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 منهجية البحث التسويقي:دراسة ميدانية     
E N A Dو  HENKELمؤسستي  حول 

*
 

 

 أ. بن فرحات ساعد

 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، 

 جامعة فرحات عباس
 

 :الملخص
البحث التعرؾ على سوق مواد  هذا ٌستهدؾ   

التنظٌؾ فً والٌة سطٌؾ ومكانة منتجات 
كٌلة فً تش ENADو HENKELمؤسستً 

المنتجات المماثلة المعروضة فً أسواق ومحبلت 
الوالٌة هذا من خبلل تحلٌل السلوك الشرابً 
لمفردات العٌنة) ربات البٌوت( والمستعمبلت 
للمساحٌق المختلفة. كما أنه ٌهدؾ فً جانبه 
األكادٌمً العلمً إلى التعرٌؾ بالخطوات 
العرٌضة لمنهجٌة البحوث التسوٌقٌة بالخصوص 

تصمٌم  –ب اإلحصابٌة )خطة المعاٌنة الجوان
 (.الخاالستمارة....

Résumé: 
  Notre travail a pour but l’analyse du 

marché  des produits d’entretien  au niveau 

de la wilaya de Sétif.  Il s’intéresse beaucoup 

plus aux produits commercialisés par les 

deus entreprises partenaires : E. N. A. D. et 

HENKEL. Les conclusions de l’enquête 

d’opinion réalisée auprès des ménages n’ont 

pas manqué de souligner l’importance des 

produits ISIS dans le comportement d’achat 

des ménages Sétifiens. Sur la plan 

académique, cet article a pour but de faire 

connaissance aux lecteurs des principales 

phases méthodologiques d’une étude de 

marché, particulièrement les aspects 

statistiques (plans de sondage, conception du 

questionnaire etc…).          

 

 :البحثمشكلة --1

أي اهتمام، وٌنبع هذا  هاٌرعالعدٌد من المؤسسات أبحاث السوق وال ت  تتجاهل الٌوم   
المؤسسات بان أبحاث السوق هذه من قناعة راسخة لدى الكثٌر من مسؤولً  سلوكال

ٌستندون فً ذلك إلى مجموعة و مكلفة وإن نتابجها ال تزٌد وال تنقص من نشاط المؤسسة
 ٌمكن اختصارها فٌما ٌلً: المبررات التً

مختلف المنتجات ال تزال غٌر  نا منه ألسواقاالستعابٌأي أن القدرة  فزالطلب المح -
 ة.مشبع

 صعوبة الحصول على المعلومات والبٌانات.  -

 األسعار، الصرف،(المتعلقة بالموازٌن االقتصادٌة الكبرى  صائٌاتتضارب البٌانات واإلح -
 )...التضخم

التموٌل، واإلنتاج، كذات أولوٌة  ةبأنشط أكثراالهتمام  ًضقتسات الذي ٌوضع المؤس -
 تموٌن.الالتكوٌن وو
 
 

*
 -ENAD: Entreprise Nationale de production de Détergents. 
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لتحوالت التً ٌعرفها إذ أن ا ،ؼٌر مؤسسة السابقة مبرراتفان الا نوهً فً اعتقاد
المتعلقة من اآلن االهتمام بأبحاث السوق ٌفرض على المؤسسات  االقتصاد الوطنً

فالمشروبات الؽازٌة ومواد التنظٌؾ والؽسٌل  .سهلة المنال االستهبلكٌةالسلع بالمنتجات و
ومنتجات الحلٌب ومشتقاتها والسمٌد وكثٌر من السلع الؽذابٌة التً ال ٌتسع المجال لذكرها 

المحبلت فً مدٌنتنا من عبلمات فمن منا ٌنكر ما تعرضه األسواق و .تشهد منافسة شدٌدة
سنوات، وهو  5سٌلٌة والتً لم تكن موجودة قبل الؽ والمسحوقاتجدٌدة متنوعة للصابون 

تسمح وضع ٌجعل عملٌة البٌع والتوزٌع صعبة إذا لم تكن تستند على أسس تسوٌقٌة 
 إتجاهات تطورها. و بمعرفة وتشخٌص السوق

وبات تسوٌقٌة توزٌعٌة تقتضً منها فمؤسساتنا الٌوم وؼدا تواجه ال محالة صع
تمكنها من بالبحوث التسوٌقٌة التً تسمح لها باإلجابة على تساؤالت كثٌرة  االهتمام

من تساؤل ربٌسً تنحدر احتٌاجات الزبابن والمستهلكٌن والتً  و التعرؾ على رؼبات
 .  Comment- How -لقب فً األدبٌات التسوٌقٌة بنموذج كٌؾ

 كٌف نسعر؟ -
 مساٌراتها؟و نتعرف على المنافسة كٌف -
 تنافسٌة؟أكثر  كٌف نصل إلى منتجات -
 أخرى مرتقٌة؟و كٌف تستهدف سوق سلع قائمة -
 

 إن البحث الذي هو من بٌن أٌدي القارئ ٌحاول اإلجابة على بعض األسبلة
انٌة على مؤسسة دبالخصوص تلك التً ترتبط بالسوق وهذا من خبلل دراسة مٌو

التً لم تعد تحتكر السوق كما و المسحوقاتو فً إنتاج مواد التنظٌؾ صناعٌة متخصصة
 .الماركاتو أنواع كثٌرة من العبلماتب صبل أصبح ٌؽ الوضع فً الثمانٌنات، كان

ه عند اتخاذ قرار الشراء، مهمة بالنسبة إلٌو المستهلك ٌبحث عن معلومات كثٌرة وأصبح
كما ة فً حد ذاتها وخصابصها االستعمالٌة ل عن السعر، الجودة، الؽبلؾ، الماركفهو ٌسأ

 ن استعمال مسحوق دون ؼٌره جعل ربات البٌوت على درجة كبٌرة من القناعةأ
التعرٌؾ و هً فً اعتقادنا وسٌلة قوٌة للدعاٌةو التصور ألي نوع من أنواع الصابونو

 بالمنتوج ال تقل أهمٌة عن الوسابل الكبلسٌكٌة المعروفة.
 

 أهمٌة الدراسة: -7
تبرز أهمٌة الدراسة من خبلل ما ٌترتب علٌها من نتابج والتً ٌمكن اإلشارة إلٌها    

 ٌلً:  فٌما
تعرؾ المؤسسة على مركزها التسوٌقً ومكانتها مقارنة بالماركات التً تحملها  -أ

  .اثلةمالسلع الم
معرفة المؤسسة لكثٌر من المجاهٌل المتعلقة بالسعر والؽبلؾ ونوعٌة المنتوج  -ب

وردود أفعال المستهلكٌن الخاصة بمنتوجاتها وهذا ما ٌسمح لها بدعم نقاط القوى الكامنة 
والتعرؾ على التؽٌرات ومراجعتها وتعدٌبلتها المنتهجة  فً السٌاسات اإلنتاجٌة التسوٌقٌة

 حتى تتمكن المؤسسة من : 
 ها.أوال: المحافظة على حصتها التسوٌقٌة أي ضمان شرٌحة الزبابن األوفٌاء ل
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قدمه من سٌاسات تجدٌدة من خبلل ما  استهبلكٌةشرابح  استقطابثانٌا: محاولة 
الكمٌة وإبراز بعض فً الجذب التسوٌقً واإلؼراءات الخاصة بالهداٌا والسعر، والزٌادة 

 الخصوصٌات.

عنها من نتابج وخٌمة على  رتفادي المؤسسة ظواهر الفشل فً التوزٌع وما ٌنج -ج
تشٌر و .ظٌؾ وكذا ما قد ٌنعكس على بعض منتجات التشكٌلةرقم األعمال والتو

ستهبلكٌة سهلة االأن عملٌة التسوٌق للسلع المادٌة  ،اإلحصابٌات فً دنٌا المال واألعمال
كالسلعة محل الدراسة تشكل نسبة كبٌرة فً المبادالت التجارٌة على المستوى  ،المنال

رات إنتاجٌة وتوزٌعٌة قصٌرة ؼٌر أن القطري واإلقلٌمً والعالمً فهً سلع تتمٌز بدو
وفرتها بكمٌات كبٌرة فً األسواق ٌصعب فً كثٌر من األحٌان عملٌة انسٌابها من مراكز 

 .هااستهبلكمراكز  إلىإنتاجها وبٌعها 
 

 % 35نسى أن معدل الفشل للمنتجات القابمة فً الدول المتقدمة ٌتراوح بٌن نال كما 
ؾ نص يأ(منتجات تفشل  5مقدمة للسوق هناك  منتجات 10وان من بٌن  % 45إلى 

1التشكٌلة
(.  

الفشل  حٌثوالعملٌة تكون أصعب بالنسبة للمنتوجات الجدٌدة التً تسوق ألول مرة 
 فً الدول المتقدمة. % 46 دىعتتللماركات الجدٌدة التً تعرض ألول مرة فً السوق 

ستراتٌجً وذلك إن الدراسة وهً تختبر السوق فهً تسهل عملٌة البناء اإل -د
  .ة الخارجٌة المعقدةبٌبباستؽبلل الفرص المتاحة وتفادي التهدٌدات المتعلقة بال

تسمح نتابج الدراسة للمؤسسة من معرفة أي أنواع المنتجات األكثر قابلٌة للتطوٌر  -ه
 وأخرى تابعة Produits étoiles "منتجات نجوم"فأكٌد انه ضمن التشكٌلة القابمة هناك 

ن التعرؾ علٌها إال من خبلل الدراسات التسوٌقٌة والتً تمكن المؤسسة من إعداد ال ٌمكو
 .ىحدسٌاسة محكمة توازن من خبللها بٌن متطلبات كل منتوج على 

ضرورة االهتمام بالدراسات المٌدانٌة وبالخصوص االستهبلكٌة وتروٌض أفراد -و
إقناعهم بان نتابج البحث المجتمع على التعامل مع األعوان المتخصصٌن بصدق وجدٌة و

 لىإرؼم أنها ذات صلة مباشرة بالجوانب العلمٌة فإنها وسٌلة حضارٌة تستهدؾ الوصول 
قبل المؤسسات ورؼباتهم  نوتجسٌدها واقعا ملموسا مورؼباتهم  احتٌاجات المستهلكٌن

عات نتفع بها أفراد المجتمع، فالدٌنامٌكٌة االقتصادٌة االجتماعٌة الحاصلة فً المجتمٌف
بٌن المؤسسات الممثلة  ٌٌنالؽربٌة تعود باألساس إلى التفاعل القوي بٌن األعوان االقتصاد

وهذا من خبلل البحوث االستقصابٌة التً  .لئلنتاج وبٌن العاببلت الممثلة لبلستهبلك
تها نتابج التجارب فً ٌقلٌلة االنحراؾ والخطأ تنافس فً موضوع ،أصبحت دقٌقة النتابج

 بٌقٌة.العلوم التط
 
 :هدف الدراسة -3

                                                 
1
فيهحود عثد هللا الوقصىد حسا -  رى ي ٍت ا"ى، د.سليواى تي ًاصر ال ببلتطبٍق على عمل سوٌق  فً مجبل الت ٍت  مبث التجرٌب لتعمٍ

الولرقى العرتي الثاًي، الرسىيق في الىطي العرتي الفرص والرحدياخ، قطر الدوحح  "تطوٌر المنتجبث الجدٌدة والنمبذج التسوٌقٍت

 .2003أكرىتر  6/8
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التطبٌقٌة فً و لمنهجٌة العلمٌةتقدٌم الخطوط العرٌضة ل :الهدؾ العلمً األكادٌمً-
 –تحدٌد هدؾ الدراسة   :إنجاز الدراسات التسوٌقٌة من خبلل دراسة واقعٌةو إعداد

 choix)اختٌار أحسن متؽٌرات المراقبة  –تحدٌد حجم العٌنة األمثل  –تصمٌم االستمارة 

des variables de contrôle)  -  التنظٌم  –توزٌع حجم العٌنة على مختلؾ الطبقات

 إجراء االستقصاء . و المٌدانً عند جمع البٌانات
تحدٌد مكانة و دراسة سوق مواد التنظٌؾ فً والٌة سطٌؾ :الهدؾ االقتصادي -

لشدٌدة بعد فً هذه السوق المتمٌزة بالمنافسة ا ENADووزن منتوجات الشركة الوطنٌة 
دخولها فً مشروع شراكة مع شركة أجنبٌة ذات شهرة عالمٌة بعدما كانت نفس 

 نفور المستهلك.و بنفس االسم التجاري )ازٌس( عنوانا للرداءةو المنتوجات
 
  :فرضٌات الدراسة -4

 مصداقٌة نتابج الدراسات التسوٌقٌة مرهونة باعتماد المنهج العلمً فً التصمٌم -
اختٌار خطة المعاٌنة المناسبة للدراسة( –تحدٌد حجم العٌنة -ٌم االستمارةاإلعداد )تصمو

 التنظٌم المٌدانً عند جمع البٌانات.و وكذلك الخبرة العلمٌة فً اإلعداد واإلنجاز
مقولة أن المستهلك الجزابري ؼٌر راشد بحكم أنه ٌفضل المنتوج األجنبً على  -

تبطل فً حالة ارتقاء المنتوج الوطنً  ،نسبٌةلو كان أقل جودة مقولة و المنتوج الوطنً
إلى المواصفات التسوٌقٌة المنافسة من النوعٌة إلى السعر إلى الشكل إلى جمال 

 التؽلٌؾ...الخ.
فرصه لدخول اقتصاد و االعتبار للمنتوج الوطنً  إلعادةالشراكة الناجحة مفتاح  -

 ألجنبً . مواجهة تهدٌد المنافسة التً ٌفرضها المنتوج ا و السوق
 
 :توطئة -5

نحاول من خبلل هدا البحث المٌدانً التعرؾ على احتٌاجات السوق من مواد     
لك على مكانة منتجات إحدى الشركات المتخصصة فً ذالتنظٌؾ والؽسٌل والتعرؾ ك

إنتاج مواد التنظٌؾ والتً كان لها السبق فً االرتباط بشركة أجنبٌة وٌتعلق األمر 
المتخصصة فً حقل مواد  HENKELومؤسسة  ENADدي بٌن شركة بالتبلقح االقتصا
 التنظٌؾ أٌضا.  

بروز سٌادة و الماركات سواء كانت محلٌة أو أجنبٌةو كثرة وتنوع المنتجات إن   
ن نجري دراسة تسوٌقٌة تعتمد على المفاضلة دفع بنا ألو المستهلك فً عملٌة االختٌار

مدى تأثرها بعامل و المؤسسة فً السوق العٌنة واالستقصاء لمعرفة موقع منتجات
 آفاق تطورها.و المنافسة
ه الدراسة على ثبلث منتجات تحمل خصوصٌة ممٌزة نرى فٌها ذتم التركٌز فً ه     

ه المنتجات بقٌت تحمل االسم األصلً فً ذا المشروع من الشراكة. هذعنوانا ملموسا له
االحتكار فً السوق فً عهد و لرداءةهن المستهلك باذي ٌقترن فً ذال األمعهد الشركة 

ا االسم ذبجوار ه ."أدي وإال خلً "ي نلخصه فً المقولة الشعبٌةذاالقتصاد الموجه وال
 بشهرته العالمٌة.      HENKELٌظهر اسم الشرٌك األلمانً 

  Isis Force - Bleuالمنتوجات التً ركزت علٌها االستمارة هً:  آللة الؽسٌل 
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 .Isis- vaisselleاألوانًلؽسٌل  Isis et Isis -expressللؽسٌل بالٌد 

  :خطة البحث -6
-I  ( خطة االستقصاءPlan de sondage): ًتعٌٌن الفترة  -تحدٌد المجال الجؽراف

اختٌار طرٌقة جمع  -اختٌار طرٌقة االستقصاء -تعرٌؾ الوحدة اإلحصابٌة -الزمنٌة 

توزٌع حجم العٌنة على  -األمثل للعٌنة تحدٌد  الحجم -تحدٌد متؽٌرات المراقبة -البٌانات
 الطبقات
-II                     .إعداد االستمارة 

 - IIIجمع البٌانات 
-IV .معالجة النتابج  
 - V.نتابج البحث 

 المبلحق.
   
 I - خطة االستقصاء 
 المجال الجؽرافً : والٌة سطٌؾ  –1
 . 2004الفترة : نوفمبر  – 2
 سنة فما فوق. 18عمرها  2االستجواب ٌتم مع ربة البٌتو األسرةالوحدة اإلحصابٌة:  – 3

 .  méthode des quotasطرٌقة الحصص  االستقصاء:طبٌعة  – 4
 طرٌقة االستجواب : المقابلة المباشرة بزٌارة البٌوت . – 5
 متؽٌرات المراقبة : – 6

 وسط حضري -: الوسط الجؽرافً*     
 فً وسط رٌ -                       

 أصناؾ ( : 10)  - 3المهنً لرب األسر – الصنؾ االجتماعً -* 

 التجارة .و رجل أعمال فً الصناعة –مهن حرة  –إطار سامً -
 إطار متوسط.-

 ( employéعامل بسٌط فً قطاع اإلدارة ) -

 حرفً. –تاجر -

 ( ouvrier – manouvrier)  –عامل ٌدوي  –عامل بدون تأهٌل -
 فبلح . –مزارع -

 طــال.ب-

 متقاعد.-

 (   invalide) ؼٌر مؤهل للعمل-

 امرأة ماكثة بالبٌت -

 :حجم األسرة -* 
 فما أكثر. أفراد 10أفراد،  9إلى  6من  أفراد، 5إلى 1من -

 تحدٌد الحجم األمثل للعٌنة:  –7

                                                 
 عادج ها ذكىى األم  –هي اهرأج ذسير و ذدتر أهىر الثيد  -  2
 هى أحد أفراد األسرج يعرثره تاقي األفراد كرئيس لهن عادج ها يكىى األب  -  3
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 طرح اإلشكالٌة: –أ 
 تٌن:من الناحٌة المنهجٌة تقوم الطرٌقة المثلى فً تحدٌد حجم العٌنة على فرضٌ

 m: ٌقدر حجم العٌنة األمثل على أساس تقدٌر المتوسط الحسابً الفرضٌة األولى

المحسوب على  xبواسطة المتوسط الحسابً  xللمجتمع لمتؽٌر إحصابً كمً أساسً 

على سبٌل المثال الدخل السنوي لؤلسرة ، األجرة الشهرٌة لعامل  xالعٌنة ) ٌمكن أن ٌمثل 

 .كمٌة المستهلكة شهرٌا من مساحٌق الصابون من طرؾ األسرة إلخ ...(، ال
  

ألفراد المجتمع  P: ٌحسب حجم العٌنة على أساس تقدٌر النسبة الفرضٌة الثانٌة

اإلحصابً الذٌن تتوفر فٌهم خاصة أساسٌة من الخواص موضوع الدراسة بواسطة النسبة 
fn  المحسوبة على العٌنة ) ٌمكن أن تمثلP ة األسر فً الجزابر التً تملك كمبٌوتر نسب

شخصً، نسبة العمال فً المؤسسة الؽٌر الراضون على األجر الذي ٌتقاضونه ، نسبة 
 األسر فً والٌة سطٌؾ التً تفضل شراء منتوج معٌن...إلخ " 

( nعلى أساس الفرضٌة األولى ٌكون السؤال المطروح هو: ما هو حجم العٌنة )
المتوسط و للمجتمع mنحراؾ بٌن المتوسط الحسابً الحقٌقً البلزم لكً نضمن أن اال

ٌسمى خطأ و doلذي سنحسبه على العٌنة ال ٌتجاوز هامشا معلوما ٌرمز له بـاxالحسابً
( ، pٌدعى درجة الثقة ) نرمز لها بـ:و المعاٌنة ، باحتمال معلوم ٌحدده الباحث كذلك

 ( . αقة ٌدعى درجة المخاطرة ) نرمز له بـ:االحتمال المكمل لدرجة الث

 

نصٌػ هذا السؤال فً العبلقة الرٌاضٌة التالٌة :
   1PdmXP o

  
لكن تكون القضٌة تتعلق بالفرق أو و نفس السؤال نطرح على أساس الفرضٌة الثانٌة
لى العٌنة بعد المحسوبة ع fnالنسبة و للمجتمع )المجهولة( Pاالنحراؾ بٌن النسبة الحقٌقٌة 

 جمع البٌانات.
 تصاغ العبلقة السابقة فً هذه الحالة كالتالً :  

                   (1) 
   1PdoPfnP

        

كل األسبلة الواردة فً االستمارة و فٌما ٌخص دراستنا هذه ، فهً دراسة تسوٌقٌة
 ً تقدٌر: الهدؾ المحوري ٌتمثل فو (Questions d’opinionأسبلة رأي )

 bleu Isis-Forceنسبة ربات البٌوت فً والٌة سطٌؾ اللواتً تفضلن شراء منتوج  -

 المعروضة فً السوق.و آللة الؽسٌل من بٌن كل المنتجات المكافبة
 Isisو Isis-express نسبة ربات البٌوت فً والٌة سطٌؾ اللواتً ٌرؼبن فً شراء -

 لمكافبة والمعروضة فً السوق.منتوج  للؽسٌل بالٌد، بٌن كل المنتجات ا
 Isis-Vaisselleنسبة ربات البٌوت فً والٌة سطٌؾ اللواتً تفضلن شراء منتوج  -

 المعروضة فً السوق.و لؽسل األوانً من بٌن كل المنتوجات المكافبة
 الثانٌة:وعلٌه فإن تحدٌد حجم العٌنة فً هذه الدراسة سٌقوم على أساس الفرضٌة 

 : اإلطار النظري –ب 
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تتوفر فٌهم الخاصة  نالنسبة الحقٌقٌة ألفراد المجتمع اإلحصابً الذٌ Pلٌكن  
تمثل نسبة األسر ) ربات البٌوت( فً والٌة سطٌؾ البلبً تفضلن  Pالمدروسة، فً بحثنا 

 المذكورة أعبله . Isisمنتوجات 
( أي مساءلة كل une étude exhaustiveٌتطلب دراسة شاملة ) Pمعرفة النسبة 

مالٌة ) التكالٌؾ و هنا األمر ؼٌر ممكن ألسباب عملٌةو البٌوت فً والٌة سطٌؾربات 
 الباهضة(.
( فً علم اإلحصاء أنه ٌمكن أن نقدر la théorie d’estimationنظرٌة التقدٌر ) تنص
 ٌتم سحبها من المجمع اإلحصابً بطرق nبواسطة عٌنة عشوابٌة حجمها  Pالنسبة 

المجتمع تمثٌبل جٌدا، كما تبرهن هذه الطرق بالطرق  هذاأسالٌب مضبوطة تجعلها تمثل و
4العلمٌة

  :المحسوبة عل العٌنة fnهً النسبة  Pأدق مقدرا لهذه النسبة و أن أحسن 
                                                            بالصٌؽة: fnنحسب 

 n

x
fn

     
      بحٌث:

n ٌنة.= حجم الع 
x  عدد أفراد العٌنة الذٌن تتوفر فٌهم الخاصة المدروسة، فً دراستنا هو عدد ربات=

البٌوت البلبً ستصرحن أثناء االستقصاء أنهن تفضلن شراء منتوج إزٌس )انظر 
 االستمارة(.

 ٌعتبر متؽٌرا عشوابٌا، xبالتالً فإن و مبدبٌا ٌتم اختٌار أفراد العٌنة بطرٌقة عشوابٌة
ألنها تابعة له  xلها نفس القانون االحتمالً لـ: و بدورها متؽٌرا عشوابٌا fnبة تكون النسو

 ) سنرى ذلك الحقا (.
فً الدراسات الواقعٌة التً تتم على المجتمعات اإلحصابٌة ذات الحجم الكبٌر أو حتى 

 بالتالً ٌمكن اعتبار العٌنةو الؽٌر محدود، ٌكون حجم العٌنة صؽٌرا مقارنة بحجم المجتمع
لواقع لٌس مستقلة ) أي ٌفترض أن سحب أفراد العٌنة ٌتم مع اإلرجاع، بٌنما هو فً ا

 (  loi Binomialeٌتبع قانون ثنابً الحدٌن ) x، وبالتالً فإن كذلك (

. وانحراؾ معٌاري:  E(x)=np بأمل رٌاضً :
  npqx 

  q=1-pبحٌث : 

 فر فٌهم الخاصة المدروسة (.) نسبة األفراد فً المجتمع الذٌن ال تتو
 

       نرمز لذلك بــ: pnBX ,  
 

لٌست ضعٌفة )ال تقارب   Pالنسبة و ( 30إذا كان حجم العٌنة كبٌرا ) ٌفوق أو ٌساوي 

الصفر تعتبر الظاهرة نادرة ( ٌمكن أن نقارب قانون ثنابً الحدٌن بالقانون الطبٌعً 
(approximation de la binomiale par la loi normale) نقول أن المتؽٌر و

 نفس االنحراؾ المعٌاري أي : و ٌتبع القانون الطبٌعً بنفس األمل الرٌاضً xالعشوابً 

                                                 
4

 . Méthode des moments ou méthode du maximum de vraisemblanceطريقح العزوم أو طريقح الوعقىليح العظوى  - 

 

(2)  

 (3)  

 (4)  
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 npqnpNX ;
 

  : ٌستجٌب هو كذلك لهذا التوزٌع أي fn، ٌتبع قانون طبٌعً، فإن xبما أن 
    fnfnENfn ; 

االنحراؾ المعٌاري و E(fn)ل الرٌاضً ملنحسب األ fn. 
 :لدٌنا

                                                    
     

P
n

np

n

xE

n
xEfnE 

  

 

                                          
     

n
pq

n
npq

n

xV
n
xVfnV 

2
2

 

                                                    
   

n

pq
fnVfn 

 
 

                  إذن                      










n
pq

pNfn ;

 
ننتقل من القانون الطبٌعً إلى القانون الطبٌعً المعٌاري بواسطة التحوٌل  أنٌمكن 

 التالً :

      

 1.0N

n
pq

Pfn
t 




                                          
( بعبلقة أخرى ذات نفس المدلول باستعمال العبلقة  01ٌمكن أن نعوض العبلقة ) 

 هً : و (06)

                                            

 




















 1pt

n
pq

Pfn
tP

 
 هً :و (1لعبلقة )ة لب( إلى صٌؽة مكاف07ول العبلقة )ٌمكن أن نح

                        

 







 1P

n

Pq
tPfn

n

Pq
tP

 
 و ٌمكن عرض هذه العبلقة األخٌرة بالشكل التالً :

                          

 







 1P

n

Pq
tPfnP

 
 ( نستنتج أن :8)و (1عندما نطابق ٌن العبلقتٌن )

 

(5)  

 (6)  

 (7)  

 (8)  
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n

Pq
t

n

Pq
td  0

 
ٌعبر على مقدار االنحراؾ و ى خطأ المعاٌنةمٌس doكما قلنا سابقا أن المقدار 
المحسوبة على العٌنة فهو مؤشر  fnالنسبة و للمجتمع Pالمسموح به بٌن النسبة الحقٌقٌة 

صؽٌرا كانت نتابج الدراسة  doلدرجة الدقة لنتابج الدراسة اإلحصابٌة بحٌث كلما كان 

 العٌنة أقرب إلى بٌانات المجتمع اإلحصابً.أكثر دقة أي بٌانات 
 

ة عكسٌة، أي كلما كان قبعبلو  nنبلحظ أن خطأ المعاٌنة مرتبط أساسا بحجم العٌنة 
فتزٌد نتابج الدراسة اإلحصابٌة دقة )أي تزٌد قربا  doحجم العٌنة كبٌرا قّل خطأ المعاٌنة 

 doإذا انخفض حجم العٌنة كبر بالعكس و بالتالً تزٌد التكالٌؾ ،و من بٌانات المجتمع (

مقابل ذلك تنخفض التكالٌؾ، الخبلصة إذن هً و تكون نتابج الدراسة اإلحصابٌة اقل دقةو
ٌوفق بٌن قٌد التكالٌؾ و بٌن دالة أن الباحث اإلحصابً ٌسعى إلى تحدٌد حجم عٌنة أمثل 

  المنفعة و المتمثلة فً تعظٌم دقة النتابج.
 ً المفتاح لحساب حجم العٌنة األمثل: ( ه09ستكون بذلك العبلقة )

 لدٌنا : 

n

Pq
td 0

 

n

Pq
td 22

0 
 

                                               
2
0

2 .

d

Pqt
n




     
 ( أن حساب حجم العٌنة مرتبط : 10نبلحظ من العبلقة )

   حث ( ) ٌحدده البا doبخطأ المعاٌنة  -من جهة : 

هً قٌمة نظرٌة تقرأ من الجدول الطبٌعً بداللة درجة و tبالقٌمة  -         
 ) ٌحددها الباحث أٌضا (. المخاطرة 

المكملة لها وهذا األمر ؼٌر معقول  qالنسبة و للمجتمع Pمن جهة أخرى بالنسبة و

دراسة أساسا هو البحث على أحسن تقدٌرٌن لهما بواسطة ألنهما مجهولتان، بل هدؾ ال
 اإلشكالٌة.تعطً نظرٌة المعاٌنة حلٌن لهذه  .العٌنة

 fnتعوض كل منهما على الترتٌب بنسبة و qp: ٌقوم على الفرضٌة أن الحل األول
وع ( تؤخذان من دراسة سابقة أو بتحدٌد من طرؾ خبٌر على دراٌة بموضfn-1)و

 ( كالتالً :10)  الدراسة ، فً هذه الحالة تصبح العبلقة

                                          

 
2
0

2 1

d

fnfnt
n






 

2: ٌقوم على الفرضٌة أن الحل الثانً
1

 qp ٌدعى بالحل الحٌادي ألنه ال و

 كالتالً:( 10بالتالً تصبح العبلقة )و ٌرجح أي نسبة على األخرى

 (9)  

 (10)  
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2
0

2

4d

t
n




                                    
 ما هو أحسن حل ؟ 

نبلحظ أن المقدار fnfn 1  4دوما أقل من المقدار
1pq

علٌه فإنه بالتأكٌد أن و 
الدراسة ستكون أكثر دقة إال أن بالتالً فنتابج و حجم العٌنة فً الحال الثانً سٌكون أكبر

ندفع مقابل ذلك تكالٌؾ و المحدد  doالتكالٌؾ ستكون أكبر ) نرجح هنا دقة إضافٌة على

 إضافٌة(.
ٌتم  ألنهfn  أحسن من ناحٌة التكالٌؾ إال أن هناك مخاطر حول تحدٌد الحل الثانً

  بطرٌقة ذاتٌة نخشى أن تسفر على حجم عٌنة ال ٌضمن الدقة البلزمة.
 

 :الحساب العملً لحجم العٌنة فً دراستنا -ج

القانون المستعمل هو      أن: حٌث الفرضٌة األولى 

 
2
0

2 1

d

fnfnt
n






 
 المعطٌات: 

نقرأ من  و بالتالً تكون درجة المخاطر  %85نختار درجة دقة  -

 = 1.4395الجدول الطبٌعً: 

  fn=0.70نفرض ان  -

ٌقرأ كالتالً: نرٌد حجم عٌنة ٌضمن   ( do=± 5%نحدد خطأ المعاٌنة بالمقدار  -
و أن ٌكون االنحراؾ بٌن النسبة الحقٌقٌة لربات البٌوت اللواتً  %85لنا نسبة 

فً والٌة سطٌؾ و النسبة التً سٌتم تقدٌرها بواسطة العٌنة  Isisٌفضلن منتوج 
 .)بالزٌادة أو النقصان %5ال ٌتجاوز 

 نحصل على ما ٌلً:  )11 (و بالتعوٌض فً العبلقة السابقة

     

 
174

05.0

30.070.04395.1

2

2

n 

: حٌث أن الفرضٌة الثانٌة
2

1 =q=p   :القانون المستعمل هو 

2
0

2

4d

t
n




   
 

 وبالتعوٌض فً المعادلة نحصل على:

 

 
207

05.04

4395.1
2

2

n

 
 :االختبار النهائً

 (12)  
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وبالتالً نرجح الهدؾ  األولىحجم العٌنة للفرضٌة الثانٌة اكبر من  أننبلحظ 
العتبارات  .n=207ونختار  )التكالٌؾ(على الهدؾ المالً )دقة النتابج (اإلحصابً

وهو الحجم  n=216نعدل هذا الحجم إلى )توزٌع حجم العٌنة على الطبقات ( تطبٌقٌة

 بً المعتمد فً هذه الدراسة.النها
 

 :توزٌع  حجم العٌنة وفقا لمتغٌرات المراقبة الثالثة -8

 الوسط الجؽرافً:و المهنً لرب األسرة –وفقا للصنؾ االجتماعً  -أ
/

  
القطاع  ًالمهن –الصنؾ االجتماعً 

 الحضري

القطاع 
 الرٌفً 

رجال أعمال فً الصناعة  –مهن حرة  –إطارسامً  1
 والتجارة .

11 3 

 3 8 إطار متوسط 2

 Employé 10 8 -عامل بسٌط فً قطاع اإلدارة  3

 10 15 حرفً –تاجر  4

 29 21 عامل بدون تأهٌل  5

 15 2 فبلح –مزارع  6

 11 9 بطــال 7

 15 19 متقاعد 8

 6 8 (   Invalideؼٌر مؤهل للعمل )  9

 6 7 امرأة ماكثة بالبٌت 10

 108 108 المجموع /

 الوسط الجؽرافً :و ب حجم األسرةحس – ب
 رٌفً حضري حجم األسرة 

 43 47 أفراد 5إلى  1من  1

 46 49 أفراد 9إلى  6من  2

 19 12 فما أكثرأفراد  10 3

 108 108 المجموع 

 
II – (01نظر الملحق رقم ) تصمٌم االستمارة: 

  تتشكل االستمارة من عشر صفحات
 معلومات عامة حول رب األسرة. -
 مات عامة حول ربة البٌت.معلو -

  .بعض ما تملكه األسرة )أسبلة هامشٌة على الموضوع األساسً( -

 استمارة خاصة بمواد ؼسل األلبسة )آلة ؼسل األلبسة(. -

 استمارة خاصة بؽسل األوانً . -

 .ENADاستمارة آراء خاصة حول منتوجات  -
 

موضوع شكل الجزء األساسً من االستمارة المخصصة لؤلسبلة التسوٌقٌة التً ت 
 سؤال. 21البحث مصممة فً 
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III – : جمع البٌانات 

تم إشراك مجموعة من طالبات الكلٌة فً إجراء االستقصاء لدى ربات البٌوت ، 
نشكرهن على الجهد المبذول، وزعت الطالبات حسب مكان اإلقامة وسعٌنا قدر اإلمكان 

أكبر تشتت جؽرافً  أن تكن من مختلؾ مناطق الوالٌة "حضرٌة ورٌفٌة " لكً نضمن
 واجتماعً ممكن للعٌنة لكً نجعلها أكثر تمثٌبل للمجتمع اإلحصابً .

 المناطق التً أجرٌت فٌها الدراسة هً : 
 مدٌنة العلمة. –قطاع حضري : مدٌنة سطٌؾ 

األورٌسا )  –أوالد تبان ) صالح باي (  –قطاع رٌفً : عٌن مسعود ) عٌن أرنات ( 
أوالد  –بوقاعة ) رٌؾ (  –عٌن الكبٌرة ) رٌؾ (  –(  رأس الماء ) رٌؾ –رٌؾ ( 
 أصمارة )العلمة(. –صابر 

استمارات لكل طالبة،  10طالبة لمدة أسبوعٌن بمعدل  22شاركت فً جمع البٌانات 

 الطرٌقة المستعملة هً المقابلة المباشرة مع ربات البٌوت.
ى نضمن وحدة الفهم لقد تم تدرٌب الطالبات على ملء االستمارة فً حصة خاصة حت

وزع فً هذه الحصة البرنامج المفصل على كل طالبة من و أسلوب طرحها ،و لؤلسبلة
عدد االستمارات التً ٌجب ملؤها ، مكان االستقصاء، احترام عدد األصناؾ االجتماعٌة 

 المهنٌة المطلوبة حسب ما تملٌه خطة المعاٌنة.
ر بعض الطالبات فً إرجاع الصعوبات التً واجهتنا فً جمع البٌانات : تأخ

االستمارات بسبب تزامن البحث مع انطبلق الدراسة ، عجز بعض ربات البٌوت على 
التوافق بٌن و إعطاء أجوبة لبعض األسبلة الواردة فً االستمارة خاصة المتعلقة بالسعر

 النوعٌة ألنها لٌست هً من ٌشتري ) عادة ما ٌكون رب األسرة(.و السعر
لم تمؤل بصفة جٌدة ) نسٌان بعض األسبلة ، مؤل استمارة جزبٌا ( بعض االستمارات 

 األمر الذي اضطرنا إلى إلؽاء البعض منها الشًء الذي ٌؤثر على درجة تمثٌل العٌنة .
 

IV– النتائج تحلٌلو  ولاإعداد الجد : 
نعرض فٌما ٌلً أهم الجداول المستخرجة حسب تسلسل األسبلة فً االستمارة  

 بلث مجموعات: نبوبها إلى ث
 

 :مواد التنظٌف آللة الغسٌل -1.4
 .(:الماركة األكثر استعمال فً البٌوت1الجدول)

 المجموع ISIS Telj OMO ARIEL LE CHAT الماركة

 %100 12 15 10 34 29 النسبة

 االستمارة. من 4: السؤال المصدر

من األسر  % 29نبلحظ أن منتوج إٌزٌس القوة الزرقاء ٌأتً فً المرتبة الثانٌة )
هو لنفس و % 34بنسبة  Telj( ٌسبقه منتوج ISIS FBتستعمل فً ؼالب االحٌان 

 .ENADالمؤسسة 
  

 . %الوحدة     سعر منتوجو ( : رأي ربات البٌوت فً نوعٌة7الجدول )
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 المجموع دون رأي األسوأ المتوسط االحسن                                                 

 %100 15 05 40 40 النوعٌة

 %100 18 12 58 12 النسبة
 من االستمارة  6: سؤال  المصدر     

و  أن رأي ربات البٌوت حول هذا المنتوج ٌتباٌن بالنسبة للنوعٌة 02ٌبٌن الجدول 
ٌرتب من بٌن المنتوجات األحسن   ISIS FBمن ربات البٌوت ترى أن  %40السعر ، 

فقط بالنسبة للسعر ) ترى أن سعره  مرتفع  %12من ناحٌة النوعٌة بٌنما هذه النسبة هً 

 ) 
هً وضعٌة حرجة ٌمكن أن تتأرجح نحو األسوأ فً و األؼلبٌة ترجح الحالة األوسط

 حالة ظهور منافس أكبر.
 

 مواد التنظٌف بالٌد: – 2.4

 . %الوحدة   ألكثر استعماال فً البٌوت : ( : الماركة ا3الجدول)
 المجموع ISIS OMO ARIEL NIL AIGLE LE CHAT Autres الماركة

 %100 04 03 03 05 06 39 40 النسبة

  من االستمارة 9: السؤال  المصدر
ٌستحوذان  OMOو )   Isis) ،Isis-expres المنتوجٌن أن 3ٌبلحظ من الجدول رقم

هو  OMOأنلخاصة بمواد ؼسٌل الٌد. والمبلحظ كذلك من حصة السوق ا %79على 
 بنفس الحصة تقرٌبا. Isis المنافس الشدٌد لمنتوج 
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  ISISو منتوج  ISIS EXPRESSE( رأي ربات البٌوت فً نوعٌة وسعر 4الجدول رقم)

 % الوحدة:                                                     
 المجموع رايدون  األسوأ المتوسط األحسن 

 %100 04 10 38 48 النوعٌة

 %100 08 13 48 31 النسبة
 من االستمارة 11: السؤال  المصدر   

للؽسٌل بالٌد من بٌن  ISISمن ربات البٌوت تصنؾ منتوج  % 48ٌبلحظ أن 
 ترىبالنسبة للسعر، نسبة معتبرة  %31و المنتوجات األحسن فً السوق بالنسبة للنوعٌة

 للسعر(. 48و للنوعٌة % 38أنه متوسط ) 

 
 :مواد تنظٌف األوانً -3.4

 ( الماركة األكثر استعماال فً البٌوت 75الجدول )
 ISIS الماركة

VAISSELE 
AIGLE OMO المجموع 

 % 100 01 05 94 النسبة

 من االستمارة  13: السؤال  المصدر

 
سوق  من  %94ٌستحوذ على   ISIS VAISSELE( أن منتوج 05ٌبدو من الجدول )

مواد تنظٌؾ األوانً ، كما أن هذه المؤشرات تبٌن بوضوح الثورة التً أحدثها هذا 
المنتوج فً نفسٌة المستهلك الذي كان ٌرى فً قارورة إزٌس ) العهد السابق ( عنوانا 

 .ىالمحتو الرداءة من ناحٌةو للبشاعة من ناحٌة الشكل
 

مقارنة بالمنتوجات  ISIS VISSELEوج سعر منتو ( : رأي ربات البٌوت فً نوعٌة76الجدول )
 المنافسة .

  %الوحدة                                                               
 المجموع دون رأي األسوأ المتوسطة األحسن 

 %100 06 04 17 73 النوعٌة

 %100 11 16 42 31 السعر

 من االستمارة 16: السؤال  المصدر

من األسر ترى  %73( إذ أن 10( تفسر بوضوح نتابج الجدول )06بٌانات الجدول )
 هو من أحسن المنتوجات فً السوق من جانب النوعٌة. ISIS VAISSELEأن 

 
 )النكهة(  ISIS VAISSELE( : نوع 77الجدول )

  % الوحدة :                                                                
 المجموع فراولة تفاح لٌمون 

 %100 09 21 70 النسبة

 من االستمارة  14: السؤال  المصدر     

 استعمال نوع اللٌمون. نمن ربات البٌوت تفضل %70ٌبٌن هذا الجدول أن 
لقطات اإلشهار المقدمة فً التلفزة حول و رأي ربات فً نوعٌة التعبئة :4.4

 الثالثة: ISISمنتوجات 
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 ( لمنتوجبث "إزٌس " Emballageفً نوعٍت التعبئت )  ( : رأي رببث البٍوث78الجدول )

  %الوحدة :                                                         
جمٌل  

 جذاب جدا

جمٌل 
 جذاب

ؼٌر جمٌل  متوسط
 ؼٌر جذاب

دون 
 رأي

 المجموع

 %100 08 05 24 52 11 علبة إزٌس ق ز

 %100 - 04 34 53 09 أكٌاس إزٌس للؽسٌل بالٌدو علب

 %100 01 01 14 44 39 قارورة إزٌس لؤلوانً

 من االستمارة . 20: السؤال  المصدر    
 

( ٌبٌن أن للشكل الخارجً للمنتوج)األلوان، الشكل، التعببة، سهولة 08الجدول )
فً  ENAD ٌتضح أن مؤسسة و اختٌارات المستهلكو االستعمال( تأثٌر كبٌر على سلوك

أحدثت ثورة كبٌرة فً هذا الجانب. أؼلبٌة ساحقة  HENKELكة إطار الشراكة مع شر
 من ربات البٌوت ترى أن تعببة منتوجات ازٌس جمٌلة وجذابة جدا أو جمٌلة وجذابة

 لعلبة ازٌس القوى الزرقاء -63%

 أكٌاس ازٌس للؽسٌل بالٌدو لعلب -62%

 .لقارورة ازٌس لؤلوانً -83%

 
  "ازٌس"ات اإلشهار حول المنتوجات رأي ربات البٌوت فً لقط :(14الجدول)

 المقدمة على شاشة التلفزة ودرجة استقطابها للمستهلك.

 الوحدة:%                                       

 % النسبـــة       درجة التحفٌز على الشراء

 11               ة جدا على الشراءزمحف

 37               محفزة على الشراء

 33               التحفٌزعلى الشراءمتوسطة 

 18               ؼٌر محفزة على الشراء

 01                دون رأي

  100%              المجموع
 .من االستمارة 21: السؤال المصدر        

طاب المستهلك قإذا كانت للمواصفات الموضوعٌة للمنتوج الدور األساسً فً است
 ، التؽلٌؾ( فان لئلشهار كذلك دورا كبٌرا فً التأثٌر على اختٌاراته.)النوعٌة، السعر

أهمٌة كبٌرة  ENADأعطت المؤسسة الجدٌدة المتمخضة عن الشراكة مع مؤسسة    
 لهذا الجانب ووظفت بالخصوص فً لقطاتها االشهارٌة الشهرة العالمٌة للشرٌك

Henkel. 
أن اللقطات اإلشهارٌة  ٌرٌنالبٌوت  من ربات% 48 أن (14ٌبٌن الجدول )باألرقام و  

أنها متوسطة التحفٌز على  ٌنرٌ% 33فً حٌن أن  محفزة جدا أو محفزة على الشراء
 أنها ؼٌر محفزة على الشراء. ٌرٌن% 18بٌنما  ،الشراء

 
 نتائج البحث:
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الجزابرٌة  ""ENADإن أول نتٌجة لهذا البحث أن تجربة الشراكة هذه بٌن مؤسسة 

ٌر الذهنٌات. لقد أبطلت مقولة كادت أن ٌساهمت بقسط كبٌر فً تؽ "Henkel"وشركة 
المستهلك الجزابري ٌفضل المنتوج األجنبً على أن هً و تصبح قاعدة تسوٌقٌة مسلم بها

اكبر سعرا. نعم و حساب المنتوج الوطنً)المحلً( المكافا له ولو كان اقل منه جودة
إذا أنه فً فترة االحتكار كان المنتوج هناك جزءا من هذه الحقٌقة فً مرحلة معٌنة، 

فً ؼٌاب المنتوج و الوطنً )بالخصوص منتوج القطاع العام( فً ؼالبه عنوانا للّرداءة
 المنافس كان المستهلك مرؼما على شراءه. 

الرديء و بداٌة تحرٌر الّسوق دخل المنتوج األجنبً الجٌدو فً مرحلة اإلصبلحات
ي كان مضطهدا فً حرٌة اختٌاره معتقدا أن كل ما هو ذالفأقبل علٌه المستهلك الجزابري 

 ٌحسن االختٌار.و أجنبً مفضل. هذه الدراسة بٌنت أن المستهلك رشٌد
فً و منتوجات "إٌزٌس"تنزل الى السوق باالسم التجاري الذي كان ٌنفر المستهلك

 ظرؾ تنافسً صعب ولكن رؼم ذلك ٌتمكن من الفوز بحصص معتبرة من السوق
المستهلك ألن مشروع الّشراكة أدخل علٌه ثورة كبٌرة من كل النواحً  ٌستمٌلو

 )النوعٌة،السعر،التؽلٌؾ...( بلؽة األرقام كانت أهم النتابج كالتالً:
القوى -من األسر فً والٌة سطٌؾ تستعمل فً ؼالب األحٌان منتوج"ازٌس %29 -

من ربات %  40 هو لنفس المؤسسة،و %34الزرقاء"،ٌأتً بعده منتوج "ثلج"بنسبة 

 أن هذا المنتوج هو من أحسن المنتوجات فً السوق. ترٌن البٌوت 
وضعا من  احسنIsis –EXPRESSE و Isisومسحوقمسحوق الؽسٌل بالٌد  -

من ربات البٌوت تصنفه %48من السوق و% 40مسحوق آلة الؽسٌل إذ ٌستحوذ على 

 من أحسن المنتوجات.

كذلك نجاح هذا المشروع و للنجاح التجاريإٌزٌس لؽسل األوانً عنوانا كبٌرا  -
  من رضى المستعمبلت على النوعٌة.% 73و من السوق% 94للشراكة،

 

ة على الشراكة أعطت ضخمالنتٌجة األخرى لهذا البحث هً أن المؤسسة الجدٌدة المتو
 أهمٌة بالؽة للعناصر التسوٌقٌة أهمها:

مطلقة لربات البٌوت ترى أنه جمٌل : إن األؼلبٌة الالشكل الخارجً للمنتوجو التؽلٌؾ*
 بالتفاصٌل: وجذاب،

 القوى الزرقاء. سبالنسبة لعلبة إٌزٌ 63 %
 بالنسبة لعلبة أوكٌدس للؽسٌل بالٌد.%  62
 لؤلوانً. سلقارورة إٌزٌ  بالنسبة%  83

بٌنت  :الدعاٌة للمنتوج كوسٌلة للتعرٌؾ به وكذا استقطاب المستهلكو اإلشهار*
أكٌد أن جزء من النجاح   و ة قد أعطت أهمٌة باللؽة لهذا الجانبالدراسة أن المؤسس

من ربات البٌوت ترى أن % 48أنوالتجاري الذي حققه ٌرجع لهذا العامل،بٌنت الدراسة 

  لقطات اإلشهار المقدمة فً التلفزة محفزة جدا أو محفزة على الشراء.
 النوعٌةو السعر ن التوافق بٌ نتابج أخرى حول وفً األخٌر، تجدر اإلشارة أن 

 .02معروضة دون تعلٌق فً الملحق
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 71الملحق: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 رقم اإلستمارة: 
 مكان اإلستجواب: .............................................................

 2004......../.........../تارٌخ اإلستجواب:...

 1الوسط الجؽرافً: حضري......................

 2رٌفً.........................                      

 
 

 بعد التحٌة: 
سطٌؾ، نجري دراسة حول عادات وسلوك السر -أنا طالب )ة( بجامعة فرحات عباس

 فما ٌخص مواد التنظٌؾ الخاصة باأللبسة واألوانً.
رجاء منكم عن تكرمتم بالجواب على أسبلتنا، المعلومات عامة واألسبلة بسٌطة، ال

 الهدؾ من الدراسة هو إلؼراض علمٌة بحتة.                شكرا 
 
 
 
 

  الستمارةا -

 سنة فما فىق  18االستمارة مىجهة لربة بيت عمرها  

 والية سطيف



 ....................................ا. بن فرحات ساعد.........E N A Dو  HENKEL تيمؤسسمنهجية البحث التسويقي:دراسة ميدانية حول 

 240 (7777) 77العدد                                             مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر        

 
 
 

 التعرٌؾ برب األسرة: 

 1...........هل هو نفسه ربة البٌت..................................... -
 2ة البٌت....................................هل هو شخص آخر ؼٌر رب -

 2..........إمرأة ............. – 1رجل ...................... -الجنس: 

 العمر : .............سنة 

 4........      سنة 49إلى  40 -    1......سنة...... 24إلى  18 -
 5........     سنة  59على  50 -   2سنة........... 29على  25 -
 6........      سنة فما أكثر 60 -   3سنة........... 39على  30 -

 المستوى التعلٌمً: 
 4........        مستوى ثانوي -     1.....لم ٌدخل المدرسة...... -
 5........      مستوى جامعً -      2مستوى إبتدابً ............ -
 3مستوى متوسط............. -

 
 

 : )تذكر بوضوح(   المهنة

 1......             رجل أعمال صناعة وتجارة -مهنة حرة –إطار سامً 
 2......                                                       إطار متوسط

 3....... (Employé)                     عامل بدون تأهٌل فً قطاع اإلدارة 

 4......                                                      حرفً -تاجر

 5......   (ouvrier-maneoeuvre)عامل بدون تأهٌل فً قطاع اإلدارة 

 6 ......                                                     فبلح-مزارع

 7.......                                                             بطال

 8.....                                                             اعدمتق

 9......                                                 ؼٌر مؤهل للعمل

 10......                                            ماكثة فً البٌت امرأة
 

 عدد أفراد األسرة 
 
 
 
 
 
 
 

 معهوماث عامت حول رب األسرة

 معهوماث عامت حول ربت األسرة 
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 الصفحة إذا كانت ربة األسرة هً نفسها ربة البٌت" "ال تمؤل هذه

 سنة  ......     العمر :
 4......      سنة 49إلى   40 -          1........  سنة 24إلى  18 -
 5.......     سنة 59على  50 -          2........ سنة 29على  25 -
 6.......     سنة فما أكثر 60 -           3....... سنة 39على  30 -

 المستوى التعلٌمً: 

 4.......      مستوى ثانوي -           1........ لم ٌدخل المدرسة -
 5........   مستوى جامعً -            2........   مستوى إبتدابً -
 3........  مستوى متوسط -

 
 : )تذكر بوضوح(   المهنة

 1.......             رجل أعمال صناعة وتجارة -مهنة حرة –إطار سامً 
 2.......                                                      إطار متوسط.

 3.......                 .(Employé)عامل بدون تأهٌل فً قطاع اإلدارة 

 4.......                                                      حرفً -تاجر

 5.......    (ouvrier-maneoeuvre)قطاع اإلدارة عامل بدون تأهٌل فً 

 6........                                                      فبلح-مزارع

 7.........                                                             بطال

 8.........                                                           متقاعد

 9.........                                                 ؼٌر مؤهل للعمل

 10........                                             ماكثة فً البٌت امرأة
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 هل لدٌكم فً البٌت: 
 1......................................... (cuisinière)طباخة ؼاز / كهرباء 

 2...........................................................(four)فرن ؼاز/ 

 3..........ثبلجة..............................................................

 4.............................................. (Congélateur)ثبلجة تجمٌد 

 5...........................................................ؼسالة مبلبس.....

 6ؼسالة أوانً المطبخ .........................................................

 7..........تلفاز ..............................................................

 8.......................................هوابً................................

 9........رادٌو................................................................

 10......سٌارة.................................................................

 11..................هاتؾ ثابت................................................

 12......كمبٌوتر...............................................................

 13....هاتؾ نقال..............................................................

 هو عدد األفراد األسرة الذي ٌملكونه    ما -                               
 GSM          ..............1هو نوعه:   ما -                               

 2..............          جٌزي                                                 
 3..............           نجمة                                                 

 بعض ما متهكه األسرة
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هً المواد  ستعملة لؽسل المبلبس التً نذكرها لكم مامن بٌن المواد الم -1س
 ) دوما(، فً بعض األحٌان أوال تستعمل أبدا ؟ بانتظامالمستعملة 

فً بعض  دوما  
 األحٌان 

 أبدا 

 3 2 1 مسحوق آلة الؽسٌل 

 3 2 1 مسحوق الؽسٌل بالٌد 

 3 2 1 صابون الؽسٌل العادي 

ن ٌواصل اإلستجواب وإذا كان أبدا تنتقل إلى إذا كان الجواب دوما أو فً بعض األحٌا
 .7السؤال س 

إنكم تستعملون فً بٌتكم مسحوق آلة الؽسٌل، ماهً الماركات التً تعرفٌنها  -2س

 باإلسم حتى وإن ال تستعملونها فً البٌت.
 األولى                                          الثانٌة 

 الرابعة                      الثالثة                      
 الخامسة                                        السادسة 

 "" الجواب ٌكون عفوٌا دون مساعدة، وتسجٌل الماركات بالترتٌب حسب الجواب
هل تعرؾ أٌضا ماركات أخرى ضمن القابمة التالٌة؟ ) ال تكرر الماركات  -3س

 ( 2المذكورة فً س 
 ال تعرفها فهاتعر الماركات

Ariel 1 2 

Axion 1 2 

Gama 1 2 

Génie 1 2 

Lina 1 2 

Le chat 1 2 

Oblanc 1 2 

Omo 1 2 

Skim 1 2 

Super-coix 1 2 

Telj 1 2 

Isis-Force bleu 1 2 

هً الماركة التً تستعملونها  من بٌن كل الماركات المعروفة ) مسحوق آلة الؽسٌل( ما -4س
 ن ) جواب واحد(؟فً ؼالب األحٌا

 

 االختٌارهً المبررات األساسٌة لهذا  ما xxxxxxعندكم هً  استعمالالماركة األكثر  -5س
 هل هً؟

 استمارة خاصت مبواد غسم األنبست
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 1...................................... ولسعر معق
 2...........ٌنظؾ جٌدا ...........................

 3.......طوٌلة( .......... استعمال) مدة  اقتصادي

 4مل رابحة طٌبة ...............................ٌح

 5......ال ٌفسد المبلبس...........................

 6مبررات أخرى .................................

 أذكرها: ...............................................
لزرقاء، ضمن إذا ما طلب منكم ترتٌب مسحوق آلة الؽسٌل: إزٌس القوة ا -6س

ترون انه سٌكون من بٌن الماركات: األحسن، المتوسطة، أو األسوء  لهأخرى الماركات 
 لسعر، والنوعٌة.امن حٌث 

 األسوء المتوسطة من بٌن األحسن 

 3 2 1 النوعٌة 

 3 2 1 السعر 

إنكم تستعملون فً بٌتكم مسحوق أو سابل الؽسٌل بالٌد الخاص بالمبلبس، ماهً  -7س

 ات التً تعرٌفنها باسم حتى وإن ال تستعملونها فً بٌت؟المارك
 ) الجواب ٌكون عفوٌا دون مساعدة وتسجٌل الماركات بالترتٌب( 

 األولى                                          الثانٌة 
 الثالثة                                           الرابعة 

 السادسة                        الخامسة                 
 
هل تعرؾ أٌضا ماركات ضمن القابمة التالٌة؟ ) ال تكرر الماركات المذكورة  -8س
 ( 7فً س

 ال تعرفها تعرفها الماركات

Bahia 1 2 

Bahia 1 2 

Flip 1 2 

Isis 1 2 

Isis - expresse 1 2 

Nil 1 2 

Oblan 1 2 

Omo 1 2 

Le chat perfect 1 2 

Noor 1 2 

Aigle 1 2 

Isis   )2 1 )سابل 

من بٌن كل الماركات المعروفة ) مسحوق أو سابل ؼسٌل ألبسة بالٌد( ماهً  -9س 

 الماركة التً تستعملونها فً ؼالب أحٌان؟ )جواب واحد( 
 
ماهً المبررات األساسٌة لهذا  xxxxxxالماركة األكثر إستعمال عندكم هً  -10س

 اإلختٌار هل هً ؟
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 1.................معقول ........................................ سعر
 2.............ٌنظؾ جٌدا .............................................

 3........... ٌراؼً جٌدا..............................................

 4..............ٌشطؾ بسهولة ) نزع الرؼى(..........................

 5.............................................................اقتصادي

 6ال ٌترك الرابحة على المبلبس.........................................

 7........ال ٌفسد المبلبس...............................................

 8..........................................ال ٌضر بالٌدٌن..............

 9...........أسباب أخرى...............................................

 هً؟.................................................................. ما
ضمن الماركات  Isis- expresseو Isisمسحوق ترتٌب  إذا طلب منكم -11س

، المتوسطة أو األسوأ ؟ من حٌث األحسنى: هل ترون انه ٌكون من الماركات: األخر
 النوعٌة.و السعر

 
 األسوء المتوسطة األحسن 

 3 2 1 النوعٌة 

 3 2 1 السعر 

 
 
ؼسل األوانً التً سنذكرها لكم ماهً المستعملة: بإنتظام مواد من بٌن  -12س

 )دوما(، فً بعض األحٌان أو أبدا؟
 أبدا فً بعض األحٌان بإنتظام  

 3 2 1 مسحوق خاص بؽسل األوانً 

 3 2 1 مكعبات خاصة بؽسل األوانً

 3 2 1 سابل خاص بؽسل األوانً 

 3 2 1 مسحوق ؼسل المبلبس

 3 2 1 صابون الؽسٌل العادي 

 إذا كان الجواب: بإنتظام أو فً بعض الحٌان نواصل طرح األسبلة المتبقٌة 
 كات المعروفة لؽسل األوانً ماهً الماركة األكثر إستعمال؟من بٌن كل المار -13س

 ذا كان مسحوقا  إ-
 إذا كان ساببل  -

، ماهً النوعٌة Isis – vaisselleهً   الاستعماإذا كانت الماركة األكثر  -14س

 هل هً ) لٌمون، تفاح، فراولة....(  استعمالاألكثر 
 ؟االختٌارهً أهم مبررات هذا  ما -15س

 1قول.................................................سعر مع
 2"تراؼً" جٌدا...............................................

 3تشلل بسهولة................................................

 4إقتصادي ) ٌدوم مدة طوٌلة( ................................

 استمارة خاصت مبواد غسم األواين
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 5وانً ...................................ال ٌترك رابحة على األ

 6ال ٌضر بالٌدٌن .............................................

 7أسباب أخرى...............................................

 هً ؟..................................................... ما

التً  ىضمن الماركات األخر Isis – vaisselleإذا طلب منكم ترتٌب،  -16

تعرفونها هل ترون انه ٌكون مابٌن: األحسن، المتوسطة أو السوء من حٌث السعر 
 والتوعٌة.

 األسوء المتوسطة األحسن 

 3 2 1 النوعٌة 

 3 2 1 السعر 
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 Isis) خاصة المواد  ENADماذا ترون فً نوعٌة المواد المنتجة من طرؾ  -17س

 ( هل هً؟
 نوعٌة سٌبة نوعٌة عادٌة نوعٌة جٌدة نوعٌة جٌدة جدا 

 4 3 2 1 مسحوق آلة الؽسٌل 

 4 3 2 1 مسحوق الؽسٌل بالٌد 

 4 3 2 1 سابل لؽسل األوانً 

 Isisخاصة المواد  ENADماذا ترون فً أسعار المواد المنتجة من طرؾ  -18س

 هل هً؟
 مرتفع جدا مرتفع  مقبول  ؼٌر مرتفع  

 4 3 2 1 ة الؽسٌل مسحوق آل

 4 3 2 1 مسحوق الؽسٌل بالٌد 

 4 3 2 1 سابل لؽسل األوانً 

 ENADهل ترون أن التناسب، بٌن النوعٌة والسعر للماد المنتجة من طرؾ  -19س

 هل ترونه؟
 ؼٌر متوافق  متوسط التوافق  متوافق  

 3 2 1 مسحوق آلة الؽسٌل 

 3 2 1 مسحوق الؽسٌل بالٌد 

 3 2 1 ألوانً سابل لؽسل ا

أي ) العلب،  (Emballage)ماذا تقولون بصفة عامة فً نوعٌة التعببة  -20س
 هل ترون انها:  Isisالقارورات، األكٌاس( للمنتوجات 

 –جمٌل  
 جذاب جدا 

 -جمٌل 
 جذاب

ؼٌر جمٌل ؼٌر  متوسط 
 جذاب تماما 

 4 3 2 1 علبة: إزٌس القوة الزرقاء ) لآللة( 

 4 3 2 1 للؽسٌل بالٌد  Isisعلبة وأكٌاس 

 4 3 2 1 قارورات إزٌس لؤلوانً

) إزٌس القوى الزرقاء،  ISIS: ماذا تقولون فً لقطات اإلشهار حول المواد 21س
 ن إزٌس األوانً المنزلٌة(، المقدمة فً التلفزة هل هً؟expresseإزٌس 

 1محفزة جدا على الشراء ................................
 2الشراء.....................................محفزة على 

 3متوسطة التحفٌز على الشراء ...........................

  4ؼٌر محفزة على الشراء .................................
 
 

 ENADحول منتوجاث استمارة: آراء عامت 

 االسن و اللقة : 

..................................................... 

..................................................... 
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 77الملحق: 
 
 
 

) خاصة المواد  ENADماذا ترون فً نوعٌة المواد المنتجة من طرؾ  -17س 
Isis هل هً؟ ) 

نوعٌة  جٌدة  
 جدا 

 دون رأي  نوعٌة سٌبة  نوعٌة عادٌة  نوعٌة جٌدة 

مسحوق آلة 
 الؽسٌل 

06 % 46 % 36 % 03 % 01 % 

مسحوق الؽسٌل 
 بالٌد 

07 % 53 % 34 % 05 % 01 % 

سابل لؽسل 
 األوانً 

27 % 54 % 17 % / 02 % 

 
صة المواد ) خا ENADماذا ترون فً أسعار المواد المنتجة من طرؾ  -  18س 

Isis هل هً؟ ) 
 دون راي  مرتفع جدا  مرتفع  مقبول  ؼٌر مرتفع  

 % 07 % 17 % 28 % 48 / مسحوق آلة الؽسٌل 

مسحوق الؽسٌل 
 بالٌد 

02 % 65 % 22 % 08 % 03 % 

 % 01 % 06 % 23 % 63 % 07 سابل لؽسل األوانً 

 
المنتجة من طرؾ التناسب، بٌن النوعٌة والسعر للمواد  أنهل ترون  -19س 

ENAD  خاصة المواد (Isis هل ترونه ؟ ) 
 دون رأي  ؼٌر متوافق تماما  متوسط التوافق  متوافق  

 % 15 % 29 % 25 % 31 مسحوق آلة الؽسٌل 

 % 06 % 13 % 36 % 45 مسحوق الؽسٌل بالٌد 

 % 06 % 08 % 31 % 55 سابل لؽسل األوانً 

 ENAD استمارة: آراء عامت حول منتوجاث
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