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 املحاضرة الحادية عشرة

 تقرير البحث التسويقي

 

إعداد التقرير النهائي للبحث التسويقي -  

 ● ماهية التقرير النهائي

أهمية التقرير النهائي   ● 

عوامل نجاح التقرير النهائي  ● 

تنظيم التقرير النهائي       ● 

اإلطار امليداني لبحوث التسويق -  

إجراء بحث تسويقي متكامل   ● 
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إعداد التقرير النهائي للبحث التسويقي -  

ماهية التقرير النهائي:  ●  

لبحث ل يعرف التقرير النهائييعتبر إعداد وعرض التقرير النهائي هو الخطوة األخيرة في عملية البحث التسويقي، و

و قد  ،التسويقي بأنه عرض نتائج البحث التسويقي على بعض األفراد املهتمين بهذه النتائج لتحقيق هدف معين

                                                  يكون التقرير مكتوبا أو شفهيا أو مكتوبا و شفهيا. 

 ● أهمية التقرير النهائي:

النهائية لعملية البحث التسويقي، ويتوقف تقييم املديرين التنفيذيين للبحث التسويقي في التقرير النهائي هو النتيجة 

يمثل التقرير النهائي النتيجة  املنشاة صاحبة البحث على مدى تكامل التقرير النهائي املقدم في شكل شفهي أو مكتوب.

ن القرارات التسويقية ذات الصلة بموضوع النهائية لعملية البحث التسويقي التي يعتمد عليها في اتخاذ العديد م

                                                                                                         البحث، وبالتالي فإن أي قصور في عرض التقرير شفهيا أو كتابيا يؤثر سلبا على نتائج هذه القرارات. 

النهائي:عوامل نجاح التقرير   ● 

يجب أن يراعى في التقرير أنه سيقدم إلى أفراد يعملون في الشركة و سيقومون بقراءته التركيز على قراء التقرير:  -1

لالستفادة منه في اتخاذ القرارات التسويقية و غير التسويقية، و بالتالي فإن مراعاة املستوى الوظيفي و العملي و املعرفي 

                                                                                                                                                                                                                                                         أخذها في االعتبار عند كتابته. و مستوى الخبرة لدى قراء التقرير يعد من األمور الهامة التي يجب 

يجب أن يوفر التقرير املعلومات الالزمة التخاذ القرارات، و أن يتم إعدادها بشكل يناسب توفير املعلومات املطلوبة:  -2

حاجة متخذ القرار، و في هذا الصدد يجب أن يحتوي التقرير على القليل من املصطلحات الفنية املتخصصة، التي قد 

سية نتباه متخذ القرار عن املسائل الرئيتحتاج إلى تأويل و تفسير يضيع الكثير من الوقت و الجهد و يؤدي إلى تشتت ا

                                                                التي يجب التركيز عليها. 
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، ألن عرض التقرير كامال ال بد أن يغطي التقرير كافة جوانب البحث التسويقي مع عرض هذه الجوانب بإيجاز -3

و جوانبه ال يمكن قارئ التقرير من التركيز الجيد على األفكار التي يحتوي عليها التقرير، مع التفصيل الكبير لكافة نقاطه 

بل إنه عندما يصل إلى نهايته قد ال يستطيع تحديد ماذا قرأ في بدايته و عليه فإنه ال بد من اإليجاز، لكن من ناحية 

لقرارات التسويقية التي تعتمد في األساس على أخرى يجب االنتباه إلى أن اإليجاز قد يكون مخال بمتطلبات اتخاذ ا

املعلومات التي يوفرها التقرير النهائي للبحث التسويقي، و بالتالي فإن ما هو مطلوب هو اكتمال التقرير مع اإليجاز غير 

                                                                 املخل.  

معيارا من معايير الجودة في تقرير البحث التسويقي. يقصد بالدقة في التقرير احتوائه على  تعتبر الدقةدقة التقرير:  -4

معلومات صحيحة خالية من األخطاء، وال شك في أن الواقع العملي يشير لوجود جوانب عدم دقة في كثير من تقارير 

                                                                                     البحث التسويقي. 

تنظيم التقرير النهائي:       ●  

يجب على الباحث أن يحدد األسلوب املالئم لتنظيم التقرير النهائي للبحث التسويقي، خصوصا أنه ال يوجد أسلوب أو 

                                                                                                                     لتنظيم التقرير النهائي للبحث التسويقي: تصميم أمثل وموحد لتنظيمه، وفيما يلي عرض نموذجي 
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التسويق لبحوث الميداني اإلطار -  

إجراء بحث تسويقي متكامل:    ● 

 

 والمطلوب: 

المناسب    موضوع البحث التسويقيتحديد   ̠   
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 الحل: 

:موضوع البحث التسويقي تحديد ■   

  أثر جودة منتجات شركة المراعي على مستوى رضا العمالءالعنوان: 

جودة منتجات شركة المراعي على مستوى رضا عمالئها؟  ما هو تأثيرالمشكلة:   

جودة منتجات شركة المراعي على رضا عمالئها تأثير تحديد مدى  األهداف:  

ءعمالالمستوى رضا  وجودة منتجات شركة المراعي داللة إحصائية بين  ذاتوجد عالقة تالفرضيات:   

نوع البحث التسويقي:   ■ 

.(االستقصاء)ألن الشركة ستقوم بجمع البيانات المطلوبة من خالل االستبيان  هو البحث الوصفي التحليلي  

أمثلة ألنواع األسئلة التالية:   ■ 
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:نوع العينة المناسبة لهذه الدراسة ■  

العينة المناسبة هي عينة غرضية أو تحكمية ألنه:     

ال يوجد إطار يضم كافة مستهلكي منتجات شركة المراعي  -  

الشركة سوف تستهدف فقط المستهلكين الذين يشترون منتجاتها  -  

عملية تجهيز البيانات تضم:  ■  
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نوع التحليل الكمي المناسب للبحث:   ■  
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العناصر األساسية التي يجب أن يحويها التقرير النهائي لهذا لبحث التسويقي:    ■ 

تائج ويتم عرض هذه الن ،النتائج التي توصل إليها هذا البحث التسويقيالتقرير النهائي يجب أن يحوي 

بالتالي و ،على األفراد المهتمين لتحقيق هدف معين, وهذا العرض قد يكون شفهيا أو كتابيا أو االثنين معا

                                                                                      .  ..                                             إما إثبات صحة الفرضيات أو نفيها

عمالئهامستوى رضا وجودة منتجات شركة المراعي بين  طردية وجد عالقةت ◄  

أو                                                 .                                                                              

        عمالئهامستوى رضا وجودة منتجات شركة المراعي بين  وجد عالقةت ال ◄

   

 

 

-------------------------نهاية المقرر -------------------------  
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