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 مقدمة: 

إن التطورات السريعة الحاصلة في جميع املجاالت سواء االقتصادية، االجتماعية والتكنولوجية واالنفتاح على العالم 

الخارجي واالتجاه نحو العوملة قد أدى إلى زيادة حدة املنافسة وفرض على املنظمات أن تكون في حالة يقظة دائمة أمام 

ة السوقية وكذلك إعادة النظر في اإلستراتيجية املتبعة نتيجة ما يحدث في محيطها من أجل الحفاظ على الحص

التسويق يزودها بكل ما يجري داخل أو خارج  التفاعل مع هذه التغيرات، وهذا ال يتسنى لها إال بواسطة نظام لبحوث

ي يمكن أن املنظمة ويكون أداة فعالة ألجل اتخاذ القرارات التسويقية املالئمة ملجابهة املشاكل التسويقية الت

                                                                                                                                        تعترضها.

                                       .                                               

تعنى بحوث التسويق بإتباع املنهج العلمي في حل املشكالت التسويقية بغرض تحقيق األهداف التسويقية بشكل خاص 

و األهداف التنظيمية ملنظمات األعمال بشكل عام. تعتبر بحوث التسويق أحد الفروع املهمة جدا في علم التسويق، 

عاني منها منظمات األعمال. وأهم ما تتضمنه بحوث التسويق نظرا ألهميتها في كشف االختالالت التسويقية التي قد ت

هو تلك املراحل و الخطوات املنهجية التي يجب أن يمر بها الباحث في هذا املجال لحل املشكالت التسويقية. هذه 

منها الخطوات األساسية التي يجب على الباحث في مجال التسويق أن يكون على دراية كاملة بها و بتفاصيل كل خطوة 

.                                          مستندا في ذلك على أسلوب منهجي وعلمي ،من أجل أن يتوصل إلى حل املشكلة التسويقية بنجاح و بموضوعية ودقة

 .                                .                                                  
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مفهوم بحوث التسويق:  -   

إن مفهوم بحوث التسويق يشتمل على دور هام وعميق للبحوث في عملية إدارة التسويق وهذا يتضمن املشاركة الفعالة 

للبحوث في عملية اتخاذ القرار، مع تأكيد خاص على تقديمها املعلومات املفيدة لوظائف التخطيط والرقابة. إن الغرض 

هو تقليل األخطاء في عملية اتخاذ القرارات وكذلك توسيع آفاق  -ي تمثل مادة التخاذ القراراتالت-من هذه املعلومات 

عملية اتخاذها، حيث أن القرارات الجيدة تنتج بالضرورة من املعلومات الجيدة والتي هي بدورها نتاج البحوث 

ية التعرف عن قرب على احتياجات السوق تتمثل املشكلة الرئيسة التي تواجه العديد من املنظمات في كيف .التسويقية

وكيفية االستعداد لتلبية هذه االحتياجات مستقبال، وكاستجابة لهذا املوضوع ظهر مفهوم خاص بالنظام املنهجي لجمع 

                                   املعلومات للمساعدة في فهم السوق ولتسهيل عملية اتخاذ القرار، وهذا املفهوم هو بحوث التسويق.  

.         

والتي يعتمدها  ،إن مفهوم بحوث التسويق هو أحد املفاتيح الرئيسية املرتبطة باملجال الشمولي للمعلومات التسويقية

. تعتبر بحوث التسويق نوًعا من النشاط التسويقي الذي يعمل على الزبون وعامة الناسو  املسوق للوصول إلى املستهلك

وتقرير منظم للبيانات والنتائج املرتبطة بوضع تسويقي محدد يواجه املنظمة، وذلك بغرض تصميم وجمع وتحليل 

إن بحوث التسويق تمثل طريقة حديثة  تزويدها ببيانات تفيد متخذي القرار في عملية صنع القرارات التسويقية.

احتياجات الشرائح السوقية وديناميكية لفهم ورصد تطورات األسواق من خالل إطار نظري وعملي يهدف إلى تحديد 

ومن ثم اتخاذ القرارات التسويقية التي تلبي تلك االحتياجات من ناحية وتحقق املنفعة االقتصادية للمنظمة  ،املستهدفة

، إن االهتمام ببحوث التسويق في الوقت الحاضر لدى إدارة التسويق هو عبارة عن نظرة من ناحية أخرى. في الواقع

دارة التسويق لكون بحوث التسويق تقدم معلومات مختلفة تساعد في وضع االستراتيجيات استراتيجية صائبة إل 

                                                                                                                         والحلول املناسبة للمشاكل التسويقية. 

 

                                                  .                                                     
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تعريف بحوث التسويق:  -  

، وفي هذا اإلطار سوف نورد بعض التعاريف التي تناولتها. لقد لبحوث التسويقتعددت تعاريف الكتاب واملفكرين  

بأنها: "عملية اإلعداد والجمع والتحليل واالستغالل للبيانات واملعلومات املتعلقة بحالة تسويقية  كوتلر وديبواعرفها 

، قدموا بحوث التسويق على أنها تصميم منهجي وجمع وتحليل البيانات لكوتلر وآرمسترونغمعينة". في تعريف آخر 

أن بحوث التسويق تتضمن تشخيص  مبينال يرى  املتعلقة بموقف تسويقي محدد ومن ثم إعداد التقرير النهائي.

االحتياجات من املعلومات واختيار املتغيرات املالئمة التي بخصوصها يتم جمع وتسجيل وتحليل بيانات سليمة وموثوق 

                                                                                                                                               .فيها

فقد عرفتها بأنها: الوظيفة التي تربط املنظمة بسوقها من خالل جمع  (AMAالجمعية األمريكية للتسويق )أما  

املعلومات التي تسمح بتحديد وتعريف الفرص املتاحة والتهديدات، وتسمح هذه املعلومات بخلق وتحسين وتقييم 

أيضا تعرف بحوث التسويقية والرقابة على األداء التسويقي والفهم املتطور للتسويق كعملية للمنظمة. األنشطة 

التسويق بالعملية التنظمية لجمع وتسجيل وتحليل البيانات بهدف حل مشكلة تسويقية متعلقة بمنتج ما أكان سلعة 

طريقة علمية تعمل على حل املشاكل على أنها: يمكننا تعريف بحوث التسويق  ،أم خدمة. من خالل التعاريف السابقة

، بهدف توفير البيانات لإلدارة بشكل يمكنها من اتخاذ القرارات السليمة التسويقية للمنظمة عبر بحث تسويقي

. معنى ذلك فيما يتعلق باملشاكل التسويقية، سواء كان ذلك قبل أو أثناء أو بعد إنتاج وتسويق السلع أو الخدمات

تسويق تخدم القرارات املتعلقة بجميع عناصر املزيج التسويقي، كما تخدم القرارات التي تفيد في إدارة أن بحوث ال

                                                                                                                       البرنامج التسويقي كله.
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خصائص بحوث التسويق:  -  

 تتميز بحوث التسويق بمجموعة من الخصائص واملميزات من أهمها ما يلي:                                  

يعني أن البحث التسويقي يجب أن يمر عبر مجموعة من الخطوات املنظمة تتميز بحوث التسويق بأنها منظمة:  -1

                                             حديد الهدف أو املشكلة وتنتهي باستخالص النتائج وكتابة التقرير النهائي.  تبدأ بت

هذا يعني أن البحث التسويقي يجب أن يكون مجردا من األهواء والنزعات تتميز بحوث التسويق باملوضوعية:  -2

، بمعنى أال يكون متحيزا و أال تتحكم العاطفة في إجرائه خالل أي مرحلة من املراحل التي يمر بها، وذلك الشخصية

                                                                                           حتى يمكن تعظيم املنافع الناجمة عن عملية جمع البيانات، واتخاذ القرارات الرشيدة على أسس علمية سليمة.    

.               

هذا يعني أن البيانات التي تتطلبها الدراسة قد تكون بيانات أولية أو ثانوية و تتميز بحوث التسويق بالشمولية:  -3

                                                                               بالتالي ال توجد نظرة متحيزة لبيانات على حساب أخرى.

يقصد بذلك أن بحوث التسويق تقوم بإمداد املنظمة تتميز بحوث التسويق بأنها هادفة حاليا ومستقبال:  -4

، وبالتالي فهي قاعدة بيانات تلجأ إليها املنظمة باملعلومات للمساعدة في اتخاذ القرارات التسويقية حاضرا ومستقبال

                         .                                                                                                       وقت الحاجة. 

تقوم تلك البحوث على تتميز بحوث التسويق بأنها ذات ارتباط باملشكالت الحالية أو القضايا العلمية القائمة:  -5

أو ظاهرة معينة أو موضوع محدد له أهمية معينة، ويحتاج إلى قدر من البيانات واملعلومات  أساس وجود مشكلة معينة

غير املتوافرة حاليا لدى املنظمة، أو أن البيانات واملعلومات املتوافرة لدى املنظمة حول هذا املوضوع ال يمكن االعتماد 

لخبرة الحالية لدى املسئول غير كافية وحدها التخاذ القرار عليها لعدم التأكد من شموليتها أو دقتها أو حداثتها، أو أن ا

                                                                                                                                        املطلوب. 
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بحوث التسويق:وظائف  -  

 

، والتي تشمل جمع بيانات عن تلك املنظمة يقصد بها وصف الحالة التي تكون عليها املنظمة الوظيفة الوصفية: -1

                                      من خالل دراسة الوضع الحالي لسوق املنظمة ومنافسيها وسلعها املعروضة في األسواق.  

يقصد بها تشخيص واقع املنظمة، أي تحليل نقاط قوتها ونقاط ضعفها ثم تحليل الفرص الوظيفة التشخيصية:  -2

                                                                                                                  والتحديات التي تعترضها.     

ق املنظمة في التنبؤ بما سيحدث في بيئتها الخارجية، مثل تقديرات الطلب، تساعد بحوث التسويالوظيفة التنبؤية:  -3

                                    ..                                          اتجاهات املنافسين، التطورات التكنولوجية... الخ

.                                                          

أهمية بحوث التسويق:  -  

تبرز أهمية بحوث التسويق من حيث أنه ال يمكن للمنظمة أن تخطط وتنفذ وتوجه وتراقب األنشطة التسويقية إال 

ويمكن إبراز الفوائد التي تعود على املنظمة من بحوث التسويق كما عن طريق هذه البحوث. 

                                                                                                                                               يلي:

تفيد البحوث التسويقية في هذه املرحلة في دراسة الجوانب التالية: مرحلة ما قبل اإلنتاج: -1   

تحديد حجم الطلب -  

تحديد حجم العرض -  

فجوة السوق تحديد  -  

تحديد السوق املستهدف -  

تقدير املبيعات في املناطق البيعية املختلفة -  

تقدير ميزانية الترويج  -  
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في تلك املرحلة تفيد بحوث التسويق في دراسة الجوانب التالية: مرحلة تدفق املنتجات إلى املستهلك: -2  

إضافة منتجات أو خطوط إنتاج جديدة -   

حذف منتجات أو خطوط إنتاج قائمة -   

التعامل مع منافذ توزيع جديدة -   

أنواع وأساليب اإلعالن املالئمة -   

استخدام األسعار في زيادة املبيعات ومواجهة املنافسة -   

تفيد بحوث التسويق هنا في دراسة الجوانب التالية: مرحلة ما بعد انتقال ملكية املنتجات: - 3  

لعميلدراسة رضا ا -   

دراسة مشكالت وعيوب املنتجات -   

دراسة أثر اإلعالن -   

دراسة املنافسة -   

الفرق بين بحوث التسويق وبحوث السوق:  -  

هناك العديد من املراجع التي تعتبر أن مصطلح بحوث التسويق هو نفسه بحوث السوق وأنه باإلمكان استخدامهما في 

تقاد خاطئ تماما ألنه يوجد فرق جوهري بين املصطلحين كما ، لكن هذا االعمواقع مختلفة بشكل تبادلي

                                                                                                                                              يلي: 
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تهدف إلى دراسة السلعة من حيث سعرها وترويجها وتوزيعها ونوعيتها وجودتها، كما تبحث أيضا  بحوث التسويق: -

                                لنواحي التنافسية واالقتصادية. في عالقة املنظمة املنتجة للسلعة مع املنظمات األخرى من ا

تهدف إلى دراسة املستهلك النهائي، أي مجموعة املستهلكين الذين يشكلون قطاعا سوقيا له خصائص  بحوث السوق:

                                           ومزايا مشتركة، وبالتالي يمكننا اعتبار أن بحوث السوق هي جزء من بحوث التسويق.

نظام املعلومات التسويقية:   -  

مع التطور التكنولوجي وتعقد وتشابك االتصاالت وأهمية التنسيق بين اإلدارات والقطاعات املختلفة ضمن املنظمة  -

نفسها أو بينها وبين عمالئها ومورديها، ومع تغير ظروف البيئة املحيطة وضرورة متابعتها والتعامل معها، وأيضا مع اتساع 

ة السرعة في اتخاذ القرارات، ظهرت الحاجة إلى نظم متكاملة للمعلومات رقعة األسواق وزيادة حدة املنافسة وأهمي

اإلدارية والتي تقوم بتوفير املعلومات والبيانات عن مجريات العمل واألنشطة داخل املنظمة أو 

                                                                                                                                        خارجها.  

يعد نظام املعلومات التسويقية جزءا من نظام املعلومات اإلدارية لدى املنظمة، وهناك بعض املنظمات التي تهتم  -

بتكوين نظام للمعلومات التسويقية فقط دون وجود نظام عام للمعلومات اإلدارية، وذلك ألهميته وخاصة لتلك 

                                                                                                 لتي تعمل في نشاط التسويق.  املنظمات ا

نظام املعلومات التسويقية: بأنه ذلك النظام الخاص بالتدفق املستمر للمعلومات التسويقية التي تفيد في  يعرف

. إن تحقيق املفهوم الحديث واملتكامل للنشاط التسويقي وتحقيق أهدافه يتطلب وجود اتخاذ القرارات التسويقية

  ..                                      نظام معلومات تسويقية مناسب، له إطاره وقواعده ويتكون من عدد من األنظمة الجزئية
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مكونات نظام املعلومات التسويقية:    -   

 يتكون نظام املعلومات التسويقية من أربع أنظمة فرعية هي: 

نظام التقارير الداخلية  -1  

نظام االستخبارات التسويقية  -2  

نظام التحليل التسويقي أو نظم دعم القرارات التسويقية   -3  

نظام بحوث التسويق    -4  

علومات التسويقية أو جزءا منه. نالحظ مما سبق أن بحوث التسويق تعتبر نظاما فرعيا من نظام امل ◄  

   

الفرق بين بحوث التسويق ونظام املعلومات التسويقية:   -  

 يمكننا توضيح الفرق بين بحوث التسويق ونظام املعلومات التسويقية من خالل الجدول التالي: 

 بحوث التسويق نظام املعلومات التسويقية

 تهتم بشكل رئيس ي بالبيانات الخام  يركز على املعلومات 

 تهتم بالبيانات التسويقية يهتم باملعلومات التسويقية واملالية واإلنتاجية ..الخ

 تشمل الجوانب التسويقية فقط  يشمل مختلف الجوانب التسويقية وغير التسويقية 

 

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

تتم على أساس مشروع بحثي محدد يتعلق بمشكلة  نظام مستمر 

 محددة

املستقبل بهدف تالفي حدوث املشكلة  يركز على

 ومعالجتها 

تركز على البيانات التاريخية السابقة والحالية 

 الستخدامها في حل املشاكل الحالية

 تعتبر من مدخالت نظام املعلومات التسويقية أعم وأشمل من بحوث التسويق 

 

متى نستخدم بحوث التسويق؟  -  

 هناك العديد من املواقف التي يعتبر استخدام بحوث التسويق فيها أمرا مفيدا وهاما كما يلي: 

عندما نحتاج لبعض البيانات واملعلومات الالزمة التخاذ قرار تسويقي ما.  -1  

عندما نكون مضطرين لالختيار بين عدة بدائل.   -2  

استراتيجيات بديلة.  عندما ال يكون هناك إجماع على أهداف أو سياسات أو  -3  

عند مواجهة ظاهرة أو مشكلة غير معروفة األسباب.  -4  

عندما نريد تقديم منتج جديد أو تعديل سعر ما أو اتباع نظام تغليف و توزيع معين أو حتى عند املفاضلة بين  -5

                                                                                                عناصر املزيج الترويجي الختيار األنسب منها. 
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متى ال نستخدم بحوث التسويق؟    -  

على الرغم من أهمية بحوث التسويق إال أنه يوجد العديد من املواقف التي ال نستفيد فيها من إجراء البحث 

                                                                                                                       التسويقي وهي كما يلي:

عند معرفة ما نريد القيام به دون الحاجة إلجراء بحث ما.  -1  

عندما تتوفر جميع البيانات واملعلومات التي تلزمنا التخاذ قرار معين.  -2  

يتطلب األمر اتخاذ قرار فوري.  عندما -3  

عندما تزداد تكلفة القيام بالبحث التسويقي عن املنافع املتوقعة منه.  -4  

عندما ال تتوفر امليزانية الالزمة إلجراء وتمويل البحث.  -5  

عندما ال توجد إمكانية لتحديد أهداف البحث بدقة.  -6  

  إجراء أي تعديل حتى في حالة القيام ببحث تسويقي. عند االقتناع بقرار أو نتيجة ما وعدم إمكانية -7
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