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	القارئة،	عزیزتي	/القارئ	عزیزي	بركاتھ	و	هللا	رحمة	و	علیكم	السالم

	األعمال	إدارة	بكلیة	سعود	الملك	جامعة	طالبات	نحن	قمنا	”	Green	Go	“	الجدید	التوجھ	مع	تماشیا
	.المالبس	من	السجاد	تصنیع	إعادة	مشروع	بدراسة	مشروعات	وتقییم	الجدوى	دراسات	مادة	في

	وجھة	تمثل	التي	اإلجابة	وتختار	االستبیان،	ھذا	لقراءة	وقتك؛	من	الدقائق	بعض	تمنحنا	أن	نرجو	لذا
	سیدون	ما	كل	أن	علًما	جودةالمنتج،	ورفع	تطویر	في	والمساھمة	رغباتك	لتلبیة	المطروحة	الخیارات	من	نظرك
	.العلمي	البحث	أغراض	في	إال	یستخدم	لن	معلومات	من

	..تعاونك	حسن	على	الشكر	جزیل	ولك

	

بعض المعلومات الشخصیة عن مجیبي االستبیان والتي قد تلعب دورا  في كیفیة اإلجابة عن أسئلة :	أوال 
		أسئلة	3ال تزید عن االستبیان بحیث 

ال تزید أسئلة االستبیان والتي تتطلبھا  دراسة الجدوى مقسمة على مجموعات وفقا ألھداف محددة بحیث :	ثانیا
	.سؤال	20عن 

	

		المنتج	تفضیل	:األول	الھدف

		المالبس؟	من	تدویره	معاد	سجاد	بإستخدام	ترغب	ھل .1
a( نعم		
b( ال		
	

		المنتج	مواصفات	:الثاني	الھدف

		تفضلھ؟	الذي	السجاد	ُسمك	ھو	ما .2
a( سجاد	عریض	
b( سجاد	رقیق	
c( سجاد	بسمك	متوسط		

	
	تفضلھ؟	الذي	السجاد	حجم	ھو	ما .3

a( سجاد	ذو	حجم	كبیر	
b( سجاد	ذو	حجم	متوسط	
c( سجاد	بأحجام	صغیرة	

	
	

	تفضلھ؟	الذي	السجاد	ملمس	درجة	ھي	ما .4

كان یجب إضافة مقاییس تقریبیة لألحجام 
	مثل ، حجم )متر مثال	4X5(الحجم الكبیر :

	وھكذا......	، )متر مثال	3X4(متوسط 



a( سجاد	بملمس	ناعم		
b( سجاد	بملمس	خشن	
c( سجاد	بملمس	شبھ	ناعم	)لیس	خشن	أو	ناعم(	

	
		؟لدیك	المفضل	السجاد	قماش	نوع	ما .5

a( قطن	
b( الكتان	
c( الصوف	

	
		تفضلھ؟	الذي	السجاد	ألوان	ما .6

a( سجاد	بدرجات	الوان	غامقة	
b( سجاد	بدرجات	ألوان	فاتحة	
c( سجاد	مصمم	بتصامیم	وألوان	شعبیة	

		

	المطلوبة	الوحدات	عدد	:الثالث	الھدف

		سنویا؟	تشتري		سجاداً 	كم .7
a( سجاد	واحد	
b( سجادین	
c( أكثر	من	سجادین	

	

	السعر	:الرابع	الھدف

		تصمیمة؟	و	لحجمھ	بالنسبة	للسجاد	المناسب	السعر	ما .8
a( مرتفع	
b( متوسط	
c( منخفض		

	
		برأیك؟	للسجاد	المناسب	السعر	ھو	ما .9

a( من	-	50	إلى	100	لایر.	
b( من	-	100	إلى	150	لایر.	
c( من	-	150	لایر	فأعلى.	

	

	

	

	السعریة	الطلب	مرونة	:الخامس	الھدف

السؤال غیر دقیق ألنھ لم یحدد 
ما إذا كانت األسعار تنطبق على 

	.أي حجم من السجاد

الھدف واالستفادة من ھذا 
	.		السؤال غیر واضح

الشخص الذي یشتري سجاد كل 
بضعة سنوات ال یجد مكان 

	.		إلجابتھ



	؟	10%	بنسبة	تخفیض	على	حصلت	إذا	السجاد	على	طلبك	سیزداد	ھل .10
a( ،نعم	سیزداد	اكثیر	
b( یزید	بنفس	النسبة	
c( ،نعم	سیزداد	قلیال		
d( لن	یتأثر	

	
	؟	%10	بنسبة	السعر	ارتفع	إذا	السجاد	على	طلبك	سیقل	ھل .11

a( ،نعم	سیقل	كثیر	اً 	
b( سیقل	بنفس	النسبة	
c( ،نعم	سیقل	قلیال		
d( لن	یتأثر		

	

	الداخلیة	الطلب	مرونة	:السادس	الھدف

	؟	%	10	بنسبة	دخلك	زیادة	حال	في	طلبك	سیزید	ھل .12
a( سیزید	كثیر	اً 	
b( سیزید	بنفس	النسبة	
c( سیزید	قلیال	
d( لن	یتأثر	

	

	ومرونة اإلعالن اإلعالنات	:السابع	الھدف

	السجاد؟	منتجات	على	للتعرف	لك	المفضلة	الوسیلة	ھي	ما .13
a( وسائل	التواصل	االجتماعي	
b( الصحف	
c( اللوحات	اإلعالنیة	
d( اإلعالنات	التلفزیونیة	

	
	القنوات	في	اإلعالن	إلى	االجتماعي	التواصل	وسائل	في	اإلعالن	من	اإلعالن	وسیلة	تغیرت	إذا .14

	المنتج؟	على	طلبك	سیزید	ھل	التلفزیونیة،
a( یزید	كثیرا	
b( یزید	قلیال		
c( لن	یتأثر		

	
	؟كانت اإلعالنات مكثفة على وسائل التواصل اإلعالني على ھذا المنتج ھل سیزداد طلبك علیھ	إذا .15

d( یزید	كثیرا	
e( یزید	قلیال		
f( لن	یتأثر		



	المنافسین	:الثامن	لھدفا

	المعروفة؟	السجاد	ماركات	في	یعجبك	الذي	ما .16
a( جودة	السجاد	
b( سعر	السجاد	
c( تصمیم	السجاد	
d( خدمات	ما	بعد	البیع	

	

	التوزیع	منافذ	:التاسع	الھدف

	السجاد؟	محالت	تتواجد	أن	تفضل	أین .17
a( محل	مستقل	
b( موزع	على	محالت	السجاد	
c( على	موقع	الكتروني	

	

	الموقع	:العاشر	الھدف

		الریاض؟	في	المحل	موقع	تفضل	أین .18
a( شمال	الریاض		
b( جنوب	الریاض	
c( شرق	الریاض	
d( غرب	الریاض	

	

	؟المحل	موقع	تفضل	أین .19
a( على	الطرق	الرئیسیة	
b( في	المجمعات	التجاریة	
c( كالھما	

	

على األقل سؤاال واحدا یفضل 
مفتوحا لكي یبدي القاريء أو 
القارئة رأیھا في المنتج المزمع 

	.تقدیمھ


