
 السنة الثالثة ليسانس                                            بحوث التسويق                                            الستدراك مقياسالحل النموذجي 

 نقاط( 08) اجلواب األول:
 االستقصاء من خالل املقابلة الشخصية:

 تقليل خطأ العينة، منه أثناء اإلجابة على األسئلة املستقصيتذليل الصعوابت اليت من احملتمل أن تواجه ، ارتفاع معدالت الردود املزااي:
 ارتفاع التكلفة خاصة يف حالة تشتت أفراد العينة عشوائي، طول الوقت املستغرق، ظهور حتيز يف اإلجابة العيوب:

 االستقصاء من خالل اهلاتف:
 جغرافيا، الة تشتت عينة الدراسة ح البياانت يفإمكانية مجع أكرب عدد من ، السرعة يف مجع البياانت املزااي:

 عدد األسئلة يكون حمددا ، العينة يكون هنا أكثر احتماال وابلتايل فخطأليس كل الناس ميتلكون هاتفا  العيوب:
  االستقصاء من خالل الربيد:

منه  املستقصيأيخذ ، خالل اهلاتف نواملقابالت ماخنفاض التكلفة مقارنة ابملقابالت الشخصية ، ميكن تغطية مساحة جغرافية واسعة املزااي:
 منه اإلجابة على األسئلة احلساسة دون حرج بسبب غياب املقابل للمستقصي األسئلة، ميكنالوقت الكايف لإلجابة على 

  .احتمال قيام أفراد آخرين من خارج عينة الدراسة ابإلجابة، اخنفاض نسبة الردود العيوب:
 :االستقصاء االلكرتوين

 سرعة احلصول على اإلجاابت، اخنفاض التكاليف مميزاته:
 ، ال ميكن االتصال مبفردات العينة الذين ليس لديهم مهارات االنرتنت، ال ميكن االتصال مبفردات العينة الذين ليس لديهم بريد الكرتوينعيوهبا: 

 (نفطة 12)اجلواب الثاين: 
 منتجاهتا.على جودة املنتشرين عرب القطر اجلزائري  موزعيهامدى رضا القيام بدراسة سوقية ملعرفة  ENIEMتريد مؤسسة 

 نقطة( 01) املؤسسة سوف تقوم جبمع املعلومات من املشرتيني الصناعيني ابستخدام االستقصاء. .1
 نقطة( 03) أمثلة ألنواع األسئلة التالية: .2

  سؤال اجتاهي:
 راض متاما    راض    متوسط الرضا    غري راض     غري راض متاما       ما مدى رضاك على جودة منتجاتنا؟    

  سؤال ترتييب:
 اجلودة     السعر   العالمة التجارية     خدمات ما بعد البيع         رتب العوامل التالية حسب أمهيتها عندك عند شرائك ملنتجنا:

  سؤال مغلق مفتوح:
 اجلودة    السعر     التصميم      العبوة    الغالف     أخرى اذكرها      ؟   ما الذي يدفعك لشراء منتجاتنا

 نقطة( 01) العينة املناسبة هلذه الدراسة هي عينة طبقية ألنه:نوع  .3
 يوجد إطار يضم كل جتار التجزئة واجلملة الذين يشرتون منتجات كوندور -
 عدم جتانس جمتمع املوزعني -
 نقطة( 04) عملية جتهيز البياانت تضم: .4
  .منهم ابلنسبة لكل خاصية أو متغري وميكن أن تكون هذه اجلدولة يدواي أو أليا املستقصي جدولة البياانت: حصر مراجعة البياانت: -
درجة االرتباط بني ظاهرتني من البياانت الوصببببفية يف حالة احتواء  يقيس الكمي املناسببببب هلذه الدراسببببة هو معامل التوافق التحليلنوع  .5

 نقطة( 01) .البياانت على خاصتني
عرض نتائج الدراسببة السببوقية على بعف األفراد املهتمني هبذه  العناصببر األسبباسببية اليت  تويها تقريرك النهائي عن هذه الدراسببة السببوقية: .6

 نقطة( 02)، وابلتايل إما إثبات صحة الفرضيات ونفيها النتائج، لتحقيق هدف معني وقد يكون عرض التقرير مكتواب أو شفهيا
 


