
1 

 

 جامعة البويرة
 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 قسم اإلدارة والتسيير الرياض ي
 

 

 

 

 

 مقياس دراسة السوق  :محاضرات
 

 

 

 

 

 

 

 

 ماسترالسنة األولى  :موجهة لطلبة

 اإلدارة والتسيير الرياض ي التخصص:

 الثاني :داس يالس

 2020/2021 السنة الجامعية:

 



2 

 

 ل إلى السوق مدخ املحاضرة األولى:
 مفاهيم حول السوق: -1

بأنه الحيز أو املكان الذي يلتقي فيه بائعو السلع أو الخدمات مع مشتريها سواء  يعرف السوق  -أ

أكان هذا اللقاء في املكان نفسه أو عبر وسائل االتصال، وهذا الحيز يمكن أن يكون حيا أو مدينة 

 . أو إقليما وقد يشمل العالم بأسره

وتتحدد  الطلب ظرية الكالسيكية بأن السوق مكان نظري حيث يتقابل العرض معترى الن -ب

 األسعار في ضوء العالقة بينهما.

مع طلبات الزبائن أين يتحدد سعر  السوق هو مكان لالجتماع، حيث تلتقي عروض الباعة -ج

 .معين لبضاعة معينة

السوق هو وسيلة للمقارنة بين العرض والطلب لتحقيق تبادل الخدمات والسلع أو رأس املال،  -د

حيث يشير العرض إلى كمية السلع والخدمات التي الباعة هم على استعداد لبيعها بسعر معين، 

أو رأس املال التي يستطيع املشترون وهم على  ويشير الطلب لكمية من السلع والخدمات

 استعداد لشرائها بسعر معين، وفقا لدخلهم وكذا ميوالتهم.

يعرف السوق أيضا بأّنه املساحة أو املنطقة التي تحدث فيها العمليات التجارية عن طريق  -ك

 وجود اجتماع بين الناس والتجار في مكان واحد.

 سوق أنه املكان الذي تجلب إليه السلع من أجل ابتياعها وبيعها.ومن بين التعريفات األخرى لل -ل

 تطور مفهوم السوق: -2

ارتبط ظهور مفهوم السوق مع تطور النشاطات االقتصادية وعمليات التجارة الناتجة عن 

تقسيم األعمال، فاعتمد اإلنسان على اإلنتاج من أجل إشباع حاجاته ضمن وحدة العائلة 

مع مرور الوقت ازدادت القدرات البشرية اإلنتاجية، مما أدى إلى ظهور فائض واملجتمع املصغر، و 

في االقتصاد ساهم في اكتشاف مفهوم املقايضة بين السلع قبل استخدام املال في املراحل 

 املتقدمة.

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159606&vid=34
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لقد ساهم ظهور الفكر التجاري في زيادة عمليات التبادالت التجارية املعتمدة على الشراء 

أدى إلى تحول األسواق إلى قاعدة أساسية في النظام االقتصادي، وصار اإلنتاج والبيع، مما 

يعتمد على طبيعة الرغبات الخاصة باملستهلكين، واألسعار التي تقدم مقابل الحصول على 

 املنتجات، ونتج عن ذلك تطور في األسواق ساهم في وصولها إلى حالتها املعروفة في هذا الوقت.

أسواقهم الخاصة، إذ اعتمدوا في تجارتهم على الترحال بين مختلف تميز العرب بوجود 

أنحاء العالم، من خالل استفادتهم من املوقع الجغرافي الخاص في الوطن العربي، والذي ساهم 

في تحويله إلى منطقة تلتقي فيها القوافل التجارية القادمة من أغلب أراض ي العالم، ومنها بالد 

 فارس والروم.

تنا الحالي فأصبح التحدث عن اقتصاد السوق لوصف األنظمة االقتصادية حيث أما في وق

 األسعار والكميات املنتجة ترتبط أساسا بالعرض والطلب وليس بالتخطيط.

 خصائص السوق اإلدارية: -3

 يتميز السوق بمجموعة من الخصائص اإلدارية، ومنها:

يه كافة األنشطة في السوق من أجل تحقيق إذ من املهم أن يتم توج االهتمام بتوجه العمالء: -أ

رضا العمالء، وذلك عن طريق االهتمام باحتياجاتهم ورغباتهم، مع املحافظة على وضع األعمال 

 الخاصة بالتجارة على الطريق الصحيح.

وهي من الوسائل التي تساعد على صياغة برنامج ملواكبة التطورات  تعزيز بحوث التسويق: -ب

ل االستعانة باإلبداع واالبتكار من أجل توفير املنتجات املطابقة لطلبات في السوق، من خال

 العمالء.

وهو الوسيلة املرتبطة بالهدف العام للشركات التجارية، والذي يعتمد  التخطيط للتسويق: -ج

على ضرورة الحصول على األرباح من خالل الزبائن واملُستهِلكين، بناء على هذا الهدف يتُم توجيه 

 ياسات الخاصة بالتسويق والتخطيط من أجل تأسيس فلسفة للتعامل مع املستهِلكين.الس

 أنواع األسواق: -4

 وتشمل السلع التي يتم التفريق بينها حسب طبيعتها كالتالي: سوق السلع والخدمات: -أ
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 مثل سوق الخضر والفواكه واللحوم. * سوق السلع االستهالكية:

 .لسوق الفالحية والصناعية )اآلالت واملعدات(مثل ا سوق السلع التجهيزية: *

 مثل سوق النفط واملواد األولية. *سوق السلع الوسيطية:

هو مكان التقاء عارض ي قوة العمل )األفراد الراغبين في العمل( مع طالبي خدمة  سوق العمل: -ب

 .العمل )املؤسسات واإلدارات( مثل: الوكالة الوطنية للتشغيل، مكتب تشغيل الشباب

هو املكان الذي يلتقي فيه عارضوا األوراق املالية مع طالبيها  سوق املال )األوراق املالية(: -ج

 وينقسم إلى:

 يتم فيه تداول األوراق املالية )السندات واألسهم( متوسطة وطويلة األجل. * سوق مالي:

جارية وأسعار يتم فيه التداول ملدة قصيرة األجل مثل: القروض واألوراق الت * سوق النقد:

 الصرف والعمالت.

 أشكال األسواق: -5

 تتعدد أشكال األسواق، ومن أهمها:

هو السوق الذي يطبق نظاما يحتوي على الكثير من التجار  سوق املنافسة الكاملة: -أ

واملستهلكين، ويعرف وفقا للنظرية الكالسيكية بأنه السوق الذي يعتمد على وجود عدد ال نهائي 

ستهلكين، ومع وجود عدد كبير من املؤررين على السوق يصبح من املستحيل تغيير من التجار وامل

 أسعار الخدمات والسلع السائدة فيه.

هو السوق الذي ال يعتمد على وجود أي منافسة، إذ يعد مختلفا عن سوق  سوق االحتكار: -ب

منتج ما، وفي مثل هذا املنافسة الكاملة، ألنه يعتمد على دور االحتكار الكامل لخدمة معينة أو 

النوع من األسواق يكون املحتكر قادرا على توفير املنتجات مهما كان رمنها بسبب غياب املُنافسة، 

ولكن ُيعاني سوق االحتكار من قّلة في اإليرادات، بسبب محدودّية أو عدم رغبة العمالء في 

 التعامل مع هذا الّسوق.
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ُيقدم فكرًة ُمشابهة لّسوق االحتكار، ولكّنه يختلف  هو ّسوق احتكارّي  وق احتكار القلة:س -ج

عنه من حيث عدد املُحتكرين، إذ ال يقوم على احتكار خدمة أو سلعة ُمعّينة، بّل يعتمد على 

وجود أكثر من شركة أو تاجر يحتكرون تلك السلعة، وُيشّكلون الغالبّية في الّسوق، سواًء أكانوا 

دين لل سلعة، كما أّن القلة ُتغّيب القدرة على تحكم املُحتكرين في األسعار من املُنِتجين أو املُوِرّ

كالسوق االحتكارّي، بسبب وجود تنظيم ورقابة من الحكومة ُتساهم في تحديد أسعار املُنتجات 

 وق.الخدمات ضمن السو 

لة مع بين سوق املُنافسة الكامهو نوع من أنواع األسواق التي تج ة:سوق املُنافسة االحتكاري -د

وق االحتكار، ويحتوي سوق املُنافسة االحتكارّية على مجموعة من املنافسين، ولكن كّل وس

منافس يختلف عن اآلخرين من حيث املُمّيزات الخاّصة به، ولكّنهم يحتكرون أو يعملون في مجال 

 واحد، مثل املنافسة االحتكارّية بين شركات اإلنتاج الفنّي من أجل احتكار الفّنانين.

 وق:تجزئة الس -6

تجزئة الّسوق عملّية تهدف لتقسيم الّسوق إلى مجموعة من األجزاء والقطاعات، من أجل 

سهولة تحديد احتياجاتها وخصائصها، وُتساهم هذه التجزئة في الوصول إلى تطابق مع التوّقعات 

ة في الخاّصة في العمالء، عن طريق استهداف عدد من املُنشآت حتى ُتوّفر املُنتجات الخاصّ 

 الّسوق.

 وتعتمد تجزئة الّسوق على مجموعة من القطاعات، من أهّمها:

سس جغرافّية، وتعدُّ هذه التجزئة  التجزئة الجغرافّية: -أ
ُ
هي توزيع الشركات في بيئة العمل على أ

ُمفيدة للّشركات، ألّنها ُتساعد في تحديد قطاعات الّسوق على أساس املناخ واللغة والنمط 

 املعيش ّي.

سس ُمتغّيرة، مثل نسبة  التجزئة الديموغرافّية: -ب
ُ
هي تقسيم الّسوق إلى مجموعات على أ

 الّدخل، والتعليم، واملهنة، والفئات العمرّية.

هي الّتوزيع املُعَتمد على معرفة العمالء في طبيعة املُنتجات وُطرق  التجزئة السلوكّية: -ج

 ملُتغّيرات املُرتبطة بشكل موروق مع املُنتج.استخدامها، وُتساعد هذه الّتجزئة على تطبيق ا

 وظائف السوق: -7
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 املتغيرة االقتصادية الظروف حول  موضوعية معلومات السوق  يوفر وظيفة املعلومات: -أ

 :في املتمثلة

 .عدد املنتجات املصنعة 

 .التشكيلة 

 .الجودة 

طتهم االقتصادية. يسمح السوق للوكالء االقتصاديين بمشاركة نتائج أنش وظيفة الوسيط: -ب

إذ يجعل السوق من املمكن تحديد مدى فاعلية املنفعة املتبادلة بين هذا أو ذاك من أنظمة 

 .العالقات بين املشاركين املعنيين في اإلنتاج االجتماعي

يحدد السوق القيمة املعادلة لتبادل املنتجات. في الوقت نفسه يقارن  وظيفة التسعير: -ج

مالة الفردية إلنتاج السلع واملعيار االجتماعي، أي أنه يقارن بين التكاليف السوق بين تكاليف الع

والنتائج، ويكشف عن قيمة البضاعة من خالل تحديد ليس فقط مقدار العمالة املنفقة، ولكن 

 .أيًضا مقدار املنفعة التي يجلبها املنتج إلى املجتمع

 .بين البائع واملشتري  هناك توازن بين املنتج واملستهلك، وظيفة تنظيمية: -د

يشجع السوق املصنعين على ابتكار منتجات جديدة، والسلع الالزمة بأقل  وظيفة التحفيز: -ذ

تكلفة وتحقيق ربح كاف، إذ يحفز التقدم العلمي والتكنولوجي على أساسها يزيد من كفاءة أداء 

واإلفالس واملوت  االقتصاد بأكمله، فالشركات التي لم تكن قادرة على حل مشاكل التحسين،

بسبب إتاحة مجال للمشاكل األكثر كفاءة. نتيجة لذلك ، فإن مستوى استقرار االقتصاد ككل 

 يتزايد تدريجيا.

 مزايا وعيوب آلية السوق: -8

 مزايا آلية السوق: -أ
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 تخصيص املوارد بكفاءة، التخفيف. 

  حيان تعتبر إمكانية العمل الناجح في وجود معلومات محدودة للغاية )في بعض األ

 املعلومات حول مستوى السعر والتكاليف كافية(.

 املرونة والقدرة العالية على التكيف مع الظروف املتغيرة، والتصحيح السريع للخلل. 

  االستخدام األمثل لإلنجازات )في محاولة لزيادة األرباح، يتحمل رواد األعمال املخاطر من

 تقنيات في اإلنتاج(خالل تطوير منتجات جديدة، وإدخال أحدث ال

  تنظيم وتنسيق أنشطة األشخاص دون إكراه، أي حرية االختيار وإجراءات الكيانات

 .االقتصادية

 القدرة على تلبية االحتياجات املتنوعة للناس، وتحسين جودة السلع والخدمات. 

 عيوب آلية السوق: -ب

 ال تسهم في الحفاظ على املوارد غير القابلة للتكرار. 

 وافز إلنتاج السلع والخدمات لالستخدام الجماعي )التعليم، الرعاية الصحية، ال تخلق ح

 ...إلخ(.

 ال يوفر وال يضمن الحق في العمل والدخل، وال يعيد توزيع الدخل لصالح غير املضمونين. 

 ال توفر البحوث األساسية في العلوم. 

 ال توفر تنمية اقتصادية مستقرة. 

 تأثير السوق على االقتصاد: -9

ُيؤّرر الّسوق بشكل إيجابّي على اقتصاد الدول، إذ ُيساهم في تعزيز تبادل الخدمات والسلع 

بين األفراد ُمقابل دفع املال، من أجل إعادة توجيه االستثمار نحو القطاعات االقتصادّية التي 

بين العرض تتمّيز بارتفاع في الطلب على املُنتجات الخاّصة بها، مّما ُيؤّدي إلى تحقيق الّتوازن 

والطلب، ولكن قد تنتج عن االقتصاد الخاص في الّسوق مجموعة من االختالالت االجتماعّية 

واالقتصادّية، ومنها البطالة والفقر، وأيضًا ُيؤّدي فشل الّسوق أحيانًا إلى حدوث عيوب في 

 ُمخرجات االقتصاد.
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ن االشتراكية، أين البلدان الرأسمالية هي بلدان ذات اقتصاد السوق، على عكس البلدا

يوجه تخطيط الجزء األكبر من قرارات اإلنتاج. عندما تكون هناك خطة وطنية في االقتصاد 

 الرأسمالي، فهذا ال يكون إال جزئيا أو ظاهريا.

االقتصادات املخططة قد تترك بعض الدور إلى السوق غير أن هذه األخيرة ال تلعب دورا 

 رئيسيا في توجيه اإلنتاج والتسعير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السوق  فاهيم عامة حول دراساتم :ثانيةملحاضرة الا
 ق:اسو األ  تصنيف -1

 للمنتوج املشابهة والخدمات املنتجات مجموع من السوق  هذا تكون ي :السوق الرئيس ي -أ

 املدروس.
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هو سوق كل املنتجات املرتبطة بنوع الحاجة املشبعة بواسطة السوق  السوق الجنيس: -ب

 ا املنتوج، إذ أنه يرتبط بتخصص املؤسسة ووظيفتها ومدى إشباع حاجة معينة.األساس ي لهذ

بيم كل املنتجات التي تختلف في طبيعتها عن املنتج جمع هذا السوق ي يط:حامل السوق  -ج

 املدروس ولكنها تشبع نفس الحاجة في نفس ظروف االستهالك.

نتجات والخدمات التي يكون مجموع املهو ذلك السوق الذي يتكون من  :السوق الداعم -د

 توفرها ضروريا الستهالك املنتوج املدروس.

 :تقسيم دراسات األسواق حسب هيكلتها -2

 :املفتوحة واألسواق املغلقة قاسو األ  -أ

األسواق املفتوحة هي األسواق التي من السهل الدخول إليها حيث أن هذه األسواق غير مهيكلة، 

 رة عن أسواق مهيكلة يصعب دخول املنتجين إليها.  بينما األسواق املغلقة فهي عبا

 األسواق املنّوعة واألسواق املركزة: -ب

العالمات التجارية بحيث ان كل  من تحتوي على عدد كبير ة هي األسواق التيعوّ ناألسواق امل

عالمة لها حصة في السوق صغيرة جدا، أما السوق املركزة فهي تلك األسواق التي تركز على بعض 

عدد قليل من هذه العالمات لعالمات التجارية فقط بحيث تكون السيطرة فيه محصورة بين ا

 التجارية.

 ق:اسو األ العالقات بين  -3

 العالقات األفقية: -أ

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

 وهما:
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 :لع التي تشبع نفس الحاجة التي يشبعها املنتوج وهي الس سوق املنتجات البديلة

 األساس ي.

 :التي تكمل املنتوج األساس ي.وهي السلع  سوق املنتجات املكملة 

 العالقات العمودية: -ب

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

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

 األسواق تساهم في تحويل املواد األولية إلى منتجات نهائية.

 دورة حياة السوق: -4

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

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

 مراحل دورة حياة السوق: -أ

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

 .)مرحلة الوالدة )االنطالق 

 .مرحلة النمو 

 .مرحلة النضج 

 .مرحلة املوت 

 اإلنقطاعات: -ب

ي إلى انقطاعات لعل التطورات الحاصلة وكذا التغييرات في القوانين التنظيمية قد تؤد

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

األسواق عادة يمكن لسوق معين أن يولد من جديد بعد مرحلة املوت ألسباب معينة، كذلك فإن 

 ما تكون مرتبطة فيما بينها أي أن سوق معين ذو عالقة بسوق أخرى.
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 التنافسية للمؤسسات داخل األسواق:تحليل الوضعيات  -5

يتطلب تحليل الوضعية التنافسية للمؤسسة في سوق ما تحليل مجموعة من املعايير 

الوضعية في السوق، وتتمثل أهم هذه املعايير في ، حسب خصائص ومجاالت نشاط السوق املعني

 قوة العالمة التجارية، ميزانية الترويج، املعايير التقنية واملالية.

، وفي األخير تجمع هذه املعايير ليتم تعديل ذلك إلى معامالت ترجيحادة ما يتم تنقيط وع

النقاط املعدلة )املرجحة( والحصول على النقطة اإلجمالية، هذه النقطة تعبر عن وضعية 

 املؤسسة في السوق مقارنة مع املؤسسات املنافسة.

 قياس الحصة السوقية للمؤسسة: -6

بمثابة قياس استعماال لتحليل الوضعية التنافسية ملنتوج أو خدمة ما  ؤشر األكثريعتبر امل

 ذي نستطيع قياسه كالتالي:والحصة سوقية 

 الحصة السوقية =   مبيعات املنتوج أو العالمة

 املبيعات اإلجمالية                      

لتي وتحسب الحصة السوقية أيضا بطريقة أخرى تسمى بالحصة السوقية النسبية وا

نسبة إلى املنتوج املسيطر على السوق، بينما الحصة السوقية لهذا األخير فتحسب نسبة تحسب 

إلى املنتوج الذي يأتي في املرتبة الثانية من حيث السيطرة على السوق، وتستعمل الحصة 

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

 عية التنافسية.الوض

 

 

 

 السوق  استراتيجيات طرح منتجات املؤسسات في املحاضرة الثالثة:
 سوق:لاستراتيجيات دخول املؤسسة ل -1

 :إستراتيجية اختراق السوق  -أ
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املخاطرة، إذ تكون هذه  نسب تعتبر من أسهل االستراتيجيات من حيث االختيار وكذا قلة

و منتوج معين في بداية العمر، حيث أن كبر قاعدة الزبائن األخيرة مالئمة في حاالت تنمية صناعة أ

 في هذه السوق يجعلها تستوعب كل ما يطرح فيها، وهذه الحالة ممثلة في مصفوفة النمو التالية:

 ةالسوق: موجود 

 املنتوج أو الخدمة: موجود 

 :تنمية املنتجات إستراتيجية -ب

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

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

 في مصفوفة النمو التالية:

 ةالسوق: موجود 

  :جديدةاملنتوج أو الخدمة 

 إستراتيجية تنمية السوق: -ج

جديدة لتصريف منجاتها املوجودة، كأن تقوم  سوق بحث املؤسسة على تهذه الحالة  في

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

  :دةجديالسوق 

  :دةموجو املنتوج أو الخدمة 

 إستراتيجية تنويع املنتجات: -د

ة اختيار هذه اإلستراتيجية حيث أن البيئة هنا هي تزداد درجة املخاطرة واملجازفة في حال

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

وخدمات املؤسسة، لذلك يطلق عليها البعض اسم إستراتيجية االنتحار، وهذه الحالة ممثلة في 

 مصفوفة النمو التالية:
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 السوق: جديدة 

 الخدمة: جديدة املنتوج أو 

 تجزئة السوق: -2

 مفهوم تجزئة السوق: -أ

ويقصد بها ظهور قطاعات عمل   Market Fragmentationتجزئة السوق باإلنجليزية

مستحدرة في السوق تمتلك متطلبات وتفضيالت وحاجات خاصة بها، وتعرف تجزئة السوق بأنها 

صول على خدمة أو شراء سلعة حالة تتضمن ظهور أنواع مختلفة من العمالء، من أجل الح

معينة، كما تستخدم تجزئة السوق لإلشارة إلى وجود عدة شركات تهتم جميعها بتقديم خدمة أو 

 منتج معين.

 مراحل تجزئة السوق: -ب

 تعتمد عملية تجزئة السوق على تنفيذ مراحل عديدة ومن أهمها:

اف كافة املؤررات والعوامل التي وهي االعتماد على دور املتخصصين في استكش * مرحلة الدراسة:

الحصول على  ذ القرارات الخاصة بالشراء، ويتمخافي دعم العمالء الت رئيسيا تمتلك دورا

معلومات هذه املرحلة عن طريق إعداد استبيان يشمل اآلتي: أهمية مواصفات املنتجات، 

 للعمالء. وزيع الجغرافينحو املنتجات، والتة، وطبيعة التوجه والتقييم الخاص بالعالمة التجاري

ة من أجل الوصول إلى تماد على تطبيق الوسائل التحليلية والرياضيهي االع مرحلة التحليل:* 

حددة، ات املتأررة بعوامل مبهدف تحديد القطاع ،العالقات والعوامل التي تؤرر على التواصل

 تنفيذ تجزئة السوق. ساعد على سهولةاملهم تقليل عدد العوامل إلى أقل حد ممكن، مما يومن 

ساهم في والتي تهي االعتماد على العوامل املحصورة  مرحلة تعريف واختيار قطاعات السوق:* 

 .البعضتلفة عن بعضها ت السوق املختحديد خصائص كل قطاع من قطاعا

ستخدمة في تجزئة هي عملية تعتمد على االستراتيجيات امل مرحلة تحديد القطاعات املطلوبة:* 

 طبق في السوق.ستراتيجية التي ستبمعنى ما هو نوع اإل  ،السوق 
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وهو اختيار  مرحلة البحث عن برنامج تسويق مناسب يساعد على تنفيذ تجزئة السوق:* 

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

 طريقة فعالة.املطلوبة واملعتمدة على توفير رغبات وحاجات األفراد ب

 أسس تجزئة األسواق إلى قطاعات: -ج

إن تطبيق تجزئة السوق تعتمد على استخدام مجموعة من األسس التي تستهدف 

 املستهلكين والعمالء، وفيما يلي معلومات عن أهم هذه األسس:

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

األفراد يمتلكون عادات  مد هذا األساس في التقسيم على أنأو الواليات أو الدول، ويعت دنامل

تركيز املنشآت بال لذلك تهتم مختلفة في الشراء، وترتبط مع املنطقة أو املكان الذي يعيشون فيه

 ة، وتسعى إلى توفير حاجات األفراد فيها أو تعزيز وجود خدماتها فيعلى هذه املناطق الجغرافي

 أجزاء السوق.

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

 الديموغرافّية، كالعمر، والدخل، وحجم العائلة، والتعليم، وغيرها من العوامل األخرى.

وفقا لخصائصهم  هو تجزئة السوق إلى مجموعات :جغرافي-* أساس التقسيم السيكو

 ؤرر على وسائل االتصال، والخدمات، والسلع االستهالكّية.أنماط حياتهم التي ت الشخصية أو

هو عبارة عن عدة متغيرات تعتمد على السلوك الخاص باملستهلكين  أساس التقسيم السلوكي:* 

 اتجاه خدمات أو سلع معينة، كوالئهم لعالمة تجارية معينة وكيفية استعمالهم للسلع.

يتم تبرير أخذ هذا األساس في تقسيم السوق نظرا  اعي واالقتصادي:* أساس التقسيم االجتم

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

الطبقة االجتماعية لها تأرير كبير على اختيارات األفراد االستهالكية، إذ يتم األخذ بعين االعتبار 

ص منها: الطبقة االجتماعية، نمط الحياة، العادات والتقاليد، دخل األسرة، بعض الخصائ

 الدخل الشخص ي، املمتلكات العقارية، ... إلخ.
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يمكن استخدام مزيج من األسس السابقة كأساس لتجزئة  * التجزئة على أسس متعددة:

طينا معلومات السوق، إذ قد يكون هذا األساس هو األفضل ألن استخدام أكثر من أساس قد يع

 أفضل عن أفراد السوق.

 معايير تجزئة األسواق إلى قطاعات: -د

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

 قطاع للمعايير التالية:

يمكن  يثبحيث يجب أن تكون خصائص القطاع قابلة للقياس، وهذا ح :القابلية للقياس* 

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

 القطاع.

وبالتالي حجم املبيعات بتغطية التكاليف  يسمح حجم القطاع يجب أن :حجم وأهمية القطاع* 

 املختلفة وتحقيق األرباح املطلوبة.

ع سوقي ال يمكن الوصول إليه إذ أنه ال معنى لخدمة قطا * إمكانية الوصول إلى القطاع السوقي:

 وإلى خدمة أفراده.

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

 .وبلوغ األهداف املسطرة

 تجزئة األسواق:ستخدمة في االستراتيجيات امل -ه

 :يمكن للمؤسسة أن تتبنى إحدى اإلستراتيجيتين التاليتين

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

 املستهلكين( وتوجيه كل املجهودات والنشاطات التسويقية لهذا القطاع.

مجموعة من  ستراتيجية يتم اختياراإل  هذه بتطبيق * إستراتيجية القطاعات السوقية املتعددة:

 .التعامل مع كل قطاع سوقي بإستراتيجية تسويقية مالئمة له ات السوقية بحيث يتمقطاعال
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 ومراحله األساسية منهج تصميم دراسات السوق  املحاضرة الرابعة:
إن أي دراسة سوق يجب أن تمر بثالرة مراحل  تصميم دراسات السوق:ل األساسية راحلامل

 أساسية وهي:

 :تخطيط الدراسة -1

خطيط الدراسة عملية تحضيرية وتخطيطية ملشروع دراسة السوق، إذ مرحلة ت تعتبر

 تنقسم إلى الخطوات التالية:
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 :الدراسة )فرصة( تحديد مشكلة -أ

هذه الخطوة بمثابة املبرر الرئيس ي للقيام بالدراسة وهي الخطوة األكثر أهمية، إذ أن  تعتبر

عما هو ثال انخفاض نسبة مبيعات دراسة السوق تكون دائما مرتبطة إما بمشكلة أو بفرصة، فم

بسبب جائحة كورونا وعدم  املناديل الورقية الخاصة باملطاعم بعد غلقهاؤسسة صنع متوقع مل

معرفة فترة ارتفاع نسبة املبيعات قد يكون مشكلة تتطلب البحث واملعرفة الخروج من هذه 

ة لورشات الخياطة ، وفي نفس الوقت فإن تزايد الطلب على الكمامات قد يمثل فرصفترةال

 واملالبس وهي كذلك تتطلب البحث والدراسة.

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

 الوضوح. -

 اإليجاز. -

 الواقعية. -

 أسئلة الدراسة: -ب

ة محددة حول معلومات محددة مطلوبة لتحقيق أهداف الدراسة، إذ ئلوهي عبارة عن أس

أو استغالل ستساعد متخذ القرار على معالجة املشكلة املطروحة  هذه األسئلة اإلجابة علىأن 

 الفرصة املتاحة.

 هدف الدراسة: -ج

تحديد نوع املعلومات املراد الحصول عليها قصد الوصول إلى إقرار محدد وصريح بغية  وهو

وعة من األهداف التي نتائج محددة تستخدم في اتخاذ القرار، إذ تنطوي كل دراسة على مجم

 تسعى إلى تحقيقها.

 فروض الدراسة: -د
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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، 

 سببا في حدوثها.مشكلة الدراسة املحددة سلفا وبين ما يكون 

 الدراسة: تمجاال  -ر

وع نللدراسة، و  املكانيةللدراسة أي فترة وقوعها، وكذا الحدود  تتمثل في الحدود الزمانيةو 

 األفراد املشاركين في الدراسة.

 الدراسات السابقة: -س

إذ يجب على الباحث أن يكون على دراية بأهم الدراسات السابقة املحلية والدولية، وكذا 

 النتائج املتوصل إليها.أهم 

 تصميم الدراسة: -2

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

 :تنطوي على عدد من القرارات وهي

 الدراسة: نوع -أ

 الدراسات من حيث الهدف إلى رالرة مجموعات وهي:يمكن تصنيف 

تعرف على طبيعة املشكلة التي تواجه املؤسسة وهذا من من أجل ال ،الدراسات االستطالعية -

أجل تعريف املشكلة أمام القائمين بالدراسة وفتح املجال بعد ذلك لدراسات أخرى من أجل 

 إيجاد حل للمشكلة.

 لغرض توفير املعلومات الوصفية والتحليلية الكافية ملشكلة ما. ،الدراسات الوصفية -

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

 قيم متغيرات أخرى أم ال.

 نوع البيانات ومصادرها: -ب
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تعتمد دراسات السوق على قاعدة بيانات كبيرة حيث يجب توفيرها بأنواعها املختلفة ومن 

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

 .يةثانو ات اليانبال -

 البيانات األولية. -

 مجتمع وعينة الدراسة: -ج

يجب أن تحترم عينة الدراسة املأخوذة من املجتمع مجموعة من النقاط املنهجية، كأن 

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

 العينة،...إلخ.

 :وليةأساليب جمع البيانات األ  -د

 هناك عدة أساليب لجمع البيانات األولية أهمها:

 االستقصاء. -

 املالحظة. -

 التجربة. -

 أساليب تحليل البيانات املتوقعة: -ر

للبيانات املناسبة للدراسة وهذا قبل  اإلحصائييجب على الباحث تحديد أساليب التحليل 

تبارات اإلحصائية للتحقق من صحة لقيام بعملية جمع البيانات، باإلضافة إلى استخدام االخا

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

 املتغيرات.

 تنفيذ الدراسة: -3

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

 :تحديد التكلفة )العوائد( املتوقعة للدراسة -أ
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ي هذه الخطوة مقارنة تكاليف )ميزانية( الدراسة والوقت الذي يمكن أن تستغرقه يجب ف

لعوائد املتوقعة منها، وعليه فإن الهدف األساس ي لهذه الخطوة هو البحث عن ما إذا كانت ا

 التكاليف تفوق العوائد املتوقعة أو العكس.

 :جمع البيانات وتحليلها -ب

الباحث أن يبدأ بجمع البيانات من خالل العينة املأخوذة بعدما يتم اتخاذ قرار التنفيذ على 

 إحصائياوما يتماش ى مع أسلوب جمع البيانات املختار في مرحلة تصميم الدراسة، ليتم تحليلها 

 قصد الوصول إلى النتائج املرجوة. اإلحصائيةمن خالل تطبيق االختبارات 

 صياغة النتائج والتوصيات: -ج

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

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

 إيجاد حلول ملشكلة الدراسة.

 كتابة التقرير النهائي: -د

متكامل بحيث يركز  قوم الباحث في هذه الخطوة بتلخيص الدراسة على شكل تقرير نهائيي

 فيه على منهجية املتبعة وكذا النتائج والتوصيات.

 

 

 دراسة املبيعات املحاضرة الخامسة:
 تحديد مفاهيم دراسة املبيعات: -1

 مفهوم املنطقة البيعية: -أ

يقصد باملنطقة البيعية أي منطقة جغرافية محددة يتواجد فيها عدد معين من العمالء 

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

 التعريف يمكن أن تقسم هذه العملية إلى عدة عناصر أو مكونات:
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 تحديد السوق الكلية جغرافيا. -

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

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

 :تحليل مبيعات املنتج -ب

األنشطة التي يتم تعريف مبيعات املنتج بأنه حجم املبيعات )كمية أو قيمة( أو حجم مكن ي

 بيعات.املخطة  في تحقيقها من منتج معين في سوق معين خالل فترة زمنية محددة

 تحليل مبيعات رجال البيع: -2

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

 مدخل حجم الحصة البيعية املخططة لرجل البيع: -أ

هذا النوع هو أكثر املداخل استخداما من قبل املنشآت، ويمكن استخدام قيمة أو كمية 

ج مستقرة املبيعات، فغالبا ما تستخدم قيمة املبيعات عندما تكون مبيعات السلعة أو املنت

قعها بدقة نسبيا، أما عندما تكون املبيعات غير مستقرة وال يمكن التنبؤ بها بشكل ويمكن تو 

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

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

أكبر من بيع السلع املستقرة واملعروفة عند فرص الحصول على مكافآت  بيع السلع الجديدة مع

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 فعالية وتحفيزا لرجال 

 البيع.

 حصة املالية املخططة لرجل البيع:مدخل حجم ال -ب

 ويمكن تطبيقها بطريقتين وهما:
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وتستخدمها املنظمة عندما تريد ـن يفهم رجل البيع أن املبيعات  طريقة حصة الرجل من األرباح: -

ولذلك بهذه الطريقة أو قيمتها املرتفعة ال تعني دائما إال أن األرباح املتحققة منها مرتفعة أيضا، 

 رجال البيع على التركيز على بيع السلع ذات الربحية العالية. تحفز املنظمة

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

رجل البيع )النقل، األكل، اإلقامة، ...إلخ(، إذ تربط هذه الطريقة اإلنفاقات املسموح بها لرجل 

بيعات، وذلك يجعلها نسبة من حصته البيعية، فمثال تعين الشركة البيع بمقدار ما يحققه من م

ألف دينار جزائري، رم تحدد له نسبة من هذه  051لرجل البيع حصة بيعية محددة نفترض أنها 

دينار جزائري، فإذا زادت  7500وهو ما يساوي  %5مسموح مثال  إنفاقالحصة كتكاليف أو 

 صم من مكافآته.من هذا املبلغ فإنه يخأكثر  إنفاقاته

 النشاط املخططة لرجل البيع: حصة مدخل -ج

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

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

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

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

البيعية لرجل البيع، باإلضافة إلى أنها تساعد املدراء على تصحيح أخطاء رجال البيع وتوجيههم إلى 

، ويبقى العيب الرئيس ي وهو أن هذه الطريقة هي املنظمة األنشطة التي تساهم في تحقيق أهداف

فإنه سيؤديها ولكن بدون التي تحدد األنشطة لرجل البيع فإذا كان غير مقتنع بهذه األنشطة 

 حماس مما يؤرر على اإلنتاجية.

 مدخل املعايير املتنوعة مع رجل البيع: -د

على األنشطة البيعية رة عندما ترغب اإلدارة بالسيط الحصص يستخدم هذا النوع من

تفترض حسب هذه الطريقة أن الحصة البيعية لرجل البيع  فاإلدارةوغير البيعية لرجل البيع، 

يجب أن ال ترتبط فقط بكمية أو قيمة مبيعاته بل باإلضافة إلى ذلك فإنها ترتبط بأنشطة أخرى 
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املنظمة املزج بين كل تطيع مثل عدد مكاملاته الهاتفية للعمالء أو عدد عروضه البيعية، وحتى تس

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

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

لبيع في وقت واحد، الطريقة لها ميزة رئيسية وهي أنها تمكن اإلدارة من تقييم جميع أنشطة رجل ا

وتحفزه من أجل تطوير قدراته في جميع املجاالت وليس فقط في زيادة حجم مبيعاته، إال أنها 

قد ال يفهمها على  أيضا لها عيوب من أبرزها أن طريقتها معقدة في الحساب، كما أن رجل البيع

 الوجه الصحيح.


