإللكتروين مزايا االستقصاء عن طريق -أ

 .اخنفاض التكاليف -
  .سرعة احلصول على اإلجابات -

  :الربيد اإللكتروين االستقصاء عن طريق عيوب - ب
 .إمكانية االتصال مبفردات البحث اليت ال متلك بريدا إلكترونياعدم  -
 .إمهال الكثريين للرسائل اإللكترونية غري املتوقعة، مما يقلل من معدل الردود -
 .رمبا حتتاج هذه الطريقة إىل االتصال املسبق مبفردات العينة وحثهم على اإلجابة على هذه القائمة -

  :تاالستقصاء عن طريق االنترن -4-6
  .وتستخدم االنترنت كوسيلة اتصال كتابية أو صوتية أو مرئية

  :االنترنت مزايا االستقصاء عن طريق -أ
 .سرعة احلصول على البيانات -
 .اخنفاض التكلفة -
  .إمكانية توضيح أي غموض أو لبس يف األسئلة للمبحوثني -

  :االنترنت االستقصاء عن طريق عيوب - ب
 .توافر شبكة االنترنت لدى اجلميعحمدودية االستخدام بسبب عدم  -
مهارات الدخول واخلروج والكتابة (احلاجة إىل امتالك مهارات استخدام االنترنت يف االتصال  -

 ).وغريها
 .إمكانية تعدد مرات انقطاع االتصال بسبب االستخدام الكثيف للشبكة يف أوقات الذروة -

  :معدل الردود يف االستقصاء -5
وقد يعود السبب يف . قد حتبط عملية االستقصاء، اخنفاض معدل الردود إن من أهم املشاكل اليت

تعذر االتصال ببعض مفردات العينة، رفض البعض منها اإلجابة عن االستبيان أو : اخنفاض معدالت الردود إىل
يف  كما ختتلف أسباب اخنفاض معدالت الردود تبعا للوسيلة املعتمدة. تقدمي إجابات خاطئة على بعض األسئلة

  .وهذا ما سيتم التفصيل فيه الحقا ؛)املقابلة، الربيد، اهلاتف(عملية االستقصاء 
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ويحسب معدل الردود من خالل قسمة عدد اإلجابات الصحيحة على مجموع اإلجابات 
  1.المحصل عليها

  :أسباب اخنفاض معدالت الردود وأساليب املعاجلة -6
املقابالت الشخصية، : يف االستقصاء املنجز عن طريقسيتم هنا تناول أسباب اخنفاض معدالت الردود 

  .ضمن كل أسلوب على حدة مع ذكر املعاجلات املمكنة للرفع من معدل الردود ؛الربيد، اهلاتف
  :يف املقابالت الشخصية -6-1
  :اخنفاض معدل الردودأسباب  -أ

 ).العمل، وغريهالسفر، (عدم تواجد مفردة البحث عند ذهاب املقابل إليها ألسباب كثرية  -
حساسية موضوع البحث، سوء تقدمي املقابل (رفض مفردة البحث التعاون مع املقابل لعدة أسباب  -

 ).لنفسه أو ملوضوع البحث، اختياره ألوقات غري مناسبة، وغريها
  ).املرض، الوفاة، وغريها(عدم إمكانية إجراء املقابلة لعدة أسباب  -

  :أساليب زيادة معدل الردود - ب
من خالل إعادة االتصال إلجراء املقابلة مع املفردات اليت رفضت التعاون أو اليت ل تتواجد  :بعةاملتا

 ).ميكن معاودة االتصال يف أوقات خمتلفة من اليوم الواحد وعلى مدار األسبوع(مبكاا حلظة املقابلة 
حيث حيتاج املرشحون إلدارة هذا االستقصاء دورة تدريبية تستغرق من يوم  :التدريب اجليد للمقابلني

إىل مخسة أيام؛ حيث يتم تلقني املتدربني أساليب بدء املقابلة والتعامل مع االستفسارات اليت يثريها 
 .املستقصى منه

اليت مل تشارك وهنا يتم اختيار جمموعة احتياطية من املفردات لتعوض املفردات  :إحالل مفردات بديلة
  ).خصائص جمتمع الدراسة(يف اإلجابة، شريطة أن تتصف املفردات البديلة خبصائص املفردات األصلية 

  :يف االستقصاء الربيدي -6-2
  :أسباب اخنفاض معدل الردود -أ

 .رفض بعض املفردات التعاون مع البحث -
 .إرسال قوائم االستقصاء إىل أمساء أو عناوين خطأ -
 
 
 
 

                                                             
؛ عدد اإلجابات 100=؛ عدد الذين رفضوا االستجابة100=؛ عدد الذين تعثر االتصال م1000=عدد مفردات العينة: ذلككمثال عن  -1

  .75=800\600=هنا سوف يكون معدل الردود. 200=؛ عدد اإلجابات اخلاطئة600=الصحيحة
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  :زيادة معدل الردودأساليب  - ب
االتصال املسبق مبفردات البحث : تشجيع مفردات البحث على اإلجابة عن األسئلة من خالل -

باستخدام البطاقات الربيدية أو اهلاتف أو املقابلة الشخصية، إرسال خطاب يرفق قائمة االستقصاء 
 .حيفز املستقصى منه على اإلجابة عن األسئلة

 .ن تأخرت ردودهممتابعة املستقصى منهم الذي -
 .أن تكون قائمة االستقصاء قصرية -
 .مع القائمة) مدفوع قيمة الربيد(إرفاق مظروف خالص الرسم  -
 .إرسال جوائز نقدية أو هدايا مع القائمة -
حتديد فترة زمنية لرد املستقصى منه عن القائمة وإظهار ذلك بوضوح ضمن اخلطاب املرفق مع  -

  .القائمة
  :فييف االستقصاء اهلات -6-3
  :أسباب اخنفاض معدل الردود -أ

 .االختيار غري املناسب لتوقيت أو فترة االتصال -
رفض املستقصى منهم التعاون واإلجابة عن األسئلة بفعل التأثري السليب ملقدمة االتصال من املتصل  -

وفحوى اخلطابات املرسلة إىل املستقصى منهم قبل إجراء االتصال ) ذكر، أنثى(أو نوع املتصل 
  .اهلاتفي

  :أساليب زيادة معدل الردود - ب
 .إعادة االتصال باملستقصى منهم مع مراعاة التوقيت واليوم املناسب -
إرسال خطابات مبكرة إىل املستقصى منهم قبل إجراء االتصال اهلاتفي إلزالة الشعور السليب الناتج  -

 .عن االتصال املفاجئ
 االتصال األول طرح عدد قليل من األسئلة ، حيث يتم يف"قدم داخل الباب"ميكن إتباع أسلوب  -

 .مث يعاود االتصال باملبحوث مرة ثانية لطرح عدد أكرب من األسئلة
  .تدريب املتصلني على كيفية إجراء املقابلة اهلاتفية -

II- منهج املالحظة يف حبوث التسويق:  
جيريها الباحث أثناء مقابالت غري قد يتم مجع البيانات األولية باعتماد طرق غري رمسية، كاملناقشات اليت 

أما عن الطرق الرمسية فهي ختضع لضوابط . رمسية أو االستماع إىل تعليقات وشكاوي عمالء مؤسسة معينة
  .وقوانني؛ وتعد املالحظة واحدة من أهم الطرق الرمسية

. املبحوثني إذ ال يستطيع الباحث يف جممل احلاالت مجع البيانات األولية عن طريق توجيه أسئلة إىل
وهنا ميكن اللجوء إىل . وذلك العتقادهم بأا متثل نوعا من االعتداء على خصوصيام، أو أا مبثابة إزعاج هلم
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منهج املالحظة، الذي قد يكون هو البديل الوحيد املتاح أمام الباحث يف بعض احلاالت؛ كما هو احلال عند 
 .عن تفضيالم ورغبام دراسة سلوك األطفال الذين ال ميكنهم التعبري

  :تعريف املالحظة -1
فكل يهتدي . مشاهدته على النحو الذي هو عليهوإىل املعاينة املباشرة للشيء  ة،يشري لفظ املالحظة لغ

نشأته االجتماعية يتعلم مالحظة ومشاهدة ما فالطفل يف  .يف سلوكه اليومي مبا يالحظ من ظواهر يف حياته
يشاهد سلوك ورئيس العمل يالحظ و ؛يبدو على وجوه احمليطني من تعبرياتما يدور حوله من أحداث و

  .الشعراء منذ أقدم العصور بوصف ما يشاهدونهانشغل الكتاب و قدو. مرؤوسيه
بشكل منظم عن ومتابعته ظاهرة الدث أو احلاالهتمام أو االنتباه إىل الشيء أو املالحظة اصطالحا تعين و

االنتباه املالحظة العلمية  تعينو .سمع عنهيشاهده أو يمن خالل ما  الفرد اتجمع خربتتحيث  ؛طريق احلواس
  .لوصول إىل القوانني اليت حتكمهاافسريها واكتشاف أسباا واحلوادث بقصد تللظواهر و
تكمن أمهية تلك األداة يف مجع و .تعترب املالحظة من أهم األدوات املستخدمة يف الدراسات الوصفيةو

 ميكن استخدامكما  .كثري من أمناط السلوك اليت ال ميكن دراستها إال بواسطة تلك األداةبتعلقة البيانات امل
واليت تصرفام عندما جيتمعون للعب، دراسة سلوك األطفال واملتعلقة ب ةوصفيالث وبحالاملالحظة املباشرة يف 

  .ممارستهم لنشاط اللعبالوجدانية أثناء اكتشاف قدرام احلركية واملعرفية ودف إىل 
جتعل الباحث أكثر األداة اليت  باعتبارها ،امليدانية اتيف الدراستعد املالحظة من بني التقنيات املستعملة و

للكشف عن  ،وفق قواعد حمددةوالباحث بدقة تامة  يتبعه منهجااملالحظة العلمية  متثلو .اتصاال بالبحوث
يف  معينةظاهرة ل تهمالحظعند الباحث  إذ يقوم ؛ربط بني عناصرهامعرفة العالقات اليت تتفاصيل الظواهر و

باآلالت السمعية  قد يستعني يف ذلك ، كماجتميعهاتسجيل مالحظاته وبأو املخترب،  ميدان البحث أو احلقل
  .البصرية

  :أنواع املالحظة -2
  .املالحظة البسيطة واملالحظة العلمية :مهاو ة،نوعني من املالحظبني تمييز الميكن 

  :أو العرضية املالحظة البسيطة -2-1
موقف حمدد  مبالحظة ترتبطإذ  ؛تطلق على املالحظات السريعة اليت يقوم ا اإلنسان يف حياته العاديةو

همة ملما  شخصمالحظة أداء : مثال( االستماعمبسطة من املشاهدة و ةصور؛ كدون املشاركة الفعلية فيه
ومن يف ظروفها الطبيعية وتلقائيا  دثحت بل ،هي مالحظة عرضية ال دف إىل الكشف عن حقائقو. )معينة

أو اختاذ إجراءات معينة أو استخدام أجهزة أو أدوات قياس دقيقة لتحديد أبعاد  دون إخضاعها للضبط العلمي
 مجع اليت دف إىل ،الدراسات االستطالعيةهذا النوع من املالحظة يف ويفيد  .مسات الظاهرة املدروسةو

املالحظة  قد تتمو .السة متعمقة ومضبوطة مستقباألحداث متهيدا لدراستها درابيانات أولية عن الظواهر و
  .من دون مشاركة املالحظ أو مبشاركته يف عملية املالحظةالبسيطة 
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  :مالحظة دون مشاركة -أ
يلعب الباحث أين  يشترك يف أي نشاط تقوم به اجلماعة، باملالحظة دون أنهنا يقوم الباحث  حيث

كأن يقوم مبشاهدة  ،قدر اإلمكان هايكون بعيدا عنو موضوع الدراسةاملتفرج أو املشاهد بالنسبة للظاهرة  ردو
  .نشاط مجاعة من األفراد باستخدام الفيديو أو يستمع إىل أحاديثهم من وراء ستار

أا بيعاب عليها و .الظاهرة املالحظةأو تأثريه يف م تأثر الباحث لعد متتاز هذه املالحظة باملوضوعيةو
يستطيع أن يقرأ املعاين اليت  ال إذ ،ك املوضوع من كافة جوانبهادروإصعب على الباحث تفهم حقيقة املوقف ت

  .تتضمنها تصرفام و حركام و تعابري وجوههم
  :املشاركةمع مالحظة  - ب

موقف معني من إطار أو يف  ةمعين فترة ضمناالشتراك املباشر يف عملية املالحظة بيقوم الباحث وهنا 
يقوم الباحث بدور العضو املشارك يف حياة اجلماعة كما . اليت تشكل الظاهرة املدروسةحداث أصل مجلة األ
  .ومشاعرهم وأعماهلم كافة نشاطاميشاركهم يعيش معهم وإذ ، حتت الدراسة

يكشف الباحث عن نفسه حىت يظل سلوك عينة  هذا النوع من املالحظة أن الجناح إمن ضروريات و
الدراسات اليت يقوم ا بعض علماء  :من أمثلة ذلكو .الدراسة طبيعيا و عفويا ودون أي تكلف أو ارتياب

 انتمائهدخول الباحث إىل هذه اجلماعات و اليت تتضمنو ،عصابات اإلجرام أو األحزاب السياسيةلاالجتماع 
  .إليها كعضو فعال دون أن تعلم اجلماعة حقيقة هويته

عن وبعيدا الحظة السلوك بصورة أكثر عفوية من ميزات هذا النوع من املالحظة أا تسمح للباحث مبو
 هم؛املعاين اليت ترتسم على وجوه وقراءةفهم سلوك األفراد بشكل أدق مع منح الباحث فرصة ل ؛التكلف

  .طرحها علىاجلماعة  موضوعات حساسة ال جيرأ الباحث الغريب عن ةناقشإضافة إىل إمكانية م
عة نتيجة احتمال التحيز يف البيانات ام :يوجه إىل هذا النوع من املالحظة بعض االنتقادات من أمههاو

 ؛أمره من قبل اجلماعة حالة انكشافتعرض الباحث إىل خماطر عديدة  فضال عن اموعة، اندماج الباحث يف
شكوك الكالقدرة على الدخول يف اجلماعة دون إثارة هذه املالحظة،  ضافة إىل املهارات اليت تتطلبهاباإل

  .خاوفاملو
  :املالحظة العلمية أو املنظمة -2-2

م الكثري من استخدمع اإذ يصمم طبقا خلطة موضوعية  ،يطةيعترب هذا النوع امتدادا للمالحظة البس
وبطريقة توجه  كما ؛ودف املالحظة العلمية إىل حتقيق فرض علمي حمدد .األدوات واإلجراءات التجريبية

ختتلف املالحظة و .وعالقاا بظواهر أخرى ضمنهاللكشف عن تفاصيل الظواهر والعالقات اليت تتضمنية 
دق هلا الصختضع لضوابط معينة حتقق كما  .توقع اهلدف املراد حتقيقهعن املالحظة البسيطة يف الدقة و العلمية

 .تفسريهايف مالحظة الظواهر و اكبري نصيبالعقل البشري ل أين يكون ،ثباتوال
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سواء بالنسبة للمالحظ أو لعناصر املالحظة أو للموقف الذي  ،ختضع املالحظة العلمية للضبط العلميو
ينتشر استخدام املالحظة العلمية يف و .املالحظة العلمية جماالت حمددة سلفا ستهدفكما ت. جترى فيه

  .األسلوب اإلحصائي ، أين يتم استخداماليت تفترض فروضا سببيةالدراسات 
 مالحظة بسيطةكأن يتم تصنيفها حسب درجة الضبط إىل : وفق عدة معايرياملالحظة  صنيفتميكن و

؛ أو أن يتم مشاركة ونمن دمالحظة و املشاركة مع مالحظة إىل وفقا لدور الباحث؛ أو مالحظة منظمةو
 1التصنيف وفق درجة االتصال بني الباحث والظاهرة حمل املالحظة إىل مالحظة مباشرة ومالحظة غري مباشرة؛

أو رمبا  2؛)موجهة(ومالحظة مقيدة ) غري موجهة(وقد يتم التقسيم حسب درجة احلرية إىل مالحظة مفتوحة 
وقد تصنف  3يتم التصنيف تبعا ملدى انفصال املالحظ عن املالحظ إىل مالحظة داخلية ومالحظة خارجية؛

كما قد  4املالحظة وفقا ملدخل آخر إىل مالحظة تدار يف أوضاع طبيعية ومالحظة تدار يف أوضاع اصطناعية؛
وأخريا،  5واملالحظة اليت تعتمد على املعدات؛ يتم التمييز بني املالحظة اليت تعتمد على العنصر البشري فقط

ميكن التصنيف وفق مدخل االستجابات الفيزيولوجية ملثريات معينة إىل مالحظة تعتمد على حتليل موجات 
  6.العقل ومالحظة تعتمد على تتبع حركة العني

  :مستويات املالحظة العلميةأسس و -3
  .االنتباه، اإلحساس، اإلدراك :مستويات ثالثاملالحظة العلمية على  قومت

ميارسها املالحظ حىت حيس أو يدرك خمتلف الوقائع  ،عقليالتأهب الهو حالة من اليقظة أو  :االنتباه -أ
  .أهم الشروط الواجب توفرها للمالحظة الناجعة يعد منو .الظروف حمل املالحظةو

                                                             
مالحظة كمن خالل اتصاله مباشرة باألشخاص أو األشياء اليت يدرسها  احلاضرسلوك الاملالحظة املباشرة حني يقوم الباحث مبالحظة وتتم  -1

السجالت والتقارير على الباحث  من خالل مالحظة نتائج السلوك املاضي باطالعتتم ف ،املالحظة غري املباشرةأما عن  .سلوك املستهلك عند الشراء
  .واملذكرات اليت أعدها اآلخرون

يف حني  .، حيث ال يكون هناك قيود حول ما سيقوم الباحث مبالحظتهاملعلومات والبيانات اخلاصة مبوضوع معني لاملالحظة املفتوحة جبوتعىن  -2
ببنود أو فقرات  أين يصبح الباحث ملزما مت حتديده مسبقا ليقوم الباحث بتسليط الضوء عليه، ة مبجال أو موقف معنيربوطاملالحظة املقيدة متكون 
  .األطفال أثناء تفاعلهم االجتماعيكمالحظة  ع،ذات الصلة باملوضو معينة

املالحظة غري أن ). مثال الطفل الصغري( القيام اأيا كان ذاتية وال يستطيع بال إذ أا متتاز ،املالحظة الداخلية مالحظة الشخص لنفسهوتعين  -3
  .تتبع سلوك شخص معني من قبل شخص آخر إىل دفاخلارجية 

مالحظة أسلوب التعامل من جانب عمال البنك مع العمالء؛ وتزداد دقة البيانات هنا حالة : اليت تدار يف أوضاع طبيعيةوكمثال عن املالحظة  -4
إجراء جتربة إلعالن جديد عن منتج معني، حيث : وكمثال عن املالحظة اليت تدار يف أوضاع اصطناعية. جهل األفراد اخلاضعني للمالحظة بذلك

  .املشاهدين ليتم تتبع حركات العني وتعبريات الوجه يتم عرضه على جمموعة من
ريق وهنا ميكن اإلشارة إىل أن املالحظة اليت تستخدم املعدات كآالت التصوير والكامريات، إمنا تسمح بدراسة السلوك بتأن وبدقة أكثر عن ط -5

  .إمكانية إعادة مشاهدة الفيلم أو الصور ألكثر من مرة
إشارات كهربائية ميكن تتبعها، واليت تعكس درجة اهتمام الفرد مبثري معني؛ كقياس درجة اهتمام الفرد بعبوة منتج إن العقل البشري يصدر  -6

  .أما عن حركة العني، فقد يتم تتبعها لتحديد الوقت املستغرق يف النظر إىل خمتلف أجزاء منتج معني ومعرفة ترتيب النظر هلذه األجزاء. معني
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يف الظاهرة  صوت أو صورة ورائحة أطعم أو من خالل  هو نتيجة مباشرة الستثارة احلواس :اإلحساس - ب
  .املالحظة، مما ينتج معلومات معينة

تم تفسريها عن طريق مل يتصبح بال قيمة حقيقية إذا  احملصلة من عملية اإلحساس املعلومات إن :اإلدراك -ج
 .بني بعض خرباته املاضيةني ما حيسه املالحظ وفن الربط ببدوره  يعكسالذي  ،اإلدراك

  :املالحظة اجليدة شروط -4
  :حتتاج املالحظة اجليدة إىل توافر مجلة من الشروط، أمهها ما يلي

  .الظاهرة موضوع املالحظة والعوامل املؤثرة فيها بعادأجوانب و مجيعب أن يقف املالحظ على جي -
  .املواقف اليت تظهر فيها هذه األحداث نسبأحظ حتديد وحدات مالحظته ومعرفة على املال -
  .متكنه من املالحظة بدقة حبواس سليمة اينبغي أن يكون املالحظ متمتع -
قد ختالف ما هو موجود ، واليت موضوع املالحظة أفكار سابقة عنأية جيب أن يتحرر الباحث من  -

  .عالواق يف
  .حتقيق مالحظة دقيقة أجل األجهزة احلديثة منواالستعانة باآلالت ضرورة  -
  .واألمهية واألهداف حث من حيث احلجم واألبعادحتديد مشكلة البضرورة  -
زمن املالحظة و) جمتمع مجاعة، فرد،( وحدة املالحظة: مبا يف ذلكحتديد إطار املالحظة على الباحث  -

  .راد مالحظتهاامل ومكاا واجلوانب
سلبا أو عن نتائج املالحظة  ول األولؤاملس إذ يعد املالحظ :همباختيار املالحظني وتدريال بد من  -

  1.ة كبريةعنايظ بوهلذا جيب اختيار املالح ؛إجيابا
بتفريغ املالحظة وفقا للفئات أو البنود  يقوم املالحظإذ : تفريغ املالحظة بعد التسجيلاحلاجة إىل  -

  .فيما بعد القيام بعملية التحليل الكميوذلك من أجل تسهيل  املتفق عليها من قبل،
  .سريهاوتف حتليل بيانات املالحظة -
يقوم الباحث باستخالص النتائج اليت تؤكد صدق وهنا : التوصياتتقدمي استخالص نتائج املالحظة و -

  .صدقها الفروض أو عدم

                                                             
وعليه، . اختيار املالحظني جد دقيقة؛ إذ كثريا ما يؤدي ماضي الفرد أو ظروفه أو انتمائه إىل عدم موضوعية مالحظتهجيب أن تكون عملية  -1

  :جيب على الباحث الذي يشارك معه مالحظني آخرين القيام مبا يلي
ظون وكيف يسجلون وكيف يتصرفون أن يناقش معهم موضوع دراسته وحيلل معهم استمارة املالحظة بكل تفاصيلها؛ ويبحث معهم ما يالح -

  .أثناء املالحظة
إىل فكر  إلزام املالحظني بضرورة تطبيق املالحظة الفعلية لفترة زمنية جتريبية؛ واليت يعقبها اجتماع ملناقشة األخطاء وطرح املعاجلات والوصول -

ومن هنا يتم االستغناء عن بعض األشخاص الذين يتضح . مشترك يستندون إليه يف مالحظام حىت ال حيدث تفاوت بينهم أثناء عملية التسجيل
  .عجزهم

  .مراجعة استمارة املالحظة وحتسينها وفقا آلراء باقي املالحظني -
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  .إجراء املالحظة اخلطوة النهائية يف واليت تعد كتابة تقرير املالحظة -
  .األسلوب واألدواتنفس مع استخدام  ،ذاتهوقف املام أكثر من باحث مبالحظة قيإلزامية  -
بنفس األسلوب الذي استخدمه يف املرة  ةلدراساملالحظ بإعادة مالحظته ملوضوع ا إلزامية قيام -

  .صدق معامل مث حتديد ،األوىل
  :منهج املالحظةحتقيق  -5

إن املالحظة ليست بالعمل البسيط كما قد يتصوره البعض، وإمنا هي شديدة التعقيد نظرا حلاجتها إىل 
وإن كانت عملية . وهلذا، فقد ظل استخدام املالحظة يف الدراسات واألحباث حمدودا ونسبيا. التفسريية اخلربة

التفسري صعبة أو معقدة إىل حد ما، فإن ما جيعل منها سهلة وميسورة هو التأسيس اجليد للمراحل احلرجة اليت 
  .ل املالحظةمرحلة إعداد استمارة املالحظة ومرحلة تسجي: تسبقها؛ واملتمثلة يف

  :إعداد استمارة املالحظة -5-1
جترى املالحظة العلمية عادة وفق استمارة أو بطاقة أو منوذج يكون دليال للباحث يف مالحظته واألداة 

ينبغي أن تتوافر بعض الشروط يف  - ومن أجل سالمة أداة البحث-وعليه . املعتمدة جلمع البيانات وتسجيلها
  :واليت أمههاتصميم هذه االستمارة، 

ومن أجل ذلك، وقبل . أن يبىن هذا التصميم على نظرية تتعلق بطبيعة السلوك موضوع الدراسة -
تصميم االستمارة، جيب على الباحث أن يلم بالبحوث والدراسات السابقة ضمن هذا اال؛ 

توى ليستخلص منها األساس النظري هلذا املوضوع وحيدد فروض الدراسة اليت سيقوم بصياغة حم
 .بناء عليها االستمارة

أن تكون بنود االستمارة تعبريا صرحيا عن تفاصيل السلوك موضوع املالحظة؛ بدال من إحياءات  -
 .ضمنية تدعو إىل التخمني والتأويل

 .أن تنصب عناصر االستمارة على جوهر السلوك بدال من األمور اهلامشية والسطحية -
تؤدي بالباحث إىل التشتت واجلمع العشوائي للبيانات اليت قد ضرورة التنظيم وتركز األفكار حىت ال  -

 .تشوش عليه
 .إلزامية صياغة عناصر االستمارة على حنو، يسهل عملية التسجيل والتحليل فيما بعد -
ضرورة جتربة هذه االستمارة قبل إخراجها يف شكلها النهائي، وذلك من خالل استخدامها يف عدد  -

 .أجل اكتشاف مواقع الغموض واستكمال النواقصمن املالحظات األولية؛ من 
التحديد الدقيق ملستويات مقاييس التقدير املعتمدة؛ مع العلم أنه كلما زادت مستويات املقاييس  -

 .زادت صعوبة التقدير واستحالت دقته
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  :تسجيل املالحظة -5-2
ولعل أكثر . يت بنيت عليهايتم تسجيل املالحظة بأساليب خمتلفة تبعا لتصميم االستمارة والنظريات ال

؛ أين يصبح املالحظ "استمارة حتديد تفاصيل السلوك"األساليب شيوعا، هو ذلك الذي يقوم على استخدام 
وهذا ما . ملزما فقط بوضع عالمة أو درجة أمام كل سلوك أثناء عملية املالحظة، دون بذل الكثري من اجلهد

خدم هذا النوع من التسجيل يف الدراسات اليت تستهدف ويست. يعرف باسم قوائم املراجعة أو اجلداول
  .مالحظة سلوك عدد من األفراد يف آن واحد

وقد ينصب التسجيل على مالحظة نشاط أو سلوك متكرر عرب فترات من الزمن؛ وهو ما يعرف باسم 
ة أو عالمة وهنا، قد تصاغ استمارة املالحظة بشكل يسمح للمالحظ بوضع إشار". أسلوب املعاينة الزمنية"

. للداللة على منوذج معني من السلوك؛ مث يقوم املالحظ فيما بعد بتفسريها لتعكس األحداث الفعلية اليت وقعت
ويعد هذا األسلوب غري عملي إذا كان السلوك موضوع املالحظة كثري التكرار يف املوقف؛ أو إذا كان املالحظ 

املوقف؛ فضال عن صعوبة حتويل األوصاف املسجلة إىل مسؤوال عن متابعة سلوك عدد من األفراد ضمن هذا 
  .ولذلك، يفضل عدم اللجوء إىل مثل هذا األسلوب؛ إال يف الدراسات االستطالعية. بيانات إحصائية

. وقد تتعدى بعض الدراسات فكرة تسجيل واقع السلوك، لتتطلع إىل تقدير وتقييم هذا السلوك
مقدرة عالية على االستنتاج؛ غري أن هذا النوع من الدراسات إمنا ويتطلب ذلك من املالحظ، أن يكون ذا 

وهنا، جيب أن تتضمن استمارة املالحظة ما يعرف مبقاييس . يؤدي إىل درجة أقل من املوضوعية يف النتائج
  1.التقدير

  :مزايا املالحظة -6
وجتعل الباحث يعتمد عليها يكون ملنهج املالحظة العديد من األفضليات اليت متيزها عن باقي املناهج قد 

  :؛ وميكن ذكر أمهها ضمن ما يليمن األدوات يف مجع البيانات دون غريها
حتت ظروف و فرد بشكل تلقائيالدراسة سلوك  منالباحث كن متاملالحظة هي األداة الوحيدة اليت  -

  . وحلظة وقوع احلدث ة مألوفةسلوكي

                                                             
  :ما يليومن اجلدير بالذكر هنا، أن من أهم الصعوبات اليت قد تواجه الباحث أثناء استخدامه ملقاييس التقدير  -1
  .؛ وحيدث هذا عندما يكون املالحظ قليل الدراية واملعرفة ذا الشأن)خطأ التساهل(عند التقدير الرتعة إىل املستويات األعلى  -
ا امليل إىل املستوى الوسيط يف املقياس؛ وحيدث هذا عندما يقع املالحظ يف حرية، ولكي يرجح السالمة يف التقدير يفضل مسك العصا من وسطه -

  .من باب التحفظ
  .نتيجة وجود انطباع مسبق لدى املالحظ عن األشخاص حمل املالحظة، مما يؤثر على تقدير الباحثتأثري اهلالة؛ وحيدث  -
ترتب ظاهرة التلوث؛ وحتدث عندما يكون للباحث معرفة بآراء األفراد موضوع املالحظة حول متغري من املتغريات اليت يهتم الباحث بدراستها، في -

  .قي املتغرياتعلى هذه املعرفة تأثريها على مالحظة با
ولتجنب كل تلك الصعوبات، رمبا يلجأ الباحث إىل إشراك أكثر من مالحظ واحد ضمن املوقف الواحد؛ شريطة أن يستقل كل مالحظ 

  .مبالحظاته
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كالعادات االجتماعية ، االجتماعية بشكل فعال احلياةيف التعرف على بعض جوانب املالحظة تفيد  -
املالحظة يف دراستها دون غريها من أدوات البحث  وغريها من املوضوعات اليت يفضل استخدام

  .علميال
أفضل طريقة مباشرة لدراسة عدة أنواع من الظواهر؛ إذ أن هناك جوانب للتصرفات اإلنسانية ال  تعد -

  .ذه الوسيلـة ميكن دراستها إال
إجراء  أثناءالبحث حمل  الفردر ا فكال يقد  ،باحلصول على بيانات ومعلوماتاملالحظة تسمح  -

  .تعبئته لالستبيان عند معه أو ةمقابل
على  كثريا؛ كما ال يعتمد بديلةالطرق الباملقارنة مع ة كبري جهودامنهج املالحظة ب تطليال  -

 .االستنتاجات

  :املالحظةعيوب  -7
 من جهة جبانبها التطبيقي اليت تتعلقعيوب بعض الفهناك  الذكر، سابقةاملالحظة مزايا  بالرغم من
  :ليأبرزها ما ين مو ؛من جهة أخرى ومبقدرة الباحث

م واقعون حتت أ ادركوإذا ما أ؛ كاذبةالحظة إىل إعطاء الباحث انطباعات امل لحم قد يعمد األفراد -
  .ةالحظامل

  .بشكل مباشر ،ت يف املاضيأحداث وقعال ميكن استخدام املالحظة يف دراسة  -
  .ة يف حياة األفراد ال ميكن مالحظتها مباشرةاألحداث اخلاص هناك بعض -
يف ذلك  ليكون الباحث حاضرا ،بشكل مسبقاملراد مالحظته دث احل توقيتقد يصعب توقع  -

  .مرهقةطويلة ونتظار ترة االويف كثري من األحيان قد تكون ف ؛الوقت
ة تستغرق بعض األحداث عدإذ رمبا  ؛اوجغرافي قد تكون املالحظة حمكومة بعوامل حمددة زمنيا -

  .ثمهمة الباح يصعبمما  ،أو تقع يف أماكن متباعدة سنوات
  .ة القيام باملالحظة أو استكماهلاعملي ،قد تعيق عوامل غري منظورة -
الباحث ما يراه  لكونأو  ه،يناسب من طرف الباحث على النحو الذيز متيل املالحظة إىل التحي قد -

  .ا يعتقدهخيتلف عمقد غالبا 
  .الفرد أمناط خمتلفة لسلوك صعوبة التنبؤ مبا سوف حيدث يف املستقبل من -

بالرغم من كون املالحظة العرضية هي أحد مظاهر حياتنا اليومية وميارسها ميكن القول أنه  ،وخالصة
ومن . إال أا ال تصلح كطريقة علمية جلمع البيانات األولية ألا حتوي قدرا كبريا من أخطاء القياسكل منا، 

مث تعد املالحظة العلمية هي األصلح لكوا تقوم على غرض علمي وختضع للتخطيط املسبق وتسجل بطريقة 
 .ابةمنتظمة؛ إذ ال يتم تذكر نتائجها بالصدفة، كما أا ختضع للمتابعة والرق
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III - يف حبوث التسويق املنهج التجرييب:  
وقد مت البدء باستطالع منهج . االستقصاء واملالحظة يإن املنهج التجرييب ال يقل أمهية عن منهج

املالحظة الذي غالبا ما يعتمد يف البحوث االستكشافية واليت قد تسبق مجيع البحوث؛ مث االنتقال إىل املنهج 
 .يف الكشف عن العالقات السببية بني خمتلف املتغريات يف ظل إجناز البحوث االستنتاجية التجرييب لكونه يعتمد

  :املنهج التجرييبمفهوم  -1
يستخدم املنهج التجرييب يف الكشف عن العالقات السببية، بني خمتلف الظواهر وما قد يكون سببا يف 

ويفترض . النظرية اليت يضعها الباحث يف دراساتهحدوثها؛ وهلذا تعترب التجربة أسلوبا مناسبا الختبار الفروض 
ومن . هنا أن يكون لدى الباحث منوذجا نظريا قد أعده مسبقا عن طبيعة الظاهرة حمل الدراسة وسلوكها

 .خالل هذا النموذج يتم صياغة الفروض اليت إما أن يتم تأكيدها أو تفنيدها من خالل عملية االختبار

 :التقليدي النموذج التجرييبعناصر  -2
وجود جمموعة من املتغريات املستقلة : على ثالثة عناصر أساسية وهي يرتكز النموذج التجرييب التقليدي

وهذا ما سيتم . والتابعة، وجود جمموعات جتريبية وجمموعات ضابطة، وجود اختبار سابق واختبار الحق
  .شرحه يف هذا اجلزء من الدراسة

  :ريات التابعةاملتغريات املستقلة واملتغ -2-1
على ) واليت تعرف باملتغريات املستقلة(إن الغرض من األسلوب التجرييب هو اختبار أثر أحد املتغريات 

حيث يأخذ هنا املتغري املستقل شكل املنبه الذي يثار ضمن نطاق املناخ ). وهو املتغري التابع(سلوك متغري آخر 
عالين على مبيعات املؤسسة؛ فإن اإلنفاق اإلعالين ميثل املتغري عند دراسة أثر حجم اإلنفاق اإل: مثال. التجرييب

والفرضية اليت سيعمل الباحث على اختبار مدى صحتها ميكن صياغتها . املستقل، واملبيعات متثل املتغري التابع
ستقال يف وهنا جيدر اإلشارة إىل أن ما قد يكون متغريا م. يعتمد حجم املبيعات على اإلنفاق اإلعالين: كما يلي

كما يقتضي املنهج التجرييب من الباحث حتديد مفهوم . إحدى التجارب قد يكون متغريا تابعا يف جتربة أخرى
  .كل املتغريات املدروسة بدقة عالية، فيما يعرف بالتعاريف اإلجرائية؛ وذلك قبل إجراء التجربة

  :حتديد اموعات التجريبية واموعات الضابطة -2-2
ث يف املنهج التجرييب إىل قياس سلوك جمموعة من األفراد يف ظل إخضاعهم لتأثري املتغري يلجأ الباح

إضافة إىل قياس سلوك جمموعة أخرى من األفراد دون . املستقل، وهذه اموعة تعرف باموعة التجريبية
  .تعريضهم إىل تأثري املتغري املستقل، وهذه اموعة تعرف باموعة الضابطة

من أجل قياس أثر برنامج تدرييب تلقته جمموعة من مندويب البيع على مستوى حجم املبيعات؛ فإن  مثال،
اموعة التجريبية اليت ختضع للربنامج التدرييب واموعة الضابطة اليت : هذا يقتضي وجود جمموعتني من األفراد

 .لن يتم إخضاعها للتدريب
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  :إجراء قياس سابق وقياس الحق -2-3
قبل تعريض اموعة التجريبية لتأثري املتغري املستقل، : الباحث أن يقوم بعملية القياس على مرحلتنيعلى 

وهو ما يعرف بالقياس السابق؛ وبعد تعريض هذه اموعة لتأثري املتغري املستقل، وهو ما يعرف بالقياس 
قياس سابق (القياس عليها مرتني  واألمر ذاته بالنسبة للمجموعة الضابطة، حيث يتم إجراء عملية. الالحق

وذلك لتحديد ما إذا كان املتغري التابع يتحرك . ؛ بالرغم من عدم إخضاعها لتأثري املتغري املستقل)وقياس الحق
وفقا للمتغري املستقل، أم أنه خيضع لتأثري متغريات أخرى خارجة عن نطاق القياس الذي اعتمده الباحث أو رمبا 

  .سيطرة الباحثخارجة عن نطاق حتكم و
  :التجارب املعملية والتجارب امليدانية -3

جتارب معملية : إن الواقع التطبيقي للمنهج التجرييب يف حبوث التسويق يفرز نوعني من التجارب
وضع أفراد العينة املدروسة يف مناخ جترييب اصطناعي يصممه يتم  التجارب المعمليةففي . وجتارب ميدانية

ن استبعاد آثار العوامل اخلارجية األخرى اليت ال يكون الباحث راغبا يف دراستها وقياس الباحث، مما ميكنه م
كالسوبر ماركت أو (فيتم اختبار الفروض يف مناخ جترييب طبيعي  التجارب الميدانيةأما يف . آثارها
ائم يف التجارب عكس ما هو ق(، حيث ال يشعر أفراد العينة يف مثل هذه الظروف بأم يف وضع جترييب )البيت

وقد تزيد عملية العزل اليت جيريها الباحث لبعض املتغريات يف التجارب . ، مما يقلل من احتمال التحيز)املعملية
  .امليدانية من درجة املوثوقية؛ حيث أن ما يعزز هذا املفهوم هو استخدام اموعة الضابطة

  :وامليدانيةالصدق الداخلي والصدق اخلارجي يف التجارب املعملية  -4
إن استخدام التجارب امليدانية من دون اعتماد اموعة الضابطة قد يؤدي إىل تضليل الباحث نظرا 
الحتمال كون عنصر الزمن هو الذي يتحكم يف سلوك الظاهرة وليس املتغري املستقل الذي يريد الباحث قياس 

يف مثل هذه التجارب، بينما  صدق الداخليالوهذا ما يؤدي إىل اخنفاض درجة . تأثريه على املتغري التابع
  .يكون عال يف التجارب املعملية

فإنه يكون ضعيف يف التجارب املعملية نظرا لشعور األفراد بأم خيضعون  الصدق الخارجيأما عن 
للتجربة، مما يقلل من إمكانية تعميم نتائج هذه التجربة على الواقع؛ بينما يكون الصدق اخلارجي قويا يف 

  .تجارب امليدانية ألن نتائجها أقل حتيزا مما يدعم إمكانية تعميم نتائجها على الواقعال
  :االستدالل السبيب -5

وهو تلك األداة اليت تستخدم لتحديد العالقات السببية بني جمموعة من املتغريات؛ وذلك لغرض توظيف 
بالنتائج عندما تبدأ بوادر حدوث األسباب تلوح يف هذه النتائج يف تفسري الظواهر ذات الصلة مستقبال، والتنبؤ 

  .األفق
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ومن أهم أنواع األدلة املستخدمة يف . وعلى االستدالل السبيب أن يكون معززا بالتربير املنطقي الالزم
  .التباين االرتباطي، توايل األحداث، عدم وجود عوامل مسببة أخرى: عملية االستدالل السبيب

  :التباين االرتباطي -5-1
حيث منيز نوعني من . وميثل هذا الدليل مقياسا ملدى وجود عالقة ارتباطية بني متغريين أو أكثر

األول يقيس مدى االرتباط بني متغريين، والثاين يقيس مدى االرتباط بني التغري : املؤشرات يف هذا املقياس
  1:ساسيني، مهاويطبق مقياس التباين االرتباطي من خالل مدخلني أ. احلاصل يف املتغريين

حتديد اموعة التجريبية واموعة الضابطة؛ مث مقارنة التغري احلاصل يف املتغري التابع للمجموعة  -
فإذا كانت الزيادة احلاصلة يف املتغري . التجريبية مع التغري احلاصل يف املتغري التابع للمجموعة الضابطة

اموعة الضابطة، هنا ميكن إرجاع السبب يف ذلك إىل التابع لدى اموعة التجريبية أكرب منها لدى 
 .املتغري املستقل

البدء بدراسة التغريات احلاصلة يف املتغري التابع؛ مث االنتقال إىل البحث يف خلفيات ذلك التغري، ما إذا  -
 .كان راجعا للمتغري املستقل أم غريه

  :توايل األحداث -5-2
وتتضمن هذه . لية االستدالل على وجود عالقة سببية بني املتغرياتتعترب هذه اخلاصية مطلبا أساسيا لعم

. املتغري املستقل أوال مث يليه املتغري التابع؛ أي أن السبب ال بد أن يسبق النتيجة) حدوث(اخلاصية ضرورة حتقيق 
  .املتغري التابع ولكن أسبقية حدوث املتغري املستقل ال متثل شرطا كافيا لالعتقاد بوجود عالقة سببية بينه وبني

  :عدم وجود مسببات أخرى -5-3
وهذا ما يعين ضرورة تثبيت أثر العوامل األخرى على املناخ التجرييب، واإلبقاء فقط على تأثري املتغري 

ويف حالة إمكانية التحكم يف ذلك، ميكن القول بأن الباحث قد استطاع قياس املتغريات . املستقل حمل القياس
  .ل باقي املتغرياتحمل الدراسة مع عز

  :العوامل املؤثرة على املناخ التجرييب -6
مهما كانت األدلة املعتمدة يف منهج االستدالل السبيب، فإنه ال بد من االعتقاد بوجود جمموعة عوامل 

التاريخ، النضج، : ومن أهم العوامل املؤثرة على املناخ التجرييب. مسببة أخرى غري تلك اليت يتم دراستها
  .ار، الوسيلة التجريبية، اختيار العينةاالختب

                                                             
  :يف الزيادة احلاصلة يف املبيعات أم ال الربنامج التدرييب ملندويب البيع سببا سيتم اختبار ما إذا كان ،كمثال عن ذلك -1

سيتم حتديد مندويب البيع الذين اشتركوا يف الربنامج التدرييب من بني جمموع مندويب البيع؛ مث مقارنة التغري يف املبيعات بني : وفقا للمدخل األول
بية أكرب من الزيادة فإذا كانت الزيادة احملصلة يف املبيعات لدى اموعة التجري. فترتني زمنيتني لدى اموعتني التجريبية والضابطة كل على حدة

  .احملققة من قبل اموعة الضابطة، هنا ميكن عزو هذه الزيادة إىل الربنامج التدرييب
يتم البدء بتحديد املناطق البيعية اليت سجلت فيها زيادة يف املبيعات؛ مث حتديد ما إذا كان أحد مندويب البيع يف تلك املنطقة قد : ووفقا للمدخل الثاين

 .تدريبيا أم الحضر برناجما 
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  :التاريخ -6-1
ويرتبط هذا العامل مبجموعة من األحداث العريضة اليت تقع مع مرور الزمن، واليت من شأا أن تؤثر يف 

وهذه األخطار قد دد صحة النتائج اليت قد حيصل عليها . املناخ التجرييب ما بني فترة االختبار السابق والالحق
  .الباحث من خالل التجربة

  :النضج -6-2
إذا : مثال. ويرتبط بالتطور يف معرفة وخربة األفراد حمل الدراسة، ما بني فترة االختبار السابق والالحق

دام برنامج تدريب مندويب البيع مدة شهر، فإن الزيادة يف حجم مبيعات هؤالء املندوبني قد يرجع إىل نضج 
م ودوافع شرائهم أكثر منه إىل تأثري الربنامج التدرييبمعرفتهم بزبائنهم وسلوكا.  

  :االختبار -6-3
قد يدرك األفراد اخلاضعني للدراسة بأن تصرفام وسلوكام هي موضع مالحظة من طرف الباحث، 

 .مما جيعلهم يطورون مهارام يف الفترة ما بني االختبار السابق والالحق للتحكم يف سلوكهم اخلاضع لالختبار
إذا علم مندوبو البيع أم خاضعني للتجربة، فقد يطورون سلوكام مع عمالئهم خالل الفترة ما بني : مثال

  .االختبار السابق والالحق؛ مما قد يترتب عليه احلفاظ على العمالء احلاليني أو رمبا كسب عمالء جدد
الالحقة، هو مدى \القياس السابقةوهلذا فإن من أبرز التحديات اليت تواجه الباحث عند إجرائه لعملية 

إمكانية حتكمه يف التالعب أو التمويه التجرييب؛ حبيث ال يوحي لألفراد بأم يتعرضون الختبار معني مما جيعلهم 
  .يتصرفون بشكل طبيعي

  :الوسيلة التجريبية -6-4
سيلة املستخدمة يف القياس ويشري هذا العامل إىل التغريات اليت قد حتدث يف املتغري التابع نتيجة تغيري الو

؛ حيث يتوهم الباحث أن التغري احلاصل يف املتغري )خالل االختبارين السابق والالحق(أو عملية القياس ذاا 
  .التابع يعود إىل املتغري املستقل، يف حني أن ذلك يعود إىل تغيري أداة القياس

  :اختيار العينة -6-5
وميكن تقليل هذا . عينة الدراسة، مصدرا للتأثري على سلوك املتغري التابعتعترب الطريقة اليت يتم ا اختيار 

  .التأثري عن طريق االختيار العشوائي ملفردات العينة
  :أنواع التجارب -7

  .جتارب طبيعية وجتارب حتكمية: ميكن متييز نوعني من التجارب، ومها
  :التجارب الطبيعية -7-1

ويندرج . يتدخل الباحث فيها، إال يف حدود ما تتطلبه عملية القياسوتعرف بأا تلك التجارب اليت ال 
 :حتت هذا النوع من التجارب، األصناف اآلتية

  



 

41 
 

 

  :مناذج السالسل الزمنية ومناذج االجتاه العام -أ
بالرغم من التشابه املفاهيمي بني منوذجي السالسل الزمنية واالجتاه العام، إال أن هناك قدرا من التباين 

فالسلسلة الزمنية هي الوسيلة املعتمدة يف مجع البيانات عن . ا يف عملية التنفيذ ويف إجراءات التحليل املتبعةبينهم
ويف الوقت الذي جتمع فيه بيانات السالسل الزمنية عن عينة واحدة؛ فإن بيانات . عينة ما خالل فترات متعاقبة

ا ومسحوبة من نفس جمتمع الدراسة، ويف فترات االجتاه العام جتمع عن عدة عينات تكون متكافئة إحصائي
  .زمنية متعاقبة أيضا

ونظرا لعدم قدرة مناذج االجتاه العام على تزويد الباحث باستمرارية االعتماد على مفردات العينة 
الواحدة كمصادر للبيانات، فإنه لن يكون هناك أية فرصة ملالحظة تغريات كل مفردة من مفردات العينة مع 

زمن؛ وهلذا فإن البيانات املتحصل عليها من مناذج االجتاه، ميكن حتليلها فقط بالشكل اإلمجايل الذي مرور ال
أما البيانات اليت يتم احلصول عليها عن طريق السالسل الزمنية املستمرة، فهي متكن الباحث من . مجعت به

وذج قد يتم االعتماد عليه يف تتبع حتليل أثر كل مفردة من مفردات العينة املدروسة؛ وهلذا فمثل هذا النم
؛ ويطلق على هذا )كسلوك التحول من ماركة إىل أخرى، الوالء ملاركة معينة(تطورات بعض السلوكات 
  .التحليل اسم التحليل املطول

  :النماذج القطاعية - ب
فة ضمن ويقوم هذا النموذج على أساس قياس املتغري حمل الدراسة بالنسبة موعات متثل قطاعات خمتل

جمتمع الدراسة؛ حيث يتم هنا تعريض أفراد هذه اموعات إىل مستويات خمتلفة من تأثري املتغري املستقل على 
ويستخدم هذا النموذج عادة، عند الرغبة يف قياس أثر بعض املتغريات كالسعر مثال على حجم . املتغري التابع

  .املبيعات يف مناطق جغرافية خمتلفة
النموذج حالة عدم إمكانية التالعب باملتغري املستقل أثناء إجراء التجربة؛ مما يعين أن كما يستخدم هذا 

نسبة تأثري املتغري املستقل ستكون متفاوتة من جمموعة ألخرى، وال ميكن اعتماد مستوى تأثري واحد على كل 
  .يل االحندارويقاس أثر االختالف يف مستويات التأثري من خالل حتليل التباين وحتل. اموعات

  :النماذج املركبة -ج
حيث يتم القياس هنا من . وهي تلك التجارب اليت جتمع بني النماذج القطاعية ومناذج السالسل الزمنية

خالل قياس أثر املتغري املستقل على املتغري التابع، بالنسبة موعات خمتلفة من األفراد يف آن واحد أو موعة 
  .فترات زمنية متتاليةواحدة من األفراد يف 

  ):املضبوطة(التجارب التحكمية  -7-2
حيث يتدخل . يف هذا النوع من التجارب يتجاوز تدخل الباحث يف إجراءات حبثه نطاق عملية القياس

متويه متغري مستقل واحد على األقل، التوزيع العشوائي لألفراد اخلاضعني للتجربة على كل من : يف كل من
  .بية والضابطةاموعتني التجري
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وتعد عملية التمويه يف متغري مستقل واحد على األقل يف التجربة، أمرا ذا مدلول هام؛ إذ أن ذلك من 
شأنه أن يضبط املتغريات املستقلة املراد قياسها وحيصر عملية القياس يف تلك املتغريات دون غريها؛ وميثل هذا 

أما العشوائية يف توزيع األفراد فإن من شأا القضاء . للتجربةاجلانب بعدا إستراتيجيا يف تأكيد الصدق الداخلي 
  .على التحيز املتوقع يف عملية االختيار

  :القياس يف حبوث التسويق -رابعا
 ذات الصلة بعمليةاجلوانب  ميعال ميكن أن يتم دون اإلملام جب ،قياس تغريات ظاهرة معينةن أمن املؤكد 

وهذا ما سيتم العناية به ضمن . مستويات القياس، أنواع املقاييس وصفات أداة القياس اجليدة: ؛ منالقياس
 .من الدراسةاملوايل اجلزء 

  :القياس تعريف -1
ويعرف اصطالحا على أنه . القياس لغة من قاس، مبعىن قدر الشيء بغريه أو هو رد الشيء إىل نظريه

واليت تعرف مبستويات (األشياء، وفقا لقوانني تعطي معىن هلذه األرقام حتديد أرقام للصفات أو اخلصائص أو 
  .كما يعرف القياس على أنه عملية حتديد القيم املعيارية حلاالت التغري اليت يأخذها املتغري حمل القياس). القياس

ث تبقى ويتمثل اهلدف العام من نظام القياس يف بناء قاعدة لتحديد أرقام للصفات أو األشياء، حبي
أي أن تلك األرقام إمنا تعكس الفوارق الكائنة بني . العالقة بني تلك الصفات أو األشياء حمافظا عليها باألرقام

  .الصفات أو األشياء
  :مستويات القياس -2

على الباحث أن يتساءل حول نوع البيانات اليت سيقوم جبمعها؛ ألنه وفقا لذلك سوف يعتمد يف 
القياس االمسي، القياس الرتيب، مقياس الفاصلة، : االستقصاء على أحد مستويات القياس اآلتيةتصميم عبارات 

  .لتحديد أرقام الصفات حتت الدراسة 1951مقياس النسب؛ وهي متثل األربع طرق اليت اقترحها استفيرت عام 
كمي فقد يكون املقياس فإذا كان املتغري نوعي ميكن استخدام مقياس امسي أو رتيب؛ وإذا كان املتغري 

  .املعتمد هو مقياس الفاصلة أو النسبة
  :القياس االمسي -أ

حيث يتم هنا التمييز بني اخليارات . وهنا يتم استخدام األرقام لغرض توضيح االختالف فقط ال غري
مثلة على ومن األ. املتاحة للمستقصى منه ضمن كل عبارة من عبارات االستبيان، بأرقام ليس هلا داللة رياضية

، عمالء )1(، عمالء حاليون )0(عمالء سابقون : ؛ طبقات عمالء الشركة)2(، أنثى )1(ذكر : ذلك؛ اجلنس
  ).2(حمتملون 

  :القياس الترتييب - ب
حيث تعكس األرقام املوقف النسيب . تستخدم األرقام لتوضيح االختالف واجتاه هذا االختالفوهنا 

، ولكن دون اإلشارة )هل هي أكرب أو أقل مقارنة بغريها(خباصية معينة للمفردة موضوع الدراسة فيما يتعلق 
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من : مثال .مقارنة بغريها من املفردات اخلاضعة للدراسة) أ(إىل مقدار اخلاصية الذي يزيد أو يقل يف املفردة 
مقبول  ،)2(، جيد )1(ممتاز : أجل قياس تفضيالت املستهلكني أو مستوى رضاهم ميكن اعتماد املقياس اآليت

  ).4(، ضعيف )3(
  :مقياس الفاصلة -ج

ويتم قياس اخلاصية . تستخدم األرقام لتوضيح االختالف واجتاه هذا االختالف ومقدار االختالفوهنا 
، حيث أن موقع نقطة الصفر )ميكن حساب املسافة بني األرقام(على سلم متدرج ذو فواصل متساوية املسافة 

؛ فنقطة البداية ووحدة القياس تتم بطريقة )عالقة ليس له معىن حقيقيالصفر ضمن هذه ال(هنا غري حمدد 
، )1(غري موافق بشدة : ومن األمثلة على ذلك، مقياس ليكرت الشهري. حتكمية أو اجتهادية من طرف الباحث

  ).5(، موافق بشدة )4(، موافق )3(، حمايد )2(غري موافق 
  :املقياس النسيب -د

لتوضيح االختالف واجتاه هذا االختالف ومقدار االختالف؛ باالعتماد على أيضا تستخدم األرقام وهنا 
مقياس متدرج حيث يكون لنقطة الصفر معىن وداللة؛ ويسمى باملقياس النسيب ألنه يسمح بتقدير نسبة اخلاصية 

حجم  قياس: ومن األمثلة على ذلك. ، على خالف باقي املقاييس)ب(إىل نسبتها يف املفردة ) أ(يف املفردة 
  .املبيعات، عدد العمالء وغريها

  :أنواع القياس -3
فالقياس املباشر هو ذلك القياس احملسوس الذي يفهمه . غري مباشرو مباشر: عادة ما يصنف القياس إىل

الوزن، : ومن أمثلة القياس املباشر. عامة الناس، أما القياس غري املباشر فهو ذلك القياس لألشياء غري احملسوسة
مواقف األشخاص، ميول األشخاص، : وكمثال عن القياس غري املباشر. الوقت، السرعة، وغريهاالطول، 

مستوى الذكاء، القيم، وغريها من األمور غري احملسوسة؛ حيث يتم قياس هذه األخرية عن طريق جمموعة من 
  .ويعد القياس غري املباشر هو موضوع حبوث التسويق غالبا. العبارات أو األسئلة

  :واع املقاييسأن -4
وسيتم هنا دراسة املقاييس أحادية البعد، . هناك مقاييس أحادية أحادية األبعاد ومقاييس متعددة األبعاد

  .نظرا لكوا األكثر استخداما وتوظيفا يف حبوث التسويق
  :املقاييس متعددة األبعاد -أ

صر واالختبارات يف قياس وتستخدم يف قياس أكثر من مسة من خالل توظيف جمموعة خمتلفة من العنا
كل بعد على حدة وبطريقة منفصلة، مث جتميع النتائج اليت تتعلق بكل بعد على حدة للوصول إىل القياس 

 .اإلمجايل متعدد األبعاد
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  :املقاييس أحادية األبعاد - ب
تشمل هذه وقد . وتقوم بقياس مسة واحدة من خالل مقياس فردي يتراوح من مرتفع إىل منخفض

ومن أكثر  .جمموعة متعددة من العناصر، إال أن مجيع هذه العناصر حتاول قياس نفس البعد الرئيسيييس املقا
  .مقياس ليكرت، مقياس ثريستون، مقياس كومتن، مقياس سامانتيك: هذه املقاييس انتشارا

  :مقياس ليكرت -
ن أشهر املقاييس ويعد هذا املقياس م. Rensis Likertمن قبل الدكتور  1932مت استخدامه عام 

. ويستخدم ملعرفة االجتاهات واآلراء واملواقف حول ظاهرة معينة. استخداما، لسهولة تطبيقه وحتليل نتائجه
  .وباعتبار أنه يقيس الرأي الشخصي، فإنه ال يوجد صواب وخطأ لإلجابات

الدراسة؛ حبيث ويتم تطبيق هذا املقياس، من خالل صياغة جمموعة من العبارات حول الظاهرة حمل 
ويتم التعبري عن كل درجة من . تكون هذه العبارات نصفها إجيابيا ونصفها سلبيا ومرتبة بشكل عشوائي
، غري )1(غري موافق بشدة : مثال{درجات املوافقة بقيمة عددية، بشرط تساوي املسافات بني هذه القيم 

العبارات السلبية جيب أن تعكس درجاا غري أن . })5(، موافق بشدة )4(، موافق )3(، حمايد )2(موافق 
ويف األخري، ميثل حاصل مجيع الدرجات . 6بطرح القيمة العددية لدرجة املوافقة ضمن هذه العبارة من العدد 

  .قياسا ملوقف الشخص حول الظاهرة حمل الدراسة
  :مقياس ثريستون -

من طرف  1927ان سنة وهو أول مقياس استخدم لقياس اآلراء واملواقف واالجتاهات، وذلك ك
وقد طور ثريستون ثالث . ويعد من أهم املقاييس نظرا لصدقه. Louis Leon Thurstonالربوفسور 

. طريقة الفئات املتساوية، طريقة الفئات املتتالية، طريقة األزواج املتكافئة: طرق لتطبيق هذا املقياس، وهي
  .وسوف نقتصر هنا على توضيح طريقة الفئات املتساوية

يستخدم هذا املقياس باالعتماد على سلسلة من العبارات املتتالية مرتبة بتدرج من اإلجيايب البحت إىل و
عبارة؛ واليت تعرض على عدد كبري من احملكمني  100إىل  80ويتراوح عدد العبارات ما بني . السليب البحت

إىل  1من (اوي املسافات ويقوم كل حمكم بتقدير كل عبارة على حدة بتدريج متس). 100إىل  60من (
وال يقدم احملكم هنا رأيه الشخصي يف . إجيايب حبت) 11(سليب حبت، والرقم ) 1(؛ حيث يعد الرقم )11

مث يتم حساب درجة املقياس لكل عبارة عن . العبارة، بل يقدر إجيابية أو سلبية العبارة بالنسبة ملوضوع الدراسة
، مث اختيار العبارات اليت هلا أقل )Q3(والربيع الثالث ) Q1(والربيع األول ) Q2(طريق حساب الوسيط 

ويف املرحلة املوالية لعملية التحكيم يتم ترتيب هذه العبارات . لكل قيمة وسيط) Q3-Q1(قيمة للمقدار 
 .عشوائيا، لترسل إىل أفراد العينة الذين جييبون عنها مبوافق وغري موافق فقط

 
  



 

45 
 

 

  :مقياس كومتن -
وهو ما عرف مبقياس - Scalogramبتطوير مقياس  1944عام  Louis Guttmanقام 

ومنطق هذا املقياس هو البحث عن جمموعة من العبارات اليت . لقياس االجتاهات واآلراء واالعتقادات - كومتن
، فسوف يكون موافقا على مجيع العبارات )x(إذا كان الشخص موافقا على العبارة رقم : حتقق الشرط اآليت

أي أن هذا املقياس عبارة عن سلسلة من العبارات املرتبة حبيث . تسبقها؛ ولذا يسمى باملقياس التراكمي اليت
  .تكون اجلملة األوىل أقل إجيابية من اجلمل اليت تليها

وميكن إنشاء هذا املقياس من خالل تطوير جمموعة كبرية من العبارات املتعلقة مبوضوع الدراسة؛ مث 
طبعا بالنسبة (ن احملكمني لتقدير كل عبارة بنعم إذا كانت إجيابية وبال إذا كانت سلبية تعرض على جمموعة م

ويف املرحلة املوالية يتم تكوين مصفوفة اإلجابات اليت متثل ). ملوضوع الدراسة وليس من وجهة النظر الشخصي
ضع احملكم الذي أجاب وترتب البيانات يف هذه املصفوفة حبيث يو. أعمدا العبارات وصفوفها احملكمني

باملوافقة على أكرب عدد من العبارات يف الصف األول، مث الذي يليه وهكذا؛ وترتب العبارات من اليمني إىل 
  .اليسار حبيث توضع العبارة اليت هلا أكرب عدد من املوافقات يف العمود األول، مث العبارة اليت تليها وهكذا

 Scalogramوباستخدام . ا إىل الربامج اإلحصائية املتخصصةونظرا لصعوبة هذه العملية، حنتاج فيه
Analysisويف األخري، يتم كتابة هذه . ، يتم حتديد سلسلة العبارات املطلوبة اليت حتقق هذا املقياس التراكمي

  .العبارات بشكل عشوائي ليجيب أفراد العينة عنها بنعم أو ال
  :مقياس سامانتيك -

، لكي يستخدم يف معرفة الشعور Charles Osgood من طرف 1954مت تطويره سنة 
ويتأسس منطق هذا املقياس .  وهناك تشابه كبري بني مقياس ليكرت ومقياس مسانتيك واإلحساس واالجتاهات؛

على فكرة أن األشخاص يفكرون بشكل متناقض؛ وعليه ميكن معرفة مفاهيم األشخاص من خالل ثالثة أبعاد 
ولفهم هذا املقياس، ميكن تقييم رأي أولياء التالميذ يف تدريس اللغة . النشاطالتقييم، اإلمكانية، : وهي

  :اإلجنليزية يف املرحلة االبتدائية من خالل املقياس اآليت
  جيد  7  6  5  4  3  2  1  سيء
  سريع  7  6  5  4  3  2  1  بطيء

  ممتع  7  6  5  4  3  2  1  ممل
  مفيد  7  6  5  4  3  2  1  غري مفيد

  صعب  7  6  5  4  3  2  1  سهل
  غري مهم  7  6  5  4  3  2  1  مهم

  غري عملي  7  6  5  4  3  2  1  عملي
  ال يعين شيء  7  6  5  4  3  2  1  يعين الكثري
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. صفات 10إىل  8نقاط؛ يف حني يتراوح عدد الصفات ما بني  7أو  6أو  5يكون التدرج وقد 
توضع ميينا ويسارا ، اليت )سلبية وإجيابية(وميكن تعريف مقياس مسانتيك بأنه جمموعة من الصفات املتناقضة 

. بشكل عشوائي وليس من الضروري أن يكون اجلانب األيسر سلبيا واألمين إجيابيا ولكن يفضل املزج بينهما
ويفضل أن تكون الدرجة العالية للجانب اإلجيايب؛ مع ضرورة عكس درجات الصفات السلبية كما يف سلم 

  .ليكرت
  :أنواع األخطاء يف حبوث التسويق -5

، وهنا عليه البدء باملعاجلة من خالل زيادة متثيل العينة للمجتمع الذي خطأ العينةاحث يف قد يقع الب
، الذي صار واضحا مع خطأ القياسويزداد األمر تعقيدا حالة الوقوع يف ). انظر أنواع العينات(سحبت منه 

الباحث ملزما بتنمية املقاييس انتشار األسئلة اليت تقيس اخلصائص املتعددة يف الشيء حمل القياس؛ أين يصبح 
وهنا، وعند التطبيق العملي جيد الباحث . اليت متكنه من قياس اخلاصية من خالل نظام رقمي صعب البلوغ

نفسه أمام مجلة من األخطاء اليت تؤثر على نتيجة القياس؛ حيث تصبح هذه األخرية مساوية إىل اخلاصية موضع 
  .القياس مضافا إليها مقدار اخلطأ

هي تلك  األخطاء المنتظمةف. أخطاء منتظمة وأخطاء متغرية: نقسم أخطاء القياس بدورها إىلوت
نوع املقياس : األخطاء اليت حتدث بشكل ثابت ومن مث ميكن التنبؤ ا؛ وتنتج عادة مثل هذه األخطاء من خالل

أما ). ة حول قضية معينةكعدم الرغبة يف إظهار اجتاهات سلبي(املستخدم، اخلصائص الكامنة يف املبحوثني 
فهي تلك اليت تقع بشكل غري منتظم، حيث ال ميكن التنبؤ ا بسهولة؛ ومن ضمن مصادر  األخطاء المتغيرة

كاحلالة املزاجية أو االستعداد النفسي أو احلالة (موقف املبحوثني يف األجل القصري : هذا النوع من األخطاء
  ).املقابلة أم الربيد أم اهلاتف أم غريها(يانات ، الطريقة املعتمدة يف مجع الب)البدنية

  :خصائص األداة اجليدة -6
يف ظل احلديث عن األخطاء اليت قد يتعرض هلا الباحث، كان ال بد من حتديد اخلصائص الواجب 

: ومتتاز أداة القياس اجليدة خباصيتني، مها. توافرها يف أداة القياس من أجل تاليف مثل هذه األخطاء أو غريها
  .الصدق والثبات

  :الصدق -6-1
يقصد باملصداقية يف القياس، مدى قدرة املقياس على قياس ما يفترض قياسه مع انعدام اخلطأ العشوائي 

فإذا كان املقياس يتمتع بدرجة عالية من املصداقية، فهذا يعين أنه . والواقع أن املصداقية أمشل من الثبات. تقريبا
ت؛ أما إذا كان املقياس ميتاز بالثبات، فهذا ال يعين بالضرورة أنه على يتمتع يتمتع بدرجة عالية من الثبا

  .وإذا كان املقياس غري ثابت، فهو حتما غري صادق. باملصداقية
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صدق املظهر، صدق احملتوى، صدق التنبؤ، صدق البديل : يف املقياس ضمنأنواع الصدق  وميكن حصر
  .صدق البنيةوأخريا 

  ):الشكل(صدق املظهر  -أ
أن أداة القياس تقيس ما  "يبدو"هل : وميكن اختبار صدق املظهر من خالل اإلجابة على السؤال التايل

نريد قياسه؟ حيث أنه ميكن إجراء هذا االختبار، باالستعانة بآراء أو أحكام أشخاص عاديني وإن مل يكونوا من 
  .ذوي االختصاص

  ):الشمول(صدق احملتوى  - ب
ما ندعي قياسه؟  "شملت"هل أداة القياس : وميكن اختبار صدق احملتوى باإلجابة على السؤال اآليت

وعليه ومن أجل حتقيق صدق . حيث أنه إلجراء هذا االختبار، يشترط االستعانة بآراء ذوي االختصاص
بيان ممثلة للمحتوى متثيال احملتوى يف أداة االستبيان، ال بد وأن تكون األسئلة املختارة عند تصميم هذا االست

  .كامال مع عدم إغفال أي عنصر من عناصر اخلاصية حمل القياس
  :صدق التنبؤ -ج

وكمثال عن . حتقق أداة القياس صدق التنبؤ إذا كانت تسمح للباحث بالتنبؤ بسلوك الظاهرة مستقبال
قبول يف وظيفة معينة، تنبئ هل احلصول على الدرجة العالية يف اختبار ال: ذلك، ميكن طرح السؤال اآليت

بنجاح ذلك الفرد يف تلك الوظيفة مستقبال؟ فإذا كانت اإلجابة بنعم، هذا يعين أن اختبار القبول حيقق صدق 
  .التنبؤ؛ وإذا كانت اإلجابة بال، هذا يعين أن اختبار القبول ال حيقق صدق التنبؤ

اط بني درجة القياس احملصلة يف اختبار وميكن اختبار صدق التنبؤ هنا، من خالل حساب معامل االرتب
؛ فإذا كانت العالقة طردية قوية، دل ذلك على )النجاح يف الوظيفة(القبول ودرجة القياس للمتغري املتنبأ به 

  .صدق التنبؤ يف أداة القياس
  :صدق البديل -د

هلا نفس (سابقا ويستخدم حالة ما إذا أراد الباحث استخدام أداة قياس جديدة بدال من أداة موجودة 
، ولكن األداة اجلديدة أفضل من حيث سهولة التطبيق والسرعة )اخلصائص ومعلوم أا تعطي نتائج صادقة

  .والتكلفة
وميكن اختبار صدق البديل من خالل إجياد معامل االرتباط بني درجة قياس األداة اجلديدة ودرجة قياس 

  .معامل االرتباط على أن االختبارين يقيسان نفس األشياءاألداة القدمية؛ حيث تدل الدرجة العالية يف 
  ):املفهوم(صدق البنية  - ه

وهنا على املقياس أن يقيس املفهوم النظري الذي وجد من أجله وليس مفهوما آخر؛ أين يصبح الباحث 
أنواع الصدق ويعتمد صدق البنية على مجيع . ملزما باإلملام جبميع النظريات املفسرة للمفهوم املطلوب قياسه

  .الصدق التقاريب والصدق التباعدي: السابقة، باإلضافة إىل
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وهنا نقوم حبساب معامل االرتباط بني املفهوم حمل القياس ومفهوم آخر مشابه له : الصدق التقاريب
؛ فإذا كان االرتباط طرديا وقويا، دل ذلك على الصدق )معلوم لدينا سابقا بأنه صادق املفهوم(

 .التقاريب
نقوم حبساب معامل االرتباط بني املفهوم حمل القياس ومفهوم آخر معاكس له وهنا  :الصدق التباعدي

؛ فإذا كان االرتباط طرديا وضعيفا، دل ذلك على الصدق )معلوم لدينا سابقا بأنه صادق املفهوم(
  .التباعدي

  ):الثقة(الثبات  -6-2
وإن . إمنا تعكس درجة الدقة يف املقياس املستخدمإن أخطاء القياس كنسبة مئوية من نتيجة القياس، 

وعليه، تعرف الثقة على . السبيل حنو تقليل هذه األخطاء هو التحقق من درجة الثقة والثبات يف املقياس املعتمد
  .أا الغياب النسيب ألخطاء القياس من النوع املتغري

بافتراض ثبات الظروف وأن ما (القياس  ويعد املقياس ثابتا، إذا أعطى نفس النتائج عند تكرار عملية
إذا كان لديك ميزانا إلكترونيا لقياس الوزن؛ وقمت بقياس وزنك سبع مرات : مثال). نريد قياسه غري متغري

 .متتالية ويف ذات اللحظة، وحصلت على قياسات خمتلفة؛ فهذا يعين أن املقياس غري ثابت وال يعول عليه
) 0(؛ حيث أنه كلما اقتربت النتيجة من 0 -1مة رقمية تتراوح بني وعادة يعرب عن ثبات األداة بقي

  .دلت على ثبات األداة) 1(دلت على عدم ثبات األداة، وكلما اقتربت من 
  :طرق اختبار الثقة والثبات يف أداة القياس -7

دة القياس، أو غالبا ما يتم اختبار الثقة والثبات يف أداة القياس؛ وذلك إما باالعتماد على القياس وإعا
  .باختبار الثبات الداخلي ألداة القياس ،وقد يكتفي الباحث أحيانا. بتطبيق طريقة التكافؤ

  ):Test/Retest Technique(القياس وإعادة القياس  -أ
وهنا يتم إجراء القياس مرتني باالعتماد على أداة قياس واحدة وبتطبيق القياس على عينة واحدة، وذلك 

بني درجة القياس يف ) ما يعرف هنا مبعامل االستقرار(مث نقوم حبساب معامل االرتباط  1.خمتلفتنيخالل فترتني 
وكلما كان معامل االرتباط قويا، حتقق ثبات األداة؛ مع األخذ يف . الفترة األوىل ودرجة القياس يف الفترة الثانية

  .اس األول والثاين كان معامل االرتباط أقوىاالعتبار عامل الزمن، إذ أنه كلما كانت الفترة قصرية بني القي
عند : مثال(ومن عيوب هذه الطريقة أن هناك بعض املواضيع اليت ال ميكن القياس فيها إال مرة واحدة 

؛ كما )جتربة منتج جديد، ال ميكن قياس رد فعل الفرد جتاه طعمه إال مرة واحدة وبعدها سيصبح طعمه مألوفا
عند قياس اجتاهات الفرد حنو منتج معني، فهذا : مثال(على عملية القياس الثانية أن القياس األول قد يؤثر 

؛ ورمبا يؤدي تكرار )سيؤدي إىل تركيز انتباه الفرد على هذا املنتج مما يؤثر على اجتاهاته حنو هذا املنتج مستقبال

                                                             
  .يتم قياس درجة التماثل يف اإلجابات لكل سؤال على حدة -1
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ال عن العوامل اخلارجية األخرى اليت قد القياس إىل شعور الفرد بامللل، مما جيعله يغري إجاباته يف املرة الثانية؛ فض
  .تؤثر على اخلاصية حمل القياس خالل الفترتني

  ):Parallel Forms(طريقة التكافؤ أو االقتران  - ب
وهنا على الباحث تصميم أدايت قياس لنفس اهلدف؛ من أجل عرض النموذجني على عينة واحدة ويف 

بني درجة قياس األداة األوىل ودرجة ) هنا مبعامل التكافؤما يعرف (مث حيسب معامل االرتباط . ذات الوقت
  .وكلما كان معامل االرتباط قويا، حتقق ثبات األداة. قياس األداة الثانية

  :طرق اختبار الثبات الداخلي -ج
طريقة التجزئة النصفية، طريقة : ومن أهم الطرق املعتمدة يف اختبار الثبات الداخلي ألداة القياس نذكر

  .كرونباخ ريتشاردسون، طريقة معامل -معامل كودر
  ):Split-half Reliability(طريقة التجزئة النصفية  -

بني  وحيسب معامل االرتباط. وهنا نقسم أداة القياس عشوائيا إىل نصفني؛ مث يعطى اجلزأين لنفس العينة
وكلما كان معامل االرتباط قويا، حتقق الثبات الداخلي . زء الثايندرجة قياس اجلزء األول ودرجة قياس اجل

  .ألداة القياس
  ):Kuder-Richardson(ريتشاردسون -طريقة معامل كودر -

وعليه سيتم االكتفاء بدراسة هذا األخري باعتباره أمشل . كرونباخ-وهو حالة خاصة من معامل ألفا
  .وأعم

  ):Cronbach’s Alpha(كرونباخ  طريقة معامل  -
ويقيس هذا املعامل درجة االتساق أو التوافق يف حمتوى أداة القياس؛ وذلك من خالل إجياد مجيع 

. احلاالت املمكنة لتجزئة أداة القياس إىل أكثر من جزأين، مث قياس االرتباطات بني تلك األجزاء يف كل مرة
  :كرونباخ بالعالقة اآلتية-وحيسب ألفا

=(n/n-1)(1- si
2/s2) 

siمتثل عدد العبارات يف أداة القياس؛  nميثل معامل كرونباخ؛  : حيث
متثل  s2؛ iمتثل تباين العبارة  2

  .تباين جمموع الدرجات
. ، دل ذلك على الثبات الداخلي ألداة القياس)1(واقترب من القيمة  والواقع أنه كلما ارتفع مقدار 

يعترب كافيا أو مقبوال؛ وإذا  0,6إىل  0,5لذي يتراوح بني ا وهناك شبه اتفاق بني الباحثني على أن معامل 
فهذا يعترب  0,8أصبح ممتازا؛ أما إذا أصر الباحث على الوصول إىل نسبة تفوق  0,8القيمة  بلغ معامل 

  .مضيعة للوقت
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ه من ، فإنه يتم استبعاد هذه البنود؛ ألن)أداة القياس(لبعض بنود االستبيان  ويف حالة عدم قبول معامل 
األفضل اعتماد أقل عدد من األسئلة املمثلة للخاصية حمل القياس، بدال من استخدام أكرب قدر من األسئلة اليت 

  .تنحرف عن موضوع القياس
  :معاجلة البيانات احملصلة من البحث التسويقي - خامسا

مبرحلة جتهيز التعرف على كيفية التعامل مع البيانات امعة من حبوث التسويق؛ بدءا سيتم هنا 
البيانات، وانتهاًء مبرحلة كتابة التقرير التسويقي، مرورا بعملية حتليل البيانات اليت تعد من أعقد وأصعب 

  .املراحل على اإلطالق
I- جتهيز البيانات:  

ومتر عملية التجهيز بدورها . تم مجعها إىل عملية جتهيز قبل أن تدخل مرحلة التحليليحتتاج البيانات اليت 
مرحلة مراجعة البيانات، مرحلة الترميز، مرحلة إدخال البيانات وأخريا : بعدة مراحل تتمثل بشكل عام يف

  .مرحلة جدولتها
  :مراجعة البيانات -1

والواقع أن عملية املراجعة . ودف عملية املراجعة إىل حتديد اإلجابات السليمة وحذف اخلاطئة منها
ت إمنا توفر الكثري من عناء املراجعة النهائية اليت تتم خالل مرحلة جتهيز اليت تتم أثناء مرحلة مجع البيانا

  .البيانات
وضمن هذا السياق، ينصح الباحث للقيام بعملية املراجعة لقائمة االستبيان بسرعة وقبل أن ينصرف 

الباحث أن يقوم  كما جيب على. املستقصى منه للتأكد من أن مجيع األسئلة قد مت اإلجابة عنها وتدوين اإلجابة
بعملية املراجعة مرة أخرى، للتأكد من أن عملية تدوين البيانات قد متت بصورة جتعلها مقروءة ومفهومة 
ألولئك الذين سيقومون باملراجعة النهائية يف مركز إعداد حبوث التسويق؛ وذلك لتاليف مثل تلك األخطاء يف 

  .القوائم الالحقة
نات قوائم االستبيان واليت تتم ضمن مراكز حبوث التسويق، فال بد أن وخبصوص املراجعة النهائية لبيا

تكون من قبل املراجعني املتخصصني واملتمرسني يف التدقيق والقادرين على املالحظة السريعة والذكية واملزودين 
طلوب من مبعرفة كاملة عن طبيعة البيانات املطلوبة خلدمة أغراض البحث وبتعليمات واضحة لتحقيق اهلدف امل

  .وراء عملية املراجعة
  :فرز اإلجابات -1-1

وهنا، على املراجع أن مييز بني اإلجابات الناقصة والغامضة واخلاطئة وغري املناسبة واملزيفة، لكي يتم يف 
  .النهاية القيام بعملية التصحيح واملعاجلة ما أمكن ملثل هذه اإلجابات وضمها لإلجابات الصحيحة
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  :اإلجابات الناقصةحتديد  -أ
واألصل أن ال يقوم املراجع باستكمال اإلجابات . وتتمثل يف تلك األسئلة اليت مل جيب عنها املبحوث

الناقصة يف االستمارة؛ غري أنه أحيانا يصبح ذلك ممكنا يف احلاالت اليت يتم االستدالل فيها بإجابة أخرى 
ة للمستقصى منه الذي أجريت معه مقابلة شخصية أو مت املنطقة اجلغرافي: مثال. للمستقصى منه أو ما شابه

إرسال االستبيان له عن طريق الربيد؛ السن الذي ميكن االستدالل عنه من خالل سنة التخرج من اجلامعة أو 
  .سنوات اخلربة يف العمل

  :حتديد اإلجابات الغامضة - ب
ما رأيك يف املنتج الفالين؟ : كأن جييب املبحوث عن السؤال. وهي تلك اإلجابات اليت حتمل لبس

  .وهنا يصبح من الصعب تبويب اإلجابة. مبعقول أو مجيل
  :حتديد اإلجابات اخلاطئة -ج

ويتم الكشف عن اإلجابات اخلاطئة عندما تكون هناك إجابتان غري متناسقتان منطقيا؛ كأن تكون 
  .وظيفة املبحوث صيديل وشهادته العلمية ابتدائية

  :غري املناسبةحتديد اإلجابات  -د
واليت يعود السبب يف وقوعها إىل عدم فهم املبحوث للسؤال؛ كأن جييب املبحوث عن العبارة اخلاصة 
بدرجة جودة املنتج بأنه يشتريه، أو أنه جييب عن سؤال كان يفترض أال جييب عنه عند إجابته بال عن سؤال 

  .سبقه
  :حتديد اإلجابات املزيفة - ه

وميكن الكشف عن هذا التزييف من خالل التقارب . قام الباحث مبلئها بنفسهوتتعلق بالقوائم اليت 
  .الشديد أو التباين الشديد يف اإلجابات

  :املعاجلات املمكنة -1-2
 .إعادة االتصال باملبحوثني، لتصحيح ما ميكن تصحيحه -
 .إلغاء قائمة االستقصاء كلية -
 .وب العينة وإجراء املقارناتاستبعاد بعض األسئلة من القائمة؛ ولكن هذا يتضمن عي -
  .اإلجابة عن األسئلة اليت ليس هلا إجابات؛ إن أمكن االستدالل عليها بأي شكل من األشكال -

  :ترميز البيانات -2
ويعين ذلك جتميع اإلجابات املتجانسة ووضعها يف فئات معينة؛ مث إعطاء هذه الفئات رموزا أو أرقاما، 

  .الوصول إىل تلك الفئات أو أية معلومات تتعلق احبيث تصبح هذه األخرية مفتاح 
  :وكمثال عن ترميز عبارات االستبيان

  .QCO1, QCO2, QCO3: بنود، مت ترميزها كما يلي 3املتغري األول يشمل 
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  .QAD1, QAD2: املتغري الثاين يشمل بندين، مت ترميزمها كما يلي
  :وكمثال عن ترميز اإلجابات

، حمايد )1-(، غري موافق )2-(غري موافق بشدة : ذو اخلمس تدرجيات كما يليقد يتم ترميز سلم ليكرت 
  ).2(، موافق بشدة )1(، موافق )0(

  :وعادة ما يفضل اعتماد اجلداول اآللية يف عملية الترميز، وذلك يف احلاالت اآلتية
 .عندما يكون عدد قوائم االستقصاء كبريا -
 .عندما يكون عدد األسئلة يف القائمة كبريا -
 .عندما تكون التبويبات املتداخلة كبرية -
 .عندما يتم ختزين البيانات على أجهزة احلاسب -
  .عند الرغبة يف القيام بإجراء حتليالت إحصائية متقدمة -

  :إدخال البيانات -3
وهنا يتم إدخال البيانات املرمزة بدقة شديدة إىل احلاسب اآليل باستخدام أحد الربامج اجلاهزة واليت من 

 :ا وأكثرها استخداما يف الوقت احلايلأمهه
EViews (Econometric Views), Minitab, SPSS (Statistical Package for Sociol Sciences), SAS 
(Statistical Analysis System), LIMDEP, TSP, SHAZAM, RATS (Regression Analysis for 
Time Series). 

  :جدولة البيانات -4
اجلدولة حساب احلاالت الواردة ضمن كل متغري أو ضمن كل بند من بنود املتغري ويقصد بعملية 

ودف عملية اجلدولة إىل إجراء بعض التحليالت اإلحصائية الوصفية، أو تعريف التوزيع التكراري . الواحد
  .وعموما، ميكن اعتماد نوعني من اجلدولة ومها البسيطة واملتقاطعة. للمتغري اخلاضع للتحليل

   :اجلدولة البسيطة -أ
وكمثال . وتعين اجلدولة البسيطة إعداد جدول ملتغري واحد. وتعرف أيضا باسم اجلدولة يف اجتاه واحد

  .عن ذلك، انظر اجلدول أدناه
  :اموع  فما فوق 45  45؛30  30؛21  سنة 21أقل من   :فئات العمر

  60  25  8  12  15  :)التكرارات(عدد األفراد 
  
  :املتقاطعةاجلدولة  - ب

وكمثال عن . وتعين اجلدولة املتقاطعة إعداد جدول ملتغريين أو أكثر. وتسمى أيضا باجلدولة املتعامدة
  .ذلك، ميكن قياس اجتاهات املستهلكني حنو جودة منتج معني حسب فئات العمر

  



 

53 
 

 

  :اموع  :جودة املنتج  :فئات العمر
      

          سنة 21أقل من 
2130؛          
3045؛          

          فما فوق 45
          :اموع

  
II- حتليل البيانات:  

 ؛قصد بتحليل البيانات استخدام األساليب إحصائية املالئمة ملعرفة طبيعة العالقة بني املتغريات املختلفةي
  .معرفة أثر املكافآت على أداء رجال البيعك
  :البياناتحمددات اختيار األسلوب اإلحصائي املالئم يف حتليل  -1

نوع البيانات، : يتوقف اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب لعملية حتليل البيانات على عدة عوامل وهي
وهذا ما سيتم التفصيل فيه . تصميم البحث ومدي توافر الشروط املطلوبة يف تطبيق أسلوب إحصائي معني

  .ضمن هذا اجلزء من الدراسة
  :نوع البيانات -1-1

فأحيانا يرغب الباحث يف القيام بعملية الوصف . وصفية وكمية: بني نوعني من البيانات وهنا يتم التمييز
فقط للظاهرة املدروسة، وأحيانا أخرى قد يذهب إىل أبعد من ذلك حيث يقوم بتحليل البيانات واستخالص 

  .معلومات منها، وهنا ال بد من تكميم البيانات
  :تصميم البحث -1-2

وهنا . دد العينات املدروسة وعدد متغريات الدراسة الداخلة يف عملية التحليلويتعلق تصميم البحث بع
ال بد من معرفة ما إذا كان البحث يقوم على عينة واحدة أم على عدد من العينات املستقلة؛ مع حتديد عدد 

د أم اثنان أم متغري واح(املتغريات اليت يتعامل معها الباحث خالل كل مرحلة من مراحل املعاجلة هلذا البحث 
  ).عدة متغريات

  :شروط األسلوب اإلحصائي -1-3
إن لكل أسلوب إحصائي شروطا خاصة ال بد وأن تتوفر حىت يتمكن الباحث من استخدام هذا 

يف حتديد نوع األسلوب ) امسي أم ترتييب أم مقياس آخر(فقد يتحكم نوع املقياس املستخدم . األسلوب
ستخدم مقاييس الرتعة املركزية ومقاييس التشتت يف الدراسات الوصفية؛ وعموما، ت. اإلحصائي املسموح به

كما قد ختتلف األساليب . يف الدراسات االرتباطية 1بينما تستخدم مقاييس االرتباط ومقاييس االختالف
                                                             

  .، وغريهاt، اختبار Fاختبار  -1
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عدة  اإلحصائية املعتمدة يف حتليل متغري واحد عن تلك املستخدمة يف حتليل متغريين وعن تلكم املطبقة يف حتليل
  .متغريات

  :أساليب حتليل متغري واحد -أ
  .وتتمثل يف كل من مقاييس الرتعة املركزية ومقاييس التشتت

  :مقاييس الرتعة املركزية -
عندما متيل البيانات إىل التركز حول قيمة معينة، ميكن استخدام هذه القيمة لتمثل تلك اموعة من 

وعموما، يفضل استخدام مقياسا . ركزية يف الكشف عن هذه القيمةويتم استخدام مقاييس الرتعة امل. البيانات
  .واحدا فقط من مقاييس الرتعة املركزية باعتبار أن كل واحد منها حيتاج إىل توافر شروط خمتلفة لتطبيقه

푥푖∑: وحيسب بالعالقة .وهو ناتج قسمة جمموع القيم على عددها: الوسط احلسايب -  푛⁄=푥̅ 
푛): وحتسب رتبة الوسيط بالعالقة. البيانات ذات القياس الترتييبيستخدم حالة : الوسيط -  + 1) 2⁄. 

  .28-23- 25-15-12-20-18: ليكن حجم املبيعات اليومية من منتج معني كما يلي :مثال
  .28-25-23-20-18-15-12: ترتب قيم املبيعات تنازليا أو تصاعديا كما يلي

  4=2\)1+7(: رتبة الوسيط
  .20إذن قيمة الوسيط تتطابق مع القيمة الرابعة ضمن البيانات املرتبة وتساوي إىل القيمة 

  .وإذا وقعت رتبة الوسيط بني قيمتني، يتم حساب الوسط احلسايب هلاتني القيمتني
  .19=2\)20+18= (الوسط احلسايب للقيمتني الثالثة والرابعة= ، إذن قيمته3.5=فلو وجد أن رتبته

 .وهو القيمة الشائعة واألكثر تكرارا بني القيم: املنوال - 
  :مستهلكي املنتج تبعا للمناطق اجلغرافية كما يليعدد : مثال
25-30-40-17-33 -55-40-22-40.  

  .40=هنا، املنوال
  :مقاييس التشتت -

  .وتم هذه املقاييس بتحديد مدى تباين القيم الفعلية عن وسطها احلسايب
 .وميثل الفرق بني أكرب قيمة للمشاهدات وأصغر قيمة هلا :املدى - 
: وحيسب بالعالقة. وميثل متوسط مربعات احنرافات القيم عن وسطها احلسايب :التباين - 

∑(푥 − 푥̅) n⁄=V(x) 
=(x): وحيسب بالعالقة :االحنراف املعياري -  V(x). 

  :أساليب حتليل متغريين - ب
  .حتليل االحندار البسيط حتليل االرتباط البسيط،: وهنا ميكن اعتماد
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 :حتليل االرتباط البسيط -
وتقاس . يطلق مصطلح االرتباط على العالقة القائمة بني متغريين؛ كالعالقة بني دخل الفرد واستهالكه

ويكون االرتباط . 1إىل  1-، ويأخذ القيم من rهذه العالقة مبقياس يسمى معامل االرتباط ويرمز له بالرمز 
ونقول أنه ال يوجد ارتباط، حالة . r=-1بينما يكون االرتباط عكسي تام، عندما . r=1طردي تام، عندما 

r=0 .وكلما كانت القيمة . وكلما كانت القيمة املطلقة ملعامل االرتباط قريبة من الواحد، كان االرتباط قويا
  .تباط قريبة من الصفر، كان االرتباط ضعيفااملطلقة ملعامل االر

معامل بريسون، معامل : وحيسب مقدار االرتباط بني متغريين باالعتماد على أحد املعامالت اآلتية
وهذا ما سيتم التفصيل فيه ضمن هذا اجلزء من  .سبريمان، معامل كاندل تاو، معامل فاي، معامل كرمير

  .الدراسة
 .ما إذا مت قياس املتغريين مبقياس كميويستخدم حالة ): Pearson(معامل بريسون  -
 .ويستخدم حالة ما إذا مت قياس املتغريين مبقياس ترتييب ):Spearman(معامل سبريمان  -

  .ساعات 8ساعات؛ أكثر من  8إىل  5ساعات؛ من  5أقل من : عدد ساعات العمل :مثال
  .منخفض؛ متوسط؛ مرتفع: مستوى جودة اخلدمة

 .ويستخدم بنفس شروط معامل سبريمان ):Kandell’s tau(او معامل كاندل ت -
 .ويستخدم حالة قياس املتغري مبقياس إمسي ):Phi(معامل فاي  -

  .ذكر؛ أنثى: اجلنس :مثال
  .متعلم؛ غري متعلم: التعليم

حالة قياس املتغريين مبقياس امسي، وكان مقياس أحد يستخدم  ):Cramers(معامل كرمير  -
 .كالمها غري ثنائياملتغريين أو 

 ).جتارة؛ تسيري؛ اقتصاد(ومتغري التخصص ) ذكر؛ أنثى(قياس العالقة بني متغري اجلنس  :مثال
 :حتليل االحندار البسيط -

هو أداة إحصائية تقوم ببناء منوذج رياضي لتقدير العالقة بني متغري كمي واحد وهو املتغري التابع ومتغري 
وتستخدم هذه املعادلة يف معرفة نوع العالقة بني املتغريين، وتقدير املتغري التابع . كمي آخر وهو املتغري املستقل

: فإذا كانت العالقة بني املتغريين خطية، ميكن صياغة املعادلة على النحو اآليت .بناء على قيم املتغري املستقل
Y=aX+b+.  حيثY : املتغري التابع؛X : املتغري املستقل؛a وb : ثوابت؛ :ار اخلطأمقد.  

-وإذا كانت العالقة الدالية بني املتغريين غري خطية بل منحنية، هنا يتم االعتماد على حمويل بوكس
وبعد اشتقاق الصيغة النهائية لشكل . كوكس لتحديد صيغة العالقة الغري خطية؛ مث حتويلها إىل عالقة خطية

ومن أشكال هذه . ملربعات الصغرىالعالقة، يتم تقدير معلمات منوذج االحندار اخلطي البسيط وفقا لطريقة ا
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-العالقة اللوغاريتمية املزدوجة، العالقة شبه اللوغاريتمية، عالقة التحويل ملقلوب، عالقة لوغاريتم: العالقات
  .مقلوب

  :أساليب حتليل عدة متغريات -ج
، حتليل التباين، حتليل االرتباط املتعدد، حتليل االحندار املتعدد، حتليل التمايز: وهنا جند عدة أساليب وهي
  .التحليل العاملي، التحليل العنقودي

 :حتليل االرتباط املتعدد واجلزئي -
ويقيس هذا املعامل قوة العالقة بني متغري تابع واحد ومتغريين مستقلني أو أكثر يف : االرتباط املتعدد - 

أنه يكون موجبا وتتراوح قيمته بني الصفر والواحد الصحيح، أي . Rويرمز له بالرمز . الوقت ذاته
كما . دائما؛ مما يعين أن العالقة بني متغري تابع وأكثر من متغري مستقل واحد، تكون دوما طردية

وكمثال عن االرتباط . ميتاز بكونه يزداد كلما زاد عدد املتغريات املستقلة الداخلة يف الدراسة
حجم اإلعالن املنشور : ل منوك) y(املتعدد، دراسة قوة العالقة بني عدد املستجيبني لإلعالنات 

 .يف آن واحد) x2(وعدد الصحف املوزعة ) x1(يف الصحيفة 
كثريا ما حيدث بأن تؤدي املتغريات الدخيلة أو اخلارجية إىل التأثري السيئ على : االرتباط اجلزئي - 

من النتائج؛ حيث أا قد تؤدي إىل تضخيم حجم معامل االرتباط الناتج بني متغريين بشكل زائف، 
وباستبعاد تأثري هذه املتغريات الدخيلة إحصائيا، ميكن . خالل تأثريها على املتغريين موضوع الدراسة

احلصول على مؤشر دقيق وصايف للعالقة بني املتغريين الذين حياول الباحث حساب معامل االرتباط 
  .بينهما

ط اجلزئي، ميكن حساب وكمثال عن االرتبا. 1و 1-قيمة معامل االرتباط اجلزئي بني وتتراوح 
؛ بعد استبعاد كمية )x1(وكمية مياه السقي ) y(معدل االرتباط بني كمية احملصول الزراعي 

  .x1واملتغري  y، وحتييد أثره على االرتباط بني املتغري )x2(السماد املضاف للتربة املزروعة 
 :حتليل التباين -

أثر متغري أو أكثر من املتغريات اليت عادة ما تكون يتبلور الغرض من حتليل التباين يف دراسة وحتليل 
ويعترب حتليل التباين أسلوبا مرنا وله عدة ). Quantitative(على متغري كمي ) Qualitative(نوعية 

تطبيقات؛ حيث يهدف إىل قياس داللة الفروق بني جمموعتني أو أكثر، وما إذا كانت هذه الفروق راجعة إىل 
كما يسمح حتليل التباين . اموعات أم راجعة إىل ظروف التجربة أم إىل الصدفة اختالف حقيقي بني هذه

بتقدير وعزل التغريات اهلامشية واملصاحبة أو املرافقة للعوامل األساسية اليت نفترض أو نشك يف إسهامها يف 
  .التغري الكلي للمتغري حمل القياس

أن املقارنة املنعقدة بني أي من أزواج املعاجلات فإذا كانت نتيجة االختبار غري معنوية، فهذا يعين 
وإذا كانت نتيجة االختبار معنوية، فهذا يعين أن هناك زوج واحد على األقل من بني . ستكون غري معنوية
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للكشف ) الحقة(أزواج املعاجلات سيكون الفرق بني طرفيه معنويا؛ وهنا ال بد من إجراء اختبارات مساعدة 
  ).ديد أي اموعات كان معنوياحت(عن هذه األزواج 

وهنا نكون بصدد ): One-Way ANOVA(حتليل التباين األحادي يف اجتاه واحد  -
 .متغري تابع واحد ومتغري مستقل واحد

وهنا نكون بصدد متغري ): Two-way ANOVA(حتليل التباين األحادي يف اجتاهني  -
 .تابع واحد ومتغريين مستقلني

وهنا نكون بصدد متغري تابع ): N-Way ANOVA(اجتاه " ن" حتليل التباين األحادي يف -
  .من املتغريات املستقلة" ن"واحد و

 :التحليل العاملي -
يعرف التحليل العاملي على أنه أسلوبا إحصائيا يستخدم يف دراسة الظواهر دف إرجاعها إىل العوامل 

د من املتغريات؛ وبعد احلصول على مصفوفة ويبدأ التحليل العاملي حبساب االرتباطات بني عد. املؤثرة فيها
االرتباطات، نقوم بتحليل هذه املصفوفة حتليال عامليا، للوصول إىل أقل عدد ممكن من العوامل والذي يتيح لنا 

والغرض من ذلك هو تلخيص املتغريات يف . إمكانية التعبري عن أكرب قدر ممكن من التباين بني تلك املتغريات
مل الرئيسية اليت ميكن أن تفسر الظاهرة، مع خفض درجة التعقيد الكامنة ضمن العالقات عدد أقل من العوا

  .القائمة بني األعداد الكبرية من املتغريات املفسرة
كما يعرف التحليل العاملي على أنه عملية رياضية تستهدف تفسري وحتليل معامالت االرتباط املوجبة 

، x1: حيث يقوم ببساطة بدراسة العالقات بني عدد من املتغريات. ملتغرياتواليت هلا داللة إحصائية بني خمتلف ا

x2 ،x3 ، ...xn بداللة عدد من العوامل املشتركة :F1 ،F2 ،F3 ، ...Fi . حيث تعتمد هذه العوامل يف تأسيسها
األصلية، حيث على االرتباط الكائن بني املتغريات األصلية؛ ويكون عدد هذه العوامل أقل من عدد املتغريات 

  ).اثنان فأكثر(يعترب كل من هذه العوامل متغريا مشتقا من جمموعة من املتغريات األصلية 
 :التحليل العنقودي -

يعرف التحليل العنقودي على أنه تصنيف وترتيب موعة من احلاالت أو املتغريات بطرق ما داخل 
فيما ) متشاة نسبيا فيما بينها(د الواحد متجانسة عناقيد خمتلفة؛ حبيث تكون احلاالت املصنفة داخل العنقو

تكون ذات تشابه (يتعلق خبصائص معينة، إال أا خمتلفة عن احلاالت أو املتغريات املوجودة يف العناقيد األخرى 
وعليه يكمن أساس التحليل العنقودي يف ترتيب احلاالت ). أقل نسبيا مع حاالت أو متغريات العناقيد األخرى

تغريات بشكل عناقيد، حبيث يعمل على تصغري التباين داخل العنقود الواحد وتعظيم التباين بني العناقيد أو امل
  .املختلفة
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ويتشابه التحليل العنقودي مع التحليل العاملي يف أن كالمها يشتمل على إجراءات من شاا خفض 
التجمعات، بناء على بعض التشابه يف عدد كبري من املتغريات أو احلاالت إىل عدد أقل من العوامل أو 

  .خصائص األفراد يف اموعة الواحدة
. ويتجلى االختالف بني التحليلني يف اإلجراءات اإلحصائية املتبعة وطريقة تفسري النتائج لكل منهما

إىل عدد ويكمن االختالف اجلوهري بينهما يف كون التحليل العاملي يستخدم الختزال عدد كبري من املتغريات 
أقل من العوامل اليت تصف هذه املتغريات؛ يف حني يستخدم التحليل العنقودي لتجميع عدد كبري من األفراد يف 

  .عدد أقل من اموعات بناء على خصائصهم املشتركة فيما يتعلق مبتغريات الدراسة
وحالة أخرى؛ ليتم  ويبدأ التحليل العنقودي حبساب مقياس التشابه أو املسافة بني كل فرد أو حالة

مث يتم حساب التشابه أو . جتميع احلالتني اللتني قد يظهر بينهما أكرب تشابه أو أقل مسافة، يف جمموعة واحدة
املسافة من جديد بني املفردات املتبقية واحلاالت اليت مت جتميعها يف املرحلة السابقة، ليتم جتميع األقرب منها 

وتستمر هذه العملية إىل أن يتم جتميع كل احلاالت يف جتمع واحد؛  .لبعضها البعض يف جمموعات جديدة
  .حيث أن الباحث هو الذي حيدد املرحلة اليت تتوقف عندها عملية التجميع

  :ومنيز ضمن التحليل العنقودي بني نوعني
  ).K-Means(التحليل العنقودي غري اهلرمي أو ما يعرف بطريقة املتوسطات  -
 ).Hierarchal Cluster Analysis(ي التحليل العنقودي اهلرم -
يعد التحليل العنقودي اهلرمي من األساليب املفضلة واألكثر استخداما يف التحليل العنقودي؛ وفيه يتم و
  .أكثرها قوةCm أضعف العناقيد و C1من العناقيد، إذ يكون  mمن املفردات وبشكل متسلسل يف  nعنقدة 

  :املتعدد حتليل االحندار -
 .االحندار اخلطي واالحندار غري اخلطي: نتعرض لنوعني من أنواع االحندار، ومهاوهنا 

يستخدم للتنبؤ بقيمة املتغري التابع من خالل جمموعة من املتغريات املستقلة،  :االحندار اخلطي املتعدد -
، x1 ،x2املتغري التابع؛ : yحيث . y=ax1+bx2+cx3+…+d+: وفقا للمعادلة اخلطية اآلتية

x3:  املتغريات املستقلة؛a ،b ،c ،d : ثوابت؛ :مقدار اخلطأ. 
كثريات احلدود : نوعني أساسيني من هذه العالقات، ومهاوهناك  :االحندار غري اخلطي املتعدد -

وهنا أيضا يتم حتويل هاتني الصيغتني إىل صيغ خطية، من أجل تقدير . والدوال ذات املرونات الثابتة
  .االحندار اخلطي املتعدد معلماا كما هو احلال يف

  :حتليل التمايز -
غري أنه وخالفا لطرق التصنيف األخرى، يفترض . يعترب حتليل التمايز واحدا من ضمن تقنيات التصنيف

وجود تصنيف أصلي؛ ومن مث يعمل على إعادة تصنيف املفردات اإلحصائية ضمن جمموعتني أو أكثر 
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أو (فة خطية للمتغريات املستقلة اليت تتحكم يف بناء هذه اموعات باستخدام دالة متييزية تكون يف شكل تولي
  ).اليت تشرح ظهور تلك املفردات اإلحصائية يف اموعات املصنفة

وهناك الكثري من التشابه بني حتليل التمايز وحتليل االحندار، غري أن املتغري التابع يف حتليل التمايز يكون 
وكمثال عن حتليل التمايز؛ ميكن حتليل مستويات اإلنفاق . وع اموعاتنوعي وليس كمي؛ أي أنه ميثل ن

إنفاق كبري، إنفاق متوسط، إنفاق : على الرحالت السياحية من طرف األسر وتصنيفها إىل ثالثة مستويات
لى دخل األسرة، عدد أفراد األسرة، مدة الرحلة، عمر املنفق ع: ضعيف؛ وذلك تبعا للمتغريات املستقلة اآلتية

  .الرحلة
ويستخدم التحليل التمييزي يف تصنيف األفراد ضمن جمموعات، بناء على األوزان أو النسب أو 
الدرجات اليت قد حتصلوا عليها يف توليفة من املتغريات اليت بدورها تتنبأ بتحديد عضويتهم يف واحدة من 

اليت تسمح بالتنبؤ برقم اموعة اليت ينتمي  حيث يعمل حتليل التمايز على إجياد دالة التمييز. اموعات املصنفة
  ).املتغريات املستقلة(، من خالل تعويض قيم املتغريات الكمية املنبِئَة )املتغري التابع أو احملكي(إليها كل فرد 

III - تقرير البحث التسويقي:  
بعد جتهيز البيانات وحتليلها إحصائيا، ال بد من تنظيمها وكتابتها ضمن تقرير ائي؛ لكي تصبح مبثابة 

  .الحقاوهذا ما سيتم توضيحه . معلومات جاهزة ليعتمد عليها يف اختاذ القرار
  :تعريف التقرير النهائي -1

ويهدف . وسائل توضيحية متنوعة هو منط من أمناط االتصاالت اليت قد تأخذ أشكاال خمتلفة وباستخدام
وخيتلف . التقرير النهائي إىل نقل املعلومات إىل اجلهات ذات العالقة مبضمون املوضوع الذي حيتويه التقرير

شكل وحمتوى التقرير باختالف احلالة أو الظاهرة أو املوضوع حمل االهتمام من قبل الباحثني يف شىت العلوم 
  .وقد يتم عرض تقرير البحث التسويقي مكتوبا أو شفهيا أو مكتوبا وشفهيا. يقيةاإلنسانية واالجتماعية والتطب

  :أسس كتابة التقارير -2
  :إن من أهم العوامل اليت جيب على مقدم التقرير أن يأخذها يف االعتبار، ما يلي

  :التركيز على اهلدف من إجراء البحث -أ
املختلفة ملعاجلتها، يف حني أن ما يهم مديرو األعمال هو غالبا ما يهتم الباحث مبشكلة البحث والطرق 

وعادة ما ينشغل الباحث بعرض مشاكله يف التقرير، مع إغفاله ملا . نتائج البحث اليت ستبىن عليها قرارات معينة
ي يرغب القارئ االطالع عليه من هذا التقرير؛ وينتج عن ذلك تقارير غري قابلة للقراءة نابعة من الربج العاج

  .وعليه، ال بد من مراعاة املستوى الوظيفي والعلمي واملعريف لقراء التقارير. للباحث
  :اختصار اجلزء اخلاص بطرق البحث - ب

مييل الباحث بطبيعته إىل حماولة إقناع اإلدارة خبربته والطرق اليت قد ينتهجها يف حبثه، ومن مث فقد 
وعليه، جيب على قسم البحوث . اصيل اليت نادرا ما م املديرينيتمادى يف مناقشة اختيار العينة وغريها من التف



 

60 
 

 

االحتفاظ مبثل هذه التفاصيل داخليا، حىت ال يتم تشتيت انتباه متخذ القرار عن املسائل الرئيسية اليت يفترض 
  .التركيز عليها

  :اختيار املصطلحات اليت تتناسب مع القارئ -ج
صطلحات الفنية املتخصصة اليت قد حتتاج إىل تأويل أو تفسري؛ جيب أن حيتوي التقرير على القليل من امل

  .وإن كانت هناك ضرورة إلجيادها، فعلى الباحث إرفاقها بالشرح املطلوب
  :تطوير األسلوب من أجل جذب القارئ -د

وهنا على البحث أن يلتزم بالبساطة ويبتعد عن التعقيد غري الضروري يف تركيب اجلمل؛ مع ضرورة 
وعدم التوسع الزائد عن احلاجة حىت ال يشعر القارئ بامللل، مع األخذ يف االعتبار عدم اإلخالل مبطالب اإلجياز 

  .التقرير األساسية واستكماله على الوجه الالئق
  :استخدام اجلداول والرسوم البيانية ما أمكن - ه

حتتوي على أكثر من رقمني اليت يفترض أال (اجلملة املكتوبة : هناك ثالث طرق لعرض البيانات، وهي
والذي حيتوي (؛ العرض البياين )واليت تقرأ منها األرقام بشكل أسهل مما هو عليه يف اجلمل(؛ اجلداول )أو ثالثة

  :وهناك طرق كثرية للعرض البياين، أمهها). على نفس بيانات اجلدول ولكن يف تعبري سريع وواضح
 .نسبيةالدوائر ال -
 .)ة واألفقيةالرأسي(األعمدة البيانية  -
 وتستخدم حالة ما ؛)وتعد أقل تعقيدا حيث ينظر القارئ إىل خط واحد بسيط(البيانية املنحنيات  -

مقارنة سلسلة من البيانات، إذا كان التركيز على  عند ،إذا كانت البيانات تتعلق بفترة زمنية طويلة
 .لعرض البياينحركة البيانات وليس على قيمتها األصلية، إذا أريد توضيح اجتاهات ا

؛ وهو عبارة عن أعمدة متصلة ومتجمعة بشكل ثنائي أو )هيستوجرام(الرسم البياين التسجيلي  -
 .ثالثي أو رباعي حبث تبدو كأهرامات يف اهليستوجرام

  :تقريب األرقام - و
 غالبا ما تظهر األرقام يف شكل عشري؛ وهنا على الباحث تفادي استخدام هذه األرقام العشرية اليت ال

وعليه، ميكن تقريب هذه األرقام إىل . لزوم هلا، باعتبارها تشغل مساحة من دون زيادة يف التوضيح املطلوب
  .قيم تامة واليت تفي بالغرض املطلوب

  :تنظيم التقرير -3
ليست هناك صيغة ثابتة لتصميم أو تنظيم تقرير أمثل، ولكن من أجل إجياد تصميم أفضل للتقرير، ال بد 

  :العناصر اآلتيةمن مراعاته 
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  :صفحة العنوان -أ
تاريخ التقرير، عنوان املوضوع، اسم الباحث أو اجلهة اليت أعدت : حتوي هذه الصفحة املعلومات اآلتية

  .التقرير واجلهة املوجه إليها التقرير
  ):الفهرس(قائمة احملتويات  - ب

بكل املالحق؛ وإذا كان هناك ويتكون من أرقام الصفحات لعناصر البحث الرئيسية والفرعية وكشف 
  .العديد من اجلداول والرسوم البيانية، فيجب أن تفهرس يف صفحة خاصة بعد صفحة احملتويات

  :امللخص -ج
وهو أهم جزء من التقرير، حيث ال بد وأن يربز لب املوضوع بوضوح وإجياز؛ كما يشمل األهداف 

  .خمل والنتائج والتوصيات وذلك من دون تفصيل ممل وال إجياز
  :املقدمة -د

البحوث السابقة وخلفيات املوضوع، شرح طبيعة املشكلة املدروسة والظروف : وعلى املقدمة أن تشمل
  .احمليطة ا، أهداف البحث بوضوح، اإلطار العام لتنظيم التقرير

  :طرق البحث -ر
البحث، طريقة طبيعة تصميم : وهنا يتم شرح األسلوب املعتمد يف حتقيق أهداف البحث، من حيث

  .وكل ذلك يتم بشكل خمتصر. اختيار العينة، أساليب مجع البيانات، أساليب حتليل البيانات
  :النتائج -م

وجيب أن يبىن هذا اجلزء حول أهداف الدراسة، حبيث يصف يف عبارات ذات معىن النتائج اليت مت 
  .التوصل إليها بشكل منطقي حسب تسلسل عملية حتليل البيانات

  :وائقالع - ن
وهنا على الباحث توضيح املشاكل اليت واجهته أثناء إجراء البحث، واليت قد يستفيد منها الباحثون 
مستقبال؛ مع إشارته إىل أن تلك العوائق م الباحثني وليس املديرين، من أجل تبيان احلدود اليت جيب على 

  .ق أثناء االطالع على التقريرالقارئ الوقوف عندها فيمر املديرون مرور الكرام على هذه العوائ
  :التوصيات - ه

واهلدف من التوصية، هو تقوية الروابط مع اإلدارة، إضافة إىل املساعدة على اقتراح حبوث إضافية 
غري أنه عادة ما يفضل عدم كتابة التوصيات يف التقرير حىت ال يكون هناك حتيز مسبق حنو توجه . مستقبال

  .معني يف اختاذ القرار
  :راجعامل - و

كتب، دوريات، رسائل : جيب أن حيتوي التقرير على قائمة املراجع املعتمدة يف عملية البحث من
  .علمية، صحف، تقارير منشورة وغري منشورة
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  :املالحق -ي
كطريقة سحب (وتشمل املالحق البيانات اليت م القليل من القراء أو اليت تستعمل كمرجع مؤقت 

  ).املفصلة، قائمة االستقصاء أو منوذج املالحظة املعتمد، اجلداول اإلحصائية العينة
  لبيانات التسويقيةتحليل اإلحصائي متعدد املتغريات على اال تطبيق: ثايناحملور ال

ضمن هذا اجلزء، تبيان كيفية تطبيق التحليل اإلحصائي متعدد املتغريات على البيانات احملصلة من سيتم 
حيث سيتم التطرق إىل أهم هذه التحليالت واملتمثلة . SPSSحبوث التسويق وذلك باالعتماد على برنامج 

يه اخلطي وغري اخلطي وأخريا حتليل حتليل التباين، التحليل العاملي، التحليل العنقودي، حتليل االحندار بنوع: يف
  .التمايز

  تطبيق حتليل التباين األحادي يف اجتاهني -أوال
  ):مع األخذ يف االعتبار التفاعل املتبادل بني املتغريين املستقلني(

يف دراسة ملعرفة مدى تأثري كل من املستوى التعليمي واحلالة االجتماعية لرجل البيع على حجم املبيعات 
  :اليت حيققها؛ مت جتميع البيانات التاليةالشهرية 

  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي  أمي  
  130  130  125  110  100  أعزب  ذكر

  140  120  115  115  120  متزوج
  135  125  104  95  111  أعزب  أنثى

  122  100  88  107  110  متزوج
  

فروق معنوية بني متوسطات باالعتماد على حتليل التباين، سيتم فيما يلي اختبار ما إذا كان هناك 
  ):Y(املبيعات الشهرية 

 ).X1: املتغري املستقل األول(تعود إىل املستوى التعليمي  -
 ).X2: املتغري املستقل الثاين(تعود إىل احلالة االجتماعية  -
 ).احلالة االجتماعية* املستوى التعليمي (تعود إىل التفاعل احلاصل بني املتغريين املستقلني معا  -

  .95عند درجة ثقة وذلك 
  :على النحو اآليت ، وذلكSPSSإدخال البيانات إىل 
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  :خطوات تنفيذ االختبار

، ومن مث Modèle linéaire général، مث القائمة الفرعية لـ Analyseأوال يتم فتح قائمة 
  :؛ كما هو مبني يف اآليتUnivariéيتم اختيار 

  
؛ variable dépendanteوبعدما يظهر املربع اآليت؛ يتم إدخال املتغري التابع إىل اخلانة اليت بعنوان 

  .facteurs fixesواملتغريين املستقلني إىل اخلانة اليت بعنوان 

  
، كما 1factoriel completليظهر املربع اآليت؛ والذي خنتار منه  modèleمث يتم نقر االختيار 

  :يلي هو مبني فيما

                                                             
 بدال من اخليار Personaliséهنا ينقر على االختيار  ، فإنهيف حالة ما إذا كان الباحث يريد جتاهل تأثري التفاعل املتبادل بني املتغريين -1

factoriel complet ؛ مث ينقل املتغريين املستقلني من املربع الذي بعنوانfacteurs et covariables  إىل املربع الذي بعنوان
modèle ؛ مث خيتارeffets principaux  بدال منinteraction.  
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 :، حنصل على املخرجات اآلتيةOkبعد الضغط على 

Tests des effets intersujets 
Variable dépendante:   monthly sales 

Source Somme des carrés de type III ddl Carré moyen F Signification 
Modèle corrigé 2376,800a 9 264,089 2,152 ,124 
Constante 264960,200 1 264960,200 2159,415 ,000 
X1 1736,800 4 434,200 3,539 ,048 
X2 39,200 1 39,200 ,319 ,584 
X1 * X2 600,800 4 150,200 1,224 ,360 
Erreur 1227,000 10 122,700   
Total 268564,000 20    
Total corrigé 3603,800 19    
a. R-deux = ,660 (R-deux ajusté = ,353) 

 
  :يتضح من خالل هذا اجلدول

معنوية تأثري املستوى التعليمي على حجم املبيعات الشهرية لرجل البيع؛ حيث كان مستوى الداللة  -
 .0,05وهو أقل من  0,048

عدم معنوية تأثري احلالة االجتماعية على حجم املبيعات الشهرية لرجل البيع؛ حيث كان مستوى  -
 .0,05وهو أكرب من  0,584الداللة 

عدم معنوية أثر التفاعل املتبادل بني املستوى التعليمي واحلالة االجتماعية على حجم املبيعات الشهرية 
  .0,05وهو أكرب من  0,360لرجل البيع؛ حيث كان مستوى الداللة 

  :تطبيق التحليل العاملي -ثانيا
قات االئتمان، الراتب، عدد بطا: فيما يلي بيانات خلمس وعشرين أسرة تتضمن ستة متغريات وهي

وأراد الباحث اختزال هذه املتغريات الست إىل . العمر، عدد األطفال، عدد سنوات الزواج، عدد الغرف
 .عوامل أقل، باالعتماد على التحليل العاملي

  عدد الغرف  عدد سنوات الزواج  عدد األطفال  العمر  عدد بطاقات االئتمان  الراتب  رقم األسرة
1  1000  0  30  2  2  5  
2  2500  1  28  3  5  2  
3  4000  2  34  2  3  2  
4  4500  2  25  4  5  3  
5  5000  3  23  2  5  5  
6  4700  3  35  0  3  4  
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7  5000  3  24  4  5  4  
8  1000  0  25  2  3  5  
9  1200  0  28  2  4  4  

10  1400  1  42  1  2  3  
11  1700  1  33  3  5  4  
12  2400  1  32  4  7  3  
13  2400  1  32  4  7  3  
14  1200  0  28  2  3  2  
15  1200  0  27  3  7  2  
16  7000  1  60  6  39  5  
17  2400  1  52  4  7  3  
18  2400  1  32  4  7  3  
19  1200  0  28  3  3  2  
20  1200  0  27  2  7  2  
21  7000  1  60  7  39  5  
22  1000  0  30  2  2  5  
23  2500  1  28  3  5  2  
24  4000  2  34  2  3  2  
25  4500  2  25  4  5  3  

  
 :، على النحو اآليتspssوقد أدخلت البيانات إىل نافذة برنامج 

 
مث خنتار  analyse، ننقر على التعليمة spssومن أجل تطبيق التحليل العاملي باالعتماد على برنامج 

réduction des dimensions  مثanalyse factorielle .انظر الشكل اآليت: 
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  .Variablesمث يظهر املربع اآليت، أين يتم إدخال مجيع املتغريات حمل الدراسة إىل خانة 

  
  :، خنتار ما يليCaractéristiquesوضمن النافذة 

  
  :، خنتار ما يليExtractionوضمن النافذة 

  
  :، خنتار ما يليRotationوضمن النافذة 
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  :يلي، خنتار ما Scores factorielsوضمن النافذة 

  
  :، خنتار ما يليOptionsوضمن النافذة 
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 1:ومن ضمن خمرجات هذا الربنامج، حنصل على مصفوفة معامالت االرتباط البينية التالية
Matrice de corrélationa 

 عدد الغرف عدد سنوات الزواج عدد األطفال العمر عدد بطاقات االئتمان الراتب 
Corrélation 296, 665, 538, 475, 708, 1,000 الراتب 

 084, 016,- 000, 028,- 1,000 708, عدد بطاقات االئتمان
 273, 790, 528, 1,000 028,- 475, العمر
 165, 777, 1,000 528, 000, 538, عدد األطفال
 373, 1,000 777, 790, 016,- 665, عدد سنوات الزواج
 1,000 373, 165, 273, 084, 296, عدد الغرف

Signification 
(unilatéral) 

 076, 000, 003, 008, 000,  الراتب
 346, 470, 500, 448,  000, عدد بطاقات االئتمان
 093, 000, 003,  448, 008, العمر
 216, 000,  003, 500, 003, عدد األطفال
 033,  000, 000, 470, 000, عدد سنوات الزواج
  033, 216, 093, 346, 076, عدد الغرف

a. Déterminant = ,004 

  
؛ وهذا ما يفسر عدم 0,0001أكرب من  Déterminantنالحظ من خالل هذا اجلدول أن قيمة 

  .وجود ضرورة حلذف أي من املتغريات حمل الدراسة
 2:كما حنصل من خالل خمرجات الربنامج على اجلدول املوايل

Indice KMO et test de Bartlett 
Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité d'échantillonnage. ,502 
Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approx. 116,137 

Ddl 15 
Signification ,000 

  
، وهذا ما يعكس كفاية حجم 0,5كانت أكرب من  KMOيتضح من خالل هذا اجلدول أن قيمة 

وقد كانت قيمة . العينة؛ فضال عن زيادة االعتمادية يف العوامل اليت سوف حنصل عليها من التحليل العاملي
، مما يؤكد على وجود عالقة دالة إحصائيا بني املتغريات حمل 0,05أقل من  bartilettاختبار الدائرية لـ 

  .إجراء التحليل العاملي الدراسة، وعليه ميكن

                                                             
ها هو التأكد من شرط عدم وجود والغرض من. وتعد هذه املصفوفة احلل األويل للعالقات الكامنة بني املتغريات الداخلة يف التحليل العاملي -1

عن مشكلة ) Déterminant(كما يكشف لنا حمدد املصفوفة . بني أي ثنائي من املتغريات حمل الدراسة) 90أعلى من (ارتباط عايل جدا 
املتغريات ونالحظ أي منها ؛ فإذا اخنفضت قيمة احملدد عن هذا املقدار، ننظر إىل 0,0001االرتباط الذايت، إذ جيب أال تقل قيمة هذا احملدد عن 

  .80كان عايل االرتباط، وهنا حنذف واحدا من املتغريين اللذين قد فاق ارتباطهما  
أما فيما يتعلق . ، حىت تكون العينة كافية0,5مدى كفاية عدد أفراد العينة؛ إذ جيب أن تكون قيمته أكرب من  KMOحيث يعكس قياس  -2

للدائرية، فهو مؤشر يعكس الداللة اإلحصائية للعالقة بني املتغريات؛ إذ ال بد وأن يكون مستوى الداللة هلذه العالقة أقل من  bartilettباختبار 
  .، حىت تكون دالة إحصائيا0,05
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  :التباين املفسر للعواملكما حنصل من خالل خمرجات الربنامج على اجلدول املوايل، والذي يوضح 

  
) اجلذر الكامن(يتضح من خالل هذا اجلدول بأنه مت التوصل إىل عاملني، نظرا لكون قيمتهما العينية 

؛ 2,872حيث أن العامل الرئيسي األول كان له أكرب جذر كامن واملقدر بـ . أكرب من الواحد الصحيح
أما العامل الثاين، فقد كان جذره الكامن . من التباينات الكلية  47,861حيث يفسر هذا العامل 

  .من التباينات الكلية  27,257؛ حيث يفسر حوايل 1,635
وفيما يلي التمثيل البياين لقيم اجلذور الكامنة لكل عامل على احملور العمودي، تبعا لرقم العامل املمثل 

 :فقيعلى احملور األ

 
 
يعترب هذا الرسم معيارا آخرا ميكن استخدامه يف حتديد العوامل اليت سيتم اإلبقاء عليها؛ حيث يتم هنا 

  .االحتفاظ بالعوامل اليت تقع يف املنطقة شديدة االحندار فقط
 :واجلدول املوايل ميثل مصفوفة العوامل قبل عملية التدوير

Matrice des composantesa 

 
Composante 
1 2 

 518, 834, الراتب
 947, 281, عدد بطاقات االئتمان
 315,- 792, العمر
 249,- 791, عدد األطفال
 274,- 932, عدد سنوات الزواج
 007, 458, عدد الغرف

Variance totale expliquée 

Composante 
Valeurs propres initiales 

Sommes extraites du carré des 
chargements 

Sommes de rotation du carré des 
chargements 

Total % de la variance % cumulé Total % de la variance % cumulé Total % de la variance % cumulé 
1 3,106 51,758 51,758 3,106 51,758 51,758 2,872 47,861 47,861 
2 1,402 23,359 75,118 1,402 23,359 75,118 1,635 27,257 75,118 
3 ,875 14,590 89,707       
4 ,457 7,610 97,317       
5 ,145 2,408 99,725       
6 ,016 ,275 100,000       
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
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Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
a. 2 composantes extraites. 

  
غري أنه ال ميكن احلكم على املتغريات املشكلة لكل عامل إال . وجود عاملني ويتضح من هذا اجلدول

 :وذلك ما يوضحه اجلدول املوايل 1بعد إجراء عملية التدوير؛
Rotation de la matrice des composantesa 

 
Composante 
1 2 

 790, 583, الراتب
 984, 090,- عدد بطاقات االئتمان
 001, 852, العمر
 062, 827, عدد األطفال
 091, 967, عدد سنوات الزواج
 177, 423, عدد الغرف
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.  
 Méthode de rotation : Varimax avec normalisation Kaiser. 
a. Convergence de la rotation dans 3 itérations. 

  
العمر، عدد األطفال، عدد : يضم العامل األول 2.مصفوفة العوامل، يتضح بأن هناك عاملنيبعد تدوير 

  .الراتب، عدد بطاقات االئتمان: سنوات الزواج؛ ويضم العامل الثاين
 :ويبني اجلدول املوايل مقدار وقوة العالقة ما بني العوامل قبل وبعد عملية التدوير

Matrice de transformation des composantes 
Composante 1 2 
1 ,929 ,370 
2 -,370 ,929 
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.  
 Méthode de rotation : Varimax avec normalisation Kaiser. 

  
 :اهلرمي التحليل العنقودي تطبيق -ثالثا

. منطقة بيعية 15من أجل دراسة العادات االستهالكية يف مت جتميعها افتراضية بيانات  يف اجلدول اآليت،
واملطلوب إجراء التحليل العنقودي اهلرمي من أجل تصنيف املناطق البيعية إىل ثالثة عناقيد، لغرض املساعدة يف 

  .جتزئة السوق ورسم اإلستراتيجيات املناسبة
  
  

                                                             
ربع تشبعات العوامل على اليت تؤدي إىل زيادة تباين م ،)varimax( وهنا جتدر اإلشارة إىل أنه قد مت االعتماد على طريقة التدوير املتعامد -1

  .لكوا الطريقة األكثر استخداما يف حبوث التسويق .كافة املتغريات
وهنا يتم حتليل نتائج كل عامل بصورة منفصلة؛ وذلك وفق الشروط اليت يضعها الباحث، مع األخذ يف االعتبار التشبعات اليت حصلت على  -2

  .يف تسمية العامل وترشيح القياسات احلاصلة على أفضل القيم وهنا يظهر دور الباحث. أعلى القيم ضمن كل عامل
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  أخرى  السيارات  اهلواتف  الطعام  السكن  :املنطقة البيعية
A 200  100  60  110  80  
B  150  90  40  10  60  
C  400  250  30  200  30  
D  420  210  40  180  80  
E  80  40  10  20  10  
F  390  220  30  190  170  
G  140  170  80  60  20  
H  250  200  80  120  110  
I  270  180  50  60  90  
J  350  230  30  180  50  

K  110  70  40  90  70  
L  140  90  70  20  30  

M  240  200  60  120  40  
N  240  120  30  120  200  
O  320  210  20  210  70  

  
  :، على الشكل اآليتspssوقد أدخلت البيانات إىل نافذة برنامج 

  
مث  analyse، ننقر على التعليمة spssومن أجل تطبيق التحليل العنقودي اهلرمي باستخدام برنامج 

  .cluster hiérarchiqueمث  classificationخنتار 
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  :على املربع اآليتمث حنصل 

  
  :، خنتار ما يليstatistiquesوضمن النافذة 

  
  :، خنتار ما يليTracésوضمن النافذة 

  
  :، خنتار ما يليMéthodeوضمن النافذة 
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  :، خنتار ما يليEnregistrerوضمن النافذة 

  
  :ومن ضمن خمرجات هذا الربنامج، حنصل على اجلدول اآليت

 
Récapitulatif de traitement des observationsa 

Observations 

Valide 
Rejetée 

Total Valeur manquante Valeur négative 
N Pourcentage N Pourcentage N Pourcentage N Pourcentage 
15 100,0 0 ,0 0 ,0 15 100,0 
a. Distance moyenne (entre groupes) 
 

احلاالت املقبولة يف مقابل عدد ونسب احلاالت املرفوضة؛ كما يبني عدد يبني هذا اجلدول عدد ونسب 
  .ونسب إمجايل احلاالت

 :كما أنه من ضمن خمرجات الربنامج، تظهر لنا مصفوفة القرابة اآلتية
Matrice de proximité 

Obser
vation 

 Khi-deux entre groupes de fréquences 
1:A 2:B 3:C 4:D 5:E 6:F 7:G 8:H 9:I 10:J 11:K 12:L 13:M 14:N 15:O 

1:A ,000 7,496 10,372 6,579 4,694 6,549 8,746 3,688 6,437 8,271 2,694 7,430 6,409 6,912 8,030 
2:B 7,496 ,000 12,399 9,253 5,578 9,146 8,839 6,492 4,336 10,635 8,504 4,675 8,691 9,064 11,136 
3:C 10,372 12,399 ,000 5,382 3,703 9,812 10,564 10,774 10,326 2,726 11,375 11,964 6,176 14,486 5,195 
4:D 6,579 9,253 5,382 ,000 2,566 5,740 10,714 7,545 6,966 3,328 7,874 10,287 5,813 10,535 4,187 
5:E 4,694 5,578 3,703 2,566 ,000 4,732 5,397 4,597 3,197 3,200 6,080 4,796 3,322 6,534 4,597 
6:F 6,549 9,146 9,812 5,740 4,732 ,000 12,775 7,155 7,148 7,390 6,588 12,026 8,748 5,933 6,027 
7:G 8,746 8,839 10,564 10,714 5,397 12,775 ,000 7,084 8,108 9,894 9,154 5,511 5,205 13,554 11,498 
8:H 3,688 6,492 10,774 7,545 4,597 7,155 7,084 ,000 4,722 8,495 4,358 6,730 5,369 8,212 8,680 
9:I 6,437 4,336 10,326 6,966 3,197 7,148 8,108 4,722 ,000 8,352 7,657 6,162 6,549 8,831 9,198 
10:J 8,271 10,635 2,726 3,328 3,200 7,390 9,894 8,495 8,352 ,000 9,153 10,890 4,946 12,133 3,136 
11:K 2,694 8,504 11,375 7,874 6,080 6,588 9,154 4,358 7,657 9,153 ,000 8,586 7,485 5,732 8,335 
12:L 7,430 4,675 11,964 10,287 4,796 12,026 5,511 6,730 6,162 10,890 8,586 ,000 7,166 11,715 12,185 
13:M 6,409 8,691 6,176 5,813 3,322 8,748 5,205 5,369 6,549 4,946 7,485 7,166 ,000 11,620 6,753 
14:N 6,912 9,064 14,486 10,535 6,534 5,933 13,554 8,212 8,831 12,133 5,732 11,715 11,62

0 ,000 10,792 

15:O 8,030 11,136 5,195 4,187 4,597 6,027 11,498 8,680 9,198 3,136 8,335 12,185 6,753 10,792 ,000 
Il s'agit d'une matrice de dissimilarité 
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هذه املصفوفة، حتدد مدى التشابه أو االختالف بني احلاالت، واليت يعرب عنها باملسافات املشتقة بني 
  .وهكذا ؛10,372تساوي  A-C، واملسافة بني 7,496مثال تساوي  A-Bفاملسافة بني . هذه احلاالت

 :اآليت) جدول التكتل(كما يظهر ضمن خمرجات الربنامج، جدول التقارب 
Planning des agglomérations 

Etape 
Cluster combiné 

Coefficients 
Etape de première apparition du cluster 

Etape suivante Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
1 4 5 2,566 0 0 4 
2 1 11 2,694 0 0 5 
3 3 10 2,726 0 0 4 
4 3 4 3,903 3 1 6 
5 1 8 4,023 2 0 11 
6 3 15 4,279 4 0 13 
7 2 9 4,336 0 0 9 
8 7 13 5,205 0 0 12 
9 2 12 5,419 7 0 12 
10 6 14 5,933 0 0 11 
11 1 6 6,858 5 10 13 
12 2 7 7,477 9 8 14 
13 1 3 8,361 11 6 14 
14 1 2 8,503 13 12 0 

 
ونالحظ من خالل قراءة . ويبني هذا اجلدول كيفية تكوين العناقيد عند كل مرحلة من مراحل التحليل

، D_Eأي بني املنطقتني البيعيتني  5_4اجلدول، أن املرحلة األوىل من قاعدة الشجرة كانت بني احللتني 
جند أنه سوف يندمج يف املرحلة الرابعة، مع  Dوإذا تابعنا العنقود . Dحيث مت اندماجهما حتت العنقود 

وهكذا يتم حتليل . 3خالل املرحلة ) C_Jاملنطقتني البيعيتني ( 10_3املكون بدوره من احلالتني  Cالعنقود 
  .املراحل أوال بأول، ومتابعة مجيع املراحل مع سري الشجرة الثنائية

أا كانت تزداد مبعدالت طفيفة؛ باستثناء قفزتني حدثتا بني املرحلة كما يالحظ على عمود املعامالت 
عناقيد يف هذه  3وهذا ما يشري إىل ضرورة وجود . الثالثة والرابعة، وبني املرحلة العاشرة واحلادية عشر

  .الدراسة
 ويعرض اجلدول املوايل، تصنيف احلاالت اخلمسة عشر ضمن كل عنقود من العناقيد الثالث احملصل

 :عليها يف اية املطاف
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Cluster(s) d'affectation 

Observation Clusters 3 
1:A 1 
2:B 2 
3:C 3 
4:D 3 
5:E 3 
6:F 1 
7:G 2 
8:H 1 
9:I 2 
10:J 3 
11:K 1 
12:L 2 
13:M 2 
14:N 1 
15:O 3 

 
يف حني . A,F,H,K,N: تشري بيانات هذا اجلدول، إىل أن العنقود األول يشمل املناطق البيعية اآلتية

  .C,D,E,J,O: بينما يضم العنقود الثالث املناطق. B,G,I,L,M: يشمل العنقود الثاين املناطق
  .وأخريا يقدم لنا الربنامج ضمن خمرجاته، شكل الشجرة الثنائية واملبني أدناه

 
 

وحدة قياس؛ حيث يشري  25يبدو واضحا من خالل هذا الشكل، أن قياسات أطوال األعمدة متتد إىل 
وهناك عدة . طول العمود إىل زيادة درجات عدم التشابه بني احلالتني اللتني ترتبطان من خالل هذا العمود

  .رعقد موجودة يف الشجرة، حيث متثل كل عقدة هدف معني يعكس اندماج حالتني أو أكث
وبني احلالتني  Dلتعطي العنقود  D_Eومن املالحظ أن عملية العنقدة كانت يف البداية بني احلالتني 

C_J  لتعطي العنقودC مث احتد العنقودين ،D_C وتستمر عملية العنقدة إىل حني الوصول إىل ثالث ،
  1.عناقيد مث عنقودين

                                                             
  .تعمل على دمج اموعتني األكثر قربا من بعضهما واليتمن اجلدير بالذكر هنا أنه قد مت اعتماد طريقة الربط بني اموعات لدمج العناقيد،  -1

  .بط املنفردمع العلم أنه ميكن اعتماد طريقة الربط داخل اموعات أو طريقة الر
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نات، جند أنه قد مت إضافة متغري جديد باسم بعد إقفال شاشة املخرجات والرجوع إىل شاشة إدخال البيا
CLU3_1 ا إىل عضوية العنقود األول أو؛ والذي يوضح وضع كل حالة أو منطقة بيعية فيما يتعلق بانتسا

  :انظر الشكل املوايل.  الثاين أو الثالث

  
أدىن عناقيد كحد  3ويف حالة ما إذا كان الباحث يرغب يف احلصول على مدى من احللول، ولتكن 

  :عناقيد كحد أعلى؛ يتم إتباع اخلطوات اآلتية 5و

  
يبني املتغري األول تصنيف احلاالت على . وسوف تظهر ثالثة متغريات جديدة، يف شاشة إدخال البيانات

 4عناقيد، وعضوية كل حالة يف هذه العناقيد؛ يف حني يبني املتغري الثاين تصنيف احلاالت على أساس  5أساس 
عناقيد،  3ية كل حالة يف هذه العناقيد؛ بينما يبني املتغري الثالث تصنيف احلاالت على أساس عناقيد، وعضو

  .والشكل املوايل يستعرض ذلك. وعضوية كل حالة يف هذه العناقيد
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  :تطبيق حتليل االحندار اخلطي املتعدد -رابعا
ا يف يوم معني من سلعة معينة، سيتم هنا دراسة العالقة بني املبيعات اليومية خلمسة عشر حمال جتاري

  .ودرجات احلرارة املسجلة يف منتصف النهار يف كل منطقة بيعية وسنوات اخلربة للبائع الذي يقوم باخلدمة
  )X2(سنوات اخلربة   )X1(درجة احلرارة  )Y(املبيعات 

15  21  1  
15  18  1  
21  22  1  
28  24  2  
30  25  2  
35  25  2  
40  26  2  
35  34  3  
30  25  3  
45  38  3  
50  40  4  
60  41  4  
45  39  5  
60  37  5  
50  40  6  

  
  :؛ مث إجراء عملية حتليل االحندار اخلطي بإتباع اخلطوات اآلتيةspssوقد مت إدخال البيانات إىل برنامج 
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  :؛ وذلك كما يليméthodeضمن النافذة  étape par étapeمث يتم إدخال املتغريات، مع اختيار 

 
 :، خنتار ما يليstatistiquesوضمن النافذة 

  
 :، خنتار ما يليtracésوضمن النافذة 

 
 :، خنتار ما يليenregistrerوضمن النافذة 
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 :ويف األخري، سوف تظهر لنا املخرجات اآلتية
Variables introduites/éliminéesa 

Modèle Variables introduites Variables éliminées Méthode 
1 temperature . Pas à pas (Critère : Probabilité de F pour introduire 

<= ,050, Probabilité de F pour éliminer >= ,100). 
a. Variable dépendante : sales 

 
حيث يظهر لنا بأن متغري درجة احلرارة هو . ويبني هذا اجلدول املتغريات الداخلة يف معادة خط االحندار

 .الذي مت قبوله كمتغري مستقل، ويظل املتغري التابع ممثال باملبيعاتالوحيد 
Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 
1 ,907a ,822 ,809 6,33946 
a. Prédicteurs : (Constante), temperature 
b. Variable dépendante : sales 

 
من التغريات  80,9مما يعين أن حوايل  .8090,يتضح من هذا اجلدول بأن معامل التحديد قد بلغ 

 .يف قيمة املبيعات تعود إىل التغري يف درجة احلرارة
ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 
1 Régression 2420,480 1 2420,480 60,228 ,000b 

Résidus 522,453 13 40,189   
Total 2942,933 14    

a. Variable dépendante : sales 
b. Prédicteurs : (Constante), temperature 

 
 .0,05يبني جدول حتليل التباين معنوية معادلة خط االحندار هذه؛ حيث كان مستوى املعنوية أقل من 
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Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

Intervalle de confiance à 
95,0% pour B 

B 
Ecart 
standard Bêta 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

1 (Constante) -11,271 6,465  -1,743 ,105 -25,238 2,696 
temperature 1,600 ,206 ,907 7,761 ,000 1,155 2,046 

a. Variable dépendante : sales 

  
  :يشري هذا اجلدول إىل أن معادلة خط االحندار ستكون على النحو اآليت

Y=-11,271+1,600X1 

 
 

ويتضح من هذا الشكل عدم وجود منط معني . ميثل هذا الرسم شكل انتشار البواقي تبعا للقيم املتوقعة
  .النتشار النقاط وهو ما يتفق مع شرط اخلطية

 
 

 .يتضح من هذا الشكل بأن نقاط البواقي تتجمع حول خط مستقيم؛ مما يؤكد بأا تتوزع توزيعا طبيعيا
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  .كما يؤكد هذا املدرج التكراري بأن البيانات تتوزع توزيعا طبيعيا
  :تطبيق حتليل االحندار غري اخلطي املتعدد - خامسا

العالقة بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة، كل أوال، ال بد من حتديد النموذج الرياضي املالئم لشكل 
 :وذلك كما يلي. على حدة

 
مث يتم إدخال املتغري املستقل األول، املمثل بدرجة احلرارة؛ مع اختيار مجيع النماذج الرياضية املمكن 

  :اعتمادها، كما هو موضح فيما يلي

 
  :، يتم اختيار ما يليenregistrerوضمن النافذة 
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 :وأخريا يتم احلصول على املخرجات اآلتية
Linéaire 

Récapitulatif des modèles 
R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 
,907 ,822 ,809 6,339 
La variable indépendante est temperature. 

 
Logarithmique 

Récapitulatif des modèles 
R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 
,915 ,837 ,824 6,081 
La variable indépendante est temperature. 

 
Inverse 

Récapitulatif des modèles 
R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 
,914 ,836 ,823 6,097 
La variable indépendante est temperature. 

 
Quadratique 

Récapitulatif des modèles 
R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 
,914 ,836 ,808 6,345 
La variable indépendante est temperature. 

 
Cubique 

Récapitulatif des modèles 
R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 
,914 ,836 ,808 6,345 
La variable indépendante est temperature. 

 
Composé 

Récapitulatif des modèles 
R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 
,888 ,789 ,773 ,212 
La variable indépendante est temperature. 
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De puissance 
Récapitulatif des modèles 
R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 
,911 ,830 ,817 ,190 
La variable indépendante est temperature. 

 
S 

Récapitulatif des modèles 
R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 
,928 ,861 ,851 ,172 
La variable indépendante est temperature. 

 
De croissance 

Récapitulatif des modèles 
R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 
,888 ,789 ,773 ,212 
La variable indépendante est temperature. 

 
Exponentiel 

Récapitulatif des modèles 
R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 
,888 ,789 ,773 ,212 
La variable indépendante est temperature. 

 
Logistique 

Récapitulatif des modèles 
R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 
,888 ,789 ,773 ,212 
La variable indépendante est temperature. 

 
وعليه، سوف يتم . 85,1؛ حيث بلغ Sومن املالحظ هنا أن أكرب معامل حتديد كان لدى النموذج 

  .Sباالعتماد على منوذج ) تغري املبيعات تبعا لدرجة احلرارة(توفيق هذه البيانات 
 :ويتم هنا االحتفاظ باملخرجات اخلاصة ذا النموذج واملتمثلة فيما يلي

ANOVA 
 Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 
Régression 2,384 1 2,384 80,845 ,000 
Résidu ,383 13 ,029   
Total 2,767 14    
La variable indépendante est temperature. 

  
  
  

  



 

84 
 

 

 
Coefficients 

 
Coefficients non standardisés Coefficients standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 
1 / temperature -41,414 4,606 -,928 -8,991 ,000 
(Constante) 5,002 ,169  29,576 ,000 
La variable dépendante est ln(sales). 

 
  .وسيتم االعتماد على املعامالت أعاله، فيما بعد لتقدير معلمات النموذج

التابع واملتغري املستقل الثاين املمثل بسنوات اخلربة؛ بنفس الطريقة مث يتم اختبار شكل العالقة بني املتغري 
  :حيث يتم إدخال متغري سنوات اخلربة بدال من متغري درجة احلرارة فيما يلي. وباتباع نفس اخلطوات

  
 :فنحصل على املخرجات اآلتية

Linéaire 
Récapitulatif des modèles 
R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 
,849 ,721 ,700 7,947 
La variable indépendante est experience years. 

 
Logarithmique 

Récapitulatif des modèles 
R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 
,891 ,793 ,778 6,838 
La variable indépendante est experience years. 

 
Inverse 

Récapitulatif des modèles 
R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 
,868 ,753 ,734 7,479 
La variable indépendante est experience years. 

 
Quadratique 

Récapitulatif des modèles 
R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 
,899 ,808 ,776 6,866 
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La variable indépendante est experience years. 

 
Cubique 

Récapitulatif des modèles 
R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 
,901 ,812 ,761 7,089 
La variable indépendante est experience years. 

 
Composé 

Récapitulatif des modèles 
R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 
,832 ,692 ,669 ,256 
La variable indépendante est experience years. 

 
De puissance 

Récapitulatif des modèles 
R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 
,909 ,826 ,813 ,192 
La variable indépendante est experience years. 

 
S 

Récapitulatif des modèles 
R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 
,923 ,852 ,841 ,177 
La variable indépendante est experience years. 

 
De croissance 

Récapitulatif des modèles 
R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 
,832 ,692 ,669 ,256 
La variable indépendante est experience years. 

 
Exponentiel 

Récapitulatif des modèles 
R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 
,832 ,692 ,669 ,256 
La variable indépendante est experience years. 

 
Logistique 

Récapitulatif des modèles 
R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 
,832 ,692 ,669 ,256 
La variable indépendante est experience years. 
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وعليه، سوف . 84,1؛ حيث بلغ Sومن املالحظ هنا أيضا أن أكرب معامل حتديد كان لدى النموذج 
  .Sباالعتماد على منوذج ) تغري املبيعات تبعا لسنوات اخلربة(يتم توفيق هذه البيانات 

 :وهنا أيضا، سيتم االحتفاظ باملخرجات اخلاصة ذا النموذج واملتمثلة فيما يلي
ANOVA 

 Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 
Régression 2,358 1 2,358 74,841 ,000 
Résidu ,410 13 ,032   
Total 2,767 14    
La variable indépendante est experience years. 

 
Coefficients 

 
Coefficients non standardisés Coefficients standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 
1 / experience years -1,381 ,160 -,923 -8,651 ,000 
(Constante) 4,185 ,088  47,531 ,000 
La variable dépendante est ln(sales). 

  
  .حيث أنه سيتم االعتماد على املعامالت أعاله، فيما بعد لتقدير معلمات النموذج

  :؛ إذ يأخذ منحىن هذا النموذج الصيغة الرياضية اآلتيةSواآلن، سيتم البدء بإعداد شكل منوذج التنبؤ 
Y = e(b0 + (b1/X1)) 

  :واليت ميكن كتابتها أيضا من الشكل
ln(Y) = b0 + (b1/X1) 

 :وذلك باتباع اخلطوات اآلتية. إذ سيتم االعتماد على الربنامج يف إعداد النموذج

  
، حندد قيم املعلمات بشكل تقرييب بناء على التقديرات السابقة؛ وذلك paramètresوضمن النافذة 
  :كما هو مبني يف اآليت
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 :إىل آخر معلمة

 
  :، خنتار ما يليfonction de perteوضمن النافذة 

 
  :، خنتار ما يليcontraintes sur les paramètresوضمن النافذة 

  
  :، خنتار ما يليenregistrer les nouvelles variablesوضمن النافذة 

  
  :، خنتار ما يليoptionsوضمن النافذة 
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  :ونكتب معادلة النموذج، مع إدخال مجيع املتغريات ا كما يلي

  
 :فتظهر لنا املخرجات اآلتية

Régression non linéaire. 
MODEL PROGRAM  a=5 b=-41 c=4 d=-1. 
Y=EXP(a+(b/x1))+EXP(c+(d/x2)). 

Estimations des paramètres 

Paramètre Estimation Erreur standard 
Intervalle de confiance à 95 % 
Borne inférieure Borne supérieure 

a 4,608 1,373 1,587 7,629 
b -50,675 101,321 -273,682 172,332 
c 3,417 1,206 ,763 6,072 
d -1,136 2,138 -5,841 3,569 

 
  :وعليه، ميكن كتابة معادلة التقدير على الشكل

Y=exp4,608-(50,675/X1)+exp3,417-(1,136/X2) 
  :تطبيق حتليل التمايز -سادسا

مستوى رضا موظفي إحدى الشركات عن الراتب واحلوافز وفرص الترقية  اجلدول أدناه،بيانات متثل 
اموعة األوىل تتكون من املوظفني : والعالقة مع الرؤساء وظروف العمل املادية؛ وذلك موعتني من العمال

خدام مقياس علما أنه قد مت است. ذوي األداء املنخفض، واموعة الثانية تتكون من املوظفني ذوي األداء العايل
  .ليكرت ذو اخلمس تدرجيات يف قياس مستوى الرضا
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  ظروف العمل املادية  العالقة مع الرؤساء  فرص الترقية  احلوافز  الراتب  اموعة  الرقم
1  2  5  5  4  4  2  
2  1  5  4  4  4  1  
3  1  4  4  3  3  3  
4  1  5  4  3  2  3  
5  2  3  4  4  4  2  
6  2  4  5  5  4  4  
7  2  3  1  4  5  4  
8  1  3  2  5  2  2  
9  1  5  2  4  2  2  

10  1  3  2  4  2  1  
11  1  3  2  5  2  1  
12  1  5  1  4  3  2  
13  1  3  3  3  4  2  
14  2  3  3  5  4  3  
15  2  3  3  4  5  5  
16  1  1  2  3  4  1  
17  1  2  3  1  4  1  
18  2  2  1  1  4  4  
19  1  2  3  1  2  4  
20  1  1  3  3  2  5  
21  2  4  3  1  4  5  
22  1  4  4  1  3  2  
23  1  1  2  3  4  1  
24  1  1  2  1  5  2  
25  1  1  5  3  3  1  
26  1  3  3  1  5  2  
27  1  5  3  2  5  4  
28  2  4  3  1  5  4  
29  1  2  3  3  3  4  
30  2  2  5  1  3  4  
31  1  4  2  2  1  3  
32  1  3  3  3  1  3  
33  1  5  2  2  1  3  
34  2  1  2  3  1  5  
35  2  1  5  2  5  3  
36  2  4  3  3  3  5  
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37  1  1  3  2  3  4  
38  2  2  5  1  4  3  
39  1  5  2  2  4  4  
40  2  5  5  1  5  4  
41  1  3  2  5  1  2  
42  2  1  2  3  5  5  
43  2  2  5  5  5  5  
44  2  5  5  3  5  3  
45  2  1  5  3  5  1  
46  2  5  5  3  5  1  
47  1  1  3  5  1  2  
48  1  3  4  5  1  2  
49  2  5  4  5  3  2  
50  2  3  4  5  5  3  
51  2  5  5  3  5  3  
52  2  4  5  3  5  3  
53  2  3  4  4  3  3  
54  2  3  4  4  3  3  
55  2  5  4  4  3  3  
56  2  5  5  2  5  3  
57  2  4  4  5  3  3  
58  1  4  3  5  3  5  
59  2  4  4  5  3  4  
60  1  3  4  4  1  4  

  
  :وقد مت إدخال البيانات إىل الربنامج كما يلي. spssسيتم إجراء التحليل التمييزي من خالل برنامج 
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  :التأكد من توفر الشروط املطلوبة -1

التأكد من عدم وجود قيم شاذة، التأكد اختبار التوزيع الطبيعي، : وهنا سيتم إجراء االختبارات اآلتية
  .من عدم وجود ارتباط ذايت بني املتغريات املستقلة، اختبار شرط جتانس اتمع

 :اختبار التوزيع الطبيعي -
وسيتم هنا التأكد مما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي باالعتماد على اختبار 

kolmogorov-smirnov . يليوالذي يتم إجراؤه كما:  

  
كما هو . liste des variable à testerاملتغريات املستقلة اخلمس إىل اخلانة حيث يتم هنا إدخال 

  :مبني يف اآليت
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  :خنتار ما يلي ،tests exactsوضمن النافذة 

  
  :وسوف تظهر املخرجات اآلتية

Test Kolmogorov-Smirnov pour un échantillon 
 salary incentives upgrade Relations conditions 
N 60 60 60 60 60 
Paramètres normauxa,b Moyenne 3,2000 3,3833 3,1500 3,4000 2,9667 

Ecart type 1,42377 1,20861 1,38790 1,36791 1,26178 
Différences les plus extrêmes Absolue ,147 ,162 ,157 ,170 ,145 

Positif ,123 ,158 ,126 ,121 ,145 
Négatif -,147 -,162 -,157 -,170 -,144 

Statistiques de test ,147 ,162 ,157 ,170 ,145 
Sig. asymptotique (bilatérale) ,003c ,000c ,001c ,000c ,003c 
Sig. exacte (bilatérale) ,135 ,077 ,093 ,056 ,146 
Point de probabilité : ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
a. La distribution du test est Normale. 
b. Calculée à partir des données. 
c. Correction de signification de Lilliefors. 

 
من خالل هذا اجلدول يتضح بأن البيانات امعة يف املتغريات اخلمس تتبع التوزيع الطبيعي؛ حيث كان 

 .0,05مستوى الداللة لكل منها أكرب من 
  :من عدم وجود قيم شاذة التأكد -

للتأكد من عدم وجود قيم شاذة للبيانات يف كافة املتغريات املستقلة، ميكن إجراء اختبار 
Mahalanobis .وذلك كما يلي :analyse  مثrégression  مثlinéaire . مث نقوم بإدخال
  :املتغريات كما يلي
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  :، خنتار ما يليenregistrerوضمن النافذة 

  
  :على شاشة إدخال البيانات متغري جديد، كما يليفيظهر لنا 
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، وجد أا أقل من القيمة اجلدولية ملربع كاي MAH_1مبراجعة كافة القيم املوجودة ضمن العمود 
. 18,47؛ واليت تساوي 0,001ومستوى داللة ) n-1: واليت حتسب بالعالقة( 4عند درجة حرية 

  .وعليه ميكن احلكم بعدم وجود قيم شاذة
  :التأكد من عدم وجود ارتباط ذايت بني املتغريات املستقلة -

مث نقوم  .linéaireمث  régressionمث  analyse: كما يلي VIFوهنا نقوم باستخراج قيمة 
  :بإدخال املتغريات كما يلي

  
  :، خنتار ما يليstatistiquesوضمن النافذة 

  
  :فنحصل على املخرجات اآلتية

 
، ميكن القول بعدم وجود مشكلة 5كانت أقل من  VIFيبدو واضحا من خالل هذا اجلدول أن قيمة 

  1.ارتباط ذايت
                                                             

 .0,57أكرب من  Toléranceكما ميكن احلكم بعدم وجود مشكلة ارتباط ذايت، إذا كانت قيم  -1

Coefficientsa 

Modèle 
Coefficients non standardisés Coefficients standardisés 

t Sig. 
Statistiques de colinéarité 

B Ecart standard Bêta Tolérance VIF 
(Constante) -,196 ,254  -,770 ,445   
salary ,002 ,034 ,006 ,058 ,954 ,953 1,049 
incentives ,134 ,042 ,321 3,156 ,003 ,866 1,154 
upgrade ,079 ,036 ,218 2,181 ,034 ,895 1,117 
relations ,167 ,038 ,452 4,342 ,000 ,826 1,211 
conditions ,142 ,038 ,355 3,725 ,000 ,983 1,018 

a. Variable dépendante : group 
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 :اختبار شرط جتانس اتمع -
وهنا نالحظ أن . Box’s Mمن أجل معرفة مدى جتانس أفراد اموعتني، ميكن االستعانة باختبار 

أي أنه أكرب من مستوى الداللة املعتمد يف الدراسة؛ مما يؤكد  0,3،1مستوى الداللة كان مساويا لـ 
  .على جتانس أفراد اموعتني

  :إجراء التحليل التمييزي -2
  مث  analyse: شروط الالزمة، سيتم إجراء عملية التحليل بإتباع اخلطوات اآلتيةبعد التأكد من توافر ال

Classification  مثanalyse discriminante .مث يتم إدخال املتغريات كما يلي:  

  
  :، ننجز ما يليdéfinir une plageوضمن النافذة 

  
  :، خنتار ما يليstatistiquesوضمن النافذة 

  
  :، خنتار ما يليméthodeوضمن النافذة 

                                                             
  .سيتم تبيان كيف مت حساب هذه القيمة وأسلوب إعداد هذا االختبار ضمن خطوات تنفيذ التحليل التمييزي الالحقة_ 1
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  :، خنتار ما يليclassificationوضمن النافذة 

  
  :، خنتار ما يليenregistrerوضمن النافذة 

  
  :ويف األخري، سوف تظهر لنا املخرجات اآلتية

 :مصفوفة معامالت االرتباط بني املتغريات املستقلة اخلمس مثىن مثىن -
Matrices intragroupes combinés 

 salary Incentives upgrade relations Conditions 
Corrélation salary 1,000 ,144 ,107 ,002 -,040 

incentives ,144 1,000 -,014 ,104 -,220 
upgrade ,107 -,014 1,000 -,346 -,154 
relations ,002 ,104 -,346 1,000 -,152 
conditions -,040 -,220 -,154 -,152 1,000 

 :للتجانس Box’s Mجدول اختبار  -
Test de Box de l'égalité des matrices de covariance 

Déterminants Log 
group Rang Déterminant Log 
1,00 4 1,061 
2,00 4 1,020 
Intragroupes combinés 4 1,260 
Les rangs et logarithmes naturels des déterminants imprimés sont ceux des matrices de covariance du groupe. 
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كانت متساوية تقريبا للمجموعتني، مما يدل على  déterminant logمن املالحظ هنا أن قيم 
  .جتانس أفراد اموعتني

Résultats du test 
Test de Box 12,741 
F Approx. 1,179 

ddl1 10 
ddl2 16082,869 
Sig. ,300 

Teste l'hypothèse nulle de matrices de covariance à égales populations. 

كما يبني هذا اجلدول أن مستوى الداللة كان أكرب من مستوى الداللة املعتمد يف الدراسة؛ مما يؤكد 
  .على جتانس أفراد اموعتني

 :Fجدول احلد األدىن لقيمة  -
Variables introduites/éliminéesa,b,c,d 

Pas Introduites 
F min 
Statistiques ddl1 ddl2 Sig. Entre les groupes 

1 relations 21,052 1 58,000 2,441E-5 1,00 et 2,00 
2 conditions 16,529 2 57,000 2,180E-6 1,00 et 2,00 
3 incentives 16,804 3 56,000 6,624E-8 1,00 et 2,00 
4 upgrade 14,729 4 55,000 3,065E-8 1,00 et 2,00 
A chaque pas, la variable qui maximise le plus petit rapport F entre les paires de groupes est introduite. 
a. Le nombre maximum de pas est 10. 
b. Le F pour introduire partiel minimum est 3.84. 
c. Le F partiel maximum pour éliminer est 2.71. 
d. Seuil du F, tolérance ou VIN insuffisant pour la poursuite du calcul. 

 
اليت تضاعف ) الواحد تلو اآلخر(يبني هذا اجلدول اخلطوات األربعة اليت مت من خالهلا إدخال املتغريات 

، واحلد األعلى 3,84الذي يسمح بإدخال أي متغري يف التحليل هو  Fعلما أن احلد األدىن لقيمة . Fقيمة 
  .2,71الذي يؤدي إىل إخراج متغري ما من التحليل هو  Fلقيمة 

العالقة مع الرؤساء، ظروف العمل املادية، : ومن الواضح هنا أن املتغريات الداخلة يف عملية التحليل هي
 .تب، مما يعين أنه قد مت إسقاطه من عملية التحليلبينما مل يظهر متغري الرا. احلوافز، الترقية

 :جدول املتغريات الداخلة يف التحليل -
Variables de l'analyse 

Pas Tolérance F pour éliminer F min Entre les groupes 
1 relations 1,000 21,052   
2 relations ,977 22,257 7,905 1,00 et 2,00 

conditions ,977 9,076 21,052 1,00 et 2,00 
3 relations ,972 14,377 14,593 1,00 et 2,00 

conditions ,935 11,721 16,283 1,00 et 2,00 
incentives ,946 11,351 16,529 1,00 et 2,00 

4 relations ,835 19,246 9,974 1,00 et 2,00 
conditions ,889 14,149 12,085 1,00 et 2,00 
incentives ,946 10,469 13,813 1,00 et 2,00 
upgrade ,837 4,948 16,804 1,00 et 2,00 
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، اليت حتدد مصري Fيبني هذا اجلدول خطوات إدخال املتغريات إىل عملية التحليل من أجل إجياد قيمة 

لكل من املتغريات  Fومن الواضح هنا أن قيمة . هذا املتغري ما إذا كان سيظل أم أنه سيتم حذفه واستبعاده
  .3,84األربعة املفترض إدخاهلا يف التحليل كانت أكرب من 

 :من التحليل جدول املتغريات احملذوفة -
Variables absentes de l'analyse 

Pas Tolérance Tolérance min. F pour introduire F min Entre les groupes 
0 salary 1,000 1,000 ,820 ,820 1,00 et 2,00 

incentives 1,000 1,000 15,473 15,473 1,00 et 2,00 
upgrade 1,000 1,000 ,213 ,213 1,00 et 2,00 
relations 1,000 1,000 21,052 21,052 1,00 et 2,00 
conditions 1,000 1,000 7,905 7,905 1,00 et 2,00 

1 salary 1,000 1,000 ,579 10,739 1,00 et 2,00 
incentives ,989 ,989 8,714 16,283 1,00 et 2,00 
upgrade ,881 ,881 3,434 12,684 1,00 et 2,00 
conditions ,977 ,977 9,076 16,529 1,00 et 2,00 

2 salary ,998 ,975 ,659 11,173 1,00 et 2,00 
incentives ,946 ,935 11,351 16,804 1,00 et 2,00 
upgrade ,837 ,837 5,671 13,813 1,00 et 2,00 

3 salary ,979 ,928 ,098 12,424 1,00 et 2,00 
upgrade ,837 ,835 4,948 14,729 1,00 et 2,00 

4 salary ,966 ,826 ,003 11,570 1,00 et 2,00 

 
حيث انه يف . يشري هذا اجلدول إىل اخلطوات اخلمس املتبعة لتحديد املتغريات اخلارجة من التحليل

مث استمرت . ؛ وعليه مت االحتفاظ ذا املتغريFعلى أكرب قيمة لـ  relationsاملرحلة األوىل حصل متغري 
؛ ليتم Fعلى أكرب قيمة لـ  conditionsعملية الغربلة لألربع متغريات املتبقية، واليت حصل من بينها متغري 

 incentivesواليت حصل من بينها متغري  مث استمرت عملية الغربلة للمتغريات الثالث املتبقية،. اإلبقاء عليه
وتواصلت عملية الغربلة للمتغريين املتبقيني، اللذان حصل . ؛ ليتم اإلبقاء عليه هو اآلخرFعلى أكرب قيمة لـ 

يف األخري حاصال  salaryوبقي متغري . ؛ ليتم االحتفاظ بهFعلى أعلى قيمة لـ  upgradeمن بينهما متغري 
  .هذا املتغري؛ وعليه مت إقصاء 2,71وهي أقل من  0,003تبلغ  Fعلى قيمة لـ 

  :التفصيلي Lambda de Wilksجدول  -
Lambda de Wilks 

Pas Nombre de variables Lambda ddl1 ddl2 ddl3 
F exact 
Statistiques ddl1 ddl2 Sig. 

1 1 ,734 1 1 58 21,052 1 58,000 ,000 
2 2 ,633 2 1 58 16,529 2 57,000 ,000 
3 3 ,526 3 1 58 16,804 3 56,000 ,000 
4 4 ,483 4 1 58 14,729 4 55,000 ,000 
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عرب املراحل األربعة اليت مرت ا عملية  Lambda1يتضح من هذا اجلدول االخنفاض التدرجيي لقيمة 
مما يؤكد بأنه كلما مت إضافة واحدا من املتغريات األربع املفترض دخوهلا يف عملية التحليل، كلما دل . التحليل

 .كما أن مستوى الداللة كان جيدا يف املراحل األربعة. ذلك على وجود فروق بني اموعتني
 :جدول قيم اجلذر الكامن -

Valeurs propres 
Fonction Valeur propre % de la variance % cumulé Corrélation canonique 
1 1,071a 100,0 100,0 ,719 
a. Les 1 premières fonctions discriminantes canoniques ont été utilisées pour l'analyse. 

 
، مما )أكرب من الواحد الصحيح( 1,071يبني هذا اجلدول أن قيمة اجلذر الكامن للدالة التمييزية كانت 

من التباين  100ذلك هو كون  كما أن ما يؤكد. يشري إىل أن للدالة التمييزية مقدرة عالية على التمييز
  .، مما يؤكد جودة توفيق الدالة التمييزية0,719وقد بلغ االرتباط التجميعي . كان مفسرا

 51,7، سوف يتضح بأن 0,719ومل يتم حساب معامل التحديد من خالل تربيع القيمة 
 . من التغري يف عضوية اموعة يرجع إىل التغري يف املتغريات املنبئة األربعة) 0,517(

 :األخري Lambda de Wilksجدول  -
Lambda de Wilks 

Test de la ou des fonctions Lambda de Wilks Khi-deux ddl Sig. 
1 ,483 40,775 4 ,000 

 
التمييزية يف التمييز بني اموعتني؛ حيث كان مستوى الداللة يتضح من هذا اجلدول مدى أمهية الدالة 

 .مما يؤكد على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني تعود إىل املتغريات املفسرة األربعة. عال جدا
 :جدول املعامالت التمييزية غري املعيارية -

Coefficients de la fonction discriminante canonique 

 
Fonction 
1 

incentives ,528 
upgrade ,313 
relations ,656 
conditions ,559 
(Constante) -6,658 
Coefficients non standardisés 

 
يوضح هذا اجلدول املعامالت التمييزية غري املعيارية لالرتباط بني كل متغري من املتغريات املستقلة 

وحتسب الدرجة التمييزية من خالل ضرب هذه املعامالت يف قيم . التمييزيةالداخلة يف التحليل والدالة 
  ).6,658-(املتغريات املفسرة، ومجع الناتج مث إضافته إىل القيمة الثابتة 

                                                             
  .100ما يكمل معامل التحديد إىل  متثل Lambdaوهنا ميكن اإلشارة إىل أن قيمة  -1
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  :وتعطى معادلة خط التمايز، كما يلي
Y=-6,658+0,528X1+0,313X2+0,656X3+0,559X4 

  :والثانيةشكل الدالة التمييزية للمجموعتني األوىل  -

 
  :وبعد إقفال شاشة املخرجات، تظهر لنا متغريات جديدة يف شاشة املدخالت، واليت تتمثل يف

Dis_1 : موعتني، وفقا لنموذجموعة املتوقع أن ينظم إليها كل فرد من أفراد اوميثل هذا العمود ا
  ).طمع العلم أننا هنا اعتمدنا حتليال واحدا فق(التحليل التمييزي األول 

Dis1_1 : مع العلم أننا (وميثل هذا العمود الدرجات التمييزية املستخرجة من الدالة التمييزية األوىل
 ).هنا لدينا دالة متييزية واحدة فقط

Dis1_2 :موعة األوىل لكل فردويعكس هذا العمود احتماالت العضوية يف ا.  
Dis2_2 :موعة الثانية لكل فردويعكس هذا العمود احتماالت العضوية يف ا.  

  :خامتة
كما نرجو أن تكون . يف ختام هذه املطبوعة، نتمىن أن نكون قد حققنا الفائدة املرجوة من هذا العمل

اليت حيتاج قد غطت احملاور األساسية أن تكون و ؛هذه املطبوعة قد أملت جبميع اجلوانب ذات الصلة باملقياس
وقد كان التركيز منصبا ضمن هذا العمل، على تعريف . وتطبيقه ميدانياإليها طلبة التسويق لفهم هذا املقياس 

أدوات حبوث التسويق وكيفية استخدامها يف مجع البيانات التسويقية؛ مث تسليط الضوء على أدوات التحليل 
تسويقية اإلحصائي اليت غالبا ما يتم اعتمادها لتحليل البيانات واستخالص النتائج اليت تبىن عليها القرارات ال

  .فيما بعد
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