
 2019ير ينا          عشر ثالثالعدد ال        البحوث األكادمييةجملة 

694 

 

موازنة االسعار  اجتاهات املستهلك اللييب يف تقييم السلع الغذائية املوردة من صندوق
 ستهالكيةالتموينية اال واملوزعة عرب اجلمعيات

 م 2018 عام مدينة مصراتة عندراسة تطبيقية 
 والعلوم السياسية كلية االقتصاد - أستاذ مساعد يف االدارة والتسويق - د . حسن علي هامان

 ةمصراتجامعة 
hassan.haman@yahoo.com 

 
    اإلطار العام للبحث –أوالً  

 :  املقدمة -1
إن عملية التقييم العلمي واملستمر ألي نشاط مهما كان نوعه أو حجم أو هدفه أو ملكيته      

 ةألن عملية التقييم تساعد املنظم سيكون هلا عظيم الفائدة يف حتقيق األهداف املنشودة بكفاءة وفعالية
وكذلك معرفة مواطن الضعف يف  وتنميتها ) املؤسسة ( يف معرفة جوانب القوة والعمل على تعزيزها
 . األداء والعمل على معاجلتها وضمان عدم تكرارها مستقبال

إىل الوقوف على آراء واجتاهات املستهلك اللييب يف  التقييمية هتدف هذه الدراسة املسحية التحليلية 
السلع الغذائية الرئيسية املوردة من صندوق موازنة االسعار  ) عينة ( قييم بعضمدينة مصراتة يف ت

م  2018)النصف االول من عام  واملوزعة عرب اجلمعيات التموينية االستهالكية يف الفرتة القريبة املاضية
يف السلع  ، مبعىن معرفة إجيابيات وسلبيات السياسات التسويقية املعتمدة يف صندوق موازنة االسعار( 

من حيث السعر واجلودة والكمية  والزيت والطماطم املكرونة واألرز وهي املستهدفة ابلبحث والدراسة
 .   املخصصة للفرد

تكمن يف الفائدة العلمية ) نتائج البحث ( اليت قد تعّول عليها ادارة صندوق  البحثأمهية إن     
من عدمه عن  وفقا ملدى رضا املستهلك ت عالجيةموازنة االسعار يف اختاد قرارات تعزيزية او قرارا

 .   وسياساته التسعريية والتوزيعية والنوعية خدمات الصندوق
ومتت مناولة املوضوع من خالل ثالثة أطر هي اإلطار العام للبحث وتضمن العناصر األساسية     

كما وردت يف أدبيات   يقيةاالدارية والتسو  واإلطار النظري للبحث وتناول بعض املفاهيم خلطة البحث ،
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) امليداين ( للبحث الذي أهتم بعرض خصائص العينة املختارة من جمتمع  املوضوع ، واإلطار العملي
هبدف الوصول  البحث وكذلك التحليل اإلحصائي للبياانت اليت مت مجعها من خالل استمارة االستبيان

وى اداء صندوق موازنة االسعار من خالل حتسني وتطوير مست قد تسهم يف وتوصيات  إىل نتائج معززة
من ثقافة  بدال يف العمل االعتماد على اسرتاتيجية الرتكيز على ثقافة منع حدوث السلبيات اصال

 معاجلتها .
 مشكلة البحث :  -2

من خالل مناقشات و لقاءات الباحث مع بعض املواطنني املرتددين على اجلمعية التموينية 
( مفردة  30)  ليها الباحث ، ومن خالل النتائج االولية لعينة اختبارية حجمهااالستهالكية املنتسب ا

، تبني للباحث أبن هناك مشكلة او  على ثالث مجعيات او مستهلك استخدمت يف حبث استطالعي
عدم رضا املستهلك اللييب يف مدينة مصراتة عن السلع موضوع جدير ابلدراسة واالهتمام أال وهو 

قرر الباحث  لذا ، دة من صندوق موازنة االسعار واملوزعة عرب اجلمعيات االستهالكيةالغذائية املور 
تسود لدى معظم  أن يتناول هذا املوضوع ابلدراسة والتحليل هبدف التأكد من أن حالة عدم الرضا

املستهلكني الليبيني أم أن هذه احلالة حمدودة لدى بعض املستهلكني فقط وبنسبة بسيطة ال تشكل 
 وخاصة فيما يتعلق ابلسعر واجلودةلة أو حالة قلق على برامج صندوق موازنة االسعار التسويقية مشك

 .والكمية 
 البحث :  اتفرضي -3

 من خالل مشكلة البحث ميكن صياغة الفرضيات التالية : 
بني حالة عدم رضا املستهلك وارتفاع مستوى االسعار للسلع  ذات داللة احصائيةة هناك عالق - 1
 . لغذائية املستهدفة ابلبحثا

مستوى اجلودة للسلع  بني حالة عدم رضا املستهلك واخنفاض ذات داللة احصائية هناك عالقة - 2
 . الغذائية املعنية ابلبحث

بني حالة عدم رضا املستهلك واخنفاض حجم الكمية املخصصة  ذات داللة احصائية هناك عالقة - 3
 .فة ابلبحثلسلع الغذائية املستهدللفرد من ا
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 هدف البحث :  -4
إىل الوقوف على آراء واجتاهات املستهلك اللييب يف  التقييمية هتدف هذه الدراسة املسحية التحليلية

مدينة مصراتة يف تقييم بعض السلع الغذائية الرئيسية املوردة من صندوق موازنة االسعار واملوزعة عرب 
، مبعىن معرفة إجيابيات م  2018صف االول من عام خالل الناجلمعيات التموينية االستهالكية 

وسلبيات السياسات التسويقية املعتمدة يف صندوق موازنة االسعار يف السلع املستهدفة ابلبحث 
 .املخصصة للفرد والدراسة ) املكرونة واألرز والزيت والطماطم ( من حيث السعر واجلودة والكمية

  امهية البحث : -5
تكمن يف الفائدة العلمية ) نتائج البحث ( اليت قد تعّول عليها ادارة صندوق موازنة أمهية البحث      

من عدمه عن خدمات  وفقا ملدى رضا املستهلك االسعار يف اختاد قرارات تعزيزية او قرارات عالجية
ما ان ذات العالقة بنشاط اجلمعيات التموينية االستهالكية ، ك املختلفةوسياساته التسويقية  الصندوق

كدراسة سابقة يف اختيار وحتديد    قد تساعد بعض الباحثني والدارسني للبحث ايضا امهية علمية
بعنوان البحث وذلك هبدف املزيد من التحليل  جماالت البحث عند تناوهلم مواضيع ذات عالقة

 والدراسة يف ذات املوضوع او من مداخل حبثية جديدة .
 منهجية البحث :  -6 
واعتمد على بعض املصادر الثانوية للبياانت اليت  لباحث منهج وصفي وحتليلي للظاهرةاستخدم ا   

أيضاً على أداة واحدة من أدوات مجع  متثل أدبيات املوضوع يف تناول اجلانب النظري للبحث ، واعتمد
(  250اليت مت توزيعها على عينة حجمها )  البياانت من مصادرها األولية أال وهي بطاقة االستبيان

 استناداً إىل طبيعة مشكلة البحث وأهدافه وفرضياتهو  ، مستهلك لييب من مدينة مصراتة مئتان ومخسون
حدد الباحث جمتمع الدراسة ابجملتمع االستهالكي اللييب ، أي مجهور املستهلكني بكل شرائحه 

لباحث حتليل ودراسة هذا وحىت يتسىن ل يف املدة القريبة املاضية ، املرتددين على اجلمعيات االستهالكية
هذا كما مت استخدام مقياس  ،  العينة العشوائية البسيطة الطبقية غري النسبية اجملتمع الكبري قرر اختيار

 واملتوسطات احلسابية الفردية والعامة ، ذو االوزان او الدرجات الثالثة  Lickrt Scaleليكرث
أحد تطبيقات برانمج التحليل اإلحصائي )  ، وهو T  ،T Test )ر ) واختبا واالحنراف املعياري

SPSS وأيضًا تقدير فرتات الثقة عند ،  ( أو ما يعرف بربانمج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
، اليت من خالهلا تتحدد منطقيت القبول والرفض للفروض ،   = 0.05 ( أي أن0.95مستوى )
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نتائج دراسة العينة املختارة على جمتمع الدراسة   واليت تعرف بنسبة اخلطأ الذي قد حيدث عند تعميم
وتقييمه من قبل أساتذة مهتمني ابلبحث العلمي واملعاجلة  ومتت مراجعة االستبيان واختباره ،ككل 

واجلدول التايل يوضح عدد استمارات االستبيان اليت مت توزيعها  ، يف استخدامه اإلحصائية قبل الشروع
 حليل .واليت مت استخدامها يف الت

 استمارات االستبيان املوزعة واملستخدمة ( 1)  جدول رقم

 
 حدود البحث :  -7

( ونة واالرز والطماطم والزيتاملكر ) حدود املوضوع حمددة يف تقييم املستهلك للسلع الغذائية االساسية
، أما ابلنسبة للحدود  املوردة من صندوق موازنة االسعار واملوزعة عرب اجلمعيات االستهالكية مؤخرا

، وابلنسبة للحدود الزمنية  اهات املستهلك اللييب يف مدينة مصراتة فقطفان البحث تناول اجت املكانية
 م .10/08/2018م إىل 02/2018/ 17  وهي منللبحث فهي حمددة بفرتة إجناز البحث أال

 الدراسات السابقة : _ 8
ة اجتاهات املستهلك اللييب يف مدين التقييمية تناولت موضوع هذه الدراسة املسحية التحليلية      

مصراتة عن بعض السلع الغذائية الرئيسية املوردة من صندوق موازنة االسعار واملوزعة عرب اجلمعيات 
التموينية االستهالكية يف الفرتة القريبة املاضية ، وهو موضوع جديد مل يسبق دراسته حسب علم 

للمنظور اللييب يف  ةيف هذا اجملال ، لذلك ال توجد دراسات سابق ، وتعترب هذه الدراسة رائدة الباحث
 .  هذه اجلزئية الدقيقة

 

               االستمارات البيان
 املوزعة

 االستمارات
 املستلمة

االستمارات 
 املفقودة

 غري املرجعة

االستمارات 
 املستبعدة

 غري املستوفية

 االستمارات
 املستخدمة

 250 12 18 262 280 العدد

 % 6.42 %93.57 %100 بة النس
4.28 % 

  89.28% 
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 اإلطار النظري للبحث  –اثنياً 
                         مفهوم التقييم وأمهيته : -1

)عبد احملسن، إن تقييم األداء هو قياس األداء الفعلي ومقارنة النتائج احملققة ابلنتائج املطلوب حتقيقها. 

خرجات ، وقياس الوقت ، وقياس إىل امل املدخالت اء عادة مع نسبةو تتعامل معدالت األد(  5، 1997
إن   103)، 1988)هاينز،املخرجات . اخلطأ إىل ونسبة إىل ا مليزانية ، الدخل ، ونسبةحجم املخرجات

اهلدف األساسي من تقييم األداء يف أي انحية من نواحي نشاط املؤسسة هو التأكد من مطابقة نتائج 
حملددة ، وعلى هذا األساس جند أن أي تنظيم خلطة تقييم األداء ينطوي على العناصر العمل لألهداف ا

 (330,1970) السلمي،  التالية :
 حتديد األهداف أو املستوايت اليت جيب أن حيققها األداء .   -1
 قياس النتائج الفعلية لألداء .   -2
 وحتديد مصادر الفروق.حتليل النتائج الفعلية ومقارنتها مبا كان جيب حتقيقه  -3

 منوذجاً لعملية الرقابة والتقييم Philp kotlerويقدم األستاذ فيليب كوتلر 
 kotler , 2000 , 697  )): كما هو مبني يف الشكل التايل
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إن هناك أسلوابن لعملية تقييم األداء لإلدارة أحدمها يعرف ابلتقييم املانع واألخر ابلتقييم العالجي 
نع هو التقييم املستمر لألداء أي املصاحب للتنفيذ هبدف متابعة عمليات التنفيذ والوقوف فالتقييم املا

على اإلجيابيات أو السلبيات يف حينها واختاذ اإلجراء املناسب يف الوقت املناسب من حيث التعزيز أو 
من حدوث التصحيح ، أما التقييم العالجي فهو ذلك الذي يتم بعد عملية التنفيذ ، حيث ال مينع 

االحنرافات عن اخلطة أو اهلدف املنشود ويكون هنا دور التقييم حمددًا يف عدم حدوث هذا االحنراف 
 ( 331، 1979)السلمي، .  مستقبالً 

ونتيجة ملا تقدم عرضه من أدبيات اإلدارة حول مفهوم التقييم وأمهيته ميكن القول إن كفاءة وفعالية     
م ذاتيًا وشاماًل وموضوعيًا ومستمرًا حىت يتسىن لإلدارة أن حتدد مدى التقييم تتطلب أن يكون التقيي

موقع اإلدارة يف دائرة  على الفجوة يف األداء الكلي للنشاط حيث من خالل قياس الفجوة مين احلكم
 .النجاح ، أي هل اإلدارة يف مركز الدائرة أم على حميطها أم خارجها 

لى تزويد اإلدارة ابلبياانت واملعلومات الناجتة من دراسة تعمل ع Evaluationإن عملية التقييم  
وحتليل بيئة العمل الداخلية واخلارجية اليت هتدف إىل معرفة مراكز القوة ومواطن الضعف يف اإلدارة 
وكذلك معرفة الفرص والتحدايت أو التهديدات أو املخاطر اليت قد تواجه اإلدارة يف جمال أعماهلا ، 

ورسم  Goalsاألهداف وصياغة  علومات على مساعدة اإلدارة يف إعادة حتديدحيث تعمل تلك امل
اليت ميكن حتقيقها بكفاءة وفعالية يف ظل  strategiesووضع االسرتاتيجيات  policiesالسياسات 

 التكيف واملؤامة مع الظروف البيئية اجلديدة اليت كانت نتاج عملية تقييم أداء اإلدارة .
 :  املنشودة ألهدافابعالقة التقييم  -2
انواع  أن يتم عرض املخططة يرى الباحث أنه من األفضل قبل مناولة العالقة بني التقييم واألهداف     

 ( 103، 1988،  هاينز)دارة على النحو التايل: كما وردت يف واحدة من أدبيات االالتقييم  
ن نوعني من التقييم مها ألداء املنظمة تتضم The Evaluation Processإن عملية التقييم 

تقييم النتائج وتقييم السلوك ، فالنتائج هي احملصلة النهائية لألداء ، ومن السهل قياسها ، واليت غالباً ما 
تكون على هيئة أرقام حمددة مثل وحدات اإلنتاج أو حجم املبيعات أو إمجايل الدخل ، أو قيمة 

 تشمل عملية التقييم ما يلي : املبيعات ، وعند تقييم النتائج جيب مراعاة أن 
) الكمية  الكمية : يقصد هبا احلجم الذي مت إجنازه ) الكمية املنجزة ( مقارنة مع ما كان متوقعاً  -1

 املتوقعة ( . 
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اجلودة : يقصد هبا نوعية العمل املنجز ابملقارنة مع النوعية املتوقعة ، مع األخذ يف االعتبار العالقة  -2
، أي مبعىن قد تكون اجلودة  Quantity وبني الكمية Quality(  ما بني النوعية ) اجلودة

 على حساب الكمية أو االهتمام ابلكمية على حساب اجلودة . 
يف عملية التقييم مقدار تكلفة النتائج احملققة ابملقارنة  The Costالتكلفة : ويقصد ابلتكلفة  -3

فعلي على األنشطة مع بنود امليزانيات مع امليزانية املعتمدة ، أي مبعىن مقارنة حجم اإلنفاق ال
 التقديرية لكل نشاط . 

الذي استغرق لتحقيق النتائج مقارنة مع الوقت املتوقع  The Timeقياس الوقت  الوقت : -4
 لإلجناز . 

فرغم أنه   Behavior Evaluationالثاين لعملية التقييم أال وهو تقييم السلوك  للنوعأما ابلنسبة 
يم العوامل السلوكية مبوضوعية مثل تقييم النتائج إال أنه هناك إمكانية لتقييم السلوك ال ميكن قياس وتقي

 ة ) النشاط ( .من خالل مقارنة املعدالت الفعلية احلالية لألفراد ابملعدالت القياسية املعتمدة يف الصناع
ملية التقييم املوضوعي التقييم واألهداف عالقة قوية ومتكاملة حبيث ال ميكن القيام بع عالقة نإ      

 . ( 4، 2008) هامان ،  ألي نشاط ما مل يكن لديك أهداف حمددة ومكتوبة وقابلة للقياس .
إن األهداف متثل معايري لقياس األداء يف مرحلة التقييم ، ففي غياب  وهذا يتفق مع الرأي الذي يقول 

 السمات أبرز من  يكن مستحياًل وإناألهداف يصبح حتديد ما مت اجنازه أمرًا يف غاية الصعوبة إن مل
مبعىن أن اهلدف جيب أن ينطوي على طريقة   جيب أن يتصف هبا اهلدف اجليد هي إمكانية قياسه اليت

 . ( 172، 1996) معال ، والفعالية اليت مت هبا حتقيقه .  حتديد مستوى الكفاءة أو معيار ميكن بواسطته
إن األهداف حتدد ما الذي ميكن اجنازه أو حتقيقه ومىت يتم  ولوهذا االجتاه يتفق أيضاً مع رأي آخر يق

حتقيق ذلك ، أما كيف يتم حتقيق اهلدف فإنه أمر مرتوك لعمليات التخطيط لألنشطة املختلفة الالزمة 
   ( 6، 1998السيد ،  )لتحقيق اهلدف . 

 التقييم واجتاهات املستهلك – 3 
ته ابألهداف املنشودة يف اجلزئيات او الفقرات السابقة ، لقد مت عرض مفهوم التقييم وامهيته وعالق

وسوف يتم يف هذه اجلزئية الرتكيز عن نتاج عملية التقييم اال وهي االجتاهات او السلوكيات اليت قد 
ولقد  ، تكون اجيابية تعكس حالة رضا املستهلك او قد تكون سلبية وتعكس حالة عدم رضا املستهلك

ميكن تعريف  والتسويق تعريفات ملفهوم االجتاهات ، حيث قال احد الباحثني ورد يف ادبيات االدارة
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 تعبري عن املشاعر الداخلية لدى األفراد واليت تعكس أو تكشف فيما إذا كان لديهم االجتاهات أبهنا
أن  ويتفق هذا الرأي مع رأي أخر يقول ( 216، 2004عبيدات ، ) ، ميول إجيابية أو سلبية حنو شيء معني

الجتاه هو ميل أو استعداد دهين ونفسي للفرد تنظمه خرباته الشخصية لالستجابة لصاحل أو ضد نوع ا
 ويضيف ذات الباحث قائال ( 129، 1997املساعد،) ،معني من األشياء أو املواقف أو املوضوعات أو األفراد 

د والتجارب اليت عاشها وكذلك ن الفرد ذاته تؤثر يف اجتاهاته عوامل كثرية منها اخلربات املرتاكمة للفر إ
معتقداته من خالل املعارف واملعلومات واحلقائق اليت لديه عن مواقف معينة وتكوينه النفسي فضاًل عن 
مستواه العقلي والتعليمي ، وهذه كلها عوامل تؤثر يف اجتاهات الفرد ، بل وحتدد مدى أتثره ابلعادات 

شخصني يعيشان يف أسرة واحدة ، هذا كما أن االجتاهات والتقاليد والقيم ، لذلك فقد خيتلف اجتاه 
 ( 131، 1997املساعد،) قد تتغري من وقت ألخر نتيجة تغري العوامل اليت كونت هذه االجتاهات .

إن االجتاهات تعترب من ضمن املؤثرات أو املتغريات الداخلية  وبناء على ما تقدم عرضه ميكن القول  
ئي للمستهلك ، واالجتاهات هي حصيلة أو نتاج ما ميلك األفراد من اليت حتدد منط السلوك الشرا

خربات وجتارب وثقافة ومعرفة ، وغريها من العناصر املكونة للسلوك اليت جتعل األفراد يتصرفون 
وهذه االجتاهات تتصف ابلثبات النسيب  ،األفكار ابجتاهات إجيابية أو سلبية حنو السلع أو اخلدمات أو

االجتاهات واملواقف بتغري وتطور التجارب واخلربات  تمتع ابلدميومة املطلقة ، حيث تتغريأي مبعىن ال ت
أن تتعرف على  او املؤسسات واملعارف للمستهلكني، وهذا التغري يف االجتاهات يدفع املنظمات

املستهلك ، ألن ذلك يساعدها يف تعديل وتغيري سلوك املتغريات من وقت ألخر من خالل حبوث 
ها وسياساهتا واسرتاتيجياهتا وبراجمها التسويقية املختلفة هبدف خلق املواءمة مع االجتاهات أهداف

واملواقف اجلديدة لإلفراد لضمان االجتاه االجيايب املتمثل يف قرار شراء املنتجات وإعادة الشراء ، وكذلك 
ترويج جماين مات )سلع واخلدلآلخرين عن هذه ال والصورة احلسنة نقل هذه االجتاهات االجيابية

 .للمنتجات(
  مصفوفة درجات رضا املستهلك – 4 

إن رضا املستهلك من خالل إشباع حاجاته ورغباته املتطورة واملتغرية يعترب املربر االقتصادي  
لذا تعبأ وتوجه مجيع اجلهود  ذاته أي مبعىن أن املستهلك هو النشاط واالجتماعي لوجود املنظمة ،

إن هناك ثالثة  ( 16، 1999)عبد احلميد ، يف املنظمة هلدف إرضاء العمالء او املستهلكني ، واإلنتاجية البشرية
مرتكزات حتقق رضا العميل او املستهلك وحتدد قابلية املنتج للبيع هي اجلودة والسعر وزمن التسليم ، 
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م املبالغ حيث غالبًا ما يطلب العمالء تزويدهم مبنتجات حتقق متطلبات معينة ، تستحق يف نظره
املدفوعة من أجلها ، وتسلم إليهم يف املواعيد املتفق عليها ، لذا ال ميكن ألية منظمة أن تستمر يف 

 ( 29، 1999)خزندار واخرون، السوق مامل حتافظ على العمالء احلاليني وحتصل على عمالء جدد .
وذلك يف سعيها الدؤوب يُعد رضا املستهلك أحد األولوايت اليت توليها املنظمات أمهية خاصة ، 

إلجياد وسائل تفي حباجاته ورغباته ، استنادًا إىل أن املستهلك ينفق ويستهلك بدرجة أكرب إذا كان 
راضياً عن السلعة أو اخلدمة ، وان رضاه سوف يؤدي إىل نتائج اجيابية تكون دافعاً للعودة للتسوق مرة 

دة مع املستهلكني وكسب ثقتهم ليكونوا وسيلة أخرى ، وابلتايل تسعى املنظمة اىل بناء عالقات وطي
دعاية وترويج للسلعة أو اخلدمة ، فاملستهلك الراضي يكون مصدرًا يف جلب عمالء جدد الستهالك 

 ( 133، 2013)ابوجليل واخرون،. السلعة
 أبنه املستهلك كما ورد يف احدى ادبيات االدارة والتسويق على وميكن تعريف مصطلح رضا

وهذا التقييم هو الذي جيعل لدى املستهلك  ستهلك والتقييم الذي يتبع عملية شراء السلعةردة فعل امل
يتحقق اذا حققت السلعة  مبعىن ان الرضا لشراء السلعة او خالف ذلك ، يعود اثنية النية يف أن

 ( 131، 2013) ابو جليل واخرون،حاجات وتوقعات املستهلك .
حث ان يتناول هذه اجلزئية بشكل اكثر تفصيال وحتليال هبدف وبناء على ما تقدم عرضه ميكن للبا 

درجات او  واليت تتضمن ثالثة تقدمي مقرتح مصفوفة ميكن تسميتها مبصفوفة درجات رضا املستهلك
ثالثة مستوايت هي املستهلك الراضي واملستهلك غري الراضي واملستهلك السعيد ولتوضيح هذه 

تتحدد من خالل مقارنة  وحالة عدم الرضا وحالة السعادة حالة الرضااملستوايت الثالثة ميكن القول ان 
ما كان موجودا فعال مع  السلعة او اخلدمة من منافع او خصائص املستهلك من ما كان يتوقعاو قياس 

 وادركه املستهلك بعد استخدام هذه السلعة او اخلدمة .
إن املقارنة بني التوقعات واإلدراكات ) ما جيب ان يكون وما هو كائن ( ميكن حتليلها على اساس ان 
التوقعات يراد هبا احلاجات والرغبات اليت يتمىن املستهلك اشباعها من خالل اقتناء السلعة او اخلدمة ) 

، فالتوقعات قد  اء املوجود (واالدراكات يقصد هبا األداء الفعلي والواقعي ) األد ، األداء املرغوب(
 املستهلك ، واالدراكات ايضا خمتلفة يكون سقفها عايل وقد يكون منخفض حسب حاجات ورغبات

اذا   ، وبذلك ميكن القول ان املستهلك غري راضي فقد يكون مستوى األداء عاليا وقد يكون منخفضا
به املستهلك من منفعة ، ويكون كانت االدراكات اقل من التوقعات اي ان السلعة مل حتقق ما يطل
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اذا كانت االدراكات مطابقة للتوقعات اي ان السلعة حققت توقعات وحاجات  املستهلك راضيا
اذا كانت  _السعادة هي درجة متقدمة من حالة الرضا  _      ، ويكون املستهلك سعيدا املستهلك

مل يكن يتوقعها  فع ومزااي اضافيةاي ان السلعة او اخلدمة حققت منا االدراكات اكرب من التوقعات
 املستهلك . 

حيث نفرتض ان  { واملثال التايل يهدف للمزيد من التوضيح للمستوايت الثالثة من درجات الرضا ، 
يتضمن اربعة خصائص او استخدامات معينة او  املستهلك كان يرغب يف شراء جهاز هاتف حممول

هنا يكون املستهلك غري راضي عن ف ث خصائص فقطحمددة ، وعند اقتنائه واستعماله وجد به ثال
 يف جهاز اهلاتف ، اجلهاز وعن قراره الشرائي ، ويكون راضيا عندما جيد اخلصائص االربعة املطلوبة

ويكون املستهلك مبتهجا وسعيدا اذا وجد يف اجلهاز اكثر من اخلصائص االربعة اليت كان يتمناها اي 
 .   }دامات اخرى مل يكن يتوقعها اصال مبعىن انه قد جيد يف اجلهاز استخ

 للمستهلك درجات الرضا مصفوفة  يوضح ( 02رقم )  التايل واجلدول
 التوقعات                        

 منخفضة عالية اتاالدراك

 (2)  سعيد (1)  راضي عالية

 (4)  راضي (3) غري راضي منخفضة

 املصدر : اجتهادات الباحث
 السابق: ابجلدولكما هو مبني   درجات الرضا حتليل  
 . ، مبعىن املوجود مساوي املطلوب( راضي املستهلك والتوقعات كبرية ) ةكبري   اتاالدراك - 1
 ، مبعىن املوجود اكرب من املطلوب . ( سعيد املستهلك اكرب من التوقعات ) اتاالدراك - 2
 املوجود اقل من املطلوب .  ، مبعىن ( غري راضياملستهلك اقل من التوقعات )  اتاالدراك - 3
 ، مبعىن املوجود مساوي املطلوب.( راضي املستهلك والتوقعات قليلة) ةقليل اتاالدراك - 4
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الهنا يف  لذا جند ان الشركات الصناعية واخلدمية الناجحة اليوم ال تسعى اىل ارضاء املستهلك !!! ،  
تهلك من خالل اضافة خصائص ومنافع اال وهو اسعاد املس احلقيقة تسعى اىل هدف ابعد من ذلك

تزيد عن حاجاته ورغباته وتوقعاته ، وهذه االسرتاتيجية  واستخدامات اخرى يف السلعة او اخلدمة
 -تتطلب ما يلي : التسويقية احلديثة واملتميزة

من اجل  ان تكون موارد املنظمة وخاصة املالية جيدة حىت تكون قادرة على االنفاق الكبري – 1
ر املستمر للمنتجات قبل املنافسني وحىت تستطيع املنظمة االحتفاظ ابلعمالء احلاليني والعمل التطوي

 من خالل كسب عمالء جدد.  على زايدهتم ) تنميتهم (
ان تكون املنظمة متلك جهاز جيد لبحوث التسويق جلمع املعلومات الكاملة والدقيقة واحلديثة  – 2

وماذا يريد املستهلك ) العميل ( ، على اعتبار ان سرعة  ة املنافسةعن السوق والعمالء ملعرفة حجم وقو 
 احلصول على املعلومات مصدر من مصادر بناء امليزة تنافسية.

العليا ابملنظمة تدرك امهية الفكر التسويقي احلديث ودوره االساسي يف بقاء ومنو  ان تكون االدارة –3
يقي يوفر الدعم املادي واملعنوي الالزمني لربامج االبداع املنظمة يف السوق ، هذا االدراك للعقل التسو 

واالبتكار يف نشاط املنظمة وصوال اىل حالة اسعاد املستهلك اليت تنظر اليها ادارة املنظمات الناجحة  
         كهدف اسرتاتيجي.
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 اإلطار العملي للبحث :  –اثلثاً 
 وصف وتفسري خصائص العينة املختارة : -1
بعد  مجهور املستهلكني الليبينيذه اجلزئية تناولت عرض وتفسري خصائص عينة البحث املختارة من ه

،  وجهة العمل العمر والتعليم أن مت توزيعها وفقاً للمتغريات الواردة يف صحيفة االستبيان واليت تضمنت
 وذلك وفقاً للجداول التالية : 

 عمرالعينة حسب ال( يتضمن توزيع  03جدول رقم ) 

كانت من نصيب     االكرب املشاركة يف الدراسة نسبةال ( إىل أن 03 تشري بياانت اجلدول رقم )
%( من حجم 40.40وهي متثل ) ، سنة (60( اىل ) 40املستهلكني الذين ترتاوح اعمارهم من )

قد تكون االقرب من التقييم الواقعي للسلع املعنية مما جيعل  العينة املختارة ، ونرى ان هذه الفئة العمرية
           نتائج هذا البحث اكثر قبوال وموضوعية.

 التعليم( توزيع العينة حسب  04جدول رقم ) 

األكثر مشاركة يف عملية التقييم هي  ( إىل أن مفردات العينة املختارة 04تشري بياانت اجلدول رقم )  
لعينة وهذا يؤكد من حجم ا % (50.40)   حيث وصلت النسبة إىل ، محلة املؤهالت اجلامعية من

مما جيعل عملية التقييم أكثر دقة  لدى املستهلك املستهدفوالدراية الكاملة  املعرفة والقدرةعلى وجود 
 .  وموضوعية

 
 

 اإلمجايل 60اكثر من  60اىل  40من  40اقل من  عمر العينة
 250 61 101 88 التكرار
       % 100 %24.40 %40.40 %35.20 النسبة 

 اإلمجايل  اعلى من اجلامعة مؤهل جامعي  دون اجلامعة  املستوى التعليمي
 250 34 126 90 رارالتك

 % 100 %13.60 %50.40 %36 النسبة 



 2019ير ينا          عشر ثالثالعدد ال        البحوث األكادمييةجملة 

706 

 

 جهة العمل( توزيع العينة حسب  05جدول رقم ) 

من  ماألكثر مشاركة يف عملية التقييم همجهور املستهلكني  ( إىل أن 05تشري بياانت اجلدول رقم )    
               حيث وصلت النسبة إىل ،)مؤسسات حكومية( املوظفني الذين يعملون يف القطاع العام

واعتمادا على سلع  هي االكثر تعامال تارة ، وهذه الفئة الوظيفيةاملخ من حجم العينة (50.80%) 
عن السلع  والدراية الكاملة املعرفةوجود  يعينوهذا  اجلمعيات االستهالكية بسبب حمدودية الدخل ،

         وواقعية .مما جيعل عملية التقييم أكثر دقة  لدى املستهلك املستهدف املعنية
 ئي للبياانت اجملمعة :العرض والتحليل اإلحصا -2

 ملقياس ليكرث ترميز درجات التقييم ( 06جدول رقم )

 تتطلبها عملية املعاجلة االحصائية للبياانت اجملمعة. درجات التقييم هي ارقام افرتاضية من الباحث
   
 
 
 
 
 

جهة 
 العمل

موظف 
 حكومي

 موظف
 متقاعد عمل حر قطاع خاص

 
 مجايل اال

 250 51 46 26 127 لتكرارا 

 %100 %20.40 %18.40 %10.40 %50.80 النسبة  
 

 غري موافق ال أدري موافق درجة التقييم
 3 2 1 رقم افرتاضي
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 وقيم املتوسط احلسايب لتقييم الكلي على فقرات االستبيان( توزيع درجات ا 07جدول رقم )
 واالحنراف املعياري واملتوسط العام لكل حمور مرتبة تصاعداي للمتوسطات 

درجة 
 التقييم

فقرات 
 االستبيان

املتوسط  غري موافق ال أدري موافق
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 
 الرتبة

املتوسط 
 العام

 النسبة التكرار النسبة ارالتكر  النسبة التكرار

سعر 
املكرونة 
 مناسبا

169 67.6% 5 2% 76 30.4 % 
 

1.6265 
 

92078. 
 
1 

 
 
 
 

1.8614 
     

سعر االرز 
 %47.2 118 %6.4 16 %46.4 116 مناسبا

 
2.008

0 

 
97133 . 

 
3 

سعر 
الزيت  
 مناسبا

108 43.2% 19 7.6% 123 49.2% 
 

2.060
2 

 
96323. 

4 
 

سعر 
ماطم الط

 مناسبا
151 60.4% 10 4% 89 35.6% 

 
1.7510 

 
95157. 

2 

جودة 
املكرونة 
  مناسبة

141 56.4% 29 11.6% 80 32% 
 

1.755
0 

 
91152. 

1  
 
 
 

1.9006 
جودة 
االرز 
 مناسبة

82 32.8% 23 9.2% 145 58% 
 

2.2530 
 

92252. 
4 

جودة 
الزيت 
 مناسبة

140 56% 29 11.6% 81 32.4% 
 

1.7631 
 

91365. 
2 
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 -: ما يلي ( 7يالحظ من اجلدول رقم ) 
عن حمور  درجات املتوسط احلسايب إلجاابت العينة املختارة درجة املتوسط العام عن كل نإ _ 1 

 (6)ثالثي املشار اليه يف اجلدول رقمليكرث ال، ووفقا ملقياس (  2 عن ) تقل للسلع املستهدفة االسعار
وهذا يعين  ،عن املستوى العام لألسعار  املوافقة  حنو لدى املستهلكني إن ميل االجتاهاتهذا يعين 

أيضا ان اسعار السلع املعنية ال تشكل مشكلة لدى املستهلك وانه راضي بدرجة كبرية وخاصة عن 
بني يف الرتتيب التصاعدي لفقرات الرتبة يف ذات اجلدول ، الن اسعار املكرونة والطماطم كما هو م

ابملقارنة مع سلعيت االرز  -وهو يعين املوافقة  -  (1) اىل رقم هو االقرب املتوسط احلسايب لكل منهما
 .  والزيت

عن حمور  درجات املتوسط احلسايب إلجاابت العينة املختارة درجة املتوسط العام عن كل نإ -2 
 (6ثي املشار اليه يف اجلدول رقم )ووفقا ملقياس ليكرث الثال ،( 2عن ) تقل للسلع املستهدفة دةاجلو 

وهذا يعين  ،عن املستوى العام للجودة  املوافقة  حنو لدى املستهلكني إن ميل االجتاهاتهذا يعين 
 رية وخاصة عنأيضا ان جودة السلع املعنية ال تشكل مشكلة لدى املستهلك وانه راضي بدرجة كب

، الن  كما هو مبني يف الرتتيب التصاعدي لفقرات الرتبة يف ذات اجلدول جودة املكرونة والزيت

جودة 
الطماطم 
 مناسبة

135 54% 22 8.8% 93 37.2% 
 

1.8313 
 

94382. 
3 

كمية 
املكرونة 
 مناسبة

78 31.2% 27 10.8% 145 58% 
2.2691 90912. 1  

 
 
 

2.4759 
كمية 
االرز 
 مناسبة

42 16.8% 30 12% 178 71.2% 
2.5462 76654. 3 

كمية 
الزيت 
 مناسبة

38 15.2% 22 8.8% 190 76% 
 

2.6104 
 

 
73839. 

4 

كمية 
الطماطم 
 مناسبة

57 22.8% 17 6.8% 176 70.4% 
 

2.4779 
 

84273. 
2 
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ابملقارنة مع سلعيت  -وهو يعين املوافقة  - (1املتوسط احلسايب لكل منهما هو االقرب اىل رقم )
 الطماطم واالرز . 

عن حمور  سايب إلجاابت العينة املختارةدرجات املتوسط احل درجة املتوسط العام عن كل نإ  -3
ثي املشار اليه يف ، ووفقا ملقياس ليكرث الثال( 2عن )تزيد  السلع املستهدفة من الكمية املوزعة

عن الكمية املوزعة  املوافقة  عدم حنو لدى املستهلكني إن ميل االجتاهاتهذا يعين  (6اجلدول رقم )
تشكل مشكلة  من السلع املعنية يعين أيضا ان الكميات احملددةوهذا  ، واملخصصة لكل فرد من السلع

الن  كبرية وخاصة عن الكمية املوزعة من الزيت واالرز ، لدى املستهلك وانه غري راضي بدرجة
ابملقارنة مع كميات  -وهو يعين عدم املوافقة  -( 3املتوسط احلسايب لكل منهما هو االقرب اىل رقم )

 نة. سلعيت الطماطم واملكرو 
 T( اختبار  8جدول رقم ) 

T . test 
 
 

 الفقرات

Test Value = 2 
 
T 

 
DF 

 
 

Sig. (2-
tailed)  مستوى

 P  املعنوية املشاهد
- value 

 

Mean 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of 
the 

Difference 
Lower 

 4884.- 37349.- 000. 250 6.401 - سعر املكرونة مناسبا
 1132.- 00803. 896. 250 130. مناسبا ر األرزسع

 0600.- 06024. 325. 250 987. مناسبا سعر الزيت
 3678.- 24900.- 000. 250 4.129 - مناسبا سعر الطماطم

 3588.- 24498.- 000. 250 4.241 - جودة املكرونة مناسبة
 1379.- 25301.- 000. 250 4.328 - األرز مناسبة جودة

 3510.- 23695.- 000. 250 4.092 - ت مناسبةجودة الزي
 2865.- 16867.- 005. 250 2.820 - مناسبة الطماطمجودة
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كمية املكرونة للفرد 
 مناسبة

4.670 250 .000 .26908 .1556 

 4505. 54618. 000. 250 11.244 مناسبة كمية األرز للفرد
 5183. 61044. 000. 250 13.046 مناسبة كمية الزيت للفرد

 للفرد الطماطم كمية
 مناسبة

8.949 250 .000 .47791 .3727 

  -( ما يلي :  8)  يالحظ من اجلدول رقم
( واكدت ان املستهلك راضي 7زت ما جاء يف حتليل اجلدول رقم )( عز Tإن قيم اختبار ) – 1

عن بشكل عام عن مستوى االسعار وكذلك عن مستوى اجلودة ، وانه غري راضي بدرجة كبرية 
( احملددة حملور االسعار Tحيث جند يف قيم اختبار ) ، الكميات املوزعة من السلع املستهدفة ابلبحث

واجتاهات املستهلك حنو   ( بدرجات عالية ، وهذا يعين ان ميل2من ) اقلوكذلك حمور اجلودة مجيعها 
( Tايضا ان قيم اختبار )، وجند  ( 6يف اجلدول رقم )  احملدد ليكرث مقياس املوافقة وفقا لدرجات

( بدرجات عالية وهذا يعين عدم املوافقة ، حيث جند 2عن ) تزيداخلاصة مبحور الكمية املوزعة مجيعها 
 ، 11.24 ، 4.67الزيت والطماطم هي على التوايل )( عن سلع املكرونة واالرز و Tقيم اختبار )

( ، وهي تعكس حالة الرفض الكبري لدى 2ياس )( وهي ارقام كبرية ابملقارنة مع املق8.94 ،  13.04
 مجهور املستهلكني للكميات البسيطة املوزعة واملخصصة لكل فرد من هذه السلع . 

وسطات احلسابية تتفق متاما مع نتائج حتليل املت (8( احملددة يف اجلدول رقم )Tإن نتائج اختبار) – 2
على وجود عالقة بني  اليت نصتالفرضية االوىل  رفض( وكال منهما يؤكد على 7يف اجلدول رقم )

اليت  رفض الفرضية الثانيةوكذلك  حالة عدم رضا املستهلك وارتفاع اسعار السلع املستهدفة ابلبحث ،
نصت على وجود عالقة بني حالة عدم الرضا لدى املستهلك واخنفاض مستوى اجلودة يف السلع املعنية 

 احصائية اليت نصت على وجود عالقة ذات داللة لفرضية الثالثةقبول اوايضا اكدت النتائج على  ،
املوزعة واملخصصة لكل فرد من السلع  الكميات حجم واخنفاض املستهلك لدى عدم الرضا حالة بني

 املستهدفة ابلدراسة .
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  البحثوتوصيات نتائج  –رابعاً 
 نتائج البحث  – 1  

مجهور ينة املختارة من جمتمع الدراسة )ة االحصائية للبياانت اجملمعة من العمن خالل املعاجل      
 -مت الوصول اىل النتائج العلمية التالية :  يف مدينة مصراتة (املستهلكني 

املستهلك  عدم رضاإن هناك مشكلة حقيقية هلا دالئل وشواهد تؤكد وجودها يف الواقع أال وهي  - 1
لصندوق موازنة االسعار احملددة يف الكميات  التوزيعيةالسياسات التسويقية عن  اللييب يف مدينة مصراتة

لكل فرد من السلع الغذائية املستهدفة ابلبحث وهي املكرونة واالرز والزيت  البسيطة املخصصة
، هذا ما  وهي عينة من السلع االساسية املوزعة عرب اجلمعيات االستهالكية التموينية مؤخرا والطماطم

وهذه النتيجة  ، (8)رقم و  (7)رقم  ولنيالدالئل االحصائية يف اجلدو ء به حتليل وتفسري املؤشرات جا
اليت تبناها الباحث يف خطة البحث ، واليت تنص على إن هناك  الثالثة تؤكد بكل وضوح قبول الفرضية

عة من السلع املستهلك واخنفاض حجم الكميات املوز عالقة ذات داللة احصائية بني حالة عدم رضا 
 .  املعنية

لصندوق موازنة  التسعرييةعن السياسات التسويقية  املستهلكلدى  ارضا اىل حدا مإن هناك  – 2
االسعار يف السلع املستهدفة ابلبحث ، مبعىن ان هناك قبول لدى املستهلكني لألسعار احملددة هلذه 

ال تشكل  ار السلع بشكل عاممبعىن اخر ان اسع وخاصة سعر املكرونة وسعر الطماطم ، السلع
رقم  ولنيالدالئل االحصائية يف اجلدو هذا ما جاء به حتليل وتفسري املؤشرات  مشكلة عند املستهلك ،

اليت تبناها الباحث يف خطة  االوىل الفرضية رفضوهذه النتيجة تؤكد بكل وضوح  ، (8)رقم و  (7)
وارتفاع  املستهلكية بني حالة عدم رضا البحث ، واليت تنص على إن هناك عالقة ذات داللة احصائ

 للسلع املعنية ابلدراسة.  املستوى العام لألسعار احملددة
) اجلودة ( لصندوق موازنة  النوعيةعن السياسات التسويقية  املستهلكلدى  رضا اىل حدا ما إن هناك - 3

وخاصة  كني للمستوى العام للجودةاالسعار يف السلع املستهدفة ابلبحث ، مبعىن ان هناك قبول لدى املستهل
ال تشكل مشكلة عند  بشكل عام السلع مبعىن اخر ان جودة وجودة الطماطم ، وجودة الزيت جودة املكرونة

 ، (8)رقم و  (7)رقم  ولنيالدالئل االحصائية يف اجلدو هذا ما جاء به حتليل وتفسري املؤشرات  املستهلك ،
على  نصتاليت تبناها الباحث يف خطة البحث ، واليت  الثانية ضيةالفر  رفضوهذه النتيجة تؤكد بكل وضوح 

واخنفاض املستوى العام للجودة يف للسلع  املستهلكإن هناك عالقة ذات داللة احصائية بني حالة عدم رضا 
  املعنية ابلدراسة.
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 توصيات البحث – 2 
ي جمرد آراء شخصية وه البحث ميكن للباحث أن يقدم مجلة من التوصيات ذات عالقة مبوضوع 

هبدف  إلدارة صندوق موازنة االسعارللباحث ميكن االستفادة منها يف شكل برامج عمل مستقبال 
يف اختيار وحتديد جماالت  ، أو قد تساعد بعض الباحثني والدارسني مبستوى االداء التطوير واالرتقاء

والدراسة يف  املزيد من التحليل من اجلالبحث عند تناوهلم مواضيع ذات عالقة بعنوان البحث وذلك 
  وهذه التوصيات هي على النحو التايل : ... حبثية جديدة املوضوع او من مداخل ذات

 اهدافه وسياساته واسرتاتيجياته التسويقية والتوزيعيةبتقييم واقع  صندوق موازنة االسعارقوم يأن  – 1
 بشكل دوري وعلى فرتات زمنية متقاربة .

ملعرفة انطباعات وآراء واجتاهات املستهلك اللييب حبوث ميدانية عن  ة الصندوقادار أن جتري  – 2
هبدف تعزيز االجيابيات ومعاجلة السلبيات واالنتقال من  وخدمات الصندوقمج اعن بر  املستهلكني

 ثقافة معاجلة املشاكل اىل ثقافة منع حدوثها اصال .
ت شاملة وحديثة ودقيقة يف هيئة ادارة او مكتب إبنشاء قاعدة بياانت ومعلوما صندوققوم اليأن  - 3

،  استخدامها عند احلاجة للباحثنياو مركز متخصص يف مجع املعلومات وتصنيفها وترتيبها حىت يتسىن 
 . ادارة الصندوقوكذلك يستفيد منها صنّاع القرار يف 

الربامج التسويقية ختطيط وتنفيد ومراقبة أن يتم االختيار اجليد للقيادات واملسؤولني عن  – 4 
 وحتقيق رضا املستهلك عن مستوى خدمات وأداء الصندوق هالضمان جناح للصندوق
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 قائمة املراجع

واختاد القرارات الشرائية :  ( سلوك املستهلك 2013ابو جليل ، حممد منصور ، واخرون ، )  – 1
 مدخل متكامل ، عمان ، دار حامد . 
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 .   ، اإلسكندرية ، املكتب اجلامعي احلديث االسرتاتيجية اإلدارة ( 1998السيد ، امساعيل ، )  - 3
 دار زهران . ( ، التسويق يف املفهوم الشامل ، عمان ،1997املساعد ، زكي خليل ، )  – 4
( ، املواصفات واملقاييس واجلودة الشاملة واثرها يف حتسني 1999ر ، عبري ، واخرون ، )خزندا – 5

( ، الرابط ، املنظمة العربية للتنمية 36الكفاءة االنتاجية ، جملة التنمية الصناعية العربية ، العدد )
 الصناعية والتعدين . 

  . ، دار النهضة العربية قاهرةتقييم األداء ، ال ( 1997عبد احملسن ، توفيق حممد ، )  - 6
،  (9( التسويق الفعال : االساسيات والتطبيق ، ط ) 1999عبد احلميد ، طلعت اسعد ، )  – 7

 القاهرة ، مكتبة الشقري .
    ، عمان ، دار وائل  ( ، سلوك املستهلك 2004عبيدات ، حممد ابراهيم ، )  -8
، عمان ،  ( 2لرتويج التجاري واإلعالن ، ط ) األصول العلمية ل ( 1996معال ، انجي ، )  - 9

 . املكتبة الوطنية
، الرايض ، معهد  ( إدارة االداء ، ترمجة حممود مرسي وزهري الصباغ 1988هاينز ، ماريون ) - 10

 .  االدارة العامة
( اجتاهات االساتذة يف تقييم السياسات املنظمة للدراسات 2008هامان ، حسن علي ، ) - 11
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