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المستخمص

ييدف ىذا البحث إلى معرفة أثر المنافسة والتغير في عادات اإلستيالك عمى تفضيالت
المستيمك وكذلك تحديد خصائص مزيج المنتجات الذي يمبي احتياجات ورغبات المستيمكين .تم
اتباع المنيج الوصفي والتحميمي ودراسة الحالة وتم جمع البيانات عن طريق أداتي المقابمة
واالستبيان ومن ثم معالجتيا إحصائيا .كشفت نتائج البحث أن تبني اإلستراتيجيات التسويقية
يؤدي إلى زيادة الكفاءة ،ويمبي حاجات المستيمكين وأن المستيمك السوداني يركز عمى السعر
أكثر من الخصائص األخرى لمسمعة .تضمنت الدراسة تفسيرات لمنتائج واختتمت بتوصيات من
أىميا ضرورة اتباع برامج تأىيل وتطوير المنتجات ،العمل عمى وفرة المزيج السمعي باألسواق
المختمفة ،وكذلك تبني مفيوم التسويق الحديث في ممارسة كافة األنشطة التسويقية إضافة إلى
القيام ببحوث التسويق والتي تساعد في وضع اإلستراتيجيات التسويقية المناسبة.
 1/1تمهيــد:
يعـد التسويق أحد األبعاد اإلستراتيجية لمنشاط الذي تزاولو المنشأة الحديثة ،فقد أثبتت
الخبرة الطويمة ودافع التجربة التطبيقية أن البعد التسويقي كان دائماً المحرك الرئيسي لكثير من
حاالت النجاح الذي حظيت بيا بعض المنشآت أو الفشل الذي منيت بو الكثير منيا( ،معال،
 .)2002و يشيد العالم تطورات ىائمة ومتعددة األوجو والجوانب تشمل كافة مرافق الحياة
المختمفة وعموميا المتعددة ومن ضمنيا (عمم التسويق) بكافة أبعاده ومداخمو وفمسفاتو المتعددة،
كما نجد أن منشآت األعمال قد إزدىرت وتعددت أعماليا ومصادر مواردىا المادية والبشرية،
ووجدت نفسيا في مواجية الصراع من أجل البقاء في سوق العمل من خالل مبيعاتيا واإلستفادة
من مواردىا المتاحة والمنافسة عمى قدر ما أمكن لضمان إستمرارىا .فكان البد من تطوير ما
تنتجو من سمع أو خدمات ضمن المواصفات المطموبة والعمل عمى الوفاء بتمك اإلحتياجات
البشرية ،بحيث تالئم تمك السمع والخدمات ىذه االحتياجات( ،حنا.)1985 ،
و بدأ يأخذ اإلنتاج بموجب رغبات ومتطمبات المستيمكين أبعاداً جديدة بعيدة كل البعد
عن مفاىيم إيصال السمع والخدمات بالطرق التقميدية أو أبعاد فكرة أن ما ينتج يستيمك وبذلك
أصبح إيصال السمع والخدمات (عن طريق التسويق) وبالمواصفات المطموبة يعتبر من مفاىيم
التسويق التقميدية( ،عبيدات .)2004،وطبقاً لممفيوم الحديث يعتبر المستيمك األخير أو
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المشتري الصناعي نقطة البدء في تخطيط أوجو نشاط المنشأة ،والتي تيدف أساساً إلى تحقيق
واشباع رغبات واحتياجات ومطالب المستيمك األخير أو المشتري الصناعي( ،صادق.)1989 ،
وخالل العقد الماضي وحتى اآلن لوحظ أن القطاع الصناعي في السودان قام عمى
تطوير الصناعات التحويمية الحديثة وأنيا انتشرت بسرعة تفوق تطور الصناعة التقميدية وقد كان
لذلك أثره في انتشار المنشآت التي تعمل في مجال إنتاج وتسويق المشروبات الغازية ،والتي
تجاوز عددىا ثمانية منشآت وأن إجمالي إنتاجيا الفعمي ودرجة نمو أسواقيا في ازدياد مضطرد،
و تبرز أىمية المزيج السمعي والتغيير في عادات االستيالك والشراء في حدة المنافسة ،حيث أن
جميع المنشآت التي تنتج وتسوق المشروبات الغازية تعمل في ظل تنافس ،وأن آلية السوق ىي
التي تحدد األسعار.
ويمكن صياغة مشكمة البحث من خالل األسئمة اآلتية:
 /1ماىو مزيج المنتجات األمثل الذي يؤدي إلى جذب العمالء ويمبي احتياجات
المستيمكين المختمفة ويحقق أىداف المنشأة اإلستراتيجية؟
 /2ماىو المنتج الذي يحقق إشباع وارضاء المستيمك؟
 /3ماىي الخصائص (المذاق ،النكية ،الغاز ،المون) التي تجعل المنتج مفضالً لدى
المستيمك؟
 /4ماىو مدي والء المستيمك لمنتجو المفضل؟
 2/1فـروض البحــث:
ترمي ىذه الدراسة إلى اختبار الفرضيات التالية:
 /1تبني المنشآت إلستراتيجيات وبرامج المزيج السمعي يؤدي إلى:
(أ) زيادة الكفاءة وجذب العمالء.
(ب) تمبية احتياجات المستيمكين ويحقق األىداف المرجوة.
 /2يركز المستيمك السوداني عند المفاضمة بين السمع عمى السعر والحجم والمذاق أكثر
من الخصائص األخرى لمسمعة (النكية ،الغاز ،المون).
 / 3يؤدي عدم وفرة المنتج المفضل وتشابو خصائص المنتجات إلى انتقال المستيمك
لمنتج آخر.
 3/1أهـداف البحــث:
يسعى البحث إلى تحقيق األىداف اآلتية:
 /1إبراز أىمية تبني إستراتيجيات وبرامج تسويقية من قبل منشآت األعمال.
 /2دراسة أثر المنافسة والتغيير في عادات االستيالك لممشروبات الغازية.
 /3تحديد خصائص مزيج المنتجات من حيث (المذاق والنكية والغاز والمون) لتمبية
احتياجات ورغبات المستيمك.
 /4تقـديم توصيات عمى ضوء نتائج الدراسة تساعد في تحسين المزيج السمعي لممنشآت.
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 4/1أهميـة البحــث:
ترجع أىمية ىذه الدراسة إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعتبر القطاع الرئيسي من بين
القطاعات الصناعية في السودان لما لو من أىمية في توفير الغذاء وارتباطو بقطاع الزراعة
والذي يمثل حجر الزاوية في االقتصاد السوداني .وكما أن صناعة المواد الغذائية تمثل حوالى
 % 78.8من نسبة المنشآت الصناعية في السودان وتستخدم ثمثي القوى العاممة في القطاع
الصناعي وتمثل مشكالت التسويق حجر الزاوية في معظم الصناعات السودانية (تيمان وبرير،
.)2011
وكذلك تنبع أىمية البحث من أىمية صناعة المشروبات الغازية التي تعتبر من
الصناعات الرائدة في السودان ،واذ تم اختيار شركتي البيبسي كوال والكوكا كوال لسبقيما وما
يتمتعان بيا من سمعة طيبة في ىذه الصناعة .إذ أن لدى شركة أراك  3خطوط إنتاج تقدر
الطاقة اإلنتاجية لكل منيم بعدد  28822زجاجة/ساعة .واتساع مزيجيا السمعي الذي يضم
البيبسي ،الميرندا (برتقال ،تفاح ،فراولة ،توت) ومشروب السفن أب .إضافة إلى العبوات
البالستيكية والعبوات المعدنية .كما أن لشركة دال  5خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية تتراوح بين
( )44222 - 36222وحدة/الساعة وليا مزيج سمعي يتكون من الكوكاكوال ،فانتا (توت ،تفاح،
فراولة ،برتقال) فضالً عن مشروب اإلسبرايت والعبوات البالستيكية ذات األحجام المختمفة
والعبوات المعدنية .يضاف إلى كل ما ذكر بخصوص الشركتين العدد الكبير لمعاممين بالمقارنة
مع الشركات األخرى(،بنك السودان.)2013 ،
ويكتسب ىذا البحث أىمية خاصة بتركيزه عمى استخدام إستراتيجيات المزيج السمعي
الفعال وخصائص المنتجات التي تمبي احتياجات وتفضيالت المستيمكين ،سيما و أن ىذا
الموضوع لم يتم التطرق إليو في الدراسات السابقة بيذا المستوى من العمق.
يقع ىذا البحث في خمسة أجزاء ،حيث نجد أوال المقدمة والتي تشتمل عمى المشكمة
والفروض واألىداف واألىمية وىيكل البحث .أما األدبيات والدراسات السابقة فتمت تغطيتيا في
الجزء الثاني ،بينما الدراسة الميدانية واجراءاتيا في الجزء الثالث ،ثم االستنتاجات والتوصيات في
األجزاء الرابع والخامس عمى التوالي.
 /2اإلطار النظري والدراسات السابقة
 1/2توطئة:
ىيمن التسويق عمى اىتمامات المنشآت المعاصرة إلى درجة تعطي انطباعا إنو لم تعد
ىناك مشكمة أو معضمة تنازع التسويق باعتباره التحدي الحقيقي الذي يؤثر عمى نمو واستقرار
المنشأة ،ومع تزايد اإلدارك بأن مشكمة المجتمعات والمنشآت ليست في نقص الموارد
واإلمكانيات ،وانما في ضعف أو فشل اإلدارة ،أيضا تزايد اإلدراك لدى المنشآت واألفراد أن
المشكمة الجوىرية في عممية اإلدارة تدور حول وظيفة التسويق( ،نديم.)2004 ،
وظير ما يسمى بمفيوم التسويق الحديث الذي يقوم بشكل عام عمى فكرة أنو إذا لم
يرغب األفراد بالسمع أو الخدمات التي تقدم ليم أو تعرض عمييم فإنيم لن يشتروىا ،لذا ال بد
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من أن يتم التركيز عمى إنتاج ما يمكن تسويقو فقط  .عممياً يركز ىذا المفيوم عمى ثالث أركان
كما أوردىا كوتمر ( )2013عمى النحو التالي:
 / 1ال بد من إعتبار حاجات ورغبات المستيمكين عمى إنيا الميمة األساسية لممنشأة التي يجب
مباشرتيا لتحقيق األىداف.
 /2تحديد الكيفية التي سيتم إتباعيا إلشباع تمك الحاجات والرغبات وىو األمر الذي يشكل
مسئولية كافة العاممين في المنشأة وليس إدارة التسويق فقط.
 / 3أن تحقيق أىداف المنشأة يتأتي من خالل إشباع حاجات ورغبات المستيمكين في األسواق
المستيدفة وحسب ما يستجد من معطيات.
 2/2مفهوم المزيج التسويقى:
أشار كوتمر ( )2013إلى أن مفيوم المزيج التسويقي والذي سميت عناصره بإسم
) (4P'Sوىي تضم كل من المنتج ،السعر ،المكان ،الترويج ،والمزيج التسويقي مفيوم عمى
المستوى الجزئي وليس عمى المستوى الكمي ،ويمكن أن يكون ىناك أكثر من مزيج تسويقي
لممنشأة الواحدة في حالة تعدد منتجاتيا.
ويعني المزيج التسويقي (مجموعة الخطط والسياسات والعمميات التي تمارسيا اإلدارة
التسويقية بيدف إشباع حاجات ورغبات المستيمكين ،وأن كل عنصر من عناصر المزيج
التسويقي يؤثر ويتأثر بالعنصر اآلخر).
 3/2استراتيجيات وبرامج مزيج المنتجات:
 1/3/2المزيج السمعي:
يمثل المزيج السمعي عدد الخطوط االنتاجية ،وكذلك مجموعة السمع في ىذه الخطوط
مما تعرضو المنشأة لممشترين لتحقيق أىداف المنشأة ،في المبيعات ،ونصيب السوق ،واألرباح،
وتبرز أىمية مزيج المنتجات نسبة لحدة المنافسة والتغيير في عادات اإلستيالك والشراء ،ويمكن
وضع إستراتيجيات وبرامج المزيج السمعي بالتعديالت في خطوط اإلنتاج وفي المنتجات نفسيا،
وبيذه األغراض ينبغي معرفة إتساع المزيج السمعي ،وطول المزيج السمعي ،وعمق المزيج
السمعي ،وتناسق المزيج السمعي( ،عبيدات.)2004 ،
 2/3/2إستراتيجية إتساع المزيج:
أورد نديم ( )2004بأنو عندما يكون المزيج السمعي ضيقاً ،فإن ذلك يسبب المخاطر
بالنسبة إلستمرار المنشأة إذا تدىور األداء في بعض الخطوط القميمة أصالً ،لذا يمزم زيادة
خطوط اإلنتاج ليصبح المزيج السمعي واسعاً ،فاألداء الجيد في الخطوط اآلخرى يضمن
إستم اررية المنشأة في اإلنتاج لحين تحسن اآلداء في كل الخطوط .إن إستراتيجية االتساع ىي
التوسع في عدد خطوط اإلنتاج وزيادتيا ألكبر عدد ممكن ضمن اإلمكانيات المتاحة ،وتعمل
المنشأة عمى تطوير إستراتيجية االتساع لسببين ىما لتفادي الكساد في بعض الخطوط ،وتالفي
الموسمية عن طريق خطوط المنتجات المتباينة.
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 4/2اإلستراتيجيات البديمة لمزيج المنتجات:
إن إستراتيجية مزيج المنتجات تتضمن مجموعة من الق اررات التي تتعمق بمنتجات من
الناحية الكمية والنوعية واألشكال ومستويات الجودة وعدد خطوط المنتجات الرئيسية والثانوية
ضمن كل خط من خطوط المنتجات إضافة إلى عدد خطوط المنتجات التي يمكن إدراجيا وفق
اإلمكانيات اإلنتاجية المتاحة ومدى الترابط والتناسق بالخطوط بين المنتجات ضمن كل خط.
التطرق ألنواع اإلستراتيجيات البديمة لمزيج المنتجات يسمط الضوء عمى البدائل التي
يتم تناوليا في مجال اإلختيار اإلستراتيجي المتعمق بمزيج المنتجات وكذلك لتوضيح أىم
اإلستراتيجيات التي ترغب المنشأة بتغيير مزيج منتجاتيا عمى ضوء توفر اإلمكانيات والمواد
المتاحة والمنافسة القائمة .وىناك أربعة خيارات إستراتيجية تمثل إستراتيجيات المنتجات
االعتيادية وىي:
 1/4/2إستراتيجية التميز:
إن المنشأة تحاول ىنا أن تميز منتجاتيا عن منتجات أخرى من نفس النوع المقصود
وتطوير العمق بإضافة منتجات عمى خط المنتجات دون التخمي عن ماىو موجود من منتجات
سابقاً ويكون التميز عن طريق التصميم ،العالمة التجارية ،واألغمفة.
تستخدم ىذه اإلستراتيجية عندما تشتد المنافسة مع زيادة عدد األسواق وكذلك عند
وجود طاقات إنتاجية فائضة ووجود موارد مالية وبشرية يمكن اإلستفادة منيا في منتجات جديدة
متشابية في ظروف إنتاجيا وتسويقيا مع المنتجات القائمة .وىذا يعبر عن تناسق أو تكامل
مزيج المنتجات( ،كوتمر.)2013 ،
 2/4/2استراتيجية التنويع:
تعني إضافة خطوط جديدة إلى خطوط المنتجات الحالية التي تختمف إستخداماتيا عن
المنتجات األخرى ،لكن تحت نفس العالمة ،و أن المنظمة تتوسع في إعطاء الفرص لالختيار
أمام المستيمك وذلك عن طريق تقديم مجموعة من المنتجات الجديدة.
يمثل ىذا النوع استراتيجية المنشأة نحو النمو ،وتعتمد ىذه االستراتيجية عمى البحث
والتطوير إلنتاج منتجات جديدة في المنشأة ،ويساعد التوزيع عمى تقميل مخاطر ىبوط الطمب
عمى بعض المنتجات والتقمبات الموسمية ( ،كوتمر.)2013 ،
 3/4/2استراتيجية التعديل:
يقصد بيا تطوير أو تغيير بعض الصفات لممنتجات القائمة مع بقاء عدد المنتجات
ثابت .يمكن أن يتم التعديل تدريجياً حيث يعطى المنشأة فرصة لمالحظة ردود المستيمكين قبل
التعديل ،وان كان التعديل التدريجي يعاب عميو إعطاء الفرصة لممنافسين لمتعديل قبل المنشأة
المعنية ( ،عبيدات.)2004 ،
 4/4/2إستراتيجية اإلنكماش:
تعني ىذه االستراتيجية استبعاد خطوط إنتاج قائمة أو تبسيط بعض التشكيالت داخل
خطوط المنتجات بيدف التبسيط واسقاط منتجات غير مربحة والتركيز عمى المربحة فقط،
(كوتمر.)2013 ،
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 5/2العوامل المؤثرة في إستراتيجية المنتج:
ىنالك عدة عوامل يجب أن تؤخذ بعين اإلعتبار عند إعداد استراتيجية المنتج منيا:
 / 1األثر عمى المنتج الحالي :إن المنتجـات الجديـدة تـؤثر فـي مبيعـات خطـوط المنتجـات الحاليـة
لممنشــأة ،فمــثالً عنــدما تضــيف المنشــأة منتج ـاً جديــداً فالبــد أن يكــون ليــذا المنــتج أثــر عمــى
المبيعات والربحية.
 /2التقمبات الدورية :إذا كـان الطمـب عمـى منتجـات المنشـأة يتسـم بعـدم الثبـات ،فعمـى المنشـأة أن
تنتج أنواع أخرى مستغمة الطاقة اإلنتاجية المتاحة.
 /3المـواد األوليــة :إذا كانــت لممنشــأة رقابـة عمــى مصــادر عــرض المـواد األوليــة ســوف يــؤثر ذلــك
فــي وضــع إســتراتيجية المنــتج ،ويجــب عمــى المنشــأة أالد تعتمــد فــي وضــع إســتراتيجيتيا عم ـى
مواد أولية معرضة لمشاكل عديدة.
 /4قنوات التوزيع :من الميم لممنشـأة أن تقـوم بتوزيـع منتجـات جديـدة عبـر قنـوات التوزيـع الحاليـة
والتي تعتمد عمييا في توزيع منتجاتيا الحالية.
 /5البحــث والتطــوير :بإمكــان المنشــاة اســتخدام نفــس إطــارات البحــث وأدواتــو الخاصــة بــالبحوث
القديمة في تقديم منتجاتيا نظ اًر لكون أن عممية البحث الجديدة تكمف أمواالً وىي صعـبة.
 /6التســييالت اإلنتاجيــة :تعتبــر التســييالت اإلنتاجيــة مــن آالت وخبـرات ومـواد أوليــة جــزءاً ميمـاً
من تشجيع المنشأة عمى تقديم منتجات جديدة.
 /7االســتثمارات المطموبــة :إذا مــاتوفرت لممنشــأة اإلســتثمارات فــإن بأســتطاعتيا أن تطــور وتشــكل
منتجاتيا وتضيف خطوط إنتاج جديدة.
 /8الميـارات الفنيــة والتســويقية :يجــب أن تكـون لممنشــأة ميـارات فنيــة وتسـويقية قبــل إنتــاج المنــتج
الجديد وبعد إنتاجو ودخولو إلى السوق( ،نديم.)2004 ،
 6/2سموك وأنواع وقرارات المستهمكين:
من المعروف أن العامل المشترك بين كافة البشر ىو أنيم جميعاً مستيمكين ،وميما
إختمفت مواقعيم أو مستويات تعميميم أو إتجاىاتيم أو قدراتيم الشرائية ،فإننا جميعاً نستيمك أو
نستخدم بشكل متكرر.
يعتبر سموك المستيمك الفعمى العامل األىم في تحديد أو إستنتاج العوامل األكثر تأثي اًر
في مختمف ميادين الحياة – اإلنسانية – االقتصادية – الثقافية  ...إلخ ،في ىذا العصر
اإلستيالكي الذي يميز سموك األفراد في العالم العربي وعمى ما يبدو سيستيمك األفراد أنفسيم إذا
لم يبادروا لعمل شيء من خالل ابتكار واتباع مجموعة من األنماط السموكية واإلنتاجية
لممحافظة عمى إنسان واع وقادر عمى تحمل مسئولياتو في القرن القادم( ،عبيدات.)2004 ،
 1/6/2سموك المستهمك:
إن المقصود بتعبير سموك المستيمك ىو ذلك التصرف الذي يبرزه المستيمك في البحث عن
شراء أو إستخدام السمع أو الخدمات أو األفكار أو الخبرات التي يتوقع أنيا ستشبع رغباتو أو
حاجاتو ،وحسب اإلمكانيات الشرائية المتاحة ،لذا فإن دراسة سموك المستيمك ترتبط بالكيفية التي
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يقوم بيا فرد ما باتخاذ ق اررتو بتوزيع وانفاق الموارد المتاحة لديو (المال ،الوقت ،الجيد) عمى
سمع أو خدمات مرغوبة ومقبولة لديو( ،إبراهيم .) 2004 ،
عممياً ،تستخدم كممة " مستيمك " لوصف نوعين مختمفين من المستيمكين ،أوليما :المستيمك
الفرد ذلك الذي يقوم بالبحث عن سمعة أو خدمة ما وشرائيا إلستخدامو الخاص أو العائمي.
وثانييما :المستيمك الصناعي أو المؤسسي الذي يضم كافة المؤسسات الخاصة والعامة حيث
تقوم بالبحث وشراء السمع والمواد أو المعدات التي تمكنيا من تنفيذ أىدافيا.
نظرياً ،يرتبط سموك المستيمك بالتوجيو الحديث لمتسويق – الذي يجعل المستيمك محور اإلىتمام
األول والقمب المحرك ألي إستراتيجية تسويقية فعالة.
عموماً ،بدأ اإلىتمام بدراسات سموك المستيمك في الستينات إثر بروز المفيوم الحديث
لمتسويق – وبإختصار ليس ىناك عمماً واحداً يدعي عمماؤه أو الباحثون فيو أنيم فقط من كانوا
وراء تطوير سموك المستيمك ،فإنو ومنذ نشأتو األولي أخذ أو إستعار وما يزال يأخذ ويستعير
مفاىيمو ونظرياتو من عموم إنسانية واجتماعية عديدة( ،عبيدات.)2004 ،
و يعد سموك المستيمك محصمة لعدة قوى تتعمق بالبيئة التي تزاول فييا المنشآت
أعماليا ويمكن تمخيصيا في العوامل اإلقتصادية ،اإلجتماعية ،الشخصية ،النفسية( ،معال،
.)2005
 2/6/2عممية إتخاذ قرار الشراء:
إىتم رجال التسويق في معرفة العممية التي يتم من خالليا إتخاذ قرار الشراء ،وتحديد مراحل ىذا
القرار ،ألن ذلك يساعدىم عمى إتباع سياسات واستراتيجيات تؤثر عمى سموك المستيمك في كل
خطوة أو مرحمة.
يجدر بنا أوالً أن نذكر أنواع ق اررات الشراء التي قد يتخذىا المستيمك وبيان الجيد
المبذول في إتخاذ كل منيا كما أوردىا عبد الفتاح:)2001( ،
الق اررات الروتينية :يتخذىا المستيمك في الحاالت التالية:
(أ)
حاالت الشراء المتكرر.
إنخفاض تكمفة الشراء.
عندما يكون نوع السمع وطبيعتيا ال يحتاجان إلى الكثير من الجيد والعناء في
التفكير.
الق اررات ذات الجيد المتوسط :ويتخذىا المستيمك في الحاالت التالية:
(ب)
الشراء في مناسبات معينة.
شراء ماركات تجارية غير مألوفة.
(ج) الق اررات ذات الجيد المكثف :وتتخذ في الحاالت التالية:
 السمع والماركات غير المألوفة والمرتفعة القيمة. الشراء غير المتكرر. الحاجة إلى وقت وجيد كبيرين في البحث عن المعمومات. -وجود أسس كثيرة ومتنوعة لتقسيم الماركات التجارية.
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مــع كل ذلك فإنو يمكن لممستيمك أن ال يمجأ ألي نوع من أنواع القرارت السابقة حيث يتخذ ق ارره
دون د ارســة وبتسرع كاستجابة لظـرف طارئ.
إن عممية إتخاذ قرار شراء السمع اإلستيالكية يمر بمراحل خمس ىي :إقرار الحاجة،
البحث عن معمومات البدائل ،تقييم البدائل ،شراء أحد البدائل ،وأخي اًر تقييم ما بعد الشراء ،والذي
يقصد بيا تحديد مدى الرضا أو اإلشباع الذي يكون قد حققو بعد شرائو لمسمعو التي قام
بإختيارىا .فإذا كانت السمعة قد حققت إشباعو فسيكون راضياً ،وقد يكرر الشراء مرة أخرى،
والعكس إذا كان غير راضي ،قد ال يكرر الشراء ،ويختار البديل ،إضافة إلى آرائو السمبية التي
يكونيا عن تمك السمعة( ،العبدلي.)1999 ،
 7/2الدراسات السابقة :
لــم تتنــاول الدارســات الســابقة موضــوع ى ــذا البحــث بصــورة مباشــرة وانمــا ىنالــك د ارســات
تناولت الجوانب التسويقية واإلدارية اإلستراتيجية المختمفة نوجز منيا:
 1/7/2دراسة الحمامي والشيخ ( :)1995والتـي حـاول فييـا الباحثـان التعـرف عمـى آراء مـديري
الشركات في األردن تجاه مفيـوم التخطـيط اإلسـتراتيجي وطريقـة وضـع الخطـط اإلسـتراتيجية .وقـد
توصمت الدراسة إلى أن المديرين في ىذه الشركات يميمون إلى تبني األسموب المركزي في وضع
اإلستراتيجيات ،إذ يتم وضعيا أكثر من قبل المدير العام لمشركة.
 2/7/2د ارس ــة أيــــوب ( :)1997إىتم ــت ب ــالتعرف عم ــى م ــدى ممارس ــة اإلدارة العميـ ـا لممفي ــوم
اإلســتراتيجي فــي المنظمــات الصــناعية الســعودية .وق ــد توصــمت إل ــى أن بعــض ىــذه المنظم ــات
تم ــارس مفي ــوم اإلدارة اإلس ــتراتيجية بص ــورة مكثف ــة ،أم ــا القس ــم اآلخ ــر فإن ــو يم ــارس ذل ــك بص ــورة
جزئية ،كما أن بعض ىذه المنظمات مارستيا بصورة ضعيفة .كما بينت الد ارسـة أن اإلدارة العميـا
فــي جميــع ىــذه المنظمــات ىــي الممــارس الرئيســي لمفيــوم اإلدارة اإلســتراتيجية سـواء التــي تطبقيــا
بش ــكل مكث ــف أو جزئ ــي أو ض ــعيف ،كم ــا أن إس ــتعانة ى ــذه المنظم ــات بوح ــدة التخط ــيط كان ــت
منخفضة واستعانتيا باإلستشاريين كانت قميمة.
 3/7/2دراسة أبوبكر( :)1999تناولت تحميل األداء التسويقي في إطار إسترتيجيات المزيج
التسويقي (األسواق الحرة) حيث أوضح أن عدم فعالية األداء ناتج من عدم توازن المزيج السمعي
من حيث مساىمتو في المبيعات .والبد أن تكون سياسات اإلستيراد موجية بالطمب عمى السمع،
ويشير أيضاً إلى المشكمة المتعمقة بإستيراتيجية التسعير والتي تساىم بصورة كبيرة في عدم األداء
المقنع لمشركة ،وىي عدم إستقرار األسعار ،أضافة إلى أن األسعار تعتبر عالية مقارنة بأسعار
المنافسين في دول الخميج ،والبد من وضع إستراتيجية مرنة لتواجو التغمب في أسعار الصرف.
ويوضح في تحميمو عدم كفاءة اإلستيراتيجية الترويجية ،وكذلك يجب أن تكون ىناك أولويات في
أستعمال عناصر المزيج الترويجي ،بحيث تكون األىمية القصوى لعنصري اإلعالن والبيع
الشخصي.
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 4/7/2د ارسـ ــة عبــــد الفتــــاح ( :)2001قـ ــد تناولـ ــت دور القطـ ــاع العـ ــام فـ ــي تسـ ــويق األدويـ ــة
الدرسـة إلـى أن تـدخل الدولـة سـواء كـان فـي النـواحي
بالسودان (االمدادت الطبيـة) وأشـارت نتـائج ا
الرقابيــة أو اإلشـرافية عــامالً مــؤث اًر عمــى األداء ســمباً ،وأن تجاىــل المفيــوم الحــديث لمتســويق أغفــل
جانب المستيمك الذي ىو أساس العممية التنموية ،وضعف التنسيق مابين القطـاع العـام والخـاص
يس ــبب الكثي ــر م ــن المش ــاكل ف ــي تس ــويق األدوي ــو خاص ــة ع ــاممي اإلخ ــتالف والتس ــعير ،وغي ــاب
الد ارســات العمميــة لالسـواق وبحــوث األسـواق واألنشــطة الترويجيــة ال تالقــي اإلىتمــام الكــافي ،كمــا
أن المعمومــة غيــر الموثــوق بيــا عــن نــوع المرفــق الصــحي ،نــوع الكــادر الصــحي ،مصــادر تمويــل
المرفــق ،حركــة المرضــى ،تشــكل أساس ـاً قوي ـاً وراء التحدي ـد غيــر الــدقيق لحاجــة الم ارفــق الصــحية
لمقطاعيين العام والخاص.
 5/7/2دراسة الضمور وعايش ( :)2005والتي تناولت ( أثر عناصر المزيج التسويقي
الخدمي لفنادق الخمس نجوم في األردن عمى الصورة المدركة من قبل السياح – دراسة مقارنة )
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميل أثر عناصر المزيج التسويقي الخدمي لفنادق الخمس نجوم في
األردن عمى الصورة المدركة لمسياح العرب وغير العرب .كما ىدفت أيضا إلى معرفة أثر بعض
الخصائص الديموغرافية عمى تمك الصورة المدركة .وقد توصمت الدراسة إلى وجود عالقة بين
عناصر المزيج التسويقي الخدمي والصورة المدركة لدى السياح العرب وغير العرب المقيمين في
فنادق الخمس نجوم في منطقة أمانة عمان الكبرى .وكذلك وجود رضا لدى مجتمع الدراسة
بشكل عام حول نوعية الخدمة الفندقية المقدمة ليم .وأخي ار عدم وجود فروق في الصورة المدركة
تعزى لعامل الجنس أو المؤىل العممي أو الدخل الشيري أو المينة لمسائحين بينما وجدت فروق
في الصورة المدركة تعزى لعاممي العمر والجنسية ألفراد مجتمع الدراسة .وبناء عمى نتائج
الدراسة تم تقديم عدد من التوصيات واإلقتراحات لمتخذي الق اررات.
 6/7/2د ارســة بــالل ( :)2005والتــي تناولــت تســويق خــدمات التــأمين بالســودان (شــركة شــيكان
لمتــأمين) ،وخمصــت الد ارســة إلــى اإلىتمــام بالعمميــة التســويقية مــن خــالل األخــذ بــالمفيوم الحــديث
لمتسويق وضرورة وضع خطط واستراتيجيات فعالـة ،والقيـام بالد ارسـات التسـويقية وبحـوث التسـويق
فيمــا يتعمــق بدارســة س ــموك المســتيمكين وعــاداتيم ومعتقــداتيم ،كم ــا يجــب عمــى ش ــركات الت ــأمين
مواصمة جيودىا لخمق كوادر فنية متخصصة ومؤىمة في مجال التأمين والتسويق معاً.
 7/7/2د ارســة أحمــد (2009م) :تناولــت (أثــر التــرويج عمــى تســويق خدمــة اليــاتف الســيار فــي
الســودان – د ارســة حالــة عمــى ىــاتف ج ـوال "ســوداني") ىــدفت إلــى معرفــة ســوق خــدمات اليــاتف
الســيار فــي الســودان ومعرفــة الم ـزيج الترويجــي األمثــل ومــدى تــأثير اإلعــالن .كــذلك ىــدفت إلــى
معرف ــة مس ــتوى رض ــا المس ــتيمك ودواف ــع إس ــتيالكو لمخدم ــة .وأخيـ ـ اًر ى ــدفت الد ارس ــة إل ــى معرف ــة
المشكالت التي تواجو تسويق خدمة الياتف السيار وكيفيـة زيـادة فاعميـة عمميـة التـرويج .خمصـت
الد ارســة إلــى عــدة نتــائج أىميــا ،أن اإلعــالن عبــر اإلذاعــة والتمفزيــون لــو أثــر كبيــر فــي إنتشــار
الخدمــة بينمــا لــم يقــدم اإلعــالن عبــر اإلنترنــت إض ــافة إلنتشــار خ ــدمات س ــوداني .كم ــا أن قســم
خــدمات المشــتركين ســاىم فــي تــوفير معمومــات واجابــات ألســئمة المشــتركين واإلىتمــام بيــم ،كــذلك
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خمصــت الد ارســة إلــى أن اإلعــالن عــن بعــض خــدمات ســوداني مبــالف فييــا وأن ىنــاك نقــص فــي
االدلة التعريفية .وأخي اًر تم تقديم عدة توصيات ذات صمة بموضوع الدراسة.
 8/7/2د ارســة تيمـــان و بريـــر ( :)2011تناول ــت دور إس ــتراتيجيات المـ ـزيج التس ــويقي ف ــي رف ــع
كفــاءة المنشــآت الغذائيــة-حالــة مصــنع بســكويت البركــة بودمــدني -الســودان .ييــدف ىــذا البحــث
إلــى إب ـراز أىميــة إتبــاع إســتراتيجية التســويق المناســبة التــي تمكــن مــن تمبيــة رغبــات المســتيمكين،
وكــذلك الســعي إليجــاد الم ـزيج التســويقي األمثــل لمصــانع البســكويت .تــم اتبــاع المــنيج الوصــفي
والتحميمي ودراسة الحالة وتم جمع البيانات عن طريق أداة اإلستبيان والمقابالت ومن ثم معالجتيا
إحصــائياً .كشــفت نتــائج البحــث أن تبنــي المنشــآت إلســتراتيجيات وب ـرامج الم ـزيج التســويقي يــؤدي
إلــى رفــع الكفــاءة وتحقيــق األىــداف المرجــوة ،وأن المســتيمك الســوداني يفضــل البســكويت المســتورد
عمـى المحمـي ،وكـذلك عـدم قيــام مصـنع بسـكويت البركـة بد ارســات تسـويقية عـن سـموك المســتيمك.
وأختتمــت بتوصــيات أىميــا ضــرورة إتبــاع بـرامج إعــادة تأىيــل وتطــوير المنشــآت حتــى تــتمكن مــن
المســاىمة اإليجابيــة فــي النــاتج القــومي المحمــي ،كــذلك ضــرورة وجــود إدارة مســتقمة لمتســويق حتــى
تــتمكن مــن إجــراء بح ــوث ود ارســات التســويق .إض ــافة إلــى أىميــة إتب ــاع إس ــتراتيجية التنويــع ف ــي
المنتجات وتحسين النوعيات الموجودة.
/3منهجية البحث:
يتمثل مجتمع الدراسة في ثالث فئات ،االداريون ورؤساء األقسام في المنشأتين تحت
الدراسة (مجموعة أراك/البيبسي كوال) و(مجموعة دال/الكوكا كوال) وعمالئيما ومستيمكييما.
وذلك لكبر طاقتييما اإلنتاجية مقارنة بمصانع المشروبات الغازية األخرى.
ومن خالل ىذا المجتمع تم إختيار ثالث مجموعات من العينات ،المجموعة األولى تمثل
االداريون ورؤساء األقسام لممنشأتين تحت الدراسة (أراك ،دال) ،ونظ اًر لصعوبة تحديد إطار
مجتمع البحث تم أخذ عينة ميسرة من ( )122فرداً .المجموعة الثانية تمثل العمالء وتتكون من
( )314ثالثمائة وأربعة عشر عميل وىي تعـادل نسبة (( )%12عينة عمدية) من العمالء
الفعميين بسوق المشروبات الغازية بوالية الجزيرة والبالف عددىم ( ،)3142حسب سجالت شركة
مدني لمصناعات الغذائية في عام 2213م .عمماً بأن عدد العمالء في شركة الكوكاكوال يبمف
( )2422وىو أقل من عدد عمالء شركة البيبسي كوال ولذلك ركزنا عمى عدد العمالء بشركة
البيبسي كوال بأعتبارىا األطول عم اًر في سوق المشروبات الغازية .والمجموعة الثالثة تمثل
المستيمكين وتتكون من ( )362مستيمك ،تم تحديدىا حسب سجالت شركة مدني لمصناعات
الغذائية 2228م ،حيث أن اإلستيالك اليومي لممشروبات الغازية بوالية الجزيرة يبمف نحو (362
ألف زجاجة) ،واستيالك محمية مدني الكبرى يمثل نسبة ( )%12من االستيالك اليومي لموالية،
تم تحديد حجم العينة بنسـبة ( )%2.1من عدد المستيمكين بمحمية مدني الكبرى ،أي مايعادل
( )362مستيمك.
تمثمت األداة المستخدمة في جمع البيانات في ثالثة إستمارات .أما فيما يختص
بتصميم اإلستبانات ولمتأكد من مصداقيتيا ووضوح المقاييس التي أعتمدت في الدراسة فقد تم
التشاور مع خبراء في ىذا المجال من المختصين في إدارة االعمال و عمم اإلحصاء من أساتذة
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جامعة الجزيرة وذلك لمتأكد من تغطيتيا لجميع جوانب موضوع البحث ،حيث أخذ عدد ()35
مبحوث (مسح تمييدي ) لكل مجموعة لمعرفة مدى تطابق النتائج مع فرضيات البحث،
واعتمادية اإلستبانات ،وبالمزيد من المراجعة والتشاور والتعديل تم التوصل إلى التصميم النيائي
الذي يتوافق مع الفرضيات .فيما يتعمق بثبات المقاييس فقد تم إعتماد )( Alpha Cronbach
كأداة بغرض قياس اإلتساق الداخمي ألسئمة اإلستبيان لمعرفة درجة ثبات إستجابات المبحوثين،
وقد بمغت قيمة ألفا كورنباخ  2.84وىي أعمى من قيمة الحدود الدنيا والتي تبمف .2.62
تم توزيع اإلستبانات بواسطة عدد ( )6من خريجي الجامعات بعد تدريبيم عمى كيفية اختيار
الشرائح والطريقة التي يتم بيا ملء االستبانات.
بعد الحصول عمى البيانات األساسية ليذه الدراسة عن طريق قائمة اإلستبانات الثالث،
تم تحويل ىذه البيانات إلى رموز رقمية وادخاليا في الحاسب اآللي ومعالجتيا بإستخدام برنامج
الحزمة اإلحصائية لمعموم اإلجتماعية ) (SPSSلمحصول عمى نتائج بإعتماد مجموعة من
األساليب اإلحصائية مثل أساليب اإلحصاء الوصفي واستخدام إختبار مربع كا بحيث يمكن من
خالليا التحقق من الفرضيات المختمفة.
إحصايئة كاي تربيع  )χ(2تحسب من خالل المعادلة:
/ Erc
بحيث :

2

)∑ C (Orc - Erc
C=1

)χ(2 = ∑R
R=1

التكرار المشاىد في الصف  rوالعمود Orc = c
التكرار المتوقع في الصف  rوالعمود Erc = c
ونرفض فرض العـدم القائـل بعـدم وجـود عالقـة بـين المتغيـرين إذا كـان مسـتوى المعنويـة

أقل من .0.05
 /4عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها:

يقوم ىذا البحث عمى ثالثة فرضيات إلبراز أىمية تبني إستراتيجيات وبرامج تسويقية

وتحديد خصائص المنتجات التي تمبي رغبات المستيمكين لمنتجات المشروبات الغازية .وسيتم

إستعراض ىذه الفرضيات حسب ترتيبيا كما في الجزء األول من ىذا البحث.
 1/4تبني اإلستراتيجيات وزيادة الكفاءة وتمبية إحتياجات المستهمكين:

يقوم البحث عمى فرضية تبني إستراتيجيات وبرامج المزيج السمعي يؤدي إلى زيادة

الكفاءة ويمبي احتياجات ورغبات المستيمكين.
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أوضح معال )2004( ،أن المنشأة تقدم العديد من إستراتيجيات مزيج المنتجات مما

يؤدي إلى جذب العمالء وتمبية احتياجات المستيمك ،وتحقيق أىدافيا من المبيعات ونصيب
السوق واألرباح وكما تبرز أىمية اإلستراتيجيات والتخطيط اإلستراتيجي نظ اًر لحدة المنافسة

والتغير في عادات اإلستيالك والشراء.

يدعم ىذا القول سؤال عينة الدراسة من اإلداريين ورؤساء األقسام والخاص بحاجة
المنشآت الكبيرة والممحة في تبني إستراتيجيات وبرامج مزيج المنتجات ،يؤدي إلى زيادة كفاءة
المنشآت وتحقيق األىداف ،أيضاً سؤاليم الخاص بأن مزيج منتجات منشأتكم الحالي يمبي

احتياجات ورغبات المستيمكين وتحقيق األىداف المرجوة ويمكن النظر إلى ذلك من خالل
الجدول (.)1

جدول ( : )1إجابات اإلدرايين ورؤساء األقسام عن األسئمة المتعمقة باإلستراتيجيات وتحقيق
األهداف المرجوة

التكرار

النسبة %

االجابة

السؤال
حاجة منشآت المشروبات الغازية الكبيرة والممحة في تبني

أوافق

إستراتيجيات وبرامج مزيج المنتجات  ،يؤدي إلى زيادة الكفاءة

67

67.2

الأوافق

14

14.2

وتحقيق األىداف

ىل تعتقد أن مزيج منتجاتكم الحالي يمبي احتياجات ورغبات
المستيمكين وتحقيق األىداف المرجوة

أحيانا

19

19.2

المجموع

122

122

نعم

66

66.2

ال

5

5.2

أحيانا

29

29.2

المجموع

122

122

المصدر:جمعت و حسبت من نتائج المسح الميداني.)2014( ،
حسب قراءة الجدول ( )1نجد أن نسبة كبيرة ( )%67.2من االدرايين ورؤساء األقسام،
يوافقون عمى حاجة المنشآت الكبيرة والممحة في تبني إستراتيجيات وبرامج مزيج المنتجات ،والتي
تؤدي إلى زيادة كفاءة المنشأة وتحقيق األىداف بينما نسبة ( )%14.2كانت إجاباتيم بال أوافق،
ونسبة ( )%19.2كانت إجاباتيم أحيانا.
وفي نفس اإلطار نجد أن نسبة كبيرة ( )%66.2يعتقدون بأن مزيج منتجات منشأتيم
يمبي احتياجات ورغبات المستيمكين وتحقيق األىداف المرجوة بينما نسبة ( )%5.2كانت
إجاباتيم بال ،ونسبة ( )%29.2أجابوا بأحيانا.
ولمتحقق من صحة الفرض البد من دراسة العالقات اإلرتباطية ،بإستخدام اختبار كاي
تربيع  )χ(2بين متغيرات الدراسة ،وذلك لتحديد وجود عالقة معنوية بينيا كما سيرد في الجدول
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جدول ( :)2العالقة االرتباطية بين االستراتيجيات التي تمبي رغبات المستهمكين وتحقيق
األهداف المرجوة
ىل تعتقد أن مزيج منتجاتكم الحالي

السؤال

يمبي احتياجات ورغبات المستيمكين

المجموع

Sig

()χ

2

5%

وتحقيق األىداف المرجوة

حاجة منشأة المشروبات الغازية
الكبيرة والممحة في تبني

اإلستراتيجيات ،يؤدي إلى زيادة
الكفاءة وتحقيق األىداف

نعم

ال

أحيانا

نعم

48

5

14

67

ال

6

-

8

14

أحيانا

12

-

7

19

66

5

29

122

المجموع

2.246

9.68

المصدر :جمعت و حسبت من نتائج المسح الميداني.)2014( ،
من خالل الجدول ( )2واستناداً الي مستوى المعنوية اإلحصائية لكاي تربيع  )χ(2نرفض
فرض العدم القائل بعدم وجود عالقة بين المتغيرين إذا كان مستوى المعنوية أقل من (.)2.25
وعند قراءة الجدول أعاله نجد أن مستوى المعنوية ( )2.246مما يعنى وجود عالقة ارتباطية
بين حاجة منشآت المشروبات الغازية الكبيرة والممحة في تبني إستراتيجيات وبرامج مزيج
المنتجات التي تؤدي إلى تمبية إحتياجات المستيمكين وزيادة الكفاءة وتحقيق األىداف المرجوة
ويدعم ذلك أيضاً سؤال عينة الدراسة من العمالء عما إذا كان إستخدام تمك المنشآت
إلستراتيجيات المزيج السمعي يؤدي إلى جذب أكبر عدد من العمالء ،وكذلك سؤال آخر لنفس
أفراد العينة والخاص بأن مزيج المنتجات الحالي يمبي إحتياجات المستيمكين ،والجدول ()3
يوضح ذلك.
جدول ( :)3إجابات العمالء عن إستخدام اإلستراتيجيات وجذب العمالء وتمبية إحتياجات المستهمكين
السؤال
أن استخدام تمك المنشآت

إلستراتيجيات المزيج السمعي يؤدي
إلى جذب أكبر عدد من العمالء
ىل مزيج المنتجات الحالي يمبي
احتياجات المستيمكين

االجابة

التكرار

النسبة %

نعم

276

87.3

ال

12

3.2

أحيانا

32

9.5

المجموع

316

122

نعم

183

57.9

ال

122

31.6

أحيانا

33

12.4

المجموع

316

122

المصدر :جمعت و حسبت من نتائج المسح الميداني.)2014( ،
من قراءة الجدول ( )3نجد نسبة كبيرة ( )%87.3من العمالء كانت إجاباتيم بنعم
بخصوص سؤاليم حول أن أستخدام تمك المنشآت إلستراتيجيات المزيج السمعي يؤدي إلى جذب
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أكبر عدد من العمالء بينما نسبة ضئيمة جداً ( )%3.2كانت إجاباتيم ب ــال ونسبة ()%9.5
من أفراد نفس العينة كانت إجاباتيم بأحيانا.
أما فيما يختص بسؤاليم عن مزيج المنتجات الحالي وما إذا كان يمبي احتياجات
المستيمكين ،كانت نسبة ( )%57.9إجاباتيم بنعم ونسبة ( )%31.2أجابوا إلى حدما ونسبة
( )%12.4كانت إجابتيم بأحيانا.
ولتوضيح العالقة االرتباطية بين استخدام اإلستراتيجيات والتي تؤدي إلى جذب أكبر
عدد من العمالء وتمبي إحتياجات المستيمكين تستخدم إحصائية كاي تربيع  )χ(2حسب ما ىو
موضح بالجدول ( ،)4حيث نجد أن مستوى المعنوية ( )2.233أقل من ( )2.25مما يعنى
وجود عالقة ارتباطية ويمكن القول أن استخدام إستراتيجيات المزيج السمعي يؤدي إلى جذب
أكبر عدد من العمالء وأن مزيج المنتجات الحالي يمبي احتياجات المستيمكين.
وىذه العالقة تختمف مع ما أوضحو أبوبكر1999( ،م) حيث ذكر بأن المزيج السمعي
في مؤسسة األسواق الحرة يحتاج لوضع سياسات فعالة حتى يكون متوازناً وال تتعرض المبيعات
إلى خطر التذبذب ،ولم توكد أي دراسات سابقة ذلك.
ولذا يتأكد صحة الفرض القائل بأن تبني االستراتيجيات تؤدي إلى زيادة الكفاءة وجذب
العمالء وتمبي احتياجات ورغبات المستيمكين.

جدول ( :)4العالقة االرتباطية بين إستخدام االستراتيجيات وجذب العمالء وتمبية احتياجات المستهمكين
السؤال

إن إستخدام تمك المنشآت

إلستراتيجيات المزيج السمعي يؤدي
إلى جذب أكبر عدد من العمالء
المجموع

ىل مزيج المنتجات الحالي يمبي
احتياجات المستيمكين

المجموع

نعم

ال

أحيانا

نعم

151

93

32

276

ال

8

1

1

12

أحيانا

24

6

2

32

183

122

33

316

)χ(2

12.47

Sig

2.233

المصدر :جمعت و حسبت من نتائج المسح الميداني.)2014( ،
 2/4خصائص مزيج منتجات المشروبات الغازية التي يركز عمىها المستهمك السوداني:
من األىداف الرئسية ليذا البحث تحديد خصائص مزيج المنتجات من حيث السعر
والجودة والحجم والتي تمبي إحتياجات ورغبات المستيمك ،وعند طرح سؤال عمى المستيمكين فيما
يخص ترتيب مستويات وخصائص المشروب المفضل لممستيمك من األفضل إلى األسوأ( .أ)
السعر (عالي ،متوسط ،منخفض)( ،ب) الجودة (النكية ،المذاق ،الغاز  ،CO2المون ) ويدعم
ذلك سؤال آخر لنفس العينة والخاص بأي حجم من العبوات تحقق إشباع المستيمك .الجدول
رقــم ( )5يوضح ترتيب وخصائص كل من مستوى السعر والجودة وحجم العبوة لدى المستيمك.
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يتضح من الجدول ( )5أن نسبة ( )34.7من المستيمكين يرون أن مستوى السعر
عال بينما نسبة ( )48.6يرون أن مستوى السعر متوسـ ــط ونسبة ضئيمة ( )%16.7يرون أن
مستوى السعر منخفض.
يوضح الجدول ( )5ترتيب خصائص الجودة لدى المستيمك حيث أن نسبة ()%23.3
من عينة المستيمكين يفضمون النكية بينما نسبة ( )68.1من أفراد العينة يفضمون المذاق ونسبة
( )%5.6يفضمون الغاز ونسبة ضئيمة جداً ( )%3.1من نفس العينة يفضمون المون.
جدول ( :)5إجابات المستهمكين حول ترتيب مستويات السعر
العنصر
السعر

عناصر المزيج التسويقى

خصائص الجودة

العبوة

الوفرة

المكانة االجتماعية

الخاصية
عالي
متوسط
منخفض
المجموع
النكية
المذاق
الغاز
المون
المجموع
252مل
352مل
522مل
1.25لتر
المجموع
متوفر
نادر
منعدم
المجموع
عاليو
متوسطو
دنيا
المجموع

التكرار

النسبة %

125
175
62
362
84
245
12
11
362
42
272
35
15
362
297
26
37
362
244
99
17
362

34.7
48.6
16.7
122
23.3
68.1
5.6
3.1
122
11.1
75.2
9.7
4.2
122
82.5
7.2
12.3
122
67.8
27.5
4.7
122

المصدر :جمعت و حسبت من نتائج المسح الميداني.)2014( ،
يتضح من الجدول رقم ( )5أن نسبة ( )%11.1ونسبة ( )%75.2ونسـبة ()%9.7
ونسبة ( )%4.2يفضمون أن يكون حجم العبوة ( )252مل )352( ،مل )352( ،مل)1.25( ،
لتر عمى التالية .ويدعم ذلك ما ورد بسؤال طرح عمى عينة من المستيمكين والخاص بترتيب وفرة
المشروب المفضل وأيضاً سؤال خاص بالمكانة االجتماعية ،ويمكن النظر إلى ذلك من خالل
الجدول (.)6
يالحظ من الجدول ( )5أن نسبة كبيرة ( )%82.5من عينة المستيمكين قد أكدوا بأن
منتجيم المفضل متوفر ونسبة ضئيمة ( )%7.2أكدو بأنو نادر ،بينما نسبة ( )%12.3كان
ترتيبيم لمستوى وفرة منتجيم منعدم .أما المكانة اإلجتماعية فنجد أن نسبة ( )%67.8من أفراد
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نفس العينة كانت ترتيباتيم عالية ونسبة ( )%27.5متوسط ،ونسبة ضئيمة ( )%4.7كانت
ترتيب مستوى المكانة اإلجتماعية لمنتجيم المفضل دنيا.
بناء عمى التحميل السابق يمكن القول بأن المستيمك السوداني يركز عمى األسعار
ً
المتوسطة وأن حجم العبوة ( )352مل يحقق إشباعو ،وكما يركز عمى المذاق أكثر من
الخصائص األخرى (النكية ،الغاز ،المون) في إطار ترتيب مستويات خصائص المشروب
المفضل.
 3/4تأثير عدم وفرة المنتج وتشابه الخصائص:
سوف نتطرق في ىذه الجزئية لتحميل الفرضية الثالثة لمدراسة والتي تقول أن عدم وفرة
المنتج المفضل وتشابو خصائص المنتجات يؤدي إلى إنتقال المستيمك لمنتج آخر .عند طرح
سؤال عمى عينة الدراسة من المستيمكين ،والخاص بتغير مشروبك المفضل خالل فترة تناولك،
وكذلك سؤال عمى نفس أفراد العينة عن إلى أي مدى تعتقد أنو يوجد تشابو بين منتجات
المنشأتين كما سيرد في الجدول (.)6
عند قراءة الجدول ( )6نجد أن نسبة ( )%52.2من المستيمكين يقومون خالل فترة
تناوليم لمشروبيم المفضل بالتغير لمشروب أخر ونسبة ( )%37.5يمثمون والء المستيمك
لمشروبو المفضل وبينما نسبة ( )%12.5كانت إجاباتيم بأنيم اليدرون.
وفي نفس اإلطار نجد نسبة من أفراد نفس العينة يؤكدون تشابو خصائص منتجات
المنشأتين بنسبة ( )%55.3وبينما الذين ذكروا عدم وجود تشابو بمغت نسبتيم (.)%44.7
جدول ( :)6إجابات المستهمكين عمى األسئمة المتعمقة بتغير المشروب المفضل وتشابه الخصائص
السؤال
خالل فترة تناولك لمشروبك المفضل ىل غيرت
لمشروب أخر

إلى اى مدى تعتقد انو يوجد تشابو بين منتجات
المنشأتين (البيبسي كوال – الكوكا كوال)

التكرار

النسبة %

نعم

182

52.2

ال

135

37.5

الأدري

45

12.5

المجموع

362

122

ال يوجد تشابو

161

44.7

يوجد تشابو كبير

199

55.3

المجموع

362

122

المصدر :جمعت و حسبت من نتائج المسح الميداني.)2014( ،
ولتوضيح العالقة االرتباطية بين تشابو خصائص منتجات المنشأتين (البيبسي كوال /
الكوكا كوال) وتحول المستيمك من المنتج المفضل لمنتج آخر ،نستخدم إحصائية كاي تربيع
 )χ(2حسب ماىو موضح بالجدول (.)7
الجدول ( )7يوضح أن مستوى المعنوية ( )2.211أقل من ( )2.25مما يعنى وجود
عالقة ارتباطية .وبالتالي تم التأكد من صحة الفرض القائل بأن عدم وفرة المنتج المفضل وتشابو
خصائص المنتجات (البيبسي والكوال) يؤدي إلى انتقال المستيمك لمنتج آخر.
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جدول ( :)7العالقة اإلرتباطية بين تشابه منتجات المنشأتين وتغير المشروب من قبل المستهمك
إلى اى مدى تعتقد انو يوجد

السؤال

تشابو بين منتجات المنشأتين

المجموع

)χ(2

Sig

(البيبسي كوال /الكوكا كوال )

خالل فترة تناولك لمشروبك

المفضل ىل غيرت لمشروب
أخر
المجموع

ال يوجد تشابو

يوجد تشابو

نعم

67

113

182

ال

68

67

135

ال أدري

26

19

45

161

199

362

كبير

المصدر :جمعت و حسبت من نتائج المسح الميداني.)2014( ،

8.94

2.211

 /4الخاتمة والتوصيات:
توصل البحث إلى عدد من النتائج أىميا ما يمى:
 /1تبني المنشآت إلستراتيجيات وبرامج المزيج السمعي يؤدي إلى زيادة الكفاءة ،ويمبي احتياجات
ورغبات المستيمكين وتحقيق األىداف المرجوة.
 /2المستيمك السوداني يركز عمى السعر والحجم والمذاق أكثر من الخصائص االخرى (النكية،
الغاز ،المون).
 / 3عدم وفرة المنتج المفضل وتشابو خصائص المنتجات (البيبسي كوال/الكوكاكوال) يؤدي إلى
إنتقال المستيمك لمنتج آخر.
 /4عدم قيام المنشأتين محل الدراسة (مجموعة اراك/البيبسي كوال) و (مجموعة دال/الكوكاكوال)
بأية دراسات تسويقية عن سموك المستيمك وعاداتو ومعتقداتو لموصول لخصائص مزيج
منتجات يحقق إشباع ورضا المستيمك واألىداف اإلستراتيجية.
 / 5يعتبــر مشــروب البيبســي ك ـوال ىــو المشــروب األول بالنســبة لمعمــالء والمســتيمكين بينمــا يــأتي
مشروب الكوكاكوال في المرتبة الثانية.
إستناداً إلى النتائج السابقة خمص البحث إلى التوصيات التالية:
 / 1إتباع برامج تأىيل وتطوير المنتجات بإستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب اإلنتاج المتطورة
حتى تساىم في الناتج القومي المحمي.
 / 2إنشاء مصانع صغيرة في أطراف السودان لتغطية األسواق المحمية وارتياد أسواق الصادر
لمدول المجاورة.
 /3األخذ بالمفيوم الحديث لمتسويق في ممارسة كافة األنشطة التسويقية خاصة وأن العميل في
ظل إشتداد المنافسة في سوق المشروبات الغازية أصبح يفاضل بين ما تقدمو المنشآت من
منتجات ،إذا وضعنا في االعتبار بأن تمك المنشآت تعانى من نقص في العمالء ،وليس
المزيج السمعي.
 /4إعتماد إستراتيجية جيدة ،عبر إستشارة الخبراء ،وتكوين فريق تسويق يطرح أفكار جيدة،
والحصول عمى معمومات صحيحة عن حالة األسواق.
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 /5القيام ببحوث التسويق واالىتمام بالمعمومات التنافسية وتقييم السموك الشرائي لمعميل وتأثيره،
وأيضاً دراسة سموك المستيمكين وعاداتيم ومعتقداتيم تجاه المزيج السمعي مع اإلستجابة
لنتائج تمك الدراسات وصوالً لخصائص مزيج سمعي يحقق إشباع ورضاء المستيمكين
واألىداف المرجوة.
 /6عمى المنشآت مواصمة جيودىا لخمق كوادر متخصصة ومؤىمة تأىيل عالي بتكثيف الدورات
التسويقية.
 /7األخذ بسياسة المحافظة عمى أعمى مستوى من الجودة يتماشى مع المواصفات العالمية
لممنتجات ،التي تمبي رغبات المستيمك وتصبح تمك المنتجات ذات حصة سوقية عالية
ومركز تنافسى قوي لممنشأة.
 /8نتيجة لمعددية المتزايدة في منشآت المشروبات الغازية واشتداد المنافسة البد من بذل المزيد
من الجيود التسويقية التي تساعد في نشر الوعى بين العمالء فيما يختص بخصائص
المنتجات وحثيم لعكس شكاوى المستيمكين.
 /9العمل عمى وفرة المزيج السمعي باألسواق المختمفة ،مع إيجاد عمالء جدد والمحافظة عمى
العمالء الفعميين.
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ABSTRACT
The study aims to detect the effect of competition and changes in
consumption habits on consumer preferences. As well as emphasizing on
the important role of adopting product mix strategies. The research
followed a descriptive, analytical and case study method. Data were
collected via questionnaire and interviews, then statistical techniques
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were used for the analysis. The study explored that the adoption of
marketing strategies increases efficiency and satisfies customers. It is
also concluded that Sudanese customers prefer price, size and taste rather
than the other product attributes. The study explained the obtained results
and concluded with recommendations of which the most important are
that, firms must adopt rehabilitation and product development programs;
adoption of modern marketing concepts in all aspects of marketing
activities; also efforts must be exerted to avail a wide spectrum of the
product mix in different niches and markets; and then marketing research
must be conducted so as to help in formulating strategies.
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