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 الملخص:
لدراسة ااستهدفت الدراسة قياس الكفاءة التسويقية للحوم األبقار على مستوى المراحل التسويقية المختلفة من المربي إلى المستهلك، وقد اعتمدت       

تكاليف التسويقية إلى لطريقة اتسويقية بقياس الكفاءة التبين من و على البيانات األولية التي تم جمعها من استمارة االستبيان التي أعدت لهذا الغرض،
لكل من  %53، %53، %55، %53نحو نتائج تطبيق هذا المقياس إلى ان الكفاءة التسويقية بلغت  أنإجمالي التكاليف التسويقية واإلنتاجية، 
 علي الترتيب. الفئات الثالثة وإلجمالي عينة الدراسة
، %33إجمالي الهوامش التسااااااااااويقية والتكاليف اإلنتاجية تبين إنها مثلت نساااااااااابةبطريقة الهوامش التسااااااااااويقية إلى وبحساااااااااااب الكفاءة التسااااااااااويقية 

لية ، وبتطبيق مقياس اجمالي التكاليف التساااااااااااويقية والتكاليف االنتاجية الى القيمة الكبالنسااااااااااابة للفئات الثالثة وإلجماليالعينة ككل 32%،33%،32%
 علي الترتيب. من الفئات الثالثة وإلجمالي عينة الدراسةلكل  %52،%53،%52،%53للسلعة المسوقة تبين انها شكلت نحو 

 وبقياس الكفاءة التسااااويقية عن طريق ناااااايب الم ار  تبين ان ناااااايب الم ار  اختلف من فئة الخرى وتاثر بالتكاليف التساااااويقية وبذلك اثر على
 الكفاءة التسويقية .

 

 المربين. – ار  نايب الم –سعر المستهلك  –لحوم األبقار  –الهوامش التسويقية  – ةاإلنتاجيالتكاليف  –: الكفاءة التسويقية الكلمات المفتاحية
 

 المقدمة: 
لف تيلعب اإلنتاج الحيواني دورًا مهما في تلبية احتياجات اإلفراد من البروتين الحيواني في ليبيا، ويبلغ متوسااط ناااايب الفرد الليبي من مخ      

تواااااااااااي بها من مة الاااااااااااحة  من احتياجات الفرد الذي %22حوالي جم/ يوم، وهذه الكمية ال ت يد عن  33.2ماااااااااااادر البروتين الحيواني حوالي 
، وعلى الرغم من المكانة التي يشااااااااااااااغلها اإلنتاج الحيواني ومنتجات  المختلفة، إال أن  لم يحقق االكتفاء الذاتي )جرام/يوم55العالمية التي تبلغ حوالي )

 .  (3333)بوحويش & محمود ،  نسبًيا والحد من االستيراد من الخارج
، 3382ألف رأس عام  811(، ولقد  اد العدد إلى حوالي 3383-3332لعام )ألف رأس كمتوسااااااااااااااط  811ولقاد بلغ عادد األبقاار في ليبياا نحو 

 %2.3وبنساااااابة  3382ألف طن عام  88.32من إجمالي إعداد حيوانات اللحوم الحمراء، وبلغ إنتاج لحوم األبقار حوالي  %83والتي مثلت حوالي 
من إجماااالي اللحوم %35ألف طن والتي مثلااات حوالي  83.23األبقاااار  من إنتااااج اللحوم الحمراء في ليبياااا، بينماااا بلغااات كمياااة الواردات من لحوم

وتنتشاااااااااااار تربية األبقار بشااااااااااااكل كبير في منطقة البح ، إذ يقوم  )المن مة العربية للتنمية ال راعية، أعداد متفرقة(. 3382الحمراء المسااااااااااااتوردة عام 
 القطااا  الخاااو باادور كبير في إنتاااج لحوم األبقااار، ويعاااني هااذا القطااا  من مشاااااااااااااااكاال كثيرة أدت إلى إبتعاااد ج ء كبير من المربيين عن العمليااة

نخفاض ااإلنتاجية والتي من أهمها انخفاض إيرادات المربيين بساااابب المشاااااكل المتعلقة بتذ لكفاءة بذب األسااااعار والمشاااااكل التسااااويقية التي تواجههم وا 
 حوم المنتجة والمسوقة محليًا.التسويقية لل

 المشكلة البحثية:
سااااوقية ليعد ن ام التساااويق الراهن الذي تتساااام ب  أساااواق الحيوانات الم رعية الحية في ليبيا احد األسااااباب الهامةالتي ت دي إلي ارتفا  األساااعار ا

 نات الم رعية إلي األساااااااااعار الراهنة إذ تتم عمليات البي  والشاااااااااراء دون معايير أو أساااااااااس محددة لمغراض اإلنتاجية المختلفة ، ومن ثم يكونللحيوا
للمسااااااومة الساااااعرية بين مختلف المساااااالك النسااااااويقية الدور الرئيساااااي في تحديد األساااااعار مما ينااااافي علي هذه األسااااااواق درجة عالية من الغموض 

ة يس والمغاالة في األسااعار ، كما ال توجد أية م سااسااات أو جهات تن م وتدير التعامل بهذه األسااواق مما يترتب علي  انعدام المعلومات السااوقوااللتبا
والتي توافرها يقلل من شاااااان المسااااااومة الساااااعرية وي يل مثل هذا الغموض وينااااافي نوعا من االساااااتقرار علي تلك األساااااواق ، فناااااال علي أن توافر 

في إنخفاض  يمكن تحديد مشااكلة البح انات والمعلومات التسااويقية يعد أمرًا نااروريًا لتخطيط سااياسااة الدولة في مجال اإلنتاج الحيواني .ومن ثم البي
نخفاض األساااعار على مساااتوى الم رعة )المربي( والناتج من ار  فا  تإيرادات المربيين للحوم االبقار في منطقة الجبل االخنااار وذلك بسااابب تذبذب وا 

 التكاليف التسويقية والتي ت دي إلى إنخفاض في الكفاءةالتسويقية والتي تتطلب دراستها وتحديد أسبابها.
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 0202(  1)  58مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 هدف البحث: 
إلي  لتعتبر دراسااااة الهوامش التسااااويقية للحيوانات الم رعية الحية من األهمية بمكان لما لها من دور كبير في تحقيق الكفاءة التسااااويقية والتوااااا

ر في العملية التسااويقية والتي ت ثر علي الكفاءة التسااويقية وت دي إلي عدم حاااول المنتج علي سااعر عادل يشااجع  علي االسااتمرار في أوج  القاااو 
لي ع اإلنتاج ، وفي نفس الوقت عدم حااول المساتهلك علي السالعة المطلوبة بساعر عادل ، ومن ثم وجب االهتمام بدراساة الكفاءة التسااويقية والعمل

اس الكفاءة التسااااويقية قيإلى بااااافة رئيسااااية يهدف البح  لكي يسااااتفيد منها كل من المنتج والمسااااتهلك وكذلك األجه ة التسااااويقية . ومن ثم تحسااااينها 
 -لية:ن خالل دراسة األهداف الفرعية التاللحوم األبقار بالقطا  الخاو ببلدية البيناء فيليبيا ، ويتم تحقيق هذا الهدف م

 التسويقية للحوم األبقار المنتجة محليًا في منطقة البح .تقدير وقياس الكفاءة  .8
 تقدير وحساب نايب الم ار  من ما يدفع  المستهلك. .3
 .المشاكل اإلنتاجية والتسويقية التي تواج  المربيين والتجار في عينة الدراسة والحلول المقترحة لهادراسة  .5

 

 مصادر البيانات والطريقة البحثية:
كل من أساالوبي التحليل الوااافي لشااري وتفسااير مختلف الجوانب الن رية المتعلقة بمونااو  البح  وكذلك التحليل الكمي  يسااتند هذا البح  علي

اعتمدت الدراسااااة على البيانات األولية والتي تم جمعها من إسااااتمارة االسااااتبيان (. و 3382للواااااول إلى النتائج التي تخدم أهداف البح  )بساااايوني ، 
يين دين في منطقة الدراسة، حي  تم استيفاء بياناتها بالمقابلة الشخاية م  المربو اء منها على مساتوي المربيين والتجار الموجالتي اعدت للدراساة ساو 

كما اعتمدت الدراساااااااااااة علي البيانات المنشاااااااااااورة وغير المنشاااااااااااورة الااااااااااااادرة من مختلف الهيئات والمن مات  . 3381-3381خالل الفترة والتجار 
ة ال راعة والثروة الحيوانية، قسام اإلنتاج الحيواني ،بلدية البينااء، مكتب الحرس البلدي، بيانات غير منشاورة إنافة إلي االستعانة واألمانات مثل هيئ

 بالمعلومات التي أحتوت عليها بعض الدوريات والكتب العلمية العربية واألجنبية المرتبطة بمونو  الدراسة .
 

 :وصف مجتمع الدراسة واختيار العينة
قعة ايشااامل مجتم  الدراساااة القطا  الخاو لمربي لحوم األبقار في بلدية البينااااء، والتي تق  في الشااامال الشااارقي من ليبيا وتمتد من المنطقة الو 

ألفراد ااختيار العينة البحثية بطريقة عشااااااااوائية بساااااااايطة بحي  تتي  لجمي   تمبين بلدية شااااااااحات شاااااااارقًا إلى بلدية الساااااااااحل )قااااااااار ليبيا( غربًا، وقد 
في  وقد تّم اختيار العينة البحثية بطريقة عشااااااااااااوائية بسااااااااااااايطة بحي  تتي  لجمي  المربين فرو متكافئةكافئة في ال هور بالعينة، فرو مت المبحوثين

ي، أمااا عن مرب 332من إجمااالي عاادد مربي لحوم األبقااار في البلااديااة البااالغ عااددهم  %22مربي تمثاال قرابااة  853ال هور بااالعينااةالتي بلغ حجمهااا  
 232األبقار في منطقة مساااة بلغت حوالي ( أن عدد 8رأس وتونااا  بيانات الجدول رقم )( 3523عدد ر وس األبقار في البلدية فقد قدرت بحوالي )

ويمات والبينااااااء واسااااالنطة والوسااااايطة ومراوة والخعمر المختار أما مناطق في مجتم  الدراساااااة،  من إجمالي عدد األبقار %33.1ل حوالي رأس تمث
من إجمالي أعداد األبقار بالبلدية، وقد  %8.2، %3.1، %2.2، %83.3، %85.2 ،83.2 ،83.1وقندولة والتي تمثل فيها اعداد األبقار نحو  

 من إجمالي عدد المربيين بالشاملة. %22مثلت عينة الدراسة حوالي 
 

 األهمية النسبية لعدد األبقار بمنطقة الدراسة .1جدول رقم 
 * عدد مربي العينة بكل منطقة بقاراألهمية النسبية لعدد األ بقارعدد األ عدد المربين المنطقة

 64 %2..9 450 01 ةمس

 96 %8..0 .00 64 عمر المختار

 96 %0..0 012 00 البيضاء

 08 %06.4 602 90 اسلنطة

 04 %09.9 984 96 الوسيطة

 8 %4.0 050 02 مرواة

 0 %9.2 48 00 الخوميات

 9 %0.4 68 . قندولة

 061 %011 9609 910 اإلجمالي

(، على سبيل المثال عدد مربي 061* تم الحصول على مربي العينة بكل منطقة بقسمة عدد األبقار في كل منطقة على عدد األبقار الكلي بالبلدية مضروب في )

 .64=1.9.2× 061العينة لمنطقة مسة يساوي 

 .9100الحيوانية، قسم اإلنتاج الحيواني المصدر: هيئة الزراعة والثروة 

 

ار في بلدية قولغرض حساب التكاليف اإلنتاجية والعائد الكلي للحوم األبقار التي تم استخدامها في قياس الكفاءة التسويقية تم تقسيم مربي لحوم األب
 (.3البيناء إلى ثال  فئات م رعية كما هو مون  بالجدول رقم )

( والذي يون  تقسيم المربيين بالعينة البحثية إلى ثال  فئات م رعية، األولى منها المربين الذي يقومون 3الجدول رقم )وتبين من خالل        
من  %33.3رأس مثلت حوالي  551من إجمالي عدد المربيين وبعدد أبقار  %32.1مربي وبنسبة تمثل حوالي  38أبقار تنم  83بتربية أقل من 



 080         قياس الكفاءة التسويقية للحوم األبقار بالقطاع الخاص ببلدية البيضاء في ليبيا

 

من إجمالي  %31.1مربي وبنسبة تمثل  51وتنم  33أبقار ألقل من  83المربيين بالفئة الثانية تنم الذين يقومون بتربية  إجمالي عدد األبقار، وان
رأس من  33من إجمالي عدد األبقار، أما مربي الفئة الثالثة تنم الذين يقومون بتربية  %53.2رأس مثلت حوالي  233عدد المربيين وبعدد أبقار 

من إجمالي عدد  %22.3رأس تمثل قرابة  213من إجمالي عدد المربيين وبعدد أبقار حوالي  %82.3مربي، وبنسبة تمثل  38تاألبقار فاكثر نم
 األبقار.

 
 تقسيم المربيين بالعينة حسب عدد األبقار . 2 جدول رقم 

 الفئات
 إجمالي عدد األبقار عدد المربيين

 % العدد % العدد

 ..99 668 50.2 0. رؤوس 01أقل من 

 61.4 .05 98.2 68 91ألقل من  01

 ..04 425 04.9 90 فأكثر 91

 %011 0021 %011 061 اإلجمالي

 حسبت من بيانات استمارة االستبيان الخااة بالدراسة الميدانية.المادر:
 

 52ان عددهم وقد ك فقد تمإختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة على مستوى البلدية خالل فترة الدراسةتاجراً  23أما عينة تجار الجملة والذين بلغ عددهم 
 تاجرًا وقد تم إختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة على مستوى البلدية.

حجم العينة بنفس  خالل فترة الدراسة في مناطق البلدية وقد تم إختيار 1تاجراً  832أما فيما يتعلق بتجار التج ئة )المجا ر( والذين بلغ عددهم      
 تاجر وبطريقة عشوائية منت مة وكانت مدينة البيناء تعتبر هي السوق الرئيسي لتجار التج ئة. 13الطريقة السابقة وكان عددها 

 
 النتائج البحثية والمناقشة:

 :قياس الكفاءة التسويقية للحوم األبقار ببلدية البيضاء (1)
وُيعد قياس الكفاءة السعرية، و  ويعتبر قياس الكفاءة التسويقية بطريقة شمولية من األمور الاعبة حي  تنطوي الكفاءة التسويقية على الكفاءة الو يفية 

تسويقي ألنها الوبذلك يتحتم إيجاد مقاييس أو م شرات يمكن الحكم من خاللها على كفاءة الن ام خطوة أولى نحو العمل على تحسينها، التسويقية 
ع  المستهلك مما يدفاالنتشار السوقي ونايب المربي  في النهاية ما هي إال تقييم ألداء السوق، وعلى الرغم من بعض أوج  القاور في استخدام

ذا ك هفي قياس الكفاءة التسويقية إالَّ أن  يمكن اعتبار  تهلك فالبد من تخفيض ع  المسمما يدفان الهدف هو  يادة نايب المربيمقياس مناسب للكفاءة، وا 
تكاليف التسويقية، وكذلك تقليل ال الهوامش التسويقية م  الحفا  على نفس الخدمات الم داة على السلعة، ويكون ذلك من خالل تقليل األرباي التسويقية

وكذلك بيناء، ة التسويقية للحوم األبقار ببلدية القد اعتمدت الدراسة على بيانات االستبيان م  المربيين وتجار الجملة وتجار التج ئة لقياس الكفاءو 
 .لتسويقية من سعر المستهلكتقدير نايب المربي من سعر المستهلك، وكذلك التكاليف ا

 الكفاءة التسويقية: قياس*طرق 
 هناك عدة طرق ممكن من خاللها قياس الكفاءة التسويقية ومن هذه الطرق ما يلي 

 الكفاءة التسويقية:استخدام معادالت رياضية لقياس  (أ)

جية اتحاول بعض الدراسات قياس كفاءة الن ام التسويقي من خالل مقارنات تعكس النسبة بين جملة التكاليف التسويقية، والتكاليف الكلية )إلنت
 والتسويقية( للمنتج المسوق باستخدام المقياس التالي: 

100 × [ (
التكاليف التسويقية

التكاليف اإلنتاجية + التكاليف التسويقية
) − 100] =  الكفاءة التسويقية

شير الكفاءة توجود اختالف في الكفاءة التسويقية من فئة ألخرى حي  وتشير نتائج تطبيق هذا المقياس على تسويق لحوم األبقار في عينة الدراسة 
 %53 من الفئة الثالثة وقدرت ألجمالي العينة بنحو %53الفئة الثانية، ومثلت حوالي  في %55وتبين أنها تمثل حوالي  %53في الفئة األولى بنحو

 (.  5لجدول رقم ) وتعد هذه النتائج نئيلة جدًا كما هو مون  با
جمالي العينة أقل من  م شر فهو  %33وهو ما يدل على ان الكفاءة التسويقية منخفنة، واذا كانت أكثر من  %33وجمي  النتائج للفئات الثالثة وا 

 ارتفا  كفاءة تسويق السلعة المدروسة
 
 

                                                           
 . 0202بلدية البيضاء، مكتب الحرس البلدي، بيانات غير منشورة، ليبيا، 1



  ....... الخ سالم هالل محمد الشريف                            089

 

 0202(  1)  58مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

  :كما حاولت دراسات أخرى تطبيق مقياس أخر قريب من هذا المقياس وهو

100 × [(
الهوامش التسويقية

التكاليف اإلنتاجية + الهوامش التسويقية
) − 100] =  الكفاءة التسويقية

جمالي  %32، %33، %32، %33تمثل حوالي  بهذا المقياس تبين إنها وبحساب الكفاءة التسويقية بالنسبة للفئة األولى والثانية والثالثة وا 
 (.5كما هو مون  بالجدول رقم ) %33جدًا وأقل من العينة على الترتيب، وهي تعد نسبة نئيلة 

 :لحساب الكفاءة التسويقية تبين ان وتطبيق المعادلة الريانية

100 × [(
التكاليف االنتاجية و التسويقية
القيمة الكلية للسلعة المسوقة

) − 100] =  الكفاءة التسويقية

لفئة األولى , لكل من ا%52، %53، %52، %53أنها تمثل حوالي  السابقة الذكر وتبين من حساب الكفاءة من خالل هذه المعادلة
جمالي العينة على الترتيب وهي تعد نسب ذات درجةوالثالثة والثانية   .كفاءة منخفنة وا 

المقاييس السابقة يتن  أن الكفاءة التسويقية التي تم قياسها بجمي  المقاييس كانت منخفنة ويتن  السبب وراء انخفاض ومن خالل 
 الكفاءة التسويقية للحوم االبقار بمنطقة الدراسة ترج  إلى سبب ارتفا  التكاليف التسويقية وأرباي الوسطاء.

 
 التي تربط بين التكاليف اإلنتاجية والتسويقية وقيمة السلعة المسوقة وتو ي  دينار المستهلكويقية بالمقاييس حساب الكفاءة التس .3 جدول 

 الفئات

تكاليف 

 جاإلنتا

 كجم/دينار

سعر 

المربي 

 كجم/دينار

سعر 

المستهلك 

 كجم/دينار

الهامش 

 التسويقي

 اإلجمالي

التكاليف 

 ةالتسويقي

التكاليف 

 التسويقية

 اإلنتاجية

الكفاءة 

ة التسويقي

)%((1) 

الكفاءة 

التسويقية 

)%((2) 

الكفاءة 

التسويقية 

)%((3) 

% 

نصيب 

المربي 

من سعر 

 المستهلك

% 

التكاليف 

التسويقية 

من سعر 

 المستهلك

 00.9 ..60 69 95 65 94.65 96..0 94.45 62 09.65 2.09 األولى

 00.0 69.8 60 90 66 95.55 02..0 94.99 62 8..09 8.64 الثانية

 00.0 65.0 .6 99 61 .90.0 02..0 95.90 62 2..06 98.. الثالثة

إجمالي 

 العينة
..28 06.12 62 95.20 0..90 95.02 69 90 60 66.4 00.0 

 المادر: جمعت وحسبت من استمارة االستبيان الخااة بالدراسة الميدانية 
 
 قياس الكفاءة التسويقية عن طريق نصيب المزارع:  (ب)

ات نمن الطرق المستخدمة في قياس الكفاءة التسويقية هو قياس الكفاءة التسويقية عن طريق نايب المربي مما يدفع  المستهلك، ومن خالل البيا
 83.53أن نايب المربي من بي  السعر كيلوجرام من لحوم األبقار بلغ نحو تبين ( 5والمعلومات التي جمعها وكما هو مون  من الجدول رقم )

وهذا يدل على  %22.3وتمثل التكاليف التسويقية من دينار المستهلك نسبة  من دينار المستهلك بالنسبة للفئة األولي %58.3نار/كجم وهو يمثل دي
من  %53.1دينار /كجم يمثل نحو  83.31ان نايب المربي يتاثر بالتكاليف التسويقية للسلعة المسوقة، أما نايب المربي للفئة الثانية بلغ حوالي 

جمالي  85.31 نحو الفئة الثالثة فيمن دينار المستهلك، وبلغ نايب المربي  %22.8دينار المستهلك وتمثل التكاليف التسويقية نحو  دينار/كجم وا 
من دينار  %22.8،%22.8من دينار المستهلك على الترتيب وتمثل التكاليف التسويقية نحو%55.2،%53.2/كجم حي  تمثل دينار85.31عينة ال

ايب ن المستهلك على الترتيب ، ويستدل مما سبق ان نايب المربي يختلف من فئة الخرى ويتاثر بالتكاليف التسويقية فنالح  فى الفئة الثالثة ان
 جرام .اج للكيلو اإلنتتكاليف  فيماتتمت  ب  الفئة الثالثة من انخفاض  إلىويرج  ذلك  %53.2المربي من دينار المستهلك مت ايد حي  يمثل نجو 

 
 
 

                                                           

 (1)100 × (
التكاليف التسويقية

التكاليف التسويقية+التكاليف اإلنتاجية
) − 100 =  الكفاءة التسويقية

 (2)100 × (
 الهوامش التسويقية

الهوامش التسويقية+التكاليف اإلنتاجية
) − 100 =  الكفاءة التسويقية

 (3)100 × (
 التكاليف واإلنتاجيةالتسويقية
القيم  الكلية للسلعهالمسوقة

) − 100 =  الكفاءة التسويقية



 086         قياس الكفاءة التسويقية للحوم األبقار بالقطاع الخاص ببلدية البيضاء في ليبيا

 

 -المشاكل اإلنتاجية والتسويقية التي تواجه المربيين والتجار في عينة الدراسة والحلول المقترحة لها: (2)
 أواًل: المشاكل اإلنتاجية التي تواجه مربي لحوم األبقار بعينة الدراسة:

ون  ييواج  مربي لحوم األبقار ببلدية البيناء مجموعة من المشاكل والمعوقات التي أمكن حارها من خالل استمارة االستبيان الخااة بالبح ، و 
عدم و  ( تلك المشاكل، وتبين من الجدول أن أكثر المشاكل اإلنتاجية التي تواجههم هي انخفاض سعر البي  وارتفا  تكلفة اإلنتاج 2الجدول رقم ) 

على الترتيب من  %11، %13مربي من بين مربي العينة بنسبة شكلت حوالي  882، 833توفر األعالف عند الحاجة إليها، حي  أفاد بذلك 
من إجمالي عدد المبحوثين  %13مربي بنسبة 883إجمالي عدد المبحوثين بالعينة، ثم تلي  مشكلة ارتفا  أسعار األعالف المرك ة حي  أشار إليها 

، 833 العينة، ثم أتت بعدها مشكلتا استيراد اللحوم الحمراء من الخارج ونقو األيدي العاملة التي تقوم بالرعي وارتفا  أجورهم حي  أون  ذلكب
ة يمن إجمالي عدد المبحوثين بالعينة، ثم أتت بعدها مشاكل ارتفا  أسعار األدوية وأجرة الطبيب وقلة التوع %33، %31مربي، وذلك بنسبة  11

مربي  33، 13، 12، 11، 13لحوم األبقار حي  اون  ذلك اإلرشادية وانتشار األمراض وقاور دور الوحدات البيطرية، وعدم وجود دعم لمربي 
 من إجمالي عدد المبحوثين بالعينة على الترتيب. %31، %25، %22، %21، %38بنسب مثلت حوالي 

 
 المشاكل اإلنتاجية التي تواج  مربي لحوم األبقار بعينة الدراسة .4 جدول 
 (1)األهمية النسبية التكرار المشكلة م

 %29 091 انخفاض سعر البيع وارتفاع تكلفة اإلنتاج 0

 %82 004 عدم توفر األعالف عند الحاجة إليها 9

 %85 001 ارتفاع أسعار األعالف المركزة 6

 %8. 019 الحمراء من الخارجاستيراد اللحوم  0

 %5. 28 نقص األيدي العاملة التي تقوم بالرعي وارتفاع أجورهم 5

 %0. 29 ارتفاع أسعار األدوية وأجرة الطيب 4

 %48 88 قلة التوعية اإلرشادية .

 %44 84 انتشار األمراض 8

 %46 89 قصور دور الوحدات البيطرية ونقص األدوية 2

 %52 .. لمربي لحوم األبقارعدم وجود دعم  01

 المصدر: جمعت وحسبت من استمارة االستبيان الخاصة بالدراسة الميدانية

 
 ثانيًا: الحلول المقترحة للمشاكل اإلنتاجية التي تواجه مربي لحوم األبقار بعينة الدراسة:

يين المقترحة تمثلت في عدم استيراد اللحوم الحمراء ودعم المربأشارت نتائج الدراسة الميدانية الواردة في استمارة االستبيان أن أهم الحلول 
من إجمالي  %12، %11مربي من مربي العينة وذلك بنسبة  833، 833وتوفير األعالف عند الحاجة إليها وباسعار مناسبة، حي  أشار إلى ذلك 

نشاء  بيين جمعيات متخااة باللحوم الحمراء وعمل دورات تدريبية للمر عينة المربيين، ويلي  مقتري توفير مستل مات اإلنتاج وباسعار مناسبة، وا 
من إجمالي عدد المربيين بالعينة على الترتيب، وتلي  %31، %13، %12، %11مربي بنسب بلغت حوالي  835، 831، 882حي  أون  ذلك 

مربي من مربي لحوم األبقار بالعينة بنسب بلغت  13، 11ذلك توفير وتسهيل الحاول على القروض وتفعيل دور اإلرشاد ال راعي حي  أفاد بذلك 
 ( التالي: 3من إجمالي مربي العينة البحثية وذلك كما يتن  من الجدول رقم )  %33، %32حوالي 

 
 أهم الحلول المقترحة للمشاكل اإلنتاجية التي تواج  مربي لحوم األبقار بعينة الدراسة من وجهة ن رهم . 5 جدول 

 األهمية النسبية التكرار الحلول المقترحة م

 %28 .09 عدم استيراد اللحوم الحمراء ودعم المربيين 0

 %20 099 توفير األعالف عند الحاجة إليها وبأسعار مناسبة 9

 %82 004 توفير مستلزمات اإلنتاج وبأسعار مناسبة 6

 %80 012 إنشاء جمعيات منخفضة باللحوم الحمراء 0

 %2. 016 للمربيينعمل دورات تدريبية  5

 %4. 22 توفير وتسهيل الحصول على القروض 4

 %5. .2 تفعيل دور اإلرشاد الزراعي .

 جمعت وحسبت من استمارة االستبيان الخااة بالدراسة الميدانية المصدر:
 
 

                                                           
 .(061حساب األهمية النسبية بقسمة عدد التكرارات على عدد مربي لحوم األبقار بعينة الدراسة والبالغ عددهم ) تمّ   (1) 
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 0202(  1)  58مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 ثالثًا: المشاكل التسويقية التي تواجه تجار الجملة لعينة الدراسة:
( تبين أن مشكلة عدم االستقرار األسعار  53يواج  التجار الذين يتعاملون م  لحوم األبقار مجموعة من المشاكل، وكما هو مون  بالجدول رقم ) 

الثانية  من إجمالي عدد أفراد العينة، ثم تليها في المرتبة %13في السوق تشغل المرتبة األولى من المشاكل التي تواج  تجار الجملة وذلك بنسبة 
، ثم أتت %31اللحوم الحمراء من الخارج في المرتبة الثالثة بنسبة ، ثم أتت مشكلة استيراد %11مشكلة عدم توفر األعالف وارتفا  أسعارها بنسبة 

المدربة وارتفا  أجورهم  ، ثم يليها في المرتبة الخامسة نقو األيدي العاملة%35مشكلة عدم توفر الخبرة الكافية للتسويق في المرتبة الرابعة بنسبة 
، أما مشكلة عدم مالئمة %31، ثم أتت مشكلة قاور الوحدات البيطرية وارتفا  أسعار األدوية وأجرة الطبيب في المرتبة السادسة بنسبة %25بنسبة 

 .%35سيارات النقل وارتفا  تكاليفها قد جاءت في المرتبة السابعة بنسبة 
 

 ر الجملة لمربي لحوم األبقار بعينة الدراسةالمشاكل التي تواج  تجا . 6 جدول
 األهمية النسبية* التكرار المشاكل م

 %25 60 عدم استقرار األسعار في السوق 0

 %88 69 عدم توفر األعالف وارتفاع أسعارها 9

 %2. 98 استيراد اللحوم الحمراء من الخارج 6

 %6. 94 عدم توفر الخبرة الكافية للتسويق 0

 %46 96 األيدي العاملة المدربة وارتفاع أجورهمنقص  5

 %58 90 قصور الوحدات البيطرية وارتفاع أسعار األدوية وأجرة الطبيب 4

 %56 02 عدم مالئمة سيارات النقل وارتفاع تكاليفها .

 تاجر. 52الدراسة والبالغ عددهم  *حسبت األهمية النسبية من خالل قسمة عدد التكرارات لكل مشكلة على إجمالي عينة تجار الجملة بعينة
 المادر: جمعت وحسبت من استمارة االستبيان الخااة بالدراسة الميدانية

 
 رابعًا: الحلول المقترحة للمشاكل التسويقية من وجهة نظر تجار الجملة بعينة الدراسة:

من المقترحات لحل المشاكل التسويقية التي تبين من استعراض معلومات استمارة االستبيان أن مربي لحوم األبقار ونعوا مجموعة 
من أفراد العينة يقترحون تدخل الدولة باورة ج ئية أو كلية في العمليات  %13( حي  تبين أن  3تواجههم، وكما هو مون  من الجدول رقم ) 

نرورة توفير األعالف باسعار مناسبة، وأن  %33يقترحون إيقاف استيراد اللحوم الحمراء من الخارج، وقد اقتري قرابة  %13التسويقية، وأن قرابة 
 %22نرورة توفير األيدي العاملة المدربة من خالل عقود دائمة م  التجار، وأن قرابة  %23يقترحون تن يم السوق، وقد اقتري قرابة  %38قرابة 

 %23اقتري قرابة  والمساهمة في ون  التسعيرة، وأخيراً يقترحون نرورة إنشاء جمعيات خااة بالمربيين لتوفير المستل مات والقيام بعمليات التسويق 
 من إجمالي العينة نرورة توفير سيارات نقل مالئمة.

 
 الحلول المقترحة للمشاكل التسويقية التي تواج  تجار الجملة من وجهة ن رهم بعينة الدراسة  .7 جدول 

 األهمية النسبية التكرار الحلول المقترحة م

 %21 69 بصورة جزئية أو كلية في العمليات التسويقيةتدخل الدولة  0

 %85 60 إيقاف استيراد اللحوم الحمراء من الخارج 9

 %.. 98 توفير األعالف بأسعار مناسبة 6

 %0. 94 تنظيم السوق 0

 %.4 90 ضرورة توفير األيدي العاملة المدربة من خالل عقود دائمة مع التجار 5

4 
خاصة بالتجار لتوفير المستلزمات والقيام بالعمليات التسويقية ضرورة إنشاء جمعيات 

 والمساهمة في وضع التسعيرة
96 40% 

 %41 99 ضرورة توفير سيارات نقل مالئمة .

 المادر: جمعت وحسبت من استمارة االستبيان الخااة بالدراسة الميدانية.
 

 الدراسة:خامسًا: المشاكل التسويقية التي تواجه تجار التجزئة بعينة 
( تبين أن مشكلة سيطرة بعض  1يواج  تجار التج ئة الذين يتعاملون م  لحوم األبقار مجموعة من المشاكل، وكما هو مون  بالجدول رقم )   

أفراد من إجمالي عدد  %15تجار الجملة على تحديد السعر في السوق تشغل المرتبة األولى من المشاكل التي تواج  تجار التج ئة وذلك بنسبة 
، ثم %11نسبة ب العينة، ثم تليها في المرتبة الثانية مشكلة الن ام التسويقي كل  )مثل تن يم العالقات بين المربي وتاجر الجملة والتج ئة والمستهلك(

أما مشكلة النقل فقد جاءت  ،%13، ثم تلتها في المرتبة الرابعة مشكلة التسعيرة بحوالي %12أتت مشكلة األيدي العاملة في المرتبة الثالثة بحوالي 
 .%31في المرتبة الخامسة بنسبة 

 



 085         قياس الكفاءة التسويقية للحوم األبقار بالقطاع الخاص ببلدية البيضاء في ليبيا

 

 المشاكل التي تواج  تجار التج ئة للحوم األبقار بعينة الدراسة .8جدول 
 األهمية النسبية التكرار المشاكل م

 %26 0. سيطرة بعض تجار الجملة على تحديد السعر في السوق 0

 %82 0. مشكلة النظام التسويقي كله 9

 %84 42 مشكلة األيدي العاملة وارتفاع أسعارها 6

 %89 44 مشكلة التسعيرة 0

 %2. 46 مشكلة النقل 5

 تاجر. 81* حسبت األهمية النسبية من خالل قسمة عد التكرارات لكل مشكلة على إجمالي عدد تجار التجزئة بعينة الدراسة والبالغ عددهم 

 الخاصة بالدراسة الميدانية.المصدر: جمعت وحسبت من استمارة االستبيان 

 

 : التوصيات
الرتقاء للقد توالت الدراسة من خالل النتائج السابقة إلى بعض التوايات لعالج المشاكل اإلنتاجية والتسويقية للحوم األبقار في بلدية البيناء 

 بالكفاءة التسويقية في البلدية وهي:
من تاثير على الكفاءة التسويقية دون أن يكون على حساب الجودة أو الخدمات  لما لهاليف اإلنتاجية والتسويقية السعي إلى تخفيض التكا .8

تجار لالمقدمة للمستهلك عن طريق مساعدة الدولة للمربيين وذلك بتوفير مستل مات اإلنتاج باسعار تناسب مقدرة المربيين وحمايت  من استغالل ا
 وكذلك تسهيل وتوفير الخدمات التسويقية.

ربيين وحثهم على اإلهتمام بالخدمات التسويقية التي تعمل على تحسين مواافات المنتج النهائي وذلك للحاول على أسعار تتناسب تشجي  الم .3
 م  ارتفا  تكاليف اإلنتاج والعمل على استقرار دخول المربيين لحوم األبقار وتحسين الكفاءة التسويقية.

قاعدة بيانات تتنمن معلومات عن اإلنتاج واإلستهالك والتادير واالستيراد من حي  الكمية على الجهات ذات العالقة العمل على إنشاء  .5
واألسعار مما يساعد على ون  خريطة تسويقية لكل منتج على مدار العام واياال المعلومة التسويقية ألاحاب القرار باقاى سرعة وفي 

 الوقت المناسب.
عار ساالهتمام بدور االرشاد التسويقي وذلك من خالل وسائل االعالم المسموعة والمرئية ت ويد المربيين والتجار بالمعلومات التسويقية مثل أ .2

 والتج ئة وأسعار المربيين.الجملة 
حلي راسة سلوك وذوق المستهلك المالمراك  البحثية والجامعات من خالل الدعم المالي لغرض إجراء دراسات تسويقية الحقة تتناول دتشجي   .3

 والخارجي فيما يتعلق بمواافات الجودة المطلوبة حتى يمكن الواول الى اناعة تاديرية.
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 ، دنيا الوفاء للطباعة والنشر ، اإلسكندرية. اإلحصاء العام( . 3382بسيوني، جابر أحمد )

 طرابلس ، ليبيا. . (3382هيئة ال راعة والثروة الحيوانية والسمكية ) 
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Bassyouni, G. &El_Sharbatly, S. Determinants of individual share of meat and importance of the 

consumption awarenessto protect Egyptian consumers from spoiled or cheated meat 

consumption,55th EOQ Congress Budapest as World Quality Congress, 20-23 June, 2011. 
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Abstract 

The study aimed to measure the marketing efficiency of beef at the level of different marketing stages from 

the breeder to the consumer. The study depends on primary data collected by the questionnaire form prepared for 

this purpose. Four methods of measuring marketing efficiency were selected: marketing costs to total marketing 

costs and productivity. 

The results of the application of this measure indicated that the marketing efficiency reached about 35%, 33%, 

30% and 32% for each of the three categories and for the total sample of the study respectively. 

The calculation of marketing efficiency by marketing margins to total marketing margins and production costs 

shows that it represented 25%, 24%, 22%, 24% for the three categories and for the total sample as a whole. %, 

34%, 37%, 34% for each of the three categories and for the total sample of the study, 

By measuring the marketing efficiency through the share of farms, it was found that the share of farms varied 

from one category to another and was affected by marketing costs and thus an impact on marketing efficiency. 

Keywords: marketing efficiency - production costs - marketing margins - beef - consumer price - share of farms 

- breeders. 
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