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 املحاضرة الرابعة

 مراحل تصميم البحث التسويقي

 

 

مفهوم عملية البحث التسويقي -  

 - خطوات تصميم البحث التسويقي

أوال: تحديد موضوع البحث التسويقي ●  

تحديد عنوان البحث  -         

تحديد مشكلة البحث  -          

تحديد أهداف البحث  -          

صياغة فرضيات البحث  -          

غرضه تساؤل البحث أو  -          
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مفهوم عملية البحث التسويقي:  -  

التسويقية، و   ت التسويقية غرض  تحقي  اهأداا تعني عملية البحث التسويقي إتباع املنهج العلمي في حل املشكلا

زيادة املبيعا ت أو اهأرباح أو تخفيض التكاليف أو املحافظة على العملء ... الخ. بالتالي فإنه يجب أن نقارن دائما  منها

بين عملية البحث التسويقي وعملية البحث العلمي، فالبحث العلمي يقوم بحل املشكل ت عن طضي  مجموعة من 

ض أو من مجال بحث إلى مجال بحث آخض، إذ ليس دناك الخطوا ت املنطقية، دذه الخطوا ت قا تختلف من باحث آلخ

خطوا ت معينة هي غعينها فقط خطوا ت البحث أو املنهج العلمي، غير أن البحث العلمي يمض على أية حال بالخطوا ت 

                                                                                                                                      التالية:     

مرحلة املشاهدة◄   

مرحلة وضع الفروض◄    

مرحلة اختبار الفروض◄    

فمضحلة املشاداة هي مضحلة رؤية املشكلة أو أعضاضها، ومضحلة وضع الفضو  هي مضحلة وضع تخمين أو تصور أسباب  

ن الفض  دو علقة بين متريرين أحادما مستقل واآلخض تاغع. أما مضحلة اختبار الفضو  فهي املشكلة، لذلك يقال إ

مضحلة التحق  من ماى صاق التخمين أو التصور، فإما أن نثبت صحة الفض  فيكون التخمين أو التصور صحيحا، 

  .                                                         .   وإما أن نثبت عام صحة الفض  فيكون التخمين أو التصور غير صحيح

.                                                                                                                              
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خطوات تصميم البحث التسويقي:  -  

غرض  إعااد بحث تسويقي يتصف بالشمولية واملنهجية العلمية، فإن اهأمض يتطلب من الباحث إتباع عاة مضاحل 

والتي يوضحها الشكل خطوات عملية تصميم البحث التسويقي جودضية تسلسلية تمثل 

                                                                                                                           التالي: 
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أوال: تحديد موضوع البحث التسويقي: ●  

، حيث يتم تحايا عنوان البحث ومشكلته يتم في دذه املضحلة تحايا وتعضيف املوضوع املضاد البحث فيه غشكل دقي 

.                                                                 وأداافه وصياغة فضضياته أو وضع تساؤالته تمهياا للمضحلة التالية  

 1- تحديد عنوان البحث:  

ه املفتاح الضئيس ي الذي 
ّ
يجب أن يتم اختيار وتحايا عنوان البحث باقة وعناية وبما يضتبط مع مضمون البحث هأن

اينطل  الباحثون واملهتمون منه للبحث عن موضوع معين ينال ادتماماتهم ويلبي حاجتهم. 

 إن صياغة عنوان البحث يجب أن تتم في إطار مجموعة القواعد التالية: ◄

 ة عاد قليل من املتريرا ت يجب تسميتها ضمن العنوان.عنا دراس -1

االعالقة بين مستوى األجور ودرجة الرضا عن العمل.مثال: 

ا

 إذا كان عاد املتريرا ت كبير يجب تسمية نوع املتريرا ت فقط  ضمن العنوان. -2

االتغيرات في اتجاهات الطلبة نحو املدرسة وعالقتها باملتغيرات الديموغرافية.مثال: 

ااتجاهات التالميذ نحو املدرسة. العالقة بين املتغيرات الديموغرافية  و أو 

ا

 يجب أن ياّل العنوان على ما تتم دراسته وليس على النتائج املتوقعة للاراسة. -3

امثال ) عنوان غير دقي (:

 درجات اإلناث أعلى من درجات الذكور في كل االختبارات عدا العلوم. 

ا صيرة صحيحة للعنوان:

 الطالب ودرجات االختبارات.جنس 
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4- .
ً
 يجب ذكض مجتمع البحث في العنوان عناما يكون نوع أو نمط املجتمع داما

اردود أفعال األساتذة نحو استخدام اآلالت الحاسبة من قبل طالب املرحلة االبتدائية في االمتحانات.مثال: 

فقا ال يمكن تعميم نتائج البحث على مجتمعا ت أخضى مختلفة،  ،يلحظ أن مجتمع البحث دنا محاد بوضوح

الذلك كان من الضضوري ذكضه ضمن العنوان.

 

 يمكن استخاام غعض العناوين الفضعية لتضخيم دا  أو أسلوب الاراسة. -5

هو استخدام بعض العبارات في نهاية العنوان )دراسة تطبيقية(، ) دراسة حالة(، )دراسة  :مثال على ذلك

ا  .، )دراسة تجريبية(... الخة(مسحي

ا

يمكن أن يوضع العنوان على شكل تساؤل، ولكن يجب الحذر واالقتصاد في استخاام ذلك، هأن اإلجابة )  -6

 نتيجة البحث( قا تكون "نعم" أو "ال" فقط.  

امثال ) عنوان غير صحيح(: 

 املطروحة؟هل يتأثر مترجمي الحوارات املباشرة بخلفياتهم الثقافية حول املوضوعات 

ا صيرة صحيحة للعنوان:

 إلى أّي مدى يتأثر مترجمي الحوارات املباشرة بخلفياتهم الثقافية حول املوضوعات املطروحة؟ 

 يلحظ أن الصيرة الجاياة للعنوان أفضل من الصيرة السابقة رغم عام تحبيذ طضح العنوان بهذه الصورة. -

 والراية يجب توخي الحذر عنا استخاام كلمة "أثض" في ا -7
ً
 تماما

ً
لعنوان، هأّن البحث في دذه الحالة يكون محادا

 منه إظهار وقياس اهأثض املحاد في العنوان وبخل  ذلك يجب جعل العنوان أكثر مضونة.

 يجب أن ينسجم العنوان مع فضو  البحث أو أغضاضه أو تساؤالته. -8
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 2- تحديد مشكلة البحث: 

يشير ملواجهة املنظما ت  ال با من وجود مشكلة تسويقية تواجه املنظمة حتى نقوم غعلمية البحث التسويقي، و الواقع -

للعايا من املشكل ت التسويقية التي تحتاج إلى بحوث تسويقية، لكن ليس كل املشكل ت تحتاج إلى بحوث تسويقية، 

و تعرف املشكلة بأنها حدث أو ظاهرة تمثل مخاطر هأن دناك مشكل ت غسيطة ال يحتاج حلها إلى مثل دذه البحوث. 

، مثل مشكلة انخفا  املبيعا ت و زيادة حاة املنافسة و عام ن تحقيق أهدافهاأو تهديدات للمنظمة قد تمنعها م

ملئمة مهارا ت رجال البيع هأداء العمل البيعي ومشكلة التوزيع في مناط  بيعية جاياة ومشكلة تأثير اإلعلن على 

                                                                                                                                   املستهلكين.   

اهأسباب التي أد ت إليها، فانخفا  املبيعا ت دو مشكلة قا تضجع إلى سبب واحا لواقع يجب التفضقة بين املشكلة وافي ا -

تحتاج إلى حل. مثل،  أو عاة أسباب، كما أن املشكلة قا تكون نتيجة سبب و دذا السبب قا يعتبر في حا ذاته مشكلة

إن انخفا  مبيعا ت املنظمة قا يكون سببه عيوب في املنتج، وعيوب املنتج هي مشكلة قا يكون سببها عيوب في املادة 

                                                                                                                                          الخام.  

يعتبر تحايا املشكلة دو الخطوة اهأولى أو نقطة االنطلق الصعبة في بحوث التسوي ، لكون الخطوا ت التالية تعتما  -

م الباحث باكتشا  املشاكل اعتمادا كليا على نوع و طبيعة املشكلة قيا البحث، ويؤكا خبراء التسوي  على ضضورة قيا

التي تواجه املنظمة أوال بأول، و دذا ال يتم إال من خلل التحميل املستمض للبيانا ت الثانوية كالحصة السوقية للمنظمة 

وحجم املبيعا ت و اهأرباح و التكاليف، و املقابل ت مع املستهلكين أو جمهور املنظمة، و يتطلب تحايا املشكلة أحيانا 

بحوث االستكشافية و ذلك إذا ما كانت املشكلة مستمضة و تكشف عنها ظادضة معينة ذا ت علقة باملنظمة القيام بال

من حيث السلع التي ينتجها، السوق الذي تبيع فيه، سياسا ت التسعير املطبقة، طضق توزيع 

                                                                                                                                   املنتجا ت...الخ.

إن تحايا املشكلة تحاياا دقيقا يوصلنا إلي نصف حل املشكلة، والخطوا ت املتبعة في تحايا املشكلة تعتما أساسا  -

، لذلك يعد تحديد املشكلة من أصعب خطوات البحث التسويقي وأكثرها دقةعلى دقة التحايا ودرجته. أيضا 

. إن فهم مايض التسوي  لطبيعة املشكلة التي تواجهه من يجب أن يشترك في تحديدها مدير التسويق والباحث معا
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جانب وفهم الباحث التسويقي لطبيعة وآليا ت البحث التسويقي من جانب آخض، يعتبران محادان أساسيان لنجاح 

عمل معا لتحايا املشكلة، فهذا من شأنه أن يقود إلى الوصول البحث التسويقي، ولهذا اهأمض كان واجبا على اإلثنين ال

إلى سيناريو متكامل ونظضة شمولية ملشكلة البحث. أحد األمثلة التي تاعم كلمنا الساب  دو أنه قا يلحظ مايض 

ا التسوي  وجود انخفا  في حجم املبيعا ت في فترة ما من السنة، وقا يعزو دذه املشكلة إلى عام فاعلية الجه

اإلعلني. غعادا يوعز مايض التسوي  بالباء باراسة تستها  تقييم الجها اإلعلني والوقو  على أسباب عجزه عن 

تحقي  أرقام املبيعا ت املخططة. فإذا تبين من الاراسة أن الحملة اإلعلنية كانت جياة، وفي نطاق ما خطط لها من 

لى تحقي  الها  منها، فإن تفكير مايض التسوي  سيتحول عنائذ أساليب ووسائل، وأن الضسالة كانت مناسبة وقادرة ع

إلى أسباب أخضى ربما كانت مسئولة عن انخفا  املبيعا ت. مما سب  يباو واضحا أدمية التعاون والتنسي  بين مايض 

                                                         التسوي  والباحث من أجل تحايا املشكلة بوضوح وتشخيص أسبابها.  

ها بارجة املشكلة هي جودض الاراسة املطلوب إجضاؤدا وصياغة املشكلة صياغة دقيقة دو جها كبير يسهم في حل -

مشكلة البحث من خلل صياغتها على شكل قضية تحتوي متريرا ت الاراسة والكيفية التي كبيرة. يتم التعبير عن 

خلل وضعها في صورة تساؤل أو مجموعة من التساؤال ت الفضعية حول كل ما يثار من أو يستطيع الباحث الضبط بينها، 

ويعتما في تحايا مشكلة البحث على عاد من املصادر املختلفة   عن مشكلة البحث واملتريرا ت املكونة للمشكلة البحثية.

                                                                                                                                              مثل:

                                      

 بعض املشكالت املجتمعية أو الظواهر االقتصادية  -أ

 االهتمامات الذاتية للباحث -ب

 محاولة استكمال النقص في الدراسات والبحوث في مجال التخصص -جـ

 الثانوية للمنظمة  البيانات -د

ا

ا
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وفي كل اهأحوال فإن صياغة مشكلة البحث في صيرة سؤال أو تساؤل دو البااية السليمة للبحث، كما يجب تجميع 

قار كا  من املعلوما ت والبيانا ت املتاحة عن املشكلة أو املشكل ت الفضعية التي تكون في مجملها املشكلة اهأساسية 

كمية على شكل جااول وأشكال بيانية تبين مشكلة الباحث غسهولة للبحث، ويفضل االستعانة بقيم 

                                                                                                                                          ووضوح.

                                                                                  

 3- تحديد أهداف البحث: 

عنا إجضاء البحث التسويقي ال با من تحايا أداا  ذلك البحث، و بطبيعة الحال تختلف اهأداا  من بحث إلى آخض 

طبقا لطبيعة املشكلة التي يعالجها البحث وحجم املوارد املضصودة إلعااده، فمثل من اهأداا  التي قا يسعى البحث 

                  :بيعا ت في منظمة ما هي ما يلي:                         التسويقي إلى تحقيقها فيما يتعل  بمشكلة انخفا  امل

معضفة أسباب انخفا  املبيعا ت   ●  

معضفة تضتيب اهأسباب في إحااث املشكلة  ● 

معضفة ما إذا كانت اهأسباب التي أد ت إلى املشكلة تمثل في حا ذاتها مشكلة كبيرة أم مشكلة صريرة        ●  

ء الذين أنهوا تعاملهم مع املنظمة و أولئك الذين خفضوا مشترياتهم من املنظمة و أولئك الذين لم معضفة العمل ●

.                                                                                                              .       يخفضوا مشترياتهم  

يمكننا التمييز بين ثالثة أنواع من األهداف البحثية:  ◄  

أهداف استكشافية: -1  

تتلخص دذه اهأداا  في جمع البيانا ت اللزمة إلعطاء تصور أشمل يمكن أن يساعا في تحايا املشكلة غشكل أوضح، 

                                                                       و بالتالي تكوين الفضو  اهأساسية الواجب اختباردا في البحث.
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  أهداف وصفية: -2

تتمثل في وصف سوق محتمل لسلعة تضغب املنظمة في طضحها فيه، وبالتالي فإن إعااد سيناريو لعمل دذا السوق 

التسويقية املناسبة للاخول إليه، كذلك قا يلجأ الباحث إلى دراسة تستها   االستراتيجيةيمكن أن يساعا في تخطيط 

وصف اتجادا ت و تفضيل ت جمهور معين من املستهلكين، و التعض  على العوامل الايموغضافية و االقتصادية و 

   .                                       .                                   االجتماعية التي تؤثض على سلوكهم الشضائي أو االستهلكي

  أهداف سببية: -3

في غعض الحاال ت تقتض ي الحاجة من الباحث اختبار علقة أو أكثر بين املشكلة محل البحث و بين ما يمكن أن تكون 

سبابها املحتملة، أسبابا في حاوثها. دنا يكون على الباحث دراسة و تحليل علقا ت سببية افتراضية بين املشكلة و بين أ

فمثل قا يواجه مايض التسوي  في إحاى املنظما ت مشكلة انخفا  الحصة السوقية لتلك املنظمة، فيكون عليه 

البحث في دذه الحالة عن اهأسباب التي قا تكون أد ت إلى ذلك. نظضا هأن انخفا  الحصة السوقية يمكن أن يعزى 

ع، ارتفاع أسعار املنظمة مقارنة بأسعار املنافسين أوعام القيام بأية كانخفا  كفاءة مناوبي البي-إلى أكثر من سبب 

فإن تحايا ماى وجود علقة سببية بين انخفا  الحصة السوقية للمنظمة و بين أي من اهأسباب  -جهود تضويجية

               .                                                    ..                                          السابقة أو كلها سيكون دافا أساسيا في دذا املجال

 4- صياغة فرضيات البحث:

، فإن الخطوة التالية تقتض ي صياغة املشكلة بطضيقة أقضب غعا تحايا املشكلة ووضع اهأداا  اهأساسية للبحث -

إلى املنط  الواقعي، ودو ما يستلزم تضجمة ذلك إلى مجموعة من العلقا ت االفتراضية بين املشكلة وبين ما يمكن أن 

الها   يكون سببا في حاوثها. ويعتما مضمون دذه العلقا ت على اهأداا  التي يسعى الباحث إلى تحقيقها، فإذا كان

دو تفسير حاوث املشكلة فإن اهأمض يقتض ي وضع مجموعة من الفضو  التي تنطوي على محاوال ت لبناء علقا ت سببية 

افتراضية بين املشكلة )كمترير تاغع( وبين ما يفتر  أن تكون أسباب لها )كمترير مستقل(، وبناء عليه فإن كل علقة 

يضا  إلى ذلك أن عاد العلقا ت السببية التي يستطيع الباحث  يجب أن تصاغ على شكل فضضية قابلة للختبار.

                                 ..                                              الوصول إليها يعتما على خبرته ومعضفته بحيثيا ت املشكلة والظضو  املحيطة بها

.                                                                    
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هو موجه البحث، وهو سبب محتمل لظاهرة ما، وهو االقتراح املنطقي أو املحاولة العملية لحل املشكلة. الفرض  -

 ويعبر الفرض عن عالقة محتملة بين متغيرين أو أكثر شريطة إمكانية قياس كل منها.

 بالقواعد اآلتية:عند صياغة فرضيات البحث يجب على الباحث التقيد ما أمكن 

 تحديد متغيرين: تابع ومستقل واحد أو أكثر مع اإلشارة إلى شكل العالقة بينهما -1

 

ا )فض  غير مصاغ باقة(: -مثال أ

 قلة النوم تؤدي إلى ضعف التركيز خالل فترة االمتحانات

)فترة النوم( املتوقعة بين املترير املستقل يعود سبب عام دقة صياغة الفض  إلى عام تحايا شكل العلقة ◄    

          .                                                                                    واملترير التاغع )مستوى التركيز(.    

ا صيرة صحيحة للفض :

 ة النوم ومستوى التركيز خالل فترة االمتحاناتهناك عالقة طردية بين  طول فتر 

       مثال ب- )فض  غير مصاغ باقة(: 

 اإلفراط في التدخين يؤدي إلى اإلصابة بسرطان الرئة 

الم يظهض الفض  شكل العلقة املتوقعة بين املتريرين. ◄

اصيرة صحيحة للفض :  

 بسرطان الرئة هناك عالقة مباشرة بين اإلفراط في التدخين و اإلصابة 
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 ضمن نوع معين من املجتمعات يجب اإلشارة إلى املجتمع  -2
ً
عندما تكون العالقة بين املتغيرات متوقعة تحديدا

 املقصود ضمن الفرض

ا

ا مثال )فض  غير مصاغ باقة(:

 ال توجد عالقة بين مستوى التحصيل العلمي ومعدل حضور املحاضرات

ايلحظ أن مجتمع البحث دنا لم يحاد رغم أدميته، كما لم يتم تحايا شكل العلقة املتوقعة بين املتريرا ت. ◄

اصيرة صحيحة للفض :

هناك عالقة إيجابية بين معدل حضور املحاضرات ومستوى التحصيل العلمي بين طالب الجامعة          

 يجب أن تحدد بدقةعندما يتضمن الفرض مقارنة ما فإن العناصر املقارنة  -3

ا

ا)فض  غير مصاغ باقة(: -مثال أ

 العمال املهرة أقل حاجة إلتباع دورات تدريبية متخصصة

.للعنصض املقارن معه ؤخذ على الفض  إغفالهي◄      

اصيرة صحيحة للفض :

 من املتوقع أن يكون العمال املهرة أقل حاجة إلتباع دورات تدريبية متخصصة من العمال غير املهرة 

ا :)فض  غير مصاغ باقة( -مثال ب

 غير املدخنين أقل عرضة لإلصابة بسرطان الرئة

 لم يبين الفض  مجموعتي املقارنة.◄
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اصيرة صحيحة للفض : 

 من املتوقع أن يكون املدخنين أكثر عرضة لإلصابة بسرطان الرئة من غير املدخنين

 سلوك املجموعاتضرورة استخدام الصيغة الجماعية كون أغلب الفروض تتعامل مع  -4

ا

ا مثال )فض  غير مصاغ باقة(:

 توجد عالقة بين معدل درجات الطالب ودرجة ميله نحو التخصص الذي يدرسه

يلحظ عام تحايا شكل العلقة املتوقعة بين املتريرا ت وعام استخاام الصيرة الجماعية. ◄      

اصيرة صحيحة للفض :

 هناك عالقة إيجابية بين درجة ميل الطالب لتخصصاتهم التي يدرسونها و معدالتهم العامة 

 وليس إلى التطبيق املحتمل للبحث أو التقدير الشخص ي  -5
ً
يجب أن يشير الفرض إلى ما سيتم دراسته فعال

 للباحث

 

ا مثال )فض  غير مصاغ باقة(: 

 لألوراق املالية من املتوقع أن يزداد نشاط البنوك بعد إنشاء سوق  

 هأن اهأثض املتوقع سيكون غعا إنشاء ي◄     
ً
لحظ بأن الفض  بهذه الصيرة غير مقبول لعام إمكانية اختباره اآلن نظضا

 كما دو واضح من صياغة الفض 
ً
  .                                                             .السوق غير املوجودة حاليا
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 ألولوية حدوثها أو قياسهايجب أن  -6
ً
 تتم تسمية املتغيرات تبعا

ا

امثال )فض  غير مصاغ باقة(: 

 هناك عالقة طردية بين مستوى التحصيل العلمي ومعدل حضور املحاضرات بين طالب الجامعة 

 هأولوية حاوثها. ◄ 
ً
ايلحظ عام تضتيب املتريرا ت تبعا

اصيرة صحيحة للفض : 

 هناك عالقة طردية بين معدل حضور املحاضرات ومستوى التحصيل العلمي بين طالب الجامعة 

 تجنب استخدام مصطلحين أو صيغتين مختلفتين لإلشارة إلى نفس املتغير -7

ا

امثال)فض  غير مصاغ باقة(: 

الدراسة  يتوقع أن تكون مواقف الطلبة الذين يتلقون أسلوب املحاضرات إلى جانب التدريب العملي إزاء

 أفضل من أولئك الذين يخضعون ألساليب جديدة

 ) اهأساليب الجاياة( لإلشارة إلى نفس املترير.     ◄
ً
 جاياا

ً
يلحظ أن الفض  قا تضمن مصطلحا  

ا صيرة صحيحة للفض :

يتوقع أن تكون مواقف الطلبة الذين يتلقون أسلوب املحاضرات إلى جانب التدريب العملي إزاء الدراسة 

 من أولئك الذين يخضعون ألسلوب التدريب العملي فقطأفضل 
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 هذه الكلمات هي نتيجة لالختبارات اإلحصائية  -8
ّ
تجنب استخدام كلمة معنوي أو معنوية في الفرض ألن

 املستخدمة وليست الهدف الذي نختبر الفرض للتحقق منه

ا

امثال)فض  غير مصاغ باقة(: 

 اقتراب موعد االمتحانهناك عالقة غير معنوية بين القلق النفس ي و 

يلحظ استخاام كلمة معنوية، كما لم يتم تضتيب املتريرا ت حسب أولوية حاوثها ولم يتم تحايا شكل  ◄

االعلقة املتوقعة بين املتريرا ت.

اصيرة صحيحة للفض :

 هناك عالقة إيجابية بين اقتراب موعد االمتحان وحالة القلق النفس ي عند الطالب 

 قدر اإلمكان بحيث يتم التعبير عنه بجملة واحدةيجب أن يكون الفرض  -9
ً
 محددا

 

 إلى املعنى -10
ً
 يجب االبتعاد عن الصيغ والعبارات التي ال تضيف جديدا

 

 ألولية كل منها عند االختبار والتحقق -11
ً
 تبعا

ً
 أو أبجديا

ً
 في حال تعدد الفروض يجب ترقيمها رقميا

ا

ا

ا

ا
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 5- تساؤل البحث أوغرضه: 

 حالة عامة تنطبق على جميع األبحاث؟هل وجود الفرضيات هو 

 قا ال يكون الها  من البحث دو دراسة العلقة بين متريرا ت معينة، كما أّن عام توافض املعضفة 
ً
بالطبع ال، أحيانا

الكافية عن موضوع معين يجعل من الصعب صياغة فضضيا ت صحيحة ومناسبة له، لذلك يستعا  عن الفضو  

ا بتساؤل البحث أو غضضه.

ا

 يمكن القول بأنه يمكن االستعاضة عن فرضيات البحث بتساؤل البحث أو غرضه في الحاالت التالية:
ً
 عموما

 عناما يكون الها  من البحث وصف مجموعة أو مجموعا ت معينة دون دراسة العلقة بين املتريرا ت. -1

 و  بخصوص العلقة بين املتريرا ت.عناما ال يكون دناك دليل ومعضفة كافية تمكنان من صياغة الفضا -2

  

في حال وضع تساؤل أو غرض للبحث بدل الفرضيات فإنه يجب اتباع نفس القواعد املتبعة عند صياغة  ◄

 قدر 
ً
 وموجزا

ً
 ودقيقا

ً
 اإلمكان.  الفرضيات، ويجب أن يكون الغرض أو التساؤل محددا

         إن غض  البحث دو تجميع بيانا ت أولية عن املتريرا ت الايموغضافية للمستهلكين السوريين في الساحل السوري.   مثال:

--------------------------------------------------------------- 
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