دراسة الجدوى التسوٌقٌة

دراسة الجدوى التسوٌقٌة هً جزء من دراسة الجدوى تتم للمفاضلة بٌن الفرص
االستثمارٌة المطروحة الختٌار أفضلها و لتحدٌد مدى تجارب السوق لفكرة
المشروع الجدٌد وعادة ما تبدأ دراسات الجدوى التفصٌلٌة بتحدٌد الصالحٌة
التسوٌقٌة للمشروع تحت الدراسة .أي بهدف تحدٌد احتماالت تجاوب السوق
لفكرة المنتج الجدٌد أو الخدمة الجدٌدة التً ٌسعى المشروع لتقدٌمها .وبناء علً
تلك الدراسة ٌتم اتخاذ القرار المناسب أما باالستمرارٌة فً دراسة جدوى
المشروع إذا كانت النتائج اٌجابٌة وذلك باالنتقال إلً دراسة إمكانٌة تنفٌذ الفكرة
فنٌا أي أن مخرجات الدراسة التسوٌقٌة فً هذا الوضع تمثل األساس لدراسة
الجدوى الفنٌة والهندسة للمشروع وما ٌلٌها من دراسات مالٌة واقتصادٌة
واجتماعٌة وفً االتجاه األخر إذا كانت نتائج الدراسة التسوٌقٌة غٌر مشجعة
فٌتخذ قرار بالوقف عن استكمال مراحل دراسة الجدوى وٌبدأ البحث مرة أخري
عن أفكار مناسبة إذا فنقطة البداٌة لجمٌع دراسات الجدوى هً إجراء الدراسة
التسوٌقٌة سواء كان المشروع إنتاجً أو خدمً  ،حكومً أو خاص  ،جدٌد أو
توسعة منشؤة قائمة وٌتطلب األمر إلجراء الدراسة التسوٌقٌة إعداد إطار تفصٌلً
لألهداف المطلوب الوصول إلٌها والتً تتضمن جمٌع األنشطة السابقة إلنتاج
السلعة أو تقدٌم الخدمة وتشمل :
 .1توصٌف المنتج سواء سلعة أو خدمة .
 .2توصٌف المستهلكٌن واحتٌاجاتهم ومستواهم االقتصادي .
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 .3توصٌف السوق وحجمة الحالً والمستقبلً والمنافسٌن وأسعار السلع
المثلٌة والقوانٌن المحددة لتداول السلعة أو لتسعٌرها .
 .4تحدٌد مدي تجاوب السوق لفكرة المنتج أو الخدمة الجدٌدة التً ٌسعى
المشروع لتقدٌمها .
 .5نصٌب السلعة أو الخدمة من الفجوة التسوٌقٌة ( الفرق بٌن الطلب الكلً
والعرض الكلً للسلعة ا والخدمة ) وبالتالً تحدٌد الطاقة اإلنتاجٌة والرقم
المتوقع للمبٌعات .
 .6إعداد الهٌكل التو سٌقً بما ٌشمله من تكلفة التسوٌق .
وٌراعً إن الدراسات الخاصة بدراسة السوق والتنبإ بالطلب ونمط االستهالك
تحدٌد فً الغالب النواحً التسوٌقٌة فٌما ٌختص بتوصٌف السلعة وكمٌة المنتج
منها والسعر المقترح للبٌع وهٌكل التسوٌق  .ومن ذلك ٌتضح أن نقطة البداٌة
لجمٌع دراسات الجدوى هً الدراسة التسوٌقٌة قبل البدء فً إجراء أي دراسات
أخري لتغطٌة جوانب المشروع المختلفة  .وتعتبر دراسة الطلب علً المنتج
المراد انتاجة من أهم مراحل دراسة الجدوى التسوٌقٌة إذ أن دقة التنبإ بالطلب
المستقبلً تإثر إلً حد بعٌد علً نجاح المشروع ومن جانب أخر فان دراسة
السوق لها أهمٌتها الكبٌرة أٌضا فً الدراسات التسوٌقٌة والتً ٌقصد بها جمٌع
األنشطة والمشاكل التسوٌقٌة المرتبطة بالمشروع ومن ثم فان عدم الدقة أو
القصور فً إجراء الدراسات التسوٌقٌة له عواقب وخٌمة علً المشروع تتمثل فً
إنتاج منتج أو تقدٌم خدمة التشبع رغبات المستهلكٌن وٌبنً علً ذلك سوء توجٌة
االستثمارات وتراكم المخزون من هذا المنتج إضافة إلً ارتفاع تكلفة التسوق إذن
الدقة مطلوبة فً دراسات الجدوى ولكن إلً أي مدي ٌتم التعمق فً الدراسة وفً
تجمٌع البٌانات الالزمة لها ؟ الحقٌقة أن درجة التعمق فً دراسات الجدوى
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التسوٌقٌة ٌتوقف علً العدٌد من العوامل المتداخلة والمتشابكة من أهمها نوعٌة
المشروع وحجمة من جانب والمٌزانٌة المخصصة للدراسة والوقت المتاح
إلجرائها خبرة القائمٌن بها ومدي توافر متطلباتها من أدوات وأجهزة من جانب
ثان وحجم السوق ومدي المنافسة فٌه من جانب ثالث .

التطور التارٌخً لدراسة الجدوي التسوٌقٌة
نعرض هنا نموذج الحدي الشركات التً انشات عام  1896وظلت مشكلتها
االولً هً االنتاج االمر الذي انعكس علً اهتمامات ادارتها العلٌا الموجهة
بالدرجة االولً نحو العمل االنتاجً حتً بداٌة الثالثٌنات وكانت فكرة اقامة تلك
المنشاة التً تعمل فً مجال طحن الغالل ومنتجاته ترجع الً وفرة الغالل ووفرة
الطاقة المولدة عن المباه اساسا ولٌس بسسبب وفرة اسواق لمنتجاتها او بسسبب
وجود طلب سوقً لمنتجات منخفضة السعر .وكانت فلسفة ادارتها العلٌا فً تلك
الفترة تدور حول ان المنشلة منظمة متخصصة فً طحن الغالل وان وظٌفتها
االساسٌة تنحصر فً استجئجار عمال بٌع لتصرٌفها بنفس مفهوم اسئجار كتبة
لمسك حسابات المنشاة  ،ومرت فترة زمنٌة حتً عام  1920اتسمت باتساع
عملة التوزٌع وكان العرض ٌفوق الطلب بمعدالت كبٌرة وكانت المنشاة تواجه
مشكلة تطوٌر اسالٌب فعالة فً بٌع المنتجات  ،ودخلت المنشاة مرحلة جدٌدة
خالل الثالثٌنات اتسمت بانها مرحلة البٌع حٌث لم تعد هناك مشكلة انتاجٌة وتدفق
االنتاج بكمٌات تفوق حجم الطلب ، ،وانتقل االهتمام من االنتاج نحو البٌع
لمواجهة تراكم المخزون  ،وتطلب االمر تطوٌر رجال البٌع لتكون قادرة علً
استمالة رغبات المستهلكٌن وتحرٌك المخزون السلعً وادركت إدارة المنشاة فً
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تلك المرحلة اهمٌة مراعاة احتٌاجات ورغبات المستهلكٌن واهمٌة دور
الموزعون واهمٌة اٌجاد جهاز للبحوث االقتصادٌة والتجارٌة لجمع المعلومات و
الحقائق عن االسواق والمستهلكٌن ،وترجمت االدارة العلٌا دورها واهدافها فً
انها منظمة لطحن الغالل تنتج عددا من المنتجات للمستهلكٌن واالسواق ،انها
تحتاج الً جهاز بٌع علً درجة عالٌة من الكفاءة للتخلص من االنتاج وبٌعه
بسعر مناسب وان هذا الجهاز البٌعً ٌحتاج الً دعم بالدعاٌة واالعالن ودراسة
السوق  .ومع بداٌة الستٌنات دخلت المنشاة فً مرحلة جدٌدة حٌث كان
باستطاعتها انتاج مزٌج كبٌر ومتنوع من االنتاج واصبحت فً حاجة الً نظام
لتقٌٌم وفحص ودراسة هذا المزٌج الختٌار أفضل االصناف التً ٌجب انتاجها
وبٌعها ،كما انها فً حاجة الً جهاز قادر علً قادر علً اجراء هذا االختٌار
وعلً تعظٌم المبٌعات من المنتجات التً التً ٌتم اختٌارها .وتمثلت روح التغٌٌر
فً تلك المرحلة فً ان الختٌار السلعً ٌكون علً اساس من رغبات المستهلكٌن
ومن ثم ال ٌكون ال ٌكون هدف المنشاة هو طحن الغالل وانتاج عدد من المنتجات
المتنوعة ،وانما هو اشباع الرغبات الحالٌة واالمرتقبة للمستهلكٌن .وتجسٌدا اهذا
التغٌٌر فً الفكر االداري لنشاط التسوٌق قامت المنشاة باجراء بعض التغٌٌرات
ومنها- :تم تحوٌل قسم االعالن الً إدارة التسوٌق -تم انشاء وظٌفة جدٌدة هً
مدٌر المنتجات لتحدٌد االسماء التجارٌة وشهرتها فً االسواق وٌطلق علً هذا
الشكل من اشكال التغٌٌر فً الفكر التسوٌقً اصطالح المفهوم الحدٌث للتسوٌق
وهو االتجاه الذي ساد كثٌرا من المنشات فً الوالٌات المتحدة واوروبا فً نهاٌة
الستٌنات  .ودخلت المنشاة بعد ذلك فً مرحلة جدٌدة من مراحل التطوٌر
التسوٌقً وهً مرحلة المنشاة التسوٌقٌة حٌث ٌلعب التسوٌق دوراكبر فً إدارة
المنشاة كلها حٌث ال تعتبر المنشاة ان الغرض منها هو انتاج وتسوٌق السلع وانما
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ان النشاط التجاري التسوٌقً هو اساس بقائها ونموها  ،االمر الذي ٌنعكس علً
تعظٌم دور الوظٌفة التسوٌقٌة فً التخطٌط طوٌل وقصٌر االجل للمنشاة.
مراحل إعداد دراسة الجدوى التسوٌقٌة
عدة خطوات متتالٌة ومترابطة كل منها تخدم ما ٌلٌها من خطوات  .وتشمل هذه
الخطوات ماٌلً -:أوال  :البٌانات الالزمة إلجراء الدراسة وتمشل-:
 .1نوعٌة البٌانات
 .2مصادر الحصول علً البٌانات
 .3جدولة البٌانات
 .4تحلٌل البٌانات
ثانٌا :دراسة السوق وتشمل -:
 .1توصٌف المنتج
 .2توصٌف السوق
 .3تجزئة السوق
 .4تحدٌد السوق المستهدف
 .5تقدٌر حجم السوق
 .6تقدٌر حجم الفجوة التسوٌقٌة ونصٌب المشروع منها
ثالثا  :إعداد المزٌج التسوٌقً وٌشمل :
 .1تخطٌط مزٌج المنتجات واألنشطة المكملة له
 .2التسعٌر
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 .3تحدي منافذ التوزٌع
 .4التروٌح
 .5تكلفة التسوٌق
رابعا  :كتابة القرٌر النهائً متضمنا أهم مخرجات الدراسة التسوٌقٌة
أوال  -:البٌانات الالزمة إلجراء دراسة الجدوى التسوٌقٌة
وٌتطلب تحقٌق أهداف الدراسة التسوٌقٌة تجمٌع العدٌد من البٌانات والمعلومات
وتحلٌلها للوصول لتلك األهداف وتلعب خبرة القائمٌن بالدراسة دورا أساسٌا فً
تحدٌد نوعٌة البٌانات إذ انه فً الواقع الٌوجد نظام محدد لنوعٌة البٌانات الواجب
تجمٌعها سواء فً المشروعات اإلنتاجٌة أو الخدمٌة فالعبرة لٌست فً تجمٌع أكبر
قدر من البٌانات المتاحة بل تحدٌد البٌانات المطلوبة والالزمة والتً ٌنتج عن
تحلٌلها تحقٌق أهداف الدراسة وبالتالً تحدٌد مصدر البٌانات ونوعٌتها كما ٌإخذ
فً االعتبار المدى الزمنً أو السلسة الزمنٌة التً تجمع البٌانات خاللها ومدي
تؤثٌر مختلف العوامل خالل تلك الفترة الزمنٌة علً اتجاه الطلب علً السلعة
المزمع إنتاجها أو الخدمة المطلوب تقدٌمها حتى تؤتً نتائج الدراسة مواكبة للواقع
ومعبرة بصدق عنه حتى ٌمكن االرتكان علً نتائجها فً اتخاذ القرار المناسب .
اذ أن قصر السلسلة الزمنٌة او التغٌرات الجذرٌة فً العوامل الموثرة على الطلب
أو التغٌر فً االسعار ٌودى إلى تعدٌالت هامة فً سوق تلك السلعة وبالتالً تقل
الثقة فً النتائج المتحصل علٌها او إلى اعتماد القائمٌن بالدراسة على خبراتهم
الشخصٌة فً المجال لتغطٌة النقص فً البانات المتحصل علٌها مما ٌقلل الثقة او
الدقة فً الدراسة  .واخٌرا تتوقف نوعٌة البانات عن تحلٌل السوق على نوعٌة
السلعة فمما الشك فٌه ان نوعٌة البٌانات الالزمة الجراء دراسة تسوٌقٌة القامة
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مطحن للدقٌق تختلف تماما عن تلك الالزمة القامة مشروع دواجن او النشاء
مكتب لالتصاالت الدولٌة ٌ .قسم بعض الكتاب البٌانات الالزمة الجراء الدراسة
التسوٌقٌة تبعا لمصادر الحصول علٌها الً بٌانات مكتبٌة واخري مٌدانٌة بٌنما
ٌقسمها البعض االخر تبعا لنوعٌتها الً بٌانات كمٌة واخري نوعٌة وفً الواقع ال
ٌوجد اختالف بٌن التقسمٌن فالبٌانات المكتبٌة او المٌدانٌة ٌمكن ان تكون نوعٌة
او كمٌة وبالمثل فان البٌانات الكمٌة او النوعٌة ٌمكن الحصول علٌها اما من
البٌانات المسجلة المنشورة او تجمعها مٌدانٌا وعموما فنوعٌات البٌانات المحتلفة
مكملة لبعضها والزمة الجراء التحلٌل الالزم وان االساس فً البٌانات انها بٌانات
مٌدانٌة الن البٌانات المٌدانٌة التً ٌتم تجمٌعها فً دراسة ما تصبح بٌانات مكتبٌة
لما ٌلٌها من دراسات جدوي الحقة البٌانات المٌدانٌة ( االولٌة )  - :هً البٌانات
التً ٌتم تجمٌعها بواسطة الفرٌق البحثً القائم بالدراسة االول مرة البٌانات
المكتبٌة ( الثانوٌة )  -:وهً البٌانات المتاحة والمنشورة والتً سبق تجمٌعها ام
فً دراسة جدوي سابقة او بواسطة الهٌئات الحكومٌة او الجامعات وشركات
تجمٌع البٌانات او بنوك المعلومات البٌانات الكمٌة  -:وهً البٌانات التً ٌعبر
عنها بارقام مطلقة اهمها البٌانات المطلوبة للتنبإ بالطلب ودراسة السوق أي
تختص بكمٌات السلعة او االسعار  .البٌانات النوعٌة ( الكٌفٌة )  -:وهً البٌانات
التً الٌمكن التعبٌر عنها بارقام مطلقة مع اهمٌتها للدراسة التسوٌقٌة وٌختص
عموما بتوصٌف المستهلكٌن واتجاهاتهم وتحدٌد اسالٌب التسوٌق والقوانٌن
واللوائح الخاصة بتنظٌم تداول السلع وونظام تسعرها  .أ -البٌانات الثانوٌة سبق
القول ان البٌانات الثانوٌة هً تلك البٌانات التً سبق تجمٌعها وٌفضل القائمون
بدراسة الجدوي استخدام تلك البٌانات امال فً الوصول للنتائج الموجودة وذلك
لتوافرها وانخفاض تكلفة الحصول علٌها ولعدم قدرة الكثٌرٌن علً تجمٌع
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البٌانات االولٌة وبذا ٌمكن الوصول الً نتائج سرٌعة وغٌر مكلفة وتتعدد مصادر
الحصول علً البٌانات الثانوٌة اذ ٌمكن الحصول علٌها من دراسات جدوي سابقة
الجهاز المركزي لالحصاء الجهات الحكومٌة المتخصصة مراكز البحوث
الجامعٌة غرف التجارة والصناعة اتحاد الصناعات الجمعٌات العلمٌة المجالت
والدورٌات العلمٌة او من المنظمات المنبثقة من هٌئة االمم المتحدة اال انه ٌلزم
توخً الحذر فً استخدام البٌانات الثانوٌة الحتماالت تقادمها او عدم دقتها او انها
كانت معدة لغراض غٌر اغراض الدراسة التسوٌقٌة القائمة ولذا ٌجب علً
القائمٌن بالدراسة قبل التعوٌل علً البٌانات الثانوٌة تقٌٌم مدي دقة هذه البٌانات
وعدم تحٌزها وان حجم العٌنه التً اخذت منها تمثل المجتمع تمثٌال صادقا
واحٌرا ٌجب ان تكون تلك البٌانات كافٌة لتغطٌة كافٌة لتغطٌة االسئلة
واالستفسارات المطلوبة للخروج بنتائج الدراسة التسوٌقٌة اما فً حالة النشؤت
القائمة فعال والتً ترغب فً اجراء توسعات جدٌدة او تطوٌر منتج قائم او
تصمٌم منتج جدٌدة فانه ٌمكن للقائمٌن بدراسة الجدوي التسوٌقٌة فً هذه الحالة
الحصول علً البٌانات الالزمة من سجالت الشركة ثم اعادة جدولتها وتحلٌلها
بالشكل الذي ٌتناسب مع متطلبات دراسة الجدوي مع امكانٌة التوجه لمصادر
اخري للبٌانات والتً سبق االشارة الٌها الستكمال المعلومات فً حالة نقصها او
عدم توافرها فً سجالت الشركة وتتمثل اهم البٌانات الثانوٌة الالزمة الجراء
دراسة الجدوي التوسٌقٌة فً االتً  -1 :بٌانات عن السكان -:وتشمل البٌانات عن
عدد السكان وتوزعهم حسب الجنس والسن وموقع االقامة ونسبة االمٌة ونسب
التعلٌم المتوسط والجامعً ومعدالت الموالٌد والوفٌات والنمو السكانً والخالة
االجتماعٌة ز  -2بٌانات عن االقتصاد القومً  -:وتشمل الدخل القومً ومعدالت
االستهالك نصٌب الفرد من الدخل القومً وتوزٌع الدخل علً الفئات المختلفة
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وتوزٌع الدخل علً بنود االنفاق المختلفة واجمالً االنفاق الحكومً والعائلً
واالستهالكً العجز والزٌادة فً مٌزان المدفوعات والمٌزان التجاري بنود
الواردات واجمالً قٌمتها بنود الصادرات واجمالً قٌمتها الدخل من السٌاحة
ومعدل التضخم السنوي  -3بٌانات عن التوزٌع  -:وتشمل بٌانات عن االجهزة
القائمة بالتوزٌع ومنافذ التسوٌق لتسوٌق المنتج او الخدمة وتجار الجملة والتجزئة
 -4البٌانات عن االسعار  -:وتشمل اسعار التكلفة والبٌع للسلع او الخدمات المثلٌة
او البدٌلة واسعار المنافسٌن واتجاهات التسعٌر واسعار البٌع بالجمله والتجزئة
واتجاهات االسعار العالمٌة وٌفٌد معرفة االسعار خالل سلسلة زمنٌة والطلب
خالل نفس الفترة فً حساب المرونه السعرٌة فً التنبإ بالطلب عند مستوٌات
مختلفة من االسعار  -5بٌانات عن االنتاج واالستهالك  -:وتشمل كمٌة االنتاج من
السلعة او السلع المثلٌة محلٌا واسترادٌا ومعدالت االستهالك والتصدٌر سواء فً
الماضً او التوقعات الخاصة باالستهالك المحلً والتصدٌر الخارجً فً
المستقبل وتستخدم تلك البٌانات فً التنبإ بحجم العرض والطلب المتوقع وبالتالً
تحدد الطاقة االنتاجٌة للمشروع تحت الدراسة
 -6بٌانات عن اتجاهات المستهلكٌن  -:وتشمل البٌانات الخاصة بتوصٌف
المستهلكٌن واتجاهاتهم ومستواهم االقتصادي وتحدٌد فئاتهم السنٌة ودوافعهم
لشراء السلعة تحت الدراسة او السلع المثلٌة وتفٌد تلك البٌانات فً تحدٌد فرصة
التسوٌق الممكنه والتنبإ بحجم الطلب علً المنتج  -7بٌانات عن المنافسٌن -:
وتشمل البٌانات الخاصة بالمنافسٌن المنتجٌن لنفس السلعة محل الدراسة وتحدٌد
اعدادهم وقدراتهم التنافسٌة ونصٌب كل منهم من السوق وتفٌد تلك البٌانات فً
تحدٌد الفرص التسوٌقٌة المتاحة واختٌار أفضل المنجات التً تمكن المشروع من
زٌادة نصٌبة من السوق  -8بٌانات عن وسائل النقل والتخزٌن  -:وتشمل البٌانات
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الخاصة بتوافر وسائل النقل المختلفة لنقل السلعة المنتجة وتكلفة النقل بكل وسٌلة
والشركات المتخصصة فً هذا المجال وتشمل اٌضا البٌانات الخاصة بامكانٌات
التخزٌن المتاحة فً الحاضر والمتوقعة فً المستقبل  -9 .بٌانات عن السٌاسات
الحكومٌة  -:وتشمل البٌانات الخاصة بنظام الضرائب واعفاءات المشروعات
والمحافظة علً البٌئة والنظم واللوائح الجمركٌة والقٌود علً االستٌراد واضافة
الً البٌانات الخاصة بالتسعٌر فً حالة السلع التً تخضع للتسعٌر الجبري ب-
البٌانات االولٌة ٌ -:لجؤ القائمون بدراسة الجدوي التسوٌقٌة الً تجمٌع البٌانات
االولٌة الالزمة من مصادرها فً حالة اذا لم تكن البٌانات الثانوٌة المتاحة كافٌة
او انها التفً باحتٌاجات الدراسة الحالٌة وفً الواقع فان تجمٌع البٌانات الجدٌدة
ٌإدي الً الحصول علً بٌانات دقٌقة تحقق متطلبات الدراسة الحالٌة أكثر من
االرتكان علً البٌانات الثانوٌة اال ان اتباع هذا االسلوب ٌتطلب توافر الخبرة
واالمكانٌات العلمٌة فً القائمٌن بالدراسة كما ٌحتاج الحصول علً البٌانات لفترة
زمنٌة تحدد بمدي الدقة المطلوبة ونوعٌة السلعة تحت الدراسة وتوافر مٌزانٌة
مناسبة  .وٌتطلب تجمٌع البٌانات االولٌة وهو ما ٌطلق علٌة اسلوب المسح
المٌدانً اتباع خطوات معٌنه شؤنه فً ذلك شؤن البحث العلمً المنظم والتً
تشمل تحدٌد الهدف من تجمٌع البٌانات مجتمع الدراسة حجم العٌنه المناسبة التً
تمثل مجتمع الدراسة اسلوب جمع البٌانات اجراء المسح المٌدانً واخٌرا تحلٌل
البٌانات المتحصل علٌها  -2مصادر الحصول علً البٌانات -1 -:الهدف من
تجمٌع البٌانات  -:هدف تجمٌع البٌانات االولٌة هو قٌاس السوق والتنبإ بحجم
الطلب لتقدٌر مدي تقبل السوق للسلعة وبالتالً نحدٌد كمٌة االنتاج المناسبة منها
والسعر المقترح لها اذن تحدد االهداف بوضوح هو االساس فً اجراء الدراسة
لضمان تجمٌع البٌانات التً تخدم هذه االهداف وانه ٌمكن تجمٌعها عملٌا وبالدقة
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المطلوبة وان تلك البٌانات غٌر متوافرة فً البٌانات المنشورة توفٌرا للجهد
والمال  -2مجتمع الدراسة  -:بعد تحدٌد نوعٌة البٌانات المطلوبه والالزم تجمٌعها
بلزم تحدٌد مجتمع الدراسة وٌتوقف ذلك باالساس علً نوعٌة السلعة المنتجة او
الخدمة المقدمة بمعنً هل ستوجه السلعة الً مجتمع زراعً او صناعً او
استهالكً او للمجتمع بكافة فئاته وهل تتناسب السلعة او الخدمة مع جمٌع
االعمال وفئات معٌنه وبذا ٌتم تحدٌد مجتمع الدراسة بوضوح بصورة دقٌقة
لتوصف فئات المجتمع الذٌن تتوافر فٌهم متطلبات تجمٌع البٌانات  -3 .حجم
العٌنهٌ -:وجد اسلوبٌن لتحدٌد حجم العٌنه التً ستشملها الدراسة  :أ -اسلوب
الحصر الشامل  :بمعنً دراسة كل مفردات المجتمع وهو االسلوب المفضل اذا
كان حجم المجتمع صغٌرا او محصورا فً منطقة واحدة كؤن ٌكون الغرض من
الدراسة انشاء مصنع للصناعات المغذٌة لمصانع سٌارات الركوب فً مصر
والتً التتعدي عددها ثمان مصانع ( مجتمع صغٌر ) ٌكون غرض الدراسة هو
انشاء مغسلة للمالبس لخدمة حً معٌن ( مجتمع محصور فً منطقة واحدة ) ب-
اسلوب اخذ العٌنات  -:بمعنً اختٌار عٌنه من مجتمع الدراسة لتجمٌع البٌانات
منها وٌلزم تحدٌد النوعٌة المالئمة والحجم المناسب للعٌنه بحٌث تمثل مجتمع
الدراسة تمثٌال صادقا بقدر االمكان وٌعتبر هذا االسلوب مناسبا اذا كان حجم
مجتمع الدراسة كبٌرا او مشتتا فً مناطق عدٌدة بحٌث ٌستحٌل اتباع اسلوب
الحصر الشامل لتجمٌع البٌانات اذ انه ٌتطلب الجرائه وقتا طوٌال وتكلفة مالٌة
عالٌة وعموما ٌتوقف تحدٌد حجم العٌنه علً عدة عوامل منها الوقت المتاح
للدراسة والمٌزانٌة المخصصة لها والدقة المطلوبة وحجم المجتمع وفً جمٌع
االحوال ٌلزم ان ٌكون حجم العٌنه مناسبا الجراء التحلٌل االحصائً علً البٌانات
المجمعة  .وتوجد عدة طرق الخذ العٌنه فاذا كان مجتمع الدراسة متجانسا ٌتم اخذ
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عٌنه عشوائٌة منه تمثل نسبة مئوٌة معٌنه حتً ٌمكن تحلٌل بٌاناتها احصائٌا
وٌكون لكل فرد فً المجتمع الفرصة الن ٌكون احد مفرادات العٌنه اما اذا كان
مجتع الدراسة غٌر متجانس فٌتم اخذ عٌنات عشوائٌة ممثلة لكل فئة طبقٌة فٌه او
لكل منطقة معٌنه من المجتمع بحٌث ٌتناسب حجم العٌنه مع حجم الفئة الطبقٌة او
عدد السكان فً كل منطقة  -4 .اسلوب جمع البٌانات ٌ -:تبع ثالثة اسالٌب
لتجمٌع البٌانات االولٌة هً االستقصاء المقابالت الشخصٌة المتعمقة والمالحظة
أ -قوائم االستقصاء  -:وفى هذا االسلوب ٌتم اعداد قائمة اسئلة تغطى النقاط
االساسٌة التى تخدم اهداف الدراسة التسوٌقٌة وٌلزم التركٌز على ان كل سإال
ٌرد بقائمة ٌغطى معلومة معٌنة احٌانا ٌتم عرض قائمة االستقساء أوال على بعض
المختصٌن فً المجال أو بعض افراد العٌنة لمناقشتهم فٌها واستطالع اراءهم
واالستماع لوجهات نظرهم بما ٌفٌد فً اظهار بعض النقاط والمشاكل التى كانت
غائبة عن القائمٌن بالدراسة ولذا ٌمكن اضافة اسئلة جدٌدة تثرى قائمة االستقساء
وتغطى النقص فٌها ومن االطمئنان على ان االسئلة الواردة بقائمة تغطى
متطابات الدراسة ٌتم كتابة خطاب توجٌه ٌرفق بقائمة االستقصاء ٌوضح فٌه
الغرض من االستقصاء وقد ٌتضمن اسم المستقصى منه وبعض البٌانات
الشخصٌة عنه والتى تفٌد اٌضا فً الدراسة .
وٌتم اختٌار الوسٌلة المالئمة لتوصٌل قائمة االستقصاء للمستقصى منهم
والحصول على اجاباتهم اما بالمقابلة الشخصٌة بٌن الشخص المسئول عن توزٌع
القائمة والمستقصى منه واما بارسال القوائم بالبرٌد وانتظار تلقى االجابات
بالبرٌد اٌضا .ومن ممٌزات المقابلة الشخصٌة ضمان الحصول على جمٌع
اجابات المستقصى منهم ومعاونتهم فً االجابة على بعض االسئلة الواردة فً
القائمة فً حالة عدم تفهمهم للمطلوب منها  .اال انها وسٌلة مكلفة تحتاج للوقت
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والمجهود .ومن ممٌزات ارسال القوائم بالبرٌد انخفاض التكافة وسهولة وصول
قوائم االستقصاء الفراد العٌنة على اختالف مواقعهم ومناطق تواجدهم .اال انه
ٌعاب علٌها انخفاض عدد القوائم المردودة مما ٌتعٌن معه استمرارٌة المتابعة
لضمان رد نسبة عالٌة من إجابات المستقصى منه او ارسال عدد كبٌر من قوائم
االستقصاء لتغطٌة نقص المردود منها .وأحٌانا ٌتم إتباع األسلوبٌن معا لالستفادة
من ممٌزات كل اسلوب منهما.
وٌراعى اختالف نوعٌة االسئلة فً قائمة االستقصاء من دراسة جدوى الخرى
تابعة لنوعٌة البٌانات المطلوبة وطبٌعة المستقصى منهم اال انه ٌجب االخذ فً
االعتبار النقاط االساسٌة االتٌة عند تصمٌم استمارة االستقصاء .
 -1ضرورة وضوح االسئلة باستخدام الفاظ واضحة ولغة بسٌطة بحٌث تكون
مناسبة للمستقصى منهم مع اختالف ثقافتهم وتعلٌمهم حتى ال ٌضطر البعض منهم
لعدم االجابة عن بعض االسئلة لعدم وضوح المطلوب منها  -2البعد عن االسئلة
المركبة التى تتضمن العدٌد من التساإالت فً سإال واحد -3 .االبتعاد عن وضع
اسئلة توحى للمستقصى منهم باجابات معٌنة للبعد عن التحٌز فً االجابات-4 .
عادة ما تتضمن قائمة االستقصاء نوعٌات مختلفة من االسئلة نذكر بعضها على
سبٌل المثال - :اسئلة ٌترك للمستقصى منه حرٌة االجابة علٌها  -اسئلة محددة
االجابة بنعم ام ال  -اسئلة ٌختار المستقصى االجابة علٌها من بعض الخٌارات
المطروحة - .اسئلة لترتٌب االهمٌة النسبٌة لمجموعة من المشاكل أو المزاٌا أو
العوامل المإثرة .
ب -المقابالت الشخصٌة المتعمقة-:
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حٌث ٌقوم المسئولون عن دراسة الجدوى التسوٌقٌة باجراء مقابالت
شخصٌة مع المستقصى منهم وطرح بعض النقاط االساسٌة للمناقشة وتبادل
وجهات النظر بدون وجود اسئلة محددة فً قائمة وٌفضل اتباع هذا االسلوب مع
زوى الخبرة فً مجال انتاج السلعة أو تقدٌم الخدمة المزمع تقدٌمها فً المشروع
الجدٌد وذلك لالستفادة بخبراتهم كما ٌصلح هذا االسلوب الستطالع دوافع
المستقصى منهم وهو ماال ٌتوافر عادة عند دراسة العٌنات التى تتكون من عدد
قلٌل من االفراد.
ج -المالحظة ٌ -:قوم فرٌق الدراسة التسوٌقٌة فً هذا االسلوب بالمالحظة
المباشرة بانفسهم كحصر عدد السٌارات التً تمر علً طرٌق معٌن النشاء محطة
لخدمة السٌارات او حصر عدد المترددٌن علً محل السوبر ماركت لشراء سلعة
معٌنه تعبر مثلٌة او بدٌلة للسلعة التً سٌقوم المشروع بانتاجها او مراقبة برامج
التلفزٌون لتحدٌد الوقت المناسب لالعالن علً سلعة معٌنه وهكذا  -3 .جدولة
البٌانات  -:بعد اعداد قوائم االستقصاء وتحدٌد االسلوب المناسب لتوزٌعها علً
افراد العٌنه الممثلة لمجتمع الدراسة ٌتم توزٌعها ثم تجمٌعها مع مراعاة االختٌار
المناسب لالفراد الذٌن سٌتولون مسئولٌة توزٌع االستمارات واستالمها بعد اجابة
افراد العٌنه علٌها او هإالء الذٌن سٌقومون باجراء المقابالت الشخصٌة المتعمقة
او باجراء المالحظة المباشرة مع ضرورة ان ٌتم ذلك فً حدود الوقت المتاح
والمسموح به الجراء الدراسة التسوٌقٌة وحتً ٌتنسً تحلٌل البٌانات وكتابة
التقرٌر النهائً فً موعده  -4 .تحلٌل البٌانات  -:بعد تمام تجمٌع البٌانات الالزمة
( سواء البٌانات الثانوٌة او االولٌة ) ٌتم مراجعتها الستبعاد االجابات او
المعلوماات غٌر الدقٌقة او التً تنم عن عدم االهتمام وتصنٌفها فً فئات او
مجموعات ثم جدولتها ٌلً ذلك اجراء التحلٌل االحصائً المناسب للبٌانات
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وصوال للغرض النهائً من اجراء دراسة الجدوي التسوٌقٌة وهو توصٌف السوق
ووضع تقدٌرات حجم الطلب الحالً او المستقبلً .
#ثانٌا  -:دراسة السوق -:
سبق ان قدمنا ان الهدف االساسً الجراء دراسة الجدوي التسوٌقٌة فً أي مرحلة
من مراحل المشروع سواء فً مرحلة المفاضلة بٌن الفرص االستثمارٌة
المطروحة او فً مرحلة دراسة الجدوي التمهٌدٌة او فً مرحلة دراسة الجدوي
التفصٌلٌة هو تحدٌد مدي تقبل السوق للمنتج او مزٌج المنتجات التً ٌقدمها
المشروع  .أي امكانٌة التسوٌق من عدمه ومن ثم فان الدراسات الخاصة بدراسة
السوق والتنبإ بالطلب ونمط االستهالك الذي ٌقصد به نوعٌة واحتٌاجات
واتجاهات المستهلكٌن المرتقبٌن تحدد فً الغالب النواحً التسوٌقٌة فٌما ٌختص
بالمزٌج السلعً وهٌكل التسوٌق عموما  .وفٌما ٌلً عرض للعناصر الواجب ان
تتضمنها دراسة السوق  -1 .توصٌف المنتج  -:تقسٌم المنتجات عموما الً سلع
وخدمات كما تقسم السلع بدورها من وجهة النظر التسوٌقٌة تبعا لمشترٌها
والغرض من شرائها الً سلع استهالكٌة واخري صناعٌة وبناء علٌة ٌشمل
توصٌف المنتج تحدٌد نوعٌة سواء كان منتجا استهالكٌا او صناعٌا او خدمة
وٌتضمن التوصٌف فً حالة السلع خصائص المنتج واستخداماته وتحدٌد المواد
الخام واالجزاء المستخدمة فً تصنٌعة  ،تصمٌمة شكلة وحجمه شكل العبوة
وكٌفٌة تغلٌفها االسم التجاري والعالمة الممٌزة معاٌٌر الجودة االعتمادٌة علٌة ،
المواصفات القٌاسٌة وعادة ما ٌشمل التوصٌف علً تحدٌد كٌفٌة استخدام المنتج
وصٌانتة وخدمات ما بعد البٌع التً تشمل التركٌب  ،الضمان  ،الصٌانه
واالصالح بعد بٌع المنتج للمستهلك
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 -2توصٌف السوق  -:أ -تجزئة السوق الً قطاعات -:
ٌقصد بتجزئة السوق تقسٌمة الً مجموعة من االسواق الفرعٌة لكل منها
مجموعة من الخصائص الممٌزة أي تقسٌم السوق الكلً الً قطاعات ومجموعات
متجانسة من المستهلكٌن تعرف باسم القطاعات السوقٌة والعمل علً اشباع
احتٌاجات كل قطاع سوقً او سوق فرعً حسب خصائصة الممٌزة وذلك بتقدٌم
أفضل مزٌج تسوٌقً له  .وٌحقق تجزئة السوق العدٌد من المزاٌا ٌمكن اجمالها
فً االتً  -1 -:تحدٌد االختالفات الفردٌة فً الخصائص الدٌموجرافٌة
واالجتماعٌة والسٌكولوجٌة لكل قطاع سوقً  -2تحقٌق درجة اعلً من االشباع
الحتٌاجات ورغبات المستهلكٌن داخل كل قطاع  -3 .التركٌز علً دراسات
مجموعه اصغر من االفرار وبالتالً امكانٌة التوفٌق بٌن رغباتهم المختلفة -4 .
تصمٌم وتخطٌط أفضل مزٌج تسوٌقً مناسب مع احتٌاجات المستهلكٌن فً كل
قطاع سوقً  -5التعرف علً الفرص التسوٌقٌة المتاحة وتحدٌد القطاع السوقً
المستهدف  • .اسس تجزئة السوق
ٌمكن تجزئة وتقسٌم السوق االستهالكً الً قطاعات وفقا السس وعوامل
متنوعة -:
 -1التقسٌم علً اساس العوامل الجغرافٌة  :حٌث ٌتم تقسٌم وتجزئة السوق القالٌم
 .محافظات  .مدن ومناطق ذات خصائص متشابهة  -2 .التقسٌم علً اساس
العوامل الدٌمو جرافٌة  :وهً من أكثر العوامل شٌوعا فً االستخدام عند دراسة
تجزئة االسواق لتوافر البٌانات الالزمة والتً تشمل السن  ،والجنس  ،وحجم
االسرة  ،الحالة االجتماعٌة  ،الدخل  ،المهنه  ،ومستوي التعلٌم والطبقة
االجتماعٌة .
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وقد استعان القائمون ببعض دراسات الجدوي بالعوامل السٌكولوجٌة او
االتجاهات السلوكٌة فً تقسٌم االسواق وتشمل العوامل السٌكولوجٌة نمط حٌاة
الفرد شحصٌة المستهلك  ،مٌوله واتجاهاته  ،دوافعة  .بٌنما تشمل االتجاهات
السلوكٌة معدل االستعمال  ،العامل التسوٌقً المإثر فً الشراء الوالء انتظام
الشراء ودوافعة اال ان استخدام هذه االسس لتقسٌم السوق محدود لضعف قدرتها
علً تفسٌر التباٌن فً السلوك االستهالكً وعموما ٌفضل االعتماد علً أكثر من
اساس واحد لتجزئة السوق لضمان النظر الشمولٌة وتفسٌر التباٌن بٌن شرائح
السوق المختلفة  .وٌتم تقسٌم السوق الصناعً الذي تقوم فٌه المنشؤت والمنظمات
الصناعٌة بشراء منتج بغرض استخدامه فً عملٌات انتاجٌة علً اساس توع
الصناعة او الحجم او الموقع الجغرافً ز ب -تحدٌد السوق المستهدف -:
ٌقصد بتحدٌد السوق المستهدف تحدٌد القطاع او القطاعات السوقٌة التً سٌركز
المشروع علً خدمتها وعادة ٌفضل عند دخول سوق جدٌد التركٌز علً قطاع
واحد فقط واذا ثبت نجاحة ٌمكن اضافة قطاعات اخري اال انه تعدد االسالٌب
المتبعة لتحدٌد السوق المستهدف حٌث ٌمكن مثال خدمة عدة قطاعات غٌر
مترابطة أي التربطها عالقة مشتركة فٌما عدا ان كل قطاع ٌمثل فرصة تسوٌقٌة
جذابة كما ٌمكن احٌانا تغطٌة السوق ككل بتوفٌر تشكٌلة متنوعة من المنتجات كل
منتج منها ٌوجه الً قطاع معٌن  .وٌتضح مما سبق اهمٌة تركٌز مجهودات
القثائمٌن بدراسة الجدوي التسوٌقٌة علً تحدٌد ورسم صورة واقعٌة لكل قطاع
مستهدف بما ٌعكس خصائصة الدٌموجرافٌة والسكولوجٌة واالقتصادٌة وبالتالً
جاذبٌة كفرصة تسوٌقٌة حتً ٌمكن تقٌمها وفً نفس الوقت ٌلزم االهتمام بدراسة
وتحلٌل سلوك المستهلك مقاصدة فً الشراء اتجاهاته وتفصٌالته التً تختلف
باختالف الدخل والسن والجنس والٌانه والمعتقدات والعادات وعلً القائمٌن
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بدراسة الجدوي التسوٌقٌة تحدٌد االستراتٌجٌة التسوٌقٌة من تخطٌط المنتجات ،
التسعٌر  ،التوزٌع والتروٌج بما ٌتالءم مع الوفاء باحتٌاجات المستهلكٌن فً كل
قطاع من القطاعات التسوٌقٌة المستهدفة وهو ما سنعرض له بالتفصٌل فٌما بعد
التعرض العداد المزٌج التسوٌقً للمشروع  .ج -تقدٌر حجم السوق -:
ٌعتبر تحدٌد الطلب المتوقع علً منتجات او خدمات المشروع والعوامل المإثرة
فبه وسوق تلك المنتحات حجر والزاوٌة فً دراسة الجدوي التسوٌقٌة ودراسات
الجدوي التالٌة لها  ،بل وٌعتبر االساس فً اتاخذ القرار بصالحٌة المشروع
للتنفٌذ من عدمه  .وترجع اهمٌة تقدٌر الطلب المتوقع علً منتجات المشروع
الً  :أٌ -عتبر تقدٌر الطلب اساس لجمٌع التقدٌرات بٌ -عتبر تقدٌر الطلب اساس
لتحدٌد مدي الحاجة للتوسع فً المشروعات القائمة او اقامة مشروعات جدٌدة
واختٌار موقعها وتحدٌد التوقٌت الزمنً النشائها جٌ -عتبر تقدٌر الطلب اساسً
لتوجٌة االستثمارات لبعض المشروعات دون غٌرها  .وٌتتطلب تقدٌر نصٌب
المشروع من السوق تقدٌر  - -:حجم الطلب الكلً  -حجم العرض الكلً  -حجم
الفجوة التسوٌقٌة ونصٌب المشروع منها


تقدٌر حجم الطلب الكلً -:

بعد تقسٌم السوق الً قطاعات وتحدٌد السوق المستهدف لتحدٌد القطاعات السوقٌة
التً سٌركز علٌها المشروع تحت الدراسة ٌاتً تقدٌر حجم الطلب الكلً
والمبٌعات المتوقع الحصول علٌها والذي ٌعتبر االساس الذي ٌضمن حصول
منتج المشروع علً نصٌب من السوق  .وٌشمل حجم الطلب الكلً تقدٌر الطلب
المحلً والخارجً علً المنتج تحت الدراسة وٌتؤثر حجم الطلب المحلً بالهدٌد
من العوامل من اهمها  - -:عدد السكان وتوزٌعهم ومعدل نموهم  -متوسط دخل
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الفرد  -مرونه الطلب لكل من السعر والدخل  -اسعار السلع البدٌلة ومعدل التغٌر
فٌها اما الطلب الخارجً والذي ٌتمثل فً الصادرات فٌتؤثر بالعدٌد من العوامل
منها  - -:العالقات الدولٌة والظروف السٌاسٌة السائدة  -سٌاسات الدولة
المستورده فٌما ٌختص باحالل االنتاج المحلً محل الواردات واثارها علً المنتج
محل الدراسة  -احتماالت استمرارٌة الطلب علً المنتج فً ضوء دراسة وتحلٌل
تطور االستهالك فً الدول المستورده  -االهمٌة النسبٌة لالسواق المختلفة ونسبة
الصادرات لكل سوق الً اجمالً الصادرات وٌتم تقدٌر حجم الطلب الكلً بتقدٌر
حجم الطلب الحالً والتنبإ بالطلب فً المستقبل تقدٌر حجم الطلب الحالً

o



ٌتم حساب امكانٌات السوق الحالً سواء



للوحدات او بالقٌمة خالل فترة زمنٌة معٌنه وفً ظروف معٌنه
وباستخدام المعدلة التالٌة :
امكانٌة السوق االجمالٌة = عدد المشترٌن للسلعة تحت الظروف المحددة ×
متوسط الكمٌات المشتراه × متوسط سعر الوحدة ****
والمشكلة فً المعادلة السابقة صعوبة تقدٌر عدد المشترٌن المرتقبٌن والذي ٌتم
تقدٌره باستخدام معاٌٌر خاصة باستبعاد االفراد الذي ٌتوقع عدم شرائهم للمنتج
حٌث الٌشبع رغباتهم ومن ثم ٌمكن تقدٌر عدد المشترٌن المحتملٌن للسلعة فً
قطاع السوق المستهدف
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 .1التنبإ بالطلب -:
ٌستلزم الوصول لقٌاسات دقٌقة عن الحجم المتوقع للمبٌعات مراحعة بٌانات
المبٌعات الفعلٌة للمنتج فً الفترات السابقة فً حالة المشروعات القائمة التً
ٌجري توسٌعها او اضافة منتج جدٌد لمزٌج المنتجات لغرض تحدٌد المستوي
العام للمبٌعات ومعرفة اتجاهاتها الموسمٌة بالزٌادة او النقصان كؤن ٌكون حجم
المبٌعات فً قٌمته فً فترة معٌنه فً العام وفً ادنً مستوي له فً فترة احري .
وبمراجعة بٌانات المبٌعات خالل فترة زمنٌة معٌنه تصبح المنظمة فً وضع
أفضل لتفهم اتجاه المبٌعات السابقة وبالتالً تزداد قدراتها علً توقع المبٌعات
المستقبلٌة للمنتج اما فً حالة المشروعات الجدٌدة فٌتم التنبإ بالطلب المتوقع
للسلعو محل الدراسة خالل فترة زمنٌة معٌنه مع تحدٌد خصائص هذا الطلب
مفهوم واهمٌته التنبإ ٌ -:قصد بالتنبإ تحدٌد الطلب المتوقع مستقبلٌا علً
المنتجات سواء كانت سلعا او خدمات مقدمة خالل فترة زمنٌة محددة  .تتطلب
دقة الطلب ضرورة دراسة وتحلٌل ارقام المبٌعات السابقة ان وجدت وتقٌم االداء
الحالً والمتغٌرات المحتمله التً قد تإثر علً الطلب فً المستقبل  .بمعنً ان
التنبإ ٌتم من خالل الدراسة الدقٌقة وال ٌقوم علً التخٌل او التوقع  .ومن ثم تلعب
خبرة القائمٌن بعملٌة التنبإ دورا هام فً دقة الدراسة وحسن اختٌار االسلوب
المناسب للتنبإ  .وتجدر االشارة لالختالف بٌن التنبإ  forecastingوتقدٌر
الطلب  of demand predictionحٌث ان تقدٌر الطلب ما هو اال عملٌة توقع
لالحداث المستقبلٌة بناء علً الحكم الشحصً للفرد  .وبالتالً فان نتائجه تتوقف
الً حد بعٌد علً مدي التقدٌر الشخصً وحسن التتبع للظوف االقتصادٌة الراهنه
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والمستقبلٌة ام التنبإ فهو عملٌة تتطلب دراسة نظامٌة للطلب خالل فترة زمنٌة
معٌنه باستخدام اسالٌب خاصة لتحدٌد الطلب وتؤثٌر كافة المتغٌرات علً الطلب
فً المستقبل  .وترجع اهمٌتة التنبإ السباب متعددة نسرد اهمها فٌما ٌلً -:
ٌ .1حدد التنبإ الطلب علً السلع او الخدمات ومنه ٌمكن تقٌٌم كافة هذا الطلب
لتحقٌق عائد مناسب  .وبفرض وجود طلب علً السلعة مع انخفاض سعرها
الً الدرجة التً التحق العائد المناسب فان هذا ٌعنً عدم جدوي انتاج تللك
السلعة .
ٌ .2ساعد التنبإ بالطلب علً تحدٌد الطاقة االنتاجٌة للمشروع واسلوب االنتاج
والتكنولوجٌا المستخدمة والموقع الجغرافً وتصمٌم المنتج وتخطٌط المصنع
ٌ .3ساعد لتنبإ بالطلب علً وضع خطة االنتاج وتحدٌد حجم العمالة
والمخزون مع تحدٌد المكونات المصنعة والمشتراة
 .4تإدي دقة التنبإ الً تحقٌق التوازن بٌن االنتاج والطلب المتوقع وبالتالً
خفض التكلفة وتحقٌق الربحٌة .
ٌ .5عتبر التنبإ بالطلب علً السلع والخدمات من االمور االساسٌة المحددة
لكثٌر من سٌاسات واستراتٌجٌات المنظمة او المشروع الخاصة بتطوٌر
المنتجات وتحدٌد االسعار وحجم القوي العاملة .
ٌ .6ستخدم التنبإ لتقدٌر درجة اختراق السوق التً ٌسعً المشروع لتحقٌقها .
صعوبة التنبإ بالطلب -:
ٌعتبر التنبإ بالطلب من العملٌات الصعبة الن الوصول الً رقم للطلب المتوقع
ٌقارب الطلب الفعلً ٌعتبر بالغ الصعوبة اال انه ٌمكن الوصول الً ارقام تقترب
الً حد ما من الطلب الفعلً باستخدام االسالٌب الكمٌة المختلفة لتقدٌر التنبإ
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بالطلب وعموما ترجع صعوبة التنبإ بالطلب الً عدة اعتبارات منها -1 -:
المدي الزمنً - :
كلما كان التنبإ لفترات زمنٌة قصٌرة كلما كان اسهل من التنبإ لفترات زمنٌة
طوٌلة الن احتمال تغٌر الظروف التً تإثر علً رقم التنبإ ٌكون كبٌر كلما
طالت الفترة الزمنٌة وعلً العكس ٌسهل نسبٌا توقع التغٌرات فً المستقبل
القرٌب .
 -2االستقرار  -:وٌقصد به مدي االستقرار السٌاسً واالجتماعً واالقتصادي فً
المجتمع اذ تإثر هذه العوامل علً الطلب علً سلعة معٌنه وغالبا فان التنبإ
بالطلب فً المجتمعات المساقرة اسهل منه فً المجتمعات غٌر المستقرة وعلً
سبٌل المثال اذا كانت المنظمة تعتمد علً تصدٌر سلعة ما الً دولة معٌنه فٌجب
االخذ فً االعتبار ان الطلب علً تلك السلعة ٌتألثر كثٌرا بالعالقات السٌاسٌة بٌن
الدولتٌن المصدرة والمستوردة  -3تعدد العوامل المإثرة علً الطلب -:
ٌقصد بتلك العوامل مجموعة المإثرات علً الطلب علً سلعة معٌنه كمستوٌات
االسعار وجودة السلعة والدعاٌة واالعالن والتعبئة والتغلٌف ومنافذ البٌع وكلعا
عوامل تتداخل مع بعضها فً التؤثٌر علً التنبإ بالطلب وعموما كلما قلت
العوامل المإثرة علً التنبإ بالطلب كلما كان التنبإ اسهل
وٌتضح من السرد السابق صعوبة عملٌة التنبإ النها تتم تحت ظروف متغٌرة
ٌحكمها عنصر الزمن واستقرار المجتمع ومدي تداخل العوامل المإثرة علً
الطلب طرق التنبإ بالطلب -:
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تصنف الطرق المستخدمة فً اعداد التنبإ بالطلب الً نوعٌن وئٌسٌٌن النوع
االول هو االسالٌب الغٌر كمٌة وٌطلق علٌها اٌضا االسالٌب الشخصٌة او الكٌفٌة
او الوصفٌة وتعتمد اساسا علً خبرة ومهارة االفراد اما النوع الثانً فهو
االسالٌب الكمٌة وتبنً اساسا علً تحلٌل البٌانات التارٌخٌة  -1 .طرق التنبإ
الوصفٌة تستخدم عادة طرق التنبإ الوصفٌة عند عدم توفر بٌانات تارٌخٌة عن
الطلب ولذا فتكون مناسبة العداد التنبإ لالجل الطوٌل عند طرح منتجات او تقدٌم
خدمات جدٌدة او عند اجراء تعدٌالت علً المنتجات الحالٌة وٌتم اجراء التنبإ
الوصفً بطرق متعددة كمعرفة اراء الخبرات وتقدٌرات رجال البٌع ودراسات
السوق وطرٌقة دلفً .
 -2طرق التنبإ الكمٌة وهً الطرق التً ٌتم بها قٌاس التبإآت باستخدام طرق
حسابٌة معٌنة وجداول زمنٌة و االعتماد علً بٌانات السنوات الماضٌة وٌوجد
منها عدة طرق هامة مثل المتوسطات القٌاسات البٌانٌة
المعلومات التً ٌحتاجها الباحث الجراء دراسات السوق وتقدٌر الطلب معلومات
كمٌة
علً منتجات المشروع
معلومات عن الكمٌات


انتاج



واردات



صادرات

معلومات اخري
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عدد تجار الجملة والتجزئة



مٌزانٌة االسرة



الرسوم الجمركٌة

معلومات وصفٌة
اسالٌب التوزٌع المتاحة
معلومات عن الكمٌات


انتاج



واردات



صادرات

اتجاهات و تفضٌالت المستهلكٌن
معلومات عن االسعار


اسعار البٌع



اسعار المنافسٌن



االتجاهات العامة لالسعار

افعال وتصرفات الحكومة
االطار فً غالبٌتة علً نتائج الحصر الذي قام به وٌل راٌت وكالرك عام 1976
لتحدٌد العوامل التً تؤخذها الشركات فً االعتبار عند اختٌار طرٌقىة التنبإ وأهم
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العوامل ما ٌلً  – 1 :مستخدم البٌانات ودرجة تعقد نظام التنبإ ٌتوقف اختٌار
طرٌقة التنبإ علً المستوى العلمً والثقافً وخبرة الدٌرون وهم الفئة التً
ستستفٌد من نتائج التنبإ بالطلب والبالتالً ٌجب ان تتوافق الطرق الطرق
المستخدمة للتنبإ بالطلب م تلك المستوٌات واال عزف المدٌرون عن استخدام
التنبإ المستخرج بؤسالٌب ال ٌفهمونها  .ومن النقاط الهامة التً ٌفضلها مستخدمى
النتائج هو استخدام طرق التنبإ الشائعة  .وٌمٌل التجاه حالٌا الستخدام أسالٌب
تنبإ تعتمد أكثر علً استخدام الطرق الرٌاضٌة المعقدة  .واستخدام تلك الطرق
مباشرة ٌعتبر نقلة مفاجؤة للمدٌرٌن ولذا ال ٌستعسسغونها  ،ومن ثم ٌجب أن
ٌراعً اختٌار اسلوب التنبإ اال ٌكون متقدما جدا او معقدا للغاٌة النة عادة ما
تكون معلومات مستخدمى نتائج التنبإ اقل بكثر من مستوى تلك النظم المعقدة
واكثر من ذلك فإن استخدام نظم بسٌطة ٌكون احٌانا أكثر جدوى  .أي أن الهدف
النهائً لٌس باستخدام طرق معقدة للتنبإ بقدر ما تكون تلك الطرق مناسبة
ومتمشٌة مع مستوى معلومات مستخدمى النتائج  – 2 .الوقت والمواد المتاحة
وٌتوقف اختار طرٌقة التنبإ علً الوقت المسموح به لتجمٌع البٌانات واعداد
التنبإ ٌحتاج لفترة زمنٌة لمجمعً البٌانات ومعدي التنبإ  ،فمثال ٌتطلب التحضٌر
لطرٌقة تنبإ معقدة تجمٌع البٌانات لعدة أشهر وبتكلفة مرتفعة  ،وٌإدي استخدام
الحاسب االلكترونً إلً خفض التكلفة والوقت الالزمٌن إلجراء التنبإ – 3
طبٌعة القرارات أو االستخدامات المطلوبة  .سبق االشارة إلً ارتباط طرٌقة
التنبإ بالغرض من اجراإة وطبٌعه القرارات المبنٌة علٌة  ،وترتبط تلك
االغراض بالصفات المطلوبة كالفترة الزمنٌة المطلوب التوقٌع خاللها ومجال
وعدد النقاط المطلوبة التوقع لها  .وعلً سبٌل المثال عند التخطٌط الشامل التخاذ
القرارت االستثمارٌة ٌستخدم أسالٌب السالسل الزمنٌة أو الطرق السببٌة فً التنبإ
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ولما تتطلبة هذه القرارات من دقة عالٌة  ،وٌوضح الجدول رقم (  ) 2استخدامات
أسالٌب التنبإ المختلفة  – 4 .البٌانات المتاحة ٌتوقف إختٌار طرٌقة التنبإ غالبا
علً البٌانات المتاحة  ،فٌتطلب استخدام نموذج االقتصاد القٌاسً للتنبإ مثال
بٌانات معٌنة ال تكون متاحة بسهولة فً الوقت القصٌر وبالتالً ٌلزم اختٌار
طرٌقة اخرى لعدم مناسبتها للتنبإ فً الوقت القصٌر  .وتإثر أٌضا نوعٌة
البٌانات المتاحة علً التنبإ فإدا كانت البٌانات المتاحة قلٌلة أو غٌر دقٌقة أدي
استخدامها إلً تنبإات غٌر دقٌقة  – 5 .إتجاه البٌانات
ٌحدد إتجاه البٌانات طرٌقة التنبإ التً ٌجب إختٌارها  ،فإذا كان الطلب مستمر
وثابت ٌمكن استخدام اسالٌب السالسل الزمنٌة أما إذا كان اتجاه البٌانات موسمً
لزم استخدام طرق أكثر تعقٌدا وتقدما وٌحدد اتجاه البٌانات اٌضا افضلٌه استخدام
السالسل الزمنٌة أو الطرق السببٌة وفً االتجاه االخر ٌستحسن اختٌار الطرق
الوصفٌة إذا كان إتجاه البٌانات غٌر مستقر على مدى الزمن .ومن ذلك ٌتضح أن
اتجاه البٌانات من أهم العوامل التى تإثر على اختٌار طرٌقة التنبإ بالطلب .
ولكى ٌتٌسر للقائم بعملٌة التنبإ تحدٌد اتجاه البٌانات فٌجب علٌه عمل رسم بٌانى
لتحدٌد ذلك كخطوة أولى فً عملٌات التنبإ ٍ.
تقدٌر حجم العرض الكلى
ٌنكون العرض الكلى من العرض المتاح حالٌا فً االسواق سواء من المصادر
المحلٌة أو الخارجٌة فً شكل واردات باالضافة إلى العرض المتوقع فً السنوات
القادمة والتً تغطى عمر المشروع محل الدراسة  ،وللوصول إلى تقدٌر لحجم
العرض الكلىٌجب توافر البٌانات اآلتٌة  . :الطاقة الفعلٌة والقصوى للمشروعات
القائمة  . .الطاقات التوسعٌة المستقبلٌة للمشروعات القائمة وبرامج تنفٌذها . .
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الطاقات التوسعٌة والقصوى للمشروعات المماثلة تحت التنفٌذ وحجم الواردات
واتجاهاتها المستقبلٌة  .وبالتالى ٌمكن تقدٌر حجم العرض الكلى للمنتج محل
الدراسة مع األخذ فً االعتبار صعوبة التقدٌر الدقٌق لحجم الواردات الرتباطها
بالعدٌد من العوامل كحجم التجارة الخارجٌة والرسوم الجمركٌة وغٌرها  .وكذلك
ماٌمكن ان ٌطرأعلى الحجم المقدر من العرض المحلى نتٌجة انخفاض نسب
استغالل الطاقات المتاحة حالٌا لنقص الخامات أو انخفاض كفاءة المعدات اضافة
للصعوبات التى قد تواجة تنفٌذ المشروعات والتى تعوق االنتهاء منها وطرح
انتاجها فً االسواق فً االوقات المحددة  - 3 .تقدٌر حجم الفجوة التسوٌقٌة
ونصٌب المشروع منها -:
تتمثل الفجوة التسوٌقٌة فً الفرق بٌن الطلب الكلى المتوقع للمنتج محل الدراسة
والعرض الكلى المتوقع لنفس الفترات الزمنٌة  .فاذا كان العرض مساوٌا للطلب
أو أكبر منه دل ذلك على تشبع السوق وبالتالى ال مجال النتاج المزٌد من هذا
المنتج  .وفى هذه الحالة ٌلزم التوقف عند هذه المرحلة وعدم استكمال المراحل
التالٌة لدراسات الجدوى لعدم وجود فرصة تسوٌقٌة تستلزم استكمالها اال اذا
توافرت مٌزة تنافسٌة فً المنتج الجدٌد ال تتوافر فً المنتجات الحالٌة كؤن ٌتمٌز
بمٌزة فنٌة او سعرٌة أو تروٌحٌة أو توزٌعٌة مما ٌإدى لتوسٌع حجم السوق
الحالى .
أما اذا ظهر الفرق بٌن الطلب والعرض موجبا فان ذلك ٌعنى وجود فرصة
متاحة فً البٌئة الخارجٌة ولكن ذلك ال ٌعنى حتمٌة تنفٌذ المشروع اذ قد تكون
هذه الفجوة ضئٌلة بدرجة ال تستحق اقامة مشروع لسدها .وفى االتجاه االخر قد
تكون فجوة الطلب كبٌرة وتمثل فرصة تسوٌقٌة تدفع القائمٌن بالدراسة التخاذ
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قرار باقامة المشروع والدخول فً السوق واالستمرار فً دراسات الجدوى .
على ان ٌراعى اال ٌغطى المشروع كل الفجوة التسوٌقٌة المتاحة النه قد ٌفكر
مستثمرونؤخرون فً سد جزء من الفجوه أو قد تتم توسعة لمشروعات قائمة
إلنتاج نفس المنتج وبذا ٌزداد العرض وٌقل حجم الفجوة التسوٌقٌة  ،إضافة إلً
أن اقامة مشروع كبٌر لسد الفجوه بؤكملها او جزء منها ٌتطلب استثمارات مبالغ
فٌها تفوق القدرات التموٌلٌة المتاحة .
ومما تجدر االشارة الٌه ان نصٌب المشروع من الفجوة التسوٌقٌة المتبعة  .سٌاسة
المنافسٌن  ،جودة السلعة  ،تكلفة االنتاج  ،واتجاهات نمو السوق  .وباالخذ فً
االعتبار تلك العوامل ٌتم تقدٌر نصٌب المشروع من الفجوة الذى ٌحقق اقصى
ربحٌة ممكنة .

ثالثا  :اعداد المزٌج التسوٌقى
تعتبر الخطوة التالٌة لدراسة السوق والتنبإ بالطلب فً دراسة الجدوى التسوٌقٌة
هى تحدٌد واعداد المزٌج التسوٌقى والذى ٌقصد به مجموعة الوظائف التى ٌلزم
القٌام بها لضمان تدفق المنتج او الخدمة من مصدر انتاجه إلى مصدر استهالكه
أو استخدامه والوسائل التى تحقق رغبات واحتٌاجات المستهلكٌن وقدراتهم على
الشراء باالضافة لمتابعة العرض والطلب على المنتج من حٌن آلخر للتخطٌط
للبرامج التسوٌقٌة وٌشتمل المزٌد التسوٌقى على انشطة تخطٌط مزٌج المنتجات ،
التسعٌر  ،التوزٌع والتروٌج وهو بذلك ٌعبر عن االنشطة التسوٌقٌة للمشروع .
وعلى الرغم من ان االنشطة التسوٌقٌة تبدأبعد تمام تنفٌذ المشروع وانتاج السلعة
أو تقدٌم الخدمة اال انه ٌلزم التخطٌط لها واعدادها فً مرحلة دراسة جدوى
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المشروع التسوٌقٌة نظرا الرتباطها الوثٌق بدراسة السوق لتحدٌد الفجوة التسوٌقٌة
ومن ثم التخطٌط للبرامج التسوٌقٌة  .اضافة إلى عدم االهتمام الكافى بالجانب
التسوٌقى فً مرحلة الدراسة التسوٌقٌة قد ٌمثل احد العوامل الهامة لفشل
المشروع خاصة فً المراحل االولً لنشاطة عند طرح المنتج الجدي فً
االسواق فعلً سبٌل المثال إذا تم تحدٌد الطلب المتوقع بدقة فً دراسة السوق ولم
ٌواكبة اعداد جٌد للمزٌج التسوٌقً فإن ذلك ٌنعكس علً تقلٌل فاعلٌة تقدٌر الطلب
ومن ثم تتضح أهمٌة االعداد الجٌد للمزٌج التسوٌقً فً دراسة الجدوى التسوٌقٌة
مما ٌجعل المنتج الجدٌد المزعم تقدٌمة مٌزة تنافسة علً المنتجات المثٌلة أو
البدٌلة بما ٌحقق االهداف التسوٌقٌة والبٌعٌة والربحٌة  .وتلعب نتائج دراسة
السوق الحالً والمستقبلً دور هام واساسٌا فً بلورة المالمح الرئٌسٌة للمزٌج
التسوٌقً  .وٌعكس هذا ضرورة االعتماد علً بٌانات حقٌقٌة ودقٌقة نابعة من
جمٌع قطاعات السوق ذات التؤثٌر االٌجابً علً سلوك المستهلكٌن أو
المستخدمٌن للمنتج حتى ٌمكن وضع سٌاسات المزٌج التسوٌقً بما ٌتماشى مع
رغبات واتجاهات المستهلكٌن الذٌن ٌمثلون المستهدف لمنتج المشروع– 1 .
تخطٌط مزٌج المنتجات تمثل المنتجات البدٌلة المنطقٌة للمشروع تحت
الدراسة.ولذا تمثل استراتٌجٌة المنتجات االساس الذي ٌعتمد علٌة فً وضع
االستراتجٌات والسٌاسات االخرى للمشروع  .وٌقصد بتخطٌط مزٌج المنتجات
ذلك النشاط الخاص باختٌار نطاق المزٌج التسوٌقً ( تشكلٌلة المنتجات ) فً
ضوء احتٌاجات السوق ووجود المنافسة الحالٌة والمستقبلٌة بما ٌحقق أهداف
المشروع تحت الدراسة  .وتلعب نتائج دراسة السوق – كما سبق التوضٌح –
الدور االساسً فً تخطٌط وتحدٌد المزٌج السلعً للمشروع إذا توفر البٌانات عن
العوامل الخارجٌة والداخلٌة المإثرة علً تحدٌد المزٌد السلعً  .وتتمثل العوامل
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الخارجٌة فً تحدٌد احتٌاجات ورغبات ودوافع المستهلك وانعكاساتها علً
سلوكهم الشرائً  ،عدد المنافسٌن وتؤثٌرهم علً الوضع التنافسً لمنتجات
المشروع واألثر اإلٌجابً أو السلبً للسٌاسات الحكومٌة علً المنتجات وكذا أثر
التطورات التكنولوجٌا السائدة فً الصناعه علً عدد المنتجات ومعدل تقادمها .
بٌنما تتمثل العوامل لداخلٌة فً تحدٌد الفرص التسوٌقٌة المتاحة للتعرف علً
متطلبات السوق وتحدٌد الطلب المتوقع  ،ثم ٌاتً دور اإلنتاج بمسإلٌته عن
تخطٌط اإلستراتٌجٌة اإلنتاجٌة الالزمة إلنتاج المزٌج السلعً الذي ٌتم اختٌاره .
ومن ثم فعلً القائمٌن بدراسة الجدوى دراسة أثر تلك العوامل علً اختٌار المزٌج
السلعً  .وبالطبع تختلف األهمٌه النسبٌة لتؤثٌر كل عامل من تلك العوامل سواء
كان عامال خارجٌا أو داخلٌا علً كل منتج من المزٌج السلعً وهو ما ٌلزم تقٌمٌه
لتحدٌد قابلٌة المنتج للتسوٌق ومدى مساهمته فً تحقٌق الربحٌة  ،ومدى تؤثٌرة
علً حجم الطاقة اإلنتاجٌة المطلوبة ودرجة تكاملة مع بقٌة مكونات المزٌج
السلعً وتتحدد قابلٌة المنتج للتسوٌق بتحدٌد حصته من السوق نمط الطلب علٌة ،
ووضعة التنافسً بٌن تشكٌلة المنتجات المثٌلة أو البدٌلة المطروحه فً السوق .
أما بالنسبة لتحلٌل الربحٌة فتهدف إلً تحلٌل ما ٌساهم به كل منتج من المزٌج
السلعً فً ربحٌه المشروع وربط ذلك بوضعه التسوٌقً والبٌعً وبذا ٌتم تحدٌد
أفضل مزٌج سلعً بما ٌتالئم مع رغبات واحتٌاجات المستهلكٌن الذٌن ٌمثلون
السوق المستهدف لمنتج المشروع  .وٌشمل تخطٌط المزٌج السلعً للمشروع
أٌضا تحدٌد عدد خطوط المنتجات  ،عدد األصناف المنتجة فً كل خط  ،تحدٌد
درجة الترابط بٌن منتجات المشروع سواء فٌما ٌختص بوسائل التسوٌق أو تماثل
مستلزمات اإلنتاج أو اإلستهالك النهائً  .ولتوضٌح ذلك نفترض أن الدراسات
الجدوى تتم لتقٌم جدوى اقامة مشروع مجزر آلً للدواجن  .فخطوط اإلنتاج
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الممكنة فً هذا المشروع تتمثل فً ثالث خطوط  ،األول خاص بذبح وتنظٌف
وتغلٌف الدجاج المذبوح والثانً خاص بإنتاج مصنعات الدجاج المختلفة من
صدور وهمبورجر وسوسٌس  ...............إلخ والثالث خاص بتصنٌع مخلفات
الذبح إلستخدامها كؤحد مكونات علف تسمٌن الدواجن  .وٌالحظ اختالف عدد
النوعٌات واالصناف التً ٌنتجها كل خط انتاج حٌث ٌمت تدرٌج الدواجن الكاملة
المذبوحة تبعا ألوزانها ( الخط األول ) وتختلف نوعٌات المصنعات المنتجة من
همبورجر وسوسٌس  ........إلخ ( الخط الثانً )  ،بٌنما ٌنتج الخط الثالث منتج
واحد هو العلف وفً هذا المشروع ٌوجد ارتباط وثٌق بٌن وسائل التسوٌق
واالستخدام النهائً لكل من الدجاج المذبوح ومصنعات الدواجن كما أن أهم
مستلزم من مستلزمات اإلنتاج والمتمثل فً الدجاج الحً واحد لجمٌع خطوط
انتاج المشروع  .وعلً القائمٌن بدراسة جدوى هذا المشروع تحدٌد المزٌج
السلعً من بٌن مختلف المنتجات السابق اإلشارة إلٌها تبعا لدرجة تكامل المطلوبة
للمشروع  ،اإلستثمارات المتاحة  ،األهمٌة النسبٌة لكل مكون والقدرات التسٌقٌة
المتاحة للقائمٌن بالمشورع .
وٌجب أن ٌؤخذ القائمون علً دراسة الجدوى فً اعتبارهم األنشطة والوظائف
المكملة والمرتبطة بتخطٌط مزٌج المنتجات كالتعبئة والتغلٌف والتمٌٌز .فٌتضمن
تغلٌف تصمٌم وانتاج العبوة أو الغالف الخارجً للسلعة لما لها من أهمٌة فً
حفظ المنتج  ،تسهٌل تعرف المستهلك علٌه  ،تسهٌل استعمالة  ،تسهٌل عملٌة
البٌع  ،فٌمكن اعتبار الغالف أو العبوة وسٌلة أٌضا لإلعالن عن السلعة  .تعتبر
التعبئة من األنشطة التسوٌقٌة الهامة نظرا لتؤثٌرها علً تسوٌق السلعة كؤداة جذب
للمستهلك ولذا ٌلزم تصمٌم العبوة بما ٌتالءم مع رغبات المستهلك وبما ٌسهل
استخدامه للمنتج وفً اإلتجاه األخر تعتبر التعبئة هامة للمنشؤة لضمان المحافظة
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علً سالمة المنتج أثناء نقلة وتخزٌنة وتداولة ولذا تمٌل التصمٌمات الحدٌثة فً
تصمٌم العبوات إلً بساطة التصمٌم وتصغٌر الحجم مع كتابة البٌانات الوصفٌة
والفنٌة للمنتج علً العبوة ووضع العالمة التجارٌة الممٌزة له منعا لعملٌات الغش
التجاري .
وأخٌرا فإن تمٌٌز منتجات المنشؤة هامة لتمٌٌز المنتج عن المنتجات المنافسة حتى
ٌسهل تعرٌف المستهلك علٌة وٌتم ذلك بكتابة األسم التجاري ورسم العالمة
التجارٌة والشعار الممٌز علً المنتج  .ومن ثم ٌتضح ضرورة توافر البٌانات عن
المتجات المثٌلة أو البدٌلة المنافسة ومواصفاتها وعدد المنافسون ومواطن قوتهم
وضعفهم  ،وخصائص المستهلكٌن واستكالع رأي رجال البٌع والموزعٌن لتحدٌد
مجموعة منتجات المشروع  .مع ضرورة األخذ فً اإلعتبار األهمٌة النسبٌة ألي
من العوامل الخارجٌة أو الداخلٌة المإثرة علً تحدٌد اإلختٌار المزٌج السلعً
وبذلك ٌمكن تحدٌد تشكٌلة المنتجات التً تتمٌز بمواصفات وخصائص تشبع
رغبات المستهلك وبذا ٌقبل علً شرائها  .وبتعبٌر أخر ضرورة أن ٌتوافر
للمزٌج السلعً القبول بالسوق حتى ٌمكن بٌعة  .مع ضرورة تحدٌد ربحٌة كل
منتج من المزٌج السلعً وربط تلك الربحٌة بالمركز التسوٌقً والبٌعً لها – 2 .
التسعٌر  -3تحدٌد منافذ التوزٌع ٌ -:حدد القائمون بدراسة الجدوى التسوٌقٌة
االهداف االستراتٌجٌة للتوزٌع على مدى عمر المشروع ومن ثم ٌمكن لهم
التخطٌط لمنافذ التوزٌع ( قنوات التوزٌع ) بنجاح لتوزٌع المنتج أو الخدمة قٌد
الدراسة بماٌحقق االهداف المطلوبة  .ومما الشك فٌه أن القرارات الخاصة
بتوزٌع منتجات ( أو خدمات ) المشروع لها تؤثٌر هام على القرارات التسوٌقٌة
االخرى للمزٌج التسوٌقى من جانب وعلى نشاط المشروع ككل من جانب آخر .
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ومن هذا المنطلق سنتناول عملٌة التوزٌع من زاوٌتٌن هامتٌن هما قنوات التوزٌع
وتصمٌم هٌكل التوزٌع  .قنوات التوزٌع

•تصمٌم هٌكل التوزٌع
ٌتعٌن على القائمٌن بدراسة الجدوى – كما سبق الذكر – تحدٌد استراتٌجٌة
التوزٌع أوال حتى ٌمكن تصمٌم هٌكل التوزٌع بالوضع الوالئم كؤحد عناصر
المزٌج التسوٌقً الهامة  .والخطوة األولى لتصمٌم هٌكل التوزٌع هو تحدٌد طول
قناة التوزٌع المناسبة وهو ما ٌمكن الوصول إلٌه باختٌار سٌاسة التوزٌع
المناسبة لطبٌعة السلعة وفً هذا الصدد فإن علً القائمٌن بدراسة الجدوى
المفاضلة أو اإلختٌار ما بٌن سٌاسة التوزٌع المباشر أو الغٌر مباشر أو الجمع بٌن
السٌاستٌن .
أ – سٌاسة التوزٌع المباشر حٌث ٌقوم المنتج بتوزٌع المنتج مباشرة للمستهلك أو
المستخدم النهائً دون اللجوء ألي وسٌط بٌنهما  ،أما عن طرٌق منافذ توزٌع
تابعة للمشروع أو عن طرٌق البٌع المباشر بواسطة رجال البٌع  .ب – سٌاسة
توزٌع غٌر المباشر حٌث ٌعتمد المنتج علً مجموعة وسطاء لتوزٌع المنتجات
علً المستهلكٌن أو المستفٌدٌن  .وٌتم ذلك سواء ببٌع السلعة لتاجر الجملة وتاجر
التجزئة نظٌر تحدٌد هامش ربح مناسب له أو عن طرٌق الوكالء الذٌن ٌبٌعون
السلعة لحساب المنتج نظٌر عمولة بٌع متفق علٌها بدون انتقال ملكٌة السلعة إلٌهم
.
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وإذا ما اتضح خبراء التسوٌق الذٌن ٌتولون إجراء دراسة الجدوى التسوٌقٌة
مالءمة سٌاسة التوزٌع غٌر المباشر لمنتج المشروع تحت الدراسة وجب علٌهم
تحدٌد عدد مستوٌات قناة التوزٌع والتً ٌتحكم فٌها عدد مستوٌاتها أو حالقاتها
العدٌد من العوامل التً نجملها فٌما ٌلً :
 .1طبٌعة السلعة
 .2العرف السائد لهٌكل توزٌع السلع المثٌلة فً السوق
 .3قوى السوق المتحكمة فً هٌكل توزٌع
 .4مدى توافق منافذ التوزٌع للسلع المثٌلة أو البدٌلة
 .5التشتت الجغرافً لجمهور المستهلكٌن
 .6مستوى الخدمات التً ٌإدٌها الوسطاء
 .7هوامش الربح التً ٌطلبها الوسطاء
 .8هٌكل وحدة المنافسة فً السوق
 .9مدى توافر المعلومات عن السوق
.10مدى معرفة المنتج بالسوق
.11القوانٌن والقرارات الحكومٌة المحدودة لتنظٌم قطاع التجارة
.12مدى متانة المركز المالً بالسوق
والخطة التالٌة تختص بتحدٌد نوعٌة الموزٌعن لتوزٌع المنتج سواء كانوا تجار
جملة أو تجار تجزءة ثم ٌتؤتى بعد ذلك تحدٌد عدد هإالء الموزعٌن والذي ٌتوقف
أساسا علً المفاضلة بٌن سٌاسات التوزٌع المختلفة التً ٌمكن أن نعرضها بإجاز
علً النحو التالً :
أ – سٌاسة التوزٌع الشامل
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وٌقصد بهذه السٌاسة جعل السلعة فً متناول أكبر عدد من منافذ التوزٌع
المتخصصة فً عرض السلع المثٌلة أو البدٌلة بحٌث ٌسهل علً المستهلك أن
ٌجدها وتإدي هذه السٌاسة لزٌادة المبٌعات وتعرٌف المستهلك بالمنتج وتزٌد من
فرص الشراء إال إنه ٌعاب علٌها بٌع السلع بسعر أقل وهامش ربح أقل وحجم
طلبٌات أقل وبالتالً تنشؤ مشاكل بالنسبة للمستوٌات المخزون ومعدالت دورانها
ب – سٌاسة التوزٌع المحدود
وٌقصد بهذه السٌاسة توزٌع المنتج علً عدد محدود من الموزعٌن ٌتم اختٌارهم
بكفاءة وٌلزم أن ٌتوافر فٌهم متطلبات معٌنة وال ٌسمح لغٌرهم بالشراء المباشر
من منتج السلعة وتعتبر هذه السٌاسة أكثر شٌوعا من سٌاسة التوزٌع الشامل .
وٌتوقف عدد العمالء بتطبٌق هذه السٌاسة علً طبٌعة السلعة  ،حجم السوق ،
تشتت مراكز التوزٌع  ،سٌاسات التوزٌع التً ٌتبعها المنافسون وٌواجه هذه
السٌاسة صعوبة اختٌار الموزعٌن ممن ٌحققون الربحٌة المطلوبة لمنتج السلعة .
جـ  -سٌاسة التوزٌع الوحٌد
وٌقصد بهذه السٌاسة قصر توزٌع المنتج علً موزع فقط فً منطقة أو مدٌنة أو
دولة معٌنة وٌمٌز هذه السٌاسة زٌادة اإلرتباط بٌن المنتج والموزع  ،امكانٌة
التحكم فً السوق  ،سهولة التنبإ بالمبٌعات وسهولة التحكم فً المخزون بما
ٌتماشى مع احتٌاجات السوق ولكن ٌعاب علٌها الخطورة الناشئة من اإلعتماد
علً موزع واحد عدم تحقٌق رقم كبٌر للمبٌعات وارتفاع سعر المنتج بما ٌإدي
إلنخفاض اإلٌرادات .
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وٌتضح من العرض السابق صعوبة تحدٌد سٌاسة التوزٌع المناسبة ألن كل سٌاسة
منها لها مزاٌاها وعٌوبها  .وعلً ذلك تتوقف المفاضلة بٌنها علً خبرة خبراء
التسوٌق  ،طبٌعة السلعة  ،نوعٌة السلعة  ،نوعٌة المستهلكٌن ومدى انتشارهم
وعادتهم الشرائٌة وقدرة المنتج علً تغطٌة األسواق ومتابعة ومراقبة األسعار
............إلخ
 – 4التروٌج ٌ -:عتبر التروٌج عنصرا هاما فً المزٌج التسوٌقً الذي تضمنة
دراسة الجدوى التسوٌقٌة والمقصود به صوراإلتصال المختلفة التً ٌوجهها
المنتج أو البائع إلً العمالء أو المستهلكٌن والمستفٌدٌن النهائٌٌن للسلعة لتعرٌفهم
بالمنتج أو الخدمة التً ٌقدمها والتؤثٌر علٌهم إلقناعهم بإتخاذ قرار الشراء ثم
الشراء وتكرار ذلك فً المستقبل وٌمثل التروٌج بذلك أداة المنتج أو البائع
لإلتصال بالعمالء الحالٌٌن أو المرتقبٌن بغرض التؤثٌر علً سلوكهن إلتخاذ قرار
فً صالح بٌع السلعة  .وترجع أهمٌة التروٌج أٌضا إلً أن احد وسائل جذب مٌزة
تنافسٌة ذعلى المنافسٌناذ ال ٌكفى ان ٌكون المنتج جٌدا او قنوات التوزٌع فعاله او
سعر المنتج مناسب بدون ان ٌعرف المستهلك بوجود السلعة وٌقتنع انها تشبع
رغباته واحتٌاجاته  .ولذا فعلى القائمٌن بدراسة الجدوى التسوٌقٌة اعداد
استالاتٌجٌة التروٌج للمنتج او الخدمة التى تتضمن انشطة البٌع الشخصى
واالعالن وتنشٌط المبٌعات والدعاٌة ومن الممكن القٌام بعدة حمالت تروٌجٌه فً
وقت واحد او تكرار الحملة التروٌجٌة على فترات وتتوقف مدة الحملة علً
ظروف السوق  ،الهدف من الحملة  ،والمٌزانٌة المخصصة للتروٌج  .وٌتطلب
تنظٌم الحملة التروٌجٌة ونجاحها اإللتزام بمجموعة من العوامل المترابطة التً
ٌمكن غجمالها فٌما ٌلً  :أ – تحدٌد هدف الحملة التروٌجٌة ٌ :جب أن ترتبط
الحملة التروٌجٌة بؤهداف البرنامج التسوٌقً للمشروع أو بعوامل خارجٌة تفرض
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أهداف معٌنة للحملة التروٌجٌة وعموما تهدف الحمالت التروٌجٌة لزٌادة
المبٌعات  ،زٌادة نصٌب المشروع من السوق  ،إٌجاد مٌزة تنافسٌة لمنتج
المشروع  ،تحسٌن كفاءة التروٌج وتهٌئة المناخ المناسب للمبٌعات المستقبلٌة  .ب
– تحدٌد الجمهور المستهدف بالحملة التروٌجٌة ٌعتبر تحدٌد الجمهور المستهدف
بالحملة التروٌجٌة عامال جوهرٌا لنجاح تحقٌق الحملة الهدافها المخططة .ومن ثم
ٌلزم تحدٌد هذا الجمهور حتى ٌمكن توجٌه التروٌج إلى قطاعات السوق
المستهدف وهى جمهور المستهلكٌن والمشترٌن ولٌس للسوق ككل  .وٌلزم اٌضا
توجٌه التروٌج إلى االفراد المإثرٌن فً قرار الشراء .تحدٌد عناصر المزٌج
التروٌجى ٌتكون المزٌج التروٌجى من عناصر عدٌدة تتمثل فً االتى :أ -البٌع
الشخصى
وٌقصد به قٌام مندوب أو موظف من المنشؤه باالتصال المباشر لنقل الرسالة
البٌعٌة لواحد أو أكثر من المشترٌن بهدف التؤثٌر علٌهم ودفعهم لشراء السلعة .
وتتعدد وسائل البٌع الشخصى اما بؤخذ طلبات العمٌل وتلبٌتها  ،ارشاد المستهلك
بخصائص السلعة وطرق استعمالها وصٌانتها  ،مد العمالء بالمعلومات الفنٌة عن
المنتج أو باشعار العمٌل بحاجته للسلعة وجعله ٌقوم بشرائها  .وقد تلجؤ بعض
المنشآت للبٌع عن طرٌق البرٌد أو استخدام الكتالوجات  ،اال ان الحد االدنى لى
بإنامج تروٌجى هو البٌع الشخصى  .ومن ممٌزات هذا االسلوب توفٌر عالقة
شخصٌة فعالة بٌن رجال البٌع والعمالء  ،توافر المرونة حٌث ٌتكٌف رجل البٌع
مع عمالئه بطرٌقة تشبع رغباتهم وتدفعهم للشراء بما ٌحفف لرجال البٌع امكانٌة
تعدٌل اسلوبهم لزٌادة استجابة العمالء الٌهم اضافة لقٌام رجال البٌع ببعض
االعمال المفٌدة للمنشؤة كنقل شكاوى العمالء لالدارة  ،تجمٌع اتجاهات العمالء
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وتصرفاتهم الشرائٌة وموقفهم االئتمانى  .ولكن ٌإخذ على هذا االسلوب تكالٌفه
المرتفعة مقارنة بوسائل التروٌج االخرى .

ب -االعالن
وهو نوع من االتصال الغٌر مباشر لنقل الرسالة البٌعٌة للمشتالى عن
طرٌق وسائل االعالن التى تتقاضى اجرا نظٌر قٌامها بتلك المهمة مع ضرورة
وضوح شخصٌة المعلن وٌتم االعالن من خالل وسائل االعالم المنتشرة
والمترددة وترتب على االعالن جذب اهتمام العمالء لتواجد السلع اثار رغبتهم
فً الشراء  ،اٌجاد انطباع معٌن لدى المستهلك عن المنتج او االٌحاء للمستهلك
بتفضٌل السلعة عن مثٌالتها وٌتمٌز هذا االسلوب باالنتشار وامكانٌة التكرار
وحسن التعبٌر عن السلعة المعن عنها .اال ان البٌع الشخصى ٌفوق االعالن من
حٌث قوة التؤثٌر واالقناع ومن ثم ٌفضل ان ٌتم االعالن فً الظروف المإاتٌة له
مع التنسٌق بٌنه وبٌن وظائف التسوٌق االخرى.
ج -تنشٌط المبٌعات وفى هذا االسلوب ٌقوم البائع بمفرده بتنشٌط المبٌعات عن
طرٌق توزٌع الكتالوجات او الكتابات  ،توجٌه الالسائل البرٌدٌة  ،اقامة المعارض
او االشتالاك فٌها  ،اقامة المسابقات وتقدٌم الهداٌا  .وهى فً ذلك تختلف عن
البٌع الشخصى فً كونها وسٌلة للشخصٌة وتختلف عن االعالن فً كونها ال تتم
عن طرٌق الوسائل المملوكة للغٌر .
د -الدعاٌه وهو نوع من االتصال غٌر المباشر من خالل وسائل االعالم المختلفة
كالصحف والمجالت والرادٌو والتلٌفزٌون  .وغرضها الرئٌسى زٌادة الطلب على
السلعة او الخدمة المقدمة.
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هـ -وسائل اخرى
اضافة إلى وسائل التروٌج السابق االشارة الٌها تواجد عدة انشطة
تكمن العمل التروٌجى ولة ان غرضها االساسى لٌس التروٌج فقط وتخفٌض
االسعار  ،تقدٌم ضمان على المنتج ،التغلٌف  ،العالمات التجارٌه وخدمات ما بعد
البٌع .
وتتوقف المفاضلة بٌن وسائل التروٌج المختلفة أو اختٌار بعض منها دون
االخر عى عوامل عدٌدة وطبٌعة السوق  ،وطبٌعة السلعة  ،توقٌت القٌام بالحملة
التروٌجٌة  ،واخٌرا المٌزانٌة المخصصة للحملة التروٌجٌة .
ولضمان كفاءة تروٌج المنتج تحت الدراسة ٌلزم قٌام كبراء الدراسة التسوٌقٌة
بتحدٌد الخطة المناسبة للحملة التروٌجٌة للمنتج بما تشمله من تصمٌم الرسائل
االعالنٌة  ،اختٌار الوسٌلة المناسبة  ،اختٌار التوقٌت المناسب لتوجٌهها وتكرارها
وتنوٌعها  ،تحدٌد المٌزانٌة المناسبة لتنفٌذها  .مع ضرورة اختٌار جهاز البٌع
بكفاءة وحسن تدرٌبها للقٌام بعمله وتحدٌد العدد المناسب من رجال البٌع واالهتمام
بمنح حوافز مناسبة لهم  .واخٌرا االهتمام بخدمات ما بعد البٌع بما تشمله من
خدمات التركٌب والصٌانة واالصالح وخدمات التدرٌب على كٌفٌة االستخدام
والضمان .
 -5تكلفة التسوٌق -:
ٌتم تقدٌر تكلفة التسوٌق المرتبطة بحمالت التروٌج ووسائل العالج وكذا
مصروفات البٌع المرتبطة باالتصال بالعمالء وعمولة البٌع ومصروفات التوزٌع
وتكلٌف التغلٌف وتكلفة خدمات ما بعد البٌع.
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رابعا  :كتابة التقرٌر النهائى لدراسة الجدوى التسوٌقٌة
بعد تمام تحلٌل البٌانات ودراسة السوق بما ٌشمله من توصٌف المنتج وتجزئة
السوق وتحدٌد السوق المستهدف وحجم وصوله إلى تحدٌد الفجوة التسوٌقٌة
ونصٌب المشروع منها ٌتم كتابة تقرٌر عن نتائج الدراسة بحٌث ٌتضمن الهدف
من اجرائها والطرق والوسائل التى اتبعت فً تجمٌع البٌانات وجدولتها وتحلٌلها
واستخالص النتائج منها واهم المعومات والنتائج التى تم التوصل الٌها من تحلٌل
البٌانات المتاحة وهل هى فً صالح اقامة المشروع وبذات ٌوصى بالقٌام
بالدراسة الهندسٌة والفنٌة  ،ام ان نتائج الدراسة فال غٌر صالح المشروع نتٌجة
لعدم وجود طلب على المنتج او ان هناك اوامر تءثر مدى تقبل السوق للسلعة .
ولذا توقف دراسة جدوى المشروع عند هذه المرحلة .واذا كانت دراسة نتائج
الدراسة فً صالح المشروع ٌجب ان ٌتضمن التقرٌر النقاط االساسٌة التالٌة- :
توصٌف المنتج وتشكٌله منتجات المشإوع  - .توصٌف المستعلكٌن وخصائصهم
واتجاهاتهم وتفضٌالتهم فً الشراء - .توصٌف السوق وصوال إلى تحدٌد حجمه
والتنبإ بالطلب لتحدٌد الفجوة التسوٌقٌة ونصٌب المشروع منها  - .تصمٌم
وتخطٌط المزٌج التسوٌقى بما ٌتضمنه من تخطٌط المنتجات  ،استراتٌجٌة السعٌر
 ،تحٌد منافذ التوزٌع  ،خطة التروٌج مع تقدٌر لمٌزانٌة مصارٌف البٌع .
واخٌرا تجدر االشارة إلى انها اذا كانت نتائج الدراسة التسوٌقٌة فً
صالح اقامة المشروع تبدأ المرحلة التالٌة من دراسة الجدوى التفصٌلٌة بدراسة
الجدوى الهندسٌة .
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 .1اسئلة هامة عن الدراسات التسوٌقٌة السلع
حتى السلعة الجٌدة ال تبٌع نفسها  ،حٌث ٌحتاج األمر إلى تسوٌق ،وبنفس
المنطق ،فإن أى مشروع ٌحتاج إلى دراسة جدوى تسوٌقٌة ،وفٌما ٌلً خطوات
دراسة الجدوى التسوٌقٌة فً شكل دلٌل إرشادى )1 :حدد الطلب على السلعة- :
هل هناك طلب على السلعة؟  -هل ٌتم خدمة هذا الطلب بالكامل من المنتجٌن
الحالٌٌن؟  -هل هناك إمكانٌة إلى جذب عدد من العمالء للسلعة؟  -ما هو عدد
العمالء المحتملٌن على السلعة؟  -ما هو حجم الطلب (أو الشراء) من قبل هإالء
العمالء؟  -ما هو نصٌبك (أو حصتك) من السوق؟ وهل هى مناسبة لمشروعك؟

 )2حدد شكل المنتج - :ما هً مالمح وأبعاد السلعة أو الخدمة؟  -ما هً الخامات
الداخلة فً إنتاجها؟  -ما هً التشكٌلة واأللوان والمقاسات واألحجام المقدمة؟  -ما
هً طرٌقة اإلستخدام؟  -هل هناك إستخدامات مختلفة لنفس السلعة؟  -ما هً
السلع المنافسة أو البدٌلة لها؟
 )3ما هى الظروف التسوٌقٌة للمنتج؟  -ما هو السعر المتوقع للسلعة؟  -ما هى
قنوات التوزٌع المقترحة للسلعة؟ وهل هً متوافرة؟  -ما هى المنتجات المنافسة ؟
وما هً قوتها؟  -ما هى أماكن البٌع المقترحة؟  -هل سٌتم توصٌل الطلبات
للعمالء؟  -ما هى أسالٌب اإلعالن المقترحة؟  -هل هناك أسالٌب أخرى للتروٌج
وتنشٌط المبٌعات؟
 )4مالمح السوق - :ما هو الموقع المقترح للسوق أو األسواق؟  -ما هً وسائل
النقل المتاحة؟  -ما هً منافذ التوزٌع؟  -ما هو الفرق فً التعامل مع تجار الجملة
والتجزئة؟
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 )5المنافسون  - :ما هو عددهم؟  -ما هً قوتهم؟ وما هً طرٌقة تعاملهم فً
السوق؟  -ما هو العرف السائد فً التعامل مع المنافسٌن؟  -ما هى الطرٌقة
المالئمة للسٌطرة على حدة المنافسة؟  -ما هى الطرٌقة المالئمة لتجنب تؤثٌرهم
وسطوتهم؟
 )6المستهلكون - :ما هً تفضٌالت المستهلكٌن؟  -ما هو استعدادهم لتجربة
سلعتك الجدٌدة؟  -ما هً حساسٌة المستهلكٌن لألسعار؟  -ما هً تفضٌالتهم
للجودة ؟  -ما هً أماكن تواجدهم بكثافة عالٌة؟
 )7أنظمة التوزٌع - :ماهً عدد منشآت التوزٌع فً هذه السلعة؟  -ما هو شكل
تجار الجملة والتجزئة؟  -ما هو عدد تجار الجملة والتجزئة؟  -ما هو هامش
الربح لدى تجار الجملة والتجزئة؟  -ما هً طرق التعامل بٌن تجار الجملة
والتجزئة؟

 .1مظاهر عدم االهتمام بدراسات السوق للمشروعات الجدٌدة
ج -اسباب تتعلق بالبٌانات التسوٌقٌة  -1 -:عدم وجود خرٌطة لمصادر
المعلومات بصفة عامة و المعلومات االقتصادٌة بصفة خاصة
 -2عدم التنسٌق بٌن المصادر المختلفة للبٌانات
 -3تضارب البٌانات عن نفس الشئ بٌن المصادر البدٌلة او المكملة
 -4عدم توافر الحد االدنً من التصنٌف البٌانً المتوقع توافره حسب اختصاص
كل من الجهات المختلفة
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 -5عدم تعاون العنصر البشري الحائز لتلك البٌانات
ب -اسباب تتعلق بفلسفة الممولٌن واصحاب المشروع -1 -:كثٌر من الممولٌن
والمستثمرٌن قد اقتحموا مجال االستثمار بهدف الحصول علً الموافقة علً
مشروعاتهم
 -2عدم ادراك كثٌر من الممولٌن الهمٌة الدراسات عموما وخاصة التسوٌقٌة
وبالتالً عجزهم عن تقٌٌم ما ٌقدم الٌهم من دراسات
 -3استمرار سٌطرة فلسفة تسوٌق ما ٌمكن انتاجه علً الممولٌن والمستثمرٌن
واصحاب المشروع االمر الذي جعل من دراسات الجدوي مجرد اجراء شكلً او
استكمال الوراق و مستندات مطلوبة أ-اسباب تتعلق ببٌوت الخبرة االستشارٌة-:
 -1عدم اهتمام بٌوت الخبرة العالمة فً هذا المجال بالجانب التسوٌقً فً اغلب
الحاالت شٌوعا  -2عدم تدخل الجهات المختصة فً فحص دراسات الجدوي
المقدمة لها من المستثمرٌن لتحدٌد درجة الدقة والعناٌة باعدادها  -3عدم قٌام
الجهات المعنٌة بوضع مٌثاق شرف لممارسة المهنة وشروط المنتمٌن لها  -4عدم
اهتمام االجهزة العلمٌة والممثلة فً الجامعات والمعاهد والمراكز العلمٌة باقتحام
مٌدان اعداد دراسات الجدوي للمشروعات  -5عدم وجود دراسات جدوي تقضً
بعدم جدوي انشاء المشروع موضوع الدراسة

المراجع
 .1دراسات الجدوي البٌئٌة والتسوٌقٌة والفنٌة
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