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 للمؤلفجميع الحقوق محفوظة 

وال يجوز نشر أي جزء من هذا اإلصدار او اختزان مادته بطريقة االسترجاع او نقله على أي نحو او بأية 
بالتصوير او بالتسجيل او بخالف ذلك. ومن يخالف ذلك يعرض طريقة كانت الكترونية او ميكانيكية او 

 نفسه للمساءلة القانونية مع حفظ حقوقنا المدنية والجنائية كافة.
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 مقدمة الكتاب

لى فهم حيث تسعى الشركات والمؤسسات إ الحديثة،تعد االستشارات اإلحصائية جزًءا ال يتجزأ من أبحاث التسويق 
وتوفر  عقدة،معمالئها وديناميكيات السوق من خالل التحليل المستند إلى البيانات. يمكن أن تكون بيانات التسويق 

االستشارات اإلحصائية طريقة الستخراج األفكار من مجموعات البيانات هذه بطريقة صارمة وموضوعية. في هذه 
سوف نستكشف دور االستشارات اإلحصائية في أبحاث التسويق وبعض المهارات األساسية المطلوبة  المقدمة،

 .لتكون استشاريًا فعاالً 

 

تخدامه تفسير البيانات المتعلقة بالعمالء والمنافسين واتجاهات السوق. يتم استتضمن أبحاث التسويق جمع وتحليل و 
ائية دورًا المتعلقة بتطوير المنتجات والتسعير والترويج والتوزيع. تلعب االستشارات اإلحص االستراتيجيةإلبالغ القرارات 

ة طريقة صحيحة وموثوقة ومناسبمهًما في هذه العملية من خالل المساعدة في ضمان جمع البيانات وتحليلها ب
 .لإلجابة على أسئلة البحث المطروحة

 

تتمثل إحدى المهام األساسية لالستشاري اإلحصائي في المساعدة في تصميم التجارب واالستطالعات التي ستوفر 
ساليب فضاًل عن الخبرة في األ األساسية،بيانات ذات مغزى. وهذا يتطلب فهمًا عميقًا ألسئلة البحث والنظرية 

اإلحصائية وتحليل البيانات. يجب أن يكون االستشاريون قادرين على التواصل بشكل فعال مع العمالء لفهم 
 .ولتقديم إرشادات حول أفضل طريقة لجمع البيانات وتحليلها وتفضيالتهم،احتياجاتهم 

 

يكون المستشارون اإلحصائيون مسؤولين عن تنظيفها وإعدادها للتحليل. قد يشمل ذلك إزالة  البيانات،بمجرد جمع 
القيم المتطرفة ومعالجة البيانات المفقودة وتحويل المتغيرات لجعلها مناسبة للتحليل اإلحصائي. يجب عليهم أيًضا 

 .روحةالتأكد من أن البيانات منظمة بشكل مناسب لإلجابة على أسئلة البحث المط

 



تتضمن االستشارات اإلحصائية أيًضا اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة وتطبيقها على البيانات. قد يشمل ذلك 
التي  وتقنيات أخرى اعتماًدا على سؤال البحث ونوع البيانات العنقودي،والتحليل  العوامل،وتحليل  االنحدار،تحليل 

قة درين على اختيار الطريقة األنسب لكل موقف وتفسير النتائج بطرييتم تحليلها. يجب أن يكون االستشاريون قا
 .مفيدة للعمالء

 

يجب أن يتمتع المستشارون اإلحصائيون أيًضا بمهارات اتصال قوية. يجب أن يكونوا  الفنية،باإلضافة إلى المهارات 
قادرين على شرح المفاهيم والنتائج اإلحصائية بطريقة مفهومة للعمالء الذين قد ال يكون لديهم خلفية تقنية. يجب 

اب المصلحة ين والمسوقين وأصحوالتعاون مع الباحث جماعية،أيًضا أن يكونوا قادرين على العمل بفعالية في بيئة 
 .اآلخرين لضمان أن البحث يلبي احتياجات العمل

 

أحد التحديات الرئيسية في االستشارات اإلحصائية هو إدارة توقعات العميل. قد يكون لدى العمالء توقعات غير 
ستشار هي إن مهمة الم أو قد ال يفهمون تماًما قيود التحليل اإلحصائي. بالبيانات،واقعية حول ما يمكن تحقيقه 

 .المساعدة في إدارة هذه التوقعات وإيصال نتائج التحليل بطريقة واضحة وذات مغزى

 

جانب آخر مهم لالستشارات اإلحصائية في أبحاث التسويق هو التأكد من أن النتائج قابلة للتنفيذ. هذا يعني أن 
التخاذ قرارات استراتيجية. يجب أن يكون األفكار المكتسبة من البيانات يجب أن تكون ذات صلة ومفيدة 

 .االستشاريون قادرين على ترجمة النتائج اإلحصائية إلى توصيات قابلة للتنفيذ يمكن تنفيذها من قبل الشركة

 

 


