
 الثاني: سداسيال   ---   اإلدارة والتسيير الرياضي ماستراألولى  المستوى:

 ثانيال: اإلرسال   ---  دراسة السوق مقياس: محاضرات 

 السوق  فاهيم عامة حول دراساتم :ثانيةلمحاضرة الا

 ق:اسو األ تصنيف -1

 للمنتوج المشابهة والخدمات المنتجات مجموع من السوق  هذا تكون ي  :السوق الرئيسي -أ

 المدروس.

كل المنتجات المرتبطة بنوع الحاجة المشبعة بواسطة السوق  سوق  هو  :جنيسالالسوق  -ب

 األساسي لهذا المنتوج، إذ أنه يرتبط بتخصص المؤسسة ووظيفتها ومدى إشباع حاجة معينة.

بيم كل المنتجات التي تختلف في طبيعتها عن جمع هذا السوق ي يط:محال السوق  -ج

 المدروس ولكنها تشبع نفس الحاجة في نفس ظروف االستهالك.المنتج 

مجموع المنتجات والخدمات التي يكون و ذلك السوق الذي يتكون من ه :السوق الداعم -د

 توفرها ضروريا الستهالك المنتوج المدروس.

 :تقسيم دراسات األسواق حسب هيكلتها -2

 :المفتوحة واألسواق المغلقة قاسو األ -أ



لمفتوحة هي األسواق التي من السهل الدخول إليها حيث أن هذه األسواق غير األسواق ا

 مهيكلة، بينما األسواق المغلقة فهي عبارة عن أسواق مهيكلة يصعب دخول المنتجين إليها.  

 :المنّوعة واألسواق المركزة قاسو األ -ب

لتجارية بحيث ان العالمات ا من تحتوي على عدد كبير ة هي األسواق التيعو  ن األسواق الم

كل عالمة لها حصة في السوق صغيرة جدا، أما السوق المركزة فهي تلك األسواق التي 

عدد قليل تركز على بعض العالمات التجارية فقط بحيث تكون السيطرة فيه محصورة بين 

 من هذه العالمات التجارية.

 ق:اسو األالعالقات بين  -3

 :فقيةألالعالقات ا -أ

لمنتوج ما معزول تماما عن باقي األسواق، وعليه نستطيع إعطاء مفهومين ال يوجد أي سوق 

 لذلك وهما:

التي تشبع نفس الحاجة التي يشبعها المنتوج وهي السلع  سوق المنتجات البديلة: •

 الحأساسي.

 التي تكمل المنتوج األساسي.وهي السلع  سوق المنتجات المكملة: •

 :عموديةلالعالقات ا -ب



العمودية الفروع، والفرع هو مفهوم يرتبط بتجميع مختلف األسواق المنظمة نقصد بالعالقات 

حول نفس المنتوج، كل سوق من هذه األسواق يربط بين العارضين والطالبين، وكل هذه 

 األسواق تساهم في تحويل المواد األولية إلى منتجات نهائية.

 السوق:دورة حياة  -4

عن دورة حياة هذا األخير إال في بعض األحيان، إذ تختلف دورة حياة السوق لمنتوج ما  ال

 أنه يمكن مثال إطالق منتوج جديد )مرحلة االنطالق( في سوق يكون في مرحلة النضج.

 :مراحل دورة حياة السوق  -أ

 مراحل دورة حياة المنتوج، إذ تنقسم إلى أربعة مراحل أساسية وهي:وهي مثل 

 مرحلة الوالدة )االنطالق(. •

 .مرحلة النمو •

 مرحلة النضج. •

 مرحلة الموت. •

 :اإلنقطاعات -ب

لعل التطورات الحاصلة وكذا التغييرات في القوانين التنظيمية قد تؤدي إلى انقطاعات مفاجئة 

توصل إلى موت السوق، وعليه فإن دورة حياة السوق ليست دائما منتظمة حيث أنه يمكن 



األسواق عادة ما عينة، كذلك فإن لسوق معين أن يولد من جديد بعد مرحلة الموت ألسباب م

 تكون مرتبطة فيما بينها أي أن سوق معين ذو عالقة بسوق أخرى.

 ق:اسو األتحليل الوضعيات التنافسية للمؤسسات داخل  -5

يتطلب تحليل الوضعية التنافسية للمؤسسة في سوق ما تحليل مجموعة من المعايير حسب 

الوضعية في السوق، أهم هذه المعايير في  وتتمثل، خصائص ومجاالت نشاط السوق المعني

 قوة العالمة التجارية، ميزانية الترويج، المعايير التقنية والمالية.

، وفي األخير تجمع هذه المعايير ليتم تعديل ذلك إلى معامالت ترجيحوعادة ما يتم تنقيط 

ر عن وضعية النقاط المعدلة )المرجحة( والحصول على النقطة اإلجمالية، هذه النقطة تعب 

 المؤسسة في السوق مقارنة مع المؤسسات المنافسة.

 :قياس الحصة السوقية للمؤسسة -6

بمثابة قياس مؤشر األكثر استعماال لتحليل الوضعية التنافسية لمنتوج أو خدمة ما يعتبر ال

 ذي نستطيع قياسه كالتالي:والحصة سوقية 

 مبيعات المنتوج أو العالمة   =الحصة السوقية 
 المبيعات اإلجمالية                      

وتحسب الحصة السوقية أيضا بطريقة أخرى تسمى بالحصة السوقية النسبية والتي تحسب 

نسبة إلى المنتوج المسيطر على السوق، بينما الحصة السوقية لهذا األخير فتحسب نسبة إلى 

لسوق، وتستعمل الحصة المنتوج الذي يأتي في المرتبة الثانية من حيث السيطرة على ا



السوقية النسبية أكثر في التحليل االستراتيجي وخاصة عند دراسة مجاالت النشاطات وتقيين 

 الوضعية التنافسية.

 السوق  استراتيجيات طرح منتجات المؤسسات في :ثالثةلمحاضرة الا

 سوق:لاستراتيجيات دخول المؤسسة ل -1

 :إستراتيجية اختراق السوق  -أ

المخاطرة، إذ تكون هذه  نسب ل االستراتيجيات من حيث االختيار وكذا قلةتعتبر من أسه

األخيرة مالئمة في حاالت تنمية صناعة أو منتوج معين في بداية العمر، حيث أن كبر 

قاعدة الزبائن في هذه السوق يجعلها تستوعب كل ما يطرح فيها، وهذه الحالة ممثلة في 

 مصفوفة النمو التالية:

 ةدالسوق: موجو  •

 المنتوج أو الخدمة: موجود •

 :تنمية المنتجات إستراتيجية -ب

تأخذ المؤسسات بهذه اإلستراتيجية في حالة قدرة السوق على استيعاب منتجات وخدمات 

، وهذه الحالة ذه اإلستراتيجية تتطلب قدرا من تطوير وتنمية المنتجاتجديدة، حيث أن ه

 ممثلة في مصفوفة النمو التالية:

 ةودالسوق: موج  •



 جديدةالمنتوج أو الخدمة:  •

 :إستراتيجية تنمية السوق  -ج

جديدة لتصريف منجاتها الموجودة، كأن تقوم  سوق بحث المؤسسة على تفي هذه الحالة 

 ، وهذه الحالة ممثلة في مصفوفة النمو التالية:بتصديرها نحو مناطق أو أسواق جديدة

 دةجدي السوق:  •

 دةموجو المنتوج أو الخدمة:  •

 :تيجية تنويع المنتجاتإسترا -د

تزداد درجة المخاطرة والمجازفة في حالة اختيار هذه اإلستراتيجية حيث أن البيئة هنا هي 

بيئة عدم تأكد، إذ ربما لن يكون بالسوق الجديدة قاعدة زبائن كافية الستيعاب منتجات 

الة ممثلة وخدمات المؤسسة، لذلك يطلق عليها البعض اسم إستراتيجية االنتحار، وهذه الح 

 في مصفوفة النمو التالية:

 السوق: جديدة •

 المنتوج أو الخدمة: جديدة •

 سوق:لتجزئة ا -2

 :مفهوم تجزئة السوق  -أ



 ظهور قطاعات عمل ويقصد بها  Market Fragmentationةباإلنجليزي تجزئة السوق 

 وتعرف تجزئة السوق  مستحدثة في السوق تمتلك متطلبات وتفضيالت وحاجات خاصة بها،

من أجل الحصول على خدمة أو شراء  ،ها حالة تتضمن ظهور أنواع مختلفة من العمالءبأن 

جميعها بتقديم  تجزئة السوق لإلشارة إلى وجود عدة شركات تهتمستخدم ت  سلعة معينة، كما

 خدمة أو منتج معين.

 :مراحل تجزئة السوق  -ب

 :هاق على تنفيذ مراحل عديدة ومن أهمتعتمد عملية تجزئة السو 

هي االعتماد على دور المتخصصين في استكشاف كافة المؤثرات و  مرحلة الدراسة:* 

 ذ القرارات الخاصة بالشراء، ويتمخافي دعم العمالء الت رئيسيا والعوامل التي تمتلك دورا

الحصول على معلومات هذه المرحلة عن طريق إعداد استبيان يشمل اآلتي: أهمية 

نحو المنتجات، ة، وطبيعة التوجه الخاص بالعالمة التجاري  والتقييممواصفات المنتجات، 

 للعمالء. والتوزيع الجغرافي

ة من أجل الوصول تماد على تطبيق الوسائل التحليلية والرياضي هي االع مرحلة التحليل:* 

ات المتأثرة بعوامل بهدف تحديد القطاع ،إلى العالقات والعوامل التي تؤثر على التواصل

ساعد على سهولة تنفيذ مما ي  ،مهم تقليل عدد العوامل إلى أقل حد ممكنالحددة، ومن م

 تجزئة السوق.



والتي هي االعتماد على العوامل المحصورة  مرحلة تعريف واختيار قطاعات السوق:* 

 .بعضالتلفة عن بعضها ت السوق المخ من قطاعا ساهم في تحديد خصائص كل قطاعت 

ستخدمة في هي عملية تعتمد على االستراتيجيات الم مرحلة تحديد القطاعات المطلوبة:* 

 طبق في السوق.ستراتيجية التي ستبمعنى ما هو نوع اإل ،تجزئة السوق 

يار وهو اخت البحث عن برنامج تسويق مناسب يساعد على تنفيذ تجزئة السوق: مرحلة* 

ألهداف من أجل تحقيق ا ،برنامج تسويق يقدم مساعدة للمسؤولين في العملية التسويقية

 الة.ريقة فعالمطلوبة والمعتمدة على توفير رغبات وحاجات األفراد بط

 إلى قطاعات: قاسو سس تجزئة األأ -ج

سس التي تستهدف المستهلكين تعتمد على استخدام مجموعة من األإن تطبيق تجزئة السوق 

 سس:هذه األ ي معلومات عن أهملمالء، وفيما ي والع

ة، توزيع األسواق على مجموعة من الوحدات الجغرافي هو  أساس التقسيم الجغرافي:* 

األفراد يمتلكون  مد هذا األساس في التقسيم على أندن أو الواليات أو الدول، ويعتوتشمل الم

 لذلك تهتم عادات مختلفة في الشراء، وترتبط مع المنطقة أو المكان الذي يعيشون فيه

تسعى إلى توفير حاجات األفراد فيها أو ة، و تركيز على هذه المناطق الجغرافي المنشآت بال

 تعزيز وجود خدماتها في أجزاء السوق.

من العوامل  هو تجزئة السوق بناء على مجموعة أساس التقسيم السكاني )الديموغرافي(:* 

 خرى.والتعليم، وغيرها من العوامل األمر، والدخل، وحجم العائلة، العكة، الديموغرافي  



وفقا لخصائصهم  هو تجزئة السوق إلى مجموعات :رافيأساس التقسيم السيكوجغ* 

 ؤثر على وسائل االتصال، والخدمات، والسلع االستهالكي ة.الشخصية أو أنماط حياتهم التي ت 

على السلوك الخاص ة متغيرات تعتمد هو عبارة عن عد أساس التقسيم السلوكي:* 

جارية معينة وكيفية استعمالهم كوالئهم لعالمة تجاه خدمات أو سلع معينة، بالمستهلكين ات 

 للسلع. 

يتم تبرير أخذ هذا األساس في تقسيم السوق  :جتماعي واالقتصاديأساس التقسيم اال* 

نظرا ألنه عادة ما يميل أفراد الطبقة الواحدة إلى أن يكون لديهم نفس األنماط الشرائية، ومن 

ألفراد االستهالكية، إذ يتم األخذ ثمة فإن الطبقة االجتماعية لها تأثير كبير على اختيارات ا

بعين االعتبار بعض الخصائص منها: الطبقة االجتماعية، نمط الحياة، العادات والتقاليد، 

 دخل األسرة، الدخل الشخصي، الممتلكات العقارية، ... إلخ.

يمكن استخدام مزيج من األسس السابقة كأساس لتجزئة  :متعددة سأس التجزئة على *

يكون هذا األساس هو األفضل ألن استخدام أكثر من أساس قد يعطينا  السوق، إذ قد

 معلومات أفضل عن أفراد السوق.

 إلى قطاعات: قاسو تجزئة األ معايير -د

للوصول إلى االختيار األمثل والفعال للقطاعات السوقية يجب اختيار مدى مقابلة كل قطاع 

 للمعايير التالية:



يمكن  يثن تكون خصائص القطاع قابلة للقياس، وهذا حبحيث يجب أ :القابلية للقياس* 

خدمة هذا القطاع السوقي المستهدف وذلك بتصميم سلع تتالءم مع خصائص ورغبات أفراد 

 هذا القطاع.

وبالتالي حجم المبيعات بتغطية  يسمح حجم القطاع يجب أن :حجم وأهمية القطاع* 

 التكاليف المختلفة وتحقيق األرباح المطلوبة.

إذ أنه ال معنى لخدمة قطاع سوقي ال يمكن  :مكانية الوصول إلى القطاع السوقيإ* 

 الوصول إليه وإلى خدمة أفراده.

لفترة كافية أي على األقل إلى غاية تنفيذ وهو استقرار خصائص القطاع  :الثبات* 

 .اإلستراتيجية وبلوغ األهداف المسطرة

 :قاسو تجزئة األستخدمة في االستراتيجيات الم -ه

 :يمكن للمؤسسة أن تتبنى إحدى اإلستراتيجيتين التاليتين

تطبيق إستراتيجية التركيز يتم اختيار سوق واحدة )قطاع معين من ب :إستراتيجية التركيز *

 المستهلكين( وتوجيه كل المجهودات والنشاطات التسويقية لهذا القطاع.

مجموعة  ستراتيجية يتم اختياراإل هذه بتطبيق :* إستراتيجية القطاعات السوقية المتعددة

ات السوقية بحيث يتم التعامل مع كل قطاع سوقي بإستراتيجية تسويقية مالئمة قطاعمن ال

 .له

 



 ومراحله األساسية السوق  منهج تصميم دراسات :رابعةلمحاضرة الا

 :مراحل تصميم دراسات السوق 

 إن أي دراسة سوق يجب أن تمر بثالثة مراحل أساسية وهي:

 :طيط الدراسةتخ -1

مرحلة تخطيط الدراسة عملية تحضيرية وتخطيطية لمشروع دراسة السوق، إذ تنقسم  تعتبر

 إلى الخطوات التالية:

 :الدراسة )فرصة( تحديد مشكلة -أ

هذه الخطوة بمثابة المبرر الرئيسي للقيام بالدراسة وهي الخطوة األكثر أهمية، إذ أن  تعتبر

عما طة إما بمشكلة أو بفرصة، فمثال انخفاض نسبة مبيعات دراسة السوق تكون دائما مرتب

بسبب جائحة كورونا  المناديل الورقية الخاصة بالمطاعم بعد غلقهامؤسسة صنع هو متوقع ل

وعدم معرفة فترة ارتفاع نسبة المبيعات قد يكون مشكلة تتطلب البحث والمعرفة الخروج من 

ب على الكمامات قد يمثل فرصة لورشات ، وفي نفس الوقت فإن تزايد الطلفترةالهذه 

 الخياطة والمالبس وهي كذلك تتطلب البحث والدراسة.

 وعليه يجب على الباحث مراعاة عند صياغته لمشكلة الدراسة عدة نقاط أهمها:

 الوضوح. -

 اإليجاز. -

 الواقعية. -



 :أسئلة الدراسة -ب

أن  حقيق أهداف الدراسة، إذ ة محددة حول معلومات محددة مطلوبة لتئلوهي عبارة عن أس

أو استغالل ستساعد متخذ القرار على معالجة المشكلة المطروحة  هذه األسئلة اإلجابة على

 الفرصة المتاحة.

 :هدف الدراسة -ج

تحديد نوع المعلومات المراد الحصول عليها قصد الوصول إقرار محدد وصريح بغية  وهو 

إذ تنطوي كل دراسة على مجموعة من األهداف  إلى نتائج محددة تستخدم في اتخاذ القرار،

 التي تسعى إلى تحقيقها.

 :فروض الدراسة -د

تستند دراسات السوق إلى مجموعة من الفروض التي يصممها ويصفها الباحث محاوال في 

وهذا ما يستلزم إيجاد مجموعة من العالقات االفتراضية بين ذلك اإلجابة عن أسئلة الدراسة، 

 المحددة سلفا وبين ما يكون سببا في حدوثها.مشكلة الدراسة 

 :الدراسة تمجاال -ر

وع ن للدراسة، و  المكانيةللدراسة أي فترة وقوعها، وكذا الحدود  تتمثل في الحدود الزمانيةو 

 األفراد المشاركين في الدراسة.

 :الدراسات السابقة -س



لمحلية والدولية، وكذا أهم إذ يجب على الباحث أن يكون على دراية بأهم الدراسات السابقة ا

 النتائج المتوصل إليها.

 :تصميم الدراسة -2

تنطوي  ، إذالهيكل الذي يجسد باقي الخطوات التنفيذية للدراسة تعتبر مرحلة التصميم بمثابة

 :على عدد من القرارات وهي

 :الدراسة نوع -أ

 الدراسات من حيث الهدف إلى ثالثة مجموعات وهي:يمكن تصنيف 

من أجل التعرف على طبيعة المشكلة التي تواجه المؤسسة وهذا  ،سات االستطالعيةالدرا -

من أجل تعريف المشكلة أمام القائمين بالدراسة وفتح المجال بعد ذلك لدراسات أخرى من 

 أجل إيجاد حل للمشكلة.

 لغرض توفير المعلومات الوصفية والتحليلية الكافية لمشكلة ما. ،الدراسات الوصفية -

وهذا عندما تكون هناك ضرورة للتحقق من مدى تسبب متغير ما في  ،الدراسات السببية -

 تحديد قيم متغيرات أخرى أم ال.

 نوع البيانات ومصادرها: -ب

تعتمد دراسات السوق على قاعدة بيانات كبيرة حيث يجب توفيرها بأنواعها المختلفة ومن 

 قسمين رئيسيين وهما: مصادرها المتنوعة، إذ تنقسم هذه البيانات إلى 



 .يةثانو ات البيان ال -

 البيانات األولية. -

 مجتمع وعينة الدراسة: -ج

يجب أن تحترم عينة الدراسة المأخوذة من المجتمع مجموعة من النقاط المنهجية، كأن تمثل 

هذه العينة المجتمع تمثيال دقيقا، وأن يتم تحديد نوع العينة، وكذا أسلوب سحب 

 العينة،...إلخ.

 :أساليب جمع البيانات األولية -د

 هناك عدة أساليب لجمع البيانات األولية أهمها:

 االستقصاء. -

 المالحظة. -

 التجربة. -

 أساليب تحليل البيانات المتوقعة: -ر

للبيانات المناسبة للدراسة وهذا قبل  اإلحصائييجب على الباحث تحديد أساليب التحليل 

باإلضافة إلى استخدام االختبارات اإلحصائية للتحقق من صحة  لقيام بعملية جمع البيانات،ا

إذ غالبا ما تستخدم نتائج هذه األخيرة في وصف وتفسير العالقة الموجودة بين الفروض، 

 المتغيرات.



 :تنفيذ الدراسة -3

 :والتي تتمثل فيما يلية، مجموعة من الخطوات في هذه المرحل إتباعيجب 

 :د( المتوقعة للدراسةتحديد التكلفة )العوائ -أ

لعوائد يجب في هذه الخطوة مقارنة تكاليف )ميزانية( الدراسة والوقت الذي يمكن أن تستغرقه ا

المتوقعة منها، وعليه فإن الهدف األساسي لهذه الخطوة هو البحث عن ما إذا كانت التكاليف 

 تفوق العوائد المتوقعة أو العكس.

 :جمع البيانات وتحليلها -ب

تم اتخاذ قرار التنفيذ على الباحث أن يبدأ بجمع البيانات من خالل العينة المأخوذة بعدما ي

وما يتماشى مع أسلوب جمع البيانات المختار في مرحلة تصميم الدراسة، ليتم تحليلها 

 قصد الوصول إلى النتائج المرجوة. اإلحصائيةمن خالل تطبيق االختبارات  إحصائيا

 :اتصياغة النتائج والتوصي -ج

إحصائيا يجب القيام بصياغة النتائج النهائية المتوصل بعد عملية جمع البيانات وتحليليها 

إليها، ليقوم الباحث بعدها بكتابة مجموعة توصيات من أجل أخذها بعين االعتبار من أجل 

 إيجاد حلول لمشكلة الدراسة.

 :كتابة التقرير النهائي -د



لدراسة على شكل تقرير نهائي متكامل بحيث يركز قوم الباحث في هذه الخطوة بتلخيص اي 

 فيه على منهجية المتبعة وكذا النتائج والتوصيات.

 دراسة المبيعات :خامسةلمحاضرة الا

 :تحديد مفاهيم دراسة المبيعات -1

 :مفهوم المنطقة البيعية -أ

ء يقصد بالمنطقة البيعية أي منطقة جغرافية محددة يتواجد فيها عدد معين من العمال

الحاليين أو المرتقبين يمكن الوصول إليها وتكفي لتشغيل رجل بيع بكامل طاقته. من خالل 

 هذا التعريف يمكن أن تقسم هذه العملية إلى عدة عناصر أو مكونات:

 تحديد السوق الكلية جغرافيا. -

 تقسيم هذه العملية الكلية إلى أجزاء أصغر، كل جزء محدد جغرافيا. -

 )أو فريق بيع( بالعمل في هذا الجزء )المنطقة البيعية(. تكليف رجل بيع -

 :تحليل مبيعات المنتج -ب

األنشطة التي يتم تعريف مبيعات المنتج بأنه حجم المبيعات )كمية أو قيمة( أو حجم مكن ي 

 مبيعات.الخطة  في تحقيقها من منتج معين في سوق معين خالل فترة زمنية محددة

 :يعتحليل مبيعات رجال الب -2

 يمكن تحليل مبيعات رجال البيع من خالل أربعة مداخل/أساليب وهي:

 :مدخل حجم الحصة البيعية المخططة لرجل البيع -أ



هذا النوع هو أكثر المداخل استخداما من قبل المنشآت، ويمكن استخدام قيمة أو كمية 

ج مستقرة و المنت المبيعات، فغالبا ما تستخدم قيمة المبيعات عندما تكون مبيعات السلعة أ

ويمكن توقعها بدقة نسبيا، أما عندما تكون المبيعات غير مستقرة وال يمكن التنبؤ بها بشكل 

دقيق نسبيا كأن تكون السلعة جديدة في السوق فإنه يفضل استخدام كمية المبيعات ومن 

القواعد المعروفة عند استخدام هذا النوع من الحصص أن تكون الحصة البيعية منخفضة 

أكبر من بيع السلع المستقرة  عند بيع السلع الجديدة مع فرص الحصول على مكافآت 

والمعروفة عند العمالء. كما أن هذا النوع من الحصص يوضع عادة ليغطي مبيعات فترة 

زمنية محددة وقصيرة نسبيا، ألنه كلما كانت الفترة الزمنية أقل كلما كانت هذه الطريقة أكثر 

 ال البيع.فعالية وتحفيزا لرج 

 :مدخل حجم الحصة المالية المخططة لرجل البيع -ب

 ويمكن تطبيقها بطريقتين وهما:

طريقة حصة الرجل من األرباح: وتستخدمها المنظمة عندما تريد ـن يفهم رجل البيع أن  -

ولذلك المبيعات أو قيمتها المرتفعة ال تعني دائما إال أن األرباح المتحققة منها مرتفعة أيضا، 

 هذه الطريقة تحفز المنظمة رجال البيع على التركيز على بيع السلع ذات الربحية العالية.ب 

طريقة حصة الرجل من التكاليف: تساعد هذه الطريقة المنظمة على خفض تكاليف  -

وإنفاقات رجل البيع )النقل، األكل، اإلقامة، ...إلخ(، إذ تربط هذه الطريقة اإلنفاقات المسموح 

بيع بمقدار ما يحققه من مبيعات، وذلك يجعلها نسبة من حصته البيعية، فمثال بها لرجل ال



ألف دينار جزائري، ثم تحدد  051تعين الشركة لرجل البيع حصة بيعية محددة نفترض أنها 

دينار  7500وهو ما يساوي  %5مسموح مثال  إنفاقله نسبة من هذه الحصة كتكاليف أو 

 من هذا المبلغ فإنه يخصم من مكافآته.ثر أك إنفاقاتهجزائري، فإذا زادت 

 :النشاط المخططة لرجل البيع حصة مدخل -ج

هذه الحصص ال تعنى بكمية أو قيمة المبيعات ولكن تهتم أساسا بأنشطة رجل البيع مثل و 

عدد مكالماته مع العمالء أو عدد العروض البيعية التي يقوم بها، وهذه الطريقة تحقق لإلدارة  

أنها تساعد رجال البيع على تخطيط أعمالهم اليومية وتنظيم أوقاتهم، وتسمح  عدة مزايا إذ

للمدراء بالسيطرة على جهود رجال البيع، وتسمح أيضا للمدراء بتخطيط الجهود واألنشطة 

غير البيعية لرجل البيع، باإلضافة إلى أنها تساعد المدراء على تصحيح أخطاء رجال البيع 

، ويبقى العيب الرئيسي وهو لتي تساهم في تحقيق أهداف المنظمةوتوجيههم إلى األنشطة ا

فإنه أن هذه الطريقة هي التي تحدد األنشطة لرجل البيع فإذا كان غير مقتنع بهذه األنشطة 

 سيؤديها ولكن بدون حماس مما يؤثر على اإلنتاجية.

 :مدخل المعايير المتنوعة مع رجل البيع -د

على األنشطة البيعية وغير ندما ترغب اإلدارة بالسيطرة ع الحصص يستخدم هذا النوع من

البيعية لرجل البيع، فاالدارة تفترض حسب هذه الطريقة أن الحصة البيعية لرجل البيع يجب 

أن ال ترتبط فقط بكمية أو قيمة مبيعاته بل باإلضافة إلى ذلك فإنها ترتبط بأنشطة أخرى 



المنظمة المزج د عروضه البيعية، وحتى تستطيع مثل عدد مكالماته الهاتفية للعمالء أو عد

بين كل هذه العوامل تقوم بتحديد وزن أو نقاط لكل نشاط من هذه األنشطة حسب أهميته، إذ 

رجل البيع للحصول على المكافآت، باإلضافة إلى أن أن مجموع هذه النقاط هو الذي يؤهل 

ن تقييم جميع أنشطة رجل البيع في هذه الطريقة لها ميزة رئيسية وهي أنها تمكن اإلدارة م

وقت واحد، وتحفزه من أجل تطوير قدراته في جميع المجاالت وليس فقط في زيادة حجم 

مبيعاته، إال أنها أيضا لها عيوب من أبرزها أن طريقتها معقدة في الحساب، كما أن رجل 

    البيع قد ال يفهمها على الوجه الصحيح. 

 

 


