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 الشكـر

  هلل الذي و هبنا علما نافعا وعقـال يافعا.الحمد  

  نوره لمن يشاء.سبحانه يهب  

  ويهدي بهداه من يشاء فينير العقول و يشفي الصدور.

ن خالل  ـنشكر هللا عز وجل، فـلوال عونه و قدرته ما أنجزنا هذا العمل المتواضع م

مسيرتي    ذلك أتقدم بشكري الجزيل إلى كل الذين وقفوا بجانبي طيلة

ي " بلعباس محمد " الذي قدم لي يد  ـالدراسية، و أخص بالذكر خال

  المساعدة.

عدة سكران فـاطيمة "، كما أشكر األستاذة   كما أتقدم بشكري لصديقتي "

 ى مدير شركة  ـذلك إلـل أساتذة الجامعة، و كـرة " قوبع خيرة " و كـالمؤط

"EDMCO" .بمستغانم  

  .هذه المذكرة سواء من قريب أو من بعيدو إلى كل من ساهم في إنجاز  

  

  

  اإلهداء



	ب
	

إلى من علمتني الشعر قبل الفطام، إلى من أهدتني الوصل دون الخصام، إلى  

، أهدي كلماتي لحنا و سالم  المراممن ربتني صغيرة و سقتني من حنانها شهد  

  إلى أمي الحبية.

يصنع رجال و ينتصر  ى البيت حجرا بعد حجر  ـن أفنى العمر و صبر و بنـى مـو إل

  ى أبي الغالي.ـو بنا يفتخر، حتى قـال الناس هذا األب ليس ككل البشر إل

الجامعة أو خارجها من بعيد    فيى حد سواء  ـى كل زميالتي وصديقـاتي علـو إل

  أو قريب.

  ."  عدة سكران فـاطيمة" إلى صديقتي و رفيقة عمري  

رح، حليمة، رشيدة،  ـف "ر الكتاكيت  ـي جميعا و أخص بالذكـى أفراد أسرتـإل

  جواد و صبرية ".

  إلى عائلة تحمل لقب " ميلود و بلعباس".

  و إلى كل من يتصفح هذه المذكرة.
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  املقدمة العامة:

إن دراسة املستهلك و سلوكه تعترب من املهام الصعبة و املعقدة و احليوية بنفس الوقت، و اليت تواجه           

املستهلك و وفقا للمفهوم احلديث إدارة منظمات األعمال بشكل عام و إدارة التسويق بوجه خاص، ألن 

ي لألنشطة التسويقية املختلفة، إن هذه األنشطة ال ميكن أن ـللتسويق حتيل املكانة األوىل و يشكل احملور األساس

ى فلسفة فهم املستهلك و يلوكه ـي تصميمها و إعدادها علـيكتب هلا النجاح و حتقيق أهداف مل تكن مستندة ف

رغباته و حماولة توفريها يف الوقت، املكان و اجلودة املناسبة، إن سلوك املستهلك هو  عن طريق معرفة حاجاته و

سلوكا إنسانيا يتأثر حبمل العوامل و الضغوط اليت تؤثر على الفرد، سوى كانت عوامل نفسية، اقتصادية، 

ختلف السلع و اخلدمات من رار شرائه ملـن التنبؤ بسلوك املستهلك و كيفية اختاذ قـل مـاجتماعية...اخل، مما جيع

  املسائل البالغة التعقيد بسبب التداخل و التشابك بني هذه العوامل.

لدراسات املتعلقة            الهتمام الكايف إال يف وقت متأخر قياسا  إن دراسة املستهلك و سلوكه مل حيظى 

ي دراسة املستهلك و سلوكه و خاصة ـلقصور فيت حتتاج لكثري من التطوير و التعمق، إن اـرد اإلنساين الـبسلوك الف

ن القرار هو تعبري عن السلوك اإلنساين  لدى املدارس و اليت تعترب املصدر و األساس لعلم النفس و اليت تقول 

إلمكان التعرف على الفرد خروجا    من سلوكه.للفرد، وعليه فإن 

يت ـن خالل توليفة السلع و اخلدمات الـم ى معظم منظمات األعمال لكسب عمالء جددـلذا تسع          

عتبار أن العميل سيد السـتقدمها هل ا هذه ـم  وق و أساس السوق، و أن أي جمهودات أو توجيهات تقوم 

املنظمات إمنا تكون من خالل راحته و سعادته و إشباع حاجاته و رغباته املختلفة فبدون انتماء هؤالء 

قبني) هلذه املنظمات فلن يكون هلا وجود و ستخرج من السوق، فالعميل هو أساس املستهلكني (احلاليني و املرت

  جناح هذه املنظمات.



II 
 

ا اليومية يقوم على القرارات فردية أو مجاعية و ذلك أن اختاذ القرارات            و إن كل عمل تقوم به يف حيا

حلركة و اإلقدام على  و  اجلمودالعمل و بلوغ األهداف املنشودة، و عدم اختاذ القرارات يعين األمر يعين القيام 

ي عمل بناء و حمقق لألهداف النبيلة اليت يطمح كل فرد لتحقيقها و  بقاء اإلنسان حائرا و غري قادر على القيام 

لقرارات الصائبة اليت يتخذ ا.لذلك فإن جناح الناس يف أعماهلم يقاس يف معظم األحيان    و

ا تعترب مبثابة جهاز الختاذ القرارات و وضع القرار املناسب لكل عمل تطبيقي            لنسبة للمنظمات فإ و 

أو تنفيذي و القرارات سواء اختذت بصورة تلقائية أو وفق أسس موضوعية فإنه غالبا ما يرتتب عنها نتائج ملموسة 

لنجاح أو الفشل يف حسن استثمار األم وال و الطاقات و الوقت و الثمن، و هلذا فإن القرار اإلداري يعترب تتعلق 

لنسبة لنجاح املؤسسات و مواجهة املواقف الصعبة و ال يت تتطلب اختاذ قرارات و حسم املوقف ـحجر الزاوية 

توى معني بسرعة، و بنسبة عالية من املهارة الفنية و اختاذ القرارات يف املنظمات و املؤسسات ال يقتصر على مس

ت خمتلفة، و على   كل مستوى توجد عدة مفاهيم و تفسريات خمتلفة ملعىن القرار و بل يعتمد على عدة مستو

لعوامل الشخصية أو التكوين االجتماعي ملتخذي  ختاذه، و املشكل هنا أن القرارات تتأثر  الدوافع اخلاصة 

لظروف االجتماعية و االعتب   ارات البينية اليت تدعو الختاذه.القرار كما يتأثر القرار 

يت القرار جمسما لقيم و عادات اجتماعية مألوف و مؤثرة ف           ي نفوس األفراد، و ـو يف معظم األحيان 

نظرا لتداخل هذه العوامل و كثرة األفراد الذين ميسهم اختاذ القرار يف املنظمات و املؤسسات فإن القرارات اليت 

التعقيدات تتطلب: مشاورات أولية و اجتماعات متوالية و التعرف على وجهة نظر اجلهات  تنطوي على مثل هذه

اليت تساهم من قريب أو بعيد يف التأثري يف القرارات املتخذة سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ، كما أن اختاذ 

اآلخرين يتطلب معرفة دقيقة يف  القرارات يف مثل هذه احلاالت الصعبة و خاصة القرارات اليت ختص مصري الناس

املوضوع و تدريبا مهنيا يف االختصاص و احلصول على معلومات حمددة من األشخاص املعينة من قبل اإلقدام 

  على اختاذ أي قرار.



III 
 

  فاإلشكالية اليت ميكن طرحها يف هذا البحث تتمثل يف اآليت:          

  ؟املؤسسة يساهم املستهلك يف اختاذ القرار لإلنتاج يفكيف. 

  :و من اإلشكالية ميكن طرح األسئلة الفرعية التالية

 يف يتم دراسته؟.كما املقصود بسلوك املستهلك؟ و   -01

ختاذ القرار؟ و ما هي العوامل املؤثرة فيه؟. -02  ما املقصود 

 ما هي أمهية اختاذ القرار؟ و ما هي ظروف اختاذه؟ -03

  الفرضيات:

  اختاذ قرار اإلنتاج للمؤسسة.ال يؤثر سلوك املستهلك على : 1فرضية 

ث (النوافذ، األبواب، EDMCOيؤثر سلوك املستهلك يف مؤسسة " :2فرضية  " على إنتاج مواد البناء و األ

ت، املقاعد...)، حسب الذوق و اجلودة و السعر.   اخلزا

  أسباب اختيار املوضوع:

  :"قرار اإلنتاج يف املؤسسة اجلزائريةسلوك املستهلك و أثره على اختاذ مت اختياري هلذا املوضوع "    

 راجع لتخصصي يف التسويق و هذا املوضوع ينتمي هلذا التخصص. -

 قلة املواضيع امليدانية عن سلوك املستهلة. -

ثريه علـى املنظمات و املؤسسات و أيضا معرفيت و اجلواب على سؤايل (هل  - رغبيت فـي معرفة مدى 

 ك املستهلك).ئرية تقوم بدراسة سلو املؤسسات اجلزا

 ألن املوضوع مفهوم حيتوي على مراجع كثرية. -

االهتمام الكبري للمستهلك و يعترب عنصر مهم يف املؤسسات، تستعمله هذه األخرية و ال تستطيع أن  -

 تستهني به.
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لنسبة الختيار مؤسسة " - ا مؤسسة صناعية و اقتصادية، EDMCOو  ا تقوم بعملية اإلنتاج كو " فإ

ا تقوم  ثريه على عملية  ،بدراسة سلوك املستهلك اليت أردت أن أطبقها ميدانيافإ و أيضا ملعرفة مدى 

 اختاذ قرار اإلنتاج.

  أمهية البحث:

ملستهلك و دراسة سلوكه. -  التعريف 

ملستهلك. -  اكتشاف مدى اهتمام املؤسسات 

 البحث عن املعلومات و استخالص نتائج. -

 ل اإلشكال املطروح.اجلواب على األسئلة املطروحة و ح -

ملعلومات و االستفادة منها يف حبثه. -  تزويد الباحث 

  أهداف البحث:

 اإلجابة على اإلشكالية املطروحة. -

 معرفة أمهية املستهلك و أثره يف حياة املؤسسة بصفة عامة و املنتوج بصفة خاصة. -

  احلصول على نتائج الدراسة أو حل اإلشكالية. -

  منهج الدراسة:

  .يف اجلانب النظري و حتليل يف اجلانب التطبيقيوصفي األسلوب 

  تقسيم البحث:

ملعاجلة اإلشكالية العامة للموضوع مت تقسيم البحث بعد املقدمة العامة و اخلامتة إىل ثالثة فصول، يتعلق           

جلانب النظري، و خيص الفصل الثالث اجلانب التطبيقني و ذلك   كما يلي:  الفصل األول و الثاين منهما 
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  :يضم فكرة عامة حول سلوك املستهلك تناول هذا األخري مبحثني منها: مفهوم املستهلك الفصل األول

 و سلوكه و دراسته و العوامل املؤثرة فيه.

 :يضم فكرة عامة حول اختاذ القرار حيث تطرق يف هذا األخري مبحثني منها مفهوم اختاذ  الفصل الثاين

 القرار و أثر سلوك املستهلك يف اختاذه.

 :ي ـرار اإلنتاج و أثر سلوك املستهلك عليه فـاذ قـمتت فيه دراسة ميدانية لعملية اخت الفصل الثالث

  ".EDMCOاملؤسسة االقتصادية "



  سلوك المستهلك                                                 األولالفصل  
 

 

1  

  متهيد:

ي للعملية التسويقية، حيث أن املستهلك هو املعيار الذي ميكن ـور األساسـوك املستهلك احملـيعترب سل -          

لتايل فإن االهتمام ـم ذا املستهلك جيب أن يكون ن خالله احلكم على جناح أو فشل السلع و اخلدمات، و 

 حمور نشاط منظمات األعمال.

و اخلدمات  السلع توليفةحيث تسعى معظم منظمات األعمال لكسب عمالء جدد من خالل           

ا  ا هـذه املنظمات إ عتبار أن العميل سيد السوق و أساسه، و أن أي جمهودات تقوم  اليت تقدمها هلم، 

سعادته و إشباع حاجاته و رغباته املختلفة، فبدون انتماء العمالء (احلاليني،  تكـون مـن أجل راحته و

  ) هلذه املنظمات فلن يكون هلا وجود.املرتقبني

ـذا السلـوك، ألن هـذا            حتـى نفهم سلـوك املستهلك فال بد مـن معرفة مجيع املعلومات املتعلقة 

لومات و هناك العلوم املختلفة اليت قامت بدراسة هذا السلوك، السلوك هو عبارة عن هيكل متكامل من املع

  وهي علوم النفس، االجتماع، االقتصاد...اخل.

  و يف هذا الفصل تناولنا مبحثني:          

  :سلوك املستهلك.املبحث األول 

 :دراسة سلوك املستهلك. املبحث الثاين  
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 :سلوك املستهلك. املبحث األول 

 :تعريف املستهلك املطلب األول. 

هـو اهلدف الذي يسعى إليه منتج السلعة أو مقدم اخلدمة و الـذي تستقر عنده السلعة أو املستهلك           

يلقي اخلدمة، أي هو حمط أنظار مجيع من يعمل يف جمال التسويق، حيث ميكن تقسيمه حسب طبيعة االستهالك 

ائي و مشرتي صناعيأو االستخدام و هو التقسيم األكثر شيوعا، إىل    :1مستهلك 

  املستهلك النهائي: -01

ي ـن يقتين أو يشرتي السلع بغرض االستخدام الشخصي هلا، أي ال يعيد تصنيعها أو إدخاهلا فـهو م          

  استخدام آخر غري االستخدام الشخصي هلا.

 املشرتي الصناعي: -02

ناعية اليت مت تصنيعها يف منظمة ما، مث يعتربها أحد هو من يعيد استخدام السلعة أو أحد األجزاء الص          

ت أخرى أو أجزاء أخرى للحصول على منتج آخر، يتم  ضافة مكو مدخالت تصنيع سلع أخرى يف منظمته 

ت لتصنيع  بيعه و حتقيق ربح، مثل صناعة سيارة، فأحيا يدخل أكثر من مائة مورد لتوريد قطع غيار و مكو

ارات مثل شركة فورد األمريكية، و هؤالء املوردين أو أصحاب الشركة يطلق عليهم املشرتون سيارة يف شركة السي

ت من مصانع صغرية أخرى مث يعاد جتميعها أو تصنيعها  الصناعيني و الذين يشرتون قطع الغيار أو هذه املكو

  مرة أخرى للحصول على املنتج النهائي.

  :2لعمالء من فرد آلخر حسب عدة عوامل منهاو ختتلف أمناط املستهلكني و ا          

 .مستوى التعليم، الدخل و السن 

                                                            
  .118، ص 1999، أساسيات إدارة التسويقحممد عبد هللا عبد الرحيم،  1
  .119حممد عبد هللا عبد الرحيم، املرجع نفسه، ص  2
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 .الدافعية و امليول و االجتاهات 

 .املستوى املعيشي و الطبقة االجتماعية 

 .ثريها على املستهلكني اجلدد  اجلماعات املرجعية و 

 .عادات و تقاليد املستهلك و منط تكرار استهالكه 

  املختلفة (اقتصادية، اجتماعية، سياسية، تكنولوجية، تشريعية).العوامل البيئية 
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 :تعريف سلوك املستهلك. املطلب الثاين 

حلصول علـن تصرفات األفراد املتعلقة بصـجمموعة متعريف سلـوك املستهلك:  ى السلع و اخلدمات ـورة مباشرة 

  .3تسبق و حتدد هذه التصرفاتو استعماهلا، مبا يف ذلك القرارات اليت 

نه   :4كما ميكن تعريف سلوك املستهلك 

حلصول على السلع و اخلدمات            جمموعة التصرفات اليت تصدر عن األفراد الذين يقومون مباشرة 

ا مبا يعنيه ذلك من قرارات تسبق هذه التصرفات و حتددها.   االقتصادية و استخداما

فهوم لسلوك املستهلك ميكن ملختلف منظمات التسويق أن تبين خططها التسويقية السليمة و من هذا امل          

ملستهلك ألن إرضاء املستهلك و إشباع  ا جيب أن تبدأ  عتبارها أ سواء من وجهة نظر املنتجني أو الوسطاء، 

عاتقهم مسؤولية التصرف على كل رغباته و مقابلة احتياجاته تعترب املربر لوجود رجال التسويق و الذين يقع على 

ملستهلكني احملتملني للسلع اليت يقومون بتسويقها.   ما يتعلق 

كما يقصد بتعبري سلوك املستهلك التصرف الذي يسلكه فرد ما نتيجة تعرضه ملنبه داخلي أو خارجي            

ته الشرائية.   أو كالمها معا يرتبط بسلعة أو خدمة تشبع لديه حاجة أو رغبة، و ذلك حسب إمكا

ال إذا تعرض ملنبه خارجي أو و يالحظ مـن هـذا التعريف أن املستهلك قد ال يسلك سلوكا معينا إ          

جتاه سلعة أو خدمة مطروحة  ن الفرد قد سلك سلوكا معينا  داخلي أو كالمها معا، و لكن ما جيب مالحظته 

للتداول، ذلك أن املستهلك قد يتصرف بشكل قد ال يوحي أن سلوكه الذي مت فعال يرتبط مبنبه داخلي أو 

إلطار ميكن القول أن هناك عددا من األسباب اليت يرجع إليها عدم خارجي ميكن قياسه أو تفسريه، و يف هذا ا

  : 5الفهم الكامل لسلوك املستهلك أمهها ما يلي

                                                            
  .03، ص 1996، دار زهران، عمان سلوك املستهلكمحد القدير، رشاد الساعد، 3

س العبادييوسف حجيم سلطان طائي،  4   .97، ص2009 األوىل، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، طبعة هاشم فوزي د
  .100ص نفس املرجع السابق،يوسف حجيم سلطان طائي،  5



  سلوك المستهلك                                                 األولالفصل  
 

 

5  

  تداخل الكثري من العوامل املؤثرة على السلوك الشرائي مما جيعله سلوكا معقدا خيضع لتفسريات عديدة. -

ت اليت اهتمت بتفسريات السلوك اإلنساين -   بعد دراسته. اختالفات النظر

ا يف أواخر مخسينيات هذا القرن، فيما يتعلق  - لنسبة للدراسة يف هذا اجملال، حبيث بدأ االهتمام  احلداثة 

و هناك صعوبة  الستيناتملستهلك النهائي يف حني بدأ االهتمام بدراسة سلوك املشرتي الصناعي يف منتصف 

فـي وضع قواعد ميكـن االعتماد عليها لدراسة سلوك املشرتي النهائـي، كما ال ميكن تعميم أية نتائج ميكن الوصول 

  إليها بشأن هذه الدراسات.
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  املؤثرات اليت تؤثر على سلوك املستهلك. :الثالثاملطلب 

ها املستهلك تؤثر علـى سلوك األفراد املستهلكني بصفة عامة، و مما ال شك فيه أن البيئة اليت يعيش في          

  الذين يعيشون معه يف نفس البيئة، و تتكون املؤثرات البيئية فيما يلي:

   :6املؤثرات االجتماعية -1- 3

ا و يستخدمها فـي إشباع حاجاته املـادية و            ينشأ الفرد منذ بداية طفولته فـي أسـرة معينة يتأثر 

السيكولوجية، وبذلك تعترب األسـرة مبثابة الوحـدة األولـى فـي بناء الفرد و تكوينه، و بعـد أن يكرب يدخل فـي 

عب و اجملموعـات املدرسية و النوادي و األصدقاء فيتعلم عضوية جمموعات جديدة غري األسرة، مثـل: جمموعة الل

منهم أمهية األدوار (األعباء، الواجبات و احلقوق اليت يتوقعها أعضاء اجملموعة من كل فرد فيها حسب موقعه 

النسيب يف هذه الواجبات)، و أيضا أمهية املركز االجتماعي (موضعه النسبـي مقارنة بباقـي أعضاء اجملموعة)، و 

خذ الصفة الرمسية و اآلخر غري رمسي و كالمها يؤثر فـي أنشطة الطفل و كذلك يف بناء  بعض هـذه اجملموعات 

  فكرة األدوار و املركز االجتماعي.

كلما كانت درجة املساورة االجتماعية و الدميقراطية السائدة فال بد من وجود جمموعة طبقات االجتماعية: * ال

الد يف اعرق الدول الدميقراطية، و تتخذ العضوية يف الطبقات االجتماعية املختلفة طبقات اجتماعية يف كل ب

ريخ األسرة و منطقة السكن، و ال يعترب الدخل أساس وجود  أسس خمتلفة منها املهنة، مصدر الدخل، التعليم، 

كن سلوكه الشرائي الطبقات كما يعتقد البعض فقد حيصل عامل ماهر على دخل يفوق بكثري أستاذ اجلامعة و ل

سيختلف كثريا عنه، و قد يقع األفراد يف جمموعات دخل واحد لكن سلوكهم الشرائي خيتلف نظرا الختالف 

لنسبة الستعمال السلع  م االجتماعية و كذلك احلال     املشرتات.طبقا

                                                            
س العبادي،  6 ص  2009و التوزيع، الطبعة األوىل  ، مؤسسة الوراق للنشرإدارة عالقات الزبونيوسف حجيم سلطان الطائي، د. هاشم فوزي د

97.  
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و تعترب األسرة أحد اجملموعات اهلامة املؤثرة يف سلوك املستهلك و يالحظ أن مجيع األفراد يدخل           

  تقسيمهم يف نوعني من األسر و مها:

 .األسرة اليت يكون فيها كطفل 

  ا كزوج و زوجة، و ال شك هذا النوع خيلق فرص تسويقية هائلة ألن ذلك معناه إنشاء األسرة اليت يكو

ثري على القرارات التسويقية و منط حجم االستهالك.  نزل أو مسكن جديد كما أن حجم األسرة له 

   :املؤثرات احلضارية -2- 3

تتضمن املؤثرات احلضارية جمموعة القيم، األفكار، االجتاهات و غريها من العوامل املكونة للسلوك الـيت           

اصطالحا أكثر تعقيدا مـن الطبقة االجتماعية)، و يشري البعض  حتدد الطابع اخلاص لكل جمتمع (احلضارة

  للتغريات يف القيم احلضارية على النحو التايل:

 البحث يف فائدة الفلسفة املادية السائدة اآلن يف اجملتمعات. -

 التطلع لعدالة اجتماعية. -

 الرغبة يف التجديد و االبتكار. -

لشكل و الطراز على حساب املضمون -  .االهتمام 

ثريها الكبري علـى            و تعترب اللغة جزء مـن حضارة اجملتمع و هـي متـر مبراحل تغيري مستمرة و هلا 

السياسات التسويقية، و االختالفات احلضارية دائما موجودة بني الشعوب ألن رجل التسويق يهمه التعرف على 

  ويقي و اسرتاتيجياته املتنوعة.هذه االختالفات و أخذها يف احلسبان عند وضع املزيج التس

   :املؤثرات النفسية -3- 3

ا الدوافع، اإلدراك، التعلم، التصرف و الشخصية.         يشرح العلماء املؤثرات النفسية يف سلوك املستهلك 
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حية إشباع احلاجات األساسية، و ال يعـين هذا كـل فرد يتصرف فـي االجتاه  الدوافع:*  إن سلوك اإلنسان يوجه 

نفسه، و يعتمد ذلك على طبيعة هذه احلاجات و على اجملتمع احمليط و الظروف السائدة و سنجد الكثري مـن 

ا على إشباع الكثري التطبيقات املوضوعة، الدافع فـي ميدان التسويق، و يعتمد جناح تسويق سل عة معينة على قدر

  من احلاجات دفعة واحدة.

اإلدراك هي العملية اليت تشكل انطباعات ذهنية ملؤثر معني داخل حدود معرفة املستهلك، و يدرك  اإلدراك:* 

ثري واضح عن د املستهلك سلعة معينة، و يدرك خصائصها عندما جيرب السلعة، كما أن لتصميم السلعة و ثقلها 

  االختيار.

ت مـن أهم املؤثرات اليت  التعلم:*  ة، و تعترب اإلعال هـو مجيع التغريات اليت تطرأ على السلوك ملواقف مشا

  يعتمد عليها رجل التسويق يف ذلك.

  يعين التصرف االستجابة إىل مؤثر معني فيؤدي إىل سلوك و فعل معني. التصرف:* 

شخصية اإلنسان جتعله يستجيب بطريقة  أن اإلتباعبفرض اهتمام بشخصية املستهلك إمنا يرتبط  الشخصية:* 

لطريقة نفسها إذ تعرض للمؤثر نفسه.   معينة أو 
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  التحليل املنظومي لسلوك املستهلك. :الرابعاملطلب 

  يف الشكل التايل:وجهة النظر احلديثة لتحليل منظومة سلوك املستهلك كما ميكن عرض           

  .: منظومة سلوك املستهلك)1-1(الشكل رقم 

  مؤثرات البيئة اخلارجية.

  

  
  

  شخصية املستهلك. -1

  أمناط املستهلكني املختلفة. -2

  مستوى الدخل. -3

  مستوى التطلعات. -4

  العادات و التقاليد. -5

  املؤثرات اخلارجية. -6

ت و املعلومات عن السوق. -7   البيا

  املؤثرات السوقية الداخلية. -8

  أولوية الشراء. -9

  حاجات املستهلك. -10

  استجابة للشراء أو الرفض. -

  اإلقناع. -

  التفاعل و البحث عن السلع. -

  استحسان بعض السلع أو اخلدمات. -

  إشباع احلاجات املختلفة. -

  تلفة (مستمرة، متقطعة).سلوكيات خم -

  شراء سلع بغرض االستهالك أو التفاخر  -

  أو التقاليد.

  التحول لسلع أخرى أو خدمات بديلة. -

  سلوكيات جديدة للشراء. -

  تطلعات جديدة. -

أو      وق و األسعار ن السـنسبة رضاء ع -

  عدم الرضا.

  

  سلوك املستهلكرقابة عكسية و ارتداد ألغراض رقابة و متابعة 

  .61، ص 2007الطبعة الثانية، الدار اجلامعية اإلسكندرية  قرارات يف سلوك املستهلكأمين علي عمر املصدر: 

 العمليات و السلوكيات  املخرجاتاملدخالت
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ت النظام األساسية له،  الشكلو من            يتضح أنه ميكن حتليل منظومة سلوك املستهلك مـن خالل مكو

املؤثرات البيئية املختلفة (املتغريات)، و هـذا  ،الرقابة العكسية ،املخرجات ،العمليات ،األنشطة، ي املدخالتـو ه

ت سلوك املستهلك و الرتابط بني أجزاء النظام املختلفة و الـيت تعطي  املدخل يفيد فـي التحليل الشمولـي ملكو

  رؤية متكاملة هلذا التحليل.

  ا يف الشكل التايل:     و ميكن عرض اجتاه آخر لتحليل منظومة سلوك املستهلك كم          

  

  نظام سلوك االنسان.: )2-1( الشكل رقم

  سلوكيات متعددة                       

  

  

  .62أمين علي عمر، نفس املرجع السابق، ص املصدر: 

  

  

  

  

  

  

  

  

 هدف تقليصات أو توتر أو قلقسبب أو مثري
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 :دراسة سلوك املستهلك. املبحث الثاين 

م كثريا من األفراد، و خاصة رجال األعمال            تعترب دراسة سلوك املستهلك من املوضوعات احليوية اليت 

 و مديري الشركات و مسئويل التسويق و املستهلكني عامة.

 :أمهية دراسة سلوك املستهلك. املطلب األول 

لنسبة لرجال األعحتدد            سؤويل التسويق، طالب إدارة األعمال، مال، مأمهية دراسة سلوك املستهلك 

 .7املستهلكني

  تكون الفائدة يف: لنسبة لرجال األعمال :1-1

 اكتشاف الفرص التسويقية املواتية. -01

 جتزئة السوق و اختيار القطاعات املرحية. -02

 االستجابة السريعة للتغريات يف حاجات و خصائص املستهلكني. -03

 تقدمها الشركة لعمالئها.تطوير و حتسني اخلدمات اليت  -04

 التأثريات يف االجتاهات النفسية للمستهلكني. -05

 مراعاة التقاليد و القيم السائدة يف اجملتمع عند إعداد االسرتاتيجيات التسويقية. -06

 التعرف على العوامل الشرائية املؤثرة يف القرار الشرائي. -07

  لنسبة ملسئويل التسويق: :1-2

لتغريات فـي األذواق و             ت و املعلومات املرتبطة  ينبغي علـى مسئويل التسويق جتميع و حتليل البيا

  املناسبة. ةاألمناط املعيشية لألفراد و العائالت، و استخدام هذه التغريات يف وضع االسرتاتيجيات التسويقي

                                                            
س العبادي، د. يوسف حجيم سلطان الطائي،  7 ، ص 2009، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل إدارة عالقات الزبونهاشم فوزي د

88.  
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  لنسبة لطالب إدارة األعمال: :1-3

لعلم و املعرفة، علـى             ـم و التزود  طلبة إدارة األعمال دراسة سلـوك املستهلكني و خصائصهم و حاجا

و إجادة مناهج و طرق البحث احلديثة، و مجيع املعلومات و األساليب العلمية الالزمة لنجاحهم كمسئولني 

حتياجاته املختلفة، يف  تسويقيني لتايل معرفة سلوك املستهلك إلمداده  و خمططني يف املستقبل، و ميكنهم 

لسعر املناسب. لكمية املناسبة و    التوقيت املناسب و 

  لنسبة لعموم املستهلكني: :1-4

ستهالكية و يف التعرف إن دراسة سلوك املستهلكني عامة تساعد املستهلك يف تفهم قراراته الشرائية و اال      

على الدوافع و األسباب الكامنة خلف هذه القرارات، كما تساعد هذه الدراسة على تفهم العوامل اليت تؤثر علـى 

تفكريهم فـي اختيارهم لسلعة معينة و عالمة جتارية دون أخرى، كما تفسر الدراسة أسباب سلوكهم و نتائجه يف 

م الشرائية و تعديل سلوكهم االستهالكي و  ضوء هذه التأثريات، و بذلك يستطيع املستهلكني حتسني قرارا

  الشرائي.
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  دراسة السلوك الشرائي للمستهلك جماالت :الثايناملطلب. 

ا يف جمال سلوك نتيجة            للطبيعة املعقدة لألسواق، جيب وضع إطار عام للجوانب اليت جيب اإلملام 

  أمهها:املستهلك و اليت من 

 ما الذي حيتاجه السوق؟ حيث ينصب إجابة هذا السؤال على معرفة أنواع السلع و تقسيمها. -01

هداف اليت يتم الشراء حتقيقا هلا أو الدفع ملاذا يتم الشراء؟ حيث تتيح إجابة هذا السؤال معرفة األ -02

 الذي ميكن وراء الشراء.

لشراء؟ حيث ميكن من خالل إجابة -03 ألفراد  من الذي يقوم  هذا السؤال معرفة رجل التسويق 

املشرتين فـي اختاذ قرار الشراء، و فـي أي مرحلة من مراحله و الدور الذي يقوم به كل منهم يف هذه 

 األثناء سواء كان من أفراد األسرة أو من اجلماعات املختلفة اليت ينتمي إليها املشرتي.

املستهلك حينما أدرك رجال األعمال عدم جدوى الرتكيز على اإلنتاج و و قد بدأ االهتمام بدراسة سلوك       

م و يتوقف جناح التسويق على إمكانية جتديد موقع املستهلك الـذي مل  فشل تبين مفهوم البيع لتصريف منتجا

نا تشبع حاجاته فقد ال يشرتي سلعة لعدم توفرها يف السوق أو يشرتي سلعا حتقق له إشباعا جزئيا فقط، وه

ا اإلشباع الكلي. م للتحول إىل سلعة جديدة يتحقق له    يكون على استعداد 

ال الرئيسي و األهداف التسويقية الـيت جيب على شركات اجمل املتبقيةو ميثل القطاعات االستهالكية غري       

ا التسويقية، و توجه الكثري من هذه الشركات التسويقية لدراسة  السلع االستهالكية أن توجه هلا كل طاقا

  املستهلك و سلوكه و حتديد حاجاته الرئيسية غري املشبعة حملاولة إشباعها.

و يعترب تقسيم السوق طبقا لألسس الدميقراطية للمستهلك (الدخل، السن، املهنة، اجلنس، اجلنسية)           

خذ  يف احلسبان أيضا النواحي ليس كافيا وحده لتحديد األهداف التسويقية للشركات و إمنا يلزم أن 
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السيكولوجية هلذا املستهلك (و هي اليت بدورها تشكل سيكولوجية السوق)، و متثل حوافز املستهلك للشراء و 

  دوافعه.أيضا 

و تزود دراسة سلوك املستهلك بتحليل عادات املستهلك الشرائية يف الكثري من اجملاالت و اإلجابة           

  التساؤالت منها:أيضا على كثري من 

 حتديد من هم املشرتين احلقيقيني للسلعة. -

 حتديد األوقات املناسبة للشراء. -

 األماكن اليت يفضلها املستهلك لشراء السلعة. -

ت. -  حتديد نوعية و كمية املشرت

ت، طريقة الشراء...). -  حتديد طريقة الشراء (الكمية، أنواع املشرت

لرغم مـن أمهية احلصو            ا ال توضح لنا و  ل على معلومات عـن العادات الشرائية للمستهلك، إال أ

  الدوافع احلقيقة لشراء املستهلك ملاركة معينة دون أخرى، أو تفضيله ملنتج دون آخر.
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  أسباب االهتمام بدراسة سلوك املستهلك. :الثالثاملطلب 

  :8سلوك املستهلك يف اجملاالت التاليةأسباب أخرى لالهتمام بدراسة  JEMKINSيوضح           

   طبيعة العملية االقتصادية: -01

دف الربح، و مستهلك يهدف للحصول علـى            ستثمار أمواله  ئع)، يبدأ  حيث تتكون مـن منتج (

لتايل  ال بد من السلع و اخلدمات الـيت ينتجها، و لن يتحقق هدف هذا املنتج إال ببيع سلعته هلذا املستهلك و 

ستمرار.   التعرف على ما حيتاجه هذا املستهلك و 

  انتشار و تقبل املفهوم التسويقي: -02

لتايل فهو يبدأ حيدد االحتياجات            حيث يعتمد أساسا على حتديد رغبات املستهلكني و إشباعها، و 

  احلالية و املرتقبة، و حتديد الربامج و املنتجات الالزمة إلشباعها.

  ارتفاع معدل فشل املنتجات: -03

نتيجة لتطور الفين السريع و اشتداد املنافسة على جذب املستهلكني اجلدد، و تغيري نظرة املستهلكني           

ا ما تؤديه من إشباعات و ليست جمرد مواصفات فنية فإن هذا كله أدى  للسلع و اخلدمات و النظر إليها على أ

  ات خاصة اجلديد منها.الرتفاع فشل هذه املنتج

لبيئة: -04  منها: عوامل تتعلق 

دة عدد السكان. -  ز

 التحرك اجلغرايف للسكان. -

 ارتفاع مستوى الدخل املتاح للتصرف. -

دة وقت الفراغ. -  ز

                                                            
 .93، ص 2007، دار اجلامعية، الطبعة الثانية اإلسكندرية قرارات يف سلوك املستهلكأمين علي عمر،  8
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 التطور التكنولوجي السريع. -

 ارتفاع مستوى التعليم. -

 تغري بعض العادات االجتماعية. -

دة االهتمام حبماية املستهلك. -  ز
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 :العناصر املؤثرة على النمط االستهالكي للمستهلك. املطلب الرابع 

  :9يتضح أن هناك عناصر مؤثرة على النمط االستهالكي للمستهلك تتمثل يف          

ملستهلك ذاته. -1  عناصر تتعلق 

لبيئة. -2  عناصر تتعلق 

  و فيما يلي شرح هلذه العناصر:

 :ملستهلك  تتمثل هذه العناصر يف: العناصر املتعلقة 

  مستوى التعليم:  -01

و هو يؤدي إىل التفسري النسيب و الذي حبث يف سلوك املستهلك، و ينتج من اكتساب خربات مرتاكمة           

ة يف املاضي مثل قدرته على معرفة جودة  نتيجة التعليم و التدريب، و تكونت هذه اخلربات من مواقف مشا

  السلعة و ماركتها.

  الشخصية:  -02

لشخصية هنا جمموعة مـن العوامـل و التصرفات الظاهرة و غري الظاهرة الـيت تنتج مـن            و يقصد 

ثري على التصرف االستهالكي للمستهلك.   الشخص، و تكون إما نتيجة لعوامل موروثة أو مكتسبة و يكون هلا 

 مستوى دخل الفرد:  -03

لتايل خيتلف حجم إنفاق الفرد و استهالكه حسب هذا الدخل.             و خيتلف من فرد آلخر و 

 ترتيب سلم حاجات الفرد:  -04

 اإلدراك:   -05

  و الذي خيتلف من فرد آلخر من فرد آلخر حسب شخصيته و بيئته.
                                                            

 .103أمين علي عمر، نفس املرجع السابق، ص  9
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م حسب مستوى دخلهم، و حس مستوى تطلعات الفرد:  -06 ب املنطقة فاألفراد خيتلفون أيضا يف تطلعا

 اليت يعيشون فيها و حسب النفوذ و السلطة و التظاهرة مبظهر خمتلف دائما.

 :لبيئة  :10و تشمل هذه العناصر مايلي العناصر املتعلقة 

ملستهلك.  -01  الثقافة االستهالكية السائدة يف البيئة احمليطة 

 العادات و التقاليد املتوارثة.  -02

 الدعم احلكومي لألسعار و مدى تدخل احلكومة يف دعم بعض طبقات املستهلكني.  -03

 مدى توافر كل السلع و اخلدمات و بشكل فوري دون االعتماد على استريادها من أماكن أخرى.  -04

  و يوضح اجلدول التايل بعض أمناط املستهلكني و كيفية التعامل مع كل منط:

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  .أمناط املستهلك :)1-1(جدول رقم 
  

                                                            
  .105أمين علي عمر، نفس املرجع السابق، ص  10
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  كيفية التعامل مع هذا النمط السلوكي  خصائص كل منط  منط املستهلك

 املستهلك العقالين
هادئ و عاقل يف اختاذ القرارات الشرائية و متييز 

  السلع و اخلدمات و األسعار.
التحدث معه و خماطبته بعقالنية و عـدم خداعه 

السلع أو أو حماولة إظهار مميزات غري موجودة فـي 
  اخلدمات اليت تعرض له.

  

  املستهلك املندفع
خذ كـل قراراته الشرائية أو غريها بسرعـة و 
يشرتي مـن أول متجر يقابله و يندم دائما على 

  معظم قراراته الشرائية.

حماولة عرض أفضل سلعة له و اليت تشبع رغباته 
السريعة يف احلصول على السلعة و عدم إحراجه و 

   بعض السلع له عند حماولة تغيريها.تقبل تغيري

  املستهلك املرتدد
ال يشرتي بسرعة، وكثري الرتدد و قد يشرتي سلعة 
مث يعود إلبداهلا مث يعود مرة أخرى لتغيريها أو 

  اسرتداد مثنها.

الصرب على الرتدد و كثرة طلباته و ترجيعه 
ت و إقناعه مبميزات السلع و حماولة  للمشرت

  إرضائه.

يرتيث فـي معظم قراراته الشرائية و يبحث عن   املستهلك املرتيث
  بدائل كثرية للوصول إىل أفضلها جودة و سعر.

ا و سعرها. لسلعة و جود   إقناعه 

  املستهلك اجلاهل
ال يعلم أي شيء عن إمكانيات أو مميزات السلعة 

هواية متلك  إلتباعو إمنا قد يشرتيها للتعليق أو 
  هذه السلعة للتفاخر.

النزول إىل مستوى هذا املستهلك و حماولة التوافق 
معه و إمتام عملية البيع و إقناعه مبميزات السلعة 

  أو اخلدمة.

ر كثري الكالم بدون فائدة و كثريا ال يشتـري فـي   املستهلك الثر
  النهاية.

معه اهلدوء التام و حماولة اإلنصـات له و التوافق 
  حىت تتم الصفة البيعية.

املستهلك 
  الصامت

ال يتكلم سوى كلمة واحدة و حمدودة و غري 
  بشوش و صعب التعامل معه إلمتام الشراء

رأي حديث  إجيادعرض أفضل سلعة له و حماولة 
  يتبادل معه احلوار فيه لنجاح و إمتام البيع له.

سلعة يف بشوش الوجه متفائل و ضحوك يطلب ال املستهلك البشوش
  تفاؤل و ابتسامة.

مبادلته االبتسامـة و عـرض خمتلف السلـع لـه و 
  حماولة إرضاءه و وداعه حبرارة.

  املستهلك اجملادل

كثري اجلدال حول مميزات السلعة و حياول إظهار 
ا و كثريا ال يشرتي فـي النهاية.   أي عيوب 

حماولة إظهار احلقائق كاملة عن السلعة أو اخلدمة 
خذ القـرار بنفسه و و  ا ثـم تركه  إقناعه مبميزا

  عدم اإلحلاح عليه.
  

عـرض أفضل سلعة له و حماولة عمـل خصم له إذا طيب و بسيط و يطلب احلد األدىن من املستهلك الطيب 
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املواصفات يف السلعة و يشرتي بسرعة و ينصرف   البسيط
  يف هدوء.

  كان ذلك متاح.

املستهلك 
  املشكك

كل ما يعرضه و يقول البائع و يفرز  متشكك يف 
  كل السلع بنفسه و قد ال يشرتي يف النهاية.

ن  تركه أمام السلع و عمل حماولة معـه إلقناعه 
  السلعة جيدة و أسعارها منافسة.

 املستهلك املتسوق
يعرف أسعار كل السلع يف احملالت األخرى ألنه  
كثري التسـوق و حياول أن يظهـر ذلك للبائع و 

  شرتين اآلخرين.امل

حماولة جماراته يف حديثه و اإلثناء على مهاراته يف 
الشراء و حماولة البيع له و كسبه كعميل مستدمي 

  بفرض ميزات أخرى للسلعة خبالف ما يعرفه.

كثري االنفعال مث يهدأ و كثري التربير عند مواجهته   املستهلك املربر
  ي خطأ قد ورد فيما قاله.

و إجناح البيع له و عدم إحراجه  الصرب على إمتام
  مبواجهته فيما يقول حىت تتم عملية البيع.

 املستهلك الفضويل

كثري التساؤل حىت عـن سلع أخرى ال يرغب يف 
املشرتين اآلخرين فـي أي  يشاركشرائها و قد 

أو عن سلع أخرى أن  عامةموضوعات أخرى 
  يشرتيها.

اء عملية البيع له بسرعة أو  تركه و البيع حماولة إ
  لغريه حىت يطلب السلعة للشراء بعد ذلك.

  املستهلك املتطلع
يرغب يف اقتناء سلعة مثينة و ليس له القدرة املادية 
علـى شرائها و يتطلع لألفضل دائمـا للتقليد و 

  التفاخر.

حماولة عرض سلع بديلة هلا مواصفات تشبه السلع 
ا له.   اليت يريد شرائها و عرض مميزا

ستهلك الصديق امل
  االجيايب

و لكنه يشرتي و يثق صدوقودود و متحدث و
  يف رأي البائع.

ن  حماولة مبادلته الـود و الصداقة و التأثري علـيه 
السلعة اليت مت تقدميها له هي أفضل السلع اليت 

  ميكنه شرائها.

ي سلعة و يظهر أي عيوب   املستهلك املغرور آنف و غري راضي 
  يشرتي يف كثري من األحيان.ا و ال 

االبتسام يف وجهه و حماولة إمتام البيع و تقدمي 
  املاركات العاملية له.

 املستهلك الواقعي

يعرف جيدا دخله و ما معه و السلع اليت يريدها 
  يف دخله و كثريا ما تتم عملية البيع له.

عرض احلقائق كاملة عن السلع أو اخلدمات 
اليت تتناسب مع املناخ املتاحة و عرض األسعار 

من الداخل الذي يوضحه البائع أو يدل عليه 
  مظهره.

  

  .112أمين علي عمر، نفس املرجع السابق، ص املصدر: 
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  خالصة:

يعترب املستهلك اهلدف الذي يسعـى إليه منتج السلعة أو مقدم اخلدمة و الذي تستقر عنده السلعة، فهو           

حمط أنظار مجيع من يعمل يف جمال التسويق، فلكل مستهلك سلوك خاص به و ذوق خاص به و طباع خاص 

م كثريا به، و لذا على املؤسسة أن تقوم بدراسته، فتعترب دراسة سلوك املستهل ك مـن املوضوعات احليوية الـيت 

مـن، و خاصة رجال األعمال و مديـري الشركات، فلدراسة سلـوك املستهلك أمهية فـي اكتشاف الفرص التسويقية 

  املواتية من جهة، و تطوير و حتسني اخلدمات اليت تقدمها الشركة لعمالئها من جهة أخرى.
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  متهيد:

اختاذ القرار من املهام اجلوهرية و الوظائف األساسية االقتصادية، ألن مقدار النجاح إن           

للقرارات  الذي حتققه أية منظمة إمنا يتوقف يف املقام األول على قدرة و كفاءة القادة فيها، و فهمهم

ا، و رمبا لديهم م ن مفاهيم تضمن رصد القرارات و فعاليتها، و ـو أساليب اختاذها و خمتلف أساسيا

  تدرك أمهية وضوحها و وقتها، وتعمل على متابعة تنفيذها و تقويتها.

رجال  ىـيت أصبح علـرارات مهمة نتيجة للتغريات الكثرية الـإذن تقدير عملية تقدير اختاذ الق          

ا الختاذ القرار السليم، و كذلك أي قرار خاطئ يضيف عبئا ماليا عل ى املؤسسات ـاألعمال اإلملام 

  ي السوق.ـي ظل املنافسة الشديدة اليت تعيشها هذه املؤسسات فـخاصة اإلنتاجية، و ف

  من خالل هذا مت تقسيم الفصل إىل مبحثني:          

 :القرار. عموميات حول اختاذ املبحث األول 

 :سلوك املستهلك و اختاذ القرار يف اإلنتاج. املبحث الثاين  

  

  

  

  

  

 :عموميات حول اختاذ القرار. املبحث األول 
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لنسبة              للمؤسسات عامة و خاصة.تعترب عملية اختاذ القرار مهمة أساسية 

 :مفهوم القرار و تصنيفه. املطلب األول 

I( :مفهوم القرار 

 .1لغة و اصطالحاميكن تعريف القرار 

I.1 (:هناك عدة تعاريف لغوية للقرار: لغة 

 .القرار هو فصل أو حكم يف مسألة ما و قضية أو خالف 

 .القرار هو اختيار بني بدائل خمتلفة 

  القرار هـو اختيار الطريق أو املسلك أو املنهج أو احلـل األفضل (األحسن) مـن بني عـدة طرق أو مسالك

 متكافئة.أو مناهج أو حلول 

I.2( :اصطالحا 

تعددت حماوالت تعريف القرار اصطالحا و علميا يف ميدان علم اإلدارة، و إن كانت أغلب احملاوالت           

  جتتمع و تلتقي يف جممل عناصر القرار اإلداري.

نه اختيار أحسن البدائل املتاحة بعد دراسة النتائج املتوقعة من كل بديل *  يف حتقيق يعرف القرار اإلداري 

  األهداف املطلوبة.

نه اختيار أنسب و ليس أمثل البدائل املتاحة أمام القرار الجناز اهلدف أو األهداف املوجودة، أو  * يعرف كذلك 

  ب.حل املسألة اليت تنتظر احلل املناس

                                                            
شارع سوقري الزاريطة االسطندرية،  40، مؤسسة الثقافة اجلامعية، نظام املعلومات احملاسيب و دوره يف اختاذ القرارات اإلنتاجيةحسني بلعجوز،  1

  .98، ص2009
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نه التصرف الشعوري الذي يرم*  ى غاية أو ـأحسن وسيلة للوصول إلي إىل اختيار أو استعمال ـعرف أيضا 

  استخدامها لتحقيق هدف ما.

II (2تصنيف القرار: 

II.1 () تصنيف القرارات حسبH. SIMON:( ) ميزH. SIMON:بني نوعني من أنواع القرار هي (  

  قرارات غري مربجمة.قرارات مربجمة و 

  قرارات مربجمة:أ) 

ا،            تعترب مربجمة ألن معايري احلكم فيها عادة ما تكون واضحة، و غالبا ما تتوفر املعلومات الكافية بشأ

كد نسيب بشأن البدائل املختارة، و ه ي قرارات متكررة روتينية و ـو من السهل حتديد البدائل فيها، و يوجد 

  جيدا، هلا إجراءات معروفة و حمددة مسبقا للتعامل معها.حمددة 

  مربجمة: قرارات غري ب)

عادة ما تظهر احلاجة الختاذها عندما تواجه املؤسسة املشكلة ألول مرة، و ال توجد خيارات مسبقة           

معايري واضحة لتقييم بكيفية حلها، ففي هذا النوع عادة ما يصحب جتميع معلومات كافية عنها، و ال توجد 

كد بشأن بدائل نتائج ـال فإن الظروفو لذلك  ،البدائل و االختيار بينها يت تسود هذه احلالة هي ظروف عدم 

ل قرار يتم صنعه وفقا ملتطلبات و ظروف و خصائص املشكلة، و ال توجد ـالتصرفات البديلة، و نتيجة هلذا فإن ك

ي و ـالت، و ميكن ملتخذ القرار يف هذه احلالة استخدام حكمه الشخصأمناط موجودة حلل هذا النوع من املشك

ل منها له طبيعته املميزة و غالبا ما تكون على درجة من ـي قرارات غري متكررة و كـتقييمه و رؤيته للمشكلة، و ه

  موضحة يف اجلدول التايل:األمهية و التميز بني النوعني من القرارات 

  

                                                            
بت عبد الرمحان،  2   .25، ص 2005، اإلسكندرية، األعمالإدارة إدريس 
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  .القرارات تصنيف :)1-2(اجلدول رقم 

  

  قرارات غري مربجمة  قرارات مربجمة  أساسيات التفرقة

  غري منتظمة و غري متكررة روتينية و متكررة  طبيعتها

  ميكن استخدام احلكم الشخصي واضحة  معايري احلكم فيها

  تتسم بنوع من الصعوبة سهلة  حتديد البدائل

كد نسيب كد  ظروف اختاذ القرار   عدم 

  غري حمددة مسبقا حمدد  اإلجراءات

  قليلة جدا و غري كافية متوفرة  املعلومات

  اخلربة، برامج احلاسوب املتطورة  الطرق الكمية و برامج احلاسوب اجلاهزة  أدوات احلل

  .102حسني بلعجوز، املرجع نفسه، ص املصدر: 

II.2(  3ارات حسب نوع املشاركةتصنيف القر:  

  يف صنع القرار.مييز بني القرارات وفقا لنوع املشاركني 

ختاذها مسري واحد. القرارات الفردية:  )أ  و هي اليت يقوم 

 و هي تلك اليت يشارك فيها العديد من متخذي القرار. قرارات تنظيمية:  )ب

II.3 (ت اإلدارية قرارات   :حسب املستو

  تتميز القرارات وفقا للمستوى التنظيمي الذي فيه القرار و هي:          

                                                            
 .105حسني بلعجوز، نفس املرجع السابق، ص  3
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لعمليات التشغيلية  التشغيلية:القرارات  - 01 ت التنظيمية الدنيا و املتعلقة  و هي اليت تصنع يف املستو

لتأكد  للمؤسسة، وهـي أقرب إلتباع تعليمات و إرشادات منها إىل االختيار بني البدائل و عادة تكون متعلقة 

كد مـن املهام و األنشطة الـيت قد مت تنفيذها بكفاءة و بفعالية، و يؤخذ هذ ا النوع مـن القرارات فـي ظل ظروف 

  تعطل يف خط اإلنتاج و ما حيتاجه من تصليحه من إجراءات منطية معينة. مثل:م و نتائجها معروفة مسبقا ، 

ية، فعند هذا املستوى ـرارات التشغيلـى مما تؤخذ فيه القـوى إداري أعلـى مستـتؤخذ عل رارات اإلدارية:ـالق - 02

لتأكيد يقوم املسريون  ختاذ قرارات حلل مشكالت التنظيم و الرقابة على األداء، و فرض كذلك قرارات متعلقة 

رارات إجراءات ـن القـمن االستخدام الفعال ملوارد املؤسسة يف سبيل حتقيق أهدافها، و ال توجد يف هذا النوع م

مات الالزمة لتشخيص و حل املشكلة، و أن وم بتجميع املعلو ـروفة مسبقا جيب إتباعها، و لكن متخذ القرار يقـمع

ي هذه احلالة يتم اختاذ القرارات يف ظروف ـيستخدم حكمه الشخصي و رصيده من اخلربة يف اختيار البدائل، ف

كد نسيب أي خماطرة.   تتسم بعدم 

ملؤسسة، و هي ى مستوى قمة اهليكل التنظيمي بواسطة اإلدارة العليا يف اـتؤخذ عل القرارات اإلسرتاتيجية: - 03

لوضع التنافسي قرارات  لقرارات السابقة، و تتعلق القرارات اإلسرتاتيجية  تعطي صدى زمين أطول مقارنة 

للمؤسسة يف السوق و يف اغتنام الفرص و جتنب خماطر البيئة، و هذا النوع مـن القرارات حيتاج إلـى معلـومات 

تم القـرار  لبيئة أكثر مـن غريه، كما  ات اإلسرتاتيجية بتحديد أهداف املؤسسة و املوارد الالزمة لتحقيقها، خاصة 

ذه املوارد...اخل.   و السياسات اليت حتكم عمليات التوزيع و االستخدام 

  الشكل التايل يبني أنواع القرارات املتخذة على كل مستوى تنظيمي (إداري).          

  

  

ت إدارية.أنواع القرارات يف : )1-2(الشكل رقم    مستو
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  قرارات إسرتاتيجية  مستوى أعلى  

  قرارات إدارية               املستوى املتوسط  

  قرارات تشغيلية  املستوى األدىن  

  

مؤسسة ثقافة اجلامعية، نظام املعلومات احملاسيب و دوره يف اختاذ القرارات اإلنتاجية، حسني بلعجوز، املصدر: 

  .106، ص 2009اإلسكندرية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :العوامل املؤثرة على اختاذ القرار و ظروفه. املطلب الثاين 
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I. 4العوامل املؤثرة يف اختاذ القرار:  
شياء معينة، سواء حبكم املسئولية أو حبكم ـي جوهرها هـالقرارات ف           ي وليدة الظروف فاملسئولني يقررون 

املرتقبة، و القرارات سواء كانت قائمة على العقالنية أو غري العقالنية، و إنه اإلمكانيات املادية املتوفرة و النتائج 

  ختضع الختيارات و غرائز موجودة يف اإلنسان الذي ساهم يف وضع القرار.

أو لباقتهم السياسية، و القرارات ال يرتبط اإلحصائيات  مو مثلها يسري معظم الناس بذكائهم أو انفعاال          

العلمية و الكفاءة الشخصية فقط بل يرتبط بعوامل أخرى مؤثرة و مسامهة يف وضع القرار يف صيغته  و الطرق

لذكر العوامل اآلتية:   النهائية و من هذه املؤثرات خنص 

 القيم. -

 ميول الشخصية. -

 املستوى الثقايف. -

 االعتبارات السياسية. -

 املعلومات املفضلة و املؤثرة يف القرار. -

 البيئة.ثريات  -

ت املالية. -  اإلمكا

 الكفاءات و اإلطارات الوطنية و األجنبية. -

 اهلياكل التنظيمية. -

 رغبات القيادة. -

                                                            
  .223، ص 2003، مصر نظم املعلومات اإلدارية (األدوات، التطبيقات، النظرية)منا حممد الكردي،  4
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فإن كل هذه العوامل تؤثر يف نوعية القرار و جتعله يبىن على اعتبارات معينة، و على اعتبارات عملية و           

  يري فجوى القرار و النتائج املرتقبة منه.منطقية، فإن تغري إحدى العوامل املؤثرة يؤدي إىل تغ

إن العوامل املؤثرة يف اختاذ القرارات قد تصمد و ال تثبت على أرض الواقع، و يتعني على املسئولني أن           

االعتماد يت مت ـل القرارات احلقيقة الـي املراحل السابقة، وقد تصري كـيت يتم تعيينها فـيتخذوا اإلجراءات املناسبة ال

ا قامت على حتاليل منطقية و أفكار تنسجم مع الواقع املعاش يوميا.   عليها يف مرحلة الحقة و ذلك أل

ن االعتبار األول الذي يؤخذ جبدية و محاسة عند دراسته أي موضوع، هـو            و يف احلياة اليومية نالحظ 

القرارات الذي يعتزم املدير اختاذه و عرضه علـى رؤسائه و مراعاة رغبات القادة و مدى ارتياحهم لذلك النوع من 

لضرورة هو األساس  ن التفكري املنطقي ليس  اية املطاف يشعر اإلنسان الذي يشارك يف اختاذ القرارات  يف 

 عند اختاذ القرارات إمنا األساس هو حتقيق بعض اإلصالحات و ترضية املسئولني يف القمة أو على عدم اختاذ أي

  قرار ال حيظى مبباركتهم و املوافقة عليه بسهولة و بدون جدال حوله.

و اكرب عامل يؤثر يف اختاذ القرارات هو عامل الزمن و ضيق الوقت، ففي بعض احلاالت اليت تربز فيها           

ا يتحتم على أزمات ال تكون هناك جماال أو متسعا من الوقت للتشاور و احلصول على املوافقة اجلماعية، وعندم

م الشدائدـاملسؤول  أن يتخذ القرار الذي يراه مناسبا فاإلنسان  ، فإنه يستطيع أن يعاجل األمر حبكمة و بلباقة ي أ

  بعد االعتماد على اختاذ القرار املناسب.

لة الغموض و كما أن الرتابط املوجود بني اختاذ القرارات و بني االتصال الفعال يف اإلدارة يساهم يف إزا           

خذ رأيهم فـاالعتقاد اخلاطئ م ن رئيسهم يتصرف بطريقة عشوائية و بدون أن  ي ـن طرف بعض الناس 

م، يف ـي بعض األحيان يستاءون حني يعرفون أسباب تصرفاته مـاملوضوع، و ف دار ن جهات أخرى ال عالقة هلا 

م بداخلها و جيهلون الدوافع احلقيقة للتغيري و ا   ختاذ قرارات مفاجئة.حني أ
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II. 5ظروف اختاذ القرار:  

تتعدد الظروف البيئية اليت يتم يف ظلها اختاذ القرارات و ختتلف تبعا لذلك حجم و نوع و طبيعة           

ت و املعلومات، و اختاذ القرار قد  املعلومات املتاحة يف كل مرحلة، و يتم اختاذ القرار من خالل جمموعة من البيا

  خيضع ألحد الظروف التالية:

 التأكد التام. -

 املخاطرة. -

 عدم التأكد. -

إن ظروف املخاطرة و عدم التأكد تتصف بعدم توافر معلومات كاملة و مؤكدة عن املستقبل، و بناءا           

على ذلك يتم اختاذ القرارات يف ظل ظروف املخاطرة و عدم التأكد، حيث تكون الظروف املتوقعة احلدوث 

  .مستقبال غري معروفة بدقة

II.1( ظروف املخاطرة (RISK):  ت و يكون القرار الناجح عن اخلربة و هي اليت تتوفر فيها قدر من البيا

ت  لظروف املتوقعة احلدوث مستقبال بناءا على ما يتوفر من بيا السابقة، و يتم إعداد االحتماالت اخلاصة 

الظروف  اخلربة السابقة، و لذا فإن االحتماالت الناجتة تكون احتماالت موضوعية، مثل هذه احلاالت أو

  املخاطرة.

II.2( ظروف عدم التأكد (UNCERTAINTY):  ت و املعلومات الناجتة و هي اليت تتوفر فيها قدر من البيا

من واقع اخلربة املاضية، يتحقق أي ظرف من الظروف، متوقعة احلدوث، و يف مثل هذه احلالة ميكن إعداد 

الحتماالت الذاتية   و يطلق على هذه احلالة ظروف عدم التأكد. االحتماالت بطريقة ذاتية و تسمى 

                                                            
 .187، ص 2005، جامعة اإلسكندرية نظم املعلومات اإلداريةحممد إمساعيل بالل،  5
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ت عن الظاهرة موضوع            و هلذا فإن التفرقة بني املخاطر و عدم التأكد تعتمد على مدى توفر البيا

رخيية ميكن من خالهلا حتديد احتماالت موضوعية لوقوع الظاهرة، فإن هذه احلاالت  ت  الدراسة فإذا توافرت بيا

ملخاطر  ت موضوعية فإن هذه احلالة تسمى حالة عدم التأكد، و يكون السبيل إىل تسمى  ة، أما إذا مل تتوفر بيا

العتماد على االحتماالت الذاتية اليت حتدد من واقع اخلربة و التجارب الشخصية ملتخذ  توقع حدوث الظاهرة 

  القرار.

  " معايري القرار حسب تغيري بيئة القرار إىل:DUCAN"و قد قدم 

فإن الظروف البسيطة هي تلك الظروف اليت تكون فيها العوامل الواجب أخذها  الظروف املعقدة البسيطة: أ)

يت تتضمن ـي تلك الـي مراكز اختاذ القرار، أما الظروف املعقدة فهـبعني االعتبار عند أخذ قرارات قليلة و موجودة ف

  .ختاذ القرارعددا كبريا من العوامل املوزعة يف عدد كبري من مراكز ا

ظروف القرار املستقرة هي تلك اليت تبقى فيها العوامل الواجب أخذها بعني  الظروف املستقرة املتغرية:ب) 

ا تتغري بصورة بسيطة ميكن حتديد احتماالت  االعتبار عند اختاذ القرار نفسها دون تغري، و إذا تغريت فإ

فيها عوامل اختاذ القرار بصورة كبرية و غري متوقعة وهذه حدوثها، أما الظروف املتغرية فهي تلك اليت تتغري 

  ) يف اجلدول التايل:DUCANالظروف خلصها (
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  .معايري تغيري بيئة القرار :)2-2(اجلدول رقم 

  معقدة بسيطة
  املخاطرة التأكد

يوجد عدد قليل من العوامل و املؤثرات يف بيئة-01
  القرار.
  املؤثرات.تشابه العوامل و  -02
تبقى العوامل و املؤثرات دون تغيري مثل القرار  -03

  الروتيين.

يوجد عدد قليل من العوامل و املؤثرات يف بيئة -01
  القرار.
  ال تتشابه العوامل و املؤثرات. -02
تبقى العوامل و املؤثرات نفسها مثل القرارات  -03

  التشغيلية.
 بني املخاطر و عدم التأكد

قليل من العوامل و املؤثرات يف بيئة يوجد عدد  -01
  القرار.
تتشابه العوامل و املؤثرات إىل حد ما مع  -02

  بعضها.
تتغري العوامل و املؤثرات بصورة مستمرة مثل -03

  القرارات اإلدارية.

  عدم التأكد
عدد كبري من العوامل و املؤثرات يف بيئة يوجد  -01

  القرار اإلداري.
  املؤثرات.ال تتشابه العوامل و  -02
تتغري العوامل و املؤثرات بصورة مستمرة مثل  -03

  القرارات اإلسرتاتيجية.

  

  .109حسني بلعجوز، مرجع سبق ذكره، ص املصدر 
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 :عناصر عملية اختاذ القرار. املطلب الثالث 

  :6يلي نذكر منها ما هناك عدة عناصر          

احلالة، و أ كان متخذ القرار فلديه السلطة الرمسية املمنوحة  قد يكون فردا أو مجاعة حسبمتخذ القرار:  -01

له مبوجب القانون أو النظام الداخلي أو املفوضة له من جهة رمسية، متلك هذه السلطة اليت تعطيه احلق يف اختاذ 

  القرار.

ن ـمعني م يت تستوجب من متخذ القرار تبين حل أو تصرف أو عملـو ميثل املشكلة ال موضوع القرار: -02

ى سبيل ـن مستوى معني أو توقع منتظر، فعلـأجل حلها و معاجلتها، و املشكلة بوجه عام عبارة عن احنراف ع

ى ـاملثال يؤدي التغيري التكنولوجي السريع إىل أن تتعرض منتجات املنظمة للتقادم، كذلك املقاول الذي يوافق عل

ريخ معني، تنشأ لديه مشكـإجناز مبىن جديد ف ذا التعهد، و إذا كان العقد و اتفاقـلة إذ مل يستطع أن يفي   ي 

خر.   يقضي توقيع غرامة مالية عن كل يوم 

القرار املتخذ إمنا هو تعبري عن سلوك معني أو تصرف ما يراد القيام به من أجل  األهداف و الدوافع: -03

ي جمال العلوم السلوكية و الدافعية اإلنسانية وراء كل عمل أو ـحتقيق هدف أو غاية معينة، فكما هو معروف ف

سلوك دافع و وراء كل دافع حاجة معينة يراد إشباعها، إذن اهلدف هو جتسيد للحاجة فتحقيق اهلدف يعين 

  كان وراءه دافع لتحقيق هدف معني.حدوث عملية اإلشباع و بناءا عليه ال يتخذ القرار إال إذا  

ت: ات وـاملعلوم -04 ت  ـن مجع معلومـوع أو مشكلة ما ال بد مـرار حيال موضـعند اختاذ ق البيا ات و بيا

ن طبيعة املشكلة أو املوضوع و أبعادها، و ذلك إلعطاء متخذ القرار رؤية واضحة عنهما و املعلومات ـكافية ع

ومة مفادها أن احلاضر إمنا هو ن معلـن طريق عملية التنبؤ انطالقا مـي و احلاضر و املستقبل عـتكون عن املاض
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ت مسألة حيوية يتوقف عليها جناح  امتداد للماضي و املستقبل، كذلك هو امتداد للحاضر، فاملعلومات و البيا

  القرار.

رات تتعامل مع متغريات مستقبلية معظم و ذلك ألن معظم القرا ،هو شيء أساسي ملتخذ القرار التنبؤ: -05

ا جمهولة جيب  ا و تقديرها و حتديد انعكاسااجتاها ثريها يف املنظمة، فالتنبؤ يساعد متخذ  االتنبؤ  القرار يف و 

أن يستطيع ما سوف حيدث يف املستقبل، وعليه فهو ركن أساسي من أركان عملية اختاذ القرار و يساعد املدير يف 

  7إدراك أبعاد املشاكل اليت تواجهه.

ثل مضمون القرار الذي سوف يتخذ ملعاجلة موضوع أو مشكلة ما، و الواقع من البديل أو احلل مي البدائل: -06

لتايل متخذ القرار  النادر أن يكون هناك حل واحد للموضوع أو املشكلة، فعلى أغلب هناك أكثر من واحد و 

لطبع جيب أال تكون البدائل كثرية كي ال ختتلط األمو    ر عليه.اجليد هو الذي يضع أكثر من بديل واحد و 

يواجه متخذ القرار عدد من القيود البيئية الداخلية و اخلارجية، تضع معوقات أمامه عند اختاذ  القيود: -07

رها السلبية قدر اإلمكانيات و من أمثلة هذه  القرار و هذه القيود عليه أن حيسن التعامل معها و أن خيفف من أ

  ءة العاملني...اخل.القيود، اإلمكانيات املالية، مستوى الدخل، كفا

  

  

  

  

  

  األبعاد الشخصية املؤثرة على اختاذ القرار. :الرابعاملطلب 

                                                            

  .114، ص 2002، اجلزائر، دار مهومة إدارة عملية اختاذ القراراتمجال الدين، د. لعويسات  7
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من املتعارف عليه وجود فروق يف قدرة املديرية على اختاذ القرارات و ذلك بسبب االختالفات املوجودة           

لرغم من اعتمادمها عل ى معايري و ـيف خصائصهم الشخصية، و على ذلك فقد يصل مديران إىل نتائج عكسية 

خصية اليت تؤثر يف قرارات املديرين اليت معطيات موحدة لتقييم موقف حمدد، ونناقش فيما يلي الصفات الش

ا و تؤدي يف كثري من األحيان إىل نتائج و قرارات خمتلفة.   يتخذو

  :8مستوى الذكاء - 01

ثري فـوى الذكاء العالـشك أن مست ال           يت يتخذها، ألن هذا ـرارات الـي كفاءة القـي لدى املدير له 

لتايل ميكنه من اختاذ قرارات أكثر فاعلية و سالمة من املدير  املستوى يؤهله للحكم على األمور بشكل سليم، و

داء املدير اإلداري، و هذه  ، و عليه ميكن القول أن الذكاء ذو عالقة اجيابية  الذي يكون مستوى ذكائه عاد

ا معقدة ألبعد احلالع   و من الصعب قياس نتائجها.دود القة الشك أ

 التعليم و اخلربة: -02

ن املعرفة و اخلربة و ـدى متخذ القرار ذو خربة كبرية مـرار أكثر تعقيدا تزيد أمهية أن يكون لـكلما كان الق          

ية يف و املعلومات عناصر أساسلذلك يعترب التعليم و اخلربة  ،املعلومات اليت ميكن أن يستقى منها ما يشاء

  املساعدة على إجياد درجة عالية من الرشد يف اختاذ القرارات.

  اإلدراك، القيم و االجتاهات: -03

س مستغلون يسعون غلى  التصور و اإلدراك: - أ م أ قد يرى أحد املديرين جمموعة من العمال يف نظره على أ

ستمرار ح ديدهم  قل قدر من اجلهد و العمل، و ينبغي مراقبتهم بشدة و  ىت ـحتقيق املكاسب الشخصية 

جيب احرتامها، و يكونوا منتجني بينما هم يف نظر مدير آخر كائنات بشرية من دم و حلم هلم أحاسيس و مشاعر 

  تنظر إىل الشخص ذا املهارة القيادية الذي يستطيع أن حيفزها و يفجر طاقتها الكامنة.

                                                            
 .196، ص 2005، اإلسكندرية نظم املعلومات اإلداريةحممد إمساعيل بالل،  8
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و تقييم األشياء بطريقة تتجانس أو ـو النزعة أو امليل املسبق لدى املدير حنـاالجتاه ه القيم و االجتاهات: - ب

ا، و هذا بال شك ـتتعارض م ى ـحـد كبري فـي قراره املتخذ و اجتاهات املدير تقوم عليؤثر إلـى ع القيم اليت يؤمن 

ا هـي اليت تشكل ـعنصري االعتقاد و العاطفة حبيث ميكن القول معه أن القيم ال ا الفرد ال شك أ يت يؤمن 

لتايل يؤثر يف قراراته املتخذة حياهلا.   اجتاهاته حنو املواقف اليت يواجهها و 

  :9العاطفيةالعوامل الدافعية و  -04

ي بعض األحيان أن خياطر املدير بسمعته أو مركزه، و ـو لب اختاذ القرار و قد يتطلب فـالتصرف ه          

أحيا مبستقبله لذلك ينبغي أن يكون لدى املدير الشجاعة و الدافعية و الثقة بنفسه أكثر مما لدى غالبية الناس 

الذي يؤمن بسياسة احلل الوسط و املدير لديه احلاجة لالنتماء بشكل ليكون راغبا يف تبين تلك املخاطرة فاملدير 

ل ـ، ال شك أن قراراته ستكون بعيدة كيدفعه الختاذ قرارات ترضي اآلخرين بعيدا عن قناعته و بعيدا عن موضوعيته

  قرار.البعد عن صفة الرشد، حيث تبعده هذه اجلوانب العاطفية و الدافعية عن واجبه احلقيق عند اختاذ ال

  :الشخصية -05

رف حقيقة قدراته و إمكانياته و يدرك ما يريده و لديه الشجاعة الكافية للتصرف و ـذي يعـاملدير ال          

ن املدير املندفع، فاملدير الذي ـور، ال شك سيكون لديه االستعداد الكايف الختاذ قرارات أكثر رشد مـحسم األم

ذه الشخصية ال شك مع مرور  م سيتخذ قراراته دون تقصي للحقائق و دون حتليل كاف لألمور.يتصف    األ

  سلوك املستهلك و اختاذ القرار يف اإلنتاج :الثايناملبحث. 

خذ بعني ـإن معظم املؤسسات االقتصادية اإلنتاجية سواء خاصة أو عامة قبل اختاذ أي قرار ف متهيد: ي اإلنتاج 

  االعتبار سلوك املستهلك. 

  ات اخلاصة خبطوط اإلنتاج.القرار  األول:املطلب 

                                                            
  .196، ص 2005، اإلسكندرية نظم املعلومات اإلداريةحممد إمساعيل بالل،  9
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ملؤسسات اليت تنتج أكثر من سلعة أو خدمة و من أمثلة هذه            ترتبط القرارات اخلاصة خبطوط اإلنتاج 

  10القرارات:

  استمرار أو غلق خط إنتاجي أو وقف سلعة أو خدمة معينة. -01

و التغري يف التكاليف اليت حتدث نتيجة االستمرار أو عدم  التغريات الكمية اهلامة هي التغري يف اإليرادات -02

  ، هناك نوعني من القرارات اخلاصة خبطوط اإلنتاج و هي التايل:االستمرار يف خط اإلنتاج

  قرارات حتديد شبكة اإلنتاج: - أ

  اختاذ قرار استمرار أو غلق أحد خطوط اإلنتاج جيب مراعاة مايلي:قبل 

ح.إعداد تقارير اإلنتاج  -  اليت تركز على مسامهة كل منتج يف تغطية التكاليف العامة و حتقيق األر

ي مبيعات منتجات املؤسسة مشرتكة كأن تكون هذه ـذي ميكن أن يوجد فـجيب مراعاة التداخل ال -

 املنتجات أو السلعة املكملة.

  قرارات حتديد تشكيلة املنتجات: - ب

نتاج منتوجني أو أكث ا وقود الطاقة اليت متنع من إنتاج عندما تقوم املؤسسة  ستخدام تسهيالت عامة، فإ ر 

  الكمية اليت ترغب فيها املؤسسة من كل سلعة.

 :منوذج الربجمة اخلطية كأداة الختاذ القرارات اإلنتاجية. املطلب الثاين 

من األدوات املهمة اليت تستخدم يف عملية اختاذ القرار املتعلقة حبل املشكالت، أو االستخدام األمثل           

  للموارد على املستوى الكلي أو اجلزئي، النموذج كمنهجية ذات أمهية كربى يف التحليل العملي.

                                                            
، ص 2009مؤسسة الثقافة اجلامعية، األزاريطة، اإلسكندرية ، اختاذ القرارات اإلنتاجية يـنظام املعلومات احملاسيب و دوره فحسني بلعجوز،  10
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بغرض الوصول إىل نتائج متعددة، كثريا ما  ي الواقع العملي،ـفعندا حياول الباحثون دراسة ظاهرة ما ف          

يقابلون صعوبة كبرية إن مل تكن مستحيلة أحيا عند حماولة استكمال هذه الدراسات، لذلك يلجأ عادة القائمون 

لدراسة إىل جتريد هذه الظاهرة موضوع البحث الستبعاد اجلوانب غري املؤثرة، أو ذات التأثريات القليلة على 

 دراسة و من مث يتم االستعاضة عن الظاهرة موضوع الدراسة بصورة مستخلصة منها، مع استبعاالفرص من الد

ثريها على الغرض مع الدراسة، و بذلك ميكنه حصر الرؤية على تلك اجلوانب اليت يرمي القائم  عدم أو قلة أمهية 

ا مؤثرة على غرض دراسة للظاهرة، فالنموذج هو متثي ل للواقع يقصد به حماولة تفسري سلوك اجلوانب اليت يعتقد أ

ضية بصفة خاصة  بعض جوانب الواقع، من خالل هذا العنصر سنتناول النماذج بصفة عامة مث مناذج الر

  عتبارها أهم النماذج املستخدمة يف ميدان العمل اإلداري.

  :11تعريف النموذج) 1- 2

نه تعبري عن الواقع.             العديد من التعاريف تطرقت إىل النموذج كأداة لتصوير الواقع، فيعرف 

 :التصوير املبسط للواقع الفعلي حبيث يسهل على اآلخرين فهمه، كما يسهل إمكانية معاجلته  كما يعرف

ا. متثيله و الطريقة اليت يتمليعطي توضيحا و فهما أكثر لسلوك النظام الذي   يعمل 

 :ا و هيت ـى توضيح مظاهر الطريقة الـتصوير للواقع يهدف إل كما يعرف أيضا و عادة أقل تعقيدا ـيعمل 

 من الواقع و لكنه جيب أن يكون كافيا مبا فيه الكفاية ليقرب مظاهر الواقع.

 :نه العالقات القائمة لطبيعة فرض يتم صياغته للتعبري عن سلوك ظاهرة من الظواهر أو تصوير  يعرف 

 بني عدد من املتغريات و ما حيدث بينها من تفاعالت و تتطلب صياغة النموذج.

 2 -2 (ضية   :النماذج الر

ضية. ستخدام الرموز و العالقات الر ا تعترب عن النظم أو الواقع  ضية أو الرمزية فإ   النماذج الر

                                                            
  .205حسني بلعجوز، نفس املرجع، ص  11
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نه مثل سائر النماذج قد يكون وصفيا و م ن ـذي ميثله فهو يوفر درجة عالية مـيصف النظام الن ـو يعرف 

  التجريد و الدقة عند تطبيقه.

ضي ف ي وصف املظاهر املختلفة لنظام أو مشكلة أو ظاهرة هلا وجود مادي، و ـيرى آخرون استخدام التعبري الر

ضي النظام أو الظاهرة يف شكلها التفصيلي حيث أن فائدته العملية ي قدرته على ـتكمن ف ال يعرض النموذج الر

  تلخيص النظام أو الظاهرة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :التأثريات املرجعية على استجابة املستهلك املطلب الثالث. 

  :12إن املرابطة بني التأثريات املرجعية و استجابة املستهلك يف خطوتني

                                                            
  .56، ص 2006، دار اجلامعية، اإلسكندرية املستهلكقراءات يف سلوك أمين علي عمر،  12



  اتخاذ القرار في اإلنتاج                                       الثانيالفصل  
 

 

41  

على منفعة املستهلك  اقرتاح منوذج املنفعة للمستهلك الذي به خصص التأثريات املرجعية للسعر و الرتويج -أ

 لشراء عالمة جتارية معينة يف مناسبة اختيار خاص.

  ربط الفائدة بسلوك اختيار العالمة التجارية احلقيقة من خالل منوذج اإلختيار. -ب

  ) املنفعة (الفائدة):1- 3

ن وظيفة املنفعة جيب أن حتتوي ع           لى طرف مصمم إن يف منذجة سلوك اختيار العالمة التجارية يشري 

للسيطرة علـى التفضيل الفطري للمستهلك للعالمة التجارية، حيث أن منفعة املستهلك جيب أن حتتوي علـى 

  احلدود األربعة اآلتية:

 سعر العالمة التجارية. -

 املكانة الرتوجيية للعالمة التجارية. -

 الفرق بني السعر احلقيق و سعر املرجعية. -

 احلقيقية و نقطة التفصيل الرتوجيي.الفرق بني املكانة الرتوجيية  -

 13) اختيار العالمة:2- 3

إلمكان تثبت العالمـترتبط املنفعة بسلوك ش            ثريات املـراء املستهلك فإنه  رجعية للسعر و الرتويج ـة بني 

ن املستهلك يشت التجارية، و استجابة املستهلك للعالمة د ـرض احلـيت تعـال ة التجاريةـري العالمـو إذا افرتضنا 

ثريات عشوائية علـاألعل ى املنفعة يتم توزيعها بصورة مستقلة و مثالية عرب العالمات التجارية ـى للمنفعة و أن أية 

  حسب التوزيع األسي املزدوج فإن احتمالية شراء العالمة التجارية ميكن كتابتها كاآليت:

                Pit = exp(Vit/∑Kexp(ukt)): 01معادلة رقم 

                                                            
ص  هـ 1428، 2008الطبعة األوىل  هج للنشر و التوزيع، عمان األردندار املنا سلوك املستهلكحممود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف،  13

214 ،215. 
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  حيث أن:

Pit  احتمالية أن املستهلك =n  خيتار العالمة التجاريةi  من مناسبة شراءt و أن منوذج ،logit  املتعدد احلدود يف

كدالة ملنفعة املستهلك جلميع   iIيعطي القدرة للتعبري عن سلوك شراء حنو العالمة التجارية  01املعادلة رقم 

 winer "1986املتوفرة هلذه احلاجة إىل استخدام سعر نسيب مثل: السعر الذي استخدمه "العالمات التجارية 

ثريات التسعرية التنافسية و رغم أن منفعة املستهلك لشراء العالمة، هي ببساطة دالة السعر و  للسيطرة على 

ثريات املرجعية للعالمة  ثريا Iالرتويج و  لوحدها فإن  iت املرجعية لعالمة هي ببساطة دالة للسعر و الرتويج و 

ثريات املرجعية جلميع العالمات التجارية  iاستجابة املستهلك حنو العالمة التجارية  هي دالة السعر و الرتويج و 

  املتوفرة.

  

  

  

  

  

  

  

  

 :أثر سلوك املستهلك على اختاذ قرار اإلنتاج. املطلب الرابع 

ترتكز عليه األنشطة و اجلهود التسويقية، فهو ميثل نقطة  الذيميثل املستهلك العنصر األساسي           

لدراسات و ـيت تالئم حاجاته و رغباته و ذلك مـي تصميم و إجياد املنتجات الـاالنطالق ف ن خالل القيام 
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دف التعرف عل ى ما يرغب أن حيصل املستهلك من خالل شراءه هلذا ـالبحوث و إجراء املسوحات الالزمة 

ن أي خلل يف عدم إمكانية املنتج من حتقيق هذا اإلشباع سوف ينعكس سلبيا على سياسة املنظمة، و املنتج، و أ

  ال تستطيع األنشطة التسويقية تعويض هذا اخللل و النقص ما يدفع املشرتي إىل االبتعاد عن املنتج.

 14ية على مدى إمكانية توفريهإذن املنتج هو أيضا العنصر األساسي اليت ترتكز عليه األنشطة التسويق          

ألسعار املناسبة، حيث يلعب  جلودة املناسبة و لكميات املطلوبة، و تقدميه يف الزمان و املكان املالئمني و 

قرار اإلنتاج و العكس صحيح (تلعب املنتجات دور أساسي على اختاذ  املستهلك و سلوكه دورا أساسيا يف التأثري

املستهلك احلايل و املستقبلي)، حيث املشرتي يقوم بشراء املنتج على أساس اجلودة و الوفرة يف التأثري على سلوك 

ن حتقيق ذلك فإن املشرتي سوف ـذا املنتج مـو سعر مناسب، و القدرة على تلبية حاجياته و رغباته، فإذا متكن ه

شراء نفس املنتج و ليس لديه أي  يكرر شراء نفس املنتج و قد يصل أحيا إىل درجة الزبون املخلص الذي يكرر

جح و مقنع للمستهلك. لتايل يكون هذا القرار يف اإلنتاج سليم و    استعداد إلبداله أو التنازل عنه و 

مبا أن حاجات و رغبات املستهلكني يف تغيري و تطور مستمر، و ذلك نتيجة التطور الكبري و املستمر           

لتايل يؤدي إىل تطور و تغري أذواق املستهلكني و ـلذي ينعكس علي مرافق احلياة املختلفة اـف ى املستهلكني و 

ملستهلكني مما ـتغري قرارات شرائهم، و أن هذا التغيري هو نتيجة للتطور احلاصل ف ي العوامل اخلارجية احمليطة 

م و اليت أثرت على جيعلهم يبحثون عن منتجات جديدة، و اليت تتناسب و التغريات احلاصلة يف البيئة ا حمليطة 

  تغري أذواقهم.

إن وجود منتجات عديدة و متنوعة أدى إىل دفع رجال التسويق إىل البحث عن املعلومات و بشكل           

م مستند على قاعدة املعلومات  لنسبة مستمر لكي يكون قرار منتجا الكافية الختاذ قرار إنتاج مناسب 

  للمؤسسة.

                                                            
  .168و  166، ص 2006عمان –، دار املناهج للنشر و التوزيع، األردن سلوك املستهلكحممود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف،  14
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مت السلع بشكل عام إىل نوعني، سلع استهالكية و سلع إنتاجية و ذلك استنادا إىل طبيعة لقد قس          

املشرتي (املستهلك)، و إىل هدف من اختاذ قرار الشراء و اإلنتاج فإن املؤسسة اإلنتاجية تقوم بدراسة سلوك 

أما  دف قرار اإلنتاج،و الرغبة، ذلك ن خالل الذوق و احلاجة ـن طريق مجع املعلومات عنه مـاملستهلك ع

دف استهالكها النهائي له و ألسرته.   املستهلك يقوم بشراء السلع 

خلصائص  إنتاجدف  اإلنتاجيةأما املستهلك الصناعي فإنه يشرتي السلع            سلع أخرى ختتلف عنها 

ح من دف بيعها و حتقيق األر   ها.حسب أذواق و حاجات املستهلك (سلوك املستهلك)، 

إن االختالف يف ذوق املستهلك بشكل طبيعي أدى إىل اختالف أثرها على املنتجات و قرارات           

لنسبة للمستهلك و إىل نوع احلاجات اليت يهدف أن يشبعها من خالل اإلنتاج ، و ذلك استنادا إىل أمهيتها 

دف  يتوقع أن حيققه الفرد من خالل اختاذ الذي  اإلشباعهذه املنتجات، حيث أن عملية شراء املنتج تكون 

خلصائص الـالقرار، أي أن ما يشرتى ه ن املستهلك ـي املنافع، و العرب عنها  يقوم يت ميتلكها املنتج، و جند 

دف احلصول عل ى املنافع، حيث اهلدف من الشراء ال يكون شراء مسحوق غسيل فقط إمنا ـبشراء خصائص 

ى األلوان و ـة هذا املسحوق على تنظيف املالبس و احملافظة عليها و عدم التأثري علاهلدف من هذا الشراء هو قدر 

ذ بعني ـيها األخـعل اإلنتاجرار خيص ـى املؤسسة قيل اختاذ أي قـإعطائها و إعطائها رائحة زكية مثال، لذلك عل

و احلاجة و اهلدف...اخل، هلذا فإن سلوك ذوق و الرغبة ـن حيث الـن خالل دراسته مـوك املستهلك مـاالعتبار سل

  يف جناحه أو فشله. اإلنتاجفله أثر كبري على قرار  اإلنتاجاملستهلك يلعب دور مهم يف عملية 
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  خالصة:

استعرض هذا الفصل القرارات مبختلف مراحلها و ذلك عن طريق اخلطوات املنتهجة صائبة           

ا وصوال إىل عرض خمتلف عناصر عملية  سلوب البحث يف اإلدارة حول ذلك، و كذلك مستو

بعاد الشخصية اختاذ القرار اليت جيب إتباعها، كما تطرقنا إىل أهم العوامل املؤثرة يف اختاذ القرار و األ

املؤثرة عليه و أخريا سلطنا الضوء على عملية اختاذ القرار يف اإلنتاج، بعرض منوذج الربجمة اخلطية  
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كأداة اختاذ القرارات اإلنتاجية، كما هناك أثر سلوك املستهلك على اختاذ قرارات إنتاجية للمؤسسة 

  اإلنتاجية.
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  متهيد:

لتفكـي تقوم به املنظمة، و هـيعترب التسويق عنصرا أساس           سياسات و  انتهاجي ـري فـذا ما أدى 

املؤسسات املنافسة و مييزها عن غريها من تسمح لكل مؤسسة من فرض نفسها يف السوق،  ةاسرتاتيجيات تسويقي

لتايل حتقق هدفها و هو احلصول على أكرب ربح  ا، و  دف كسب رضا املستهلك و إعطائه صورة ملنتجا

  ممكن.

لتوزيع مواد البناء بوالية مستغامن، و ذلك  "EDMCO"لدعم البحث مت تسليط الضوء على مؤسسة           

خالل دراستها للمستهلك و القيام بعملية القرارات اإلنتاجية، و ما ن ـلكشف سياستها و إسرتاجتيتها التسويقية م

  مدى حتقق األهداف و أثر املستهلك على القرار اإلنتاجي للمؤسسة.

ي الشرف بلقاء السيد مدير املالية و ـحصل ل "EDMCO"ي املؤسسة ـن خالل دراسة ميدانية فـم          

، فتم التناول يف هذا الفصل خالص بعض النتائج و حتويلها فصلاحملاسبة، و قمت بطرح بعض األسئلة و است

  العناصر التالية:

 :تقدمي املؤسسة  املبحث األول"EDMCO". 

  :سلوك املستهلك و أثره على اختاذها لقرار اإلنتاج.املبحث الثاين  
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 :تقدمي املؤسسة املبحث األول "EDMCO." 

  مؤسسة صناعية جتارية و تسويقية. "EDMCOتعترب املؤسسة "

 :نشأة املؤسسة " املطلب األولEDMCO.و هيكلها التنظيمي " 

 ."EDMCO"نشأة املؤسسة  )1- 1-1

، إن 5280ألمر الوزاري رقم  1984سبتمرب  25) أنشأت بتاريخ SIPAمؤسسة ذات أسهم (هي           

لقرار رقم و تلبية حاجيات السوق الوطين من مواد البناء مع ـنشاطها ه  02اإلسرتاد، حتصلت على استقالليتها 

  .1995جانفي  25املؤرخ يف 

ي ـي سنوات التسعينات و التحوالت االقتصادية اليت وضعت املؤسسة فـإن انفتاح السوق اجلزائري ف          

جلديدة و خمتلف كما كان من قبل القطاع اخلاص، مما أوجب عليها التأقلم مع هذه التغريات و األوضاع ا

  االستقالل و التحول من وضع احتكاري إىل وضع جديد للسوق.

  :أصبحت تتكون من وحدتني  2006و ابتداء من سنة " EDMCOمؤسسة "إن           

 للرتقية العقارية. UR.B.T.Pوحدة  -

 وحدة إنتاج و توزيع مواد البناء. -

وحدات سكنية يف مستغامن و شاركت يف عدة استفادت من املساحات اليت متتلكها و حولتها إىل           

  يلي: مشاريع خارج الوالية، حيث استطاعت حتقيق ما

  وحدة سكنية بتجديت. 240بناء 

  وحدة سكنية مبستغامن. 126بناء 

  وحدة سكنية حبي تيجديت. 64بناء 

  عمارةG  وحدة سكنية. 20حيث مت إضافة 
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  حيTHLM  وحدة سكنية 40مدينة مستغامن و بناء وسط. 

 ":EDMCOاملؤسسة األم لـ"  )2-1- 1-1

  "EDMCO": هيكل تنظيمي ملؤسسة )1-3رقم (لشكل ا

  

  

  

  
  متوين            تسيري املشاريع           
  األوليةاملـواد             الرتقية العقارية           
  عملية اإلنتاج            خمططات البناء           

ئن               لتعامل مع الز
  و املوردين                

  

  

  

  

ملؤسسة. املصدر: ئق خاصة    و

هليكل التنظيمي للمؤسسة األم لـ            يت علـى  "EDMCO"مثلما هو موضح يف املخطط اخلاص  فإنه 

) و مهمته اإلشراف علـى حسن سري عمل املؤسسة ككل، حيث يرافقه فـي عمله األمانة PDGرأسها مدير عام (

ت الذي حيرص على أن تكون العمليات مدققة و بدون أخطاء.   العامة و مدقق احلسا

  :الجتاه إىل أسفل اهليكل جند هناك ثالثة أقسام حتت إمرة و إشراف السيد املدير العام و هي كالتايل          

مديرية وحـدة اإلنتاج و 
 التجارة

 مدقق حماسيب املدير العام  األمانة العامة

 مديـر اإلدارة التقنية  قسـم اإلدارة املالـية

 مصلحة املالية و احملاسبة اإلدارة و املوارد البشرية

مصلحة دفع
 األجور

مصلحة تسيري 
اإلداري 
 االجتماعي

مصلحة
الصحــة و 
 األمن

قسم اخلزينة 
 املالية

قسم احملاسبة 
 العامة
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و هو بدوره تول له مهمة اإلشراف على مصلحتني مها، أوال مصلحة اإلدارة  مدير اإلدارة و املالية: -01

نوية هي: مصلحة الصحة و األمن، مصلحة  و املوارد البشرية حيث تستظل بظلها ثالث مصاحل 

نيا مصلحة املالية و احملاسبة حيث تنقسم  دفع األجور و مصلحة التسيري اإلداري و االجتماعـي، 

 احملاسبة العامة و قسم اخلزينة املالية.بدورها إىل قسم 

ألمور التقنية للمؤسسة كتسيري مشاريع الرتقية العقارية، خمططات  قسم اإلدارة التقنية: -02 حيث يهتم 

 البناء...اخل.

تم بعملية اإلنتاج اليت تبدأ من عملية  مديرية وحدة اإلنتاج و التجارة: -03 ا  يتضح من امسها أ

رد األولية مرورا بعملية اإلنتاج (بناء السكنات)، وصوال إلـى عملية البيع و  التموين، أي جلب املوا

ئن و املوردين.  كذا تويل مهمة التعامل مع العمالء كالز
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 وحدة إنتاج و توزيع مواد البناء:  )2-2- 1-1

ملؤسسة )2-3( رقم لشكلا   الفرع. "EDMCO": اهليكل التنظيمي اخلاص 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بيع مواد البناء                            ورشة التجارة                                   

  االمسنت  ورشة التصنيع   

  القرميد  ورشة تصنيع اخلرسانة        

  احلديد  

  اخلشب     موارد مصنعة متنوعة                                                                                 

ملؤسسة. املصدر: ئق خاصة   و

 قطاع غيار

ئي  كهر

 أمني املخزن

 امليكانيك

 ورشة اإلنتاج

املديرية العامة

 وحدة توزيع مواد البناء املصلحة العقارية وحدة التجارة و البناء

 مدير الوحدة

 األعمال  مصلحة

 األمانة

 مصلحة جتارية

 مصلحة املستهلكني

 مصلحة اإلنتاج

 اإلنتاج شراء املواد و اللوازم
شراء مواد
البناء

 التسويق
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هليكل التنظيمي "للمؤسسة الفرع" لـ            يت على  "EDMCO"مثلما هو موضح يف املخطط اخلاص  فإنه 

الجتاه إىل أسفل اهليكل جند رأس املديرية العام ة و مهمتها اإلشراف على حسن تسيري عمل املؤسسة الفرعية و 

  و هي كالتايل:هناك ثالثة أقسام حتت إمرة السيد املدير العام 

 املصلحة العقارية. -01

 وحدة التجارة و البناء. -02

مصلحة األمانة وىل مهمة اإلشراف على ثالث مصاحل، وحدة توزيع مواد البناء: و هي بدورها تت -03

نويتني مها مصلحة  ريةـذه األخـة املستهلكني و املصلحة التجارية، وهـة، مصلحـالعام تضم مصلحني 

شراء مواد البناء و مصلحة التسويق و هذه األخرية مسؤولة عن بيع مواد البناء، االمسنت، القرميد و 

 احلديد.

اللوازم و اإلنتاج (ورشة اإلنتاج)، حيث هذه  واد وـراء املـدة اإلنتاج حيث تتوىل فرعني مها شـوح -04

 تتفرع إىل ثالث ورشات أمهها:األخرية 

  ورشة التجارة. -

  ).Parpaورشة التصنيع (مواد البناء،  -

 ورشة تصنيع اخلرسانة. -

ئي و قسم مصلحة األعمال و هي بدورها تتوىل قسم أمني خمزن، قسم امليكانيكي -05 ، قسم الكهر

  قطاع الغيار.
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 :وظيفة املؤسسة املطلب الثاين. 

لتقسيط.بناء   -01  املساكن و احملالت التجارية و بيعها 

 بيع جل موارد البناء (االمسنت، البالط، اآلجر...اخل). -02

 صنع مستلزمات البيوت و احملالت من أبواب و نوافذ خشبية و غريها. -03

 :ظيف لدى مؤسسة توزيع مواد البناء.سياسة التو  املطلب الثالث 

 املراحل األساسية لعملية التوظيف: )1- 1-3

ي أال و هو ـى عنصر أساسـى أكمل وجه جيب أن حتتوي علـخمتلف املؤسسات عملها علي تباشر ـلك          

العنصر البشري الذي يعترب العمود الفقري لكل منها، حيث أن جناحها يعتمد بدرجة أكرب على مدى جناعة هذا 

ي حبثنا هذا ـي ذلك، و فـى طريق خمتلفة فـاحليوي و استقطابه تعتمد املؤسسات علذا العنصر ـاألخري، وجبلب ه

خذ مؤسسة " ينا أن    " كمثال لذلك:EDIMCOعن كيفية التوظيف ار

ي هذه املهمة على مكتب تشغيل اليد العاملة الذي يتلقى طلبا (رسالة) من ـحيث تعتمد هذه األخرية ف          

ن ـجمموعة مى موظف مهما كانت صفته، بعد ذلك يقوم هذا املكتب ببعث ـة االحتياج إلي حالـهذه املؤسسة ف

م يوضعون حتت االختبار الذي تشرف عليه رئيسة إدارة املوارد البشرية و الـيت لنيل هذا املنصب املرشحني  حيث أ

ختيار مـن هؤالء املرشحني األجدر بنيل هـذا املنصب، حيث إن االختيار ق .تقوم    ـد يكون إما كتابيا أو شفو

نية إىل مكتب تشغيل اليد العاملة تتضمن املعلومات            بعد أن يتم اختيار املوظف املناسب يبعث برسالة 

حضار ملفه اخلاص و تقدميه  ملرشح الناجح يف االختبار، و يف األخري يكون هذا املوظف اجلديد ملزما  اخلاصة 

  إىل إدارة املؤسسة من أجل تعيينه بعقد حمدد املدة.

  

 عملية التكوين و مدة عقد العمل: )2- 1-3
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يف عملية التوظيف على عقود حمددة املدة يف حالة جلب موظفني  تعتمد" EDIMCO"مؤسسة           

ا ابتداء من سنة و نصف كأقل تقدير، أو تكون على حسب مدة العمل املطلوب  إداريني، حيث تكون مد

الدهان...)، أما فيما يتعلق مبوضوع جتديد العقد من عدمه  (مدة املشروع) لعمال من الدرجة األوىل (البناء،

فذلك يعتمد على السلوك الذي يتمتع به املوظف أو العامل أثناء مدة العقد، إضافة إىل املهارات اليت ميتلكها هذا 

إلضافة إىل املردود اجليد الذي يقدمه  األخري، حيث يتم جتديد عقده يف حالة االنضباط و حسن السلوك 

ت و التأخرات فقد يفسخ  للمؤسسة، و يف حالة العكس ألي أن املوظف قد أصبح يقوم مبجموعة من الغيا

ي ـعقده قبل أن ينتهي و ذلك ال يكون بصفة مباشرة و إمنا مبنحه إنذارين األول يكون شفو و الثاين كتابيا، ف

ملؤسسة  حالة تكرار نفس اخلطأ فإنه ميرر إىل اجمللس التأدييب الذي يتكون من أربعة أشخاص: اثنان منهم إداريني 

و مهمتهم الدفاع عن حقوق املؤسسة، أما اآلخرين فمن نقابة العمال و مهمتهم الدفاع عن حقوق املوظف، 

قالة  ائي يقضي إما  هذا املوظف أو إمكانية مواصلة عمله حيث يتم دراسة و مناقشة القضية للخروج بقرار 

  داخل املؤسسة.

أشهر و  6ي اإلدارة و غالبا ما تكون مدة هذا التكوين ـكما تقوم هذه األخرية بعملية تكوين موظف            

الستفادة من هذا التكوين. 5مبعدل  م يف الشهر، حيث يسمح القانون للموظفني    أ

  

  

  

  

  

 

 :املزيج التسويقي لدى املؤسسة. املطلب الرابع 
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تباع    التسويقي يف عمليتها التسويقية.املزيج تقوم املؤسسة 

  سياسة املنتوج:) 1-4-1

املؤسسة منتجات مواد البناء متنوعة من بينها (قالب، خرسانة جممعة و غري جممعة، منتجات تنتج           

عادة بيعها كشراء  خشبية كاألبواب و منتجات جديدة)، كما تشرتي منتجات جمهزة و نصف مصنعة، و تقوم 

ا. نتاجاجلاهز، منتوج االمسنت كنصف مصنعة لتقوم  منتوج اخلزف   منتوجا

  سياسة التسعري:) 1-4-2

ن العرض ـروف، أي إذا كان الطلب أكثر مـحسب نوع املنتجات و حسب الظ رـتستعمل املؤسسة السع          

ن الطلب فيكون ـذا سبب استعمال الفواتري و العكس إذا كان العرض أكثر مـي السعر، و هـفيكون ارتفاع ف

ختيار أسعارها حسب تذبذب  اخنفاض يف السعر أي تعرف املنتجات تذبذب يف السعر معناه تقوم املؤسسة 

  املنتجات يف األسعار و حسب األسباب.

  سياسة التوزيع:) 1-4-3

ال تستخدم التوزيع املؤسسة يف التوزيع، التوزيع املباشر أي من املؤسسة إىل الزبون بصفة مباشرة و تتبع           

لتعامل معها بنسب ضئيلة.   غري املباشر بصفتها ال تتعامل مع جتار اجلملة أو التجزئة أو 

  ) سياسة الرتويج:1-4-4

ا مؤسسة عامة و معروفة، إذن املزيج التسويقي الذي تتبعه            ال تتبع املؤسسة إسرتاتيجية الرتويج كو

ا ال ت   .ستخدم إسرتاتيجية الرتويجاملؤسسة غري متكامل كو

  

  

  :"EDIMCO" اجتاهات تطور مبيعات و توزيع سلع
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  " كالتايل:EDIMCOيشري اجلدول األيت إىل تطور مبيعات و توزيع سلع "          

  ).2004إىل  1997رقم األعمال لسنوات ( :)1-3(اجلدول رقم 

 السنة  
 2004 2003  2002  2001  2000  1999  1998 1997  البيان

حجم
 54927 46024 150527 129000 160660 160660 320400 81603 املبيعات

إنتاج
 11033 39069 50884  /  / 50378 34450 31107  مباع

أداء
 1717 2970  2588  /  /  3576 12218 12634 اخلدمات

ئق املؤسسة. :املصدر  معلومات مستخرجة من و

   منحىن حجم مبيعات البضائع اإلمجالية: -

  
ئق املؤسسة.املصدر:    معلومات مستخرجة من و

سنة  يـارتفاع كبري ف شهدتمث  1997سنة  منخفظةن هذا املنحىن أن حجم املبيعات كانت ـلوحظ م          

و من سنة  ،1999سنة  تراجع بنسبة كبرية، مث 320400ى ـإل 1997سنة  81603حيث من  1998

0
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حيث عرفت تذبذب من سنة  2001سنة و بعدها تراجع  2000ى غاية سنة ـشهد استقرار إل 1999

  .2004برتاجع مث يرتفع السنة املوالية إىل أن بدأ يف االرتفاع سنة  2001

 .%80املؤسسة تعتمد على االمسنت بنسبة  -

 لنسبة إىل الزبون اخلاص. %35و  %65حجم املبيعات الكلي يوجه الزبون بنسبة  -

ترتكز على مادة االمسنت و توجه على اخلصوص للقطاع العام من مؤسسات تربوية، إذن عملية توزيع مواد البناء 

ت، سكنات ريفية...اخل بني املؤسسات العمومية و ، و ذلك نظرا ألن غالبية الصفقات العمومية تتم أمن، بلد

ا حمليا ألن ـذلك لسهولة تسديد الفواتري، حيث ف ئنها على املستوى احمللي ي غالب األحيان توزع الشركة مبيعا ز

بشكل كبري، أما خارج احمليط أحيا (وهران، الشلف، غليزان)، كما تكون طريقة الدفع من طرف الزبون بصكوك 

ئن  لنسبة لطلبات الز بنكية أو الدفع نقدا يف البنك، أما طريقة الدفع من طرف املؤسسة بصكوك بنكية، أما 

ئن عند عدم تلبيتها للطلبات، ففهي مومسية، يف بعض األحيان يك رب للز ي هذه احلالة ـون فائض و هذا نتيجة 

ئنها إل ة هلا بشرط أن تكون نفس املنتوج و السعر، كما  ى مؤسساتـاألخرية مما جيعل املؤسسة ترسل ز مشا

ا مؤسسة عمومية م ن حقها أن تستخدم يف توزيعها للمنتوجات شاحنات فقط فهي ال متلك وسائل أخرى و كو

  تتلقى دعما من الدولة.

  عمليات املؤسسة:

ي ما خيص األسواق العامة فهي ـي متوين نفسها، أما فـع األسواق العامة و اخلاصة فـتعامل املؤسسة م - 01

  تشمل:

لشلف. -  مؤسسة االمسنت و مشتقاته 

 مؤسسة احلديد بوهران (منتجات حديدية). -

 ستيل بعنابة فرع وهران.مؤسسة إنتاج و تسويق احلديد ميشال  -
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- plotfroise   .ملانيا  مؤسسة مشرتكة مع مؤسسة أجنبية 

 اخلشب و الفلني و مشتقاته مبستغامن.مؤسسة توزيع  -

لسولفلية (مستغامن). -  مؤسسة اخلزف 

رزيو. -  مؤسسة إنتاج احلصى 

  أما األسواق اخلاصة فهي تضم:

 مؤسسة إنتاج القرميد األمحر بوهران. -

 بوهران (سرياميك اجلزائرية) صرال وهران مؤسسة اخلزف -

ئن (املستهلكني): - 02   الز

ئن املتمثلني يف :   إن املؤسسة تتعامل مع الز

ت، جامعات...). - ئن عاديني، بلد  املؤسسات اخلاصة و العامة (مؤسسات تربوية و تعليمية، أمنية، ز

ئن  التعامل مع جتار اجلملة و التجزئة بنسبة قليلة، و حيث بلغ - زبون  250منها  500عدد الز

 زبون عاديني. 250مؤسسات خاصة بعضها خيص البناء الريفي و 

  

  

  

  

  

  

 :اإلنتاجي. للقراراختاذها  علىستهلك و أثره املسلوك  املبحث الثاين 



  EDMCOمؤسسة    ةدراسة حال                            التطبيقي  صلالف
 

 
60  

 :ت اختاذ القرار مبؤسسة " املطلب األول   ":EDIMCOمستو

" تتمركز على مستوى اإلدارة العليا و بدرجة أقل يف يد اإلدارة EDIMCOعملية اختاذ القرار مبؤسسة "        

الدنيا فمشاركتها تتمثل يف إبداء الرأي و اقرتاحات قد تكون مفيدة، و هذا ما ميكن عرضه الوسطى، بينما اإلدارة 

ت اإلدارة يف عملية اختاذ القرارات.   يف اجلدول التايل الذي يبني مشاركة كل مستوى من مستو

ت اإلدارية املشاركة يف عملية اختاذ القرار. :)2-3(ول رقم اجلد   املستو

 املستوى اإلداري
  نوع القرار

  اإلدارة العليا  اإلدارة الوسطى اإلدارة الدنيا

  XX XX   قرارات توظيف

    XX  XX قرارات التموين الداخلي

  XX     قرارات التموين اخلارجي

  XX  XX  XX  قرارات اإلنتاج

  XX  XX    التسويققرارات

  XX     ارة و التوسيعاالستثمقرارات

  XX  XX    قرارات التوزيع

 من إعداد الطالبة. املصدر:

مستوى  مما يالحظ من اجلدول أعاله أن متركز القرارات بني اإلدارة العليا و املتوسطة حيد من فعالية          

يف حني اإلدارة الدنيا تكاد  ،أساسا يف القرارات اإلسرتاتيجيةو اليت تتمثل اإلدارة العليا يف أداء مهامها األساسية 

ي إعطاء اآلراء و االقرتاحات، ـلكن اإلدارة الدنيا (املوظفني) تكون مشاركتها ف ،ي عملية اختاذ القرارـتكون غائبة ف

  و القرارات تعود إىل اإلدارة العليا و الوسطى.

  

  

 :املساعدة على اختاذ القرار:ريية يالنماذج التس املطلب الثاين  
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ا تبقى غري كافية،            تعتمد املؤسسة على بعض التقنيات و النماذج املساعدة على اختاذ القرارات إال أ

اليوم يعتمد على اجلانب العلمي أكثر من أي وقت مضى، و إن كان هذا ال ينقص التسيري أصبح خاصة و أن 

ملؤسسة، من خالل مقابليت مع بعض من أمهية اخلربات و املهارات اليت  اكتسبها املسريون خالل تواجدهم 

ا مت حوصلة اجلدول التايل:   مسؤويل املؤسسة و اإلطالع على واقعها من حيث مناذج التسيري املستخدمة 

  مناذج التسيري يف املؤسسة. :)3-3(اجلدول رقم 

  مالحظة  النموذج

مج اإلعالم اآليل املخصص موجودة و تعتمد على  احملاسبة العامة النظام املركزي من خالل بر
  لتسجيل العمليات و األحداث املالية للمؤسسة.

موجودة بشكل جزئي و تعتمد على حساب خمتلف التكاليف و سعر التكلفة   املالية ةاحملاسبة التحليلي
  ستعمال نظام التكاليف احلقيقية.

ت التقديرية جزئي على مستوى قسم الربجمة إذ يتم مبوجبه حتديد كمية اإلنتاج و موجودة بشكل  نظام املواز
  .التموين

 غري موجودة.  األدوات اإلحصائية

يقيم من خالل مراقبة اإلدخاالت و املخرجات للموارد و املنتجات بتكلفة شراء أو   تسيري املخزون
  تكلفة اإلنتاج معتمدا يف ذلك على نظام احملاسبة املالية.

  

ملؤسسة املصدر: ئق خاصة    .و

  

  

  

  

 :يف مؤسسة " املستهلكدراسة سلوك  املطلب الثالثEDIMCO".  
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تقوم بعملية إنتاج و بيع، أي هي اقتصادية و صناعية عامة و كأي مؤسسة  "EDIMCO" إن املؤسسة         

ئن األوفياء، و مستهلكني عاديني و م ستهلك عامـل حيث يعترب املوردين)، ـصناعية و إنتاجية متلك العمالء (الز

ا اإلنتاجية و لكن ليست  لنسبة للمؤسسة، تقوم هـذه األخرية بدراسة و األخذ بعني االعتبار فـي عمليا مهـم 

تم به أصال، يف هذه احلالة نرى أن املـؤسسة ال يهمها  العمليات كلها، فمثال فـي عملية إنتاج وحدات سكنية ال 

نتاج و  تم به فـي إنتاج اخلشب و إنتاج مـواد البناء كاخلرسانة و املستهلك تقوم  توزيع، و لكن فـي نفس الوقت 

تم بذوقه و حاجاته و رغباته و اجلودة و الشكل و السعر املناسب له. ت مثال، فـي هـذه احلالة    خزا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :يف املؤسسة  يقرار اإلنتاجالأثر سلوك املستهلك على اختاذ  املطلب الرابع

"EDIMCO:"  
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لطبع  "EDIMCOة "إن عملية اختاذ القرار اإلنتاجي يف مؤسس           النهائي يرجع إىل اإلدارة العليا و 

آلراء و االقرتاحات. ملشاركة مع اإلدارة   الوسطى و الدنيا 

املستهلك، فعملية اختاذ " يف عملية إنتاج وحدات سكنية ال تقوم بدراسة سلوك EDIMCOة "فمؤسس          

القرار اإلنتاجي يكون على أساس االقتصاد الوطين للجزائر، فعندما تريد املؤسسة إنتاج وحدات السكنات تقوم 

نتاج الوحدات السكنية  بدراسة املساحات السكانية بصفة عامة و عدد السكان احملتاج لسكن فيتم اختاذ القرار 

  مث يتم توزيعها.

ت...اخل، و مواد البناء مثل اخلرسانة، أما يف            عملية إنتاج مواد اخلشب مثل األبواب و النوافذ و اخلزا

Parpa مثال عندما تريد  ،...اخل يف هذه احلالة تقوم املؤسسة بدراسة سلوك املستهلك و األخذ بعني االعتبار

خذ ذوق املستهلك و الشكل الذي يري ت و أبواب و نوافذ  ده و السعر املناسب له، ففي عملية إنتاج خزا

إنتاج مواد اخلشب و مواد البناء عملية اختاذ قرار اإلنتاج يكون على أساس سلوك املستهلك، إذن سلوك 

أي سلوك املستهلك على أي قرار خاطئ  ،املستهلك عند اختاذ القرار إلنتاج وحدات سكنية ال يكون له أي أثر

ون قرار خاطئ يكون له أثر سليب أما عندما يكون صائب يكون له أثر أو صائب تتخذه املؤسسة، عندما يك

، أي سلوك املستهلك يلعب دورا مهما يف عملية اختاذ القرار اإلنتاجي يف احلالة الثانية لإلنتاج (إنتاج مواد اجيايب

  اخلشب و مواد البناء).

  :"EDIMCO"ة املشاكل اليت تعاين منها املؤسس

" مثلها كبقية املؤسسات الوطنية اليت تعاين من بعض النقائص و املشاكل EDIMCO"مؤسسة إن           

  املتعددة منها:

 مشاكل متويل عند حدوث أعطال على مستوى املصانع. -

ت املالية بطلبه من مؤسسات خاصة. -  مشاكل الضما

 حق األولوية (يف الشركة عمومية، خاصة). -
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ي ـن طرف الدولة نتيجة التذبذب فـر االمسنت مـل التسويق (الطلب و العرض، تشقق سعـمشاك -

 األسعار).

ئن نتيجة استعمال املؤسسة فواتري و إتباع شروطها. -  هروب الز

ئن إليها. - رب الز لفواتري و  ا ال تتعامل   املنافسة مع املؤسسات اخلاصة كو

ا ميكن أن يرتتب عليه م   ن:ميكن أن تستدل على عملية الرقابة و يف حالة غيا

 إسراف يف استخدام املوارد املادية. -

 البطء يف اجناز األعمال. -

 تفاقمها.ظهور العديد من املشكالت و  -

 تدين اإلنتاجية. -

 عدم الوصول إىل األهداف و من مث صعوبة احلجم على فاعلية املنظمة. -

 ضياع الوقت و عدم الكفاءة يف استقالله. -

  اليت تشمل:كما هناك بعض األهداف اجلانبية للرقابة و 

 حتقيق التوافق مع املتغريات البينية. -

 حتقيق التكييف مع املتغريات التنظيمية. -

 ترشيد التكلفة. -

 توحيد التصرفات الالزمة لتنفيذ اخلطط. -

 حتديد مراحل التنفيذ و متابعة التقدم. -

جتنب  احلكم على عملية اختاذ القرار (صائب أو خاطئ)  مع وضع البديل و تغيري و انقاض الوضع و -

ت.  املخاطر و الصعو

إلنتاج. حتديد خماطر األخطاء -  عند اختاذ أي قرار خاص 
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  حتقيق التعاون بني الوحدات و األقسام اليت تشارك يف عملية اختاذ القرارات و تنفيذها. -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خالصة:

لكشف إسرتاتيجيتها التوزيعية فقد لوحظ أن للوحدة  "EDIMCO"من خالل الدراسة امليدانية ملؤسسة           

  تنظيمات و قوانني تسري عليها أثناء نشاطها، حيث هدفها الرئيسي الذي تسعى إليه هو حتقيق أقصى ربح ممكن.
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واحدة هي  إسرتاتيجيةو من جهة أخرى ميكن القول أن املؤسسة من الناحية املادية جيدة و هي تتبع           

املباشر دون استخدام وسطاء كون التعامل معهم يكاد أن ينعدم، إال أن هناك بعض النقائص اليت تعاين التوزيع 

ا و حىت يف نقلها من الوحدات  منها املؤسسة و خاصة النقل، فهي ال متلك وسائل نقل كافية لتصريف منتجا

لرتويج مما جيعلها تتبع مزيج تسويقي غري اإلنتاجية إىل الوحدات التجارية، إضافة إىل عدم إتباعها إسرتاتيجية ا

لتايل نقص  ئن و املتعاملني االقتصاديني، و  ا إىل فقدان الز متكامل و هذا ما يؤثر سلبيا عليها مما يؤدي 

ا و اخنفاض رقم أعماهلا و لكي تضمن جناحها و بقائها و إستمراريتها يف السوق جيب أن تتبع إسرتاتيجية  مبيعا

كمة و مناسبة و فعالة، كما جيب األخذ بعني االعتبار املستهلك من خالل دراسته لكسب املعلومات تسويقية حم

عنه من خالل الذوق و احلاجات و الرغبات...اخل، و ذلك الختاذ قرار سليم و صائب و جيد و حمكم و فعال و 

  ذلك لتحسني إنتاجها من احلسن إىل األحسن.
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  اخلامتة العامة:

يعترب املستهلك العنصر األساسي و الركيزة يف اقتصاد املؤسسة فهو عبارة عن اهلدف الذي يسعى إليه           

ي ـاخلدمة فهو حمط أنظار مجيع من يعمل فمنتج السلعة أو مقدم اخلدمة، و الذي تستقر عنده السلعة أو يلتقي 

  جمال التسويق.

ا رجل التسويق            و تعترب دراسة شخصية و سلوك املستهلك عملية مهمة يف عمليات التسويق اليت يقوم 

ت هذا املستهلك و أيضا عاداته و تقاليده يف الشراء و ميوله و اجتاهاته  و ذلك ملعرفة تطلعات و رغبات و معا

ذا املستهلك، ـو دوافع الشراء لديه، و كيف ميكن إشباع هذه الرغبات و الدوافع و تكوين تصورات عن رغبات ه

ع هذه الرغبات و إلشباع احلاجة املتجددة لكافة أمناط و طبقات ـمث إعداد اخلطط التسويقية لتتالئم م

  املستهلكني.

خذ امل          ستهلك بعني االعتبار و مراعاته و االهتمام به حىت تقوم فاملؤسسات االقتصادية الصناعية تقوم 

رار جوهر عمل املدير و ـو عملية االختيار بني البدائل و متثل عملية صنع القـبعملية اختاذ قرار اإلنتاج، فالقرار ه

ا املدير عند أداء وظائف التخطيط و التنظيـه   الرقابة. م و التشكيل و التوجيه وو الدور األساسي الذي يقوم 

حيث أن عملية اختاذ القرار تنطوي على اختيار بديل واحد من بني بديلني على األقل و يشري هذا  النتائج:

  التعريف إىل:

 ضرورة وجود أكثر من بديل واحد متاح التصرف. -

 جيب أن تكون البدائل حمتملة احلدوث. -

شياء معينة سواء حبكم املسؤولية أو حبكم            و القرارات يف جوهرها هي وليدة ظروف، فاملسؤولني يقرون 

ا  اإلمكانيات املادية املتوفرة، و النتائج املرتقبة و القرارات سواء كانت قائمة على العقالنية أو غري العقالنية، فإ

  م يف صنع القرار.موجودة يف اإلنسان الذي ساهختضع العتبارات و غرائز 
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كما هناك عوامل مؤثرة و مسامهة يف وضع القرار يف صيغته النهائية و من أهم هذه املؤثرات نذكر منها:            

ثريات البيئة، اإلمكانيات املالية، اهلياكل  القيم، ميول الشخصية، املستوى الثقايف، االعتبارات السياسية، 

قرار عملية غنية عن التعريف مبدى أمهيتها و قد أكد هذه األمهية العديد من التنظيمي...اخل، وعملية اختاذ ال

املفكرين و الكتاب، فالبعض منهم شبهها بقلب اإلدارة و النابض الذي حيقق للمنظمة االستمرارية يف النشاط و 

رارات، و هذا ينطبق العمل، وقد أصبح ما مييز املدير الناجح عن غري الناجح هو كفاءته و مهاراته يف اختاذ الق

على جناح أو إخفاق املنظمة فالقرار اخلاطئ له تكلفة قد تؤدي أحيا غلى خسائر كبرية بسبب كارثة جسيمة 

و املدير الذي يريد أن يكون من رجال اختاذ القرار اجليد، و عليه أيضا حتمل و معايشة نتائج قراراته برجولة و هلا، 

ختا ذ القرارات يف ظروف و حاالت، فعندما يتوفر لدى املدير املعلومات كاملة عن ثبات، كما أن املدير يقوم 

ميكن احلصول عليها عند حتقيق هذا البديل  املتوقع حدوثه و كذا النماذج اليتالبدائل املتاحة و أيضا عن البديل 

  ه احلالة عندما يكون املدير يف التأكد التام من اختاذه للقرار.فهذ

كما ميكن أن يتوافر لدى املدير ظروف املخاطرة بعض املعلومات عن البدائل املتاحة، و من مث يستطيع            

حتديد احتمال قوي بشأن البديل املتوقع حدوثه، و لكن ال يعرف النتائج اليت ميكن احلصول عليها عند حتقيق 

ا، و لكن ال تتوافر لديه معلومات عن البديل املتوقع هذا البديل، أما عندما يعرف املدير البدائل املمكن حدوثه

  حدوثه أو النتائج اليت ميكن احلصول عليها فهذه احلالة يكون املدير يف حالة عدم التأكد.

و لذلك فإن أثر سلوك املستهلك على عملية اختاذ قرار اإلنتاج يكون إما سليب و يكون القرار املتخذ           

كون القرار املتخذ صحيح، و لتدعيم حبثنا و اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة سلطنا الضوء خاطئ، أو اجيايب و ي

ا EDMCO"، و من خالل الدراسة امليدانية ملؤسسة "EDMCOعلى املؤسسة الصناعية و التجارية " " اتضح أ

ا يف ما يلي: إنتاج مواد اخلشب (النوافذ، األبواب، اخل زائن، سرير.اخل) و مواد البناء تنتج و توزع و تتمثل منتجا

ا من مؤسسات ... parpa(خرسانة جممعة، قالب أمحر،  ا كما أ لبيع املباشر يف عملية توزيع منتجا ، كما تقوم 
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عادة  ا فقط بل تشرتي سلع و تقوم  ا يف مبيعا بيعها أيضا فهي ال تضع  عامة حيث ال ترتكز على منتجا

عتبار املستهلك املستهدف هو من أهم العوامل اليت تبين عليها متعاملني معها سواء جتار ا جلملة أو التجزئة، و 

  إسرتاتيجيتها التسويقية و اإلنتاجية و التوزيعية، ألن إرضاء رغباته هو اهلدف الذي تسعى إليه املؤسسة.

  إال أن هذه املؤسسة تواجه مشاكل أمهها:

ئن منها بتعاملهم مع املؤسسات  - لفواتري يف حالة تذبذب أسعار هروب الز ا ال تتعامل  اخلاصة كو

رتفاع و اخنفاض.  املنتجات 

ا. - عتمادها على شاحنات فقط يف تصريف منتجا  االفتقاد إىل وسائل النقل 

ا مؤسسة عامة يتم  - لزبون يف إنتاج السكنات العقارية أي يف ذوقه و حاجاته و رغباته، كو تم  ال 

نمو الدميوغرايف و املساحة اجلغرافية و عدد السكان احملتاج إىل السكنات و ذلك اإلنتاج حسب ال

ا جلنة السكنات.  عتمادها على اإلحصائيات اليت تقوم 

ئن يف وقت حمدد و هذا أيضا يسبب يف هروبه. -  يف بعض األحيان ال توفر طلبات الز

األوىل اليت تقول أن سلوك املستهلك ال يؤثر و بناءا على ذلك ميكن احلكم على خطأ الفرضية           

 دراسته و حتديدها، أدى ذلك بتأخر املؤسسةعلى اختاذ قرار اإلنتاج، بال يؤثر حيث يسبب صعوبة 

"EDMCO يف توفري املنتجات اليت يطلبها املستهلك يف الوقت احملدد أي صعوبة اختاذ قرار اإلنتاج كما "

ن يؤثر سلوك املستهلك يف مؤسسة "ميكن احلكم على إثبات صحة الفرضي " علـى EDMCOة الثانية القائلة 

ت، املقاعد...اخل)، حسب الذوق و اجلودة و السعر و  ث (النوافذ، األبواب، اخلزا إنتاج مـواد البناء و األ

  العقارية. " ال تقوم بدراسة سلوك املستهلك عند إنتاجها السكناتEDMCOذلك ألن مؤسسة "

  :التوصيات
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من أجل حتسني وضعية املؤسسة يف السوق الذي يشهد دخول منافسني جدد بفعل حترير األسواق           

شرته احلكومة فإنه يستحسن مبؤسسة   " أن تراعي ما يلي:EDMCO" الذي 

 التعامل مع جتار اجلملة و التجزئة. -

 وضع رجال بيع خمتصني يقومون بدورهم الكامل. -

م يف الوقت احملدد و كسب مستهلكني احملافظة على املستهلكني  - م و توفري طلبا احلاليني بتلبية رغبا

جدد، بدراسة دقيقة لسلوكهم و ذوقهم مع استعمال اإلبداع و االبتكار و توفري اجلودة و استعمال 

 السعر املناسب الذي يرضاه املستهلك.

ملؤسسة. -  توسيع شبكات التوزيع أكثر بفتح نقاط البيع خاصة 

 ما تقوم به املؤسسات املنافسة و دراسة ذلك جيدا.تتبع  -

دة حصة املبيعات و جلب متعاملني جدد. -  استخدام سياسة الرتويج و تقنياته لز

 حماولة توفري وسائل النقل الكافية و املالئمة. -

  وضع سياسة جتارية أكثر مرونة. -

  

  

  


